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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
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»آرایش« جادوی رنگ است و هارمونی؛ همان 
عناصری که ابزار کار ما طراحان نیز هست. 

وقتی پای طراحی صفحات مختص به آرایش 
به میان می آید، همین ویژگی ها خودش را 
به صفحات تحمیل می کند. انتخاب ویژه ام 

میان صفحات این شماره بخش »استایل« از 
»راهنما«ست. با ورودی خوش آب ورنگی که 

دارد و صفحات کاربردی بعدی اش.

علیرضا  لطیفیان

مدیر هرنی

سال 2014 که دو کمپانی اصلی ساخت کنسول بازی، 
آخرین محصول خود را روانه بازار کردند،  فروش PS4 با 

اختالف چشم گیر از Xbox One پیشی گرفت. در تمام 
این مدت هر نوآوری  با عکس العمل طرف مقابل پاسخ 
داده شده؛ اما در یک مورد کمپانی سونی حرفی برای 

گفتن نداشته: گیم پد استثنایی Xbox Elite . پیشنهادم 
به گیمرها؛ خواندن صفحات معرفی این گجت متفاوت و 

البته گران قیمت است.

آرش رشیف کیان

طراح گرافیک

برای شماره ی قطورتر 
تابستانی مان فکر کردیم به جای 
پرونده ی موضوعی، »تم« مجله 

را به یک موضوع اختصاص 
بدهیم؛ تا رسته های بیش تری 

را که در صفحات معرفی 
می کنیم، برای شما راهنمایی 
باشد از آن چه مرتبط با فصل، 

همکاران ما در دیجی کاال فراهم 
آورده اند. کاالهایی که شاید 
ندانید می توانید همه شان را 
آنالین سفارش دهید، دم در 
خانه تحویل بگیرید و در این 

گرمای سخت، زحمت سفرهای 
درون شهری را به خود ندهید. 

تم شماره ی تازه، پیشنهادهای 
دیجی کاال برای فصل گرم 

شماست.   

خرسو  نقیبی

رسدبیر 

سال دهم| شماره 82 
)ویژه نامه فروشگاه اینترنتی دیجی کاال (

ISNN:2252-0651
آدرس: تهران- خیابان بهشتی

 خیابان قنبرزاده، باالتر از تقاطع خرمشهر
خیابان ششم، پالک27 ، واحد 42

تلفن:
 88537492 

 فکس:
88537493  

ماهنامه تحلیلی ارتباطات و فناوری اطالعات ایران
صاحب امتیاز: 

شرکت تحلیل گران عصر اطالعات
مدیرمسئول: 

حدید گالب

موسسه نوآوران فن آوازه 
آدرس: تهران- خیابان ولی عصر 

 خیابان عطار ، میدان عطار،  شماره 42 
تلفن تماس و فکس: 

 021 - ۶1930000
صندوق پستی :

15875-34۶9 
info@digikala.com
 www.digikala.com

چاپ: 
 هنر سرزمین سبز- راه فردا

9084

6

30



5

خوردن نوشیدنی خنک در فصل تابستان از نان 
شب هم واجب تر است. مخصوصا برای آن هایی 

که بیرون از خانه کار می کنند و مجبورند سر 
ظهر یا عصر در مسیر محل کار تا خانه، هوای 

دم کرده ی تابستان را تحمل کنند. برای این که 
این روزهای گرم تابستانی را کمی خنک 

بگذرانید، خواندن صفحات روی میز این شماره 
را از دست ندهید.  

ایثار قنواتی

تحریریه

جشنواره فروش: صوتی و تصویری 
خانگی|  محصوالت ایستکول|  

  |KOMONO عینک های آفتابی
GIORGI محصوالت مراقبت از مو

معرفی یک رسته: کولرگازی|  هدفون

79-۶0

راهنمای خرید کاال براساس رنگ: 
بنفش| معرفی گجت: لپ تاپ ایسوس 

مدل ROG GX700| معرفی بازی: 
INSIDE| معرفی گجت: دسته الیت 

XBOX ONE| خودرو: استیو مارتین 
DB11

91-80

متر و تراز لیزری الیکا| هدایت گر 
خودرو ساتونیکا|  ساعت مچی 
دیجتالی سونتو|  بانجو فندر|  

ساعت مچی ویکتورینوکس|  لپ تاپ 
لنوو|  تلویزیون ال ای دی لووه

59-50

4۶-۶
روی میز: سردبنوشید

خانه: هوا را از من بگیر، آفتاب را نه
استایل: راز دستان زیبا

 کودک : آسمان و زمین از آن تو
ویترین:  لوازم باغبانی| کفش  کتانی

بهشت  جای دوری نیست اگر  گوشه ای از 
آپارتمان کوچک مان  را   به امپراطوری گل های 

سر زنده  ی سبز که میان گلدان های رنگی 
جاخوش کرده اند، تبدیل کنیم. گل هایی که 
می توانند تصویر آسمان خاکستری شهر پر 

دودمان را  از چشمان مان پاک کنند. برای 
ساختن این بهشت خانگی،  صفحات ویترین 

لوازم باغبانی را  خریدارانه ورق بزنید.   

محبوبه افتخاری

دبیر اجرایی

نیام رسول زاده

مدیر ارشد محتوا

دومین شماره ی 100صفحه ای ما، ویژه ی تابستان، قرار 
است متنوع تر و گسترده تر، به معرفی بخش هایی از 

دیجی کاال بپردازد که ممکن است تاکنون از چشم شما 
دور مانده باشد. برگ هایی دیگر برای آشنایی با رویکرد 

سال های اخیر ما که می خواهد عمده ی آن چه را که 
ممکن است شما در خانه احتیاج داشته باشید، با کمک 

چند کلیک، به دست تان برساند.

روزهای  کودکی ، خاطره ی اسباب بازی ها و 
گردش رفتن ها و همه ی آن چه که شناخت ما از 
جهان اطراف مان را شکل می دهد، در داستان 
زندگی بزرگ سالی ما موثر است. بخش کودک 
که به تازگی به مجله ی دیجی کاال اضافه شده، 

حکایت از دغدغه ی ما برای کمک به تکامل 
ذهنی و اجتماعی کودکان دارد.

نیاز زرین بخش

معاون رسدبیر

22 72
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تابستان گرم را با محصوالت نوشیدنی ساز 
دیجی کاال، خنک پشت سربگذارید
در فصل تابستان، نوشیدن نوشیدنی های خنک به یکی از عادت ها و لذت های 
روزمره تبدیل می شود. مخصوصا برای آن هایی که بیرون از خانه کار می کنند و 

مجبورند سر ظهر یا عصر در   مسیر محل کار تا خانه،  هوای دم کرده ی تابستان را 
تحمل کنند. با خرید محصوالت  سرو و آماده کردن نوشیدنی  از فروشگاه آنالین 

دیجی کاال، می توانید تابستانی خنک را به خانه تان بیاورید.

 عکــس: اسـتودیــو
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بعضی از یخدان ها قاشق های خوش فرم ندارند و بعد از چند بار تالش، دست آخر 
نمی شود یخ را از داخل یخدان برداشت. طراحی قاشق یخدان »والرین« مدل 

»HZ-3857« به شکلی است که می توانید به راحتی با آن یخ را از داخل یخدان 
بردارید. جنس دسته ی یخدان والرین چرمی است و ترکیبش با بدنه ی شیشه ای و 

قاشق استیل، این یخدان را از محصوالت مشابه دیگر متفاوت کرده است.

یخ دان والرین

اگر در لیوان بزرگ شیشـه ای »ایکیـا« مدل »mojd« یک آب هویج بسـتنی خنک 
بریزید و آن را جلوی مهمان تازه از راه رسـیده تان بگذارید، بعید اسـت تا آخر تابستان، 

مزه ی این آب هویج بستنی از یادش برود.

لیوان ایکیا

    دسته ی قهوه ای رنگ 
یخدان با بدنه ی شیشه ای 
آن ترکیب زیبایی به وجود 
آورده است.

وزن:
770 گرم

حجم:
 600 میلی لیتر

ابعاد:
18× 15×15 سانتی متر

ابعاد:
14×10×14 سانتی متر

جنس بدنه:
شیشه

    جنس قاشق استیل است 
و زنگ نمی زند.

     لیوان را می توانید 
در ماشین ظرف شویی 
بشویید.



می توانید قاشق های شربت خوری را متفاوت از ست قاشق و چنگال اصلی تان 
انتخاب کنید. قاشق شربت خوری »ناب  استیل« مدل »برلین« طراحی زیبایی دارد و 

برای سرو در کنار لیوان هایی با طراحی کالسیک و مدرن مناسب است.

لیوان های بلند و باریک شیشـه ای انتخاب خوبی برای سرو نوشیدنی های رنگی مثل 
شربت پرتقال، آلبالو و انواع شیک ها هستند. اگر اهل درست کردن شیک هستید، ست 

شش تایی لیوان »سیلیکا« مدل » Java SL-JV01G6« به کارتان می آید.

قاشق رشبت خوری ناب استیل ست لیوان سیلیکا

وزن:
2200 گرم

رنگ: ابعاد:
19× 17×25 سانتی متر

جنس بدنه:
استیل

    قابل شست وشو در 
ماشین ظرف شویی

    برای 
زیباتر شدن 
محصول، سطح 
قاشق شربت خوری 
با پولیش آینه  ای 
براق شده است.

6
6 تکه

    جنس کریستالی این 
لیوان ظرافت آن را چند برابر 
کرده است.

9
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 عکــس: اسـتودیــو



اگر اصراری بر هم رنگ بودن ماگ های نوشیدنی تان 
ندارید، پیشنهاد می کنیم به تعداد نیازتان از ماگ 

»ایکیا« مدل  »fargrik«   بخرید و با یک سینی 
رنگی از مهمان های تان پذیرایی کنید. این ماگ های 
سرامیکی عالوه بر تنوع رنگ، وزن سبکی هم دارند.  

وزن بسته بندی:
270 گرم

رنگ:
ابعاد:

8× 10×11 سانتی متر

   جنس سرامیک ماگ قابلیت  
    قابلیت شست وشو استفاده در مایکروویو را دارد.

در ماشین ظرف شویی 
را دارد.

 پارچ و لیوان سـت، چیدمان میز یا سـفره ی پذیرایی را زیباتر می کند. می توانید از سـت پارچ و لیوان 
کریسـتال »آر سـی آر« مـدل » Diamante « برای سـرو آب میوه سـر میز صبحانه یـا عصرانه  

استفاده کنید.

پارچ و لیوان کریستال آر سی آر

7
7 تکه

ابعاد لیوان:
13.7× 7.7×7.7 سانتی متر

ابعاد پارچ:
22.6× 10.5×18 سانتی متر

     جنس شیشه های این 
ست پارچ و لیوان کریستال 
سازگار با محیط زیست است.

ماگ ایکیا

11
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 عکــس: اسـتودیــو
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مخلوط کن »مولینکس« مدل » LM313A28« با توان مصرفی 500 وات قدرت مناسبی دارد 
و به راحتی می تواند مواد غذایی را مخلوط کند. پارچ مخلوط کن LM313A28 حدود پنج لیوان 

گنجایش دارد و برای درست کردن اسموتی های خنک در بعدازظهر تابستان، برای یک خانواده ی 
چهارنفره انتخاب مناسبی است.

مخلوط کن مولینکس

وزن:
 3کیلوگرم

رنگ:

جنس بدنه:
پالستیک

    ظرفیت پارچ 
مخلوط کن: 1.75 لیتر

   جنس پارچ: شیشه

   این مخلوط کن به تیغه های 
شش گانه انحصاری Triplax با جنس 
استیل ضد زنگ مجهز است

   همه ی اجزاء  مخلوط کن 
به غیر از موتور را می توانید 

در ماشین ظرف شویی 
بشویید.

   عالوه بر پارچ،  دو آسیاب 
 مجزا برای مواد نرم و سخت 

هم همراه این مخلوط کن 
خواهید داشت.

آب میوه گیری بهی

جنس بدنه:
پالستیک و 

استیل

توان:
150 وات

ظرفیت پارچ آب میوه:
1 لیتر

    صدای کم این آب میوه گیری 
هنگام کار آن را نسبت به 

محصوالت مشابه برتر کرده است

   با ظرف مخصوص 
تفاله در این دستگاه 
می توانید بدون 
خاموش کردن 
دستگاه،  هرچقدر که 
می خواهید آب میوه 
بگیرید.

    مناسب برای تهیه ی انواع یخمک های 
میوه ای

حتما دستگاه های نسبتا بزرگ آب  میوه گیری را در مغازه های آب میوه فروشی دیده اید. در 
این دستگاه ها می توان سیب و پرتقال را بدون خرد کردن داخل آب میوه گیری انداخت و 

 »BQF-0814YGW « آب میوه ی طبیعی نوش جان کرد. آب میوه گیری »بهی« مدل
درواقع یک عصاره گیر است. این محصول قدرت باالیی دارد و آب  میوه  ها را با سرعت 
و لرزش پایین و صدای بسیار کم می گیرد و همین سرعت کم باعث می شود آبگیری 
میوه ها بهتر انجام شود. در آب میوه گیری بهی، تفاله ها به خوبی جدا شده و برخالف 

آبمیوه گیری های سریع، وارد نوشیدنی نمی شوند.

   آب میوه گیری 
بهی مجهز به سیستم 
ضدچکه و فیلتر 
قابل شست وشو است.
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با محصوالت آب و آفتاب دیجی کاال تابستان را دل چسب پشت سر بگذارید

تابستان  جان می دهد برای آب تنی کردن و آفتاب  گرفتن. فکرش را بکنید؛ یک 
صندلی آفتاب گیر کنار استخری با آب خنک. به نظر می رسد کم تر کسی بتواند از لم 

دادن روی  این صندلی و تن دادن به گرمای مطبوع آفتاب صرف نظر کند. صفحات 
پیش رو پیشنهادهایی برای دل چسب تر کردن آب تنی ها و آفتاب گرفتن های 

تابستانی است. می توانید محصوالت مخصوص آب و آفتاب موجود در فروشگاه 
دیجی کاال را بخرید و خودتان و اطرافیان تان را به لذت بردن از تابستان دعوت کنید.
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صندلی آفتاب گیر تاشو
حتما در فیلم های گانگستری دیده اید که آدم های 

کله گنده ی یک گروه مافیایی، یکی از جلسه هایشان را 
کنار استخر و روی صندلی های تاشوی آفتاب گیر برگزار 
می کنند؛ صندلی هایی مانند صندلی آفتاب گیر تاشو که 
بدنه  ی فلزی و بسیار محکمی دارد. قطعات این صندلی 
به وسیله ی پیچ هایی محکم به یکدیگر وصل شده اند تا 

صندلی به این راحتی ها لغزنده نشود. 

صندل زنانه ی نایکی
اگر اهل استخر رفتن هستید، صندل زنانه ی »نایکی« مدل 

»Solarsoft Thong« با رنگ آبی آسمانی، انتخاب خوبی 
برای راه رفتن مطمئن روی سطح لغزنده ی کنار استخر 

 Solarsoft Thong است. کف صندل زنانه ی نایکی مدل
الیه ای تعبیه شده که مانع لیزخوردن روی سطوح لغزنده 

می شود.

  ابعاد: 157 × ۶1 × ۶7 سانتی متر
  رنگ: قهوه ای، مشکی، گل بهی

  رویه از جنس نایلون با طرح گرافیکی
  بدنه ی استیل

  پارچه ی رویه به وسیله ی بند به گیره های فلزی متصل شده است.
  قابلیت استفاده  در حالت های مختلف.

 جنس کف کفش: الستیک
  رنگ: آبی

  جنس زیره ی صندل مانع لیز خوردن می شود.
  کفی این صندل بر اساس آناتومی کف پا طراحی شده 

است.
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عینک شنای هد
خیلی ها دوست دارند هنگام شناکردن، میدان دید خوب 
و وسیعی زیر آب داشته باشند. عینک شنای »هد« مدل 

»Cyclone« این امکان را به شما می دهد که هنگام شناکردن 
اطراف تان را به خوبی ببینید. شیشه های عینک شنای »هد« 
مدل»Cyclone « ضد مه است. با این قابلیت وقتی از زیر آب 

بیرون بیایید، شیشه عینکتان تار نمی شود. 

مجموعه ی عینک غواصی
 اسنورکل و فین جیالنگ

قسمت عمیق استخرها برای آن هایی که دوست دارند غواصی را تجربه 
کنند، فضای مناسبی است. با مجموعه ی عینک غواصی، اسنورکل و فین 

جیالنگ مدل »290554« می توانید حس وحال غواصی را در استخر 
تجربه کنید. ست عینک غواصی، اسنورکل و فین جیالنگ بر اساس 

حالت صورت و دهان قابل تنظیم است. دهنی این ست به شکلی طراحی 
شده که به هیچ وجه اجازه نمی دهد آب وارد دهان شود.

  مناسب برای خانم ها و آقایان
   رنگ: مشکی

  جنس لنز: پالستیک
  جنس بند: سیلیکون

  فیلتر UV عینک، چشم های تان را از اشعه  های مضر 
خورشید محافظت می کند.  

  بند عینک قابل تنظیم است.

   مناسب برای افراد باالی 14 سال
   رنگ: آبی

   قطعه ی دهنی اسنور کل نرم است و بر اساس آناتومی دهان ساخته 
شده است.

