


گیتار هم از محبوب ترین سازهاست و افراد زیادی هم 
اشتیاق فراگیری آن را دارند. میان انواع این ساز، گیتار 
کالسیک از طرف هنرجویان بیشترین اقبال را دارد و 
تعداد کسانی که این ساز را به عنوان ساز مورد عالقه شان 
انتخاب می کنند، زیاد است. از آن جایی که در شروع یادگیری، انتخاب 
ساز مناسب در ایجاد انگیزه و ادامه ی مسیر یک هنرجو موثر است؛ گیتار 
کالسیک یاماها مدل C40  ا اندازه ی 4/4 می تواند یکی از انتخاب های 
مناسب برای نوازندگان تازه کار باشد. دسته ی این گیتار از ناتو، جنس 
صفحه ی رویی از صنوبر و جنس صفحات پشتی و کناری از نوع مرانتی 
است. پایین بودن قیمت این گیتار تاثیری بر کیفیت و صدای ساز 
نگذاشته است و این ساز همچنان صدا و تنالیته ای مناسب دارد. در سایت 
دیجی کاال قطعات اجراشده با این ساز موجود هستند.می توانید آن ها را 

بشنوید تا با صدای خوب این گیتار آشنا شوید.

ماشین هد با کیفیت این گیتار از جنس کروم است. با استفاده از این ماشین 
هد مرغوب، گیتار C40 می تواند مدت طوالنی کوک را نگه دارد تا با خیال 

راحت با آن تمرین کنید و بنوازید.

Yamaha C40 
Classical Guitar

کالسیک و زیبا
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گیتار کالسیک، یک ساز آکوستیک چوبی با شش سیم از 

جنس پلیمری مانند نایلون است که روی سه تای آن ها 

)برای نت های بم( یک سیم فلزی ظریف به شکل فرن 

پیچانده می شود

امتیاز کاربران

جنس صفحه ی 
انگشت گذاری این گیتار از 
رزوود است که به 19 فرت 

مجهز شده  است.
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Panasonic Lamdash ES-LV95 Shaver & ER-GB50 Trimmer
رسیع و متیز

این ماشین قابلیت اصالح با شامره صفر را دارد و با رسی 

خط زن استفاده  شده در این مدل، می توانید فرم های 

متنوعی را به ریش و سیبیل بدهید.

امتیاز کاربران

شروع یک روز کاری است و حسابی دیرتان شده؛ یا خودتان را برای قراری مهم آماده 
می کنید اما هنوز فرصت اصالح نداشته اید، به هرحال تا زمان انجام دادن این کار باید در 
خانه بمانید. اصالح سر و صورت همیشه یکی از دغدغه های آقایان است و هر وسیله ای 
که بتواند این کار را زودتر و راحت تر انجام دهد، نقش یک ناجی را دارد.  ماشین اصالح ضدآب 
پاناسونیک سری لمدش مدل ES-LV95 با دور موتور 14000 دور در دقیقه و شارژ سریع پنج دقیقه ای 
می تواند اصالحی پر سرعت و تمیز را برای شما انجام دهد. مدت  زمان شارژ این ماشین 60  دقیقه و 
مدت  زمان کارکرد آن 45 دقیقه است. این محصول یک ماشین اصالح ER-GB50 هم به همراه دارد 
که می توانید به وسیله آن موی سرتان را به اندازه دلخواه کوتاه کنید. این ماشین قابلیت   اصالح اندازه 

1 تا 20 میلی متر را دارد.

جنس تیغه ی این ماشین آلیاژ 
نقره است که به دوام و ماندگاری 

این محصول کمک می کند

 این ماشین اصالح صورت یک 
صفحه نمایش کریستال مایع 

چند منظوره دارد
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Panasonic KX-TG3411 BX 
Wireless Phone

با وجود پیشرفت های روزافزون تکنولوژی و گسترش همراه خانگی 
تلفن های همراه هوشمند، تلفن های خانگی هم چنان 
جایگاه خود را حفظ کرده اند. پاناسونیک سال هاست در 
زمینه ی ارائه ی محصوالت مخابراتی فعالیت می کند و در 
 »KXTG3411« این عرصه حرف های زیای برای گفتن داشته است. تلفن
یکی از تلفن های رده متوسط این شرکت است که از فرکانس2.4 
گیگاهرتزی در برقراری تماس استفاده می کند. برد رادیویی استاندارد 
این تلفن مثل گوشی های دیگر برابر با 50 متر داخلی و 300 متر خارجی 
است. این تلفن دارای دو باتری قابل شارژ با تکنولوژی Ni-MH است که در 
مدت هفت ساعت به طور کامل شارژ می شود و تا 10 ساعت مکالمه و شش 
روز حالت آماده به کار را پشتیبانی می کند تا این گوشی را به دستگاهی با 

امکانات و کارایی خوب و مناسب برای مصارف خانگی تبدیل کند.

