اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺮﺿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻮﮐﯿﺎ ۶؛ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺸﺘﻢ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،دی ۱۳۹۵
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﻃﻼع دارﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ  HMDﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻧﺪروﯾﺪی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻧﺎم
آﺷﻨﺎ و ﻣﺤﺒﻮب ﻧﻮﮐﯿﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﮐﻪ  Nokia 6ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻣﯿﺎن رده ﺑﺎ
ﻇﺎﻫﺮی زﯾﺒﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻮﮐﯿﺎ  6از اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ وارد ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ آن ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺳﻨﺪی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ وای-ﻓﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ

دﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮان وب ﺳﺎﯾﺖ  NPUرﺳﯿﺪه ،ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪل  TA-1003ﺗﻌﻠﻖ دارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﺪل ﻧﻮﮐﯿﺎ  6ﻋﺮﺿﻪ
ﺷﺪه در ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ  TA-1000اﺳﺖ ،و ﻫﻨﻮز دﻗﯿﻘﺎً ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﭼﺮا دو ﻧﺴﺨﻪ از اﯾﻦ

دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز وای-ﻓﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺻﺮﻓﺎً وﺟﻮد ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﯾﮏ دﯾﻮاﯾﺲ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻋﺮﺿﻪ آن در ﺑﺎزارﻫﺎی

اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﻧﻮﮐﯿﺎ  6ﺑﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  430ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﮐﻪ  4ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ آن را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ و اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ
ﻫﻤﻪ ﺳﺨﺎوت در ﻣﻘﺪار َرم ،ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻗﻮی ﺗﺮی در آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی  16و  8ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ،ﻃﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎ ،و
ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮش ﻧﺎم ﻧﻮﮐﯿﺎ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﯿﺪﻫﺎ را ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار زﻧﺪه ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز در ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی رﺳﻤﯽ ﻧﻮﮐﯿﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﻓﯿﺴﺒﻮک ،اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ وﻋﺪه داد در
ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺸﺘﻢ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮی را روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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