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ﻟﻨﻮو ﺑﺮﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ در اﯾﺮان ﺟﺮات ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺶ ﺑﺮود ،اﻣﺎ رﻓﺘﻪ
رﻓﺘﻪ ﺧﻮد را ﺣﺴﺎﺑﯽ در دلﻫﺎ ﺟﺎ ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺳﻬﻢ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی را از آن ﺧﻮد
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﭗ ﺗﺎپﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﯿﺎن ردهای ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮداﺧﺖﺷﺪه اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ دﯾﻮار و ﺑﺨﺶ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻟﭗ
ﺗﺎپ ﻟﻨﻮو در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ ﺗﺎ از ﺗﻨﻮع ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮرد آﮔﻬﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻟﻨﻮو ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺘﺎن
ﮔﺮد ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻬﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎزﻧﺪه ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺠﺖ را ﺑﺮ
ﻫﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ.

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻟﻨﻮو ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻟﭗ ﺗﺎپﻫﺎی ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ،ﺣﺮﻓﻪای و ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ
ﺟﺎی اﻣﺎ و اﮔﺮی ﺑﺮای ﻫﻮاداراﻧﺶ ﻧﻤﯽﮔﺬارد .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﮔﻔﺖ ﻟﭗ ﺗﺎپﻫﺎی
ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﯾﺎ ﺣﺮﻓﻪای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ از ﻟﭗ ﺗﺎپﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮانﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻟﻨﻮو در ﻫﺮ رده از ﻟﭗ
ﺗﺎپﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﺶ ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺎرﺑﺮی ﻟﭗ ﺗﺎپ در
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد.

ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻟﻨﻮو
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻟﻨﻮو در ﻣﺪل »آﯾﺪﯾﺎﭘﺪ  «320ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﺠﺎم اﻣﻮر روزﻣﺮه
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  2ﻣﯿﻠﯿﻮن و  40ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﻣﯽرﺳﺪ .اﻣﺎ در ﺳﺎﯾﺖ دﯾﻮار ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  800ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ادﻋﺎی
ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﯾﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﯾﮏ ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر روﺷﻦ ﺷﺪه ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع
ﮔﺎراﻧﺘﯽ از دی ﻣﺎه ﺳﺎل  96ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺳﺎل  98ﻫﻢ اداﻣﻪ دارد .ﺟﻨﺲ آﯾﺪﯾﺎﭘﺪ 320
ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻧﻘﺮهای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر و ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﯾﺎدی دارد .اﻧﺪازه اﯾﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ 15
اﯾﻨﭻ و ﺻﻔﺤﻪ آن ﻓﻮل اچ دی ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻟﻨﻮو در ﺳﺎﯾﺖ دﯾﻮار ،ﯾﮏ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺑﺎ ﻣﺪل ﺗﯿﻨﮏ ﭘﺪ ای
 570ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ و ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  2ﻣﯿﻠﯿﻮن و  150ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﺪﯾﺎﭘﺪ  ،320ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ و ﻗﺪرﻣﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺎ ﺷﺎرژدﻫﯽ ﺑﺎﻻ ،ﮐﯿﺒﻮرد ﺣﺮﻓﻪای ،ﭘﺮدازﻧﺪه ﻧﺴﻞ ﻫﻔﺘﻢ اﯾﻨﺘﻞ ،ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﺠﺰا
و ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ از دﯾﮕﺮ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ در ﺳﺎﯾﺖ
دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  2ﻣﯿﻠﯿﻮن و  950ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن آﮔﻬﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در آﺧﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپﻫﺎی ﻟﻨﻮو در ﺳﺎل  2017ﻣﯽروﯾﻢ؛ ﯾﻮﮔﺎ  .920ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
اﯾﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ  13اﯾﻨﭻ ،ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی  9ﺳﺎﻋﺖ ،رم آن  4ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ،ﭘﺮدازﻧﺪه آن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﮐﯿﺒﻮرد اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه ﺑﮏ ﻻﯾﺖ اﺳﺖ از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ،اﯾﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ از ﻣﺪل ﻟﭗ ﺗﺎپﻫﺎی دو در ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺒﻠﺖ و ﻟﭗ ﺗﺎﭘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎرﯾﮏ و ﺧﻮشدﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﻮﮔﺎ  ،920ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪل از
ﻧﺴﻞ ﯾﻮﮔﺎی ﻟﻨﻮو ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺪرت و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﺪای آن ﻣﺜﺎل زدﻧﯽ اﺳﺖ .ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻟﻨﻮو در ﻣﺪل ﯾﻮﮔﺎ  920ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﯾﺖ دﯾﻮار ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار ،ﭼﯿﺰی ﺣﺪود  2ﻣﯿﻠﯿﻮن و  600ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺘﺎن ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﻦ
ﺣﺎﻻ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ آﮔﻬﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد!
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

