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طراحی نیاز به ذهنی خالق و ایده پرداز دارد. اگرچه در این مسیر استعداد و خالقیت حرف اول را 
می زنند اما مانند هرکار دیگری داشتن ابزار مناسب می تواند نقشی شکوفاکننده  داشته باشد. اگر 
طراح هستید صفحات پیش رو را بخوانید و با مراجعه به سایت دیجی کاال با بهترین ابزارهایی که نیاز 
دارید آشنا شوید. در فروشگاه دیجی کاال تنوع کاملی از محصوالت و وسایل مورد نیاز از گجت های 
الکترونیکی گرفته تا مدادهای طراحی وجود دارند و می توانید کاالی موردنظر خود را از بین برترین 
برندها انتخاب کنید.

ابزارهایی که برای آفرینش یک طرح  الزم دارید
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 کامپیوتر بدون کیس 27 اینچی اپل

موس بی سیم اپل

iMac  در شمار دستگاه هایی قرار می گیرد که برای یک طراح بسیار مناسب 
است. مدل 21.5 اینچی این محصول با دو کیفیت تصویر Full HD با پنل  

sRGB  و کیفیت  4K با پنل رتینا و مدل 27 اینچی آن با کیفیت چشم نواز 
5K با پنل رتینا تولید شده اند. این کامپیوتر بدون کیس دارای سخت افزاری 
قدرتمند و حافظه ی داخلی از نوع Fusion Drive است. پردازشگر گرافیگی 
این دستگاه، Radeon R9 M390  و ساخت AMD است. از نظر بسیاری از 

گرافیست ها رنگ هایی که در iMac  به نمایش در می آیند نزدیک ترین رنگ ها 
به واقعیت هستند. 

مدل پردازنده:
Core i5

سرعت پردازنده:
3.1GHz quad-core

رم:
8 گیگابایت

این موس ظاهری بسیار ساده و شفاف دارد و از تکنولوژی Multi-Touch  بهره می برد. با استفاده 
از این قابلیت می توانید با تکان دادن انگشتان  خود بر ماوس روی صفحات مختلف حرکت کنید. 

طراحی خوب و وزن کم که این ماوس دارد باعث راحتی کار با آن شده است . این موضوع برای 
افرادی که مدت  زیادی پای کامپیوتر می نشینند نکته ی حائز اهمیتی است.

وزن:
99 گرم

باتری:
شارژی لیتیوم-یونی

ظرفیت حافظه ی داخلی:
یک ترابایت
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کیبورد بی سیم اپل

این کیبورد  ابعاد کوچک و وزن کمی دارد. نوع اتصال این 
کیبورد بی سیم از طریق بلوتوث است و قابلیت اتصال به 

کامپیوترهای مک را به صورت خودکار دارد. در طراحی این 
کیبورد، از باتری قابل شارژ و بدنه ی براق استفاده  شده است 

و باتری تعبیه شده در آن می تواند تا مدت زیای شما را از 
شارژکردن بی نیاز کند. تجربه ی تایپ کردن با این کیبورد 

بسیار لذت بخش است.

دوربین عکاسی نیکون D7100 )بدنه(

دوربین عکاسی نیکون D7100 یکی از دوربین های 
عکاسی DSLR   است که یک سنسور 24 مگاپیکسلی 

دارد و تصاویر را با دقت4۰۰۰×۶۰۰۰   ثبت می کند. این 
دوربین امکان فیلم برداری با دقت Full HD و سرعت 

۶۰ فریم بر ثانیه دارد. با توجه به گستره ی وسیعی 
از میزان ISO )حساسیت سنسور( در این دوربین، 

می توانید عکس هایی با کمترین نویز را با آن ثبت کنید. 
صفحه نمایش این دوربین 3.2 اینچ و باتری آن لیتیومی 

EN-EL15 است. 

وزن:
231 گرم

وزن:
675 گرم

نسبت ابعاد عکس:
16:9 ،3:2 

ابعاد:
 114 × 279 × 10 میلی متر

سازگار با :
  OS X v10.11 سیستم عامل های

و باالتر

حداکثر سرعت شاتر:
1/8000 ثانیه

حداقل سرعت شاتر:
30 ثانیه
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تبلت اپل

آی پد پرو نمایشگری بزرگ و 12.9 اینچی دارد و تجربه ای 
مشابه کار با لپ تاپ را به شما می دهد. این نمایش گر دارای 
دقت تصویر 2۰48 × 2732 پیکسل و تراکم پیکسلی 2۶4 
پیکسل بر اینچ است. آی پد پرو به یک پردازنده ی قدرتمند 
A9X مجهز شده است که همراه با پردازنده ی کمکی M9 و 

پردازنده ی گرافیکیGPU PowerVR GT7900  این تبلت را 
به یک دستگاه  بی همتا تبدیل کرده است.

