
جله
ان م

انندگ
ی خو

ویژه 
 تخفیف



2

بین بگ  یک صندلی 
راحتی است که به دلیل 

فرم و وزن سبکی که دارد 
امروزه در خانه ها و طراحی 

دکوراسیون های داخلی دیده می شود. 
نشستن روی یک بین بگ هنگام فیلم دیدن 
یا کتاب خواندن، تجربه ای لذت بخش است.
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این صندلی مجهز به یک زیپ مخفی با پوشش چسب 

پارچه ای برای دست رسی آسان به محتویات درون بین بگ  

است.

امتیاز کاربران

انصار خوگر

تحریریه

  دارای روزنه های خروج هوا 
جهت تطبیق پذیری با فرم بدن

 ضد نفوذ آب و شست وشوی 
آسان رویه 
 دارای سطح نشیمن
 به طول 80 سانتی متر

بین بگ وندا مدل 05

راحت و سبک

 120×80CM 3.2KG Polyester
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دوچرخه کوهستان کنندال
 Trail 2 مدل 

همراه کوهستان

این دوچرخه ی کوهستان دارای 30 دنده است که با توجه 

به شیب مسیر می توان با عوض کردن دنده، انرژی مرصفی 

را هدایت کرد.

امتیاز کاربران

به دلیل دشواربودن مسیرهای کوهستانی استفاده از دوچرخه   ای 
مناسب برای ورزشکارانی که به این حرفه مشغول هستند از 

مهم ترین مسائلی است که باید موردتوجه قرار بگیرد. دوچرخه ی 
کوهستان »کنندال« مدل »Trail 2« به دلیل مقاومت، کیفیت و مشخصات فنی 

قدرتمندی که دارد یکی از گزینه های خوب موجود است.

Aluminum29in

  تایرهای مورداستفاده در دوچرخه های کوهستان 
به دلیل داشتن آج های بیشتر نسبت به سایر 

دوچرخه ها، حرکت در مسیرهای کوهستانی را 
آسان تر می کنند.

 ترمزهای استفاده شده در 
این مدل از ترمزهای هیدرولیک 

دیسکی هستند که نسبت به 
ترمزهای لقمه ای کارایی بهتری 

دارند.

  فریم آلومینومی 
 Double-Butted این دوچرخه 

با حفظ استحکام، باعث کاهش 
وزن آن نیز می شود.
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کارواش بلک اند دکر
TDK Plus PW1400   مدل 

داشتن یک کارواش خانگی برای کسانی که به نظافت منزل یا اتومبیل کارواش خانگی
خود اهمیت زیادی می دهند می تواند تجربه ای کاربردی باشد. با 

استفاده از این کارواش چندمنظوره تا حد زیادی می توان در وقت و 
هزینه صرفه جویی و از اتالف منابع جلوگیری کرده است.

8| 10
امتیاز کاربران

فشار آب خروجی  این کارواش 

در حدود 120 بار است که 

با توجه به اختالف فشار آن 

نسبت به آب شهری که بین 3تا 

5 بار است، کیفیت شست وشو 

به شدت افزایش پیدا می کند.

پیشنهاد
 ویژه

 این کارواش، شلنگ، 
نازل، ظرف اضافه کردن 

مواد شوینده، تفنگی، برس 
و کف شوی دارد. موتور یا 

در واقع پمپ این دستگاه از 
سه پیستون از جنس فوالد 
 )Stainless Steel( ضدزنگ

ساخته  شده است.

 سیستم TSS  )سیستم استپ 
کلی( باعث می شود به محض 
برداشتن انگشت خود از روی 

شستی دستگاه، جریان آب 
متوقف شود.

 وزن: 7.8کیلوگرم
 طول شلنگ و کابل برق: 5 متر

 حداکثر گرمای آب ورودی: 50 درجه سانتی گراد
 حداکثر دبی آب: 6.2 لیتر در دقیقه

 موتور این کارواش از 
نوع القایی است و توان آن 

۱۴00W  است.
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»تبلتی که می تواند جایگزین لپ تاپ شما باشد«، این شعار مایکروسافت در زمان عرضه ی 
سرفیس  پرو بود. شعاری که بسیاری از افراد را برای داشتن چنین محصولی متقاعدکرد. 

مایکروسافت این بار و در ادامه ی مسیر گذشته، »سرفیس پرو 4« را عرضه کرد.

