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محصوالت شگفت انگیز ویژه
با استفاده از اپلیکیشن موبایل می توانید محصوالت شگفت انگیزی 
را مشـاهده کنید که در وب سـایت وجود ندارنـد. همچنین با ورود 
به حسـاب کاربری خود، از محصوالت شگفت انگیز مخصوص اعضا 

بهره مند خواهید شد.
در نسخه ی ios کاالهای انحصاری را هم می توانید مشاهده کنید.

اپلیکیشن 
دیجی کاال

نزدیک به یک سال از تولید اپلیکیشن موبایل دیجی کاال در دو پلتفرم Android و iOS می گذرد. با این حال این محصول نوپا، 

هم چنان در تالش است که پاسخ گوی متام نیازهای کاربران خود باشد و تجربه ی خریدی آسان تر و رضایت بخش تر را برای آنان 

فراهم کند. 

1
Android مختص

در نسخه ی Android  با استفاده از دکمه ی »جستجوی صوتی« امکان جستجوی صوتی به زبان های فارسی و 
انگلیسی را در اختیار شما قرار می دهد.  همچنین در هنگام تایپ کردن، دیجی کاال فهرست سوابق جستجو را در 

اختیار شما می گذارد و با انتخاب دکمه ی »پاک کردن تاریخچه« می توانید این فهرست را پاک کنید.



QR-Code امکان جستجو با استفاده از
کاربران اپلیکیشن از این پس می توانند QR-Code های موجود در 
مجله چاپی دیجی کاال را اسکن کنند و وارد صفحه ی آن کاال شوند.

امکانات پیشنهادی تان را به آدرس mobileapp@digikala.com ارسال کنید.

2
نمایش نمودار قیمت محصوالت

با انتخاب گزینه ی »نمودار قیمت« می توانید نوسـانات قیمت کاال 
را طی روزهای مختلف مشاهده کنید. 3

نمایش سه بعدی محصول
بـا انتخاب دکمه ی »نمایش سـه بعدی« در اندرویـد یا انتخاب تب 
مربـوط در iOS می توانید تصویر سـه بعدی محصول مـورد نظر را 

مشاهده کنید. 4
به من اطالع بده

بـا انتخاب دکمه ی »به مـن اطالع بده« می توانید از موجود شـدن 
کاالهای ناموجود یا شگفت انگیز شدن کاال باخبر شوید. 5

کارت هدیه
در هنگام پرداخت می توانید با انتخاب گزینه ی »کارت هدیه دارم« 

از کارت هدیه ی دیجی کاال به جای پرداخت وجه استفاده کنید. 6
قابلیت مقایسه ی محصوالت

با انتخاب گزینه ی »مقایسه محصول« می توانید محصول موردنظر 
را با سـایر محصوالت مشابه، مقایسه کنید. کافی است در صفحه ی 
»مقایسـه محصول« روی دکمـه ی »افـزودن کاال« کلیک کنید تا 

لیستی از محصوالت مشابه نمایش داده شوند. 7



عروسک های  پارچه ای  دست دوز و ماشین ها  و لوگوهای ساده خانه سازی 
پالستیکی که معموال فقط یک روز  سالم می ماندند و همیشه می شد تکه 
هایشان را گوشه و کنار خانه پیدا کرد، همه اسباب بازی دوران کودکی  ما بودند؛ 
اگر می خواهید  تفاوت شگفت انگیز اسباب بازی های جدید با اسباب بازی های 
دوران کودکی  دهه شصتی ها را ببینید، صفحات جذاب کودک  این شماره را از 
دست ندهید. صفحاتی که مطمئن تان می کند   آینده از آن کودکان امروز است. 

محبوبه افتخاری

دبیر اجرایی

4

بچه ها، این فرشته های زمینی که حضورشان 
زندگی ما را دلپذیر و دوست داشتنی می کند 
نیازهایی دارند که توجه به آنها وظیفه ی هر پدر 
و مادری است. 
دیجی کاال چند وقتی است با راه اندازی رسته ی 
مادر و کودک تالش کرده است که برای رفع این 
نیازها کمک حال مادران و پدران مدرن و امروزی 
باشد.

حتما پرونده ی جذاب این شماره را در این باره 
بخوانید.

نیام رسول زاده

مدیر ارشد محتوا

از شماره ی گذشته، بخش های »خانه« و »کودک« 
به صفحات راهنما اضافه شدند. صفحاتی که قرار 

است با تکیه بر »سبک زندگی« یاری گر شما برای 
خریدهای کوچک اما کاربردی در خانه باشند. 
انتخاب جلد این شماره از همین رویکرد تازه 

می آید؛ این که دیجی کاال قرار نیست »فقط« یار شما 
در خریدهای دیجیتالی تان باشد.

خرسو  نقیبی

رسدبیر 

نزدیک به یک سال از طراحی اپلیکیشن دیجی کاال می گذرد. در این شماره 
انواع ویژگی های اپلیکیشن دیجی کاال به شکل تصویری برای شما توضیح 

 داده شده است. به این ترتیب در هر لحظه می توانید روی گوشی همراه یا 
تبلت خود به بخش های مختلف دیجی کاال سر بزنید و خریدی آسان را 
تجربه کنید؛ ضمن  این که اپلیکیشن، ابزاری کاربردی برای دسترسی 

سریع تر به کاالهای مجله را نیز به تازگی فراهم کرده است. 

نیاز زرین بخش

معاون رسدبیر
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برای یک »راهنمای خرید« گاهی بیش تر از گرافیک، »چیدمان« 
است که اهمیت پیدا می کند. برای همین در شماره های تازه 
تالش کردم تاحد ممکن شمایل بصری این مجله را به سمت 

سادگی در گرافیک و استفاده ی بیش تر از »عکس« ببرم. 
عکس هایی که قرار است جز راهنمایی خرید، به مخاطب این 

صفحات برای چیدمان بهتر خانه اش نیز کمک کند.

علیرضا  لطیفیان

مدیر هرنی

۶-7 ساله که بودم، آلبوم عکسی داشتم که پر بود از استیکرهای ماشین؛ مجموعه ای 
که جزو با ارزش ترین دارایی های کودکی  بود.

وقتی می خواستم صفحات ماشین این شماره که  معرفی 1۰ خودرو برتر سال 2۰1۶ بود 
را طراحی کنم،  تصمیم گرفتم یونیفورم صفحات به صورت آلبوم عکس باشد.   االن که 

فکر می کنم می بینم شاید  این ذهنیت در ضمیر ناخودآگاهم بوده. این عشق، سن و 
سال نمی شناسد؛ پای ماشین که درمیان باشد، مثل یک بچه ۶ساله ذوق زده می شوم.

مادربزرگم ویترینی از ظرف های مسی داشت. از ظرف های 
شیشه ای و کریستال خوشش نمی آمد و به نظرش ارزش چیدن 

در ویترین را نداشتند. پیشنهاد می کنم صفحه های راهنمای 
خرید ظرف های مسی این شماره را ببینید. احتماال شما هم 

مثل ما وسوسه می شوید تا یکی از این ظرف ها را سفارش 
بدهید. خدا را چه دیدید شاید ویترین خانه ها ی ما هم مثل 

مادربزرگ  با ظرف های مسی پر شد.

آرش رشیف کیان

طراح گرافیک

ایثار قنواتی

تحریریه
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56
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جشنواره فروش: سری جدید 
Vaio| هندزفری| لوازم جانبی 
Victorinox دوربین|چاقوهای

55-48

راهنمای خرید کاال براساس رنگ: 
زرد| با بهترین خودرو های سال  2۰1۶ 

آشنا شوید: 1۰ شگفت انگیز

۶3-5۶

تلفن بی سیم پاناسونیک| ریمل 
بورژوآ| پخش کننده ی چندرسانه ای 

پاناسونیک| دزدگیر خودروی 
ماجیکار | نسخه ی محدود کنسول 

 | 4 Playstation |بازی سونی
هدست واقعیت مجازی نون| مودم 

همراه 4G LTE  بی سیم دی-لینک

47-4۰

39-۶
روی میز: زیبا به رنگ مس

خانه: ساعت آرامش
 کودک : آینده از آن تو

ویترین:  ورزش تابستانی
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۶

چند سالی است که دوباره استفاده از ظروف مسی متداول 
شده است. امروزه در بیشتر خانه ها یک یا چند ظرف پخت وپز 
از جنس مس پیدا می شود. »روی میز« این شماره، برای خرید 

ظروف مسی از فروشگاه آن الین دیجی کاال پیشنهادهایی 
دارد؛ ظروفی که به میز پذیرایی تان زیبایی می بخشند و قیمت 

مناسبی هم دارند.

 یک میز مسی بچینید 
و از هنر ایرانی لذت ببرید
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 عکــس: اسـتودیــو



عصرهای طوالنی تابستان جان می دهد برای گپ وگفت های 
دوستانه و چای نوشیدن. می توانید با استفاده از قندان مسی 
زنجان، حال وهوای سنتی به سینی  چای تان ببخشید. از این 

قندان می توانید به جای شیرینی خوری کوچک روی میز کارتان 
هم استفاده کنید. به خاطر داشته باشید برای شستن قندان 

مسی زنجان از آب و صابون و ابر استفاده کنید و آن را در ماشین 
ظرف شویی نگذارید.

اختصاص دادن یکی از دیوارهای کوچک اتاق نشیمن تان به 
تابلوهای سنتی، جلوه ای خاص به دکوراسیون خانه خواهد بخشید. 

