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بهتر از این نمی شود! این که بتوانی   لذتی شبیه قدم زدن درفروشگاه های 
صنایع دستی و حظ بردن از رنگ ها، نقش ها و دست ساخته های متنوع 
ایرانی را   با دیجی کاال تجربه کنی؛ آن هم وقتی که پشت کامپیوترت 
نشسته ای.  برای این که بدانید در این گردش مجازی چه لذتی نصیب تان 
می شود  صفحات معرفی رسته ی صنایع دستی را از دست ندهید؛ 
صفحاتی که   پیشنهادهایی چشم نواز دارند.      

محبوبه افتخاری

دبیر اجرایی

این هیجان انگیزترین شماره ی نشریه ی 
دیجی کاالست! یک راهنمای کامل برای خرید 
جهیزیه که با تالش بسیار همکارانم آماده شده 
و آنقدر خوش و آب رنگ از آب درآمده که فکر 
کنم دل خیلی از مجردها را ببرد و آنها را خیلی 
جدی تر از قبل به فکر تاهل بیندازد! 
):

نیام رسول زاده

مدیر ارشد محتوا

ششمین شماره در ۱00 صفحه؛ تغییر بزرگ ما برای 
رسیدن به یک راهنمای جامع تر و کاربردی تر. 
بخشی از این شماره ی ویژه هم در هماهنگی با 
برنامه های ویژه ی مجموعه ی دیجی کاال در ماه 

مبارک رمضان است. پروموشن ها و مسابقه های 
ویژه ای که در طول این ماه پیش روی تان خواهد بود 
و این شماره قرار است چشم اندازی از آن باشد. پس 

صفحات »ماه برکت« این شماره را از دست ندهید.

خرسو  نقیبی

رسدبیر 

راهنمای خرید دیجی کاال نوپاست. در هر شماره، ایده هایی تازه را 
امتحان می کنیم تا در نهایت به مجموعه ای دست پیدا کنیم که خرید 
شما را آسان تر و لذت بخش تر کند و راهنمای کارآمدی برای انتخاب 

بهترین کاال باشد. اتفاق تازه ی این شماره، اضافه شدن بخش های 
خانه و کودک به »راهنما«ست که قرار است در شماره های آینده 

ادامه داشته باشد. پیشنهادهای خودتان را به گوش ما برسانید.

نیاز زرین بخش

معاون رسدبیر
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میان صفحاتی که در این چندین شماره طراحی کرده ام، 
صفحات راهنمای خرید لوازم خانه در این شماره از 

کاربردی ترین آن هاست. نکاتی مهم و خواندنی که می تواند 
یاری گر هر خریداری هنگام انتخاب مهم ترین کاالهای 

خانه ی خود باشد. هم محتوای این صفحه ها و هم طراحی 
دورنگ آن ها انتخاب ویژه ی من از این شماره است.

علیرضا  لطیفیان

مدیر هرنی

در این شماره آن قدر پرونده ی متنوع و جذاب داریم که قطعا اگر شرایط فعلی را 
نداشتم، برای پیشنهاد این شماره حسابی سردرگم می شدم. اما پرونده ی تجهیزات 

گردش و سفر کودک موضوعی است که تقریبا دغدغه ی هرروز من است. با اینکه 
اطالعاتم در این زمینه کم نبود، باز هم محصوالتی که در این بخش معرفی شده اند، 

برایم تازگی داشتند. البته مدیونید اگر یک درصد فکر کنید حضور فرشته ی کوچکم 
در عکس های پرونده ی این شماره، در پیشنهادم تاثیری داشته است ;(

پیدا کردن یک فهرست تقریبا کامل از اصلی ترین و 
ضروری ترین کاالهایی که باید برای خانه ی یک تازه عروس 

خریداری شود،یکی از سخت ترین کارهای دنیاست. در 
صفحات جهیزیه ی این شماره  خواستیم تا حد امکان یک 

راهنمای کاربردی برای انتخاب و خرید این کاالها بنویسیم؛ 
شاید که این کار سخت، کمی آسان و حتی لذت بخش شود.

آرش رشیف کیان

طراح گرافیک

ایثار قنواتی

تحریریه
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همه سـاله با نزدیک شـدن به ماه مبـارک رمضان تنها قمر سـیاره ی زمین، 

کره ی ماه، بیشتر از همیشه در گفت وگوهای روزمره ی ما وارد می شود. از 

بحث داغ استهالل و زمان شروع و پایان ماه رمضان گرفته تا نشانی از هالل 

ماه کـه زینت بخش لوگوی برنامه هـای تلویزیونی مختلف می شـود. در 

این مقاله کمی بیشـتر راجع به تنها قمر سـیاره مان صحبت خواهیم کرد.

امیررضا کامکار 



۶

تقویم های خورشیدی و قمری
بشـر از دیرباز به دنبال راهی برای نظم بخشیدن به فعالیت های خود بوده است. از طرف 

دیگر زندگی در طبیعت نیازمند دانسـتن چگونگی تغییرات آن و تشخیص زمان این 
تغییر و تحوالت اسـت. به این ترتیب تقویم از نیازهای مهم انسان بوده و هست؛ چه 

انسان امروزی که درگیر مبحث زمان سنجی و استفاده ی بهینه از وقت است و چه 
نیاکان ما که به دنبال فهمیدن زمان مناسـب برای کاشتن محصوالت کشاورزی 
بوده اند. حرکات منظم ماه و خورشید در طول زمان، نیاکان ما را بر آن داشت که 
از این نظم و هماهنگی برای سروسامان بخشیدن به فعالیت های خود بهره ببرند.
همان طور که اشاره شد ماه و خورشید در گذشته به نوعی ابزارهایی برای سنجش 
زمان بوده اند. به این ترتیب تقویم های مورد اسـتفاده ی بشر به طور کلی به دو 
نوع قمری و خورشیدی )شمسی( تقسیم شدند. در تقویم خورشیدی، اساس 
بر مدت زمان چرخش زمین به دور خورشید به عنوان یک سال است. زمین در 
مدت حدود 3۶5 روز و ۶ سـاعت یک دور کامل به دور خورشید می زند. به این 
ترتیب طول یک سال خورشیدی معموال 3۶5 روز است. هر چهار سال یک بار 
۶ سـاعت اضافه؛ از 3۶5 روز را با هم جمع کرده و یک روز را به آن سـال اضافه 
می کنند. سالی که آن را سال کبیسه می شناسیم. این  موارد مبنای تقویم مورد 
استفاده ی ما ایرانیان است که مبدا آن روز هجرت پیامبر اسالم انتخاب شده است 

و از آن به  نام تقویم هجری شمسی یاد می شود.
اما تقویم قمری بر مبنای ماه هاللی )دوره ی زمانی بین یک ماه نو تا ماه نو بعدی( 
سنجیده می شود. در ادامه کمی بیشتر راجع به تغییر ظاهری چهره ی ماه و تقویم 

قمری صحبت خواهم کرد.

فازهای ماه
نور خورشید از سمت راسـت به ماه و زمین می تابد و ماه در حال چرخش پادساعت گرد به 

دور زمین اسـت. بسته به زاویه ی بین ماه، خورشید و زمین، بخش های مختلفی از ماه روشن 
می شوند. در حالت ماه نو، ماه از لحاظ ظاهری بسیار به خورشید نزدیک می شود و تقریبا هاللی 

شکل نمی گیرد که بتوان آن را دید. به عبارتی ماه در مدار بین زمین و خورشید قرار می گیرد و در این 
حالت است که احتمال وقوع خورشیدگرفتگی وجود دارد؛ اما به دلیل انحراف محور مدار ماه نسبت به 

مدار زمین، هر ماه شاهد خورشیدگرفتگی نیستیم.  چندین ساعت پس از لحظه ی ماه نو و با فاصله گرفتن 
ماه از خورشید، هالل ماه بعد از غروب خورشید در افق غرب پدیدار می شود. با مشاهده ی این هالل است که 

آغاز یک ماه قمری اعالم می شود.
 پس از گذشـتن چند روز از لحظه ی ماه نو، آرام آرام بخش بیشتری از قرص ماه روشن می شود تا پس از حدود چهارده 

شب، شاهد ماه کامل )بدر( باشیم. در زمانی که ماه کامل می شود، زمین بین ماه و خورشید قرار می گیرد و نور خورشید تمام 
قرص ماه را روشن می کند. در این فاز اگر خورشید و زمین و ماه، هر سه دقیقا در یک راستا باشند، سایه ی زمین روی ماه می افتد و 
شاهد پدیده ی ماه گرفتگی خواهیم بود. در ادامه و پس از کامل شدن ماه، هر شب مقداری از بخش روشن ماه کم می شود تا این که 

دوباره شاهد هالل باریک ماه باشیم که این بار قبل از طلوع خورشید و در افق شرق دیده می شود.

همان طور که می دانید ماه نزدیک ترین همسایه ی آسـمانی ماست و به سبب همین نزدیکی اثرات 
ماه بر کره ی زمین و تغییرات ظاهری اش بیش از هر جرم آسـمانی دیگر بر ما آشکار است. از جزر و 

مد آب دریاها بر اثر گرانش ماه گرفته تا تغییر چهره ی ظاهری کره ی ماه در طی یک ماه قمری و 
پدیده های نجومی مانند خسوف و کسوف و مقارنه ها.
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استهالل و ماه های قمری
مدت زمانی که طول می کشـد ماه یک بار به طور کامل به دور زمین بگردد در حدود 27 روز 
است. در طول این مدت، زمین هم در حال چرخش به دور خورشید بوده و جایگاهش نسبت 
به خورشید تغییر کرده اسـت. همین تغییر موقعیت زمین سبب می شود که مدت زمانی که 
طول می کشـد تا ماه از یک فاز مشخص به فازی کامال مشـابه برسد )ماه هاللی( به جای 27 

روز، 29/5 روز باشد. برهمین اساس هر ماه قمری 29 یا 30 روزه خواهد بود. 
فرآیند دیدن هالل ماه برای اعالم آغاز یک ماه قمری چگونه اسـت؟ یکی از عوامل مهم در 
امر اسـتهالل و رویت پذیری هالل ماه، سن ماه است. سـن واقعی ماه در حدود 4/5 میلیارد 
سال اسـت؛ ولی در این جا منظور چیز دیگری است! منظور از سن ماه در این جا مدت زمانی 
است که از لحظه ی ماه نو گذشته اسـت. همان طور که اشاره شد در زمان های نزدیک به ماه 
نو، به علت نزدیکی بیش از حد ماه به خورشید تقریبا هاللی شکل نمی گیرد و ماه از نظرها 
پنهان می شـود. پس از گذشـت چندین ساعت هالل ماه تشکیل شـده و منجمان با 
بررسی مشـخصات دیگر هالل به سراغ شـکار داس مه نو می روند. طبیعتا هرچه 
سـن ماه بیشتر باشد و زمان بیشـتری از مقارنه )ماه نو( گذشته باشد، هالل ماه 

آسان تر دیده خواهد شد.
 عالوه بر سن ماه مشخصه های دیگری نیز در فرآیند استهالل تاثیرگذارند. 
فاصله ی زمانـی بین غروب خورشـید و غروب ماه از این عوامل اسـت. 
طبیعتا هرچه این فاصله بیشتر باشد، رصدگران فرصت بیشتری برای 
پیداکردن ماه خواهند داشت و با تاریک ترشدن آسمان، دیدن هالل 
هم آسان تر خواهد شـد. ارتفاع ماه از افق در زمان غروب خورشید 
و هم چنیـن جدایی زاویه ای آن از خورشـید از دیگـر عوامل مهم 
هستند. جدایی زاویه ای بیشـتر و ارتفاع زیادتر ماه از افق باعث 

سهولت کار رصدگران خواهد شد.
مشخصه های رصدی دیگری نیز بر امر استهالل تاثیرگذارند. اکثر 
این عوامل به نوعی به هم مربوط هستند و با بررسی همه ی آن ها در 
کنار هم می توان راجع به امکان رویت پذیری هالل صحبت کرد. 
گاهی وقت ها هالل را می توان به راحتی با چشم غیرمسلح دید و 
در بعضی موارد شـرایط به نحوی است که با استفاده از ابزارهای 

رصدی هم قادر به مشاهده ی ماه نمی شویم.  
نزدیک ترین همسایه ی آسمانی زمین، از گذشته های دور، موضوع 
جذابی برای انسان بوده اسـت. امروزه نیز کماکان اخترشناسان 
مشغول تحقیق روی تنها قمر سیاره مان هستند و مردم نیز هر از 
چندگاهی با نگاهی به آسمان یادی از این کره ی خشک و عاری از 

حیات می کنندکه آسمان را زیبا تر کرده است.



8



جمع شدن دور سفره ی افطار 
از لذت بخش ترین دورهمی های

 ما مسلمانان در این ماه است

زمان افطار از معدود وقت هایی 
است که همه ی اعضای 

خانواده را در روزهای پرکار 
وسط هفته دور هم جمع 

می  کند. در این ماه مهمانی ها 
دوباره از سر گرفته می شوند 
و میزبان ها تالش می کنند تا 
سفره ی دلپذیری برای وقت 

افطار پهن کنند. برای چیدمان 
سفره ی افطار می توانید 

سراغ ظرف هایی بروید که 
حال وهوای خاطره انگیز 

این ماه را زنده می کنند. از 
ظرف هایی مانند  استکان  

کمرباریک تا سماور ذغالی را  
می توانید از دیجی کاال بخرید 

و یک شب به یادماندنی را برای 
مهمان  های تان بسازید.



۱0

سرویس استکان نعلبکی »پاشاباغچه« به جای طرح شاه عباس، یک 
حاشیه ی باریک طالیی دارد. بهتر است برای ماندگاری بیشتر این 
نوار طالیی، استکان و نعلبکی پاشا باغچه را در ماشین ظرف شویی 

نگذارید و بعد از هر بار استفاده آن را با اسفنج بشویید.

برای آن هایی که روی میز افطار یا صبحانه شان انواع 
مربا می گذارند، ظرف مرباخوری »پاشاباغچه« با سه 
ظرف  مربا، انتخابی کاربردی است. این ظرف ها برای 

پذیرایی سر میز مناسب اند. عالوه براین می توانید 
برای نگه داری مربا در یخچال نیز از همین ظروف 

استفاده کنید.  

استکان نعلبکی پاشاباغچه

مرباخوری پاشا باغچه

  فنجان و نعلبکی با یک نوار 
باریک طالیی تزیین شده است.

6
6 نفره

10
10 تکه

جنس بدنه:
کریستال

کشور مبدا برند:
ترکیه

وزن:
600 گرم

ابعاد:
6×8×8سانتی متر

حجم:
82 میلی لیتر

  هر کدام از ظرف های این مجموعه 
یک قاشق دارد که جنس  استیل شان با 
درها و سبد فلزی نگه دارنده ی ظروف 
هماهنگ است.

  جنس بدنه ی مرباخوری 
پاشاباغچه شیشه ای است 
و خالف ظروف پالستیکی 

می توانید مربا را به مدت طوالنی 
در این ظروف نگه  دارید.

PERS.



کاسه های شیشه ای، رنگ غذای داخل شان را منعکس می کنند و این 
در رنگ بندی و چیدمان میز یا سفره  تاثیرگذار است. کاسه ی شیشه ای 

»پاشاباغچه« برای غذاهای رنگی مانند شله زرد بسیار مناسب است. 
کاسه ی پاشاباغچه با وجود طرح مشبک به راحتی شسته می شود و غذا در 

محفظه های آن باقی نمی ماند. 

کاسه ی پاشاباغچه

  کاسه ی پاشاباغچه 
را می توانید در ماشین 
ظرف شویی بشویید.

  کاسه ی پاشاباغچه برای 
حلیم، آش یا میوه کاربرد دارد.

6
6 تکه

خیلی ها روزه شان را با یک لیوان آب  جوش یا چای باز 
می کنند. ماگ »پاشاباغچه« حجم مناسبی چای در 
خودش جای می دهد و برای آن هایی که حجم چای 
استکان های کمرباریک راضی شان نمی کند مناسب  

است. 

لیوان  پاشاباغچه

  تراش های ماگ پاشاباغچه، 
زیبایی خاصی به آن بخشیده 

است. 

جنس بدنه:
شیشه

کشور مبدا برند:
ترکیه

  دسته ی ماگ پاشاباغچه، 
طراحی خوبی دارد و خوردن 
نوشیدنی های داغ را راحت می کند.

حجم:
120 میلی لیتر

۱۱
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  قاشق 
مرباخوری صنایع 
استیل ایران را با 

دست یا به وسیله ی 
ماشین ظرف شویی 
می توانید بشویید. 

  شیر سماور مدل 
ساده و کالسیکی دارد. 

 اگر مهمانی های افطاری تان پرجمعیت است، می توانید برای 
دسرهایی مانند شله زرد و فرنی به جای قاشق غذاخوری از قاشق 

مرباخوری استفاده کنید. قاشق مرباخوری »صنایع استیل ایران« 
ضدزنگ است. هزینه ای که برای یک دست شش تایی قاشق 

مرباخوری صنایع استیل پرداخت می کنید، بسیار به صرفه است.

سماور خانه ی مادربزرگ ها همیشه روشن بود و عطر چای تازه دمش اطاق نشیمن را 
پر می کرد. سماور ذغالی »عالی نسب« چای با عطر و طعم قدیمی تحویل تان می هد. 

با سماور زغالی عالی نسب می توانید یک سفره  به سبک قدیم بچینید و خاطرات 
گذشته را برای مهمان های خود زنده کنید.

سامور ذغالی عالی نسبقاشق مرباخوری صنایع استیل ایران 

6
6 تکه

وزن:
138 گرم

جنس بدنه:
استیل

نوع:
قاشق دسر و 

مرباخوری

  جنس بدنه ی سماور 
ذغالی عالی نسب از برنج 
است و به این راحتی ها نه 
زنگ می زند و نه رنگش 
تغییر می کند.

نوع:
ذغالی

حجم:
5 لیتر
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میز های خانه ی سریال ها و انیمیشن های سال های قدیم را یادتان است؟ روی میز 
ظرف های نقره ای رنگ وجود داشت که چیدمان میز را خیلی زیبا و منحصربه فرد 

می کرد. ظرف  وارمر سوفله ی »سیلویا« باعث می شود تا غذا بعد از سرو، مدت زمان 
بیشتری گرم بماند. ظرف سوفله ی سیلویا برای حلیم، آش یا سوپ سر میز افطار یا 

شام بسیار کاربردی است. 

