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همکاران دیجی کاال برای بهبود هر چه بیشتر و بیشتر تجربه خرید مشتریان دیجی کاال به عنوان سازمانی مشتری 
مدار، همواره در تالش هستند. گاهی شکایت، اعتراض و تجربه های ناخوشایند مشتریان دیجی کاال آزرده مان می کند 

و البته به فکر و تالش بیشتر وامی دارد که تا حد امکان کاستی های احتمالی را برطرف کنیم؛ در عین حال، در میان 
پیام های گوناگونی که روزانه دریافت می شود، پیام های تشکر و قدردانی ما را برای تالش در جهت عالی ساختن تجربه 

خرید از دیجی کاال مصمم تر می کند. درمیان گذاشتن این پیام ها با خودتان، می تواند تقسیم بخشی از حس خوب 
میان ما و شما باشد.

به دلیل اعتمادی که به دیجی کاال از حیث اصالت کاالها تا حد امکان 
دارم، عطرهای متعددی خریداری نمودم که آخرین آنها را پنج شنبه 
صبح سفارش دادم و توقع داشتم که شنبه صبح به دستم برسد. 
از سویی نگرانی بابت حمل و گرما دیدن عطرها از تهران تا مشهد 

در روز تعطیلی جمعه را نیز داشتم. وقتی صبح جمعه )امروز( مأمور 
موتور سیکلتی دیجی کاال درب خانه را زد و عطرهای سفارش داده 
شده را تحویل داد، برایم غیرمنتظره بود و از آنجا که نگرانیهایم 
مرتفع شده بود و خرید خوبی داشتم، بسیار خوشحال شدم. لذا 
بدینوسیله مراتب قدردانی خود از کیفیت و سرعت تحویل کاال 

توسط این مأمور و همچنین واحد مشهد و مدیریت محترم دیجی کاال 
را اعالم می نمایم. سپاسگزار زحمات شما.

سالم واقعا ممنون از سایت خیلی خوب 
دیجی کاال مخصوصا دیجی کاال مگ من 

عاشق خبرهای شما هستم و عضو تمام 
کانال های شما و اینستاگرام شما هستم 

من چون عاشق فناوری هستم اول 
صبح بعد از بیدار شدن یه سر به کانال 

دیجی کاال مگ می زنم.

با سالم 
می خواستم از راننده محترم 

و خوش اخالقتون تشکر کنم که بدون 
هیچ منتی با اینکه کمی سنگین بود سفارش 

ولی زحمت کشید و تشریف آورد باال خالصه از همه 
پرسنل محترم دیجی کاال نهایت تشکر را دارم که 
صادقانه و از صمیم قلب برای خدمت رسانی به 
مردم تالش می نمایند . ممنون ممنون ممنون 

ممنون دیجی کاال بهترین فروشگاه 
اینترنتی دنیا .

امروز برای 
تحویل کاال بعد از اینکه در موعد 

مقرر به مغازه بنده آمده بودند به دلیل خستگی 
به منزل رفته بودم و گوشی بنده سایلنت بود . ساعت 

6 دیدم ایشان بعد از مواجه شدن به بسته بودن مغازه با بنده 
تماس گرفته بودن که من جوابگو نبودم. بعد از تماس دوباره من 
ایشان با وجود دور شدن دوباره برگشته و جنس بنده را تحویل 
دادن. باز هم جالبتر اینکه علی رغم اصرار بنده برای دادن انعام 
یا هزینه به هیچ عنوان قبول نکردند. ای کاش تمامی کارمندان 

شرکت ها اینگونه رفتار می کردند. مطمئنا این رفتارها 
جهت جذب مشتری های بیشتر شرکت هایی همچون 

دیجی کاال بسیار نقش خواهد داشت.

این فروشگاه واقعا دارای خالقیت است و این حتی 
از طراحی سایت شما مشخصه... من فقط جهت تشکر 
پیام دادم و اینکه افتخار می کنم به همه ی افراد اون 

مجموعه به عنوان یک ایرانی...

باورم نمیشد بتونم سفارشم رو کنسل 
کنم. اما کارشناساتون باکمال احترام این 

کارو کردن. بازم ممنون. 

با سالم و احترام. خیلی خوشحال شدم که در پیشنهادهای شگفت انگیز 
سایت فروش کتاب را هم قرار دادید. من مسئول خرید یک سازمان دولتی 

هستم و از سایت شما رضایت کامل دارم. انشااله خریدهای بیشتری از 
سایت شما داشته باشم. 

فروشگاه رو دست 
دیجي هم مگه هست؟؟؟  
نههه................ تا االن 

که از بیش از ٩٠درصد از 
خریدایي که از شما کردم 

راضي بودم............
عالییییییي هستین 

شماااااااااا

 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

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

 منابع انسانی
 و اداری

 مرکز پردازش
 و لجستیک

متخصص آموزش و توسعه ی نیروی انسانی

مسئول دفتر

 سرپرست انبار شیفت سوم
)از ساعت 24:00 الی 8:00(

 محصول محتوا مالی بازاریابی

متخصص بازاریابی دیجیتال

مدیرهنری

متخصص محتوا)گروه ورزش، حسابدار)تامین، اموال(
قطعات خودرو،اسباب 

بازی،ابزارآالت مکانیک،لپ تاپ(

 پذیرای  نیروهای متخصص و مشتاق

ERP Implementation Specialist

 Senior SEO Specialist

UI Designer

UX Designer

Website Developer



نیام رسول زاده

مدیر ارشد محتوا

خرسو  نقیبی

رسدبیر

30

68

22

52

این شماره از مجله ی دیجی کاال را در حالی ورق می زنید که 
فروشگاه اینترنتی ما یکی از بزرگ ترین گام های توسعه ای 

خود را از زمان افتتاح تا امروز برداشته است. دیجی استایل، 
برند جدیدی در خانواده ی ماست که قرار است خیال شما را در 

حوزه ی مد و پوشاک هم راحت کند و با این وب سایت جدید، 
هنگام خرید لباس و  اکسسوری هم، می توانید همان تجربه ی 

دل پذیری کاربری دیجی کاال را برای خودتان تکرار کنید.
پس یک قدم نزدیک تر بیا و: #سبکتوبساز

فصل ها آداب خودشان را دارند. سبک زندگی مختص به خودشان را. نیازهای خودشان را. برای همین، یک راهنمای خرید فصلی )متعلق به 
فروشگاهی که قرار است همه ی نیازهای شما را در خرید مرتفع کند( برای بررسی و انتخاب بدل به یک ضرورت می شود. در شماره ای که پیش رو 

دارید همکارانم تالش کرده اند راهنمایی کاربردی از رسته های مختلف و متنوع دیجی کاال را به دست تان برسانند تا بدانید در پاییز ۹5 هم هم چنان 
خرید آنالین از بزرگ ترین فروشگاه اینترنتی کشور راحت تر و ساده تر از راندن و ماندن در ترافیک کالن شهرها و گیج شدن در شلوغی فروشگاه ها 

و انتخاب های نامطمئن به وقت خرید است. برای اطمینان بیش ترتان نسبت به روش های تعویض و مرجوعی و رسیدن به آن چه مطلوب تان در 
خرید است راهنماهای تصویری این شماره کمک کننده خواهند بود و البته که برای اتفاق تازه ی حوالی مان یعنی دیجی استایل هم صفحاتی ویژه را 

اختصاص داده ایم تا با اطالعات کافی خرید آنالین از برندهای پوشاک را هم تجربه کنید. این صفحات تنها معرف بخشی از مجموعه ی بزرگ ماست و 
هم چنان چرخیدن در قفسه های مجازی خود دیجی کاال پیشنهاد اول است؛ جایی که همیشه چیزهایی برای غافل گیرکردن تان وجود دارد.
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ISNN:2252-0651
آدرس: تهران- خیابان بهشتی

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

تلفن:
 885374۹2 

 فکس:
885374۹3  

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 43 
تلفن تماس و فکس: 

 02۱ - ۶۱۹30000
صندوق پستی :
۱5875-34۶۹ 

info@digikala.com
 www.digikala.com

چاپ: 
 هنر سرزمین سبز- راه فردا

 قیمت های 
این شماره  
در طول آبان ماه۱۳۹۵ 
)به مدت ۳0روز( 
در فروشگاه اینترنتی 
 دیجی کاال 
اعتبار دارد.

خدمات 
 پس از فروش
با تمام این تفاسیر ممکن 
است شما به هر دلیلی از 
کاالی خود راضی نباشید و 
تصمیم به مرجوع کردن کاال 
بگیرید. دیجی استایل هیچ 
مشکلی در این زمینه ندارد 
و خدمات پس از فروش این 
مرکز با آغوشی باز پذیرای 
شما خواهد بود. شما 
می توانید به راحتی محصول 
مورد نظر خود را مرجوع کنید 
و هزینه خود را پس بگیرید؛ 
البته طبق قوانین بهداشت 
این مورد در کاالهایی که 
معذوریت بهداشتی دارند 
صدق نمی کند. 

انگیزه ایجاد دیجی استایل

دیجی استایل با هدف راه حل های خرید آسان به صورت 
آنالین پایه گذاری شده است . همه ما می دانیم که خرید کردن 
به صورت آنالین همیشه با مشکالتی جدی مواجه بوده است 
که در برخی  موارد  هم به مرجوع کردن کاال می انجامد، اما این 
مجموعه تمام تالش خود را کرده است تا تمام معضالت خرید 
دیجیتالی را از بین ببرد و کاربر بتواند با اصولی ترین روش های 

ممکن و بدون دغدغه خرید خود را انجام دهد . به عنوان مثال با 
توجه به اینکه در برند های مختلف  ممکن است با یک سایز، اما 
قالب های متفاوت مواجه شوید ما با همراهی شما قدم به قدم 

استاندارهای سایز در برندهای مختلف را مرور خواهیم کرد. 
این کار باعث می شود بتوانید به راحتی از هر برندی با هر نوع 

سایز بندی محصول مناسب خود را انتخاب کنید. دیجی استایل 
با آرشیو کامل عکس های محصوالت و عکاسی اختصاصی خود 
با باالترین کیفیت به شما کمک می کند تا با نگاه دقیق تری کاالی 

خود را قبل از خرید ببینید . 

هم سطح  با استاندارد جهانی 

دیجی استایل مفتخر است غیر از برندهایی که در ایران 
نمایندگی دارند و در این راه با ما همرا ه شده اند  نمایندگی 

رسمی برندهایی در دنیا  باشد  که هیچ نمایندگی اصلی 
و شعبه فروش رسمی در ایران ندارند و این مجموعه هر 

فصل  بیشترین محصوالت آن برند را خواهد داشت . تمام 
مجموعه محصوالت  دیجی استایل همزمان با محصوالت 
موجود  آن برند در دنیاست. همین مساله مهم ترین دلیل 
برای قیمت های مناسب و واقعی در دیجی استایل است. 

وقتی وارد سایت می شوید فرقی نمی کند یک مادر، کارمند، 
جوان یا یک نوجوان یا به دنبال خرید برای کودک خود 

باشید؛ شما می توانید با خیال راحت با هر سلیقه ای به 
دنبال محصول مورد نظرتان بگردید و آن را پیدا کنید. ما از 

اولین کلیک با شما هستیم و تا بعد از رسیدن کاال به دست 
شما همچنان شما را پشتیبانی می کنیم، شما در این 

مجموعه هرگز با در بسته رو به رو نخواهید شد.

 # سبکتو بساز

خبر خوب این است که دیگر الزم نیست شما برای خرید محصول مورد نظرتان به کشوری دیگر سفر کنید یا به اقوام خارج از کشورتان سفارش کاال بدهید، بلکه 
می توانید به راحتی و بدون اتالف وقت خرید خود را انجام دهید. دیجی استایل قرار نیست فقط یک مجله معمولی مد و فشن باشد. ما قصد داریم سبک زندگی شما 
را تغییر بدهیم و شما را از بی دردسرترین و با کمترین هزینه به سمتی ببریم که شما  دوست دارید. ما هستیم تا شما کم ترین وقت و انرژی را برای خرید هر آنچه الزم 

دارید صرف کنید. ذخیره کردن زمان می تواند مهم ترین عامل پیروزی در زندگی شما باشد و این امر برای ما مهم است. 

92

42

84

12

4



 هدیهکیف

در سایت دیجی استایل  کاالها در سه رسته ی اصلی» زنانه«،» مردانه«و 
»بچگانه«  دسته بندی شده اند.هم چنین در بخش  »جدیدترین ها« می 

توانید جدیدترین نمونه های پوشاک،کیف و کفش های مردانه، زنانه و 
بچگانه ی موجود در سایت را مشاهده کنید.

با کلیک روی گزینه ی »برندها« می توانید تمام محصوالت مربوط به برند 
مورد عالقه تان را پیدا کنید و در قسمت »فروش« کاالهایی را مشاهده خواهید کرد 

که در جشنواره های فروش هر فصل در سایت به فروش خواهند رسید. 

برای دسترسی راحت و انتخاب بهتر، هرکدام از رسته ها به چندین زیرگروه مختلف 
تقسیم شده اند که در صفحات پیش رو با این زیرگروه ها آشنا خواهید شد.

 رسته   مردانه

 رسته  زنانه

 رسته   بچگانه

 اکسسوریکفش لباس

لباس

پسرانه

 هدیه اکسسوریکفش کیف

این رسته دارای این گروه هاست:

این رسته دارای این گروه هاست:

این رسته به سه زیرگروه تقسیم می شود:

 در سمت راست صفحه سه قسمت مختلف وجود دارد که به شما این امکان را می دهد تا  بتوانید رنگ پوشاک مورد نظر خود را انتخاب کنید، وارد 
محصوالت برند مورد عالقه ی خود شوید یا اگر دنبال پوشاک خاصی هستید در قسمت دسته بندی، به راحتی آن را پیدا کنید. 

در باالی صفحه شما می توانید محصوالت موجود را بر اساس پربازدیدترین، جدیدترین، پیشنهاد ویژه، پرفروش ترین و براساس قیمت نزولی یا 
صعودی مرتب سازی کنید.

با اسکرول کردن صفحه، می توانید دیگر بخش های سایت ازجمله پیشنهادهای ویژه، پربازدیدترین ها، جدیدترین ها و بخش استایل هفته را 
ببینید. کالکشن های جدید با تخفیف ویژه، از دیگر قسمت های جذاب دیجی استایل است.

وسایلی که  برای 
هدیه دادن به 

مردان  مناسب اند

وسایلی که برای هدیه 
دادن به زنان مناسب 

هستند

کمربند، کاله 
و کپ، ست و 

کراوات

کیف دستی و دوشی 
کیف و کوله ورزشی، 

کوله پشتی، کیف پول 
و کارت

کیف های دستی، 
دوشی، پاسپورتی، 
کوله پشتی، کیف 
و کوله ی ورزشی و 
کیف پول و کارت

کیف های دستی، 
دوشی، پاسپورتی، 
کوله پشتی، کیف و 

کوله ی ورزشی و کیف 
پول و کارت 

 بوت و نیم بوت، 
کفش های رسمی، 

کفش روزمره، 
صندل و دمپایی 
و اکسسوری های 

مردانه

 کفش های 
پاشنه بلند، تخت، 

کتانی، صندل، دمپایی 
و روفرشی 

 کاپشن و پالتو و 
بارانی، ژاکت و پلیور، 
سویشرت،پیراهن، 

کت و جلیقه، تی شرت 
و پولوشرت،  شلوار،  
جوراب، جین،لباس 
ورزشی، لباس زیر  

ولباس راحتی

پالتو، بارانی و کاپشن، مانتو، ژاکت 
و پلیور، سویشرت، تاپ و تونیک، 

تی شرت و پولوشرت، بلوز و شومیز، کت 
و جلیقه، شلوار، لگ،جین، پیراهن، 
سرهمی و سارافون، دامن، شلوارک، 

لباس ورزشی، جوراب و شال و روسری 

کفش پسرانه لباس پسرانه

کفش و پاپوش نوزادنوزاد  اکسسوری نوزاد لباس  نوزاد

می توانید در این بخش لباس های زیبا 
با رنگ های شاد مانند ژاکت و پلیور، 
سوی شرت و هودی، کت و جلیقه،  
تاپ، تی شرت و پولوشرت، بلوز و 

شومیز، سرهمی، شلوار و شلوارک، 
پیراهن، دامن، لباس زیر، لباس خواب 

و راحتی، ست نوزاد، جوراب، کاله، 
شال و دستکش را  برای نوزاد خود 

انتخاب کنید.