سینی مسی زنجان با قلم زنی آیه ی »و ان یکاد« و نقوش سنتی 
تزیین شده است. 

قندان مسی زنجان

سینی تزیینی مسی طرح »و ان یکاد«

وزن:
159 گرم

وزن:
453 گرم

ابعاد:
9 × 8 × 8 سانتی متر

ابعاد:
 2 × 27 × 27 سانتی متر

جنس بدنه:
مس

  چکش کاری ظریف روی بدنه ی 
قندان آن را زیباتر کرده است.

   رنگ قسمت داخلی:  مسی

  قندان شبیه سیب 
است و دسته ای به 

شکل برگ دارد که  آن 
را به یک قندان مدرن 

تبدیل کرده است.

    قسمت داخلی 
سینی قلم زنی، به 
خوش نویسی آیه ی 
»و ان یکاد« آراسته 
شده  است. 

    سینی قلم زنی 
طرح »و ان یکاد« را نباید 
شست یا حتی با دستمال 
مرطوب تمیز کرد.

  یک قالب برای 
نصب روی دیوار پشت 
این سینی وجود دارد. 
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رنگ معمولی که از کاالهای مسی می شناسیم همان رنگ آشنای 
آجری و مسی است؛ اما بعضی از محصوالت مسی سفیدکاری 

 شده اند. سینی هشت ضلعی مسی زنجان با طرح بته جقه حکاکی
 و با قلع سفیدکاری شده است. 

با ظرف میوه خوری پایه دار مسی جلوه ی میزتان را چند برابر کنید. 
از این ظرف برای سرو شیرینی های کوچک و مربایی هم می توانید 

استفاده کنید.

سینی مسی زنجان

میوه خوری پایه دار

وزن:
450 گرم

وزن:
728 گرم

ابعاد:
 1.5 × 26 × 26 سانتی متر

ابعاد:
 14.5 × 28 × 28سانتی متر

   هشت ضلعی

رنگ:
نقره ای

   لبه  ی این سینی 
مسی به اندازه ی 

یک و نیم  سانتی متر 
ارتفاع دارد. 

  قابل شست وشو

    رنگ قسمت داخلی: 
نقره ای

   رنگ قسمت خارجی: مسی

    قسمت داخلی 
ظرف با استفاده از قلع 
سفیدکاری شده است.

   قطر دهانه ی ظرف: 
28 سانتی متر

9



1۰

استفاده از یک یا چند ظرف با طرح سنتی، چیدمان سفره یا میزتان 
را بسیار متفاوت می کند. وقتی در کاسه ی مسی پایه دار خورش، 
آش یا ساالد سرو کنید، خواهید دید که مهمان  های تان از دیدن 

این کاسه ی مسی به هیجان می آیند.

سرعت زندگی، استفاده از چای کیسه ای را بیشتر کرده است؛ با 
این حال چای دمی هم چنان در دورهمی های فامیلی و دوستانه 
جای خودش را دارد. طعم واقعی چای را در قوری مسی زنجان 

تجربه کنید.

کاسه ی مسی پایه دار

قوری مسی زنجان

وزن:
526 گرم

وزن:
359 گرم

ابعاد:
 9 × 17 × 21 سانتی متر

ابعاد:
 13 × 10.5 × 20 سانتی متر

  دهانه ی کاسه: 
17 سانتی متر

   رنگ قسمت داخلی: نقره ای

   رنگ قسمت خارجی: مسی

 فرم دسته های این کاسه ، 
آن را  با شکل معمول کاسه های 

مسی  متفاوت کرده است. 

   چکش کاری روی بدنه ی 
قوری، ظاهر آن را زیبا کرده است. 

   قسمت داخلی 
ظرف با استفاده از قلع 
سفیدکاری شده است.
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شیرجوش یکی از ظروف کاربردی در آشپزخانه است. 
شیرجوش مسی زنجان برخالف بیش تر ظروف مسی، 

دسته ا ی پالستیکی دارد که استفاده از آن را 
بسیار راحت کرده است.

مالقه ی مسی زنجان کنار کاسه ی مسی ترکیب زیبایی 
را ایجاد می کند. اگر خورش را در کاسه ی مسی سرو 
می کنید، مالقه ی مسی زنجان را داخلش بگذارید تا 
حس خوب سفره های قدیمی، تمام وکمال به شما و 

مهمان های تان منتقل شود. 

فکرش را بکنید بعد از یک رانندگی طوالنی در بعدازظهر تابستان 
به خانه رسیده اید و یک لیوان شربت بهارنارنج خنک در لیوان مسی 

زنجان به دست تان داده اند. لیوان مسی زنجان با طرح قلم زنی 
ظریف برای سرو چای و شربت انتخاب مناسبی است.

مالقه ی مسی زنجانشیرجوش مسی

لیوان مسی زنجان

وزن:
340 گرم

وزن:
171 گرم

وزن:
137 گرم

ابعاد:
26 × 14 × 8 سانتی متر

ابعاد:
3 × 28 × 7 سانتی متر

ابعاد:
7.5 × 6 × 11.5 سانتی متر

    مالقه با استفاده 
از قلع سفیدکاری 

شده است.

   نوع پرداخت: 
چکش کاری

   قسمت داخلی 
ظرف با استفاده از قلع 
سفیدکاری شده است.

   رنگ قسمت خارجی: مسی

 نوع پرداخت: حکاکی

     رنگ قسمت داخلی: نقره ای

 دسته ی پالستیکی

 رنگ قسمت خارجی: مسی

  گل هایی که روی 
لیوان حکاکی شده 

اند، زیبایی آن را 
چند برابر کرده اند.
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این کتری برای قوری مسی زنجان کوچک است. برای این کتری 
می توانید یک قوری کوچک سرامیکی به رنگ قرمز یا سبز بخرید و 

از چای دم کشیده روی کتری مسی لذت ببرید. 

قابلمه های مسی برای پخت خورش بسیار مناسب هستند. قابلمه ی 
مسی حجم مناسبی دارد و می توانید به عنوان یکی از قابلمه های 

دم دست از آن استفاده کنید. حواس تان باشد غذاهایی با طعم غالب 
ترش در آن نپزید؛ چون مواد اسیدی لعاب قلع را از بین می برند.

کرتی مسی 

قابلمه ی مسی زنجان

وزن:
685 گرم

وزن:
1.358 کیلوگرم

ابعاد:
 14 × 13 × 17 سانتی متر

ابعاد:
14 × 24.5 × 31 سانتی متر

   بدنه ی کتری برای 
زیبا  و با دوام شدن 

چکش کاری شده است.

   قسمت داخلی ظرف با استفاده از 
قلع سفیدکاری شده است.

   رنگ قسمت خارجی: 
مسی

   بدنه ی قابلمه
 برای زیبا  و با دوام شدن 
چکش کاری شده است.

   قسمت داخلی ظرف به 
وسیله ی قلع سفیدکاری 
شده است.

   رنگ قسمت 
خارجی: مسی

   قطر دهانه: 24 سانتی متر





ساعت آرامش
وسایل جانبی و شامپوهای متنوع کمک می کنند تا 

احساس بهتری بعد از حمام کردن داشته باشید
لوازم جانبی حمام مانند آویز لباس و قفسه ی نگه داری مواد شوینده باعث می شوند تا لوازم مورد استفاده 
در حمام در دسترس باشند و محیط حمام تمیز و مرتب بماند. لوازم حمام با توجه به کیفیت شان، هر چند 

وقت یک بار نیاز به عوض شدن دارند. این صفحه ها لوازم جانبی و بهداشتی مورد استفاده در حمام را به شما 
پیشنهاد می کند.
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بهترین آویزها برای حمام های کوچک، آویزهای افقی و باریک هستند که فضای 
زیادی را اشغال نمی کنند. جنس قالب های آویز لباس »والرین« استیل بوده و در 

برابر رطوبت مقاوم است.

وقتی مجبور نباشید جای پای خیس اعضای خانواده را که تازه از 
دست شویی یا حمام بیرون آمده اند، تمیز کنید، بیشتر قدر پادری ها 
را می دانید. معموال پادری های حمام و دست شویی را از یک جنس 
و رنگ انتخاب می کنند؛ اما اگر نقشه یا دکوراسیون خانه تان اجازه 

می دهد که برای حمام پادری متفاوتی بیندازید، پادری »ایکیا« مدل 
»Toftbo« با جذب رطوبت زیاد، انتخاب خوبی است. 

آویز لباس والرین

پادری دستشویی ایکیا

ابعاد:
60×7×7 سانتی متر

جنس بدنه:
استیل

جنس بدنه:
پلی استر

جنس بدنه:
پالستیک

ابعاد:
60×90 سانتی متر

وزن:
760 گرم

رنگ:

ابعاد:
 33×33×28

سانتی متر

   طرح سبد به شکل 
حصیری است.

   دارای الیه ضد لغزش

رنگ:

گذاشتن سبد رخت لباس های کثیف کنار در حمام، جمع کردن 
لباس های کثیف را قبل از روشن کردن ماشین لباس شویی راحت تر 
می کند. سبد رخت مربعی »کرور« مدل »My Style« را می توانید 

به عنوان سبد رخت یا وسیله ی جمع آوری خرده ریزهای تان در 
کمد استفاده کنید.

