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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 
 

 

 ران   مجله نت 
 

ال    OLEDمانیتور  جدیدترین  
  4Kاینچی    32جی ، اولین  

 جهان 

  UltraFine OLED Proال جی از سری    OLEDمانیتور  
جهان    4Kاینچی اولد و  32عنوان اولین نمایشگر  به 

داران برند  به بازار عرضه شد. خبر خوب برای دوست 
با قیمتی کمتر از    LGای اینه که مانیتور زیبای  کره 
 چه قبال اعالم شده بود، به فروش میرسه. اون 

 

 .ران همراه باشیدی نتبا مجله

 

https://netran.net/mag/lg-oled-monitor/
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  4Kد و  اینچی اول   32عنوان اولین نمایشگر  به   UltraFine OLED Pro  از سری   ال جی   OLEDمانیتور  
با قیمتی    LGای اینه که مانیتور زیبای  داران برند کره . خبر خوب برای دوست شد جهان به بازار عرضه  

 چه قبال اعالم شده بود، به فروش میرسه. کمتر از اون 

 

 ال جی   OLEDویژگی های مانیتور  

 
رونمایی کرد که در اون اینچی اولترافاین  27و  32از مانیتورهای  CES  2021در نمایشگاه   LGشرکت 

؛ یورو وارد بازار بشه  3999قراره با قیمت  (32EP950با شماره مدل )اینچی  32زمان اعالم شد ورژن 
  چه انتظار داشتن،تر از اونتونن این مانیتور رده باال رو با قیمتی پایینای میاما حاال کاربرهای حرفه

روی مشخصات اون  ال جی OLEDالبته کاهش قیمت مانیتور خریداری کنن. یورو   3249یعنی با 
و  Adobe RGBدرصد پوشش فضای رنگی  4K ، 99ررزولوشن  هموناین محصول تاثیری نذاشته و 

DCI-P3  قابلیتو HDR 400 True Black  .رو در اختیار کاربر قرار میده 
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High Dynamic Range  ی  شده صورت کوتاه که ما اون رو بهHDR شناسیم، تکنولوژی  می
بره. اچ دی آر  شکلی موثر، کیفیت رنگ، روشنایی و کنتراست صفحه رو باال میایه که بهپیشرفته

 تر به واقعیت به نمایش دربیان. هایی نزدیکتصاویر با رنگکنه کمک می

 

 

اتصال به جهان ، داشتن پورت های متعدد برای  4Kاینچی  OLED 32ی اولین نمایشگر مزیت دیگه
و سرعت زمان پاسخ  اعالم شده  1000000:1ال جی  OLEDکنتراست مانیتور  های مختلفه.دستگاه 

 LGمتاسفانه میلی ثانیه است.  1( اون،  GtG Response Timeدهی خاکستری به خاکستری ) 
ها،  های برخی خبرگزاریاینچی این مانیتور رو آشکار نکرده؛ اما بنابر گزارش 27هنوز قیمت نسخه ی 

 ی اون به بازار بمونن. طرفداران این مانیتور باید تا پاییز منتظر عرضه

 

 : ی بیشتر برای مطالعه

  زمان از دو یا چند مانیتور روی کامپیوتراستفاده هم

 

https://netran.net/mag/how-to-use-multiple-monitor/
https://netran.net/mag/how-to-use-multiple-monitor/
https://netran.net/mag/how-to-use-multiple-monitor/
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 حرف آخر 

سرگرمی، گیمینگ، ویرایش  دارن؛ مثال برایال جی کاربردهای زیادی  UltraFineمانیتورهای سری 
که اولین ال جی  OLEDمانیتور  آخرین .میشه  ها استفاده از این دستگاه یو دعکس و تدوین وی

اینچی جهان به حساب میاد، تمام مشخصات الزم برای انجام این کارها رو داره و   4K 32نمایشگر 
ی آغاز تحولی بزرگ در نقطه 32EP950شاید  در عین حال با قیمت مناسبی هم به بازار عرضه شده.

 اینچ باشه.  30دنیای مانیتورهای باالی  

 

 سواالت متداول 

 ال جی کی به بازار میاد؟   OLEDاینچی مانیتور   27نسخه ی 

 هنوز تاریخ دقیقی مشخص نشده؛ ولی احتماال پاییز امسال.

 چیه؟   HDRمشکل تکنولوژی 

وجود داره، اغراق در نمایش رنگ های سفید و سیاه برای   HDRای که در مورد مانیتورهای مسئله
، رنگ های سفید خیلی روشن و رنگ های سیاه خیلی  نمایشگرهادر این ایجاد کنتراست بیشتره.  

 تاریک دیده میشن.


