
پیشنهاد های دیجی کاال برای انتخاب دوربین  

از حرفه ای و نیمه حرفه ای تا دوربین های تخصصی ورزشی

       یک راهنمای جمع وجور برای عکاسی با موبایل
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Intel Core i7 6700HQ :پردازنده ی مرکزی

پردازنده ی گرافیکی:  GeForce GTX960M GDDR5انویدیا

DDR4 حافظه ی رم: 16 گیگابایت

IPS صفحه نمایش: 15.6 اینچی

لپ تاپ از وسایل روزمره پرکاربرد است؛ ابزاری که هر روز و همه جا از آن استفاده می کنیم. به طور کلی می توان لپ تاپ های موجود در این جشنواره 

با به دو گروه اصلی اداری )مقرون به صرفه( و گیمینگ ) مخصوص بازی( تقسیم کرد. هر یک از این گروه ها، ویژگی های مخصوص به خود  دارند. این 

ویژگی ها عبارت اند از: حافظه ی رم، پردازنده ی مرکزی و گرافیکی همراه با نوع صفحه ی  نمایش. 

Intel Celeron N3150 :پردازنده ی مرکزی

Intel HD Graphics :پردازنده ی گرافیکی

DDR3 حافظه ی رم: 4 گیگابایت       

TFT صفحه نمایش: 11 اینچی

 ROG GL552VWلپ تاپ ایسوس مدل  Aspire R3-131T-C1Z2لپ تاپ ایسر مدل

چه دانشجو باشید 
چه گیمرحرفه ای

حرفه ای ترین لپ تاپ گیمینگ

در جشنواره ی فروش لپ تاپ ، می توانید با کاربردی ترین و حرفه ای ترین لپ تاپ های اقتصادی و گیمینگ آشنا شوید

لپ تاپ جشنواره فروش
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ROG GL502VY لپ تاپ ایسوس مدل

Intel Core i7 6700HQ :پردازنده ی مرکزی

پردازنده ی گرافیکی: GeForce GTX980M GDDR5 انویدیا

DDR4 حافظه ی رم: 16 گیگابایت

IPS صفحه نمایش: 15.6 اینچی

3343
تعداد کاالهای رسته

13
تعداد کاالها 

در جشنواره ی فروش

ان7.3
وم

ت

بیش ترین قیمت

میلیون

ان1.4
وم

ت

کم ترین قیمت

میلیون

AMD Quadcore A6-5200 :پردازنده ی مرکزی

AMD Radeon R4 :پردازنده ی گرافیکی

DDR3 حافظه ی رم: 4 گیگابایت

TFT صفحه نمایش: 15.6 اینچی

6200U Intel Core i5 :پردازنده ی مرکزی

920M GeForce پردازنده ی گرافیکی: انویدیا

DDR4 حافظه ی رم: 4 گیگابایت

TFT صفحه نمایش: 15.6 اینچی

AF131DX-15 لپ تاپ اچ پی مدلIdeaPad 310 لپ تاپ لنوو مدل
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61
تعداد کاالهای رسته

9
تعداد کاالها 

در جشنواره ی فروش

تب استفاده از اسکوترهای برقی متام دنیا را فراگرفته است. اسکوتر  یکی از مدرن ترین وسایل حمل ونقل است که در مقایسه با وسایل حمل ونقل 

 ،X و Q باعرضه ی اسکوتر های برقی رسی ،)Airwheel( »دیگر، از کمرتین میزان مرصف انرژی و استهالک بهره  می برد. رشکت آمریکایی »ایر  ویل

توانسته ایده ی جدیدی در این صنعت ارائه کند. تفاوت اصلی رسی Q و X با دیگر اسکوتر های موجود در بازار، فاصله ی کم چرخ ها از یکدیگر و قدرت 

مانور باالست. در ادامه می توانید با اسکوتر های رسی Q و X ایر  ویل که در فروشگاه دیجی کاال قابل خریدند، بیشرت آشنا شوید.

اسکوتر Airwheelجشنواره فروش

هوشمند حرکت کنید

ان 3
وم

ت

بیش ترین قیمت

میلیون

ان 1.95
وم

ت

کم ترین قیمت

میلیون
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وزن: 11.5 کیلوگرم

توان باتری: 170 وات

نهایت سرعت: 17 کیلومتر بر ساعت

Q5 اسکوتر برقی ایرویل مدل

وزن: 14 کیلوگرم

توان باتری: 260 وات

نهایت سرعت: 17 کیلومتر بر ساعت

 S6 اسکوتر برقی ایرویل مدل

وزن: 11.1 کیلوگرم

توان باتری: 170 وات

نهایت سرعت: 18 کیلومتر بر ساعت

X8 اسکوتر برقی ایرویل مدل

وزن: 11.1 کیلوگرم

توان باتری: 130 وات

نهایت سرعت: 18 کیلومتر بر ساعت

Q6 اسکوتر برقی ایرویل مدل

وزن: 9.8 کیلوگرم

توان باتری: 130 وات

نهایت سرعت: 18 کیلومتر بر ساعت

X3 اسکوتر برقی ایرویل  مدل

سبک ترین و کم  استهالک ترین
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چراغ های تزییتی تلفیقی از نور و زیبایی هستند. این چراغ ها، فناوری LED دارند و می توانند از سقف آویزان باشند، روی دیوار 

نصب شوند یا در گوشه ای از خانه روی میز قرار بگیرند و به اتاق خواب یا اتاق نشیمن تان روشنایی ببخشند. در بعضی از مدل های 

این چراغ ها، می توانید با ملس بدنه ی چراغ، سطح انتشار نور را تعیین کنید.در جشنواره ی خرید چراغ های تزیینی دیجی کاال، 

می توانید چراغ تزیینی دلخواه تان را میان مدل های  متنوع چراغ ها پیدا کنید. 

نوع نصب: آویز سقفی

شکل: کروی

تعداد المپ/LED : یک عدد

E27 دارای یک عدد سرپیچ

ابعاد: 30 × 86 سانتی متر

نوع نصب: دیواری

جنس بدنه: چوبی

تعداد المپ/LED: دو عدد

E14 دارای دو عدد سرپیچ

ابعاد: 14× 27 × 29 سانتی متر

چراغ دیواری دارکار مدل پنجره ای کد 456چراغ آویز دارکار مدل اطلس کد 123

چراغ های تزیینیجشنواره فروش

424
تعداد کاالهای رسته

284
تعداد کاالها 

در جشنواره ی فروش

ان45 هزار
وم

ت

کم ترین قیمت

ان2
وم

ت

بیش ترین قیمت

میلیون

پربازدیدترین
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LC20 نوران مدل LED چراغ رومیزی لمسی

نوع نصب: رومیزی

شکل: مکعب

ابعاد: 10 × 10 × 10 سانتی متر

میزان نوردهی:  540 لومن

توان: 5.4 وات

نوع نصب: ایستاده

جنس بدنه: چوبی

تعداد المپ/LED: چهار عدد

E14 دارای چهار عدد سرپیچ

ابعاد: 20 × 37 × 130 سانتی متر

نوع نصب: آویز سقفی
جنس بدنه: چوبی
تعداد المپ/ LED:  3+6 عدد

 دارای شش عدد سرپیچ E27 و 
E14 سه عدد سرپیچ
ابعاد: 73 × 79 سانتی متر

لوستر دارکار مدل رومی 6 شعله کد 230چراغ تزیینی دارکار مدل رومینا کد 615


