


ابزارهای کارآمد، زیبا یا برندی معتبر؟برای چیدن میزکارتان هرکدام از این 
ویژگی ها که مهم  باشد، پیشنهاد های هیجان انگیزی برای تان داریم



خرده ریزهای میز کار بعد از مدتی تکراری و فرسوده 
می شوند و این حس فرسودگی را به صاحب شان هم 

منتقل می کنند. بهتر است هر از گاهی میز کارتان 
را سر و سامان دهید. یک قاب عکس یا یک گلدان 
کوچک روی میز کار می تواند روحیه بخش باشد تا 

کارتان را با انرژی بهتری شروع کنید. 
در صفحه ی لوازم اداری رومیزی دیجی کاال می توانید 

لوازم مورد نیاز روی میز کارتان را انتخاب کنید، 
کیفیت و قیمتش را با محصوالت مشابه دیگر مقایسه 

کنید و درنهایت هرآنچه که روی میز کار به آن احتیاج 
دارید، سفارش دهید. 

در فروشگاه اینترنتی دیجی کاال  تنوع کاملی از 
لوازم التحریر و کاالهای اداری ازجمله  برند هایی 

معتبر مثل نووس، بیک، اونر و ایگل وجود دارند و از 
بین این برندها می توانید کاالی تان را انتخاب کنید.

عکس : آتلیه دیجی کاال
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)Avision( اسکرن دستی ای ویژن

ماوس بی  سیم الجیتک

هیچ  فکرش را می کردید که زمانی دستگاه اسکنر به آن بزرگی تبدیل به دستگاه 
کوچک قابل حمل شود؟ این اتفاق در اسکنر دستی و قابل حمل ای ویژن 
)Avision( افتاده است.اسکنر ای ویژن )Avision(  به دو صورت دستی و کاغذی 
است. یعنی عالوه بر این که می شود با حرکت دست عکس یا نوشته ای را اسکن 
کرد، قسمتی هم برای اسکن کاغذی به اندازه ی A4 دارد. دستگاه اسکنر ای ویژن 
)Avision(  قابلیت استفاده از باتری را دارد. بنابراین در مواقعی که احتیاج به 
اسکن کاغذ ندارید می توانید فقط دستگاه اسکنر را با خودتان حمل کنید.اسکنر 
ای ویژن )Avision(  برای محقق ها و دانشجو هایی که مشغول نوشتن پایان نامه  
هستند بسیار کاربردی است. مخصوصاً برای آن هایی که منابع تحقیق شان 
کتاب خانه  ای است و به جای کپی کردن صفحه ها می توانند از این اسکنر 

  وزن پایه ی اسکنر ای ویژن ۴۱۳گرم است. این استفاده کنند.
پایه بهتر است همیشه همراه تان باشد چون هم خود 
دستگاه اسکنر را شارژ می کند و  هم قسمت مکش 
کاغذ اسکنر در این پایه طراحی شده است.

16MB

USB 2.0

1.8in 

0.66

0.075

  0/6 ثانیه سرعت اسکن 
سیاه و سفید برای هر برگ

  ۱/6 ثانیه سرعت اسکن رنگی برای هر برگ

دیگر عمر ماوس های باسیم تمام شده و 
موش های بی سیم جای شان را گرفته اند. 

ماوس بی  سیم الجیتک مدل M185 بسیار 
جمع و جور و سبک است.

ماوس بی  سیم الجیتک مدل M185 یک 
دریافت کننده ی USB بسیار کوچک دارد 
که در قسمت جلوی بدنه جای می گیرد. 

بنابراین برای استفاده در کنار لپ تاپ، برای 
جابه جایی  و همراه داشتن در هر زمان و 

مکانی ایده آل است.

 برای این که عمر باتری بیشتر 
شود یک دکمه برای روشن و 
خاموش کردن ماوس در زیر 
آن تعبیه شده تا در زمانی که از 
ماوس استفاده نمی کنید آن را 
خاموش کنید. 

