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با ما بررسی،انتخاب و خرید آنالین را تجربه کنید

دیجیکاالباافتخارتقدیممیکند:
کمپینحمایتازکاالهایباکیفیتایرانی

درآخرینروزهایزمستانمتفاوتپیادهرویکنید چیدمانمیزصبحانهاشتهایتانرابازمیکند

گزارشیکتکاملشکستخورده

لپ تاپ   تبلت   لپ تاپ
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روزهایآخراسفندباآفتابیکهگاهیحسابیداغ
میشودجانمیدهدبرایخیابانگردی؛برایاینکه

شالوکالهکنیدودوستداشتنیترینابزارهای
روزمرهتانرابرداریدوراهیخیابانهاوکوچهو

پسکوچههایشهرشوید.اینگشتوگذارشهری
البهالیروزمرگیهایروزهایشلوغآخرسال،با

انتخابیکپوششگرموخوشرنگمیتواندحسابی
سرحالتانبیاورد.پوششیکهاگرکاربردیهمباشد

شهرگردیتانرادلچسبترمیکند.
برایانتخاباینپوششکاربردینگراننباشید.باچند
کلیکدرسایتدیجیکاالمیتوانیدبرایپوششسرتا

پایتانگزینههایهیجانانگیزیپیداکنید.
عالوهبراجزاییکهبرایپوششتاننیازدارید،اگردنبال
ابزارهاییهستیدکهشهرگردیتانراجذابترکندباز
همسراغدیجیکاالبیاییدزیراشمابههدفونیبرای

شنیدنموسیقیویکگوشیموبایلکاربردیباکیفیت
عکاسیباالهماحتیاجدارید.

اگرشمایکیازاعضایباشگاهشیکپوشهاهستید
کهبرایخریدتکتکاجزایظاهروپوشششانفکر
میکنندوهرجزءراباهدفخاصیانتخابمیکنند،

اینجایکمجموعهیزیباوهیجانانگیزمنتظرشماست.
مجموعهایازلباس،ساعت،گوشیموبایل،هدفونو
کفشوکولهپشتی.مجموعهایبراییکشهرگردی

آرامبخشزمستانیدرآستانهیبهار.

درآخرینروزهایزمستانبایکظاهرمتفاوتپیادهرویکنید
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عکس : آتلیه دیجی کاال
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سویشرت برای ظاهر 
اسپرت انتخاب مناسبی 

است. پیشنهاد دیجی کاال 
برای شما سویشرت 

مردانه ی کلمبیا مدل 
 Timber Ridge Fleece

است. برگ برنده  ی این 
سویشرت جنس پلی استر 
آن است. چند سالی است 

که الیاف مصنوعی در 
تولید پوشاک ورزشی 

جای الیاف نخ و پنبه ی 
طبیعی را گرفته  و باعث 

سبکی آن شده  است.
برش و دوخت زیبای 

 Timber سویشرت مدل
Ridge Fleece آن را از 

حالت صرفا ورزشی خارج 
کرده است؛ به خصوص اگر 

آن را با یک شلوار جین 
ست کنید. 

با سویشرت مردانه ی 
 Timber کلمبیا مدل

Ridge Fleece از باد و 

سرما در امان خواهید بود.

گوشی موبایل، تبلت،  
کیف پول، شارژر تبلت 

و  خوراکی های خوشمزه 
تعدادی از وسایلی است 
که خیلی هایمان هر روز 

صبح  به کیف هایمان 
سرازیر می کنیم.  انتخاب 

کوله پشتی  امریکن توریستر 
مدل Buzz 2015 خیال 

شما را راحت می کند که 
برای تمام وسایل تان فضای 
کافی وجود دارد. کوله ای 
با ۱۰ جیب که می توانید 
همه ی خرده ریزهایتان را 
در آن بریزید. جیب های 
داخلی کوله پشتی همان 

فضای معجزه گرند.  اگر یک 
تبلت یا لپ تاپ  ۱5 اینچی 

دارید می توانید آن را در 
محفظه ی مخصوص 

لپ تاپ بگذارید.  نگران 
کتاب و مجله  تان هم 

نباشید چون در محفظه ی 
پشت لپ تاپ برای  آن ها جا 

پیدا می کنید. 

