اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻣﯿﺎن رده ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺗﺐ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭘﯿﺶ رو  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۵ ،آذر ۱۳۹۷
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺷﺎﯾﻌﺎت و ﺟﺰﺋﯿﺎت زﯾﺎدی از ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﺎل ﺷﻠﻮﻏﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺮهای ﻣﺤﺒﻮب را ﺑﮑﺸﺪ .ﺣﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪ ،ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ
ﻣﯿﺎن رده دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد و در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول  ۲۰۱۹ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدد.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ وب ﺳﺎﯾﺖ  91Mobilesاﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺗﺐ
ﻣﺪل  Aاﺳﺖ و ﺑﺎ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﮐﻨﻮﻧﯽ ،اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪی اول ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻣﯿﻼدی
ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدد.
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ  ۳۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪی داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه و ﺑﻪ رﻧﮓ
ﻃﻮﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی در ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه
اﻣﺴﺎل در ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد ،در ﮐﻨﺎر ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ  ،10ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ
ﻣﯿﺎن رده ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرود اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺪل  Galaxy Tab A 10.5ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺒﻠﺖ ﻣﯿﺎن رده ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎش  ۱۰.۵اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ
رزوﻟﻮﺷﻦ  ۱۹۲۰در  ۱۲۰۰ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و در آن ﯾﮏ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۴۵۰ﺑﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ

رﻓﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﻫﻤﺮاه  ۳۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ

ﺣﺎﻓﻈﻬﯽ داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮد و ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ،اﯾﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ ۴۰۰
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻃﯽ رودﯾﺪاد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺴﺨﻪی  5Gﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۱۰ﮐﻪ
ﻗﺮار اﺳﺖ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد ،از اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ

ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺳﺎل  ،۲۰۱۹ﻗﺼﺪ دارد ﺷﺎﻫﮑﺎر ﮐﻨﺪ و ﻃﻮﻗﺎن
ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﮔﺠﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻠﯿﻘﻪای را ﻣﺠﺎب ﮐﻨﺪ،
ﮔﺰﯾﻨﻪای را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