SSD
Internal 
Storage

128GB
6300U

 Core-i-5
DDR3
4GB

HD graphics 
520GPU

  قلم  سرفیس پرو ۴ می تواند 
تا ۱02۴ سطح فشار را تشخیص 
دهد که در مقایسه با 256 سطح 

فشار سرفیس پرو 3، بسیار 
حساس تر و دقیق تر است

  نمایشگر ۱2.3 اینچی این تبلت دارای 
رزولوشن ۱82۴ × 2736 پیکسل است 
که نسبت به مدل گذشته ی خود بزرگ تر 
و باکیفیت تر شده  است.

  این تبلت  8.۴ میلی متر 
ضخامت و 786 گرم وزن 
دارد که باعث شده است 
نسبت به نسل قبل خود 
باریک تر و سبک تر باشد.

  دوربین دوم این تبلت 5 مگاپیکسل است 
و در پشت آن یک دوربین 8 مگاپیکسلی 

قرار دارد که توانایی فیلم برداری با کیفیت 
FULL HD را نیز دارد.

تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 همراه با کیبورد

جایگزینی برای لپ تاپ 

8.5| 10
مایکروسافت ادعا کرده است که رسفیس پرو 4 در 

کاربری های ترکیبی و مداوم، حداکرث تا 9 ساعت شارژ 

نگه می دارد؛ اما میزان شارژدهی واقعی این محصول چیزی 

در حدود 5 تا 6 ساعت است.

امتیاز کاربران
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 132×16.8 ×40.5CM

14.8KG

 امکان ضبط به صورت  
Real Time از دیگر 

ویژگی های این کیبورد است.

 6720 آرپژیاتور آماده و 
256 حالت آرپژ به انتخاب 
کاربر در این کیبورد تعیبه 
شده اند.

88
Number of 

Keys

مدل MOX8 از کیبوردهای سینتی سایزر است که از ویژگی های 
منحصر به فردی برخوردار است و می تواند صدای ۱28 پلی فونی را 

پخش کند.  به صفحه ی این ساز در سایت دیجی کاال مراجعه کنید و 
نمونه های اجرا شده، با این ساز را بشنوید.

کیبورد سینتی سایزر یاماها 
MOX8 مدل

صدای دلنشین

6
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این کیبورد - قابلیت اتصال از راه دور به نرم افزارهای آهنگ سازی 

 Cubase ،برای  سیستم عامل  ویندوز Cubase 5.5, SONAR 8

Logic 9, Digital Performer 6, 7 ,5.5 برای  سیستم عامل  

مکینتاش را دارد.

امتیاز کاربران
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یک انتخاب حرفه ای

در دنیای امروز که اهالی موسـیقی به سرعت 
هرچـه تمام تر در حـال خلق و پیشـی گرفتن 
از یک دیگـر در سـاخت آهنگ هـا هسـتند، 
آفرینش یک صدای شـفاف، غنـی و باکیفیت 
در کم تریـن زمـان ممکـن گزینـه ی مهمـی 
اسـت که یاماهـا با سـال ها تجربه در سـاخت 
سـینتی سـایزر در اختیـار نوازنـدگان و 

آهنگ سـازان حرفـه ای می گـذارد.
انتخاب یـک سینتی سـایزر حرفـه ای برای 
تمامـی آهنگ سـازان و نوازنـدگان دنیـای امـروز موسـیقی یـک امـر جـدی و 
اجتناب ناپذیـر اسـت؛ دسـتگاهی کـه بتوان بـا آن موزیک هـا و صداهـای مورد 
نظـر خـود را خلـق و به راحتـی آن را اجـرا کـرد. این کـه کار بـا دسـتگاه، سـاده 
و لذت بخـش باشـد می توانـد کمـک بزرگی بـرای آهنگ سـازان حرفـه ای این 
روزگار محسـوب شـود. یاماهـا شـمارا وارد دنیـای حرفه ای ها کـرده و امکانات 
بی نظیـری بـا نهایـت کیفیـت به شـما عرضـه می کنـد. خلـق موسـیقی زمان 
کوتاه تـری می بـرد و تمـام نیازهـای یـک نوازنـده و آهنگسـاز را یک جـا در 

اختیارتـان می گـذارد.

