ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺎﯾﺰﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
ً
رﺳﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺒﮑﻪ  LTEرا
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۵
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺎﯾﺰﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺷﺒﮑﻪ  4Gرا ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان  Z2ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﺑﺘﺪا در ﺗﺎرﯾﺦ  8ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﻨﺪ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در دﯾﮕﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎی  Z2ﻗﯿﻤﺖ آن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪود  68دﻻر
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪ آن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﻣﺘﻔﺎوت را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﺪ.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و
از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ »ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻣﺼﺮف داده« و » «S bikeﯾﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »My
 «Money Transferاﺷﺎره ﮐﺮد .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﻗﯿﻤﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺮخ ﻧﻔﻮذ
اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی رو ﺑﻪ رﺷﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ  Z2ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ »ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﻗﺖ از ﺳﺮوﯾﺲ
ﻫﺎی  «Jioاراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ،ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒﺎط ﺻﻮﺗﯽ و داده ای را
ﺗﺎ ﻣﺪت ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﭘﺮﻣﯿﻮم ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﯾﺎد
ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ  My Jioﯾﺎ  Jio on Demandدر ﮐﻨﺎر  Jio Beatsو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
از ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ،اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در رﺗﺒﻪ ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺑﯽ ﺟﺎی ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻣﻮﻟﺪ  4اﯾﻨﭽﯽ و رزوﻟﻮﺷﻦ  480×800ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﻋﺮﺿﻪ
ﺷﺪه .در اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﭘﺮدازﺷﮕﺮ  4ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﺎری  1.5ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ و  1ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ َرم در
ﮐﻨﺎر  8ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﮐﺎرت ﻫﺎی
 microSDآن را ﺗﺎ  128ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ارﺗﻘﺎء داد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ  Z2ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  2ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﺑﺎﺗﺮی
 1500ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ،در ﺳﻪ رﻧﮓ ﻃﻼﯾﯽ ،ﻣﺸﮑﯽ و ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در اداﻣﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را در ﺳﻪ رﻧﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ:

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

