


Дисплейні модулі
Сучасні смартфони — це справжні витвори мистецтва, що складаються з великої
кількості синхронізованих між собою частин та деталей. Найбільш багатогранна та
чутлива з них — дисплейний модуль на телефон. Він відповідає за відображення
текстової та графічної інформації та займає всю передню площу пристрою.

Ця особливість значно підвищує чутливість екрана до механічних пошкоджень. Багато
людей використовують для захисту своїх мобільних спеціальне скло, бампери та
чохли. Однак навіть вони неспроможні врятувати дисплей із тачскріном після сильного
удару або падіння з великої висоти.

Розбитий екран — одна з найчастіших причин звернення до сервісних центрів. Вартість
ремонту в таких випадках може досягати 50 % ціни телефона. Чому ж так
відбувається?

Особливості будови
Модуль екрану складається з двох частин: самого дисплея з матрицею та сенсорного
скла — тачскріна. Матриця формує картинку, яка з допомогою поляризаційних фільтрів
насичується кольором, а тачскрін відповідає за прийняття та передачу на материнську
плату імпульсів від дотиків.

У нових моделях телефонів почали склеювати ці шари прозорою основою, тому
пошкодження однієї з запчастин, найімовірніше, потягне за собою потребу заміни всієї
конструкції повністю.

Досить мало сервісних центрів беруть на себе відповідальність провести
розклеювання цілісного екрана. Це вимагає певної кваліфікації та високого рівня
майстерності, а тому краще не ризикувати та купити екранний модуль на телефон
повністю. Великий вибір деталей для смартфонів представлено на сайті мобо.

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F


Дисплейний модуль на телефон: вибір та заміна
Перед тим, як замовити новий дисплей для телефону, важливо врахувати всі його
особливості. Апарат спрацюється з новою деталлю лише за умови повної сумісності.

Якщо у вас обмежений бюджет, можна спробувати підібрати універсальний модуль
для смартфона, що підходить для цілої низки пристроїв зі схожою конструкцією. Під
час пошуку потрібно враховувати ширину, довжину та діагональ пристрою, його форму,
а також кількість та маркування наявних контактів.

Ще одним способом заощадити є вибір виготовленої на сторонніх заводах копії модуля
для вашого гаджета. Однак установка такої деталі, найвірогідніше, призведе до
спотворення кольору, яскравості та контрасту. Крім того, неоригінальні екрани мають
знижену міцність через брак загартованого захисного скла й напилення, що відштовхує
жир.

З огляду на все вищесказане, не важко дійти висновку, що найкращою турботою про
ваш смартфон стане оригінальний дисплейний модуль із рамкою, виготовлений
виробником телефона. Такі моделі відповідають усім стандартам та вимогам, а також
проходять перевірку на якість. Їхня ціна буде вищою за копію, але вона повністю
окупиться комфортом під час використання.

Спроба самостійного ремонту може зашкодити телефону, оскільки ця операція
потребує певних знань, навичок та інструментів. Тому замінювати модуль екрана краще
в спеціалізованих студіях. Експерти допоможуть вам із його вибором та розкажуть про
всі етапи роботи.

Де замовити екранний модуль?
Інтернет магазин аксесуарів для телефонів mobo пропонує недорого придбати екран
від оригінальних виробників. У нас можна купити дисплейний модуль будь-якої
марки:

● Huawei;
● Xiaomi;
● Meizu;
● Sony;
● Apple;
● Nokia;
● ZTE;
● Flay та інші.

Підібрати потрібний пристрій можна навіть онлайн.

Функція пошуку та система фільтрів допоможе знайти модуль дисплея безпосередньо
для вашого мобільного. Завдяки детальним фото на сторінці кожного товару ви
дістанете можливість перевірити їхню сумісність і підібрати колір рамки.

Продемонстрована   в каталозі продукція сертифікована та має доступну вартість.

Наші менеджери готові допомогти з вибором та оформленням замовлення. А для
повного комфорту клієнтів діє швидка доставка на території України.

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B0
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7-%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83-%D0%BD%D0%B0
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%97%D1%85-%D1%96-%D1%97%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B9
https://mobo.net.ua/

