ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ از ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر  49اﯾﻨﭽﯽ ﺧﻤﯿﺪه ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ
 32ﺑﻪ  9روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﺧﻤﯿﺪه  49اﯾﻨﭽﯽ ﺟﺪﯾﺪی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻋﺮﯾﺾ 32
ﺑﻪ  9را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﺪل ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﺟﺪﯾﺪ » «Brilliance 492P8اﺳﺖ ﮐﻪ رزوﻟﻮﺷﻨﯽ  5120در  1440دارد .ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ
ﻗﺒﻼ ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﯾﺎد ﺷﺪه اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ  49اﯾﻨﭻ ﺧﻤﯿﺪه ای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه )اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر
ً
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد( ،وﻟﯽ اوﻟﯿﻦ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رزوﻟﻮﺷﻦ ﺑﺎﻻ را در ﻧﺴﺒﺖ  32ﺑﻪ  9اراﺋﻪ

ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻗﺒﻼ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر در روﯾﺪاد  IFAﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ در آن زﻣﺎن
اﻟﺒﺘﻪ
ً
رزوﻟﻮﺷﻦ آن  3840در  1080اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه رزوﻟﻮﺷﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮی را
اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی رواﻧﻪ ﺑﺎزار آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ،ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ روی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی آن ﺑﺮای ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ
ﺑﻬﺮه وری آن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر اﺷﺎره ای ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی  FreeSyncاز
 AMDﯾﺎ  G-Sync hاﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﻧﺸﺪه .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮخ رﻓﺮش و زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯽ آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ آن اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ دارای اﻧﺤﻨﺎی  1800Rﺑﻮده و ﻣﯿﺰان روﺷﻨﺎﯾﯽ  600ﻧﯿﺖ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﯿﺰان
ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ آن ﻧﯿﺰ  5000ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺖ .درﮔﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه دﯾﺴﭙﻠﯽ ﭘﻮرت،

 HDMI ،USB-C، VGA ،USB 3.0و ﯾﮏ درﮔﺎه ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﮐﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﻃﺮاﺣﯽ  IFﻧﯿﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر

ﺑﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد و زاوﯾﻪ دﯾﺪ آن  178درﺟﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه .ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده
در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺷﺎره ای ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﻧﺸﺪه ،وﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رزوﻟﻮﺷﻦ
ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﯾﺎد ﺷﺪه اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

