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 Toughمن سلسلة  TFT-LCDتوسع تشكيلة وحدات  Mitsubishi Electricشركة 

 مقاومة اهتزاز عالٌة ونطاق واسع من درجات حرارة التشغٌل وزواٌا عرض فائقة االتساع

 

( الٌوم عن اإلصدار المرتقب لوحدات ٣٠٥٦)طوكٌو:  Mitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  – ٢٨٠٢فبراير  ٢٢طوكيو، 

TFT-LCD  من سلسلةTough— طراز بدقةWVGA مركبات البناء، والمركبات الزراعٌة، والمصانع وال ً تأتً  مزٌد.لالستخدام واسع النطاق ف

تفوق الوحدات التقلٌدٌة بسبعة —G ٣٫٠بوصات وتتمٌز بمقاومة اهتزاز تصل حتى  ٠٫٥بوصات وبحجم  ٠٫٥الوحدة بإصدارٌن بحجم 

درجة مئوٌة كما أنها توفر مزًٌجا غٌر مسبوق من زواٌا العرض األفقٌة والرأسٌة  ٠٠إلى  ٠٥-باإلضافة إلى نطاق درجة حرارة تشغٌل من —أضعاف

 فً جمٌع أنحاء العالم. Mitsubishi Electricمارس من خالل فروع شركة  ٦٠وسٌبدأ بٌع النماذج فً درجة.  ٠٠٥ة االتساع بنسبة فائق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التً توفر قوة تحمل شدٌدة فً درجات الحرارة القصوى  TFT-LCDمن المتوقع أن تفً الوحدة الجدٌدة باحتٌاجات السوق المتزاٌدة المتعلقة بوحدات 

 واالهتزازات القوٌة.

  

  AT070MP11الملونة  Toughمن سلسلة  TFT-LCDوحدة 
 Mitsubishi Electricمن 

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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 ميزات المنتج

 مقاومة اهتزاز عالية لالستخدام في المعدات الزراعية واإلنشائية (٠

، لذا فهً مناسبة للمعدات الُمعرضة (G ٠٫٥، تتفوق بسبعة أضعاف على المنتجات التقلٌدٌة )بمقدار G ٣٫٠مقاومة لالهتزاز بمقدار  -

 للصدمات العنٌفة، مثل مركبات البناء والمركبات الزراعٌة وآالت أتمتة المصانع

 تحمل البيئات الخارجية القاسية (٢

 ٠٥إلى  ٦٥-درجة مئوٌة، مقارنًة بالمنتجات التقلٌدٌة التً ٌبلغ نطاقها من  ٠٠إلى  ٠٥-فً السوق من نطاق رائد لدرجة حرارة التشغٌل  -

 درجة مئوٌة، مما ٌجعلها مناسبة لالستخدام فً األماكن المفتوحة وفً المركبات المستخدمة فً البٌئات القاسٌة

 زوايا عرض فائقة االتساع، بدرجة سطوع ونسبة تباين عالية (٤

درجة، فً االتجاه األفقً والرأسً على حد سواء، مما ٌضمن الحصول على رؤٌة ممتازة فً  ٠٠٥ٌا عرض فائقة االتساع بنسبة زوا -

 التركٌبات غٌر المتمركزة جًٌدا

٢كاندٌال/م ٠٥٥٥إلى ٢كاندٌال/م ٠٠٥٥درجة سطوع عالٌة مقدارها من  -
*
حة للحصول على رؤٌة واض ٠٥٥٥:٠ونسبة تباٌن عالٌة مقدارها  