7| 10
امتیاز کاربران

دفرتچه تلفن این گوشی 

ظرفیت ورودی 50 مخاطب 

را دارد و در هنگام متاسی های 

ورودی و خروجی اسامی افراد 

بر روی صفحه منایش نشان 

داده می شود. حافظه ی گوشی 

هم  تا 10 شامره  از متاس های 

ورودی را ذخیره می کند.

 این تلفن 14 زنگ 
متنوع دارد که انتخاب 

زنگ دلخواه تان را 
راحت می کند. 

پیشنهاد
 ویژه

گرچه این تلفن قابلیت منشی تلفنی 
ندارد اما می توانید گوشی بی سیم آن 
را در هر جای خانه که می خواهید، 
بگذارید
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Breville BPZ600 Pizza Maker

آشپز خانگی

اگر شـما هم جزو عاشـقان پیتزا هستید و این فست فود خوشـمزه گزینه اول و محبوب شـما میان غذاهای 
فسـت فود اسـت، چیزی که به آن نیـاز دارید یک پیتزاپـز و کمی تالش بـرای یادگیری درسـت کردن یک 
پیتزا با کمک این وسـیله اسـت. پیتزاپـز برقی »برویـل« مـدلBPZ600  یکی از محصوالت جدید شـرکت 
برویـل)Breville(    دسـتگاهی کاربردی و سـاده اسـت که بـا آن می توان طعـم خوب یک پیتـزای خانگـی را تجربه کرد. 
با ایـن دسـتگاه  1200 واتی می  توانیـد پیتزایی به قطر 26 سـانتی متر بپزیـد. روی بدنه ی ایـن پیتزا پز برقـی که از جنس 
فلز اسـت دو ولوم کنترلی وجـود دارد که یکـی از آن ها برای خاموش و روشـن کردن دسـتگاه و ولوم دیگـر برای تنظیم 
میزان حرارت از جملـه تنظیم برای دمای کـم، پخت پیتزای نازک، کالسـیک، ضخیم و همچنین حالت گرم نگهداشـتن 

بعد از پخـت کامل پیتزا مورد اسـتفاده قـرار می گیرد.

این پیتزاپز دارای یک 
صفحه ی سنگی از جنس 

سرامیک است که گرما را 
به خوبی نگه  می دارد و به 
راحتی هم از دستگاه جدا 

می شود.

دریچه ی شفاف این پیتزاپز 
باعث می شود شما بتوانید 

بدون باز کردن در آن 
درجریان مراحل و فرایند 

پخت پیتزا قرار بگیرید.
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این دستگاه یک نشانگر ال ای دی دارد که از آن برای فهمیدن داغ 

بودن دستگاه و آماده  بودن آن برای پخت و منایش وضعیت حرارت 

استفاده می شود.

امتیاز کاربران
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Lenovo Essential G5080 -O    

انتخاب مناسب و مقرون به رصفه

لنوو لپ تاپ G5080 از سـری لپ تاپ های مناسـب کاربری عمومـی    Essential را اوایل سـال 2015 به بازار 
عرضه شـد. این لپ تاپ پردازنده ی مرکزی دو هسـته ای Intel Core i3 5005U با فرکانس دو گیگاهرتز دارد. 
با این ویژگـی از ایـن لپ تاپ فقـط می تـوان انتظار محاسـبات سـبک و اجـرای نرم افزارهای نـه چندان 
سـنگین را داشـت. پردازنده ی گرافیکـی  AMD Radeon R5 M230  با دو گیگابایت حافظه ی اختصاصـی وظیفه ی اجرای 
محاسـبات گرافیکـی را بـر عهـده دارد. صفحه نمایش ایـن لپ تاپ 15.6 اینچ اسـت کـه براق بـودن آن باعث شـده  کار 
کردن بـا لپ تاپ در فضایـی که نور زیادی دارد سـخت شـود. ایـن لپ تـاپ دارای 500 گیگابایت حافظه ی داخلـی از نوع 
HDD اسـت و از حافظـه ی RAM 4 گیگابایتی بهره می برد. این لپ تاپ مناسـب کسـانی اسـت که فاکتـور ارزش خرید از 
عوامـل دیگر بـرای آن ها مهم تر اسـت. اگـر از صفحه نمایش ایـن لپ تاپ چشم پوشـی کنیم بـرای کاربری هـای روزانه 

با توجه به قیمت آن انتخاب بسـیار مناسـبی اسـت.

