ال ﺟﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ CES 2016
ﻣﯽ ﺑﺮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،آذر ۱۳۹۴
اﻣﺮوز ﺷﺮﮐﺖ  LGﭘﯿﺶ از آﻏﺎز  CES 2016ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ
ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را در  CESﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ را در ﻣﻮردﺷﺎن ﺑﻪ
دﺳﺖ آورﻧﺪ.
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﺣﺮﻓﻪ ای و ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ و اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ اوﻟﺘﺮاﺑﻮک  ۱۵.۶اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺒﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ال ﺟﯽ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮری را ﺑﺮای ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺪارک دﯾﺪه ﮐﻪ از اﺑﻌﺎد  ۳۴اﯾﻨﭻ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ آن  ۲۱:۹اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪل  34UC98ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
از ﭘﻮرت ﺗﺎﻧﺪرﺑﻮﻟﺖ  ۲ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده و رزوﻟﻮﺷﻨﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۳۴۴۰در  ۱۴۴۰ﭘﯿﮑﺴﻞ را در
ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎن ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر از ﭘﻨﻞ  IPSﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺮﻓﻪ ای را ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮری ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪل  ،34UC88ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ از ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۲۱:۹ﺑﻬﺮه
ﺑﺮده و رزوﻟﻮﺷﻦ  QHDرا ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد .ال ﺟﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮری دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
ﻣﺪل  27UD68را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و از
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  AMD FreeSyncﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ دﯾﺪن ﻓﺮﯾﻢ ﻫﺎی درﻫﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  4Kﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ از ﭘﻮرت  USB-Cﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز از ﺳﻮی ال ﺟﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ PC Gram ،ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﭗ ﺗﺎﭘﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزک و ﺳﺒﮏ ﮐﻪ در دﺳﺘﻪ اوﻟﺘﺮاﺑﻮک ﻫﺎ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۱۵.۶اﯾﻨﭽﯽ دارد .ﻧﮑﺘﻪ
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ،وزن دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺮﻓﺎ  ۹۸۰ﮔﺮم اﺳﺖ ﮐﻪ آن را در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺰ،
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺗﺮﯾﻦ اوﻟﺘﺮاﺑﻮک ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 PC Gramاز ال ﺟﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﺷﺸﻢ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ اﺳﮑﺎی ﻟﯿﮏ ﻫﻤﺮاه ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎ

وﯾﻨﺪوز  ،۱۰ﭘﺲ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CESﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ال ﺟﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺰﯾﯽ را در ﻣﻮرد ﻟﭗ ﺗﺎپ و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪش ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮ و آﻏﺎز CES ۲۰۱۶
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

