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اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺧﺒﺮﻫﺎی زﯾﺎدی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ردﻣﯽ ﻧﻮت  ۶ﭘﺮو ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﻨﻮز آن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﺮده ﯾﮏ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ آﻧﻼﯾﻦ
ﻓﺮوش آن را روی وﺑﺴﺎﯾﺖ  AliExpressآﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ.
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺎزه ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ را ﻫﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده
و ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ردﻣﯽ ﻧﻮت  ۶ﭘﺮو

ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۷۰زﺑﺎن دﻧﯿﺎ را ﭘﯿﺸﺘﯿﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت و
آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی  OTAدر اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت درج ﺷﺪه در وﺑﺴﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ردﻣﯽ ﻧﻮت  ۶ﭘﺮو ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ
ﺧﻮد را از اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۶۳۶ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارﺷﺎت ﭼﯿﭙﺴﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﺮای آن اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۶۶۰اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺧﺎص اﻣﺎ ﺳﻪ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ۳۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ دارد و ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﮐﻤﮏ درﮔﺎه ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﯿﮑﺮو اس دی آن را ارﺗﻘﺎء داد.

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮔﻮﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ  ۶.۲۶اﯾﻨﭽﯽ اﺳﺖ و آﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﮏ
ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻫﻢ دارد .رزﻟﻮﺷﻦ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲۱۶۰در  ۱۰۸۰ﭘﯿﮑﺴﻞ اﻋﻼم ﺷﺪه )ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ

ﺗﺼﻮﯾﺮ آن  ۱۹:۹ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ رزﻟﻮﺷﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲۲۸۰در  ۱۰۸۰ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺘﻤﺎل
ﺻﺤﺖ داﺷﺘﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت در ﻧﻈﺮﻣﺎن اﻧﺪﮐﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد(.
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﻬﺎر دورﺑﯿﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه از وﺑﺴﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ آﻧﻼﯾﻦ آﻧﻬﺎ را ﺗﺎﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ردﻣﯽ ﻧﻮت ۶
ﭘﺮو ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﺪﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی  ۱۲و  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ را دارد و ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺳﻠﻔﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی  ۲۰و  ۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ اﺷﺎره
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻤﻖ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ
در آن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪروﯾﺪ اورﯾﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی MIUI 9
ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻗﻄﻌﺎت اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ از ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﮏ ﭘﻮرت ﻣﯿﮑﺮو ﯾﻮ اس ﺑﯽ ﻫﻢ روی ﺑﺪﻧﻪ اش ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ردﻣﯽ ﻧﻮت  ۶ﭘﺮو ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۲۰۰دﻻر در اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و ﮐﺎرﺑﺮان
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﯿﺎن آﭘﺸﻦ ﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﻣﺸﮑﯽ ،آﺑﯽ ،رز ﮔﻠﺪ و ﻗﺮﻣﺰ ﯾﮑﯽ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﻮد
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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