سوفله ی سیلویا

وزن:
936 گرم

جنس بدنه:
پیوتر

ابعاد:
25 × 22 × 41.3سانتی متر

  در زیر ظرف جای دو شمع 
وارمر طراحی شده است.

  روی بدنه ی ظرف سوفله ی 
سیلویا، نقش های مینیاتوری به صورت 
برجسته طراحی شده است.

  داخل بدنه ی اصلی ظرف 
سوفله ی سیلویا یک ظرف 

شیشه  ای پیرکس وجود دارد.

بعضی ها ترجیح می دهند ظرف مخصوص شکرشان قاشق داشته باشد و 
عادت دارند میزان شیرینی چای شان را با تعداد قاشق های شکر بسنجند. 

اگر ظرف مرباخوری »پاشاباغچه« برای تان کاربردی است، می توانید از 
مرباخوری سرامیکی »سیلویا« به عنوان شکرپاش استفاده کنید. استیل 
به کاررفته در مرباخوری سرامیکی سیلویا با ظرف مرباخوری پاشاباغچه 

هماهنگ است و چیدمان میزتان را زیباتر می کند. 

مرباخوری رسامیکی سیلویا

وزن:
303 گرم

جنس بدنه:
سرامیک

ابعاد:
13×10×10سانتی متر

  ترکیب استیل و 
سرامیک باعث زیبایی 
محصوالت سیلویا شده 

است. 

  رنگ این ظرف ثابت 
است.برای طول عمر 
ظرف سوفله ی سیلویا 
بهتر است آن  را با آب، 
مایع صابون و ابر بشویید. 
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 راهنمایی برای خرید هرآنچه
 در یک خانه به آن نیاز دارید

صفحه های »خانه«، صفحه های تازه ی بخش راهنما هستند. این صفحه ها قرار است 
هم چون یک راهنمای جامع به شما کمک کنند تا اطالعات مفیدی درباره ی همه کاالهایی 
که می توانید از سایت دیجی کاال برای خانه تان بخرید، به دست بیاورید. در اولین شماره  ي 

بخش »خانه« سراغ وسایلی رفته ایم که برای تجهیز اولیه ی یک خانه  الزم ند. در این صفحه ها 
اطالعاتی کارآمد برای انتخاب وسایل اصلی آشپزخانه و اتاق پذیرایی می خوانید؛ هم چنین با 

فهرست کاالهای موجود در دیجی کاال آشنا خواهید شد. این فهرست پر و پیمان، کار شما را 
برای تکمیل یک جهیزیه ی ایده آل ساده می کند.  
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 عکــس: اسـتودیــو
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نکاتی که بهتر است قبل از خرید یخچال فریزر بدانید

ســردی مـن از تـو
یخچال فریزر یکی از مهم ترین وسیله  های برقی آشپزخانه  است. توجه به نکات کاربردی قبل از خرید یخچال فریزر اهمیت زیادی دارد؛ زیرا معموال 

این وسیله برای چندین سال استفاده خریداری می  شود. این نکات به شما کمک می کند تا یخچال فریزری متناسب با نوع استفاده تان بخرید. 

  توجه به برچسب انرژی 
یخچال فریزر هنگام خرید 

ضروری است. از نظر مصرف 
انرژی یخچال فریزرهایی که در 
محدوده ی ۱۶ تا 20 فوت مکعب 

قرار می گیرند اقتصادی تر 
هستند. به طورکلی هرچه 

یخچال فریزر بزرگ تر باشد، 
هزینه ی انرژی مصرفی آن هم 

بیشتر خواهد بود. 

  قبل از خرید 
یخچال فریزر، فضایی را که 
در آشپزخانه برای یخچال 
در نظر گرفته شده اندازه 

بگیرید؛ چرا که ممکن است 
اندازه ی درنظرگرفته شده با 
خریدتان هماهنگی نداشته 

باشد و باعث دردسر  شود.
  بعد از اندازه گیری، مطمئن 

شوید دِر یخچال هنگام 
بازکردن به کابینت های 
اطراف برخورد نمی کند.

  به طور متوسط یک 
خانواده ی دو نفره به یخچالی 

احتیاج دارد که ۱۶0 تا 200 لیتر 
ظرفیت داشته باشد؛ به ازای 

هر نفر الزم است 20 لیتر به 
حجم یخچال اضافه شود. 
  این اعداد به عادت های 
خرید و نوع تغذیه ی شما 

هم بستگی دارد. اگر بیشتر 
سبزیجات و میوه  مصرف 

می کنید، ظرفیت یخچال را 
کمی باالتر در نظر بگیرید.

  بهتر است قبل از خرید، ظاهر و ترکیب یخچال فریزر 
دلخواه تان را انتخاب کنید. سایدبای ساید، فریزرباال، فریزر 

پایین و توکار مدل هایی هستند که در بازار موجودند.
  بعد از انتخاب مدل، امکانات یخچال را بررسی کنید. به 

نسبت داشتن امکاناتی مثل آب ریز روی در، سبد مخصوص 
بطری و یخ ساز اتوماتیک، هزینه ی بیشتری باید برای 

خرید یخچال فریزر بپردازید.

  اگر مدل فریزرپایین را انتخاب می کنید، 
باید تصمیم بگیرید که نوع بازشدن درهای 

داخلی آن به چه صورت باشد. درهای 
فریزر های  پایین   در دو نوع کشویی یا 

دراوری هستند. 

  مدل هایی که فریزر آن ها در باال 
قرار گرفته معموال بین 7 تا ۱3 درصد 

مصرف انرژی کمتری دارند.

%7-13
  گارانتی بیشتر یخچال ها یک 
سال برای قطعات و تعمیرات و 

پنج سال برای موتور است. بهتر 
است از بین برندهای مختلف 
یخچالی را انتخاب کنید که 
گارانتی طوالنی تری داشته 

باشد.

  بعد از تمام شدن گارانتی 
یخچال، بهتر است هر ساله آن 
را سرویس کنید. با سرویس هر 

ساله ی یخچال، عمر آن را به 
بیش از  40 سال خواهید رساند.

16-20 ft

۱۶
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   فوت: 5 فوت
   رنگ: سفید

   تعداد طبقه های یخچال: 3 عدد
   مناسب برای استفاده به عنوان یخچال 

کمکی

   رنگ: سفید
   آب سردکن و یخ ساز 

اتوماتیک بیرونی
   محفظه ی مخصوص بطری

   رنگ: نقره ای
   ضد برفک ندارد

   قابلیت تنظیم دما تا 18 درجه 
سانتی گراد

   رنگ: نقره ای
   یخ ساز خودکار
   نمایشگر لمسی

   نوع یخچال: سایدبای ساید
   رنگ: سفید

   وزن: 126 کیلوگرم
   فوت: 27 فوت

   تعداد طبقه های یخچال: 4 عدد
   یخ ساز خودکار

   اخطار بازماندن در
   آب سردکن و یخ ساز بیرونی

   مجهز به سیستم کنترل با 
 LED نمایش گر

   فیلتر آب و بوگیر قوی

  نوع یخچال: ساید بای ساید
  رنگ: سفید و نقره ای

  فوت:34 فوت
  تعداد طبقه های یخچال: 5 عدد

  یخ ساز جداشونده داخلی 
  کشوی مخصوص حفظ رطوبت 
 Moisture( و تازگی مواد غذایی

 )Balance Crisper
  الستیک ضد باکتری دور در 

)Bioshield(
 کمپرسور خطی کم مصرف 

)Linear Compressor(
  سیستم عیب یاب هوشمند 

) Smart Diagnosis (

سامسونگ 
RS223ZTEW مدل

فریزر هاردستون 
F006S مدل

سینجر 
 HC-702WE French Doorمدل

ایستکول 
TM-835 مدل

G26  سامسونگ مدلBentlee SX-B534  یخچال فریزر ال جی مدل

۱7
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تنوع اجاق گازهای موجود در بازار به قدری زیاد است که اگر بدون آشنایی قبلی به بازار بروید، ممکن است برای خرید اجاق گاز مناسب تان سردرگم 
شوید. از طرفی در بیشتر خانه ها یک دستگاه ماکروویو وجود دارد که معموال از آن برای آشپزی استفاده نمی شود. اگر می خواهید اجاق گاز و ماکروویو 

بخرید، بهتر است قبل از خرید نگاهی به این راهنمای خرید جمع و جور بیندازید. 

   حتما نصب و راه اندازی اجاق گاز را به 
نمایندگی های شرکتی که از آن خرید 
کرده اید بسپارید تا اجاق گاز شما  از 

شرایط گارانتی خارج نشود.

   اجاق گازهای ایستاده یا مبله در عرض های 50، ۶0 و 
90 سانتی متر تولید می شوند. هنگام انتخاب اندازه ی 

مناسب اجاق گاز برای فضای مورد نظرتان، به خاطر داشته 
باشید فضایی را هم در اطراف اجاق گاز برای تهویه ی 
هوا در نظر بگیرید. معموال اجاق گازهای چهارشعله 

عرض ۶0 سانتی متری و اجاق گازهای پنج شعله عرض 90 
سانتی متری دارند.

   اگر به دنبال تنوع در شکل اجاق گاز هستید، سراغ گازهای توکار بروید. در 
میان این نوع گازها، از شکل هاي مستطیلی همیشگي تا اجاق های چندضلعي و 
حتي دایره و نیم دایره هم وجود دارد. به یاد داشته باشید که اجاق گازهای توکار 
روی میزهای مخصوص یا روی سطح کابینت نصب  می شوند و نمی شود آن ها را 

   در بین گازهای توکار جابه جا کرد.
مدل هایی که صفحه ی آن ها 

شیشه اي است، به دلیل زیبایی 
طرف دار بیش تری دارند. 

شیشه هاي این مدل ها نشکن 
است و حتي در اثر ریختن آب 

سرد روي صفحه داغ ترک 
نمی خورند. صفحه ی شیشه ای 
تمیز کردن این گازها را راحت 

می کند و بهتر است بعد از هر بار 
پخت وپز تمیز شوند. 

   در صورتی که مجبورید ساعتی از روز 
را در خارج از خانه بگذرانید، اجاق گاز 

هوشمند بخرید. این اجاق گاز قابل تنظیم 
است و می تواند سر ساعت معینی شعله را 

خاموش کند.

   بهتر است اجاق گازهایي را 
انتخاب کنید که پیلوت داشته 

باشند. وجود پیلوت،  ایمني 
شما را هنگام سر رفتن غذا یا 

خاموش شدن ناگهاني گاز تضمین 
مي کند و مانع از نشر گاز در فضاي 

خانه و ایجاد خطر مي شود.

انتخاب اجاق گاز و ماکروویو مناسب، پخت وپز را آسان تر و دل پذیرتر می کند

داغ تــــر از همیشـــــه
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 5شعله
  درپوش شیشه  ای نشکن

  جوجه گردان، فندک، 
چراغ داخل فر
  رنگ: سفید
    زمان سنج

   امکان جداشدن 
دیواره ها برای شست وشو

 5شعله
   درپوش شیشه ای نشکن

    جوجه گردان، فندک، چراغ 
داخل فر

   رنگ: سفید
     هشدار زمان پخت و سیستم 

قطع زمان پخت
     امکان جداشدن دیواره ها 

برای شست وشو

SG-A590WTDF  سینجر مدلSG-S3WT  سینجر مدل

 5شعله
 درپوش شیشه ای نشکن

 رنگ: نقره ای
 فن خنک کننده

  سیخ گردان جوجه

 5شعله
  درپوش شیشه ای نشکن

  رنگ: سفید
  شیشه ی کشویی در فر

  دو عدد موتور جوجه گردان

هاردستون
Milton Full Option Double SS مدل

دوو 
DGC-965DEW90 مدل

 4شعله
  درپوش شیشه ای نشکن

  رنگ: سفید
  جوجه گردان، فندک، چراغ داخل فر

  پایه ی قابل تنظیم

 5شعله
  درپوش نشکن ندارد

  رنگ: نقره ای
  دو عدد جوجه گردان
  بدنه ی عایق حرارت 

سینجر 
  SG-P460WTD مدل

اسنوا
SGC5-641 مدل
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  تفاوت دستگاه های ماکروویو، ماکروفر و سوالردوم 
در نوع تابش اشعه ای است که باعث پخت غذا می شود. 

هنوز هیچ مدرکی مبنی بر مضربودن تشعشعات 
تابیده شده بر مواد غذایی به وسیله ی این دستگاه ها به 

دست نیامده است.

  حجم مایکروویو با واحد لیتر مشخص می شود. هرچه 
حجم مایکروویو بزرگ تر باشد، گنجایش بیش تری دارد 
و فضای بیش تری را هم اشغال می کند؛ بنابراین قبل از 

خرید به اندازه ی فضایی که برای ماکروویو در آشپزخانه 
اختصاص خواهید داد توجه کنید. 

   باید بدانید که نوع استفاده شما از ماکروویو چیست. 
می خواهید با آن صرفا غذا گرم کنید یا آشپزی هم خواهید 
کرد؟ هرچه انتظارات بیش تری از مایکروویو داشته باشید، 

به همان میزان باید دستگاهی با قابلیت های بیش تر 
انتخاب کنید.

  جوجه گردان
  برنامه ی پخت غذاهای ایرانی و فرنگی

   برنامه ی یخ زدایی
  بخارپز

  سیستم بو زدایی ندارد
  رنگ: سفید

   جوجه گردان
   برنامه ی پخت غذاهای ایرانی و 

فرنگی
  برنامه ی یخ زدایی

  امکان پخت با هوای داغ
  قابلیت تنظیم زمان

  رنگ: مشکی، سفید، نقره ای

  جوجه گردان
  برنامه ی پخت غذاهای ایرانی

  برنامه ی پخت دسرهای ایرانی
  تکنولوژی تابش چند جهته امواج

   امکان پخت با هوای داغ
  رنگ: سفید، نقره ای

20 برنامه ی پخت غذاهای ایرانی و اروپایی
   مجهز به سیستم گرمایش دورانی

  قابلیت پخت ترکیبی
  قابلیت یخ زدایی توربو

  گنجایش 42 لیتری
  رنگ: نقره ای

SD-3853CR ال جی مدل

NN-CD997S پاناسونیک مدل

DEM-301N0T
دوو مدل 

MW340 فلر مدل
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ماشین ظرف شویی نه تنها یک کاالی تجمالتی نیست؛ بلکه به یکی از وسیله های کاربردی آشپزخانه  تبدیل شده است. نوع و برنامه های شست وشوی 
ماشین ظرف شویی با میزان کاربردی بودن آن برای مصرف کننده  رابطه ی مستقیم دارد. ماشین ظرف شویی برخالف ماشین لباس شویی، وسیله ای 

است که ممکن است هر روز از آن استفاده شود و آشنایی با ویژگی های مهم آن کمک می کند تا انتخابی با کارایی بیشتر داشته باشید.

نکات مهمی که قبل از خرید ماشین ظرف شویی باید بدانید

درخشان تحویل بگیرید

   خالف تصور عموم، استفاده از ماشین ظرف شویی 
مصرف آب را بسیار کاهش می دهد. 

   اگر تعداد اعضای خانه تان کم است و می خواهید 
ماشین ظرف شویی مبله بخرید، حتما مدلی را انتخاب 

کنید که برنامه ی شست وشوی نیمه داشته باشد.

   فروشنده ها معتقدند همه ی 
ماشین های ظرف شویی  سبد 
شست وشوی میوه و سبزی 

دارند. خوب است بدانید این سبد 
میوه شوی که فروشنده ها از آن 
حرف می زنند، چیزی جز همان 
طبقه ی اول ماشین ظرف شویی 

نیست. 

   ماشین  ظرف شویی هایی 
امکان شست وشوی میوه و 

سبزیجات را دارند که برنامه ی 
شست وشو فقط با آب سرد را 

نیز داشته باشند. 

  کاتالوگ ماشین ظرف شویی  را 
حتما بعد از خرید بخوانید. در کاتالوگ 

بعضی از ماشین های ظرف شویی 
توضیح داده که به دلیل وجود دستگاه 

سختی گیر آب، نیازی به استفاده از 
نمک در این ماشین ها نیست. 

   بهتر است دقت کنید که 
سبدهای ماشین ظرف شویی 

بازوهای متحرک داشته 
باشند. بازوهای متحرک این 

امکان را به شما می دهند تا 
حالت قراردادن ظرف ها را در 
ماشین به دلخواه  تغییر دهید.

   اگر براق بودن ظرف ها برای تان 
اهمیت دارد، ماشینی را انتخاب 
کنید که مخزن مایع براق کننده 
داشته باشد. این ماشین ها در 
مرحله ی آخر آب کشی، مایع 

 براق کننده  را روی ظروف
 می پاشند تا ظرف ها براق شوند.

   برنامه ی تاخیری 
در بعضی از مدل های 
ماشین ظرف شویی به 

این معنی است که زمان 
روشن شدن ماشین 

لباس شویی را هر وقت که 
خواستید تعیین کنید.

   بعضی از ماشین های 
ظرف شویی برنامه ی 
شست وشوی سریع 

دارند که زمان شست وشو 
را 20 تا 40 دقیقه کاهش 

می دهند.

   انواع شوینده های ماشین  
ظرف شویی به شکل پودر، 
قرص و ژل موجودند. بد 

نیست بدانید که هیچ کدام از 
شوینده ها بر دیگری برتری 
ندارند و انتخاب نوع ماده ی 
شوینده فقط به سلیقه ی 

مصرف کننده بستگی دارد.  

