ﻫﻮاوی ﭘﯽ  30ﭘﺮو ﺑﺎ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و ﻟﺒﻪ
ﻫﺎی ﺧﻤﯿﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮد | ﺟﻤﻌﻪ ۲۳ ،آذر ۱۳۹۷
ً
اﺧﯿﺮا ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت رده ﺑﺎﻻ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،وارد ﻓﺎز رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺟﺪی ﺗﺮی ﺑﺎ رﻫﺒﺮان
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاوی
ﺑﺎزار ﺷﺪه و ﭘﺮﭼﻤﺪاراﻧﯽ در ﺣﺪ و اﻧﺪازه ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺒﺎر و ﺷﺎﯾﻌﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻌﺪی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﻢ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
راﺟﻊ ﺑﻪ ﻫﻮاوی ﭘﯽ  30ﭘﺮو ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻀﻮر ﺳﻨﺴﻮر  IMX607ﺳﻮﻧﯽ در ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ ﭘﯽ 30

ﭘﺮو و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ در ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻌﺪی ﻫﻮاوی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ در ﯾﮑﯽ از
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ،اﻓﺸﺎﮔﺮ ﻣﻌﺮوف » «Ice Universeدر ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺘﺮ ﺧﻮد اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ P30 Pro
ﺑﺎ ﭘﻨﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  OLEDﺧﻤﯿﺪه و ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻓﻌﻼ ﻓﻘﻂ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻓﻨﺎوری ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  OLEDﺣﻔﺮهدار را در اﺧﺘﯿﺎر دارد
ً
اﻣﺎ ﭼﺮا ﻫﻮاوی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻣﯿﺎن رده  View 20و  Nova 4ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺣﻔﺮهدار رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮﭼﻤﺪارش ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮده؟ ﭘﺎﺳﺦ
در ﻧﻮع ﭘﻨﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ؛ ﻣﯿﺎن رده ﻫﺎی ﻫﻮاوی از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  LCDاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯽ  30ﭘﺮو از ﭘﻨﻞ  OLEDﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻓﻨﺎوری
ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  OLEDﺣﻔﺮهدار را در اﺧﺘﯿﺎر دارد.

ﻓﻌﻼ از ﭘﻨﻞ ﻫﺎی  OLEDﺣﻔﺮهدار ﻣﺤﺮوم ﺑﻮده و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻮاوی
ً
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  OLEDاﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﻌﻨﯽ  BOEو  LGﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﭘﺮﭼﻤﺪاران

ﻫﻮاوی از وﯾﮋﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺣﻔﺮهدار ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﯽ  30ﭘﺮو ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎ ﺳﺮی ﭘﯽ ) 20ﺣﺪاﻗﻞ در ﭘﻨﻞ ﺟﻠﻮ( ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب
ً
داﺷﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻋﺮﯾﺾ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﻄﺮه )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺖ (20
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی اﯾﻨﻔﯿﻨﯿﺘﯽ O-اﻣﮑﺎن

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻫﻮاوی را ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل رﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯽ  30ﭘﺮو ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ.
)ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮی ﻣﯿﺖ  20و ﭘﯽ  20ﻫﺴﺘﻨﺪ(
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