12months

  ماوس بی  سیم الجیتک M185 یک ماوس 
بسیار خوش دست با اندازه ی جمع و جور و وزن 

سبک است و برای آن هایی که لپ تاپ حمل 
می کنند و عادت به کار کردن با ماوس دارند، 

انتخاب مناسبی است.
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روان نویس المی مدل Tipo Chromeکره ی جغرافیایی بستار

دفرت یادداشت المی طرح چرمی

خیلی ها یادداشت های شان را در نوت موبایل و تبلت 
یادداشت می کنند، اما هنوز هم بسیاری از ما برای 
یادداشت برداری روزانه مان به دفترچه   یادداشت الزم 
داریم. دفتر یادداشت المی طرح چرمی با ابعادی به 
اندازه ی یک کف دست، یک دفتر یادداشت کوچک 
همراه است. جنس چرم باکیفیت این دفترچه باعث 
می شود دفترچه یادداشت از هم باز نشود. 

اتاق مطالعه ی خانه ی اشرافی سریال نارنیا یادتان است؟ در همان اتاقی که بچه ها از داخل کمدش به 
دنیای عجیب و غریب نارنیا می رفتند، یک کره ی زمین بود که بچه ها روی آن دنبال جایی به نام نارنیا 

می گشتند. البته روی کره ی جغرافیایی بستار هم نارنیا را پیدا نخواهید کرد. اما به جایش می توانید چراغ 
داخل آن را روشن کنید و در اتاق کارتان تخیل تان را به کار بیندازید و در مدت چند ساعت جهانگرد 

شوید. کره ی جغرافیایی بستار می تواند یکی از وسایل تزیینی اتاق کار یا اتاق خواب تان باشد.

کابوس آن هایی که روان نویس در کیف شان  می گذارند 
این است که جوهر روان نویس پس بدهد و روزگار کیف و 

وسایل داخلش را به رنگ خودش دربیاورد. کیفیت و جنس 
روان نویس المی مدل Tipo Chrome تضمین شده است و 

می توانید با خیال راحت آن را در کیف تان بگذارید.
جنس روان نویس المی مدل Tipo Chrome فلزی با نوک 

ساچمه ای است. نوک ساچمه ای به روان نویس این امکان را 
می دهد که نرم تر روی کاغذ بلغزد و نوشتن با آن راحت تر 

باشد.
طراح روان نویس المی، ولفگانگ فابیان است که برنده ی 

جایزه ی طراحی دیزاین سنتر Design Center هم شده است.

  بدنه ی این 
کره ی جغرافیایی 
بسیار مقاوم است 
و بر روی پایه  ی 
زیبایی سوار شده 
است. این کره ی 
جغرافیایی می تواند 
هدیه ای مناسب 
برای دانش آموزان، 
دانشجویان، 
جغرافی دان ها و 
پژوهشگران خواهد 
باشد.
 

1.5

  نوع صحافی این دفترچه چسبی است 
و   آن هایی که عادت دارند از دفترچه  
یادداشت شان کاغذ بکنند، هنگام جدا کردن 
کاغذ کمی دردسر خواهند داشت.

 نوشتن با روان نویس 
 Tipo Chrome المی مدل

به دلیل نوک شاچمه ای اش 
بسیار راحت است و برای 

آن هایی که عادت به 
یادداشت برداری روزمره 

دارند، انتخاب مناسبی است.

پیشنهاد
 ویژه
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در بین مدل های سری K، ایسوس K550JX از لحاظ طراحی و 
شکل ظاهری به لپ تاپ های ایسوس سری G که مخصوص بازی 
هستند، بسیار نزدیک است.

در طراحی لپ تاپ ایسوس K550JX از ترکیب رنگ مشکی و 
قرمز استفاده شده است.