   اگر وقت و حوصله ی 
تمیزکردن ظرف ها 
را ندارید، ماشین 

ظرف شویی هایی را 
انتخاب کنید که آسیاب 

مخصوص خرده غذا 
داشته باشند. این 

آسیاب خرده غذاهای 
باقی مانده در ظرف را 

آسیاب می کند و همراه 
آب بیرون می فرستد. در 
غیر این صورت باید حتما 
ظرف ها را تمیز کنید و بعد 

در ماشین ظرف شویی 
بگذارید. 
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 برنامه ی شست وشوی نصف ظرفیت
 7 برنامه ی شست وشو 

 قفل کودک
  ظرفیت: 14 نفره

 کابین داخلی از جنس استیل

 نمایشگر دیجیتال
  قابلیت شست وشوی نصف ظرفیت

   ظرفیت: 12 نفره
 5 دمای متفاوت شست وشو

  رنگ: مشکی

  مصرف کم انرژی و آب
  رومیزی

  ظرفیت: 6 نفره
  قفل کودک
   رنگ: سیلور

 مبله
 ظرفیت: 14 نفره

 تعداد قفسه ها: 2 عدد
 رنگ: نقره ای

A+++میزان مصرف انرژی 

بوش
SMS63L06TR مدل

هاردستون
DWM0601 مدل 

ال جی 
KD-826ST مدل 

سینجر 
DWS14-M7217S مدل

SMS86P92DE  بوش مدلDWS08-M3801S  سینجر مدل

  صدای کم
  ضدعفونی کننده ی قوی

   رنگ: سفید
   فیلتر 3 الیه با قابلیت تمیزکن خودکار

2 سبد شست وشو
6 برنامه ی شست وشو

  ظرفیت: 8 نفر
 رومیزی

  ماشین ظرف شویی مبله
  6 برنامه ی شست وشو

  برنامه ی سریع 20 دقیقه ای
  صفحه نمایش الکترونیکی

  رنگ: سیلور
 جنس بدنه: ورق گالوانیزه

Aمیزان مصرف انرژی 
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تنوع مدل های ماشین لباس شویی موجود در بازار، انتخاب یک ماشین لباس شویی کاربردی را مشکل می کند. بهتر است قبل از خرید، مهم ترین 
ویژگی های یک ماشین  لباس شویی را بدانید. نکاتی که در زیر می خوانید به شما کمک می کند تا ماشین لباس شویی مورد نیازتان را انتخاب کنید. 

راهنمای خرید ماشین لباس شویی برای تازه عروس ها و خانم های خانه دار

ماشینی برای تمام فصول

    داخل ماشین لباس شویی صفحه ای 
استوانه ای شکل از جنس آلومینیوم وجود 
دارد. اگر این استوانه با فشار دست عقب و 
جلو برود و تکان های شدید بخورد، هنگام 
کارکردن سروصداهای زیادی ایجاد می کند.

   هرچه سوراخ های دیگ داخلی 
لباس شویی ریزتر باشد، کیفیت 

شست وشو بیشتر و میزان آسیب رسانی 
به لباس ها کمتر خواهد بود.

   ماشین های لباس شویی ظرفیت هایی 
بین 4 تا ۱5 کیلوگرم دارند. پرفروش ترین 
ظرفیت ماشین  لباس شویی 5 کیلوگرم 
است که ابعادش برای اغلب آشپزخانه ها 

مناسب است.

    خشک کن ماشین 
لباس شویی های 

دو قلو، با چرخش 
زیاد و سرعت باال 

کار می کند که باعث 
می شود لباس ها 
کامال خشک اما 

بسیار چروک شوند.

    ماشین های غیر اتوماتیک که درآن ها از  باال باز می شوند، با حرکت 
چرخشی لباس ها را می شویند. این مدل نسبت به مدل های تمام اتوماتیک 

قیمت بسیار پایینی دارد؛ اما سر و صدای این ماشین ها خیلی زیاد است.

    روش شست وشوی لباس در 
لباس شویی های در آن ها از باال باز 

می شوند، به این صورت است که لباس ها 
به باالی مخزن آب و سپس به داخل 
آب پرتاب می شوند. این نوع ماشین 

لباس شویی کف کمتری تولید می کند. در 
این ماشین ها الزم نیست مواد شوینده ی 
زیادی مصرف شود و با مقدار کمی پودر، 

لباس ها شسته و تمیز می شوند. 

   در بعضی از مدل های 
ماشین لباس شویی  
عالوه بر برنامه های 

ازپیش تعیین شده، امکان 
تغییر برنامه نسبت به 
حجم و میزان کثیفی 
لباس ها وجود دارد.  

  اگر بعد از شست وشو، در خشک کردن لباس ها محدودیت دارید یا ترجیح می دهید 
لباس ها را کامال خشک از لباس شویی خارج کنید، ماشین لباس شویی با دور خشک کن باال 

انتخاب کنید. 
  دور خشک کن در ماشین های لباس شویی از ۶00 تا ۱۶00 است. دستگاهی که دور 

خشک کن اش ۱200 است در برنامه های شست وشوی متفاوت می تواند با سرعت های ۶00، 
800، ۱000 و ۱200 لباس ها را خشک کند. 

  هنگام خرید به نوع فیلتر ماشین 
لباس شویی دقت کنید. اگر فیلتر 

لباس شویی در زمان شست وشو به صورت 
اتوماتیک تمیز نمي شود، بعد از هر بار 

استفاده آن را تمیز کنید. سالي یک بار هم 
فیلترهاي آب گرم و سرد را که در پشت 

ماشین قرار دارند، تمیز کنید. 

   هنگام خرید به برچسب 
مصرف انرژی توجه کنید. ماشین 

لباس شویی هایی که درجه ی مصرف 
انرژی شان از A پایین تر است، 

انتخاب خوبی نیستند.
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  ظرفیت دیگ: 7 کیلوگرم
  سیستم هوشمند کنترل کف

  18 برنامه ی  شست وشو

 برنامه های شست وشوی متعدد و 
متنوع

LED  صفحه نمایشگر 
 فناوری EcoSilence Drive برای 

مصرف و صدای کمتر

  ظرفیت دیگ: 8 کیلوگرم
  مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند

  شست وشوی سریع 30 دقیقه ای

  ظرفیت دیگ: 5 کیلوگرم
  برنامه ی شست وشوی اقتصادی و 

لباس های بسیار کثیف
  16 برنامه ی  شست وشو

بوش
WAT24440ME مدل 

دوو 
DWK-8214S3 مدل

اسنوا
SWD-SS8030 مدل  

زیرووات
Z-1071WT مدل 

 J1432BSC/HAC سامسونگ مدل WM-372N ال جی مدل

 ظرفیت دیگ: 7 کیلوگرم
 رنگ: نقره ای

Eco Bubble مجهز به تکنولوژی 
  کاهش مصرف انرژی با استفاده از 

هیتر سرامیکی 
 محافظت از الیاف با استفاده از 

دیگ الماسه ضدچروک
 مجهز به سیستم حفاظتی

 Volt Control 
 قابلیت ذخیره برنامه دلخواه با 

My Cycle
  قابلیت تشخیص میزان وزن لباس

 ظرفیت دیگ: 7 کیلوگرم
 رنگ: سفید

LEDصفحه نمایش 
  13 برنامه ی  شست وشوی اصلی
  9 برنامه ی  شست وشوی انتخابی

 قفل کودک
 مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند 
 اندازه گیری هوشمند وزن لباس

 ضدچروک
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وقتی به یک آشپزخانه ی مجهز فکر می کنیم،  می توانیم عالوه بر وسایل بزرگی مثل گاز و یخچال که آشپزخانه بدون آن ها 
ناقص است، از وسایل دیگری هم نام ببریم. وسایل برقی کاربردی هم چون یک دست یار ماهر به کمک اعضای خانواده 

می آیند تا آشپزی و پذیرایی به کارهای دوست داشتنی بدل شوند. این لوازم را باید حساب شده انتخاب و خریداری کنیم 
تا نه تنها بعد از خرید، گوشه ی آشپزخانه خاک نخورند بلکه بشود مدت ها از آن ّها استفاده کرد. در این صفحات راهنمای 

مفصلی برای انتخاب و خرید این لوازم می خوانید و فهرستی از کارآمدترین آن ها را که در سایت دیجی کاال به فروش 
می رسند، ببینید. 

آشپزخانه ی به روز
ابزارهای کاربردی؛ از سرخ کن تا سرویس قاشق وچنگال
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 دلیل اصلی کارایی و همه فن حریف بودن غذاسازها تنوع 
تیغه های آن،  است. انواع تیغه    های رنده ی ریز، درشت، 

چیپس  ساز و تیغه های هم زن کارایی غذاساز را بسیار باال می برد.
  بهتر است جنس تیغه های غذاساز استیل ضدزنگ باشند. 

نوع پالستیکی آن ها به سرعت کند می شوند و کارایی خود را از 
دست می دهند.

تصور آشپزخانه ای بدون لوازم برقی کمکی، در سبک زندگی های امروزی تقریبا سخت است اما برای اینکه آشپزخانه تان را با تعدادی وسیله برقی که 
چندان هم به کارتان نمی آیند پر نکنید بهتر است بدانید کدام وسیله ویژگی های بهتر و کاربردی تری دارد و کمک بهتری برای آشپزی آسان است.

یک راهنما برای خرید کاربردی ترین لوازم برقی آشپزخانه که حتما به کارتان می آید

با یک دستیار حرفه ای  آشپزی کنید

  هنگام خرید 
آب میوه گیری، مدلی را 

انتخاب کنید که دهانه ی 
ورودی میوه ی آن بزرگ 
باشد؛ در غیر این صورت 
مجبور می شوید یک بار 

میوه ها را خرد کنید و بعد 
در دستگاه بیندازید. 

  بعضی از مدل های آب میوه گیری عالوه بر 
سروصدای زیاد حرکت هم می کنند که این 

نشانه ی ترازنبودن دستگاه است. پس قبل از 
خرید حتما دستگاه را روی یک سطح صاف 

امتحان کنید. 

 جنس تیغه های آب میوه گیری از 
فوالد، پالستیک یا تیتانیوم است. 

تیغه های فوالدی و تیتانیومی بهترین 
و بادوام ترین نوع تیغه اند. 

  مهم ترین نکاتی که 
هنگام خرید یک چای ساز 
باید به آن توجه کرد، 
مجهزبودن به سیستم 
قطع کن اتوماتیک، داشتن 
فیلتر صافی و مقاوم بودن 
شیشه قوری در برابر 
حرارت است.

  هنگام خرید چای ساز دقت 
کنید که فیلتر آب و فیلتر داخل 

قوری داشته باشد. شاخص 
نشان دهنده ی آب داخل 

کتری و دکمه ی اتوماتیک 
خاموش کردن چای ساز هم از 
ویژگی های مهم یک چای ساز 

مناسب است. 

 بهترین نوع سرخ کن موجود در بازار، 
سرخ کن بدون روغن است. این سرخ کن ها 

غذا را بدون نیاز به روغن با استفاده از 
جریان سریع هوا سرخ می کنند. 

  با سرخ کن بدون روغن می توانید 
انواع مواد غذایی مانند گوشت، مرغ، 

سیب زمینی و انواع سبزیجات را به راحتی 
سرخ کنید. از این دستگاه می توانید برای 

گرم کردن دوباره ی انواع مواد غذایی 
استفاه کنید.

  ظرفیت محفظه ی غذاسازها معموال از یک تا 3.5 لیتر 
متغیر است و مدل هایی با ظرفیت ۱.5 تا 2 لیتر برای 

کاربردهای خانگی مناسب هستند. اگر برای جمعیت 
زیادی غذا درست می کنید، بهتر است غذاسازهایی با 

محفظه های دو لیتر به باال بخرید. 

  بعضی غذاسازها دهانه ی ورودی مواد 
غذایی شان بزرگ تر از حد معمول است و 

می توانید قطعات بزرگ تری از میوه و سبزی را 
درون آن بریزید.
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MJ-DJ31  آب میوه گیری پاناسونیک مدل

HD9238 سرخ کن فیلیپس سری ویوا  مدل

 TS280 چای ساز فلر مدل

 FP7367RT غذاساز مولینکس مدل

   سه کاره
  آسیاب کن

  پارچ مدرج پالستیکی 
آبمیوه گیری

  پارچ شیشه ای مخلوط کن

  دارای فیلتر قابل شست وشو
  دارای مخزن تفاله

  جنس تیغه ها: استیل
  رنگ: نقره ای

  رنگ: مشکی
  تایمر 60 دقیقه

  دارای صفحه ی نمایش دیجیتال 
و لمسی

  قابلیت تنظیم میزان حرارت 
دستگاه

  امکان پخت غذا با 80 درصد 
چربی کمتر نسبت به سرخ کن های 

متداول
  قابلیت سرخ کردن، گریل 

کردن، کیک پختن
  سیستم قطع کن خودکار

 رنگ: قرمز، سفید، نقره ای، 
مشکی، قهوه ای

 سیستم محفاظت در برابر 
جوشیدن کتری خالی

 نشانگر پرنور در قسمت کتری

 مجهز به فیلتر جداشدنی 
ضدرسوب

 جنس بدنه ی کتری: شیشه
 همراه با یک قوری شیشه ای

  رنگ: سفید
  مخلوط کن، آبمیوه گیری، 

آب مرکبات گیری،هم زن و آسیاب
  به همراه رنده کردن ریز و 

درشت، چیپس کردن، خردکردن
  قابلیت استفاده همزمان مخلوط 

کن و غذاساز

  جنس تیغه: استیل ضدزنگ
  جنس بنده: پالستیک

  تعداد دیسک رنده: 2 عدد ریز و 
درشت و چیپس ساز

  قابل شست وشو لوازم جانبی در 
ماشین ظرف شویی

  دارای قفل ایمنی در
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پیشنهاد می کنیم برای این که آشپزخانه تان تبدیل به انباری  نشود، قبل از خرید وسایل آشپزخانه حتما یک فهرست از لوازم مورد نیازتان تهیه 
کنید. خرده ریزهای آشپزخانه به قدری زیاد هستند که اگر بدون برنامه ریزی خرید کنید، ممکن است همه ی کابینت ها پر شوند؛ درحالی که ممکن 

است از هیچ کدام از آن وسایل، سالی یک بار هم استفاده نکنید. پیشنهاد می کنیم خیلی از خرده ریزها را موردی و بر حسب نیازتان بخرید. این 
صفحه نکات ضروری برای خرید ظروف و وسایل آشپزخانه را بیان می کند. 

نکات طالیی برای خرید وسایل آشپزخانه 

    سرویس های چینی باکیفیت، سبک و در عین حال بسیار 
سخت هستند. این ظرف ها و لعاب شان در برابر خط و خش 

مقاوم ند. لعاب مقاوم، از لب پرشدن ظرف ها جلوگیری می کند؛ 
عالوه براین ظروف چینی باکیفیت، در برابر حرارت  زیاد فرهای 

خانگی ترک نمی خورند. 

     در خرید سرویس قابلمه بسیار 
دقت کنید. قابلمه های تفلون 

هم چنان انتخاب خوبی هستند؛ 
اما اگر قابلمه هایی با عمر بیش تر 

می خواهید، باید سراغ جنس های 
چدن، سرامیک یا استیل بروید. 

قابلمه های چدنی برای پخت 
طوالنی با دمای متوسط به باال 
مناسب هستند. این قابلمه ها 

حرارت را یکسان پخش می کنند و 
به دلیل مقاومت در برابر دمای باال، 

برای سرخ کردن و پختن یا حتی 
در فر قراردادن بسیار مطلوبند.

    قابلمه های استیل، نسبت به جنس های دیگر بهداشتی ترند 
هستند. این قابلمه ها زنگ نمی زنند و هیچ واکنشی به مواد 
غذایی نشان نمی دهند؛ اما چون حرارت را به طور مستقیم 
انتقال می دهند، غذا در این نوع قابلمه ها سریع می سوزد. 

قابلمه های استیل برای پخت انواع خورش و غذاهای آب دار 
مناسبند.

    ثبات رنگ ظروف در برابر شوینده های دستی و مواد 
شوینده ی ماشین ظرف شویی اهمیت زیادی دارد. 

 نکته مهم در خرید 
سرویس قاشق و چنگال 

این است که هنگام 
شست وشو آسیب 

نبینند؛ بنابراین هرچه 
جنس قاشق و چنگال 

محکم تر باشد، بهتر 
است.

 ست دوازده نفره ی قاشق و 
چنگال معموال عالوه بر قاشق، 

چنگال و کارد غذاخوری، 
کف گیر، مالقه، قاشق 

سوپ خوری، چنگال ماهی، 
کارد و چنگال میوه خوري، 

قاشق چاي، شربت  و 
بستني خوري، کارد استیک، 

کارد سرو کیک، مالقه ی 
سس، قاشق و چنگال ساالد، 
گیره ی قند و شیریني، قاشق 

عسل و قاشق شکر نیز دارد.

   مهم ترین نکته هنگام خرید سرویس 
چینی، فرم ظرف و نقش روی آن و 
کاربردشان اهمیت دارد.  بنابراین 

الزم است هنگام انتخاب به زیبایی 
فرم، طراحی، تعداد ظروف سرویس و 

کاربردی بودن ظرف ها دقت کنید.
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 ابعاد: 30 × 30 × 37 سانتی متر
   وزن: 2084 گرم
  جنس: پالستیک

  ظرفیت: 15 کیلوگرم

   مقاوم در برابر رطوبت
  سطل داخلی پالستیکی با دستگیره ی فلزی

 کف پالستیکی برای ایستایی مناسب
 دستگیره ی فلزی خارجی برای 

جابه جایی آسان
  جنس: استیل

 گنجایش: 12 لیتر
  پدالی

  مناسب برای 12 نفر
  ساخت: ایران

  غیر قابل استفاده در مایکروویو
  102 تکه

  تزیین شده با طال
  قابل شست وشو در ماشین  ظرف شویی

  به همراه سوپ خوری، ظرف  ساالد، 
قوری چای خوری، فنجان و نعلبکی، 

قندان، شکرریز و نمک پاش

  رنگ: سفید
  ابعاد: 41 × 15 × 23 سانتی متر

  وزن: 2074 گرم
  جنس: استیل و پالستیک

  یک عدد جای نان به همراه 3 عدد 
قوطی نگهدارنده برای چای، قند و شکر

   138 تکه
  کیفیت ساخت باال

  جعبه ی چوبی
  یک عدد انبر یخ، کاردک سرو 

کیک، قاشق مخصوص ساالد و قاشق 
عسل، کارد و چنگال

  مناسب برای پذیرایی از 12 میهمان
  با وجود براق بودن، اثر انگشت یا 

لکه ی آب بعد از شست وشو روی سطح 
قاشق  و چنگال ها نمی ماند و به راحتی 

خشک می شوند.

  روکش نچسب
   قابلیت شست وشو در ماشین 

ظرف شویی
  دستگیره های سیلیکونی 

جداشدنی
 ساخت: آلمان

 رنگ: قهوه ای
  تعداد: 10 عدد
 جنس: آلومینیوم

  قابل استفاده در فر
  همراه شیرجوش، دو عدد تابه و سه 

عدد قابلمه در سایزهای متفاوت

 ظرف برنج استیل اورانوس سطل زباله اورانوس  ظرف نان اورانوس

رسویس قابلمه ی بالومانرسویس قاشق و چنگال کارل اشمیت

3۱

سرویس چینی زرین ایران
 مدل سورن
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  مناسب برای استفاده در 
فضاهای بدون وزش باد

داشتن  یک اتاق نشمین دوست داشتنی  یکی از 
ضروری ترین نیازهای  یک خانه است. اتاقی که 

نه تنها  در آن احساس آرامش کنید بلکه بتوانید 
اوقات خوبی هم در آن بگذرانید.با انتخاب کاالهایی 

که هم متناسب با دکوراسیون کلی خانه تان است 
و هم نیازهای تان را  برآورده می کند،  اتاق نشیمن 

دلخواهتان را چیدمان کنید. 

