
 
إل جي إلكترونيكس تطلق أول آمبيوتر نقال يلتقط بث 

 المحطات التلفزيونية األرضية في العالم 
 
 

أعلنت إل جي إلكترونيكس، رائدة قطاع التقنية الرقمية في العالم عن طرح             :   /2005/6 6رالجزائ 
ي    ي األرضي ف ث التلفزيون تقبال الب ي الس نظام رقم زود ب الم م ي الع ال ف يوتر نق الم أول آمب الع

(DMB) . 
 

يوتر إل جي المحمول الجديد طراز     يز آمب  بأنه يحتوي على أحدث  Xnote Express LW40ويتم
آما يتضمن ".  سونوما"إصدار من معالجات إنتيل سنترينو النقالة، والتي آانت تسمى في السابق   

ياس        تالية ق ذا الطراز شاشة عرض آريس ار    14ه بطاقة إظه ة  (WXGA)  بوصة ب ×1280 بدق
ن قدرها       768 وتمتاز ). دي.في.دي(، والتي تعتبر مثالية لمشاهدة األفالم بصيغة    9:15 ونسبة تباي

ذي سيعزز من                          اهدة الرسوم والصور األمر ال ند مش ك، بوضوحها الشديد خاصة ع الشاشة آذل
 . جاذبيتها لدى المستهلك

 
ي  يكس ف يات إل جي إلكترون يس عمل يم، رئ اي إش آ بة، صرح آ ذه المناس  الشرق األوسط وبه

يا  ية                : "وأفريق د المعزز بتقن يوتر إل جي المحمول الجدي أن آمب ًا جديدة   (DMB)الشك ب تح آفاق  يف
ة       ى شاش ن عل ية م رامجه التلفزيون اهد أفضل ب تهلك أن يش ان المس ث أصبح بإمك دة، بحي وواع

يوتره المحمول    ا من شك بأن توفر وظائف متعددة الوسائط في الكمبيوترات الن      . آمب قالة أصبح وم
از المناسب للمستخدم               يار الجه ية اخت رًا في عمل امًال مؤث آمبيوترات إل جي المحمولة الجديدة     . ع

ية متكاملة بشكل يفي بمتطلباته واحتياجاته             وًال ذآ ر للمستخدم حل ومن هذا المنطلق، أستطيع    .  توف
يوترات النقالة، يشهد ازدهارًا                    نا، في قطاع الكمب أن حجم أعمال د ب آبيرًا، فقد وصلت قيمة أن أؤآ

ى  ة إل يوترات المحمول ن الكمب ي م ام الماض ية الع نا اإلجمال ي25مبيعات يون دوالر أمريك .   مل
توقع أن تزداد مبيعاتنا خالل العام الحالي لتصل إلى             مليون دوالر أمريكي آنتيجة مباشرة 100ون

 ."إلطالق هذا الطراز الجديد
 

يوتر إل جي المحمول الجد     د طراز   ويتضمن آمب يرة   LG Xnote Express LW40ي  مجموعة آب
ثل إمكانية مشاهدة وتسجيل                      ية م نوات التلفزيون تقبال الق نظام اس تعلقة ب تكاملة من الوظائف الم وم
وة اإلرسال بالنسبة للقنوات المستقبلة، وحفظ                    ة ق يان حال نوات، وتب نوات األرضية وتسجيل الق الق

نوات  ح الق ور ومس ذا ال .  الص وم ه ا يق نوات     آم ية للق ث آل ية تحدي راء عمل د بإج يوتر الجدي كمب
 . المخزنة

 
ثالثة طرز أساسية هي                 د ب يوتر إل جي المحمول الجدي  الممتاز LW40-P1LKطراز : ويأتي آمب

رعة   يوم إم بس الج بينت ذي يتضمن مع عة  1.6وال تة بس رة مؤق يجاهرتز، وذاآ ت 512 ج  ميجاباي
(DDR2)        ا تم تزويد هذا الطراز بشريحة عرض عالية    آم .   جيجابايت  80، وقرص صلب بسعة

 والتي تمكن المستخدم من تشغيل األلعاب ثالثية األبعاد      (ATI Mobility Radeon X600)األداء 
 . وأفالم الفيديو

 



 
ن         ي يمك ث والت ارة الب ة إش دات لمعالج ج ووح ي مدم دة هوائ يوترات الجدي ذه الكمب من ه وتتض

 .أقل وزنا وأسهل استخدامًا (ODD)استبدالها بقرص ألياف ضوئية 
 

توفر الطراز القياسي        توم إم بسرعة    LW40-11HKوي الج بين  جيجاهرتز، وذاآرة مؤقتة 1.6 بمع
بلغ     DDR2 ميجابايت   512سعة    ت، إضافة إلى بطاقة إظهار   60، وسعة قرص صلب ت  جيجاباي

