ال ﺟﯽ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻫﺎی  4Kﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  HDRرا
ﺑﻪ  CES 2017ﻣﯽ آورد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،آذر ۱۳۹۵
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ال ﺟﯽ ﻋﺎدت دارد ﻗﺒﻞ از روﻧﻤﺎﯾﯽ رﺳﻤﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ،ﯾﮑﯽ دو ﺑﺎر آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ و در
ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در ﻣﻮرد ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه CES 2017
ﺧﻮاﻫﺪ آورد ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ال ﺟﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود،
ﻗﺼﺪ دارد اوﻟﯿﻦ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر  32اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  4Kو ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  HDRﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﺪل

 32UD99در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﻪ اواﯾﻞ ﺳﺎل  2017در ﻻس وﮔﺎس ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻓﻨﺎوری  HDRﺗﺤﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  HDR10ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﺷﯿﻔﺘﮕﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ،ﻃﺮاﺣﺎن ﺣﺮﻓﻪ ای و ﮔﯿﻤﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﯿﺮه
ﮐﻨﻨﺪه ای را ﺑﺮای ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آورد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎی ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر از
ﻓﻨﺎوری  Rich Bassال ﺟﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻫﺎی  4Kاز ﻣﺪت ﻫﺎ ﻗﺒﻞ در ﺑﺎزار ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  HDRﻧﯿﺰ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺪل ﺷﺪه ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ

ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﯾﻦ دو ﻓﻨﺎوری در ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ال ﺟﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان
ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺑﺎزار داﻧﺴﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  32UD99از ﭘﻨﻞ  IPSﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ  95درﺻﺪ ﺑﺎزه ﮔﺎﻣﻮت رﻧﮕﯽ  P3را
ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد درﮔﺎه  USB-Cدر اﯾﻦ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ،ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن از
ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺷﺎرژ ﻟﭗ ﺗﺎپ و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﭙﺮدازد.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪل ،ال ﺟﯽ ﻗﺼﺪ دارد ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻫﺎی ﺳﺮی  UltraFineﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص
ﻣﮏ ﺑﻮک ﭘﺮو ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده  UltraWide Mobileﮐﻪ اوﻟﯿﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺮوم ﮐﺴﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ را ﻧﯿﺰ در  CES 2017ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺑﮕﺬارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

