Mitsubishi Electric Sapporo Dome’a Diamond Vision Ekranlar Kurdu
02.03.2015
Japonya’daki 12 profesyonel beyzbol stadyumu içinde en yüksek çözünürlük
Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503), Japonya’nın Sapporo kentinde bulunan Sapporo Dome beyzbol
ve futbol stadyumunda sağ ve sol köşelerde birer büyük ünite ve bir de saha içi skorbord olmak üzere üç
Diamond VisionTM ekranın kurulumunu tamamladığını duyurdu.
Mitsubishi Electric’in özel siyah plastik kaplamalı LED ekranları eski ekranlara göre 2,9 kat daha büyük, beş kat
daha iyi çözünürlük sağlıyor ve 1,5 kat daha iyi kontrast sunuyor. Yeni ekranlar, 3 Mart’ta Hokkaido Nihon Ham
Fighters ve Yomiuri Giants arasında oynanacak sezon öncesi açılış müsabakasında beğeniye sunulacak.

Her biri 8,64 m'ye 32,0 m ebadında olan iki büyük ekran, sağ tarafta daha önce bulunan ekrandan 1,6 kat daha
büyük. 3,84 m’ye 13,12 m ebadındaki saha içi skorbord ise bir öncekinden 1,5 kat büyük. 8 piksel aralığına ve
renk değişimini azaltan geniş görüş açısına sahip LED’ler görüntü kalitesinin artmasını sağlıyor. 4,000 (g) x
1,080 (u) piksel boyutuna sahip ekranlar, Japonya’da 12 profesyonel beyzbol stadyumu içerisinde en yüksek
çözünürlüğü sunuyor.
Dünyada ilk kez bir beyzbol ya da futbol stadyumuna Mitsubishi Electric’in özel siyah kaplama LED ekranları
kuruldu. İleri teknoloji ürünü LED’ler, ışık yansımasının önlenmesine yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda
görüntü kalitesini arttırmak için parlaklığı loş ışıkta azaltıyor ve parlak ışık altında arttırıyor.

Temel Spesifikasyonlar
Tür
Kurulum alanları
Boyutlar

Diamond Vision LED
Sahanın sağ ve sol köşeleri Saha içi

32.0 m (g) x 8.64 m (y) 1,305 inç

13.12 m (g) x 3.84 m (y) 538 inç

Işık yayma elementi

Full renkli yüksek parlaklık veren LED’ler

Dot aralığı

8 mm

Görüş açısı
Tarama çizgilerinin sayısı
Ekran adedi

75 derece yatay ve -30 ila +25 derece düşey
4,000 (g) x 1,080 (y)

1,640 (g) x 480 (y)
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Kurulum tarihi

Şubat 2015

1

Japon Stadyumlarında Diamond Vision Ekran Kurulumları
Tarih

Tesis

Mart 2005

Hanshin Koshien Stadium

Ekran boyutları
12.0 m (g) x 6.4 m (y)

535 inç

Mart 2005

Tokyo Dome

34.0 m (g) x 7.0 m (y)

1,367 inç

Şubat 2008

QVC Marine Field

10.08 m (g) x 9.6 m (y)

548 inç

Mart 2008

Nagoya Dome

35.52 m (g) x 10.08 m (y)

1,454 inç

Mart 2009

Hotto Motto Field Kobe

9.6m (g) x 7.2 m (y)

472 inç

Mart 2010

Rakuten Kobo Stadium Miyagi

20.64 m (g) x 16.32 m (y)

1,036 inç

Mart 2011

Hanshin Koshien Stadium

12.0 m (g) x 6.4 m (y) 1

535 inç

Mart 2011

NISSAN Stadium

22.528 m (g) x 8.96 m (y)

955 inç (2 ekran)

Mart 2012

Ajinomoto Stadium

19.2 m (g) x 9.4 m (y)
16.0 m (g) x 7.8 m (y)

842 inç
701 inç

Mart 2012

Tochigi Green Stadium

14.72 m (g) x 8.32 m (y)

666 inç

Aralık 2012

Ningineer Stadium

16.0 m (g) x 8.4 m (y)

711 inç

Mart 2013

Nagasaki Stadium

14.88 m (g) x 7.68 m (y)

802 inç

Mart 2014

Kagawa Pref. Marugame Stadium

15.04 m (g) x 7.68 m (y)

664 inç

Mart 2014

Saitama Stadium 2002

23.552 m (g) x 10.24 m (y) 1,011 inç (2 ekran)

Mitsubishi Electric Corporation Hakkında
Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503), güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmekte 90 yılı aşkın
tecrübeye sahiptir ve bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektronik
cihazları, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik donanımlar
üretimi, pazarlaması ve satışında bir dünya lideri kabul edilmektedir. Mitsubishi Electric, kurumsal ilkesi
“Changes for the Better” ve çevre ilkesi “Eco Changes” doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre dostu bir
şirket olmayı ve toplumu teknolojileriyle zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Şirket 31 Mart 2014’te sona eren mali
yılda 4.054,3 milyar Yen (39,3 milyar USD*) konsolide satış geliri elde etti. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://
www.MitsubishiElectric.com * Tokyo Döviz Piyasası’nda 31 Mart 2014’te ilan edilen 1 USD = 103 Yen kambiyo
kurundan hesaplanmıştır.
Diamond Vision, Mitsubishi Electric Corporation’un tescilli markasıdır.

