ﻓﺮﯾــﻢ )ﻣــﺎﻧﯿﺘﻮر( ﻟﻤﺴــ ۳۲ اﯾﻨــﭻ ﺳــ ﺗــﺎچ ﻣــﺪل
TSH100302
ﻣﻌﺮﻓ ﻓﺮﯾﻢ و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﻟﻤﺴ 32 اﯾﻨﭻ ﺳ ﺗﺎچ ﻣﺪل :TSH100302
Touch Frame 32 Inch TSH100302

ﻓﺮﯾﻢ ﻟﻤﺴ ﯾ ﻗﺎب در ﺳﺎﯾﺰ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ،ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻧﻤﺎﯾﺸﺮی را اﻋﻢ از
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻨﺰل ،ﻟﭗ ﺗﺎپ و … و ﯾﺎ ﺣﺘ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی ﭘﻼﺳﻤﺎی ﻗﺪﯾﻤ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾ ﻧﻤﺎﯾﺸﺮ ﻟﻤﺴ

ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺗﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺗﺎچ ﮐﻨﻨﺪه در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮع اراﺋﻪ
ﻣ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺒ دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻫﺮ ﮐﺪام ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارا ﻣ

ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﻨﻮﻟﻮژی ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻟﻤﺴ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻓﻨﺎوری Surface Capacitive
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺗﺨﺼﺼ ﺧﺎزن ﻣﺴﻄﺤ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺪازه ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺸﺮ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد .اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺗﺎچ ،دوﻣﯿﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﺒﻮب از ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎی
ﺗﺎچ در ﺑﺎزار ﺗﻨﻮﻟﻮژی ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﺻﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ اﺻﻠ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﺧﺎزﻧ ،اﻟﺘﺮودی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﺑﯿﻦ دو ﻗﻄﺐ ﺧﺎزن ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻟﺘﺮود روی ﯾ ﺻﻔﺤﻪ ی ﺷﯿﺸﻪ ای ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد و ﯾ ﻧﻮع از ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻧﻬﺪاری از آﻧﻬﺎ در

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﺮﺑﻪ و ﺧﺶ و … ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺪل از ﻓﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻟﻤﺴ ﺑﻪ ﺻﻮرت  Plug and Playﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ Driver
ﺑـﺮای راه اﻧـﺪازی ﻧﺪارﻧـﺪ .ﻋﻤـﺪه ﮐـﺎرﺑﺮد اﯾـﻦ ﻣـﺎﻧﯿﺘﻮر ﻫـﺎی ﻟﻤﺴـ ،اﯾﺠـﺎد ﮐﯿﻮﺳـ ﻫـﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨـﺪ ﻟﻤﺴـ،

ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺎچ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﻬﺎ در ﻓﺮوﺷﺎه ﻫﺎ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،آراﯾﺸﺎه ﻫﺎ ،ﻫﺘﻞ ﻫﺎ و … دارای
ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﻮع از روش ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻔﺤﺎت ﻟﻤﺴ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و دارای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫﺎی ﻟﻤﺴ دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻮدﮔ ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄ و ﻣﺎﯾﻌﺎت ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮد و
ﻏﺒﺎر ،ﺧﺎک ،روﻏﻦ ،ﭼﺮﺑ و … ( دارای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

روش ﺗﺎچ در اﯾﻦ روش ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﯾ ﻟﻤﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺸﺘﺎن روی اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ
ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣ ﮔﺮدد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎس ﺑﻮدن ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن،
ﻣﻘﺪاری از ﺑﺎر اﻟﺘﺮﯾ (q) ﻣﯿﺎن اﻧﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ رﺳﺎﻧﺎی ﺑﺎر اﻟﺘﺮﯾ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﻨﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﺷﺎرش ﭘﯿﺪا ﻣﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻟﻤﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﺴﻮر ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در
ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ ی ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻣ ﮔﺮدد.

در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮﯾﻢ )ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر( ﻟﻤﺴ
 32اﯾﻨﭻ ﺳ ﺗﺎچ ﻣﺪل  TSH100302و ﯾﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﺳ ﺗﺎچ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ﺗﻤﺎس
ﺗﻠﻔﻦ  ۰۲۱۸۸۹۳۶۸۷۴ :و ۰۲۱۸۸۹۳۶۸۲۶
ﻓﺲ۰۲۱۸۹۷۸۸۴۸۸ :
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ۰۹۱۲۸۹۹۷۲۳۲ :

آدرس اﯾﻤﯿﻞ
sales@tasmimsabz.com

