ﮔﻮﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮی آﻧﺮ ﻣﺠﯿﮏ ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ
ﭼﯿﭙﺴﺖ ﮐﻮاﻟﮑﺎم از راه ﻣﯽرﺳﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۳۱ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﯽ از ﻫﻮاوی ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ آﻧﺮ وارد ﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎری اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی آﻧﺮ  ۵۰از ﭘﺮدازﻧﺪه اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۷۷۸Gﺑﻬﺮه
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ آﻧﺮ ﻓﺎش ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮی آﻧﺮ ﻣﺠﯿﮏ ﺧﻮد از »ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﮐﻮاﻟﮑﺎم«
اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﮐﻮاﻟﮑﺎم و آﻧﺮ اﺧﯿﺮا اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی آﻧﺮ  ۵۰ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺗﺎزه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن
 ۷۷۸Gﻣﺠﻬﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮔﻮﺷﯽ در ﯾﮏ ﺧﺒﺮ ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ از
ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۸۸ﺑﺮای ﺳﺮی آﻧﺮ ﻣﺠﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
آﻧﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ:

»ﺳﺮی آﻧﺮ ﻣﺠﯿﮏ ،ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﮐﻮاﻟﮑﺎم

اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«.

و اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ،اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۸۸اﺳﺖ .آﻧﺮ ﺗﺎﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺧﻮد اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺮ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻮاوی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ
ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی

ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺸﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﮐﻨﻮن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻮاوی آﻧﺮ را ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
»ﺟﻮرج ژاﺋﻮ« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آﻧﺮ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ:

»آﻧﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻓﻨﺎوری ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺷﺒﮑﻪ ﻗﻮی از ﺷﺮﮐﺎی ﭘﯿﺸﺮو در ﺻﻨﻌﺖ را در ﺳﺮاﺳﺮ زﻧﺠﯿﺮه
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ،ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ رﻫﺒﺮان ﻓﻨﺎوری ﺟﻬﺎن
را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.

ﻫﻤﮑﺎری اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﯿﻦ ﮐﻮاﻟﮑﺎم و آﻧﺮ ﺑﻪ ﺗﻼش اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺎﻣﻞ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺧﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد .آﻧﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
داد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

