ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  Nubia Prague Sاز ZTE
رﺳﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻓﺮوغ ﺑﯿﺪاری | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،دی ۱۳۹۴
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  ZTEدر ﺳﺎل ﺟﺎری اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
 Z9ﯾﺎ  Z9 MAXﺑﻪ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ  Nubiaﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ،اﻣﺮوز ﻣﺪل دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻧﺎم  Nubia Prague Sﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻧﺪازه ای ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﻣﺪل MyPrague
ﻣﺸﺎﺑﻪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪ.
ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  5.2اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﺸﻪ

 2.5Dو رزوﻟﻮﺷﻦ ﻓﻮل اچ دی دارد و ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه آن را ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﭼﯿﭙﺴﺖ  8ﻫﺴﺘﻪ ای اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن
 615ﺗﺸﮑﯿﻞ داده» .ﭘﺮاگ اس«  3ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  64ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ
وﺟﻮد درﮔﺎه ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﯿﮑﺮو اس دی ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ارﺗﻘﺎء داد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ »ﻣﺎی ﭘﺮاگ« در دو ﻧﺴﺨﻪ  2GB/16GBو  3GB/32GBﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ  13ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻓﻼش  LEDﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و دورﺑﯿﻦ دوم
آن ﻧﯿﺰ  8ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  Prague Sﺑﺎ اﺳﮑﻨﺮ ﻋﻨﺒﯿﻪ ﭼﺸﻢ و
ﻓﻨﺎوری  FiTﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه اش ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﺎ
ﻟﻤﺲ ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻟﻤﺲ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
در ﻣﻮرد ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ  6.8×72.5×148.2ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه و  135ﮔﺮم وزن دارد و
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ از اﯾﻦ اﻋﺪاد ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﺿﺨﯿﻢ ﺗﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻞ از »ﻣﺎی ﭘﺮاگ« ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه.
اﮔﺮ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺰرگ ﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و
ﺑﺎﺗﺮی آن ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺒﻞ  2200ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه.
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  Nubia Prague Sدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در رﻧﮓ ﻫﺎی رز ﮔﻠﺪ و ﻧﻘﺮه ای در ﭼﯿﻦ ﭘﯿﺶ
ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ دارد در دو ﻗﯿﻤﺖ  365ﯾﺎ 380
دﻻر ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻋﺮﺿﻪ آن ﻧﯿﺰ از ﺳﻮم ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

