ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﻧﻮﮐﯿﺎ  ۹ﺧﺒﺮ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺎ
ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﺧﻤﯿﺪه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﻮﮐﯿﺎ  9ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭘﺮﭼﻤﺪار
آﺗﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  HMD Globalاز ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﺑﺎ ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﺧﻤﯿﺪه ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد.

ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﻪ ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ اج ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را در ذﻫﻦ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی
ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  18ﺑﻪ  9دارد و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻧﻮﮐﯿﺎ  9ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی
ال ﺟﯽ وی  30و ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت ) 8ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ( ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﺑﺪﻧﻪ ای از ﺟﻨﺲ ﺷﯿﺸﻪ و ﻓﻠﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و دورﺑﯿﻦ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش ﻫﺎ ﻧﻮﮐﯿﺎ 9
ً
اﺻﻠﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی و در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻗﺎب ﭘﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻠﺶ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای آن
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ در ﻗﺎب ﭘﺸﺘﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ دورﺑﯿﻦ ﻧﻮﮐﯿﺎ  9ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻮاردی ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  HMD Globalاراﺋﻪ ﺷﺪه .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود اﯾﻦ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮﭼﻤﺪار از ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  845ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺼﺪ دارد ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  9وﯾﮋه آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺎ

ﭼﯿﭙﺴﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه و در ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﻮاﻟﮑﺎم
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎدن ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻮﮐﯿﺎ  9ﺗﺎ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﮔﺮدد.
ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ  HMD Globalدﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی ﺧﻮد در  6اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه در ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ارﺳﺎل ﮐﺮد؛ دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ »ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد« اﺷﺎره ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﻧﻮﮐﯿﺎ  9ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﻮﮐﯿﺎ  7ﭘﻼس در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت اﯾﻦ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﯿﺎن رده از ﭘﺮدازﻧﺪه اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  660ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

