Lộ ảnh chiếc điện thoại trị giá 7,2 tỷ USD của Nokia
Published on Tin Tuc Thuong Mai Xuat Nhap Khau (http://thuongmai.vn)
Thứ Hai, 13/01/2014 17:10

Lộ ảnh chiếc điện thoại trị giá 7,2 tỷ USD của Nokia [1]

Đã có rất nhiều tin đồn cho rằng Nokia và Microsoft đã mất
nhiều năm đàm phán trước khi hãng công nghệ xứ Redmond quyết định thâu tóm bộ phận di động
của Nokia với giá 7,2 tỷ USD. Và, Normandy là chiếc điện thoại khiến thương vụ lịch sử đi đến hồi kết.

Theo một nguồn tin thân thiết với Nokia ở Phần Lan, chính thương vụ gây nhiều tranh cãi giữa Nokia
và Microsoft đã khiến dự án mạng tên Normandy của Nokia bị đứt gánh giữa đường. Đây là một chiếc
điện thoại thuộc phân khúc giá rẻ. Và điều làm nên sự đặc biệt của chiếc điện thoại này chỉ là một lý
do duy nhất, đó là chạy hệ điều hành Android. Bức ảnh đầu tiên về chiếc điện thoại này rò rỉ năm
ngoái, và có vẻ như Nokia đã sử dụng dự án Normandy để gây sức ép với Microsoft bỏ ra số tiền 7,2
tỷ USD để hoàn tất thương vụ đã nằm trong kế hoạch từ lâu, trong đó 5 tỷ USD là số tiền mua lại bộ
phận di động.

Mặc dù một số thông tin gần đây hé lộ đôi chút về Normandy nhưng hôm qua trên trang Twitter của
blogger seamissu cho biết đang sở hữu một thiết bị mẫu của chiếc điện thoại Normandy. Trước đó đã
có một số hình ảnh marketing của Normandy xuất hiện nhưng đây là hình ảnh thực tế đầu tiên của
chiếc điện thoại đang rất được chú ý này lộ diện trên Internet. Mặc dù hiện tại không có thêm thông
tin chi tiết nào xung quanh chiếc điện thoại Android của Nokia nhưng đây cũng có thể xem như là
một dấu hiệu cho thấy Nokia vẫn đang thử nghiệm Normandy phía sau các dự án về điện thoại
Windows Phone.

Trước đó đã có thông tin Nokia gần như đã huỷ dự án Normandy nhưng mới đây lại tiếp tục xuất hiện
hình ảnh bị rò rỉ giống với hình ảnh đã bị rò rỉ trước đó của Normandy, do chính EVLeaks đăng tải.
Hình ảnh mới cho thấy chiếc smartphone này sẽ được xuất hiện với nhiều màu sắc khác nhau để lựa
chọn, đúng với phong cách thiết kế sản phẩm của Nokia.

Bên cạnh đó, một nguồn tin khác từ trang công nghệ Ctech của Trung Quốc cho biết Nokia đang phát
triển và trang bị cả công nghệ sạc không dây cho chiếc smartphone chạy Android của mình.
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Những thông tin trước đó cho biết Normandy sẽ là chiếc smartphone tầm trung, thay vì smartphone
cao cấp, cùng với dòng điện thoại Asha của Nokia tấn công vào thị trường tầm trung ở các quốc gia
đang phát triển.

Nokia hoàn toàn có thể sản xuất một chiếc smartphone tầm trung chạy Android, nhất là khi mới đây
Android 4.4 KitKat của Google ra mắt và hỗ trợ tốt hơn cho các thiết bị có cấu hình yếu.

Nhiều nguồn tin khác cho rằng Nokia sẽ giới thiệu chiếc smartphone chạy Android đầu tiên của mình
vào tháng 2 năm sau, tại Hội nghị di động Thế giới diễn ra ở Barcelona. Nếu những thông tin này là
đúng sự thật thì Normandy hẳn sẽ là một trong những chiếc smartphone đáng được trông đợi nhất
trong năm 2014.
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