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Romoss Solo 5 
Power Bank

در روزگاری که تمام شدن شارژ گوشی های موبایل و 
لپ تاپ ها به بزرگ ترین دغدغه ی روزمره ی کاربرانشان 
تبدیل شده،  پاوربانک ها می توانند نقش بزرگ ترین 
ناجی ها را باز کنند.نجات دهنده هایی که می توانید 
موبایل و تبلت تان را به وسیله ی پورت USB  به آن ها متصل  و شارژ کنید. 
در پاور بانک روموس5  ظرفیت باتری 10000 میلی آمپر ساعت است که 
برای شارژ کامل آن فقط چند ساعت زمان الزم دارید. اما بعد از شارژ 
کامل می توانید همزمان دو  دستگاه مثال یک موبایل و یک لپ تاپ را با 
آن شارژ کنید.روموس 5  به تکنولوژی Fitcharge  برای تشخیص جریان 
مورد نیاز شارژ دستگاه مجهز شده است، با این تکنولوژی می توانید هر 

دستگاهی را به وسیله این پاوربانک شارژ کنید. 

شارژر روموس دو پورت USB دارد. شدت جریان ورودی آن 1 و 
شدت جریان خروجی  آن 1 آمپر است. 

یکی از مزیت های شارژر روموس قابلیت منایش میزان شارژ 

به وسیله ی چراغ LED  است. این چراغ روی بدنه ی شارژر است 

و میزان شارژ آن را نشان می دهد.  روموس برای کاهش مرصف 

باتری بعد از 60 ثانیه به حالت آماده به کار در می آید.

پاور بانک روموس چراغ قوه هم دارد. البته 
نور چراغ قوه اش در حدی است که بتوانید 
در مکان های کم نور وسیله تان را به راحتی  
به شارژر بزنید. 

امتیاز کاربران

شارژری برای متام فصول
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این اسکوتر باتری  4400 میلی آمپری دارد که می توانید با یکبار شارژ کامل 

آن  25 کیلومرت را طی کنید. 

برای شارژ کامل اسکوترتان  یک تا  دو ساعت زمان نیاز دارید. البته وقتی 

شارژ اسکوتر  خیلی کم شود، کمی هم از رسعت آن کاسته می شود.

امتیاز کاربران

Smart Balance 
Wheels R2 Scooter

سال ها قبل اسکیت های هوشمند را فقط 
در فیلم های علمی- تخیلی می دیدیم و 
سوار شدن روی آن برای اسکیت باز ها شبیه 
یک رویا بود. رویایی که این روزها با وجود اسکوترهای 
برقی به واقعیت تبدیل شده است. اسکوتر برقی اسمارت 
باالنس ویلز  R2یکی از همین ابزارهای رویایی است. 
وسیله ای که با هر سن و سال و جنس و وزن بین 20 تا 120 
کیلوگرم می توانید سوار آن شوید و مسافت  زیادی را 
راحت و بدون خستگی طی کنید. اسکوتر برقی اسمارت 
باالنس ویلز  R2 تا سرعت 10 کیلومتر بر ساعت تحت 
اختیار شماست. موتور قوی این اسکوتر و بدنه ی مقاوم 
آن می تواند خیالتان را راحت کند که نه تنها با اسکوترتان 
تفریح می کنید که می توانید به چشم یک وسیله ی نقلیه 
شخصی برای رسیدن به مقصد هم روی آن حساب کنید.

اسکوتر ضد باران و رسما 

 اسکوتر اسمارت 
باالنس ویلز تحمل 
دمای باالیی دارد. 

از دمای منفی 
10 درجه ی 
سانتی گراد 

گرفته تا مثبت 
50 درجه ی 
سانتی گراد،  
اسکوتر شما 

صحیح و سالم 
حرکت می کند. 

  بدنه ی اسمارت باالنس ویلز 
در برابر نفود آب و گرد و خاک  
مقاومت زیادی دارد و در روزهای 
بارانی می توانید با خیال راحت از 
آن استفاده کنید.



