ﺗﺎرﯾﺦ روﻧﻤﺎﯾﯽ و رﻧﮓﺑﻨﺪی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭘﺮﭼﻤﺪاران
ﮔﻠﮑﺴﯽ S21ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،آﺑﺎن ۱۳۹۹
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﻣﺘﻌﺪدی در ﻣﻮرد زﻣﺎن روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی »ﮔﻠﮑﺴﯽ  «S21ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ» .ﺟﺎن ﭘﺮوﺳﺮ« ﯾﮑﯽ از اﻓﺸﺎﮔﺮان ﻣﻌﺮوف ،در ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺦ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺳﻪ ﻣﺪل ﮔﻮﺷﯽ
ﮔﻠﮑﺴﯽ  S21ﺷﺎﻣﻞ »ﮔﻠﮑﺴﯽ» ،«S21ﮔﻠﮑﺴﯽ S21ﭘﻼس« و »ﮔﻠﮑﺴﯽ S21اﻟﺘﺮا« را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
رﻧﮓﺑﻨﺪی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
ﺟﺎن ﭘﺮوﺳﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ  Sرا در روﯾﺪادی

ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  25دیﻣﺎه ) 14ژاﻧﻮﯾﻪ( روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻇﺎﻫﺮا ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺰ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺳﻔﺎرش دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻮﺋﯿﺖ اﯾﻦ اﻓﺸﺎﮔﺮ ﻣﻌﺮوف ،ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ 30
دیﻣﺎه ) 19ژاﻧﻮﯾﻪ( در رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺸﮑﯽ ،ﺳﻔﯿﺪ ،ﻃﻮﺳﯽ ،ﻧﻘﺮهای ،ﺑﻨﻔﺶ و ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ در ﺑﯿﻦ رﻧﮓﻫﺎ ،ﺧﺒﺮی از رﻧﮓﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ و ﺳﺒﺰ ﻧﯿﺴﺖ.

ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ » ،«Ross Youngاز ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن دﻧﯿﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ،در ﺗﻮﺘﺮ ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره

رﻧﮓﺑﻨﺪی ﺳﺮی ﭘﺮﭼﻤﺪار ﮔﻠﮑﺴﯽ  S21ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ  Youngﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮهای ﮔﻠﮑﺴﯽ  S21را در
رﻧﮓﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ،ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ،ﺻﻮرﺗﯽ و ﺑﻨﻔﺶ S21 ،ﭘﻼس را در رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺸﮑﯽ و ﻧﻘﺮهای و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺪل اﻟﺘﺮا را در ﻃﯿﻒﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﻣﺸﮑﯽ ،ﻧﻘﺮهای و ﺑﻨﻔﺶ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ،ﮐﺮهایﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ  S21را زودﺗﺮ از
ﻣﻮﻋﺪ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ زﻣﺎن دﻗﯿﻖ روﯾﺪاد روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
اﺑﺘﺪا ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ  S21اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  2020ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ در ﺧﺒﺮﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺼﺪ دارد ﯾﮏ اﻟﯽ دو ﻣﺎه زودﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ و در دیﻣﺎه ،آﺧﺮﯾﻦ
ﮔﻮﺷﯽ ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ  Sرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ .درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺻﺤﺒﺖ از روﻧﻤﺎﯾﯽ آن در اواﯾﻞ ﺳﺎل  2021ﻣﻄﺮح
ﺷﺪ و ﺻﺤﺒﺖ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﭘﺮﭼﻤﺪاران در اواﯾﻞ ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ  S21ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺮهایﻫﺎ دﻗﯿﻘﺎ در ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﯿﺒﻨﯿﻢ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﮔﻠﮑﺴﯽ S21
را روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

