
 

  
  .أبوابنا یطرق المستقبل ؛ 5 رینو أوبو ھاتف

 
 

 أوبو الجدید الذكي الھاتف بدأ الجزائر، في الرسمي إطالقھ من أسبوع بعد- 2021 مارس 20 السبت العاصمة الجزائر
 .الجزائریین من أكبر  اھتمام محلّ  أصبحو  السوق یكتسح 5 رینو

 elytsefiL.سلسلة عشاق بین خاصة المحمولة، الھواتف سوق في حضوره یؤّكد5 رینو ھاتف أخذ ،الرائع أدائھ بفضل
 

 غیرمسبوقة صور / فیدیو أداء
 مختلطةالبورتریھاتال شكل في وذلك الذكیّة الھواتف صناعة في التكنولوجي التطور مظاھر من مظھرین 5رینو یعرض

 تسلیط خاصیة فھو الثاني المظھر أّما ، التعریض ثنائي الذكي للھاتف فیدیو تأثیر أول وھو :االصطناعي الذكاء استخدامب
 أوبوخوارزمیات بین للجمع الضوء عن الذكي الكشف تستخدم متطورة میزة وھي االصطناعي، الذكاء استخدامب الضوء

 اإلضاءة وذات المظلمة المشاھد في كبیر بشكل الفیدیو جودة لتحسین eviL RDH و artlUthgiNoédiV المتطّورة
 .الخلفیة

 أمامیة وكامیرا میجابكسل 64 بدقة رباعیة خلفیة كامیرا مصفوفة على یشتمل جدید كامیرا بنظام5 رینو ھاتفبفضلتزوید
 (FDF) الجدید بورتریھال فیدیو بنظام المستخدمین دھشة أثارتأوبو میجابكسل، 44 بدقة الوضوح فائقة

lluFnoisnemiDnoisuF، النظام یتكون .الجودة فائقة وصور فیدیو تأثیرات على للحصول مصمم صور نظام وھو 
 تصور ومحرك )الظروف جمیع في واضحة فیدیو مقاطع على للحصول( الجودة تحسین محرك محركین، من

 مثالیة بجودة بورتریھ فیدیو مقاطع بالتقاط المحركان ھذان یسمح ).البورتریھ لتأثیرات دقیقة معاییر یحدد(البورتریھ
 .الفرید أسلوبھم على الحفاظ على المستخدمین تساعد بطریقة وتقدیمھا

 
 .بسیط من أكثر أمرا5 رینو بواسطة  الفردیة الحیاة لحظات التقاط یصبح ،raelcenignE - egamI محرك بفضل
 ،ةمسبوق غیر أشكالو تفاصیل بإبراز تسمح والتي ،میجابیكسل 108 الوضوح فائقة الصورة  میزة أیًضا الھاتف یدعم

  .التحریر مجال في كبیرة مرونة المستخدمین وتمنح
 

 cinocIoneRngiseD رینو  تصمیم  باستخدام الخاص اتجاھك ابتكر
 فضي :بلونین الھاتف یأتي .والرواد الموضة لواضعي رمًزا سیكون5رینو الرفیعلھاتف الجدید التصمیم أن المؤكد من

SilverFantasyزاویة غیّرت كلّما تتغیّر التي المختلفة األلوان بآالف مجرة نجوم مثل تتألق جدیدة ثوریة لمسةب(خیالي 
 .)اللیل سماء إلى تشیر التي الداكنة السوداء بظاللھ(النجميBlackStarry واألسود )إلیھا النظر

 
 فقط راًماغ 171 الھاتف یزن .وأنیقًا نحیفا لیكون رائع بشكل5 رینو تصمیم تم ،لالنتباه الملفتین لونینال ھذین إلى باإلضافة

