ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﺪلﻫﺎی  Mini-LEDﻣﮏﺑﻮک ﭘﺮو
زودﺗﺮ از ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم  ۲۰۲۱آﻏﺎز ﻧﻤﯽﺷﻮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺪلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﮏﺑﻮک ﭘﺮو ﺑﺎ ﺗﺮاﺷﻪ اﭘﻞ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﺎزه ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﻣﮏﺑﻮک ﭘﺮو  ۱۴و  ۱۶اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
 Mini-LEDﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
وبﺳﺎﯾﺖ »دﯾﺠﯽﺗﺎﯾﻤﺰ« در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه ﺑﺎزار ادﻋﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﮏﺑﻮک ﭘﺮو
 ۱۶اﯾﻨﭽﯽ در ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل  ۲۰۲۲و ﻣﮏﺑﻮک ﭘﺮو  ۱۴اﯾﻨﭽﯽ در ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم  ۲۰۲۱آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﺮ دو دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  Mini-LEDﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﭘﻞ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﺗﺎﯾﻮان و

ﻣﻌﺮﻓﯽ آﯾﭙﺪ ﭘﺮو  ۱۲.۹اﯾﻨﭽﯽ ﮐﻪ از ﭘﻨﻞ  Mini-LEDاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ اﮔﺮﭼﻪ دﯾﺠﯽﺗﺎﯾﻤﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه اﯾﻦ دو ﻣﮏﺑﻮک ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎ اواﺧﺮ اﻣﺴﺎل ﺷﺮوع ﻧﻤﯽﺷﻮد،
وﻟﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ ﻫﻨﻮز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد ﻣﮏﺑﻮک ﭘﺮوﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را در ﻧﯿﻤﻪ دوم اﻣﺴﺎل
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ دو دﺳﺘﮕﺎه اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ ﭘﺲ از روﻧﻤﺎﯾﯽ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

اﭘﻞ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در آﯾﭙﺪ ﭘﺮو  ۱۲.۹اﯾﻨﭽﯽ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  Mini-LEDاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد وﻟﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻢ ﮐﻪ
ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﭘﻞ
ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آﯾﭙﺪ ﭘﺮو ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻞ دارد .دﯾﺠﯽﺗﺎﯾﻤﺰ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ اﭘﻞ در
ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم  ۲۰۲۱ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ﻣﮏﺑﻮک ﭘﺮو  ۱۴اﯾﻨﭽﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎﻻ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وبﺳﺎﯾﺖ  ،Nikkei Asiaﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ در ﮔﺰارﺷﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ دوم
ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪه .اﯾﻦ ﺗﻌﻮﯾﻖ در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﺑﺤﺮان ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺮاﺷﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ .ﺧﻮد اﭘﻞ ﻫﺸﺪار داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺮاﺷﻪ در ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم  ۲۰۲۱ﮔﺮﯾﺒﺎن آﯾﭙﺪ و
ﻣﮏ را ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﮏﺑﻮک ﭘﺮو ﺑﺎ درﮔﺎهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮏ درﮔﺎه  HDMIو

ﯾﮏ اﺳﻼت ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ  SDﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺰارشﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﮓﺳﯿﻒ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺷﺎرژر ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﮏﺑﻮک ﭘﺮوﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﺗﺮاﺷﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی اﭘﻞ
ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  M2ﯾﺎ  M1Xﻧﺎم ﺑﮕﯿﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

