ﺑﺎ  NuAns Neoآﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ :اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن
وﯾﻨﺪوزی ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﺮ ﭼﻬﺮه  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻓﺮوغ ﺑﯿﺪاری | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،آذر ۱۳۹۴
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﯾﺎ ﺷﻤﺎﯾﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ی ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ژاﭘﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم  NuAns Neoدر راه اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﻨﺪوز  10ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در
ﺧﻮد دارد و ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺗﻐﺮ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ
ﺗﺤﻮﻟﯽ در اﯾﻦ روال ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  ،NuAns Neoﻗﺎﺑﯽ دو ﺗﮑﻪ در ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯽ دارد ﮐﻪ دو ﻧﯿﻤﻪ ی ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻦ ﻗﺴﻤﺖ
ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﻫﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎب ﻫﺎ در رﻧﮓ ﻫﺎ و ﺟﻨﺲ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﯿﺎن ﻣﺪل ﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ،ﭼﺮﻣﯽ و … ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺮای دﯾﻮاﯾﺲ ﺗﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .درون ﺟﻌﺒﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻌﺪادی از آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﮔﺸﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از
اﻧﻮاع ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ و آﻧﻬﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﺪ.
از دﯾﮕﺮ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﻨﺪوز 10
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ  8ﻫﺴﺘﻪ ای ﮐﻮاﻟﮑﺎم اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  617در آن ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ؛ ﻫﻤﺎن ﺗﺮاﺷﻪ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﮐﻪ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  HTC One A9ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮدﯾﻢ.
از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯽ اﯾﻦ دﯾﻮاﯾﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  5اﯾﻨﭻ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ،720pﻓﻨﺎوری
ارﺗﺒﺎﻃﯽ  ،LTEدورﺑﯿﻦ  13ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ در ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯽ ،دورﺑﯿﻦ  5ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ در ﺟﻠﻮ 2 ،ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
رم 16 ،ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺗﻘﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮐﺎرت ﻣﯿﮑﺮو اس دی ،ﭘﻮرت USB Type-
 Cو ﺑﺎﺗﺮی  3350ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از اﻣﺮوز در ژاﭘﻦ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﻣﯽ ﮔﺮدد اﻣﺎ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل ) 2016اواﯾﻞ دی
ﻣﺎه( وارد ﺑﺎزار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻗﯿﻤﺖ آن ﻧﯿﺰ ﺣﺪودا  380دﻻر اﻋﻼم ﺷﺪه .ﺟﺎ دارد ﯾﺎدآوری ﮐﻨﯿﻢ ﻫﻨﻮز
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ ﻧﯿﺰ دارد ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ.
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