   قطعه ی پایین دهنی به صورتی طراحی شده که از ورود آب 
جلوگیری کند و تنها زمان خروج هوا کار می کند.

   نوار دور عینک برای جلوگیری از ورود آب، آب بندی شده است.
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 روغن برنزه کننده 
و ویتامینه ی سی گل

خیلی از خانم ها دوست دارند در فصل تابستان از رنگ 
پوست شان را برنز کنند. روغن برنزه کننده و ویتامینه ی 
»سی گل« رنگ دانه های طالیی دارد و رنگ پوست را به  

برنز طبیعی تغییر می دهد. روغن برنزه کننده و ویتامینه ی 
سی گل با SPF چهار از پوست در برابر نور آفتاب محافظت 

می کند.

ژل ترمیم کننده ی پوست سی گل
بعد از حمام آفتاب، پوست تان حساس و آسیب پذیر می شود. 

می توانید برای ترمیم سریع پوست یا جلوگیری از آفتاب سوختگی 
 Aloe Vera After« از ژل ترمیم کننده ی پوست »سی گل« مدل

Burn« استفاده کنید.

  حجم: 250 میلی لیتر
E و A حاوی ویتامین 

 حاوی عصاره ی آلوئه ورا
 مناسب برای آفتاب سوختگی های درجه یک و دو

 التیام بخش و ضد التهاب
 تسریع فرآیند نوسازی پوست
 کاهش سوزش و قرمزی پوست

 حجم: 250 میلی لیتر
4 :  SPF میزان 

 E حاوی ویتامین 
 حاوی عصاره ی هویج و رنگ دانه های اکلیلی

 از تماس روغن با چشم جلوگیری شود.
 قبل از قرارگرفتن در آفتاب یا قبل از شنا و فعالیت های زیاد، کل بدن را با روغن ماساژ دهید.
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لوسیون ضدآفتاب نیوآ
کسانی که ساعت های طوالنی حمام آفتاب می گیرند، باید 

بیش تر از دیگران از لوسیون ها و کرم های محافظت کننده ی 
 SPF30  پوست استفاده کنند. لوسیون ضدآفتاب »نیوآ«  با

مانند کرم ضدآفتاب از پوست تان در برابر اشعه ی  UV محافظت 
می کند. 

   حجم: 200 میلی لیتر
   مناسب برای انواع پوست 

UV دارای فیلتر   
   لوسیون نیوآ  انعطاف پذیری پوست تان را افزایش 

می دهد.
    با استفاده از این لوسیون از پوست تان در برابر آفتاب 

محافظت کامل می  شود.
    این لوسیون از ایجاد چین وچروک و پیری زودرس 

پوست در اثر آفتاب جلوگیری می کند.

   نوع: اسپری
   حجم: 200 میلی لیتر

20 :  SPF میزان 
   ساخت: آلمان

   این اسپری پوست تان را به رنگ طبیعی برنز می کند.
  اسپری نیوآ با حفظ رنگ پذیری پوست از پوست تان در برابر آفتاب 

محافظت می کند.
   حاوی عصاره های طبیعی

اسپری ضدآفتاب »نیوآ« مدل »Protect And Bronze« حجم و 
اندازه ی کوچکی دارد و برای حمل در ساک شنا بسیار مناسب 

است.

اسپری ضدآفتاب نیوآ
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روغن آفتاب آلوئه ورا »مای«
محصوالت بهداشتی متنوعی برای استفاده قبل از آفتاب گرفتن 

وجود دارند. در بین این محصوالت، روغن ها طرف داران 
بیش تری دارند. روغن آفتاب »مای« با عصاره ی آلوئه ورا  اثر 

مرطوب کنندگی قوی دارد. روغن آفتاب مای عالوه بر پوست، 
برای تقویت موها هم مناسب و قابل استفاده است.

بامل لب مای
پوست لب بعضی از آقایان و حتی خانم هایی که از رژ  لب های خشک 

استفاده می کنند، خشک و ترک خورده است. بالم لب »مای« مدل 
ضدآفتاب، مرطوب کننده  و برطرف کننده ی ترک پوست لب است. 

بالم لب »مای« مدل ضدآفتاب مناسب برای استفاده ی آقایان و 
خانم هاست.

    حجم: 200 میلی لیتر
۶:SPF  

E :ویتامین    
    ساخت: ایران

   جلوگیری از ایجاد التهاب و قرمزی پوست
   جلوگیری از پیری پوست به دلیل داشتن خاصیت آنتی اکسیدان

    نوع: ماتیکی
E دارای ویتامین   
20 :  SPF میزان 

   بالم اثر نرم کنندگی و رطوبت رسانی قوی روی لب ها دارد.
   بالم لب از پوست لب در برابر اشعه ی مضر آفتاب محافظت می کند.

   بالم مای ویتامین ها و ترکیبات اساسی برای تغذیه ی لب ها دارد.
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لوسیون مرطوب کننده ی 
بدن بی یلندا

پوست های  خشک و حساس در هوای گرم تابستان 
آسیب پذیرتر می شوند. لوسیون مرطوب کننده ی بدن »بیلندا« 

سری Golden Oils  مدل Ultra Moisturizing تغذیه کننده و 
احیاکننده ی پوست های خشک است.

  ابعاد: 150 × 85 سانتی متر
  سایز بزرگ

  رنگ: نارنجی، سفید، گل بهی، کرم، سبز، سبز 
روشن، زرد خردلی، ماهگونی، طوسی و صورتی

  جنس: الیاف بامبو

    حجم: 250 میلی لیتر
   حاوی عصاره ی گل ارکیده

 B وA  حاوی ویتامین  
   ساخت: لهستان

   با استفاده از این لوسیون می توانید PH طبیعی پوست تان را حفظ کنید.
   این لوسیون حاوی روغن Marula  است که خاصیت ضدپیری دارد.

حوله های سایز بزرگ و غیرپالتویی برای استفاده ی بعد 
از شنا انتخاب های خوبی هستند. حوله ی حمام »کاراجا 

هوم« قدرت جذب باالیی دارد و برای خشک کردن 
سریع بدن مناسب است.

حوله ی حامم کاراجا هوم
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تابستان، فصل لبریز شدن از رنگ  هاست؛ 
فصل آفتاب و دریا و صندل های رنگارنگ و 

ایام پیراهن های گشاد و خنک و گل دار. برای 
کامل کردن ترکیب تابستانی تان، دست تان را هم 

تابستانی کنید. 
در این راهنمای کوتاه، با مراحل مانیکور )مراقبت 
از دست ها و ناخن های دست( و پدیکور )مراقب از 
پاها و ناخن های پا( که به راحتی در خانه قابل انجام  

هستند آشنا می شوید. تمام ابزارهایی که برای 
مراقبت از ناخن های تان به آن احتیاج دارید در 
فروشگاه آنالین دیجی کاال موجودند. راهنما را 
بخوانید، به وب سایت دیجی کاال مراجعه کنید 

و با انتخاب و خرید ابزارهای مانیکور و پدیکور، 
همه چیز را مقابل در منزل تان تحویل بگیرید.

راهنمای یک مانیکور کامل در خانه
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اگر از الک ژلی استفاده کرده اید و می خواهید آن را در خانه پاک کنید، یک راه حل ساده 
برای شما وجود دارد، تعدادی گازاستریل را در استون شناور کنید. گاز را دور انگشت تان 
بپیچید. حاال یک فویل دور گازاستریل مرطوب از استون بگیرید؛ انگار که انگشت تان را 
با الیه های گاز و فویل پانسمان کرده اید. پنج تا هفت دقیقه منتظر بمانید. حاال الیه ی ژل 

به آسانی از روی ناخن شما کنده می شود.

1

الک پاک کن اتود 
 محلول
 حجم: 100 میلی لیتر
 مبدأ برند: کره
 بدون استون

 اگر الک شما تیره و پوست شما بسیار روشن 
است، قبل از پاک کردن الک، یک الیه ی ضخیم 

کرم روی دستان تان بمالید. به این ترتیب از 
رنگ گرفتن پوست تان جلوگیری می کنید.

اگر بالفاصله بعد از پاک کردن الک، می خواهید 
یک رنگ دیگر الک را روی ناخن های تان 

بزنید اما اثر الک قبلی هنوز روی ناخن تان 
باقی مانده است، می توانید دستان تان را برای 

چند دقیقه در محلولی از آب و سودای خوراکی 
یا آب و خمیردندان سفید کننده قرار دهید.

به مدت چند دقیقه 
دستان خود را در 

محلول آب و سرکه ی 
سفید قرار دهید تا 

چربی ها از روی پوست و 
ناخن شما زدوده شوند.

اسکراب الیه بردار نیوآ مدل 
Gommage

 حجم: 75 میلی لیتر
 مبدأ برند: آلمان
E دارای ویتامین 
 حاوی دانه های آبی رنگ فعال 
برای الیه برداری مالیم پوست

2
سلول های مرده ی 

پوست دستان 
خود را  با  اسکراب 
الیه برداری کنید.

ناخن های خود را با الک پاک کن بدون استون پاک کنید.

24



25

 ناخن های خود را سوهان 
بکشید و به حالت دل خواه 

دربیاورید.

ست مانیکور ویتالی 8 عددی 
A611 مدل

 ابزارها: سوهان، تمیز کننده ی زیر  ناخن، 
موچین، عقب برنده ی ناخن با دو سایز 

مختلف، قیچی گوشه گیر ناخن،  ناخن گیر و 
دورگیر ناخن

 ابزارها از استیل ضدزنگ
 دارای کیف چرمی زیپ دار 

3

5

4

روغن ترمیم کننده و نرم کننده 
کوتیکول ناخن ماواال 

 روغنی
  حجم: 10 میلی لیتر
 مبدأ برند: سوییس
 محکم کننده ی نوک ناخن های نرم
 بدون النولین
 قابل استفاده در صورت وجود الک ناخن
 جلوگیری از ریشه ریشه شدن ناخن

پوست ضخیم شده ی اطراف 
ناخن تان را بگیرید و سپس مواد 

ازبین برنده ی کوتیکول را دور 
ناخن های تان بمالید.

کرم دست و ناخن هرباسین
 Wuta Kamille AloeVera مدل 
 مناسب برای پوست معمولی
 حجم: 300 میلی لیتر
 مبدأ برند: آلمان
E و A دارای ویتامین های 
 حاوی عصاره های بابونه، آلوئه ورا و بادام آفریقایی
 استحکام بخش و تقویت کننده ی ناخن
 مرطوب کننده و نرم کننده ی پوست
 بدون الکل و مواد شیمیایی

کرم تغذیه کننده دست بی یلندا 
Happy End سری
 مناسب برای پوست خشک
 حجم: 75 میلی لیتر
 مبدأ برند: لهستان
E و A دارای ویتامین های 
 ضد پیری و بازگرداننده ی حالت 
االستیکی پوست

 مرطوب کننده ی قوی برای پوست های 
خشک و ناخن های شکننده

محلول استحکام بخش

SCINTIFIQUE مدل a ناخن 
 محلول
  حجم: 5 میلی لیتر
 مبدأ برند: سوییس
 محکم کننده ی نوک ناخن های نرم
 جلوگیری از شکستن و الیه الیه شدن ناخن

استفاده ی دائم از مواد شوینده ی شیمیایی و الک، دستان شما را خشک 
و ناخن های تان را شکننده و آسیب پذیر می کند. با ترمیم کننده های 
پوست و تقویت کننده های متنوع ناخن در وب سایت دیجی کاال، 

ازپوست دست و ناخن های تان مراقبت کنید. 
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 Ultra Stay And Gel Shine بیس کت کاتریس

  ژل بی رنگ
 حجم: 8 میلی لیتر
 افزایش دوام و ماندگاری الک
 محافظت از خراش و ترک خوردگی
 درخشان کننده ی الک 

با پد پنبه ای، 
چربی اضافه روی 

ناخن تان را پاک 
کنید.

 )Base Coat( یک الیه بیس کت
روی ناخن تان بزنید تا ماندگاری 

الک شما بیش تر شود.

 بیس کت را روی ناخن خود 
بمالید و بگذارید خشک شود.

یک قطره الک را در مرکز ناخن، 
کمی باالتر از کوتیکول ناخن تان 

قرار دهید.

به دقت قطره را به سمت کوتیکول 
برانید؛ به طرزی که فاصله ی بسیار 

کمی تا کوتیکول باقی بماند.

 برس الک خود را به سمت باال 
بکشید و تا لبه ی ناخن ادامه دهید.

به پایین ناخن برگردید و انحنای یک 
طرف ناخن را با الک پر کنید. 

بعد از پرکردن انحنای ناخن، 
کشیدن برس را تا لبه ی ناخن 

ادامه دهید.

 عمل مرحله ی قبل را برای 
سمت دیگر ناخن تکرار 

کنید.

 اگر الزم است، مسیر را برای الیه ی 
دوم تکرار کنید و در آخر  یک الیه 
تاپ کت که زود خشک می شود، 

روی ناخن تان بزنید.

7

2۶
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الک ناخن کاپریس 

 Alicia مدل

 براق
 حجم: 11 میلی لیتر
 مبدأ برند: فرانسه
 خشک  شوندگی سریع و 
ماندگاری طوالنی
 درخشندگی زیاد

الک ناخن 

آنی 

 براق
 حجم: 15 میلی لیتر
 خشک  شوندگی سریع و 
ماندگاری طوالنی
 پوشش دهی مناسب

الک ناخن 

میسلین

براق
حجم: 10 میلی لیتر

مبدأ برند: آلمان
خشک  شوندگی سریع و 

ماندگاری طوالنی
درخشندگی باال

الک ناخن ماواال  

 Mini Milky  مدل

 براق
 حجم: 5 میلی لیتر
 مبدأ برند: سوییس

 بدون تولوئن، کافور، دی بوتیل 
فتاالت و نیکل

8

با فراسیدن تابستان، به سراغ الک هایی با رنگ های گرم و شاد بروید

 و نشاط رنگ ها را در روزهای داغ و شب های کش دار آن جاری کنید. 

الک های غلیظ نئونی، در کنار رنگ طبیعی ناخن، به تصویر مایعی رنگین پشت شیشه  شبیه می شوند. پس بهتر است برای این که 
رنگ های نئونی روی ناخن های تان جلوه  ی زیباتری داشته باشند، ابتدا یک الیه الک سفید روشن را به عنوان پایه روی ناخن تان 

بزنید و بعد از این که به خوبی خشک شد، رنگ های خیره کننده ی نئونی را به عنوان الیه ی دوم استفاده کنید. 

328 94

280280



28

9

الک هایی با سایه های مختلف بژ نسکافه ای تا بژ صورتی، رنگ های گچی روشن و 
تونالیته های مرجانی برای اغلب پوست های برنزه و آفتاب سوخته، مناسب و شیک هستند.

اگر پوست شما به  طور طبیعی تیره است یا در 
روزهای داغ تابستان حسابی آفتاب گرفته اید، از 
تونالیته های کالسیک شنی ماسه ای و رنگ های 

خامه مانند استفاده کنید.

در هوای مرطوب و شرجی، الک به مدت زمان بیش تری برای خشک شدن احتیاج دارد.
شاید تصور کنید که حرکت باد می تواند به خشک شدن الک شما کمک کند. این یک تصور 

نادرست است؛ پس در معرض باد فن و هواکش ننشینید!بعد از این که الک شما کمی خشک  شد، 
دستان تان را در آب یخ قرار دهید. الک شما به سرعت خشک می شود.

ژل براق کننده ی ناخن آنی 

 ژل
 حجم: 15 میلی لیتر
 کمک به جال و ماندگاری الک

بعد از این که الک شما خشک شد، تصویر تابستانِی ناخن های خود را با یک تاپ کت 
)Top coat( مناسب کامل کنید. روی الک گچی غلیظ تان یک براق کننده بزنید یا 
اگر به جلوه ی درخشنده تری عالقه دارید، یک براق کننده ی مرواریدی و متالیک، 

انتخاب  درستی برای شماست.

اگر دل تان 
رنگ های تیره 
و زمستانی 
می خواهد، 
می توانید با یک 
براق کننده ی 
صدفی آن را 
مناسب فصل 
گرما کنید. به یاد 
داشته  باشید که 
رنگ های بسیار 
تیره، مانند 
آبی سیر، روی 
ناخن های کوتاه 
زیباترند.

955
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 با محصوالت گروه مادر و کودک 
می توانید یک روز مهیج را همراه با فرزندتان 

در بیرون از خانه سپری کنید
مشغله های گوناگون، سبک زندگی جدید و شرایط محیطی باعث 

 شده است که نسبت به گذشته، تفریحات بیرون از خانه کم تر 
شوند و خانواده ها وقت بیشتری را در خانه بگذرانند. خوب است  
هرچندوقت یک بار با سرزدن به پارک و طبیعت و در پیک نیکی 

یک روزه، آشتی دوباره ای با طبیعت و محیط خود داشته باشیم. در 
این میان توجه به کودکان و فراهم کردن وسایل بازی برای نشاط 

و تفریح آن ها را نباید فراموش کنیم؛ بازی هایی که با روحیه ی 
کودکانه سازگار باشند و باعث رشد خالقیت آن ها شوند. در 

صفحات پیش رو و به طور کامل تر در رسته ی مادر و کودک سایت 
دیجی کاال، می توانید وسایل بازی کودکان را مشاهده کنید.  عکــس: اسـتودیــو
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اگر می خواهید فرزندان تان تجربه ی به پرواز درآوردن یک وسیله در آسمان را 
داشته باشند، هگزاکوپتر یکی از بهترین انتخاب هاست. هگزاکوپتر کنترلی دبلیو 

ال تویز با داشتن ریموت کنترل و باتری با ظرفیت مناسب می تواند لحظاتی 
هیجان انگیز را برای شما و فرزندان تان به  وجود بیاورد.