لباس های پسرانه شامل تی شرت و پولوشرت، کاپشن، 
بارانی و پالتو، سوی شرت و هودی، ژاکت و پلیور، پیراهن، 
جین، کت و شلوار، کت و جلیقه، شلوار و شلوارک، لباس 

زیر، خواب و راحتی، لباس ورزشی، ست لباس پسرانه 
و جوراب است. بوت و نیم بوت   کفش روزمره، کفش 

مهمانی، ورزشی، صندل و دمپایی، انواع کفش های این 
زیرگروه را تشکیل می دهند.

در بخش لباس دخترانه، تاپ و تی شرت، بلوز، شومیز 
و تونیک، شلوار، شلوارک و لگ، جین، پیراهن، لباس 
ورزشی، لباس زیر، خواب و راحتی و جوراب و جوراب 

شلواری موجود هستند و در بخش کفش ها می توانید 
بوت، نیم بوت، کتانی، کفش مهمانی و... را پیدا کنید.

کفش دخترانهدخترانه لباس دخترانه
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خریدکردن راحت  شده است. تا چندسال پیش فکرش را هم نمی کردیم روی مبل راحتی خانه مان لم بدهیم و دور از هیاهوی خیابان، بدون احساس 
فشار، با دید باز و از همه مهم تر بدون اتالف وقت، خرید خوبی داشته باشیم و یک قدم جلوتر از همه از فروش های ویژه، تخفیف ها و قیمت روز کاالها 

با خبر شویم.دیجی استایل این کار را برای شما آسان کرده است. همان اعتمادی که تا به حال به کیفیت و خدمات دیجی کاال داشته اید، این بار با 
دیجی استایل تجربه خواهید کرد. برای یک خرید درست و حسابی و بی نقص از  دیجی استایل، حتما به یک راهنمای گام به گام و بی نقص نیاز دارید. 

همه چیز این جاست:

قبل از انجام خرید باید در سایت ثبت نام کنید. این کار را 
می توانید در بدو ورود به سایت Digistyle.com یا پس از 

انتخاب کاالی موردنظرتان، هنگام ثبت خرید انجام دهید. 
با یک بار ثبت نام، سایت شما را با همان نام کاربری خواهد 

شناخت.

پس از بازگشت به صفحه ی 
اصلی دسته بندی محصوالت 
را خواهید دید. محصوالت به 
ترتیب جدیدترین ها، مردانه، 

زنانه، بچه گانه، برندها و 
فروش ویژه دسته بندی شده اند. 

با قرار گرفتن روی هر یک از این 
دسته ها زیر مجموعه ی هر کدام 

قابل مشاهده است. 

برای مثال در دسته ی زنانه، 
لباس زنانه، کیف زنانه، کفش 
زنانه، اکسسوری زنانه و حتی 
محصوالتی که بهترین گزینه 
برای هدیه دادن هستند، به 
شما پیشنهاد شده است. 

هر کدام از این دسته ها خود 
زیرمجموعه هایی دارند. 

در دسته بندی اصلی سایت، 
دو گزینه ی جدیدترین ها و 

فروش ویژه برای آسان تر کردن 
انتخاب برای شما، وجود دارد. 

با کلیک روی این دسته بندی ها 
می توانید کاالی موردنظر خود را 
از میان برندهای موجود بیابید. 

 پس از انتخاب دسته  بندی  
تی شرت و پولوشرت، 
وارد صفحه  می شوید. 

محصوالت موجود در این 
دسته را مشاهد می کنید. 

پایین هر محصول اطالعات 
اولیه درباره ی آن داده شده 
است. این اطالعات شامل 
برند سازنده، نوع و جنس 

کاال و قیمت آن است. 

با ورود به صفحه ي یک 
زیرمجموعه، می توانید 
کاالهای آن را براساس 
برند یا براساس رنگ 
مشاهده کنید. در این 
حالت زودتر و راحت تر 
کاالی موردنظرتان را 
پیدا خواهید کرد.
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 با کلیک کردن روی کاالی انتخابی تان، می توانید تصویر کاال را از 
زاویه های مختلف مشاهده کنید. در سمت راست، نمای کامل کاال را 
از چهار طرف می بینید. با قرار گرفتن روی هر یک از این گزینه ها، دید 

بزرگ تری از کاال خواهید داشت.

زمانی که کلید ثبت اطالعات را بزنید، بار دیگر سبد 
خرید شما مقابل تان باز می شود. در این صفحه 
عالوه بر مشخصات کاال و مبلغ معین، می توانید 

بار دیگر رویه های بازگرداندن کاال، روش های 
ارسال کاال و تضمین اصالت کاال را مطالعه کنید. 
دقت کنید در صورت اتمام موجودی کاال، پیش از 
نهایی کردن خرید، کاال از سبد خرید شما حذف 

خواهد شد پس با زدن کلید ثبت سبد، خریدتان 
را نهایی کنید.

در صورتی که بعد از مطالعه ی ویژگی ها و 
مشخصات کاالیی خاص، تصمیم به خرید آن 

گرفتید. قبل از هر کاری گزینه ی سایز و رنگ 
موردنظرتان را بررسی کنید. سپس روی گزینه ی 
افزودن کاال به سبد خرید کلیک کنید. به همین 

راحتی کاال به سبد خرید شما اضافه می شود. 
در این مرحله می توانید تعداد کاالی موردنظرتان 
را زیاد یا کم کنید. قیمت نهایی، جمع کل خرید 
شماست که در صورت برخورداری از تخفیف، 

مبلغی از آن کم می شود.

برای انجام این مرحله از خرید و رفتن به مرحله ی بعدی گزینه ی »ثبت سبد و مرحله ی بعد« 
را انتخاب کنید. در این مرحله از شما خواسته شده برای تکمیل مراحل خرید، اطالعاتی را از 
پیش وارد کرده بودید، تکمیل کنید. فرم مورد درخواست را پر کنید. پیش از انتخاب گزینه ی 
ثبت اطالعات، در پایین صفحه، با زدن تیک، با تکمیل اطالعات حقوقی سازمان مورد نظر خود 
می توانید اقدام به خرید سازمانی با دریافت فاکتور رسمی و گواهی ارزش افزوده کنید. 

وقتی روی محصول 
مورد نظرتان کلیک کنید؛ 
در سمت چپ محصول 
به ترتیب، برند، نوع، 
رنگ بندی موجود، کد، 
امتیاز داده شده توسط 
کاربران، سایزهای موجود، 
راهنمای سایز، قیمت 
اصلی و در صورت تخفیف 
قیمت پس از تخفیف و 
در آخر گزینه ی افزودن به 
سبد خرید را می بینید. 

با کلیک کردن روی 
»راهنمای سایز« 
می توانید سایز مناسب 
خود را با توجه به برند 
آن محصول انتخاب 
کنید.

اگرتصمیم به خرید گرفتید، قبل 
از هر کاری در صفحه ی کاالی 
موردنظر گزینه ی سایز و رنگ 
موردنظرتان را کلیک کنید.

در قسمت چپ 
صفحه  گزینه های به 
اشتراک گذاری آدرس 
صفحه  در گوگل پالس، 
فیسبوک و توئیتر 
امکان پذیر است. 

در این قسمت 
ویژگی های محصول 
با جزییات بیان شده 
است.  ویژگی هایی از 
قبیل اندازه ، فرم یقه، 
طرح روی آن، جیب، 
بافت پارچه، تناسب 
با استایل مشخص، 
جنس، دمای مناسب 
برای شست وشو، 
قابلیت اتوکشی و....  
که شما را در انتخاب 
محصول مورد نظرتان 
مطمئن خواهد کرد.

زیر گزینه ی افزودن به سبد خرید، سه 
گزینه وجود دارد. گزینه ی اول از سمت 
راست شما را به رویه های بازگرداندن 
کاال راهنمایی می کند. گزینه ی وسط 

مربوط به روش های ارسال کاالست و 
گزینه ی سمت چپ تضمین اصالت کاال 

را شرح می دهد. 

می توانید در قسمت نظرات 
کاربران، نظر خود را بیان کنید و 

نظر بقیه ی کاربران را هم مطالعه 
کنید. این کار در انتخاب گزینه ی 
درست به شما کمک خواهد کرد.

 در مرحله ی آدرس،  محل دریافت سفارش تان را وارد می کنید. برای 
این کار گزینه ی افزودن آدرس جدید را انتخاب کنید. آدرس پستی 

دقیق تان را وارد کنید. این آدرس با نام کاربری شما ثبت می شود.   کمی 
پایین تر، می توانید شیوه و محدوده ی زمانی ارسال را هم انتخاب کنید. 

سفارش شما  طبق دو روش »پست اکسپرس« و »پست پیشتاز« 
ارسال خواهد شد.
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خواب خوب در شب، باعث تقویت سیستم ایمنی بدن، کمک به 
سیستم عصبی در تقویت حافظه، ساماندهی یادگیری و کاهش 

میزان آسیب پذیری می شود؛ در واقع وقتی خوب بخوابید، بیماری 
دیرتر به سراغ تان می آید و کمتر خسته می شوید. خواب خوب 
نمی گذارد شما در طول روز احساس بی حوصلگی کنید و اجازه 

نمی دهد کسی با کنایه ی »از دنده ی چپ بیدار شدی؟!« شما را 
آزار دهد.اگرچه در یک خواب خوب عوامل زیادی دخالت دارند؛ 

مهم ترین شان را می توان اتاق خواب دانست. هرجای دنیا که 
باشید، هر شغلی که داشته باشید و با هر کسی که زندگی کنید، 

در نهایت یک پناهگاه برای خودتان نیاز دارید. جایی که بعد از 
دغدغه های روزانه تان بتوانید در آن استراحت کنید و به آرامش 
برسید. اتاق خواب شما، شخصی ترین حریم شماست؛ پس در 

چیدمان و انتخاب اجزای آن نهایت دقت را داشته باشید. در 
صفحات پیش  رو با بخشی از کاالهای مناسب برای داشتن یک 

اتاق خواب ایده آل آشنا می شوید.

عکـس: استــودیــو

اتاق خواب شما، شخصی ترین حریم 
شماست؛ پس در چیدمان و انتخاب 

اجزای آن نهایت دقت را داشته باشید 

کاالهای صفحات پیش رو را در دیجی کاال پیدا کنید

گروه نور و روشناییگروه دکوراتیوگروه صنایع دستی



آینه ی گرد با قاب  مستطیل شکل کاشی شکسته ی رنگی

آینه گالری اسعدی طرح گره چینی

بیش تر افراد روزانه بارها از آینه برای دیدن خود استفاده می کنند، اما کاربرد آینه در همین 
یک مورد خالصه نمی شود. خوب است برای اتاق خواب تان آینه ای در نظر بگیرید که جز کارآمد 
بودن، زیبا هم باشد. موزائیک کاری یکی از هنرهای بسیار قدیمی است که هنوز هم طرفداران 

زیادی در سرتاسر دنیا دارد. آینه ی گرد با قاب مستطیل شکل کاشی شکسته، هنر دست 
است و چهره ای آمیخته از سنت و مدرنیته به اتاق خواب تان می بخشد.

اگر می خواهید از آینه ی اتاق خواب تان به عنوان تابلویی 
زیبا نیز استفاده کنید، آینه ی گالری اسعدی طرح گره چینی 

را انتخاب کنید. این آینه، قابی چوبی دارد و دورتادور آن 
گره چینی شده است؛ هم چنین چهار گل سفالی فیروزه ای 
رنگ در چهار کنج آینه، هم نشینی زیبایی از سفال و چوب 

را به نمایش می گذارد.

ابعاد آینه:

27.5  27.5 سانتی متر

ارتفاع:

 126 سانتی متر

وزن کلی:

2.960

ارتفاع:

80 سانتی متر

وزن کلی:

1.200

وزن کلی:

2.900

ابعاد:

45  55 سانتی متر

ابعاد:

 64 64   19 سانتی متر

ابعاد:

40  40 سانتی متر 126

  کاشی ها روی قابی از جنس 
چوب چسبانده شده اند

  این آینه در اصفهان 
تولید شده است

  صد در صد دست ساز

199,000
229,000

319,000 81,000

   قابل نصب 
روی دیوار

   این آینه ساخت گالری هنری اسعدی است

ابعاد آینه:

50  50 سانتی متر

وزن کلی:

3.492

شکل قاب:

مربع
شکل آینه:

مربع

Z2 چراغ  آویز مسینا مدل

استفاده از چراغ  آویزهایی با طراحی ساده و در عین حال جذاب، برای 
مکان هایی مثل اتاق خواب انتخاب بسیار مناسبی است. چراغ آویز 

مسینا مدل Z2 خالف اکثر چراغ های آویز موجود در بازار، از چوب 
ساخته شده است. اجزای این چراغ آویز با ظرافت خاصی برش 

 PVC -خورده اند و وزن بسیار پایینی دارند. کالهک این آویز از کتان
ساخته شده و نور زیبایی را به اتاق خواب تان می تاباند.

جنس بدنه:

چوبی

جنس بدنه:

چوبی

  ایـن چـراغ دارای یـک عدد 
سـرپیچ المپ E27 اسـت

  کالهک آن دارای 
ابعاد 19 × 40 است

  جنس کالهک  
مخمل- لمینیت است

محصوالت دکوری چوبی معموال از محبوب ترین اجناس در بین خریداران 
هستند؛ چرا که چوب، بیش از سایر اجناس قابلیت هماهنگ شدن با 
لوازم دکوری گوناگون را دارد. چراغ ایستاده ی مسینا،مدل NS-T پایه ای 

چوبی به شکل صلیب دارد که باعث می شود با وجود وزن نسبتا کم 
)کم تر از ۳ کیلوگرم( پایداری بسیار خوبی داشته باشد.

N5-T چراغ ایستاده ی مسینا مدل

  ابعاد کالهک این آویز 15×30 سانتی متر است

  دارای یک عدد سرپیچ المپ E27 است
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   از ورق آهن ساخته شده است

   دارای چسب ژالتینی است که 
صدمه ای به دیوار نمی زند

ضخامت:

3سانتی متر

وزن بسته بندی:

0.250
ابعاد بعد از نصب:

30 سانتی متر 110

   این طاقچه قابلیت شست وشو و 
نصب روی سطوح گوناگون را دارد

33,000

وزن کلی:

1.120
ابعاد:

12.5  21 سانتی متر 47
جنس بدنه:

فلز

ابعاد بعد از نصب:

7 سانتی متر 14
جنس:

پارافین

  این طبقه دارای رنگ بندی متنوعی است

  رنگ آبی این شمع باعث 
افزایش آرامش و تمرکز 

می شود

  جاشمعی دارای 
دستگیره است

  پایه ی این جاشمعی از فلز برنج ساخته شده است

وزن کلی:

0.233
ابعاد:

14 22.5 سانتی متر 16

شمع ایکیا مدل Sinnlig Dhs7طاقچه ی مجازی صال سو آرت طرح اصفهان 2

ست دوتایی جاشمعی فانوسی گالری انار مدل اشک آبی

Rectangle طبقه ی فریم دار مستطیل جاکوب مدل

اگر به هنرهای دستی مانند مینا کاری عالقه دارید، نگذارید زندگی 
شهری و فضای کوچک آپارتمان ها لذت دیدن ظروف زیبای میناکاری 
را از شما بگیرد. طاقچه ی  مجازی صال سو آرت طرح اصفهان ۲ دارای 
طرح هایی از هنرهای دستی اصفهان است. این طاقچه با ضخامت 

بسیار کم خود به راحتی بر دیوار اتاق خواب شما نصب می شود 
و بدون اشغال فضای اضافی، تنها با استفاده از خطای دید شما، 

طاقچه ای زیبا را برای تان تداعی می کند. 

