ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۹ﭘﻼس ﻣﻨﺘﺸﺮ
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اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  9ﭘﻼس ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ زﯾﺎدی از آن
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺎل ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪی از ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻌﺪی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در دﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از
ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﻓﺸﺎﮔﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﯾﺒﻮی ﭼﯿﻦ ،ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ رﻧﮓ آﺑﯽ ﻣﺘﻔﺎوت
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ) cottageﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻠﺒﻪی روﺳﺘﺎﯾﯽ( ﻧﺎم دارد .اﻟﺒﺘﻪ از ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﻤﯽ ﺑﺮای رﻧﮓ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪش اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺎمﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای
رﻧﮓﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ اﻣﮑﺎن ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮدن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻓﺎش ﺷﺪه وﺟﻮد دارد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﮑﺲﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  9ﭘﻼس ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎرﻫﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻐﺮ دادهاﻧﺪ.

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻟﻮ رﻓﺘﻪ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻓﺎش ﺷﺪه ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد ،ﭘﺮﭼﻢدار ﺑﻌﺪی
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﺑﺎ ﻟﺒﻪﻫﺎی ﻣﻨﺤﻨﯽ و دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮدی ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  8زاوﯾﻪ دروﺑﯿﻦﻫﺎ  ۹۰درﺟﻪ ﺗﻐﺮ ﮐﺮده و زﯾﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ
اس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﮐﺎن ﺧﻮد ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺪ ﺑﺎﺗﺮی ﺣﺠﻢﺗﺮی را ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ
درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۸ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﻫﻢ ﻧﺴﻼن ﺧﻮد از ﺑﺎﺗﺮی ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد از زاوﯾﻪی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺟﮏ ﻫﺪﻓﻮن در
ﻣﺪل ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺧﯿﺮ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻋﮑﺲ ﻓﺎش ﺷﺪه ﯾﮏ ﻫﺪﻓﻮن ﺳﯿﻤﯽ ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﻣﯽ ﺗﻮان اﺣﺘﻤﺎل داد ﮐﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  9ﭘﻼس اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

اﺣﺘﻤﺎ ًﻻ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﮔﺠﺖ روز ﺷﺸﻢ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه از ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  9ﭘﻼس در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  MWC 2018ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در ﺗﺎرﯾﺦ  ۷اﺳﻔﻨﺪ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ رﺳﻮم ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،روز ﺷﺸﻢ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻌﺪی
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد.
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