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  : لالستمتاع بتجربة سينمائية واقعية

  بوصة 100قياس ليزرية مع شاشة عرض إل جي تطرح ألول مرة جهاز 
  

  المساحة في توفيرمع جودة ممتازة ب الليزري من إل جي يجمع بين صورة العرضجهاز 

  
نظامها الجديد للعرض والذي كشفت شركة إل جي إلكترونيكس عن : 2013 يونيو عربية المتحدة، دبي، اإلمارات ال

وذلك في حدث خاص بهذه المناسبة ، ) سم254( بوصة 100قياس يتألف من جهاز عرض متطور وشاشة ليزرية 
المشاهدة عزيز تجربة توبإطالق جهاز عرضها الجديد المتميز تمكّن إل جي سكان اإلمارات من . أقامته في دبي

عشاق السينما المنزلية بإمكان  وبفضل نظام العرض الجديد أصبح. السينمائية في المنزل بشكل ليس له مثيل من قبل
هم مشاهدة أفالمهم المفضلة والمباريات الرياضية على شاشة عمالقة من دون المساومة على جودة الصورة و

  .مرتاحون في منازلهم
  

 االستهالكية ات في معرض اإللكتروني’لمستقبللنتج م‘  الممتاز من إل جي والحائز على لقبنظام العرض يتألف
2013 CES  ،1080عالية الوضوح شاشة من الذي أقيم في الس فيغاسp وجهاز عرض يعتمد على تقنية ليزرية 

  .جديدة من إل جي تقدم تبايناً مذهالً في وضوح الصورة
  

 الفعل اإليجابي الكبير ةردمسرورة من شركة إل جي : "  إل جي إلكترونيكس الخليجوقال السيد دي واي كيم، رئيس
 اتفي معرض اإللكتروني عند الكشف للمرة األولى عن هذا الجهاز وسائل اإلعالمو من العمالء تلقتهالذي 

ضمن ال مثيل لها تجربة سينمائية للعمالء لجهاز احيث يقدم . في وقت سابق من هذا العام CES 2013االستهالكية 
النحيف للشاشة المزيد من األناقة والتميز  األلوان الطبيعية الرائعة واألداء القوي والتصميم ي، وتضفالمنازل
  ."لمنازلهم

  
  في المنزلواقعيةتجربة سينمائية 

 عالية الصور يجعل ما ،)1,000,000:1 (تباين نسبةو الوضوح، عالية صورةب جي إل من العرض نظام يتمتع
 ذات مذهلة سينمائية بمشاهدة التمتع للمشاهدين النعكاسل المقاومة الشاشة وتتيح. يصدق ال بشكل نقية تبدو الوضوح

 العرض جهاز بين طويلة مسافة التقليدية العرض أجهزة تتطلب .لضوءا انعكاس حاالت أشد في حتى رائعة صورة
 ,Ultra Short Throw (قرب عن اإلسقاط بإمكانية تازيم جي إل من الجديد العرض جهاز أن إال كبيرة،ال شاشةوال

UST (سنتيمتر 56 مسافة من أي) بوصة 100 قياسها يبلغ والتي عليها، ستعرض التي الشاشة من) بوصة 22 .
 شاشة ومزايا بفوائد االستمتاع أجل من المعيشة غرفة بنصف لتضحيةا المستخدمين الذكي التصميم هذا ويجنّب
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 .الليزرية العرض
 

  التصميم النحيف والرشيق

 للصوت حقيقياً توزيعاً يدعمان واط، 10 باستطاعة صوت ريمكبب مزودا جي إل من الليزري العرض جهاز يأتي
 الجذابة القوسية التصميم لهندسة وفقاً العرض جهاز صمم ولقد. المنزل في فريدة سينمائية تجربة إلى للوصول
 تصميم على بوصة 100 قياسها يبلغ التي العرض شاشة وتعتمد. اًسينتمتر 14.5 من أقل إلى هارتفاع ويصل
  .داخليال ديكورال تصاميم مختلف مع لتنسجم والرشيقة، النحيفة السينمائية جي إل شاشات

 
   على البيئةر أقليأثتثقة أكبر، ب

 التقنية الناحية من تقدماً) (Ultra Short Throw ,UST قرب عن اإلسقاط بميزة يتمتع الذي العرض جهاز فيوظّ
 الحاجة دونب ساعة ألف 25 لمدة عملي مصباحب الجهاز ويمتاز. ليزرية تقنية على يعتمد الذي اإلضاءة ظاملن