Philips HD9238 
Airfryer

رسخ کن سالمت 

از آن روزی که سرخ کن ها به عنوان وسیله ای که سالمت 
غذایی خانواده ها را به خطر می اندازند  مشهور شدند، 
تولیدکنندگان به فکر بهبود شیوه ی کار آن ها  افتادند.کمپانی 
فیلیپس که سال هاست در زمینه ی تولید لوازم  خانگی برقی کوچک و بزرگ 
فعالیت می کند به این فکر افتاد تا سرخ کن هایی با فن آوری Airfryer  را تولید 
کنند. سرخ کن مدل »HD9238« با این فن آوری و با ویژگی حیرت انگیز 80 
درصد کاهش چربی غذا،  یکی از سالم ترین سرخ کن های موجود در بازار 
است.سرخ کنی که  حجم 2،2 لیتری آن به اعضای یک خانواده ی کم جمعیت 
کمک می کندتا غذاهای سرخ کردنی خوش طعم را در نهایت سالمت و در 
کوتاه ترین زمان ممکن طبخ کنند. با استفاده از نمایشگر دیجیتال و لمسی 
جلوی دستگاه هم می توان تمام امکانات آن را در اختیار گرفت و دما، زمان 

شروع و پایان فعالیت دستگاه را تعیین کرد.   
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امتیاز کاربران

 این رسخ کن با فن آوری 

 منحرص به فرد جریان رسیع هوا

 )Rapid Air(، با چرخش 

استوانه ای هوای گرم، غذا را 

رسیع، آسان و سامل بدون نیاز 

به اضافه کردن روغن آماده 

می کند. با وجود این فناوری 

لذیذترین غذاها با بخار و بوی 

کمرت طبخ می شوند.

این که برند ها  آشپزخانه را 
صرفا یک محیط زنانه نبینند 
اتفاق خوبی است؛ سرخ کن 
خوش قیافه شرکت فیلیپس 
از آن دست اجناسی است 
که با خیال راحت در یک 
آشپزخانه  ی مردانه هم جا 

خوش می کند  

 ظرف روغن و مخزن 
این سرخ کن در 
نیمه ی پایینی قرار 
دارد و با دستگیره از 
بدنه خارج می شود. 
داخل این مخزن 
یک سبد توری 
منحصربه فرد هم 
قرار دارد که  با کفی 
نچسب و قابل جدا 
شدن به راحتی تمیز 
می شود. 

ظاهر خوش تراش، 
مشکی و براق با دسته ی 
قرمزرنگ، با توان 2100 
وات، سرخ کن فیلیپس 
HD9238 را به یکی 

از لوازم زیبا و کارآمد 
آشپزخانه تبدیل کرده 
است.
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Bvlgari Aqva Amara 
Eau De Toiletteعطری به خنکای اقیانوس

سـال 2014 سـال تولد ادو تویلـت مردانه »آکوا آمارا« اسـت. عطـری با حـال و هوایی به لطافـت و خنکای 
اقیانوس که ژاک کاوالیـه ایتالیایی،یکی از بهترین و باتجربه ترین عطرسـازهای دنیا به عنـوان عضو تازه ی 
خانـواده ی عطرهـای »آکوا« طراحـی کرد. »آکـوا آمـارا« به خاطـر رایحه ی خنـک و  بویی شـبیه به بوی 
دریـا خیلی زود بـه عطر محبـوب مردانی تبدیل شـد که دوسـت دارند در بهار و تابسـتان خنـکای عطرشـان را با تمام 
وجـود حس کننـد. رایحه ی جـذاب  آکوا آمـارا را وقتـی می توانید بـی کم و کاسـت حس کنید کـه آن را روی پوسـت و 
محل نبض  تان اسـپری کنید. بعـد از این بایـد منتظر حس ترکیبـات دل انگیز آن باشـید. ترکیبی کـه از رایحه ی پرتقال 
مانداریـن آغاز می شـود. بـوی شـیرینی دارد، انرژی بخش اسـت و حس شـادی به شـما می دهد. بعـد از ایـن، رایحه ی 
مرکبـات جایش را بـه رایحه ی شـکوفه  های پرتقـال و آب دریا می دهـد. این رایحه ی تلـخ و خنک ویژگی بـه یادماندنی 
آکوا آمارا اسـت و  باعث می شـود تصمیـم بگیرید تمام بهـار و تابسـتانتان را با خنـکای دریایی- پرتقالی بولـگاری آکوا 

آمارا سـپری کنید.  

اگر پخش شدن رایحه ی  

عطرتان برایتان اهمیت 

دارد،  آکوا آمارا  می تواند 

این توقع تان را برآورده 

کند. ماندگاری رایحه اش 

هم گرچه در مقایسه با  

آکوا پور اوم کمرت است اما با 

توجه به ساختار خنک عطر 

قابل قبول است. 

 بطری خوش دست این عطر درست به اندازه ی عطر
 Aqva  pour  homme طراحی و ساخته شده با این تفاوت که 

رنگ این شیشه قهوه ای است و روی آن نام Aqva Amara با 
رنگ سفید به چشم می خورد.
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رایحه:  خنک

ساختار:  مرکبات 
و اقیانوس
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دو عدد اسپیکر 10 واتی در  65JU6980  تعبیه شده که 

وظیفه ی پخش صدا با کیفیت HD  را برعهده دارند. این دو 

اسپیکر مجموعا 20 وات صدا تولید می کنند که برای یک 

تلویزیون 65 اینچی، مناسبند.