برای آدم های شیک پوش 
دستمال گردن یک تکه ی 

دوست داشتنی از لباس  
است. دستمال گردن 

هرچقدر کاربردی تر باشد، 
دوست داشتنی تر می شود. 

وقتی دستمال سر و 
گردن Buff با بافت تونلی  

بدون دوخت دارید 
یعنی هم زمان یک شال 

گردن، کاله، دستمال سر، 
مچ بند، محافظ صورت 
و هدبند دارید. نگران 

حساسیت هم نباشید. 
الیاف میکروفیبر پلی استر 

این دستمال گردن،  آن 
را ضدبو و ضدحساسیت 

کرده است.  دستمال  گردن 
Buff می تواند دمای بدن 

را مقابل سرما نگه دارد ،   از 
نفوذ باد  جلوگیری کند و 

در عین حال قابلیت خروج 
رطوبت و عرق دارد. در 

کنار این ویژگی ها در برابر 
نفوذ عوامل بیماری زا هم 

مقاومت می کند. 

خیلی ها معتقدند  اگر 
موسیقی نبود دنیا چیزی 
کم داشت. آن هایی که با 

این جمله موافقند باالخره 
برای شنیدن قطعه های 

موردعالقه شان یک راه حل 
خوب پیدا می کنند. 

Razer Kraken هامن طور 

که از  اسمش پیداست 

یک هدفون معمولی 
نیست. اسم »کراکن« 

از یک موجود افسانه ای 
عظیم الجثه ی دریایی 

برداشت شده که روزگاری 
در سواحل نروژ و ایسلند 

زندگی می کرده است.  
این هدفون هم نسبت به 

هدفون های رایج دیگر 
اندازه ی بزرگ تری دارد. 

عالوه بر  بزرگی، دوام، 
قدرت و درعین حال وزن 

کم Razer Kraken  را برای 
یک موسیقی گوش کن 
حرفه ای به یک رفیق 

صمیمی همیشگی تبدیل  
می کند.

 سویشرت
کلمبیا

 
 کوله پشتی

 امریکن توریستر
 دستمال سر
و گردن باف

 هدفون آنالوگ
ریزر کراکن

یقهگرد 
بدونکاله 

جنسپلیاستر 

پنججیبداخلی
محفظهیمخصوصلپتاپ

قابلشستوشو

مقاومدربرابرنفوذباد
ضدبو

ضدحساسیت

صدایشفاف 
مناسببرایبازی 
اندازهیبزرگ 

نایکیهمیشهیکیاز
انتخابهایآنهاییست
کهاهلپیادهرویودویدن
هستندکفشهایاینبرند
خوشنامتهویهیمناسب

دارندوبهواسطهالیافبهکار
رفتهدرآنهاسبکوراحتند؛
اینیعنیهمهچیزیکهوقت

پیادهرویودویدنبهآن
نیازدارید.



5

اگر اهل پیاده روی باشید 
حتما این جمله را شنیدید 

که  »پا قلب دوم بدن 
است«.  قلبی که وقتی 

درست بتپد می شود یک 
شهر را با آن قدم زد. 

 Air Max کفش نایکی مدل
Premiere Run محصول 

زمانی است که طراحان 
کمپانی نایکی به فکر تولید 

یک کفش مخصوص 
دویدن و پیاده روی  

طوالنی افتادند. درنتیجه 
 Air Max Premiere Run

قرار است راحت بودن و 
آزارندیدن پاهایتان را در 
پیاده روی های طوالنی 

تضمین کند. 
تکنولوژی Air Max به 
انعطاف پذیری کفش 
کمک می کند تا بعد 
از ساعت ها دویدن یا 

قدم زدن فشاری به کف 
پایتان نیاید و احساس 

راحتی داشته باشید.

