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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 
 

 

 ران   مجله نت 
 

اولین مانیتور پرتابل دل  
 Dellمعرفی شد : آیا  

C1422H   ارزش خرید دارد ؟ 

)قابل حمل(  Portableاولین مانیتور  Dellشرکت 
ی آگوست رو تاریخ عرضه 31خودش رو معرفی و 

مانیتور پرتابل این محصول زیبا به بازار اعالم کرد. 
های  دالر قیمت داره و باید با رقیب  350دل 

 ایسوس و ZenScreen Touchسرسختی مثل 
ThinkVision M14  رو بشه.لنوو روبه 

 

 .ران همراه باشیدی نتبا مجله

 

https://netran.net/mag/dell-portable-monitor/
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ی آگوست رو تاریخ عرضه  31)قابل حمل( خودش رو معرفی و  Portableاولین مانیتور  Dellشرکت 
های  دالر قیمت داره و باید با رقیب 350این محصول زیبا به بازار اعالم کرد. مانیتور پرتابل دل 

 رو بشه.لنوو روبه  ThinkVision M14ایسوس و  ZenScreen Touchسرسختی مثل 

 

 پرتابل دل اولین مانیتور  ،  C1422H  مشخصات فنی 

 
هم    Dellپس از معرفی نمایشگرهای قابل حمل از سوی برندهای بزرگی مثل ایسوس، اچ پی و لنوو،  

اینچی  14و  LEDمانیتور پرتابل دل از نوع رونمایی کرد.   C1422Hقدم به این عرصه گذاشت و از 
نرخ تازه  ، فول اچ دی ،رزولوشن این نمایشگر. استفاده شده IPSهست و در ساخت اون از پنل 

رو میشه از   Dell. مانیتور پرتابل اعالم شده  میلی ثانیه 6دهی اون و زمان پاسخ هرتز 60سازی اون 
 عنوان صفحه نمایش دوم استفاده کرد. به لپ تاپ متصل و از اون به USB-Cطریق 

ی  های باریک دور صفحه. لبهاولین نمایشگر خودش طراحی مینیمال رو الگو قرار داده  ظاهردل برای 
به یک استند   C1422Hاین کمپانی هستن.  XPSاین مانیتور یادآور لپ تاپ های جذاب سری 

تر از درجه رو در اختیار کاربرها قرار بده تا راحت  90تا  10های کاربردی مجهز شده که میتونه زاویه
 کیلوگرم( استفاده کنن.  1محصول سبک وزن )کمتر از این 
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قرار گرفتن که امکان دریافت جریان برق رو به  USB-Cپورت های  C1422Hدر هردو طرف  
کنید، لپ تاپ شما برق این دستگاه رو  وقتی نمایشگر رو به لپ تاپ وصل میمانیتور میدن. 

 کنه. تامین می

 

 ارزش خرید دارد ؟  Dellآیا نمایشگر پرتابل  

 
اولین مانیتور پرتابل دل محسوب میشه، قیمت باالیی که این شرکت  C1422Hبا توجه به اینکه 

های متعدد ؛ اون هم در شرایطی که گزینهنظر میرسهعجیب به کمی برای این محصول در نظر گرفته
اینچی  15.6مانیتور پرتابل  Asusتری دارن. مثال ای در بازار موجود هستن که قیمت مناسبدیگه

اینچی با مشخصات مشابه  14نمایشگر قابل حمل  Lenovoگذاری کرده؛ یا دالر قیمت 200خودش رو 
حتی از نظر دقت رنگ و نرخ تازه  Dell صول جدیدمح کنه.دالر به بازار عرضه می 246رو با قیمت 

پذیر  هیچ عنوان توجیهدالری اون به 350قیمت  بنابراین  ؛هاش برتری نداره سازی نسبت به رقیب
 نیست.
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 : ر ی بیشتبرای مطالعه

 چه مانیتوری بخرم؟  – راهنمای خرید مانیتور 

 

 حرف آخر 

گذاری نامناسب  خاطر قیمتمانیتور پرتابل دل با وجود زیبایی ظاهری و باریک و سبک بودن، به 
سرویس  Dellکه ه ن خاطر همی   بهشاید شانس زیادی برای رقابت با محصوالت سایر برندها نداره. 

اون  قیمت در نظر گرفته تا کاربرها رو به خریدرو برای این نمایشگر زیبا و گرون تعویض سه ساله
به سایر   C1422Hترجیح دادن اینه که ، هدر هر صورت اونچه که از حاال مشخص ترغیب کنه.

نظر شما در مورد مانیتورهای  !مانیتورهای پرتابل، نیازمند دالیلی فراتر از منطق معمول کاربرهاست
 قابل حمل چیه؟ 

 

 سواالت متداول 

 خوره؟ به چه درد می مانیتور قابل حمل  

ها برای اتصال موقتی به کامپیوترها و لپ تونن در ادارات و سازمانمانیتورهای پرتابل می انواع 
 تاپ های مختلف مورد استفاده قرار بگیرن.

 لمسی هست؟   C1422Hی مانیتور  آیا صفحه 

 ای به تاچ بودن نمایشگر نشده. خیر؛ در ویدیوی معرفی این محصول از طرف دل، هیچ اشاره 

https://netran.net/mag/monitor-buying-guide/

