تسیاری از کارتراًی کِ هی خَاٌّذ یک سیستن خاًگی یا حرفِ ای خریذار کٌٌذ ،تَجِ اصلی را تررٍی قطعات درٍى کیس قرار
هی دٌّذ ٍ کوتر کیفیت صفحِ ًوایص خَد تَجِ هی کٌٌذ .در حالی کِ صفحِ ًوایص خَب هی تَاًذ تِ کیفیت تصاٍیر کوک کٌذ
ّوچٌیي سالهتی چطن از هَاردی است کِ صفحِ ًوایص تاثیر تسسایی دارد .فٌاٍری جذیذ صفحِ ًوایص ً LEDام دارد.
یکی از ضرکتْای تَلیذ کٌٌذُ ویوسونیک کِ ساتقِ طَالًی ٍ درخطاًی در تَلیذ ًوایطگرّای حرفِ ای دارد .اخیراً توام
ًوایطگرّای خَد را هجْس تِ فٌاٍری  LEDهی کٌذ.

ٍاشُ  LCDهخفف صفحِ ًوایص تا کریستال هایع است .تِ طَر خالصًِ ،وایطگر  LCDاز کریستال هایع تِ عٌَاى یک پردُ ترای
ًوایص در آٍردى تصاٍیر استفادُ هی کٌذ .کِ ًوایطگر ّ LEDن تِ ّویي ضیَُ عول هی کٌذ.
حال تفاوت  LCD ، LEDبه اختصار
 LED .1پَضص ٍسیع تری از طیف رًگْا را داراستً .وایطگر  70 LCDتا  100درصذ از رًگْا را پَضص هی دٌّذ ،در
حالی کِ تا  LEDایي عذد تِ  114درصذ هی رسذ.
 .2قطر تسیار پاییي تر  LEDیکی دیگر از هسیت ّاست.
 .3هصرف اًرشی در  LEDپاییي تر است.
معرفی  KA1948m-LED wideشرکت ویوسونیک
 .1عالٍُ تر تجْیس تِ ًوایطگر  LEDقاتلیتْای هٌحصر تِ فرد دیگری دارد از جولِ هی تَاى تِ گسترُ تسیار ٍسیع رًگ ّا ٍ
خالص تَدى رًگ هطکی تِ ٍاسطِ خاهَش ضذى الهپ ّای  ٍ LEDدر ًتیجِ خالص تریي رًگ تِ دست هی آیذ.
 .2دارا تَدى پایِ ای کِ هی تَاى دٍ عذد از آًْا را تِ ّن چسثاًذ ٍ رٍی یک پایِ قرار داد.
 .3دارا تَدى تلٌذگَی داخلی تا قذرت ٍ2ات کِ کارترد فراٍاًی در هحیطْای خاًگی ٍ هخصَصاً اداری دارد.
 19 .4ایٌچ کاهل تا کٌتراست تاال ٍ در رزلَضي 1440*900
 .5دارا تَدى پَرت VGA, DNI
 .6قاتلیت ًصة تر رٍی دیَار
اگر تِ سالن هاًذى هحیط زیست عالقِ هٌذ ّستیذ عذم استفادُ از جیَُ در تَلیذ  LEDدر ًوایطگر ویوسونیک اًتخاب خَتی خَاّذ تَد.
ًوایطگرّای ویوسونیک جس ترًذّای کِ گیورّا ٍ حرفِ ای ّا ٍ تیي طراحاى ٍ کساًی کِ تِ کیفیت اّویت تیطتر هی دٌّذ
ایي هحصَل در سطح جْاى هطرح هی تاضذ.
درضوي ایي کاال دارای  3سال گاراًتی ضرکت خذهات آٍاشًگ هی تاضذ.
شرکت بازرگانی رامان رایانه تیوا هرکس تَزیع هاًیتَر ٍ هحصَالت  viewpadویوسونیک هی تاضذ.
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