اﭘﻞ از ﻗﺎبﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﮓ ﺳﯿﻒ در ﺗﺮﮐﯿﺐ
رﻧﮓ ﺑﻬﺎری و ﻣﺘﻨﻮع روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
اﭘﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ روﯾﺪاد ﺑﻬﺎری ﺧﻮد از ﻗﺎبﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﮓ ﺳﯿﻒ در ﺗﺮﮐﯿﺐ رﻧﮓ ﻣﺘﻨﻮع و ﺟﺬاب
ﺑﻬﺎری در ﮐﻨﺎر ﺟﺎﮐﺎرﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ و ﭼﺮﻣﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺪلﻫﺎی آﯾﻔﻮن  ۱۲روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد.
ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﭘﻞ از ﻓﻨﺎوری ﺷﺎرژ ﻣﮓ ﺳﯿﻒ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﻗﺎب ﻣﺨﺼﻮص ﮔﻮﺷﯽ و اﺳﺘﻨﺪ دارد .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺎبﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﮓ ﺳﯿﻒ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﭘﻞ،
ﺗﻨﻮع رﻧﮓ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاﺑﯽ دارد و اﭘﻞ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻬﺎری را در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻤﻪ ﻣﺪلﻫﺎی آﯾﻔﻮن

 ۱۲ﻗﺮار داده اﺳﺖ .در ﺗﺮﮐﯿﺐ رﻧﮓ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﭘﻞ ،رﻧﮓﻫﺎی آﺑﯽ ،ﻣﺸﮑﯽ ،ﺻﻮرﺗﯽ ،ﻧﺎرﻧﺠﯽ
و ﺑﻨﻔﺶ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.

در ﮐﻨﺎر ﻗﺎبﻫﺎی ﻣﮓ ﺳﯿﻒ ،اﭘﻞ از ﺟﺎﮐﺎرﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ در دو ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ و ﭼﺮﻣﯽ ﻧﯿﺰ
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ،اﭘﻞ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع از
ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﯿﻦ روﯾﮑﺮد در ﻣﻌﺮﻓﯽ آیﻣﮏ اﭘﻞ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ در
رﻧﮓﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع و ﺟﺬاﺑﯽ از ﺳﻮی اﭘﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺼﺪ دارد ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ رﻧﮓ ﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را در
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻧﯿﺰ در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد
اﭘﻞ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺑﻨﺪی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻗﺎب آﯾﭙﺪﻫﺎی اﭘﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺑﻨﺪی ﺑﻬﺎری و ﻣﺘﻨﻮع در دﺳﺘﺮس
ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روح ﺗﺎزهای ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﺑﺪﻫﺪ و ﺟﺬاﺑﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
در روﯾﺪاد ﺑﻬﺎری اﭘﻞ ،ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻈﺎری ﻃﻮﻻﻧﯽ اﭘﻞ اﯾﺮﺗﮓ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻮع رﻧﮓ ﺟﺬاب و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ دارد .ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻨﻮع رﻧﮓ و ﺟﺬاﺑﯿﺖ
در ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮ اﭘﻞ ﺗﮑﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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