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اتویی قدرتمند با فشار بخاردهی پیوسته و لحظه ای باال، می تواند توصیف 
خوبی برای اتو بخار تفال مدل FV9650 باشد.  میزان بخاردهی پیوسته 

50 گرم در دقیقه و بخاردهی لحظه ای 210 گرم بر دقیقه این اتو را در رده 
قدرتمندترین و کاراترین اتو ها قرار می دهد.  وزن این دستگاه 1.6 کیلوگرم است، طول 
32، عرض 12.5 و ارتفاع 16 سانتی متری  آن کاربریش را آسان کرده است. بهره گیری از 
دسته ارگونومیک از جنس مواد نرم حرکت دادن آن روی لباس را آسان می کند. قابلیت 

اسپری آب از نوک اتو به راحتی با یک دکمه انجام می شود. ازجمله مشخصات بارز این 
مدل سیستم ضد رسوب و پاک کنندگی منافذ بخاردهی است. سیستم Self Clean  و ضد 

رسوب در این اتو باعث افزایش طول عمر دستگاه شده و مانع افت بهره وری می شود.

  در پشت این اتو محفظه ای تعبیه شده است که رسوبات 
آب در آن جمع می شود و کاربر هر چند ماه یک بار می تواند 

آن را باز کرده و تخلیه کند.
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در ساخت کفی این مدل از فناوری گلیس گالید 

پروتکت Gliss/Glide Protect استفاده شده که 

نچسب است، لباس ها را برق منی اندازد و به راحتی 

روی پارچه حرکت می کند.

امتیاز کاربران

زیبا و با کیفیت 
FV9650 اتو بخار
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 LED برای داشتن دید بهتر در شب، المپ های  
در زیر آن تعبیه شده  که زیبایی بیشتری به محصول 

داده است.

  این مدل برای افرادی با وزن کمتر از
85 کیلوگرم مناسب است.
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حمل و نقل آسان
اسکوتر برقی شیائومی
Ninebot Mini مدل 

این اسکوتر با داشنت استاندارد IP54 در برابر آب مقاوم 

بوده و طبق گفته ی سازنده ی آن می توان حتی در باران نیز 

از آن استفاده کرد.

امتیاز کاربران

پیمودن مسافت های طوالنی همیشه یکی از دغدغه ها در حمل و نقل های شخصی 
بوده است. به لطف اسکوتر های برقی که شاید بتوان تولید آن ها را یک انقالب 
واقعی در نوع خود  دانست، این مساله تا حدودی حل شده است. اسکوترهای 

برقی، حسگرهای حساس و دقیقی  دارند که با متمایل شدن راننده ی آن  به سمت مسیری خاص 
می چرخند و به صورت کامال هوشمند عمل می کنند. کافی ست شما وزن خود را به سمتی که 

می خواهید اسکوتر به آن طرف بچرخد بیندازید تا اسکوتر شما را به جایی که می خواهید بروید 
برساند. با هربار شارژکردن این وسیله ی شگفت انگیز تا 22 کیلومتر می توانید برانید. هربارشارژ 

کامل این اسکوتر برقی چهار ساعت طول می کشد و می تواند حداکثر  به سرعت 16 کیلومتر بر 
ساعت برسد. وزن این اسکوتر 12.8 کیلوگرم بوده و بدنه ی آن از آلیاژ منیزیم است. قابلیت اتصال 

به گوشی، جای پا و چرخ بزرگ تر نسبت به سایر اسکوترها  و داشتن دسته   از دیگر ویژگی های این 
اسکوتر برقی است. 
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iPhone 6s
شرکت اپل در سال 2015  گوشی آیفون 6s را به بازار عرضه کرد.  این گوشی از جادو ی اپل

نظر ابعاد و وزن، بزرگ تر و سنگین تر از نسل قبل است. استفاده از پردازنده ی 
  PowerVR GT7600 6 در کنار پردازنده ی گرافیکیs در آیفون A9 قدرتمند

نوید سخت افزاری قدرتمند و شگفت انگیز را می دهد.  صفحه نمایش این گوشی 
4.7اینچی و از نوع LCD است که مجهز به یک پوشش مقاوم در برابر آب، عرق و اثرانگشت 

است. این گوشی مجهز به دوربینی با سنسور 12 مگاپیکسل شده است که در کنار تصاویر 
باکیفیتی که ثبت می کند، می توان با آن ویدیوهایی با رزولوشن 4K و سرعت 30فریم بر 