Q272 هگزاکوپرت کنرتلی دبلیو ال تویز مدل

ابعاد:
2.2 × 8.5 × 8 سانتی متر

تعداد موتور:
6 عدد

  مناسب برای استفاده در 
فضاهای بدون وزش باد

  زمان الزم برای شارژ کامل 
باتری:  40 تا ۶5 دقیقه

  دارای فناوری Gyro و چرخش 
360 درجه

  زمان پرواز پس از هر شارژ 
کامل: 4 دقیقه



33

 عکــس: اسـتودیــو
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سه چرخه از آن وسایلی ا ست که بیشتر کودکان، فارغ از جنسیت دوست دارند 
آن را داشته باشند. سه چرخه ی »بیبی لند«، تحقق یکی از رویاهای کودکان برای 

ماشین بازی است. این سه چرخه فرمانی شبیه ربات دارد و با سایه بانی که برای 
آن تعبیه شده است برای محیط بیرون بسیار مفید است.

402-Robot T سه چرخه ی بیبی لند مدل

  زمان الزم برای شارژ کامل 
باتری:  40 تا ۶5 دقیقه

وزن:
6.25کیلوگرم

نوع چرخ ها:
پالستیکی

  امکان کنترل والدین بر 
جهت و حرکت سه چرخه 

  این کمک فنر باعث می شود ضربات 
ناشی از سطح ناهموار به کودک وارد نشود

  تحمل وزن تا 25 کیلوگرم
  مناسب برای کودکان 

1.5 تا 3 سال
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   زمان الزم برای شارژ 
کامل باتری:  70 دقیقه

اگر به فکر یک هدیه ی هیجان انگیز برای خردسال و نوجوان خود هستید، به 
شما هلی کوپتر »ام جی اکس« را پیشنهاد می کنیم. هلی کوپتر »ام جی اکس« 
مدل »F47« با داشتن ریموت کنترل و پرواز با ثبات و زیبایی که دارد لحظاتی 

 لذت بخش را برای شما و فرزندانتان به  وجود بیاورند.

F47 هلی کوپرت کنرتلی ام جی اکس مدل

ابعاد:
8 × 23.5 × 8 سانتی متر

تعداد موتور:
1 عدد

وزن:
49گرم

   زمان پرواز پس از هر 
شارژ کامل: 8 دقیقه

   کنترل با صفحه نمایش 
دیجیتال دارد

   چراغ نشان دهنده ی 
میزان شارژ دارد
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 عکــس: اسـتودیــو
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به پرواز درآوردن یک بادبادک به کودک ذوق و شوق خاصی می دهد. این تفریح 
هیجان انگیز نیاز به جا و وسایل خاصی ندارد و کافی  است در یک محیط باز با یک 

بادبادک، ساعت ها کودک و حتی خودتان را سرگرم کنید.

تابستان قبل از هرچیز ما را یاد گرما می اندازد. فصلی که می توان آن را با تفریحات 
و بازی های جذاب به یک فرصت خوب برای سرگرمی تبدیل کرد. تفنگ آب پاش 
وسیله ی جذابی است که آب زیادی هم مصرف نمی  کند. می توانید در کنار تفنگ 
فرزندتان، برای خودتان هم یک تفنگ آب پاش بزرگ بگیرید و با هم  تفریح کنید.

بادبادک طرح Smile سایز 6

Happy Summer تفنگ آب پاش هایه مدل

ابعاد:
250 × 174 سانتی متر

جنس فریم:
پالستیک

جنس پارچه:
 Rip-Stop

Nylon

   دارای یک کاور با بسته بندی

   همراه با  دنباله ی ساتن 
قرمز رنگ به طول 3.5 متر

ابعاد:
 340 × 120 × 790

میلی  متر

وزن:
933گرم

    دارای یک بند برای قرارگیری 
راحت روی شانه

     دو خروجی آب
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امروز این فرصت برای کودکان وجود دارد تا به راندن یک ماشین کوچک در 
حاشیه ی فرش محدود نشوند و لذت یک ماشین سواری واقعی را تجربه کنند. 
ماشین بازی های فالمینگو بهترین وسیله برای تحقق این آرزوی کودکان  است.

CH9920 ماشین بازی سواری فالمینگو مدل

وزن:
22کیلوگرم

ابعاد:
520 × 720 × 1250 میلی متر

    قابلیت پخش موزیک 
USB , RAM  ,Mp3

  تحمل وزن تا 40 کیلوگرم

  دارای دو در بازشوی 
برقی و کمک فنر

  مجهز به دو موتور 
دوسرعته
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برای این که کودکان دو سه ساله هم از ماشین سواری بی نصیب نمانند، 
ماشین های اسباب بازی با قابلیت کنترل توسط پدر و مادر تولید شده اند. این 

ماشین ها به پدر و مادرها امکان می دهند کودک دوست داشتنی شان را در 
ماشین سواری خودشان به پارک و گردش ببرند و در عین حال والدین امکان 

کنترل وسیله و مراقبت از فرزندشان را داشته باشند. 

99-GTR ماشین بازی سواری فالمینگو مدل

وزن:
11کیلوگرم

ابعاد:
460 × 540 × 1040 میلی متر

  قابلیت پخش موسیقی 

  امکان حرکت به 4 طرف: 
جلو، عقب، چپ، راست

  حداکثر وزن مجاز 
45 کیلوگرم

   امکان کنترل به وسیله ی 
والدین توسط ریموت کنترل
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 برای آن هایی که 
محیط زیست را دوست دارند

انصار خوگر

تحریریه
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آبیاری گیاهان، هرس درختان، کاشتن یک نهال، قدم زدن در 
کنار گل ها و چیدن سبزی هایی که خودمان کاشته ایم، می تواند 

برای بسیار از افراد تجربه ای لذت بخش باشد.
 فرقی نمی کند صاحب یک آپارتمان باشید و در آن گلخانه ای 
کوچک داشته باشید یا بخش زیادی از حیاط خانه ی خود را به 

گیاهان و درختان اختصاص داده باشید؛ درهرصورت شما باید از 
آن ها مراقبت کنید. باتوجه به نوع گل وگیاه و باغچه ای که دارید 

ممکن است به ابزارهای متفاوتی نیاز پیدا کنید. در رسته ی 
ابزار باغبانی سایت دیجی کاال شما می توانید ابزارهایی را که در 
همه ی مراحل باغبانی موردنیاز است پیدا کنید. شما می توانید 
خاک موردنظر خود را سفارش دهید، بذری را که دوست دارید 

انتخاب کنید، گلدان و وسایل آبیاری و ابزارهای هرس را بخرید 
و خودتان به یک باغبان حرفه ای تبدیل شوید. در این رسته، 
ابزارهای دیگری ازجمله سم پاش، شلنگ، اره و دیگر وسایل 

آبیاری و باغبانی وجود دارند.
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ویترین

سم پاش بهکو 
با مخزن 20 لیرتی/فشار ثابت
BP-LK20 مدل
6/10

ویترین

8.2/10

اره ی هرس تاشو فورموسا تولز 
مدل 82770

5/10

اره ی باغبانی تاشو هوراسدی 
 SDY-97003 مدل

 سم پاش جی تی تی 
6-5073-SX مدل

6.6/10

سم پاش

اره ی 
باغبانی
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ویترین

اره ی زنجیری بنزینی ماکیتا 
DCS4610 مدل

6/10

اره ی زنجیری  برقی بلک اند دکر 
GK1940T مدل

7/10

7.6/10

سم پاش دیامرتینو 
Miura12 مدل

8/10

سم پاش بهکو
BP-CS11 مدل 

9.2/10

شلنگ 1/2 اینچ آکواکرفت 
مدل 850060

6/10

فواره ی بادبزن بهکو با 17 نازل
41811-BS مدل

10/10

آب پاش 7 حالته ی بهکو 
9302-BTN مدل

لوازم 
آبیاری
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ویترین

بذر گوجه فرنگی 
پاکان بذر

خاک بنفشه ی آفریقایی 
گیلدا بسته ی 2 لیرتی

ویترین

ویترین

7.6/10

خاک و کود آماده ی کاشت گیلدا 
بسته ی 4 لیرتی

7.5/10

بذر گل شاه پسند 
گلباران سبز

7/10

8/10

گلدان پالستیکی 13 سانتی مرتی
  مدل 6040

 گلدان پالستیکی
 10 سانتی مرتی بسته ی 3عددی

10/10

6/10

خاک و 
کود

گلدان

بذر و 
تخم 
گیاهان 
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 پوکه ی لیکا و گیلدای گیلدا
 بسته ی 2.5 لیرتی

8/10

خاک بونسای گلباران سبز 
بسته ی 1 کیلوگرمی

7.6/10

بذر کلم پیچ 
پاکان بذر

بذر ریحان سبز 
پاکان بذر

10/108/10

8/10

گلدان آویز پالستیکی 52 
سانتی مرتی مدل 2014

گلدان آویز پالستیکی 
59سانتی مرتی مدل 2018

6/10
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داشتن یک کفش مناسب اولین قدم برای دویدن و پیاده روی طوالنی مدت است. 
این کفش باید سالمت پای شما را تامین کند و در عین حال ظاهری زیبا داشته باشد 
تا به یک همراه خوب برای ورزش کردن تان تبدیل شود.کفش باکیفیت که بر اساس 

نیازهای پا، هنگام پیاده روی و دویدن تولید شده، توانایی ما را هنگام ورزش بیشتر  و 
از آسیب های احتمالی جلوگیری می کند. 

شرکت اسکچرز یکی از تولیدکنندگان معروفی است که کفش های زنانه ویژه ی 
پیاده روی و دویدن تولید می کند. کفش هایی که با  تعبیه ی فناوری  های روز و 

حس گرهای مختلف، سبک و خنک و سالمت هستند. در صفحات پیش رو فهرستی 
از بهترین کفش های زنانه ي  اسکچرز را می بینید که می توانید در سایت دیجی کاال  

انتخاب و خریداری کنید.

پای شما قلب دوم شماست
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6/10

8/10

6/10

7/10

7.4/10

6/10

6/10

7.8/10

کفش مخصوص دویدن زنانه اسکچرز
Fitknit مدل

کفش مخصوص دویدن زنانه اسکچرز 
Flex Appeal - Talent Flair مدل

کفش مخصوص دویدن زنانه اسکچرز 
Go Fit مدل

 کفش مخصوص دویدن زنانه اسکچرز 
Go Run - Ride 2 مدل

کفش مخصوص دویدن زنانه اسکچرز 
Go Run Soinc 2 مدل

کفش مخصوص پیاده روی زنانه اسکچرز 
Go Walk 2 مدل

کفش مخصوص دویدن زنانه اسکچرز 
Go Walk مدل

کفش مخصوص دویدن زنانه اسکچرز 
Go Walk مدل

ویترین
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8/10

6/10

کفش مخصوص دویدن زنانه اسکچرز 
Sweet Spot مدل

کفش راحتی زنانه اسکچرز 
On The GO Flagship مدل

کفش مخصوص پیاده  روی زنانه اسکچرز 
Go Walk 2 - Flash Gym مدل

کفش مخصوص دویدن زنانه اسکچرز 
Shape Upsمدل

کفش مخصوص دویدن زنانه اسکچرز
Go Walk 3 مدل

کفش مخصوص دویدن زنانه اسکچرز
Fitknit مدل

کفش مخصوص پیاده روی زنانه اسکچرز
 Go Walk 2 Flashمدل

کفش مخصوص دویدن زنانه اسکچرز
Flash Go Walk2 مدل

9.6/10

9.4/10

8.6/10

9.8/10

5 /10

8/10
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متر و تراز از جمله ابزارهای اندازه گیری 
هستند که در بیشتر جعبه ابزارهای 

خانگی وجود دارند؛  اما کسانی هستند که 
به  دلیل نیاز شغلی شان به متر و ترازهایی 
بسیار دقیق  و حرفه ای نیاز دارند. نوع لیزری این ابزارها 

با امکانات زیاد و درصد خطای پایینی که دارند  جایگزین 
بسیار خوبی برای ابزارهای قدیمی هستند.

مدل  S910  به همراه لوازم جانبی

مرت و تراز لیزری الیکا 

8| 10
این محصول می تواند انواع توابع و محاسبات جمع و 

تفریق، محاسبه براساس فرمول فیثاغورث و محاسبه ی 

حجم، مساحت و قطر را انجام دهد و 50 محاسبه ی 

آخر را در حافظه ی خود ذخیره کند.

امتیاز کاربران

ابعاد:
6.1×3.2×16.4 سانتی متر

ساخت:
اتریش

حداکثر برد:
300 متر

دقت اندازه گیری:
1± میلی متر

   با این وسیله می توانید فاصله ای 
300 متری را با دقتی بسیار باال و با 

خطای یک میلی متر اندازه گیری کند.

  این دستگاه استاندارد 
IP54  دارد و در برابر رطوبت و 
گردوغبار مقاوم است.

  این ابزار مجهز به 
دوربین همراه با قابلیت 

ذخیره سازی تصاویر است.

  قابلیت ارتباط از طریق 
وایرلس و بلوتوث را دارد و 
صفحه ی نمایش آن رنگی و 
لمسی است.



51

10| 10
قابلیت مسیریابی بسیار دقیق و هوشمند و منایش رسعت 

خودرو، از امکانات دیگر  این هدایت گر است.

امتیاز کاربران

تصور کنید وسیله ای دارید که مسیرها را برای تان پیدا می کند و می تواند شما را به مقصدتان برساند، نقشه ی 
ایران و خاورمیانه را دارد، سرعت خودرو را نشان می دهد، براساس کدپستی جست وجو می کند و قابلیت 
پشتیبانی از فرمت های صوتی و تصویری و FM  را هم دارد؛ این ها بخشی از امکانات هدایت گر خودرو 

ساتونیکا مدل 4407 است که می توانید خیلی راحت روی خودروی تان نصب کنید. مدل 4407

هدایت گر خودرو ساتونیکا 

  با این هدایت گر می توانید 
ساختمان های شهر تهران را به 

صورت سه بعدی همراه با پالک 
مشاهده کنید.

  این هدایت گر را می توان از طریق رابط 
بلوتوث به تلفن همراه هم متصل کرد.

   نقشه ی  بیش از 600 شهر 
ایران و راه های کل کشور در این 

هدایت گر ذخیره شده است.

  این هدایت گر هنگام 
نزدیک شدن به دوربین های کنترل 

سرعت به شما هشدار می دهد.

صفحه نمایش:
4.3

پشتیبانی از فرمت های صوتی:
 ASX, DAT, MID, 

Wav MP3

 پشتیبانی از فایل های تصویری:
 AVI, ASF, WMV, 

 Xvid, Div X, MPEG2
RMVB WMv9

 نمایش عکس:
JPG –BMP 
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Ambit3 Peak Sapphire (HR) 
SS020673000

داشتن یک  ساعت زیبا که از طریق بلوتوث به موبایل ساعت مچی دیجیتالی سونتو
وصل می شود، از گام شمار و ارتفاع سنج و قطب نما بهره 

می برد، قابلیت مسیریابی و هشدار طوفان دارد و گزارش 
روزانه و هفتگی فعالیت های تان را به شما اطالع می دهد، 

برای خیلی ها سیار هیجان انگیز است؛ هیجانی که می توانید با ساعت 
مچی دیجیتالی سونتو تجربه اش کنید.
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قطب منای دیجیتالی  این ساعت با دقت 5 درجه کار می کند 

و محدوده ی ارتفاع سنج آن از  500 الی 9999 مرت از سطح 

دریاست.

امتیاز کاربران

  قطر صفحه ی این ساعت 
50میلی متر و ضخامت بدنه ی 

آن 17 میلی متر است.

  این ساعت تا عمق 100 متری، 
در برابر نفوذ آب مقاوم است.

وزن:
92 گرم

تکنولوژی ساخت:
الکترونیکی ) کوارتز (

مناسب برای:
آقایان

نوع کاربری:
ورزشی

   جنس شیشه ی این 
ساعت یاقوت است.
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Concert Tone 54

بانجو فندر 

بانجو، سازی زهی- زخمه ای است که از آفریقا به سراسر جهان معرفی 
شده است. این ساز پنج سیم دارد. شکم ساز به شکل دایره ی زنگی است و 
برای نواختن آن از انگشت یا مضراب استفاده می شود.  بانجوی فندر مدل 

Concert Tone 54  صدایی غنی و ظاهری زیبا دارد.

10| 10
امتیاز کاربران

جنس صفحه ی انگشت گذاری 

این ساز رزوود است و 22 

فرت دارد.

پیشنهاد
 ویژه

 لعاب بدنه و دسته ی بانجو از 
جنس پلی اورتان براق است.

 جنس بدنه و دسته ی این 
ساز از ماهون است.

 در انتهای ساز، طوقه ی استیل گرد 
شده با 24 قالب وجود دارد.

