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های قدیمی در دسترس عموم مردم قرار دارند که در حال تولید هستند با پیشرفت تکنولوژی مانیتورهای زیادی با همان فناوری 
اند تا بازار را در دست خود بگیرند و از شواهد پیداست که در این کار موفق هستند.  روی کار آمده   Mini LEDاما نمایشگرهای  

 های مفید و کاربردی برای افزایش کنتراست. ی یکی از فناور   Mini LEDفناوری 

 شرکت ردمجیک  Mini LED ینچیا 27 توریمان

ی سال  این شرکت در جوال  رونمایی کرد.   Mini LEDاینچی گیمینگ جهان با فناوری     27ردمجیک به تازگی از اولین مانیتور  
استفاده خواهد کرد.    Mini LEDجاری گزارش داد که قصد دارد سه مانیتور گیمینگ معرفی کند که در دو مدل آن از فناوری  

 اند.مانیتور گیمینگ به طور رسمی وارد بازار شده   3البته این 

این شرکت طراحی شده است که با استفاده از جدیدترین  برای ارائه تکنولوژی نمایش بی سیم    Red Devilمدل سوم موسوم به  
 دهد. نرخ پاسخگویی بسیار سریع و تصاویر واضحی را ارائه می   (،mmWave) های میلی متری نسل تکنولوژی موج 

 شرکت ردمجیک  Mini LED ینچیا  27 توریمانمشخصات 

و   HDR1000از  اینچی  27بسیار جالب و شگفت انگیز است. این نمایشگر   یرد مجیک محصول مانیتور گیمینگ جدید شرکت 
وظیفه ساخت پنل این محصول    .بردی بهره م  هی ثانی لی م  ۱.۷کم    اریبس  یده   و نرخ پاسخ   ون یلیم  کی به    کی نسبت کنتراست  

 است.  AUO عهده شرکت   بر

  ی ها موج   قی را ازطر   ی متر   ۳۰  یامکان انتقال محتوا از فاصله   کهپیکسل است.    ۲۱۶۰در     ۳۸۴۰این مانیتور گیمینگ    حوضو
 . دهد ی ارائه م  یمتر ی لیم

تا   دهد ی به کاربران اجازه م   یمتر   یلیم  ی هابا موج   Wireless Projection Technologyهمان    ای  میسی ب   شگرینما   یفناور 
  پخش کنند. شی نما  صفحه  ی رو م یسی روش ب ا هوشمند و ب یگوش  ق یطر  کم از   اری بس ریخ ات نظر را با نرخ ورد م  یمحتوا

 اپل   Mini LED ینچیا 27 توریمان

خود را در سه ماه    Mini LED  ینچ یا   27یانگ در توییتی که جدیدا آن را پست کرده گفته است که اپل عرضه اولین مانیتور   
در   Mini LED ینچ یا 27باشد که در ابتدا انتظار داشت اپل نمایشگر  راس یانگ تحلیلگر اپل می . انجام خواهد داد 2023اول 

پس از مدتی پیش بینی خود را    یانگمعرفی کند. اما به دلیل زمان بر بردن طراحی،    WWDCماه ژوئن و در جریان رویداد  
  رو به رو شد که   باشد های عرضه در محصوالت متنوع که شامل مک و مانیتورها می اپل با محدودیت   2022تغییر داد. در سال  

 یکی از دالیل تاخیر این رونمایی است. 

 اپل   Mini LED ینچیا  27 توریمانمشخصات 

  ی اپل دارا   ندهیآ تور یمانکند. هرتز پشتیبانی می  160است که از نرخ نوسانی  Red Magic  4k UHDوضوح نمایشگر گیمینگ  
  است که امکان به   Pro  Motionاز    ی بانیهمراه با پشت  شگر ی نما  شتری ب  یی دقت رنگ و روشنا   ش ی افزا  ی برا  mini-LED  ی فناور 
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رفرش   یرسان   روز  م   120  تیر   حداکثر  فراهم  را  نم   .کند ی هرتز  ا  رودی انتظار  جا  نیکه   Pro  یبرا  ی میمستق  ن یگز ی دستگاه 
Display XDR   6تر و رزولوشن بزرگ   شی نما  صفحه  ک یباشد کهK  .را داراست 

این مانیتور گیمینگ با پشتیبانی از   است. ی نچ یا 27  تور یمان  ک یخواهد بود که  Studio Display  ه یشب تور یمان ن یعوض، ا در  
Pro Motion    و تکنولوژیMini LED    احتماال ازStudio Display   27  توریمانتر باشد. البته هنوز اطالعات قیمت دقیق  گران  

اپل است. از دیگر مشخصات این مانیتور    A13این نمایشگر همچنین مجهز به تراشه    در دسترس نیست.  Mini LED  ی نچیا
 های باریک آن اشاره کرد.  و حاشیه  Thunderboltو یک پورت  USB Type_Cتوان به سه پورت  گیمینگ می 

