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  Diamond Visionتقوم بتركيب شاشة  Mitsubishi Electricشركة 

 SOGO Hong Kongفي مركز التسوق 

 األعلى فً هونج كونج  Full HDبدقة  LEDستصبح أضخم شاشة 

 

 SOGO( الٌوم أنها تلقت طلًبا من ٣٠١٦)طوكٌو:  Mitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  – ٧١٠٧فبراٌر  ٧طوكٌو، 

.Hong Kong Co. Ltd  ٌنص على القٌام بتركٌب شاشة™Diamond Vision  كبٌرة على الواجهة الخارجٌة لمركز التسوقSOGO  

األعلى،  Full HDبدقة  LEDأن تكون هذه الشاشة أضخم شاشة  Mitsubishi Electricونج كونج. وتتوقع شركة ، هCauseway Bayفً 

صور  (، كما تتمٌز بقدرتها على عرض ستعادل ما ٌزٌد على خمسة مالعب تنستمتًرا تقرًٌبا )أي  ٧٧متًرا فً  ٠١حٌث ٌبلغ قٌاسها ما ٌزٌد على 

تصبح جاهزة بكسل(. وسٌبدأ التركٌب فً منتصف شهر فبراٌر ومن المقرر أن  ٠١٧١ارتفاع × بكسل  ٠١٠١ )عرض Full HDبشكل رأسً بدقة 

 أكتوبر. ٠بحلول الٌوم الوطنً لجمهورٌة الصٌن الموافق  للخدمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SOGO Hong Kongفً مركز التسوق  Diamond Visionتمثٌل لشاشة 

 

ول على التفاصٌل اإلنجلٌزي الرسمً لهذا اإلصدار الجدٌد، وقد تم تزوٌده للرجوع إلٌه بسهولة عند الحاجة. ٌرجى الرجوع إلى النص اإلنجلٌزي األصلً للحصإن هذا النص ترجمة للنص 

 و/أو المواصفات الخاصة. فً حال وجود أي تعارض، فٌجب اتباع محتوى اإلصدار اإلنجلٌزي األصلً.

 MITSUBISHI ELECTRICشركة 

 قسم العالقات العامة
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8310 Japan 
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لتحل محل لوحة اإلعالنات الضخمة الثابتة ألنها تقدم مزًٌجا  Mitsubishi Electricمن شركة  Diamond Visionلقد وقع االختٌار على شاشة 

بالمائة مقارنة بالشاشات التقلٌدٌة، كما سٌكون من  ٠١رائًعا من التباٌن العالً والرؤٌة األفقٌة والرأسٌة الواسعة. وسوف تعزز درجة التباٌن بنسبة 

درجة من األسفل مقارنة  ٠١الزواٌا الجانبٌة أو بالقرب منها أثناء مواجهة ضوء الشمس، مما ٌحقق زاوٌة رؤٌة بنسبة بسهولة من  شاهدتهامالممكن 

 درجة القٌاسٌة.  ٥٠بنسبة 

 

مع طبقات خارجٌة سوداء، والتً تقلل  Mitsubishi Electricالمسجلة ملكٌتها لشركة  LEDعلى رقائق  Diamond Visionستشتمل شاشة 

 ة السطوع عند إٌقاف التشغٌل وتزٌد من درجة التباٌن أثناء التشغٌل. باإلضافة إلى ذلك، تحتوي الشاشة على فتحات تشبه اإلفرٌز تقلل منمن درج

 انخفاض التباٌن عندما تضرب أشعة الشمس الشاشة.

 

ٌُعد أضخم مركز تسوق بالمدٌنة، والمملوك لشركة SOGO Hong Kongإن  ، Lifestyle International Holdings Limited، والذي 

ً هونج كونج منذ عام  ً ساوادا، قائالً: SOGO Hong Kong. هذا وقد أكد مدٌر متجر ٠١٠٠ٌمثل أحد معالم البٌع بالتجزئة الحٌوٌة ف ، السٌد شٌنج

 Causeway Bayفً إبراز  هذه إلى الخدمة دوًرا حاسًما لٌس فً ترسٌخ مكانة متجرنا فحسب، بل األهم من ذلك، LED"سٌلعب دخول شاشة 

ً هونج كونج. إن شركة  ً العبارة المرادفة للتقنٌة الرائدة، باإلضافة إلى المهارة  Mitsubishi Electricعلى أنه المكان األمثل للتسوق والترفٌه ف ه

مشهود لها على نطاق واسع بأنها  Mitsubishi Electricالتً تنتجها شركة  Diamond Visionواالحترافٌة التً المثٌل لهما. كما أن شاشات 

ات واحدة من أفضل الشاشات فً العالم. ونحن على ثقة بأن جودة المنتج ستكون بمستوى موقعنا االستراتٌجً، حٌث ستواجه الشاشة أكثر التقاطع

 ازدحاًما على مستوى العالم".

