
 

  فیفو تكشف النقاب عن سلسلة هواتف Y الجدیدة كلیًا التي تقدم تجربة شبابیة مذهلة
میلي● 5000 سعة هائلة وبطاریة الكامل العرض وتقنیة الثالثیة الكامیرا مع عصریة حیاة               نمط

  أمبیر تستمر طویالً.
 

مختلف في الشاب الجیل احتیاجات تلبیة في بشغفها مدفوعة :2019 أغسطس 20              المغرب،
لتقدم المغربي السوق في Y الجدیدة الهواتف سلسلة عن الیوم فیفو شركة كشفت العالم،                دول
العرض وتقنیة كلیًا الجدیدة الثالثیة الكامیرا مع التصویر عالم في متكاملة احترافیة              تجربة
لالستمتاع مستمر بشكل الطاقة توفر أمبیر میلي 5000 بسعة هائلة بطاریة المعززة              الكامل
Y12 هما طرازین تتضمن التي الجدیدة السلسلة الشحن. ضرورة من القلق دون بالهاتف               أكثر

  و Y15 تم تصمیمیهما بهدف تلبیة احتیاجات جیل األلفیة الثالثة ونمط حیاتهم المتسارع.
تتضمن والتي كلیًا الجدیدة Y سلسلة أن أكد المغرب في لفیفو التنفیذي الرئیس وانج،                لیون
مستقبلیة رؤیة وفق تصمیمها تم المحلي، السوق في حالیًا منها اثنان ویتوفر هواتف               ثالثة
بشغفها "مدفوعة : وقال االحترافیة، التصویر قدرات لجهة الجدید الجیل احتیاجات             تستطلع
التام التزامنا على برهانًا فیفو، من الجدیدة Y سلسلة تعتبر الشاب، الجیل احتیاجات               لتلبیة
إنها العالم. أنحاء كافة في الجدید الجیل من لزبائننا المتقدمة والمزایا التقنیات أحدث               بطرح

  مجموعة رائعة ُصممت لتقدم المزید للشباب بغض النظر عن نمط حیاتهم".
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 اللقطات االحترافیة األمثل بمتناول یدیك
الجدیدة Y مجموعة مع الیسر منتهى في أمرًا العالیة الدقة ذات الصور أجمل التقاط                أصبح
میغابایت، 13 بدقة رئیسیة عدسة بین تجمع التي الرائعة الثالثیة الكامیرا فمع فیفو،               من
أصبح میغابایت، 2 بدقة للعمق مخصصة وعدسة میغابایت، 8 بدقة الزاویة عریضة              وعدسة
الزاویة أن كما یذكر، جهد أي ودون رائعة بدقة احترافیة صور التقاط المستخدمین               بإمكان

  العریضة للعدسة الثانیة التي تصل إلى 120 درجة ستمكنكم من التقاط المزید كل یوم.
 

 الحافة الدقیقة لعرض أجمل
في الكامل العرض بتقنیة إنش 6.35 إلى الجدیدة السلسلة في الشاشة مساحة              تصل
هوامش مع الهاتف سطح من %89 نسبة الشاشة وتغطي للمجموعة، الثالث             الطرازات
في یساهم مما 19.3:9 إلى تصل للعرض االرتفاع ونسبة األربعة الجوانب على للغایة               دقیقة

  سهولة التحكم بالهاتف بید واحدة مع وجود كافة أزرار التحكم بمتناول الید.
 

  البطاریة الرائدة في فئتها
هائلة ببطاریة هواتفها فیفو زودت الجدیدة، السلسلة في الرائعة التقنیات هذه دعم إطار               في
المستمر الشحن ضرورة من المستخدم قلق إزالة بهدف أمبیر میلي 5000 بسعة              الحجم
على اللعب أو والفیدیوهات الصور بالتقاط االستمتاع الیوم هؤالء بإمكان حیث             للهاتف،

  الهاتف دون القلق من انتهاء الشحن كما كان األمر في الماضي.
 

لتلبیة معنى من للكلمة ما بكل استثنائیة تجربة یقدمان Y15 و Y12 الطرازین               كال
  االحتیاجات المختلفة لزبائن فیفو حول العالم.
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 Y15: ُصمم بهدف تلبیة االحتیاجات االجتماعیة المتعددة للزبائن

تغطي إنش 6.35 شاشة مع فیفو، من Y لسلسلة الریاضیة الفئة ضمن Y15 جهاز                یصنف
الجهاز لیكون للغایة، ضیقة بحواف الكامل العرض تقنیة مع الهاتف سطح من %89             

  المثالي لمتابعة األفالم واالستمتاع بالمحتوى االجتماعي على قنوان التواصل المختلفة.
الجهة في الثالثیة الكامیرا جانب إلى میغابایت 16 بدقة أمامیة بكامیرا Y15 هاتف تزوید                تم
تقنیات مع وتحدیدًا التصویریة، القدرات لجهة فئته في األفضل الهاتف بذلك لیكون              الخلفیة،
ال لذكریات صور التقاط على القدرة الزبائن لتمنح الهاتف في تتوافر التي الوجه               تجمیل

  تنسى.
 

