ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ اوﻟﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ رﺳﻤﯽ از ردﻣﯽ ﻧﻮت ۸
 ۲۰۲۱را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ اﺧﯿﺮا ﺑﺎ اﻋﻼم ﻓﺮوش ﺑﯿﺶ از  ۲۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ردﻣﯽ ﻧﻮت  ۸در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺴﻞ
ﺟﺪﯾﺪش را ﺗﺎﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ اوﻟﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ رﺳﻤﯽ از ردﻣﯽ ﻧﻮت  ۲۰۲۱ ۸را

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﻨﻞ ﺟﻠﻮﯾﯽ آن را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد.

ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺖ اﺧﯿﺮ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ،اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﺑﺮش ﻗﻄﺮهای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ

ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ ﻧﺪارد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻨﻮز از ﻧﺤﻮه ﭼﯿﺪﻣﺎن دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .ﺷﺎﯾﺪ دورﺑﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎده و
ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮدی روی ﭘﺸﺘﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی ردﻣﯽ ﻧﻮت  ۱۰داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ردﻣﯽ ﻧﻮت  ۲۰۲۱ ۸اﺣﺘﻤﺎﻻ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﯾﺎ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی از راه ﻣﯽرﺳﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ
اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﺎوﯾﺮ و اﻃﻼﻋﺎت از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺮده و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در آﯾﻨﺪه ﺣﺠﻢ آنﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﭘﯿﺶ از روﻧﻤﺎﯾﯽ رﺳﻤﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﺸﺎن را اﻋﻼم
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ردﻣﯽ ﻧﻮت ۲۰۱۹ ۸
اﮔﺮﭼﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﺗﺎﺪ ﮐﺮده و ﺗﺼﻮﯾﺮی از آن در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان
ﻗﺮار داده ،اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارشﻫﺎﯾﺶ درﺑﺎره اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ

ﺷﻤﺎره ﻣﺪل  M1908C3JGGﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﺪﯾﻪ ﺑﻠﻮﺗﻮث را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد و ﭘﯿﺶ از آن ﻫﻢ ﺗﺎﺪﯾﻪ
 FCCرا ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺗﺎﺪﯾﻪﻫﺎ ،ﻣﺤﺼﻮل آﯾﻨﺪه ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﻠﻮﺗﻮث  ،۵.۲ﺑﺎﺗﺮی ۴۰۰۰
ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ و راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  MIUI 12.5ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻃﺒﻖ ﺷﺎﯾﻌﺎت ردﻣﯽ ﻧﻮت  ۲۰۲۱ ۸از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  LCDﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ ﻓﻮل اچدی ﭘﻼس و رﻓﺮش رﯾﺖ ۱۲۰
ﻫﺮﺗﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭼﯿﭗ ﻫﻠﯿﻮ  G85ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪهاش ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم
در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  ۶۴و  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ
داﺧﻠﯽ از راه ﻣﯽرﺳﺪ.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻣﺤﺼﻮل آﯾﻨﺪه ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺴﻮر  ۴۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻓﻨﺎوری ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ  ۲۲.۵واﺗﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺤﺪودی
ﻣﯿﺰﺑﺎن ردﻣﯽ ﻧﻮت  ۲۰۲۱ ۸ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

