


برای خریدن 
هدیه ی روز پدر 
روی دیجی کاال 

حساب کنید
عکس : آتلیه دیجی کاال

2



بیشتر پدرها پشت ظاهر جدی شان یک قلب طالیی پنهان دارند. سال ها در تقویم فقط روزی به نام مادر وجود داشت و معموال در همان روز دل 
پدرها را با هدیه دادن یک پیراهن ساده به دست می آوردیم. اما حاال چند سالی است که به طور رسمی روزی به نام پدر در تقویم وجود دارد تا 
بچه ها برای خرید یک هدیه ی مناسب، برنامه ریزی  کنند.  با وجود این که اغلب پدرها آدم های قانعی هستند اما می شود هدایایی متنوع از کاالهای 
گران قیمت گرفته مثل گوشی موبایل یا لپ تاپ تا هدیه های غیر شخصی مثل وسایل ماشین به آن ها هدیه داد. این چند صفحه منوی پیشنهادی 
دیجی کاال برای خرید هدیه ی روز پدر است. در این صفحه ها می توانید کنار هدیه ی اصلی پیشنهادهایی هم برای یک هدیه ی یادگاری ببینید. 

هدیه ای که پدرتان می تواند آن را روی میز کار یا در قفسه  ی کتاب خانه اش بگذارد و هر بار که چشمش به آن می افتد به یاد شما بیفتد.
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پدرهای جوان معموال هنگام خواباندن 
نوزادشان یک سرگرمی برای خودشان 
دست و پا می کنند. بعضی ها نور صفحه 

موبایلشان را کم می کنند و مشغول اتک 
زدن در کلش آف کلنز می شوند. برای 

این دست پدرها هدفون ای کی جی مدل 
Y50BT هدیه ی نجات بخشی است که 
می توانند صدای اتک ها را در کلش آف 

کلنز بشنوند.هدفون Y50BT را می توانید با 
بلوتوث به موبایل، تلویزیون یا دستگاه پخش  

موسیقی وصل کنید و بدون مزاحمت برای 
دیگران موسیقی  گوش کنید یا فیلم ببینید.
روی پدهای گوشی هدفون ای کی جی مدل 

Y50BT پوششی از جنس چرم مصنوعی 
است. این پوشش نرم گوش ها را آزار 

نمی دهد و می توانید زمانی طوالنی آن ها را 
روی گوش تان بگذارید.

هدفون ای کی جی

پدرهای ما چندان اهل استفاده از انواع کرم ها و رسیدگی به پوستشان نیستند. اما می توانید کرم مرطوب کننده ی 
لورآل را برای پدرتان بخرید و او را در رسیدگی و مراقبت از پوست دست و صورت تشویق کنید.  اصالح هر روزه ی 

پوست، هوای گرم و خشک در روزهای تابستان و آلودگی های هوا باعث می شود تا پوست  دست و صورت مان آسیب 
ببینند. به همین دلیل ماده ی اصلی تشکیل دهنده ی کرم مرطوب کننده  ی لورآل مدل Hydra Sensitive چهار 

مادهی معدنی موثر در ترمیم  پوست استفاده شده است؛کلسیم برای بازسازی سطح بیرونی پوست، منیزیم که 
انرژی بخش است، مس با خاصیت آنتی اکسیدان و منگنز برای سم زدایی.  شرکت فرانسوی لورآل یکی باسابقه ترین 

تولیدکننده های محصوالت بهداشتی و آرایشی است و مصرف کننده های زیادی در دنیا از محصوالت این شرکت 
استفاده می کنند.

کرم مرطوب کننده ی لورآل

  گوشی های هدفون بی سیم ای کی جی مدل 
360Y50bt   درجه می چرخند و حتی در 

زمان کشتی گرفتن هم می توانید به موسیقی 
موردعالقه تان گوش دهید.

  بدنه ی هدفون Y50BT از جنس پالستیک است که باعث 
سبکی این هدفون روی سرتان شده و بر اثر استفاده ی طوالنی 

شما را آزار نمی دهد. 

   کرم مرطوب کننده ی لورآل را می توانید هر روز بعد 
از اصالح صورت استفاده کنید.

