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أحمد محمد
أزاحت ش����ركة »سامسوجن« 
الستار عن معايير جديدة لشاشات 
التلفزيون املسطحة وذلك بالتزامن 
مع إطالق املجموعة اجلديدة املرتقبة 
من أجهزة التلفزيون ثالثي األبعاد 
في دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
والتي تضم شاشات بتكنولوجيا 
LED وLCD وPDP، لتعل����ن ع����ن 
بع����د جديد في صناع����ة الترفيه 

التلفزيوني.
وخ����الل املؤمت����ر الصحافي 
الذي دعت الش����ركة إليه أول من 
أمس كش����فت النقاب عن سلسلة 
تلفزيونات 8000 و7000 و6000 
Series بشاشات LED ثالثية األبعاد، 
وتأتي سلسلة LED 8000 مزودة 
بأحدث مح����رك HyperReal ثالثي 
 Clear Motion األبعاد وتكنولوجيا
Rate، مم����ا يتيح للمس����تخدمني 
االستمتاع مبشاهدة احملتوى ثالثي 
األبعاد بعمق أكبر وأكثر واقعية، 
أوضح مدير عام شركة األندلس 
التجارية رائد بشير أن مجموعة 
تلفزيونات LED ثالثية األبعاد فائقة 
الوضوح من »سامسوجن« توفر 
جودة صورة متفوقة ثالثية األبعاد 
ذات عمق مذهل ووضوح مثالي، 
وتتمي����ز ه����ذه املجموعة بجودة 
صورة ال مثيل لها بألوان حيوية 
زاهية ونس����ب تباين أعلى. ومن 
املواد  خالل مجموعة واسعة من 
والتصاميم، توفر »سامس����وجن« 
ما يالءم جميع األذواق ومختلف 

خيارات التصميم الداخلي. 
وقال انه مت تزويد تلفزيونات 
 C8000 الفائقة، وهي موديالت LED
 Clear Motion بتكنولوجيا ،C7000و
Rate™، باإلضافة إلى املعالج املدمج 
ثالثي األبعاد اخلاص ب�»سامسوجن« 
واملتوافق مع أهم معايير الصيغة 
ثالثي����ة األبعاد، أم����ا تكنولوجيا 
»سامسوجن« ثالثية األبعاد ولوحة 
العرض األسرع واملصممة خصيصا 
للعرض ثالثي األبعاد، فتجتمعان 
لتحقيق جتربة مشاهدة مذهلة. 
توظف التلفزيونات ثالثية األبعاد 
 LED الباعث����ة للضوء املصابيح 
كمصدر رئيسي للضوء، لذا فهي 
متتاز بنسب تباين فائقة باإلضافة 
إلى نحافة الشاشة مما يتيح مجاال 
لتصاميم فنية وتوفير في استهالك 
الطاقة.  ومن جانبه قال مدير عام 
قسم وسائط اإلعالم الرقمية لدى 
»سامسوجن« اخلليج رام موداك: 
»ان تاريخ صناعة التلفزيون شهد 
العديد من التحسينات، كان أولها 
التلفزيون غير امللون، ثم جاءت 
امللونة والتصاميم  التلفزيونات 
األنيقة والشاشات األكبر حجما، 
ونشهد اآلن اإلجناز التالي مع إطالق 
مجموعة »سامسوجن« املبتكرة من 

التلفزيونات ثالثية األبعاد«. 
وأض����اف قائ����ال: »اعتب����رت 
تكنولوجي����ا التلفزيونات ثالثية 
األبعاد االبتكار األبرز في صناعة 
التلفزيون، وذلك منذ أن مت إطالقها 
خالل معرض إلكترونيات املستهلك 
في وقت سابق من هذا العام، وكما 

هي العادة، تتصدر »سامسوجن« 
الرؤية  جه����ود حتقي����ق ه����ذه 
الواقع، وس����يتمكن  على أرض 
املستهلكون اعتبارا من منتصف 
شهر مايو من عيش جتربة الترفيه 

ثالثي األبعاد في منازلهم«. 
وع����ن متي����ز تكنولوجي����ا 
التلفزي����ون ثالث����ي األبعاد من 
انها  »سامس����وجن«، قال موداك 
تتمتع بخاصية سهلة االستخدام 
للتحويل إلى العرض ثالثي األبعاد 
أكثر  ليستمتع املشاهد بتجربة 
عمقا وواقعي����ة، وباإلضافة إلى 
ذل����ك، وبفضل احملت����وى ثالثي 
األبعاد الذي يتم عرضه بواسطة 
مشغل أقراص Blu-ray يدعم هذه 
ف����إن تلفزيونات  التكنولوجيا، 
»سامسوجن« ثالثية األبعاد تكشف 
عن إشارات املدخالت ثالثية األبعاد 
مما يوفر صورا مجسمة فائقة. 

