ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  Galaxy On NXTﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﻃﻮر
رﺳﻤﯽ در ﻫﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،آﺑﺎن ۱۳۹۵
ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ ﺗﯿﺰر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  Galaxy On NXTرا ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدی را در ﻣﻮرد آن ﻓﺎش ﻧﻤﯽ ﮐﺮد .ﺣﺎل اﯾﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
در ﻫﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ زودی از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﻧﺤﺼﺎری  Flipkartدر دﺳﺘﺮس ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﺮای ﺑﺎزار اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﺪود  275دﻻر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،و در دو رﻧﮓ

ﻣﺸﮑﯽ و ﻃﻼﯾﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ در ﮔﻠﮑﺴﯽ  On NXTﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﮐﻪ اﺣﺴﺎس
ﺧﻮﺑﯽ را در ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آورد ،و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در آن ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪان ﺿﻌﯿﻒ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرات ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﭼﯿﭙﺴﺖ اﮔﺰﯾﻨﻮس  7870ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪ
ای ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  1.6ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ اﺳﺖ و  3ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ َرم در ﮐﻨﺎر  32ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ
آن را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت ﻫﺎی  microSDﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  5.5اﯾﻨﭽﯽ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از ﭘﻨﻠﯽ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  1080pﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،و در
ﭘﺸﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ  13ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻔﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺎژول  8ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻨﻞ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﮐﻪ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯿﺎن رده ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺸﺨﺼﺎً ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﻫﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ دو درﮔﺎه ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻣﺠﻬﺰ ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ از
ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ  4G LTEﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﯾﻦ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺎﺗﺮی
 3300ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ.

ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﺎزار دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ راه ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،اﻣﺎ از

آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ  Galaxy J7 Primeدارد ،اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﻠﮑﺴﯽ  On NXTدر دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

