اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﺎزه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
 P9ﻫﻮآوی ]ﺷﺎﯾﻌﻪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻓﺮوغ ﺑﯿﺪاری | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﻮآوی ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ،ﭘﯿﺸﺘﺎزاﻧﻪ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ از ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺲ
از ﻋﺮﺿﻪ ی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮﭼﻤﺪاری ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  P8و  Mate 8در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ی ﻣﯿﻼدی ﮔﻮﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ
دارد اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ دﯾﻮاﯾﺲ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪی را ﻣﻌﺮﻓﯽ و رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﭘﺮﭼﻤﺪار آﺗﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  P9ﻧﺎم دارد و ﺑﺮﺧﻼف  P8ﮐﻪ در ﺑﻬﺎر

ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﻤﺎﺋﯽ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻗﺮار اﺳﺖ اﻣﺴﺎل و ﺗﺎ آﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه از آن ﭘﺮده ﺑﺮداری ﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ آن ﻧﯿﺰ رزوﻟﻮﺷﻦ  1080pﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ  Pﻫﻮآوی ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت رده ﺑﺎﻻ و ﭘﺮﭼﻤﺪار اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارد
و ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﺪون ﺷﮏ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﻧﺪاده اﻣﺎ ﺷﺎﯾﻌﺎت
ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن  P9ﻫﻮآوی ﺑﺎ
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  5.2اﯾﻨﭽﯽ و رزوﻟﻮﺷﻦ  ،1080pﭼﯿﭙﺴﺖ  8ﻫﺴﺘﻪ ای و  64ﺑﯿﺘﯽ ﮐﺎﯾﺮﯾﻦ  955ﺑﺎ
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﯿﻦ  2.3ﺗﺎ  2.5ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی و  4ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ  ،QHDﭼﯿﭙﺴﺖ ﮐﺎﯾﺮﯾﻦ  950و  6ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم
ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭘﺮﭼﻤﺪار آﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ  12ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ در ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯽ و دورﺑﯿﻦ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺣﺴﮕﺮ  8ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ در ﺟﻠﻮ دارد
و از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﺪل ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺷﺎره ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  EAV-AL10، EAV-AL00، VNS-AL00و VNS-
 CL00ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﺪل ﻫﺎ و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ
اﭘﺮاﺗﻮر ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ
اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺧﺘﻢ ﮔﺮدد.
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ،ﻗﯿﻤﺖ و زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ی اﯾﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺗﺎ ﮐﻨﮕﺮه
ی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ آﯾﺎ ﻫﻮآوی P9 ،ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
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