ﻓﻮﺟﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﯾﮏ ﻃﺮاح ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺪ از
دورﺑﯿﻦ ﺗﺎزه ﺧﻮد ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۵
ﻣﺎﯾﮑﻞ ﮐﻮرس از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه دﻧﯿﺎی ﻣﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﻮد اﺳﻢ و رﺳﻤﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﺪ .وی ﮐﻪ ﺣﺪودا ﯾﮏ ﻣﺎﻫﯽ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﻧﺪ
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اش ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی  Accessﻣﯽ ﮔﺬرد ،اﻣﺮوز ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎزه ای را
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻤﮑﺎری اش ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻄﺮح و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دورﺑﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ
ﻓﻮﺟﯽ ﻓﯿﻠﻢ اﺳﺖ.
ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Michael Kors x Fujifilm Instax Mini 70اﺳﺖ؛ ﯾﮏ
دورﺑﯿﻦ ﭼﺎپ ﺳﺮﯾﻊ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺪ و ﻓﺸﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه.
ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﮐﻮرس از دورﺑﯿﻦ  Instax Mini 70ﻓﻮﺟﯽ ﻓﯿﻠﻢ ،ﺑﺪﻧﻪ ای ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻃﻼﯾﯽ رﻧﮓ دارد و
از ﯾﮏ ﻟﻨﺰ  60ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی ،ﻓﻠﺶ ،و ﻣﻨﻈﺮه ﯾﺎب ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎی ﮐﺎر ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﻣﻮارد ذﮐﺮ
ﺷﺪه ﺑﺮای آن ﺟﺰ اﻗﻼم ﻟﻮﮐﺲ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﮏ ﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻠﻔﯽ ﻫﻢ در ﻣﯿﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه
دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﻣﻄﻠﻮب از آب در ﺑﯿﺎﯾﺪ ،آﯾﻨﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻫﻢ روی ﺑﺪﻧﻪ آن ﺗﻌﺒﯿﻪ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ژﺳﺖ را ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻃﺮاح اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ آن را ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ از
آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺗﺰﺋﯿﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ ،آﻟﺒﻮم ﻋﮑﺲ ،ﺟﺎﮐﻠﯿﺪی ﺑﺎ ﻃﺮح ﻗﺎب ﻋﮑﺲ ﭼﺮم
و ﺑﻨﺪ ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺮای دورﺑﯿﻦ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺣﺮﻓﯽ در ﻣﻮرد آن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﻣﺎ ﻣﺪل
ﭘﺎﯾﻪ ﻓﻮﺟﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  120دﻻر ﻗﯿﻤﺖ دارد و ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﮐﻮرس ﻗﻄﻌﺎ ﮔﺮان ﺗﺮ
از اﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
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