 ،4 برینو مقارنةً  ٪28 بنسبة للشاشة السفلیة الحافة لتقلیل المتقدم FOC غالف الھاتف یستخدمو مم، 7.8 من أقل بسمك
 من  ٪91.7تمثّل شاشة بنسبة أخرى إلى حافة من غمرا أكثر مشاھدة تجربة یوفر مما فقط، مم 3.98 إلى یصل حیث
 اإلصبع بصمة باستخدام القفل إلغاء میزة دمج تم ذلك، إلى باإلضافة.4 رینو في٪90.7 بنسبة مقارنة الھاتف حجم كامل

  .بیاناتك أمن على الحفاظ مع فوريّ  بشكل العملیّة ھذه إجراء لضمان الشاشة تحت والمدمجة ةالمخفيّ 
 

 أكثر لمسة واحد، ثقب مع ،زھرت 90بدقة بوصة 6.4 مقاس DELOMA شاشة توفر ، 5رینو من األمامي الجزء في
 ترفیھ بتجربة االستمتاع لك یتیح مما ھرتز، 90 تحدیث ومعدل )DHF + )2400 × 1080 دقة جانب إلى وضوًحا،

 التي بثّالمحتویات یمكنك بحیث ، DH وشھادةDH xilfteNAmazonPrimeVideo شھادة مع أیًضا5رینو یأتي .أصیلة
 بالكامل اختبارھا تم والتي المنخفضة، اإلضاءة ذات الشاشة تصمیم تم ذلك، إلى باإلضافة .التفاصیل من بمزید تریدھا

  .االطویل االستخدام أثناء المستخدمین رؤیة لحمایة عالمیًا، بھا المعترف SGS قبل من واعتمادھا منھا والتحقق
 

 واط 50 بقوة السرعة فائق الشحن تقنیة مع الخاصة وتیرتك على بالحیاة تمتع



 

 ستغیر أخرى میزة وھي .5 رینو في المتمیزة األداء میزات من العدید بین من واط 50 بقوة السرعة فائق الشحن یُعدّ 
 یمكن السابق، بالجیل مقارنة ٪66.6بنسبة القصوى الطاقة بلوغ على قدرتھا بفضلو .الذكیة الھواتف مستخدمي عادات

 48 في ٪100 بنسبة الجھاز وشحن دقیقة 31 في ٪80بنسبة5 رینو ھاتف شحن واط 50 بقوة السرعة فائق الشحن تقنیةل
 إلى بالنسبة حتى الیوم، طوال االستخدام إمكانیة الساعة في أمبیر مللي 4310 تبلغ التي الكبیرة البطاریة تتیحو .فقط دقیقة

 مللي 4310 بسعة5 رینو لبطاریة یمكن الشحن، من فقط دقائق 5 ومع .الھاتف استعمال على طلبا األكثر المستخدمین
 .الفیدیو تشغیل من ساعات 3 إلى یصل ما دعم الساعة في أمبیر

 
 أوppAstahW مع الدردشة في الوقت من ساعة 2,5قضاء5 رینو في الطاقة توفیر وضع لك یتیح ذلك، إلى باإلضافة

 على مًعا الطاقة وتوفیر السریع الشحن تقنیات تعملو .فقط ٪5بنسبة مشحونة بطاریة مع االستعداد وضع في ساعة 38.5
 .للمستخدمین البطاریة عمر ضمان

 
 من یغابایتج 128 و العشوائي الوصول ذاكرة من یغابایتج 8ب تكویناتافتراضیة للمستخدمین أیًضا5 رینو یوفر

 مع سریًعا أداءً  الھاتف یوفر ،720G mmoclauQnogardpanS المحمول الھاتف بمنصة اقترانھ وبفضل .التخزین
  .للطاقة متوازن استھالك

 
 الذكیة االبتكارات بفضل مثالیة صورة

 باستخدام لمحّسنةا الكشف خوارزمیة بواسطة اعتمادھا تم التي ،5 رینو فيمیجابكسل 44 بدقة الفریدة األمامیة الكامیرا تتیح
 الذكیة الرسائل خصوصیة تكتشفإذ .اللمس إلى الحاجة بدون مستقبلیة تفاعالت االصطناعي، الذكاء

