ﻫﻮآوی رﺳﻤﺎ ﺑﺮﻧﺪ  Honorرا در اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮد؛ ورود ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،آذر ۱۳۹۴
در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ،۲۰۱۳ﻫﻮآوی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﭘﺮ رﻧﮓ ﺗﺮ در ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ و دﻧﯿﺎی
ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،ﺑﺮﻧﺪ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ Honor .ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ،ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﻫﻮآوی از دﻧﯿﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ارﺗﻘﺎ دﻫﺪ.
اﻣﺮوز ﻃﯽ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ در ﻫﺘﻞ اوﯾﻦ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻫﻮآوی رﺳﻤﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ را در اﯾﺮان
اﻋﻼم ﮐﺮد Honor 7 .اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ وارد اﯾﺮان ﺷﺪه و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﻧﺤﺼﺎری ﺗﻮﺳﻂ دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺪ.

در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﮔﺰارش دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﺮﯾﺲ ﺳﺎن ،ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ  Honorدر ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﻼش ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻋﻼم آﻣﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،اﺻﺤﺎب
رﺳﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ  Honorآﺷﻨﺎ ﺳﺎزد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎن ،آﻧﺮ در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺗﺎ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه را از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ
ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻪ درآﻣﺪی  ۲.۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻧﯿﻤﻪ
اول ﺳﺎل  ۲۰۱۵رﺷﺪی ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ و رﻗﻤﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ ،راﻫﯽ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﺎزد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎن ،آﻧﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻫﻤﭽﻮن اروﭘﺎ ،روﺳﯿﻪ ،ﻣﮑﺰﯾﮏ ،ﭼﯿﻦ ،ﻫﻨﺪ و
ژاﭘﻦ آﻏﺎز ﮐﺮده و اﮐﻨﻮن ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮری ﭘﺮ رﻧﮓ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻃﯽ ﯾﮏ ﺣﺮاج آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﯿﻦ  ۱۸ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ روز
ﺗﻌﺪاد  ۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪ و درآﻣﺪی  ۲۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در اداﻣﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﯿﺰ رﺿﺎ آﻗﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻫﻮآوی در اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻی ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد

و ﮔﻔﺖ» :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ  ۰.۳درﺻﺪ از ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد،
اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﭘﺮ ﺳﻮد ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺎس ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ  Honorاﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﺪﯾﺪی را در اﯾﺮان دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﺪ«.

وی در اداﻣﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت  Honorدر اﯾﺮان ﻓﻌﻼ ﺑﺎ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ارﮐﺎن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ
رﺳﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻮآوی ﻗﺼﺪ دارد از ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از آن زﻣﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻫﺎی  Honorﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻫﻮآوی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺎن آﻗﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  Honor 7رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺮﻧﺪ  Honorدر ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
 Honor 7دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ  ۵.۲اﯾﻨﭽﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ای آﻟﻤﯿﻮﻧﯿﻤﯽ ،از ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه از ﭘﻨﻞ  IPS-NEO LCDاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ ۱۹۲۰×۱۰۸۰
ﭘﯿﮑﺴﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺘﯽ  ۸.۵ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮی و وزﻧﯽ  ۱۵۷ﮔﺮﻣﯽ در ﭘﺸﺖ ﺧﻮد از ﺳﻨﺴﻮر اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺘﯽ

ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻗﻔﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

دورﺑﯿﻦ  Honor 7ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮر  ۲۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻮﻧﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﻮﮐﻮس ﺳﺮﯾﻊ،

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ
ﺳﻠﻔﯽ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل

در ﺟﻠﻮی ﺧﻮد از ﻓﻠﺶ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی رﻗﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺛﺒﺖ
ﺳﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.

 Honor 7ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮدازﻧﺪه  Kirin 935ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﻫﻮآوی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪ ای اﺳﺖ و از  ۳ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد
ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد Honor 7 .در دو ﻣﺪل  ۱۶و  ۶۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و از درﮔﺎه MicroSD
ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮد دﮐﻤﻪ ای دارد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﺟﺮای ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻓﺸﺎر دادن اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺗﻠﮕﺮام را اﺟﺮا ﻧﻤﻮد و ﯾﺎ ﺑﺎ دو ﺑﺎر ﻓﺸﺎر آن ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورود ﺑﻪ ﮔﺎﻟﺮی ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻗﺪام ﮐﺮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

