ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﻠﻮﭘﺰ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﭘﺮده
ﺑﺮداﺷﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﯿﻨﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۵
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در ﻣﺪت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺬاب و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ارزان ﻗﯿﻤﺖ ،ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮاﺟﻪ و ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ  5ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اول ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺟﻬﺎن وارد ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اداﻣﻪ ﻣﺪل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺖ و اﻧﻮاع اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻮا،
آب ،ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ،ﺳﮕﻮی ) (segwayو ﺣﺘﯽ ﻻﻣﭗ و ﭘﺮﯾﺰ ﺑﺮق ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭘﻠﻮﭘﺰ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﻠﻮﭘﺰ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﭘﺮده
ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد اﺑﺪاﻋﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻤﺎن دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻠﻮﭘﺰ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ژاﭘﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ
ً
ﭘﺎی ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﮐﻪ »ﭘﻠﻮﭘﺰ ﻓﺸﺎری اﻟﻘﺎﯾﯽ  «Miﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود
از ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮﻧﺞ را اﺳﮑﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﺗﺎ ﭘﻠﻮﭘﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد آن ،ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﭘﺨﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ در اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﻠﻮﭘﺰ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪش در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  200ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮﻧﺞ
را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در آﯾﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﻠﻮﭘﺰ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﺢ

ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﮑﺎن ﭘﺨﺖ ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﯿﮏ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺿﻤﻨﺎً ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ،در ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ژاﭘﻨﯽ،
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر ،اﻟﻘﺎی ﮔﺮﻣﺎ و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ داﺧﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺮای ﻃﻌﻢ دﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﭘﺨﺖ ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

ﭘﻠﻮﭘﺰ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ از  18ﻓﺮوردﯾﻦ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﺎدل  150دﻻر در ﭼﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ

ﭼﻬﺎرم از ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺪل ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ژاﭘﻦ ارزان ﺗﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﻮرد زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻃﻼﻋﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻠﻮﭘﺰ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺮﯾﮏ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم  Mijiaاﺳﺖ و ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺗﻨﻬﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،ﻓﺮوش و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

