ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ اﭘﻞ در ﻣﺮاﺳﻢ Spring
 Loadedﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
دﻗﺎﯾﻘﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﺮاﺳﻢ  Spring Loadedاﭘﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ در آن از ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺟﺬاﺑﯽ زﯾﺎدی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ آنﻫﺎ را ﻣﺮور ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ آیﻣﮏ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎ ردﯾﺎب اﯾﺮﺗﮓ ۲۹
دﻻری ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و اﭘﻞ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﺶ در آنﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ.

ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ آﯾﭙﺪ ﭘﺮو ﺑﺎ ﭼﯿﭗ M1
اﭘﻞ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻣﺸﺐ از ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ آﯾﭙﺪ ﭘﺮو روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﭼﯿﭗ  M1ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﺗﺮاﺷﻪای ﮐﻪ
در ﻣﮏﺑﻮکﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .آﯾﭙﺪ ﭘﺮو  ۱۲.۹اﯾﻨﭽﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﯿﻨﯽ LED-دارد و اﭘﻞ آن را
 Liquid Retina XDRﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ آﯾﭙﺪ ﭘﺮو از دورﺑﯿﻦ  ۱۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اوﻟﺘﺮا واﯾﺪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﺧﺮﯾﺪاران از  ۱۰روز دﯾﮕﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آنﻫﺎ را ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻣﺎه ﻣﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺪل ۱۱

و  ۱۲.۹اﯾﻨﭽﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ  ۷۹۹و  ۱۰۹۹دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﻨﺪ.

آیﻣﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت
دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ  Spring Loadedﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ،ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ آیﻣﮏ

ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ و ﭼﯿﭗ  M1ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺎرﯾﮏ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۲۴اﯾﻨﭽﯽ و دورﺑﯿﻦ ﻓﯿﺲ
ﺗﺎﯾﻢ  1080pﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و در  ۷رﻧﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ.

ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ آیﻣﮏ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺠﯿﮏ ﮐﯿﺒﻮرد ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﺎچ آﯾﺪی از راه ﻣﯽرﺳﺪ .آیﻣﮏ در
ﭼﻬﺎر رﻧﮓ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۲۹۹دﻻر و در  ۷رﻧﮓ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ  ۱۴۹۹دﻻر ﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و از ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻣﺎه ﻣﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺮﯾﺪاران ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ردﯾﺎب ﮐﻮﭼﮏ و  ۲۹دﻻری اﯾﺮﺗﮓ
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺲ از ﻣﺪتﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر ،اﭘﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ وارد ﺑﺎزار ردﯾﺎبﻫﺎ ﺷﻮد و از اﯾﺮﺗﮓ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ردﯾﺎب ﮐﻮﭼﮏ  ۲۹دﻻری از ﻃﺮﯾﻖ اپ  Find Myﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﮔﻢ ﺷﺪن اﺷﯿﺎء ﻣﯽﺷﻮد.

ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﺮﺗﮓ را ﺑﺎ اﯾﻤﻮﺟﯽﻫﺎ ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﻫﻤﯿﻦ
ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۲۹دﻻر ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و  ۱۰روز دﯾﮕﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺮﯾﺪاران ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻗﯿﻤﺖ ﭘﮏ ۴
ﻋﺪدی آن  ۹۹دﻻر اﺳﺖ.

اﭘﻞ ﺗﯽوی  4Kﺑﺎ ﭼﯿﭗ A12 Bionic
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮاﺳﻢ اﻣﺸﺐ ،اﭘﻞ ﺗﯽوی  4Kﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﭼﯿﭗ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ A12 Bionic

ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺮی آﯾﻔﻮن  XSﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ اﭘﻞ ﺗﯽوی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺘﻮای  HDRو
وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺑﺎ ﻓﺮﯾﻢ رﯾﺖ ﺑﺎﻻ را ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﻧﺴﺨﻪ  ۳۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۷۹دﻻر ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش اﭘﻞ ﺗﯽوی

ﺟﺪﯾﺪ از  ۱۰روز دﯾﮕﺮ آﻏﺎز ﺷﺪه و از ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻣﺎه ﻣﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺮﯾﺪاران ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

رﯾﻤﻮت اﭘﻞ ﺗﯽوی ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ

اﭘﻞ در ﮐﻨﺎر اﭘﻞ ﺗﯽوی  4Kﺑﺎ ﭼﯿﭗ  ،A12از رﯾﻤﻮت ﺟﺪﯾﺪی ﻫﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺪﻧﻪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ

دارد و در ﺑﺎﻻی آن ﯾﮏ ﭘﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .در ﮐﻨﺎر آن دﮐﻤﻪ ﺳﯿﺮی ﻫﻢ وﺟﻮد دارد.

آﯾﻔﻮن  ۱۲ﺑﺎ رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ

اﭘﻞ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ از ﻋﺮﺿﻪ آﯾﻔﻮن  ۱۲ﺑﺎ رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ ﺧﺒﺮ داد .ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﻫﻤﯿﻦ

ﺟﻤﻌﻪ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و از  ۱۰روز دﯾﮕﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺮﯾﺪاران ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﺳﺮوﯾﺲ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﭘﺎدﮐﺴﺖ

آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻬﻢ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻣﺮوز ،ﺳﺮوﯾﺲ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺑﺮای اپ ﭘﺎدﮐﺴﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن ﺷﻨﯿﺪن ﭘﺎدﮐﺴﺖﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ از ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی در ۱۷۰
ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﭘﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اپ ﭘﺎدﮐﺴﺖ را ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

