اﭘﻞ از ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ واچ در رﻧﮓﻫﺎی
ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻬﺎری روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﯾﺪاد ﺑﻬﺎری اﭘﻞ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ واچ در ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از رﻧﮓﻫﺎی
ﺑﻬﺎری در ﺳﺒﮏﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺟﻨﺲﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد.
در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﻧﮓ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در رﻧﮓﺑﻨﺪی آﺑﯽ ،ﺳﺒﺰ ﭘﺴﺘﻪای و
ﻃﺎﻟﺒﯽ رﻧﮓ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻨﻮع رﻧﮓ ،ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺟﻨﺲﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در دﺳﺘﺮس
ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﻨﺲ آن ،ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از  ۴۹دﻻر ﺗﺎ  ۹۹دﻻر دارﻧﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی اﭘﻞ واچ ،ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎرﭼﻪای ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را در ۵
رﻧﮓ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺮح ﭼﺮم ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﯿﺰ در رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع در دﺳﺘﺮس
ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺑﯿﻦ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﻨﺪﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻨﺲ ﺿﺪ آب و ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﭙﻮرت ﻧﯿﺰ
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ دارد .در ﺑﯿﻦ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی اﭘﻞ واچ ﺑﺎ

ﻧﺎم ﻫﺮﻣﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺗﺮﮐﯿﺐ رﻧﮓ ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ دارد.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻨﺪﻫﺎی اﭘﻞ واچ در ﺗﺮﮐﯿﺐ رﻧﮓ ﺑﻬﺎری ،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  ۱۲ﻧﯿﺰ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﻫﻤﯿﻦ روﯾﮑﺮد در ﻣﻌﺮﻓﯽ آیﻣﮏ ﺟﺪﯾﺪ 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 رﻧﮓﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را در

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻧﯿﺰ در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻗﺎب آﯾﭙﺪﻫﺎی اﭘﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
رﻧﮓﺑﻨﺪی ﺑﻬﺎری و ﻣﺘﻨﻮع در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روح ﺗﺎزهای ﺑﻪ

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ 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 ردﯾﺎب اﯾﺮﺗﮓ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ از ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

