ﻓﺮﯾـﻢ )ﻣـﺎﻧﯿﺘﻮر( ﻟﻤﺴـ ۲۱.۵ اﯾﻨـﭻ ﺳـ ﺗـﺎچ ﻣـﺪل
TSH100215
آﺷﻨـــﺎﯾ ﺑـــﺎ ﻓﺮﯾـــﻢ و ﻣـــﺎﻧﯿﺘﻮر ﻟﻤﺴـــ 21.5 اﯾﻨـــﭻ ﺳـــ ﺗـــﺎچ ﻣـــﺪل
:TSH100215
Touch Frame 21.5 Inch TSH100215

ﻓﺮﯾـﻢ ﻫـﺎی ﻟﻤﺴـ 21.5 اﯾﻨـﭻ ﺳـ ﺗـﺎچ )  ( Seetouch Touch frame 21.5 inchﻫـﺮ ﻧـﻮع از ﻣـﺎﻧﯿﺘﻮر
ﻣﻌﻤﻮﻟ را ﺑﻪ ﯾ ﻧﻤﺎﯾﺸﺮ ﺗﺎچ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﮐﺎرﻫﺎﯾ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﺞ ﻣ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد ،ﻣﺜﻞ ﮐﻠﯿ ﮐﺮدن ،داﺑﻞ ﮐﻠﯿ ،ﺑﺰﮔﻨﻤﺎﯾ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﺘ ﺗﺎچ،
ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ و … را ﺷﺎﻣﻞ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از درﮔﺎه ﯾﻮ اس ﺑ (usb) ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺪل از ﻓﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻟﻤﺴ ﺑﻪ ﺻﻮرت  Plug and Playﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ دراﯾﻮر ﺑﺮای
ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻧﺪارﻧﺪ .ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﻫﺎی ﺗﺎچ ،اﯾﺠﺎد ﮐﯿﻮﺳ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻟﻤﺴ ،ﺻﻔﺤﺎت
ﺗﺎچ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﻬﺎ در ﻓﺮوﺷﺎه ﻫﺎ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،آراﯾﺸﺎه ﻫﺎ ،ﻫﺘﻞ ﻫﺎ و … دارای ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺴﯿﺎر

ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻨﻮﻟﻮژی ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻟﻤﺴ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻓﻨﺎوری Surface Capacitive
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺗﺨﺼﺼ ﺧﺎزن ﻣﺴﻄﺤ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎﯾﺰ 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.

روش ﺗـﺎچ در اﯾـﻦ روش ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺻـﻮرت اﺳـﺖ ﮐـﻪ وﻗﺘـ ﯾـ ﻟﻤـﺲ از ﻃﺮﯾـﻖ اﻧﺸﺘـﺎن دﺳـﺖ روی اﯾـﻦ
ﺻﻔﺤﺎت اﯾﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺣﺴﺎس
اﺳﺖ،ﻣﻘﺪاری ﺑﺎر اﻟﺘﺮﯾ ﻣﯿﺎن ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ رﺳﺎﻧﺎی ﺑﺎر اﻟﺘﺮﯾ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻟﻤﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﺴﻮر ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ ی ﺻﻔﺤﻪ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻣﯿﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺸﺘﺎن دﺳﺖ ،ﻗﻠﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص
ﺻﻔﺤﺎت ﻟﻤﺴ ﮐﻪ دارای ﺑﺎر اﻟﺘﺮﯾ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺗﺎچ ﮐﺮدن
را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻓﺮﯾﻢ )ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر( ﻟﻤﺴ 21.5 اﯾﻨﭻ ﺳ ﺗﺎچ ﻣﺪل
 TSH100215ﻣ 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

