ﮔﻮﺷﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۲۰اوﻟﺘﺮا در ﺑﺮﺧﯽ
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻟﻮ رﻓﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻌﺪی ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ از ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﻣﺎﺟﺮا از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎی روﺳﯿﻪ ،اﮐﺮاﯾﻦ و ﭼﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺻﻔﺤﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  8ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮی را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ
ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رود ﻫﻤﺎن ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  20اوﻟﺘﺮا ﺑﺎﺷﺪ} .ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ{
ﻣﮑﺲ وﯾﻨﺒﺎک اﻓﺸﺎﮔﺮ اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﺮ

اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  20اوﻟﺘﺮا ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻧﮓ
ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ Mystic
) Bronzeﺑﺮﻧﺰ ﻣﺮﻣﻮز( ﻧﺎم دارد.

درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  20اوﻟﺘﺮا ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﻮت  20اوﻟﺘﺮا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻟﻨﺰ ﺗﻠﻪ ﻓﻮﺗﻮ
ﭘﺮﯾﺴﮑﻮﭘﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻟﻨﺰ ﭘﺎﻨﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دو ﻟﻨﺰ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﺪﻧﻪ دارد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ و ﺻﺮﻓﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت 20
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.

ﻇﺎﻫﺮا اس ﭘﻦ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﻠﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻢ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ از روی ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﺪس زد ﺗﻐﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻇﺎﻫﺮا ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ دﮐﻤﻪ ﻫﺎی ﭘﺎور و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﺪا را ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻧﻮت ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻟﻮ رﻓﺘﻪ اﯾﻦ دو دﮐﻤﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺪﻧﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺪود دو ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻧﻮت  20و ﻧﻮت  20ﭘﻼس ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ۶.۷

اﯾﻨﭽﯽ و  ۶.۹اﯾﻨﭽﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رود ﻃﺒﻖ روال ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ آﻧﻬﺎ را در
ﻣﺎه اوت )ﯾﻌﻨﯽ اواﯾﻞ ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه( ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ اﯾﻦ روزﻫﺎ و دوران ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده
ﻧﻮت  20ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻠﯿﭗ  ،5Gزد ﻓﻠﯿﭗ  2و ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺗﺐ  S7را ﻫﻢ داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﮔﻮﺷﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻠﯿﭗ  5Gاﺧﯿﺮا در رﮔﻮﻻﺗﻮری ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه و ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از آن ﻟﻮ
رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آن ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻠﯿﭗ 5G
ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻠﯿﭗ 5G
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

