ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﺳﻮﻧﯽ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  ۱۰و  ۱۰ﭘﻼس
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯿﺎن ردهﻫﺎی  XAﻣﯽﺷﻮﻧﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮﺟﻮادی | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺣﺪودا ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ در ﻧﺎم ﮔﺬاری
ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد از ﻋﻨﻮان »اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  «Xاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺧﻮد را

ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  XZو ﻣﯿﺎن ردهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  XAﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ﺣﺎﻻ ﺑﺮ اﺳﺎس
ادﻋﺎی ﯾﮑﯽ از اﻓﺸﺎﮔﺮان ﺗﻮﺘﺮی ﺷﺮﮐﺖ ژاﭘﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ زودی روﻧﺪ دﯾﮕﺮی را ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد.
ﺳﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدن ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯿﺎن ردهی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ XA3

و اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  XA3اوﻟﺘﺮا ،ﻗﺼﺪ دارد از ﻧﺎمﻫﺎی ﺳﺎده ﺗﺮ ﺳﻮﻧﯽ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  10و اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  10ﭘﻼس اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﺪ.

ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯿﺎن ردهی ﺳﻮﻧﯽ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ اﺑﻌﺎد
 ۲۱ﺑﻪ  ۹و ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺿﻠﻊ ﭘﺎﻨﯽ ﺑﺪون ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از رﻧﺪرﻫﺎی

ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪی ﺷﯿﺸﻪای و دورﺑﯿﻦ دو ﮔﺎﻧﻪ در ﻋﻘﺐ ﮔﻮﺷﯽ ﭘﯽ ﺑﺮد.

اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ از ﭼﯿﭙﺴﺖ ﮐﻮاﻟﮑﺎم اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  660ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ دوی آنﻫﺎ دارای ۶

ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۶۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪی داﺧﻠﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ  9از اﺑﺘﺪای ﮐﺎر
روی اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  10و اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  10ﭘﻼس در ﺗﺎرﯾﺦ  ۶اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ در ﮐﻨﺎر
ﭘﺮﭼﻤﺪار ژاﭘﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  XZ4روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺳﻮﻧﯽ ﺑﻪ زودی ﺗﻐﺮ ﻧﺎم
ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ زودی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺧﻮد از ﺑﺮﻧﺪ  XZدر اﺑﺘﺪای ﻧﺎم آنﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .از ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽﻫﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی XZ4
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  10Zﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ژاﭘﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪا در ﺗﯿﺰرﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﻮﺷﯽ ) XZ4ﻓﻌﻼ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ

اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﺷﯿﻢ( را ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی ﺑﻨﻔﺶ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآورده اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
رﻧﮓﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻌﺪی ﺳﻮﻧﯽ ﺑﻨﻔﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

