وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﻣﯿﮑﺲ  ۲اس
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ از ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﻣﯿﮑﺲ  2اس در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ در ﺑﺎﻻ و ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮش ﯾﮏ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه و آن ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ در واﻗﻊ ﻣﺤﻞ
ﻗﺮارﮔﯿﺮی دورﺑﯿﻦ و ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎﯾﺶ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ رﻧﺪری ﮐﻪ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ از آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی دارد و
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻣﺤﺼﻮل

ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮی دورﺑﯿﻦ را زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮش ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪهی وﯾﺪﯾﻮی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،ﻟﺒﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﻮده و ﻟﺒﻪی ﭘﺎﻨﯽ آن
در اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﭘﻨﻞ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻣﺬﮐﻮر در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ ﺧﻮد از دو دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪل ردﻣﯽ
ﻧﻮت  5ﭘﺮو ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی در زﯾﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .وﯾﺪﯾﻮی ﻓﺎش ﺷﺪه ،ﻗﺴﻤﺘﯽ از راﺑﻂ
ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﯽ ﻣﯿﮑﺲ  2اس را ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎ
ﻧﺎم  MIUIاﺳﺖ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻓﺮﯾﻢور اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺷﺎره ﺷﺪه ﻗﺮار اﺳﺖ از ﯾﮏ ﭘﻨﻞ
اوﻟﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۲۱۶۰در  ۱۴۴۰ﭘﯿﮑﺴﻞ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد .ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ

ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۴۵در اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه و  ۶ﯾﺎ  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﻣﯽ ﻣﯿﮑﺲ  2اس ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺪﻧﻪای ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻓﻠﺰ و

ﺷﯿﺸﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﺧﺖ آن اﺳﺘﻔﺎده
ﮔﺮدد.
ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﻣﯿﮑﺲ  2اس ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻢ
ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺗﯿﺰر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻟﻮ رﻓﺘﻪ از اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﻧﯿﺰ

ﺗﺎرﯾﺦ اﺷﺎره ﺷﺪه را ﺗﺎﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