 

 موقًعا حول العالم، بما فً ذلك ملعب  ١٠١من فً أكثر  Diamond Visionتركٌب شاشات  Mitsubishi Electricلقد سبق لشركة 

Tokyo Dome  ًبرودواي فً ساحة تاٌمز سكوٌر بمدٌنة نٌوٌورك، واستاد  ٠٠٦٠وفNRG .فً هٌوستن 

 

 مواصفات المنتج

Diamond Vision المنتج
TM 

م ٠٦٧٣.٦م )االرتفاع(؛ بإجمالً  ٠١.٧ xم )العرض(  ٧٠.٣٠ الحجم
٧
 تقرًٌبا 

 بطبقات سوداء( LEDجمٌع األلوان )وحدات  LED الضوءعنصر انبعاث 

 ٠فً  ٦ SMDمم؛ من نوع  ٠١٠١انحدار بمقدار  تكوٌن البكسل

 )االرتفاع( ٠١٧١ x)العرض(  ٧٠٣٠بكسل؛  ٠٦٧٣٧٠٣١ البكسالت

 خطوة( ٣٥) ٧كاندٌال/م ٣١١١ السطوع )الضبط(

 ٧بكسل/م ٠١١١١ كثافة البكسل

 بت( ٠٣خطوة/لون ) ٣٠٠٠٦٣ المعالجة )درجات الرمادي(

 درجة القٌاسٌة( ٥٠–درجة إلى  ٧٣درجة رأسً )مقارنة بـ + ٠١–درجة إلى  ٣٠درجة أفقً فً + ٠١± زاوٌة العرض

 

 كلوحة إعالنات Diamond Visionعمليات تركيب كبرى لشاشات 

 )ارتفاع( xحجم الشاشة )عرض(  الموقع المكان 
وقت  انحدار البكسل

 التركٌب
ALTA VISION م ١٠.٧٠م؛ بإجمالً  ٧.٧× م  ٠٧.٠٠ شٌنجوكو، طوكٌو

 ٧١٠٥ مم ٣ ٧

ساحة تاٌمز سكوٌر  برودواي ٠٠٦٠
م ٧٦٧١.٦٣م؛ بإجمالً  ٧٦.٣٠ xم  ٠١١.٥٠ بمدٌنة نٌوٌورك

 ٧١٠٥ مم ٠١ ٧

 تومسون روٌترز
ساحة تاٌمز سكوٌر 

 بمدٌنة نٌوٌورك
 ٠١م )وغٌرها(؛ وٌشمل ذلك  ٠٥.١٠× م  ٠.٦٧

م ٧٠٥.٠شاشات: 
٧ 

 ٧١٠٠ مم ٠١

 نكولنلٌركز م
فً الضاحٌة الغربٌة، 

 مدٌنة نٌوٌورك
شاشة:  ٠٦م )وغٌرها(؛ وٌشمل ذلك  ٠.١٧ xم  ٠.٧٠

م ٦٠.١
٧ 

 ٧١٠١ مم ٠١
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 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

( شركة ٣٠١٦)طوكٌو:  Mitsubishi Electricعاًما من الخبرة فً مجال توفٌر منتجات موثوق بها وعالٌة الجودة، تعد شركة  ١١مع أكثر من 
ا معترف بها فً مجال تصنٌع وتسوٌق وبٌع المعدات الكهربائٌة واإللكترونٌة المستخدمة فً معالجة المعلومات واالتصاالت وت ًٌ فضاء نمٌة الرائدة عالم

وح عبارة واالتصاالت عبر األقمار الصناعٌة واإللكترونٌات االستهالكٌة والتكنولوجٌا الصناعٌة والطاقة والنقل ومعدات البناء. ومن خالل تبنً ر

ة إلثراء المجتمع لتكون شركة صدٌقة للبٌئ Mitsubishi Electricالشركة، التغٌٌر نحو األفضل، وعبارتها البٌئٌة، التغٌٌرات البٌئٌة، تسعى شركة 
 ٦٠ملٌار دوالر أمرٌكً*( فً السنة المالٌة المنتهٌة فً  ٦٠٠٠ملٌار ٌن ) ٥٦١٥٠٦بالتكنولوجٌا. وقد سجلت الشركة مبٌعات موحدة للمجموعة بلغت 

 . للمزٌد من المعلومات تفضل بزٌارة:٧١٠٣مارس 
www.MitsubishiElectric.com 

 ٧١٠٣مارس  ٦٠سعر الصرف معطى من قبل سوق طوكٌو لتبادل العمالت األجنبٌة فً ٌن للدوالر األمرٌكً،  ٠٠٦*بسعر صرف 


