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PRIVATE SECTOR

تكنولوجيا
أخيرًا ...وصلت الهواتف الذكية لـ "لينوفو" الى لبنان ،حيث تنوي الشركة إطالق  8موديالت في السوق اللبنانية تتراوح اسعارها بين  100و 450دوالرًا
ّ
أميركيًا ّ
الطليعي وطرازات  A-seriesإلى جانب  S-seriesوالـP-series
وتلبي احتياجات مستخدمي الهواتف الذكية كافة مع طراز Vibe X2
ّ
المتوسطة بأشكالها المبتكرة .وستتوفر هذه الهواتف في كل نقاط بيع األجهزة الخليوية ويتم توزيعها من قبل شركة  Go Mobileالتي
ستقدم خدمة الصيانة للمستهلكين إلى جانب سنة كفالة

سوق ديناميكية
"ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ه ـ ــو س ـ ـ ــوق دي ـن ــام ـي ـك ـي ــة
ألعـ ـم ــالـ ـن ــا ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال الـ ـه ــوات ــف
ال ــذك ـ ّـي ــة .إذ ي ــواك ــب ال ـل ـب ـنــانــي كل
جديد في التكنولوجيا واملوضة.
ت ـح ـقــق "ل ـي ـن ــوف ــو" أع ـل ــى مـبـيـعــات
الـ ـكـ ـمـ ـبـ ـي ــوت ــر املـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــول ب ـح ـصــة
ســوق ـيــة ت ـب ـلــغ  %36.8ف ــي لـبـنــان
ِّ
يسجل فيه اختراق الهواتف
الذي
ال ــذكـ ـي ــة ن ـس ـبــة ع ــال ـي ــة ت ـص ــل إل ــى
 ،"%63يقول روني مرزعاني املدير
ال ـعــام لـشــركــة لينوفو فــي املـشــرق
ومصر وأفريقيا الشمالية.
وي ـ ـ ـض ـ ـ ـيـ ـ ــف" :ن ـ ـ ـحـ ـ ــن مـ ـتـ ـف ــائـ ـل ــون
بامكانيات تنمية ســوق الهواتف
الذكية مــن لينوفو فــي هــذا البلد،
ف ـ ـ ــي ض ـ ـ ـ ــوء ال ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــر امل ـس ـت ـم ــر
ف ــي قـ ـط ــاع االت ـ ـصـ ــاالت الـلـبـنــانــي
خ ـص ــوص ــا ق ـ ـ ــدرات تـ ـب ــادل ال ــدات ــا
ّ
بتقنيتي  3Gو."4G
وت ـح ـتــل لـيـنــوفــو املــرت ـبــة الـثــالـثــة
عــامل ـيــا ل ـج ـهــة م ـب ـي ـعــات ال ـهــواتــف
ال ــذك ـي ــة ،وت ـن ـشــط ب ــاس ـت ـم ــرار فــي
تـقــديــم تـصــامـيــم مـبـتـكــرة ومــزايــا
تـ ـقـ ـنـ ـي ــة م ـ ـت ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــة لـ ـلـ ـت ــأقـ ـل ــم م ــع
ّ
املتغيرة للمستخدمني.
املتطلبات
وت ــأت ــي ب ـعــض ه ــوات ــف "لـيـنــوفــو"
مجهزة بمجموعة مــن تطبيقات
