
 

 في السوق المصري رسيًما  +S9و S9سامسونج تُطلق هاتفي جاالكسي 

  (ARبتكنولوجيا الواقع الُمعّزز ) يموجياإلونات يقباإلضافة أل لمقاطع الفيديو،فائق البطء  أحدث هواتف سامسونج تدعم وظيفة التصوير

  

فبعد النجاح . بالسوق المصري +S9و S9عن إطالق هاتفيها الجديدين  مؤخراأعلنت سامسونج الكترونيكس -8102إبريل  16القاهرة في 

الهائل الذي حققه الجهازين على المستوى العالمي، يمكن اآلن لمن يبحث عن أفضل األجهزة التكنولوجية في مصر اقتناء أحدث ما اطلقته 

 .سامسونج في قطاع األجهزةالمحمولة

 

ً على هذا الحدث الهام، يقول ال إّن إطالق هاتفي جاالكسي : "مدير قسم الهواتف المحمولة في سامسونج مصر-مصطفى بارك/سيدوتعليقا

S9 وS9+  على ال يؤكد فقط ً نحن نعمل بكل تفاني في  .مكانة سامسونج التكنولوجية الرائدة في مصر، بل على مستوى العالم أيضا

لنتيح للجميع تجربة ال مثيل لها عند استخدام  ،األجهزة سهولة في االستخدامسامسونج لتقدسم أحدث التكنولوجيا وأفضل التصميمات وأكثر 

التكنولوجيا التي تعمل على تحسين  تقديمناوالنجاح في السوق المصري، من خالل  اتنتطلع للمزيد من اإلنجاز لهذا  .هواتفهم المحمولة

 "  .حياة الجميع لألفضل

 

ئقة الجودة، حيث تم تزويد بتكنولوجيا جديدة ومبتكرة تم تصميمها اللتقاط صور فا +S9و  S9زودت سامسونج كاميرا الهاتفين الجديدين 

زاوية رؤية تتمتع ب F1.5عدسة بفتحة ولكل منهما  لميجا بكس 21أفضل كاميرا مزدوجة من نوعها تتألف من كاميرتين بدقة ب +S9الهاتف 

نفس الكادر لتصبح الخاصة بصور التقوم بدمج طويلة البؤرة  F2.4 عدسةفتحة فائق السرعة، باإلضافة ل Dual Pixelوحّساس  ،واسعة

باقة من الخصائص المتطورة مثل تصوير مقاطع الفيديو بسرعة بطيئة للغاية، بالكاميرا في كال الهاتفين وتتمتع . صورة واحدة بكل سالسة

يتميز الهاتفان أيضاً . فائقة الوضوح والدقةوفاصيل متكاملة تيح للمستخدم التقاط أروع اللحظات بتاإلضافة لفتحة عدسة مزدوجة تب

ً والتي تمنح المستخدمين أسلوباً بتكنولوجيا الواقع الُمعّزز  ابتكارات أخرى رائعة مثل أيقونات اإليموجيب  .    وفريداً للتعبير عن أنفسهم ممتعا

          

ير تصو S9فريم في الثانية، يمكن لوظيفة التصوير فائق البطء في هاتف جاالكسي  069لتصل إلى ( الَشتَر)ومع زيادة سرعة غالق العدسة 

 ومن أجل دمج هذه الوظيفة المتطورة. بسرعة معتادة بحيث تتمكن العين المجردة من رؤيتها ،بسرعة عاليةأروع اللحظات حتى التي تمر 

. للصور التي يتم التقاطها السرعة يدعم خاصية المعالجة السريعة فائق Dual Pixel، زّودت سامسونج الهاتف الجديدة بحّساس في الجهاز

مرات من أي  4مرة من الفيديوهات المعتادة، وأبطأ  21يتيح هذا الحساس المتطور امكانية التصوير البطيء للغاية للمحتوى بسرعة أبطأ 

  .       في الهواتف المحمولةللتصوير البطيء تكنولوجيا مماثلة 

 

ً ها تتسم بذكائها ولكنال تتسم خاصية التصوير بسرعة بطيئة بسهولة وسرعة تشغيلها فقط، و من التقاط  ببساطة فحتى تتمكن. أيضا

زودت سامسونج الهاتف الجديد بخاصية ذكية تُسمى خاصية االكتشاف التلقائي للحركة والتي تتيح للمستخدم  ،بسرعة بطيئةالفيديوهات 

 .      ات التي تمر بسرعة خاطفةالتقاط األحداث واللحظ

 



 

صرية أداة بامكانية التواصل مع األصدقاء من خالل فتتيح للمستخدمين ( AR)قع الُمعّزز اأما أيقونات اإليموجي التي تعمل بتكنولوجيا الو 

ء تحليالت رقمية دقيقة ألكثر اجرافمن خالل لقطة سيلفي واحدة، يتمكن الهاتف الذكي من . لتعبير عن أنفسهم بأسلوب شيق وفريدممتعة وا

خاصية مختلفة للوجه، بما في ذلك العينين واألنف والفم والوجنتين والجبهة، ويستخدم هذه البيانات في ابتكار مجسم رقمي ثالثي  299من 

اً مسبق تعبير 21أّن يحاكي حركات المستخدم، باإلضافة لدعمه يستطيع كل أفتار و. ةكبير لدرجة يشبه المستخدم( أفاتار) األبعاد للوجه

 .  ، وهو ما يعني امكانية التعبير عن كل لحظة بالوجه المناسب لهااإلعداد تم تزويد الجهاز بها

 

مستخدم تعديل يمكن لل ها الجهاز مسبقاً، بحيثالمزود بى البدائل حدأو انتقاء ا في الوقت نفسه، يمكن للمستخدم ابتكار األفاتار الخاص به،

 .    وكذلك المالبس التي يرغب فيها ،(مثل النظارة)ي قام باختياره حسب تقاسيم وجهه وتسريحة شعره وأي اكسسوارات أخرى ذاألفتار ال

### 

 حول شركة سامسونج لإللكترونيات المحدودة

دة صياغة عالم تعتبر شركة سامسونج رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خالل أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعا

ائح الذاكرة، والمسابك، أجهزة التلفاز والهواتف الذكية واألجهزة القابلة لالرتداء واألجهزة اللوحية واألجهزة المنزلية الرقمية وأنظمة الشبكات وشر

. للحصول على أحدث األخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خالل الرابط: LEDونظام إل إس إي وحلول اإلضاءة إل إي دي 

news.samsung.com. 
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