ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  Meizu PRO 6ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری Force
 Touchﻣﺠﻬﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ]ﺷﺎﯾﻌﻪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻓﺮوغ ﺑﯿﺪاری | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۴
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﻮﭘﺎی  Meizuاﻣﺴﺎل در ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﻧﺴﺨﻪ ای ﻣﺘﻔﺎوت از اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺟﺪﯾﺪ
ﺧﻮد ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  Pro 5ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اوﺑﻮﻧﺘﻮ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻼف ﭘﻠﺘﻔﺮم
اﺻﻠﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺪروﯾﺪ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﮐﻪ در ﺣﺎل اﺟﺮای آن اﺳﺖ ،راﺑﻂ
ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﺎن دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺑﯿﺎورد.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ در وب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  PRO 5 Miniاﺷﺎره داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎ ،ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و در ﻋﻮض ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  Meizu MX6ﯾﺎ  PRO 6ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮف و ﺣﺪﯾﺚ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری درﺑﺎره ی ﭘﺮﭼﻤﺪار آﺗﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در وب وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ
ﻣﻌﺎون ارﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﯾﮑﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﻟﻮ داده و اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎﺗﯽ از آن را در
ﺻﻔﺤﻪ ی ﺧﻮد در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  Weiboﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮده.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه ﮐﻪ  Meizu PRO 6ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  Force Touchﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻟﻤﺲ
ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺠﻬﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﻗﺒﻼ در اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
 Mate Sﻫﻮآوی ZTE Axon Mini ،و آﯾﻔﻮن  6sو  6s Plusﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﯾﻢ.
ﻋﮑﺲ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻔﺎف ،ﻣﻨﻮی دﯾﮕﺮی از ﮔﺎﻟﺮی را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻤﺎل
ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ روی آﯾﮑﻮن ﮔﺎﻟﺮی در ﺻﻔﺤﻪ ی ﻫﻮم ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ راﺑﻂ
ﮐﺎرﺑﺮی  Flyme OSﻓﺎﻗﺪ ﻣﻨﻮی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  app drawerاﺳﺖ.
ﻓﺎرغ از اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪار در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﯾﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدد و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه ی آن را ﭼﯿﭙﺴﺖ اﮔﺰﯾﻨﻮس  8870ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ  8870ﻫﻨﻮز روﻧﻤﺎﺋﯽ ﻧﮕﺸﺘﻪ اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ اﮔﺰﯾﻨﻮس
 8890دارد و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻓﻘﻂ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺮدازش آن ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎی ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ  PRO 6ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ی ﻓﻠﺰی 4 ،ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی
ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری  AMOLEDﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