 ،DOITف ـ ـمـ ــع الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق (إف)
يستطيع املـسـتـخــدمــون ،مشاركة
الصور والفيديو وملفات األغاني
واملوسيقى واملـسـتـنــدات وجهات
االت ـ ـصـ ــال وال ـت ـط ـب ـي ـق ــات ول ـغــايــة
خمسة أج ـهــزة مــن دون االتـصــال
ب ـش ـب ـك ــة اإلنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــت .وي ـس ـت ـط ـيــع
الـ ـجـ ـه ــاز ت ـ ـبـ ــادل املـ ـعـ ـل ــوم ــات بــل
وحـ ـت ــى ال ـت ـط ـب ـي ـق ــات مـ ــع أج ـه ــزة
أخ ــرى بـســرعــة تـصــل إل ــى  40مــرة
أكـثــر مــن ســرعــة اتـصــال بـلــوتــوث.
وي ـت ــول ــى ت ـط ـب ـيــق "س ـي ـك ـي ــوريــت"
( )SECUREitحـ ـم ــاي ــة ب ـي ــان ــات
املـسـتـخــدم ويــوفــر قــائـمــة ب ــأدوات
حـ ـم ــاي ــة ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات ،ومـ ـ ــن خ ــال
نـقــرة واح ــدة فــإن التطبيق يؤمن
الحماية من تهديدات الفيروسات
وال ـبــريــد الـتـطـفـلــي والـبــرمـجـيــات
ال ـخ ـب ـي ـث ــة ،وف ـ ــي ح ـ ــال ضـ ـي ــاع أو
سرقة الجهاز فإن وظيفة الحماية
م ــن ال ـس ــرق ــة ت ـق ـفــل الـ ـجـ ـه ــاز .كـمــا
يـ ـعـ ـم ــل تـ ـطـ ـبـ ـي ــق "سـ ـيـ ـكـ ـي ــوري ــت"
( )SECUREitكـ ـ ـ ـ ـ ــأداة حـ ـم ــاي ــة
للخصوصية تمنع مــن الــوصــول
غير املــرغــوب فيه إلــى املعلومات
ال ـخــاصــة ب ـصــاحــب ال ـج ـهــاز ،كما
ي ـ ـحـ ــرص الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق عـ ـل ــى ج ـعــل
ال ـج ـه ــاز ي ـع ـمــل ب ـش ـكــل أس ـ ــرع مــن
خ ــال إغ ــاق التطبيقات األخ ــرى
التي ال لزوم لها والتي تعمل في
الخلفية.
لينوفو Vibe X2
يجذب  Vibe X2بتصميمه الفريد
وأدائ ـ ـ ـ ــه املـ ـتـ ـط ــور وأكـ ـسـ ـس ــوارات ــه
ال ـعــام ـلــة بـتـقـنـيــة  .click-onوهــو
أول هاتف ذكي بتصميم الطبقات
امل ـت ـعــددة ،ويـلـفــت األن ـظ ــار بشكله
ال ـخ ــارج ــي ال ـ ــذي ي ـت ـســم بـطـبـقــات
ث ــاث تـتــوفــر ضـمــن مـجـمــوعــة من
ألــوان :األحمر والذهبي واألبيض.
ُ
وق ـ ــد ز ّود الـ ـه ــات ــف ب ـم ـع ــال ــج ذي
ال ـ ـث ـ ـمـ ــانـ ــي أنـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــة MediaTek
 MT6595م ــن الـجـيــل ال ــراب ــع (4G
 )LTEوه ـ ــو ي ــوف ــر ً
أداء م ـت ـفـ ّـوقــا

