
Lenovo"المحمولالحاسوبجھازُتطلق"لینوفو"شركةاإلنترنت..علىاللعبلُعشاقمھمخبر
Legion المغربفي"5

LEGION"المحمولالحاسوبجھازمنالجدیدالجیلإطالقعنالصینیة"لینوفو"شركةُتعلن في"5
المغرب، الُمصمم خصیصا لعشاق األلعاب.

من بین األمور المھمة التي یجب أن تكون في جھاز الحاسوب المخصص لأللعاب، ھو توفره على نظام یضمن
السرعة واالستجابة على حد سواء، فضال عن إمكانیة التحویل ثابتة ومضمونة واالستفادة من جمالیة حدیثة

ومالئمة، وُكلھا أمور متوفرة في الحاسوب الجدید.

Lenovo"حاسوبمنالجدیدالجیل Legion AMDنوعمنقویةبمعالجاتُمزود"5 Ryzen
القدرةیمنحكوُمصقلأنیقبجھازتزویدكخاللمنالعالمینفيماأفضلُیقدمأنھكما،Intelأو4000

على الوصول إلى أقصى درجات المغامرة في كل مرة تبدأ رحلة اللعب االستثنائیة.

والواقع أن عھد الحواسیب ذات الحجم الكبیر الذي ُتصدر الكثیر من الضوضاء قد ولى، وحلت محلھا أجھزة
LEGION"حاسوب فضالالمستخدم،مكانحسبضوءیعكسبمنعطفالمزودةالبسیطالتصمیمذو"5

عن إطار أسود یمزج بین الرصانة والشفافیة.

الحاسوب المحمول ھو عملي جدا، لكونھ مغطى بمادة البولیمر المضادة للبقع التي تسمح بالحفاظ على مظھر
Phantom"علبةأنكماالجھاز، Black"الریاضیةالنشاطیناسبجھازعنالباحثینلمختلفمثالیةُتعد

الیومیة، وتفاصیل العمل سواء في المكتب أو الجامعة.

حین تتناغم البساطة مع القوة

جمیع عشاق األلعاب على درایة تامة أن امتالك جھاز حاسوب متعدد النوایا ُیمثل ضمانا للقوة واألداء، والواقع
AMDسلسلةأن Ryzen حجمھمحمولحاسوبمنمثیللھیسبقلمبأداءباالستمتاعلكمتسمح4000

رقیق للغایة، باإلضافة إلى الدقة واالستجابة األكثر من رائعة.

Lenovo"الحاسوبجھاز Legion GeForce"لدنمنالمعتمد"5 RTX"محمولبمعالجمزود
4800H AMD Ryzen التيلأللعابأوالكبیرة،العملأعباءوإدارةالمتعددةللوظائفمثاليوھو،7

تحتاج الكثیر من الطاقة.

NVIDIAمعماریةبفضلاأللعابحاسوبویضمن Turing GPUومنصةRTX،یصدقالأداءالُمبھرة
والعدید من الفوائد مثل تتبع األشعة في الوقت الحقیقي والقدرة على تقدیم الرسوم البیانیة المذھلة بفضل الذكاء

االصطناعي.

وتعمل الشركة بشكل منتظم على إجراء بحوث مع الالعبین بھدف تحدید ومعرفة توقعاتھم على نحو أفضل،
وفي اآلن ذاتھ، تعمل "لینوفو" دائما على توفیر أنظمة تبرید حراریة أفضل، وشاشات غامرة، مع تحسین

استجابة لوحة المفاتیح، وتوفیر طاقة أكثر.



LegionColdfrontنظام"لینوفو"شركةتستخدمالمستخدمین،احتیاجاتلمختلفاالستجابةوبھدف 2.0.

جھاز ُمقاوم للحرارة

یسمح جھاز "لینوفو" بتبرید وتبدید الحرارة عن طریق آلیة حراریة ذات قناة مزدوجة، حیث یحتاج خالل ھذه
النحاسحرارةأنابیبإلىباإلضافةالسائل،البلوريبالبولیمرمغطاةتھویةشفرة67عنیقلالماالعملیة

المخصصة، التي تؤدي بكفاءة عالیة، مختلف الجھود المضنیة لتبرید مختلف أجزاء الحاسوب.

Legion"حاسوبأنذلكشيء،ُكللیسوھذا Qبمیزةیتمتع"5 Control للمستخدمینُتوفرالتي3.0
إمكانیة االختیار الیدوي للوسائل الحراریة التي تناسب أسلوب اللعبة (ھادئ، متوازن أو ذو أداء جید).

بصوتاالستمتاعمعالجودةعاليعرضإلىالوصولُیمكنكم،EbSportsمسابقةفيالمشاركةوعند
غامر یجعل من تجربة اللعبة كأنھا واقعیة، ومن بین المزایا األخرى التي یتوفر علیھا الحاسوب المحمول من

IPSعرضشاشةھي"لینوفو"عالمة FHDأنُیمكن،للغایةسریعةإنعاشمعدالتمعجیدوضوحذات
متر.مللي3تتجاوزالاستجابةأوقاتمعھرتز240إلىتصل

Legionومع Doblyنظامبفضلأكثرمكتمالاللعبُیصبح"5 Visionالمائةفي100إلى(یصل
sRGB،(الصوتمبكراتوبینبینھاالجمعیمكنوالتي)Harman Kardon(معأوواط،2إلىتصل
Doblyالرأسسماعات Atmosاألبعاد.ثالثيصوتاتضمنالتي

Trنوعمنممفاتیحبلوحةُمزودالجدیدالحاسوبذكره،سبقماكلإلىوإضافة Shartالظاللمكافحة
متساویة.بطریقةقوةاألكثرالطلقاتمنالمزیدضمانبھدفالناعمللھبوطومفاتیح%100إلىتصلبنسبة

وتتمیز لوحة المفاتیح بأزرار متعددة الوسائط، وإعدادات المفاتیح الرقمیة، بل ومفاتیح السھم األكبر حجماً،
مناطق).4مناختیاريخلفیةإضاءةمتغیرمعأواألبیض(باللوناألحاديالتعقبومفاتیح

Legion"معلكنالبطاریة،مشكلالحاسوبعبراالنترنتعلىاللعبعشاقیواجھماوكثیرا لن"5
یضطروا إلى إیقاف حصة لعبھم ألنھ یتوفر على بطاریة تدوم لساعات طویلة مع مكّیف كھربائي رقیق للغایة
لتحسین قابلیة النقل. كما أنھ وبفضل تقنیة "لینوفو" للشحن السریع، سیتمكن المستخدمون من شحن الحاسوب

دقیقة.30عنتقلالمدةفيالمائةفي50إلى5من

AMD"بمعالجالمزود"Legion5"حاسوبثمنویبدأ Ryzen أنحینفيدرھما،17.999من"7
®Intel"بمعالجالحاسوب Core"™مختلفلدىعلیھالحصولوُیمكندرھما،19.999منثمنھیبدأ

بائعي عالمة "لینیفو" في المغرب.


