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 LlabTooFeRﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ رام ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻢ ﺧﺒﺮﻫﺎی
ﻣﻮﺛﻘﯽ را در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻻت اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وی اﺧﯿﺮا اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در

آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪی را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺮﻣﻮز ﺑﺎ اﺳﻢ رﻣﺰ  Desire A17ﻫﻢ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و
ﺻﺮﻓﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ از اﻧﺪروﯾﺪ  6.0.1ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اچ ﺗﯽ

ﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻨﺲ  8ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ﺧﺒﺮ اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ﺑﻮﻟﺖ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻮﻟﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ  21آﺑﺎن ﻣﺎه در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد و در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ آن را ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .در

ﻣﻮرد دﯾﺰاﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دﯾﺰاﯾﺮ  530ﺑﺎ اﺳﻢ رﻣﺰ  HTC A16اﺳﺖ.

ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻬﺘﺮی از اﻣﮑﺎﻧﺎت دﺳﺘﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت

ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ آن ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ.

دﯾﺰاﯾﺮ  530ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  5اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزﻟﻮﺷﻦ  720در  1280ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ و ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ

اش را از ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  210ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻼک  1.1ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ را در
ﺧﻮد ﺟﺎی داده و از ﭘﺮدازﻧﺪه ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ آدرﻧﻮ  304اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ،در ﮐﻨﺎر  16ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﻘﺎء ﺗﺎ دو ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﺑﺮای دﯾﺰاﯾﺮ 530
ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ .اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮی اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ  8ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ
 5ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻠﻔﯽ و ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ  A17ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  159.99دﻻری دﯾﺰاﯾﺮ
 530ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
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