لينوفو...

العب جديد في سوق الهواتف
الذكية في لبنان

م ــع م ـي ــزات تــوفـيــر ال ـطــاقــة إلطــالــة
ح ـي ــاة ال ـب ـط ــاري ــة ل ـي ـت ـيــح ال ـهــاتــف
ل ـص ــاح ـب ــه وقـ ـت ــا أط ـ ـ ــول مل ـش ــاه ــدة
مقاطع الفيديو والصور واأللعاب.
باإلضافة إلى معالجه االستثنائي
يـقــدم  Vibe X2شــاشــة كـبـيــرة من
 5إنـ ـ ــش ب ــدق ــة ع ــالـ ـي ــة مـ ــا يـسـمــح
ب ـخ ـبــرة م ـشــاهــدة سـلـســة لـلـصــور
والـتـطـبـيـقــات .وت ــم تــزويــد الـطــراز
الجديد بكاميرتني؛ األولــى بقدرة
 5ميغابيكسل وقد تزويد الكاميرا
بميزة التحكم التي تسمح بأخذ
السيلفي عــن طــريــق وم ــض ّالعني
أو تحريك الـيـ ّـد والثانية بــدقــة 13
ميغابيكسل بفوكس آلي مع فالش
بـتـقـنـيــة  .LEDي ــأت ــي ه ــذا ال ـط ــراز
ّ
مزودًا بنظام تشغيل 4.4 Android
ّ
 Kitkatاملتطور.
لينوفو P70
تم تزويد  P70بشريحة اتصاالت
 SIMم ــزدوج ــة ويـتـمـيــز بـبـطــاريــة
ضـ ـ ـخـ ـ ـم ـ ــة بـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدرة 4000mAh
تستطيع االستمرار لغاية  3أيام
ً
لـيـبـقــى صــاح ـبــه دائ ـم ــا م ــوص ــوال
ب ــالـ ـع ــال ــم .وقـ ـ ــد تـ ــم ت ـج ـه ـي ــز ه ــذا
الطراز بشاشة من  5إنشات بدقة
 1280×720ومـعــالــج بـســرعــة 1.7
ج ـي ـغــاهــرتــز ال ـج ـي ــل الـ ــرابـ ــع (4G
 )LTEمــن مـيــديــا تـيــك بمعمارية
 64بـ ــت وذاك ـ ـ ـ ــرة أس ــاسـ ـي ــة مـ ــن 2
جيغابايت وذاكــرة داخلية بقدرة
 16ج ـي ـغــابــايــت ي ـم ـكــن ت ـعــزيــزهــا
ب ـ ـب ـ ـطـ ــاقـ ــات  microSDل ـ ــزي ـ ــادة
مـسـتــوى اسـتـيـعــابـهــا ب ـم ـقــدار 32
جـيـغــابــايــت إضــاف ـيــة .ت ــم تجهيز

مستوى األسعار

هــاتــف  P70بـكــامـيــرا أمامية
بدقة  5ميغابيكسل وخلفية
بــدقــة  13مـيـغــابـيـكـســل فيما
ت ــم ت ــزوي ــده ب ـن ـظ ــام تـشـغـيــل
ّ
املتطور.
Kitkat 4.4 Android
لينوفو S850
ّ
 S850ي ـتــألــق بـشـكـلــه النحيف
واألنـ ـي ــق االس ـت ـث ـنــائــي مــدعــوم
بـ ـ ـ ــأداء ق ـ ــوي مـ ــن م ـع ــال ــج MTK
رب ـ ـ ــاع ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــواة بـ ـ ـ ـت ـ ـ ــردد 1.3
جيغاهرتز وبشريحة اتـصــاالت
( SIMم ـ ــزدوج ـ ــة) وتـ ـ ـ ــوازي روع ــة
تـصـمـيـمــه ال ـخ ــارج ــي م ــن الــزجــاج
(بألوان األزرق والوردي واألبيض)
جـمــال الـصــور الـتــي يلتقطها هذا
الـ ـجـ ـه ــاز .وت ــأت ــي ش ــاش ـت ــه عــالـيــة
الوضوح بقياس  5إنش مع زاوية
مـشــاهــدة واسـعــة ج ـدًا ،إلــى جانب
كــام ـيــرتــن خـلـفـيــة وأم ــام ـي ــة بــدقــة
 13ميغابيكسل و ،5لذلك يعد هذا
ال ـه ــات ــف م ـم ـي ـزًا الل ـت ـق ــاط ال ـص ــور
وتبادلها .كما أنه الهاتف املثالي
ملحبي الصور الشخصية "سيلفي"
وال ــذي ــن يـبـحـثــون عــن هــاتــف ذكــي
يناسب أسلوبهم ليبقوا متصلني
مع شبكات التواصل االجتماعي.
ي ــأت ــي هـ ــذا الـ ـط ــراز م ـ ـ ـ ّ
ـزودًا بـنـظــام
ت ـش ـغ ـي ــل Kitkat 4.4 Android
ّ
املتطور.