  مشخصات و امکانات
 سینتی سـایزر سـری MOX را می تـوان نسـخه ی تعدیل شـده ی سـری بسـیار 

موفـق Motif بـا ترکیبی از کالویه های »میدی  کنترلر« دانسـت. سـری موتیف 
بـرای اولیـن بـار در سـال 2001 معرفـی و روانه ی بـازار شـد. کمپانـی یاماها با 
معرفـی سـری موتیف در واقع یک دسـتگاه قدرتمنـد را برای صداسـازی و اجرا 

طراحـی و عرضـه کرد. 
سـري  XS  موتیف، شـامل تعـدادي از بهترین صداهاي پیانو اسـت کـه تا به حال 
از طـرف شـرکت YAMAHA ارائـه شـده اسـت. MOX 8 هم چون عضـو قدیمی تر 
خـود، بـه موتـور صـدای AWM2 مجهـز شـده، کـه از توانایـی تولیـد صـدای 

آرتیکوالسـیون )Articulation( بهـره می برد. 
در قلـب ایـن کیبـورد تغییـر زیادی نسـبت به سـری موتیـف دیده نمی شـود. 
MOX8 355 مگابایـت سـمپل و 2670 شـکل مـوج )Waveforms(  را درون 
خـود جای داده اسـت. تعداد سـازهای از پیـش تعریف شـده )Preset( 1024 و 
تعـداد درام کیت هـا 64 عدد اسـت. هم چنیـن این دسـتگاه از 128 صـدا و یک 
  )Performances( بهره می برد. تعـداد پرفرمنس هـا GM درام کیـت اسـتاندارد
در ایـن کیبـورد 2 بانـک 128 عـددی و تعـداد فیلترهـا 18 عـدد اسـت. تعداد 
افکت هـای اصلـی در ایـن سیتی سـایزر همچـون گذشـته بسـیار متنـوع و 

کاربردی اسـت.
 افکـت اضافه شـونده )A  )Insertion  و B برای این دسـتگاه در نظر گرفته شـده 
اسـت. MOX 8  قابلیت سـمپل تا حداکثر 1024 شـکل مـوج )Waveforms( را 
دارد کـه تا 128 »بانـک کلید« )Key Banks( برای هر شـکل مـوج قابل تعریف 
اسـت و درکل می توان به حداکثر4096 بانک کلید رسـید. این دسـتگاه سینتی 
سـایزر می تواند بیـش از 6000 عدد آرپژیاتور در اختیار شـما 
بگـذارد. محصـوالت خانـواده ی موتیـف امـکان سـمپل از 
ورودی هـای آنالـوگ L/R و خروجـی اسـتریو را دارد. نـرخ 
 نمونه بـرداری در  MOX8 16بیـت و 44.1 کیلو هرتز اسـتریو

 است. 
ایـن دسـتگاه قابلیـت اسـتفاده بـه صـورت یـک کیبـورد 
میـدی  کنترلـر را نیـز دارد. بـا اتصـال دسـتگاه بـه کمـک 
کابـل میـدی بـه یـک کامپیوتـر می توانیـد از نرم افزارهـای 
ال و  Cu بـه بـا b a s e  5 . 5 DAW( نظیـر  ( ی ز هنگ سـا  آ
Logic 9  اسـتفاده کنیـد. بـه صـورت کلـی و در جمع بنـدی 

می تـوان گفـت کـه ایـن دسـتگاه ترکیبـی از موتـور صدایـی 
 Sampler بـا کالویه هـای میـدی بـا قابلیـت   Motif Racks XS
و Arpeggiator اسـت. موتـور صدایـی Motif Racks XS  یـک 
دیوایـس سـخت افزاری بسـیار حرفه ای سینتی سـایزری اسـت 
کـه نمونـه ی آن در تمامـی اسـتودیو های حرفـه ای موسـیقی 
موجـود اسـت. حـاال یاماهـا ایـن موتورصدایـی پیشـرفته را در 
قالـب یـک کیبـورد طراحی و بـا قیمتـی مقرون به صرفـه عرضه 

کرده اسـت.

کیبورد رولند
Prelude  مدل 

کیبورد یاماها 
Tyros5 76 Keys مدل

کیبورد سینتی سایزر یاماها
Reface CS مدل 

10/10 7/10 8/10

وحید خراسانچی

این کاالها را هم ببینید
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نوع رایحه ی این عطر تند وخنک  و ساختار آن خوراکی، شیرین، 

طبیعت و گل است.

امتیاز کاربران

ادو پرفیوم الفکتیو استودیو 
 Lumiere Blanche مدل

خوش بو و خاطره انگیز

در روزهای بهاری و تابستانی پیش رو، داشتن یک عطر خنک می تواند 
 Lumiere Blanche حس بهتری به شما بدهد. الفکتیو استودیو مدل

چون  یک ادو پرفیوم  است، از پخش بو و ماندگاری نسبتا باال برخوردار 
بوده و برای این روزها بسیار مناسب است. این عطر را هم آقایان و هم بانوان می توانند 

استفاده کنند.