اتاق خواب هر خانه آرام بخش ترین قسمت آن خانه است؛ پس 
استفاده از شمع را در اتاق خواب تان فراموش نکنید. شمع ایکیا مدل 

Sinnlig Dhs7 با رنگ آبی و رایحه ی ساحلی خود، فضایی سرشار 
از آرامش و احساس را برای تان فراهم می کند. این شمع ساخته ی 

شرکت ایکیا، یکی از شناخته شده ترین برندها در زمینه ی تولید لوازم 
خانگی در دنیاست.

ویترای یا همان نقاشی روی ظروف شیشه ای، سالیان سال است که 
توسط هنرمندان کشورهای مختلف اجرا می شود و محبوبیت زیادی 
در بین مردم دارد. به کمک ویترای می توانیم ظروف شیشه ای ساده را 

به ظروفی چشم گیر و زیبا تبدیل کنیم. ست جاشمعی فانوسی گالری 
انار، مدل اشک آبی از این هنر بهره برده است. تلفیق رنگ هایی با 
پایه رنگ آبی و رنگ طالیی به کاررفته در پایه ی این جاشمعی، ظاهر 

دل انگیزی را برای آن ایجاد کرده است.

اگر در اتاق خواب تان فضای کافی برای قراردادن میز یا نصب کردن 
طاقچه های بزرگ چوبی ندارید، می توانید از طبقه ی فریم دار 

مستطیل جاکوب استفاده کنید. این قفسه ی دیواری با وجود این که 
از فلز تهیه شده، وزن کمی دارد و به راحتی روی دیوار نصب می شود. 

طبقه ی فریم دار، محل مناسبی برای اجسام سبک مانند شمع، 
ساعت و لوازم تزئینی خواهد بود. 

3 تکه

3

فرم ظاهری:

استوانه ای
زمان اتمام:

45 ساعت

   استفاده از شمع
فضای اتاق تان را رمانتیک تر می کند

  سایز شمع: 5 سانتی متر

39,000
30,000

165,000
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ابعاد:

70  50 سانتی متر

  نوع بافت این گبه
 ریزبافت اعالست

  جنس نخ های تار، پود و 
پرزهای این گبه از پشم است

  ارتفاع نخ خاب گبه
 ۲ سانتی متر است

  گبه رنگ، حاشیه و رنگ زمینه ی الوان دارد

وزن کلی:

1
قابلیت شست وشو:

دست، ماشین لباس شویی
جنس:

داکرون

قابلیت شست وشو:

دارد

جنس:

فوم

جنس روکش:

کتان

گبه ی دستبافت دو متری

شکل:

مستطیل
وزن کلی:

6
ابعاد:

125  163 سانتی متر

همیشه الزم نیست برای زیباتر شدن چیدمان منزل یا اتاق خواب تان از 
جدیدترین محصوالت بازار استفاده کنید، گاهی استفاده از لوازم سنتی 
زیبایی را دوچندان می کند. گبه، زیراندازی سنتی است که از پشم بافته 

می شود. بافت این محصول زیبا را به عشایر و چادرنشینان نسبت 
داده اند. در بافت گبه پود بیشتری به کار می رود و طرح های آن معموال از 

طبیعت زندگی عشایر الهام می گیرد. گبه ی دستبافت دومتری کد ۱0۱8۵7 
به صورت گیاهی رنگ رزی شده و محصول استان فارس است.

2,499,000

 بالش 1000 گرمی گالره سایز 70 × 50

بالش یکی از مهم ترین اجزای یک خواب خوب است. استفاده 
از بالشی مطابق با استانداردهای بهداشت جهانی، می تواند 
شما را از ابتال به دردهای عضالنی و تنفسی در امان نگه دارد. 

بالش ۱000 گرمی گالره از الیاف توپی پلی استر تهیه شده و 
روکشی از جنس نخ و داکرون دارد؛ هم چنین این بالش بسیار 

انعطاف پذیر بوده و مانع ورود فشار به قسمت های مختلف 
سر و گردن می شود.

21,000
  جنس الیاف این بالش متفاوت از 

الیاف معمولی است
  بالش گالره انعطاف پذیر، سبک 

و راحت است

  این بالش برای همه ی افراد مخصوصا 
بانوان باردار بسیار مناسب است

  روکش بالش از الیاف 
کتان ساخته شده و 
ضدحساسیت است

Body بالش طبی هوشمند مدل

بالش فقط وسیله ای برای زیر سر گذاشتن 
نیست. برخی بالش ها به بالش بدن 

معروفند و از سر تا پا را پوشش می دهند. 
بالش طبی هوشمند مدل body از فوم 
هوشمند و به شکل حرف L انگلیسی 

طراحی شده است. هنگامی که وزن بدن 
روی این بالش قرار بگیرد، با پخش یکسان 

نیرو از گردن، شانه ها، بازوها، شکم، زانوها 
و حتی ساق پا محافظت می کند.

99,000
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  این پتو دوردوزی 
شده است

قابلیت شست وشو:

دارد

قابلیت شست وشو:

دارد

ابعاد:

130  150 سانتی متر

ابعاد:

180  220 سانتی متر

جنس:

میکروفایبر

جنس:

میکروفایبر

   پتوی دو نفره ی افرا چهارفصل بوده 
و برای بزرگ ساالن طراحی شده است

  الیاف این پتو 
فوق العاده نرم و 
ضدحساسیت است

پتوی تن پوش فضای بیرونی افرا سایز بزرگ

یکی از لذت بخش ترین کارها در روزهای سرد پاییز و زمستان این 
است که پتویی به خودتان بپیچید و از گرمای آن لذت ببرید. اتفاق 

جالب تر این است که پتوی تان قابل پوشیده شدن باشد. پتوی 
تن پوش افرا با ابعاد کوچک و وزن سبک خود، می تواند یک همراه 
همیشگی در گردش ها، سفرها یا لحظات استراحت تان باشد. 

پتوی دو نفره ی افرا 180 × 220

پتوی دو نفره ی افرا ساخت شرکت 
به نخ سازان است که در تمامی مراحل 

بافت، رنگرزی و بسته بندی از مناسب ترین 
ماشین آالت نساجی استفاده می کند. این 

پتو به خاطر الیاف یک سانتی متری به کار 
رفته در آن، وزن سبکی دارد و به راحتی قابل 

حمل و جابه جایی است.   

   از الیاف ضدحساسیت 
تهیه شده است

95,000

79,000

2021

 اپلیکیشن دیجی کاال را دانلود کنید

 محصوالت شگفت انگیز ویژه  
 نمایش نمودار قیمت محصوالت

نمایش سه بعدی محصول
به من اطالع بده 

کارت هدیه 
قابلیت مقایسه محصوالت 



تغذیه ی کودکان به دلیل اینکه بدن آسیب پذیری دارند و در حال رشدند، اهمیت 
زیادی دارد. این اهمیت شامل دو بخش است: غذایی که به کودک می دهید و لوازمی 

که برای غذادادن به او استفاده می کنید. استفاده از لوازم غذاخوری مخصوص و 
مناسب شرایط کودک از مواردی است که بهتر است به آن توجه کنید. در صفحات 

پیش رو با بعضی از لوازم غذاخوری مناسب برای کودک تان آشنا می شوید.

وقتی ابزار کافی مهیا باشد غذاخوردن به یکی از 
سرگرمی های بچه  ها   تبدیل می شود؛ ابزاری که آن ها را در 

گروه مادر و کودک  دیجی کارا به راحتی پیدا می کنید

عکـس: استــودیــو



کودک در زمان غذاخوردن باید در وضعیت خوبی قرار بگیرد که بتواند بدون 
فشار و ناراحتی غذا بخورد. نشستن روی صندلی غذاخوری مخصوص 

کودک، به او احساس نزدیکی به بزرگ ساالن را می دهد و باعث می شود از 
غذایش لذت بیش تری ببرد. صندلی غذاخوری بیبی لوکس مدل TH353 با 

قابلیت تنظیم ارتفاع، کمربند ایمنی و پشتی قابل تنظیم، باعث می شود 
کودک تان بدون ریخت وپاش و با لذت غذا بخورد. 

TH353 صندلی غذاخوری بیبی لوکس مدل

ابعاد:

103  76  56 سانتی متر
مناسب برای:

تا 6ماه/ وزن 50 کیلوگرم

وزن:

9

   سینی این صندلی 
قابل جداشدن و 
شست و شو است

   پشتی، در سه حالت 
و زاویه خواب مختلف 
تنظیم می شود

   برای حمل ونقل 
آسان تر، قطعات صندلی 

جدا و تا می شوند

  کمربند ایمنی پنج 
نقطه ای و پدهای 

محافظ شانه، از کودک 
محافظت می کند

نوشیدن آب در حفظ سالمتی و کنترل وزن کودکان نقش موثری دارد. کودکان به خاطر تحرک زیادی که دارند، بیش تر تشنه می شوند؛ 
به همین دلیل بهتر است همیشه مقداری آب همراه خود داشته باشند. استفاده از قمقمه ی کروکودیل کریک مدل Eco Kids با اندازه 
و وزن مناسب و نوع خروجی ضامنی، برای کودکان بسیار ساده است. با همراه داشتن این قمقمه، خیال تان راحت است که کودک تان 

همیشه چند لیوان آب همراه خود دارد.

قمقمه ی کروکودیل کریک مدل Eco Kids طرح گل ها

کودکان در سنین خاصی نیاز دارند که در کنار غذای اصلی، از غذای 
کمکی مانند سرالک استفاده کنند. سرالک خوری بون از پالستیک 

ساخته شده و استفاده از غذاهای رقیق را ساده تر می کند؛ هم چنین 
درپوش موجود در آن، از ورود آلودگی به داخل و از بیرون ریختن غذا 

جلوگیری می کند.

ظروف غذاخوری کودک، دارای ابعاد و اندازه های مختلف هستند و برای 
خشک کردن آن ها بعد از شست وشو به ابزاری متناسب با اندازه شان نیاز دارید. 
آب چکان ظرف کودک بون مدل B397 به خاطر پایه ی بلندش برای خشک کردن 

پیش بند کودک مناسب است. این آب چکان را روی خشک کن ظروف کودک نصب 
کنید و از گلبرگ هایش برای آویزان و خشک کردن قطعات ریز استفاده کنید.

آب چکان ظرف کودک بون  مدل B397سرالک خوری بون  مدل B1012 ظرفیت ۹0 میلی لیتر

وزن خالی:

0.105

18سانتی متر

نحوه ی شست و شو:

دستی

گنجایش:

0.4 لیتر

   در قمقمه 
به صورت پیچی باز 

می شود

   به کمک خروجی ضامنی، با کمی کج کردن قمقمه 
می توان به راحتی آب نوشید.

    این آب چکان قسمت های 
مختلفی برای آویزان کردن 
ظروف با ابعاد مختلف دارد

  بسیار باکیفیت و سبک

جنس:

پالستیک

جنس:

پالستیک

ابعاد:

20  7.5  7.5 سانتی متر

مناسب برای:

4ماه به باال

390,000
53,00037,000

51,000

تر
ی م

انت
س

6

     از پالستیک نرم و فوق العاده 
لطیف ساخته شده است

گنجایش:

90 میلی لیتر

2425



ابعاد:

26  19  5 سانتی متر
جنس:

پالستیک

3 تکه

3 استفاده از ظروف چینی یا فلزی می تواند برای 
کودکان خطرناک باشد و به آنان آسیب برساند. 
پالستیک می تواند یکی از بهترین گزینه ها برای 

ظروف غذاخوری کودکان باشد؛ البته پالستیکی 
که عاری از مواد سمی و مضر است. ظرف 

  Lil Apple Plates غذاخوری کودک مانچکین مدل
از پالستیک مرغوب ساخته شده، فاقد ماده ی 
سمی BPA است و می توانید آن را در مایکروویو 

بگذارید.

کودکان ساعت گرسنگی خاصی ندارند و ممکن است در هر زمان از روز و در 
هر مکانی احساس گرسنگی کنند. به همین دلیل همراه داشتن مقداری 

غذا و نوشیدنی می تواند راه حل مفیدی برای شما باشد. فالسک غذا و شیر 
چیکو مدل 31015 دارای دو محفظه ی نگهداری غذا به حجم 250 میلی لیتر 

است؛ هم چنین یک قاشق در دسته ی فالسک وجود دارد که شما را از حمل 
کاالی اضافی بی نیاز می کند.

 ظرف غذاخوری کودک مانچکین
 Lil Apple Plates مدل 

فالسک غذا و شیر چیکو 
 مدل 31015

کودکان هم مانند بزرگ ساالن تمایل دارند که وسایل شخصی 
داشته باشند. ظروف غذاخوری کودک، از مهم ترین لوازم 

شخصی او است. ظرف غذای کودک بون مدل B869  با ظاهر فیل 
مانند و پنج قسمت جداگانه برای قرار دادن انواع خوراکی ها، 

انتخابی دوست داشتنی برای کودکان است.

B869 ظرف غذای کودک بون مدل

مناسب برای:

باالتر از 6ماهگی

ابعاد:

 29.2  13.2 13.2سانتی متر

 این ظرف دارای 
دستگیره ای برای 

حمل آسان تر است

نحوه ی شست و شو:

دست و ماشین ظرف شویی

جنس:

پالستیک

 این ظرف دارای سه 
قسمت مجزا برای تفکیک 

غذای کودک است

49,000

307,000

81,000

  سری این محصول 
به عنوان کاسه قابل 
مصرف است

وزن:

1.40

  دما را تا 5 ساعت 
ثابت نگه می دارد

عکـس: استــودیــو

  ظرف غذای بون دری محکم دارد که از 
ریختن مواد جلوگیری می کند
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اگرچه رنگ و ظاهر ظروف غذاخوری کودک عامل مهمی در جلب توجه کودک 
است، نباید سالمت  ظروف را نادیده گرفت. بعضی از لوازم پالستیکی در 
مجاورت گرما، مواد سمی تولید می کنند. ست ۵ تکه ی غذاخوری آنجلتو 

مدل Dog به علت استفاده از پلیمر های گیاهی و نشاسته ی ذرت، سالمتی 
کودک تان را به خطر نمی اندازد.

Dog ست 5 تکه غذاخوری آنجلتو مدل

قاشق، چنگال و کارد از اولین ابزاری هستند که کودک برای غذاخوردن به 
آن ها نیاز دارد. ابزار غذاخوری کودک ویژگی های خاص خودش را دارد: زیاد 
  B10129 گود نباشد، نشکن و دارای رنگ بندی شاد باشد. قاشق بون مدل

همه ی این مشخصات را دارد و باعث می شود کودک تان بدون ترس و با 
میل بیش تری غذایش را بخورد.

اکثر والدین روزانه چندین بار مجبور 
می شوند لباس های فرزندشان را 

عوض کنند، چرا که کودکان معموال 
به ریخت و پاش وقت غذاخوردن 

اهمیتی نمی دهند و لباس های شان 
را با انواع خوردنی ها و نوشیدنی ها 

کثیف می کنند. بهترین راه برای 
جلوگیری از این وضعیت، استفاده 
از پیش بند است. پیش بند کارامل 
از دو الیه ی پنبه ای ساخته شده که 
از نفوذ رطوبت به لباس نوزاد تا حد 

زیادی جلوگیری می کند.

