
 Philipsتعویر تلَیسیَى فیلیپس

ٞاییٞغسٙسوٝعیچٙسعاَاذیزٞایفیّیدظاسجّٕٝزعسٍاٜزّٛیشیٖٛ:   Philipsتعویر تلَیسیَى فیلیپس

ٞاٞٓأىاٖزارززچارذزاتیِٚٚیایٗزّٛیشیٖٛ.سیازتاویفیرٚٔٙاعثیراٚارزتاساروٙٙس LCD ا٘سٔحقَٛٞایزٛا٘غسٝ

 زؼٕیززّٛیشیٖٛ .زرایٗتحثتٝتزرعیذزاتیزّٛیشیٖٛفیّیدظذٛاٞیٓخززاذر.ٔؾىُؽٛ٘س

ٞاٞٓزروؾٛرچیٗٔٛ٘ساصٞایفیّیدظِٟغسا٘یٚیاّٞٙسیٞغسٙسوٝاِثسٝتزذیاسایٗزّٛیشیٖٛزِٛیسوٙٙسٜزّٛیشیٖٛ

ذظزِٛیسٔؾسزنتاؽزوراَجیاِىسزٚ٘یهزرعاذرزّٛیشیٖٛزار٘سوٝزرآ1ٖؽزورفیّیدظ.ؽٛ٘سلغؼاذٔی

 .وٙٙسزِٛیسٔی LCD ٞایخُٙ

ٞاییزِٛیسفیّیدظزّٛیشیٖٛ.زارز CRT چٝعٛال٘یزرسٔیٙٝزِٛیسٕ٘ایؾٍزٞاییاسجّٕٕٝ٘ایؾٍزٞایؽزورفیّیدظزارید

ٞایآٖسیازٔؾاتٝتاتز٘ساَجیٔیثاؽسأاتاخایاٖایٗزفاعیزتاسٞٓذزاتیزّٛیشیٖٛفیّیدظوٙسوٝلاتّیرٚٚیضٌیٔی

 (Philips ٖٚفیّیدظزؼٕیززّٛیشی).ٌیزززررٚ٘سایٗزِٛیساذلزارٔی

 Philips سیستن عاهل تلَیسیَى فیلیپس

ٞای٘ٛا٘سرٚیسٌٛ٘ٝٞأثٙیتزا٘سرٚیسٔیثاؽسٚتٝعٛرٔؼَٕٛآخسیرآٖٔغاتكتاآخسیر٘غرٝعیغسٓػأُایٗزّٛیشیٖٛ

ٞایفیّیدظزریٖٛزرعثمٝتٙسیزّٛیش.ایٗػُٕٞٓتقٛرذزعسیٚٞٓتقٛرذازٛٔازیها٘جاْؽس٘یٔیثاؽس.ٌیززٔی

 .ؽٛزآغاسٔی P حزفی٘ٛؽسٝؽسٜٔیثاؽسوٝایٗوّٕٝتاحزف3لغٕسیوٝوّٕٝ

تٝػٙٛاٖ.وٙسٚحزفخایا٘یٞٓ٘ؾاٖزٞٙسٜوؾٛرعاس٘سٜزّٛیشیٖٛٔیثاؽسحزفٚعظتزویفیرػىظزّٛیشیٖٛاؽارٜٔی

تٝٔؼٙایایٗٔیثاؽسوٝایٗزّٛیشیٖٛعاذسٝؽسٜزر S تٝٔؼٙایٔٛ٘ساصؽسٜزروؾٛرچیٗٔیثاؽسٚحزف T ٔثاَحزف

 .تٝایٗزززیةتٝراحسیٔیسٛا٘یساسرٚ٘سزِٛیسزّٛیشیٖٛاعالعخیسإ٘اییس.وؾٛرّٞٙسٔیثاؽس

زٛا٘ٙستزذیاسٔؾىالذچٙسراٜوارعازٜارائٝؽسٜٔیثاؽسوٝٔی.خززاسیٓزرازأٝتٝتزرعیذزاتیزّٛیشیٖٛفیّیدظٔی