 سبد رخت مربعی کرور

1۶



بهتر است هر کسی برای شست وشوی موهای خود، از شامپویی متناسب با 
جنس موهایش استفاده کند. دانه های ریز و آبی رنگ شامپوی مردانه ی »نیوآ« 

مدل »Pure Impact« خاصیت الیه برداری دارند که باعث خشک شدن 
پوست نمی شوند. شامپوی مردانه ی نیوآ مدل Pure Impact چند منظوره 

و مناسب برای شست وشوی سر، بدن و صورت است. درواقع با خرید این 
محصول با یک تیر چند نشان زده اید.

شامپوی مردانه ی نیوآ

حجم:
 250 میلی لیتر

   همراه با دانه های ریز 
الیه بردار بدون ایجاد 

خشکی در پوست

  ایجاد تعادل PH پوست

    مناسب برای سر، 
صورت و بدن

مناسب برای:
موهای معمولی

حجم:
 400 میلی لیتر

عصاره ی:
نارگیل

  مخصوص موهای خشک 
و آسیب دیده

محصول:
آلمان

پوست سر نوزادان بسیار حساس و تا حدودی خشک است. شامپو 
بچه ی »شوما« مدل »Baby« از پوست و موی کودک در برابر خشکی 

محافظت می کند. 

شامپو بچه ی شوما

 PH مالیم و بدون عطر با   
مناسب مو و پوست حساس 

نوزادان و کودکان

مناسب برای:
خردسال و نوزاد

حجم:
 250 میلی لیتر

مخصوص:
انواع موها

عواملی مانند اشعه ی خورشید، مواد شوینده، رنگ های شیمیایی، دارو و آب و 
هوا بر سالمت و زیبایی مو تاثیر می گذارند. شامپو ترمیم کننده ی »شوما« مدل 

»Repair And Care« به بازسازی موهای آسیب دیده کمک می کند. 

شامپو ترمیم کننده ی شوما

  آب رسان و بازسازی کننده ی 
موهای آسیب دیده
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حتی اگر پوست حساسی دارید، شامپو بدن »الکتویت« مدل 
»Nourishing« برای تان مناسب است. شامپو بدن الکتویت مدل 

Nourishing پوست  را نرم و لطیف و با آب رسانی به آن از بروز 
چین  وچروک جلوگیری می کند. این سری از محصوالت الکتویت برای 

مصرف روزانه ی انواع پوست مناسب است.

اگر پوست خشک یا آسیب دیده ای دارید، شامپو بدن، جای گزین مناسبی برای 
صابون است. شامپو بدن ترمیم کننده ی »الکتویت« سری »Lactourea« برای 

پوست های خشک و حساس مناسب است. پیشنهاد می کنیم در حمام با شامپو بدن 
ترمیم کننده ی الکتویت، بدن تان را با شیر بدن آغشته کنید و از لطافت پوست تان 

لذت  ببرید.

شامپو بدن الکتویت

شامپو بدن ترمیم کننده ی الکتویت

حجم:
 300 میلی لیتر

نوع:
شیر

    ازبین برنده ی سلول های مرده ی پوست

   جلوگیری کننده  از چین و چروک

    مناسب برای 
کشور مبدا برند:آقایان و خانم ها

اسپانیا

حجم:
 600 میلی لیتر

عصاره ی:
ادو پرفیوم

محصول:
اسپانیا

    عصاره ی شیر و روغن

    مناسب برای استفاده در شب

شب زمان خوبی برای استفاده از محصوالت مراقبت پوست است. شیر بدن زیر دوش 
»الکتویت« سری »Lactooil« فرمول تخصصی و مراقبت از پوست را در شب دارد. شیر 

بدن الکتویت سری Lactooil  روغن های گیاهی جوانه ی گندم، فندق، بادام شیرین، 
آفتاب گردان و کرچک دارد. این محصول در طول خواب که بدن آمادگی بیشتری برای 

جذب دارد، بسیار قوی عمل کرده و پوست تان را نرم  و درخشان  و لطیف  می  کند.

شیر بدن زیر دوش الکتویت
    بدون ویتامین 

    حاوی روغن های طبیعی

حجم:
 230 میلی لیتر

رایحه ی:
فندق و کارامل

محصول:
اسپانیا

    ترمیم کننده، 
آب رسان و 

مرطوب کننده ی قوی

    طراوت بخش و 
شاداب کننده ی پوست

   آب رسانی و حفظ حالت 
ارتجاعی پوست
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یک جاصابونی خوب آب را در خودش نگه  نمی دارد و باعث 
ازبین رفتن صابون نمی شود. درست مانند جاصابونی والرین 

که کفه ای میله ای از جنس استیل دارد و دوام صابون را 
بیشتر می کند.

جاصابونی والرین

   قابل نصب به دیوار

جنس:
استیل 
ضدزنگ

مویی که آسیب دیده باشد، نشانه هایی مانند خشکی، بی حالتی، 
کدرشدن، نازک شدن و ازدست دادن نرمی و لطافت دارد. ماسک موی 

»لورآل Elseve« مدل »Total Repair 5« بعد از استفاده به آبکشی نیاز 
ندارد و موهای آسیب دیده را ترمیم می کند. 

Elseve ماسک موی ترمیم کننده ی لورآل

حجم:
 300 میلی لیتر

  حاوی سرامید برای بازسازی سطح مو و 
پروکراتین با خاصیت تقویت کنندگی

  ترمیم کننده ی موهای 
سست و آسیب دیده

قفسه ی حامم والرین

یکی از لوازم جانبی ضروری برای حمام، قفسه ای است که مواد شوینده را در آن می گذاریم. بهتر است 
طراحی قفسه به نوعی باشد که در کنج دیوار حمام جا شود. قفسه ی حمام »والرین«، سه طبقه از 

جنس استیل دارد که در رطوبت حمام به این زودی ها زنگ نمی زند. قفسه ی حمام والرین باتوجه به 
تعداد طبقه و کیفیت محصول، قیمت مناسبی دارد.

ابعاد:
65×30×12سانتی متر

ابعاد:
21×9×12سانتی متر

    قابل شست وشو

   مناسب برای مواد شوینده

جنس:
استیل
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حوله های پالتویی زمان را برای شما می خرند. وقتی از زیر 
دوش بیرون می آیید، آن را می پوشید و بعد از مدت کوتاهی 

پوست تان کامال خشک می شود. حوله ی پالتویی »برق المع« 
مدل »ویانا« رنگ های متنوعی دارد و دست تان را در انتخاب 

رنگ کامال باز گذاشته است.

حوله ی پالتویی برق المع

به جای استفاده از پادری برای گرفتن رطوبت پاهای تان بعد از حمام، می توانید از دمپایی روفرشی 
حمام استفاده کنید. دمپایی روفرشی »برق المع« رنگ های متنوعی دارد که می شود آن را با رنگ 

حوله  تان ست کنید.

دمپایی روفرشی حوله ای برق المع

حوله حامم کاراجا هوم

جنس:
پنبه

سایز:
متوسط

   دوردوزی شده دارای  طرح های برجسته

    نوع حوله: 
پالتویی

   طول حوله از زیر 
کاله تا انتها: 125 

سانتی متر

ابعاد:
85×150

جنس:
الیاف بامبو

رنگ:

   عرض شانه: 
57 سانتی متر

   برای استحکام بیشتر در سطوح لغزنده، کف دمپایی 
   الیه ی زیری دمپایی آج هایی تعبیه شده است.

از جنس الستیک نرم و 
منعطف است. 

جنس:
پارچه ای

ابعاد:
27×12سانتی متر

رنگ:

اگر موهای تان بلند است یا   اهل استخررفتن هستید،  یک حوله  در اندازه  ی کوچک تر، کنار حوله ی اصلی 
حمام تان الزم است. حوله ی حمام »کاراجا هوم« با جنس الیاف  بامبو، اندازه ی مناسبی دارد.

رنگ:
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حجم:
 250 میلی لیتر

حجم:
 400 میلی لیتر

حجم:
 480 میلی لیتر

عصاره ی:
ارکیده و جلبک های المیناریا

عصاره ی:
ارکیده، جلبک و 

روغن نارگیل

عصاره ی:
ارکیده و جلبک 

المیناریا

  نرم  کننده  و 
صاف کننده ی 

پوست

   افزایش سوخت وساز بدن و کاهش چربی زیر پوست

محصول:
لهستان

محصول:
لهستان

محصول:
لهستان

فصل استخر و آب تنی تازه شروع شده است. خوب است آن هایی که در طول 
تابستان استخرشان ترک نمی شود، برای محافظت از پوست بدن شان و 

جلوگیری از خشکی آن بعد از استخر از لوسیون یا شیر بدن استفاده کنند. 
شیر بدن »بیلندا« مدل »Polynesia Spa« سرشار از ویتامین و مواد معدنی 

است و پوست تان را لطیف و شفاف می کند.

خیلی از خانم ها بعد از حمام پوست بدن شان بسیار خشک می شود؛ اما دوست 
ندارند روی پوست شان لوسیون یا روغن بمالند. شامپو بدن روغنی »دو فاز 

بیلندا« مدل »Polynesia« برای این گروه از خانم ها انتخاب مناسبی است. 
شامپو بدن روغنی Polynesia پوست را نرم و لطیف کرده و از خشکی آن بعد 

از حمام جلوگیری می کند.