ثانیه ضبط کرد. استفاده از آلیاژی مقاوم  در ساخت بدنه، نمایش گری با فناوری لمسی جدید، 
سیستم عاملی از نو طراحی شده و سخت افزاری قدرتمند، دوربین هایی بهتر با قابلیت های 

جدید و حتی حس گر اثرانگشت سریع تر و دقیق تر جای شک وتردیدی برای خرید این گوشی 
باقی نمی گذارد.
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امتیاز کاربران

نکته ی منفی در مورد این 

گوشی کم شدن ظرفیت باتری 

است که ظرفیتی معادل ۱۷۱۵ 

میلی آمپرساعت دارد ولی اپل 

ادعا کرده است با همین ظرفیت 

هم بازده قبلی را خواهد 

داشت.

پیشنهاد
 ویژه

   اپل برای دوربین سلفی این 
گوشی از سنسوری 5 مگاپیکسلی 

استفاده کرده که امکان ضبط 
  Full HD ویدیو هایی با رزولوشن

را دارد.

 3D( »در صفحه نمایش این گوشی از فناوری جدیدی با نام »لمس ۳ بعدی   
Touch( استفاده شده است. این صفحه ی لمسی به گونه ای است که با تشخیص 

میزان فشار وارد آمده به نمایش گر، عملکرد های مختلفی را انجام می دهد.
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لذت شنیدن موسیقی
SHAKE-X3D پخش کننده ی چند رسانه ای

لذت شنیدن موسیقی مورد عالقه  با صدایی شفاف، باکیفیت و حجم باال دوچندان می شود. پخش کننده ی 
چند رسانه ای سونی مدل SHAKE-X3D می تواند شما را به این خواسته برساند.  این پخش کننده دارای  توان 

1200 وات RMS  و افکت های DJ متنوع است. از طریق NFC  و بلوتوث می  توانید تلفن همراه یا تبلت خود را 
به این پخش کننده متصل کنید . با استفاده از اپلیکیشن های کاربردی مانند برنامه ی SongPal روی دستگاه کنترل کامل 

داشته باشید و موسیقی دلخواه خود را به صورت بی سیم و با صدای قدرتمند SHAKE-X3D گوش دهید. 

7| 10
این دستگاه با ویژگی DSEE کیفیت موسیقی را به حالت اولیه 

نزدیک می کند. وقتی این قابلیت روشن باشد، دستگاه فایل را 

به رسعت بررسی می کند و با بهینه کردن صدا،  بهرتین خروجی را به 

گوش شنونده می رساند.

امتیاز کاربران

  در این مدل از یک فناوری 
 Sound Pressure Horn با نام

استفاده شده است که وظیفه ی 
تقویت صدا را بر عهده دارد. این 

فناوری کمک می کند تا صدایی بم 
تولید شود. 

  این مدل مجهز به قابلیت کاراکوئه است.
 این  ویژگی جذاب این امکان را فراهم می کند تا از 

طریق دو ورودی میکروفون  ترانه ی موردعالقه تان را 
بخوانید.
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Xiaomi 20000mAh Power Bank

شارژر در دسرتس

اگر از آن دسته افرادی هستید که در طول روز با موبایل، لپ تاپ، تبلت و دیگر وسایل الکترونیکی خود 
زیاد کار می کنید احتماال نیاز به داشتن یک شارژر همراه را حس کرده اید. شارژر همراه »شیاومی« با 

20000میلی آمپرساعت ظرفیت در این مواقع می تواند نقش یک ناجی را برای شما داشته باشد. نقطه ی 
قوت این شارژر وزن کم آن در برابر ظرفیت زیادی است که دارد. این محصول تنها 338 گرم وزن دارد که در مقایسه با 

دیگر شارژرها  با این ظرفیت کم تر است. این پاوربانک پوسته ای خارجی از جنس پلی کربنات و پالستیک ABS دارد که 
در برابر لرزش و خط و خش و حرارت مقاوم بوده  و همچنین دارای بدنه ای مکعب مستطیلی و ضدخش است که  حدود 

142میلی متر طول، 73 میلی متر عرض و 22 میلی متر ضخامت دارد. باتری های این شارژر از برندهای سامسونگ و ال جی، 
از نوع لیتیوم-یونی و دارای امنیت باالیی  هستند. شارژر همراه شیاومی با ظرفیت باال، وزن کم و پشتیبانی از شارژ سریع و 

اضطراری می تواند به عنوان یکی از بهترین تجهیزات جانبی، همیشه و همه جا در کنار شما باشد.