 (Philips زؼٕیززّٛیشیٖٛفیّیدظ).ٞاراتزعزفتىٙسٖزّٛیشیٖٛای

 ّای رایج در تلَیسیَى فیلیپس را تشٌاسین خراتی

تَاًذ هٌجر تِ خراتی تلَیسیَى فیلیپس شَد را در اداهِ  ّایی کِ هی از جولِ علت

 :خَاًین هی

 ٔؾىالزیزرػىظٚرً٘ػىظ
 زرففحٕٝ٘ایؼخیسایؼذغٛطافمیٚیاػٕٛزی
 لغؼیفساتاٚجٛزػىظعآِ

 چؾٕهسزٖٕٔسسچزاؽخاٚروٝ٘ؾاٖاس٘مـزرتززخاٚرٔیثاؽس
 تٓؽسٖفسایزّٛیشیٖٛ
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 وٓ٘ٛرتٛزٖففحٕٝ٘ایؼ
 ؽٛززرعروززٖٔی...ؽىغسٝؽسٖخُٙاَعیزیوٝزراثزضزتٝ،فؾارٚ
 یٝیاخاٚرزّٛیشیٖٛٔیثاؽسزیزرٚؽٗؽسٖزّٛیشیٖٛوٝٔزتٛطتٝ٘مـتزززغذ

 علت رٍشي ًشذى تلَیسیَى در چیست؟

زٛا٘ستاچؾٕهسزٖچزاؽٞارخزٞسرٚؽٗ٘ؾسٖزّٛیشیٖٛٔیثاؽسوٝایٗحاِرٔیزٛا٘ستزایزّٛیشیٖٛاسٔؾىالزیوٝٔی

وٓیافزاٚاٖتٝعَٛزٛا٘سٞأسغییزٔیثاؽسٚذأٛػٔا٘سٖٞٓٔیزؼسازچؾٕه.جّٛیخُٙزّٛیشیٖٕٛٞٓٞزاٜتاؽس

تٝعٛروّیایٗٔؾىُٔزتٛطتٝعیغسٓزیثائیثاؽسوٝٔیثایغرتٛعیّٝٔسرقـزؼٕیزوارزّٛیشیٖٛتزعزف.تیا٘جأس

 .ؽٛز
 ؟ؽٛزچزافساتسٖٚػىظخرؼٔی

ؽٛززراخرؼٔیوٙیس،فساسزیٍزٔؾىالذذزاتیزّٛیشیٖٛفیّیدظایٗٔیثاؽسوٌٝاٞیاٚلاذوٝزّٛیشیٖٛرارٚؽٗٔی

 Back Light ٚزیٍزیزرترؼ T-Con یىیزرٚاحس.ؽٛزترؼٔی2ایٗایزازٔزتٛطتٝ.حاِیوٝزقٛیزیٚجٛز٘سارز

 (Philips زؼٕیززّٛیشیٖٛفیّیدظ).ؽٛزوٝتإ٘ایاٖؽسٖچؾٕهزرخُٙجّٛیزّٛیشیٖٛآؽىارٔی

 در چیست؟ HDMI دلیل قطعی ٍرٍدی

زٛا٘سیىیاسٔؾىالزیتاؽسوٝ٘یاسٔٙسزؼٕیززرققیتٛعیّٝزىٙغیٗٞٓٔی HDMI یدظزرترؼذزاتیزّٛیشیٖٛفیُ

ایٗٔؾىُاسعیخییٛٚیاایٙىٝاسآیعی.ػىظراخرؼوززٜأافساخرؼ٘ؾٛز HDMI أىاٖزارزٚرٚزی.زارز

 .ٔیثاؽس HDMI ٔزتٛطتٝٚاحس

 HDMI خیؼاسالساْایٗػُٕتٟسزٔیثاؽسازقاالذخٛرذ.رزرعسیتاؽسزٛا٘سراٞىازؼٛیضچیحٔزتٛطتٝایٗترؼٔی

