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 AA121TJ11طراز  Mitsubishi Electricالملونة من  TFT-LCDوحدة  
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 االستفسارات اإلعالمیة استفسارات العمالء
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 بوصة ۱۲٫۱وحجم  WXGAملونة بدقة  TFT-LCDتطلق وحدات  Mitsubishi Electricشركة 
 مثالیة لالستخدام في البیئات الخارجیة القاسیة وفي التطبیقات الصناعیة 

 

 LCD-TFT) الیوم عن إطالق وحدة ٦٥۰۳(طوكیو:  Mitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  – ۲۰۱۹أكتوبر  ۳طوكیو، 

بوصة مصممة لالستخدام في البیئات الخارجیة القاسیة، مثل مواقع البناء ومركبات المھام الشاقة، باإلضافة إلى  ۱۲٫۱وحجم  WXGAبدقة 

 استخدامھا في التطبیقات الصناعیة والمجاالت الزراعیة.

وحدة بیكسل) وزوایا  ۸۰۰×  ۱۲۸۰العالیة ( WXGAستقدم الوحدات الجدیدة مجموعة غیر مسبوقة من المیزات المتقدمة، بما في ذلك دقة 

. باإلضافة إلى ذلك، فإنھا ستتمیز ۲كاندیال/م ۱٥۰۰درجة ومستوى عاٍل من السطوع تبلغ قیمتھ  ۱۷٦عرض أفقیة/رأسیة فائقة االتساع بمقدار 

ة یناسب مجموعة متنوعة من درجة مئوی ۸۰إلى + ٤۰-ونطاق من درجات حرارة التشغیل یتراوح من ۱۰۰۰:۱بنسبة تباین عالیة تبلغ 

 االستخدامات، كما أنھا ستتمتع بمقاومة عالیة لالھتزاز، وھي السمات التي یتزاید الطلب علیھا في السوق.

 في جمیع أنحاء العالم. Mitsubishi Electricأكتوبر من خالل مكاتب شركة  ۳۱سیبدأ بیع النماذج في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ص اإلنجلیزي األصلي للحصول على إن ھذا النص ترجمة للنص اإلنجلیزي الرسمي لھذا اإلصدار الجدید، وقد تم تزویده للرجوع إلیھ بسھولة عند الحاجة. یرجى الرجوع إلى الن

 الخاصة. في حال وجود أي تعارض، فیجب اتباع محتوى اإلصدار اإلنجلیزي األصلي.التفاصیل و/أو المواصفات 
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 میزات المنتج
 نطاق واسع من درجات حرارة التشغیل ومقاومة عالیة لالھتزاز )1

 درجة مئویة. ۸۰إلى + ٤۰-تتیح المكونات المتینة إمكانیة االستخدام في درجات الحرارة القصوى التي تتراوح من  -
ن مقاومة عالیة لالھتزاز تبلغ  - أضعاف من نظیرتھا في منتجات  ۷(والتي ُتعد أكبر بمقدار  G ٦٫۸یحقق التصمیم المیكانیكي الُمحسَّ

"AA– الحالیة التابعة لشركة "Mitsubishi Electric  ۱٫۰والتي تبلغ G( یتم تثبیت وحدات) مما یتیح التركیب بالضغط ،LCD 

للتركیب الجانبي (یتم تثبیت الوحدات في الشاسیھ عبر فتحات  G ۱٫٥سیھ) أو توفیر مقاومة بمقدار الطرفیة من الخلف في الشا

 جانبیة).
 

 دقة عالیة وزوایا عرض فائقة االتساع وسطوع عاٍل مناسب لمختلف أجھزة القیاس وعملیات التركیب )2
 الكثیفة.) تتسم بالقدرة على معالجة النصوص والصور WXGAشاشة عالیة الدقة ( -

درجة، أفقًیا ورأسًیا، مما یضمن الحصول على رؤیة ممتازة خالل مجموعة واسعة من  ۱۷٦زاویة عرض فائقة االتساع بمقدار  -

 طرق التركیب.

