


سه تار خورشید، سازی مشقی، در عین حال با طراحی 

زیباست و برای هنرجویانی که به تازگی نوازندگی را شروع 

کرده اند بسیار مناسب است.

سه تار خورشید  سنتور مدل یک مهر

230,000
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امتیاز کاربران
برای دوام و ارتعاش بهتر، شیطانک این ساز از 

استخوان طبیعی ساخته شده است

 جنس پرده های این سه تار از الیاف پلیمری است

 جنس دسته و صفحه ی رویی از 

چوب گردو است

 سه تار خورشید همراه با یک هارد 

کیس مناسب عرضه  می شود

جنس سیم گیر:

شمشاد

ُمهر:

خورشید

انصار خوگر

2



کنسول بازی »پلی استیشن 4« با داشتن سخت افزاری 

قوی، ظاهری زیبا، کنترلر خو ش دست، عملکرد خوب در 

بازی های چندپلتفرمی و... از بهترین کنسول های موجود 

در بازار است که تجربه ای هیجان انگیز به کاربر می دهد.

مجموعه کنسول بازی سونی 

مدل PlayStation 4 کد CUH-1216B ریجن 2
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این دستگاه همراه با یک عدد سی دی بازی امتیاز کاربران

Valentino Rossi، یک عدد کاور هارد، دسته 
بازی Dual Shock 4، هدست مونو، کابل برق، 

کابل HDMI و کابل USB عرضه می شود.

   این مدل قابلیت اتصال 

هم زمان چهار دسته  را دارد

   تنها راه اتصال پلی استیشن 4 به تلویزیون 

پورت HDMI است

   با یک بار شارژ دسته ی DualShock 4 می توانید حدود 9ـ  8 ساعت بازی کنید

   پلی استیشن 4 از هارد اکسرتنال پشتیبانی 

منی کند اما می توان هارد آن را ارتقا داد

وزن:

0.210

:RAM حافظه ی

8GB GDDR5

حافظه ی داخلی:

1 ترابایت

1,500,000
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این اجاق گاز دارای سپرهای فوالدی و سوئیچ 

برد شیشه ای است.

 SUPER اجاق گاز امرسان مدل

CHEF-B با داشتن سیستم ایمنی 
قوی، رنگ زیبا، برچسب انرژی A از 

باکیفیت ترین اجاق گازهای موجود است.

SUPER CHEF-B اجاق گاز امرسان مدل

  این اجاق گاز دارای دو فر و 

دوسیخ جوجه گردان مجزاست

تعداد شعله:

5 عدد

پهنا:

90 سانتی مرت

ارتفاع: 

153 سانتی مرت

1,400,000

 LED با استفاده از   

می توان فعالیت دستگاه 

را دید

 برای سیستم ایمنی این اجاق گاز از 

ترموکوپل با کیفیت استفاده شده است
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مدل جدید کنسول مایکروسافت با نام 

»Xbox One S« در سال 201۶ معرفی شد. 

ابعاد این مدل کوچک تر از مدل قبلی است و 

قابلیت پشتیبانی از هارد اکسترنال برای ذخیره کردن 

بازی ها را دارد.

Xbox One S کنسول بازی مایکروسافت مدل

    Xbox One S از رزولوشن 

4K پشتیبانی می کند

   این کنسول یک سنسور 

مادون قرمز برای هماهنگ شدن 

با دسته ها دارد

  این کنسول مجهز به 

پردازنده ی گرافیکی AMD با 

پشتیبانی از Direct X 11 است

:CPU پردازشگر اصلی

پردازنده ی 8 هسته ای 

AMD Jaguar

حافظه ی داخلی:

1 ترابایت

:RAM حافظه ی

8GB DDR3

 Bluetooth با استفاده از

دسته های بازی، 

امکان اتصال آن به 

دستگاه های دیجیتالی 

دیگر ازجمله کامپیوتر 

)Windows 10(، تبلت  

و موبایل  وجود دارد.

پیشنهاد
 ویژه

1,630,000

امتیاز کاربران

9.8/10
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این لپ تاپ مجهز به یک باتری سه سلولی 

لیتیوم-یون است که بسته به نوع پردازنده ی 

 Wi-Fi مرکزی و گرافیکی، برای اینترنت گردی با

برای حدود چهار تا پنج ساعت کافی است.

لپ تاپ های سری X »ایسوس« به دلیل 

کارایی و کیفیت خوب شان نسبت به قیمت 

مناسبی که دارند، از محصوالت پرطرفدار این 

شرکت محسوب می شوند. لپ تاپ »X540LJ« با قیمت 

مناسب و سخت افزار میان رده ای که دارد برای انجام امور 

روزمره در خانه یا محیط کار، گزینه ی بسیار خوبی است.