 پوست به  کار رفته در این 
ساز Remo 11اینچی از نوع 
Renaissance است.

لعاب:
کروم

تعداد سیم ها:
5 عدد

شکل دسته:
 ”V” گرد
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کرنوگراف کامل و تاریخ شامر این ساعت، آن را به ساعتی زیبا برای 

استفاده ی روزانه تبدیل کرده است.

امتیاز کاربران

برای کسانی که دوست دارند ساعت شان عالوه بر کارایی، طراحی زیبا و 
لوکس هم داشته باشد، ساعت مچی عقربه ای مردانه ی »ویکتورینوکس« 
مدل »Victorinox 241687«، یکی از بهترین انتخاب ها است. این ساعت  

سوئیسی با طراحی  کالسیک و چشم نواز ویژگی هایی دارد که ارزش و جذابیت آن را 
در مقایسه با نمونه های مشابه به مراتب باالتر برده است.

مدل 241687

ساعت مچی ویکتورینوکس

  عقربه های این ساعت 
شب تاب هستند.

سری:
Chrono Classic

قطر صفحه: 
45 میلی متر

جنس شیشه:
 معدنی

  روی قاب ساعت یک سرعت سنج 
قرار دارد که کامال کاربردی است.

  رنگ نقره ای-طالیی بند ساعت 
جلوه ای زیبا به آن داده است.

  این ساعت قابلیت مقاومت تا 
100 متر زیر آب را دارد.
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ساعت مچی عقربه ای مردانه ی ویکتورینوکس 
مدل 241476

 تکنولوژی ساخت:  الکترونیکی )کوارتز(
  نوع کاربری:  روزمره

  فرم صفحه:  گرد
  جنس بند:  فلزی

ساعت مچی عقربه  ای مردانه ی 
ویکتورینوکس مدل 241507

 تکنولوژی ساخت:  اتوماتیک
  نوع کاربری:  روزمره

  فرم صفحه:  گرد
  جنس بند:  چرم

ساعت مچی عقربه ای مردانه ی ویکتورینوکس 
مدل 241720

 تکنولوژی ساخت:  اتوماتیک
  نوع کاربری:  ورزشی، روزمره، فشن

  فرم صفحه:  گرد
  جنس بند:  پالستیک

ساعت مچی عقربه ای مردانه ی ویکتورینوکس 
مدل 241692

 تکنولوژی ساخت:  الکترونیکی )کوارتز(
  نوع کاربری:  لوکس، روزمره، فشن

  فرم صفحه:  گرد
  جنس بند:  الستیکی

ساعت مچی عقربه ای مردانه ی ویکتورینوکس 
مدل 249101

 تکنولوژی ساخت:  الکترونیکی )کوارتز(
  نوع کاربری:  روزمره

  فرم صفحه:  گرد
  نوع قفل بند:  ضامن دار )کلیپسی(

ساعت مچی عقربه  ای مردانه ی ویکتورینوکس 
مدل 241477

 تکنولوژی ساخت:  الکترونیکی )کوارتز(
  نوع کاربری:  روزمره

  فرم صفحه:  گرد
  جنس بند:  فلزی
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لپ تاپ Yoga 500 از جمله محصوالت هیبریدی و میان رده ی شرکت لنوو است که 
ویژگی های عمومی اش شبیه محصوالت رده  باالی این شرکت است، اما برای این که با قیمت 

پایین تر به فروش برسد، بعضی از ویژگی های آن حذف  شده است. قیمت پایین همراه با 
سخت افزار نسبتا خوب، این محصول را به یک انتخاب مناسب تبدیل کرده است.

Yoga 500-A مدل

لپ تاپ لنوو
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باتری این لپ تاپ سه سلولی است و تا چهار ساعت شارژ 

نگه می دارد.

امتیاز کاربران

  پورت های لپ تاپ شامل
HDMI ،2.0 USB ،3.0 USB و LAN هستند.

  این لپ تاپ، طراحی هیبریدی 
دارد و با چرخش 360 درجه ای 
صفحه نمایش، از حالت لپ تاپ به 
تبلت تبدیل می شود.

  بدنه  ی این لپ تاپ از پالستیک ساخته 
شده است و 21.5 میلی متر ضخامت و 

حدود 1.8 کیلوگرم وزن دارد.

  صفحه نمایش 14 اینچی این 
لپ تاپ، پنل IPS با وضوح تصویر 
Full HD و روکش براق دارد.

پردازشگر گرافیکی :
 Intel HD Graphics

5500

پردازنده: 
Intel Core i3

CPU

 :RAM حافظه
4 گیگابایت

ظرفیت هارددیسک: 
500 گیگابایت



لپ تاپ 13 اینچی ایسوس 
VivoBook Flip TP301UJ مدل

Core i5 :سری پردازنده 
 ظرفیت حافظه ی RAM : 6 گیگابایت

 ظرفیت حافظه ی داخلی: 1 ترابایت
 مدل پردازنده ی گرافیکی: 

GeForce 920M
 وزن: 5 .1 کیلوگرم

لپ تاپ 13 اینچی لنوو 
  Yoga 900 13-Cمدل

Core i7 :سری پردازنده 
 ظرفیت حافظه ی RAM  : 8 گیگابایت
 ظرفیت حافظه ی داخلی: 512 گیگابایت

 مدل پردازنده ی گرافیکی:
 HD Graphics 520
 وزن: 3 .1 کیلوگرم

Yoga  500-E لپ تاپ 14 اینچی لنوو مدل
Core i7 :سری پردازنده 

 ظرفیت حافظه ی RAM : 8 گیگابایت
 ظرفیت حافظه ی داخلی: 1  ترابایت

GeForce 920A :مدل پردازنده ی گرافیکی 
 وزن:8 . 1 کیلوگرم

Aspire R7-371T لپ تاپ 13 اینچی ایرس مدل
Core i5 :سری پردازنده 

 ظرفیت حافظه ی RAM  : 8 گیگابایت
 ظرفیت حافظه ی داخلی: 128 گیگابایت

HD Graphics 5500 :مدل پردازنده ی گرافیکی 
 وزن5 .1 کیلوگرم

 لپ تاپ 13 اینچی مایکروسافت 
Surface Book- A مدل
Core i5 :سری پردازنده 

 ظرفیت حافظه ی RAM: 8 گیگابایت
 ظرفیت حافظه ی داخلی: 128 گیگابایت

HD Graphics 520 :مدل پردازنده ی گرافیکی 
 وزن: 1. 4کیلوگرم

لپ تاپ 13 اینچی اچ پی 
 Spectre X360 13t-4185nrمدل

Core i7  :سری پردازنده 
 ظرفیت حافظه ی RAM : 8 گیگابایت

 ظرفیت حافظه ی داخلی:512 گیگابایت
 HD Graphics 520:مدل پردازنده ی گرافیکی 

 وزن: 48 .1 کیلوگرم
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این تلویزیون امکان منایش تصاویر به صورت سه بعدی و اکتیو 

را دارد. با این تکنولوژی، هنگام متاشای یک فیلم سه بعدی 

می توانید وارد دنیای فیلم شوید و خود را کامال در رشایط اتفاقات 

هیجان انگیز فیلم قرار دهید.

امتیاز کاربران

 Reference 85 مدل

 دیدن یک مسابقه ی جذاب فوتبال، نگاه کردن تلویزیون ال ای دی لووه 
یک فیلم و تماشای یک کلیپ موسیقی با یک 

صفحه نمایش باکیفیت که امکان نمایش تصویر 
به صورت سه بعدی و اکتیو را دارد می تواند بسیار لذت بخش تر 

باشد. تلوزیون  آلمانی »Reference 85« با تکنولوژی 4K  و 
رزولوشن 21۶0 × 3840 پیکسلی در خانه تان تجربه  ی حضور 

در سالن سینما را به شما می دهد.

 با کمک ساندبار داخلی، توان خروجی کلی 
صدا در این تلویزیون به 120 وات می رسد و با 
سیستم صوتی 5.1 کاناله صدایی قدرتمند را از 

تکنولوژی صفحه:این تلویزیون خواهید شنید.
LED 

سایز صفحه:
85 اینچ

  این تلویزیون یک پایه ی 
تنظیم شونده دارد. شما 

می توانید با ریموت، حرکت  
آن را به چپ یا راست کنترل 
کنید و تلویزیون را در بهترین 

حالت نصب کنید.

 با استفاده از حافظه ی داخلی 
یک ترابایتی تلویزیون، می توانید 
برنامه های مورد عالقه تان را 
ذخیره کنید.

نوع صفحه:
 تخت

نسبت تصویر:
16:9

Reference 85 تلویزیون ال ای دی لووه مدل
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کمال گرایی در دنیای تصویر 

 تلویزیون ال ای دی 

هوشمند ال جی

55UF86000GI مدل

تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی رسی 

 BRAVIA 

KD-55X8500C مدل

تلویزیون ال ای دی هوشمند 

خمیده سامسونگ 

55JUC8920 مدل

8/10 10/10 8/10

این کاالها را هم ببینید

وحید ناظمی

 گاهی یـک محصول تکنولوژیـک به خاطر 
طراحـی و امکانـات خـاص و پیشـرو، بـه 
تنهایـی اسـتانداردهای جهان خـود را باال 
می بـرد. تلویزیـون آلمانـی Loewe مـدل 
Reference را می تـوان یـک جواهـر در 
دنیای تلویزیون های مدرن دانست. کسانی 
که این محصـول را از نزدیک دیده اند، از آن 
به عنـوان یک موفقیت بزرگ برای طراحان 
و سـازندگانش یـاد می کننـد. هماهنگـی 
فوق العاده ی صفحه  نمایش درخشان با سیستم صوتی با کیفیت این تلویزیون، توجه 
تمام عالقه مندان فناوری را به سمت خود جلب می کند. امکانات به کاررفته در این 
تلویزیون مانند هارد دیسک ۱ ترابایتی و پخش موسیقی از طریق بلوتوث، آن را به 
 انتخابی وسوسه کننده برای طرف داران تکنولوژی های به روز  تبدیل کرده است.

بـه لطـف ترکیـب تصویـر درخشـان و نمایشـگر بـزرگ ۵۵، ۷۵ و ۸۵ اینچـی 
در مدل هـای مختلـف ایـن تلویزیـون با صدای شـفاف و درخشـانی کـه حاصل 
سیسـتم پیشـرفته ی صوتی این تلویزیون اسـت، کاربـر آن، تجربـه ای بی نظیر 
از صدا و تصویر سـینمایی خواهد داشـت. هـارد درایو به کاررفته در سـاخت این 
تلویزیـون، بـه کاربـر کمک می کند تـا برنامه های مـورد عالقه ی خـود را ضبط، 
آرشـیو و بازبینـی کند. اسـتفاده از بهترین مواد اولیه در سـاخت ایـن تلویزیون 
 و طراحـی کهنه نشـدنی، از Reference یـک گوهرآلمانـی سـاخته اسـت.
معیارهای بسـیاری برای شناخت و مقایسـه ی کیفیت صفحه های نمایش گر به 
کار گرفته می شوند؛ اما برای شناخت بهترین ها تنها به اعداد، اندازه ها و نسبت ها 
نمی توان تکیه کرد. در نهایت شـما تصویر را می بینید و این چشـم شماسـت که 
کیفیـت را تشـخیص می دهد. حاال وقت درخشـش واقعی Loewe اسـت. برای 
این برنـد آلمانی، کیفیت و درخشـش واقعی تصویر مهم تـر از تمامی اعداد درج 
 Ultra شـده در یک کاتالوگ اسـت. باید ببینید تا بـاور کنید. صفحـه نمایش گر
High Definition این تلویزیون، کیفیتی چهـار برابر تلویزیون های Full HD را 
پیش چشـمان کاربر قرار می دهد. این نمایشـگر UHD به کمک فیلتر شیشه ای 
با کنتراسـت باال و منحصر به فرد Loewe باعث می شـود تا رنگ هایی درخشان 
در کنـار عمیق تریـن رنگ سـیاهی کـه می توان از یـک نمایش گـر LED انتظار 
داشـت به نمایـش در بیایند. اما لیسـت توانایی هـای این تلویزیـون به همین جا 
 4K ختم نمی شـود. هنوز شـبکه های تلویزیونی زیادی تصاویر خود را به کیفیت
پخـش نمی کنند و خوراک متنوعی برای سـطح کیفیت ایـن نمایش گر موجود 
 Full می تواند تصاویر ،up-scaling نیسـت. این تلویزیون با اسـتفاده از فنـاوری
 ۳۸۴۰x۲۱۶۰ تبدیل کرده و لذت دیدن تصاویر با رزولوشـن Ultra HD را بـه HD
را به کاربر خود هدیه کند؛ یک پروسـه ی نامحسـوِس ارتقای کیفیت تصاویر که 
شفافیت و درخشش بی نظیری را به دنبال دارد. وجود گیرنده ی دیجیتال داخلی 
 بـا قدرت باال، اطـراف تلویزیون زیبای شـما را خلوت تر از تصورتـان خواهد کرد.

طراحـی درخشـان و مینی مالیسـتی ایـن تلویزیـون بـا بهتریـن اسـتفاده از 
اشـکال منظم هندسـی صـورت گرفتـه اسـت. طرحی کـه می تواند بـه محیط 
اطـراف خـود شـخصیت بدهد. طراحـان ایـن تلویزیـون، جهان مـدرن فناوری 

را بـا جهان سـنتی هنر ادغـام کرده و نتیجـه ای زیبا و چشـم نواز را به بـازار ارائه 
داده انـد. اسـتفاده از آلومینیوم به رنگ های نقره ای و سـیاه و قطعات درخشـان 
سـفید رنـگ و طالیی مـات، درخشـندگی منحصر به فـردی به مدل هـای ارائه 
شـده ی Reference داده اسـت. هنگامـی کـه تلویزیون را خامـوش می کنید، 
تضـاد صفحه ی سـیاه رنگ آن بـا قاب خوش رنگ درخشـان آن ایجـاد ترکیبی 
 می کند کـه می تواند به عنوان یک وسـیله ی تزئینی چشـم نواز خودنمایی کند.

پایـه ی تکـی ایـن تلویزیون لوکـس، سـتاره ی دیگری را بـه کارنامـه ی طراحی 
درخشـان آن الصـاق می کنـد. وجـود یک پایـه ی عمودی کـه تمـام کابل های 
متصـل بـه تلویزیـون از میـان آن می گـذرد و بـه پایـه ای صلیبـی روی زمیـن 
می رسـد،  برگ برنـده ی دیگری برای برتری این تلویزیون نسـبت به رقباسـت. 
بـه لطـف موتـور ظریفی کـه برای پایـه ی گـردان این تلویزیـون در نظـر گرفته 
 شـده، کاربـر می تواند به سـادگی صفحه ی آن را به سـمت مورد نظـر بچرخاند.
قبل از خرید این تلویزیون، باید به خانه و البته حساب بانکی تان نگاهی بیندازید. 
با وجود فناوری های به روز و پیشرفته در ساخت این محصول، در صورت خریدن 
آن صاحـب یک کاالی لوکس و چشـم نواز شـده اید کـه میـزان ارزش خرید آن 

مستقیما بسته به نظر شماست.



۶0

فکرش را بکنید که سکانس جنگ جان اسنو با رمزی در سریال »بازی تاج و تخت« را در یک تلویزیون با کیفیت تصویر فوق العاده ببینید، کیفیتی که 
هیجان تان را چند برابر کند. برای آن هایی که اهل تماشای فیلم یا بازی با پلی استیشن های به روز هستند،داشتن تلویزیونی با کیفیت تصویر باال به 
معنی لذت چند برابر است. در جشنواره فروش لوازم صوتی و تصویری خانگی می توانید تلویزیون هایی با کیفیت  و قیمت متنوع انتخاب و از سایت 

دیجی کاال تهیه کنید. 

 سایز صفحه: 48 اینچ

 LED :تکنولوژی صفحه 

 Ultra HD-4K:کیفیت تصویر 

 نوع صفحه: تخت

 سایز صفحه: 48 اینچ

 LED :تکنولوژی صفحه 

Full HD :کیفیت تصویر 

 نوع صفحه: خمیده

48JU6980 48تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدلJC6960 تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل

تماشای جادوی تصویر در خانه
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58J5990 تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل

 سایز صفحه: 58 اینچ

 LED :تکنولوژی صفحه 

Full HD :کیفیت تصویر 

 نوع صفحه: تخت

 رزولوشن: 1920 × 1080

 تعداد بلندگوها: 2 عدد

  دو درگاه  HDMI و  USB دارد.