8.5| 10
این شارژر قابلیت شارژ هم زمان دو وسیله را دارد و با  آن می توان 

۷ مرتبه گوشی آیفون 6 و  ۱.۲ مرتبه یک مک بوک ۱۲ اینچی را 

شارژ کرد.

امتیاز کاربران

   این شارژر دارای یک درگاه ورودی 
»microUSB« است و می توان پاوربانک 
را در کمتر از 7 ساعت به طور کامل شارژ 

کرد.

  دو درگاه خروجی »USB« این امکان 
را فراهم می کند که بتوان هم زمان دو 
دستگاه را به آن متصل و شارژ کرد. 
شدت جریان خروجی این درگاه ها 
حداکثر ۳.6 آمپر و اختالف پتانسیل آن ها 
5.1 ولت است.
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شاید بتوان تنها نقطه ضعف این لپ تاپ را نداشنت نور 

پس زمینه ی کیبورد دانست که باعث می شود در محیط های 

تاریک کارکردن با  آن کمی سخت شود.

امتیاز کاربران

لپ تاپ ایسوس پرو اسنشال مدل 
P2520LJبا طراحی ساده و شیک 

خود مناسب انواع کاربری های 
اداری و عمومی است. این لپ تاپ به 

پردازنده ی 5500U Core i7 ساخت اینتل با فرکانس 
 GeForce 2.4 تا 3گیگاهرتز، پردازش گر گرافیکی

  DDR3 920 انویدیا و 8 گیگابایت رم از نوعM GT
مجهز شده است که با این مشخصات می توان بسیاری 

از نرم افزارهای نیمه حرفه ای و حرفه ای را اجرا کرد. 
صفحه نمایش این مدل 15.6 اینچی است که به دلیل 

روکش مات و زاویه دید باالیی که دارد اطالعات  به 
 راحتی در آن به نمایش درمی آید. حافظه ی داخلی 
این لپ تاپ  یک ترابایت است. ایسوس بدنه ی این 
محصول را از جنس پالستیک مقاوم مشکی رنگی 
ساخته است که بسیار به سطوح آلومینیومی برس 

خورده شبیه است و استحکام، دوام و طول عمر باالیی 
دارد.

ASUSPRO 
ESSENTIAL P2520LJ

امن و قوی

   از لحاظ پورت های ورودی و 
خروجی، P2520LJ یک نمونه ی کامل 
محسوب می شود و مجهز به درایو 
نوری، کارت خوان، پورت شبکه داخلی 
LAN، بلوتوث، پورت VGA، پورت 
HDMI، یک پورت USB 2.0 و سه 
پورت USB 3.0 است.

   برای باال بردن ضریب 
امنیت یک حسگر اثر انگشت 

در این لپ تاپ تعبیه شده است 
که می توان از آن به جای رمز 

عبور، برای ورود به سیستم 
عامل استفاده کرد.

Internal 
Storage

1TB
RAM
8GB

2.4 GHz
Core i7
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تبلت های سری »گلکسی تب A« سامسونگ جزو تبلت های میان رده ی این شرکت به حساب می آیند که عالوه بر مشخصات سخت افزاری 
قابل قبول، قیمت مناسبی دارند. تاکنون این خانواده دو عضو با اندازه های 8.0 و 9.7 اینچی داشته و تفاوت سخت افزاری زیادی بین این دو مدل 

وجود ندارد. مدل 9.7 اینچی این تبلت به تراشه ی اسنپ دراگون 410 با یک پردازنده ی چهار هسته ای با فرکانس 1.2 گیگاهرتز مجهز شده است. 
این مجموعه ی سخت افزاری وظیفه ی اجرای سیستم عامل اندروید اللی پاپ و برنامه های آن را دارد. برای نصب برنامه ها و بازی های سیستم عامل این تبلت، 

تنها 16 گیگابایت حافظه ی داخلی در اختیار دارید که خوشبختانه این حافظه با کارت حافظه ی microSD قابل افزایش است. باتری 6000 میلی آمپرساعتی این 
تبلت به شما اجازه می دهد تا حدود 6 ساعت در کاربری ترکیبی و مداوم با آن کار کنید. از دیگر ویژگی های مهم این تبلت می توان به قلم S Pen در بسته بندی 

محصول، پشتیانی از شبکه ی 4G و امکان برقراری تماس تلفنی اشاره کرد.

