ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ آﯾﻔﻮن  ۱۳ﻣﯿﻨﯽ ﻃﺮاﺣﯽ
ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ آن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۲ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﭘﯿﺸﺘﺮ رﻧﺪرﻫﺎی رﻧﮕﯽ آﯾﻔﻮن  ۱۳ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی
آن را در ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .اﮐﻨﻮن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ

اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﻃﺮاﺣﯽ را ﺗﺎﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،اﭘﻞ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﯾﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻗﺼﺪ دارد از ﺳﺮی ﺟﺪﯾﺪ آﯾﻔﻮن ۱۳
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود آﯾﻔﻮن  13ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮی آﯾﻔﻮن  ۱۲در ﭼﻬﺎر ﻣﺪل

ﺷﺎﻣﻞ آﯾﻔﻮن  ۱۳ﻣﯿﻨﯽ ،آﯾﻔﻮن  ،۱۳آﯾﻔﻮن  ۱۳ﭘﺮو و آﯾﻔﻮن  ۱۳ﭘﺮو ﻣﮑﺲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
در ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارشﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮی ﺗﻐﺮات زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ

ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﻮرد ﻇﺎﻫﺮ آﯾﻔﻮن  ۱۳ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺎ زﻣﺎن آﻏﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮی آﯾﻔﻮن  ۱۳از ﺳﻮی
اﭘﻞ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻧﻤﺎی
ﺑﻬﺘﺮی از ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ آﯾﻔﻮن  ۱۳ﻣﯿﻨﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،اﻣﺎ دو
ﺗﻐﺮ اﺳﺎﺳﯽ در آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻟﻨﺰﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﻔﻮن  ۱۲ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و
ﭼﯿﻨﺸﯽ ﻣﻮرب ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺮای ﮐﻞ ﻣﺎژول ﻟﻨﺰ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﻗﺮار دادن ﻟﻨﺰﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،زﯾﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ دورﺑﯿﻦ و ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر ﻻﯾﺪار را در ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻣﺮﺑﻌﯽ
ﺷﮑﻞ ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﯿﻨﯽ آﯾﻔﻮن  ۱۳ﮐﻤﯽ ﺿﺨﯿﻢﺗﺮ از آﯾﻔﻮن ۱۲
ﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺪل ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺳﺮی از ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪیﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ اﭘﻞ در ﺳﺮی ﺟﺪﯾﺪ آﯾﻔﻮن روی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و دورﺑﯿﻦ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

