ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۸در اﯾﺮان روﻧﻤﺎﯾﯽ
ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۶ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۶
اﻣﺮوز  ۱۶-ﻣﻬﺮ -ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻤﯽ در ﭘﺮدﯾﺲ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﻠﺖ ،رﺳﻤﺎً ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت
 ۸را در اﯾﺮان روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد و ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﻓﺮوش آن از ﻓﺮدا در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۸ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در اﺧﺘﯿﺎر رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
و ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آن را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ،اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﺳﻤﯽ در اﯾﺮان
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﺮوش آن ﻧﯿﺰ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر آﻏﺎز ﺷﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در  ۲۵ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ،ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۸را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد و »ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺗﻮﺳﻠﯽ« ،ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﺲ در
اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﺮح ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،در روز اﺑﺘﺪاﯾﯽ آﻏﺎز ﻃﺮح ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ،ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﺮح ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﻮﺳﻠﯽ در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ از ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ،ارﺳﺎل ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۸ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻓﺮدا ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ،ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻮت را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.

اﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ،ﻫﻤﮑﺎری اش ﺑﺎ
»ﻫﻤﺮاه اول« و »اﯾﺮاﻧﺴﻞ« ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﻮت در زﻣﺎن ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻮد .وی ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ») «VoLTEﻣﺨﻔﻒ  (Voice Over LTEﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﺪای  HDﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد:

»در اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ،ﻣﺸﺘﺮک ﺻﺪای ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺶ را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  HDﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﻨﯿﺪ .ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ﻗﻄﻌﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﺪا ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ و
ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ روی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ  2Gو ﯾﺎ  3Gﺗﻨﺰل ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد .اﮐﻨﻮن ﻫﻤﭽﻨﺎن روی ﺑﺴﺘﺮ  4Gﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﻣﺎﻧﺪ .داﻧﻠﻮد ﻫﻢ ﺑﺮ روی ﻫﻤﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻋﺖ درﯾﺎﻓﺖ را

روی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﺮان ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﮔﻠﮑﺴﯽ
اس  7و  8ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از وﯾﮋﮔﯽ  VoLTEاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ زودی ،ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  8ﻧﯿﺰ از
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺎ ﺻﺪای  HDﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺗﻮﺳﻠﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺳﺮی اس ،ﺧﺒﺮ داد:

»ﺑﺮای ﻧﻮت  8ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ وﯾﮋه ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آذرﻣﺎه اﻣﺴﺎل اﯾﻦ
ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﺧﺮﯾﺪاری و ﺳﺮوﯾﺲ وﯾﮋه را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪ ،در ازای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﺤﺪود از
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ وﯾﮋهی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﺳﺮوﯾﺲ اﮐﺴﭙﺮس ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑﺮﺧﻮردار
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎ دﻗﺖ و ﺳﻼﻣﺖ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۸در ﺳﻪ رﻧﮓ ﻣﺸﮑﯽ ،ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و
ﻃﻼﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺑﺮای ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۸ﻋﻨﻮان ﻧﮑﺮد .اﯾﻦ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪه وارد ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎ

ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۸در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
دارای ﻧﻮﺳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،در ﻃﺮح ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ،۸ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻓﺒﻠﺖ
را  ۳.۵۹۹.۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ﺑﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﺪﯾﻪ از ﺟﻤﻠﻪ »ﭘﺎﯾﻪ دﮐﺲ« را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ

ﺧﺮﯾﺪاران ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۸اراﺋﻪ ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ،اﯾﻦ ﻫﺪﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﻌﻠﯽ
ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
از ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ وﯾﺪﯾﻮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  8و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺗﻮﺳﻠﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﺮان را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

