ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  ۱و دﯾﮕﺮ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻮﻧﯽ ﭘﯿﺶ از روﻧﻤﺎﯾﯽ رﺳﻤﯽ ﻟﻮ رﻓﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ زﯾﺎدی درﺑﺎرهی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻮﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﯿﭽﮑﺪام از آﻧﻬﺎ را رﺳﻤﺎً ﺗﺎﺪ ﻧﮑﺮده و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺳﺮی ﺟﺪﯾﺪی از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  ،ﺷﺸﻢ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه در ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎرﺳﻠﻮن روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺣﺎل وب ﺳﺎﯾﺖ
ﻫﻨﺪی  91Mobilesﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪی از اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  1و ﺑﺎﻗﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻌﺪی ﺳﻮﻧﯽ ،دورﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ  ۵۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ
ﭘﯿﺲ از اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﻮﻧﯽ ﻗﺼﺪ دارد در  MWCاﻣﺴﺎل از ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ
ﻧﺎم اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  ،L3دو ﻣﯿﺎن رده ﺑﺎ اﺳﺎﻣﯽ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  XA3و  XA3اوﻟﺘﺮا و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪار XZ4
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪی ﭘﯿﺶ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯽ ﻗﺼﺪ دارد از ﻧﺎمﻫﺎی ﺳﺎده ﺗﺮ ﺳﻮﻧﯽ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  10و اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ

 10ﭘﻼس ﺑﺮای ﻣﯿﺎن ردهﻫﺎ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮای ﭘﺮﭼﻤﺪار اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ
 XZ4ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻧﺎم اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  1ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻮان ﺑﻠﺲ؛ ﻣﺪل ﺑﻨﻔﺶ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  1ﺑﻪ ﺷﺪت ﺟﺬاب اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺸﺎرﮔﺮ ﻣﻌﺮوف ،اﯾﻮان ﺑﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﺎم اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  1ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪش دوﺑﺎره ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺧﻮد را
دوﺑﺎره آﻏﺎز ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﺼﺎوﯾﺮی درﺑﺎرهی ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪﯾﺪ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻨﺪ روز
دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده .اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻣﺸﺨﺼﺎت را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺮور آﻧﻬﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ:
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ﭘﻨﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﻣﻮﻟﺪ  ۶.۵اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ  4K HDRو ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ۲۱:۹
آراﯾﻪ دورﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﻪ ﺳﻨﺴﻮر  ۱۲ﻣﮕﺎ ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ )ﯾﮏ ﻟﻨﺰ واﯾﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،ﯾﮏ
ﺳﻨﺴﻮر ﻓﻮق ﻋﺮﯾﺾ و ﯾﮏ ﺣﺴﮕﺮ ﺗﻠﻪ ﻓﻮﺗﻮ ﺑﺎ (OIS
ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  855ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ
ﺑﺎﺗﺮی  ۳۳۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ

دو ﺳﯿﻢ ﮐﺎرﺗﻪ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  4G LTEو درﮔﺎه USB-C
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻧﺪروﯾﺪ ﭘﺎی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض
اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﻣﻌﺎدل  ۱۰۹۹دﻻر در ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد
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اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  :10ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۶اﯾﻨﭽﯽ اﯾﻨﭽﯽ  full HD+ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ۲۱:۹
ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  630ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ۳ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۶۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ
دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ دو ﮔﺎﻧﻪ )ﻣﺘﺸﮑﻞ از دو ﺳﻨﺴﻮر  ۱۲و  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ(؛ دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ ۸
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ
ﺑﺎﺗﺮی  ۲۸۷۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ
ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﻟﺒﻪ ﮐﻨﺎری
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻧﺪروﯾﺪ ﭘﺎی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض

ﺳﻮﻧﯽ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  10ﭘﻼس
اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ 10ﭘﻼس  :ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۶.۵اﯾﻨﭽﯽ  full HD+ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ۲۱:۹
ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  636ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۶۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ
دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ دو ﮔﺎﻧﻪ )ﻣﺘﺸﮑﻞ از دو ﺳﻨﺴﻮر  ۱۲و  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ(؛ دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ ۸

ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ
ﺑﺎﺗﺮی  ۳۰۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ
ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﻟﺒﻪ ﮐﻨﺎری
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻧﺪروﯾﺪ ﭘﺎی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض
اﯾﻦ دو ﻣﯿﺎن رده ﻗﺮار اﺳﺖ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎدل  ۳۳۹و  ۴۹۹دﻻر ﻋﺮﺿﻪ

ﮔﺮدﻧﺪ.
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ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۵.۷اﯾﻨﭽﯽ  HD+ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ۱۸:۹
ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ  ۶۷۶۲ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ۳ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم
دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ دو ﮔﺎﻧﻪ )ﻣﺘﺸﮑﻞ از دو ﺳﻨﺴﻮر  ۱۳و  ۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ(؛ دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ ۸
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ
ﺑﺎﺗﺮی  ۳۳۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻧﺪروﯾﺪ اورﯾﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض
ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۹۹دﻻر ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮادهی اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ ﺳﻮﻧﯽ ،ارزش ﺧﺮﯾﺪ را دارﻧﺪ؟

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

