اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ﻫﯿﭻ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻣﺴﺎل ﻧﻤﯽ آورد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۶ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ روﯾﺪاد ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ؛ روﯾﺪادی ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ در آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﮐﺮده و از آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﺸﺎن در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﮐﯿﮏ اﺳﺘﺎرﺗﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ
ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﯽ آورﻧﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﻫﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ از دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی ﺗﺎزه
روز ﻧﺨﺴﺖ ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،روزی اﺳﺖ ﮐﻪ
ً
ﻫﺴﺘﯿﻢ اﻣﺎ اﮔﺮ اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ﯾﮑﯽ از آن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﺒﺮ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در MWC
ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪش ﻟﺤﻈﻪ ﺷﻤﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ،
ً
اﻣﺴﺎل ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﻮﯾﺪ.

اچ ﺗﯽ ﺳﯽ از زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ  HTC 10دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در  MWCﻧﺸﺎن ﻧﺪاده و دﯾﻮاﯾﺲ
ﻫﺎﯾﺶ را در روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺒﺮ ﭼﻨﺪان ﺗﺎزه ای ﻧﯿﺴﺖ و اچ ﺗﯽ ﺳﯽ از زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ  HTC 10دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در  MWCﻧﺸﺎن ﻧﺪاده و دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎﯾﺶ را در روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﯾﻌﺎت اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻣﻮﺳﻮم
ﺑﻪ ) HTC 12ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﺎم دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺗﺎزه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه( در ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ و ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ً
ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ،ﺧﺒﺮی
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اچ ﺗﯽ ﺳﯽ
از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،روﯾﺪادی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽ ﮔﺮدد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  U11 Plusﻫﻤﯿﻦ دو ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪ و ﺟﺎی
ﺗﻌﺠﺐ ﻧﺪارد ﮐﻪ اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ دﯾﻮاﯾﺲ ﺑﻌﺪی اﻧﺪﮐﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

