ﺗﯿﺰر رﺳﻤﯽ ﻫﻮاوی ﻣﯿﺖ  X2از ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ
ﭘﻨﻞ ﺗﺎﺷﻮ و ﻣﻌﺮﻓﯽ در ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﻫﻮاوی ﺑﻪ زودی ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪی از ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺗﺎﺷﻮ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻮاوی  Mate X2را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  Weiboﺗﯿﺰر ﺟﺪﯾﺪی از اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻮﻟﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اوﻟﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ  Mate Xﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ از وﺳﻂ ﺗﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد و
ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ آن در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮔﻮﺷﯽ

ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده دﺳﺘﺨﻮش دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺪه و درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻓﻮﻟﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ،
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﺗﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﯿﺰر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه درﺑﺎره اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻮاوی  Mate X2اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ را در
زاوﯾﻪای ﺧﺎص و ﺑﺎ درﺧﺸﺶ در داﺧﻞ ﻟﻮﻻﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺷﺎرهای

ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ روﯾﺪاد دارد ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۲ﻓﻮرﯾﻪ ) ۴اﺳﻔﻨﺪ( و ﺳﺎﻋﺖ  ۲۰:۰۰ﺑﻪ وﻗﺖ ﭼﯿﻦ
ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ رﻧﺪرﻫﺎی دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﺮوﻧﯽ  ۶.۵اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ اﺑﻌﺎد  ۲۱:۹و ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داﺧﻠﯽ

 ۸.۰۱اﯾﻨﭻ اﺷﺎره داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﺖ  Xاز دورﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﻨﺴﻮر  ۱۶ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﻬﺮه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮ در اﯾﻦ ﻣﺪل دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺎﺗﺮی  ۴۴۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ و ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ
 ۶۶وات و ﭘﺮدازﻧﺪه  ۵ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی  Kirin 9000از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ اﺳﺖ.

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻗﯿﻤﺖ آن
ﺣﺪاﻗﻞ  ۲۰۰۰دﻻر ﺑﺎﺷﺪ.
روﯾﺪاد روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯿﺖ  Xﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی در ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺮﮔﺰار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ روﯾﺪاد  MWCﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ
ﻋﻮض ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﯿﺎر ﻫﻨﻮز در ﻧﻈﺮ دارد ﻫﻤﺎﯾﺶ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ را در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۸ژوﺋﻦ ) ۷ﺗﯿﺮ( ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮔﻮﺷﯽ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ،در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ﯾﺎ ﻣﺎرس ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

