ﺗﺼﺎوﯾﺮ رﺳﻤﯽ ﻫﻮآوی  P20و  P20 Proﻓﺎش
ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ رﺳﻤﯽ دو اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن  P20و  P20 Proﻫﻮآوی ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  MWCﻓﺎش ﺷﺪ .ﻫﺮ دو دﯾﻮاﯾﺲ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮ دارای ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ دارای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺪون ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻮده و در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺎن ﯾﮏ
ﻓﺮورﻓﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ از آﯾﻔﻮن  Xاﻟﮕﻮﺑﺮداری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﭘﺸﺖ ﺑﺪﻧﻪ اﯾﻦ دو دﯾﻮاﯾﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ

ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪ دورﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ دو دﯾﻮاﯾﺲ ﺻﺤﺖ دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از اﯾﻦ دو
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮآوی  P20و  P20 Proﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ.
ﻫﻮآوی  P20ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ آن را در اﺑﺘﺪای ﺧﺒﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،دارای ﯾﮏ دﮐﻤﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ زﯾﺮ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را در
 P20 Proﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻮآوی ﺳﻨﺴﻮر اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ را ﺑﻪ
ﭘﺸﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻫﻮآوی P20 Pro
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،از دو ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻟﻮ رﻓﺘﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد و ﻫﻮآوی ﻧﯿﺰ
ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ دو اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن در اﺧﺘﯿﺎر رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺎﯾﻌﺎت
ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪل  P20ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۷ﻣﺎرس اﻣﺴﺎل »روﻧﻤﺎﯾﯽ« ﯾﺎ در ﺑﺎزار »ﻋﺮﺿﻪ
ﺷﻮد«.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺷﺎﯾﻌﻪ ای دﯾﮕﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺪل  P20دارای ﺑﺪﻧﻪ ﺷﯿﺸﻪ ای دوﮔﺎﻧﻪ )ﺟﻠﻮ و ﭘﺸﺖ
دﺳﺘﮕﺎه( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای  P20 Proﻫﻢ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺻﺤﺖ ﯾﺎ
ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﻮآوی در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  MWCﻣﺸﺨﺺ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﺧﺒﺎر ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﻮآوی ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۶:۳۰دﻗﯿﻘﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

