ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﻮاوی  P50ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ
ﻣﯽاﻓﺘﺪ؛ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮی ﺑﺰودی از راه
ﻣﯽرﺳﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﻫﻮاوی ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﮐﻨﻮن ﻗﺼﺪ دارد ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش داده و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪی را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ .اﻣﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﻫﻮاوی  P50ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

اﺧﯿﺮا ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﭼﯿﻨﯽ اﻃﻼع داده ﮐﻪ ﻫﻮاوی ﻗﺼﺪ دارد در ﻣﺎهﻫﺎی اردﯾﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد ﺳﺎل ﺟﺎری
ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺪﻓﻮنﻫﺎی  ،FreeBuds 4ﻟﭗ ﺗﺎپ و ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪی را

ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺪﻓﻮنﻫﺎی  FreeBuds 4در ﺳﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ،
ﻧﻘﺮهای و ﻗﺮﻣﺰ ﻋﺮﺿﻪ در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻮاوی ﻗﺮار اﺳﺖ ﺳﺮی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار  P50و ﻣﯿﺖﭘﺪ ﭘﺮو  ۲را
ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ دو ﻣﺤﺼﻮل در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ

ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎده و اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻣﺎه ژوﺋﻦ )ﺧﺮداد – ﺗﯿﺮ( روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺣﺎﻟﯽ
اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻮاوی ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻢ زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﻮﺷﯽ  P50را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ ﻋﻘﺐ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻮاوی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﺑﺘﺪا ﺳﺮی
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭘﺮﭼﻤﺪار  P50و ﺳﭙﺲ ﻣﯿﺖﭘﺪ ﭘﺮو  ۲رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود
ﻓﺮوش ﻣﯿﺖﭘﺪ ﭘﺮو  ۲از ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ )ﺷﻬﺮﯾﻮر – ﻣﻬﺮ( آﻏﺎز ﺷﻮد .ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﻮاوی ،اﯾﻦ دو
ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ  HarmonyOSﻣﺠﻬﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺖﭘﺪ ﭘﺮو  ۲در ﺗﺎرﯾﺦ  ۳۱ﻓﺮوردﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن روزی ﮐﻪ اﭘﻞ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ روﯾﺪاد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪلﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ آﯾﭙﺪ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻫﻮاوی ﻗﺼﺪ دارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  HarmonyOSرا از ﻣﺎه ژوﺋﻦ )ﺧﺮداد – ﺗﯿﺮ( در
دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺼﺪ دارد ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در ﺣﻮزه ﻧﺮماﻓﺰار ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ و

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن
ﻣﺤﺼﻮﻻت آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه و زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪاد آﯾﻨﺪه ﻫﻮاوی ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

