ﻓﺮﯾـﻢ )ﻣـﺎﻧﯿﺘﻮر( ﻟﻤﺴـ ۱۵٬۶ اﯾﻨـﭻ ﺳـ ﺗـﺎچ ﻣـﺪل
TSH100156
آﺷﻨـــﺎﯾ ﺑـــﺎ ﻓﺮﯾـــﻢ و ﻣـــﺎﻧﯿﺘﻮر ﻟﻤﺴـــ 15.6 اﯾﻨـــﭻ ﺳـــ ﺗـــﺎچ ﻣـــﺪل
:TSH100156
Touch Frame 15.6 Inch TSH100156

ﻓﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻟﻤﺴ 15.6 اﯾﻨﭻ ﺳ ﺗﺎچ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟ را ﺑﻪ ﯾ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﻟﻤﺴ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣ ﻋﻤﻠﺮد ﻫﺎی ﻣﺘﺪوال ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﯿ ،داﺑﻞ ﮐﻠﯿ ،زوم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ
اﻧﺸﺘ ،اﺳﺮول و … را دارا ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه  USBاﺗﺼﺎل ﭘﯿﺪا ﻣﯿﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻟﻤﺴ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ دراﯾﻮر ﺧﺎﺻ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت  Plug and Playﮐﺎر ﻣﯿﻨﻨﺪ.
از ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎی اﺻﻠ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﻫﺎی ﻟﻤﺴ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﯿﻮﺳ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻟﻤﺴ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎی ﺑ ﻧﯿﺎز از ﮐﯿﺒﻮرد و ﻣﻮس ﮐﻪ در ﻓﺮوﺷﺎه ﻫﺎ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،ﺑﺎﺟﻪ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﻂ ،رﺳﺘﻮران ﻫﺎ و
… اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
ﻓﻨﺎوری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺻﻔﺤﺎت ﻟﻤﺴ از ﻧﻮع  ) Surface Capacitiveﺧﺎزن ﺳﻄﺤ( 
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد آن ﻫﻢ دﻗﯿﻘﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﺎﯾﺸﺮ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺻﻔﺤﺎت

ﻟﻤﺴ ،دوﻣﯿﻦ ﻓﻨﺎوری ﻣﺤﺒﻮب از ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺎچ در ﺑﺎزار ﺗﻨﻮﻟﻮژی ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .روش ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻞ اﺳﺖ
ﮐﻪ روی ﺳﻄﺢ اﺻﻠ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﺧﺎزﻧ ،ﯾ اﻟﺘﺮود ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﺑﯿﻦ دو ﻗﻄﺐ ﺧﺎزن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﯿﺮد را ﺑﺮ روی ﯾ ﺻﻔﺤﻪ ای از ﺟﻨﺲ ﺷﯿﺸﻪ ﻗﺮار داده ﻣ ﺷﻮد و ﯾ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻧﻬﺪاری
آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد.

زﻣﺎﻧﯿﻪ ﯾ ﻟﻤﺲ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺸﺖ روی اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد ،ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ
ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻋﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ و ﻣﻘﺪاری ﺑﺎر اﻟﺘﺮﯾ ﺑﯿﻦ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﮐﻪ رﺳﺎﻧﺎی ﺑﺎر
اﻟﺘﺮﯾ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻟﻤﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﺴﻮر ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر
ﮔﻮﺷﻪ ی ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و اﺟﺮای دﺳﺘﻮرات ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻓﺮﯾﻢ )ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر( ﻟﻤﺴ 15.6 اﯾﻨﭻ ﺳ ﺗﺎچ ﻣﺪل TSH100156
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ﺗﻤﺎس
ﺗﻠﻔﻦ  ۰۲۱۸۸۹۳۶۸۷۴ :و ۰۲۱۸۸۹۳۶۸۲۶
ﻓﺲ۰۲۱۸۹۷۸۸۴۸۸ :
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ۰۹۱۲۸۹۹۷۲۳۲ :
آدرس اﯾﻤﯿﻞ
sales@tasmimsabz.com