 کفش دویدن
 نایکی

مخصوصپیادهرویودویدن
سبک

تهویهبرایتنفسپا

اگرایناستایلرامیپسندید
میتوانیدباحذفسویشرتقرمزدر
فصلهایدیگرسالهمازاجزایاین
پوششاستفادهکنیدویکخوشپوش

باهوشبهچشمبیایید
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یکی از راه های جلوگیری 
از تابش مستقیم نور 

خورشید استفاده از کاله 
است. کاله New Era با 

استفاده از یک نقاب بلند 
پوست صورت تان را از 

تابش نور آفتاب محافظت 
می کند. جنس پارچه ای 

که در نقاب این کاله 
استفاده  شده از پنبه  است. 

این جنس پارچه  باعث 
می شود از پوسیدگی این 

بخش از کاله که بسیار 
معمول است تاحدودی 

جلوگیری شود و عمر 
مفید کاله را  بیشتر کند. 
جنس پارچه ای مشبک 

باالی کاله New Era باعث 
تهویه ی هوای داخل کاله 
شده و بوی نامطبوع داخل 

آن را از بین می برد. 
ا ین کاله آرم باشگاه 
 NY معروف بیسبال

Yankees را دارد  که 

معموال روی کاله های کپ 
حک می شود.

 SmartWatch2 نام نسل 
دوم ساعت های هوشمند 
سونی  و از  محبوب ترین 

ساعت های مچی 
هوشمندی است که 

تابه حال به بازار آمده است. 
این نسل به SW2 معروف 
هستند. SW2 می تواند 

با تلفن های اندروید 
 NFC که از تکنولوژی

استفاده می کنند، ارتباط 
برقرار کند. با این ساعت 

می توانید فایل های بلوتوث 
دریافت کنید  یا با پورت 
USB اطالعات جابه جا 

کنید. با ساعت هوشمند 
سونی SW2 می شود به 

تماس های پاسخ داده شده، 
رد تماس ها و تماس های 

ازدست رفته دسترسی 
داشت. SW2 یک لپ تاپ 
جمع وجور همراه است؛ 

چون روی ساعت مچی تان 
می توانید ایمیل ها یا 

پیام هایتان را در شبکه های 
اجتماعی چک کنید. 

این روزها یک گوشی 
هوشمند و کاربردی یکی 
از ابزارهای اصلی آسایش 
به شمار می  آید. می توانید 

سراغ یکی از تازه ترین 
گوشی های ال جی بروید. 

گوشی LG V10 همان 
گوشی موردنیاز شماست. 
LG V10 با سخت افزاری 

قدرتمند، نمایشگری بزرگ 
و دوربین اصلی با کیفیت 

باال و دو دوربین برای 
سلفی جزو گوشی های 

پرطرفدار است. با داشتن 
LG V10  هیچ کدام از 

قاب های دوست داشتنی، 
خاطره انگیز یا مهم 

روزانه تان را از دست 
نمی دهید. 

دوربین ۱6 مگاپیکسلی 
این گوشی با فلشی از نوع 

LED و فوکوس لیزری، 

کیفیت عکس های شما را 
فوق العاده می کند. 

New Era
کال ه کپ 

Sony 
SmartWatch 2

LG V10 Mobile 
Phone

ساختارمشبکتهویه
قابلیتتنظیمسایز

جذبرطوبت

بدنهیفلزی
ضدآب

صفحهیمربعی

دودوربینسلفی
نمایشگربزرگ
بدنهیضدضربه

اگربهموبایلتانبهچشم
یکدوربینعکاسی

نگاهمیکنیدLG V10 با
دودوربینسلفیمنحصر
بهخودشوالبتهدوربین
اصلی16مگاپیکسلی

انتخابدرجهیکیبهنظر
میرسد.

همچنین برایآنهاییکه
طراحیگوشیG4دلشان
رابردهبود،V10پیشنهادی
استکهنمیشودبهراحتی

ردشکرد.
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فکراندازهیبزرگهدفون
نباشید.کاپهایاینهدفونطوریطراحی
شدهکهازمفصلهایشبهسمتداخلتا
میشودومیتوانیدداخلکولهبرایشیک

جایخوبپیداکنید