 Wi-Fi دارد

 خروجی هدفون: دارد

 بلندگو ها مجموعا 20 وات صدا تولید می کنند که برای یک تلویزیون 58 اینچی مناسب است

ان870هزار
وم

ت

کمترین قیمت

851
تعداد کاالهای رسته

39
تعداد کاالها 

در جشنواره ی فروش

ان302
وم

ت

بیش ترین قیمت

میلیون

 سایز صفحه: 48 اینچ

 LED :تکنولوژی صفحه 

Full HD :کیفیت تصویر 

 نوع صفحه: تخت

 سایز صفحه: 42 اینچ

 LED :تکنولوژی صفحه 

Full HD :کیفیت تصویر 

 نوع صفحه: تخت

48J6920 42تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدلLF65000GI تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی مدل

جشنواره فروش صوتی و تصویری خانگی
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20
تعداد کاالهای رسته

8
تعداد کاالها 

در جشنواره ی فروش

ان500 هزار
وم

ت
کم ترین قیمت

در انتخاب و خرید آب سردکن فاکتورهای مهمی را باید در نظر بگیرید؛ فاکتورهای مثل جنس بدنه و مخزن، قدرت کمپرسور، مصرف برق آب سردکن، 
کیفیت و دوام آب سردکن، اطمینان از اصالت کاال و خدمات پس از فروش. ایستکول عالوه بر عرضه ی آبسرد کن ها، یخچال  و فریزرهایی تولید می کند 

که مشخصه ی آن ها طراحی ساده و ابعاد کوچک است. در جشنواره ی فروش محصوالت ایستکول می توانید تولیدات با کیفیت و مقرون به صرفه ی 
این شرکت چهل ساله را انتخاب و خریداری کنید.

محصوالت ایستکولجشنواره فروش

گوارای وجــود

ان1.3
وم

ت

بیش ترین قیمت

میلیون
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وزن: 23 کیلوگرم

توان آب سردکن: 120 وات

توان آب گرم کن: 510 وات

ورود آب: اتصال به آب شهری

TM-SW300R آب سردکن ایستکول مدل

وزن: 21 کیلوگرم

توان آب سردکن:120 وات

توان آب گرم کن:360 وات

ورود آب: اتصال به آب شهری

آب سردکن ایستکول مدل
 TM-DW300R مدل

وزن: 16.5 کیلوگرم

توان آب سردکن: 100 وات

توان آب گرم کن: 420 وات

ورود آب: منبع باال

TM-SW700 آب سردکن ایستکول مدل

B :نمودار مصرف انرژی

گنجایش: 5 فوت

تعداد طبقات: 3 عدد

TM-835 یخچال ایستکول مدل

B  :نمودار مصرف انرژی

گنجایش: 6 فوت

تعداد طبقات: 4 عدد

TM-946-4D فریزر ایستکول مدل
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در روزهای گرم و آفتابی یکی از وسایلی که یادمان نمی رود همراه خود برداریم، عینک آفتابی است. مهم ترین معیار انتخاب و خرید یک عینک، اصل 
بودن و کیفیت باالی آن است تا بتواند از آسیب رسیدن به چشم جلوگیری کند. عینک های برند معتبر کومونو در شکل و فریم های مختلف و عدسی 

پلی کربنات، انتخاب بسیار خوبی برای استفاده در روزهای آفتابی تابستان هستند.

93
تعداد کاالهای رسته

87
تعداد کاالها 

در جشنواره ی فروش

شکل فریم: گرد

جنس دسته ی فریم: استیل ضدزنگ

UV: 400 درصد

رنگ عدسی: خاکستری

شکل فریم: مربع گربه ای

جنس فریم: کائوچو

جنس دسته ی فریم: کائوچو

UV: 400 درصد

رنگ عدسی: آبی

Lennon matte black عینک آفتابی کومونو مدلRenee Black Rubber Blue Mirror عینک آفتابی کومونو مدل

از چشمان خود محافظت کنید

عینک های آفتابی KOMONOجشنواره فروش

ان200
وم

ت

کمترین قیمت

هزار ان400
وم

ت

بیشترین قیمت

هزار
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Stella Pale Blush عینک آفتابی کومونو مدل

شکل فریم: گرد گربه ای

جنس فریم: کائوچو

جنس دسته ی فریم: کائوچو

UV: 400 درصد

شکل فریم: هندسی

جنس فریم: کائوچو

جنس دسته ی فریم: کائوچو

UV: 400 درصد

رنگ عدسی: خاکستری

شکل فریم: مربعی گربه ای
جنس فریم: کائوچو
جنس دسته فریم: کائوچو
رنگ فریم:  نارنجی - قهوه ای
UV: 400 درصد
رنگ عدسی: سبز

Bonnie Black Transparent  عینک آفتابی کومونو مدلAllen Lined Tortoise عینک آفتابی کومونو مدل
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585
تعداد کاالهای رسته

20
تعداد کاالها 

در جشنواره ی فروش

ان27 هزار
وم

ت

کم ترین قیمت

ان60 هزار
وم

ت

بیش ترین قیمت

مراقبت و نگه داری از مو محدود به کسانی نیست که موهای شان را رنگ می کنند یا موهای فر و مجعد و زبر دارند. همه می توانند به کمک شامپوهای 
تقویتی ریشه ی موهای خود  را تغذیه کنند تا مشکالتی مانند ریزش موهای شان حل شود. به محصوالت »جیورجی«  در رسته ی »لوازم بهداشتی« 

در زیرمجموعه ی »مراقبت از مو« مراجعه کنید و با در نظر گرفتن ویژگی های مو و میزان آسیب دیدگی یا ریزش موهای تان، محصول مورد نظرتان را 
تهیه کنید.

محصوالت مراقبت از مو/ جیورجیجشنواره فروش

برای تقـویــت مـوهای شما
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 حجم: 150 میلی لیتر

 مناسب برای آقایان

 نوع رایحه: شیرین

ماندگاری: 24 ساعت

Power اسپری مردانه جیورجی مدل

حجم: 300 میلی لیتر

حجم دهنده

مناسب برای مصرف روزانه

مخصوص انواع مو

مناسب برای خانم ها

مناسب برای موهای کم حجم

ساخت: اسپانیا

 شامپو: جلوگیری از وز شدن مو

 نرم کننده: برطرف کننده ی حالت وزی مو 

پک شامپو و نرم کننده جیورجی
 Max Volume مدل

 حجم: 200 میلی لیتر

 مناسب برای آقایان و خانم ها

جلوگیری از وز شدن، حالت دهنده و 

حجم دهنده ی مو

ترمیم کننده ی موهای آسیب دیده

Liso Total 8 × 1 اسپری حالت  دهنده مو جیورجی مدل

حجم: 150 میلی لیتر

مناسب برای آقایان و خانم ها

حالت دهنده، براق کننده  و 

نرم کننده ی مو

ماندگاری: 72 ساعت

Absolut Titanium ژل حالت دهنده موی جیورجی مدل

حجم: 300 میلی لیتر

برطرف کننده ی حالت وزی و 

آسیب دیدگی مو

مناسب برای استفاده ی روزانه

مناسب برای انواع مو

Liso Total شامپو صاف کننده جیورجی مدل
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شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که هنگام پیاده روی در 
یک روز گرم تابستان، ناگهان باد خنکی را از داخل یک پاساژ 
یا مغازه احساس  کنید. در آن لحظه بیشتر ما دوست داریم که 

در هوای مطبوع کولر، مشغول استراحت باشیم. اگرچه تاکنون 
بیشترین وظیفه ی خنک کردن محیط بر عهده ی کولرهای آبی 
بوده،  دیگر وقت آن رسیده که کولر های گازی جایگزین آن ها 
شوند.  برخی از مدل های کولرهای گازی عالوه بر ایجاد سرما 

می توانند نقش گرمایشی نیز داشته باشند. در خرید کولرگازی 
نکات زیادی را باید در نظر گرفت. شناخت دقیق انواع کولرهای 
گازی، توجه به مشخصات محل نصب، ابعاد اتاق، توجه به شرایط 

اقلیمی، نوع کمپرسور و... نکاتی هستند که باید آن ها را در 
خرید خود لحاظ کنیم. با مراجعه به سایت دیجی کاال و رسته ی 
کولر گازی، ضمن مشاهده ی مدل های مختلف، می توانید کولر 

مورد نیاز خود را خریداری کنید.

معرفی یک رسته: کولرگازی

انتخاب کولرگازی یک تخصص است؛ ما شما را در خریدتان یاری خواهیم کرد
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  خنک کنندگی آن، 
تحت تاثیر دمای بیرون 

نیست. 

  دمای خانه نسبت به دمای 
بیرون حداکثر 5 درجه 

خنک تر می شود.

   مدیریت دما به دلیل نداشتن ترموستات  ممکن نیست.

  به دلیل رطوبت زیاد، بیماری هایی مانند روماتیسم 
تشدید می شوند.

  فیلتر تصفیه ی هوا  ندارند  و  آالینده ها وارد 
خانه می شوند.

  نگهداری و تعویض پوشال و سرویس سالیانه، 
هزینه ی زیادی دارد.

 رطوبت هوا کاهش و به صورت 
آب مقطر تخلیه می شود.

  از طریق فیلترهای مختلف، هوای خانه 
پاالیش و تصفیه  می شود.

 بعد از 3 تا 5 سال نیاز به سرویس پیدا می کنند.

 سروصدای کمی دارند که  به 19 تا 55 دسی بل می رسد.  سروصدای زیادی در حدود ۶0 دسی بل تولید می کنند.

  عملکرد آن ها ساده است و تنظیم خاصی ندارند.
 دارای امکان تغییر جهت، سرعت، وزش 
و زاویه ی باد و تعیین زمان خاموشی است.

 دمای دل خواه، به طور 
مثال از 18 تا 30 درجه قابل 

تنظیم است.

تفاوت های کلی
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  نوع کمپرسور: روتاری
  میزان صدا: دور کم 25، متوسط 31، تند 41 دسی بل

A :رده ی انرژی  
  مناسب برای فضای 10 مترمربع

  میزان پرتاب باد: 5 متر

کولرگازی میدیا
9H1i-K Mission مدل

   با خریدن این قطعه می توانید 
از طریق وای فای و گوشی هوشمند 

کولر را کنترل کنید.

   نوع کمپرسور: 
روتاری

  میزان صدا: دور کم 30، متوسط 35.5، تند 41 دسی بل
B :رده ی انرژی  

  مناسب برای فضای 18 مترمربع
  میزان پرتاب باد: 5 متر

  دمای کارکرد 45 تا منفی 7 درجه سانتی گراد

کولرگازی میدیا
K-12H1 Easy مدل

معرفی یک رسته: کولرگازی
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  نوع کمپرسور: روتاری
  میزان صدا: 29 تا 45 دسی بل

  میزان پرتاب باد: 15 متر
  داری سه عدد فیلتر تصفیه ی هوا

  مناسب برای استفاده در فضایی با مساحت 3۶ مترمربع

کولرگازی  ال جی
Next Plus BV186STQ مدل

   دارای اسکن هوشمند

A :رده ی انرژی   

  نوع کمپرسور: روتاری
  میزان صدا: 29 تا42 دسی بل

A :رده ی انرژی  
  میزان پرتاب باد: 13 متر

  مناسب برای استفاده در فضایی با مساحت50 مترمربع 

کولرگازی  ال جی
Next One NV246STQ مدل
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همراه خوب 
شـــب و روز

گران نخرید؛ هدفون خوب آن چیزی است
 که نیاز شما را پاسخ گو باشد

معرفی یک رسته: هدفون
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هدفون ها 
براساس نوع قرارگیری روی 

گوش، نوع اتصال  و در نهایت کاربرد به 
دسته بندی های مختلف تقسیم می شوند. درست 

است که اصلی ترین و پایه ای ترین وظیفه ی یک هدفون 
تولید صداست ولی در انتخاب یک هدفون نباید فقط به میزان 

کیفیت صدای تولیدی آن دقت کنیم. جنس سرگوشی ها، طراحی 
ارگونومیک، ابعاد و وزن، معیارهای مهم دیگری هستند که در انتخاب 

یک هدفون باید مورد توجه قرار گیرند. در صفحات پیش رو می توانید با 
این دسته بندی ها  آشنا شوید،  رسته ی هدفون در سایت دیجی کاال را بهتر 

بشناسید  و با آشنایی با  مدل های مختلفی  که در این رسته وجود دارند 
هدفونی را انتخاب کنید که بهترین کارآیی را برای تان داشته باشد. الزم 
به توضیح است، همه ی محصوالتی که در بازار با نام هدفون، هدست، 

هندزفری و... شناخته می شوند، در واقع هدفون هستند. اما  مانند 
بسیاری از  واژه های دنیای دیجیتال که در بازار و بین کاربران با 

اسامی مختلف نام گذاری می شوند، از هدفون ها با عناوین 
دیگری نام برده می شود. بنابراین در این جا ما تنها به 

واژه ی هدفون بسنده خواهیم کرد.
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معرفی یک رسته: هدفون

هدفون ها از نظر نوع اتصال به دو گروه باسیم و بی سیم تقسیم می شوند.  در نوع باسیم معموال هدفون ها با یکی از رابط های پورت
USB، جک ۳.۵ میلی متری صدا و جک۶.۳ میلی متری به منبع صوتی متصل می شوند. البته رابط های باسیم دیگری مانند رابط 

اپتیکال، ورودی RCA و جک ۲.۵ میلی متری صدا هم وجود دارند که شرکت های تولیدکننده ی تجهیزات صوتی کم تر از آن ها 
استفاده می کنند.  هدفون های بی سیم معموال برای اتصال از فناوری بلوتوث، NFC و شبکه  ی رادیویی )وایرلس( بهره می برند و 

فراوانی هدفون های بی سیمی که از فناوری بلوتوث برای اتصال در آن ها استفاده  شده، بیشتر است. اگر می خواهید هدفون تان را به 
رایانه، تلفن همراه یا پخش کننده ی صوتی تان متصل کنید، هدفون های باسیم  به ویژه مدل هایی که از رابط ۳.۵ میلی متری صدا 
استفاده می کنند، انتخاب خوبی برای تان خواهند بود، اما اگر از وجود سیم ها و گره خوردن  آن ها احساس نارضایتی می کنید، 

هدفون های بی سیم مخصوصا مدل هایی که رابط بلوتوث دارند انتخاب بهتری هستند.

اتصال

  HD 201هدفون سنهایزر مدل

 نوع اتصال: باسیم
 رابط: جک 3.5 میلی متری

)OFC(  جنس رابط: کابل عاری از اکسیژن 
 طول کابل: 3 متر

 حساسیت: 108 دسی بل 

هدفون بلوتوث انرژی سیستم 
Sport Bluetooth  مدل

 نوع اتصال: بی سیم
 رابط: بلوتوث

 نسخه ی بلوتوث: 4.1
 محدوده ی عملکرد: 10 متر

 عمر باتری:  8 ساعت
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هدفون ها از نظر نوع قرارگیری به هدفون های روگوشی، هدفون های توگوشی و هدفون های دورگوشی تقسیم می شوند.
هدفون های توگوشی معموال از دو مدل دیگر سبک تر و کوچک تر هستند و در نزدیک ترین فاصله با الله ی گوش قرار می گیرند. نقطه ضعف 

این هدفون ها نداشتن یک محیط ایزوله است. شرایطی که باعث می شود وقتی از هدفون استفاده می کنید صداهای بیرونی هم شنیده شوند.  
هدفون های دورگوشی، فضای کامل گوش را  می پوشانند و باعث به وجود آمدن یک محیط ایزوله برای گوش می شوند. با استفاده از این مدل ها 

صداهای محیط به میزان بسیار کمی شنیده می شوند. البته ابعاد بزرگ تر نسبت به سایر مدل ها از معایب این هدفون هاست. ابعاد بزرگ این 
هدفون ها باعث می شود وزن شان نسبت به دو مدل دیگر بیشتر شود. هدفون های روگوشی را می توانیم مدلی متعادل از دو مدل دورگوشی 

و توگوشی بنامیم. اگر می خواهید کوتاه مدت از هدفون استفاده کنید، هدفون های روگوشی به دلیل سادگی قرارگیری روی 
گوش و امکان جداکردن آسان انتخاب بسیار خوبی برای تان خواهند بود.

قرارگیری روی گوش

هدفون انرژی سیستم انرژی 
004 Dj  مدل 

700 HD  هدفون سنهایزر مدل

SHQ3200 هدفون فیلیپس

 وزن: 134 گرم
 نوع اتصال: باسیم

 نوع قرارگیری: روگوشی
 رابط: جک 3.5 میلی متری

 جنس رابط: روکش طال
 طول کابل: 1.5 متر
 امپدانس: 32 اهم

3Db±108dB :حساسیت 

 نوع قرارگیری:دورگوشی
 وزن: 272 گرم

 نوع اتصال: باسیم
 رابط: جک ۶.3 میلی متری

 طول کابل: 3 متر
 امپدانس:  150 اهم

 حساسیت: 105 دسی بل دسی بل

 نوع قرارگیری: توگوشی
 وزن: 21 گرم

 نوع اتصال: باسیم
 رابط: جک 3.5 میلی متری

OFC  :نوع کابل 
 طول کابل: 1.2 متر

 امپدانس: 1۶ اهم
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هدفون های روزمره پرطرفدارترین مدل بین انواع هدفون ها هستند. این سری از هدفون ها 
قیمت های متنوعی دارند. مواردی همچون کیفیت ساخت بدنه، میزان قدرت صدای تولیدی، برند 

و ویژگی های ارتباطی، در تعیین قیمت این هدفون ها موثرند. 

