ﭘﻮﺳﺘﺮ رﺳﻤﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۹از ﻗﯿﻤﺖ ۱۴
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
ده روز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﭘﺮده ﺑﺮداری از ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۹ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﻮج ﺧﺒﺮﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن اداﻣﻪ دارد و ﺣﺎﻻ
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ رﻧﮕﺒﻨﺪی ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻓﺸﺎﮔﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻌﺪی ﺳﺮی ﻧﻮت در اﻧﺪوﻧﺰی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﯾﻦ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در رﻧﮓ ﻫﺎی »ﻣﺸﮑﯽ ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ«» ،آﺑﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ« و »ﻣﺴﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ« ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﺒﺮی از ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ  ۶۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﻧﺒﻮده و ﻣﺪل ﺑﺎ
ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۹۳۶دﻻر ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب دﻻر  ۱۱۴۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
)ﺗﺎ زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﺧﺒﺮ( ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۶۷۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ ۵۱۲
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻪ ﺧﯿﺎل آﻧﻬﺎ را از ﺑﺎﺑﺖ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺣﺠﯿﻢ راﺣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ  ۱۲۱۴دﻻر ﻣﻌﺎدل
 ۱۳.۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدل ﭘﺎﯾﻪ ﺣﺪود  ۲۸۰دﻻر ﮔﺮاﻧﺘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﺿﯿﺎت ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻧﺴﺨﻪ  ۵۱۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺣﺪود  ۲۰۰دﻻر از ﻣﺪل ﺑﺎ
 ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﮔﺮاﻧﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻇﺎﻫﺮا اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۹را در اﻧﺪوﻧﺰی ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﻪ ای را در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دﯾﮕﺮ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای در اﯾﻦ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۹ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ،ﺑﺎزی و
ﻫﺮﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﻪ ان ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ،ادﻋﺎﯾﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺳﺎده ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن اراﺋﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﺻﺤﺖ آن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ وﺟﻮد ﭘﺮدازﻧﺪه ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۴۵و ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺰرگ ،ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۹را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ
ﻫﺎی  9to5googleو  XDA Developersﻧﺴﺨﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺎزی ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﻓﻮرﺗﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۳۰روز ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