SPA شامپو بدن روغنی دو فاز بیلنداشیر بدن بیلندا رسی

    مرطوب کننده ی قوی، ضدپیری، 
احیاکننده و درخشان کننده ی پوست

   سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی

   مناسب برای خانم ها

    سرشار از ویتامین 
و مواد معدنی

خیلی وقت ها بعد از یک روز سخت کاری، یک دوش آب گرم حسابی 
سر حال مان می آورد. در چنین روزهایی استفاده از نمک حمام 

»بیلندا« مدل » Polynesia Spa« استرس را کاهش می دهد. برای 
استفاده از نمک حمام بیلندا کافی است یک مشت از آن را زیر جریان 

مالیم آب، در جریان آب قرار دهید. این نکته را فراموش نکنید که 
هنگام استفاده از نمک حمام Polynesia Spa دمای حمام نباید 

بیشتر از 40 درجه باشد.

منک حامم بیلندا
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با محصوالت گروه مادروکودک دیجی کاال 
می توانید در خانه، زمین بازی تمام عیاری 

برای کودکان تان بسازید
هوای نسبتا آلوده ی شهرها در کنار 

مشغله های کاری روزانه، اجازه 
نمی دهد تا پدر و مادرها کودکان شان 

را روزانه برای بازی به بیرون از خانه 
ببرند. اما می توانید در وسط اتاق 
پذیرایی، در حالی که به کارهای 

روزمره  رسیدگی می کنید، زمین 
بازی هیجان انگیز و جمع وجوری برای 

کودک تان بسازید. با محصوالتی که 
در رسته ی مادروکودک فروشگاه 

دیجی کاال وجود دارد، زمین بازی امن 
و متنوعی برای سرگرمی فرزندتان 

فراهم کنید.  عکــس: اسـتودیــو
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ابعاد:
21 × 21 × 15 سانتی متر

   نیاز به سه عدد 
باتری نیم قلمی

   قابلیت شمارش 
اعداد تا 1۰ به چهار زبان 

انگلیسی، فرانسوی، 
اسپانیایی و پرتغالی

  ریموت کنترل و 
قابلیت پرواز ندارد

ابعاد:
60 × 116 × 116 سانتی متر

وزن:
11کیلوگرم

    مناسب برای استفاده 
در داخل و خارج از خانه

   حفاظ  پالستیکی بدون 
ایجاد خطر  برای کودک

جنس:
پالستیک

    موزیکال نیست

رنگ:
قرمز و کرم

مهم ترین نکته در خرید اسباب بازی برای کودکان در نظر گرفتن 
سن کودک است. هواپیمای تامی مدل شمارش و حلقه، اسباب بازی 

سخن گویی است که برای کودکان یک سال به باال مناسب است.

اسباب بازی تامی

خیلی از پدر و مادرها نگران سالمت کودک شان در 
هنگام بازی کردن هستند. پارک بازی اجو- پلی مدل 

GP-8011 هم محافظت کننده ی کودک در هنگام 

بازی است و هم از ریخت وپاش اسباب بازی ها در تمام 
خانه جلوگیری می کند. 

پارک بازی اجو-پلی

   شمارش اعداد با 
حرکت در شیب های رو 
به باال و پایین

مناسب برای:
12ماه به باال

مناسب برای:
18ماه به باال
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  عروسک نگهبان برای 
قراردادن در باالی فانوس

وزن:
485 گرم

وزن:
725 گرم

  سه عدد باتری برای روشنایی فانوس

  دارای حلقه های رنگی

مهارت های اولیه مانند شناخت رنگ ها و گرفتن  و بلندکردن اشیا 
را می شود به کمک اسباب بازی های ساده به کودک آموزش داد. 

اسباب  بازی آموزشی تامی مدل فانوس دریایی برای آموزش رنگ ها، 
اشکال و اندازه های متفاوت به کودک مناسب است.

اسباب بازی  موزیکال، کودکان را سر ذوق می آورند و باعث می شوند به 
صداهایی که می شنوند واکنش نشان دهند. واکنش به صدا از اولین 
مهارت هایی است که کودکان آن را یاد می گیرند. مهم ترین نکته در 

خرید این نوع اسباب بازی ها، گوش خراش نبودن موسیقی اسباب بازی 
است. اسباب بازی آموزشی تامی مدل دوستان مزرعه، رنگ شادی 

دارد و برای آموزش صدا و اشکال به کودک انتخاب خوبی است.

اسباب بازی آموزشی تامی

اسباب بازی آموزشی دوستان مزرعه

مناسب برای:
18ماه به باال

مناسب برای:
12ماه به باال

   سه عدد باتری برای پخش موزیک

   چهار حیوان مزرعه که قابل 
جداسازی هستند

   موزیک شاد و 
هیجان انگیز
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   ضخامت تشک: 2۰ میلی متر

ابعاد هرقطعه:
17 × 17 سانتی متر

جنس:
فوم

وزن:
1,8 کیلوگرم

   4۰ تکه

   قابل 
شست وشو

ابعاد:
61 × 51 × 120 سانتی متر

وزن:
8,07 کیلوگرم

جنس:
پالستیک

   نیاز به ابزار برای 
سرهم بندی ندارد

   مناسب برای استفاده 
در داخل و خارج از خانه 

   حمل ونقل آسان

  همراه توپ گلف، بسکتبال، 
فوتبال و بیس بال

سرسره های بلند و پر پیچ و تاب پارک ها را نمی شود جایگزین سرسره های 
کوچک در خانه کرد؛ اما اگر به دنبال یک اسباب بازی چندکاره برای کودک تان 

هستید، یا می خواهید یک هدیه ی متفاوت برای کودک یکی از اطرافیان تان 
بخرید، پارک بازی گرون آپ انتخاب خوبی است. کفی سرسره ی گرون آپ باال 

می رود و به میله ی بسکتبال تبدیل می شود. حتی چوب بیس بال و گلف هم در 
طراحی این اسباب بازی جاسازی شده است.

پارک بازی گرون آپ

اگر برای کودک تان در خانه اتاق بازی جداگانه ای در نظر گرفته اید، 
می توانید کف اتاق را با تشک بازی »پاالس« مدل »تاتامی« بپوشانید. 

تشک بازی پاالس قابل شست وشوست و خالف موکت یا فرش 
می توانید آن را در طول سال به دفعات بشویید.

بسته ی تشک بازی پاالس

مناسب برای:
3تا 5  سال
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وزن:
680 گرم

   یک محل مناسب برای 
جمع آوری تکه های بازی

  باز و جمع شدن به 
  ریختن همه ی اجزا داخل راحتی و با یک کلید

جعبه و قفل کردن آن

  دارای تجهیزات سوارکاری 
و نگهداری اسب در اصطبل

خطر:
بلعیدن

ابعاد:
132 × 175 × 176 سانتی متر

جنس:
پالستیک

  نیازمند به ابزار 
برای سرهم بندی

تاب و سرسره ی کودک »هینم« از جنس پالسیک با لبه های گرد است. این 
طراحی، امنیت تاب و سرسره ی هینم را باال می برد و از آسیب دیدن کودک در 

زمان بازی جلوگیری می کند.   

تاب و رسرسه ی کودک هینم

اسـباب بازی هایی کـه محیط هایی غیر از خانه را بـرای بچه ها شبیه سـازی می کنند، در پرورش 
خالقیـت کودک موثرند. اسـباب بازی سـاختنی »پلی موبیل« سـری »Country« یک مزرعه ی 
کوچک را برای کودکان بازسازی می کند. دست و پای عروسک های پلی موبیل انعطاف پذیر است 

و می شود آن ها را در وضعیت های نشسته یا ایستاده قرار داد.

ساختنی پلی  موبیل

مناسب برای:
24ماه به باال

مناسب برای:
4 تا 10سال

  ظرفیت وزنی 
قابل تحمل: 
3۰کیلوگرم

3۰



   به همراه یک کامیون، یک 
ماشین و چند قطعه به عنوان 
فروشگاه

ابعاد:
 168× 110× 165میلی متر

ابعاد:
  119.3× 190.5× 261.6میلی متر

وزن:
284 کیلوگرم

وزن:
544 کیلوگرم

  یک طبل
 و دو چوب طبل

خطر:
بلعیدن

  28 تکه

ابزارهای موسیقی، اسباب بازی های مورد عالقه ی کودکان هستند. آن ها می توانند به کمک این 
اسباب بازی ها کمی سر و صدا تولید و انرژی شان را تخلیه کنند. بازی با طبل »پلی گو« مدل 

»درام« )Drum( تمرین هماهنگی بین حرکت دست ها و ذهن برای کودک است. 

اسباب بازی آموزشی پلی گو

وقتی اسم اسباب بازی لگو را می شنویم، اولین تصویری که به ذهن مان می آید 
قطعات کوچک و ریزی است که قرار است کودک آن ها را خالقانه سرهم کند. 

لگو برای کودکان زیر پنج سال هم اسباب بازی تولید کرده است. با این ویژگی که 
هر چه سن کودکان پایین تر باشد، قطعات لگو، برای جلوگیری از خطر بلعیدن 

 »Tow Truck 10814»  مدل »Duplo« آن ها، بزرگ تر می شود. لگو سری
قطعه هایی برای ساخت تعمیرگاه، یدک کش و یک 
ماشین به همراه ابزارهای مربوط به آن دارد که 

به راحتی به یکدیگر وصل می شوند.

