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 ملونة ومنحنية مجهزة بأحدث التقنيات المطورة  TFT-LCDوحدة 

 مم( ٨٠٠)يبلغ طول نصف قطر االنحناء 
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  TFT-LCD تؤسس تقنية اإلنتاج الشامل لوحدة Mitsubishi Electric شركة

 الملونة والمنحنية وتبدأ في تلقي طلبات الشراء

 تجمع الوحدة بين صالبة مواجهة العوامل البيئية والتصميم الجذاب المثالي لالستخدام في السيارات 

 والقوارب المخصصة لألنشطة الترفيهية

 

( اليوم أنها قامت بتأسيس تقنية ٦٥٠٣)طوكيو:  Mitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  – ٢٠١٨نوفمبر  ٢٦طوكيو، 

الجديدة الملونة والمنحنية )مقعرة(، تجمع بين ميزات الصالبة تجاه العوامل البيئية بحيث تتحمل درجات  TFT-LCDاإلنتاج الشامل لوحدة 

ة لألنشطة الترفيهية. تتميز الوحدة بتصميم الحرارة القصوى والتصميم الجذاب، مما يجعلها مثالية لالستخدام في السيارات والقوارب المخصص

مم، باإلضافة إلى أداء ضوئي مميز يعادل األداء الخاص بالشاشات  ١٠٠٠مم إلى أقل من  ٧٠٠منحٍن يتراوح طول نصف قطره ما بين 

 حاليًا على قبول طلبات الشراء المقدمة للوحدة الجديدة. Mitsubishi Electricالمسطحة. وتعكف شركة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تزويده للرجوع إليه بسهولة عند الحاجة. يرجى الرجوع إلى النص اإلنجليزي األصلي للحصول على إن هذا النص ترجمة للنص اإلنجليزي الرسمي لهذا اإلصدار الجديد، وقد تم 

 التفاصيل و/أو المواصفات الخاصة. في حال وجود أي تعارض، فيجب اتباع محتوى اإلصدار اإلنجليزي األصلي.
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 قسم العالقات العامة
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المقرر إقامتها في مدينة شانغهاي، بالصين في الفترة من  ٢٠١٨بنسخته لعام  bauma CHINAسيتم عرض الوحدة الجديدة في معرض 

 نوفمبر. ٣٠إلى  ٢٧

 

 ميزات المنتج

 مم ١٠٠٠مم إلى أقل من  ٧٠٠المميزة بتصميم منحٍن، يتراوح طول نصف قطره ما بين  TFT-LCDتقنية اإلنتاج الشامل لوحدة  (1

ل مدى االنحناء TFTتحقيق ثبات واستقرار في اإلنتاج بفضل التصميم الميكانيكي المحّسن وتصميم لوحة  -  مع مراعاة تحمُّ

تعمل تقنية اإلنتاج الشامل الجديدة على ضمان إجراء عمليات إنتاج سريعة ذات جودة عالية مجهزة بحل متكامل يتناول كل العمليات  -

 حتى لصق الغطاء الزجاجي المنحني TFTبداية من إنتاج لوحة 

 

 تتميز الشاشة المنحنية بأداء يعادل مستوى أداء الشاشة المسطحة (2

في تحقيق تماثل في السطوع بين اللونين األبيض واألسود بمستوى معادل  TFTكانيكي المحّسن وتصميم لوحة يساعد التصميم المي -

 لما تحققه الشاشات المسطحة

درجة، ودرجة  ١٧٦توفير رؤية ممتازة، حتى في البيئات الساطعة، بفضل زوايا العرض األفقية والرأسية فائقة االتساع بمقدار  -

 ١٠٠٠:١، ونسبة التباين العالية التي تبلغ ٢كانديال/م ١٠٠٠تبلغ السطوع العالية التي 

 بكسل لكل بوصة( تعالج المعلومات الغزيرة بكفاءة ١٩٠-١٦٧شاشة بدقة عالية ) -

من مقدار تدرج األلوان حسب المعيار  ٪٨٤تحقيق رؤية زاهية لأللوان بفضل القدرة المعززة على إعادة إنتاج األلوان )بنسبة  -

NTSC) 

 درجة مئوية بحيث يتحمل درجات الحرارة القصوى. ٨٥إلى  ٤٠-ال مثيل له لدرجة حرارة التشغيل يتراوح بين  نطاق -

 

 الوعي البيئي

 EU/2011/65 هذا الطراز خاٍل من الزئبق ومتوافق تماًما مع قيود االستخدام للمواد الخطرة المحددة في متطلبات توجيه االتحاد األوروبي

 (.RoHSالكهربية واإللكترونية )الخاص بالمعدات 

 

 

 
### 

 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 
)طوكيو:  Mitsubishi Electricعام من الخبرة في مجال توفير منتجات موثوق بها وعالية الجودة، تعد شركة  ١٠٠مع ما يقرب من 

( شركة رائدة عالميًا معترف بها في مجال تصنيع وتسويق وبيع المعدات الكهربائية واإللكترونية المستخدمة في معالجة المعلومات ٦٥٠٣
ات واالتصاالت وتنمية الفضاء واالتصاالت عبر األقمار الصناعية واإللكترونيات االستهالكية والتكنولوجيا الصناعية والطاقة والنقل ومعد

 Mitsubishi Electricالبناء. ومن خالل تبني روح عبارة الشركة، التغيير نحو األفضل، وعبارتها البيئية، التغييرات البيئية، تسعى شركة 
مليار ين )وفق  ٤٤٤٤٫٤لتكون شركة صديقة للبيئة إلثراء المجتمع بالتكنولوجيا. وقد سجلت الشركة حجم مبيعات إجمالية للمجموعة بمقدار 

. للمزيد من ٢٠١٨مارس  ٣١مليار دوالر أمريكي*( في السنة المالية المنتهية في  ٤١٫٩؛ (IFRS)لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ا
 المعلومات، تفضل بزيارة:

www.MitsubishiElectric.com 
 ٢٠١٨مارس  ٣١لعمالت األجنبية في ين للدوالر األمريكي، سعر الصرف الُمعطى من قبل سوق طوكيو لتبادل ا ١٠٦*بسعر صرف 

 