 Y12: كل المزایا األساسیة لخدمة احتیاجاتك الیومیة
احتیاجاتك كافة لتلبیة الذكیة الهواتف في الرائدة والتقنیات المزایا كافة الهاتف             یوفر
من مستمرة إمدادات توفر أمبیر میلي 5,000 بسعة هائلة ببطاریة تزویده تم حیث               الیومیة،
لترشید متطورة تقنیة جانب إلى اإللكترونیة، واأللعاب والفیدیو بالتصویر لالستمتاع            الطاقة

 استخدام الطاقة وتعزیز دیمومة البطاریة.
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احترافیة تصویر تجربة بتقدیم الُمصنعة الشركة وعد على Y12 طراز یحافظ آخر، جانب               من
الثالثة األلفیة جیل احتیاجات لتلبیة الكامل العرض وتقنیة المتطورة الثالثیة الكامیرا             مع

  واالستمتاع بأحدث تقنیات التصویر الفوتوغرافي من فیفو.
 

 المنتجات المتاحة
لمعرفة الرسمیین الموزعین مع التواصل ویمكن حالیًا المغربي السوق Yفي سلسلة             تتوافر

  األسعار
  یتوفر جهاز Y15 باللون األزرق المائي واألحمر الخمري.●
  یتوفر جهاز Y12باللون األزرق المائي واألحمر الخمري.●

 
 

  حول فیفو :
في لعمالئها متكاملة ذكیة إنترنت منظومة جانب إلى متطورة ذكیة هواتف بتقدیم تلتزم رائدة عالمیة تقنیات شركة هي                    فیفو
دییغو، سان من كل في التكنولوجي والتطویر العلمي البحث مراكز من هائلة شبكة حالیًا الشركة وتدیر تملك العالم. أنحاء                     كافة
تقنیات ذلك في بما المتطورة المستهلك تقنیات تطویر على المراكز هذه تركز وتایبیه. وهانغتشو، وبكین، ونانجینغ،                  وشنتشن،
من الذكیة الهواتف وتصمیم الفوتوغرافي التصویر تقنیات عن فضًال الخامس، الجیل من اإلنترنت وتقنیات االصطناعي                 الذكاء

  الجیل القادم. تملك فیفو 5 مصانع لمنتجاتها في كل من الصین وجنوب آسیا، وجنوب شرق آسیا.

في للبیع هائلة شبكة ولدیها العالم، أنحاء كافة في مستخدم ملیون 200 من أكثر إلى حالیًا فیفو منتجات مستخدمي عدد                      یصل
  التجزئة في أكثر من 1000 مدینة حول العالم.

  للمزید من المعلومات:
 

 المملكة  المغربیة :

chafika BENDJENNAT:االسم  

ATTACHEE DE PRESSE :المنصب 

 الهاتف المحمول:  0608380975

bkmaghrebgroupe@gmail.com : البرید اإللكتروني 

 

 المزایا والمواصفات

 Y12 Y15 
 المزایا األساسیة

  GHz Octa-core 2.0 GHz Octa-core 2.0 المعالج
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 4 غیغابایت 3 غیغابایت الذاكرة العشوائیة

 64 غیغابایت 64 غیغابایت مساحة التخزین

 5,000 میلي أمبیر 5,000 میلي أمبیر البطاریة
 Funtouch OS 9 (based on Android 9.0) نظام التشغیل

 الوزن واألبعاد
 8.92mm × 76.77 × 159.43 األبعاد
 190.5g الوزن

 تقنیات العرض
  6.35 إنش بالدقة العالیة مع تقنیات العرض الكامل Halo FullView™ الشاشة
 LCD النوع

 تقنیات اللمس المتعدد الشاشة اللمسیة
 مزایا الكامیرا

 الكامیرا
Front: f/1.8 (8MP), Rear: f/2.2 

((13MP) + f/2.2 (8MP) + f/2.4 (2MP 
Rear flash 

Front: f/2.0 (16MP), Rear: f/2.2 
((13MP) + f/2.2 (8MP) + f/2.4 (2MP 

Rear flash 

 نوعیة اللقطات

DOC, Professional, PDAF, Palm 
Capture, Voice Control, 

Time-Lapse, Slow, Live Photos, 
HDR,Panorama, Portrait Bokeh 

(single front camera),  Watermark, 
AI Face Beauty, Camera Filter, 

Super Wide-Angle Camera 

PPT, Professional, PDAF, Palm 
Capture, Voice Control, 

Time-Lapse, Slow, Live Photos, 
HDR, Portrait Mode, Panorama, 

Portrait Bokeh (single front 
camera),  Watermark, AI Face 
Beauty, Camera Filter, Super 

Wide-Angle Camera 

 تقنیات االتصال

 ,USB (USB2.0), 2.4G + 5G Wi-Fi الخدمات
Bluetooth 5.0, GPS, OTG, FM 

USB (USB2.0), 2.4G + 5G Wi-Fi, 
Bluetooth 5.0, GPS, OTG, FM 
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