ﺷﺮﮐﺖ  BOEاز اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﺎﺷﻮی ۳۶۰
درﺟﻪای ﺧﻮد روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ  BOEﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﺗﻔﺎق ،ﻧﻮآوری ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در
ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎﺳﺖ .آنﻫﺎ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از اوﻟﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻨﻌﻄﻔﯽ
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  ۳۶۰درﺟﻪ ﺗﺎ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻓﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺧﻮد از ﯾﮏ ﭘﻨﻞ

ﻣﻨﻌﻄﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۳۶۰درﺟﻪای  BOEاز ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪی ﺑﺪون ﺑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺎ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ و ﺧﺎرج را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﺛﺮ ﭼﯿﻦﺧﻮردﮔﯽ ﮐﻤﯽ را از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﺬارد BOE .ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺟﺪﯾﺪ آنﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎ  ۲۰۰ﻫﺰار ﺑﺎر ﺗﺎ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم  R5 200000ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺎ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺑﯿﺮون و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم  R3 200000ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺎ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪزودی
آنﻫﺎ را ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﮔﺮوه از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ BOE .ﭘﯿﺶﺗﺮ از ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ رولﺷﻮﻧﺪه
ﮐﺮﮐﺮهای روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۳۶۰درﺟﻪای وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪ  ۳۶۰درﺟﻪای  BOEدﺳﺘﺎورد ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻓﻘﻂ
اﻣﮑﺎن ﺗﺎﺷﻮﻧﺪﮔﯽ در ﯾﮏ ﺟﻬﺖ را داﺷﺘﻨﺪ و ﻓﻨﺎوری  BOEاﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد .اﻧﺘﻈﺎر
دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﯾﻨﺪه ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور وارد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻤﺎر دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ BOE .ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺻﻔﺤﺎت ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻧﯿﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺳﺮ دارد و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای ﺑﺎزار آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺶﺗﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  LCDو
 LEDﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

