ﻧﺴﺨﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻓﻮﻟﺪ در راه اﺳﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۹
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از آنﻫﺎ در دﺳﺘﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮهای ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ
ﺗﺎﺷﻮ اﻗﺘﺼﺎدی وارد ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺧﯿﺮا از ﮔﻮﺷﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻮﻟﺪ  ۲روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد و در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻠﯿﭗ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارد و زد ﻓﻠﯿﭗ ارزاﻧﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮی اﯾﻦ

ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺮهای ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ
دارد .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۳۸۰دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی
ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﺎﻧﻊ از ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎری ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻐﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﯾﮏ
ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮ اﻗﺘﺼﺎدی در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺮﯾﺪاران ﻗﺮار دﻫﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰۰۰دﻻر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻠﯿﭗ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۲۰اوﻟﺘﺮا دارد ،ارزاﻧﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮ اﻗﺘﺼﺎدی دارای ﺷﻤﺎره ﻣﺪل  SM-F415اﺳﺖ و
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ زد از ﺣﺮف  Fدر ﺷﻤﺎره ﻣﺪل
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻓﻮﻟﺪ ،ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻠﯿﭗ و ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻮﻟﺪ  ۲ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪل SM-
 F700 ،SM-F900و  SM-F916ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی درﺑﺎره اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ

ﺷﻤﺎره ﻣﺪل  SM-F415F/DSﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺗﺎﺪﯾﻪ وای ﻓﺎی ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ  ۱۰ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در دو ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  ۶۴/۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ و در رﻧﮓﻫﺎی
ﻣﺸﮑﯽ ،ﺳﺒﺰ و آﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ را ﺗﺎﺪ ﮐﺮد ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﯽ
ﺗﺎﺷﻮ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﻨﺪان ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه از ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻣﯿﺎن رده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و آن را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  ۸۰۰دﻻر در اﺧﺘﯿﺎر
ﺧﺮﯾﺪاران ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺼﻮرت اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻓﺮوش ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