حجم: 50 میلی لیتر 50
ml

مناسب برای پوست های حساس

دیجیتال
DIGITAL

آرایشی 
و بهداشتی

COSMETICS

0.191 باتری داخلی

فرکانس پاسخگویی : 
20 هرتز تا 20 کیلو هرتز

بی سیم

رنگ: مشکی
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انتخاب هدیه برای پدرها چندان کار سختی نیست. 
اما اگر پدرتان جزو آن دسته از آدم هایی است که 

هم چنان گوشی نوکیا ۱۱۰۰ دستش می گیرد، بهتر 
است برای هدیه ی روز پدر دست به جیب شوید و به 

فکر یک گوشی موبایل با طراحی زیبا باشید. گوشی ای 
مانند Huawei Mate 8 که از آخرین مدل های گوشی 

همراهی است که این شرکت روانه ی بازار کرده است.
اگر برنامه ای روی Huawei Mate 8 پیدا کردید که 

می توانست ماشین تان را کارواش ببرد، ظرف ها را 
بشوید و لباس هایتان را اتو کند، اصال تعجب نکنید. 

می توانید اطمینان داشته باشید Mate8 هر کاری که 
از دستش بربیاید به بهترین نحو در سریع ترین زمان 

ممکن برای تان انجام می دهد.Mate 8 برای دست های 
کوچک مقداری بزرگ است. اگر حتی دست های 

بزرگی دارید، باز هم کنترل گوشی با یک دست برایتان 
سخت خواهد بود و احتماال به هر دو دستتان برای 
کار کردن با گوشی نیاز دارید. استفاده از تراشه ی 

اختصاصی Huawei به نام های  سیلیکون کایرین 95۰ 
باعث شده تا این روزها Mate 8 به گوشی ای بدون 

رقیب در دنیای اندروید تبدیل شود. 

گوشی موبایل هوآوی

خیلی از پدرها شیفته ی عطر هستند و 
عطرزدن جزوی از استایلشان است. برای 
همین عطر برای خیلی از آن ها هدیه ی 

مناسبی است. مخصوصا عطر خوش بوی 
لیناری مدلEleganza Luminosa  که 

با بوی شیرینش برای روزهای بهاری 
 Eleganza بسیار مناسب است.بطری
Luminosa از بهترین نوع شیشه های 

فرانسوی ساخته شده و فلز افشانه ی ادکلن 
با طالی 22 عیار آبکاری شده است. وقتی 

 Eleganza برای اولین بار ادوپرفیوم لیناری
Luminosa را روی نبض یا لباستان اسپری 
کنید، بوی نارنج، لیمو و پرتقال را احساس 
خواهید کرد. این ترکیب شیرین انرژی و 

نشاط خاصی را به شما و اطرافیانتان منتقل 
می کند. لیناری یک برند آلمانی است که از 
سال 2۰۱۰ محصوالتش را وارد بازار کرده 

است و محصوالتش در این شش سال 
طرفداران زیادی در دنیا پیدا کرده است.

ادوپرفیوم لیناری

161st
8

  نمایشگر Mate8 در 
گوشه ها کمی خمیدگی 
دارد و در برابر  خش 
محافظ است.

  نقاب پشت و 
دور گوشی از جنس 

آلومینیوم طراحی شده  
است. 

0.185
6 in 
1080 x 1920

  ادوپرفیوم مردانه  و زنانه ی لیناری بوی شیرین و کمی تندی 
دارد و برای روزهای خنک بهار مناسب است.

حجم: ۱00 میلی لیتر 100
ml

رایحه:  شیرین و گرم

 

2nd
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دوران مدرسه را یادتان است که هر شنبه ناخن ها را 
سر صف نگاه می کردند؟ در آن سال ها بهداشت فردی 

در داشتن لیوان و دستمال شخصی و ناخن های 
کوتاه خالصه می شد. حاال نه این که این موارد 

دیگر اهمیت نداشته باشد، اما کوتاه کردن موهای 
زائد گوش و بینی برای آقایان هم جزوی از همان 

بهداشت فردی به حساب می آید. پیشنهاد ما برای 
هدیه ی روز پدر یک موزن گوش و بینی پاناسونیک 

مدل ER-GN30 است که می تواند به آرایستگی 
بیشتر پدرتان کمک کند. طراحی خمیده ی بدنه ی 

 ER-GN30 موزن گوش و بینی پاناسونیک مدل
قرار گرفتن تیغه  های آن را روی پوست بسیار آسان 

می  کند. این مدل موزن گوش و بینی پاناسونیک 
یک درپوش محافظ دارد و از ورود گرد و خاک به 
داخل تیغه های اصالح در زمانی که از آن استفاده 

نمی کنید، جلوگیری می کند. 