 جي إل اهتمام إن. بيئةال مع المنسجم غير الزئبق مصباح عمر من مرات بخمس أطول عمره يجعل وهذا لتبديله،
 لتصبح الشركة سعي على دليالً يعد العالية الجودة ذات هامنتجات من بقالزئ مادة فيها تدخل التي المواد استخدام بعدم
  .بالبيئة رفقاً أكثر

 
  حل مثالي للشركات الصغيرة والمتوسطة

 وبفضل. األعمال لتطبيقات أيضاً ةمثالي اأنه إال زل،االمن في الليزرية العرض لشاشة الممتاز األداء من الرغم على
 مؤتمرات في لالستخدام مثالي فإنه قرب عن واإلسقاط الكبيرة الشاشة ومنها الجهاز بها يتمتع التي المتعددة المزايا
 في المشاركين جميع فإن بوصة 100 قياس شاشة وبوجود ،الهامة المتعددة الوسائط عروض لتقديم أو الفيديو

  .واهتمام بسهولة الصور سيشاهدون التقديمية العروض أو الفيديو مؤتمرات
 

  لعائالت في دولة اإلمارات العربية المتحدةمنتج مميز ل

 للمستهلكين المنزلي الترفيه تلفاز أجهزة من جديد عصر لبدء كبيرة خطوة جي إل من الليزري اإلسقاط جهاز يعد
 إن. الماضي من شيئاً الصغيرة العرض وشاشات الضوئية االنعكاسات ستصبح حيث. المتحدة العربية اإلمارات في
 ومميزة ممتعة ،حصرية مشاهدة تجربة للعائالت تتيح جي إل من الحقيقي يزرالل وتقنية بوصة 100 قياس شاشةال

   ".المنازل من
 

### 
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 " إل جي الكترونيكس"نبذة عن شركة 

تكارات ، هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال االب)KS.066570 (المدرجة في بورصة كوريا تحت الرمز" (إل جي الكترونيكس إنك"
 117يصل عدد مراكز عملياتها الدولية إلى و. التكنولوجية الخاصة باألجهزة اإللكترونية االستهالكية، وأنظمة االتصاالت المتنقلة، واألجهزة المنزلية

وتتألف ). ر أمريكي مليار دوال49ما يعادل ( تريليون وون كوري 54.26على مستوى العالم حوالي " إل جي"، بلغت مبيعات 2011وفي عام . مركزاً
هي " إل جي"وشركة ". التكييف والتبريد وحلول الطاقة"، و"األجهزة المنزلية"، "االتصاالت المتنقلة"، "الترفيه المنزلي"الشركة من أربع وحدات عمل هي 

لة، وأجهزة التكييف والتبريد، والغساالت وأجهزة الهواتف النقا إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال إنتاج شاشات العرض التلفزيونية المسطحة،
 .www.LGnewsroom.com لمزيد من المعلومات يرجى زيارةو .2012شريكة لمبادرة نجم الطاقة " إل جي الكترونيكس"شركة و. والثالجات

  

  "إل جي إلكترونيكس للترفيه المنزلي"نبذة عن شركة 

 اإلعالنية، واللوحات والشاشات، التلفاز، أجهزة إنتاج في الرائدة العالمية الشركات إحدى" المنزلي للترفيه إلكترونيكس جي إل "تعتبر
 تتمتع بمزايا غنية أجهزة البتكار التقنية آفاق توسيع على الشركة وتعمل. األمن وأنظمة الشخصية والحواسيب والمرئية، الصوتية واألنظمة
 األبعاد، ثالثي السينمائي الذكي التلفاز االستهالكية، جي إل منتجات وتتضمن. العالم أنحاء كافة في المتسخدمين تطلعات بييل أنيق بتصميم
 السمعية واألنظمة بلوراي، الليزرية األقراص ومشغالت المنزلي المسرح وأنظمة IPS العرض وشاشات ،OLED بشاشات التلفاز وأجهزة
 الرقمية اإلعالنية اللوحات التجارية جي إل منتجات تشمل. الخارجية التخزين وأجهزة للماوس، الضوئية حاتوالماس للسيارات، المرئية

 .www.lg.com ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة. باإلنترنت المرتبطة األمنية والكاميرات الفيديو، اجتماعات وأنظمة

 

 : الرجاء االتصال بـلمزيد من المعلومات

 

LG Electronics Gulf FZE  

 ميشيل سكويرا

   +971 4 350 9500: هاتف

   +971 4 334 4304: فاكس

 michelle.sequeira@lge.com: البريد االلكتروني

  

LG-One  

  سارة محيدلي

   +971 4 334 4930: هاتف

   +971 4 334 4923: فاكس

  Sarah.mheidly@lg-one.com: رونيالبريد االلكت

  