ٔززثٝلغغٚٚفُٕ٘اییس،زرفٛرزیوٝخاعد٘سازتٝزؼٛیضخٛرذٚیاچیحٔزتٛع1ٝراتٝزرعسیتزرعیوززٜٚ

 (Philips زؼٕیززّٛیشیٖٛفیّیدظ).تدززاسیس

 تَاًذ داشتِ تاشذ؟ دیر رٍشي شذى تلَیسیَى چِ دالیلی هی

ؽٛزٚیاایٙىٝزرٍٞٙاْرٚؽٗؽسٖتأؾىالزیٔٛاجٝؽٕٗ٘یسٔا٘یىٝخاٚرزّٛیشیٖٛتٝزرعسیوار٘ىٙسزّٛیشیٖٛیارٚ

تزایرفغذزاتیزّٛیشیٖٛفیّیدظزرترؼخاٚرزراَٚتٝزؼٕیزاذٔزتٛطتٝتززخاٚرتدززاسیستؼسازٕأیِٚساصٞاٚ.ٔیؾٛز

جیراتٝذٛتیچهسٔا٘یىٝٔحُٔؾىُزرتززخیساؽسٔیثایغرفزوا٘ظٞایذزٚ.ٔساراذخاٚرراوٙسزَٕ٘اییس

 (Philips زؼٕیززّٛیشیٖٛ).ٕ٘اییس

 ای هحَ در عکس تِ چِ دلیل است؟ هشاّذُ ّالِ

ایٗٔؾىُ.عایٝزرػىظٔؾاٞسٜؽٛز1ٞایفیّدظرخزٞسایٗٔیثاؽسوٝاسزیٍزٔؾىالزیوٝأىاٖزارزتزایزّٛیشیٖٛ

اٌزاس.ؽٛززرفٛرزیوٝخرؼزیٛ٘ززّٛیشیٖٛتأؾىّیٔٛاجٝتاؽسایٗحاِرخسیسارٔی.ؽٛزحاِرٕ٘ایأٖی2زر

ٞاراتزرعیٕ٘اییسزرغیزایٌٗٛ٘ٝٔؾىُاسزیٛ٘زوٙیس،زراَٚایٗذزٚجیاعسفازٜٔی HDMI ٚیاایٙىٝ IV ٞایذزٚجی

 (Philips زؼٕیززّٛیشیٖٛفیّیدظ).ٞاعروٝ٘یاساعرخُٙزّٛیشیٖٛتقٛرذوّیزؼٛیضؽٛزٚیاعایزٚرٚزی



reboot شذى هکرر تلَیسیَى تِ چِ دلیل است؟ 

زٞسایٗاعروٝچٙسٔززثٝخؾرعزٞایفیّیدظرخٔیجّٕٝزّٛیشیٖٛٞایٔرسّفاساسزیٍزٔؾىالزیوٝزرزّٛیشیٖٛ

تزایرفغایٗ.ؽٛزٔؾىّیزرٔیٗتززآٖٚجٛززارزٔی reboot افغالحاسٔا٘یىٝزّٛیشیٖٛٔساْ.ٞٓرٚؽٗٚذأٛػؽٛز

ؽٛز،ٞاا٘جأْیوٙغیٗزٛاٖتااجزای٘زْافشارٞایٔرقٛؿوٝتٛعیّٝذٔؾىُتسٖٚزغییزاذٚیازؼٛیضٔیٗتززٔی

 (Philips زؼٕیززّٛیشیٖٛ).زٛاٖآٖراتزعزفٕ٘ٛزٔی

 تاقی هاًذى در حالت استٌذ تای

زٛا٘سذزاتیزّٛیشیٖٛفیّیدظتٝؽٕاررٚزایٗاعروٝزّٛیشیٖٛاسحاِراعسٙستایذارج٘ؾٛزٚٞاییوٝٔییىیاسٌشیٙٝ

