ﻃﺮح ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺎزراﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
ﻃﺮح ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪی از ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺎزراﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﺎل ﯾﻮﺗﯿﻮب  Phone Industryﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻣﺎزراﺗﯽ ﮔﺮﻧﺘﻮرﯾﺴﻤﻮ
) (Maserati GranTurismoﻧﺎم دارد و از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺎﻟﺐ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ  ۷ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه
روی آن اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم و ﻇﺎﻫﺮ آن ،اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎً ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﺳﭙﺮت ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪی ﻃﺮاﺣﺶ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه روی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮی آن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﯾﮏ ﺑﺪﻧﻪی ﻓﻠﺰی ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ آن ،ﯾﮏ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻗﻄﺮهای ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ وان ﭘﻼس  6Tﺷﺒﯿﻪ ﮐﺮده.

در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻦ ﺑﺪﻧﻪی اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،درﮔﺎه  USB-Cﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﮏ ﻫﺪﻓﻮن  ۳.۵ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی و ﯾﮏ
ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی دوم ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﺎن ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.درﯾﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ در دو ﻃﺮف اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﭙﺮت را ﺗﺪاﻋﯽ

ﮐﻨﺪ و ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی دﯾﮕﺮ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ روی اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ ،ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی
 Harman/Kardonﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .در ﺑﺪﻧﻪی ﭘﺸﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﻪ ﻟﻨﺰ دورﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ زﯾﺮ آن زﯾﺮ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ ﺑﺰرگ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﮐﻠﯿﺪ ﭘﺎور و ﻗﻔﻞ دﺳﺘﮕﺎه در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺪﻧﻪ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی ﮐﻠﯿﺪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﻃﺮاح اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮده و ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ

ﻫﻢ درﺑﺎرهی ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و دوام آن اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪارد  IP68ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آب و ﺧﺎک ﺑﺪﺳﺖ آورد.

اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻃﺮاﺣﺶ ﺑﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۶۵ﻣﺠﻬﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و
 ۲۵۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻃﺮاح اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﻪ رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺎزراﺗﯽ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﮑﯽ و ﻗﺮﻣﺰ و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻦ دو رﻧﮓ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

