روﻧﻤﺎﯾﯽ  Caviarاز ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ ﮔﻠﮑﺴﯽ
 S21اﻟﺘﺮا ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۲۰ﻫﺰار دﻻر  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۳ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺧﺎوﯾﺎر در آﻏﺎز ﺳﺎل ﻧﻮ ﭼﯿﻨﯽ ،ﻧﺴﺨﻪ ﻻﮐﭽﺮی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ  S21اوﻟﺘﺮا را در ﻃﺮحﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در زودﯾﺎک ﭼﯿﻨﯽ اﻣﺴﺎل ﺳﺎل ﮔﺎو ﻧﺮ اﺳﺖ
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﺣﯽ از ﺳﺮ ﮔﺎو ﺑﺎ ﺣﻠﻘﻪای ﺑﺰرگ ﻣﺰﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺳﺮ ﮔﺎو ﺑﺎ رﻧﮓ ﻃﻼﯾﯽ رﻧﮓ و ﺣﻠﻘﻪ ﻃﻼﯾﯽ  24ﻋﯿﺎری ﮐﻪ از ﺑﯿﻨﯽ آن آوﯾﺰان ﺷﺪه ،ﺟﻠﻮهای ﺧﺎص ﺑﻪ
ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ  S21اوﻟﺘﺮا ﮔﻮﻟﺪ  Oxﺧﺎوﯾﺎر داده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺧﺎوﯾﺎر ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ

ﭼﺸﻢﻫﺎی ﮔﺎو ﻧﯿﺰ از اﻟﻤﺎس واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  3ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﮐﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺟﻠﻮه آن را دو ﺻﺪ
ﭼﻨﺪان ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﯿﺮهای ﮐﻪ در ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار داده ﺷﺪه ،ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﮔﻮﺷﯽ را در
دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻨﺪ .ﮔﯿﺮه ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

در واﻗﻊ ﮔﺮاﻧﺘﺮﯾﻦ ﮔﯿﺮه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.

ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﺧﺎوﯾﺎر ،ﻓﻘﻂ  21دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ  S21ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ در ﺣﺪود  20ﻫﺰار دﻻر ﺗﻌﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ
ﺧﺎوﯾﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮐﺎور ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﮑﺎﮐﯽﻫﺎی ﻇﺮﯾﻒ و ﭼﺸﻢ ﻧﻮاز ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎوﯾﺎر ،اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮم ﺗﻤﺴﺎح واﻟﯿﺎف ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺑﺮای ﮔﻠﮑﺴﯽ  S21اوﻟﺘﺮا
اﺳﺖ و ﻣﺪل ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻪ آن را در دو رﻧﮓ ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ در ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺧﺎوﯾﺎر ﺗﻨﻬﺎ  99دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از
آﻧﻬﺎ  6000دﻻر ﺗﻌﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻮﻟﺪن  (Golden 21) 21ﺑﺎ ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ از ﺟﻨﺲ ﻃﻼی  18ﻋﯿﺎر ﺗﻮﺳﻂ
ﺧﺎوﯾﺎر ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﺑﺪﻧﻪ آن ﻋﺪد  21ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻇﺮﯾﻒ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺷﺪه

اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  77230ﻫﺰار ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