 Vibe X2في طليعة
المجموعة بتصميمه المتعدد
الطبقات وطراز  S850المصنوع
ً
كامال من الزجاج و P70الذي تدوم
بطاريته لغاية  3أيام

لينوفو S580
يتيح الهاتف الذكي  S580املبتكر
بـ ـش ــريـ ـح ــة اتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت م ـ ــزدوج ـ ــة
تصميمًا مرحًا وأنيقًا فــي الوقت
نفسه وذلك بشاشة من  5إنش مع

الفئة

املوديالت

الرسائل األساسية

االبتدائية

A319

توازن مثالي بني الراحة والحجم االبتدائية

A328

 2مـيـغــابـيـكـســل وخ ـل ـف ـيــة ب ــدق ــة 8
م ـي ـغــاب ـي ـك ـســل .وب ـف ـض ــل شــري ـحــة
 MicroSDاملـ ـت ــوف ــرة ف ــي ال ـهــاتــف
تمكن إضــافــة قــدرة تخزين بقدرة
 32جـيـغــابــايــت .يــأتــي ه ــذا الـطــراز
ّ
مزودًا بنظام تشغيل 4.4 Android
ّ
 Kitkatاملتطور.

االبتدائية

A536

هــاتــف ذك ــي بـسـعــر م ـع ـقــول لكن االبتدائية
بمزايا متعددة

A606

املتوسطة

S580

هـ ـ ــاتـ ـ ــف ذكـ ـ ـ ـ ــي رائـ ـ ـ ـ ـ ــع ب ــأن ــاقـ ـت ــه املتوسطة
وشاشته النحيفة

S850

ه ــات ــف ذك ـ ــي ب ـب ـط ــاري ــة ضـخـمــة املتوسطة
ً
يبقيك موصوال بالعالم

P70

لينوفو A606
ّ
يتميز  A606بسعره املدروس لكن
ف ــوق ذل ــك ب ـمــزايــاه امل ـت ـعــددة .فهو
يـمـثــل قـيـمــة رائ ـع ــة بـتـكـنــولــوجـيــا
تــدعــم تقنية  4Gوم ـعــالــج ربــاعــي
النواة وشاشة  5إنش وكاميرتني
( 8م ـي ـغ ــاب ـي ـك ـس ــل ب ــالـ ـخـ ـل ــف و2
ميغابيكسل فــي األمـ ــام) كـمــا يتم
دعـ ــم الـ ــذاكـ ــرة ب ـب ـطــاقــة MicroSD
لتعزز ق ــدرة التخزين فــي الهاتف
ب ـم ـقــدار  32جـيـغــابــايــت إضــاف ـيــة.
ي ــأت ــي هـ ــذا الـ ـط ــراز م ـ ـ ـ ّ
ـزودًا بـنـظــام
ت ـش ـغ ـي ــل Kitkat 4.4 Android
ّ
املتطور.

أول ه ـ ــات ـ ــف ذكـ ـ ـ ـ ــي ب ـت ـص ـم ـي ــم الراقية
الطبقات املتعددة
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لينوفو A536
ّ
يتسم هــذا الطراز املــزود بشريحة
 SIMمـ ـ ــزدوجـ ـ ــة بـ ــأنـ ــاقـ ــة ال ـش ـك ــل
وب ـشــاش ـتــه ال ـعــري ـضــة م ــن  5إنــش

