اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اوﻟﺪ ﺑﺎ
ﻫﻮاوی ﻣﯿﺖ  ۲۰ﭘﺮو
ً
ﻟﺒﻪ ﺧﻤﯿﺪه ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ دو ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯿﺖ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﻣﯿﺖ  10از ﯾﮏ ﭘﻨﻞ
ً
اﺧﯿﺮا
ال ﺳﯽ دی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺖ  10ﭘﺮو ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﻣﻮﻟﺪ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﻮاوی ﻗﺼﺪ دارد ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ را ﺑﺮای
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اوﻟﺪ ﺑﺎ ﻟﺒﻪ ﺧﻤﯿﺪه
ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺑﻌﺪﯾﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯿﺖ  20ﭘﺮو را
ً
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﯿﺖ  20ﭘﺮو ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻣﺪل ﻧﺴﺨﻪ وﯾﮋهی ﭘﻮرﺷﻪ ﻫﻮاوی
ﻣﯿﺖ  10ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ دوﺑﺎره ﺳﺮاغ ال ﺟﯽ رﻓﺘﻪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺸﺎن را
ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺼﺪ دارد وﻇﯿﻔﻪی ﯾﺎد ﺷﺪه را ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ  BOEواﮔﺬار ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺣﺎﮐﯽ از آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﭘﻨﻞﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻣﯿﺖ  20ﻫﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی  BOEاﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه را آﻏﺎز ﮐﺮده ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آﻣﺎده ﮐﺮده و ﻫﻮاوی

ﻣﯿﺖ  20ﭘﺮو ﺑﺮای ﻣﻬﺮ ﯾﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه آﻣﺎدهی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از  ۵ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺮای دورﺑﯿﻦﻫﺎﯾﺶ ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ

ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ  ۳ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪی
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ را ﺑﺮاﯾﺶ اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی از ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶.۹اﯾﻨﭽﯽ ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و

ﭼﯿﭙﺴﺖ  HiSiliconﮐﺎﯾﺮﯾﻦ  ۹۸۰ﻧﯿﺰ در آن ﺗﻌﺒﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺣﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﻢ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﻮاوی ﺗﺎﺪ ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺑﻌﺪی ﻫﻮاوی ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده و ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻓﺮوش ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﻮرﺷﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﺖ ۱۰

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