امتیاز کاربران

در این مدل می توانید با Wi-Fi یا 
ینترنت متصل شوید  LAN به ا
و اطالعات موردنظرتان را روی  

تلویزیون تان جستجو کنید.

Samsung 65JU6980 
Smart LED TV 

ایـن روزهـا کـه زندگـی مـا بـه وسـایل هوشـمند گره 
خورده اسـت، در خرید هر وسـیله ای از جملـه تلویزیون 
دنبـال گزینـه ای هسـتیم کـه در عیـن پاسـخ دادن به 
نیازهایمان، به روز باشـد و خرید آن به یکـی از تجربه  های 

هیجان انگیزمـان تبدیـل شـود. 
تلویزیون سامسونگ مدل 65JU6980 یکی از تلویزیون های سامسونگ 
است که سال 2015 رونمایی و به بازار عرضه شد. صفحه ی  65 اینچی  
65JU6980   تصاویر را با دقت بسیار باال نمایش می دهد. این تلویزیون 

می تواند تصاویر را با کیفیت Ultra HD - 4K و نسبت 16:9 برای شما به نمایش 
بگذارد. عالوه بر قابلیت های تصویری متنوع، 65JU6980   قابلیت پخش 
صدا با کیفیتی باال هم دارد. تنوع درگاه های ارتباطی در این محصول هم این 
مدل را به انتخابی مناسب برای کسانی تبدیل کرده است که دوست دارند از 

قابلیت های هوشمند تلویزیون شان بیشترین استفاده را کنند.

تلویزیون هوشمند

تلویزیون های اچ دی با کیفیت 1080 رزولوشنی 
برابر با 1920 در 1080 پیکسل دارند و در استاندارد 
4k این رزولوشن به 4096 در 2160 پیکسل 

می رسد، یعنی رزولوشنی چهار برابر استاندارد 1080 که هم اکنون 
در تلویزیون های اچ دی و دیسک های بلو-ری در دسترس است. 

ریشه های اصلی تکنولوژی 4k به صنعت سینما بازمی گردد. اواخر دهه ی 90 بود که 
جورج لوکاس نویسنده و کارگردان مشهور فیلم جنگ ستارگان تصمیم گرفت فرمت 

های جدید دیجیتالی را جایگزین فیلم کند.
 بعد از انتشار نسخه HD اپیزود اول جنگ ستارگان در سال 1999، لوکاس تصمیم 
گرفت اپیزود بعدی را در سال 2002 و با کیفیت کامال دیجیتال 1080 منتشر کند. 
اما کیفیت 1080 برای صفحه نمایش های غول پیکر سینما کافی نبود و اگر فردی در 
ردیف اول صندلی های سینما می نشست ممکن بود تصویر را نرم تر و به صورت شبکه ی 

پیکسلی مشاهده کند. 
به همین منظور سازمان ابتکارات سینما )DCI( در مارس 2002 با هدف ایجاد 
یک استاندارد دیجیتال شکل گرفت. با تالش های این سازمان که با کمپانی های 
بزرگ فیلم سازی همکاری دارد، دو رزولوشن جدید با عنوان 2k و کمی بعد در 
سال 4k ،2005 معرفی شد. فرمتی که از سینما به تلویزیون آمد و براساس آن 
 عده ای می  گویند تلویزیون های 4k جایگزینی مناسب برای تلویزیون های 3بعدی

 هستند.

ت؟
س

 چی
4k
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 نوت 5 یک محدودیت اندکی نگران کننده دارد. در این گوشی امکان استفاده 

از کارت حافظه ی جانبی حذف شده است. با حذف این امکان، خریدار یک 

نسخه ی 64 گیگا بایتی می تواند فقط از 52 گیگابایت فضا استفاده کند. فضایی 

که می تواند با توجه به برنامه ها و بازی  های پرحجم امروزی کافی به نظر نرسد.