Duplo لگو رسی

مناسب برای:
6 سال به باال

مناسب برای:
2تا 5 سال
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 عکــس: اسـتودیــو
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ابعاد:
  90 × 190 × 354میلی متر

ابعاد:
  150× 150×270میلی متر

وزن:
630 گرم

وزن:
692 گرم

    یک بازی برای تشویق 
کودکان به خوردن صبحانه

    29 تکه

    امکان پخش موزیک

    نیاز به دو عدد 
باتری قلمی 1.5 ولت

کودکان در سن یک تا پنج سالگی هر چیزی را که بتوانند در دست شان بگیرند، در 
دهان می گذارند. بزرگ  بودن قطعات اسباب بازی خطر بلعیدن اجزای اسباب بازی 

را برای آن ها غیرممکن می کند؛ درست مانند لگوی»My First Truck « سری 
 My First که بازی با آن برای کودکان بی خطر است. شکل هایی روی لگو »Duplo«

Truck چسبانده شده که کودکان را به خوردن صبحانه تشویق می کند.

My First Truck  لگو

بازی کودک با اسباب بازی های پر سر و صدا، به صبر و حوصله ی زیاد پدر و مادرها 
نیاز دارد. اسباب بازی »هپی کید« مدل »درام«، موزیکال است و دو دکمه ی 

بزرگ زرد و سبز برای صدای طبل، یک دکمه  ی نارنجی برای صدایی شبیه به 
سنج و سه دکمه ی کوچک برای پخش موزیک های ضبط شده دارد. 

بازی آموزشی هپی کید

مناسب برای:
1,5تا 5 سال

مناسب برای:
12 ماه به باال
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تابستان بهترین  زمان برای تفریح و لذت بردن از اوقات فراغت است. می توان از 
گرمای سخت آن به شنا و دیگر ورزش های آبی پناه برد یا به والیبال و بدمینتون 

و اسکیت پرداخت. ما در دیجی کاال آن چه را که برای داشتن تابستانی مفرح 
الزم دارید، گرد هم آورده ایم. می توانید از راکت و توپ تا عینک شنا و لوازم 

تناسب اندام را در کمترین زمان تهیه کرده و تابستان رویایی خود را شروع کنید.

ویترین

ویترین کاالهایی برای ورزش تابستان
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ن  ها
م  تری

مقاو
ها که 

ی آن 
 برا

واهند
را می خ

9/10

دوچرخه ی کوهستان فوجی
 مدل Nevada 1.4 سایز 27.5

ویترین

3۶



قایق بادی جیالنگ
Cruiser CB2000 مدل

دوچرخه ی جاده جاینت
مدل FastRoad SLR 2 سایز 24.5

لوازم تناسب اندام 
Smart Wonder Core مدل

8.8/10

7.4/10

8.6/10

8/10

8/10
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راکت بدمینتون هد 
Cyber مدل

راکت بدمینتون تالبوت تورو 
Sniper 3.4 مدل

زیرانداز یوگا و پیالتس
 ضخامت 6 میلی مرت

6/10



Training فین شنای توربو مدل

8/10

10/10

6/10

Radical Rev Pro راکت تنیس هد مدل

مجموعه عینک غواصی و اسنورکل 
Aquarium کایلیانگ مدل

2.7/10

تخته دارت یونیکورن
Striker مدل

ویترین

10/10

9/10

اسکیت کفشی دخرتانه رولربلید
Spitfire Cube G مدل 
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 Relax تشک بادی جیالنگ رسی
JL027120N مدل



8.2/10

 لوازم تناسب اندام 

Up Spring مدل

9/10

6/10

8/10

 Zray عینک شنای جیالنگ رسی
مدل 290514

تقویت کننده ی تنفس هوشمند پاور بریس
KH1 مدل

8/10

فریزبی شیلدکروت
 Fun Sports Ultimate  مدل
Speed Disk

5.9/10

توپ والیبال میکاسا 
MVA 200 مدل
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راکت پینگ پنگ دونیک شیلدکروت 
Waldner Line Level 3000 مدل



4۰

تلفن »KX-PRL260« شرکت »پاناسونیک« با تمام تلفن هایی 
است که تاکنون دیده اید متفاوت است. ویژگی اصلی این تلفن 
سازگاری اش با تلفن همراه هوشمند است که امکانات زیادی را در 

اختیار شما می گذارد.

KX-PRL260

تلفن بی سیم پاناسونیک

8| 10
اگر با مشکل آننت دهی روبه رو هستید، می توانید تلفن 

همراه هوشمند را در بهرتین نقطه ی آننت دهی قرار 

دهید و آن را با بلوتوث به این تلفن متصل کنید و از 

گوشی بی سیم به جای تلفن همراه خود استفاده کنید.

امتیاز کاربران

 با اتصال موبایل خود به این 
تلفن می توانید  از قابلیت 

Link-to-cell استفاده کنید 
و تماس های موبایل را از طریق 

این تلفن انجام دهید.

 با استفاده از حالت ECO هوشمند با کاهش 
شدت فرکانس تولیدی برای ارتباط رادیویی بین 
گوشی بی سیم و پایه، در مصرف برق صرفه جویی 

می شود و عمر باتری افزایش می یابد.

2 بلند گو برای پخش موسیقی 
تلفن همراه شما از طریق 
بلوتوث دارد.

تلفن Iphone 5 خود 
را در این جایگاه قرار 

دهید و باتری آن را 
شارژ کنید.

 قابلیت 
مسدودکردن 
تا 250 شماره

 دفترچه تلفن این گوشی برای ذخیره ی 
1000 مخاطب ظرفیت دارد. شما 

می توانید برای هر مخاطب تا سه  شماره 
را ذخیره کنید که در این صورت  

ظرفیت آن به 3000 شماره افزایش 
می یابد.

 امکان
 بی صدا کردن

وزن گوشی:
110 گرم

ابعاد گوشی:
155×23×45 میلی متر

تعداد خطوط:
یک خط

ابعاد نمایشگر:
1.8 اینچ
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7/2| 10
رشکت فرانسوی »Bourjois« )بورژوآ( یکی از برندهای 

معروف اروپایی است که فعالیت خود را از سال 1987 

آغاز کرده است و به عنوان یک برند بین املللی و پیش رو در 

صنعت آرایشی شناخته می شود.

امتیاز کاربران

تنوع زیاد در اشکال و حجم برس ها باعث می شود افراد 
وسواس زیادی در خرید ریمل به خرج دهند. ریمل 
بورژوآ مدل  Volume Glamour انتخاب خوبی برای 

Volume Glamour با در مسیحجم دادن به مژه های شماست.

ریمل بورژوآ

   افزایش ضخامت مژه ها و 
مشکی تر نشان دادن آن ها

   موم طبیعی برای 
انعطاف پذیری مژه ها 

   افزایش حجم 
مژه ها تا 50 درصد 

نوع:
حجم دهنده

کشور مبدا برند:
فرانسه

حجم:
 12 میلی لیتر



SC-VKX25

پخش کننده ی چندرسانه ای پاناسونیک

شنیدن یک قطعه ی موسیقی تجربه ای دل نشین 
است. استفاده از پخش کننده چندرسانه ای 

»پاناسونیک«، مدل »SC-VKX25« باقابلیت های 
فراوان هم چون امکان پخش موسیقی از طریق 

Bluetooth یا Play list مشترک شما و دوستان تان و تکنولوژی 
وایرلس، امکان دست یابی به این تجربه و لذت بردن بیشتر از 

موسیقی را فراهم می کند.

8| 10
توییرت و ساب ووفر شش سانتی تعبیه شده در آن، باعث می شوند 

که صدای زیروبم پخش شده با یکدیگر در تناسب باشند و شنونده 

از گوش کردن به آن لذت بربد.

امتیاز کاربران

 DJ Jukebox کاربر از طریق نرم افزار  
می تواند فایل های خود را مرتب سازی و 
اولویت بندی کند تا موسیقی به ترتیب دلخواه  
او پخش شود.

  استفاده از بلند گوهای 
دوطرفه و آمپلی فایر دیجیتالی 
باعث می شوند کیفیت صدا در 
سطوح باال تغییر نکند.

  این پخش کننده دارای 
قدرت خروجی اسمی 350 وات 
و بیشینه ی توان خروجی 3900 

وات است.

  صداهای  Bass  به صورت 
اتوماتیک براساس سبک موسیقی 

تنظیم می شود تا صدایی شفاف و پویا 
تولید شود.

وزن:
3 کیلوگرم

ابعاد:
334×200×233میلی متر

نوع:
Mini Hi-Fi

:USB
دوگانه، ضبط و پخش

قابلیت:
DVD player
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M130AS

دزدگیر خودروی ماجیکار 

دزدگیر »ماجیکار« )Magicar( مدل M130AS، یکی از پیشرفته ترین محصوالت این شرکت است که در عین سادگی، از قابلیت ها و امکانات ویژه ای 
برخوردار است. این مدل که در گروه دزدگیر های تصویری قرار می گیرد؛ به کمک یک حسگر ضربه ای بسیار دقیق می توان هشدار های الزم را به صاحب 
خودرو بدهد. از قابلیت های مهم این محصول می توان به قفل مرکزی، فن آوری صندوق پران و قفل کودک اشاره کرد. هم چنین به دلیل ابعاد کوچک و وزن 
 M130AS بسیار کم، حمل ریموت این دزدگیر بسیار آسان است. درنتیجه اگر شما به دنبال یک محصول پیشرفته  با قیمت مناسب هستید، بدون شک
گزینه ی مناسبی برای شما به حساب می آید. در نظر داشته باشید که شرکت کره ای ماجیکار، یکی از پیشگامان در ارائه ی پیشرفته ترین سامانه های امنیتی خودرو در جهان 

به حساب می آید. همچنین تنوع و کیفیت ساخت باالی محصوالت این شرکت در سراسر جهان تضمین شده است.

