ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮو
 LEDو  QLEDﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻣﺮوز در روﯾﺪاد ﻣﺠﺎزی » «Unbox & Discoverاز ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻮﺗﯽ و
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺳﺎل  ۲۰۲۱روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮو  LEDو  QLEDﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪاﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﻌﺎد ،ﺑﺎ
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی وارد ﺑﺎزار ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده و ﺣﺎﻻ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﯿﮑﺮو LED
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺳﺎل  ۲۰۱۸از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﯿﮑﺮو  LEDﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﺎم » «The Wallروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎژوﻻر اﺳﺖ
و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۲۹۲اﯾﻨﭽﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮای ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻪ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﮐﺮهایﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ در ﺳﺎل  ۲۰۲۱اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮو  LEDﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ و در ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ۷۶
اﯾﻨﭽﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ  ۱۱۰اﯾﻨﭽﯽ وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺪلﻫﺎی  ۹۹و  ۱۱۰اﯾﻨﭽﯽ اواﺧﺮ ﻣﺎه ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی
وارد ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺪل  ۸۸اﯾﻨﭽﯽ در ﭘﺎﺰ از راه ﻣﯽرﺳﺪ و ﻧﺴﺨﻪ  ۷۶اﯾﻨﭽﯽ ﻫﻢ در
ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺮﯾﺪاران ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﻣﯿﮑﺮو  LEDروﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻋﻤﻖ ﻣﺸﮑﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎ از ﻓﻨﺎوری
» «4Vueﯾﺎ ﻧﻤﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺤﺘﻮای  ۴ﻣﻨﺒﻊ را ﺑﻄﻮر
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ورزﺷﯽ دﯾﺪ ،در ﺑﺨﺶ
دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺸﺴﺖ ﯾﺎ ﺑﺎزی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ اﻧﺠﺎم داد.

ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی  Neo QLEDﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﻣﺪل  ۲۰۲۱ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی  Neo QLEDﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار

ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎ از ﭘﺮدازﻧﺪه » «Neo Quantumو ﻓﻨﺎوری » «Quantum Mini LEDﺑﻬﺮه
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﻣﯿﻨﯽ  LEDﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﺑﻌﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  LEDﻋﺎدی دارد ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺴﯿﺎر

دﻗﯿﻖ ﻧﻮر را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

رﻧﮓ ﻣﺸﮑﯽ در اﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎ ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ ،روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ و ﺑﻄﻮر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ رزوﻟﻮﺷﻦ ﻣﺤﺘﻮا

را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﺮهایﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را از اﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ
ﺳﺮی اﯾﮑﺲ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪس زد ،اﯾﻦ
ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺎزی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﯾﻌﻨﯽ
اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ ﺳﺮی اﯾﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی  4Kدر ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ  ۱۲۰ﻓﺮﯾﻢ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  ۵.۸ﻣﯿﻠﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ دارﻧﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪل  ۲۰۲۱ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی  Neo QLEDو  QLEDﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ
 AMDﻫﻢ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ و اوﻟﯿﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از »«Freesync Premium Pro
ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎی ﺑﺎزی را رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ »ﮔﯿﻢ ﺑﺎر« ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎزی را ﻫﻢ ﺑﺮای ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اپ  Healthاﻣﮑﺎن ورزش را در دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ رﻓﺖ ،ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﮐﺮهایﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺮﺑﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺑﻪ
اﯾﻦ اپ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ دورﺑﯿﻦ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪن اﻓﺮاد را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی  Neo QLEDﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی  QN800Aو  QN900Aو رزوﻟﻮﺷﻦ  ،8Kدر
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی  ۷۵ ،۶۵و  ۸۵اﯾﻨﭽﯽ وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی  4Kاﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی
 QN90Aو  QN85Aﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺰزﮔﺘﺮ از  ۵۰اﯾﻨﭻ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺮﯾﺪاران ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