Samsung Galaxy Tab A 9.7  4G 
SM- P555 

یک انتخاب خوب

9.7in 5 6000 mAhInternal 
Storage

16GB
1.2GHz

Quad-Core

8.5| 10
این شارژر قابلیت شارژ هم زمان دو وسیله را دارد و با  آن 

می توان ۷ بار گوشی آیفون 6و  ۱.۲ بار یک مک بوک ۱۲ اینچی 

را شارژ کرد.

امتیاز کاربران

1024x768
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یکـی از لذت بخش تریـن 
کارهایـی کـه کاربـران 
می تواننـد بـا تبلـت خـود 
انجـام دهنـد، طراحـی و 
یادداشـت برداری بـا قلـم 
اسـت. امـا معمـوال ایـن 
ویژگـی در محصـوالت 
د  جـو و ن قیمـت  ا گر
دارد. معـدود تبلت هـای 
باکیفیتـی در بـازار وجـود دارنـد کـه عـاوه بـر پشـتیبانی از قلم، 
قیمت  مناسـبی داشـته باشـند. از این بیـن می توان بـه تبلت های 
سـری گلکسـی تب A سامسـونگ اشـاره کرد. این تبلت هـا در دو 
نسـخه ی 8 و 9.7 اینچـی تولید شـده اند که تفاوت سـخت افزاری 
زیـادی بـا یکدیگر ندارند. گلکسـی تـب A نسـخه ی 9.7 اینچی از 
جملـه ارزان تریـن تبلت های سامسـونگ اسـت که با قلـم کارآمد 

S Pen همـراه اسـت. 

  طراحی و ساخت
ماننـد اکثـر تبلت هـای اقتصـادی سـاختار فیزیکی گلکسـی تب 
A را پاسـتیک تشـکیل می دهد. این روزها اسـتفاده از پاستیک 
در بدنـه ی محصـوالت میـان رده  ی سامسـونگ، تبدیل بـه یکی از 
نشـانه های این شـرکت کره ای شـده اسـت.تب A  قاب پاستیکی 
نرمـی دارد کـه می توانـد در برابـر جـذب اثرانگشـت و چربـی، 
مقاومـت خوبـی از خود نشـان دهد. جنـس پاسـتیک این تبلت 
به گونـه ای اسـت کـه از فاصله ای نسـبتاً دور، شـبیه بـه آلومینیوم 
به نظـر می رسـد.با ضخامـت 7.4 میلی متـری و وزن 450 گرمـی 
کـه گلکسـی تـب A دارد، هرگـز نمی تـوان عنـوان باریک ترین یا 
سـبک ترین تبلـت 10 اینچـی بـازار را به ایـن محصـول داد؛ اما به 
جـرات می توان ایـن تبلـت را جزو تبلت هـای ظریـف و باریک 10 

اینچی بـه شـمار آورد.

  نمایش گر
انـدازه ی بزرگ تـر نمایش گـر تبلت گلکسـی تب A نسـخه ی 9.7 
اینچی نسـبت به نسـخه ی 8.0 اینچـی، هرگز به معنـای عملکرد 
بهتر آن نیسـت. سامسونگ از وضوح تصویر یکسـان 7۶8 × 10۲4 
پیکسـل بـرای هـر دو مدل تب A اسـتفاده کـرده اسـت که نتیجه 
بـرای نسـخه ی کوچک تـر، کمـی بهتـر و امیدوارکننده تر اسـت. 
تـب Aنسـخه ی 9.7 اینچی قـادر اسـت در هر اینچ، 1۳۲ پیکسـل 
را نمایـش دهد. درسـت اسـت کـه تـب A، تبلتـی مقرون به صرفه 
اسـت، امـا باید گفت کـه نمایش گـر این تبلـت رزولوشـن پایینی 
 A دارد و بهتـر بـود سامسـونگ از نمایش گـر باکیفیت تـری در تب
بهـره می بـرد. موضوع بسـیار جذابی کـه در بخـش نمایش گر این 
تبلت وجود دارد، نسـبت تصویر آن اسـت. این تبلت درسـت مانند 
آیپدهـا  نسـبت تصویـر 4 بـه ۳ دارد. بنابرایـن اگـر اهـل مطالعه یا 
وب گـردی زیـاد با تبلـت خود هسـتید، تبلت های تـب A می تواند 

رضایت شـما را جلـب کند.