ایٗٔؾىُٞٓ.َ٘ىٙسزرایٗٔٛالغأىاٖزارزحسیوٙسزَزعسیزّٛیشیٖٛٞٓتٝٞیچٚجٝػٓ.زرٕٞاٖحاِرتالیتٕا٘س

 .اسعزیایزازازیٔیثاؽسوٝٔزتٛطتٝٔیٗتزززّٛیشیٖٛٔیثاؽس

زرغیزایٌٗٛ٘ٝتزایرفغذزاتیزّٛیشیٖٛزرترؼ.زٛاٖتاذسٔاذٌارا٘سیزؼٕیزٚیازؼٛیضٕ٘ٛزٔیٗتزززّٛیشیٖٛرأی

 (Philips زؼٕیززّٛیشیٖٛفیّیدظ).ٔیٗتززٔیثایغرتقٛرذزرققیزؼٕیزؽٛز

 تِ ّن ریختگی ًَر ٍ کاّش شفافیت عکس تِ چِ دلیل است؟

ایٗٚاحسؽفافیرٚ.زچاراذسالالزیؽٛز BackLight ٞایفیّیدظزرایٗاعروٝترؼبزّٛیشیٖٛیىیزیٍزاسػیٛ

زؼٕیز).ٞارازرففحٕٝ٘ایؼتٝػٟسٜزارزٚتاتزٚساذسالَزرایٗٚاحسویفیرػىظرااسزعرذٛاٞیٓزاززٙظیٓرً٘

 (Philips زّٛیشیٖٛفیّیدظ

ٞایتاالییزار٘ستٙاتزایٗتٟسزا٘سسیازوٓیابتٛزٜٚلیٕرتىاررفسٝ BackLight ٞاٚلغؼازیوٝزرٚاحسزرضٕٗتزز

 .ٔیثاؽسزاجاییوٝأىا٘ؼٞغرایٗخُٙرازؼٕیزوٙیٓوٝٔجثٛرتٝزؼٛیضٚفزفلیٕرعٍٙیٗ٘ثاؽیٓ

زؼٕیز).یٙٝٔؾٛرذٕ٘اییسوارؽٙاطٔسرقـزرایٗس1ْوٙیٓتازرفٛرزیوٝزّٛیشیٖٛؽٕازچار٘مـفٙیؽس،٘ظزٔی

 (Philips زّٛیشیٖٛ

 (تعویریْا)خَد تا هرکس تعویراتی اهذاد رایاًِ  Philips ترای تعویر تعویر تلَیسیَى فیلیپس

 .ًوایٌذگی رسوی شرکت هادیراى ٍ ایکس ٍیژى تواس تگیریذ

 (عویریْات)ًحَُ عیة یاتی ٍ تعویر تلَیسیَى فیلیپس تَسیلِ تکٌسیي ّای هجرب اهذاد رایاًِ 

٘حٜٛػیةیاتیٚزؼٕیززّٛیشیٖٛفیّیدظتٛعیّٝزىٙغیٗٞایٔجزبآیخیأساززرٔمایغٝتاٞزیهاسٔزاوشٔؾاتٝتٝ

ٔزاحُػیةیاتیزرحضٛرٔؾسزیا٘جأْیٍیززٚایٗأززضٕیٗوٙٙسٜویفیرذسٔازیٔیثاؽس.عٛروأُٔسفاٚذٔیثاؽس

زرازأٝؽایغززیٗٔؾىالذٚرٚؽٟایػیةیاتیآٖٞا،وٝوارتزاٖزّٛیشیٖٛ.یشآٖتاؽسوٝٔؾسزیلازرتٝتزرعیٚآ٘اَ

