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  TFT-LCDتوسع تشكيلة وحدات  Mitsubishi Electricشركة 

 Transflective Seriesمن سلسلة 

 األجهزة المحمولةجودة صورة رائدة فً األسواق ونطاق واسع من درجة حرارة التشغٌل لألماكن الخارجٌة واالستخدام فً 

 

الٌوم عن إصدارها القادم من وحدات ( ٣٠٥٦)طوكٌو:  Mitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  – ٠٣٠٢أبريل  ٠٣طوكيو، 

TFT-LCD  الجدٌدة من سلسلةTransflective Series  لطرازVGA  بوصات و ٤٫٨بحجمXGA  بوصات لالستخدام فً  ٤٥٫٨بحجم

الصناعٌة األماكن الخارجٌة وفً األجهزة المحمولة، بما فً ذلك المركبات الزراعٌة وأنظمة تحدٌد المواقع فً المالحة البحرٌة وأجهزة الكمبٌوتر 

وسٌبدأ بٌع النماذج فً درجة مئوٌة.  ٤٥إلى  ٦٥-التشغٌل تتراوح من المحمولة والمزٌد. وتتمٌز كلتاهما بصورة عالٌة الجودة ونطاقات لدرجة حرارة 

 فً جمٌع أنحاء العالم. Mitsubishi Electricماٌو من خالل فروع شركة  ٦٤

 

 المنعقد فً مجمع معارض  20th Embedded Systems Expo (ESEC Spring)سٌتم عرض الوحدات فً معرض 

Tokyo Big Sight  ماٌو. ٤١إلى  ٤٥فً الفترة من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mitsubishi Electricالملونة من  Transflective Seriesمن سلسلة  TFT-LCDوحدتا 

 

AA084VM11 AA104XL12 

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.
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ً وحدات النمط المنعكس المنقول الجدٌدة باحتٌاجات السوق المتزاٌدة لوحدات  Mitsubishi Electricتتوقع  ً توفر وضوًحا ا TFT-LCDأن تف لت

 .فائًقا فً األماكن الخارجٌة وعمر بطارٌة ممتد وإشعاع منخفض الحرارة، مما ٌجعلها مناسبة للعدٌد من االستخدامات

 ميزات المنتج

 جودة صورة رائدة واستهالك منخفض للطاقة لالستخدام في األماكن الخارجية (٤

البٌئات ذات ضوء الشمس الساطع، كما تضمن اإلضاءة الخلفٌة إمكانٌة التشغٌل فً ٌوفر انعكاس الضوء المحٌط صوًرا فائقة الوضوح فً  -

 البٌئات المظلمة

 استهالك منخفض للطاقة مناسب لألجهزة الصناعٌة المحمولة التً تعمل بالبطارٌة  -

  تحمل البيئات الخارجية القاسية (٠

مئوٌة مناسبة لألجهزة الصناعٌة المستخدمة فً البٌئات الخارجٌة درجة  ٤٥إلى  ٦٥-درجة حرارة تشغٌل رائدة فً السوق تتراوح من  -

 القاسٌة

 تصميمات متوافقة تدعم الترقية من الطرز الناقلة الحالية (٠

 فتحات تركٌب متوافقة وأبعاد خارجٌة ووظائف توصٌل وموصالت للواجهة تعمل على تمكٌن الترقٌة السهلة من الطرز الناقلة الحالٌة -

 جدول المبيعات

 الشحن الواجهة الدقة حجم الشاشة الطراز المنتج

 TFT-LCDوحدة 

من سلسلة 

Transflective 
Series 

AA084VM11 بوصات ٤٫٨ VGA 

LVDS ١٥٤٢ماٌو  ٦٤ 

AA104XL12 بوصات ٤٥٫٨ XGA 

 المواصفات

 AA084VM11 AA104XL12 

 بوصات ٤٥٫٨بحجم  XGA بوصات ٤٫٨بحجم  VGA حجم الشاشة )الدقة(

 )رأسً( ٤٠٢٫٤١× )أفقً(  ١٤٥٫٨٦ )رأسً( ٤١٤٫٤٣× )أفقً(  ٤٢٥٫٤٤ مساحة الشاشة )مم(

 )رأسً( ٢٣٤× )أفقً(  ٤٥١٨ )رأسً( ٨٤٥× )أفقً(  ٣٨٥ عدد النقاط

 )رأسً( ٥٫١٥٠٠× )أفقً(  ٥٫١٥٠٠ )رأسً( ٥٫١٣٢× )أفقً(  ٥٫١٣٢ انحدار البكسل )مم(

 ٤:٤١٥ ٤:٤٦٥  نسبة التباٌن

)كاندٌال/مالسطوع 
١

) ٦٠٥ ٢٠٥ 

 ٠٥/١٠، ٠٥/٦٠ ١٠/٠٥، ٦٠/٠٥ )أعلى/أسفل(، )ٌمٌن/شمال()°( زواٌا العرض 

 بت/لون( ٤ملٌوًنا ) ٤٣٫٢٢بت/لون( /  ٣ألًفا ) ١٣١  األلوان

 ٠٥ ٨٥ ، %(NTSCنسبة التدرج اللونً )

 LED  وحدة اإلضاءة الخلفٌة

  ٤٥٥٫٥٥٥ مدة وقت اإلضاءة الخلفٌة )النوع()الساعة(

 بت ٣/٤إشارات تفاوت منخفضة الجهد   الواجهة الكهربٌة

 األبعاد )مم(
 )ارتفاع( ٤٨٩٫٥×)عرض( ٤٩٩٫٠

 )عمق( ٩٫٢×
 )ارتفاع( ٤٤٥٫١×)عرض( ١٦٥٫٥

 )عمق( ٩٫١×

 ٤٥إلى + ٦٥- مئوٌة()°درجة حرارة التشغٌل 

 ٤٥إلى + ٦٥- مئوٌة()°درجة حرارة التخزٌن 

 )الطرز الجديدة بالخط البارز( Transflective Seriesتشكيلة سلسلة 
 الطراز الواجهة الدقة الشاشة

 VGA CMOS AA057VG12 بوصات ٠٫٢

 VGA LVDS AA084VM11 بوصات ٤٫٨

 XGA LVDS AA104XL12 بوصات ٠٣٫٨
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 الوعي البيئي

 EU/2011/65تعد هذه الطرز خالٌة من الزئبق ومتوافقة تماًما مع قٌود االستخدام للمواد الخطرة المحددة فً متطلبات توجٌه االتحاد األوروبً 

 (.RoHSالخاص باألجهزة الكهربائٌة واإللكترونٌة )

### 
 

 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

( شركة ٣٠٥٦)طوكٌو:  Mitsubishi Electricعاًما من الخبرة فً مجال توفٌر منتجات موثوق بها وعالٌة الجودة، تعد شركة  ٩٥مع 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 
 ٦٤ملٌار دوالر أمرٌكً*( فً السنة المالٌة المنتهٌة فً  ٦٤٫٤ملٌار ٌن ) ٨٦٩٨٫٦بالتكنولوجٌا. وقد سجلت الشركة مبٌعات موحدة للمجموعة بلغت 

 . للمزٌد من المعلومات تفضل بزٌارة:١٥٤٣مارس 
www.MitsubishiElectric.com 

 ١٥٤٣مارس  ٦٤عر الصرف معطى من قبل سوق طوكٌو لتبادل العمالت األجنبٌة فً ٌن للدوالر األمرٌكً، س ٤٤٦*بسعر صرف 


