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روز ﮔﺬﺷﺘﻪ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ از ﻣﺎﮐﺖ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﯾﻔﻮن  7در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﭘﻞ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ دو ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺪل  5.5اﯾﻨﭽﯽ آﯾﻔﻮن را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ  4Kﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﻧﺪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺳﻂ وﺑﻼگ ﻫﻠﻨﺪی TechTastic.nl
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی  Bshop Kuwaروی ﯾﻮﺗﻮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ )ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ژاﭘﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد(.
اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﺴﺨﻪ ای ﻃﻼﯾﯽ رﻧﮓ از آﯾﻔﻮن را در ﮐﻨﺎر رﻧﮓ ﻫﺎی ﻧﻘﺮه ای و رزﮔﻠﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  5.5اﯾﻨﭽﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی  5.5اﯾﻨﭽﯽ درون ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ ﻟﻨﺰ
ﺗﮑﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮی از ﻟﻨﺰ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻃﺒﻖ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ ،اﭘﻞ روی دو ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از آﯾﻔﻮن  5.5اﯾﻨﭽﯽ آﯾﻔﻮن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎ دارد
آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ اﺳﻤﯽ »ﭘﻼس« و »ﭘﺮو« رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ آن ﺷﺎﯾﻌﺎت در اداﻣﻪ رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺎه ﺟﻮﻻی ،ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ دﯾﮕﺮی اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد.

اﻟﺒﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ،اﭘﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﺎر زدن ﻣﺸﮑﻞ ﻟﻨﺰﻫﺎی
دوﮔﺎﻧﻪ و ﻗﺮاردادن آﻧﻬﺎ در آﯾﻔﻮن ،دو ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺪل  5.5اﯾﻨﭽﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ و
در اداﻣﻪ از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻨﺼﺮف ﮔﺸﺘﻪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ ﻣﺎﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮﺷﺎن را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻣﺪل آﯾﻔﻮن » 7ﭘﺮو« را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﻤﺎرت ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺪل در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻓﺎﻗﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ای اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﻤﺎﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ؛ ﻣﺜﻼ اﯾﻨﮑﻪ در آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎی ﻧﻮار آﻧﺘﻦ ﺗﻐﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد،
دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﮏ ﻫﺪﻓﻮن ﻫﻢ روی آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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