ب ــن  95و 165دوالرًا املتعة املوسيقية
أميركيًا
عالم ذكي جديد في راحة يديك

بــن  185و 300دوالر قمة األناقة واملرح
أميركي

دوالر أميركي 439

معالج  Snapdragonرباعي النواة
بسرعة  1.2جيغاهيرتز؛ كل هذه
امل ــزاي ــا بـ ــوزن خـفـيــف ل ـل ـغــايــة .مع
شاشته التي تتيح زوايا مشاهدة
واسعة يختصر  S580من لينوفو
ً
ع ــامل ــا كـ ــامـ ــا مـ ــن ال ـت ــرف ـي ــه ضـمــن
إطـ ــار رف ـيــع وخ ـف ـيــف .وت ــم تــزويــد
هــذا املــوديــل بكاميرا أمامية بدقة

وقـ ــد ت ــم ت ـج ـه ـيــزه ب ـم ـعــالــج Quad
 .coreوي ـج ـعــل  A536م ــن عملية
الـتـقــاط ال ـصــور ومـقــاطــع الفيديو
مـتـعــة خــال ـصــة بـفـضــل كــامـيــرتـيــه
فيما تضمن تكنولوجيا +HSPA
داخـ ـ ـ ــل الـ ـجـ ـه ــاز سـ ــرعـ ــة ال ـت ـن ــزي ــل
وتحميل امللفات.
لينوفو A328
يقدم  A328بشريحة  SIMمزدوجة
توازنًا مثاليًا بني الحجم والراحة،
ُ
ودعـ ــم أداؤه بـمـعــالــج MT6582M
بـســرعــة  1.3جـيـغــاهــرتــز .وبفضل
ش ــاش ــة م ــن  4.5إن ـ ــش يـ ـق ــدم ه ــذا
الهاتف ملستخدمه خبرة مشاهدة
غـيــر اعـتـيــاديــة لـلـصــور والـفـيــديــو
واأللـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاب ووسـ ـ ــائـ ـ ــط املـ ـحـ ـت ــوى
امل ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــددة .فـ ـ ــي حـ ـ ــن ت ـس ـت ـط ـيــع
الـ ـك ــامـ ـي ــرت ــن األم ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة بـ ــدقـ ــة 2
م ـي ـغ ــاب ـك ـس ــل وال ـخ ـل ـف ـي ــة ب ــدق ــة 5
مـيـغــابـكـســل ف ــي ال ـه ــات ــف ال ـت ـقــاط
أفـ ـ ـض ـ ــل ال ـ ـ ـصـ ـ ــور بـ ـشـ ـك ــل فـ ـ ـ ــوري،
سيتمكن املـسـتـخــدم مــن مـشــاركــة
هــذه الصور على االنترنت بشكل
س ـ ــري ـ ــع لـ ـلـ ـغ ــاي ــة بـ ـفـ ـض ــل ت ـق ـن ـيــة
 .+HSPAيـتــوفــر  A328بــالـلــونــن
األبيض أو األسود وقد تم تزويده
بنظام تشغيلKitkat 4.4 Android
ّ
املتطور.
لينوفو A319
ي ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدم  A319الـ ـعـ ـمـ ـل ــي ل ـل ـغ ــاي ــة
واملـ ـ ـ ّ
ـزود بـشــريـحــة  SIMم ــزدوج ــة،
خ ـب ــرة مــوس ـي ـق ـيــة غ ـن ـيــة ومـمـتـعــة
بفضل نـظــام  Dolbyالـصــوتــي في
الـسـ ّـمــاعــات إذ يمكن لـهــذا الجهاز
تشغيل املـلـفــات املــوسـيـقـيــة لغاية
 10س ــاع ــة م ـت ــواص ـل ــة .ت ــم تجهيز
الهاتف بمعالج  MT6572بسرعة
 1.3ج ـي ـغ ــاه ــرت ــز مـ ــع ش ــاش ــة مــن
 4إنـ ــش وك ــام ـي ــرا أم ــام ـي ــة ب ــدق ــة 2
مـيـغــابـكـســل وأخ ـ ــرى خـلـفـيــة بــدقــة
 5ميغابكسل مــع الـفــاش ،وقــد تم
تزويده بنظام تشغيل 4.4 Android
ّ
املتطور.
Kitkat