 .   من إنتلGMA900طراز 
 

راز  ا ط يليرون W40-ENHKأم الج س من مع و يتض تة  ج1.4 فه رة مؤق  512يجاهرتز، بذاآ
 .  جيجابايت60 وقرص صلب بسعة (DDR2)جيجابايت 

 
ائًال يم ق تم آ ذي    : "واخت د، ال ول الجدي يوتر المحم ذا الكمب دًا به ورون ج ر فخ ع األم ي واق ن ف نح

وإلى جانب هاتف األقمار الصناعية     .  سيرسي معايير جديدة تمامًا في عالم الكمبيوترات المحمولة       
ذ    د ال إن إل جي تنجح مجددًا في إثبات قدراتها وريادة قطاع االتصاالت          الجدي ناه مؤخرًا، ف ي أطلق

نقالة ول    .  ال ى دخ عى إل جي إل ث األرضي، ستس تقبال الب يات اس ى تقن تمادنا عل ن خالل اع وم
ية والصين                  ريكا الجنوب ا وأم دة في آل من أوروب ة مطلقة بأن ذلك من       .  أسواق جدي ى ثق ا عل وأن

أنه أن يساع     ن أآبر ثالث شرآات في قطاع         ش ثل في أن نصبح من بي نا المتم يق هدف ى تحق دنا عل
 ."2006التقنية الرقمية النقالة في العالم بحلول عام 

 
 -انتهى-

 :معلومات للمحررين
 

LW40-ENHK LW40-11HK LW40-P1LK الطراز 
تاريخ  2005 أبريل 21 2005 أبريل 21 2005 أبريل 21

 اإلطالق 
 1.4 (360ون معالج سيلير

 ميجا 400جيجابايت، 
 )هيرتز

 1.6 (730معالج بينتيوم إم 
 ميجا 533جيجابايت، 

 )هيرتز

 1.6 (730معالج بينتيوم إم 
 ميجا 533جيجابايت، 

 ) هيرتز

وحدة 
المعالجة 
 المرآزية

، "WXGA" بوصة WXGA" 14" بوصة WXGA" 14" بوصة 14
" FBL"درجة سطوع جيدة 

شاشة من 
الكريستال 

 ائلالس
رسوم  900جي إم إيه  900جي إم إيه 

 الجرافيك
(ATI Mobility Radeon 

X600) 64ميجابايت  
 512بسعة (DDR2)ذاآرة 
 ميجابايت

 512بسعة (DDR2)ذاآرة 
 ميجابايت

 512بسعة (DDR2)ذاآرة 
 ميجابايت 

 الذاآرة

"PATA "60جيجابايت   "SATA "80جيجابايت  "SATA "80القرص   جيجابايت
 الصلب

قرص  آومبو آومبو  آومبو
ألياف 
 ضوئية

335x236.5x31.7~34.5 335x236.5x31.7~34.5 335x236.5x31.7~34.5  الحجم
 )ملم(



 
بما فيها ( آيلو جرام 2.46

 )البطارية
بما فيها ( آيلو جرام 2.46

 )البطارية
بما فيها ( آيلو جرام 2.46

 )البطارية
 الوزن

 
 :التصال بـلمزيد من المعلومات يرجى ا

http://dz.lge.com 

Agence MMC DDB  

Nadège VIALIN 
MMC DDB 

55, Chemin Poirson El Biar ALGER 
Tel: 021 79 00 26/27 

Fax: 021 92 14 64 
 com.vialin@mmcddb.nadege :mail -e 

 
 

 :حول شرآة إل جي إلكترونيكس
ك    يكس إن ي إلكترون رآة إل ج ت ش ة األ (تأسس ي بورص ة ف ز   المدرج ت الرم ة تح هم الكوري س

066570.KS ( ام ية 1958ع زة اإللكترون اع األجه رائدة لقط رآات  .  آ ن الش رآة م بر الش وتعت
يات والمعلومات واالتصاالت             برى في مجال اإللكترون ية الك ويعمل لدى الشرآة أآثر من     . العالم

ة ووحدات تسويق حول العالم        76 ألف موظف في        64 احًا سنوية  وتحقق الشرآة أرب  .  شرآة تابع
زيد عن      وتتألف شرآة ال جي إلكترونيكس من ثالث       ). غير موحدة ( مليار دوالر أمريكي     16.9ت

ي   ية ه ة أساس رآات تجاري دات     : ش ية، ومع زة الرقم ائط، األجه ية والوس رض الرقم زة الع أجه
 .االتصاالت وأجهزة الهواتف

 
يل شبكة ذآية تضم منتجات وأجه                ى تفع يكس إل زة رقمية تساعد على منح     وتسعى إل جي إلكترون

ياة أفضل  تهلكين ح ت   . المس بكة اإلنترن ى ش نا عل ارة موقع رجى زي ات ي ن المعلوم زيد م H: لم
www.lge.com .  
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