)tramSegasseMycavirP( سمحت كما لذلك؛ وفقًا اإلشعارات ویخفي ھاتفك إلى ینظر آخر شخص كان إذا ما تلقائیًا 
 تعملو الید؛ إیماءات باستخدام التطبیقات وتمریر ھا،ئإنھا أو مكالمة على بالرد tramSlortnoCriAتقنیة لك

 أثناء التشغیل إیقاف أو التعتیم من وتمنعھا بذكاء الشاشة سطوع تنظیم على دائًما-noyalpsiD tramSsyawlAتقنیة
 .الھاتف استخدام

 
 
 

 SOroloC11.1 الجدیدة أوبوواجھة
 اإلمكانیّة توفیر مع ،11األندروید بوظائف تحتفظ وھي ،أوبومنSOroloC11.1جدیدة واجھة مع5 رینو أوبو ھاتف یأتي

 خصوصیةال من المزید ضمانو لھا، مثیل ال وسیولة الكفاءة، زیادة مع ، اختیاره حسب الواجھة یعّدل بان للمستخدم
 أوبو.مستخدمي لرغبات استجابة

 
 المضاءة العرض شاشة تصمیم5 رینو لمستخدمي یمكن ،كامل بشكل الھاتف واجھة على خاصّ  بعد أضفاء خالل منو

 وpordxelF مثل األخرى، رةالمبتك المیزات تعمل . بشخصیاتھم اتصاال أكثر ھواتفھم للجع المظلم الوضع وخالل
eerhTregniF،sneLelgooGwithetalsnarT، وضع یعمل نفسھ، الوقت في .كبیر بشكل الھاتف إنتاجیّة زیادة على 

 تتیح بیئة خلق على للضبط القابل اللعبة ومفتاح الشاشة على تظھر التي الرسائل وفقاعات الالعب ووضع اللعبة اختصار
 قبل من SOroloC11.1 على التشفیر طرق أحدث اعتماد تم ذلك، إلى باإلضافة .الترفیھ في الكامل االنغماس لك

 ونقلھا دائًما الشخصیة معلوماتك تخزین یضمن مما ،crAtsurT وycavirPe و OSI ذلك في بما خارجیة مؤسسات
  .آمن بشكل

 



 

 



 

 



 



 

 
 
 
  

 
 للحصول على المزید من التفاصیل، یرجى االتصال بالسید:

 نجیب بن حدید
 kalimat@kalima-communication.comالبرید اإللكتروني: 

 
 
 

 لمحة عن أوبو
، وھي موّجھة البتكار المنتجات التي تجمع بشكل متناسق بین الفن 2004أوبو عالمة تكنولوجیة عالمیة رائدة منذ عام 

والتكنولوجیا المبتكرة. وتھدف أوبو إلى إنشاء نظام بیئّي لألجھزة الذكیة متعددة المنافذ في عصر الربط الذكي. وقد 
استخدمت أوبو الھواتف الذكیة، بكل بساطة، كمدخل لتوفیر مجموعة متنوعة من التكنولوجیات الذكّیة والرائدة في مجال 

 بلداً وقامت بإطالق خطة استثماریة في مجال 40، شملت أنشطة أوبو 2019األجھزة والبرمجیات والنظم. وفي سنة 
  ملیار دوالر أمریكي وتمتّد على ثالث سنوات. 7البحث والتطویر تبلغ قیمتھا 



 

تمتلك أوبو أكثر من ستة معاھد أبحاث وخمسة مراكز للبحث والتطویر حول العالم، من سان فرانسیسكو إلى شینزن. كما 
افتتحت أیضا مركزا دولیا للتصمیم مقره لندن، وھو ما سیتیح لھذه العالمة التجاریة تطویر التكنولوجیات األساسیة للتقّدم 

 بعملّیة التصمیم من خالل االعتماد على التكنولوجیا.