 .فیّیدظتاآٖرٚتٝرٚٞغسٙس،ٔٛرزتزرعیلزارٔیٍیزز



در صَرت شکستي یا ضرتِ خَردى پٌل تلَیسیَى فیلیپس ترای رفع عیة چِ 

 هیثایست کرد؟

 :لیپس هراحل زیر را دًثال کٌیذدر صَرت شکستي یا ضرتِ خَردى پٌل تلَیسیَى فی

 .اسعسٖٛٞایرٍ٘یزؾىیُؽسٜا٘سوٝلغؼٝارزثاعیایٗعسٖٛٞا،خُٙ٘اْزارز LCD ٚ LED زّٛیشیٖٛٞای
 .زرفٛرذضزبزیسٌییاؽىغسٍیخُٙٞاتٝعٛرلغغأىاٖزؼٕیزآٖٚجٛز٘سارز

یٗٞایآیخیأساز،٘غثرتٝزرجزرذٛاعرزؼٛیضخُٙزرفٛرذتزٚسایٗٔؾىُوارتزأٖیزٛا٘ٙسضٕٗزٕاطتازىٙظ

 .زّٛیشیٖٛالسإْ٘ایٙس

تٌظیوات رًگ ّا در تلَیسیَى فیلیپس قاطی شذُ اًذ؛ ترای رفع هشکل چِ 

 هیثایست کرد؟

 :در صَرتی کِ تٌظیوات رًگ ّا در تلَیسیَى فیلیپس قاطی شذُ اًذ هیتَاى هراحل زیر را دًثال کرد

 .ٚیشیٖٛفیّیدظٔیزٛا٘ساسذزاتیخُٙ٘ؾاذٌزفسٝتاؽسلاعیؽسٖرً٘زُ
 .ذزابؽسٖتهالیرٞٓجشءػٛأُزیٍزیٔیثاؽسوٝلاعیؽسٖرً٘ٞاراتاػثٔیٍززز

 .ٌیزٕ٘ٛزٖٚعٛذسٍیخیىغُٞااسزیٍزٔٛارزیٔیثاؽسوٝٔیسٛاٖتٝآٖاؽارٜٕ٘ٛز
ِیززیٗػّرلاعیؽسٖرً٘زّٛیشیٖٛفیّیدظرأؾرـذٛاٞسا٘جاْػیةیاتیتٛعیّٝزىٙغیٗٞایآیخیأسازاؿ

 .ٕ٘ٛز

 صذا تلَیسیَى فیلیپس قطع شذُ هیثاشذ، ترای تعویرات چِ هیثایست کرد؟

در صَرتی کِ صذا تلَیسیَى فیلیپس قطع شذُ هیثاشذ ٍ در عیي حاال شاّذ عکس استاًذارد ّستیذ، هیثایست 

 .هراحل زیر را دًثال ًواییذ

ٔیٗتززلغؼٝایٔیثاؽسوٝفازروٙٙسٜ.ا٘س٘اؽیاسذزاتیٔیٗتزززعسٍاٜتاؽسلغغؽسٖفسازّٛیشیٖٛفیّیدظٔیزٛ

اٌزذزاتیٔیٗتززجشئیتاؽس،أىاٖزؼٕیزآٖٚجٛززارزٚزرغیز.زعسٛرازیزرٔٛرز٘حٜٛاجزاتزایعایزلغؼاذٔیثاؽس

 .ٞٙسٕ٘ٛزایٗفٛرذزىٙغیٗٞایآیخیأساز٘غثرتٝزؼٛیضلغؼٝٔیٗتززالساْذٛا

زعسىاریٚتٟٓریرسٝؽسٖزٙظیٕاذفسازرزّٛیشیٖٛاسزیٍزٔٛارزیٔیثاؽسوٝزرٟ٘ایرایٗٔؾىُرازرعروززٖ

