اﭘﻞ از ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ردﯾﺎب اﯾﺮﺗﮓ
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
اﭘﻞ اﻣﺸﺐ در ﻣﺮاﺳﻢ  Spring Loadedﺑﺎﻻﺧﺮه از ردﯾﺎب اﯾﺮﺗﮓ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﮐﻨﺎر
اﯾﻦ ردﯾﺎب ،ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای آن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺘﻔﺎده راﺣﺖﺗﺮی از آن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﺮﺗﮓ اﻣﮑﺎن ردﯾﺎﺑﯽ اﺷﯿﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را درون ﺟﯿﺐ ﯾﺎ
اﺷﯿﺎء دﯾﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ اﭘﻞ ،اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد.
ﯾﮑﯽ از ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ  Polyurethane Loopﻧﺎم دارد ﮐﻪ اﭘﻞ آن را ﺳﺒﮏ و ﻣﻘﺎوم ﻣﯽداﻧﺪ .اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ
در رﻧﮓﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ،آﺑﯽ ،زرد و ﻧﺎرﻧﺠﯽ و ﻗﯿﻤﺖ  ۲۹دﻻر ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﺮﺗﮓ وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻌﺪی Leather Key Ring ،ﻧﺎم دارد ﮐﻪ از ﭼﺮم اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و در رﻧﮓﻫﺎی ﻗﻬﻮهای،
ﻗﺮﻣﺰ و آﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرش اﺳﺖ .ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ  ۳۵دﻻر ﻣﯽرﺳﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ  Leather Loopرا در رﻧﮓﻫﺎی ﻗﻬﻮهای و ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۳۹دﻻر ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﯾﺮﺗﮓ را اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن را اﻣﻦ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺪون
ﻫﯿﭻ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮﺷﺎن وﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
اﭘﻞ ﺑﺮای ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ اﯾﺮﺗﮓ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮﻣﺲ ﻫﻢ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده و از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از
ﺟﺎﮐﻠﯿﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﮓ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﺟﻨﺲ
ﭼﺮم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﯾﮕﺮ ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ از  ۱۰روز دﯾﮕﺮ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ اﭘﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪاری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

اﯾﺮﺗﮓ ﯾﮏ اﺑﺰار ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺳﭙﯿﮑﺮ ،ﺷﺘﺎبﺳﻨﺞ ،ﺑﻠﻮﺗﻮث  LEو ﺑﺎﺗﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ اﯾﻦ ردﯾﺎب ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎل ﺷﺎرژدﻫﯽ دارد .اﯾﺮﺗﮓ در اپ Find
 Myآﯾﻔﻮن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﺷﯽء را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ اپ ﺻﺪاﯾﯽ
ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ردﯾﺎب ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ اﯾﺮﺗﮓ ﺑﻪ ﭼﯿﭗ  U1اﭘﻞ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻧﺪ ﻓﻮق
وﺳﯿﻊ ،ﺻﺪا و ﺑﺎزﺧﻮرد ﻫﭙﺘﯿﮏ ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ اﻓﺮاد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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