 لپ تاپ های سری K ایسوس به دلیل بدنه ی پالستیکی و 
امکانات محدودتر نسبت به سری N قیمت مناسب تری دارند و 
خریدشان به صرفه است. 

K550JX لپ تاپ  15 اینچی ایسوس  مدل

 ASUS K550JX تاچ پد لپ تاپ  
A - از نوع یک تکه با حساسیت باال 
است که برای انجام کارهای عادی و 
روزمره ی کامل مناسب است.

15 in 

2.45 8GB

2
USBPORT

 کیبورد جزیره ای لپ تاپ 
ASUS K550JX - A کارایی نسبتا 

خوبی دارد. اما  نور پس زمینه و کلیدهای مکانیکی 
ندارد. 

مجموعه لوازم اداری رومیزی

مرتب بودن میز کار باعث می شود تمرکز بیشتری هنگام 
کار کردن داشته باشیم. مجموعه لوازم اداری رومیزی 

بستار مدل Link Mini به میز کار و لوازم مورد استفاده تان 
نظم و ترتیب می دهد.

لوازم اداری رومیزی بستار مدل Link Mini مجموعه ی 
کاملی از جامدادی، جای کارت، گلدان، قاب عکس و ساعت 
است. قاب عکس چوبی این مجموعه می تواند جای عکس 

زیبایی از اعضای خانواده تان باشد. خانواده ای که به شما 
قوت قلب می دهد تا در کارتان موفق باشید.

 Link Mini مجموعه ی لوازم اداری بستار مدل 
مجموعه ای شکیل و زیبا از وسایلی است که به میز 
هر مدیری زیبایی و نظمی چشم گیر می بخشد. این 

مجموعه شخصیت کاری منظم و قابل احترام شما را 
به رخ دیگران می کشد.

5 تکه
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رئیس جمهورها، مدیرشرکت های بزرگ تجاری، استاد های دانشگاه و حتی بچه هایی 
که برای بزرگ شدن عجله دارند، طیف وسیعی هستند که  دوست دارند خودنویس 
در دست داشته باشند. خودنویس المی مدل Accent با طراحی زیبا و جنس فلزی 
براقش هدیه ی مناسبی است.

نوک قلم خودنویس المی مدل Accent از استیل است و بر اثر استفاده از جوهر زنگ 
نمی زند. جوهر خودنویس خودنویس المی مدل Accent قابل شارژ است. در انتهای 
خودنویس المی روکش پالستیکی ای برای جای دست طراحی شده تا هنگام نوشتن 
انگشتان دست تان اذیت نشوند.

Accent خودنویس المی مدل

 جنس بدنه ی خودنویس المی مدل 
Accent از فلز و ساخت کشور آلمان 

است. اگر دنبال یک عیدی مناسب 
برای پدر یا پدربزرگ تان می گردید، 
خودنویس المی مدل Accent انتخاب 

خوبی است.

شرکت ایسوس به تولید لپ تاپ های 
متعدد و متنوع در بازه های قیمتی 
مختلف برای انواع کاربری ها معروف 
است. عالوه بر سری های اصلی مانند 
X،N و G سری های دیگری مانند K، A و 
V هم توسط شرکت ایسوس تولید شده 
که بین این رده های اصلی قرارگرفته اند 
و ساختاری ترکیبی دارند. یکی از این 
 K رده های میانی لپ تاپ های سری
ز بدنه  هستند که در ساخت آن ها ا
پالستیکی سری X استفاده شده تا 
قیمت نهایی محصول کاهش یابد اما صفحه ی نمایش و سخت افزاری بهتر 
دارند تا کارایی باالتری را ارائه دهند. یکی از همین محصوالت سری K مدل 
K550JX است که یک محصول ترکیبی بین سری X و سری G ایسوس 

