ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﯽ  ۱۲ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ از دورﺑﯿﻦ زﯾﺮ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۱ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
ﻃﺮح ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﯽ  ۱۲ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﻨﻞ ﺟﻠﻮﯾﯽ و ﭘﺸﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه را
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﺣﺘﻤﺎل دارد ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و ﻣﺠﻬﺰ
ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دورﺑﯿﻦ در ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﯽ  ۱۲ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ اواﺧﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری ﯾﺎ اواﯾﻞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
ﺟﺪﯾﺪی از اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺪون ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻃﺮاﺣﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺪی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ »ﻣﯽ  «۱۱ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ اﺳﺖ.
ﻣﯽ  ۱۲از ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی آن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮی آن ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ روی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯽ  ۱۲ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ از دورﺑﯿﻦ زﯾﺮﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﺣﺎﺷﯿﻪای دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻟﺒﻪﻫﺎی آن دارای اﻧﺤﻨﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻟﺒﻪﻫﺎی ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ دارای اﻧﺤﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﭘﻨﻞ
ﭘﺸﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و دو ﻓﻼش  LEDدﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺠﺎری ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ در ﭘﺸﺖ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻃﺮاح ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی و اﻓﻘﯽ
آن را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﮐﻤﻪﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﺎﻣﻞ دﮐﻤﻪ ﭘﺎور و
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﺪا ﻣﯽﺷﻮد در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﻮدش را دارد و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد از زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺳﺮی ردﻣﯽ ﻧﻮت  ۱۰در
ﻫﻨﺪ ،ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺣﺪود  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ارزش ﺑﯿﺶ از  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺮی

ردﻣﯽ ﻧﻮت در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻫﻨﺪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ﻣﺎﻧﻮ
ﮐﻮﻣﺎر ﺟﯿﻦ« ﻣﺪﯾﺮ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻫﻨﺪ اﮔﺮ ردﻣﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﯾﺎ
ﭼﻬﺎرم ﺑﺎزار ﻫﻨﺪ را ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﯾﮏ ﻣﺎه و ﻧﯿﻢ از زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮد ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ۴۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﮔﻮﺷﯽ از ﺳﺮی ﻣﯽ  ۱۱ردﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