Eau De 
Parfum

Made in 
France

100ML

روی بطری، در یک کادر مستطیلی 
نشان تجاری اولفکتیو استودیو و نام 
Lumiere Blanche که سازنده ی 

این عطر است وجود دارد.

  نت آغازی: هل، دارچین و گیاه انیسه

   نت میانی: گل زنبق، چوب کشمیر و بادام

    نت پایانی: مشک، چوب صندل، چوب سدر و دانه ی تونکا
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Lumiere Blanche   برخورد نزدیک از نوع

»مالیـم و دلنشـین«؛ این عبـارت کوتاه ترین 
و گویاتریـن تعریفـی اسـت که می تـوان برای 
»Lumiere Blanche« ارائـه کـرد. ایـن عطـر 
 Olfactive« محصولـی از برنـد فرانسـوی
Studio« اسـت. ایـن ادو پرفیـوم 100 
میلی لیتـری یـک پیلـه ی نـرم از ترکیبـات 
پـودری و ادویـه ای خنـک اسـت. با اسـتفاده 
از Lumiere Blanche در گرمـای سـوزان 
تابسـتان حـس آرامـش خواهیـد داشـت. 
فلسـفه ی طراحـی ایـن عطر درسـت ماننـد دیگـر عطرهـای Olfactive Studio به 
تکنیک هـا و ظرافت هـای ریـز عکاسـی برمی گـردد. عکس هـا و کمپیـن تبلیغاتی 
Lumiere Blanche پـر از مناظـر زیبـای سـاحلی و شـن های سـفید آن اسـت. این 
 )Massimo Vitali( »عکس هـای هنرمندانـه را عـکاس مشـهور »ماسـیمو ویتالـی
گرفته اسـت.وقتی که Lumiere Blanche را روی پوسـت و محـل نبض تان اسـپری 
کنیـد، نت هـای آغازی بـا سـروصدای فراوانی به اسـتقبال شـما خواهند آمـد. این 
نت هـا از ترکیـب هـل، دارچیـن و گیاه انیسـه سـاخته شـده اند. این شـروع قصه ی 
شـاهکار عطرسـاز معـروف »Sidonie Lancesseur« اسـت. در ادامـه نت هـای 
میانـی کـه کامال پـودری و چوبی انـد، وارد عرصـه می شـوند. بوی گل زنبـق، چوب 

کشـمیر و بـادام عناصر تشـکیل دهنده ی این نت ها هسـتند. پـس از مدتی طوالنی 
نت هـای پایانـی به آرامـی جـای نت هـای میانـی را می گیرنـد. بـوی مشـک، چوب 
صنـدل، چـوب سـدر و دانـه ی تونـکا حـس اعتمادبه نفـس و شـجاعت را در شـما 

بیشـتر می کننـد. 
ادو پرفیـوم الفکتیـو اسـتودیو Lumiere Blanche در سـال 2012 معرفـی شـده 
و از آن زمـان تاکنـون یکـی از پرفروش تریـن و محبوب تریـن عطرهـای ایـن برنـد 
به حسـاب می آیـد. بـوی تنـد و خنـک این عطـر طـراوت و تازگـی را به شـما هدیه 
می کنـد. بطـری کتابـی و خوش دسـت Lumiere Blanche بـه شـکلی طراحـی 
شـده که سـلیقه ی هـر دو طیـف آقایـان و بانوان را پوشـش دهـد. روی شیشـه نام 
Lumiere Blanche بـا خطـی خـوش دیده می شـود. این شیشـه در عین سـادگی، 
بسـیار هوشـمندانه و محکم سـاخته شده اسـت. اگر کمی با دقت نگاه کنید، نشـان 
 Lumiere Blanche را روی گـردن بطـری مشـاهده خواهید کرد. خریـد Olfactive
بـا توجه بـه قابلیت اسـتفاده مشـترک برای آقایـان و بانوان بسـیار به صرفـه خواهد 

بـود.  در حقیقـت بـا خرید ایـن عطر با یـک تیـر دو نشـان خواهید زد. 
اگـر تهیـه ی این عطـر برای شـما مقدور نیسـت، چنـد پیشـنهاد جایگزیـن وجود 
 Parfums De Marly Galloway، دارد. بـرای مثـال می توانیـد عطرهایـی ماننـد
 Olfactive Studio Flash Back، ،Bramble Signature Collection B N2

Lubin Figaro را انتخـاب کنیـد.