B10129 پیش بند کاراملقاشق بون مدل
 ONK2385Y بسته 3  عددی

 این ست قاشق و چنگال 
رنگ بندی شادی دارد

5 تکه

5

جنس:

پالستیک

نحوه ی شست و شو:

دست و ماشین ظرف شویی

جنس:

سیلیکون

وزن:

0.498

    این ست 
غذاخوری، 

نشکن است

 فاقد هرگونه 
پالستیک مضر برای 
سالمتی کودک است

63,000

55,000
 قابل استفاده 
در مایکروویو

مناسب برای:

9 ماهگی

مناسب برای:

0 تا 6 ماهگی

ابعاد:

17 16 سانتی متر

  یک دکمه ی فشاری 
در پشت گردن به عنوان 

بست دارد

در سنین پایین، استفاده از نی برای کودکان دشوار است؛ این در حالی است 
که کودکان عالقه ی زیادی به نوشیدن آب و انواع آبمیوه دارند. در چنین 

وضعیتی، استفاده از لیوان هایی با سری نرم سیلیکونی برای کودکان بسیار 
دلنشین تر است. لیوان در دار بون یک لیوان با طراحی مخصوص کودکان 

است که در متحرک آن، از ریختن مایعات داخل آن جلوگیری می کند.

آبمیوه خوری یومیی مدل 400002P دارای بدنه ی شفاف ساخته شده از 
پلی پرو پیلن است که باعث می شود حجم مایعات داخل آن را راحت تر 

مشاهده کنید؛ هم چنین طراحی منحصر به فرد دریچه ی این آبمیوه خوری 
از نشت مایعات داخل آن جلوگیری می کند. مواد مضر BPA در ساخت این 

محصول به کار نرفته است.

B10158 400002لیوان در دار بون  مدل مدلP آبمیوه خوری یومیی  مدل

مناسب برای:

9ماهگی

جنس:

پالستیک

جنس:

پالستیک

 دارای یک انحنای 
میانی برای قرار گرفتن 
راحت تر در دست است

47,000

29,000

39,500

گنجایش:

280 میلی لیتر

 دو دسته برای حمل 
آسان تر این محصول، در 

نظر گرفته شده است

  این پیش بند 
ضدحساسیت است

2829



 زیبایی تو
 از مــن

راهنمای کامل یک آرایش پاییزی

وقتی 
از دیگران بپرسید »پاییز، 

شما را یاد چه چیزی می اندازد؟« ممکن 
است جواب های مختلفی بگیرید: هوای خنک، 

باران پاییزی، میوه های نوبرانه و... اما یک چیز در تمام 
جواب ها وجود دارد و آن یادآوری برگ های رنگارنگی است 

که از درختان می ریزند. اگرچه زیبایی های پاییز را نمی توان فقط 
در رنگ برگ هایش خالصه کرد، اما راز یک آرایش زیبای پاییزی در 

رنگ هایی است که در آن به کار می برید. رنگ هایی برگرفته از طبیعت 
و شبیه برگ های پاییزی: زرد، قرمز، طالیی، نارنجی و قهوه ای؛ 
رنگ های گرمی که بهترین انتخاب برای هوای نسبتا سرد پاییز 

هستند. 
برای این که یک آرایش پاییزی بدون نقص و زیبا داشته باشید، 
غیر از دانستن راه های درست آرایش کردن، باید از لوازم آرایش 
مرغوب با رنگ های مناسب فصل استفاده کنید. در صفحات 

پیش رو و در قسمت آرایشی و بهداشتی فروشگاه 
آنالین دیجی کاال با لوازم آرایشی مناسب پاییز 

و راه های انجام یک آرایش صحیح آشنا 
می شوید.

نیلوفر نیک بنیاد
تحریریه



قبل از آرایش، الزم است پوست خود را کامال تمیز کنید. استفاده 
از مواد آرایشی روی آرایش قبلی یا روی آلودگی های معمول سطح 

پوست، باعث می شود نتیجه ی خوبی از آرایش تان نگیرید و 
پوست تان جلوه ی خوبی نداشته باشد. 

  روزانه پوست صورت و گردن خود را 
به کمک یک پاک کننده ی خوب، تمیز کنید.
  می توانید از محلولی استفاده کنید که

 باکتری های سطح پوست را تا درصد زیادی کاهش دهد.
   استفاده از پاک کننده، پوست را خنک 

و ضدعفونی کرده، حس آرامش بیش تری به آن می دهد.
   لک های ناشی از آکنه و آفتاب به کمک بعضی
 پاک کننده ها تا حد زیادی قابل درمان هستند.

 پاک کننده ی صورت مورد 
 Blemish Control  سری

 Clarifying Cleanser مدل

نوع: ژل
حجم: 200 میلی لیتر

کشور سازنده: آمریکا

 بعد از پاک کردن صورت به کمک یک پاک کننده، برای یک نتیجه ی 
بهتر، از تونر استفاده کنید.

 تونرها، چربی و برق ناخوش آیند پوست را کنترل می کنند.
 به کمک تونر می توانید سایز منافذ پوست تان را اصالح کنید.

 یک تونر با پایه ی گیاهی باعث شفافیت و آرامش پوست می شود.
  با استفاده از تونر، راحت تر می توانید از ایجاد آکنه پیش گیری یا از 

عوارض آن جلوگیری کنید.

 تونر پاک کننده مورد 
Clarfying Toner مدل  Acne سری

نوع: محلول
حجم: 180 میلی لیتر

کشور سازنده: آمریکا

 وقتی پوست تان کامال تمیز شد، باید به فکر درمان کردن 
جوش های سرسیاه، سرسفید و چرکی  باشید.

  به کمک چسب جوش می توانید جوش های تان را از 
رطوبت، مواد آرایشی و آلودگی دور نگه دارید.

  چسب جوش به ترمیم سریع تر جوش ها و تخلیه ی 
جوش های چرکی کمک می کند.

  یک چسب جوش خوب باید قدرت چسبندگی و جذب 
باالیی داشته باشد و روی پوست، نامرئی شود.

چسب جوش روز میاکر
 Acne Pacth مدل 

تعداد: 12 عدد چسب
مناسب برای: انواع پوست

پاک کننده ی آرایش 
صورت و چشم بی یلندا 
Avocado مدل

نوع: محلول
مناسب برای: چشم
حجم: 125 میلی لیتر

صاف، تمیز، براق1

پاک کننده ی آرایش 2 فاز
 چشم و لب لورآل
demaquillant مدل 
نوع: محلول

مناسب برای: آرایش ضدآب چشم و لب 
کشور سازنده : فرانسه

150,000

111,600

20,500

27,000

25,000

3233



طبیعی، یک دست، 2
خوش رنگ

در هر مکانی که باشید و هر نوع آرایشی که بخواهید بکنید، اولین 
نکته، داشتن یک پوست خوش رنگ و یک دست است. پوست، اولین 

چیزی است که جلب توجه می کند. اگر پوست تان را درست آرایش 
کنید، حتی با کمی ریمل و برق لب هم می توانید یک آرایش طبیعی 

داشته باشید.

   اول از همه باید لک های ریز و درشت صورت تان را با پوشاننده )کانسیلر( بپوشانید.
   حواس تان باشد که کانسیلر، پوشاننده ی عیب هاست، نه یک ماده ی پایه برای آرایش تان!

   برای استفاده از کانسیلر، از ضربه های ریز انگشت یا یک برس مخصوص کانسیلر کمک بگیرید.
   برای پوشاندن تیرگی دور چشم هم باید از کانسیلر استفاده کنید.

   با یک تیر چند نشان بزنید! بعضی کانسیلرهای مخصوص چشم به جز پوشاندن عیب ها، 
مرطوب کننده، ضد چروک، ضدآفتاب، آب رسان و ضد التهاب هم هستند.

Trio Active کانسیلر پریم  مدل
نوع: مایع

پایه رنگ: روشن
شماره: 101

حجم: 15 میلی لیتر

   کرم پودری هم رنگ پوست خودتان انتخاب کنید.
   کرم پودر را به کمک برس یا ابر آرایشی روی تمام 

صورت و گردن خود پخش کنید.
   برای انواع پوست های چرب، خشک، حساس و 
معمولی کرم پودرهای مختلفی وجود دارد؛ کرم پودر 

مناسب پوست خود را بشناسید.
   برخی کرم پودرها هم زمان باعث آب  رسانی و 

جلوگیری از افتادگی پوست تان هم می شوند.

کرم پودر دی ام جی ام 
 Rich Cream سری

نوع: مایع
شماره رنگ: 445

نوع محفظه ی نگه دارنده: تیوپی
مبدا برند: اروپا

   در مرحله ی آخر باید کمی پودر آرایشی را به کمک ابر یا اسفنج مخصوص، روی صورت خود بزنید.
   پودر آرایشی بهتر است به رنگ کرم پودرتان باشد.

   استفاده از پودر آرایشی باعث مخملی دیده شدن ، از بین رفتن چربی اضافی و براقی پوست می شود.
   برخی پودرهای آرایشی را می توانید به دو صورت خشک و مرطوب استفاده کنید. 

   در آخر با استفاده از یک دستمال نمناک یا یک برس تمیز، اضافی پودر را پاک کنید.

کانسیلر بی یو 
Light Reflecting 3 مدل 

نوع: مایع
مناسب برای: پوست حساس

کشور سازنده: آلمان

 پنکیک کاپریس
M32 سری وت اند درای  مدل 

پایه رنگ: متوسط روشن
حجم: 6 گرم

کشور مبدا برند: ایتالیا

کرم پودر لیفتینگ کاپریس 
 Luminance EM25 مدل

نوع: مایع
حجم: 30 میلی لیتر
15 :SPF

کرم پودر این لی 
مدل Invory شماره 10

نوع: مایع
حجم: 40 میلی لیتر

کشور سازنده: ایران

پنکیک دی ام جی ام
 سری Even Complexion مدل Soft  Vanilla شماره 08

پایه ی  رنگ: روشن
حجم: 11 گرم

 مبدا برند: اروپا

پنکیک لورآل 
Infaillible مدل

پایه ی رنگ: متوسط
حجم: 9 گرم

کشور مبدا برند: فرانسه

19,000

30,000

72,000

34,500

59,00068,00050,000

92,500



 تیره ، روشن، 3
برجسته

برای داشتن گونه های برجسته یا بینی کوچک، حتما نباید دست به 
عمل های جراحی بزنید. با به کارگیری تکنیک های استفاده از لوازم 
آرایش هم می توانید برخی از نقاط صورت تان را برجسته و برخی 

دیگر را کوچک تر نشان بدهید. این کار با استفاده از رنگ های 
پاییزی مثل قهوه ای، هلویی و نارنجی بسیار ساده تر است.

   برای این که آرایش تان جلوه ی بهتری داشته باشد، 
باید از تکنیک تیره روشن استفاده کنید.

   به کمک پودر برنز می توانید قسمت هایی از 
صورت تان )مثل گونه ها، گوشه های پیشانی  و دو طرف 

بینی( را تیره تر کنید.
   زیر چشم و پایین گونه، روی چانه، روی بینی و جلوی 

پیشانی تان، پودر برنز نزنید، مگر این که بخواهید کال 
چهره ای برنزه داشته باشید.

   پودر برنز باید دو درجه از پوست خودتان تیره تر 
باشد.

   برای زدن پودر برنز از برس مخصوص استفاده کنید.

پودر برنز کننده میسلین 
Terracotta 46 مدل

مناسب برای: صورت و گردن
کشور سازنده : آلمان

20 :SPF

فوم برنز کننده پرایم 
 Corpex Auto Bronzing Foam مدل

مناسب برای: بدن
کشور سازنده : ایران
حجم: 150 میلی لیتر

   برای برجسته تر دیده شدن گونه ها می توانید از 
رژگونه هایی با رنگ های پاییزی استفاده کنید.

   از آرایش براق در فصل پاییز نترسید. یکی از 
قسمت های آرایش تان را حتما براق کنید. مثال رژگونه ی 

براق بزنید.
   بعضی افراد قسمت های مختلفی از گونه را برای 
زدن رژگونه انتخاب می کنند، ولی بهترین حالت این 

است که لبخند بزنید و بعد برس رژگونه را از روی گونه به 
سمت گوش تان ببرید.

 رژگونه کاپریس
 سری  Terre Cuite شماره 06

نوع: مات
حجم: 6 گرم

کشور سازنده: ایتالیا

 رژگونه لورآل 
مدل True Match Blush شماره 150

نوع: براق 
مناسب برای: انواع پوست

تن رنگ: هلویی 

 رژ گونه کاپریس 
مدل الکات گورمند 57

نوع: مات 
رنگ: کالباسی 
حجم:  8.5 گرم

رژ گونه بی یو 
Catwalk 25 مدل

نوع: مات 
رنگ: نارنجی روشن 
حجم:  7.5 گرم

35,000

35,000

59,000

48,500

51,000

45,000

3637



29,500

دودی، قهوه ای، 4
پاییزی

اگرچه زیرسازی پوست و یک دست کردن آن در فصل پاییز فرق 
زیادی با فصل های دیگر ندارد، اما این موضوع در مورد آرایش 

چشم ها کامال فرق می کند. بهترین حالت آرایش چشم در فصل 
پاییز، آرایش تیره یا دودی است. منظور از آرایش دودی، فقط 
استفاده از رنگ خاکستری نیست، بلکه »دودی« یک سبک از 

آرایش چشم است.

   برای آرایش چشم ها، از ابروهای تان شروع کنید. ابروها نقش 
مهمی در زیباشدن چشم های تان دارند.

   اگرچه مدل و رنگ ابرو سلیقه ای است، به یاد داشته باشید که 
ابروهای نازک سن شما را بیش تر نشان می دهد.

   از مداد و سایه های ابرو با پایه رنگ خاکی استفاده کنید. 
پایه رنگ قرمز ابروهای تان را غیرطبیعی می کند.

   ابتدا با مداد قسمت های زیر ابرو، کمان، انتهای ابرو و قسمت های 
تیره را پر کنید و سپس با برس مخصوص ابرو، رنگ را پخش کنید.

ماژیک ابرو کاپریس
 مدل مارکیور سورسیلز تاتو 02

رنگ پایه: قهوه ای تیره
کشور سازنده: آلمان

مداد ابرو کاپریس 
مدل سورسیلز دیزاینز 03

نوع: پرکننده ی ابرو به صورت طبیعی
رنگ پایه:  قهوه ای روشن

کشور سازنده:  آلمان

 مداد ابرو بی یو
Definer 5 مدل 
شماره رنگ: 5
پایه رنگ: قهوه ای روشن
کشور سازنده: آلمان

   در آرایش چشم پاییزی حداقل به دو 
رنگ سایه ی چشم نیاز دارید.

   استفاده از رنگ هایی با پایه رنگ 
زغالی و قهوه ای برای این فصل مناسب تر 

است. از رنگ بنفش هم می توانید 
استفاده کنید اما رنگ هایی مثل آبی 

اصال مناسب این فصل نیستند.
   سایه  در پایین پلک و نزدیک 

مژه هایتان باید تیره تر باشد و هرچه به 
سمت ابرو می روید، روشن تر بشود.
   از سایه ابروهایی استفاده کنید 

که به دو صورت خشک و مرطوب 
قابل استفاده اند؛ این کار مانع ریختن 

سایه در طول روز می شود.

   آخرین مرحله در آرایش چشم، ریمل زدن است.
   در آرایش چشم دودی، چشم های تان را تیره آرایش 
کنید تا مشخص تر باشند؛ این کار را با استفاده از ریمل 
انجام دهید.

   ریمل را از سمت ریشه ها به سمت بیرون بکشید و 
با استفاده از حرکات زیگ زاگ، مژه هایتان را به سمت 
باال هدایت کنید.

   برای این که چشمان جذاب تری داشته باشید، 
سمت بیرونی مژه هایتان را پررنگ تر کنید.

