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جيجا بت في الثانية لمحطات  ٠٢بسرعة  EML CANتطلق وحدة  Mitsubishi Electricشركة 

 ( القاعدية لالتصاالت المحمولة5Gالجيل الخامس )

 تعمل على تمكٌن نقل البٌانات بسرعة عالٌة واستهالك أقل للطاقة فً شبكات االتصاالت المحمولة

 

 EML CAN( الٌوم عن إطالق وحدة ٩٨٥٦)طوكٌو:  Mitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  – ٠٢٠٢سبتمبر  ٤طوكيو، 

ا بسرعة عالٌة فً شبكات الوصول الالسلكٌة داخل محطات الجٌل الخامس ) ٥٨بسرعة  ًٌ ( القاعدٌة 5Gجٌجا بت فً الثانٌة تدعم نقل البٌانات ضوئ

فً مدٌنة شنجن  ٥٥٠٢( لعام CIOEسٌتم عرض الوحدة الجدٌدة فً معرض الصٌن الدولً لإللكترونٌات الضوئٌة ) صاالت المحمولة.لالت

ا ابتداًء من  ٢إلى  ٨الصٌنٌة فً الفترة من  ًٌ  نوفمبر. ٠سبتمبر، وسٌتم طرحها تجار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول المبيعات

 تارٌخ الشحن نطاق درجة حرارة حالة التشغٌل الطول الموجً الطراز المنتج

 EMLوحدة 

CAN  ٥٨بسرعة 

 جٌجا بت فً الثانٌة

ML760B54 
نانومتر،  ٠٥٢٥

 نانومتر ٠٦٠٥

 ٥٨ +درجة مئوٌة إلى  ٧٥-من 

 درجة مئوٌة
 ٥٥٠٢نوفمبر  ٠

 

 

 ص اإلنجلٌزي األصلًإن هذا النص ترجمة للنص اإلنجلٌزي الرسمً لهذا اإلصدار الجدٌد، وقد تم تزوٌده للرجوع إلٌه بسهولة عند الحاجة. ٌرجى الرجوع إلى الن

 للحصول على التفاصٌل و/أو المواصفات الخاصة. فً حال وجود أي تعارض، فٌجب اتباع محتوى اإلصدار اإلنجلٌزي األصلً. 
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( لالتصاالت المحمولة على فتح الطرٌق لنقل كمٌات ضخمة من البٌانات 5Gسٌعمل بدء استخدام شبكات الجٌل الخامس )

وإبراز الحاجة لشبكات االتصال الضوئً عالٌة السرعة؛ والذي سٌدفع بدوره طلب العمالء لألجهزة الضوئٌة عالٌة السرعة 

جٌجا بت فً الثانٌة هذه المتطلبات، كما أنها  ٥٨الجدٌدة بسرعة  EML CANمع خفض استهالك الطاقة. ستلبً وحدة 

 ستساهم فً تحسٌن اإلنتاجٌة والكفاءة الخاصة بالتركٌبات المخصصة للعمالء.

 
 ميزات المنتج 

 وكبيرة الحجم السرعةشبكات االتصاالت المحمولة عالية  دعم (1

جٌجا باٌت فً الثانٌة، وهً األولى من  ٥٨بسرعة  EML( لتوفٌر وحدة TO-CANاستخدام حزمة حاوٌة مخطط الترانزستور )  -

نوعها فً هذا المجال
*

 

 TO-CANاالستفادة من عرض النطاق التشغٌلً المحّسن لحزمة  -

 خفض استهالك الطاقة في شبكات االتصاالت المحمولة (2

 الحالً FU-411REAراز بالمئة مقارنًة بط ٧٥تقلل استهالك الطاقة فً المبردات الكهروحرارٌة بنسبة  -

 تحسين إنتاجية العمالء (3

 مم( ٨.٩حجم الحزمة: بقطر القٌاسٌة ) TO-56 CANمتوافقة مع حزمة  -

 ُتحّسن إنتاجٌة الوحدات الضوئٌة ثنائٌة االتجاه وأجهزة اإلرسال واالستقبال بفضل عملٌة التصنٌع المبسطة  -

 ٥٥٠٢سبتمبر  ٧، فً Mitsubishi Electric* وفًقا لشركة 

 المواصفات الرئيسية

 ML760B54 الطراز

 نانومتر ٠٥±٠٦٠٥نانومتر،  ٠٥±٠٥٢٥ األطوال الموجٌة

 دٌسٌبل مٌلً واط )القٌمة النموذجٌة( ٠٥أكثر من + طاقة الخرج الضوئٌة

 دٌسٌبل )القٌمة النموذجٌة( ٩أكثر من + نسبة التوهٌن

 درجة مئوٌة ٥٨إلى + درجة مئوٌة  ٧٥-من  درجة حرارة الغالف الخارجً للتشغٌل

 (درجة مئوٌة ٥٨+ واط )مقدار القٌمة النموذجٌة  ٥.٥٢ استهالك الطاقة فً المبردات الكهروحرارٌة

 مم ٨.٩بقطر  حجم الحزمة

 

 الوعي البيئي

فً المعدات الكهربائٌة  (RoHSالخاص بتقٌٌد استعمال مواد خطرة معٌنة ) EU/2011/65توجٌه االتحاد األوروبً هذا المنتج متوافق مع 
 .واإللكترونٌة

 

### 
 

 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

)طوكٌو:  Mitsubishi Electricعام من الخبرة فً مجال توفٌر منتجات موثوق بها وعالٌة الجودة، تعد شركة  ٠٥٥مع ما ٌقرب من 
ا معترف بها فً مجال تصنٌع وتسوٌق وبٌع المعدات الكهربائٌة واإللكترونٌة المستخدمة فً معالجة المعلومات ٩٨٥٦ ًٌ ( شركة رائدة عالم

ات واالتصاالت وتنمٌة الفضاء واالتصاالت عبر األقمار الصناعٌة واإللكترونٌات االستهالكٌة والتكنولوجٌا الصناعٌة والطاقة والنقل ومعد
 Mitsubishi Electricالبناء. ومن خالل تبنً روح عبارة الشركة، التغٌٌر نحو األفضل، وعبارتها البٌئٌة، التغٌٌرات البٌئٌة، تسعى شركة 
ملٌار ٌن )وفق  ٧٧٧٧٤٧لتكون شركة صدٌقة للبٌئة إلثراء المجتمع بالتكنولوجٌا. وقد سجلت الشركة حجم مبٌعات إجمالٌة للمجموعة بمقدار 

. للمزٌد من ٥٥٠٢مارس  ٦٠ملٌار دوالر أمرٌكً*( فً السنة المالٌة المنتهٌة فً  ٧٠٤٥؛ (IFRS)لمعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة ا
 المعلومات، تفضل بزٌارة:

www.MitsubishiElectric.com 
 ٥٥٠٢مارس  ٦٠لعمالت األجنبٌة فً ٌن للدوالر األمرٌكً، سعر الصرف الُمعطى من قبل سوق طوكٌو لتبادل ا ٠٥٩*بسعر صرف 


