اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮ واﻗﻌﯽ از ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻔﯿﺪرﻧﮓ ﺗﻠﻔﻦ
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 Nubiaﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن در ﭼﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل دو ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮد Nubia Z11 Mini :و  Z11 Maxﮐﻪ اﺧﯿﺮا روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﺣﺮف از ﻣﺪل ﺳﻮﻣﯽ در ﻣﯿﺎن

اﺳﺖ ﮐﻪ  Nubia Z11ﻧﺎم دارد و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﻣﺪل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪ.

ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺸﺘﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه )ﻃﺒﻖ ﺗﺎﺪ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﺎزﻧﺪه اش( ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و رﮔﻮﻻﺗﻮری ﭼﯿﻦ ،TENAA ،ﻧﯿﺰ آن را ﺗﺎﺪ ﮐﺮده .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﺎم

اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﺳﺎﯾﺖ آﻧﺘﻮﺗﻮ ﻫﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺧﺒﺮ ﺗﺎزه اﯾﻨﮑﻪ  Ni Feiﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﺪ ﮐﺮد  Nubia Z11ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺪون
ﺣﺎﺷﯿﻪ ای دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮐﻨﺎری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ

ﺑﻮد.

ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ،ﻻزم اﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺗﺼﻮﯾﺮی واﻗﻌﯽ از  Nubia Z11در

ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ آن ﺗﻌﻠﻖ دارد.

دﮐﻤﻪ ﺧﺎزﻧﯽ ﮔﺮدی ﮐﻪ در ﭘﺎﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻗﺮار دارد و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﺟﻤﻠﻪ

ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎره ﻣﺪل  NX531Jرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ در اﻃﻼﻋﺎت  TENAAو  AnTuTuﻧﯿﺰ
ﺷﺎﻫﺪش ﺑﻮدﯾﻢ .در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  Z11 Maxﻫﻤﺮاه ﺑﺎ Nubia UI
 v.3.9.9اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی از راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ روی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﻮرد ﺧﻮد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  5.5اﯾﻨﭽﯽ ﻓﻮل اچ دی )ﺑﺎ رزﻟﻮﺷﻦ  1920در
 1080ﭘﯿﮑﺴﻞ( ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد و  4ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  64ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ را در دل ﺧﻮد ﺟﺎی
داده .ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  820ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ای ﺑﺎ ﭼﻬﺎر
ﻫﺴﺘﻪ و آدرﻧﻮ  530را ﻫﻤﺮاه دارد.

دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  16ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻠﻔﯽ و ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﻫﺎی
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻫﻢ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ  8ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺮاﯾﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﺎرﺷﻤﻠﻮ
ﻧﺴﺨﻪ  6.0.1از ﻗﺒﻞ روی اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺪه و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﮑﺎﻧﺶ ﻫﻢ ﺑﻪ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی Nubia
 UI 4.0و ﺑﺎﺗﺮی  2900ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ:
ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺎزه ای از اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
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