ﮐﺎوﯾﺎر از آﯾﻔﻮن  ۱۲ﭘﺮو و  ۱۲ﭘﺮو ﻣﮑﺲ ﺑﺎ ﻃﺮح
اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﺷﺮﮐﺖ روﺳﯽ »ﮐﺎوﯾﺎر« ) (Caviarﻫﺮﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﻧﺴﺨﻪ ﻟﻮﮐﺲ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در
ﺑﺎزار را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺎﻻ اﯾﻨﺒﺎر ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻣﻄﺮح در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ و
ﺟﻒ ﺑﺰوس رﻓﺘﻪ ﺗﺎ از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺨﺼﻮص آﯾﻔﻮن  ۱۲ﭘﺮو و  ۱۲ﭘﺮو ﻣﮑﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺪل روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻧﻮرد روس» ،ﯾﻮری
ﮔﺎﮔﺎرﯾﻦ« ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﺑﺪﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻧﻮردی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻃﺮح ﺳﻪﺑﻌﺪی

راﮐﺖ » «Vostok-Kاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه .ﺗﻨﻬﺎ  ۱۲ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ آﯾﻔﻮنﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮﮐﺪام از آنﻫﺎ
ﺣﺎوی ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮔﺎﮔﺎرﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺪل از  ۸,۹۲۰دﻻر ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺎﮔﺎرﯾﻦ ،ﮐﺎوﯾﺎر از ﻓﻀﺎﻧﻮرد آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ »ﻧﯿﻞ آرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ« ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎ
روی ﻣﺎه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻫﻢ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ .اﯾﻦ آﯾﻔﻮنﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در  ۱۱ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪای ﺑﺮاﺑﺮ
 ۶,۴۵۰دﻻر دارﻧﺪ .روی ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ ﭘﺮﭼﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و آرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ ﻗﺮار دارد.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ آﯾﻔﻮنﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »ﺳﺮﮔﺌﯽ ﮐﺎراﻟﯿﻮف« ،رﺋﯿﺲ و ﻣﻬﻨﺪس ارﺷﺪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﺷﻮروی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم ﻣﻘﺎوم
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺎرﯾﺦ  ۴اﮐﺘﺒﺮ  ،۱۹۵۷روز ﭘﺮﺗﺎب ﻣﺎﻫﻮاره اﺳﭙﻮﺗﻨﯿﮏ روی آنﻫﺎ ﺣﮏ

ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺪل در  ۹۹ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ  ۶,۷۶۰دﻻر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﺲ از ﮔﺬر از دوران ﻗﺪﯾﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ ،ﭘﺎ ﺑﻪ دوران ﻣﺪرن ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ﮐﻪ در آن ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﺎردر

ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﯾﮑﻪﺗﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﯾﻔﻮن  ۱۲ﭘﺮو و  ۱۲ﭘﺮو ﻣﮑﺲ ،اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ و ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺷﺮﮐﺖ اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﯾﺦ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ.

ﮐﺎوﯾﺎر ﺗﻨﻬﺎ  ۱۹ﻣﺪل از اﯾﻦ آﯾﻔﻮنﻫﺎ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎلﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺲ اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ اﺳﺖ.
ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت از  ۶,۶۱۰دﻻر ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﺮﮐﺖ روﺳﯽ ﮐﺎوﯾﺎر از ﻣﺪل دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺎﺳﮏ روی ﻣﺮﯾﺦ« ﻫﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﭙﺴﻮل

دراﮔﻮن ﻣﯽﺷﻮد.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺎﻫﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻣﺪل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻒ ﺑﺰوس ﻫﺴﺘﯿﻢ .روی ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺪل
ﯾﮏ ﭘﺮ ،ﻟﻮﮔﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻠﻮ اورﯾﺠﯿﻦ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و روی آن ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۹آورﯾﻞ  ۲۰۱۵ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
اوﻟﯿﻦ ﭘﺮﺗﺎب راﮐﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد »ﻧﯿﻮ ﺷﭙﺮد« ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .آﯾﻔﻮن  ۱۲ﭘﺮو ﻣﺪل ﺑﺰوس ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖ  ۵,۸۴۰دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ.

ﮐﺎوﯾﺎر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺳﻨﯿﮑﺮﻫﺎی ﺑﺰوس و ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۹۹۰دﻻر روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﻋﺘﯽ

ﺑﻪ ﻧﺎم » «Discovery Meteoriteﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  ۴,۴۵۰دﻻر دارد .اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ در ۹۹
ﻧﺴﺨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