 Mini LED توریمان HDRمیزان روشنایی و 

سامسونگ  که در مانیتورهای نظیر    Mini LEDنمایشگر  شود.  ها محسوب می در زمینه روشنایی جزو بهترین   Mini LEDنمایشگر  
نیت برسند و    1000توانند به میزان  ، به راحتی می اند شده   هیتعب  QN90Aمثل سامسونگ    ییهاون یز یو تلو   G9نئو    یسیاود

 Miniنیت باقی بماند. این موضوع یک نوع برتری محسوس برای نمایشگرهای    600حتی در دراز مدت، روی میزانی بیشتر از  
LED  شود.محسوب می 

موجود برای اینکه بهترین عملکرد را داشته باشند به بیشینه روشنایی تا میزان   HDRالزم به ذکر است بهترین استانداردهای   
توان احتمال دستیابی به این فناوری در  اند ولی نمی نرسیده   ها هنوز به آن میزانهزار نیت نیاز دارند که قطعا این پنل   10

 آینده را رد کرد. 

 LEDمزایای مانیتور مینی 

  است. بهتر    LCDدر تولید رنگ مشکی عمیق و همچنین ایجاد کنتراست باال، نسبت به نمایشگرهای   Mini LED  های نمایشگر 
افزایش    .شودی کامال مشخص م  ریتصاو  شی در هنگام نما  ،یمتداول و معمول  LCD  یشگرهایبا نما  Mini LED   شگری تفاوت نما

 شود.  نواحی نوردهی باعث افزایش بسیار زیاد دقت نوردهی می 

  LEDشود نمایشگرهای مینی  کند که باعث می تولید کننده نور را فراهم می   LEDاین فناوری امکان کاهش اندازه دیویدهای  
تبلت  د. نهای کوچک به گزینه کامال مناسبی تبدیل شوها، لپ تاپ ها، تبلت گوشی  های کوچک مانند:برای استفاده از دستگاه 

 است.  LED ی نیم شگر یمجهز به نما  ی هادستگاه   نیاز نخست ی کی عرضه شده، 2021  پرو که در سال  پد یآ

 تصاویر یکپارچه و روان

به نظر می   ۷۵با نرخ رفرش   بدون نقص  باعث می هرتزی، تصاویر  ارائه شوند.  ها روانشود صحنه رسند که  چه در حال  تر 
  ی ک ی و تار   ریتاخ   گونه  چ یه  ، یباز   کی انجام    ای  وی د یو  ک ی  یچه در حال تماشا   د،یمورد عالقه خود باش  ی ونیز یتلو   الیسر   ی تماشا
 کرد. د یرا تجربه نخواه ری تصو
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 ها قدرت بیشتر در بازی

تر  ها را واضح توانید صحنه ، کاربر در بازی برتری پیدا خواهد کرد. با کنتراست تصویر و رنگ بهینه، می با تنظیمات مطلوب
اند، شناسایی کنید. در حالت گیمینگ بازی مورد نظر را طوری تنظیم  توانید دشمنانی که در تاریکی پنهان شده ببینید حتی می 

 شود.  کند که مانیتور با تمام جزئیات تکمیل می می 

    مراقبت از چشم

این فناوری    ،بیشتری بپردازید های خود مراقبت کنید و به انجام کارهای  از چشم توانید  می   eye comfort  شرفتهیپ  یفناور با  
  ی هابه طور مداوم سوسو زدن   Flicker Freeی فناور   .دهد ی مدت کاهش م  یطوالن   تی چشم را در هنگام فعال  یفشار بر رو 

.  رساند ی ساطع شده را به حداقل م  ینور آب  Eye Saverحالت    که  نیضمن ا  کند،یدهنده صفحه را حذف م  خسته کننده و آزار
 . شوند ی خسته نم یراحت  نیچشمان شما به هم ت، یقابل نیبا ا

 نتیجه گیری

  ۱۹۹۰  یاز اواخر دهه   شرکت رد مجیک   د یآی حساب م   به   ZTE  یمجموعه   ری ز   ی هااز شرکت   یک یخود    ک، یمالک رد مج  ا،ی نوب
قطعات    یخود را به حوزه   تی گرفته فعال  م یتصم  یسال جار   لیاوا  که در  است.   داشته  فعال  همراه حضور  ی های در بازار گوش

 گسترش دهد.  زین  یوتر یکامپ

بسیار    شی نما  که از صفحه  Pro Display XDRدالری    5000اپل جایگزین نمایشگر    Mini LED  ینچیا  27  توریمانرود  انتظار نمی 
 برد، شود. بهره می   6Kبزرگ و رزولوشن 
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