آﯾﻔﻮن  ۵SEو آﯾﭙﺪ اﯾﺮ  ۳اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺗﺎرﯾﺦ ۲۸
اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
»ﻣﺎرک ﮔﻮرﻣﻦ« از وب ﺳﺎﯾﺖ » «9To5Macﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﻓﺮوش آﯾﻔﻮن  5SEو آﯾﭙﺪ اﯾﺮ  ۳در ﺗﺎرﯾﺦ
 ۲۸اﺳﺘﻔﺎد ﻣﺎه آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۵اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻃﯽ روﯾﺪادی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ
اﭘﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﺒﻠﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ.
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ از ﺳﻮی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻣﻌﻤﻮﻻ

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ای  ۱۰روزه ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ و
ﻋﺮﺿﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  ۴اﯾﻨﭽﯽ و ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ؛ آﯾﻔﻮن  ۵در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و آﯾﻔﻮن  5SEدر

ﺳﻤﺖ راﺳﺖ

اﯾﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،اﭘﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد از آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﻮد ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ

 A9در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  ۴اﯾﻨﭽﯽ اش ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﭼﯿﭗ
ﺣﺮﮐﺖ ﺳﻨﺞ  M9را ﻧﯿﺰ در آﯾﻔﻮن  5SEﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ

اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ آﯾﻔﻮن ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻌﻨﯽ  ،6Sﻫﻤﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﺷﻨﯿﺪه
ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Live Photosرا ﺑﻪ آﯾﻔﻮن  ۴اﯾﻨﭽﯽ اش اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ

ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰوده ﺷﺪن  3D Touchﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی اﭘﻞ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق ﺑﻮده و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ،ﺑﺴﯿﺎری
از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی آﯾﭙﺪ ﭘﺮو را ﺑﻪ آﯾﭙﺪ اﯾﺮ  ۳آورده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل iPad Pro ،ﺑﻪ ﭼﻬﺎر اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻣﺠﻬﺰ
ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ آﯾﭙﺪ اﯾﺮ  ۳ﻧﯿﺰ ﺑﺎ  ۴اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
از ﻃﺮﻓﯽ ،آﯾﭙﺪ اﯾﺮ  ۳ﺑﻪ ﭘﻮرت » «Smart Connectorﻧﯿﺰ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺟﺎزه ﻣﯽ
دﻫﺪ ﮐﯿﺒﻮرد ﻣﺨﺼﻮص ) iPad Proو ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ( را ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ
ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