هدفون های استودیویی حرفه ای ترین مدل هدفون ها هستند که با توجه به نوع آکوستیک در سه گروه باز، بسته 
و نیمه بسته قرار می گیرند. در این  گروه از  هدفون ها هیچ  افکتی روی صدا ایجاد نمی شود. در هدفون هایی که نوع 
آکوستیک آن ها باز است، تمام صدا از طریق اسپیکر بیرونی شنیده می شود که در قسمت پشتی کاپ صداست؛ 

ولی در آکوستیک بسته، صدا تنها برای کسی که هدفون را روی گوش دارد  پخش  می شود. در آکوستیک 
نیمه باز، هم اسپیکر بیرونی صدا را پخش می کند و هم کاربری که هدفون را روی گوش دارد صدا را می شنود. 
درنهایت این هدفون ها مخصوص کسانی است که موسیقی را به صورت حرفه ای گوش می کنند. این مدل از 

هدفون ها بازه ی فرکانس پاسخ گویی گسترده، توان خروجی باال و میزان بیس بسیار خوبی دارند.

کاربرد: هدفون های روزمره

کاربرد: هدفون های استودیویی

S100 هدفون بی سیم رپو  مدل

 کاربری: روزمره
 نوع اتصال: بی سیم و باسیم

 وزن:124 گرم
 رابط: بلوتوث نسخه ی 4/0

 امپدانس: 30 اهم
 حساسیت: 110 دسی بل

 محل قرارگیری میکروفون: به صورت مخفی
 نوع باتری: قابل شارژ داخلی لیتیوم یونی

 زمان استفاده در حالت پخش موسیقی:20 ساعت

 HD 800هدفون سنهایزر مدل

 کاربری: استودیویی
 وزن: 330 گرم

 نوع اتصال: باسیم
 رابط: جک ۶.3 میلی متری

 جنس رابط:  روکش طال

OFC  :نوع کابل 
 طول کابل: 3 متر

 امپدانس: 300 اهم
 حساسیت: 102 دسی بل

معرفی یک رسته: هدفون
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 عکــس: اسـتودیــو
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هدفون های مخصوص بازی های رایانه ای عالوه بر اینکه تجربه ی صدایی قدرتمند را به کاربر می دهند، 
کیفیت ساخت باالیی هم دارند. هدفون های گیمینگ از نظر شکل ظاهری با سایر مدل ها متفاوت هستند 
و معموال حال وهوای بازی های رایانه ای در شکل ظاهری شان به چشم می خورد. با استفاده از این هدفون ها 

کاربر  می تواند ریزترین صداهای موجود در بازی را بشنود.

انتظار ورزشکاران از هدفون شان، ثابت ماندن آن روی گوش هنگام انجام حرکات 
ورزشی است. شرکت های تولیدکننده ی هدفون های ورزشی ضمن درنظرگرفتن 

این مسئله، در طراحی های شان ویژگی هایی مانند مقاومت در برابر عرق و رطوبت و 
ضد آب بودن را هم در نظر گرفته اند.

کاربرد: هدفون های گیمینگ

کاربرد: هدفون های ورزشی

هدفون ریزر  مدل  کراکن پرو 2015

 کاربری: گیمینگ
 نوع اتصال: باسیم

 وزن: 300 گرم
 امپدانس: 32 اهم

 حساسیت هدست: 110 دسی بل 
 حساسیت میکروفون: 40 دسی بل

 رابط: جک 3.5 میلی متری
 طول کابل: 1.3 متر

 ActionFit هدفون فیلیپس رسی
SHQ4305WS مدل

 کاربری: ورزشی
 نوع اتصال: باسیم
 رابط: جک 3.5 

میلی متری

 طول کابل: 1.2 متر
 وزن: 11.4 گرم

 امپدانس: 1۶ اهم
 حساسیت: 107 دسی بل

معرفی یک رسته: هدفون
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این سری از هدفون های معموال از یک میکروفون برای برقراری ارتباط صوتی استفاده می کنند. 
البته در مدل های دیگر هم ممکن است شاهد وجود میکروفون باشیم. هدفون های اداری وزن 

کمی دارند، استفاده از آن ها ساده است و امکانات جانبی خاصی ندارند.

این هدفون ها می توانند تجربه ای دوست داشتنی از غرق شدن در موسیقی یک فیلم 
را برای تان به ارمغان بیاورند. اگر این هدفون ها از نوع بی سیم باشند، معموال یک 

فرستنده ی رادیویی دارند که باید آن را به پخش کننده ی تصویری تان متصل کنید 
و اگر هم از نوع باسیم باشند، معموال کابل هایی با طول زیاد و مقاوم دارند.

کاربرد: هدفون های اداری

کاربرد: هدفون های خانگی

HS-320 هدفون کریتیو  مدل

K912 هدفون ای کی جی  مدل

 کاربری: خانگي
  نوع اتصال: بی سیم

  وزن: 280 گرم
  رابط: جک 3.5 میلی متری

  امپدانس: 32 اهم
 حساسیت: 105 دسی بل

)AAA( باتری: 2 عدد نیم قلمی 

 کاربری: اداری
 نوع اتصال: باسیم

 وزن: 75 گرم
 امپدانس هدفون: 32 اهم
 حساسیت: 107 دسی بل

 امپدانس میکروفون: 2200 اهم
 محل قرارگیری میکروفون: روی کاپ هدفون

 رابط: جک 3.5 میلی متری
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آرامش بخش 
و اصیل

راهنمای خرید کاال بر اساس رنگ: بنفش

بنفش)C70 M100 Y0 K0(، از ترکیب دو رنگ قرمز و آبی پدید می آید. این رنگ، گرما و هیجان را 
از بخش گرم خود یعنی قرمز و آرامش را از قسمت سرد آبی وام گرفته است. بنفش زمانی که با 

سفید ترکیب می شود، بسیار آرامش بخش است و برای اتاق خواب و استراحت، گزینه ی مناسبی 
به شمار می رود، اما طیف تیره تر آن، فضا را تاریک و کوچک  تر نشان می دهد. ترکیب بنفش با 

قرمز برای اتاق غذاخوری بسیار مناسب است و با ایجاد هارمونی رنگی اشتها را زیاد می کند. رنگ 
بنفش با قرار گرفتن در کنار رنگ مکمل خود یعنی زرد، توجه بسیاری را به خود جلب می کند 

و پررنگ و براق به نظرمی رسد. این رنگ در خود، نشان اصالت و تجمل دارد؛ اما مثل هر نماد 
دیگری، در همه جا صدق نمی کند.در بعضی فرهنگ ها مانند فرهنگ مردم تایلند و برزیل، بنفش 

رنگ مردگان است و کارکرد عکس پیدا می کند.

ترانه  هوشنگی
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 Zenfone 2 Deluxe گوشی موبایل ایسوس مدل

 ZE551MLدو سیم کارت

 کیف مندی گروه هرنی مند 
طرح بامداد

Chipset Intel Atom Z3580 :تراشه 
 حافظه ی داخلی: ۶4 گیگابایت

 مقدارRAM: 4۶ گیگابایت
 نمایش گر: 5.5 اینچ

 دوربین: 13 مگاپیکسل

 نوع کیف: رودوشی
 ابعاد خارجی: ۶ × 29 × 29 سانتی متر

 وزن: 438 گرم
 جنس کیف:  نمد طبیعی

از همین رنگ...

 وزن: 15 گرم
 نوع اتصال: باسیم

 رابط جک: 3.5 میلی متری
 جنس رابط: روکش کـروم

 طول کابل: 1 متر

 نوع: حلقه ای )النگویی(
 ابعاد: 21 سانتی متر

 وزن: 17 گرم
 جنس: آلیاژ روی

 جنس سنگ: سنگ راین

3590 She  هدفون فیلیپس مدل

3-B11  دستبند النگویی روزینی مدل

رنگ - کاال

دوربین دیجیتال فوجی فیلم
 FinePix JX700مدل 

 دقت حس گر: 1۶ مگاپیکسل
 فاصله ی کانونی لنز: 130-2۶ میلی متر
 حداکثر سرعت فیلم: 30 فریم بر ثانیه

 حداکثر سرعت شاتر:1400/1 ثانیه
 حداقل سرعت شاتر: 8 ثانیه
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ادو پرفیوم دیزل مدل لووردوز

 Long Lasting 492 الک ناخن بی یو مدل

 نوع رایحه: شیرین، تند، خوراکی، طبیعت، گل
 حجم: 75 میلی لیتر
 مناسب برای: بانوان

 کشور مبدا برند: ایتالیا

 نوع: صدفی
 پایه رنگ: بنفش تیره

 شماره رنگ: 492
 کشور سازنده:  آلمان

 وزن: 12 گرم
 نوع: نگین دار

 جنس سنگ: کریستال 
سواروسکی

 رنگ سنگ: بنفش
 رنگ نگین: سفید

7714M-VIO Drama انگشرت الیور وبر مدل

دفرت یادداشت آنجلیک طرح میلو

سفره قلمکار ممتاز اثر عطریان طرح 2

تبلت لنوو

  TAB 2 A7-20 مدل 

 تراشه ی مرکزی:
 MediaTek 

Chipset MT8127
 مقدار رم: 1 گیگابایت
 ظرفیت: 8 گیگابایت

 نمایش گر: 7 اینچ
 رزولوشن دوربین: 2 مگاپیکسل

 تعداد برگ: 1۶0 برگ
  ابعاد: 1۶.5 × 11.4 سانتی متر

  نوع صحافی: چسبی
 جنس جلد: مقوایی

 سایز: 1۶0 × 240 سانتی متر
 وزن: 7۶0 گرم

 جنس: پنبه
 شکل:  مستطیل

 مناسب برای: میزهای 
هشت نفره
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در نمایشگاه IFA سال 2015، شرکت »ایسوس« در غرفه ی خود محصولی را به نمایش گذاشت که نظر تمامی 
بازدیدکنندگان را به خود جلب کرد:  مدل »ROG GX700« اولین لپ تاپ مخصوص بازی مجهز به سیستم 

خنک کننده ی آبی در دنیا!

آب و آتش
طراحی و ساخت

این لپ تـاپ بدنه ای بـزرگ، ضخیم و سـنگین دارد کـه از ترکیب 
پالسـتیک و آلومینیوم برس خورده تشـکیل شده است. رنگ این 
لپ تـاپ با تمامی محصوالت قبلی ایسـوس متفاوت بوده و بیشـتر 
قسـمت های آن به رنگ بژ طالیی است؛ البته رنگ های خاکستری، 
قرمـز و نارنجی هم در کنار این رنگ اصلی قرار گرفته اند که ظاهری 
ویژه به GX700VO بخشیده اند. این لپ تاپ حدودا 33 میلی متر 
ضخامـت و 3,۶ کیلوگرم وزن دارد که این اعداد هنگام اسـتفاده از 

سیستم خنک کننده ی آبی بیشتر هم خواهند شد.

سخت افزار
ایسوس برای ابعاد، وزن و قیمت تمام شده ی این محصول برای خود محدودیتی قائل نشده و از سخت افزارهایی در پیکره بندی آن استفاده کرده که تاکنون در 
 Skylake 6820 اینتل از نسل جدیدHK Core i7 پردازنده ی مرکزی بسیار قدرتمند ،GX700VO کم تر محصولی شاهد آن ها بوده ایم. در این مدل از
 ،GDDR5 980 مخصوص کامپیوترهای دسـک تاپ با 8 گیگابایت حافظه ی اختصاصی از نوع Nvidia GeForce GTX در کنار پردازشـگر گرافیکی
ترکیب خارق العاده و بی مانندی را تشکیل داده اند که از پس سنگین ترین بازی ها هم برمی آیند. باقی بخش های سخت افزاری هم به همین قدرتمندی هستند 
و 32 گیگابایت رم DDR4 و 512 گیگابایت حافظه ی داخلی SSD با اتصال  PCIE x 4در این محصول، سرعت خیره کننده ای به این لپ تاپ بخشیده اند. 

این قطعات قدرتمند مصرف انرژی زیادی دارند و حرارت زیادی نیز تولید می کنند 
که مقابله با آن کار آسانی نیست و نیاز به فن های بزرگ دارد؛ اما ایسوس برای این 
کاالی خاص خود تنها به گردش باد بسنده نکرده و از یک سیستم منحصربه فرد 
خنک کننده ی آبی هم استفاده کرده است. روی این قسمت جداگانه بخش هایی 
طراحی شـده که لپ تاپ به راحتی به آن ها متصل می شـود تا مایع خنک کننده 
در بخش های داخلی دسـتگاه به گردش درآید و حرارت را از قطعات مهم بگیرد. 
عملکرد این سیستم باعث می شود لپ تاپ حتی برای بارگذاری های سنگین هم 
با مشکل باالرفتن دما مواجه نشـده و همواره بهترین عملکرد را داشته باشد. با 
اتکا به این سیسـتم  خنک کننده، حتی می توان پردازنده ی مرکزی، پردازشگر 
گرافیکی و رم این لپ تاپ را اورکالک کـرد و کارایی آن ها را تا 20درصد افزایش 
داد. درحالی که این کار در لپ تاپ های عادی ممکن است به قطعات آسیب جدی 

وارد کند.

صفحه نمایش و بلندگوها
 ،IPS صفحه نمایش 17,3 اینچی این دسـتگاه دارای پنل
کیفیـت Full HD و روکش مات اسـت که یـک نمونه ی 
عالی برای بازی کردن محسوب می شود؛ البته برای چنین 
محصول رده باالیی انتظـار صفحه نمایش 4K وجود دارد، 
ولی ایسوس به کیفیت Full HD بسنده کرده است؛ البته 
همین کیفیت هـم برای اجرای بازی هـای روز کامال کافی 
است. صدای خروجی این لپ تاپ بسیار قدرتمند و فراگیر 
است و با تکنولوژی های پیشرفته Sonic Studio ll و 
Sonic Radar ll عالوه بر کیفیت، امکانات کاربردی را 

هم دراختیار کاربر قرار می دهد. 

سیستم خنک کننده

محمدرضا رضایی

نقد گجت
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کیبورد، تاچ پد و پورت ها
در لپ تاپ هـای مخصوص بازی، کیبورد نقش پررنگی دارد و GX700 هم از یک کیبورد بسـیار 
خوب بهره می برد تا در همین گروه قرار بگیرد. چیدمـان جزیره ای با کلیدهای بزرگ و فاصله ی 
مناسب کلید ها در کنار نور پس زمینه، بازی یا تایپ کردن با این کیبورد را بسیار لذت بخش کرده 
است. پنج کلید قابل برنامه ریزی ماکرو، باالی کیبورد وجود دارند که می توان تنظیمات مختلف 
را در آن ها ذخیره و درلحظه بازخوانی کرد. یک کلید با عکس دوربین هم در کنار آن ها مشـاهده 
می شود که با فشار آن در هر لحظه، دستگاه شروع به ضبط تصاویر می کند که برای تهیه ی دمو و 
فایل ویدئویی از بازی ها، بسیار کارآمد است. تاچ پد هم از یک پد بزرگ و دو کلید پهن تشکیل شده 
است که برای انجام کارهای روزمره کارایی مناسبی دارد. هم چنین، پورت های متعدد و متنوعی 
روی لبه های دو طرف دسـتگاه قرار گرفته انـد که می توان انواع ابزارهـای جانبی و مانیتورهای 

جداگانه را به آن متصل کرد.

چرا باید خرید؟
با دیدن جعبه ی این محصـول و چمدان چرخ دار 
بسیار زیبایی که لپ تاپ و سیستم خنک کننده در 
آن قرار گرفته اند، به راحتی متوجه خواهید شد که 
با یک کاالی معمولی روبه رو نیستید و این چیزی 
نیسـت که هر روز دست افراد مختلف ببینید. در 
قدرتمندبودن و امکانات عجیب این لپ تاپ شکی 
 GX700V نیست؛ اما موضوع اصلی این است که
یـک لپ تاپ لوکس و کامـال منحصر به فرد بوده و 
بدیهی است که برای خرید آن باید هزینه ی زیادی 

پرداخت کنید.
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با ویژگی های شگفت انگیز دسته ی الیت ایکس باکس آشنا شوید

بازیکن حرفه ای کسی است که شغلش بازی کردن است و از 
تجهیزات خاص بازی، به طور حرفه ای استفاده می کند. این 
گیمرها، دسته ها، کیبوردها، ماوس ها و هدفون هایی دارند 

که مطابق با سبک و سیاق بازی کردن شان، تنظیم شده 
است. گیمرهای حرفه ای، دسته های شان را با خودشان به 

مسابقات می برند.
درست مثل یک ورزشکاری که تجهیزات مخصوص به 

خود و عالیق خاص خودش را دارد، گیمرها هم سلیقه ها و 
روش های مختلفی برای بازی کردن دارند. مایکروسافت، 

دسته ای برای گیمرهای حرفه ای طراحی کرده است؛ 
دسته ای که به قدری شخصی سازی و تنظیم می شود، که 

می تواند کار هر کسی را راه بیندازد.
 Xbox Elite Wireless دسته ی الیت ایکس باکس یا

Controller با همکاری بازی کننده های حرفه ای طراحی 
شده است. مایکروسافت از گیمرهایی که در مسابقات 

مختلف شرکت می کنند، کمک گرفته تا دسته ای راحت و 
کارآمد برای آن ها طراحی کند. دسته ی الیت مایکروسافت 

در کنفرانس این شرکت در نمایشگاه E3 سال گذشته 
رونمایی شد. در حالی که انتظار می رفت، قیمت باالی 

دسته ی الیت مانع از محبوبیت آن شود، تقاضا برای این 
دسته به قدری زیاد بود که مایکروسافت نتوانست تا ماه ها 

به این همه تقاضا پاسخ دهد.