X540LJ – D لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل

:RAM ظرفیت

2 گیگابایت 

   لپ تاپ »X540LJ« از نمایشگر 15 اینچی 

با دقت ۷۶8 × 13۶۶ در پیکسل بهره می برد

رسی پردازنده:

Core i3

ظرفیت حافظه ی داخلی:

500 گیگابایت

  بدنه ی این لپ تاپ از 

پالستیک ساخته شده و تنها 

1.9 کیلوگرم وزن دارد

  ابعاد این لپ تاپ 2۷.2 × 251 × 381 

میلی متر است

7/10

امتیاز کاربران

1,489,000
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 Essential G5045 لپ تاپ لنوو  مدل

 X540SA  لپ تاپ ایسوس  مدل

Aspire V3-575g-780j   لپ تاپ ایرس  مدل

 ROG GL552VW   ایسوس  مدل

 ThinkPad E550  لپ تاپ لنوو   مدل

 لپ تاپ ایرس  

Aspire E5-571G-51r1 مدل

اندازه ی صفحه منایش:  15.6 اینچ

 ظرفیت حافظه ی داخلی:  یک ترابایت

ظرفیت حافظه ی رم : 6 گیگابایت

Quad Core A6-6310 :رسی پردازنده 

اندازه ی صفحه منایش: 15.6 اینچ

 ظرفیت حافظه ی داخلی: 500 گیگابایت

ظرفیت حافظه ی رم: 4 گیگابایت

Pentium N3700 :پردازنده 

اندازه ی صفحه منایش: 15.6 اینچ 

ظرفیت حافظه ی داخلی: یک ترابایت

ظرفیت حافظه ی رم: 16 گیگابایت

Core i7 :رسی پردازنده 

اندازه ی صفحه منایش: 15.6 اینچ

 ظرفیت حافظه ی داخلی: یک ترابایت

ظرفیت حافظه ی رم: 16 گیگابایت

Core i7 :رسی پردازنده 

اندازه ی صفحه منایش: 15.6 اینچ

 ظرفیت حافظه ی داخلی: یک ترابایت

ظرفیت حافظه ی رم: 8 گیگابایت

Core i5 :پردازنده

اندازه ی صفحه منایش: 15.6 اینچ

 ظرفیت حافظه ی داخلی: 500 گیگابایت

ظرفیت حافظه ی رم: 4 گیگابایت

Core i5 :پردازنده
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در پکیج این گوشی، دو کاور، آنتی ویروس ویرا، 

محافظ صفحه نمایش، فالش سلفی، یک عدد 

مونوپاد و یک کارت هدیه  ی اینترنت یک ماهه، 

همراه ایسوس زنفون 2 دیالکس قرار دارد.

گوشی »ایسوس زنفون 2 پالس 

دیالکس« از سری گوشی های 

رده باالی این شرکت است که با 

سخت افزاری قدرتمند، نمایشگری بزرگ، ظاهری 

زیبا و امکانات قابل قبول، یکی از انتخاب های 

مناسب برای خرید است.

گوشی موبایل ایسوس 

Zenfone 2 Plus Deluxe مدل

حافظه ی داخلی:

۶4 گیگابایت

:RAM حافظه ی

4 گیگابایت

  دوربین اصلی این گوشی 13 و 

دوربین جلوی آن 5 مگاپیکسل است

  وزن این گوشی 1۷0 گرم و 

ضخامت آن 11 میلی متر است

999,000

شبکه های ارتباطی:

4G _3G _2G

نمایشگر 5.5 اینچی
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 گوشی موبایل سامسونگ 

Galaxy Note 5 SM-N920CD مدل

Exynos 7420 Chipset  :تراشه

حافظه ی داخلی: 32 گیگابایت

منایشگر: 5.7 اینچ

دوربین: 16 مگاپیکسل

 گوشی موبایل هوآوی آنر  

مدل ۷ دو سیم کارت

HiSilicon 935 Chipset  :تراشه

حافظه ی داخلی: 16 گیگابایت

منایشگر: 5.2 اینچ

دوربین: 20 مگاپیکسل

 گوشی موبایل هوآوی  

مدل  G8  دو سیم کارت 

   Qualcomm MSM8939v2:تراشه

Chipset 616 Snapdragon

حافظه ی داخلی: 32 گیگابایت

منایشگر: 5.5 اینچ

دوربین: 13 مگاپیکسل

گوشی موبایل اچ تی سی  مدل  10

گوشی موبایل ال جی  مدل  10

K8 K350  گوشی موبایل ال جی  مدل

 Chipset Qualcomm MSM8996  :تراشه

820 Snapdragon

حافظه ی داخلی: 32 گیگابایت

منایشگر: 5.2 اینچ

دوربین: 12 مگاپیکسل

Chipset MediaTek MT6753   :تراشه

حافظه ی داخلی: 16 گیگابایت

منایشگر: 5.3 اینچ

دوربین: 13 مگاپیکسل

  Mediatek MT6735 Chipset:تراشه

حافظه ی داخلی:   8 گیگابایت

منایشگر: 5 اینچ

دوربین: 8 مگاپیکسل
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ماساژور آی رست مدل SL-D180 وسیله ای 

است که برای ماساژ کتف، شانه و گردن 

طراحی شده است. این ماساژور ۶ گوی 

ماساژ دارد که با ماساژ چرخشی خستگی و گرفتگی های 

بدن را تسکین می دهد.

