ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ »ﺳﺮﻓﺲ ﻫﺎب« را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد
و ﻋﺮﺿﻪ آن را ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،دی ۱۳۹۴
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ژاﻧﻮﯾﻪ  ۲۰۱۵ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺟﺬاﺑﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ
»ﺳﺮﻓﺲ ﻫﺎب« ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ در دو اﻧﺪازه  ۵۵و  ۸۴اﯾﻨﭽﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ

دوم از ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻗﻮی ﺗﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  4Kﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد.

ﺳﺮﻓﺲ ﻫﺎب در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺮای
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دورﺑﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ در آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ وﯾﺪﯾﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎ

ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﻃﺮﯾﻖ »اﺳﮑﺎﯾﭗ ﺗﺠﺎری« ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻠﻮﺗﻮث ،NFC ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎﯾﻠﻮس و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮ ،از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۵اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۵۵اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۶۹۹۹دﻻر و ﻧﺴﺨﻪ

 ۸۴اﯾﻨﭽﯽ ،ﻣﻌﺎدل  ۱۹.۹۹۹دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،ﻋﺮﺿﻪ آن را آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد .اﯾﻦ وﻋﺪه ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد و ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﮐﻦ ردﻣﻮﻧﺪ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ در اول ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل  ،۲۰۱۶آن

را در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.

اﮐﻨﻮن وﻟﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﻋﺪه ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﭼﻬﺎرﭼﻮب

زﻣﺎﻧﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺻﺮﻓﺎ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ.

اﻣﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺣﺪودا ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺎزه ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮردی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ ﺳﺮﻓﺲ ﻫﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .وب
ﺳﺎﯾﺖ  ZDNetدر اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺎزه دو ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ  ۲۰۰۰دﻻر
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۸.۹۹۹و  ۲۱.۹۹۹دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺳﻔﺎرش ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
اﻋﻤﺎل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺨﺘﺺ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺎزه اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﮐﻦ ردﻣﻮﻧﺪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﺎن ﮐﺎﻣﻼ دﻗﯿﻘﯽ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺳﺮﻓﺲ ﻫﺎب اﻋﻼم ﮐﻨﺪ و در ﺣﺎل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮدن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

]در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،رواﯾﺖ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﺳﺮﻓﺲ ﻫﺎب و
داﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ اش را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺪ[.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

