ﺳﻨﻬﺎﯾﺰر و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
اﻧﺪروﯾﺪی ﻫﺪﺳﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۶
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ »ﺳﻨﻬﺎﯾﺰر« ) (Sennheiseﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻮﺗﯽ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﻫﺪﺳﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ وﯾﮋه ای را ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

»آﻧﺪرﯾﺎس ﺳﻨﻬﺎﯾﺰر« در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی  IFAﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ﻟﯿﺴﺒﻮن ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:

ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ روی ﻫﺪﺳﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  AMBEOﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ آن را ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و ﺗﻨﻮع ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ و ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ،از ﻣﻬﻢ
ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  AMBEOﺳﻨﻬﺎﯾﺰر ﺻﺪای واﻗﻌﯽ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ را ﺑﺮای ﻣﺤﺘﻮای ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  AMBEOﻧﻮﻋﯽ ﻓﻨﺎوری ﺻﺪای ﺳﻪ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی
از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺻﺪاﯾﯽ واﻗﻌﯽ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ را ﺑﺮای ﺑﺎزی ﻫﺎ و ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﻫﺪﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺿﺒﻂ ﺻﺪا ﺑﺎ دو ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﻨﻬﺎﯾﺰر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻧﺪروﯾﺪی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ،
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﻋﺮﺿﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﺮدن آن ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﻨﻬﺎﯾﺰر :ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی راﯾﺞ در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﭘﺲ از ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ
ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﺳﻨﻬﺎﯾﺰر ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ را در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ از دو
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺷﺮﮐﺘﯽ رﺳﻤﯽ را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری اش را ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﺨﺸﺪ .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »ﮐﺮه ای ﻫﺎ ﻋﻄﺶ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دارﻧﺪ و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎزه ﭘﺲ از ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺳﺎل ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ«.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎرﻣﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺻﻮﺗﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎرﻣﺎن ﮐﺎردن JBL ،و  AKGرا در اﺧﺘﯿﺎر دارد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺳﻨﻬﺎﯾﺰر را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﮑﺎری اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺮدوی آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
اﻓﺰود.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

