
Xiaomi Segera Rilis Mi 4 

 

Perusahaan pengembang ponsel asal Tiongkok, Xiaomi, dikabarkan tengah menyiapkan 

kartu undangan untuk sebuah event yang rencananya akan diadakan pada tanggal 22 Juli 2014 

yang akan datang. Bukan undangan biasa, karena undangan tersebut terbuat dari baja murni dan 

dibentuk menyerupai sebuah smartphone. Ditengarai undangan tersebut mengarah kepada 

kemungkinan peluncuran produk smartphone terbaru dari perusahaan tersebut, yaitu lanjutan 

dari Mi 3 (diperkirakan produk tersebut akan diberi nama Mi 4). 

Lebih lanjut, CEO Xiaomi, Lei Jun mengatakan bahwa bahan baja tersebut terbuat dari 

baja grade 304, yang memang tidak mudah terkikis atau berkarat, melalui postingannya di 

Weibo. Hal ini memang menjadi sebuah kejutan, karena Xiaomi dikenal gemar memproduksi 

produk-produk berbahan plastik. Produk Mi 4 tersebut dirumorkan akan dilengkapi dengan 

berbagai fitur canggih, diantaranya layar berukuran 5 inci dengan resolusi sebesar 1080p, 

prosesor quad-core Qualcomm Snapdragon 801, RAM 3 GB dan memori internal sebesar 16GB, 

yang pastinya akan memberikan kepuasan dalam menjelajah berbagai aplikasi kepada para 

penggunanya. Terlebih lagi, Mi4 juga akan dilengkapi dengan kamera depan 5MP dan kamera 

belakang 13MP yang dapat dimanfaatkan untuk menangkap objek-objek menarik dan beragam 

keseruan yang dialami oleh para penggunanya. Dengan segala keunggulan tersebut, patut 

ditunggu untuk melihat apa yang bisa dilakukan oleh ponsel yang kabarnya akan dibanderol 

dengan harga Rp3,5 juta tersebut. 
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Comcast Resmi Miliki Skydog 

 

Perusahaan penyedia layanan router internet, Skydog, saat ini sudah tidak lagi menerima 

pendaftaran bagi pelanggan baru. Hal tersebut terjadi karena perusahaan tersebut memang telah 

secara resmi dibeli oleh perusahaan penyedia layanan TV kabel dan koneksi internet raksasa, 

Comcast. Hal ini pun telah dikonfirmasi oleh pihak Skydog melalui situs resmi perusahaan 

tersebut. 

Langkah Comcast dalam membeli kepemilikan Skydog diyakini sebagai salah satu usaha 

dari perusahaan tersebut dalam mengembangkan layanan “internet pintar”. Menurut Tyson 

Marian dari Departemen Pengembangan Strategis, Comcast akan memanfaatkan layanan-

layanan yang disediakan oleh Skydog dan menggabungkannya dengan visi perusahaan untuk 

menyediakan layanan “internet pintar”. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Comcast akan 

mengerjakan proyek router untuk “internet pintar” tersebut yang didesain untuk dapat melacak 

perangkat-perangkat dalam jaringan internet para penggunanya. Sebenarnya layanan serupa 

sudah banyak tersedia, namun Comcast berencana untuk membuat layanan tersebut menjadi 

sangat mudah untuk dilakukan oleh siapa saja.  

Skydog sendiri merupakan aplikasi router yang memberikan para penggunanya kontrol 

yang lebih baik terhadap perangkat-perangkat elektronik mereka. Meskipun telah mengonfirmasi 

bahwa mereka tidak akan menerima pendaftaran pelanggan baru setelah proses akusisi oleh 

Comcast terjadi, namun pihak Skydog mengatakan bahwa mereka akan tetap berkomitmen untuk 

memberikan layanan terbaik kepada para pelanggan yang sudah terdaftar, hingga masa 

berlangganan mereka selama 3 tahun berakhir.  
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