اتاق نشمین  خانه تان  را با وسایلی  زیبا و به روز مجهز کنید



33

 عکــس: اسـتودیــو
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اگر به یک سیستم صوتی و تصویری احتیاج دارید این نکات به شما کمک می کنند تا در بازار متنوع سیستم های صوتی و تصویری، مناسب ترین 
تلویزیون و سینمای خانگی را انتخاب و خریداری کنید.

  تلویزیون LED نوعی از تلویزیون است که نور پس زمینه ی آن 
به جای المپ های فلورسنت به وسیله ی المپ های LED تامین 

می شود. بهترین نوع این تلویزیون ها تمام LED با قابلیت کنترل 
موضوعی تاریکی )Local Dimming( است.

  تلویزین های سه بعدی 
موجود در بازار به دو نوع 
 )3D Passive( پسیو
 )3D Active( و اکتیو
دسته بندی می شوند. 

عینک های تلویزیون های  
سه بعدی پسیو، ارزان و 

سبک و بدون نیاز به باتری 
هستند. از طرفی رزولوشن 

تصویر در تلویزیون های 
سه بعدی با فناوری اکتیو، 
باالتر از تلویزیون های نوع 

پسیو است.

  بلندگوهای 
سیستم صوتی 

سینمای خانگی 
مجموعه ای از 
یک محفظه و 
تعدادی درایو 

است. یادتان باشد 
که بلندگوهای 

سیستم سینمای 
خانگی را نباید در 

محفظه ی بسته 
قرار دهید؛ چون 
بخشی از صدا و 
اثرگذاری آن از 

بین می رود.

   فاصله ی محل نشستن خود 
تا محل قرارگیری تلویزیون را به 

دست آورید. فراموش نکنید برای 
تعیین این اندازه، فاصله ی بین محل 

نشستن  تا صفحه ی تلویزیون را 
محاسبه کنید نه دیوار را؛ چون در 
حالت استاندارد تلویزیون باید 20 
سانتی متر از دیوار فاصله داشته 

باشد.

  مهم ترین درگاه 
در تلویزیون های 

 HDMI امروزی درگاه
است؛ چون تمام 
ابزارهای خارجی 

مانند پخش کننده ها 
و ست آپ باکس ها 

از HDMI پشتیبانی 
می کنند. 

  بلندگوهای  تلویزیون های HD به دلیل باریکی بدنه ی تلویزیون چندان 
باکیفیت نیستند. اگر فیلم های  سینمایی یا برنامه های ورزشی را باعالقه 

دنبال می کنید، به سیستم صوتی سینمای خانگی احتیاج خواهید داشت.

قبل از خرید سیستم سینمای خانگی و تلویزیون به این نکات توجه کنید

به تماشای تصاویر رنگی

  تلویزیون های 
هوشمند، سیستم  عاملی 

دارند که می شود روی 
آن ها نرم افزار نصب کرد یا 
به اینترنت وصل شد. این 
تلویزیون ها به وسیله ی 
کابل یا wifi به شبکه 

وصل می شوند؛ پس اگر 
می خواهید تلویزیون 

هوشمند بخرید  به نیازتان 
برای  اتصال به شبکه دقت 

کنید.

   اندازه ی اینچ تلویزیون باید با 
متراژ اتاق نشیمن تان هماهنگ 

باشد. هرچه فاصله از صفحه نمایش 
تلویزیون بیش تر باشد به تلویزیون 

بزرگ تری نیاز دارید. 

34

سردبیر معاون سردبیر گروه تامین واحد محتوا تحریریه



35

Samsung Smart LED تلویزیون

   خروجی کامپوزیت تصویر ندارد
 ابعاد: 59.9 × 49 × 943 سانتی متر

 درگاه HDMI ندارد
 Dolby Digital، DTS، MP3،فرمت های صوتی 

WMA، AAC، FLAC
 به همراه باتری، پایه ی دیواری، ریموت کنترل

  مناسب برای تلویزیون های 40 اینچی
   6 حالت پخش صدا

Samsung  ساندبار

  رابط هوشمند: دارد
LED :تکنولوژی صفحه  

Ultra HD - 4K :کیفیت تصویر  
   نوع صفحه: تخت

  ابعاد: 5 × ۶3 × ۱08.7 سانتی متر
  رنگ: مشکی

  سایز صفحه: 48 اینچ
   خروجی هدفون دارد

HDMI و سه درگاه USB دو درگاه  

   رابط هوشمند: ندارد
LED :تکنولوژی صفحه   

Full HD :کیفیت تصویر   
   ابعاد: 5.5 × 5۶.۶ × 9۶ سانتی متر

   نوع صفحه: تخت
 رنگ: نوک مدادی

 محدودیت درگاه های ارتباطی
  سایز صفحه: 42 اینچ

  تعداد بلندگوها: 2 عدد

LG LED تلویزیون
 42LF56000GI LEDمدل

 48JU6980مدل HW-H360مدل
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چیدمان اتاق نشیمن با فرش زیباتر می شود. فرش ها تعیین کننده ی رنگ و حال وهوای کلی خانه هستند. 
 این نکات به شما کمک می کند تا فرش مناسبی برای خانه تان انتخاب کنید.

قبل از خرید فرش این نکات را در نظر بگیرید

     اگر اتاق  یا خانه تان نورگیر نیست، 
فرشی با ترکیب رنگی روشن انتخاب 

کنید. هرچه فرش روشن تر باشد، 
فضا نورانی تر به نظر می رسد.

     اگر یک قالی ریزبافت و هنری می خواهید، می توانید قالی لچک و ترنج یا شکارگاه تبریز، قم و 
اصفهان یا نقش  ریزماهی خوی و هزاره هریس مرند را انتخاب کنید.

   برای آپارتمان هایی با متراژ  کم، فرشی با طرح های خلوت و رنگ روشن انتخاب 
 کنید؛ چون طرح های شلوغ مانند خشتی، فضا را کوچک تر از آن چه هست، 

نشان می دهند. 

    قبل از خرید فرش به چیدمان وسایل خانه تان توجه کنید؛ مثال اگر خانه تان کفپوش پارکت دارد، 
گبه روی آن زیباتر می شود؛ اما برای فضاهای سنتی تر، طرح لچک  و ترنج مناسب تر است.

    فرش های خانه تان را هر یک ماه 
یک بار بچرخانید و در جهت مخالف 
پهن کنید. این کار از سایش تار و پود 

فرش جلوگیری می کند.

    اگر دنبال طرح های مدرنی هستید که به مبل راحتی   بیاید، یکی از طرح های هندسی خشتی، 
قاب قابی، میناخانی، بته جقه ی اصفهان، کاشان یا اراک را بخرید.

نقش ها و رنگ ها زیـر پـا

3۶3۶
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   ابعاد: 2.44 × 1.74 متر
  4 متری

  محل بافت: فارس
  رنگ حاشیه: قرمز

  جنس نخ تار و پود: پشم

  ابعاد: 173 × 239 سانتی متر
  4 متری

   شکل مستطیل
 رنگ زمینه: الوان

  تعداد رنگ: 4 رنگ
  

   ابعاد: 152 × 233 سانتی متر
  3 متری
  مستطیل

   رنگ زمینه : آبی
  رنگ رزی دستی 

با استفاده از رنگ های گیاهی

کالژ گلیم

فرش دستبافت

 کالژ فرش گبه ی دست بافت

گبه ی دستبافت

  ابعاد: 220 × 160 سانتی متر
  4 متری

   رنگ زمینه: قرمز
  جنس نخ تار و پود: پنبه

  رنگ رزی دستی با استفاده از رنگ های گیاهی

  ابعاد: 2.36 × 1.7 متر
  4 متری

  محل بافت: فارس
  جنس نخ تار و پود: پشم
  رنگ رزی با استفاده از 

رنگ های گیاهی
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 ابعاد: 289 × 178 سانتی متر
 5 متری

  طرح: شاه  عباسی
  رنگ زمینه : کرم

  جنس نخ تار و پود: پنبه

  فرش دست بافت
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لوازم برقی کوچک مانند اتو و جاروبرقی از وسایل ضروری هر خانه اند. وسایلی که زندگی روزمره را راحت تر می کنند. به همین دلیل آشنایی با 
ویژگی ها و کارکرد این لوازم قبل از خرید آن ها کمک می کند تا وسیله ای متناسب با نیازتان بخرید.

برای یک انتخاب خوب، با زیر و بم انتخاب لوازم برقی کوچک و کاربردی خانه آشنا شوید  

تمیزکاری خانه باحال خوب

  از جاروبرقی های آب و خاک برای جمع کردن 
مایعات و پاک کردن کف های سرامیک و 

کف پوش های ضدآب استفاده می شود؛ البته به 
این معنی نیست که از جاروبرقی های آب و خاک 

می توانید به عنوان بخارشوی استفاده کنید.

  طراحی کف اتو 
بخار بسیار اهمیت 
دارد. وقتی کف اتو 
بخار عریض باشد با 
یک  بار کشیدن اتو 

روی لباس بخش 
زیادی از آن اتو 

می شود.

 می توانید اتوهای بخارهایی را انتخاب کنید که مخزن آب شان جدا می شوند. در این 
مدل ها برای پرکردن مخزن آب اتو الزم نیست کل دستگاه را جابه جا کنید.

 برای خرید 
جاروبرقی باید 
به قدرت موتور 
یا همان میزان 
مکندگی توجه 
کنید. کمترین 
قدرت موتور 
۱۶00 وات و 
بیش ترین 
قدرت موتور 
2500 وات برای 
مصرف خانگی 
است.

 جاروبرقی هایی با قابلیت ضدعفونی و ضدباکتری 
در بازار وجود دارند. این جاروها یک مخزن جداگانه 

برای چرخش هوا دارند که داخل این مخزن یک فیلتر 
و الیه ی برزنتی گذاشته شده است. این فیلتر در واقع 

کار ضدعفونی کردن ذرات هوا و گردوغبار را انجام 
می دهد و برای کسانی که آسم، بیماری های تنفسی و 

آلرژی دارند، مناسب است. 

 جاروبرقی هایی که مخزن شان کیسه ای است، 
ارزان تر هستند؛ ولی خالی کردن کیسه  ی آن ها 
کار پردردسری است. جاروبرقی بدون کیسه در 
درازمدت از نظر اقتصادی به صرفه خواهد بود. 

این جاروبرقی ها به کیسه ی یدک احتیاج ندارند و 
خالی کردن مخزن آنها هم راحت تر است.
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  قدرت موتور: 2100 وات
  مجهز به فیلتر ضدحساسیت

 7 مرحله ای
  مجهز به تکنولوژی نانوسیلور

  قابلیت تغییر قدرت مکش از روی 
بدنه

  کفی سرانیوم گلیس
  ضد رسوب با سه روش 

رسوب زدایی 
  اسپری آب، سیستم ضدچکه، 

بخاردهی عمودی
  گنجایش مخزن آب: 350 میلی لیتر

 کفی استیم گالید
  ضدرسوب

  سیستم خاموشی خودکار
  گنجایش مخزن آب: 300 میلی لیتر

  قدرت موتور: 1400 وات
  مجهز به سه سری پارویی: باریک، دو 

طرفه و گرد گیر
  گنجایش مخزن جاروبرقی: 6 لیتر

  شعاع کارکرد: 13 متر

اتوبخار بوش
 TDA503001Pمدل

اتو بخار فیلیپس 
GC2988/80 مدل

جاروبرقی بوش
BSG81472 مدل  

جاروبرقی دوو
DEV-21B003 مدل 

FV3845 اتو بخار تفال مدل FC9190 جاروبرقی فیلیپس مدل

 ضدرسوب
 محفظه ی جمع آوری رسوب

  اسپری آب، سیستم ضدچکه، 
بخاردهی عمودی

  امکان تنظیم  بخاردهی
 گنجایش مخزن آب: 

350میلی لیتر

  قدرت موتور: 2200 وات
  مجهز به تکنولوژی

Airflow max برای نهایت مکش

TriActive مجهز به پارویی  
  گنجایش مخزن جاروبرقی: 5 لیتر

  شعاع کارکرد: 11 متر
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با خرید وسایل مخصوص خودرو کودک 
ایمنی کودک تان را حفظ کنید

کمتر کودکی پیدا می شود که در 
خودرو بدون حرکت بنشیند و از 
تماشای خیابان ها و خودرو های 

اطرافش هیجان زده نشود. ممکن 
است خودش را به سمت جلو 
پرتاب کند یا شیشه ی پنجره 
را پایین بکشد  و حواس تان را 
هنگام رانندگی حسابی پرت 

کند؛ اما اگر کودک را در صندلی 
خودرو مخصوص کودک بنشانید 

یا در زمان نوزادی او را در کریر 
بخوابانید، دیگر نگران سالمت و 

ایمنی او هنگام رانندگی نخواهید 
بود. کنار صندلی و  لوازم اصلی 

ایمنی کودک، می توانید وسایل 
جانبی را هم از دیجی کاال بخرید و 

در خودرو نصب کنید.   عکــس: اسـتودیــو
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بچه ها همراه با خودشان وسایل زیادی را به داخل ماشین می آورند. 
اسباب بازی ها و خرده ریزهایی که همیشه روی صندلی عقب 

ماشین پخش هستند و ظاهر ماشین را بی نظم نشان می دهند. کاور 
پشت صندلی ماشین »هاوک« به اسباب بازی ها و خوراکی هایی که 

کودکان به داخل ماشین می آورند نظم می دهد.

خیلی از مادرها و پدرها گاهی ناچار می شوندهنگام رانندگی 
به عقب بر گردند و نگاهی به کودک شان بیاندازند تا از ایمنی 

کودک خود مطمئن شوند. برای راحتی این کار شرکت 
»هاوک« آینه ای طراحی کرده که مخصوص نصب روی 
صندلی ماشین است. این آینه میدان دید وسیعی دارد و 

قسمت زیادی از صندلی عقب ماشین تان را پوشش می دهد. 

کاور پشت  صندلی ماشین هاوک

آینه داخل ماشین هاوک

   مناسب برای صندلی های 
جلو انواع ماشین های سواری

   محفظه ی نگهدارنده ی 
لیوان آب دارد.

وزن:
256 گرم

وزن:
270 گرم

ابعاد:
38 × 57.8 سانتی متر

ابعاد:
21 × 19 سانتی متر

   کاور پشت صندلی 
ماشین هاوک به راحتی 
نصب می شود.

    میدان دید وسیع
    امکان نصب سریع و آسان

    مناسب برای 
تماشای صندلی کودک 

هنگام رانندگی

    امکان استفاده برای 
صندلی عقب انواع ماشین
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گاهی کنجکاوی کودکان به قدری زیاد می شود که وقتی آن ها را 
بیرون از خانه می برید باید شش دانگ حواس تان به آن ها باشد. 

سه چرخه ی »فالمینگو« وسیله ی مناسبی برای پیاده روی همراه 
کودک تان است. دسته ی سه  چرخه ی فالمینگو مدل »962« نمایشی 

نیست و کودک می تواند به کمک شما سه چرخه را به سمت چپ یا 
راست هدایت کند. 

سه چرخه ی فالمینگو

یکی از مهم ترین وسـایل ایمنی گردش و سـفر کـودک، صندلی 
ماشـین اسـت؛ بـه طـوری کـه در بعضـی از کشـورها اسـتفاده 
 از صندلـی کـودک بـرای کـودکان اجبـاری اسـت. صندلـی 
مـدل »C3« قابلیت تحمل وزن تا 25 کیلوگـرم را دارد و تا حدود 

هفت سالگی فرزندتان، می توانید از آن استفاده کنید. 

صندلی ماشینی کودک فدورا

وزن:
9.3 کیلوگرم

ابعاد:
 68.5 × 48.5 × 59  سانتی متر

   همراه پدهای 
ضدلغزش

  دارای نشانگری که به نصب 
بهتر صندلی کمک می کند

   یک صندلی داخلی 
کوچک تر برای نوزاد

     سبد پشت صندلی و 
جلوی فرمان قرار دارد.

 اهرم هدایت فرمان

  محافظ صندلی
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 عکــس: اسـتودیــو
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فرقی نمی کند اتاق کودک تان چقدر بزرگ است یا برای خرده ریزهای وسایل کودک تان در خانه چقدر 
فضا دارید. با خرید کریر و کالسکه ی کودک »کاپال« دو وسیله ی پراستفاده ی گردش و سفر کودک 
را در قالب یک وسیله خریده اید. کریر و کالسکه ی کاپال این امکان را به شما می دهد که کودک را در 
 »Laon A2« دو جهت رو به خودتان و رو به خیابان در آن بگذارید. در کریر و کالسکه ی کاپال مدل

برخالف بعضی از کالسکه ها، جایی برای پای کودک در نظر گرفته شده است که به نسبت قد کودک یا 
حالت نشستن او قابل تنظیم است. 

کریر و کالسکه ی کودک کاپال

3
3 تکه

وزن:
 11.2 کیلوگرم

ابعاد:
101×81 × 93.5  سانتی متر

    ترمز، سبد و 
سایه بان تاشو دارد.

    همراه با ساک لوازم، 
پشتی نشیمن گاه با قابلیت 
تنظیم زاویه ی  خواب

    جاپایی قابل تنظیم

  حرکت آرام و نرم چرخ ها 
با چرخش 360 درجه 
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فرقی نمی کند به گلگشتی یک روزه بروید یا کوله بارتان را برای مسافرتی طوالنی  مدت ببندید؛ در هر 
صورت مجهز بودن اولین قدم این راه است. وقتی تجهیزات و ملزومات متناسب با سفرتان را به همراه 

داشته باشید، سفر لذت بخش تری خواهید داشت. در این ویترین تعدادی از تجهیزات مورد نیاز سفر که 
با مراجعه به سایت  دیجی کاال می توانید آن ها را تهیه کنید، معرفی شده اند. برای به دست آوردن اطالعات 
و جزییات فنی بیشتر درباره ی هر کاال و  دیگر کاالهای این گروه می توانید به صفحه ی محصول در سایت 

دیجی کاال مراجعه کنید.   

