ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۵روز ﺗﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ

آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت درﺑﺎره ﻗﯿﻤﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت آﯾﻔﻮن ۷

اﭘﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ در روز ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ) (Septemberﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﻃﯽ
ﻣﺮاﺳﻤﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ از آﯾﻔﻮن  7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺗﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ دو
ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ آﯾﻔﻮن  7ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﻣﺮوز
ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﯾﻔﻮن  7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس اﭘﻞ ﺑﻮدﯾﻢ.
اﭘﻞ دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای روز ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه را اراﺋﻪ ﮐﺮده و در ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ روال
ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ روﯾﺪاد از آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪش روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻣﺴﺎل
ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺳﻤﯽ ﻧﺴﺨﻪ دوم ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﭘﻞ ﺑﺎ ﻧﺎم اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﭘﻞ واچ  (Apple Watch 2) 2ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﭘﯿﺶ
از اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﯾﻔﻮن  7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس اﭘﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ
اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮی دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﺖ ﻓﻮنرادار ﻗﯿﻤﺖ آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد:
ﻧﺴﺨﻪ
ﻧﺴﺨﻪ
ﻧﺴﺨﻪ
ﻧﺴﺨﻪ
ﻧﺴﺨﻪ
ﻧﺴﺨﻪ

 32ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ آﯾﻔﻮن  790 :7دﻻر
 128ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ آﯾﻔﻮن  910 :7دﻻر
 256ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ آﯾﻔﻮن  1060 :7دﻻر
 32ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس 910 :دﻻر
 128ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس 1030 :دﻻر
 256ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس 1180 :دﻻر

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ واﺣﺪ دﻻر ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﺎدل اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎ واﺣﺪ ﯾﻮان و ﯾﻮرو
ﻫﻢ اﻋﻼم ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺪارﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺎ ﻃﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺎ ﻋﻨﻮان
"پیشبینی قیمت آیفون  ۷و شرایط عرضه آن در بازار ایران" ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺟﺎﻣﻊﺗﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺮﺿﻪ آﯾﻔﻮن  7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس اﭘﻞ در اﯾﺮان اراﺋﻪ ﮐﺮدﯾﻢ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ دﻗﯿﻖ ﻗﯿﻤﺖ آﯾﻔﻮنﻫﺎی اﭘﻞ در ﺑﺎزارﻫﺎی دﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﻣﺮ دﺷﻮاری اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺳﻌﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﮐﺪام ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ،ﻓﯿﻤﺖ و ﮔﺎراﻧﺘﯽ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ آﯾﻔﻮن  ۷و ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺮﺿﻪ آن در ﺑﺎزار اﯾﺮان
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﻮنرادار در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ دو آﯾﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﻫﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﺷﺎره داﺷﺘﻪ ﮐﻪ آﯾﻔﻮن  7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس اﭘﻞ از ﻧﻈﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ آﯾﻔﻮن  6اس و آﯾﻔﻮن  6اس
ﭘﻼس ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺳﻮﮐﺖ  3.5ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی ﻫﻨﺪزﻓﺮی از ﺑﺪﻧﻪ دو آﯾﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﺣﺬف ﺷﻤﺎ ﭘﻮرت ﻻﯾﺘﻨﯿﻨﮓ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
آن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﻔﻮن  7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس از ﺳﯿﺴﺘﻢ روی ﭼﯿﭗ ) (SoCاﭘﻞ  A10ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﺗﺮاﺷﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﮐﺰی و اﺻﻠﯽ از ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﺪ  M10ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .از ﻧﻈﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ رم
آﯾﻔﻮن  7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس اﭘﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ رمﻫﺎی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  2و  3ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ
ﮔﺰارش اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ،دو ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺪ ﻧﻈﺮ از ﻧﻈﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی  128 ،32و 256
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﺎﯾﺖ ﻓﻮنرادار اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﺮای آﯾﻔﻮن  7ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی  1960ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده و در آﯾﻔﻮن 7
ﭘﻼس از ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی  2910ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد .دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ آﯾﻔﻮن  7از ﺳﻨﺴﻮری  12ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه و اﭘﻞ آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس را ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ دوﺑﻞ و ﻣﺘﺸﮑﻞ از دو ﺳﻨﺴﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ از ﺳﻮی اﭘﻞ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮای
ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد آﯾﻔﻮن  7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس اﭘﻞ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود ﺷﺶ روز دﯾﮕﺮ ﺻﺒﻮر
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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