علی رحیمی

 ادوپرفیوم الفکتیو استودیو

Flash Back مدل 

 ادو پرفیوم برمبل 

Signature Collection B N2 مدل

ادو پرفیوم پرفیوم دو مارلی 

Galloway مدل
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ساختار کلی
  چوب

  تند
  پودری
  مشک

  بالزامیک

فصل
  بهار

  تابستان
  پاییز

ویژگی های منحرصبه فرد
  قیمت متوسط

  بطری محکم و خوش دست
  قابلیت استفاده ی مشترک برای آقایان و بانوان

  فرمول یگانه و تند و تیز

این کاالها را هم ببینید
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نسخه ی کوچک آیپد پرو می تواند ارتقای چشمگیری برای کاربران 

آیپدهای قدیمی باشد.

  آیپد پرو 9.7 اینچی 
همانند آیپد پرو ۱2.9 
اینچی از قلم و کیبورد 
بهره می برد که همان 
کیفیت و راحتی را نیز 

دارد اما کیبورد آن کمی 
کوچک تر است.

امتیاز کاربران

 تبلت  مدل 
  iPad Pro

ویژگی هایی که تبلت آی پد پرو دارد این محصول را به 
یکی از بهترین تبلت های ده اینچی تبدیل کرده است. 

نمایشگری خیره کننده، سخت افزاری قدرتمند، دوربینی 
مسحور کننده، اسپیکرهای باکیفیت و طراحی  شیک و زیبا با رنگ بندی 

متنوع هرکسی را برای داشتن این تبلت وسوسه می کند.

256GB

Apple A9X

DDR4
2GB

PowerVR 
GT7900 GPU

 نمایشگر 9.7 اینچی این تبلت دارای 
رزولوشن ۱536 × 20۴8پیکسل است 

 263.9ppi و از تراکم پیکسلی 
بهره می برد.

 این تبلت تمام فلزی 
 تنها ۴۴۴ گرم وزن دارد و ابعاد آن
 6.۱ × ۱69.5 × 2۴0 میلی متر است.

9.7 اینچی
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این کاالها را هم ببینید

مجموعه ای از بهترین ها

تبلت اپل

  iPad mini 4 مدل

ظرفیت 16 گیگابایت

تبلت اپل 

 iPad Pro 12.9 inch مدل

ظرفیت 128 گیگابایت

 تبلت اپل 

 iPad Air 2 4G مدل

 ظرفیت 64 گیگابایت
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بـرای کاربرانی کـه جابه جایی آیپـد پرو 12.9 
اینچـی برای شـان کار سـختی به حسـاب 
می آیـد یـا افـرادی کـه احسـاس می کننـد 
آزادی عمـل کمـی در تبلت هـای آیپد مینی 
دارند، آیپدی با نمایشـگر 9.7 اینچی بهترین 
انتخاب اسـت. این تبلت با بهترین نمایشـگر، 
بهتریـن سـخت افزار، بهتریـن دوربیـن و 
بهتریـن بلندگـو در میـان تمـام تبلت هـا، 
به عنـوان محبوب تریـن انـدازه ی نمایشـگر 

آیپدهـا از سـوی اپـل،  معرفی شـده  اسـت.

  طراحی و ساخت
برتریـن تبلـت 10 اینچـی دنیا شـباهت های ظاهـری و سـخت افزاری زیـادی با 
آیپدهای گذشـته دارد. ازنظر ظاهری  این تبلت بسـیار شـبیه به آیپد ایر2 اسـت 
و اگـر آن را از نمای روبـه رو در کنار ایر2 قرار دهید، قادر به تشـخیص آن نخواهید 
بـود. وزن و ضخامـت ایـن محصـول بـا ایـر2 مـو نمی زنـد و مطمئنـا از کارکردن 
بـا آن لـذت خواهید بـرد. آیپـد پـرو 9.7 اینچـی، 6.1 میلی متر ضخامـت و 444 
گـرم وزن دارد. امـا انـدک تفاوت هـای ظاهـری  بین ایـن دو تبلت وجـود دارد که 
می تـوان به لنز برجسـته ی دوربین اصلـی و رنگ جدیـد صورتی آیپد پرو اشـاره 
کـرد. هم چنیـن این تبلـت برخالف ایـر2 چهـار اسـپیکر اسـتریو دارد و بر لبه ی 

سـمت چـپ آن پین هایی بـرای اتصال بـه کیبـورد قـرار گرفته اند.