  سخت افزار و باتری
سامسـونگ گلکسـی تب A به تراشه ی اسـنپدراگون 410 ساخت 
شـرکت کوالکام مجهز شـده که عملکـردی ۶4 بیتـی دارد. یکی از 
قابلیت های برجسـته ی این تراشه، پشتیبانی از شبکه ی 4G  است 
که سامسـونگ هم این ویژگی را در تب A به کاربرده اسـت. کاربران 

تبلتی برای انجام کارهای روزمره

سهی شیرازی

7.4 mm

می تواننـد از ایـن تبلت به عنـوان تلفن هم اسـتفاده کنند.  البته بـه دلیل ابعاد 
بزرگـی که این تبلت دارد، سامسـونگ از خروجی مکالمـه در باالی نمایش گر 
اسـتفاده نکرده و کاربـران برای انجام مکالمه مجبورند از هندزفری یا هدسـت 

بلوتوث اسـتفاده کنند.
گلکسـی تـب A در اجـرای برنامه ها و بازی هـای روزمـره عملکرد روانـی دارد 
و چنـدان کاربـر را اذیـت نمی کنـد. امـا به علـت سـخت افزار میـان رده ای که 
سامسـونگ بـرای این تبلـت در نظـر گرفتـه، چنـدان نمی تـوان روی اجرای 
بی دردسـر برنامه های سـنگین و با گرافیک بـاال در این تبلت حسـاب باز کرد.

  نرم افزار و دوربین
اندروید اللی پاپ به همـراه رابط کاربری 
 )TouchWiz( بهینه شـده تاچ ویـز
بـرای گلکسـی تـب A در نظـر گرفتـه 
شـده اسـت. پوسـته ای که سامسـونگ 
به تـن سیسـتم عامل این تبلـت کرده، 
کاما کاربرپسـند بـوده و گشـت وگذار 
در محیـط ایـن تبلـت به راحتـی انجام 

می شـود. از بارزتریـن ویژگی های رابط کاربری تاچ ویز محصوالت سامسـونگ 
می توان به قابلیت شخصی سـازی اشـاره کرد. سامسـونگ به طور پیش فرض 
چنـد برنامـه ی مفیـد در ایـن تبلـت به کاربـرده کـه از ایـن بیـن می تـوان به 
برنامه هـای آفیـس اشـاره کـرد؛ امـا بایـد مهم تریـن قابلیـت نرم افـزاری این 
تبلت را قابلیت چندوظیفگی یا مالتی تسـکینگ بدانیم. بـه کمک این ویژگی 

می توانیـد بـه طـور هم زمـان دو برنامـه را اجـرا کنید. 
دوربیـن  گلکسـی تـب A کامـا رضایت بخـش اسـت. یـک حس گـر 5 
مگاپیکسـلی بر قاب پشـتی و یـک حس گر ۲ مگاپیکسـلی بـاالی نمایش گر 
ایـن تبلت قـرار گرفته انـد. دوربیـن اصلی ایـن تبلـت مانند تبلت هـای دیگر 
در شـرایط نـوری مناسـب تصاویری خـوب و طبیعی ثبت می کنـد و فوکوس 
نسـبتا سـریعی دارد؛ اما در شـرایط نوری ضعیـف، حس گر دوربیـن اندکی به 
مشـکل برمی خـورد و تصاویـری نه چنـدان دل چسـب تحویل تـان می دهد.

  جمع بندی
گلکسـی تـب A نسـخه ی 9.7 اینچـی هماننـد بـرادر کوچک تـر خـود یـک 
تبلـت میـان رده و خوش قیمـت اندرویـدی اسـت کـه طراحی و مشـخصات 
سـخت افزاری قابل قبولـی دارد. به طورکلـی ایـن تبلـت را می تـوان بـرای 
انجـام کارهـای روزمـره نظیر وب گـردی، خوانـدن کتـاب و انجـام بازی های 
نیمه سـنگین مناسـب دانسـت. عاوه بر این، وجود قلـم S Pen در این تبلت 
می توانـد دلیلی شـود تا مـا آن را بـرای یادداشـت برداری و طراحی پیشـنهاد 
کنیـم. البته بـا وجود همـه ی مزیت هایـی که ایـن تبلـت دارد، نبایـد از نقاط 
ضعـف آن غافـل شـویم. مهم تریـن نکتـه ی منفـی ایـن تبلـت مربـوط بـه 
دقت تصویـر پاییـن نمایش گـر آن اسـت کـه ممکـن اسـت در کاربری شـما 

تاثیرگذار باشـد.

 دوربین اصلی این 
تبلت 5 مگاپیکسل 
است که قابلیت ضبط 
فیلم با کیفیت HD را 
دارد و دوربین جلوی 
آن ۲ مگاپیکسل است.