6/7| 10
امتیاز کاربران

نوع حسگر این دزدگیر، 

رضبه ای است و یک عدد 

دزدگیر یدک هم برای آن درنظر 

گرفته  شده  است.

پیشنهاد
 ویژه

  اخطار بازشدن 
سوئیچ و روشن شدن 

موتور

   حالت فراخوانی مالک 
خودرو )پیجر(

   امکان خاموش کردن 
خودرو از راه دور

   قابلیت تنظیم رمز مخصوص 
برای جلوگیری از سرقت

   حسگر هشدار دهنده روشن بودن چراغ ها

وزن:
26.5 گرم

ابعاد:
13.8×40×65 میلی متر

ظرفیت باتری:
lithium Polymer 3.7V 200mAh
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8/8| 10
 این نسخه ی PS4، هیچ تفاوت سخت افزاری و نرم افزاری با 

نسخه ی غیرمحدود خود ندارد و کاربر به راحتی می تواند عالوه بر 

بازی Uncharted 4، از بازی های دیگر PS4 استفاده کند.

امتیاز کاربران

بعد از عرضه ی PS4 در چند سری مختلف، شرکت سونی اقدام به 
عرضه ی یک مدل ویژه در تعداد محدودی از پلی استیشن 4 کرده که  
طراحی آن با دیگر مدل ها تفاوت دارد. داشتن این مدل از PS4 که در 

تعداد محدودی عرضه  شده، تجربه ای جذاب برای عالقه مندان به این کنسول است.

Playstation 4 

کد CUH-1216B ریجن 2

نسخه ی محدود کنسول بازی سونی

 

  این کنسول یک 
خروجی HDMI، دو 
پورت USB 3.0 و 
 AUX یک پورت
برای دوربین دارد.

  رنگ بدنه ی کنسول و دسته ی بازی آن، آبی-طوسی 
است و روی بدنه ی کنسول، طرحی از کاراکتر  اصلی بازی 

»Uncharted 4« حک  شده است.

  این دسته، یک کلید اشتراک گذاری 
)Share( دارد که می توانید آخرین لحظات 

بازی  خود را به  صورت عکس و ویدئو در 
صفحه ی گالری ذخیره کرده و آن ها را با 

دوستان تان به اشتراک بگذارید.

پردازشگر اصلی: 
 CPU: AMD “Jaguar”
Cores 8 - Processor

پردازشگر گرافیکی :
 1.84Flops, GPU
 AMD Radeon
Graphics Core

CPU

حافظه: 
8GB GDDR5 RAM

ظرفیت هارددیسک: 
یک ترابایت
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هدست های واقعیت مجازی، با ادغام تکنولوژی تصاویر سه  بعدی و هم چنین تصاویر 360 
درجه سعی می کنند تا شما را در دنیایی مجازی قرار دهند. وقتی این هدست را به چشم 

می زنید، می توانید سر خود را حرکت دهید و یک محیط مجازی را همان طور که در واقعیت 
می بینید، تماشا کنید.

Noon VR-Virtual 
Reality Headset

هدست واقعیت مجازی نون

6/4| 10
برای مشاهده ی فیلم های سینامیی سه بعدی و معمولی نیازی 

نیست که گوشی موبایل، حسگر ژیروسکوپ داشته باشد.

امتیاز کاربران

   این هدست برای گوشی های 
7. 4 تا 5. 5 اینچی مناسب است.

  در این هدست، شیارهایی برای تهویه 
در نظر گرفته  شده  است تا از بخارگرفتن 
لنزها جلوگیری شود.

   کش های پهِن قابل 
تنظیم باعث شده اند تا 
هدست درست روی 
صورت قرار بگیرد.

  برای مشاهده ی ویدئو و انجام بازی 
به صورت فراگیر و 360 درجه، گوشی 
موبایل باید دارای حسگر ژیروسکوپ باشد.

وزن:
230 گرم

ابعاد:
77×87×164 میلی متر

جنس بدنه:
پالستیک

کشور مبدا برند:
کره



4/6| 10
نشانگرهای  LED این مودم رنگ های مختلفی دارند و کاربر با 

روشن شدن آن ها اطالعاتی را درباره ی سطح باتری و وضعیت 

اتصال به شبکه به  دست می آورد.

امتیاز کاربران

 DWR932-C

مودم همراه 4G LTE  بی سیم دی-لینک

اگر یک مودم همراه می خواهید تا هر لحظه  به اینترنت 
-DWR« دسترسی داشته باشید، مودم »دی-لینک« مدل

932C« با قابلیت نصب و استفاده از سیم کارت های نسل 
چهارم، پشتیبانی از USSD، پشتیبانی از شبکه ی پرسرعت 4G LTE و کارت 

حافظه ی micro SD تا 32 گیگابایت از بهترین انتخاب هاست.

  شارژ باتری دستگاه و 
برقراری اتصال کابلی، بین 

مودم و کامپیوتر از طریق این 
پورت امکان پذیر است.

   در قسمت جلویی این مودم، 
سه نشانگر LED وجود دارد که 

اطالعات روشن بودن مودم، میزان 
آنتن سیم کارت و وضعیت اتصال 
شبکه ی بی سیم را نشان می دهد.

   با استفاده از دو کلید 
کناری می توان دستگاه را 
روشن و اتصالWPS را  
برقرار کرد.

  این مودم قابلیت 
دریافت و ارسال SMS را 

نیز دارد.

   این مودم، یک باتری 
لیتیوم یون پلیمری دارد که 
شما را تا پنج ساعت از شارژ 
مجدد بی نیاز می کند.

وزن:
108گرم

ابعاد:
 14×63×104 میلی متر

ظرفیت باتری:
2000 میلی آمپر ساعت

حداکثر کاربر قابل پشتیبانی:
10 کاربر هم زمان
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 مودم 4G بی سیم دوبانده ی 
 M7350  قابل حمل تی پی-لینک، مدل

TFT مجهز به صفحه نمایش 1,45 اینچی از نوع 
  ظرفیت باتری: 2550 میلی آمپر ساعت

  محدوده ی فرکانس: 4 .2 گیگاهرتز و 5 
150mbps گیگاهرتز و سرعت دانلود

  قابلیت دریافت و ارسال پیامک
  مدت زمان شارژ تا 10 ساعت

مودم همراه بی سیم 4G LTE دی-لینک، 
DWR-932_D1 مدل

  ظرفیت باتری: 2640 میلی آمپر ساعت
  محدوده ی فرکانس: 4 .2 گیگاهرتز

)USIM( اسالت سیم کارت سایز استاندارد  
  دارای کلید WPS  مدت زمان شارژ تا 10 ساعت

M7300 4 بی سیم تی پی-لینک، مدلG LTE مودم همراه

  ظرفیت باتری: 2000 میلی آمپر ساعت
  محدوده ی فرکانس: 4 .2 گیگاهرتز

  فاقد صفحه نمایش

مودم 4G LTE بی سیم و قابل حمل هوآوی، 
E5573 مدل

  ظرفیت باتری: 1500 میلی آمپر ساعت
  محدوده ی فرکانس: 2/4 گیگاهرتز تا 5 

گیگاهرتز
  حداکثر کاربر قابل پشتیبانی: 10 کاربر

921-DWR 4 دی  -لینک، مدلG LTE مودم روتر

  نوع اتصال: بی سیم و باسیم
  همراه با دو آنتن خارجی قابل جداشدن

LAN و 4 درگاه اترنت WAN یک درگاه  

مودم روتر 4G LTE دو بانده ی AC750 تی پی 
Archer MR200 لینک، مدل
  نوع اتصال: بی سیم و باسیم

  همراه با 3 آنتن داخلی Wi-Fi و 2 آنتن قابل 
4G LTE جداشدن

LAN /WAN و 1 عدد پورت LAN 3 پورت  
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لپ تاپ های سری وایو شرکت سونی، نامی آشنا برای بسیاری از عالقه مندان این حوزه است. بعد از واگذاری این برند از طرف شرکت سونی، 
محصوالت وایو تنها در کشور ژاپن توزیع می شد. اکنون این محصوالت در تمام دنیا فروخته می شوند و به تازگی سه سری الترابوک Z ،S و  Z Flipدر 
ایران نیز موجود شده اند. می توانید در سایت دیجی کاال به قسمت مربوط به آلترابوک های وایو مراجعه کنید، نقد فنی آن ها را بخوانید و تصمیم به 

خرید این همراه قدیمی و قدرتمند بگیرید.