  دوربین
خوش بختانـه برجسـتگی لنـز دوربیـن 
آیپـد پـرو آن قدر زیاد نیسـت که سـبب 
لرزش دسـتگاه روی سـطوح صاف شود. 
البتـه می توان این مشـکل کوچـک را با 
خرید یـک کاور برطـرف کـرد. آیپد پرو 
بهتریـن تبلت برای عکاسـی اسـت. اگر 
یکـی از آیفون هـای 6s یـا SE را نداشـته 
باشـید، مطمئنـا از کیفیـت دوربین این 
آیپـد شـگفت زده خواهیـد شـد؛ زیـرا 
دوربین هـای آیپـد پـرو و آیفون هـای 
جدید هیـچ فرقی با هم ندارنـد. بنابراین 
شـاید خرید آیفون و آیپـدی که کیفیت 
دوربیـن کامال مشـابهی دارنـد، چندان 
منطقـی  بـه نظـر نیایـد. دوربیـن 12 
 LED مگاپیکسـلی این آیپـد بـا دو فلش
همـراه شـده و می توانـد فیلم هایـی بـا 

حداکثـر کیفیـت 4K بگیـرد. 

  سخت افزار
چیـزی که این محصول را از سـایر تبلت هـای 10 اینچی بازار متمایـز می کند، قدرت 
سـخت افزاری بسـیار باال و پشـتیبانی از دو وسـیله ی جانبی قلم و کیبورد است. آیپد 
پـرو 9.7 درسـت ماننـد نسـخه ی بزرگ تر خود یعنـی آیپد پـرو 12.9 بـه پردازنده ی 
A9X مجهـز شـده و می توانـد تنه بـه تنـه ی لپ تاپ هـای ارزان قیمت بزنـد. البته این 
سـخت افزار چندان هم ایده آل به نظر نمی رسـد. گرچه وجـود دو گیگابایت حافظه ی 
رم در ایـن محصـول تأثیـر منفـی در تجربه ی کاربـری روزانه ی شـما نمی گـذارد؛ اما 
ممکـن اسـت زمانـی کـه برنامه ها یـا تب هـای زیـادی از سـافاری را باز گذاشـته اید، 
اندکـی با تأخیـر روبه رو شـوید. به طورکلی آیپد پرو 9.7 تبلت بسـیار سـریعی اسـت 
و از کار کـردن بـا آن نهایت لـذت را خواهیـد برد. شـارژدهی این تبلت، کافـی به نظر 

می رسـد و بـا یک بار شـارژ کامـل می توانید تا بیـش از 10 سـاعت بـا آن کار کنید.

  سیستم عامل
چیـزی کـه از مشـخصات فنـی و اعـداد و ارقـام مربـوط بـه ایـن تبلـت مهم تر 
اسـت، تجربـه ی کاربـری  اسـت و آیپد پـرو 9.7 یکـی از بهترین تبلت هـا از نظر 
تجربـه ی کاربـری اسـت. یکـی از ویژگی هـای نرم افـزاریiOS9 در تبلت هـا 
کـه اکنـون بـه بلـوغ و تکامـل خوبـی رسـیده، قابلیـت Split Screen اسـت. به 
لطـف پشـتیبانی برنامه هـای  App Store از ایـن ویژگـی، می توانیـد هم زمـان 
دو برنامـه را در کنـار هـم اجـرا کنیـد. البتـه قابلیـت Drag and Drop در ایـن 

نسـخه از iOS وجـود نـدارد.

  جمع بندی
درمجمـوع اگـر بـه دنبال تبلتی هسـتید کـه بـا آن بتوانید طراحـی با قلـم و تایپ با 
کیبورد را انجام دهید و بهترین تجربه ی فیلم دیدن و مرورگری  وب را داشـته باشـید، 
آیپـد پـرو 9.7 بهترین انتخاب تـان خواهد بود کـه با اختالف می تـوان قهرمانی لیگ 
تبلت هـای 10 اینچـی را بـه آن اعطـا کرد؛ امـا اگر بخواهید به چشـم یـک محصول 
قابـل جایگزین بـا لپ تاپ ها بـه آیپد پرو نـگاه کنید کمبودهایـی در آن وجـود دارد. 
به طورمثـال فلـش USB به طور مسـتقیم به این تبلت وصل نمی شـود یـا نمی توانید 

بیـش از دو برنامه در این تبلـت اجرا کنید.

سهی شیرازی


