ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی
ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺪ »ﻣﯽ اﯾﮑﺲ« روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ اﻣﺮوز از ﺑﺮﻧﺪ ﺟﺪﯾﺪی از ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺧﻮد روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ اﯾﮑﺲ ﻧﺎم دارد ﻗﺮار اﺳﺖ  ۳اردﯾﺒﻬﺸﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ  ۱۱اوﻟﺘﺮا در

ﻫﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺎﻟﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﻃﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎ و
دورﺑﯿﻦ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ و ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﺮوز ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺴﺘﯽ در ﺻﻔﺤﻪ

ﺗﻮﺘﺮ ﺧﻮد از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻤﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۳اردﯾﺒﻬﺸﺖ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی ﻣﯽ اﯾﮑﺲ ﺧﺒﺮ
داد .در اداﻣﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ارﺷﺪ ﺗﯿﻢ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻫﻨﺪ در ﺗﻮﺖ دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ ﺳﺮی ﻣﯽ ۱۱

اﯾﮑﺲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﯽ  ۱۱اوﻟﺘﺮا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ ﺳﺮی ﺷﺎﯾﺪ اﺳﻢ ﺟﺪﯾﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪ ردﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر
ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ اﯾﮑﺲ وارد ﺑﺎزار ﻫﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .وبﺳﺎﯾﺖ  XDA Developersﻗﺒﻼ در ﮔﺰارﺷﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ردﻣﯽ  K40و ردﻣﯽ  K40ﭘﺮو ﭘﻼس ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﯽ  ۱۱اﯾﮑﺲ و ﻣﯽ  ۱۱اﯾﮑﺲ ﭘﺮو رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻫﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮی ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ اﯾﮑﺲ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ۱۲۰
ﻫﺮﺗﺰی اﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ردﻣﯽ  K40از ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۷۰و ردﻣﯽ  K40ﭘﺮو ﭘﻼس از
اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۸۸اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ دو دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۶.۶۷اﯾﻨﭽﯽ ،راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ،MIUI 12
دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ  ۲۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و ﺑﺎﺗﺮی  ۴۵۲۰ﻣﯿﻠﯽآﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ دارﻧﺪ .ردﻣﯽ  K40ﺑﺮای دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ

ﺧﻮد از ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر  ۴۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و ردﻣﯽ  K40ﭘﺮو از ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر  ۱۰۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ اﯾﮑﺲ ﻫﻢ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت راﻫﯽ
ﺑﺎزار ﻫﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺗﻐﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آنﻫﺎ از ﻣﯽ  ۱۱اوﻟﺘﺮا ارزانﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽ  ۱۱اوﻟﺘﺮا
ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در ﺑﺎزار ﻫﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