ویترین

راهی شو...
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واهند
ها که می خ

ی آن 
 برا

 کنند
سفر

ت 
ل راح

خیا
 با 

10/10

 یخ دان مسافرتی کلمن 
مدل QT Xtreme 5 45ظرفیت 42 لیرت

جادار و خنک
ویترین
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7.1/10

 یخ دان مسافرتی کیش ترموس 
مدل 18 لیرتی

کرتی برقی سفری واتر هیرت

8.6/10

 فالسک استیل نشکن هرنی

 مدل SS 1511 ظرفیت 1.5 لیرت

5/10

7.2/10

6.1/10

 مخزن آب تاشو 
ظرفیت 20 لیرت

گجت تست سالمت آب سفری 
Mi TDS شیاومی مدل

زیرانداز سفری میالد 
پاکت تهران 

5/10



50

عکس  ها: ستاره بهرنگ

چراغ قوه کپکس
Telescopic Flex مدل

6/10

5.3/10

7.1/10

5.2/10

7.8/10

8/10

صندلی سفری تاشو اف آی تی

 CFTONG چراغ پیشانی
Daylite LED 2016 مدل

چراغ فانوسی آی سن
IE-L6862USB مدل 

صندلی راحت نشین اف آی تی 

عصای کوهنوردی آنتی شوک
Trecking مدل 

ویترین

50
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8/10

 کفش کوهنوردی گری اسپورت 

Blu Nabuk مدل

8.5/10

8/10

8/10

کفش کوهنوردی مردانه لومر 
Pelmo مدل

مجموعه چکش 17 کاره 
همراه کیف

ست قاشق، چنگال و چاقوی سفری

9.2/10

کفش کوهنوردی زنانه سالومون 
X Ultra LTR GTX مدل

7.5/10

کفش مخصوص دویدن مردانه سالومون 
Speedcross 3 مدل

5۱
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داشتن یک چادر بادوام و بزرگ 
اولین قدم برای یک کمپینگ 

دوستانه است. چادر » اف آی تی 
تنت« مدل »T2« به دلیل 

داشتن پارچه ی باکیفیت و مقاومت باال در 
برابر باران، راحتی و آسایش در سفر را برای 

شما به ارمغان می آورد.

6| 10
توجه داشته باشید که گنجایش 8 نفره ی این چادر برای 

زمان نشسنت است. این چادر در حالت خوابیده 4 نفر 

ظرفیت دارد.

امتیاز کاربران

کمپینگ خاطره انگیز

T2 چادر 8 نفره اف آی تی تنت مدل

 ابعاد این چادر در حالت 
بازشده ۱80 × 240 × 2۱0 
سانتی متر است.

 جنس رویه و کف این چادر 
۱00 درصد پلی استر است.

  این چادر 8عدد 
ستون از جنس 

فایبرگالس دارد.

گنجایش:
7 تا 8 نفر

تعداد پنجره:
2 عدد

وزن:
3750گرم

ابعاد بسته بندی:
14 × 15× 66 سانتی متر
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8| 10

 ادو پرفیوم اللیک 
 

رایحه ی بهار

به  محض اولین اسپری از اللیک Chypre Silver روی 

پوست و محل نبض تان بوی برگ بنفشه و گیاه پاتچولی را 

استشامم خواهید کرد.

امتیاز کاربران

»Chypre Silver« یکی از عطرهای جدید و 
باکیفیت برند معتبر فرانسوی »اللیک« است. این 
عطر برای استفاده ی مشترک بین آقایان و بانوان 

ساخته  شده و مناسب فصول گرم و معتدل سال است. 

  نت آغازی این عطر، برگ 
بنفشه و گیاه پاتچولی است.

  نت پایانی چرم، صمغ 
بنزویین و مشک است.

  نت میانی عطر گل 
رز، یاسمین و شکوفه ی 

پرتقال است.

  رایحه ی ادوپرفیوم اللیک، 
تند، خنک، شیرین، طبیعت و 

گل است.

نوع:
ادو پرفیوم

کشور مبدا برند:
فرانسه

حجم:
 100 میلی لیتر



54

 ساعت مچی  تیمربلند 
TBL14441JLB-02  مدل

ساعت مچی مردانه ی »تیمبرلند« مدل »TBL14441JLB-02« شیک و مدرن
ساعتی شیک و مدرن است که هم می تواند جلوه ای خوب به  ظاهرتان 

بدهد و هم بر اعتمادبه نفس  شما بیفزاید.

6| 10
امتیاز کاربران

ر  این ساعت تا عمق 50 مـت

ضد آب است

پیشنهاد
 ویژه

 جنس بدنه ی 
ساعت از فلز و دارای 

بندی چرمی است.

 قطر صفحه ی 
ساعت 45 میلی متر 
و جنس شیشه ی آن 
معدنی است.

 ساعت مچی تیمبرلند 
می تواند زمان را به  صورت 

24 ساعته نمایش دهد.

 این ساعت دارای 
تاریخ شمار و عقربه های 

شب تاب است.

جنس بند:
چرم

فرم صفحه:
گرد

منبع انرژی:
باتری

نوع قفل بند:
سگکی ساده

54
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افزایش سن باعث بروز تغییرات در پوست می شود که شایع ترین آن ها چین و چروک و خط های 
مزاحم روی پوست است. »درمو  دنسی«، ضدچروکی قوی برای افرادی است که می خواهند  پوستی 

جوان و شاداب داشته باشند.

کرم ضد چروک و لیفتینگ اورسین مدل درمو  دنسی فایر 

جوان مبانید

10| 10
این کرم مناسب افراد باالی 45 سال و یا افراد با خطوط تیره 

و افتادگی پوست است.

امتیاز کاربران

عملکرد:
ضد چروک، سفت کننده

حجم:
50 میلی لیتر

ویژگی:
SPF15

 حاوی Arctiin  برای تسریع درفرآیند نوسازی کالژن و مواد حجم دهنده و افزایش دهنده ی االستیسیته پوست 

 حاوی پپتیدهای Apiaceae   برای تقویت اتصاالت الیه های مختلف پوست و کاهش چروک های عمیق

 قابل استفاده برای پوست صورت و گردن

 مناسب برای انواع پوست به ویژه پوست های خشک

55
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8/5| 10
این هواساز قادر به تولید یون های منفی در فرکانس باال ست تا 

الکرتیسیته ی ساکن تولیدشده در محیط را خنثی کند و محیطی 

سامل فراهم آورد.

امتیاز کاربران

داشتن یک هواساز یکی از ملزومات روزهای گرم پیش  روست. پنکه ی 
»بهی« مدل 33A23-BWY با فناوری جدید و استفاده ای آسان، در کنار 

طراحی زیبا و شیک، می تواند همراه خوبی برای این روزها باشد.

 پنکه ی بهی 
BWY-33A23 مدل

خنکی بهار در خانه ی شام

 چهارچرخی که در زیر این 
هواساز وجود دارند، جابه جایی 

آن را راحت تر کرده اند.

 طراحی پنکه ی این هواساز 
به گونه ای است که می تواند بخار 
سرد تولیدشده را در تمام فضای 
اتاق پخش کند.

 با افزودن چند قطره روغن 
اکالیپتوس یا خوشبوکننده های 

دیگر در مخزن آب هواساز، 
هوای خنک و بهاری را 

استشمام کنید.

 از طریق این شیار 
می توانید قرص پشه کش 
را قرار دهید تا از مزاحمت 
آن ها در امان باشید.

وزن:
6200گرم

ابعاد:
ارتفاع 81.6، پهنا 42، عمق 21.6 سانتی متر

توان مصرفی:
80 وات
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پنکه ی ساپر 
600R-SAC مدل

  توان مصرفی: 55 وات
  امکان تنظیم ریتم باد )موجی، یکنواخت و سینوسی(

  قابلیت چرخش دورانی )360 درجه(
  قابلیت تنظیم زمان کارکرد پنکه

8B-FS40 پنکه ی تک الکتـریک  مدل

  توان مصرفی 50 وات
)Timer( دارای زمان سنج  

  امکان تنظیم ارتفاع
  دارای سه سرعت متفاوت

 FAM1601CR  پنکه ی هاردستون  مدل

  توان مصرفی: 55 وات
)Timer( مجهز به زمان سنج  

  دارای ریموت کنترل
  دارای سه سرعت متفاوت )کند - متوسط - تند(

7020R پنکه ی دیواری پارس خزر مدل

  توان مصرفی: 60 وات
  دارای ریموت کنترل

  سه سرعته با حالت ریتمیک
  دارای زمان سنج )Timer( 1-2-4-8 ساعته

FSR-SHIBA  پنکه ی پارس خزر مدل

  توان مصرفی: 60 وات
  دارای 6 دور متفاوت پروانه

  دارای دماسنج
  امکان برنامه ریزی برای روشن شدن پنکه در زمانی که 

خاموش است

VF5560 پنکه ی تفال مدل

  توان مصرفی: 70 وات
  دارای 4 تنظیم سرعت

  قابلیت تنظیم ارتفاع تا 30 سانتی متر
  دارای شیار جایگذاری قرص پشه کش

جدید ترین مدرن ترین
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تلفن بی سیم »KX-TGC210« یکی دیگر از محصوالت شرکت 
پاناسونیک است؛ شرکتی که همواره در این عرصه پیشرو بوده 
است. این تلفن از نسل جدید تلفن های این شرکت است که از 

فرکانس 1/9 گیگاهرتز DECT استفاده می کند.

 تلفن بی سیم پاناسونیک 
KX-TGC210 مدل

همراه خانگی

6| 10
این تلفن دارای قابلیتی به نام حالت شب است که به شام اجازه 

می دهد زمانی را در شبانه روز انتخاب کنید که طی این زمان، 

تلفن زنگ نخورد.

امتیاز کاربران

 15 زنگ برای
 KX-TGC210 در نظر 

گرفته  شده است که 
5عدد از نوع زنگ های 

کالسیک و 10 عدد 
ملودی هستند.

 صفحه نمایش این 
گوشی 1.6 اینچی و 
به نور پس زمینه مجهز 
است.

  این تلفن قادر 
است 30 شماره 
از افرادی را که 

نمی خواهید با شما 
تماس بگیرند 

مسدود کند.

وزن:
130 گرم

ابعاد:
47 × 30 × 164 میلی متر

برد:
50 متر داخلی 

 300 متر خارجی

منبع:
برق شهری
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KX-TG6821 تلفن بی سیم پاناسونیک مدل

  قابل استفاده در صورت قطع برق
  قابلیت ذخیره ی 100 مخاطب

  قابلیت ضبط مکالمه تا 30 دقیقه
  دارای منشی تلفنی

KX-TG2721 تلفن بی سیم پاناسونیک مدل

  قابلیت ذخیره ی 50 مخاطب
  قابلیت ضبط مکالمه تا 18 دقیقه

  دارای منشی تلفنی
  امکان کنفرانس

KX-TGD223 تلفن بی سیم پاناسونیک مدل

  دارای سه گوشی بی سیم
 دارای منشی تلفنی

  قابلیت ذخیره ی 100 مخاطب
  امکان مسدودکردن تماس های مزاحم 

KX-TG9472 تلفن رومیزی پاناسونیک مدل

  دارای تلفن پایه و دو گوشی بی سیم
   قابلیت Sync شماره ها روی تمامی گوشی ها

KX-TG6672 تلفن بی سیم پاناسونیک مدل

  ذخیره ی 100 شماره در حافظه
  دارای تلفن پایه و دو گوشی بی سیم

   قابلیت وصل شدن دو خط تلفن
  دارای منشی تلفنی

   امکان کنفرانس
  دارای منشی تلفنی

KX-TG9322 تلفن بی سیم پاناسونیک مدل

  قابلیت وصل شدن دو خط تلفن
  دارای دو گوشی بی سیم

  قابلیت ذخیره 100 مخاطب
  فاقد منشی تلفنی

پرفروش ترین ها

کاربردی ترین
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8| 10
شام می توانید بازی های موردعالقه ی خود را روی هارد اکسرتنال 

نصب و روی ایکس باکس  وان دوستان تان اجرا کنید.

امتیاز کاربران

هارددیسک اکسرتنال 
HD650X ای دیتا مدل

اگر یک ایکس باکس وان دارید و برای دانلود بازی با خیالی راحت
و نصب بازی های دیگر با کمبود فضا مواجه 

شده اید، داشتن هارددیسک اکسترنال 
»ای دیتا« مدل »HD650X« می تواند به خوبی این نیاز شما 

را برطرف کند.

  هارددیسک از رابط 3.0 
USB استفاده می کند که 

در این حالت سرعت انتقال 
داده ها به پنج گیگابایت 

برثانیه می رسد.

 ترکیب رنگ مشکی 
و سبز این  هارد دیسک 

اکسترنال با لوگوی 
سبز ایکس باکس 

هماهنگ است.

 الیه ی سیلیکونی 
سبزرنگ دور بدنه، 
این هارد را در برابر آب، 
ضربه و شوک مقاوم 
کرده است.

 در دو ظرفیت 
یک ترابایت و 
دو ترابایت قابل 
تهیه است.

وزن:
201 گرم

ابعاد:
21 × 81 × 121 میلی متر

سایز هد:
 2.5 اینچ

سرعت چرخش:
5400 دور بر دقیقه
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بازی های محبوب ایکس باکس تان را آسان جابه جا کنید

هارددیسک اکسرتنال ای دیتا 

ظرفیت 1 ترابایت

HD710M مدل

هارددیسک اکسرتنال وسرتن دیجیتال 

 ظرفیت 4 ترابایت 

My Book مدل

هارددیسک اکسرتنال سیلیکون

ظرفیت 2 ترابایت

Armor A65 مدل

6.3/10 8.3/10 8.4/10

این کاالها را هم ببینید

انتقال فیلم، عکس و موسـیقی از ساده ترین و 
رایج ترین کارهایی است که می توان با یک هارد 
اکسترنال انجام داد و از اصلی ترین دالیل خرید 
چنین وسـیله ای است. اما شـرکت »ای دیتا« 
)ADATA( به شـکل دیگری بـه موضوع نگاه 
می کند. هـارد اکسـترنال »HD650X« که به 
تازگـی وارد بـازار جهانی شـده، به عنوان هارد 
اکسـترنالی معرفی می شـود که برای استفاده 
 )XBOX( در کنار کنسـول بازی ایکس باکس
مایکروسـافت مطلـوب اسـت. ممکـن اسـت 
بالفاصله این سـوال برای تان پیش آید که هارد اکسـترنال چـه ربطی به ایکس باکس 
دارد؟ مگر حافظه ی داخلی خود کنسول ایرادی دارد که نمی توان از آن استفاده کرد؟ 
مساله این است که بازی ها روز به روز حجیم تر می شوند و با وجود DLCها و آپدیت های 
پی درپی، فضای بیشـتری برای ذخیره شـدن طلب می کنند؛ درنتیجه ممکن اسـت 
حافظه ی داخلی کنسـول بازی پر شود و به یک حافظه ی جانبی نیاز پیدا کنیم. البته 
بعضی افراد این مشـکل را با پاک کردن چیزهایی که فکر می کنند بودونبودشان یکی 
 اسـت حل می کنند؛ اما برای کسانی که دل شان نمی آید دست به چنین کاری بزنند، 

تهیه ی یک هارد اکسترنال برای کنسول بازی فکر خوبی است. 
نیم سـالی از اضافه شـدن قابلیـت پشـتیبانی از هاردهـای جانبـی بـه کنسـول های 
 HD650X ،مایکروسافت )ایکس باکس وان و ایکس باکس 360( می گذرد و حاال ای دیتا
را به صورت اختصاصی برای این کار تولید کرده است. نام گذاری هارد جدید، برگرفته از 
مدل موفق HD650 است و از لحاظ طراحی ظاهری هم به آن شباهت کامل دارد. تنها 

تغییری که HD650X در مقایسـه با HD650 به خود دیده، تعویض رنگ قرمز با سبز 
اسـت. دلیل این تصمیم، ایجاد هماهنگی بین رنگ ذاتی کنسول ایکس  باکس و هارد 
جدید اسـت. همه ی ما ایکس باکس را با رنگ سبزش می شناسـیم و ای دیتا خواسته 
با اسـتفاده از این رنگ، مقبولیت بیشـتری به محصول بدهد. هارد تازه وارد نسـبت به 
سـایر هاردهای مقاوم، چیز اضافه تری ندارد و دقیقا روی مسیر همیشگی محصوالت 
این چنینی حرکت کرده اسـت. این هارد مشـابه سـایر هاردهای بازار، روی کامپیوتر و 

لپ تاپ، تلویزیون و سینمای خانگی هم قابل استفاده است. 
همانند مدل HD650 و سـایر هاردهای جدید ای دیتا، مدل HD650X هم ضدضربه، 
ضدآب و مقاوم در برابر گردوغبار است. وصل کردن آن به کنسول، روال سرراستی دارد: 
کابل USB هارد به پورت USB کنسول وصل می شود و باقی مراحل با راهنمایی هایی 
که روی صفحه  ارائه می شود، انجام خواهد شد. پس از اتصال هارد به کنسول می توانید 
انتخاب کنید که از آن زمان به بعد، هارد جانبی به عنوان حافظه ی اصلی در نظر گرفته 
شود و هارد داخلی فقط هنگام پرشدن حافظه ی خارجی به کار رود. حتی می توانید کل 
حافظه ی داخلی کنسول تان را به هارد جدید انتقال دهید؛ انگار که ایکس باکس را تازه 
از جعبه اش درآورده اید. هم چنین امکان پخش فایل های کپی شده روی HD650X از 
طریق ایکس باکس وجود دارد. با وجود هارد HD650X می توان بازی ها و اطالعات مهم 
ذخیره شده در حافظه ی کنسول ایکس باکس را انتقال داد و به خانه ی دوستان و رفقا 
برد. به این ترتیب می توانید بازی های محبوب تان را همیشـه به همراه داشـته  باشید. 

این کار در ایکس باکس 360 و ایکس باکس وان قابل انجام است. 