موزن گوش و بینی پاناسونیک

شاید اگر جک در تایتانیک کت و شلوار می پوشید و دکمه 
سردستش را با گیره ی کرواتش ست می کرد، دل خانواده ی 

رز را به دست می آورد.کمه سردست روزینی برای آقایانی 
است که می خواهند نهایت شیک پوشی را در یک مهمانی یا 
حتی در محل کارشان داشته باشند. رنگ فلز برنج در تماس 

با آب یا بر اثر تعرق ثابت نمی ماند. برای همین هم شرکت 
سازنده دکمه سردست روزینی را با نقره آبکاری کرده است.

دکمه سردست مربعی روزینی هم هدیه ی مناسبی برای 
روز پدر است و هم می توانید با این دکمه سردست پدرتان را 

خوش پوش تر از همیشه کنید.

دکمه رسدست روزینی

آرایشی 
و بهداشتی

COSMETICS

یادگاری
SOUVENIR

  می توانید بعد از هر بار 
استفاده آن را با آب و صابون 
بشویید و اما بهتر است برای 
تمیز کردن آن از دستمال 
استفاده کنید و فکر شستن آن 
با آب را از سرتان بیرون کنید.

  رنگ طالیی دکمه سردست 
روزینی با لباس های روشن به 

خوبی ست شود. 

  جنس تیغه ی این موزن گوش 
و بینی استیل ضد زنگ است. 

منبع شارژ: باتری قلمی

0.02

 مربع
 قفل پیچی

 آبکاری شده با نقره
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 تغییر رنگ تدریجی هنگام استفاده از آب سرد و گرم

برای روز پدر گزینه های زیادی وجود دارد که یک تیر 
و دو نشان اند. اگر دور و بر پدرتان سه چهارتایی نوه ی 
آتش پاره وجود دارد، با ماشین دکوری مدل جیپ هم 

پدرتان را به حال و هوای کودکی اش ببرید و هم دل برادر و 
خواهرزادهای تان را به دست  آورید.  

ماشین دکوری

برای پدرهای کم سن و سال الزم نیست خیلی دست به 
جیب شوید. می توانید ماگ سیبیلوی تاپ چویس را به عنوان 

یادگاری به یک پدر جوان هدیه دهید. طرح روی ماگ 
تاپ چویس باعث می شود تا آن هایی که در محل کارشان 
از لیوان شخصی استفاده می کنند، لیوانشان را از دیگران 

به راحتی تشخیص دهند.

ماگ تاپ چویس

یادگاری
SOUVENIR

0.53

0.538  رنگ آمیزی سطح 
بیرونی و داخلی بدنه ی 

این ماشین برای 
جلوگیری از زنگ زدن 
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کاربردی
PRACTICAL

وقتی اوایل دهه ی جیمز باند با ساعت مچی اش عکس 
می گرفت و اطالعات را کیلومترها آن طرف تر برای رئیسش 
در سازمان مخفی MI6 می فرستاد، کمتر کسی فکر می کرد 
تجهیزات پیشرفته ی البراتوآر واقعیت داشته باشد اما امروز 
در دنیای ساعت های هوشمند، ساعت هایی به بازار آمده که 

 Gear پا از آن فراتر گذاشته اند. درست مانند ساعت هوشمند
S2 سامسونگ که می تواند مانند یک لپ تاپ همه ی نیازهای 

دیجیتالی مصرف کننده اش را برآورده کند.
وقتی سامسونگ ساعت هوشمند Gear S2 را با صفحه  ی 

گردش رونمایی کرد، خیلی ها معتقد بودند که صفحه ی گرد 
و ظاهری شبیه ساعت های کالسیک و روزمره خیلی ها را به 
خودش جلب خواهد کرد .Gear S2 در دو مدل کالسیک و 

اسپرت طراحی شده است. در مدل کالسیک یک بند چرمی و 
برای مدل اسپرت یک بند سیلیکونی نرم و سبک در رنگ های 

متنوع برای هر سلیقه ای درنظر گرفته شده است. 
با چرخاندن قاب ساعت به طرفین می توان به منوهای مختلف 

 Gear S2 اپلیکیشن ها  و تنظیمات مختلف ساعت هوشمند
دسترسی پیدا کرد.

