اﻧﺘﺸﺎر ﭘﻮﺳﺘﺮ رﺳﻤﯽ و آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ
ﻓﺒﻠﺖ  Mi Maxﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۷ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۵
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد ﯾﮏ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۰ﻣﯽ ) ۲۱اردﯾﺒﻬﺸﺖ( ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً
ﻫﻤﮕﺎن از ﻗﺒﻞ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ در اﯾﻦ روز روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮد .ﺣﺎﻻ ﺧﻮد ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ
ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﻮﺳﺘﺮی رﺳﻤﺎً ﺗﺎﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺒﻠﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر  Mi Maxدر اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮاوان ﻧﺴﺨﻪ  ۸ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  MIUI OSﻧﯿﺰ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺒﻠﺖ ﻓﻮق در
دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی در ﺧﺼﻮص ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ  MIUI OSﺑﻪ ﺑﯿﺮون درز ﻧﮑﺮده ،اﻣﺎ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
ﭘﺮ اﺳﺖ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻟﻮ رﻓﺘﻪ  .Mi Maxﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﮑﺴﯽ از
اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در اﺳﻨﺎد ﺳﺎزﻣﺎن  TENAAروﺋﯿﺖ
ﺷﺪ.

ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺗﺎزه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﺎﮐﯿﺪ زﯾﺎدی روی ﺑﺎرﯾﮑﯽ  Mi Maxدارد .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺪﻧﻪ
آن از ﺟﻨﺲ ﻓﻠﺰ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺪﻧﻪ ﭘﺸﺘﯽ در ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻦ ﻗﻮس دارد و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻧﯿﺰ در
ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺤﻨﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻓﺒﻠﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻼﯾﺪﻫﺎی ﻟﻮ رﻓﺘﻪ ،ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  ۳ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ  ۳۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ۲۱۹۹ ،
ﯾﻮآن )ﻣﻌﺎدل  ۳۳۷دﻻر( ﻗﯿﻤﺖ دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺒﻠﺖ ﻣﺬﮐﻮر از ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ Mi
ﻓﻌﻼ در ﺣﺪ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺑﻮده و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻬﺎﯾﯽ
 5ﻧﯿﺰ ﮔﺮان ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم
ً
ارزان ﺗﺮ از اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود  Mi Maxاز ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ  ۶.۴اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻮل اچ دی ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد ۲ .ﯾﺎ ۳
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ  ۱۶ﯾﺎ  ۳۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرت ﻣﯿﮑﺮو اس
دی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﯿﭙﺴﺖ  ۶۴ﺑﯿﺘﯽ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۶۵۰ﺑﺎ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ
آدرﻧﻮ  ،۵۱۰وﻇﯿﻔﻪ اﻣﻮر ﭘﺮدازﺷﯽ را در اﯾﻦ ﻓﺒﻠﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
دورﺑﯿﻦ ﭘﺸﺘﯽ ﻓﺒﻠﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮری  ۱۶ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ آن دارای
ﺳﻨﺴﻮری  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اﻧﺪروﯾﺪ  ۶ﻣﺎرﺷﻤﻠﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ

ﭘﻮﺳﺘﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ  MIUI 8ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ راه ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از دو ﺳﯿﻤﮑﺎرت و
اﺳﮑﻨﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ در ﭘﺸﺖ ،از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری  Mi Maxﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

