ﻣﯿﻨﯽ ﭘﺮوژﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ  LGروﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ وﻓﺎﻧﮋاد | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۵
ﻋﻤﺪه ﭘﺮوژﮐﺘﻮرﻫﺎ اﺻﻼ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ رزوﻟﻮﺷﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﻤﺮاه
 LEDو ﺑﺎﺗﺮی ﻣﺤﻮر ﺟﺪﯾﺪ  LGﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﭘﺮوژﮐﺘﻮرﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر از ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ
روی آن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺎﺑﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ PH450U ،و  PH150Gﺟﺪﯾﺪ ال ﺟﯽ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﻘﻂ  33ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﯾﺎ  13اﯾﻨﭻ ﻓﺎﺻﻠﻪ از دﯾﻮار ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺮوژﮐﺘﻮرﻫﺎ ﮐﺎراﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻧﺪازه
ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺎﺗﺮی داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﺑﺮده و در
ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
 PH450Uدﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ و ﺑﺰرگ ﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ال ﺟﯽ ،ﺑﺎﺗﺮی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه دو
ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ دوام ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ
ﻻﻣﭗ  LEDﺑﺎ ﻣﯿﺰان روﺷﻨﺎﯾﯽ  450ﻟﻮﻣﻦ ﻧﯿﺰ درون آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه را در روﺷﻨﺎﯾﯽ روز و در ﺣﻀﻮر ﻧﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
ﮐﯿﻔﯿﺖ آن از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ  MP-CL1ﺳﻮﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
 PH150Gﺑﻪ ﭘﺮوژﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﯿﻨﯽ ﺑﯿﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ ال ﺟﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ،اﻣﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ  450ﮔﺮم
وزن دارد و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ اش از وای ﻓﺎی و ﺑﻠﻮﺗﻮث ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻻﻣﭗ 130
ﻟﻮﻣﻨﯽ آن ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  PH450Uﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ اﺳﺖ .ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
 349.99دﻻر در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ ﻫﺮ دو دﺳﺘﮕﺎه رزوﻟﻮﺷﻦ آن ﻫﺎ اﺳﺖ PH450U .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺗﺎ  80اﯾﻨﭻ ﺑﺰرگ
ﮐﻨﺪ ،آن ﻫﻢ ﻓﻘﻂ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ ﻗﺪﻣﯽ از دﯾﻮار وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ ﺑﺎﻻ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ در ﺣﺎﻟﺖ 1280
در  .720اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻠﻎ  649.99دﻻر ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
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