
 

   

 
 

 بیانیۀ مطبوعاتی
 

Sony نقصکارتۀ بیدوسیم تلفن هوشمند Xperia™ C  را در خاور میانه و

 کندآفریقا عرضه می

 

 از طریق به صورت خودکار ها تنها با یک ملس ساده یا کارتها؛ تعویض بین سیمت آسان متاسیمدیر

 از پیش انجام شدهتنظیامت 

 تجربۀ ارتقایافتۀ دوربین و رسگرمی 

 نقصهایی بی، راهنامی صوتی هوشمند و رتوش چهره برای پرتره«تصویربرداری از خود»رد عملک 

 ای لکردهای چند وظیفهو عم ترای برای عملکرد فوق رسیع، مرور وب رسیعپردازشگر چهار هسته

 بهبودیافته

 ۱٬۱۱۱ -گذاری در عربستان سعودی درهم، قیمت ۱٬۱۱۱ –گذاری در امارات عربی متحده قیمت 

 ریال

Sony Mobile Communications AB («SonyMobile» )  -، دبی، امارات عربی متحده۷۱۱۲اکترب  ۷۲

در منطقۀ خاور میانه و آفریقا خرب  ،که بسیاری در انتظار آن بودند Xperia Cامروز از عرضۀ تلفن هوشمند 

برای بهبود تجربۀ رسگرمی و است که  Androidکارته و مبتنی بر تلفن هوشمندی دو سیم Xperia Cداد. 

های معترب در دسرتس از هفتۀ نخست نوامرب و در فروشگاه Xperia Cتان طراحی شده است. تصویربرداری

ریال به فروش  ۱٬۱۱۱درهم و در عربستان سعودی به قیمت  ۱٬۱۱۱بوده و در امارات عربی متحده به قیمت 

 خواهد رسید.

یک عکس »گفت:  Sony Mobile Communications AB انه و آفریقایرودیگر اودنباخ، قائم مقام خاور می

 Sony های پیرشویاز تخصص و اجزایی که مناد تضمین کیفیت دوربین Xperia C ارزش هزار کلمه را دارد.

ربرداری در ردۀ خود را به شام ارائه کند. این یصوگیرد تا بهرتین کیفیت ممکن مشاهده و تهستند بهره می

ای که در پذیری از طریق دو سیم کارت به نیاز افراد پر مشغلهند همچنین با ارائۀ امکان انعظافتلفن هوشم

 « گوید.دهند، پاسخ میآن واحد چند کار را با هم انجام می



 

   

 ای باورنکردنیتجربۀ مشاهده

 منایشساخته شده است، صفحۀ  Sonyکارته که با استفاده از تخصص مهندسی این تلفن هوشمند دو سیم

پیکسلی را برای تصاویری واضح، پر طراوت و روشن ارائه  x ۱۶۱ ۵۴۱با رزولوشن صفحۀ  qHDاینچی  ۵بزرگ 

 کند.می

Xperia C  های پیرشوی تخصص و اجزای مشابه با دوربینبا استفاده از هامنSony  ساخته شده است. این

هایی منحرص به تا عکس دهدا شام اجازه می، که بExmor Rمگاپیکسلی همراه با  ۸تلفن هوشمند با دوربین 

همچنین به کلید اختصاصی  Xperia Cشود. حتی در رشایط چالش برانگیز نوری بگیرید، ارائه میفرد را 

آورد و نیز عملکرد تصویربرداری رسیع که در دوربین که امکان تصویربرداری از صفحۀ قفل شده را فراهم می

برای  (HDR) گسرتۀ پویای باالگیرد، مجهز است. ز حالت غیرفعال عکس میمدت زمان کمرت از یک ثانیه ا

   کند.زمینۀ شدید ثبت میرشایط نوری حتی در مقابل نور پسهر های طبیعی را در رنگ ،عکس

با استفاده از دوربین اصلی دستگاه عکس گرفته و  کیفیت عالی و همیشگی  «تصویربرداری از خود»موتور 

د کجا نگویو راهنامی هوشمند صوتی به شام می «تصویربرداری از خود»کند. عملکرد میعکس را تضمین 

هایی زیبا و حتی رتوش چهره عکسبایستید تا صورتتان به خوبی در کادر قرار گرفته و فوکوس شود. 

