ﻣﯿﺰو  M3Sرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ی ﻓﻠﺰی
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﯿﻨﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۵
ﻣﯿﺰو ﭘﯿﺸﺘﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﻗﺼﺪ دارد اﻣﺮوز از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪی ﭘﺮده ﺑﺮدارد و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻓﺮا
رﺳﯿﺪن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮﻋﻮد ،وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ

ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ  Meizu M2 Metalﯾﺎ  M3 Metalﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮد اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ  M3Sﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺜﻞ ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ  M1 Metalاز ﺑﺪﻧﻪ ی ﻓﻠﺰی و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۵اﯾﻨﭽﯽ  2.5Dﺑﺎ

رزوﻟﻮﺷﻦ  ۷۲۰ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد و در  ۲ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ اوﻟﯽ ﺑﻪ  ۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم و ۱۶
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﻣﺪل دوم  ۳و  ۳۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮای ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﯿﭙﺴﺖ  ۱.۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ  MT6750را در ﮐﻨﺎر دورﺑﯿﻦ
ﻫﺎی  ۱۳و  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از

دو ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت دوم ﺑﺎ ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ )ﺗﺎ  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ( ﻣﺸﺘﺮک
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻧﺮم اﻓﺰار اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺪروﯾﺪ  ۵.۱اﺳﺖ و وﻇﯿﻔﻪ ی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی آن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ
 ۳۰۲۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ

رﺳﺪ .در ﻣﻮرد ﻃﺮاﺣﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﺑﻪ  Meizu M3ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ،ﺑﺪﻧﻪ ی ﻓﻠﺰی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺿﻤﻨﺎً ﺑﻪ دﮐﻤﻪ ی  Homeﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  mBackدر زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ و  ۲دﮐﻤﻪ ی دﯾﮕﺮ آن ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﮐﺮدن و ﮐﻨﺘﺮل ﺻﺪا در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺪﻧﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ  ۴رﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ،ﻃﻼﯾﯽ ،ﻧﻘﺮه ای و ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ رز ﮔﻠﺪ را ﺑﺮای Meizu M3S
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد از ﻫﻔﺘﻪ ی آﯾﻨﺪه ﻋﺮﺿﻪ ی آن را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﺎدل  ۱۰۶دﻻر ﺑﺮای ﻣﺪل
 ۲/۱۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ و  ۱۳۷دﻻر ﺑﺮای ﻣﺪل  ۳/۳۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن از ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯿﺰو را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