 خط چشم کاپریس 
Silky Matt مدل

نوع: مویی
حجم: 1.7 گرم
کشور سازنده: آلمان

 ریمل حجم دهنده ی 
 کاپریس
 مدل فاتال بلک

رنگ: مشکی
کشور سازنده: ایتالیا

 ریمل حجم دهنده ی لورآل
Volumissime 4X مدل 
نوع: حجم دهنده
رنگ: مشکی
کشور سازنده: فرانسه

40,000

44,000

27,000

43,000

   در آرایش چشم دودی، خط چشم هم در قسمت باال و هم در قسمت پایین چشم کشیده می شود.
   اگر چشم های درشتی دارید خط چشم را از گوشه ی داخل چشم به سمت گوشه ی بیرونی بکشید 
و اگر چشم های ریزی دارید، خط چشم را از میان چشم تا گوشه ی بیرونی بکشید.
   خط چشم ها در انواع مویی، ماژیکی و مدادی وجود دارند. نوع مناسب خود را تهیه کنید.
   اگر با مداد خط چشم می کشید، از یک برس برای پخش کردن آن استفاده کنید.

50,000

سایه چشم چهار عددی کاپریس 
سری Jeu De Couleurs شماره 45

نوع: چند رنگ
جلوه ی رنگ: براق )فاقد اکلیل(

حاوی رنگ های: قهوه ای، طوسی، بادمجانی، 
صورتی 

کشور سازنده: ایتالیا

48,500

سایه ی چشم بی یو 
Color Passion Duo 90 مدل

نوع: دو رنگ
جلوه ی  رنگ: براق

کشور سازنده: آلمان

33,500

38



سرخ، براق، 5
کالسیک

آرایش براق معموال برای مجالس و میهمانی های خاص استفاده 
می شود، اما در مورد آرایش پاییزی قضیه فرق دارد. وجود یک 

عضو براق در صورت تان، آرایش شما را زیباتر می کند. اگر رژگونه 
یا سایه ی مات استفاده کرده اید، حتما رژ براق بزنید. رنگ رژتان را 
هم از بین رنگ های پاییزی )قرمز، نارنجی، قهوه ای( انتخاب کنید. 

شاید شبیه خانم های دهه ی 90 میالدی به نظر برسید، اما این 
بهترین گزینه برای آرایش فصل پاییز است.

   اول از همه باید شکل واقعی 
لب های تان را به کمک مداد لب، 

مشخص تر کنید.
   مداد لب را بیرون خط اصلی 

لب های تان بکشید.
   رنگ مداد لب باید کمی از رنگ رژتان 

پررنگ تر باشد.
   مداد لب را از دو گوشه به سمت 

داخل لب ها بکشید.

Soft Lip Liner 548 مداد لب بی یو مدل
مناسب برای: پوست های حساس

رنگ: زرشکی
دارای نرم کننده و ماندگاری باال

رژ لب جامد کاپریس
LP08 مدل رژ فیدل 

نوع: مات
تن  رنگ: قهوه ای.  آجری
کشور سازنده: ایتالیا
دارای بافت نرم

رژ لب جامد کاپریس
C9 شماره Rouge Caprice مدل 
نوع: مات
تن رنگ: قرمز عنابی
حجم: 3.5 گرم

   برای رنگ کردن 
لب های تان، رژ را از وسط 
به گوشه های لب هدایت 

کنید و با کج کردن رژ، 
گوشه ها را صاف و بدون 

ایراد رنگ کنید.
   از رژهای حاوی 

نرم کننده استفاده کنید تا 
لب هایتان پوسته پوسته 

نشوند.
   رژهای دارای ماندگاری 
طوالنی، شما را از تجدید 

رژ در طول روز خالص 
می کنند.

   در انتها برای پاک کردن 
اضافه ی رژ، یک دستمال 
را به آرامی روی لب هایتان 

بگذارید.

   در مرحله ی آخر، روی رژتان براق کننده بزنید.
   براق کننده، لب های تان را بزرگ تر نشان می دهد و 
برای آرایش پاییزی هم مناسب تر است.
   قسمت وسط لب های تان را براق تر کنید.

رژلب جامد لورآل 
سری Color Riche شماره 297
نوع: براق
کشور سازنده: فرانسه
حاوی امگا3

مداد لب بورژوآ 
Plum It Up 09 مدل

پایه ی  رنگ: زرشکی
کشور سازنده: فرانسه
بدون ایجاد چسبندگی

رژ لب دو کاره ی لورآل
 مدل Infaillible X3 شماره 113

شماره رنگ: 113
کشور سازنده: فرانسه

 رژ لب مایع دایانا آف الندن
 سری 2000 مدل Rose Coral شماره 05

تن رنگ: نارنجی، هلویی
کشور سازنده: ایتالیا
ماندگاری 24 ساعته 

رژ لب مایع بورژوآ 
مدل Effet 3D 8H شماره 33

نوع: براق کننده، حجم دهنده
کشور سازنده: فرانسه

ماندگاری 8 ساعته

56,000

18,000

18,500

40,000

54,500

40,000

59,000

28,000

40



مراقبت از پوست مانند دیگر مراقبت های جسمانی یکی از کارهای ضروری برای زنان و مردان است. در 
این زمینه بیش ترین مطالبی که گفته شده و محصوالتی که معرفی شده اند مختص به زنان بوده و کم تر 

به محصوالت بهداشتی برای سالمت پوست و مو در مردان پرداخته شده است. مردان نیز به دلیل حضور 
در محیط های مستعد آلودگی، در معرض آسیب های پوستی قرار می گیرند و باید با استفاده از محصوالت 

بهداشتی و مراقبتی در حفظ پوست و موی خود بکوشند. در صفحات پیش  رو محصوالت مختلفی 
معرفی شده اند که می توانند در این کار به شما کمک کنند. با مراجعه به زیرگروه لوازم بهداشتی در سایت 

دیجی کاال می توانید محصوالتی مانند شامپو، کرم دور چشم، ژل شست وشوی صورت، اسپری مردانه، 
خودتراش، افترشیو و... را مشاهده کنید و با توجه به نوع پوستی که دارید و نیاز خود، کاالی مورد 

نظرتان سفارش دهید.

سالــم  و شاداب بمانید

عکـس: استــودیــو



Green Tea کرم دور چشم آقایان سینره ماسک کرمی انرژی بخش آقایان پیوردرم مدل کرم ضد آفتاب آقایان سان سیف SPF40پک بهداشتی آقایان لورآل سری Men Expert به همراه کیف
این کرم با ترکیبات گیاهی موثر و مغذی مانند شیرین بیان، پیچک، بید، 
نعناع، بابونه و اسطوخودوس به تسکین و رفع خستگی پوست کمک 
می کند؛ هم چنین چای سبز موجود در این کرم، باعث طراوت پوست 

می شود.

  حجم این کرم 15 میلی لیتر است.
  این کرم باعث جذب و حذف سموم و ناخالصی ها می شود.

کرم دور چشم سینره با اثرات قوی آنتی اکسیدانی به بازسازی دوباره ی 
پوست کمک می کند و عمق و تعداد چروک های پوست را کاهش می دهد؛ 

هم چنین مواد حاصل از مخمرهای موجود در این کرم، آثار خستگی و سیاهی 
دور چشم را از بین می برند.

  حجم این کرم 30 میلی لیتر است.
  این کرم دارای ویتامین های E، ویتامین PP و  ویتامین C است.

برند »لورآل« پکی را معرفی کرده است که از سری محصوالت من اکسپرت 
»Men Expert« این شرکت است و شامل ژل شست وشو، فوم اصالح و 

اسپری ضدتعریق است.

  حجم ژل و اسپری این پک 150 میلی لیتر است.
  حجم فوم اصالح۲00 میلی لیتر است.

برخورد مداوم اشعه ی خورشید با پوست، در درازمدت باعث شکل گیری 
لک های پیری )Age Spot( می شود. کرم ضدآفتاب سان سیف، عصاره ی 

جینسینگ، چای سبز و سالیسیلیک اسید دارد و از پوست شما در برابر آفتاب 
محافظت می کند.

  میزان SPF این ضدآفتاب 40 است.
  این ضدآفتاب ترشح سموم را تنظیم و از براق شدن پوست جلوگیری می کند.

BD AC

3,50030,500 47,00019,000

4445



 Active Clean شامپو سر نیوآ مدل

سرم ضد ریزش مو ایوروشه 

شامپوی سر »نیوآ« )Nivea( مدل »Active Clean« مخصوص آقایان است 
و قدرت  پاک کنندگی باالیی دارد. این شامپو حاوی ذرات ریز زغال فعال است 

که چربی و آلودگی ها را از روی مو پاک می کند. 

  این شامپو مخصوص موهای معمولی است.
 حجم این شامپو ۲50 میلی لیتر است.

اگر مشکل ریزش مو دارید، سرم ضد ریزش مو ایوروشه ساخت فرانسه 
می تواند به شما کمک کند. این سرم با تحریک گردش خون مویرگی کف سر 
و هم چنین با دارا بودن عصاره ی لوپین )لوبیای سفید( به کنترلِ ریزش مو 

کمک می کند .

  این محصول حاوی 4 شیشه )ویال( 15 میلی لیتری است.
  دوره ی درمان این محصول، یک ماهه است.

F

 Razor Burn Rescue مدل Murad Man افتر شیو مورد سری
پوست آقایان به دلیل تماس زیاد با تیغ، بیشتر مستعد التهاب و حساسیت 

است. افتر شیو مورد سری  Razor Burn Rescue ضدجوش و ضد التهاب 
و قرمزی است و استفاده ی مرتب از آن باعث درمان و ترمیم، آب رسانی و 

محافظت از پوست می شود.

  این افترشیو حاوی عصاره های: روغن درخت چای
 عصاره درخت صمغ و دارای ویتامین E است.
  حجم این افترشیو 45 میلی لیتر است.

H

E

اسپری ضد تعریق مردانه ی رکسونا
فعالیت زیاد معموال به عرق کردن منجر می شود و بوی بدی را در سطح بدن 
تولید می کند. برای رهایی از این بوی بد به یک اسپری ضد تعریق نیاز دارید. 
اسپری رکسونا با ترکیبات آلومینیوم منافذ عرق را می بندد و بوی بد را از بین 

می برد.

  حجم این اسپری 150 میلی لیتر است.
  ماندگاری این اسپری تا 48 ساعت است.

G

9,500

87,000

151,00010,000

4647



شامپو سر و بدن آقایان الکتویت
 Active 3 in 1 مدل 

 Men Expert ژل آب رسان 24 ساعته ی لورآل سری
 Hydra Energetic مدل

خودتراش ژیلت
Fusion Power مدل 

 Men Expert رول دور چشم لورآل سری
 Hydra Energetic مدل

اگر  از آن دست افرادی هستید که به طور روزانه استحمام می کنید و موهای 
خود را می شویید استفاده از شامپوی  سر و بدن آقایان الکتویت با عملکرد 
سه گانه ی شست وشوی سر، بدن و صورت انتخاب بسیار مناسبی برای 

شماست.

  حجم این شامپو 500 میلی لیتر است.
  دارای خواص نرم کنندگی و   مخصوص پوست آقایان.

ژل آب رسان مدل Hydra Energetic حلقه های تیره، کدری پوست، خشکی، 
تیرگی و خستگی پوست را از بین می برد و دوبار استفاده در روز باعث 

می شود آب رسانی به پوست انجام و سیستم ایمنی پوست تقویت شود.

  حجم این ژل 50 میلی لیتر است.
  کشور سازنده ی این ژل، آلمان است. 

خودتراش ژیلت مدل Fusion Power با داشتن ۵ تیغه ی تیز و نزدیک به هم 
به اصالح هرچه بهتر صورت کمک می کند. این خودتراش مجهز به باتری 
است و باعث می شود بعد از هربار استفاده، تیغ ها به تیزی بار اول باشند.

 جنس تیغه ی این خودتراش، استیل ضد زنگ است.
 این خودتراش با داشتن نوار ژل، باعث خاصیت تسکین دهندگی و سر خوردن 

بهتر تیغ روی پوست می شود.

استرس و خواب و تغذیه ی نامناسب باعث می شود دور چشم سیاه و چروک 
شود. این محصول مخصوص آقایان تولید شده است و با داشتن کافئین، 

ویتامین C وB5 باعث از بین رفتن سیاهی و پف دور چشم می شود.

  حجم این رول دورچشم 10 میلی لیتر است.
  کشور سازنده ی این رول دورچشم، فرانسه است.

JL IK

24,50027,00045,00045,000

4849



اسپری مردانه نیوآ 
 Fresh Power Boost مدل 

 Men Expert رول ضد تعریق مردانه لورآل سری
 Carbon Protect 48H مدل

کرم مرطوب کننده و تغذیه کننده ی کاپریس
Hydrarelease 24H مدل 

تیغ یدک 4 عددی ژیلت 
Fusion Proshield مدل

اسپری »Fresh Power Boost«  ساخت نیوا، دارای رایحه ای از مرکبات 
و چوب است که باعث می شود حس تازگی و شادابی به شما بدهد. این 

اسپری فاقد الکل است و ماندگاری ۴8 ساعته دارد.

  حجم این اسپری ۱۵0 میلی لیتر است.
  کشور سازنده  ی این اسپری آلمان است. 

رعایت بهداشت فردی هم برای خود شخص و هم برای اطرافیان احساس 
خوش آیندتری را همراه دارد. با استفاده از رول ضدتعریق، غدد موجود در 

سطح پوست به طور موقت بسته شده و فرآیند تعریق به تعویق می افتد. این 
اتفاق از ایجاد بوی نامطبوع جلوگیری می کند. رول ضد تعریق مردانه لورآل 
سری Men Expert ضد بو، ضد عرق و ضد باکتری است و زردی و سفیدی 

روی لباس تان به جا نمی گذارد.

   این رول ضد تعریق ۵0 میلی لیتر حجم دارد.
   ماندگاری رول ضد تعریق لورآل ۴8 ساعت است.

کرم مرطوب کننده ی کاپریس به شما کمک می کند تا پوستی لطیف داشته باشید. این 
کرم  حاوی عصاره ی گل ختمی، بادام، کتان، شی باتر و روغن جوجوباست و با خاصیت 

آنتی اکسیدانی از ایجاد چین و چروک های زودرس جلوگیری می کند.

  این کرم برای پوست های خشک، معمولی و حساس مناسب است.
  کشور سازنده ی این کرم، ایتالیاست.

اگر از مصرف کنندگان خودتراش های مدل فیوژن هستید، تیغ یدک ۴ عددی 
ژیلت مدل Fusion Proshield انتخاب مناسبی برای شماست. این یدک ها 

به خاطر دارا بودن یک ردیف تیغ در پشت، برای خط انداختن نیز کاربرد دارند. 
نوارژل های موجود در باال و پایین تیغ از التهاب پوست جلوگیری کرده و 

حرکت تیغ روی پوست را روان تر می کند.

   این یدک روی تمام دسته های مدل فیوژن استفاده می شوند.
   هر یدک دارای ۵تیغ برای اصالحی دقیق است.
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با سرد شدن هوا یکی از نیازهای اساسی خانه و محل کار داشتن یک وسیله ی گرمایشی است. در این ویترین محصوالت 
گرمایشی مختلف از جمله فن هیتر، بخاری برقی و... به شما معرفی شده اند که از توان گرمایشی، ایمنی باال و ظاهری زیبا 
برخوردار هستند. استفاده  از فن  هیترها برای  محیط های بسته ی کوچک در حد یک اتاق 6 متری که به گاز شهری دسترسی 

ندارند یکی از بهترین گزینه هاست. با مراجعه به سایت دیجی کاال ضمن مشاهده ی مشخصات فنی این محصوالت می توانید 
انتخاب های بیشتری هم داشته باشید.