محمد سامک



۶2

امروزه آب سـردکن ها، یکـی از وسـایل موردنیاز محیط هـای کاری و حتی 
منازل هسـتند. یـک آب سـرد کن هـم جایگزین یک فالسـک پـر از یخ 
می شـود  و هم آب  گرم مـورد نیاز را برای یـک لیوان چـای فراهم می  کند. 
ایـن محصـوالت انواع مختلفـی دارنـد. آب سـردکن های مخـزن دار نیاز 
بـه تعویـض مخـزن یـا پرکـردن دوبـاره ی آن دارنـد؛ ولـی در مدل های 
متصـل به آب  شـهری همـواره آب مـورد نیاز آب سـردکن تامین اسـت. 
هم چنین اگر فضـای کافی برای نصب آب سـردکن های ایسـتاده ندارید، 
می توانیـد از آب سـردکن های رومیـزی کـه فضـای کمتری نسـبت به 
آب سردکن های ایسـتاده اِشـغال می کنند اسـتفاده کنید؛ در عین حال 
نباید از سـالمت آب مصرفـی غافل باشـیم. وجود امـالح و آلودگی های 
مختلف آب باعث شده اسـت بسـیاری از افراد برای حفظ سـالمت خود 
از تصفیه کننده ها اسـتفاده کنند. بـا توجه به تنوع زیاد آب سـردکن ها 
و تصفیه کننده های موجود در بازار، شـناخت کافی نسـبت بـه کارکرد 
و امکانـات آن هـا در انتخـاب یـک مـدل خوب مسـاله ای مهم اسـت. 
بـا مراجعـه بـه زیرگـروه آب سـردکن ها و تصفیه کننده ها در سـایت 
دیجـی کاال می توانید با انـواع مختلفی از این محصوالت و مشـخصات 
فنی آن ها آشـنا شـوید و دسـتگاه مورد نظر خود را خریـداری کنید.

آب سردکن و لوازم تصفیه ی آب

معرفی یک رسته
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در این زیرگروه انواع آب سردکن های 
سـاخت برتریـن برندهـا ازجملـه 
ایسـتکول و هیوندای وجـود دارند. 
در انتخـاب و خریـد آب سـردکن 
فاکتورهای مهمی را باید در نظر گرفت 
که می توان به جنس بدنـه و مخزن، 
قدرت کمپرسور، مصرف برق، کیفیت 
و دوام آب سردکن و اطمینان از اصالت 
کاال و خدمات پس از فروش آن اشاره 
کرد. برخی از آب سـردکن ها، دارای 
منبع آب یا قابل اتصال به آب  شهری 
هستند. هم چنین از لحاظ قرارگرفتن 
منبع به دونوع منبع باال و منبع پایین 

تقسیم می شوند.

  وزن: 21.35 کیلوگرم
 توان آب سردکن: 120 وات
 توان آب گرم کن: 420 وات
  سیستم امنیتی کنترل درجه حرارت
   منبع آب مخفی مجهز به پمپ
  درجه ی تغییر دمای آب سرد
  قفل کودک
LED نمایشگر  
  ارتفاع: 109سانتی متر

آب رسدکن منبع پایین ایستکول
  TM-SW501P  مدل

آب سردکن

  وزن: 19 کیلوگرم
  توان آب سردکن: 120 وات
  توان آب گرم کن: 360 وات
  ورود آب: اتصال به شیر آب

  دمای آب سرد: 5 درجه 
  دمای آب گرم: 95 درجه

  ارتفاع: 49.5 سانتی متر

 آب رسدکن ایستکول 
TM-DW305R مدل

۶3
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  وزن: 16.5 کیلوگرم
  توان آب سردکن: 100 وات
  توان آب گرم کن: 150 وات

  دارای:  محافظ شوک الکتریکی
  منبع آب گرم: استیل ضدزنگ

  قابلیت نصب جالیوانی
   قابلیت نصب منبع فیلتردار

EGI . ABS جنس بدنه: استیل 
 ورود آب:  منبع باال

 گنجایش مخزن آب سرد: 4 لیتر
 گنجایش مخزن آب گرم: 3 لیتر

 تولید آب سرد: 4الی 7درجه سانتیگراد 
  تولید آب گرم:80الی 90درجه سانتیگراد

 نوع آب ریز: پدالی

EGI . ABS جنس بدنه: استیل  
  گنجایش مخزن آب سرد: 3 لیتر
  گنجایش مخزن آب گرم: 3 لیتر

  دمای آب سرد:  از 4 الی 7 درجه سانتیگراد 
  دمای آب گرم: از 80 الی 90 درجه سانتیگراد

  فیلتر: UF با قابلیت تعویض
  قابلیت اتصال به آب شهری

آب رسدکن منبع پایین ایستکول
  TM-SW700  مدل

آب رسدکن منبع پایین هیوندای
  310U مدل

 آب رسدکن هیوندای 
340E مدل

معرفی یک رسته
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 دستگاه تصفیه آب ربن 
RNS-33 مدل

 نوع دستگاه: تصفیه زیر سینکی
 دقت فیلتراسیون: 70درصد

 تعداد فیلتر: 3
 انواع فیلتر: فیلتر 10PP، کربن فعال، 

کربن فعال فشرده
قابلیت نصب به یخچال

 عمر متوسط فیلترها: 6 ماه تا 1سال

دستگاه تصفیه ی آب هیوندای 
RO-251  مدل

 نوع دستگاه: تصفیه ی  زیر سینکی
  ظرفیت: مخزن 4گالنی

 و ممبران 50 گالنی و 75 گالنی
 جنس بدنه: فلز

 سیستم فیلتراسیون: RO  آب شیرین کن
 دقت فیلتراسیون: 100 درصد

 انواع فیلتر: فیلتر 10PP، کربن فعال، 
 ،ROکربن فعال فشرده، فیلترغشایی

TCR فیلتر

تصفیه کننده

تصفیه کننده های آب موجود در دیجی کاال را می توانید هم در 
کنار آب سردکن ها و هم در زیرگروه ابزارهای سالمت مشاهده 

کنید. انواع مختلفی از تصفیه کننده ها با برندهای مختلف مانند  
فلر، هیوندای و تک الکتریک در این سایت موجود هستند که 
می توانید با توجه به نیاز خود  آن چه را می خواهید انتخاب و 

خریداری کنید.

  وزن: 12.1 کیلوگرم
  ابعاد: 381×210×467 میلی متر
  تصفیه ی یک لیتر آب در هر دقیقه

  فیلتر PP )پلی پروپیلن( دقت تصفیه 5 الی 10 میکرون
RO  دارای دو فیلتر کربن و دو فیلتر  

  بدون نیاز به مخزن ذخیره )تضمین تازه بودن همیشگی آب خروجی(

تصفیه کننده ی آب فلر
WP 201  مدل 
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انصار خوگر

تحریریه

میـراث
ایرانـی

 از دست سازهای چوبی
 تا رودوزی های سنتـی

معرفی یک رسته
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هنر ایرانی مجموعه ای از 
غنی ترین میراث هاست، در 

این میان صنایع دستی، آینه ی 
تمام نمای اقوام و سنت های 
ایرانی است. صنایع دستی 
نمایان گر فرهنگ و تمدن 
پیشینیان است و نشان از 

جایگاه واالی هنر نزد مردمان 
این سرزمین دارد. دیجی کاال با 
توجه به اهمیت این موضوع و با 

هدف زنده نگه داشتن این میراث 
غنی، از مدت ها پیش اقدام به 

ایجاد رسته ی صنایع دستی 
کرده است. از سوزن دوزی های 
مردمان بلوچ تا آثار میناکاران 

و قلم زنان اصفهانی، از 
فیروزه کوبی نیشابور تا ظروف 
مسی ساخته شده در زنجان و 

سفال های اللجین، از خاتم های 
نقش بسته روی چوب تا گره های 

زده شده بر سبدهای حصیری 
و صدها اثر هنری دیگر در 
این رسته وجود دارند. در 
صفحات پیش رو با تمامی 

زیرگروه های این رسته 
آشنا می شوید. می توانید 

برای دیدن بیش از 2500 اثر 
صنایع دستی در این رسته به 

سایت دیجی کاال مراجعه کنید.

 عکــس: اسـتودیــو
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سفال، رسامیک و چینی
در این زیرگروه محصوالتی ساخته شده از سفال، سرامیک و چینی 

قرار دارند که شامل انواع مختلفی از ظروف، گلدان، پارچ، شمعدان، 
قندان، کاسه، صراحی و... است.

 نوع کاربری محصول: تزئینی، کاربردی
 طرح: هفت رنگ

 ابعاد:  20.5 ×  ۱۱.5 ×  ۱۱.5 سانتی متر
 وزن:  0/5کیلو گرم

 جنس:  سفال
  دارای روکش لعابی و قابلیت شست وشو

گلدان سفالی گالری مثالین

 طرح:  برگ کشیده
 وزن: ۱/44۱ گرم

 طیف رنگ: آبی فیروزه ای
 قابل شست وشو در ماشین ظرف شویی 

  قابل استفاده در مایکروویو

مجموعه 3 پارچه بشقاب رسامیکی گالری ساتگین

  طرح : شطرنجی
  وزن: 2/938 کیلو گرم

  محل تولید: میبد یزد
  طیف رنگ: آبی - قهوه ای

  شامل قوری، ۶ عدد فنجان، ۶ عدد نعلبکی و قندان

چای خوری چینی کارگاه میبد مروارید

معرفی یک رسته
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دست بافته های سنتی و پارچه ای
دست بافته های سنتی از محبوب ترین 

محصوالت این رسته اند. کیف های دست دوز 
پارچه ای با طرح های متنوع، کیف دستی، 

کوله پشتی، رومیزی های ترمه، رانر، سجاده و سفره قلمکار 
در ابعاد مختلف تنها بخشی از محصوالت این زیرگروه 

هستند.

 نوع کیف:  رو دوشی
 طرح:  هندسی

 ابعاد:  3۱× 2 × 30 سانتی متر
 وزن: 2۱3 گرم

 جنس کیف: پارچه
 جنس دسته:  چرم مصنوعی

 نوع دوخت:  مغزی دوزی
 نام صاحب اثر:  هاشمی

 محل تولید: یزد
  ابعاد:  49 × ۱5۶ سانتی متر

رانر ترمه هاشمی طرح سپه ساالر

کیف پارچه ای گالری ام بی

 ابعاد:  ۱00 × ۱00 سانتی متر
 وزن:  270 گرم

 جنس:  پنبه
 شکل:   مربع

 محل تولید:  اصفهان
 مناسب برای میزهای چهار نفره

سفره قلم کار اثر زابلیان 
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محصوالت چوبی و حصیری
خاتم کاری یکی از فاخرترین هنرهای ایرانی است؛ هنر آراستن چوب به زیباترین 

اشکال. در این زیرگروه می توانید جعبه های خاتم، ساعت های خاتم، شکالت خوری، 
قلم دان، صفحه ی شطرنج و... را مشاهده کنید؛ هم چنین محصوالت ساخته شده از 

حصیر، مانند سبد و زیرانداز نیز در کنار محصوالت خراطی موجودند.

 نوع کاربری محصول: تزئینی، کاربردی
 ابعاد محصول: ۱2.5 × ۱9 × ۱9 سانتی متر

 طیف رنگی:  طالیی
 نام صاحب اثر:  کروبی
 محل تولید:   اصفهان

شکالت خوری خاتم اثر کروبی

 ابعاد: ۱3× ۱8 × ۱8 سانتی متر
 وزن: ۱48 گرم

 نوع بافت:   یکسره
 محل تولید:  بشاگرد )هرمزگان(
 بافته شده از داز )نوعی نخل(

سبد حصیری موسسه نجوای زمین مدل َدروک طرح دار

70

معرفی یک رسته
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محصوالت فلزی
پارچ، لیوان، دیگ، سینی و دیگر محصوالت فلزی را می توانید در این قسمت 
مشاهده کنید. قلم زنی روی فلزات و ساختن آینه و بشقاب و تابلو در کنار هنر 

چند هزارساله ی میناکاری از دیگر قسمت های این زیرگروه هستند.

  ابعاد:  ۱4.۶ × 28 × 28 سانتی متر
  وزن:  728 گرم

  محل تولید:  زنجان
  رنگ قسمت داخلی:  نقره ای
  رنگ قسمت خارجی:  مسی

  جنس:  برنج
  ارتفاع:  ۱7 سانتی متر

  ابعاد:  4.5 × 7.5 × ۱7 سانتی متر
  وزن:  284 کیلوگرم

  اثر:  خرم نژاد
 صاحب اثر: خرم نژاد

  نوع کاربری محصول: تزئینی، کاربردی
  ابعاد:  ۱9.5 × ۱۱ × ۱۱ سانتی متر

  وزن:  348 گرم
  طرح:  خانه بندی
  جنس بدنه:  مس
  اثر:  اسماعیلی

  صاحب اثر:  مرتضی اسماعیلی

میوه خوری مسی زنجان مدل پایه دار قطر 28 سانتی مرت

شمعدان قلم زنی زمینه برنج - یک جفت

گلدان مسی میناکاری شده مدل خمره ای

7۱
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 عکــس: اسـتودیــو
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محصوالت استخوانی
استفاده از عناصر طبیعت برای خلق ابزار 

و آثاری ماندگار اتفاقی تازه نیست. یکی از 
هنرهای مهجور که هم چنان جای گاه اش را 
میان هنرمندان صنایع دستی کشورمان حفظ کرده است، 
ساخت محصوالتی چشم نواز با عناصری مستحکم مانند 
استخوان است. در این قسمت می توانید آثاری هم چون 
جعبه ی استخوانی، قلمدان و سرمه دان را مشاهده کنید.

  ابعاد: 3 × 3.5 × 20.5 سانتی متر
 وزن: ۱84 گرم

 جنس بدنه:   استخوان
 اثر:   بهشتی

 محل تولید:  اصفهان
 نحوه ی بازشدن: کشویی

 صاحب اثر: بهشتی

قلمدان استخوانی طرح گل و مرغ 3

 ابعاد: 7/5 × 4 × 4 سانتی متر
 وزن: 4۱ گرم

 طرح: گل شاه عباسی
 جنس بدنه: استخوان

 صاحب اثر: بهشتی

رسمه دان استخوانی گل شاه عباسی

رودوزی های سنتی
سوزن دوزی شیوه ای از رودوزی است که در آن 
نقوش هندسی با ظرافت تمام روی پارچه اجرا 

و تزئین می شوند. در این زیرگروه تابلوهای 
سوزن دوزی شده را می توانید مشاهده کنید. 
سوزن دوزی هنری ظریف و باارزش است و برای بسیاری از 

افراد بیشتر از این که جنبه ی کاربردی داشته باشد، برای 
تزئین استفاده می شود.

  نوع: تابلو
  ابعاد: 34 × 37 سانتی متر

  وزن: 5۱0 گرم
  نوع طرح: هندسی

  محل تولید: بلوچستان )روستای قاسم آباد ایرانشهر(
 صاحب اثر: زینب نوروزی

تابلو سوزن دوزی کارگاه نوروزی کد 1002
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محصوالت سنگی
این محصوالت شامل وسایلی هستند که از سنگ های مختلف ساخته  شده اند و 
روی آن ها تراش و حکاکی و تذهیب، انجام شده است. جعبه های ساخته شده از 

سنگ مرمر با طرح های متنوع و گلدان های دیواری و رومیزی سنگی با طرح های 
مینیاتوری جذاب، نمونه ای از محصوالت این زیرگروه هستند.

 جنس:  سنگ مرمر
  سایز: 4×7 × ۱2 سانتی متر

  صاحب اثر:  بابایی
  طراح: نوربخش

 محل تولید:  اصفهان

جعبه سنگ مرمر طرح تذهیب فرشی 

  جنس: سنگ مرمر
  ابعاد:  7×4/5×4 سانتی متر

  طرح: گل زنبق
  صاحب اثر: بابایی

 طراح: زمانی
  محل تولید: اصفهان

جعبه سنگ مرمر طرح گل زنبق

معرفی یک رسته
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محصوالت چرمی
محصوالت چرمی از آن دست وسایلی هستند که معموال افرادی خاص طرف دار 

آن ها هستند. این محصوالت خاص، شیک و البته کمی گران هستند. در این 
زیرگروه می توانید انواع محصوالت چرمی ازجمله کیف پول، ساک دستی، کیف 

دوشی و کیف اداری را مشاهده کنید.

 نوع کیف: کیف اداری
 مناسب برای: آقایان

 ابعاد خارجی:  29.5 × ۶ × 40 سانتی متر
 وزن: یک کیلوگرم

جنس کیف:  چرم مصنوعی

کیف اداری چرم گالری کهن چرم

  نوع کاربری محصول: تزئینی، کاربردی
  ابعاد محصول:  ۱۱.5 × ۱3 سانتی متر

  جنس قسمت خارجی بدنه:  فیروزه، مس
  جنس قسمت داخلی بدنه:  مس

  محل تولید:  اصفهان

قندان فیروزه کوب اثر آقاجانی 

فیروزه کوبی
فیروزه کوبی میان هنرهای 

دیگر عمر کمتری دارد و یک 
صنعت دستی جوان محسوب 
می شود. محصوالت فیروزه کوب  از نشاندن 

قطعات کوچک سنگ فیروزه روی سطح ظروف 
ساخته می شوند. زیبایی خاص این هنر باعث 
شده است محصوالت ساخته شده مورد توجه 

زیادی قرار بگیرند.
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آبگینه و آینه
هنر شیشه گری یا آبگینه، هنری است که در آن استادکاران با دمیدن و شکل دادن، از گویی مذاب زیباترین 
اشکال را پدید می آورند. در این زیرگروه، ظروف شیشه ای مانند پارچ و لیوان، گلدان، بشقاب، کاسه و انواع 

مختلفی از آینه های مربعی و گرد وجود دارند.

  طرح: گره چینی دورنگ
  ابعاد کلی: 50 × ۱0 × 50 سانتی متر

  وزن: 3/5 کیلوگرم
  جنس قاب:  چوب

  دارای دو محفظه برای قراردادن شمع

آینه گالری اسعدی 

7۶

 تعداد:  7عدد
 وزن بسته بندی:3/22 کیلوگرم

 تکنیک ساخت: شیشه گری دستی
 نحوه شست وشو: دستی

 رنگ بندی: سبز، فیروزه ای، قرمز 

پارچ و لیوان شیشه ای گالری ساتگین

معرفی یک رسته
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زیورآالت دست ساز
اگر از آن دست افرادی هستید که زیورآالت در پوشش 

شما جایگاه ویژه ای دارد و تمایل دارید پوشش خود با انواع 
دست بند ها، گردن بند ها، آویز، انگشتر، ست و نیم ست، 

اکسسوری مو و... هماهنگ کنید، پیشنهاد می کنیم حتما از 
زیرگروه زیورآالت دست ساز دیدن کنید.