یکی از تغییرات اصلی ایجادشده در سری 
G5080 نسبت به G510، کاهش چشمگیر 

ضخامت دستگاه است. 

 TN صفحه نمایش این لپ تاپ یک پنل
کامال براق و آینه ای با دقت استاندارد 

768×1366 است.

7.5| 10
 سخت افزار میان رده ای که در این مدل به کار برده شده است 

می تواند از پس کاربری های ساده ی روزمره برآید و منی توان 

انتظار اجرای برنامه ها و بازی های سنگین را از آن ها داشت.

امتیاز کاربران

6



9|10
  وزن کل این مجموعه ۲۵ کیلوگرم است و ابعاد آن

 25 × 36 × 52.5 سانتی مرت است. این مشخصات باعث 

شده است این مجموعه به یک کارگاه سیار و قابل حمل 

تبدیل شود.

امتیاز کاربران

بـرای بسـیاری از افراد پیـش آمده  اسـت که نیاز بـه تعمیر یکی از وسـایل 
خانه پیـدا کرده اند و اینجاسـت کـه »فنی بـودن« همان نقطه قوتی  اسـت 
که به کمک مـا می آیـد. اگر شـما آدم فنی ای هسـتید و برای هر مشـکلی 
کـه در خانه پیـش می آید بـه تکنیسـین مراجعه نمی کنیـد نیاز بـه ابزاری حرفـه ای هم 
دارید. شرکت انگلیسی »سـل« مجموعه  ای شـامل میز و ابزار کارگاهی قابل حمل را تحت 
عنوان »WQ1« تولید کرده  اسـت. این کارگاه سیار، شـامل یک دستگاه دریل پیچ گوشتی 
شـارژی قدرتمند و بیش از 160 قطعه ابزار بزرگ و کوچک اسـت. این لوازم در پنج قسـمت 
مختلف جاسـازی شـده اند؛ روی کشـوی اصلی، زیر میز کار، کیف برزنتـی دومحفظه ای و 
دو کیف پالسـتیکی دیگـر که تمامی ایـن ابزارهـا را در خود جـای داده انـد.  این محصول 
به طـور انحصاری در دیجـی کاال به فروش می رسـد و خبری از فروشـش در بازار نیسـت. 

شگفت انگیز و همه فن حریف

وزن این دریل1.16 کیلوگرم است که می توانید به وسیله ی آن
 سوراخی به قطر15 میلی متر در چوب و 1۰میلی متر در فلز ایجاد کنید.

میزکار این مجموعه قابلیت افزایش 
تا ابعاد 46.5 × 52.5 را دارد.

این دریل دارای سه نظام خودکار 1۰ میلی متری است
 که زیر آن یک  LED برای دید بهتر کاربر تعبیه شده  است.

Cel WQ1 Work Quattro
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تعاملی بی نظیر از زیبایی و عملکرد اولین تصویری است که بعد از دیدن و 
استفاده از این پرچم دار جدید سامسونگ در ذهن نقش می بندد. بعد از معرفی 
شش نسل از گوشی های سری S  این بار هم سامسونگ نسل جدید خود را با 
نام Samsung Galaxy S7 روانه ی بازار کرد. S7 تکامل دو نسل قبلی خود است ؛ شباهت 
ظاهری زیاد به S6 و ویژگی های کاربردی  S5 . سخت افزار S7 از یک تراشه ی اگزینوس۸۸90 
به همراه 4 گیگابایت رم بهره می برد تا جای هیچ حرف و حدیثی درباره ی قدرت این گوشی 
باقی نماند. دوربین اصلی این گوشی 12 مگاپیکسل است که اگرچه از نسل قبلی خود کمتر 
است اما با توجه به دریچه ی دیافراگم و سایز سنسور، عملکرد فوق العاده ای دارد. این گوشی 
در دو مدل یک سیمکارت و دو سیمکارت عرضه شده است. حافظه ی داخلی 32 گیگابایتی با 
امکان استفاده از کارت حافظه ی خارجی،بهره بردن از نسخه ی ششم سیستم عامل اندروید، 
باتری 3000 میلی آمپر ساعتی، پشتیبانی از شبکه ی ارتباطی 4G در کنار صفحه نمایش 5/1 
اینچی از دیگر ویژگی های این شاهکار سامسونگ هستند. سامسونگ همزمان با معرفی 
گوشی s7  از s7 edge هم رونمایی کرد که همانطور که از نام شان معلوم است در صفحه نمایش 
معمولی و لبه دار بودن با هم تفاوت دارند. عالوه بر این، تفاوت اصلی این دوگوشی در اندازه ي 
صفحه ی  نمایش آن هاست و همین تفاوت باعث شده است تا این دو گوشی در وزن و ابعاد اندکی 
با هم فرق کنند.در کنار این تفاوت ها، باتری قوی تر s7 edge نسبت به s7 هم قابل توجه است. 