وزن: 1.34 کیلوگرم

Core i5 : سری  پردازنده

ظرفیت  حافظه ی RAM : 8 گیگابایت

ظرفیت حافظه ی داخلی: 256 گیگابایت

وزن: 1.34 کیلوگرم

Core i7 : سری  پردازنده

ظرفیت  حافظه ی RAM : 16 گیگابایت 

 ظرفیت حافظه ی داخلی:  512 گیگابایت

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

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

وزن: 1.17 کیلوگرم

Core i7 : سری  پردازنده

ظرفیت حافظه RAM : 8 گیگابایت

ظرفیت حافظه ی داخلی: 256 گیگابایت

ان5میلیون
وم

ت

کمترین قیمت

3251
تعداد کاالهای رسته

9
تعداد کاالها 

در جشنواره ی فروش

ان10
وم

ت

بیش ترین قیمت

میلیون

وزن: یک کیلوگرم

Core i7 : سری  پردازنده

ظرفیت  حافظه ی RAM : 8 گیگابایت

ظرفیت حافظه ی داخلی: 256 گیگابایت

وزن: یک کیلوگرم

Core i5 : سری  پردازنده

ظرفیت  حافظه ی RAM : 8 گیگابایت

ظرفیت حافظه ی داخلی: 128 گیگابایت

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

جشنواره فروش Vaio سری جدید
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به گوش هایتان احترام بگذارید

اگر قصد دارید یک هدفون برای شنیدن 
موسیقی، برقراری تماس های صوتی و... تهیه 
کنید، به این قسمت از جشنواره فروش سری 
بزنید و مدل های مختلف هندزفری و هدست 
را مشاهده کنید. انواع هندزفری های باسیم 
و بی سیم، بر اساس سازنده های معتبر را 
می توانید در این گروه خریداری کنید.

هندزفریجشنواره فروش

مدت زمان شارژ باتری برای مکالمه: 9 ساعت

مدت زمان شارژ باتری در حالت استندبای: 216 ساعت

وزن: 9.9 گرم

ورژن بلوتوث: 4.0

  Classic هدست بلوتوث جبرا  مدل

مدت زمان شارژ باتری برای مکالمه: 72 ساعت

مدت زمان شارژ باتری در حالت استندبای:720 ساعت

وزن: 8 گرم

ورژن بلوتوث:  4.1

  Enjoy Series هدست بلوتوث توتو  مدل
پرفروش ترین

جدیدترین
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324
تعداد کاالهای رسته

23
تعداد کاالها 

در جشنواره ی فروش

ان15 هزار
وم

ت

کم ترین قیمت

ان350 هزار
وم

ت

بیش ترین قیمت

 Voyager Legend  هندزفری پلنترونیکس  مدل

وزن: 18 گرم

ورژن بلوتوث: 3.0

مدت زمان شارژ باتری برای مکالمه: 7 ساعت 

مدت زمان شارژ باتری در حالت استندبای: 264 ساعت

رابط: جک 3.5 میلی متری

طول کابل: 1.2 متر

امپدانس: 32 اهم

حساسیت: 32 دسی بل

  EarPods هدفون اوریجینال اپل  مدل

مدت زمان شارژ باتری برای مکالمه: 9 ساعت

مدت زمان شارژ باتری در حالت استندبای: 216 ساعت

وزن: 8.5 گرم

ورژن بلوتوث: 4.0

  Mini هدست بلوتوث جبرا  مدل
محبوب ترین

پربازدیدترین
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2155
تعداد کاالهای رسته

39
تعداد کاالها 

در جشنواره ی فروش

ان20 هزار
وم

ت

کم ترین قیمت

اگر به طور حرفه ای عکاسی 
می کنید، می دانید که تنها داشتن 

یک دوربین خوب کافی نیست و 
برای ثبت عکس های بهتر نیاز به 

لوازم جانبی  هم دارید. انواع لنزهای 
مختلف و فیلتر لنز، فالش و هود 
لنز از لوازم جانبی موجود در این 

جشنواره هستند.

لوازم جانبی دوربینجشنواره فروش

ان6,5
وم

ت

بیش ترین قیمت

میلیون



فاصله ی کانونی: 70-200 میلی متر

 EF  :ماونت لنز

32/F :بیشینه ی نسبت کانونی

F/ 2.8 :کمینه ی نسبت کانونی

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

فاصله ی کانونی: 18-200 میلی متر

DX  :ماونت لنز

F/ 22-36 :بیشینه ی نسبت کانونی

5.6-3.5 /F :کمینه ی نسبت کانونی

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

فاصله ی کانونی: 50 میلی متر

کمینه ی فاصله ی فوکوس: 35 سانتی متر

EF :ماونت لنز

نوع موتور فوکوس: مرحله ای

EF 50mm f/1.8 STM لنز کانن  مدل

شیشه ی فوق مقاوم و ضد خط و خش

مقاوم در برابر طول موج های 

فرابنفش تا 370 نانومتر

بسیار باریک و مقاوم

Protector UV 77mm فیلتر لنز منتر  مدل

CR2032 :باتری

برد: تا 4.8 متر

کنترل دوربین از طریق 

اشعه ی مادون قرمز

RC-6 ریموت کنترل بی سیم دوربین کانن  مدل

پربازدیدترین

جدیدترین

پرفروش ترین

محبوب ترین
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دست خالی 
نمانید

چاقوهای Victorinoxجشنواره فروش

ابعاد: 2/5 × 2 × 9.1 سانتی متر

وزن: 102 گرم

نوع چاقو: تاشو

نوع تیغه: فوالد ضدزنگ

تعداد عملکرد: 18 عدد

ابعاد: 2.6 × 1.7 × 12.6 سانتی متر

وزن: 110 گرم

نوع چاقو: ضامن دار

نوع تیغه: فوالد ضدزنگ

تعداد عملکرد: 4 عدد

  Explorer چاقوی ویکتورینوکس  مدل   Ranger Grip چاقوی ویکتورینوکس  مدل

در یک کوه نوردی یا کمپینگ به ابزارهای مختلفی 
نیاز داریم تا سفری لذت بخش و راحت داشته 

باشیم. یکی از این ابزارها، چاقوهای چندکاره است 
که ممکن است در هرلحظه از سفر به کار ما بیاید. 

در این جشنواره ی فروش می توانید چاقوهای 
ویکتورینوکس را خریداری کنید که از برندهای 

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

وزن: 131 گرم

نوع چاقو: تاشو

نوع تیغه: فوالد ضدزنگ

تعداد عملکرد: 10 عدد

204
تعداد کاالهای رسته

161
تعداد کاالها 

در جشنواره ی فروش

ان750
وم

ت

بیشترین قیمت

هزار

ان40  هزار
وم

ت

کمترین قیمت

ابعاد: 10 × 1.5 × 1 سانتی متر

وزن:60 گرم

نوع چاقو: دسته دار

نوع تیغه: فوالد

تعداد عملکرد: 1 عدد

ابعاد: 9/2 × 2.3 × 0.9 سانتی متر

وزن: 44 گرم

نوع چاقو: تاشو

نوع تیغه: فوالد

تعداد عملکرد: 1 عدد

  Floral Knife چاقوی ویکتورینوکس  مدل   Pioneer Alox چاقوی ویکتورینوکس  مدل
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هم نشین گرمِ رنگ های سرد
راهنمای خرید کاال بر اساس رنگ: زرد

زرد C0 M10 Y100 K0، یک رنگ خالص است و از ترکیب هیچ دو رنگی پدید نمی آید. این رنگ، گرم است و هیجان و 
عطش بسیاری را در خود دارد. استفاده از رنگ زرد برای دیوارهای اتاق خواب یا استراحت چندان مناسب نیست؛زیرا 

بی خوابی و گرما را القا می کند، اما استفاده از آن در طراحی فضاهای دیگر به خصوص اتاق بازی کودکان، هیجان و شادی 
را به ارمغان می آورد. اگر در فضایی هستید که نور آن کم و تاریک است، استفاده از رنگ زرد می تواند فضا را روشن کند و 
باعث شود فضا بزرگ تر به نظر برسد. ترکیب زرد با قرمز و نارنجی اشتها را زیاد می کند و استفاده از آن برای رنگ آمیزی 

اتاق غذاخوری، کار هوشمندانه ای است. رنگ بنفش مکمل رنگ زرد است. ترکیب این دو رنگ در کنار هم، چه در 
طراحی فضای داخلی و چه در نوع پوشش، توجه بسیاری را به خود جلب می کند. رنگ زرد با رنگ های خنثی مانند 

خاکستری هماهنگی خوبی دارد و بسیار شیک جلوه می کند. 

ترانه  هوشنگی
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Lumia 1320 گوشی موبایل نوکیا مدل

Chipset Qualcomm Snapdragon S4 :تراشه 
Microsoft Windows :سیستم عامل 

 حافظه ی داخلی: 8 گیگابایت
 دوربین: 5 مگاپیکسل
 مقدار رم: 1 گیگابایت

 نمایشگر: ۶ اینچ

از همین رنگ...