ساعت هوشمند سامسونگ

ضبط صوت با کیفیت برای ماشین  دست کمی از یک قلب سالم ندارد. ضبط صوت ها 
قلب های تپنده  ای هستند که باعث می شوند از ترافیک مالل آور غروب ها جان سالم به در 
ببریم و زنده به خانه برسیم. پخش کننده ی خودرو پایونیر مدل DVH-785AV صدا را به 

صورت دالبی پخش می کند. می توانید در ترافیک خسته کننده  شیشه ی ماشین تان را باال 
بدهید و با گوش دادن به یک موسیقی مالیم ترافیک را با آرامش جایگزین  کنید. 

پخش کننده ی خودرو

0.1851.2 in 

  ساعت هوشمند سامسونگ سرویسی به نام سالمتی 
دارد. این سرویس به صورت خودکار هر یک ساعت 

ضربان قلب تان را اندازه گیری می کند و تمام فعالیت های 
فیزیکی روزانه تان را ثبت و آرشیو می کند.

  سامسونگ در ساعت  هوشمند مدل Gear S2 برای 
اولین  بار از تکنولوژی جدیدی برای ساخت باتری استفاده 
کرده است. سامسونگ نام این تکنولوژی را SDI گذاشته 

 Gear S2 که باعث افزایش ظرفیت باتری ساعت هوشمند
شده است.

رنگ: مشکی فرم صفحه :
 گرد

قطر صفحه:
جنس بدنه: فلزی 40میلیمتر

تجهیزات 
اتومبیل

CAR TOOLS

برای اتصال فلش مموری 
در قسمت جلویی پنل 

یک پورت USB وجود 
دارد تا بتوانید هنگام 

رانندگی موسیقی مورد 
عالقه تان را بشنوید. 

3 in 

کیفیت صدا: 
 24 بیت

Remote
Control
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ضرب المثل هر چه پول بدهی آش می خوری برای خرید کفش بسیار 
درست است.اگر به دنبال کفش همه کاره ای می گردید که دوام زیادی 
هم داشته باشد، کفش مردانه مخصوص دویدن مردانه سالومون مدل 
Speedcross Pro انتخاب مناسبی است. کفش  سالومون را هم برای 

طبیعت گردی و هم انجام کارهای روزمره در داخل شهر می توانید 
استفاده کنید. بندکشی این کفش به صورت Quicklace و از ابداعات 

سالومون است. این بند مناسب پدرهایی است که حوصله ی کفش 
بندی را ندارد. در این مدل بند، یک سگک در انتهای بندها وجود دارد 

که فقط الزم است آن را بکشید و سگک را قفل کنید.

کفش مخصوص دویدن مردانه ی سالومون

بهتر است پدر هر خانواده  ای یک نفر دریل و پیچ گوشتی 
برقی داشته باشد. اگر در خانه تان چنین وسیله ی کاربردی 
و ضروری ای ندارید، بهتر است به بهانه ی روز پدر دست به 
جیب شوید و مجموعه ی کامل دریل و پیچ گوشتی شارژی 
ماکیتا را بخرید. دریل و پیچ گوشتی شارژی ماکیتا شانزده 
برنامه ی کاری دارد. سرعت گردش دریل ماکیا را می توانید 
در دو حالت تنظیم کنید. در حالت اول موتور بین ۰ تا 35۰ 

دور بر دقیقه می گردد و در حالت دوم سرعت گردش بین 
۰ تا ۱2۰۰ دور بر دقیقه است. دریل و پیچ گوشتی شارژی 

ماکیتا برای مصارف روزانه کاربرد دارد و به کمک مته ی آن 
می توانید به راحتی انواع فلز و چوب را سوراخ کنید.

دریل و پیچ گوشتی شارژی ماکیتا

  در الیه ی میانی کفش 
از یک نوع پلیمر مخصوص 
استفاده شده است. این 
ماده هنگام حرکت به عنوان 
ضربه گیر عمل می کند تا 
ضربه  و فشاری که هنگام 
فعالیت به کف پا وارد 
می شود، بی اثر شود.

 در زیره ی این کفش 
سالومون از فناوری 

انحصاری خود یعنی 
Contagrip استفاده کرده 

است. این زیره ها برای 
شرایط مختلف طراحی 
شده اند که  شما نهایت 
راحتی را داشته باشید.

ابزار
TOOLS

1.5

طول:  ۱۹.2 سانتی متر

منبع تغذیه: باتری   همه ی ابزارهای دریل 
و پیچ گوشتی ماکیتا در 

یک جعبه جای می گیرد. 
در پایین ترین طبقه ی 

جعبه  یک کشوی خالی با 
کف الستیکی وجود دارد 

که می توانید ابزارهای 
دیگرتان را در آن 

بگذارید.
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