ریغرٕ٘ٛزٖزٙظیٕاذعازٜ،٘رغسیٗٚ.افّیززیٗػّرایٗأز،ػسْآؽٙاییتاستاٖافّیزّٛیشیٖٛٔیثاؽس.ذٛاٞسٕ٘ٛز

 .تٝؽٕارٔیرٚزٔٙغمیززیٗراٜتزایرفغایٗٔؾىُ

ایٗٔؾىُ.آعیةزیسٌیٚذزابؽسٖتّٙسٌٛٞااسزیٍززالیُزغییززٙظیٕاذفسازرزّٛیشیٖٛفیّیدظتٝؽٕارٔیرٚز

زرفٛرذاعٕیٙاٖاسٚجٛزایٗٔؾىُ،ٔیثایغرزرعزیغ.ٞٓچٙیٗزرفٛرذجساؽسٖعٛورٞاٞٓأىاٖزارزرخزٞس

 .زٕاطحافُوٙیسػٕیزیٟاززیٗٚلرتازىٙغیٗٞایعایرذ
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 صذا در تلَیسیَى فیلیپس تصَرت تن شٌیذُ هیشَد، ترای عیة یاتی چِ هیثایست کرد؟

 :اگر صذا در تلَیسیَى فیلیپس تصَرت تن شٌیذُ هیشَد، هراحل زیر را دًثال کٌیذ

 .فٛرذتٓ،ٔیزٛا٘س٘اؽیاسٚجٛزٔؾىالزی٘ظیزذزاتیخاٚرزّٛیشیٖٛتاؽسؽٙیسٜؽسٖفسازرزّٛیشیٖٛفیّیدظب
 .زرایٗفٛرذأىاٖذأٛػؽسٖزّٛیشیٖٛخظاسؽٙیسٖایٗفساٞٓٚجٛززارز
 .ػیةیاتیٟٕٔسزیٗػّرتٓؽٙیسٜؽسٖفسازرزّٛیشیٖٛرأؾرـذٛاٞسٕ٘ٛز

 ُ هیثایست کرد؟تلَیسیَى فیلیپس آب خَردُ هیثاشذ، ترای تعویر چ

 :در صَرتی کِ تلَیسیَى فیلیپس آب خَردُ هیثاشذ، هیثایست ایي اقذاهات را اًجام دّیذ

 .زر٘رغسیٌٗاْزّٛیشیٖٛراتٝعزػراستزقتىؾیس
 .تازعسٕاِیذؾه،٘غثرتٝذؾهٕ٘ٛزٖلغٕرٞاٚترؼٞایذیظؽسٜزّٛیشیٖٛالسإْ٘اییس

 .زٕاطتٍیزیسزؼٕیزیٟاجٟرا٘جأْزاحُػیةیاتیٚزؼٕیزاذزرٔحُعزیؼاتاوارؽٙاعأٖازرعایر

ِٚیایٗٔٛضٛعٚاتغسٝتٝ.زرفسٔیسٛاٖؽاٞسػّٕىززٔسٙاعةزّٛیشیٖٛٞایآبذٛرزٜخظاسزؼٕیزاذتٛز80تٝاحسٕاَ

 .رفغایٗٔؾىُٔیثاؽسػّٕىززوارتزاٖزرٚاوٙؼعزیغتزای

 قطع شذُ هیثاشذ، ترای رفع ایراد چِ هیثایست کرد؟ HDMI ٍرٍدی

 :قطع شذُ هیثاشذ، هیثایست ایي هراحل را دًثال کٌیذ HDMI اگر ٍرٍدی

 .یىیاسزالیُٟٕٔیٔیثاؽسوٝتاػثٔؾاٞسٜػىظٚلغؼیفسأیؾٛز HDMI لغغؽسٖٚرٚزی
 .ٔیٍززز HDMI ذزاتیآیعییاعیخییٛاسجّٕٝٔٛارزیٔیثاؽسوٝتاػثلغغؽسٖ