محسوب می شود. 
اولین چیزی که با نخستین نگاه به این لپ تاپ جلب توجه می کند، 
رنگ بندی خاص آن است. تاکنون ایسوس لپ تاپی از سری K با ترکیب 
رنگ قرمز و مشکی تولید نکرده بود، اما در این لپ تاپ با این ترکیب رنگ 

رو به رو هستیم.
در تمام بخش های لپ تاپ پالستیک به کار رفته که مقاومت نسبتا خوبی 
دارد و به راحتی و با فشار معمولی دچار خمیدگی نمی شود. استفاده از 
پالستیک تا حدودی باعث کاهش وزن این لپ تاپ شده است. وزن کلی آن 

همراه با باتری کمتر از 3/2 کیلوگرم است.
صفحه نمایش این لپ تاپ وضوح Full HD با استاندارد 1920 در 1080 پیکسل 
دارد و مجهز به روکش مات است. عواملی که برای نگاه کردن طوالنی مدت 
به صفحه نمایش کامال ایدئال هستند. در باالی این صفحه نمایش هم یک 
وب کم معمولی HD قرارگرفته که برای برقراری تماس های تصویری آنالین 

مناسب است و کیفیت باالیی برای تهیه عکس و فیلم ندارد.

ایسوس هم در محصوالت سری G خود از بلندگوهای ساخت شرکت معتبر 
و صاحب نام Bang & Olufsen استفاده می کند اما در K550JX خبری از این 
 Sonic Master بلندگوهای دوست داشتنی نیست و به یک نمونه ی ساده ی
ایسوس بسنده شده است. البته همین بلندگوها هم صدای نسبتاً خوبی دارند 

و برای پخش صدا در یک اتاق کوچک کافی هستند. 
روی لبه های این لپ تاپ همه نوع پورت کاربردی وجود دارد. روی لبه ی 
خلوت تر سمت راست شاهد یک پورت USB2.0، درایو نوری و محل 
اتصال قفل کنسینگتون هستیم. در مقابل روی لبه سمت چپ جک 3.5 
میلی متری ترکیبی هدفون و میکروفون، دو عدد پورت USB 3.0، پورت 
LAN، پورت HDMI در اندازه ی استاندارد، پورت VGA و محل اتصال شارژر 

قرار گرفته اند. 
ید  گر در بین محصوالت میان رده هم باشد، با یک لپ تاپ حتی ا
سخت افزاری قابل قبول داشته باشد. به همین دلیل ایسوس در این مدل از 
پردازنده مرکزی Core i7 4720HQ اینتل از نسل Haswell  استفاده کرده که 
در بیشتر لپ تاپ های حرفه ای حال حاضر شاهد وجود این مدل هستیم. 
به همین دلیل پردازنده ی مرکزی K550JX کامال نمره قبولی می گیرد.  این 
پردازنده مرکزی 6 مگابایت حافظه کش و فرکانس پایه 6/2 گیگاهرتز دارد 
که به راحتی از پس پردازش های سنگین و اجرای همزمان چند برنامه 
 Nvidia GTX برمی ِآید. اما در کنار این پردازنده مرکزی، پردازش گر گرافیکی
950M با 4 گیگابایت حافظه اختصاصی قرار گرفته که اگرچه برای اجرای 

برنامه های گرافیکی و تماشای فیلم توان کافی را دارد اما برای اجرای 
بازی های روز با کیفیت باال نمی توان روی آن حساب باز کرد.

 با وجود همه ی ویژگی های متناسب با قیمت به صرفه  ی این لپ تاپ در 
سایت اصلی شرکت ایسوس به آدرس asus.com دنبال این کاال نگردید، 
چراکه به نتیجه نخواهید رسید. به این دلیل که این کاال به صورت اختصاصی 
برای مناطق خاصی در دنیا طراحی و تولید شده و روی سایت جهانی این 
شرکت قرار نمی گیرد اما در سایت دیجی کاال می توانید به راحتی آن را 

خریداری کنید. 

کارآمد به صرفه

محمدرضا رضایی