وذكر ان »سامسوجن« حققت 
مرتبة الصدارة في السوق العاملية 
ألجهزة التلفزيون ألربع سنوات 
متتالية، وتبقى ملتزمة بريادة 
اجلهود في هذا املجال من خالل 
تطبيق فئ����ات ترفيهية جديدة، 
كتلفزيونات LED ثالثية األبعاد 
فائقة الوضوح، والتي س����تتيح 
العال����م  للمس����تخدمني ح����ول 
االستمتاع مبش����اهدة برامجهم 
وأفالمه����م املفضل����ة، وبفض����ل 
املجموعة األوس����ع من خيارات 
حل����ول الترفي����ه املنزلي ثالثي 
األبعاد، تواصل »سامس����وجن« 
ريادتها لقط����اع الترفيه املنزلي 
بتحويل احملتوى ثنائي األبعاد 
إلى ثالثي األبعاد، ومنح املشاهدين 

جتربة جديدة ذات بعد أعمق. 
وأشار الى ان املجموعة اجلديدة 
التي تقدمها »سامسوجن« تضم 
املبتكرة للتحويل من  اخلاصية 
العرض ثنائي األبعاد إلى ثالثي 
األبع����اد، وهي إحدى املواصفات 
الرئيس����ية التي متيز مجموعة 
تلفزيونات »سامسوجن« املطروحة 
في الشرق األوسط. فبفضل مزيج 
من األجهزة والبرمجيات ستتمكن 
تلفزيونات »سامسوجن« ثالثية 
األبعاد م����ن حتوي����ل احملتوى 

ثنائي األبعاد بش����كل فوري إلى 
صورة ثالثية األبعاد، وهو شبيه 
مب����ا تقوم به النظ����ارات ثالثية 
األبعاد. وتعتبر »سامس����وجن« 
الش����ركة األولى والوحيدة التي 
توفر خاصية التحويل هذه في 
التلفزيونات ثالثية األبعاد، كما أن 
هذه اخلاصية ستكون األولى من 
نوعها في مجموعة التلفزيونات 
ثالثية األبعاد املوجهة لس����وق 

منطقة الشرق األوسط. 
 LED وب����ني ان تلفزيون����ات 
اجلدي����دة تتمت����ع بإمكانية نقل 
احملتوى من اإلنترنت باستخدام 
Internet@و AllShare خاصيتي

TV، وتتيح خاصية AllShare نقل 
احملتوى املخزن على الكمبيوتر 
Blu- مباشرة إلى مشغل أقراص
 Internet@TV أم����ا خاصية ،Ray
فتتيح العديد م����ن مزايا تنزيل 
اإلضافات widgets والتطبيقات 
 Twitterو Facebookو Yahoo مثل
وغيرها. كما سيتمتع املستخدم 
ببساطة إضافة وإلغاء إضافات 
TV widgets.  وتابع قائال: »ميكن 
للمس����تخدم من خالل خاصية 
AllShare تنس����يق الكمبيوتر أو 
هاتف »سامسوجن« النقال السلكيا 
مع جهاز التلفزيون، ونقل احملتوى 
وحتى االحتفاظ بأبواب لتسجيل 
من يتصل أو يرسل رسائل نصية 
بشكل مباشر على الشاشة. كما 
أن خاصية AllShare تتيح البقاء 

على اتصال بسهولة ومرح«. 
واختتم موداك حديثه قائال: 
»تبق����ى »سامس����وجن« ملتزمة 
بتطوير التكنولوجيا واملنتجات 
التي تتخطى التوقعات احلالية من 
حيث القيمة واجلودة واالبتكار. 
ونحن س����عداء جدا ب����أن تكون 
»سامس����وجن« ف����ي مقدمة هذه 
املرحل����ة املهمة في تاريخ تطور 
التلفزيون« وتعتبر تلفزيونات 
األبع����اد اجلديدة  LED ثالثي����ة 
األفضل أداء واألكثر صداقة للبيئة 
م����ن تلفزيونات فائقة الوضوح 
التي أصدرتها »سامسوجن« على 
اإلطالق، حيث تتخطى أكثر قوانني 
شهادة EnergyStar 4.0 صرامة. 

»سامسونج« تزيح الستار عن معايير جديدة 
لشاشات التلفزيون المسطحة

موداك: الشركة حققت مرتبة الصدارة في السوق العالمية ألربع سنوات متتالية

بالتزامن مع إطالق المجموعة الجديدة من أجهزة التلفزيون ثالثي األبعاد في اإلمارات

)انور الكندري( مدير عام شركة األندلس التجارية رائد بشير متوسطا ممثلي شركة سامسوجن خالل املؤمتر الصحافي  

لقطة جماعية تضم فريق عمل من شركة األندلس التجارية ووفدا من »سامسوجن« 

أحد احلضور يشاهد التجربة

جانب من جتربة شاشات LED ثالثية األبعاد اجلديدة ويبدو مازن هيكل

تفاعل إيجابي ومشاهدة شاشات  LED ثالثية األبعاد