 .تزایتزرعیایٗٔؾىُٔیثایغرازقاالذخٛرذایٗلغؼٝتٝزرعسیػیةیاتیٌزز٘س
زرفٛرزیوٝخظاستزرعیخٛرذ،أىاٖزؼٕیزٚجٛز٘ساؽسٝتاؽس،زؼٛیضایٗلغؼٝزراِٚٛیروارزىٙغیٗٞایآیخی

 .أسازلزارٔیٍیزز

 تلَیسیَى دیر رٍشي هیشَد، ترای تعویرات چِ هیثایست کرد؟

 :اگر تلَیسیَى دیر رٍشي هیشَد، ایي هَارد را تررسی کٌیذ

چزاوٝذزاتیخاٚراسزالیُافّیزیزرٚؽٗؽسٖزّٛیشیٖٛتٝؽٕارٔی.اسػسْذزاتیخاٚرزّٛیشیٖٛاعٕیٙاٖحافُوٙیس

 .رٚز
وٙسزَِٚساصٚٔسارخاٚرٔزحّٝتؼسیػیةیاتی.اس٘حٜٛػّٕىززخاٚر،زراَٚتززخاٚررأٛرزتزرعیلزارتسٞیستزایاعٕیٙاٖ

 .ٚزؼٕیزاذزّٛیشیٖٛفیّیدظتٝؽٕارٔیرٚزوٝتٛعیّٝزىٙغیٗٞایٕ٘ایٙسٌیرعٕیزؼٕیزاذآیخیأسازا٘جأْیٍیزز
 .ایٗٔزاحُٔیثاؽسچهٕ٘ٛزٖفزوا٘ظٞایذزٚجی،زىٕیُوٙٙسٜ

 

https://tamiriha.com/contact-us/


 ّالِ ای کن رًگ در عکس تلَیسیَى فیلیپس ٍجَد دارد، علت چیست؟

در صَرتی کِ ّالِ ای کن رًگ در عکس تلَیسیَى فیلیپس ٍجَد دارد، علت را در ایي هراحل 

 :تیاتیذ

ٔزاحُتٝعٛروأُزٛجٝزاؽسٝتاؽیسوٝایٗأزیىیاس.اسػّٕىززاعسا٘سارززیٛ٘ززّٛیشیٖٛاعٕیٙاٖحافُٕ٘اییس

 .زرققیٔیثاؽسٚا٘جاْآٖتٝزا٘ؼٟٚٔارذتاالیی٘یاسزارز
 .ٔیسٛا٘یس٘غثرتٝتزرعیایٗلغؼاذٞٓالسإْ٘اییس HDMI زرفٛرذاعسفازٜاسازقاالذ

ٔٛرزخظاستزرعیذزٚجیٞایزّٛیشیٖٛٚػسْزؾریـٔؾىُافّی،خُٙزّٛیشیٖٛٔیثایغرتٝػٙٛاٖ٘رغسیٗاِٚٛیر

 .زؼٛیضلزارتٍیزز

تلَیسیَى فیلیپس در حالت استٌذ تای تاقی هی هاًذ، ترای عیة یاتی ٍ تعویرات چِ هیثایست 

 کرد؟

 :اگر تلَیسیَى فیلیپس در حالت استٌذ تای تاقی هی هاًذ، ایي هراحل را دًثال کٌیذ

 .اؽسوٝ٘ؾاٖاسذزاتیٕ٘ایؾٍززارزتالیٔا٘سٖزّٛیشیٖٛفیّیدظزرحاِراعسٙستایجشءٟٕٔسزیٗٔٛارزیٔیة
 .اٌزوٙسزَزعسٍاٜٞٓػُٕٕ٘یتىٙس،احسٕاَذزاتیزّٛیشیٖٛسیازؽسٖٔییاتس
 .ذزاتیٔیٗتزززّٛیشیٖٛ،یىیاسٟٕٔسزیٗزالیُتالیٔا٘سٖزرایٗحاالٔیثاؽس

