ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  Moto G4 Plusﺑﻪ زودی ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ اﺳﮑﻨﺮ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۵
در ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﻟﻨﻮو اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﺴﺎل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺎزه
ای را از ﺳﺮی ﻣﻮﺗﻮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ از اﺳﮑﻨﺮ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎﯾﺸﺎن
ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﮐﻢ اﺑﻌﺎدی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  5اﯾﻨﭻ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻮﺗﻮروﻻ )ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﺳﺎل  2014ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﻮو ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪ( دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺗﺎزه اش را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ،ﻧﺎم دو ﻣﻮرد از آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه

اﺳﺖ :ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺗﻮ اﮐﺲ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون درز ﮐﺮد و ﺣﺎﻻ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺪل ﻣﻮﺗﻮ G4
 Plusﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﺪ.
اﯾﻮان ﺑﻠﺲ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری او را ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی  @evleaksﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ اﺧﯿﺮا ﺗﺼﻮﯾﺮی را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  Moto G4 Plusرا ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ آن ﻋﮑﺲ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی را
در ﺧﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ وﺟﻮد دﮐﻤﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﻮم در آن ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻢ ﯾﮏ
اﺳﮑﻨﺮ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ.
اواﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﺎه در ﻣﻮرد ﻋﮑﺲ ﻟﻮ رﻓﺘﻪ ای ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺪون ﻧﺎم از ﺳﺮی
ﻣﻮﺗﻮ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ و دﮐﻤﻪ ای ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ در ﭘﺎﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آن روﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ آن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺗﻮ اﮐﺲ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮ G4
 Plusﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را در ﻣﻮردش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﻨﯽ  Moto G4 Plusوﺟﻮد ﻧﺪارد و ﭼﻮن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم  Moto G2ﯾﺎ  Moto G3از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎم G4
 Plusاز ﺳﻮی آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﺳﻪ ﻧﺴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از  Moto Gرا ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز وارد ﺑﺎزار ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻘﻼﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻌﺪی آن ﺑﺎ ﻧﺎم  G4اراﺋﻪ ﮔﺮدد .در ﻣﻮرد ﻋﺒﺎرت  Plusدر ﻧﺎم آن ﻫﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﺎی ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ از  Moto G4ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ و ﻣﺪل ﭘﻼس
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺮی را در ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ.
از آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﯾﮏ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺗﺎزه را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺣﺪودا ﺷﺶ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯽ
ﮔﺬرد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﭼﺸﻤﻤﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺎزه ای از ﺳﻮی اﯾﻦ

ﺷﺮﮐﺖ روﺷﻦ ﮔﺮدد.

 -1ﻣﻮﺗﻮ  G4 Plusﻇﺎﻫﺮا ﯾﮏ دﮐﻤﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﻮم دارد

 -2ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻟﻮ رﻓﺘﻪ ای ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪی از ﻣﻮﺗﻮ اﮐﺲ ﺗﻌﻠﻖ
دارد

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