دست سازه های هرنی
هر آن چه را که تا کنون موفق 

نشده اید در گروه صنایع دستی 
پیدا کنید، می توانید با گشت و گذار 

در زیرگروه دست سازه های هنری بیابید.  
تندیس و مجسمه، قاب عکس، جاشمعی، 

جاعودی و آباژور، طبقه ی چوبی، جاکلیدی 
دیواری، ساعت دیواری و حتی کابوس گیر را 

می توانید در این زیرگروه مشاهده کنید.

  جنس: چوب
  شکل:  مستطیل

  ابعاد:  55 × ۱۱.5 × 40 سانتی متر
  وزن:  ۱/279 کیلوگرم

  جنس کاشی بین طبقات: سفال

طبقه چوبی گالری اسعدی مدل پله ای طرح فرسکو

  جنس:  برنج
  بسته بندی: دارد

  شامل گوشواره، زنجیر و پالک

 E225 نیم ست دست ساز سین مدل
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Venice دوچرخه ی کوهستان ویوا مدل

342
تعداد کاالهای رسته

342
تعداد کاالها 

در جشنواره فروش

پرفروش ترین
محبوب ترین

ان5 میلیون
وم

ت

بیشترین قیمت

ان200 هزار
وم

ت

کمترین قیمت

سایز: 26 

 سایز فریم: 18

تعداد دنده: 21

سایز: 27.5  

 سایز فریم: 17

تعداد دنده: 27

78

دوچرخهجشنواره فروش

با قدرت رکاب بزنید
دانستن این نکته که کدام دوچرخه برای چه فضایی مناسب است یکی از نکات مهم خرید دوچرخه 

است. در این گروه شما با یک دسته بندی کامل از انواع دوچرخه ها ازجمله دوچرخه ی شهری، 
کوهستان، جاده، بی ام ایکس، کورسی و هیبرید، از بهترین برندها و با مشخصات فنی آن ّها آشنا 
می شوید. در فرصت اعالم شده به صفحه ی دوچرخه مراجعه کنید و با تخفیف های شگفت انگیز 

دوچرخه ی موردعالقه ی خود را بخرید.

  MD 40 Big Seven دوچرخه ی کوهستان مریدا مدل
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 4X Hardy دوچرخه ی کوهستان مریدا مدل

Plasma V1  دوچرخه ی شهری کراس  مدل

جدیدترین
سایز: 26 پربازدیدترین

 سایز فریم:  17 و 19
تعداد دنده: 21

سایز: 26 

 سایز فریم:  18
تعداد دنده: 24

سایز: 26 

 سایز فریم: 21

تعداد دنده: 24
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   Nevada 1.9دوچرخه ی کوهستان فوجی  مدل
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هنگام خرید لوازم خانگی برقی، انتخاب بهترین وسیله با قیمت مناسب و بازدهی باال اهمیت بسیاری دارد. در این قسمت می توانید 
انواع لوازم پخت وپز، نوشیدنی ساز، خردکن و غذاساز، لوازم مکمل آشپزخانه، یخچال و فریزر، لوازم شست وشو و نظافت، تهویه، 

سرمایش و گرمایش و چرخ خیاطی را از برند بوش مشاهده کنید و با مقایسه و بررسی آن ها بهترین مدل را با تخفیف خریداری کنید. 

جشنواره فروش

ان150 هزار
وم

ت
کمترین قیمت

248
تعداد کاالهای رسته

248
تعداد کاالها 

در جشنواره فروش

ان4میلیون
وم

ت

بیشترین قیمت

فرمانروای آشپزخانه
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ظرفیت: 1+12 نفره

A++ :میزان مصرف انرژی 

فیلتر سه الیه با تمیزکن خودکار

  SMS86P92DE ماشین ظرفشویی بوش مدل

سرعت چرخش موتور: 1200 دور در دقیقه

ظرفیت دیگ: 7 کیلوگرم

فناوری EcoSilence Drive برای مصرف و صدای کمتر

    WAT24440ME ماشین لباسشویی بوش مدل

ظرفیت: 12 نفره

A++ :میزان مصرف انرژی

فیلتر سه الیه با تمیزکن خودکار

SMS63L06TR ماشین ظرفشویی بوش مدل

توان مصرفی: 600 وات

تعداد تنظیمات سرعت: 12 عدد

دارای سری مخصوص پوره و مواد 

غذایی نرم

MSM66155 گوشتکوب برقی بوش مدل

قدرت موتور: 1400 وات

شعاع کارکرد: 10 متر

دارای سری های مختلف

BGS4GOLD جاروبرقی بوش مدل

پربازدیدترین

جدیدترین

پرفروش ترین

محبوب ترین
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  در جشنواره ی فروش ویژه ی دیجی کاال از تبلت ها غافل نشوید. در این 
قسمت تبلت هایی از ایسوس، لنوو، سامسونگ و.. با قیمت های متنوع وجود 

دارند که با توجه به نوع کاربری و توقعی که از تبلت خود دارید می توانید تبلت 
موردنظر خود را خریداری کنید.

جهان در دستان تو

836
تعداد کاالهای رسته

6
تعداد کاالها 

در جشنواره فروش

ان7.5
وم

ت

بیشترین قیمت

میلیون

تبلت ایسوس مدل Fonepad 7 - FE171CG دو سیم کارت 

پرفروش ترین

 Intel Atom Z2520 Chipset:تراشه ی مرکزی

اندازه ی نمایشگر: 7 اینچ 

ظرفیت: 16 گیگابایت

دوربین: 8 مگاپیکسل

ان150 هزار
وم

ت

کمترین قیمت

تبلتجشنواره فروش
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    Galaxy Tab S2 8.0 LTEتبلت سامسونگ  مدل

Exynos 5433 Chipset :تراشه ی مرکزی

اندازه ی نمایشگر: 8 اینچ

ظرفیت 32 گیگابایت

دوربین: 8 مگاپیکسل

 TAB S8-50LC تبلت لنوو مدل

محبوب ترین

Intel Atom Z3745 Chipset  :تراشه ی مرکزی

اندازه ی نمایشگر: 8 اینچ 

ظرفیت: 16 گیگابایت

دوربین: 8 مگاپیکسل
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اگر همواره به دنبال فرصت مناسبی بوده اید تا یک ویدئو پروژکتور بخرید، در زمان برپایی این جشنواره به سایت دیجی کاال مراجعه کنید. هیتاچی، 
اپسون و اپتوما از برترین سازندگان دیتا ویدئو پروژکتور هستند که در این جشنواره ی ویژه حضور دارند. فارغ از کاربردهای آموزشی دیتاویدیو 

پروژکتور، دیدن فیلم موردعالقه تان بر روی دیوار خانه می تواند تجربه ی لذت بخشی باشد.

سینما را به خانه بیاورید

ان1 میلیون
وم

ت

کمترین قیمت

139
تعداد کاالهای رسته

6
تعداد کاالها 

در جشنواره فروش

ان4.5
وم

ت

بیشترین قیمت

میلیون

M445S دیتا ویدیو پروژکتور اوپتوما مدل

پرفروش ترین

DLP:نوع لنز

فاصله ی کانونی: 21.8 تا 23 میلی متر

نوع المپ: 190 وات

طول عمر المپ: 6500 ساعت

ویدئو پروژکتورجشنواره فروش
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 EH-TW5300  دیتا ویدیو پروژکتور اپسون  مدل

3LCD :نوع لنز

فاصله ی کانونی: 20.28 - 16.9 میلی متر

نوع المپ:200 وات

طول عمر المپ: 4000 ساعت

EB-X31 دیتا ویدیو پروژکتور اپسون مدل

محبوب ترین

RGB liquid crystal shutter projection system :نوع لنز

فاصله ی کانونی: 2.28 - 16.9 میلی متر

UHE نوع المپ: 200 وات

طول عمر المپ: 5000 ساعت
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همه با هم برای  ایران
دیجی کاال حامی هنرمندان  چهارسوی ایران در نمایشگاه صنایع دستی

عکس ها: محمد علی نظری، علی آزاد
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»مگه دیجی کاال هم تو این نمایشـگاه هسـت؟« 
ایـن اولیـن جملـه ای بـود کـه بازدیدکنندگان 
نمایشـگاه صنایع دسـتی بعد از دیـدن غرفه ی 
دیجـی کاال می گفتنـد. در نـگاه اول حضـور 
دیجـی کاال در نمایشـگاه صنایع دسـتی بـرای 
بازدیدکننـدگان تعجب برانگیـز بـود؛ اما کافی 
بود چند دقیقـه ای در این غرفه به گشـت وگذار 
بپردازنـد تـا تعجب آنـان به تحسـین و تمجید 

تبدیل شـود.
 پنجم خرداد نمایشـگاه صنایع دسـتی شـروع 
بـه کارکرد؛ نمایشـگاهی بـرای معرفـی میراث 

غنـی ایرانی. 
دیجـی کاال در ایـن دوره از نمایشـگاه  بـا هدف 
حمایت از تولید داخلی و حمایـت از کارآفرینی، 
از اسـاتید برتـر سراسـر کشـور دعوت کـرد تا 
فرصتـی را برای ایـن هنرمندان فراهـم کند که 
به عرضـه و فروش بـدون واسـطه ی محصوالت 
خود بپردازنـد و فرهنـگ و هنر خـود را بیش از 

گذشـته به دیگران معرفـی کنند.
در روز اول این نمایشـگاه مسـعود سـلطانی فر 
معـاون رئیس جمهـور و رئیس سـازمان میراث 
فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری حضور 
یافت و به غرفه های حاضر در نمایشـگاه سـر زد. 
در بازدید از غرفـه ی دیجی کاال دکتر بهمن نامور 
مطلق معاون صنایع دسـتی و هنرهای سـنتی و 
دکتـر محمدرضا واعظ مهدوی معاون توسـعه ی 
علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشـور، او را همراهـی می  کردند. در ابتـدای این 
بازدیـد، مسـئول غرفـه، توضیحاتـی در مورد 
فعالیـت دیجی کاال در زمینه ی صنایع دسـتی به 
سـلطانی فر  و  واعـظ مهـدوی ارائه کـرد و دلیل 

حضـور در این نمایشـگاه را دعوت از اسـتادان و 
افراد مطرح در زمینه ی صنایع دسـتی در سراسر 
کشـور، عرضه ی محصـوالت خـود و حمایت از 
آن هـا عنـوان کـرد. هم چنیـن سـلطانی فر بـا 
اشـاره به ایـن موضوع که بـا سـایت دیجی کاال 
آشناسـت، سـوال هایی را دربـاره ی رشـد این 
سـایت مطرح کـرد و نامورمطلـق از دیجی کاال 
به عنـوان فروشـگاهی بی رقیـب در سـطح 

کشـور یاد کرد. 
در ادامـه ی  ایـن بازدیـد، سـلطانی فر ضمـن 
گفت وگـو بـا اسـتادان حاضـر در غرفـه ی 
دیجـی کاال، از نزدیـک شـاهد سـاخت یـک 
سـفال مینیاتـوری شـد و سـپس بـا عشـایر 
سیستان وبلوچسـتان که مشـغول حصیربافی 
و عرضـه ی محصوالت خـود بودند بـه  صحبت 
پرداخـت. او در پایـان ایـن بازدیـد، بـر اهمیِت 
حمایت از صنایع دسـتی و افراد مشـغول در این 
کار و معرفی صنایع دسـتی کشـور تاکیـد کرد. 
 در ایـن غرفه از عشـایر بلوچ تـا گیوه باف های 
کرد حضـور داشـتند. همیـن کافی بـود تا در 
این مـدت کوتـاه، قدمـی هرچنـد کوچک در 
راسـتای محرومیت زدایـی و توزیـع عادالنه ی 
فرصت هـا برداشـته شـود و ایـن امـکان در 
اختیار هنرمندانـی قرار بگیرد کـه پیش از این 
فرصتـی این چنینی بـرای معرفـی محصوالت 
خـود نداشـته اند. گیوه بافـی، حصیربافـی، 
مجسمه سـازی، پارچـه دوزی، شیشـه گری، 
سـفال و سـرامیک، سـوزن دوزی و کپوبافـی 
از جملـه صنایعـی بودنـد کـه دیجـی کاال از 
هنرمنـدان و صاحبـان آن ها بـا اختصاص فضا 

حمایـت کرد.
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کنار غرفه ی دیجی کاال کنار در 
ورودی نمایشگاه قرار داشت و 
»محمد رئیسی« با همراهانش که از 
عشایر سیستان و بلوچستان هستند، 
مشغول حصیربافی بودند.

سبدهای حصیری تزئین شده با کاموا از محصوالت موجود در این غرفه 
بودند که با بیشترین اقبال از سمت بازدید کنندگان روبه رو شدند. خانم 
»زینت زهیرنیا« از دزفول که به مدت 25 سال مشغول کپوبافی بوده 
است، درباره ی حضور دیجی کاال در این نمایشگاه و دعوت از هنرمندان 
این عرصه می گوید که این کار بسیار به فروش آن ها کمک کرده و 
فرصت خوبی را برای معرفی محصوالت شان فراهم  آورده است.

وجود یک دستگاه چهار وردی بافت پارچه در گوشه ای از غرفه 
نظر بیشتر بازدیدکنندگان را به خود جلب می کرد. »محمد 
مظفری زاده« از استان یزد، هرازچندگاهی با ماکوپران سکوت 
سالن را درهم می شکست و نقشی زیبا می بافت. این هنرمند یزدی، 
دیجی کاال را برندی معتبر می دانست که با اختصاص این فضا، در 
معرفِی کاری که می کنند نقش مهمی داشته است.
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بخش گیوه ی کردستان یا کالش 
از قسمت های پربازدید غرفه بود 
و »محمد محمدی« از گیوه بافان 

کردستان که 18 سال در این 
حرفه مشغول کار است، به معرفی 

محصوالت خود می پرداخت.

»زرخاتون عظیمی« از بانوان شناخته شده ی بلوچ است که 
بیش از 60 سال است سوزن دوزی یا بلوچ دوزی می کند و 

آثارش مهر اصالت یونسکو دارند.

بخش سفال و سرامیک 
از دیگر قسمت های غرفه 
بود. کارگاه سپنتا به 
عرضه ی محصوالت خود 
می پرداخت و در گوشه ای 
دیگر »سعید سالکی« 
هنرمند خوش ذوق تهرانی 
که 20 سال است در این 
حرفه فعالیت می کند، 
به ساختن سفال های 
مینیاتوری و تزئینی مشغول 
بود.

در گوشه ای دیگر از نمایشـگاه، هنرمند شهرکردی مشغول پیکرتراشی و 
مجسمه سازی بود. »یاسر یزدی« 21 سال است مشغول مجسمه سازی است 
و کارش را با شیر سنگی که اهمیت ویژه ای نزد مردم چهارمحال و بختیاری 

دارد، شروع کرده است.

حرارت دادن شیشه و خلق اشـکال زیبا، کاری بود که با دستان »هیاس حسینی« 
انجام می شد و افراد زیادی را جلوی کارگاه او میخ کوب می کرد. هیاس، مدرک 
درجه دو هنر دارد و می گوید تهران از گذشته های دور مهد شیشه گری بوده است. 

او سال هاست که به این هنر مشغول است.
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م و دوست داشتنی
آرا

ک رنگ:سرمه ای
راهنمای خرید کاال براساس ی

و با افزودن 
ی و مشکی پدید می آید 

ب آب
C، از ترکی

90 M
80 Y

45 K
رنگ سرمه ای 40

ه از 
ی از آن جا ک

ب، توناژی روشن تر ساخته می شود. سرمه ا
مقداری سفید به این ترکی

م را 
ه دارد، چش

اژ تیر
ش می دهد و چون تون

 را کاه
ن قلب

آبی تشکیل شده است، ضربا

ن رنگ ها برای 
و مناسب تری

ی از محبوب ترین 
ن دلیل یک

ی کند؛ به همی
خسته نم

د در 
ر با کمی سفید مخلوط شود، می توان

ی اگ
ش اداری است. سرمه ا

پوش

را ثابت شده است 
د؛ زی

رارگیر
 دفاتر اداری مورد استفاده ق

طراحی

گ با رنگ 
ن رن

ی دارند. ای
ی بیشتر

کارآی
در اتاق های آبی 

افراد 

ن مانند کرم، به خوبی 
کیبات آ

ی و تر
ی نارنج

د یعن
مکمل خو

ی مانند 
 از رنگ های خنث

گ می شود. استفاده
هماهن

کنار سرمه ای به آن روحیه ی مدرن می بخشد.
ی در 

خاکستر
ه  هوشنگی

تران
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 A80 هارددیسک اکسرتنال آرمور

 ظرفیت: 2 ترابایت
 نوع اتصال:  باسیم

3.0 USB , 2.0 USB  :نوع رابط 
 سایز هد:  2.5 اینچ

 سرعت چرخش: 5400 دور بر دقیقه

از همین رنگ...