 کند.تر ایجاد مینقصکم

 

 پذیریراحتی و انعطاف

هایتان را به روشی مقرون به رصفه ز رسگرمی جدا کرده و متاسخواهید کار را ادو سیم کارت برای وقتی که می

کنید یا برای تعویض خودکار  ضها را تعوییک ملس ساده سیم کارتتوانید با آل است. میمدیریت کنید، ایده

 های معینی از روز استفاده شود. زمانچه تنها کافیست تنظیم کنید که کدام سیم کارت در 

بوده و یافنت عکسی را که در  Sonyکه ویژۀ است گذاری شامل مکانیزم حسی مقیاسدیگر امکانات راحتی 

تان جستجو کرده توانید در کرۀ جغرافیایی شخصی شدهکند. همچنین میکنید، آسان میآلبومتان جستجو می

 اید بر روی آن مشاهده کنید. گذاری کردههای مشخصی گرفته و برچسبهایی را که در مکانو عکس

های پخش را ایجاد کنید و خواهید لذت بربید. لیستای که میاز موسیقی به شیوه« WALKMAN»با برنامۀ 

است،  از کیفیت صدای واضح  Sonyهمتای بهبود صدای های بیکه شامل فناوری *+Clear Audioبا حالت 

لفیق شده و تجربۀ موسیقی را به تان تهای موسیقی مورد عالقهسو پرطراوت لذت بربید. این برنامه با رسوی

 کند.ای که به حق سزاوار آن هستید، به شام ارائه میگونه



 

   

منتقل کنید؟  هایتان را روی صفحۀ بزرگ به اشرتاک بگذارید؟ یا صدا را از هدفون به بلندگوخواهید خاطرهمی

تلفن از  DLNAصفحه یا ساز همساندهد تا محتوا را با استفاده از به شام امکان می« Throw»عملکرد 

که « Throw»، انتقال دهید. با استفاده از Wi-Fiتلویزیون مجهز به  بهخود  Bluetoothهوشمند دارای 

سیم با شامست، تلفن هوشمندتان بهرتین روش برای اتصال بی Xperiaهای ای یکپارچه شده در برنامهبرنامه

 کند.های دیگر را پیدا میدستگاه

 

 رانگیزبعملکرد تحسین

Sony ای تطبیق داده است. این پردازشگر پیرشفتهچهار هستهقدرمتند افزار خود را با پردازشگر جدیدترین نرم 

زمان اجرا کنید، وب را با دهد. چند برنامه را به صورت همحداکرث رسعت و عملکرد را در اختیار شام قرار می

های هوشمند به تلفن زمان بارگیری کمرتی مرور کنید و ویدیوهایتان را بدون وقفه از روی وب پخش کنید.

هایی کنید. همۀ برنامهه طور فعال استفاده منیکنند حتی زمانی که از آنها بمیزان زیادی از باتری استفاده می

 و باتری دستگاهتان را خالی کنند.زمینه حال اجرا بوده در پسهنوز که بر روی تلفنتان دارید ممکن است 

کند. این حالت زمانی را که از صفحۀ جویی میدلیل باتری رصفهدر مرصف بی Battery STAMINAحالت 

و به طور خودکار عملکردهایی راکه به آنها نیاز ندارید خاموش  هتشخیص داد کنیدمنایشتان استفاده منی

دارد. به محض اینکه کلید روشن/خاموش را خواهید روشن نگه میهایی را که میکند و در عین حال اعالنمی

 شود. برای فعال کردن صفحه فشار دهید، همه چیز دوباره روشن و فعال می

 

 Xperia C مشخصات کلیدی

  اینچی  ۵صفحۀ منایشqHD (۵۴۱x۱۶۱ )پیکسل 

 گیگاهرتزی  ۱٫۷ای پردازشگر چهار هستهMediaTek MT6589 

 ۱ گیگابایت رم 

 ۴  گیگابایت ۲۷گیگابایت حافظه داخلی، قابل افزایش تا 

  مگاپیکسل با فالش  ۸دوربین پشتیLED حسگر ،Exmor R 

  دو سیم کارت نسل سوم+نسل دوم(3G + 2G) ه به کار دوگانهبا حالت آماد 

 Android 4.2 (Jelly Bean) 



