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لپ تاپ های رسی وایو رشکت سونی، نامی آشنا برای بسیاری از عالقه مندان این حوزه است. بعد از واگذاری این برند از طرف رشکت سونی، 

محصوالت وایو تنها در کشور ژاپن توزیع می شد. اکنون این محصوالت در متام دنیا فروخته می شوند و به تازگی سه رسی الرتابوک Z ،S و  Z Flipدر 

ایران نیز موجود شده اند. می توانید در سایت دیجی کاال به قسمت مربوط به آلرتابوک های وایو مراجعه کنید، نقد فنی آن ها را بخوانید و تصمیم به 

خرید این همراه قدیمی و قدرمتند بگیرید.

وزن: 1.34 کیلوگرم

Core i5 : سری  پردازنده

ظرفیت  حافظه ی RAM : 8 گیگابایت

ظرفیت حافظه ی داخلی: 256 گیگابایت

وزن: 1.34 کیلوگرم

Core i7 : سری  پردازنده

ظرفیت  حافظه ی RAM : 16 گیگابایت 

 ظرفیت حافظه ی داخلی:  512 گیگابایت

  VAIO Z Flip - C لپ تاپ 13 اینچی وایو مدل  VAIO Z Flip - A لپ تاپ 13 اینچی وایو مدل

این همــراه قدیمــی و قدرتمنــد
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 VAIO Z - A  لپ تاپ 13 اینچی  مدل

وزن: 1.17 کیلوگرم

Core i7 : سری  پردازنده

ظرفیت حافظه RAM : 8 گیگابایت

ظرفیت حافظه ی داخلی: 256 گیگابایت

ان5میلیون
وم

ت

کمترین قیمت

3251
تعداد کاالهای رسته

9
تعداد کاالها 

در جشنواره ی فروش

ان10
وم

ت

بیش ترین قیمت

میلیون

وزن: یک کیلوگرم

Core i7 : سری  پردازنده

ظرفیت  حافظه ی RAM : 8 گیگابایت

ظرفیت حافظه ی داخلی: 256 گیگابایت

وزن: یک کیلوگرم

Core i5 : سری  پردازنده

ظرفیت  حافظه ی RAM : 8 گیگابایت

ظرفیت حافظه ی داخلی: 128 گیگابایت

  VAIO Z Flip - A لپ تاپ 13 اینچی وایو مدل  VAIO Z Flip - C لپ تاپ 13 اینچی وایو مدل

جشنواره فروش Vaio سری جدید
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به گوش هایتان احترام بگذارید

اگر قصد دارید یک هدفون برای شنیدن 

موسیقی، برقراری متاس های صوتی و... تهیه 

کنید، به این قسمت از جشنواره فروش رسی 

بزنید و مدل های مختلف هندزفری و هدست 

را مشاهده کنید. انواع هندزفری های باسیم 

و بی سیم، بر اساس سازنده های معترب را 

می توانید در این گروه خریداری کنید.

هندزفریجشنواره فروش

مدت زمان شارژ باتری برای مکالمه: 9 ساعت

مدت زمان شارژ باتری در حالت استندبای: 216 ساعت

وزن: 9.9 گرم

ورژن بلوتوث: 4.0

  Classic هدست بلوتوث جبرا  مدل

مدت زمان شارژ باتری برای مکالمه: 72 ساعت

مدت زمان شارژ باتری در حالت استندبای:720 ساعت

وزن: 8 گرم

ورژن بلوتوث:  4.1

  Enjoy Series هدست بلوتوث توتو  مدل
پرفروش ترین

جدیدترین
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324
تعداد کاالهای رسته

23
تعداد کاالها 

در جشنواره ی فروش

ان15 هزار
وم

ت

کم ترین قیمت

ان350 هزار
وم

ت

بیش ترین قیمت

 Voyager Legend  هندزفری پلنترونیکس  مدل

وزن: 18 گرم

ورژن بلوتوث: 3.0

مدت زمان شارژ باتری برای مکالمه: 7 ساعت 

مدت زمان شارژ باتری در حالت استندبای: 264 ساعت

رابط: جک 3.5 میلی متری

طول کابل: 1.2 متر

امپدانس: 32 اهم

حساسیت: 32 دسی بل

  EarPods هدفون اوریجینال اپل  مدل

مدت زمان شارژ باتری برای مکالمه: 9 ساعت

مدت زمان شارژ باتری در حالت استندبای: 216 ساعت

وزن: 8.5 گرم

ورژن بلوتوث: 4.0

  Mini هدست بلوتوث جبرا  مدل
محبوب ترین

پربازدیدترین
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2155
تعداد کاالهای رسته

