ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪی از آﯾﻔﻮن Xs Plus
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
اواﯾﻞ اﻣﺴﺎل ﻣﯿﻨﮓ ﭼﯽ ﮐﻮ ،ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ  KGI Securitiesﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی دﻗﯿﻘﺶ
در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﺷﻬﺮت دارد ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﻫﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺳﻪ ﻣﺪل آﯾﻔﻮن
را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺪل ،آﯾﻔﻮن  Xsﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۵.۸اﯾﻨﭽﯽ اوﻟﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺪل ﺑﻌﺪی  Xs Plusاﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶.۵اﯾﻨﭽﯽ اوﻟﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﯾﻔﻮن  ۹را ﺧﻮاﻫﯿﻢ

داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ  ۶.۱اﯾﻨﭽﯽ ال ﺳﯽ دی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﻨﮓ ﭼﯽ ﮐﻮ ،آﯾﻔﻮن  ۹ﺑﺮ ﺧﻼف دو ﻣﺪل دﯾﮕﺮ ﻓﻘﻂ دارای ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ در ﭘﺸﺖ دﺳﺘﮕﺎه
اﺳﺖ و از  3D Touchﻫﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺪل از  Face IDﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﮐﺮده و دارای دورﺑﯿﻦ  TrueDepthﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ،ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﮔﺰارﺷﯽ در ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد آﯾﻔﻮن ﻫﺎی اﻣﺴﺎل ﻓﺎش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﺷﻨﺎس در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ
ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﺣﺮف ﻫﺎی ﻣﯿﻨﮓ ﭼﯽ ﮐﻮ را ﺗﺄﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﺧﺘﯿﺎر
اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻗﺮار داده اﻧﺪ.

آﯾﻔﻮن  Xs Plusﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶.۵اﯾﻨﭽﯽ اوﻟﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ،آﯾﻔﻮن  Xs Plusﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﺳﻢ رﻣﺰ  D33ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ۶.۵

اﯾﻨﭽﯽ اوﻟﺪ آن دارای رزوﻟﻮﺷﻦ  ۱۲۴۲x۲۶۸۸ﭘﯿﮑﺴﻞ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻢ
ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻪ  ۴۵۵ﭘﯿﮑﺴﻞ در اﯾﻨﭻ ﺑﺮﺳﺪ.
در اداﻣﻪ ﮔﺰارش ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﻔﻮن  Xsﺑﺎ اﺳﻢ رﻣﺰ  ،D32ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﻫﻤﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۵.۸اﯾﻨﭽﯽ
اوﻟﺪ آﯾﻔﻮن  Xﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺿﻤﻨﺎ ﻫﺮ دو ﻣﺪل ،ﯾﻌﻨﯽ آﯾﻔﻮن  Xsو  Xs Plusدر رﻧﮓ ﻃﻼﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ

ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی دو ﺳﯿﻢ ﮐﺎرﺗﻪ
اﯾﻦ دو اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ آﯾﻔﻮن  Xﻃﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ در ﺗﻮﺘﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
اﭘﻞ ﺑﺮای آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺧﻮد از ﻓﻨﺎوری  E-SIMﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ
ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﯾﻔﻮن ۹
را دارﯾﻢ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﺴﯿﺎری از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺳﺮی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ  Xsرا در آن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
ﻗﯿﻤﺖ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺎ ﺣﺬف ﺗﺎچ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ال ﺳﯽ دی ،ﭘﺸﺖ ﺑﺪﻧﻪ از ﺟﻨﺲ ﺷﯿﺸﻪ و ﻓﻘﻂ
ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ در ﭘﺸﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﻣﯿﻨﮓ ﭼﯽ ﮐﻮ ﻣﻌﻤﻮﻻ درﺳﺖ از آب در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ
ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﻫﻢ آن ﻫﺎ را ﺗﺄﺪ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اﻣﺴﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﻪ
آﯾﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﭘﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ً
اﺧﯿﺮا ﻋﮑﺴﯽ از ﭘﻨﻞ ﺗﺎچ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽرود ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﻇﺎﻫﺮ ،ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ،اﻧﺪازه و ﮐﺎﺑﻞ اﺗﺼﺎﻟﺶ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﯾﻔﻮن  10ﭘﻼس  ۶.۵اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ

ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزار آﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