تززٔیثایغرتٛعیّٝزىٙغیٗٞاییزرفٛرذازٕأْسذٚلرزریافرٌارا٘سیزؼٕیزاذزّٛیشیٖٛفیّیدظ،زؼٛیضٔیٗ

 .ٔجزبا٘جاْتٍیزز

هیثاشذ، ترای عیة یاتی ٍ تعویر چِ هیثایست شفافیت تصاٍیر در تلَیسیَى فیلیپس کن شذُ 

 کرد؟

 :اگر شفافیت تصاٍیر در تلَیسیَى فیلیپس کن شذُ هیثاشذ، هیثایست ایي هَارد را اًجام دّیذ

 .زّٛیشیٖٛاعٕیٙاٖحافُٕ٘اییس BackLight اسذزاتییاػسْاذسالَزر
آعیةزیسٌیؽسٜا٘س،عزیؼأٛضٛعراتاوارؽٙاعاٖزچارذزاتییا BackLight زرفٛرزیوٝیهیاچٙسلغؼٝاسلغؼاذ

 .ٔغزحٕ٘اییس(زؼٕیزیٟا)ٔجزبزرأسازرایا٘ٝ
ػالٜٚتزوٕیابتٛزٖ،سیازٌزاٖٞشیٙٝٞغسٙسٚزرٟ٘ایرزؼٛیضایٗ BackLight زرخیؾٟٙاززاؽسٝتاؽیسوٝلغؼاذ

زیجٝٞزٌشتقٛرذذٛزعزا٘ٝٚتسٖٚزا٘ؼفٙی،الساْتٝزرٖ.لغؼاذلیٕرٞایعٍٙیٙیراتزایوارتزاٖتٕٝٞزاٜزارز

 .زؼٛیضآٖٞا٘ىٙیس

 استفادُ از خذهات تعویرات تلَیسیَى فیلیپس در تعویرگاُ تخصصی تعویریْا

اعسفازٜاسذسٔاذزؼٕیزاذزّٛیشیٖٛفیّیدظزرزؼٕیزٌاٜزرققیزؼٕیزیٟاتزایوارتزاٖتٝػٙٛاٖیهحكا٘سراب،ٕٞٛارٜ

زرفٛرزیوٝتٝٞزػّراسجّٕٝازٕاٌْارا٘سیزؼٕیززّٛیشیٖٛیاتٙاتزػسْزعسزعیتٕٝ٘ایٙسٌی.ٚجٛزذٛاٞسزاؽر

جاسزؼٕیزاذآیخیأسازراتزٌشیٙیس،تأشایاییتٝعٛروإُّٔٔٛطٔٛاجٝرعٕیزؼٕیزاذزّٛیشیٖٛفیّیدظ،ٔزوشْ

 .ذٛاٞیستٛز



 : هطالة هرتثط

ٕ٘ایٙسٌیرعٕیٔازیزاٖٚایىظٚیضٖ–زؼٕیززّٛیشیٖٛٚٔا٘یسٛرٚٔاؽیٗآالذازاری

Samsung زؼٕیززّٛیشیٖٛعأغًٛ٘

LGزؼٕیززّٛیشیٖٛاَجی

sony زؼٕیززّٛیشیٖٛعٛ٘ی

 xvision زؼٕیززّٛیشیٖٛایىظٚیضٖ

 sharp زؼٕیززّٛیشیٖٛؽارج

TCL زؼٕیززّٛیشیٖٛزیعیاَ

Philips زؼٕیززّٛیشیٖٛفیّیدظ

Daewoo زؼٕیززّٛیشیٖٛزٚٚ

زؼٕیززّٛیشیٖٛجٙزاٌَّس

 زؼٕیززّٛیشیٖٛخارطاِىسزیه

 marshal زؼٕیززّٛیشیٖٛٔارؽاَ
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