ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ  C5ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ
ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ در ﭼﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ]ﺑﻪ روز
رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۵
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪ ی آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ  Cﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ
ﺑﯿﺮون درز ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺮه ای از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ی ﻣﺬﮐﻮر

ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮔﻠﮑﺴﯽ ) C5ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﺪل  (SM-C5000ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺪﯾﻬﯿﺴﺖ اﯾﻦ دﻓﻌﻪ ی اوﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﺎد ﺷﺪه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
و ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺷﺎﻫﺪ ﻟﻮ رﻓﺘﻦ رﻧﺪرﻫﺎ و ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﯽ زﻧﺪه از آن ﺑﻮده اﯾﻢ .ﺿﻤﻨﺎً ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر

ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮردﺑﺤﺚ در ﭼﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ از آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﺪﻧﻪ ای ﻓﻠﺰی دارد ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۵.۲اﯾﻨﭽﯽ از ﻧﻮع Super
 AMOLEDو ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ ﺗﻤﺎم  HDﻣﺠﻬﺰ ﮔﺸﺘﻪ و ﻗﺪرت ﺧﻮدش را از ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۶۱۷در

ﮐﻨﺎر  ۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای ﮔﻠﮑﺴﯽ  C5ﺳﯽ و دو ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی داﺧﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ
ﻣﻘﺪار را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ  microSDﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ .در
ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر دورﺑﯿﻨﯽ  ۱۶ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ در

ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﯾﯽ اش از دورﺑﯿﻨﯽ  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد.

از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﻨﺎوری ارﺗﺒﺎﻃﯽ 4G
 ،LTEدو درﮔﺎه ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت )ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ درﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ( ،ﺑﺎﺗﺮی ۲۶۰۰
ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ،اﺑﻌﺎد ﺑﺪﻧﻪ ی  ۱۴۵.۹در  ۷۲در  ۶.۷ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی و وزن  ۱۴۳ﮔﺮﻣﯽ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ.
در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﻪ ی ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺎد ﺑﺮد اﯾﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻠﺰی ﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ
اﻧﮕﺸﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ و از راﻫﮑﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ  Samsung Payﻫﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻨﻮز در ﻣﻮرد زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ و ﻗﯿﻤﺖ آن ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎورده ،وﻟﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد اوﻟﯿﻦ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻠﮑﺴﯽ  Cرا در رﻧﮓ ﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ،
ُرز ﮔﻠﺪ ،ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و ﻧﻘﺮه ای ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮔﻠﮑﺴﯽ  C5در دو ﻧﺴﺨﻪ ی  ۳۲و  ۶۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ از ﻧﻈﺮ
ﺣﺎﻓﻈﻪ ی داﺧﻠﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﻣﻌﺎدل  ۳۳۵و ۳۶۵
دﻻر را در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺛﺒﺖ ﭘﯿﺶ ﺳﻔﺎرش ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز آﻋﺎز ﺷﺪه و اوﻟﯿﻦ
ﺳﻔﺎرش ﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۸ﺧﺮداد ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪاران ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ.
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