، مما یتیح الحصول على رؤیة ممتازة حتى في ۰۰:۱۰۱ونسبة تباین عالیة تبلغ  ۲كاندیال/م ۱٥۰۰مستوى عاٍل من السطوع یبلغ  -

 بالمئة تضمن إمكانیة الرؤیة في أي مستوى من مستویات السطوع المحیط. ۱۰۰إلى  ۱طعة. كما أن نسبة التعتیم من البیئات السا

بالمئة عن الطراز السابق  ۷۰بمقدار  NTSCالمصمم حدیًثا على تحسین نسبة التدرج اللوني حسب المعیار  TFTیعمل لوح  -

)AA121TH(.مما یساھم في تقدیم رسومیات زاھیة ، 

 دول المبیعاتج
 عملیات شحن النماذج LEDمشغل  الطراز الدقة الحجم المنتج

 ۲۰۱۹أكتوبر  ۳۱ ُمستخَدم WXGA AA121TJ01 بوصة TFT-LCD ۱۲٫۱وحدة 
AA121TJ11 غیر ُمستخَدم 

 المواصفات

 AA121TJ01 AA121TJ11 

 WXGAبدقة  بوصة ۱۲٫۱ حجم الشاشة (الدقة)
 (رأسي) ۱٦۳٫۲× (أفقي)  ۲٦۱٫۱۲ مساحة الشاشة (مم)

 (رأسي) ۸۰۰× (أفقي)  ۱۲۸۰ وحدات البكسل
 RGBتخطیط من نوع  تكوین البكسل

 (رأسي) ۰٫۲۰٤× (أفقي)  ۰٫۲۰٤ المسافة النقطیة لوحدات البكسل (مم)
 ۱۰۰۰：۱ نسبة التباین

 ۱٥۰۰ )۲السطوع (كاندیال/م
 ۸۸/۸۸، ۸۸/۸۸ ) (أعلى/أسفل)، (یمین/یسار)°زوایا العرض (

 بت/لون) ۸ملیوًنا ( ۱٦٫۷۷بت/لون) /  ٦ألًفا ( ۲٦۲ األلوان
 ۷۰ ؛ %)NTSCنسبة التدرج اللوني (

 غیر ُمستخَدم ُمستخَدم LEDمشغل 
 ساعة ۱۰۰۰۰۰  عمر اإلضاءة الخلفیة النموذجي

 بت ٦/LVDS ۸ الواجھة الكھربائیة
 ۹٫۷×  ۱۸٥٫۱×  ۲۸۳٫۰ األبعاد (مم)

 ۸۰إلى + ٤۰- التشغیل (درجة مئویة)درجات حرارة 
 ۸۰إلى + ٤۰- درجات حرارة التخزین (درجة مئویة)

 ٦٫۸ (التسارع)) Gاالھتزاز (الوضع غیر التشغیلي) (
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الملونة التي توفر نطاًقا واسًعا من درجات حرارة التشغیل ومقاومة عالیة لالھتزاز (الُطرز الجدیدة ُتعرض  LCD-TFTمجموعة وحدات 
 بالخط الغامق)

 الطراز الدقة الشاشة الطراز الدقة الشاشة
 WXGA AA121TJ01/11 بوصة WXGA AA070TA01/11 ۱۲٫۱ بوصات ۷٫۰

 

 الوعي البیئي
) في RoHSالخاص بتقیید استعمال مواد خطرة معینة ( 2015/863 (EU)و EU/2011/65متوافقة مع توجیھ االتحاد األوروبي ھذه الُطرز 

 المعدات الكھربائیة واإللكترونیة.

 
### 

 
 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

(طوكیو:  Mitsubishi Electricعام من الخبرة في مجال توفیر منتجات موثوق بھا وعالیة الجودة، تعد شركة  ۱۰۰مع ما یقرب من 
) شركة رائدة عالمًیا معترف بھا في مجال تصنیع وتسویق وبیع المعدات الكھربائیة واإللكترونیة المستخدمة في معالجة المعلومات ٦٥۰۳

الفضاء واالتصاالت عبر األقمار الصناعیة واإللكترونیات االستھالكیة والتكنولوجیا الصناعیة والطاقة والنقل ومعدات واالتصاالت وتنمیة 
 Mitsubishi Electricالبناء. ومن خالل تبني روح عبارة الشركة، التغییر نحو األفضل، وعبارتھا البیئیة، التغییرات البیئیة، تسعى شركة 

ملیار دوالر أمریكي*)  ٤۰٫۷ملیار ین ( ٤٥۱۹٫۹یئة إلثراء المجتمع بالتكنولوجیا. وقد سجلت الشركة إیرادات بمقدار لتكون شركة صدیقة للب
 . للمزید من المعلومات، تفضل بزیارة:۲۰۱۹مارس  ۳۱في السنة المالیة المنتھیة في 

www.MitsubishiElectric.com 
 ۲۰۱۹مارس  ۳۱الصرف الُمعطى من قبل سوق طوكیو لتبادل العمالت األجنبیة في یًنا للدوالر األمریكي، وھو سعر  ۱۱۱*بسعر صرف 

 