امتیاز کاربران

Samsung 
 Galaxy Note 5 SM

پنجمیـن گـوشی از ســری نوت 
 »Galaxy Note 5« سامسونگ با نام
از جدیدترین فناوری های موجود در 
ساخت گوشی های هوشمند بهره برده است. نوت 5 
با اندیشه ی رقابت با رقبای بزرگی مثل آیفون 6 
پالس، Moto X Pure و OnePlus2 روانه ی بازار شده 
و برای امتیاز گرفتن در این رقابت روی طراحی 
مجدد قلم، افزایش کارایی آن و هماهنگی بهترش 
با نرم افزار، تغییر طراحی ظاهری گوشی و دوربین 
تمرکز کرده است. بدنه ی یکپارچه و درخشان اولین 
ویژگی نوت5  است که به چشم می آید. بدنه ی فلزی 
نوت5 آن  را نسبت به گوشی های قبلی این سری 
زیباتر و سبک تر کرده است. همراه این بدنه ی 
زیبا،  قرار گرفتن تراشه ی 64 بیتی که پردازنده ای 
8 هسته ای دارد،  در کنار پردازنده ی گرافیکی »مالی 
760« و 4 گیگابایت رم، سخت افزار قدرتمندی 
برای نوت 5 فراهم کرده که امکان اجرای هر بازی 

یا برنامه ای  را به کاربر گوشی می دهد.  

جادو با قلم و منایشگر

 دوربین سلفی با رزولوشن 5.1 مگاپیکسل و 
دیافراگم f/1.9  به شما این امکان را می دهد 
که یک سلفی واید )با گستره وسیع( بگیرید و 
ویدیوهای 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه و صدای 

استریو ضبط کنید.

 قلم نوت 5 با جنس پلی کربنات نسبت 
به قلم  نوت 4 سبک تر و جمع وجور تر 

است. سبکی این قلم کار با آن را راحت تر 
می کند.کلید روی قلم هم در جای بهتری 

تعبیه شده تا فشردن آن ساده تر باشد.



فرقی نمی کند که شما از طرفداران پروپاقرص مجموعه »جنگ ستارگان« باشید یا هرگز 
این اسم به گوش تان نخورده باشد، درهرصورت از داشتن یک ربات بسیار بامزه که بتوانید 
  R2-D2 آن را کنترل کنید سر ذوق خواهید آمد. در 39 سال گذشته هیچ رباتی به اندازه ی
و  C-3POدر میان طرفداران جنگ ستارگان محبوب نبوده است؛ دو رباتی که در سری اول 
این مجموعه معرفی شدند و هواداران آن ها را به نام دروید می شناسند. اکران جدیدترین 
قسمت جنگ ستارگان با نام »نیرو برمی خیزد« اما، طرفداران پروپاقرص این فیلم را با 
دروید جدیدی به نام BB-8 آشنا کرد. در ابتدا تصور عمومی بر این بود  که BB-8 حاصل 

تکنیک های کامپیوتری است، اما این مخلوق تازه یک ربات واقعی بود.

Sphero Star Wars BB8- 
App-Enabled Droid

این فقط یک ربات نیست



حاال نمونه ی کوچک و قابل فروش ربات BB-8 به بازار آمده و به شکلی طراحی شده که بتوان با تلفن همراه آن 
را کنترل کرد. این ربات بدنی کره ای شکل دارد که یک سر کوچک روی آن قرار گرفته است. ربات با این بدن 
کره ای شکل به مکان های مختلف حرکت می کند. این ربات کوچک برخالف سایر ربات ها، می تواند شخصیتش 
را با توجه به خواسته های شما تغییر دهد، از شما یاد بگیرد و حتی احساساتش را نشان دهد. BB-8 گوش به فرمان 
دستورات صوتی شماست و می تواند ارتباطش را با شما تا محدوده ی 30متری حفظ کند. اپلیکیشن این ربات، 
سیستم عامل  iOS)نسخه 8.0 و باالتر( و اندروید )نسخه 4.4.2 و باالتر( را پشتیبانی می کند. ویژگی بسیار جالب 
ربات این است که می تواند پیام های تصویری را مشابه آن چه که در فیلم بود به صورت هولوگرافیک ارسال کند. 

اگرمشتاق داشتن این ربات هستید هم اکنون می توانید آن را هم زمان با فروش جهانی از دیجی کاال بخرید.
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این ربات کوچک برخالف سایر 

ربات ها، می تواند شخصیتش 

را با توجه به خواسته های شام 

تغییر دهد، از شام یاد بگیرد و 

حتی احساساتش را نشان دهد. 

ربات BB-8 تابع فرمان های 

صوتی هم هست و از طریق 

بلوتوث به گوشی و تبلت 

متصل می شود و می تواند  

ارتباطش را تا محدوده ی 30 

مرتی حفظ کند.

بدنه BB-8  دارای پوسته ای سخت 
از جنس  پلی کربنات است. جنسی 

که بدنه ی مقاومی برای این ربات 
دوست داشتنی ساخته است. حداکثر 

سرعت این ربات همراه ، 7/24 کیلومتر بر 
ساعت است.
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