ﺳﻮﻧﯽ ﮔﻮﺷﯽ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ ﺑﻌﺪی ﺧﻮد را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﺎه ﺟﺎری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۳ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﺳﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻔﺤﻪ ﯾﻮﺗﯿﻮب ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ روﯾﺪاد ﺑﻌﺪی اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ ﺳﻮﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ
 ۱۴آورﯾﻞ ) ۲۵ﻓﺮوردﯾﻦ( ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﻮﻧﯽ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ روﯾﺪاد از
ﻣﺤﺼﻮل آﯾﻨﺪه ﺧﻮد روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯽ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای روﯾﺪاد آﯾﻨﺪه ﺧﻮد دارد ﯾﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻗﺼﺪ دارد
ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را در آن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ

اﺳﺖ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  ۱ﻣﺎرک  ۳ﯾﺎ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
رﻗﯿﺐ آﯾﻔﻮن ﻣﯿﻨﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﯾﻌﺎت دﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  ۵و  ۱۰اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﺑﺎ
اﯾﻦ وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻀﻮر اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ ﮐﺎﻣﻼ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود .اﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪار
ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻮﻧﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  ۱اﺷﺎره دارد و ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در روﯾﺪاد آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ
روﻧﻤﺎﯾﯽ رﺳﻤﯽ ﺳﻮﻧﯽ از آن ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﻮﺷﯽ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  ۱ﻣﺎرک  ۳ﻓﺎش ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه
ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻮﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮدازﻧﺪه اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۸۸ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد و از  ۱۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﺑﻬﺮه
ﻣﯽﺑﺮد .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺮﭼﻤﺪار اﻧﺪروﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻢ از ﺷﺒﮑﻪ  5Gﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و
ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ آن ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺎزهﺳﺎزی  ۱۲۰ﻫﺮﺗﺰ وﺿﻮح ﺗﺼﻮﯾﺮ  4Kرا در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﮔﺬارد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮔﻮﺷﯽ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  ۱ﻣﺎرک  ۳ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﺧﺒﺎر و ﺷﺎﯾﻌﺎت زﯾﺎدی درﺑﺎره آن ﺑﻪ ﮔﻮش
ﻣﯽرﺳﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺻﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺳﻮﻧﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ

در ﺳﺎل  ۲۰۱۸آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ را ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۶.۱اﯾﻨﭽﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ از ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ  ۵.۵اﯾﻨﭽﯽ
ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﻤﯽ از ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﯾﻔﻮن ﻣﯿﻨﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

