ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  ZTEدر ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ دی ﻣﺎه ﯾﮏ ﭘﺮﭼﻤﺪار
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۰ ،دی ۱۳۹۴
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ی ﺟﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺧﺒﺮی ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖ  ZTEدو ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻖ ﺗﻤﻠﮏ داﻣﻨﻪ ی  Nubia.comرا ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﻣﺮوز
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﺻﻔﺤﻪ ی ﺧﻮد در ﺷﺒﮑﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﯿﻨﯽ  Weiboﭘﻮﺳﺘﺮی را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺧﺒﺮ از
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﺮﭼﻤﺪاری ﺟﺪﯾﺪ در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺎزه ﺷﺎن آﻧﻬﻢ در روز  ۵ژاﻧﻮﯾﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ  15دی
ﻣﺎه ﻣﯽ دﻫﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه دﻗﯿﻘﺎً ﻗﺪری ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CES 2016در ﺷﻬﺮ ﻻس وﮔﺎس آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻮاداران اﻣﯿﺪ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ  ZTEاز اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن
 Nubia 11اش روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۵.۲اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  QHDﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ و از ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۲۰در ﮐﻨﺎر ﭘﺮدازﻧﺪه ی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ آدرﯾﻨﻮ  ۵۳۰ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺷﺎﯾﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﻨﺪ  Nubia 11ﺑﻪ  ۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ،در ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯽ از
دورﺑﯿﻨﯽ  ۲۰.۷ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﯾﯽ اش ﻧﯿﺰ دورﺑﯿﻨﯽ  ۱۳ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ را
ﺟﺎی داده اﺳﺖ.
ﺿﻤﻨﺎً ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رود ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺑﺎ ﺳﻪ ﺣﺠﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی داﺧﻠﯽ  ۶۴ ،۳۲و  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼن ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ  Nubia.comرواﯾﺖ ﮔﺮ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ  ZTEﻗﺼﺪ دارد ﺣﻀﻮرش در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺟﺪی ﺗﺮ ﮐﺮده و از اﯾﻦ ﭘﺲ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اش را ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢ
دﻧﯿﺎ ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺑﺎزار را ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد
ﺳﺎزد.
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭼﯿﺴﺖ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺎه ﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو
رﺷﺪی ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
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