39
تعداد کاالها 

در جشنواره ی فروش

ان20 هزار
وم

ت

کم ترین قیمت

اگر به طور حرفه ای عکاسی 

می کنید، می دانید که تنها داشنت 

یک دوربین خوب کافی نیست و 

برای ثبت عکس های بهرت نیاز به 

لوازم جانبی  هم دارید. انواع لنزهای 

مختلف و فیلرت لنز، فالش و هود 

لنز از لوازم جانبی موجود در این 

جشنواره هستند.

لوازم جانبی دوربینجشنواره فروش

ان6,5
وم

ت

بیش ترین قیمت

میلیون



فاصله ی کانونی: 70-200 میلی متر

 EF  :ماونت لنز

32/F :بیشینه ی نسبت کانونی

F/ 2.8 :کمینه ی نسبت کانونی

   EF-S 70-200mm F/2.8 L USM IS IIلنز کانن  مدل

فاصله ی کانونی: 18-200 میلی متر

DX  :ماونت لنز

F/ 22-36 :بیشینه ی نسبت کانونی

5.6-3.5 /F :کمینه ی نسبت کانونی

لنز نیکون 
 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED VR II DX AF-S مدل

فاصله ی کانونی: 50 میلی متر

کمینه ی فاصله ی فوکوس: 35 سانتی متر

EF :ماونت لنز

نوع موتور فوکوس: مرحله ای

EF 50mm f/1.8 STM لنز کانن  مدل

شیشه ی فوق مقاوم و ضد خط و خش

مقاوم در برابر طول موج های 

فرابنفش تا 370 نانومتر

بسیار باریک و مقاوم

Protector UV 77mm فیلتر لنز منتر  مدل

CR2032 :باتری

برد: تا 4.8 متر

کنترل دوربین از طریق 

اشعه ی مادون قرمز

RC-6 ریموت کنترل بی سیم دوربین کانن  مدل

پربازدیدترین

جدیدترین

پرفروش ترین

محبوب ترین
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دست خالی 
نمانید

چاقوهای Victorinoxجشنواره فروش

ابعاد: 2/5 × 2 × 9.1 سانتی متر

وزن: 102 گرم

نوع چاقو: تاشو

نوع تیغه: فوالد ضدزنگ

تعداد عملکرد: 18 عدد

ابعاد: 2.6 × 1.7 × 12.6 سانتی متر

وزن: 110 گرم

نوع چاقو: ضامن دار

نوع تیغه: فوالد ضدزنگ

تعداد عملکرد: 4 عدد

  Explorer چاقوی ویکتورینوکس  مدل   Ranger Grip چاقوی ویکتورینوکس  مدل

در یک کوه نوردی یا کمپینگ به ابزارهای مختلفی 

نیاز داریم تا سفری لذت بخش و راحت داشته 

باشیم. یکی از این ابزارها، چاقوهای چندکاره است 

که ممکن است در هرلحظه از سفر به کار ما بیاید. 

در این جشنواره ی فروش می توانید چاقوهای 

ویکتورینوکس را خریداری کنید که از برندهای 

معترب است .
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CH Soldier  چاقوی ویکتورینوکس مدل
ابعاد 8 × 111 سانتی متر

وزن: 131 گرم

نوع چاقو: تاشو

نوع تیغه: فوالد ضدزنگ

تعداد عملکرد: 10 عدد

204
تعداد کاالهای رسته

161
تعداد کاالها 

در جشنواره ی فروش

ان750
وم

ت

بیشترین قیمت

هزار

ان40  هزار
وم

ت

کمترین قیمت

ابعاد: 10 × 1.5 × 1 سانتی متر

وزن:60 گرم

نوع چاقو: دسته دار

نوع تیغه: فوالد

تعداد عملکرد: 1 عدد

ابعاد: 9/2 × 2.3 × 0.9 سانتی متر

وزن: 44 گرم

نوع چاقو: تاشو

نوع تیغه: فوالد

تعداد عملکرد: 1 عدد

  Floral Knife چاقوی ویکتورینوکس  مدل   Pioneer Alox چاقوی ویکتورینوکس  مدل


