ﻓﺮش آﺑﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺎی وﯾﮋه ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺗﺎ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦﻫﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در  6اﺳﻔﻨﺪ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  9روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد؛ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ دورﺑﯿﻦ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از ﮔﺸﻮدﮔﯽ دﻫﺎﻧﻪ ﻟﻨﺰ ﻣﺘﻐﯿﺮ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ آن ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ای را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ
اوﻟﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ،ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎﯾﯽ اراﺋﻪ دﻫﺪ .در
اداﻣﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺒﺮی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﺲ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪاران ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﺮاﺳﻢ وﯾﮋه

»ﻓﺮش آﺑﯽ« را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۳اﺳﻔﻨﺪ در  ۴ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪاران

ﮔﻠﮑﺴﯽ  S9و  S9ﭘﻼس از  ۳ﺗﺎ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻫﺪا ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻔﺘﻪ اول اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه در ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ) (MWC ۲۰۱۸ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﯿﺶ از ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ وارد ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺷﺪﻧﺪ.
ﮔﻠﮑﺴﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در دو ﻣﺪل  ۵.۸اﯾﻨﭽﯽ  S9و  ۶.۲اﯾﻨﭽﯽ  +S9ﻃﺮاﺣﯽ و ﻋﺮﺿﻪ

ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺮاﺳﻢ ﻓﺮش آﺑﯽ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ ﭼﺎرﺳﻮ و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺗﻞ ﭘﻼس )ﺑﺎزار
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ( در ﺗﻬﺮان در ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰ﺻﺒﺢ و ﭘﺲ از آن در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﮕﺎ ﻣﺎل ﺗﻬﺮان ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺗﻞ ﭘﻼس
ﮐﺮج ،ﻻﻟﻪ ﭘﺎرک ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺸﻬﺪ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎﻋﺖ  ۱۸ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﯿﻦ  ۱۰۰ﺗﺎ  ۵۰۰ﻧﻔﺮ اول ﺻﻒ در ﻫﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در
ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎی  ۵ ، ۷ ،۱۰و  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎﻟﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ  S9و  S9ﭘﻼس
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ ﭼﺎرﺳﻮ ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ ﺑﯿﻦ  ۵۰۰ﻧﻔﺮ اول ﺻﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﻪ  ۷۰ﻧﻔﺮ ﺟﺎﯾﺰه
داده ﻣﯽﺷﻮد.

ﮔﻠﮑﺴﯽ  S9ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ آن از دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدﻣﮏ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن دارد ،ﻣﯿﺰان ﻧﻮر ورودی در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﻢ ﻧﻮر

و ﺗﺎرﯾﮏ ﯾﺎ ﭘﺮﻧﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﺷﻔﺎف ،واﺿﺢ و ﺑﯽﻧﻘﺺ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺪ.

ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﻓﻮق آﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۹۶۰ﻓﺮﯾﻢ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ،ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻤﻮﺟﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ واﻗﻌﯿﺖ

اﻓﺰوده ) (ARو ﺗﺠﻬﯿﺰ اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎی اﺳﺘﺮﯾﻮی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮﻧﺪ  AKGﺑﻪ ﻓﻨﺎوری  Dolby Atmosﺑﺨﺶ
دﯾﮕﺮی از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ ﮔﻠﮑﺴﯽﻫﺎی  S9و  S9ﭘﻼس را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ روز  ۲۳اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در  ۷ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺿﻤﻦ آزﻣﻮدن
ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی

ﮔﻠﮑﺴﯽ  S9و +S9آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.

درﺑﺎره ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﺲ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﺲ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ و آﻳﻨﺪه را ﺑﺎ اﻳﺪهﻫﺎی ﻧﻮ و ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و
ﮐﺎرﺑﺮدی اش ﺷﻜﻞ ﻣﻲدﻫﺪ .ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری ﺑﯽوﻗﻔﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و اراﺋﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ
ﻧﻮﯾﻦ در دﻧﯿﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎ ،ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ،ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ،دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ،
ﻟﻮازم دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ و ﻗﻄﻌﺎت ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای
اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و درﯾﺎﻓﺖ آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖ
 http://news.samsung.comﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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