 

   

 نیاز دارد. Clear Audio+ certifiedبه هدست *

باشد. برای اطالعات منوط به دسرتسی در منطقه مورد نظر می  Sony Entertainment Networkهای رسویس
های موجود از عالوه بر این تعداد آهنگ دیدن کنید. ntertainmentnetwork.comwww.sonyeبیشرت از سایت 

 طریق این کاتالوگ از کشوری به کشور دیگر متفاوت بوده و ممکن است کمرت از مقدار اعالم شده باشد. 
 
 
 

 Sony Mobile Communicationsدرباره 
Sony Mobile Communications  ای اززیرمجموعهSony Corporation   با مقر اصلی در توکیوی ژاپن، که یکی از

وری اهای صوتی، تصویری، بازی، ارتباطات، تجهیزات کلیدی و محصوالت فنوریای پیرشو در نوآوری در زمینه فناهرشکت
یوتری های کامپسازی، رسگرمیوکارهای موسیقی، فیلمبا کسب Sonyباشد. اطالعات برای بازارهای مرصفی و تجاری است، می

 Sony Mobileو آنالین، یگانه رشکت پیرشو برای محصوالت الکرتونیکی مرصفی و رسگرمی در جهان است. 
Communications های هوشمند از طریق مجموعۀ تلفنXperia™  بهرتین تکنولوژیSonyالعاده ، خدمات و محتوای خارق

ورد. برای اطالعات بیشرت از وب سایت ما بازدید فرمایید:  آ را فراهم می Sonyای و اتصال آسان به دنیای تجربیات شبکه
www.sonymobile.com  

 
 

 موارد حقوقی
 SIMرشایط، نوع ( زمان کارکرد تحت تاثیر ۷ ها ممکن است بسته به متغیرهای بازار محلی متفاوت باشند.مشخصات و ویژگی( ۱

cardبازی کردن، قرار دارد. طیف کامل لوازم جانبی ممکن است در منامی های مختلف مانند انبی متصل شده و فعالیت، لوازم ج
(  منادهای ۲ها ممکن است از بازاری به بازار دیگر متفاوت باشد. بندی و رنگبازارها در دسرنس نباشند. محتویات موجود در بسته

م و عملکردها هستند. صفحۀ اصلی ممکن است بر روی محصول شام متفاوت باشد. برخی منایش داده شده رصفاً برای توضیح مفاهی
 ها ممکن است در کشور یا ناحیۀ شام در دسرتس نباشند.ویژگی

 
 

Sony ، make.belie ،WALKMAN لوگوی ،W ی WALKMAN  ،Sony Entertainment Network  ،PlayMemories Online ، Exmor 

RS  ،G Lens  ،BIONZ ،BRAVIA  و SmartAR های تجاری ثبت شدۀ های تجاری یا مارکمارک  Sony Corporation  .هستندXperia ،, و
TrackID های تجاری ثبت شدۀ های تجاری یا مارکمارکSony Mobile Communications AB  .هستندPlayStation تجاری یا مارک مارک 

مارک  Facebookاست.  Qualcomm Incorporatedمارک تجاری  Snapdragonاست. Sony Computer Entertainmentتجاری ثبت شدۀ 
های تجاری های رشکت عنوان شده در اینجا، ممکن است مارکاست. سایر محصوالت و نام .Facebook, Incتجاری یا مارک تجاری ثت شدۀ 

است محفوظ است. متامی رشایط ممکن است بدون اعالم قبلی تغییر دارندگان آنها باشد. متامی حقوقی که در اینجا به طور تلویحی اعطا شده 
 های تجاری از وب سایت ما بازدید فرمایید:یابند. برای اطالعات بیشرت در خصوص مارک

copyright-and-ademarksen/legal/tr-www.sonymobile.com/global 
 
 

 ای لطفاً با ما متاس بگیرید:برای اطالعات رسانه
 
Ketaki Banga 
BPG Cohn & Wolfe 
(T) +971 4 2953456 Ext. 310 
(M) +971 501493470  

(e) ketaki@bpgcohnwolfe.com 
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