 فً البٌئات الساطعة

 *AT070MP11:  ٢كاندٌال/م ٠٠٥٥ ،AT080MD11: ٢كاندٌال/م ٠٥٥٥ 

 جدول المبيعات

السطوع )كاندٌال/م الدقة حجم الشاشة الطراز المنتج
٢

 الشحن (

 TFT-LCDوحدة 

 Toughمن سلسلة 

AT070MP11 بوصات ٠٫٥ 

WVGA 

 ٢٥٠٠مارس  ٦٠ ٠٠٥٥

AT080MD11 ٢٥٠٠أبرٌل  ٦٥ ٠٥٥٥ بوصات ٠٫٥ 

 المواصفات

 AT070MP11 AT080MD11 

 WVGAبوصات بدقة  ٠٫٥ WVGAبوصات بدقة  ٠٫٥ حجم الشاشة )الدقة(

 )رأسً( ٠٥٠٫٠× )أفقً(  ٠٠٠٫٥ )رأسً( ٤٠٫٠٠× )أفقً(  ٠٠٢٫٠ مساحة الشاشة )مم(

 )رأسً( ٠٠٥× )أفقً(  ٠٥٥ عدد النقاط

 )رأسً( ٥٫٠٤٥٠× )أفقً(  ٥٫٠٤٥٠ انحدار البكسل )مم(
 ٥٫٢٠٠٠× )أفقً(  ٥٫٢٠٠٠

 )رأسً(

 ٠٥٥٥:٠  نسبة التباٌن

السطوع )كاندٌال/م
٢

) ٠٥٥٥ ٠٠٥٥ 

 ٠٠/٠٠، ٠٠/٠٠ (شمال/ٌمٌن) ،(أسفل/أعلى) )°(زواٌا العرض 

 بت/لون( ٠ملٌون ) ٠٣.٠٠بت/لون( /  ٣ألف ) ٢٣٢  األلوان

 ٠٥ NTSCنسبة التدرج اللونً وفق معاٌٌر 

 LED  الخلفٌةوحدة اإلضاءة 

 ٠٥٥٫٥٥٥ مدة وقت اإلضاءة الخلفٌة )النوع()الساعة(

 بت ٣/٠إشارات تفاوت منخفضة الجهد   الواجهة الكهربٌة

 األبعاد )مم(
× )االرتفاع(  ٠٥٤.٠× )العرض(  ٠٣٤.٠

 )العمق( ٠.٤
 ٠٢٢.٥× )العرض(  ٠٤٢.٥

 )العمق( ٠٠.٢× )االرتفاع( 

 ٠٠+ – ٠٥- مئوٌة()°درجة حرارة التشغٌل 

 ٠٠+ – ٠٥- مئوٌة()°درجة حرارة التخزٌن 

 ٣.٠ )التسارع((Gاالهتزاز )غٌر تشغٌلً()
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 Toughخطوط اإلنتاج لسلسلة 

 الدقة الشاشة
)°( زواٌا العرض 

 )أعلى/أسفل(، )ٌمٌن/شمال(
 الطراز

 AT070MJ11 ٠٥/٠٥، ٣٥/٠٥ WVGA بوصات ٠٫٥
 AT070MP11 ٠٨/٠٨، ٠٨/٠٨ WVGA بوصات ٢٫٨
 AT080MD11 ٠٨/٠٨، ٠٨/٠٨ WVGA بوصات ٠٫٨

 AT104XH11 ٠٥/٠٥، ٠٥/٠٥ XGA بوصات ٠٥.٠

 AT104SN11 ٠٥/٠٥، ٠٥/٠٥ SVGA بوصات ٠٥.٠

 الوعي البيئي

الخاص  EU/2011/65هذا الطراز خاٍل من الزئبق ومتوافق تماًما مع قٌود االستخدام للمواد الخطرة المحددة فً متطلبات توجٌه االتحاد األوروبً 

 (.RoHSبالمواد الكهربٌة واإللكترونٌة )

 

### 

 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

( شركة ٣٠٥٦)طوكٌو:  Mitsubishi Electricعاًما من الخبرة فً مجال توفٌر منتجات موثوق بها وعالٌة الجودة، تعد شركة  ٤٥مع أكثر من 
ا معترف بها فً مجال تصنٌع وتسوٌق وبٌع المعدات الكهربائٌة واإللكترونٌة المستخدمة فً معالجة المعلومات واالتصاالت وت ًٌ نمٌة الفضاء رائدة عالم

ات البناء. ومن خالل تبنً روح عبارة واالتصاالت عبر األقمار الصناعٌة واإللكترونٌات االستهالكٌة والتكنولوجٌا الصناعٌة والطاقة والنقل ومعد

لتكون شركة صدٌقة للبٌئة إلثراء المجتمع  Mitsubishi Electricالشركة، التغٌٌر نحو األفضل، وعبارتها البٌئٌة، التغٌٌرات البٌئٌة، تسعى شركة 

 ٦٠الر أمرٌكً*( فً السنة المالٌة المنتهٌة فً ملٌار دو ٦٠٫٠ملٌار ٌن ) ٠٦٤٠٫٦بالتكنولوجٌا. وقد سجلت الشركة مبٌعات موحدة للمجموعة بلغت 
 . للمزٌد من المعلومات تفضل بزٌارة:٢٥٠٣مارس 

http://www.MitsubishiElectric.com 
 ٢٥٠٣مارس  ٦٠ٌن للدوالر األمرٌكً، سعر الصرف معطى من قبل سوق طوكٌو لتبادل العمالت األجنبٌة فً  ٠٠٦*بسعر صرف 

 