 رنگ نوشتاری:  مشکی
 قطر نوشتاری:  5, 0 میلی متر

 نوع نوک:  ساچمه ای
 جنس بدنه:   فلز 

Swift روان نویس المی

 تکنولوژی اصالح:  برش مستقیم
 جنس تیغه:  استیل ضدزنگ

 اندازه ی اصالح:  صفر میلی متر
 شارژ:  120 دقیقه شارژ کامل 
و 50 دقیقه مدت استفاده ی پس 

از شارژ
 دارای سری های قابل شست وشو

 PF7500 ماشین اصالح صورت رمینگتون

 کاله کپ مردانه ی »نیو ارا« 

رنگ - کاال

 Huawei MediaPad X1 تبلت

 نمایشگر: 7 اینچ با رزولوشن ۱920 در ۱200 پیکسل
 ،Chipset 910 Hisilicon Kirin سخت افزار:تراشه ی 

450MP4-Mali پردازشگر گرافیکی
  دو گیگابایت رم و ۱۶ گیگابایت حافظه ی داخلی 

 دوربین اصلی: ۱3 مگاپیکسل، دوربین دوم: 5 مگاپیکسل
 باتری: غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 

میلی آمپر ساعت

 ابعاد:۱0۶ × ۱72 × 23۱ میلی متر
 وزن:۱۶0 گرم

 نوع اتصال: باسیم
 مجهز به سیستم حذف صدای اطراف

 صدای بیس فوق العاده رسا و 
باکیفیت

SOLO HD هدفون بیتس

 جنس:پنبه
 نقاب:  ۱8 سانتی متر از جنس 

پلی استر
 6 سوراخ روی کاله برای 

تهویه ی هوا
نوار پارچه ای در لبه های 
داخلی برای جلوگیری از 

تعرق زیاد 
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 IS 190 PowerShot ELPH دوربین

CCD مشخصات حسگر:  2۱ مگاپیکسل از نوع 
 فاصله ی کانونی لنز: 24-240 میلی متر

 رزولوشن فیلم:  HD با سرعت 25 فریم بر ثانیه

 سرعت شاتر: حداکثر 2000/۱ ثانیه، حداقل ۱5 ثانیه
 مجهز به WiFi و امکان فوکوس حالت ماکرو

Stanley ماگ کوهنوردی استنلی مدل

  ابعاد: ۱0 × 8 × 8 سانتی متر
 وزن: خالی ۱50 گرم، پر500 گرم

 گنجایش: 354 میلی لیتر
 جنس بدنه: پالستیک

 قابلیت حفظ دمای مایعات به مدت 30 دقیقه

 Edge Plus Galaxy S6 گوشی موبایل سامسونگ

 طراحی و ساخت: وزن ۱53 گرم با ضخامت ۶.9 میلی متر و 
بدنه ی فلز و شیشه

 نمایشگر: 5٫7 اینچ با رزولوشن 25۶0 در ۱440پیکسل
 سخت افزار: تراشه ی اگزینوس 7420، پردازنده ی گرافیکی 

Mali  4.7۶0 گیگابایت رم و 32 گیگابایت حافظه
 دوربین: ۱۶ مگاپیکسل دوربین جلو و دوربین سلفی 5 

مگاپیکسلی

 وزن: 3.6 گرم
3.0 USB , 2.0 USB :رابط 

 ظرفیت: 16 گیگابایت
 مقاوم در برابر آب، گرد و غبار، 

شوک و لرزش

 J06 فلش مموری

 جنس رویه ی کفش:الیاف 
مصنوعی

 جنس کف کفش: الستیک
 دارای کفی بادی طبی برای 

راحتی بیش تر
  دارای پوشش نرم پارچه ای به 

همراه ابر در ناحیه ی قوزک پا

کفش مردانه ی آدیداس مدل پورش 356

ادوتویلت مردانه ی کنزو

 حجم:100 میلی لیتر
 نوع رایحه: تند، خنک، 

خوراکی، طبیعت، گل
 نت آغازی: یوزو، لیمو و آب 

دریا
 نت میانی:ریحان

 نت پایانی:چوب سدر و علف 
وتیور
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بیتل یادگار روز های خوش جوانی
طراحی و ساخت یک خودروی جدید با رعایت سبک و سیاق قدیمی اش، یک چالش بزرگ برای شرکت های خودروسازی به  
حساب می آید؛ چراکه خودروی تازه طراحی شده، در کنار حفظ سنت پیشین اش، باید نمایان گر ایده ها و فناوری های جدید 

به کاررفته هم باشد. عده ای از کاربران هنگام خرید خودرو، پیش از هرچیز به طراحی ظاهری توجه می کنند و برای عده ای دیگر، 
حفظ اصالت و سنت قدیمی خودرو اولویت دارد. درنتیجه شرکت سازنده با یک چالش بزرگ در طراحی خودروی جدید ش مواجه 

است؛ چراکه با یک طراحی، باید نظر هر دو نوع مخاطب را به خود جلب کند.

رضا گرامنایه

سریع و ایمن

در حـال حاضر، فولکس واگـن بیتل با دو پیشـرانه ی 
مختلـف بـه بـازار عرضـه می شـود. اولـی یـک 
موتـور چهـار سـیلندر ۱.8 لیتری اسـت کـه از یک 
توربوشـارژر هـم بهـره می بـرد. ایـن موتـور تـوان 
خروجـی اش به ۱70 اسـب بخار می رسـد. مـدل دوم 
که بیشـتر بیتل هـا از ایـن پیشـرانه بهـره می برند، 

یـک موتـور چهـار سـیلندر 2 لیتـری ۱۶ سـوپاپ 
اسـت که از یـک توربوشـارژر مجـزا بهـره می برد؛ 
به طوری کـه تـوان خروجی ایـن موتور به 2۱0 اسـب 
بخـار و گشـتاور 280 نیوتون متـر می رسـد. ایـن 
کوچولوی سـرعتی بـا دو جعبه دنده ی ۶ سـرعته ی 
دسـتی و خـودکار به بـازار عرضه می شـود. به کمک 

ایـن جعبه دنده ی سـریع، بیتـل تنهـا در 7.8 ثانیه، 
می تواند سـرعتش را از 0 بـه ۱00 کیلومتر بر سـاعت 
و حداکثـر سـرعتش را بـه 223 کیلومتر بر سـاعت 
برسـاند. گفتنـی اسـت کـه حداکثـر سـرعت این 
خودرو، از طریـق ECU )مرکز کنتـرل الکترونیکی 

خـودرو( محـدود شده اسـت.
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استفاده از رینگ های آلومینیومی ۱8 اینچی در مدل R Line این خودرو، 
چهره ی اسپرت تری به بیتل بخشیده است. به طورکلی، می توان گفت که 
فولکس واگن با طراحی و عرضه ی بیتل، بار دیگر توانست نظر هردو گروه 

خریداران، یعنی دوست داران طراحی مدرن و عالقه مندان به طراحی های 
سنتی را به خود جلب کند.

کوچک دوست داشتنی
شرکت خودروسازی »فولکس واگن« )Volkswagen(، در سال 20۱4 میالدی، 

خودروی »بیتل« )Beetle( را به بازار عرضه کرد. بیتل یک خودروی دو در 
)کوپه( هاچ بک است که قابلیت حمل چهار سرنشین را دارد. وقتی از جلو به بیتل 

نگاه می کنیم، شباهت های زیادی با مدل قدیمی اش می بینیم. گردی چراغ ها، کاپوت 
خمیده، عرض کم و بسیاری موارد دیگر، یاد آور مدل قدیمی این خودرو هستند که 

حاال چهره ای جدید به خود گرفته اند. طراحی قسمت کناری و عقب بیتل مثل قسمت 
جلویی، شباهت زیادی به مدل قدیمی اش دارد؛ با این تفاوت که این بار، فولکس واگن 

بیتل با یک طراحی کامال مدرن، کوچک و دوست داشتنی به بازار عرضه  شده است. 

به طور کلـی می تـوان گفـت که طراحـی جدید 
بیتـل، یـک پـروژه ی موفـق بـرای شـرکت 
فولکس واگـن محسـوب می شـود؛ چراکـه 
توانسـت نظـر دوسـت داران طراحی مـدرن را 
در کنـار هواداران طراحی سـنتی ایـن خودرو، 
یک جـا به خـود جلـب کند. بـه خاطر داشـته 

باشـید که دوسـت داران طراحی مـدرن، بدون 
شـک انتظار یـک پیشـرانه قدرتمنـد را هم از 
خودروی شـان دارنـد. گفتنی اسـت  کـه رنگ 
زرد بیتـل، از دیگـر رنگ هایش گران تر اسـت؛ 
چراکه بیشـتر طرف داران این خـودرو، عالقه ی 

خاصـی به رنـگ زرد ایـن مـدل  دارند.

قدرت:  210 اسب بخار صفر تا صد:  7.8 ثانیهحجم موتور:  2 لیتر تعداد سیلندر:  4
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 پذیرای  نیروهای متخصص و مشتاق

jobs@digikala.com ارسال رزومه با درج عنوان شغلی به

 لجستیک محتوا نرم افزار
برنامه نویس وب

 برنامه نویس موبایل

طراح رابط کاربری 

طراح تجربه ی کاربری

برنامه ریزی انبارخبرنگار

 ارسال و توزیع

 بازرگانی
خرید داخلی )مادر و کودک، 

صوتی و تصویری، مد و پوشاک و 
سایر رسته های دیجی کاال(

 خرید خارجی

 بازاریابی

بازاریابی دیجیتال

 ارسال رزومه 
برای شغل مورد نظر

 مصاحبه با 
واحد منابع انسانی

 مصاحبه تخصصی با 
مدیر واحد

 مصاحبه نهایی 
برای انجام توافقات

به خانواده دیجی کاال 
خوش آمدید

فرآیند استخدام در دیجی کاال
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دیجی کاال به منظور آسودگی خاطر و رضایت مندی بیشتر مشتریان، برای 
محصوالتی که نیاز به مهلت تسـت دارند، هفت روز فرصت بازگشت کاال در 
نظر گرفته اسـت. برای بهره مندی بهتر و سـریع تر از خدمات پس از فروش 

و اسـتفاده از این سـرویس، لطفا به موارد زیر توجه کنید:
 کلیه ی محصوالتی که باید از نظر فیزیکی سـالم به دست مصرف کننده 
برسـند )مانند کاالهای گـروه فرهنگ و هنر، ورزش و سـرگرمی، پوشـاک 
و لـوازم آرایشـی و بهداشـتی و مراقبـت، لوازم شـخصی برقـی و غیربرقی، 
کاالهای مصرفـی مانند کارتریج و جوهر چاپگـر و قطعات داخلی کامپیوتر 
ماننـد کارت گرافیـک، مادربرد، پردازنـده و نظایـر آن...( گارانتـی اصالت و 
سـالمت فیزیکی دارند و مشـمول هفت روز مهلت تسـت و بازگشـت کاال 
نمی شـوند. همچنین، کاالهایی کـه به عنوان هدیـه ی دیجـی کاال، همراه 
سـفارش ارسـال و در فاکتـور فـروش بـا مبلغ صفـر ریـال درج می شـوند، 

مشـمول هفت روز ضمانت تعویض نیسـتند. 
 از ارسـال کاال بـدون هماهنگـی با خدمـات پـس از فـروش دیجی کاال، 
خودداری کنید. برای تایید ارسـال کاال از طریق تلفـن، ایمیل یا مراجعه ی   
حضوری با کارشناسـان پشـتیبانی خدمات پس از فروش تمـاس بگیرید.

  می توانید با شـماره تلفن: 61930000 )021( تماس بگیرید. )روزهای 
عادی سـاعت 9ـ17 بـا داخلـی 2، روزهای تعطیل یا سـاعات غیـراداری با 

داخلی 1(
  می توانیـد در وب سـایت دیجـی کاال، بـه صفحـه ی تمـاس با مـا بروید. 
درخواسـت خـود را در کادر متـن پیـام درج کنیـد، موضـوع را »خدمـات 
پـس از فـروش« انتخاب کنیـد و شـماره ی پیگیری سـفارش و پیـام خود 

را ارسـال کنید.
 یا موضـوع را به همـکاران گفت وگوی آنالیـن اطالع دهید. )24سـاعته 

و 7روز هفته(
  لطفـا توجه داشـته باشـید کـه در هر یـک از روش هـای باال الزم اسـت 

شـماره ی پیگیری سـفارش را اعـالم کنید.
  هرگونه آسـیب و ایراد فیزیکـی یا وجود مغایرت در مشـخصات یا ظاهر 
فیزیکی با اطالعات وب سـایت را در اولین فرصت و حداکثر طی 24 ساعت 
پس از دریافـت کاال، به خدمـات پس از فـروش اطالع دهید. اگـر مغایرت، 
بدون اسـتفاده از کاال قابل مشـاهده باشد، باید کاال در شـرایط اولیه ی خود 

بوده و از آن اسـتفاده نشده باشد.
  اشـکال یا ایراد فنـی را باید حداکثر تا هفـت روز پس از دریافـت کاال، به 

دیجی کاال اطـالع دهید.
  در صـورت انصراف از خریـد، حداکثر تا هفـت روز، باید انصـراف خود را 
بـه واحـد خدمات پـس از فـروش اطالع دهیـد. در ایـن حالـت برگرداندن 
کاال تنهـا در صورتی امکان پذیر اسـت که در شـرایط اولیـه ی خود )پلمپ( 
باشـد، از آن استفاده نشـده باشـد و به همراه همه ی ملزومات و اقالم همراه 
آن ارسـال شـود. گفتنـی اسـت کاالهایـی که بـه دلیـل ماهیت خـاص یا 
اسـتفاده ی شـخصی و با توجه به لزوم رعایت مسـائل بهداشتی نمی توانند 

بازپس داده شـوند، مشـمول این بند نمی شـوند.
  ضوابط و مسـئولیت های مربوط به فروش محصوالت آرایشـی 
و بهداشـتی، لوازم شخصی و بهداشـت و مراقبت، لوازم بدنسازی 

و سنجش سالمت:
ـ اطالعات این محصوالت صرفا برای اطالع رسـانی اسـت و جنبه ی مشاوره 
نـدارد. خریدار باید قبل از اسـتفاده، نسـبت به کسـب اطالعـات حرفه ای و 
اخذ مشـاوره از متخصص مربوط اقدام  کند. همچنیـن نظراتی که کاربران 
در خصـوص کاال در وب سـایت درج کرده انـد، تجربه یا اطالعات شـخصی 

افراد اسـت و برای آن ها و دیجی کاال مسـئولیتی ایجـاد نمی کند.
ـ دیجـی کاال مسـئولیتی در قبـال درسـتی اطالعـات فراهـم شـده روی 
بسـته بندی کاال نـدارد و مسـئولیت آن بـا شـرکت تولیدکننده کاالسـت.

ـ در صـورت نداشـتن آگاهـی، اطـالع و ناتوانـی مشـتری در اسـتفاده از 

ایـن محصـوالت یا ایجـاد خسـارت نسـبت به خـود یـا محصـول، تمامی 
مسـئولیت ها برعهـده ی مشـتری اسـت و فروشـگاه دیجـی کاال در ایـن 

خصـوص هیچ گونـه تعهـدی نخواهـد داشـت.
ـ دیجی کاال نسـبت به عوارض جسـمی و بیماری های ناشـی از اسـتفاده از 
ایـن محصوالت مسـئولیت و پاسـخگویی نـدارد. انجام پیگیری هـای الزم 
بایـد توسـط مشـتری و از طریـق شـرکت های مربوطـه )نمایندگی هـا و 

تأمین کننـدگان رسـمی کاال( انجام شـود.
  ضوابط و مسئولیت های مربوط به فروش پوشاک و کفش:

ـ بـه دلیل رعایت نکات بهداشـتی و شـخصی و طبیعت خاص فـروش این 
کاالها، این گروه شـامل مهلت تسـت هفـت روزه نیسـتند. بنابرایـن برای 
اسـتفاده از گارانتی سـالمت فیزیکی یا تعویض سـایز، مشـتری می پذیرد 
در اولین فرصت و حداکثر تا شـش سـاعت پس از دریافت کاال، درخواسـت 
خـود را بـا ذکـر شـماره ی پیگیـری سـفارش، بـه خدمـات پـس از فروش 

دیجـی کاال اطـالع دهد.
ـ درخواسـت تعویض سـایز تنها در صورتـی پذیرفته می شـود که کفش یا 
پوشاک فقط تست شده باشـند، در وضعیت اولیه و نو باشند و روی پوشاک 
هیچ گونه آثار اسـتفاده ماننـد لکه، رنگ پریدگـی یا بوی عطـر و بدن وجود 

نداشـته باشـد و مارک، دکمه و سـایر ملحقات جدا نشده باشد.
  بـرای ارسـال به دیجی کاال الزم اسـت کاال به خوبی بسـته بندی شـود و 
لوازم جانبـی و همه ی اقالم همـراه مانند کابـل، ریموت، باطـری، دفترچه 
راهنمـا، کارت گارانتی، کارت بیمه، بنـد، قطعات بسـته بندی و... به همراه 

کاالی اصلی ارسـال شود.
  اگـر کاال رمـز عبـور )password(، آی دی، اپـل آی دی )id( یـا الگـو 
)pattern(  دارد، الزم اسـت توسط مشتری برداشـته شود تا کارشناسان 

دیجی کاال امکان تسـت آن را داشـته باشـند.
  کاالی خریـداری شـده را بـه همـراه فاکتـور داخـل پاکـت یـا کارتـن 
جداگانه ای قرار دهیـد و از نوشـتن آدرس یا هر مورد دیگری روی بسـته یا 
جعبه ی اصلی خودداری کنید. برچسـب زدن یا نوشتن توضیحات، آدرس 
یـا هر مـورد دیگـری روی کارتن یا جعبـه ی اصلـی کاال یا پـاره و مخدوش 

کـردن آن، امـکان اسـتفاده از ضمانت بازگشـت را از بیـن می برد.
  پـس از این کـه کارشناسـان خدمات پـس از فـروش ایراد فنـی، وجود 
مغایـرت فنـی یـا فیزیکـی یـا آسـیب دیدگی ظاهـری را تاییـد کردنـد، 

هزینه هـای ارسـالی بـه عهـده ی دیجـی کاال خواهـد بـود.
  واریـز هزینه ی پسـت به حسـاب مشـتری در صورتی امکان پذیر اسـت 
که رسید پسـتی با مهر شرکت پسـت همراه کاال ارسال شـود. بنابراین اگر 
سـاکن شـهری به غیر از تهران هسـتید، برای بازگرداندن کاال تنها از پست 

پیشتاز اسـتفاده کنید.
  کارشـناس های خدمات پس از فـروش دیجی کاال ایرادهای اعالم شـده 
توسط مشـتری را بررسـی و کنترل می کنند. در صورت انصراف از خرید، با 
تایید شـدن ایراد یا مغایرت توسط کارشناسـان دیجی کاال، هزینه ی ارسال 

و دریافت مجـدد کاال به عهده ی مشـتری خواهد بود.
  در صـورت تاییـد ایـراد اعالم شـده توسـط کارشناسـان خدمـات پس 
از فـروش، می توانیـد کاالی خـود را بـا همـان مـدل یـا محصـول دیگری 

تعویـض کنید.
  پس از پذیرش کاال کارشناسـان خدمات پـس از فروش به طور میانگین 

ظرف 48 سـاعت کاری نتیجه ی تسـت را به مشتری اعالم می کنند.
  از هنگامـی که وضعیـت کاال در واحـد خدمات پس از فروش مشـخص 
شـود، اگر نیاز به اسـترداد وجه باشـد، حداکثر تا 48 سـاعت کاری مبلغ به 

حسـاب مشـتری واریز خواهد شد.
  لطفـا بـرای اطالعـات بیشـتر و دقیق تـر صفحـه ی »رویه ی هفـت روز 
http://www.digikala. بازگردانـدن کاال چگونـه اسـت؟« را بـه آدرس

com/page/Return-policy  روی وب سـایت مطالعـه کنیـد.

 دیجی کاال
 پس از خرید نیز همراه و پاسخگوی شامست
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