  قطع: جیبی
  ابعاد: 5.1۶ ×  3.12 سانتی متر

  نوع صحافی: چسبی
  شکل صحافی: افقی

دفرت یادداشت شطرنجی

  ابعاد خارجی: 43 × 15 × 3۰ 
سانتی متر

  جنس بدنه: پلی استر
  نحوه ی بسته شدن: زیپ
  یک جیب داخلی و چهار 

جیب بیرونی

Foldable کوله پشتی های-سیرا مدل

رنگ - کاال

  تکنولوژی ساخت: الکترونیکی )کوارتز(
  قطر صفحه: 44 میلی متر

  فرم صفحه: گرد
  رنگ صفحه: سرمه ای
  جنس شیشه: معدنی

TAB S8-50LC تبلت لنوو مدل

Chipset Intel Atom Z3745 :تراشه ی مرکزی 
 سیستم عامل: اندروید 4.4

  ظرفیت: 1۶ گیگابایت
 نمایشگر: 8 اینچ با رزولوشن  12۰۰ × 192۰

 رم: 2 گیگابایت
 دوربین: اصلی 8 مگاپیکسل

 و وب کم 1.۶ مگاپیکسل

SUUJ400 ساعت مچی عقربه ای مردانه سواچ
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ماگ پریموس کد 737911

 ظرفیت: ۰.3 لیتر
 ابعاد: 1۶.5 × 8.5 × 8.5 سانتی متر

 وزن خالی: 244 گرم
 وزن پر: 7۰۰ گرم

 جنس بدنه: پالستیکی

  ابعاد: 155 × 2۰۰ سانتی متر
  وزن: 511 گرم

  جنس محصول: اسپان باند
   کیف همراه برای حمل 

راحت تر
  الیه وسطی از جنس 

ترموفیوز

زیرانداز سفری میالد پاکت تهران

 Homebright  چراغ قوه کملیون مدل

05-FB524 توپ فوتسال استار مدل

 سایز: 4
 وزن: 41۰ گرم

 سری: حرفه ای
 جنس: پلی یورتان
 نوع استفاده: سالن

 همراه با تور مخصوص حمل توپ و سوزن توپ

 نوع: کفش پیاده روی و دویدن
 جنس رویه ی کفش: الیاف مصنوعی

 جنس کف کفش: الستیک
 دارای رویه ی مشبک برای جریان بهتر هوای داخل کفش

 استفاده از تکنولوژی Nike Zoom در ساخت زیره

31 Air Zoom Pegasus کفش مخصوص دویدن مردانه ی نایکی مدل

LED :نوع  
  تعداد المپ: 1 عدد

  میزان روشنایی: 35 لومن
  رنگ نور: مهتابی

  تعداد باتری: دو عدد قلمی



شگفت انگیز
با بهترین خودرو های  سال 2۰1۶ آشنا شوید

هرساله کارشناسان خودرو در قالب یک تیم، فهرستی کامل از تمام خودرو های فروخته شده در ایاالت  متحده تهیه 
می کنند و آن  ها را مورد بررسی قرار می دهند؛ هم چنین این تیم گزارش های ارسالی مصرف کنندگان را هم به صورت 

جداگانه بررسی می کنند. ماشین هایی که در صدر لیست گزارش های ارسالی مصرف کنندگان قرار گرفته اند، از دیگر 
رقبای خود پیشی گرفته و در یک گروه جداگانه قرار می گیرند. خودرو های حاضر در فهرست نهایی باید ازنظر فنی، 

ظاهری، امنیت سرنشینان و کارایی مناسب برای سازمان های دولتی، از شرایط ویژه ای برخوردار باشند.
امسال، خودرو های انتخاب شده در مقایسه با سال های گذشته تنوع بیشتری دارند؛ چراکه در لیست امسال از 

خودرو های کوچک شهری گرفته تا شاسی بلندهای غول پیکر، همه وهمه در این لیست حاضرند. 
در مرحله ی نهایی امسال هفت خودروی ژاپنی، دوخودروی آمریکایی و یک خودروی کره ای  در فهرست نهایی 1۰ 

خودروی برتر سال 2۰1۶  قرار گرفتند.  

بهرتین خودروی وانت باربری 
)150-Ford F( »150  فورد اف«

در میان دیگر خودرو های وانت باربری، محصوالت شرکت »فورد« از 
محبوبیت خاصی برخوردارند. دلیل اصلی این اقبال، طراحی ظاهری 

منحصر به فرد و سیستم تعلیق فوق العاده ی محصوالت این شرکت 
است. در سال 2016، »فورد اف  150« عنوان بهترین خودروی وانت 

باربری در جهان را دریافت کرده است.
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بهرتین خودرو در اندازه ی بزرگ
)Chevrolet Impala( »شورولت ایمپاال«

بهرتین خودروی جمع و جور 
)Subaru Impreza( »سوبارو ایمپرزا«

بهرتین خودروی شاسی بلند کوچک 
)Subaru Forester( »سوبارو فورسرت«

در کمال تعجب، عنوان بهترین خودرو در اندازه ی 
بزرگ را »شورولت ایمپاال« دریافت می کند. این در 
حالی است که رقبای سرسختی مثل مرسدس بنز 
سری S، هیوندای جنسیس سدان و... با ایمپاال رقابت 
داشتند. از نظر کارشناسان خودرو، شورولت ایمپاال 
از طراحی ظاهری و دینامیک بسیار پیشرفته ای بهره 
می برد و رانندگی با آن بسیار لذت بخش است.

وقتی نام سوبارو را می شنویم، تصویر یک خودروی 
اسپرت یا مسابقه ای در ذهن نقش می بندد؛ اما این بار 

سوبارو با عرضه ی یک خودروی جمع و جور چهار در 
)سدان( یعنی »سوبارو ایمپرزا«، توانست نظر بیشتر 

مصرف کنندگان را به خود جلب کند.

سوبارو بار دیگر در لیست 10 تایی می درخشد. بعد 
از انتخاب سوبارو ایمپرزا به عنوان بهترین خودروی 
جمع و جور؛ حاال نوبت به »سوبارو فورستر« رسیده 
تا از نظر مصرف کنندگان، به عنوان بهترین خودروی 
شاسی بلند کوچک انتخاب شود. گفتنی است که این 
مدل، قیمت بسیار مناسبی هم دارد.
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بهرتین خودرو در اندازه ی متوسط
)Toyota Camry( »تویوتا کمری«

بهرتین خودروی نیمه کوچک
)Honda Fit( »هوندا فیت«

بهرتین خودرو ی مینی ون
)Toyota Sienna( »تویوتا سینا«

»تویوتا کمری«، یکی از محبوب ترین خودرو های 
خانوادگی در ایاالت  متحده است. کمری تا امروز، با 

طراحی های متفاوتی به بازار عرضه  شده است. جدید ترین 
مدل آن که طراحی فانتزی تری در مقایسه با مدل های 

قبلی اش دارد، عنوان بهترین خودرو در اندازه ی متوسط را 
در لیست مورد نظر به خود اختصاص داده است.

براساس گزارش  مصرف کنندگان، »هوندا فیت« از نظر 
انرژی و استهالک، یکی از کم مصرف ترین خودرو های 
جهان به  حساب می آید که با قیمت مناسبی وارد بازار 
شده است. این مدل در کنار کوچک بودنش، فضای داخل 
کابین مناسبی دارد.

ازسال 1998 تا به امروز، »تویوتا سینا« یکی از پرچم داران 
مینی ون ها در جهان بوده است؛ راز این محبوبیت، طراحی 
ارگونومیک، مصرف انرژی پایین و راحتی سرنشـین است. 
حاال بعد از گذشـت 18 سال، جدید ترین مدل تویوتا سینا، 
موفق به دریافت عنوان بهترین خودروی مینی ون از سوی 

مصرف کنندگان صنعت خودرو شده است.
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بهرتین خودروی شاسی بلند لوکس
)Lexus RX( »لکسوس آر  ایکس«

بهرتین خودرو اسپرت ارزان قیمت 
)Mita 5-Mazda MX( »مزدا ام ایکس 5 میتا«

بهرتین خودروی شاسی بلند متوسط 
)Kia Sorento( »کیا سورنتو«

»لکسوس« یکی از نام آشناترین شرکت های 
خودرو سازی در ژاپن است که محصوالت بسیار 

 RX350 متنوعی دارد. از زمان عرضه ی مدل
لکسوس، این شرکت در میان دیگر رقبای 

غول پیکرش در کالس شاسی بلند، توانست جایی 
برای خود دست و پا کند و حاال جدید ترین مدل 

شاسی بلند لکسوس یعنی RX، از دید مصرف کنندگان 
بهترین شاسی بلند لوکس در جهان است.

»مزدا ام ایکس 5 میتا«، یکی از خودروهای پرفروش 
اسپرت خیابانی است که هر چهار نسل این خودرو  
محبوبیت زیادی دارند. حاال مصرف کنندگان جدید ترین 
مدل مزدا ام ایکس 5 میتا با توان خروجی 155 اسب بخار 
را به عنوان بهترین خودروی اسپرت ارزان قیمت انتخاب 
کرده اند.

احتماال نام »کیا سورنتو« بیشتر از دیگر خودرو های 
این لیست به گوش تان خورده است؛ چراکه جدا 
از بازار های جهانی، سورنتو در بازار خودرو ایران 
هم از محبوبیت بسیاری برخوردار است. نکته ی 

مهم در مورد این خودرو، دریافت عنوان »بهترین 
خودروی شاسی بلند متوسط جهان« است. سورنتو 

در این کالس، رقبای سرسخت و بزرگی مثل 
Nissan Rogue و  Chevy Traverse را پشت سر 

گذاشته است.
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 پذیرای  نیروهای متخصص و مشتاق

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

 لجستیک منابع انسانی نرم افزار
)mvc( برنامه نویس وب

iOS,Androidبرنامه نویس موبایل 
)ui designer( طراح رابط کاربری

)ux designer( طراح تجربه ی کاربری

تست نرم افزار

تضمین کیفیت وپشتیبانی نرم افزار

متخصص آموزش و توسعه ی نیروی انسانی

متخصص اداری و حقوق و دستمزد

سرپرست برنامه ریزی انبار

 سرپرست لجستیک

 بازرگانی
مدیر رسته ی بازرگانی )لوازم 

خانگی، صوتی و تصویری، 
موبایل، مادر و کودک و...(

مدیر رسته ی مد و پوشاک

 بازاریابی

بازاریابی دیجیتال

مدیرهنری

)Copy Writer(

کارشناس تحلیل فرآیند

 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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فرم درخواست استفاده از خدمات پس از فروش دیجی کاال