گرمابخش خانه

ویترین

7.2/10

هیتر سرامیکی دلونگی
HTC4030 مدل

هیتر الکتریکی 
 تک الکتریک 
NS8-15D1 مدل

195,000

7.2/10

128,000

5253



ویترین

بخاری کانوکتور پارس خزر 
CH2000TM مدل

5.2/10

692,000

فن هیتر فکر 
LS 2400 ESTOVE مدل

6/10

139,00099,000

بخاری کانوکتور پارس خزر
CH2000TL مدل

فن هیتر پارس خزر
FH2000P مدل

5.5/107.8/10

109,000

فن هیتر تک الکتریک
NF20-9BJ مدل

6.2/10

فن سرمایش و گرمایش 
ساپر 

SHC-782 مدل
129,000

632,000

10/10

5455



ویترین

دنیا در دستان شما

7.2/10

تبلت ایسوس 

ZenPad 10 Z300CNL مدل

ت لنوو
تبل

 IdeaPad Miix 310 مدل

7.2/10 8.6/10

ت هوآوی 
تبل

 MediaPad X2مدل

تبلت سامسونگ

Galaxy Tab S2 8.0 New Edition LTE مدل 

6.8/10

7.6/10

تبلت ایسوس

ZenPad 8 Z380KNL 4G مدل 

اگر مدت هاست در فکر خرید یک تبلت هستید و هنوز نمی دانید که کدام 
تبلت برای شما مناسب تر است نگاهی به این ویترین بیندازید. با توجه به 

بودجه ی خود و درنظرگرفتن مشخصات فنی یک تبلت از جمله دوربین، 
حافظه، پردازنده، صفحه نمایش، مشخصات ارتباطی آن و... تبلت 

موردنظر خود را انتخاب کنید. اگر دنبال گزینه های متنوع تری 
هستید تا با خیال راحت انتخاب کنید، به رسته ی 

تبلت در سایت دیجی کاال سر بزنید.
7.2/10

ت لنوو 
تبل

   Yoga Tab 3 10 YT3-X50M – Bمدل



کنسول بازی »پلی استیشن ۴« 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

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

8/109.2/10
امتیاز کاربرانامتیاز کاربران برای دوام و ارتعاش بهتر، شیطانک این ساز از 

استخوان طبیعی ساخته شده است

این دستگاه همراه با یک عدد سی دی بازی 
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 ۴ به تلویزیون 
پورت HDMI است

   با یک بار شارژ دسته ی DualShock 4 می توانید حدود ۹ـ  8 ساعت بازی کنید

   پلی استیشن 4 از هارد اکسترنال پشتیبانی 
نمی 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

 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
مُهر:

خورشید

انصار خوگر
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مدل جدید کنسول مایکروسافت با نام 
»Xbox One S« در سال ۲0۱۶ 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
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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 متر
ارتفاع: 

153 سانتی متر

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

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 ۱۵ اینچی 
با دقت 7۶8 × ۱۳۶۶ در پیکسل بهره می برد

سری پردازنده:

Core i3

ظرفیت حافظه ی داخلی:

500 گیگابایت

  بدنه ی این لپ تاپ از 
پالستیک ساخته شده و تنها 

۱٫۹ کیلوگرم وزن دارد

  ابعاد این لپ تاپ ۲7٫۲ × ۲۵۱ × ۳8۱ 
میلی متر است
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 Essential G5045 لپ تاپ لنوو  مدل

 X540SA  لپ تاپ ایسوس  مدل

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

 ROG GL552VW   ایسوس  مدل

 ThinkPad E550  لپ تاپ لنوو   مدل

 لپ تاپ ایسر  
Aspire E5-571G-51r1 مدل

اندازه ی صفحه نمایش:  15.6 اینچ
 ظرفیت حافظه ی داخلی:  یک ترابایت

ظرفیت حافظه ی رم : 6 گیگابایت
Quad Core A6-6310 :سری پردازنده 

اندازه ی صفحه نمایش: 15.6 اینچ
 ظرفیت حافظه ی داخلی: 500 گیگابایت

ظرفیت حافظه ی رم: 4 گیگابایت
Pentium N3700 :پردازنده 

اندازه ی صفحه نمایش: 15.6 اینچ 
ظرفیت حافظه ی داخلی: یک ترابایت

ظرفیت حافظه ی رم: 16 گیگابایت
Core i7 :سری پردازنده 

اندازه ی صفحه نمایش: 15.6 اینچ
 ظرفیت حافظه ی داخلی: یک ترابایت

ظرفیت حافظه ی رم: 16 گیگابایت
Core i7 :سری پردازنده 

اندازه ی صفحه نمایش: 15.6 اینچ
 ظرفیت حافظه ی داخلی: یک ترابایت

ظرفیت حافظه ی رم: 8 گیگابایت
Core i5 :پردازنده

اندازه ی صفحه نمایش: 15.6 اینچ
 ظرفیت حافظه ی داخلی: 500 گیگابایت

ظرفیت حافظه ی رم: 4 گیگابایت
Core i5 :پردازنده

1,489,000
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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 ۲ دیالکس قرار دارد.

گوشی »ایسوس زنفون ۲ 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:

64 گیگابایت
:RAM حافظه ی

4 گیگابایت

  دوربین اصلی این گوشی ۱۳ و 
دوربین جلوی آن ۵ مگاپیکسل است

  وزن این گوشی ۱70 گرم و 
ضخامت آن ۱۱ میلی متر است

999,000

شبکه های ارتباطی:

4G _3G _2G

نمایشگر ۵٫۵ اینچی
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 گوشی موبایل سامسونگ 
Galaxy Note 5 SM-N920CD مدل

Exynos 7420 Chipset  :تراشه
حافظه ی داخلی: 32 گیگابایت

نمایشگر: 5.7 اینچ
دوربین: 16 مگاپیکسل

 گوشی موبایل هوآوی آنر  
مدل 7 دو سیم کارت

HiSilicon 935 Chipset  :تراشه
حافظه ی داخلی: 16 گیگابایت

نمایشگر: 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
نمایشگر: 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
نمایشگر: 5.2 اینچ

دوربین: 12 مگاپیکسل

Chipset MediaTek MT6753   :تراشه
حافظه ی داخلی: 16 گیگابایت

نمایشگر: 5.3 اینچ
دوربین: 13 مگاپیکسل

  Mediatek MT6735 Chipset:تراشه
حافظه ی داخلی:   8 گیگابایت

نمایشگر: 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.

  این ماساژور به مدت ۲0 دقیقه 
عمل ماساژ را انجام می دهد و 
بعد از آن به طور خودکار خاموش 
می شود

وزن:

2.300
توان مصرفی:

24 وات
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!

  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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355,000

محمد سماک
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آن چه خودرو تان 
نیــــاز دارد
از تیغه ی برف پاک کن تا شمع موتور در دیجی کاال

با نزدیک شدن فصل سرد سال، توجه به سالمت فنی و ایمنی خودرو، از 
اهمیت بسیاری پیدا می کند. سالمت سیستم تعلیق و برف پاک کن، بررسی 
شرایط مناسب الستیک ها و از سوی دیگر سالمت سیستم احتراق و 
خنک کننده ی موتور خودرو، از مهم ترین مواردی هستند که باید موردبررسی 
قرار گیرند. از تیغه ی برف پاک کن گرفته تا شمع و روغن موتور خودرو، لوازم 
مصرفی هستند که پس از استفاده در یک مدت زمان 
به تعویض نیاز دارند. نکته ی مهم هنگام تعویض یا خرید لوازم خودرو، 
انتخاب دقیق و صحیح کاال از نظر هماهنگی با خودروی موردنظر و 
کیفیت ساخت آن است. لوازم خودرو در دیجی کاال، به چند گروه اصلی 
تقسیم می شوند؛ این گروه ها شامل لوازم جانبی خودرو، روغن و فیلتر، 
لوازم یدکی خودرو و امنیت خودرو می شوند. شما می توانید برای دیدن 
بیش از 500 نوع لوازم خودرو، به سایت دیجی کاال مراجعه کنید.

,



معرفی یک رسته

لوازم جانبی خودرو

روغن، فیلتر و مکمل خودرو

لوازم جانبی خودرو، بزرگ ترین گروه این رسته است. اسپری های تمیز کننده، خوشبوکننده ها، کیف های 
نظم دهنده و غیره ، از محصوالت این گروه هستند. به طورکلی کاال های این گروه، به پنج دسته ی نظافت و 

شست وشو، خوشبوکننده، نظم دهنده ی وسایل، امنیت و ابزار و تزئینی تقسیم می شوند.

گروه هستند. محصوالت این گروه برای حرفه ای ها ساخته شده اند.روغن موتور و گیربکس خودرو گرفته تا فیلتر هوا و کابین، از کاال های این بهترین روغن موتور های جهان در این گروه یافت می شوند. از 

اسپری تمیزکننده ی داخل خودرو مادرز مدل 5424

مکمل سوخت اکتان پاور سوناکس مدل 514100

Synthetic Plus روغن موتور لوتوس مدل

 تمیزکننده و لکه بر قدرتمند موکت
 مناسب برای پارچه، وینیل و چرم

 قابلیت برگرداندن رنگ ها به شکل اولیه

5W-40 :نوع  
 حجم: 4 لیتر

 مناسب برای موتورهای تولیدشده از اکتبر سال 2010 میالدی تا 
سال 2016

 دارای تاییدیه ی مرسدس بنز، بی ام و، پورشه و دیگر شرکت های 
خودروسازی معتبر

 قابل استفاده برای تمام خودروها
 برطرف کننده ی قارچ ها، میکروب ها و بوی نامطبوع از تمام قسمت های سیستم تهویه ی خودرو

 حاوی عصاره ی چای سبز برای خوشبو کردن محیط

45,000

35,000

29,000
185,000

 افزایش میزان اکتان بنزین تا چهار واحد
 جلوگیری از آسیب های ناشی از مصرف بنزین با اوکتان پایین به  موتور

 محافظت از سیت سوپاپ و کاهش مصرف سوخت
 حجم: 250 میلی لیتر

 اسپری ضد عفونی کننده و خوشبو کننده بولزوان با رایحه جنگل
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معرفی یک رسته

لوازم یدکی خودرو

لوازم یدکی خودرو، از پرفروش ترین و محبوب ترین گروه های این رسته است. در این گروه کاالهایی نظیر لنت  ترمز، 
شمع موتور، باتری خودرو و برف پاک کن شیشه یافت می شود. شمع های موتور با تنوع باال، لنت  ترمز برای انواع 
خودرو های سواری و برف پاک کن های حرفه ای باقیمت بسیار مقرون به صرفه، از کاالهای اصلی این گروه هستند.

BKR6EGP شمع خودرو ان.جی.کی  مدل

MF56219 باتری اتمی خودرو پیتون مدل

Hybrid تیغه برف پاک کن بورگ جرمنی  مدل 

  نوع: سرد
  آلیاژ: پالتین

  فناوری: پایه کوتاه
  کد حرارتی: 6

  مناسب برای: خودروی پراید
45 x 45 :ابعاد  

  دارای فناوری Glidex روی تیغه ی پالستیکی برای 
تمیزکاری و عملکرد بهتر

  جلوگیری از خش افتادن روی شیشه ی خودرو

9,500

16,000

230,000

 نوع: خشک )اتمی(
 شدت جریان: 62 آمپر

S.O.C دارای نشانگر وضعیت شارژ 

لنت ترمز جلو آیسر مدل 181747

99,000

 نوع: دیسکی
 جنس: فلز

 مناسب برای سوزوکی ویتارا
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معرفی یک رسته

ابزار خودرو

امنیت خودرو

جک و آچار بکس از کاال های اصلی این گروه هستند. بعد از پنچر شدن الستیک خودرو، 
برای تعویض الستیک خودرو، از اهمیت باالیی برخوردار است.به یک جک مناسب با توان تحمل وزن باال نیاز است؛ هم چنین داشتن آچار مخصوص 

با فناوری های کامال پیشرفته از کاال های اصلی این گروه اند.قفل فرمان های باکیفیت ساخت بسیار باال و دزدگیر های حرفه ای قفل فرمان و دزدگیر، از کاال های اصلی گروه امنیت  خودرو هستند؛ 

Ton 20 جک هیدرولیک خودرو زبرا  مدل

M110AS دزدگیر خودرو ماجیکار  مدل

آچار بکس شارژی دیوالت مدل DCF899P2 درایو 1/2 اینچ

  نوع: هیدرولیک عمودی
  حداکثر ظرفیت: 20 تن

  حداکثر ارتفاع 145 میلی متر

 نوع: شارژی
 درایو: ½ اینچی

 مجهز به باتری لیتیوم یونی XR با ظرفیت 5 آمپرساعت و ولتاژ 18 ولت

109,000

1,849,000

595,000

 نوع: تصویری
  نوع حسگر: ضربه ای

 دارای قفل مرکزی، صندوق پران و قفل کودک
 دارای آنتن افزایش دهنده ی برد دزدگیر

قفل فرمان خودرو شوان مدل904 

79,000

 نوع: کشویی
  جنس بدنه: فوالد

 مناسب برای تمام خودروها
 دارای دو میله با ضخامت 16 میلی متر
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نوآوری
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نتایج مسابقه
پس از هشت ماه تعامل نزدیک، در روز ۲8 

شهریور ۹۵، ربات های پرنده ی حمل کاال در 
ماموریتی که توسط شورای علمی مسابقه 

طراحی شده بود، برای تحویل کاال به مشتریان 
فرضی، در پارک فناوری پردیس با یک دیگر 
رقابت کردند. شورای علمی با جمع آوری و 
بررسی همه ی داده ها و اطالعات میدانی 

مسابقه و با وفاداری به قانونِ تنظیم شده، 
به این نتیجه رسید که هیچ یک از تیم های 

شرکت کننده در این مسابقه منطبق بر قانون 
مصوب، موفق به انجام بی نقص و کامل همه ی 

مراحل مأموریت تحویل کاال نشده است؛ 
ازهمین رو و برای وفاداری به قانون، جایگاه 

نخست بخش مأموریت اصلی در این دوره به 
تیمی تعلق نگرفت. با این همه برای قدردانی از 
گروه ها،به  تیم های شایسته ی تقدیر،  دیپلم 
افتخار تعلق گرفت؛هم چنین شورای علمی 
یک جایزه برای رفتار حرفه ای در نظر گرفت و 
جایزه ی دیگری را به خاطر شهامت حضور در  

این رقابت حرفه ای به جوان ترین تیم اهدا کرد.

دریافت سریع سفارش، نیاز مهم مشتریان دیجی کاالست. از طرفی 
روش های معمول ارسال كاال، در آینده پاسخ گوی اين نياز نخواهند بود. 
با افزايش هرروزه ی مشکالت حمل ونقل در كالن شهرها، تامين اين نياز 

دشوارتر هم خواهد شد؛ اما گاهی بن بست ها فرصتی برای نگاهی متفاوت، 
شروعی تازه و به چالش کشیدن راهکارهای معمول فراهم می آورند. 

تاکنون تعدادی از فروشگاه های اینترنتی بزرگ دنيا، نمونه های آزمایشی 
از ربات پرنده ی حمل کاالی خود را معرفی کرده اند. تدوین مقررات مربوط 

به ربات های پرنده هم در بعضی از كشورها با سرعت زیادی در حال انجام 
است؛ اما دیجی کاال تصمیم گرفت به جای خريد يک ربات آماده يا حتی 

ساختن آن از طریق تولیدكننده های صنعتی، با اعتماد به توان مندی نخبگان 
رباتيک کشور، از همه ی ظرفیت های موجود استفاده کند. با همین رویکرد، 

دیجی کاال مسابقه ای برای ساخت ربات پرنده ی حمل کاال برگزار کرد.