تمام  برنامه  هایی که بازی کننده ها برای دسته تنظیم می کنند به صورت آن الین ذخیره می شود و خود دسته هم می تواند دو پروفایل را به شکل هم زمان ذخیره 
کند؛ به گونه ای که بازی کننده ها می توانند دسته را به همراه پروفایل های تنظیم شده شان همیشه به همراه داشته باشند. مایکروسافت برای حمل دسته هم 

تدابیری اندیشیده است و دسته را به همراه یک کیف محافظ که دسته و متعلقات اش در آن جای می گیرند، عرضه خواهد کرد.

امیرحسین میرزایی

معرفی گجت
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یکی از قابلیت های جالب دسته ها ی Elite مایکروسافت امکان  تعویض 
کلیدهای جهت دار )D-Pad( با کلیدهای جایگزینی است که به همراه 

دسته ارائه می شوند. سه جفت آنالوگ  استیک هم در طول ها و اندازه های 
مختلف، به همراه دسته در اختیار بازی کننده ها قرار می گیرد.

قابلیت تغییر آنالوگ ها و کلیدهای جهت دار، به بازی کننده ها این امکان 
را می دهد تا با توجه به سبک بازی ها )مسابقه ای، مبارزه ای یا اکشن 

اول شخص(، دسته ی خود را برای عملکرد بهتر آماده کنند.

 نرم افزاری برای دسته ی Elite مایکروسافت طراحی شده 
است که روی ایکس باکس وان و سیستم عامل ویندوز۱۰ 
موجود خواهد بود. با این نرم افزار، بازی کننده ها می توانند 

حساسیت استیک ها، نقطه ی دقیق قفل شدن ماشه ها و هم چنین 
برنامه ی پدال ها را به صورت دل خواه تنظیم کنند. حتی تمامی کلیدهای 

دسته هم )از جمله کلیدهای ABXY( قابل برنامه ریزی مجدد هستند. 
این نرم افزار این امکان را به بازی کننده ها می دهد تا برای بازی های مختلف 

برنامه ریزی های متفاوتی داشته باشند. بازی کننده ها می توانند به صورت هم زمان 
دو برنامه ی متفاوت را روی دسته بارگذاری کرده و با کلیدی که روی دسته قرار دارد، به 

سرعت برنامه ها را عوض کنند.

در قسمت پشتی این دسته ی جدید، چهار پدال برای برنامه ریزی حرکات 
مختلف وجود دارد. این پدال ها به راحتی و بدون نیاز به هیچ نوع ابزاری از دسته 

جدا می شوند؛ به گونه ای که بازی کننده ها می توانند پدال ها را در صورت نیاز 
روی دسته قرار دهند. این پدال ها به بازی کننده ها اجازه می دهند تا کنترل 
بیش تری روی حرکات خود در بازی داشته باشند. برای مثال بازی کننده ها 

می توانند در بازی های اکشن اول شخص بدون برداشتن انگشتان شان از روی 
استیک ها، از این پدال ها به عنوان کلیدهای روی دسته استفاده کنند.

ماشه های Triggerپشت این دسته، قابلیت قفل شدن در موقعیت های مختلف 
را دارند. این امکان مختص بازی کننده هایی طراحی شده   است که نیاز به شلیک 
با سرعت باالتری دارند. پس از تنظیم وضعیت قفل شدن ماشه ها توسط نرم افزار 

کنترل این دسته، ماشه ها پس از هر بار فشرده شدن در نقطه ی مشخص شده 
متوقف می شوند و به سرعت به حالت اصلی خود بازمی گردند.

مایکروسافت می گوید که این دسته و تمامی قطعات و بخش های آن به گونه ای 
ساخته شده اند تا تمام فشارهایی را که بازی کننده ها به آن ها وارد می کنند 
تحمل کنند. بدنه ی متصل کننده ی استیک ها از جنس استیل بوده و دور 

استیک ها هم توسط حلقه هایی برای کنترل بیش تر پوشانده شده است. جنس 
خود دسته هم به گونه ای طراحی شده تا بازی کننده ها بتوانند برای مدت زمان 

طوالنی تر و به صورتی راحت تر دسته را در  دست بگیرند.
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سازندگان LIMBO با بازی جدیدشان از راه رسیده اند

شـش سـال پیش بود که عنوان 
»لیمبو« )Limbo( عرضه شد و ما 
با معنی واقعی یک بازی مستقل 
روبه رو شدیم. لیمبو زمانی راهی 
بـازار شـد کـه هنـوز بازی های 
مسـتقل آن طور که بایـد مورد 
توجه گیمرها قـرار نمی گرفتند؛ 
اما این بازی شـرایط را تغییر داد 
و دیـدگاه جدیـدی را در دنیای 
بازی هـای ویدیویـی بـه وجود 
آورد؛ یک بازی سـیاه و سـفید، مرموز و کمی ترسناک با فضایی 
افسرده و غمگین که به یک باره سروصدای زیادی به راه انداخت 
و همه ی دنیا را شگفت زده کرد. حاال بعد از گذشت سال ها شاهد 
عرضه ی بازی دیگری با نام »اینسـاید« )Inside( هستیم که 
اسـتودیوی PlayDead که قبال لیمبو را عرضه کرده بود، آن 
را ساخته است.

دنیای خاکستری
دریک جنگل تاریک، صدای باد و حرکت برگ  درختان به گوش می رسـد و در 
همین لحظه پسـر بچه ای با پیراهن قرمز پا به این جنـگل و دنیای تاریک اش 
می گـذارد. دنیایی که حس غـم، تنهایی و مرگ می دهد. پسـرک قرمزپوش 
در این دنیای خاکسـتری گرفتار شده و از دست کسـانی که دنبالش هستند 
می گریزد. او تصمیم به فرار گرفته تا از دست افرادی که انسان ها را به موجوداتی 
بی احسـاس تبدیل می کنند، در امان باشـد. او مسـیرش را با تمام سختی ها 
ادامه می دهد، حتی اگر آینده ای نا معلوم در انتظارش باشد. بازی با همین خط 
داسـتانی شروع می شود و از زمانی که کنترل پسـر بچه  را به دست می گیرید 

تا زمانی که بازی به پایان می رسـد، نزدیک به 2:30 تا 3 سـاعت شگفت انگیز 
را سـپری خواهید کرد. هیچ گونه جزییاتی از داستان بازی گفته نمی شود. نه 
دیالوگی وجود دارد و نه نوشته ای نشـان داده می شود. تنها خودتان هستید 
و پسـر بچه ای که باید او را به مقصدش برسـانید. بازی روند سرراستی دارد. 
تنها به جلو حرکت کنید تا به محیط ها و قسـمت های عجیب و غریب برسید. 
ایـن بازی به قدری خوب طراحی شـده که بدون داستان سـرایی هم شـما را 
 درگیـر خودش می کند. شـاید اگـر این بازی دیالوگ داشـت، به ایـن اندازه 

تاثیرگذار نبود.

مجید نوردوست

نقد بازی
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می خواهم زنده بمانم
اینساید یک بازی »دوبعدی-سکوبازی« )2D Platformer(  است. فضای آن در 
مقایسه با لیمبو اندکی رنگی تر شده؛ اما همچنان همان حس و حال غم انگیز و 

تاریک را مشاهده خواهید کرد.
روند بازی اصال پیچیده نیست. سـاده ترین کنترل ممکن، پیش روی گیمرها 
قـرار گرفته اسـت. با آنالوک سـمت راسـت بـه جهت های مختلـف حرکت 
می کنید، با دکمه ی A می پرید و با نگه داشتن دکمه ی B هم آیتم های مختلف 
را حرکت می دهید. کل مکانیک بازی براسـاس همین کنترل بسـیار سـاده 

پیاده سـازی شـده و گیمرها را درگیر خودش می کند. موضوع 
زمانـی جالب تر می شـود که هیچ گونـه راهنمایـی در بازی 
وجود نـدارد و خودتان بـا تمام چیزهایی کـه در بازی قابل 
مشاهده هسـتند باید مراحل را پشت سـر بگذارید. در هر 

قسـمت از اینسـاید معماهای مختلفی را مشـاهده خواهید کرد. حل کردن 
معماهای بازی در ظاهر سخت به نظر می رسـند؛ اما باید به این موضوع توجه 
داشـته باشـید که تمام نشـانه هایی که برای حل کردن یک معما نیاز دارید، 
درسـت در همان صحنه و جلوی چشـم تان قرار دارند. تنها کافی است چند 
آیتم مختلـف را امتحان کنید و پـس از چندبار آزمون و خطـا به فرمول حل 
معمای بازی پی خواهیـد برد. روندبازی هیچ وقت تکراری نمی شـود. نه تنها 
معماها همیشـه شکل جدیدتری به خودشـان می گیرند، بلکه در محیط های 
مختلف شـکل ادامه ی بازی هم تغییر می کند. در مراحل اولیه تنها می دوید و 
می پرید؛ اما پس از مدتی شـنا می کنید و حتی سوار زیردریایی هم می شوید. 
 در چهـل دقیقه ی آخـر هم رونـدی را در پیش می گیرد که شـما را غافل گیر

 می کند.

مشخصات بازی
Inside :نام التین بازی

Playdead :سازنده

Playdead :تهیه کننده

سبک: سکوبازی-معمایی

پلتفرم:  ایکس باکس وان- کامپیوترهای شخصی

حرف آخر
اینساید از معدود بازی هایی است که تا این اندازه حس و حال جدید و عجیب دارد. یک بازی که می توان 
بارهـا و بارها آن را تجربه کـرد و هم چنان از آن لذت برد؛ عنوانی کـه در مینیمال ترین حالت ممکن، 

تجربه ی بی نظیری را به گیمرها منتقل می کند.

9/10 امتیاز:
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رونمایی تازه ترین مدل استون مارتین بعد از 13 سال

چندی پیش، در حاشیه ی برگزاری یکی از رویداد های بزرگ صنعت خودرو یعنی 
 ،)Aston Martin( »نمایشگاه ژنو 201۶، شرکت خودروسازی انگلیسی »استون مارتین

رسما از مدل جدید DB11 رونمایی کرد. این خودرو در اصل جانشین مدل قبلی اش 
یعنی DB9 خواهد شد که بعد از 13 سال، باالخره بازنشسته می شود. مدل DB9 برای 

اولین بار در اوایل سال 2004 میالدی معرفی شد و تا امروز، تولید آن ادامه دارد؛ اما پس 
از عرضه ی رسمی DB11 به بازار های جهانی، تولید DB9 محبوب متوقف می شود و جای 

خود را به مدل جدیدش می دهد.

رضا گرامنایه

خودرو
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صفر تا صد:  3.9 ثانیهقدرت:  600 اسب بخارتعداد سیلندر:  12حجم موتور:  6 لیتر

DB11، تنها در 3.9 ثانیه می تواند سرعت خود را از صفر به 100 
کیلومتر بر ساعت و  به حداکثر سرعت اش یعنی به 322 کیلومتر 

بر ساعت برساند. بر اساس صحبت های تیم طراحی موتور 
DB11، در پیشرانه ی این خودرو، از بلوک )پوشش بخش پایین 
موتور که میل لنگ و یاتاقان در آن جا قرار می گیرد( مدل قدیمی 
این شرکت استفاده  شده است؛ اما سرسیلندر و دیگر قطعات 

موتور، همه از نو طراحی  شده اند. 

DB11، مثل بوگاتی، از فناوری غیرفعال کردن یک خط 
)Line( سیلندر در موتورهای V شکل یا همان خورجینی 
بهره می برد. به کمک این فناوری و در صورت نیازنداشتن 

به حداکثر قدرت، DB11 می تواند فعالیت یک خط از 
سیلندرها )۶ عدد( را متوقف کند. درنتیجه ی این اتفاق، 
مصرف سوخت و استهالک موتور، به میزان چشمگیری 
پایین می آید. در نظر داشته باشید که این خودرو، از یک 
جعبه دنده ی 8 سرعته ی خودکار شرکت ZF آلمان بهره 

می برد؛ هم چنین به کمک فناوری هوشمند تنظیم گشتاور، 
نیروی تولیدشده در موتور، به محور عقب خودرو منتقل 

می شود.

از سال 2003 تا به امروز، بیشتر استون مارتین های تولیدشده، 
از موتور 12 سیلندر تنفس طبیعی یا همان اتمسفری استفاده 

می کردند. 
هم چنین در مدل های جدید تر هم، از نسـخه ی بهینه شده ی 
موتور مذکور استفاده می شـد؛ اما این طور که پیداست، این 
شـرکت خودروسـازی، سـنت و عادت قدیمی خود را کنار 
گذاشـته و تصمیم گرفته از موتورهای توربوشارژر استفاده 

کند؛  استون مارتین DB11، از یک موتور ۶  لیتری 12 سیلندر 
V شـکل )نحوه ی قرارگیری سـیلندر ها در کنار هم به شکل 
حرف V انگلیسی است( به همراه دو توربوشارژر بهره می برد. 
تـوان خروجی  این هیـوالی قدرتمنـد  به ۶00 اسـب بخار و 
 DB11 ،گشتاورش به ۶99 نیوتون متر می رسد که این میزان
 را به سـریع ترین استون مارتین تولیدشده تا به امروز تبدیل 

می کند.

دوباره می سازمت موتور

در طراحی داخلی DB11 از یک داشبورد 
بسیار زیبا که در وسط آن یک صفحه منایش 
12 اینچی قرارگرفته، استفاده شده است. 
این صفحه منایش که شباهت زیادی به 
خودرو های مرسدس بنز دارد، کنرتل کلی 
بخش های الکرتونیکی خودرو را در اختیار 
راننده قرار می دهد؛ هم چنین در کنسول 
وسط خودرو، از چرم طبیعی باکیفیت باال 
استفاده  شده است. طراحی پشت آمپر 
DB11 نیز کامال منحرص به فرد است.



92

دیجی کاال به مناسبت ماه مبارک رمضان جشنواره ی 
»به رنگ مهربانی« را برگزار کرد
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فروشگاه بزرگ دیجی کاال مانند سال های گذشته با  هدف انجام مسئولیت اجتماعی خود، جشنواره ی بزرگ »به  رنگ مهربانی« را هم زمان با ماه مبارک رمضان 
برگزار کرد. در این جشـنواره ی یک ماهه، با برنامه ای از پیش تعیین شده از چهار موسسه، انجمن و خیریه ی مردم نهاد از قشرهای مختلف نیازمندان حمایت 
شد.فروشگاه دیجی کاال نوع خدمات، افراد تحت پوشش و میزان کارایی موسسـه های مختلف را مورد بررسی قرار داد و در آخر چهار موسسه برای هفته های 
مهربانی فروشگاه اینترنتی دیجی کاال انتخاب شـدند. به این ترتیب، در هفته ی اول ماه مبارک مضان »انجمن اطالع رسـانی دیابت گابریک«، در هفته ی دوم 
»جمعیت دانشجویی و مردمی امام علی )ع(«، در هفته ی سوم »خانه ی فرهنگ روستای محمودآباد« و در هفته ی چهارم »خیریه ی مردم نهاد رعدالغدیر« مورد 
حمایت فروشـگاه اینترنتی دیجی کاال قرار گرفتند. هم چنین، پرسنل واحد تهیه، تولید و روابط عمومی فروشگاه دیجی کاال فیلم هایی از این مراکز ساختند.