جز این تفاوت ها  ویژگی های دیگر گلکسی S7 و گلکسی  S7 Edge شبیه به هم هستند.

 Samsung Galaxy S7 
SM-G930F 

تعامل زیبایی و عملکرد

فناوری  منحصربه  فرد »پیکسل دوقلو« )Dual-Pixel( در این گوشی باعث 
شده تا تصاویر ثبت  شده توسط گلکسی S7 کامال واضح باشند.

5.1 in 
1440x2560 3000 mAh

امسـال مثل سال  گذشته شـرکت سامسونگ، 
دو گوشـی را به صـورت هم زمـان معرفـی 
کـرد. یکـی از ایـن گوشـی ها نماینـده جدیـد 
گوشـی هایی اسـت کـه فقـط سامسـونگ از 
پـس تولیـد آن هـا برمی آیـد؛ گوشـی هایی که 
نمایشـگر ی بـا لبه هـای خمیـده دارنـد و فقط 
دو سـال از عمـر تولیدشـان و حضورشـان در 
بازار می گذرد. گوشـی »سامسـونگ گلکسـی 
اس7 اج« سومین گوشـی سامسونگ از سرس 

گوشـی های بـا لبـه ی خمیـده اسـت. 
طراحی و ساخت: این گوشی ازنظر اندازه بین دو 
گوشی قبلی یعنی S6 edge و S6 edge plus قرار دارد؛ همین موضوع باعث می شود 
تا در دست گرفتنش ساده تر شود. با اینکه S7 edge ازنظر طراحی بهبود های بسیار 
کوچکی در مقایسه با نسل قبلی اش داشته است؛ اما همین بهبود ها با تیزبینی خاصی 

در طراحی به کار گرفته شده اند تا طراحی ناقص سری قبل را به بلوغ برسانند. نمایشگر 
تا حد ممکن به لبه های چپ و راست گوشی نزدیک تر شده  است. قاب پشتی و جلویی 
با محافظ های گوریال گلس 4 پوشانده شده اند و محل اتصال  آن ها با قاب اصلی گوشی 
آن قدر ماهرانه تراش خورده اند که اصال تیزی یا پستی وبلندی در آن ها مشخص نیست. 
از طرفی دوربین در مقایسه با نسل قبلی به اندازه ی کمتری از قاب پشتی بیرون زده، این 
بیرون زدن در حدود یک میلی متر است و دیگر مانع قرارگیری صحیح S7 edge روی 

سطوح صاف نمی شود. 
داخـل تمـام درگاه هـای ارتباطـی S7 edge، به وسـیله ی پالسـتیک انعطاف پذیر و 
نسـبتا سـختی پوشـانده شـده اند. وقتی گوشـی را زیرآب نگه می دارید، آب روی این 
پالسـتیک ها و نزدیـک درگاه گوشـی انباشـته می شـود و به طـرز عجیبی بـه داخل 

گوشـی نفـوذ نمی کند.
دوربین: این اولین بار است که یک گوشی موبایل می تواند از »تمام پیکسل های تصویر 
برای فوکوس خودکار« بهره ببرد. گوشی های دیگر تنها از پنج درصد پیکسل های تصویر 
برای فوکوس خودکار استفاده می کنند، اما S7 edge می تواند از تمام پیکسل های 
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تصویر برای فوکوس کمک بگیرد. همچنین استفاده از سنسور جدید سونی با شماره 
مدل IMX260 با دریچه ی دیافراگم f/1.7 می تواند نور را %95 بیشتر در مقایسه با دوربین 

S6 edge، جذب کند. 
در S7 edge می توانیـد بـا مجموعه ی دوربیـن و رابط  کاربـری، تصاویـر فوق العاده و 
حتـی حرفه ای ثبت کنیـد. در منویـی که حالت هـای مختلـف دوربین در آنجـا داده 
 Selective( عکاسـی با فوکوس انتخابی ،)Pro( شده اند، حالت های عکاسی پیشرفته
 ،)Video collage( ویدیو هـای مختلـط ،)Food( پانارومـا، عکاسـی از غـذا ،)focus
فیلم برداری آهسـته و فیلم برداری با سـرعت زیاد در رابط کاربری به چشم می خورند 

