ﺟﻌﺒﻪ ﮔﺸﺎﯾﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﻠﮑﺴﯽ واچ  ۳ﭘﯿﺶ
از روﻧﻤﺎﯾﯽ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۹
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه در روﯾﺪاد آﻧﭙﮑﺪ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺎﻻ
وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ از ﺟﻌﺒﻪ ﮔﺸﺎﯾﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ واچ  ۳ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺮوز ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﯿﺰر رﺳﻤﯽ روﯾﺪاد آﻧﭙﮑﺪ ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ از ﻣﻌﺮﻓﯽ  ۵ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽداد،
اﻟﺒﺘﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮهای ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﯿﺰر ،ﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮ از
ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ واچ  ۳ﻧﯿﺰ ﻓﺎش ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺮوز وﯾﺪﯾﻮ ﺟﺪﯾﺪی از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﮔﺸﺎﯾﯽ آن را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ ﺑﺮﻧﺰی رﻧﮓ و ﻣﺪل  ۴۱ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی آن اﺳﺖ .در اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ اﺳﻤﺎرت
واچ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻄﺮح ﻣﺎﻧﻨﺪ اﭘﻞ واچ ﺳﺮی  ،۴ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﻠﮑﺴﯽ S3 Frontier
 Editionو اﭘﻞ واچ اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻠﮑﺴﯽ واچ  ۳دارای ﺑﻨﺪ ﭼﺮﻣﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای آن از ﭼﺮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ ،ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﯾﻨﺪه ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺘﯽ دارد و ﻣﺪل
 ۴۱ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی آن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻓﺮاد ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭼﺮﺧﺎن ﻣﺠﻬﺰ
ﺷﺪه ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه از ژﺳﺖﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﭘﻞ واچ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﻘﻮط ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۵ﻣﺮداد در روﯾﺪاد آﻧﭙﮑﺪ از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ،۲۰ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی ﺳﺮی
ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺗﺐ  ،S7ﮔﻮﺷﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻮﻟﺪ  ،۲ﻫﺪﻓﻮن ﺑﯽﺳﯿﻢ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺑﺎدز ﻻﯾﻮ و ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﮔﻠﮑﺴﯽ واچ  ۳روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی درﺑﺎره ﻣﺤﺼﻮﻻت آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺮهای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه .ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۲۰ﺑﻪ
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۶.۷اﯾﻨﭽﯽ و ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﺘﺮا آن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶.۹اﯾﻨﭽﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
رﻓﺮش رﯾﺖ  ۶۰و  ۱۲۰ﻫﺮﺗﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺑﺎﺗﺮی  ۴۳۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ و ﺑﺮای ﻣﺪل اوﻟﺘﺮا ﺑﺎﺗﺮی  ۴۵۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
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