SL-D180 ماساژور آی رست مدل

این ماساژور از طریق اشعه ی مادون قرمز گرما 

تولید می کند و این گرما به ناحیه ی ماساژ داده 

شده منتقل می شود.

وزن:

2.300

توان مرصفی:

24 وات

  این ماساژور هم به پریز 

برق متصل می شود و هم 

دارای سیم اتصال به فندک 

ماشین است

  با استفاده از این دکمه 

می توان حالت گرم شدن را 

خاموش کرد
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  این ماساژور به مدت 20 دقیقه 

عمل ماساژ را انجام می دهد و 

بعد از آن به طور خودکار خاموش 

می شود

احتماال تاکنون برای تان پیش آمده که در اثر کار شدید روزانه یا انجام فعالیت شدید ورزشی، در ناحیه ی شانه و گردن احساس خستگی کنید. در شرایطی که کسی 

دوروبرتان نیست یا به هر دلیلی، نمی خواهید برای این کار از کسی تقاضا کنید یک دستگاه ماساژور SL-D810 به کارتان خواهد آمد. 

این دستگاه چه می کند؟

ماساژور SL-D810 برای آدم های 

خسته ای طراحی شده که 

می خواهند خیلی ساده، دردی که 

در ناحیه ی گردن و کتف  به وجود 

آمده را التیام دهند. کار با این 

ماساژور خیلی ساده  است: باید 

محصول را درست مثل یک جلیقه ی 

نجات بپوشید و پس از قراردادن 

دست ها در محل های طراحی شده، 

دکمه ی شروع را فشار دهید تا باعث آرامش شما شود. حالت اصلی 

استفاده از SL-D810 این است که آن را مثل یک جلیقه بر بپوشید؛ در 

این حالت عضالت پشت گردن به وسیله ی دو عدد موتور و بازوهای 

متصل به آن ها ماساژ داده می شوند؛ البته می توان برای ماساژ دادن 

سایر نقاط هم از این محصول خوب و کاربردی استفاده کرد. مثال 

می توانید با کمی شل گرفتن جلیقه روی دوش و هدایت کردن آن 

به قسمت های پایین تر کاری کنید تا کمرتان ماساژ داده  شود؛ اگر 

ماساژور را کمی پایین تر  هم نگه  دارید، ماساژ را به انتهای ستون 

فقرات یا گودی کمرتان انتقال خواهید داد؛ هم چنین می توانید دراز 

بکشید و با قرار دادن آن روی معده، ران، ساق و کف پا، عضالت این 

نواحی را ماساژ دهید. کاربردهایی که می توان برای دستگاه برشمرد 

بسیار زیاد هستند.

ماساژور SL-D810 از چه بخش هایی تشکیل 

شده است؟

ماساژور SL-D810 پیچیدگی خاصی ندارد. دستگاه تنها از یک جفت 

موتور الکتریکی، مقداری چرم، کمی اسفنج و پارچه ی توری تشکیل 

شده و باقی قسمت ها با فوم سرد پر شده اند. موتورها با فشردن یک 

دکمه ی ساده، به آرامی شروع به گردش می کنند و می توانند در دو 

جهت بچرخند. جهت چرخش موتورها، پس از چند دقیقه روشن 

ماندن به صورت خودکار تغییر می کند؛ البته خودتان هم می توانید با 

یک دکمه ی خاص این کار را به صورت دستی انجام دهید. بازوهایی 

که روی موتورها قرار گرفته اند با نور نارنجی زیبایی روشن می شوند 

و هم زمان، گرمای مالیمی را به عضالت شما انتقال می دهند؛ البته 

می توانید این کارکردها را غیر فعال کنید. برق دستگاه به کمک یک 

آداپتور تامین می شود و خبری از باتری داخلی نیست. اتصال ماساژور 

به این آداپتور به وسیله ی یک فیش برقرار می شود. یک تبدیل برق 

فندکی ماشین هم با محصول وجود دارد تا در حین رانندگی هم 

بتوانید از ماساژور استفاده کنید.

جلیقه ی نجات!

محمد سامک
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