که هر یـک با نهایـت دقت به وجـود آمده انـد و کارایـی مطلوبی هـم دارند. 
دوربیـن اصلـی S7 edge در حالـت HD ویدیو هایـی بـا سـرعت 240 فریم بـر ثانیه 
ضبـط می کند، البتـه امکان تهیـه ی ویدیو هایی با کیفیـت 4K و سـرعت 30 فریم بر 

ثانیه با صـدای اسـتریو هم وجـود دارد. 
دوربین سلفی در مگاپیکسـل تفاوتی در مقایسـه با S6 edge ندارد. در این دوربین از 
سنسور سـاخت سامسـونگ با دریچه ی دیافراگم f/1.7 استفاده شـده است. روشنایی 
 S6 edge تصاویـر دوربین سـلفی هـم با توجـه به جـذب نور بیشـتر، در مقایسـه بـا

بهتر شـده اند. 
نمایشگر: پنل اولد با اندازه ی 5.5 اینچ که فناوری امولد دارد و می تواند تراکم 472 پیکسل 
بر اینچ را نمایش دهد؛ تمام اطالعات سخت افزاری نمایشگر S7 edge هستند. نمایش 
اطالعات تماس افراد منتخب شما، نمایش خالصه خبرها، خط کش، دسترسی ساده تر 

به چراغ قوه و موقعیت جغرافیایی، وب سایت های موردعالقه، اطالعات مربوط به قرار 
مالقات ها، وضعیت آب وهوا و البته میان بر برنامه هایی که زیاد با آن ها سروکار دارید؛ از 

مواردی هستند که می توانند روی لبه های S7 edge به آن ها دسترسی داشته باشید. 
قابلیت  جدیدی که به این نمایشـگر اضافه شـده و شـدیدا جلب توجه می کند، قابلیت 
همیشه روشن ماندن نمایشگر S7 edge اسـت. این نمایشگر در تمام طول شبانه روز 

روشن است و شـما را از اعالن ها، سـاعت و تاریخ آگاه می سازد. 
سخت افزار، سیستم عامل، کارآیی: گوشی S7 edge از مجموعه ای سخت افزاری بنا شده 
 )Exynos 8890( »8890 بر پایه ی تراشه ی اختصاصی سامسونگ یعنی »اگزینوس
 )big.LITTLE( بهره می برد. این تراشه از دو پردازنده ی 4 هسته ای قدرتمند و معمولی
استفاده می  کند. همچنین این تراشه در حدود 4 گیگابایت رم دارد. به جرات می توان 
گفت S7 edge قدرتمند ترین گوشی اندرویدی تا تاریخ نگارش این مقاله است. این 
گوشی در دو ظرفیت 32 و 64 گیگابایتی عرضه شده که امکان استفاده از کارت حافظه ی 
 S7 جانبی هم  برای کاربرانشان فراهم شده است.  با توجه به بزرگ شدن ابعاد و ضخامت
edge، ظرفیت باتری این گوشی هم در مقایسه با S6 edge در حدود 1000 میلی آمپر 
افزایش پیدا کرده که می تواند برای کاربرانی که از باتری گوشی هایشان دل خوشی ندارند، 
خبر خوبی باشد. حسگر اثرانگشت S7 edge که با کلید خانه یکپارچه شده به صورت 
360 درجه است و می تواند تا 4 انگشت شما را تشخیص دهد. با استفاده از این حسگر و 
اثرانگشتتان می توانید قفل گوشی تان را باز کنید، به وب سایت های مختلف وارد شوید و 

حتی تایید اکانت سامسونگ خود را انجام دهید. 

بدنه ی این گوشی در داخل آب با عمق یک ونیم متر به  
مدت سی دقیقه مقاومت دارد.

7.5| 10
امتیاز کاربران

 قابلیت شارژ رسیع نسخه ۲ 

باعث شده است تا این گوشی 

بتواند در مدت ۳۰ دقیقه تا 

۶۰ درصد شارژ شود. البته 

سامسونگ استفاده از این 

قابلیت را بر عهده ی کاربر 

گذاشته است تا در مواقعی 

که نیاز ندارد این ویژگی را 

غیرفعال کند.

5.5 in 
1440x2560
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Water
 Resistant

3600 mAh
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