
 

 
 
 

البلوتوث  نظام و 4Kبوضوح   NEXTالجوي  نظام الترفيهالخطوط السعودية تختار 
 أفيونيكسباناسونيك من الصوتي 

  
 

  توقيع  اليوم عن  أفيونيكسأعلنت شركة باناسونيك    –  2021نوفمبر    15دبي، اإلمارات العربية المتحدة،  
السعودية الخطوط  شركة  مع  السعودي لتزويد    ، اتفاقية  الوطني  الترفيه    الناقل  أنظمة  متن  بأحدث  على 

االتصال  مزودة    4Kبدرجة وضوح    الطائرة المدى  بخاصية  طائراتها من طراز    على  ،بلوتوث قريب 
 .A321neoيرباص ا
 

إلى جانب    A321neo  من طرازجديدة  طائرة    20على متن    الترفيهي  NEXT IFEوسيتم تركيب نظام  
  سعياً منها   NEXT  نظامل  باناسونيك ر  يطوت  ويأتي.  A321neoXLRيرباص  اطائرة من طراز    15
  عمليات ليواكب مستجدات    النظام  يمكن إعادة ضبط، كما  مقصورات الطيران  تجارب أفضل  إحدى    توفيرل

السعودية  المستقبل  الخطوط  يتم   الرقمية   أفيونيكس   باناسونيك خدمات  من  النظام  يستفيد  وس  . في    التي 
حقيق  وت  ورفع مستوى التفاعل معهم،  الضيوفلتعزيز والء    هاميصميجري تو  ،بشكل مستمر  هاريتطو

 . عائدات
 

إلى الوضوحتجربة    وباإلضافة  المتكاملة عالية  السفر  نظام  مقصورة  كذلك  السعودية  الخطوط  ستقدم   ،
لتتيح لضيوفها إلى    البلوتوث،  الترفيه  الوصول    األذنسماعات  عبر    المتنوعةمكتبة كاملة من خيارات 

 الخاصة بهم والمزودة بتقنية البلوتوث. 
 
بوصة    16عبر شاشات بحجم  الكاملة    4kوضوح  بتجربة    االستمتاع ضيوف درجة األعمال من  وسيتمكن   

حال  وأحبائهم    ذويهممع    مباشرة  تواصليتمكنوا من اللكي    للهواتف،  الشحن الالسلكي  ميزة  واالستفادة من
وجهتهم. إلى  بالسعودية    الخطوط  اختارت  فقد  الضيافة درجة  في  أما    وصولهم  مقعد   كل  ة  شاشتزويد 

 لكل مقعد. عالية الطاقة   USBبوصة ومخارج شحن  12بحجم  4K بوضوح
 

سين كين  السيد  باناسونيك    ،وقال  لشركة  التنفيذي  سعداء"   أفيونيكسالرئيس  مع    بتعزيز  نحن  شراكتنا 
ال  ، الخطوط السعودية   4Kمن خالل أول تقنية ترفيه جوي بدرجة وضوح    مسافرورفع مستوى تجربة 

العالم  بلوتوث في  بتقنية  الشراكة إلى    لتوسيع نطاق ، ونحن متحمسون  مزودة  الجديد من  هذه  األسطول 
من خالل    مسافرالتي تساعد على ضمان تجاوز توقعات الالطائرات وتزويدها بالمعدات والخدمات الرقمية  

 تقديم أفضل الخدمات المتوفرة اليوم وفي المستقبل." 
 
الجويد  مزو  أفيونيكس باناسونيك  تعد  و الترفيه  على    IFE  أنظمة  السعودية  من  طائر  45للخطوط  ة 

 .B787-10وبوينغ  A320إيرباص  ي طرازمن  أسطولها 
 
 

الكشي القال  من جهته،   إبراهيم  ل كابتن  التنفيذي  يسعدنا  "  للنقل الجوي   لخطوط السعوديةاشركة  الرئيس 
موثوقة    تفي بوعودها بتزويدنا بأنظمة ترفيه جويدائماً ما  ، والتي  أفيونيكسباناسونيك    معالشراكة  تجديد  

أفضل تجربة طيران    توفيروالبلوتوث القدرة    4K. وسيضمن لنا تطبيق تقنيتي  وجاذبة ومخصصة لضيوفنا
 ." لضيوفنا ممكنة في األجواء

 



 

  - انتهى  -
  

 عن الخطوط الجوية العربية السعودية 
 

م، 1945هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، تأّسست عام    )الخطوط السعودية(  الخطوط الجوية العربية السعودية
 وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق األوسط. 

 
الخطوط السعودية عضٌو في االتحاد الدولي للنقل الجوي )إياتا( واالتحاد العربي للنقل الجوي )آكو(، وعضٌو في تحالف  

 م.2012طيران عالمية منذ العام شركة  19سكاي تيم الذي يضم 
 

على تصنيف الخمس نجوم على  حازت الخطوط السعودية العديد من الجوائز والتقديرات المرموقة، أحدثها كان حصولها  
من   العالمية  الطيران  شركات  وعلى  Airline Passenger Experience Association (APEX)مستوى   ،

 . SIMPLIFLYINGالماسي لشركات الطيران األكثر أماناً صحياً المدعوم من  APEXتصنيف 
 

اإللكتروني:  الموقع  زيارة  يرجى  السعودية،  العربية  الجوية  الخطوط  حول  المعلومات  من   لمزيد 
https://www.saudia.com/ 
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