نخستین مسابقه ی ربات های پرنده ی حمل کاال زمستان سال گذشته 
آغاز شد. با انتشار فراخوان اولیه، درمجموع ۶۳ تیم با عضویت ۲۵0جوان 

متخصص از سراسر كشور در مسابقه ثبت نام کردند. پس از بررسی 
تخصصی تیم ها از سوی شورای علمی مشورتی مسابقه ، ۱۶ تیم برای حضور 

در بخش نمایشگاهی و ۱۱ تیم برای شرکت در مسابقه انتخاب شدند و 
جزییات قوانين مسابقه در نشست های حضوری به آن ها ابالغ شد. در 

نهایت پس از برگزاری پیش مسابقه و ارزیابی میدانیِ عملکرد تیم های 
داوطلب، ۹ تیم به مرحله ی نهایی مسابقه راه یافتند که دو تیم از این جمع، 

از بخش نمایشگاهی به این مرحله رسیده بودند.
نشت با تیم ها، بازدیدهای فنی شورای علمی  از همه ی تیم های 

شرکت کننده، برگزاری کارگاه آموزشی و فرایند پیش مسابقه، تالش هایی 
برای همراهی تیم ها در این مسیر تازه بود.

نوآوری، آسمان، آینده
ربات های پرنده ی حمل کاال

دیجی کاال از روز نخسِت مسابقه، چالش های بسیار و 
فراز و نشیب های فراوانی را از سر گذراند. تعامل نزدیک 
و شناخت جوان هایی که برای اثبات توانمندی های خود 
چالش بزرگی را پذیرفتند و اشتیاق زیادی برای موفقیت 

داشتند، بزرگ ترین دستاورد این رویداد بود؛ جوانانی که 
می توان برای ساختن آینده روی آن ها حساب کرد. 

در تمام مسير کوشیدیم که سر در آسمان داشته باشیم و 
پا بر زمین. خطر کردیم و گفتیم می شود؛ باید بشود. لبخند 
رضایت مشتریان دیجی کاال همیشه ما را نسبت به ادامه ی 

مسیر امیدوار نگه می دارد.
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جنس:  پلی استر
فرم یقه:  گرد 
کشور مبدا برند: آمریکا  

جنس: پنبه
نحوه ی بسته شدن: زیپ

کشور مبدا برند: آلمان

  ست گرمکن و شلوار مردانه آدیداس
Jogger مدل 

جنس: پنبه، نایلون و االستین
پهنای محصول: 7.5سانتی متر
کشور مبدا برند: آمریکا

جنس: پلی استر  
نوع: مچ بند دار
کشور مبدا برند:  آمریکا

جنس رویه: پلی استر
تعداد جیب: دو عدد
کشور مبدا برند: آلمان

UA HeatGear Armourvent Compression تی شرت مردانه آندر آرمور مدل

مچ بند هد مدل ۲85065 بسته دو عددی

Extreme Cross دستکش نایکی مدل

Sideline شلوار مردانه آدیداس مدل

7۹

داشتن یک ست لباس ورزشی زیبا و مناسب، انگیزه ی ورزش کردن را بیش تر می کند. از طرفی در فعالیت 
ورزشی به دلیل عرق کردن زیاد، انتخاب درست پوشاک ورزشی، می تواند نقش مهمی در حفظ سالمت افراد 

داشته باشد. در این ویترین، انواع مختلف پوشاک  ورزشی مردانه از برندهای معتبر این عرصه وجود دارند. 
می توانید با مراجعه به رسته ی پوشاک ورزشی مردانه، گستره ی متنوعی از این پوشاک شامل کاله مردانه، 

تی شرت، سویشرت، گرم کن، کاپشن، شلوار، شلوارک، شورت،مايو و... برندهای نایکی، آدیداس، ریباک 
و... را مشاهده و با توجه به نوع فعالیت خود پوشاک موردنظر خود را انتخاب کنید.

حرفه ای تر ورزش کن
329,000

179,000

99,000

25,000

218,000

پوشاک ورزشی مردانه جشنواره فروش
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پوشاک ورزشی مردانهجشنواره فروش

فرم یقه: گرد
جنس رویه: پلی استر، پنبه

کشور مبدا برند: چین

سویشرت مردانه 361 درجه 
مدل 0293

199,000

جنس: پلی استر
جیب: دارد
نحوه ی بسته شدن: کشی

نوع کاله: معمولی
تعداد جیب: دو عدد
جنس: پنبه، پلی استر

نوع ساق: کوتاه
جنس: پلی استر، پنبه 
کشور مبدا برند: آلمان

نوع: بافتنی
جنس: اکریلیک
کشور مبدا برند: آلمان

شلوارک مردانه نایکی 
Team Woven مدل

هودی مردانه ریباک
EL Logo مدل 

جوراب پوما 
مدل ۲73013۲0 بسته ۲ عددی

کاله مردانه آدیداس
Tiro مدل 

109,000110,000 29,00030,000
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فرم یقه: گرد
جنس: پلی استر
نوع آستین: کوتاه

جنس رویه: پلی استر
نحوه ی بسته شدن گرم کن: زیپی
نحوه ی بسته شدن شلوار: کشی

کشور مبدا برند: انگلستان

ست گرم کن و شلوار زنانه ی ریباک 
 Strech Poly مدل

جنس رویه: پلی استر
وزن: 181 گرم
نحوه ی بسته شدن: کش

فرم یقه:  برگردان
جنس: پلی استر
نوع کاله: معمولی 
کشور مبدا برند: آلمان

فرم یقه: گرد
جنس: پلی استر
Clima Cool مجهز به: تکنولوژی

ONE Series Running تی شرت زنانه ی ریباک مدل

One شلوارک زنانه ی ریباک مدل

Timeless D کاپشن زنانه ی آدیداس مدل

Response تاپ ورزشی زنانه ی آدیداس مدل

153,000

156,000

397,000

81,000

73,000

 ورزش کردن با وجود تمام مزایایش، در صورت رعایت نکردن نکات ایمنی و پوشش مناسب می تواند به ورزشکار آسیب برساند. 
استفاده از لباس های ورزشی در زمان ورزش باعث خنک شدن بدن و راحتی حرکت اجزای بدن می شوند و احتمال آسیب دیدگی را 

کم تر می کنند. امروزه برندهای فراوانی در زمینه ی تولید لباس های ورزشی فعالیت می کنند، اما برخی از این برندها از اعتبار بیش تری 
برخوردارند. ریباک و آدیداس دو مورد از به نام ترین شرکت های تولید پوشاک ورزشی اند که در میان بانوان نیز محبوبیت فراوانی 

دارند. تنوع در مدل  و رنگ بندی پوشاک، از ویژگی های بارز این دو برند است.

ظاهر واقعی یک ورزشکار
پوشاک ورزشی زنانهجشنواره فروش
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به رنگ پاییز
راهنمای خرید کاال بر اساس رنگ )قهوه ای(

رنگ قهوه ای C20 M60 Y100 K10، از 
ترکیب رنگ های قرمز، زرد و مشکی 
پدید می آید. قهوه ای به دلیل این که 

ترکیبی از زرد دارد، رنگی گرم و 
آرامش بخش است. رنگ قهوه  ای 
با رنگ های گرم به خوبی هماهنگ 
می شود، فرد را خسته نمی کند و از 
مد نمی افتد. این رنگ اگر در دکور 
منزل استفاده شود، فضایی گرم و 
صمیمی را القا می کند و اگر در کنار 

رنگ های خنثی به کار رود، بسیار مدرن به چشم می آید.

ترانه هوشنگی
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ساعت مچی عقربه  ای مردانه کاندینو 
C4373/1 مدل

لپ تاپ 13 اینچی ایسوس 
Zenbook UX303UB مدل

 قطر صفحه: 36 میلی متر
 فرم صفحه: مربع

 رنگ صفحه: نقره ای
 جنس شیشه: معدنی

 ظرفیت حافظه ی رم: 8 گیگابایت
  ظرفیت حافظه ی داخلی:  یک ترابایت

  اندازه صفحه ی نمایش:  13 اینچ
Core i7 :سری پردازنده 

از همین رنگ...

 ابعاد بسته بندی:
 8 × 10 × 11 سانتی متر

 وزن بسته بندی: 270 گرم
 گنجایش: 250 میلی لیتر

 جنس: سرامیک

 قطر نوک: 0.7 میلی متر
 جنس بدنه: چوب

 فرم سطح مقطع: دایره

مداد نوکی فابر کاستل مدل چوبی

Fargrik ماگ ایکیا مدل 

 نوع : کیف دستی
 جنس: چرم طبیعی

 وزن: 210 گرم

   PS22 کیف پاسپورتی چرم مدل

IonBank 10K شارژر موشی مدل 

MB17-1 دستبند چرمی روزینی مدل

رنگ- کاال

ادو تویلت مردانه دیسکوارد 
 He Wood مدل

MB4045 ماشین اصالح صورت رمینگتون مدل

 تکنولوژی اصالح: برش مستقیم
 اندازه ی اصالح:  1.5 تا 35 میلی متر

 مدت شارژ کامل:240 دقیقه
 مدت استفاده پس از شارژ: 120 دقیقه

 حجم: 100 میلی لیتر
 نوع رایحه: خنک، طبیعت، گل
 ساختار رایحه: چوب، خاک و 

زمین،گیاهان معطر، گل

دوربین دیجیتال فوجی فیلم
مدل  ایکس اف 1

 وزن: 225 گرم
 دقت حسگر: 12.1 مگاپیکسل

 فاصله ی کانونی: 25-100 میلی متر
 حداکثر سرعت فیلم: 30 فریم بر ثانیه

 ظرفیت: 10300 میلی آمپر
 وزن: 270 گرم

 شدت جریان خروجی: 
2.4 آمپر

 مناسب برای: آقایان
 نوع: بندی

 ابعاد: 20 سانتی متر
 وزن:10 گرم

گوشی موبایل ال جی 
مدل G4 H818P با قاب پشتی چرمی 

 سایز نمایشگر: 5.5 اینچ
Qualcomm Snapdragon 808 Chipset :تراشه 

 حافظه  ی داخلی: 32 گیگابایت 
 حافظه ی رم : 3 گیگابایت
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با  PS4 اسلیم بیش تر آشنا شوید

دسته ی پلی استیشن۴ اسلیم 
تغییرات کوچکی کرده است. سونی 
کاری کرده تا چراغ LED جلوی دسته، 
منظور همان چراغی است که بازی 

به بازی عوض می شود، از روی تاچ پد 
پیدا باشد. با استفاده از یک نوار 

کوچک، می توانید رنگ فعلی چراغ 
دسته را ببینید که البته تاثیری روی 
بازی تان ندارد، اما به خودی خود 

جذاب است. کلیدهای L2 و R2 هم 
تیزتر شده اند و کمی ظاهرشان فرق 

کرده است. با تمام این اوصاف، 
مهم ترین تغییر، کیفیت ساخت 
دسته است. کامال واضح است که 
دسته ی پلی استیشن۴ اسلیم، 
کیفیت پایین تری دارد؛ طوری که 
بعضی گیمرهای حرفه ای در اولین 

مواجهه چنین تصور کردند که دسته، 
تقلبی است.

در یک نسل از کنسول های بازی، مدل های 
متفاوتی از یک کنسول را می بینیم. در نسل 

هفتم بازی های ویدئویی، هم سونی و هم 
مایکروسافت به ترتیب، سه مدل مختلف 

از پلی استیشن۳ و ایکس باکس۳۶0 عرضه 
کردند و این روند در نسل هشتم هم ادامه 

 E3 پیدا کرد. مایکروسافت در نمایشگاه
امسال، یعنی همین چند ماه پیش، رسما 

از مدل اسلیم کنسول ایکس باکس وان 
رونمایی کرده بود. از سویی دیگر سونی هم 

دست به کار شد و پلی استیشن۴ اسلیم 
را عرضه کرد. افزودن قابلیت های مختلف به مدل های جدید کنسول به کنار، 

عرضه ی مدل های اسلیم یک هدف اصلی دارد: کاهش قیمت ساخت کنسول. 
شرکت هایی مثل مایکروسافت یا سونی، با فروش کنسول های بازی خود 

سودی نصیب شان نمی شود و سود اصلی آن ها، از فروش نرم افزار است؛ به طور 
مثال، سونی، پلی استیشن۳ و مایکروسافت، ایکس باکس وان را در ابتدای 

عرضه شان، با ضرر می فروختند.
مدل اسلیم پلی استیشن۴، تغییراتی نسبت به مدل اصلی دارد که البته محدود 
است؛ هم چنین، درباره ی ظاهر جدید این کنسول نظرات بسیار متفاوتی وجود 

دارد. برای مثال برخی حذف نوار چراغ روی کنسول و گوشه های آن را دوست 
نداشتند، در حالی که بعضی، ظاهر گرد مدل اسلیم را بیشتر می پسندیدند.

به غیر از ظاهر، کلیدهای جلوی کنسول تغییر کرده اند. کلیدها کامال شبیه به 
کلید هستند و باید آن ها را کمی فشار دهید. پورت های USB جلوی کنسول هم 

از یکدیگر فاصله گرفته اند که از این موضوع استقبال می کنیم؛ چون در حال 
حاضر نمی توان دو USB بزرگ را جلوی پلی استیشن۴ در کنار یکدیگر جای داد. 

تعداد پورت های USB فرقی نکرده اند و کنسول هنوز دو پورت دارد؛ یعنی اگر 
هدست پلی استیشن دارید و می خواهید دانگل آن را به کنسول متصل کنید،  

باز هم خبری از پورت USB در پشت کنسول نیست و باید دانگل را همیشه 
جلوی کنسول ببینید. پورت اپتیکال صدا هم در این مدل جدید از پلی استیشن۴ 

حذف شده است.
کنسول، صدای زیادی تولید نمی کند. مدل اسلیم هنگام بازی کردن، در مقایسه 
با مدل های سری ۱۱00 بی صداتر است؛ البته کنسول به همان اندازه ای که انتظار 

می رود، داغ می کند.
نمی شود ایراد جدی به مدل اسلیم پلی استیشن۴ گرفت. این مدل به زودی 

جایگزین مدل های قبلی خواهد شد و احتماال از این پس پلی استیشن۴ را با این 
ظاهر جدید می شناسید. اگر از ظاهر قبلی بیش تر خوش تان می آید، پیشنهاد 

می کنیم زودتر دست به کار شوید و مدل های فعلی را تهیه کنید. اگرچه مدل 
اسلیم مشکلی ندارد و می توانید با خیال راحت، سراغ اش بروید.

باریک تر، کم صدا تر، ارزان تر

امیرحسین میرزایی

نقد گجت
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دو دوتا بیست تا!
»ال جی« جدا از اینکه اوایل اسفندماه هر سال، گوشی درجه یک و به اصطالح 
»پرچم دار« خودش را معرفی می کند، معموال شش ماه بعد از آن، یک گوشی 
رده باالی دیگر هم عرضه می کند. این گوشی دوم، نقش شیر اطمینان را دارد 
که اگر از پرچم دارش استقبال نشد، گوشی دیگری برای عرضه داشته باشد؛ 

ضمن این که در دنیای سریع فناوری که در آن، ۶ ماه زمان برای از رده خارج شدن 
یک گوشی کافی است، نام ال جی دوباره در اولین مقاله های سایت های مرجع 

می آید. 
امسال شانس چندان با ال جی یار نبود و استقبال خوبی از مدل G۵ نشد. 

توجیه های زیادی وجود دارد که چرا G۵ نتوانست راه موفق G۳ و G۴ را ادامه 
دهد؛ از طراحی گرفته تا امکانات و حتی قیمتش. شاید هم ال جی نتوانست از 

این طراحی به اصطالح »ماژوالر« گوشی اش که قرار بود صنعت گوشی های 
موبایل را تکان دهد، به خوبی استفاده کند. درهرصورت، واقعیت مشخص 

این است که G۵ آن طور که ال جی انتظار داشت، مورد استقبال قرار نگرفت و 
حاال که شش ماهی از عمرش می گذرد، وقت آن رسیده تا ال جی قید طراحی 

ماژوالرش را بزند و یک گوشی درست  درمان معرفی کند. سال گذشته، ال جی از 
سری کامال جدید و متفاوت گوشی های رده باالیش با نام V۱0 رونمایی کرد که 
امکانات بسیار جالبی داشت و با وجود موفقیت G۴، توانست بازخورد بسیار 

خوبی از کاربرانش بگیرد. ال جی که مزه ی موفقیت V۱0 را چشیده بود، امکانات 
و قابلیت های جذاب این گوشی را به G۵ اضافه و طراحی ماژوالرش را حذف کرد 

و مدل دوم این سری را با نام V۲0 عرضه کرد.

