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 ران   مجله نت 
 

،    Nokia XR20  معرفی 
جدیدترین گوشی نوکیا چقدر  

 بادوام است ؟ 

برای هواداران قدیمی این برند   Nokia XR20معرفی  
انگیز محسوب میشه؛ چراکه قدیمی، اتفاقی هیجان

جدیدترین گوشی نوکیا از نظر مقاومت و استحکام، 
 یاد موبایل های قدیمی این شرکت رو زنده کرده. 

 

 .ران همراه باشیدی نتبا مجله

 

https://netran.net/mag/nokia-xr20-review/
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انگیز محسوب میشه؛ برای هواداران قدیمی این برند قدیمی، اتفاقی هیجان  Nokia XR20معرفی 
چراکه جدیدترین گوشی نوکیا از نظر مقاومت و استحکام، یاد موبایل های قدیمی این شرکت رو 

 زنده کرده.

 

 غول فنالندی رو به دوران اوج برمیگردونه ؟  Nokia XR20  معرفی آیا  

 
شده   تر( در بازار موبایل پررنگ  Nokiaه حضور برند محبوب و باسابقه ی نوکیا ) ک چند ماهی میشه 

در آخرین  بشن. ی این نام امیدواربه اوج گرفتن دوباره هواداران قدیمی این شرکت فنالندی  تا
خبرساز شده و یاد گوشی های قدیمی برند  Nokia XR20نوکیا یعنی  XRمورد، اولین مدل از سری 

 ای نه چندان دور رو زنده کرده.اول موبایل جهان در گذشته

ترین گوشی نوکیا لقب دالر عرضه بشه تا گرون 550قراره دوم شهریور امسال با قیمت  20ایکس آر 
افزاری نظر سخت( نوکیاست و از  life-proofشدت بادوام ) اولین موبایل به ،بگیره. این محصول

اینچی، دوربین  6.67صفحه نمایش  جزو گوشی های میان رده ی خیلی خوب بازار به حساب میاد.
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، حافظه  گیگابایتی 6، رم کوالکام 480(، پردازنده اسنپ دراگون  ZEISSمگاپیکسلی با لنز زایس )  48
 Nokia XR20ای انتخاب بر امکانات و دالیل خوبجمله از  5G شبکهو پشتیبانی از  گیگابایتی 128

مدت چهار سال، هرماه آپدیت های امنیتی ها، نوکیا تضمین کرده این گوشی بهعالوه بر این هستن.
 کنه. رو دریافت می 

 مدرن نوکیا باشه ؟   1100می تونه   Nokia XR20آیا  

 
سوی توجهات زیادی رو به  Nokia XR20ای که در معرفی اما گذشته از مشخصات فنی مناسب، نکته

جدیدترین   صفحه ی ادعای نوکیا در مورد الیف پروف بودن این گوشی بود.خودش جلب کرد، 
نسبت به    اون رو مجهز شده که Corning Gorilla Glass Victusگوشی نوکیا به محافظ 

از طرف دیگه شرکت کنه. ی، چهار برابر بیشتر در برابر خط و خش مقاوم می نمایشگرهای معمول
HMD  مالک کنونی برند نوکیا( اعالم کرده(XR20 متر،  2ی نزدیک به در صورت پرت شدن از ارتفاع

 بدون اینکه آسیبی ببینه به کار خودش ادامه میده.
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تر از  درصد قوی 25در برابر افتادن از ارتفاع،   Gorilla Glass Victusمدعیه  Corningشرکت 
Gorilla Glass 6  هست و مقاومت اون در برابر خراشیدگی، دو برابر بیشتر از نسل قبل

 های این شرکت شده. محافظ

ی مسئلهخراش و ضربه محدود نمیشه؛ بلکه بحث سخت نوکیا به اما مقاومت باالی موبایل جان
 55فرسای تونه در گرمای طاقتمی  XR20، نوکیا  HMDگیره. بنابر ادعای دمای هوا رو هم در بر می

درجه هم خم به ابرو   20ی منفی  بدون مشکل کار کنه و در برابر سرمای کشنده گراد ی سانتیدرجه
عنوان یک گوشی نامیرا، به  Nokia XR20ترین کار این شرکت برای معرفی اما شاید جالب نیاره!

العاده دعوت از روبرتو کارلوس ، فوتبالیست افسانه ای برزیلی برای شوت کردن این موبایل فوق
 ! بادوام باشه

 :ی بیشتر برای مطالعه

 2021بهترین گوشی های پرچمدار اندرویدی  

 حرف آخر 

ای نداشته باشه یا نوآوری خاصی در اون دیده العاده فوقجدیدترین گوشی نوکیا شاید امکانات 
ای که گوشی های نشه، اما از جهت تالش برای تولید محصولی بادوام اهمیت زیادی داره. در دوره 

تونه می  Nokia XRمعرفی ها رو تاب نمیارن،  ترین آسیبحدی ظریف شدن که کوچیکهوشمند به
 نوکیا امیدوار کنه!  1110و  1100کاربرها رو به بازگشت روزگار خوش موبایل های 

 

 سواالت متداول 

 کی معرفی میشه؟   XR20نوکیا  

 . 1400دوم شهریور 

 شرکت اچ ام دی گلوبال مال کدوم کشوره؟ 

HMD Global  در همین سال امتیاز برند  تاسیس شده و  2016مثل نوکیا شرکتی فنالندیه که سال
 رو خریداری کرده.  Nokiaموبایل 
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