»انجمـن اطالع رسـانی دیابـت گابریک تخصـص« خدمت اصلـی خود را 
اطالع رسـانی، آموزش و شـناخت دیابت بـه بیماران دیابتـی می داند. این 
انجمـن در کنـار فعالیت های خود در حـوزه ی آموزش، از تعـداد زیادی از 
بیماران دیابتی کشور حمایت می کند و حدود دویست کودک بی بضاعت 
مبتال به دیابت را تحت پوشـش خود دارد. دیجی کاال پنـج درصد از عواید 
حاصل از فروش محصوالت این جشنواره را به »انجمن اطالع رسانی دیابت 
گابریک تخصص« اهدا کرد تا در راه آموزش و خرید تجهیزات پزشکی برای 

کودکان بی بضاعت مبتال به دیابت هزینه شود.
هفته ی دوم ماه رمضان امسال به »جمعیت دانشجویی و مردمی امام علی 
)ع(« اختصاص داشـت. این جمعیت وظیفه ی آموزش مسـائل بهداشتی، 
فرهنگی و سوادآموزی به کودکان خیابانی و کار را به عهده دارد. هم چنین 
این انجمن توجه ی ویژه ای به روش های صحیح تغذیه دارد و تالش می کند 
تا وعده های کامل غذایی برای این کودکان فراهم کند. کاربران دیجی کاال از 
»جمعیت دانشجویی و مردمی امام علی )ع(« در هفته ی دوم بسیار استقبال 

کردند و این انجمن را مورد حمایت خود قرار دادند. 
هفته ی سوم جشنواره ی به رنگ مهربانی به »خانه ی فرهنگ محمودآباد« 
اختصاص داشت. محمودآباد، روستایی در حوالی جنوب شرقی تهران که 
مردمـش با کار در کوره پـز خانه ها مخارج زندگی روزمـره ی خود را تامین 
می کنند. »خانه ی فرهنگ محمودآباد« با برگزاری کالس های قصه خوانی 
برای کودکان و برگزاری کالس های سوادآموزی برای زنان کوره پزخانه ها 
ایـن امکان را فراهم کرده تا زنان و کـودکان این منطقه در فضایی به  دور از 

عوارض ناشی از کار سخت، لحظاتی را در آرامش و امنیت بگذرانند.
جشنواره ی به  رنگ مهربانی در هفته ی پایانی ماه رمضان حمایت از معلوالن 
جسمی و حرکتی را در برنامه ی خود گنجانده بود. در این هفته »خیریه ی 
رعدالغدیر« گزینه ی مناسـبی برای کمک به تعدادی از معلوالن جسـمی 
و حرکتی بـود. عالوه بر اختصاص پنـج درصد از عواید فـروش محصوالت 
جشنواره ی به رنگ مهربانی در در هفته ی پایانی ماه مبارک رمضان، طبق 
یک قرار فرهنگی میان فروشـگاه آن الین دیجی کاال و مسئوالن خیریه ی 
رعدالغدیر، بیشتر از صد اثر دست ساز توان یابان این مجموعه در جشنواره ی 
بـه  رنگ مهربانی فروختـه و تمام عواید حاصل از فـروش این آثار هنری به 

توان یابان همین مجموعه تقدیم شد.
همـه ی فعالیت های فروشـگاه آن الین دیجی کاال در روزهـای ماه مبارک 
رمضـان امسـال، قدم کوچکـی از طرف این مجموعـه  بود تا بتوانـد لبی را 

بخنداند، دلی را شاد کند و دایره ی مهربانی را بزرگ تر کند. 
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دیجی کاال و نوآوری
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بسیاری از نوآوری ها شکست می خورند؛ اما کسب وکارهایی که برای نوآوری تالش نمی کنند هم دیر یا زود می میرند. 
مطالعه  ها نشان می دهند که میزان حاشیه ی سود و بازگشت سرمایه در شرکت های نوآور، به طور چشم گیری از دیگر 

شرکت ها بیشتر است. در نگاهی جامع تر، تقریبا هر رشد اقتصادی که بعد از قرن هجدهم رخ داده، به گونه ای در 
نوآوری ریشه دارد ]1[. اما نوآوری چیست و کسب وکارها چطور می توانند در فضای پیچیده و رقابتِی امروز همچنان 

نوآور باشند؟ در این یادداشت تالش خواهم کرد به بهانه ی پاسخ دادن به این پرسش، دیدگاه خود را درباره ی 
تجربه های عملی دیجی کاال در حوزه ی نوآوری بیان کنم.

صرف نظـر از سـوءتعبیرهایی کـه به آن ها اشـاره شـد، از 
دید مشـتریان معموال شـرکتی نـوآور به حسـاب می آید 
کـه کارهای تـازه و خارق العـاده بکند یا همیشـه آن ها را 
غافل گیر کند. شاید به دلیل وجود همین برداشت عمومی 
است که کسب وکارها تالش می کنند در قالب کمپین ها و 
فعالیت های تبلیغاتی، مخاطبان و رسانه ها را شگفت زده 
کنند؛ اما نوآوری محدود به این فعالیت ها نیسـت. درواقع 
به کارگیـری هر ایـده ی خالقانـه  در حوزه هـای مختلف 
کسـب وکار که به خلق ارزش و تجربه ای خوشـایند و تازه 
برای مشتری منجر شـود، گونه ای از نوآوری است. فارغ از 
این که آن ایده برای اولین بار در جهان هستی مطرح شده 

باشد یا خیر!
گونه هـای مختلـف نـوآوری را معمـوال در چهـار گـروه 

دسته بندی می کنند ]۱[:
نوآوری در محصول یا خدمت: یعنی تغییر در کاالها یا 
خدماتی که یک سازمان عرضه می کند. بیشتر نوآوری ها که 
گاه در کوتاه مدت هم دست یافتنی هستند، از این گونه اند. 
قابلیت ها و بهبودهایی که دیجی کاال از ابتدای شکل گیری 
تاکنون در وب سایتش ایجاد کرده است، مصداقی ساده از 
نوآوری در محصول یا خدمت است. ارائـه ی اپلیکیشن های 
فروشگاهی و افزودن قابلیت های تازه به آن ها هم نمونه ای 

دیگر است.
نـوآوری در فرایند: یعنـی تغییر در روش هـای خلق و 
عرضه ی کاالها یا خدمات. این دسـت نوآوری ها معموال از 
جنس بهبود در روش انجام کار هستند و به طور غیرمستقیم 
ارزش یا تجربه ای تازه را عرضه می کنند. چند سـال پیش 
در کشور ما، دریافت سفارش های اینترنتی فقط از طریق 
پسـت یا شـرکت های کوچک حمل ونقل امکان پذیر بود. 

دیجی کاال با راه اندازی و توسعه ی شبکه ی توزیع اختصاصی 
و زیرسـاخت های فناورانـه ی  مرتبط با آن، روش ارسـال 
سـفارش را تغییر داد. در نتیجه ی این نـوآوری، تجربه ی 
مشتریان در زمینه ی دریافت سفارش بهبود یافت؛ اما درِس 
دیگری هم در این واقعیت نهفته است. وقتی یک کسب وکار 
در حوزه ی خاصی دست به نوآوری می زند، انتظار تازه ای 
هم خلق کرده اسـت و باید بـه برآوردِن آن متعهد باشـد. 
به همین خاطر اسـت که چرخه ی نـوآوری پایانی ندارد و 

خدمت های تازه همیشه نیازمند بهبود هستند.
نـوآوری در موقعیت: یعنی تغییـر در جامعه ی هدفی 
که کاال یا خدمت به آن عرضه می شـود. چند سـال پیش، 
مخاطبان دیجی کاال بیش تر افـراد جوانی بودند که کاربر 
فعال اینترنت محسوب می شدند و به گجت های دیجیتال 
عالقه داشتند. با گسترش رسته های محصولِی عرضه شده 
در دیجـی کاال و به  تَبع آن، تغییـِر راهبردهای تبلیغاتی و 
برندسـازی، جایگاه دیجی کاال در بـازار و ذهن مخاطبان 
تغییر کرد. رفته رفته طیف مشتریان و مخاطبان دیجی کاال 
نیز گسترده تر شد و امروز همه می دانیم که موقعیت برند 
دیجـی کاال در قیاس  با سـال های آغازین فعالیتش تغییر 
کرده اسـت. حاال دیجی کاال برای هر عضوی از خانواده ی 
ایرانی کـه قرابتی با اینترنـت دارد، گزینـه ای برای خرید 

ملزومات روزمره ی زندگی است.
نوآوری در پارادایم : واژه ی پارادایم هم از آن مفاهیمی 
اسـت که تعریف های بی شمار دارد؛ اما در این جا، می توان 
پارادایم را به معنای روی کردهای کالن مدیریت کسب وکار 
در نظر گرفـت. بدین ترتیب، نوآوری در پارادایم به  معنای 
تغییر در مدل های ذهنی است که منطق رفتارهای سازمان 
را تشـکیل می دهند. این گونه از نـوآوری، در بلندمدت به 

تحول در مدل کسـب وکار منجر می شـود. دیجی کاال در 
آغاز، تنها یک وب سایت ارائـه ی محتوا درباره ی کاالهای 
دیجیتال بود؛ اما حاال به بزرگ ترین کسـب وکار اینترنتی 
کشـور تبدیل شـده اسـت. چنین تحولی، بدون تغییر در 
پارادایم و مدل ذهنی مدیران این کسب وکار ناممکن بود. 
تغییرهای بزرگ معموال با چالش های بسـیاری همراه اند 
و گاه هزینه هـای زیـادی را به ذی نفعان و حتی مشـتری 
تحمیل می کنند؛ اما تحمل این سختی ها در ازای منافعی 
که در بلندمدت نصیب همه ی افراد ذی نفع به ویژه مشتری 

می شود، معقول و پذیرفتنی است.
نوآوری هـای دیجی کاال تا چندی پیش، بیشـتر درون زا و 
بسته بودند. بدین  معنی که از طراحی تا بهره برداری، بیشتر 
در داخل سـازمان توسعه می یافتند؛ اما مدتی است تغییر 
پارادایمِی دیگری رخ داده و آن، تغییر روی کرد دیجی کاال 
به خوِد نوآوری است! »نوآوری باز«  روی کرد تازه ای است 
که این روزها کسب وکارهای هوشمند به آن روی آورده اند. 
فراخـوان »نگاهی به فـردا« نمونـه ای از تالش دیجی کاال 
برای به کارگیـری روی کرد باز در نوآوری اسـت. فعالیتی 
جمعی که در آن از همه ی مخاطبان دعوت شد با ترکیبی 
از تحقیق و نیـروی تخیل، دیدگاه شـان را درباره ی آینده 
بیان کنند و بگویند دیجی کاالی شش سال بعد را چگونه 
می بینند. می توان ادعا کرد که این شـیوه از جمع سپاری  
برای دریافت بینش مشتریان درباره ی آینده و به کارگیری 
دانِش نهفته ی حاصل، در تدوین راهبردها و نوآوری در مدل 
کسب وکار، تجربه ای تازه و کم نظیر است. به لطف روی کرد 
باز، حاال مخاطبان دیجی کاال تا حدی از قالب مصرف کننده 
و خریدار ِصرف خارج شده  و به بخشی فعال و اثرگذار از این 

کسب وکار بدل شده اند. 

چه چیزی نوآوری نیست؟

گونه های نوآوری و مصداق های دیجی کاالیی

نوآوری در نوآوری

درباره ی مفهوم نوآوری، مثل هر اصطالح دیگری، ده ها تعریف و گزاره ی دانشـگاهی در 
دسترس است! در این میان، تعریفی که »جو تیـد«  ارائه کرده، در عین سادگی، صحیح و 
جامع است: »نوآوری، فرایند تبدیل فرصت به ایده های جدید و تبدیل ایده های جدید به 
کاربرد عملِی گسترده است« ]۱[. اما تعریف دیگری که با وجود لحن تجاری اش به اصل 
مطلب اشاره می کند، از سوی »لوئیز دانکن«  مطرح شده: »نوآوری، توان تبدیل ایده ها به 
فاکتور فروش است!« با تکیه بر همین دو تعریف، تکلیف بسیاری از سوءتفاهم های رایج 

درباره ی مفهوم نوآوری روشن می شود. به بیان دیگر، می توان گفت مفاهیمی مثل خالقیت، 
ایده پردازی یا انجام کاری تازه، گرچه با نوآوری رابطه دارند، مترادف آن نیستند. سازمان یا 
فرد خوش فکری که روزانه ده ها ایده ی نو می پروراند یا صدها اختراع ثبت می کند، خالق 
است اما لزوما نوآور نیست. با تبدیل شدن هرکدام از این ایده ها به یک »خدمت یا محصول 
نهایی« که »ارزشی« را در »مقیاس بزرگ« به »مشتری« ارائه کند، نوآوری آغاز شده است. 

منابع:
۱. جو تید و جان بِسَنت، مدیریت نوآوری؛ یکپارچه سازی تغییرات فناورانه، بازار و سازمان، ترجمه ی محمدرضا آراستی و هم کاران، تهران: رسا، ۱۳۹۱.

ـِسبرو، هنری، نوآورِی باز؛ پارادایم نوین آفرینش و تجاری سازی فناوری، ترجمه ی کامران باقری و مرضیه شاِوردی، تهران: رسا، ۱۳۸۹. ۲. ویلیام چ

سعید شاوردی

با نگاهی به فضای کسب وکار می توان دریافت که برداشت برخی مالکان و مدیران اجرایی 
از مفهوم »مدیریت نوآوری« کهنه شده است ]۲[. با وجود تحوالت امروزی، شیوه های 
پیشـین که فرایند نـوآوری را از ایده پردازی تا بهره برداری، در داخل سـازمان مدیریت 
می کردند دیگر کارآمد نیستند. کسـب وکارهای باهوش، در عرصه ی مدیریت نوآوری 
هم نوآور هسـتند. آن ها دشـواری ها و پیچیدگی های روی کرد باز را به جان می خرند تا 

از قافله ی رقابت و خلق ارزش برای همه ی ذی نفعان، به ویژه مشتری نهایی جا نمانند. 
دیجی کاال زاده ی نوآوری است و در زمینه های بسیاری به نوآوری های کوچک و بزرگ 
دست زده است؛ اما امروز خود را در آغازِ راهی هیجان انگیز می بیند: به کارگیری »نوآوری 
بـاز« در میـدان عمـل؛ همین جا در خـاک ایران، با همـه ی دشـواری ها، پیچیدگی ها، 

محدودیت ها و فرصت های ناب آن.
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با انتخاب روش پرداخت اینترنتی در زمان ثبت سفارش در سایت دیجی کاال هزینه 
را به صورت آنالین می پردازید و سـفارش شما بعد از قطعی شدن، در سبد خرید 
قرار می گیرد و به صورت خودکار وار مرحله ی آماده سـازی و ارسال می شود. این 
روش اولویت و سـرعت بیشتری در پردازش سفارش کاربران دارد. برای پرداخت 
هیچ محدودیتی ندارید و با اسـتفاده از تمام کارت های عضو شـبکه بانکی شتاب 
می توانیـد عملیات پرداخت را انجام دهید. تنها کاری که باید انجام دهید گرفتن 

رمز دوم از دستگاه عابر بانک است. 

پرداخت اینرتنتی

پرداخت از طریق کارت به کارت

پرداخت در محل

رمز دوم کارت شـما فعال نیسـت یا بـه هر دلیل 
دیگـری نتوانسـته اید از روش اینترنتـی بـرای 
پرداخـت اسـتفاده کنید؟ امـکان کارت به کارت 
کـردن هزینـه ی کاال از طریـق دسـتگاه های 
خودپرداز ) atm (یـا کارت به کارت اینترنتی یا 

پرداخت در بانک برای شما فراهم است.  

شماره حساب:
 3 - 18340 - 21 - 1019

بانک پارسیان به نام شرکت نوآوران فن آوازه
شماره کارت:

 6221 - 0610 - 8000 - 5897 بانک 
پارسیان به نام شرکت نوآوران فن آوازه

شماره حساب:
 4525489528 

بانک ملت به نام شرکت نوآوران فن آوازه
شماره کارت:

 0916 - 7009 - 3377 - 6104 
بانک ملت به نام شرکت نوآوران فن آوازه

اگـر کارت بانکـی شـما در شـبکه ی شـتاب قـرار نـدارد، 
می توانیـد از روش پرداخـت در محل اسـتفاده کنید؛ البته 
اگر مقصد تحویل تهران یا یکی از شـهرهای تحت پوشـش 
تحویل اکسپرس باشد. هر چند باید به خاطر داشته باشید 
برای سـفارش هایی که از طریق باربری ارسـال می شوند یا 
مبلغ آن ها بیش تر از سـی  میلیون ریال اسـت، الزم اسـت 
قبل از ارسـال، هزینـه را از طریق پرداخـت کارت به کارت 

تسویه کنید. 

هم چنین شما می توانید هزینه ی سفارش خود را از طریق تلفن همراه با 
گرفتن کد # 100*724* پرداخت کنید. تنها به خاطر داشته باشید بعد 

از 20 ثانیه تاخیر، سیستم به صورت خودکار قطع می شود. 

۱ - برای شروع عملیات پرداخت، ابتدا باید کد # ۱۰۰*۷۲۴* شماره گیری 
کنید.

۲ - سپس وارد سامانه ی پرداخت دیجی کاال شوید و گزینه ی شماره ۱ کنید 
»پرداخت براساس شناسه« را انتخاب کنید.

۳ - سـپس باید شناسـه ی پرداختی را که روی فاکتور چاپ شده است وارد 
و دکمه ارسال یا Send را انتخاب کنید.

۴ - در ایـن مرحله ی پیغامی شـامل نـام خریدار و مبلغ مانـده ی فاکتور به 
همـراه دو گزینه ی تایید یـا پایان نمایش داده می شـود. در صورت انتخاب 
گزینـه پایـان، فرایند به اتمام می رسـد، بـرای ادامه می بایسـت گزینه ۱ را 

انتخاب کنید.
۵ - سـپس باید شـماره ی کارت بانکی  را به زبان انگلیسی  و پس از آن، رمز 

دوم کارت بانکی را وارد کنید.
۶- در این مرحله پرداخت انجام شده است.

هرجور راحتید 
پرداخت کنید!

 شیوه های متنوع پرداخت 
 یکی از 5 تفاوت دیجی کاال با دیگران

ن
ری

ن ت
ام
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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: ۶۱۹۳۰۰۰۰ )۰۲۱( تماس بگیرید. )روزهای 
عادی سـاعت ۹ـ۱۷ بـا داخلـی ۲، روزهای تعطیل یا سـاعات غیـراداری با 

داخلی ۱(
  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. )۲۴سـاعته 

و ۷روز 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 ۲۴ 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 ۴۸ 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 ۴۸ 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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jobs@digikala.com ارسال رزومه با درج عنوان شغلی به

 لجستیک منابع انسانی نرم افزار
)mvc( برنامه نویس وب

iOS,Androidبرنامه نویس موبایل 
تست نرم افزار

تضمین کیفیت وپشتیبانی نرم افزار

سرپرست برنامه ریزی انبارمتخصص آموزش و توسعه ی نیروی انسانی

 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

مدیر ارتباطات و بازاریابی

 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

 پذیرای  نیروهای متخصص و مشتاق
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