 دوربین: خداحافظ عکاسی
 سالم فیلم برداری

V۲0 از همان دوربین  های نسل قبل ال جی استفاده می کند 
که یکی حسگر ۱۶ مگاپیکسلی و نسبت کانونی f/1.8 دارد و 
دیگری برای عکاسی به صورت واید، حسگر 8 مگاپیکسلی 
و نسبت کانونی f/2.4 دارد. دوربین اصلی ۱۶ مگاپیکسلی، 

کیفیت بسیار خوبی دارد و حتی در شرایط نوری ضعیف 
هم عکس هایی خوب و با نویز کم می گیرد. دوربین دوم 

هم تصاویری واید ثبت می کند که البته کیفیت عکس های 
دوربین دیگر را ندارد؛ ولی می تواند تا ۱۳۵ درجه را در یک 

عکس جای دهد.

کارایی و عملکرد: اولین طعم 
شیرین نوقا

لغت »اولین« را می توان در چند جا 
برای V۲0 استفاده کرد؛ اما مهم ترین 

»اولین« گوشی V۲0، مربوط به 
سیستم عاملش است. این گوشی، 
اولین دستگاه اندرویدی است که به 

صورت پیش فرض از اندروید 7 موسوم 
به »نوقا« )Nougat( استفاده می کند. 
البته این سیستم عامل به رابط کاربری 

انحصاری ال جی مزین شده است. 
ال جی هم مثل سامسونگ سعی کرده 
تا جدیدترین نسخه از رابط کاربری اش 

را به ساده ترین و کاربرپسندترین شکل 
ممکن در بیاورد.

طراحی و ساخت: سری را که درد نمی کند، دستمال نمی بندند

اصالح اشتباه بزرگ

طراحان ال جی به هر دلیلی فکر کرده اند که کاربران، طراحی G5 را دوست دارند و V۲0 را کامال شبیه G5 طراحی کرده  اند. کافی است G۵ را کمی بکشید و باریک 
و یک دستش کنید که به طراحی V۲0 برسید. حتی چیدمان کلیدها، درگاه ها و بلندگو هم تغییری نکرده است. در مقایسه با V۱0، مدل V۲0 سبک تر و باریک تر 

شده است و آن مواد با ساخت خاص و عجیب، جای شان را به آلومینیوم AL6013 داده اند؛ یعنی همان آلومینیومی که در صنایع هوایی و دریایی استفاده 
می شود. این فلز بسیار مقاوم است و باعث شده که V۲0 بتواند گواهینامه ی نظامی 810G-MIL-STD را هم دریافت کند.

ال جی V۲0 همان چیزی است که G5 باید می بود. ال جی سعی کرد طراحی ماژوالر را به عنوان یک عضو جدید برای گوشی های پرچم دارش معرفی کند؛ ولی 
بازخورد خوبی از G5 نگرفت. به همین دلیل امکانات خوب G۵ را نگه داشت، بخش ماژوالر را به طور کامل حذف کرد و همه ی آن چه که V۱0 را دوست داشتنی 

کرده بود، به آن اضافه کرد. نتیجه ی این فرآیند، یک G5 است که همه ی خوبی های V۱0 را هم دارد. V۲0 را می شود بهترین گوشی  ال جی دانست.

نمایشگر: تکرار فرمول موفق
یکی از مشخصه های بارز سری V، نمایشگر 

دومی است که ال جی باالی نمایشگر اول قرار 
داده است. درحقیقت، این راه حلی است 
که ال جی برای مقابله با لبه های خمیده ی 
گلکسی های سامسونگ ارائه داده است. 

 V۱0 در مقایسه با V۲0 نمایشگر اصلی
تغییری خاصی نداشته و همان ۵٫7 اینچی 

است که رزولوشن ۲۵۶0×۱۴۴0 پیکسل 
را ارائه می دهد. این نمایشگر، مثل سایر 

نمایشگرهای گوشی های رده باالی ال جی، از 
فناوری IPS استفاده می کند؛ همان فناوری 

لوکس و معروفی که زوایای دید و کیفیت 
رنگ های تولیدشده را بهبود می بخشد؛ اما 
تمام جذابیت V۲0، نمایشگر دومش است.



 F430 فراری 458، خاطرات
را دوباره زنده می کند

فراری F430 از بدو ورود تا پایان عمر ش، برای طرفداران ماشین بازی خاطره آفرینی 
کرده است. از فیلم ها ی سینمایی گرفته تا بازی های ویدئویی، F430 همیشه حضوری 

 F430 فراری ،Need For Speed پررنگ داشته است؛ به طور مثال در مجموعه بازی های
یکی از خودرو های اصلی به حساب می آمد اما براساس یک باور قدیمی که همه ی 

 F430 چیز های خوب روزی به پایان می رسند؛ چند سالی است که دوران پرچم داری
هم به پایان رسیده و جای   خود را به مدل تازه نفس اش یعنی فراری 458 ایتالیا داده 

است.  متن اصلی: حدود شش سال پیش بود که در بزرگ ترین رویداد صنعت خودرو 
یعنی نمایشگاه فرانکفورت، شرکت فراری از مدل 458 ایتالیا  رسما رونمایی کرد. 458 

در اصل جایگزین مدل F430 است که بعد از 10 سال بازنشسته شده است.  فراری 
458 ایتالیا، یک سوپر اسپرت خیابانی است که از شتاب و توان موتور بسیار باالیی 

بهره می برد. شاید بهترین لقب برای این خودرو، سریع و خشن باشد؛ چراکه در کنار شتاب بسیار باال، چهره ی 
خشنی هم دارد. خطوط شکسته، چراغ های کشیده و باریک و ارتفاع بسیار کم شاسی از سطح زمین، چهره  ای 

خشن به 458 می بخشند.

سریع؛ اما نه سریع ترین!

تعداد سیلندر:8   

قدرت:  562 اسب بخار

فراری 458 ایتالیا، یک سوپر 
اسپرت خیابانی است که از شتاب 
و توان موتور بسیار باالیی بهره 
می برد. شاید بهترین لقب برای 
این خودرو، سریع و خشن باشد؛ 
چراکه در کنار شتاب بسیار باال، 
چهره ی خشنی هم دارد. خطوط 
شکسته، چراغ های کشیده و 
باریک و ارتفاع بسیار کم شاسی از 
سطح زمین، یک چهره ی خشن به 
458 می بخشند.

حدود شش سال پیش 
بود که در بزرگ ترین 

رویداد صنعت خودرو 
یعنی نمایشگاه 

فرانکفورت، شرکت 
فراری رسما از مدل 458 

ایتالیا  رونمایی کرد. 458 در 
 F430 اصل جایگزین مدل

است که بعد از 10 سال 
بازنشسته شده است. 

رضا گرانمایه

تحریریه

سریع و خشن

حداکثر سرعت: 340 کیلومتر بر ساعت

صفر تا صد:  3 ثانیه

طبق یک عادت همیشگی، فراری برای هر 
یک از خودرو هایش موتوری با معماری جدید 

طراحی می کند؛ فراری ۴۵8 ایتالیا هم موتوری 
با معماری خاص خود دارد. قلب تپنده ی ۴۵8، 

یک موتور ۴٫۵ لیتری 8 سیلندر Vشکل )نحوه ی 
قرارگیری سیلندر ها در کنار هم به شکل حرف 

V انگلیسی( است که از توان خروجی ۵۶۲ 
اسب بخار و گشتاور ۵۳۹ نیوتون متر بهره 
می برد. فراری ۴۵8 ازنظر عملکرد وضعیت 

بسیار خوبی دارد؛ چراکه تنها در ۳ ثانیه 
می تواند سرعتش را از صفر به ۱00 کیلومتر بر 
ساعت برساند. هم چنین حداکثر سرعت این 

خودرو به ۳۴0 کیلومتر بر ساعت می رسد. 
وظیفه ی انتقال نیروی تولیدشده در موتور 

۴۵8 به سر چرخ ها، برعهده ی یک جعبه دنده ی 
7 سرعته ی خودکار با فناوری دوکالچه است. 
استفاده از فناوری دوکالچه، تاثیر چشم گیری 

در نحوه ی شتاب گیری خودرو دارد.

خودرو
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بلـه، پـس از انتخاب کاالهـای موردنظـر و اضافه کـردن آن ها به سـبد 
خریـد، ثبت سـفارش در چهـار مرحله تکمیـل خواهد شـد: ۱( ورود به 
دیجـی کاال، ۲( اطالعـات ارسـال سـفارش، ۳( بازبینی سـفارش و ۴( 

اطالعـات پرداخت.
در مرحلـه ی اطالعـات ارسـال سـفارش و بخـش »شـخص حقوقـی 
هسـتید؟« روی عبـارت »اطالعـات حقوقی خـود را تکمیـل و ویرایش 
کنیـد« کلیـک کنید تا به صفحـه ویرایش اطالعات کاربری وارد شـوید. 
بـا انتخاب گزینه ی »تکمیـل اطالعات حقوقی برای خرید سـازمانی« و 
وارد کـردن و ثبت مشـخصات سـازمان موردنظر، می توانیـد برای خرید 
سـازمانی و دریافت فاکتور رسـمی و گواهـی ارزش افـزوده اقدام کنید.

هم چنیـن بـا توجـه بـه ثبـت سیسـتمی سـفارش، بـه هیـچ عنـوان 
امـکان صـدور فاکتـور مجدد یـا تغییـر مشـخصات آن، از جملـه تغییر 
فاکتـور حقیقـی بـه حقوقی وجـود نـدارد، بنابرایـن الزم اسـت هنگام 
ثبـت سـفارش، نسـبت بـه این مسـاله دقـت الزم را داشـته باشـید و 
اگـر نیـاز داریـد که فاکتـور حقوقـی برای  تـان صادر شـود، هنـگام ثبت 
سـفارش خود، بـا انتخاب گزینـه ی » تکمیل اطالعات حقوقـی « و وارد 
کردن مشـخصات سـازمان موردنظـر، برای خریـد سـازمانی و دریافت 

فاکتـور رسـمی اقـدام کنید.

خیـر، پـس از انجـام مراحـل خریـد و ثبـت 
سـفارش، پردازش سـفارش شـما به صورت 
خـودکار از طریـق سـرویس پیامـک یـا ایمیل 
اطالع  رسـانی خواهـد شـد و در صورتـی کـه 
مـوردی پیـش بیایـد، کارشناسـان فـروش 
دیجـی کاال بـا شـما تمـاس خواهنـد گرفـت.

خیـر، در حـال حاضـر تنهـا کاالهایـی در سـایت دیجـی کاال 
امـکان سـفارش گذاری دارنـد کـه بـا قیمـت مشـخص 
شـده  اند و وضعیـت موجـود دارنـد. شـما می توانیـد گزینه ی 
»به من اطـالع بـده« را در صفحه ی مربوط بـه کاالی مورد نظر 
کلیـک کنید تـا در صورت موجـود شـدن کاال، از طریق پیامک 

یـا ایمیل بـه شـما اطالع رسـانی شـود.

ماموران تحویل سفارش های دیجی کاال تنها وظیفه دارند 
سفارش را به مشتری تحویل دهند و نصب کاال در حیطه ی 
تخصص آنها نیست.

در عین حال، باز کردن جعبه و نصب بعضی کاالها )مانند 
تلویزیون، ماشین لباس شویی و نظیر آن( تنها باید از طریق 
نصاب مجاز آن شرکت انجام شود. برای نصب و راه اندازی 
با شرکت مربوط یا نمایندگی مجاز آن تماس بگیرید. در غیر 
این صورت امکان استفاده از هرگونه گارانتی یا خدمات پس 
از فروش از بین خواهد رفت.

خیـر، بـا هـدف تسـریع فراینـد پـردازش و 
ارسـال سـفارش، هم چنیـن کاهـش امـکان 
بـروز خطـا در ثبت سـفارش،  باید سـفارش 

خـود را اینترنتـی ثبـت کنیـد.

بلـه، همکاران ما کاالهای سـنگین را در تهران 
و مناطق تحت پوشـش اکسـپرس تا طبقات 

باالحمـل می کنند.

آیا می توانم با حساب کاربری خودم 
خرید کنم و فاکتور به نام شخص 

حقوقی یا شرکت صادر شود؟

آیا  بعد از ثبت سفارش باید برای اطمینان از 
پردازش آن با دیجی کاال تماس بگیرم؟

آیا می  توانم کاالهایی را که موجود 
نیستند سفارش دهم؟

آیا کاالهایی که به نصب و 
راه اندازی نیاز دارند در هنگام 
تحویل توسط دیجی کاال نصب و 
راه اندازی می شوند؟

می  توانم سفارشم را 
تلفنی ثبت کنم؟

آیا همکاران شما کاالهای سنگین مانند 
یخچال و تلویزیون را تا طبقات باال حمل 

می کنند؟
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در حـال حاضـر سـفارش هایی کـه در محدوده هـای تحت پوشـش تهـران قـرار دارنـد با 
همکاران ارسـال دیجی کاال و سـایر محدوده ها از طریق پسـت پیشـتاز ارسال می شوند:

محدوده های تحت پوشش تهران:

از شـرق: تا سـه راه آزمایش )بعد از سـه راه آزمایش، اگر آدرس از مسیر خیابان 
دماونـد نباشـد؛ مثال ارسـال به آدرس هـای به سـمت حکیمیه و خـود حکیمیه با 

همکاری همکاران ارسـال مقدور اسـت(.

از سـمت غـرب:  بزرگـراه همـت )منطقـه ۲۲( تا شـهرک باقـری، آزادشـهر و 
پیکان شـهر تـا کیلومتر ۱۴ جـاده  ی مخصوص کرج و جـاده ی  قدیم کرج 

از سـمت جنوب: تا بزرگراه آزادگان به اسـتثنای شهرری 
و دولـت آباد که برای ایـن دو منطقه ارسـال با همکاران 
ارسـال مقـدور اسـت. از سـمت خـاوران تـا شـهرک 
مشـیریه )بـرای خـود شـهرک مشـیریه ارسـال بـا 

همـکاران ارسـال مقدور اسـت(.

مناطـق جـاده ی بهشـت زهرا، باقرشـهر، واوان، 
پاالیشـگاه ، نیروگاه برق، قیام دشـت و شهرک 
صنعتـی عباس آبـاد در محـدوده ی تحویـل از 

طریق همکاران ارسـال دیجی کاال نیستند.

سیسـتم، بـر اسـاس کاالی خریـداری شـده، میـزان دیجی بـن قابـل 
اسـتفاده را بـه طور خـودکار محاسـبه می  کند. بـرای اطـالع از جزئیات 

بیشـتر بـه صفحـه ی دیجی بـن مراجعـه کنید.

دیجـی کاال یـک فروشـگاه اینترنتی اسـت و یکی از اهداف آن کاسـتن از سـفرهای درون شـهری 
غیرضـروری  اسـت؛ بنابرایـن تحویل حضوری سـفارش در محـل دیجی کاال امکان پذیر نیسـت.

دیجـی کاال شـماره کارت شـما را دریافـت می کنـد تـا در صورت نیـاز به 
اسـترداد، بتوانـد بـدون نیـاز به تمـاس و هماهنگـی مبلغ سـفارش را 

بـه کارت اعـالم شـده واریزکند.

تحویل اکسپرس تهران در چه محدوده ای امکان پذیر است؟

چرا برای خرید، نمی  توانم از همه 
دیجی بن  هایم استفاده کنم؟

می  توانم کاالیی را که سفارش داده  ام با مراجعه به 
دیجی کاال به صورت حضوری تحویل بگیرم؟

علت دریافت شماره ی کارت در حین 
ثبت نام چیست؟
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