مدل پردازنده:
Apple Twister Dual-Core

رم:
4 گیگابایت

دوربین:
8  مگاپیکسل

ظرفیت حافظه ی داخلی:
128 گیگابایت

مجیک پد اپل

از پد لمسی شرکت اپل برای کنترل رایانه از طریق انگشتان 
استفاده می شود. این مجیک پد جدید نسبت به نسخه ی قبلی 

خود تغییراتی در شارژدهی و طراحی دارد. جنس استفاده شده در 
ساخت این صفحه ی لمسی، شیشه و آلومینیوم است. در قسمت 
پایینی این محصول از فلزی نقره ای رنگ استفاده شده است که 

روی آن رنگی سفید قرار دارد. در نسل جدید، اندازه ی این پد 
لمسی 3۰ درصد بزرگ تر شده است و فضایی مستطیلی شکل در 
اختیار کاربر قرار می دهد. این محصول به یک باتری داخلی مجهز 

شده است که با کابل Lightning شارژ می شود و با هربار شارژ 
قابلیت شارژدهی به مدت یک ماه را دارد. این مجیک پد سازگار با 

سیستم عامل Mac OS X v10.11 به بعد است.

وزن:
231 گرم

قابلیت ها:
Force Touch و Multi-Touch

اتصال:
بلوتوث

ابعاد:
 160 × 114 میلی متر
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پرینرت لیزر رنگی اچ پی

هارددیسک اکسرتنال سیگیت

پرینتر لیزری »LaserJet Pro M277dw« پرینتری لیزری، 
رنگی و چندکاره است که در کنار کارکرد خوبی که دارد با 
طراحی مدرن خود جلوه ای زیبا به میز شما می بخشد. این 

پرینتر دارای یک صفحه نمایش LCD  سه اینچی رنگی است 
که عالوه  بر کنترل عملکردهای دستگاه، قابلیت های دیگری 

در زمینه ی محتوای قابل چاپ ارائه می دهد. این پرینتر با 
کیفیت چاپ باال، اتصال های بی سیم و کاربردهای دیگر مانند 

کپی و اسکن تا حد زیادی نیازهای شما را برطرف می کند.

هارددیسک اکسترنال سیگیت مدل  Backup Plus Slim با 
ظرفیت دو ترابایت طراحی بسیار باریکی به قطر 12 میلی متر 
دارد. بک آپ پالس اسلیم از طریق رابط USB3.0 به دستگاه 

متصل می شود و با سرعتی معادل 5 گیگابیت برثانیه از 
سریع ترین هارددیسک ها در جابه جایی اطالعات است. یکی 

از اصلی ترین قابلیت های این هارددیسک امکان تهیه ی 
نسخه ی پشتیبان روی آن به وسیله ی یک نرم افزار است.

سرعت چاپ سیاه و سفید:
19 برگ در دقیقه

سرعت چاپ رنگی:
19 برگ در دقیقه

تکنولوژی چاپ:
لیزری

وزن:
16.2 کیلوگرم

CMYKGrayscale

نوع رابط:
USB 2.0 , USB 3.0

سرعت چرخش:
: 5400 دور بر دقیقه

ظرفیت:
2 ترابایت

اندازه ی هد:
2.5 اینچ
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راپید استدلر

اگر به قلمی احتیاج دارید که بدون قطع و وصل شدن جوهر به راحتی از آن استفاده 
کنید، راپید استدلر مدل Mars Matic 700 انتخاب خوبی برای شما است. 

راپید استدلر برای استفاده روی کاغذهای پوستی و کاغذهای مخصوص ترسیم فنی 
مناسب است؛ از نظر بدنه و جوهر دوام زیادی دارد و می توانید بارها از ان استفاده 

کنید. بدنه ی Mars Matic از تیوپی سخت با پوشش کروم ساخته شده است. 
عایق دوالیه ی راپید استدلر از خشک شدن جوهر داخل مخزن جلوگیری می کند. 

نوک مارس ماتیک فلزی و نسبتا بلند است و به همین دلیل برای ترسیم خطوط 
و اشکال مختلف با شابلون و خط کش مناسب است. این نوک قابل تعویض است و 

می توانید آن را با نوک ضخیم تر یا نازک تر جایگزین کنید. 

درایو DVD اکسرتنال اپل

بسیاری از محصوالت اپل از جمله مک بوک پرو با صفحه نمایش رتینا، مک بوک ایر و 
مک مینی فاقد درایو نوری اند و یک درایو نوری اکسترنال مفید به نظر می رسد. درایو 

DVD اکسترنال اپل مدل SuperDrive دستگاهی است که که قابلیت خواندن یا 
نوشتن داده ها بر روی سی دی یا دی وی دی  را دارد. این دستگاه می تواند با سرعت 

حداکثر 24X روی CD-R و با سرعت 16X  برروی CD-RW داده ها را بنویسد 
SuperDrive   .24  داده ها را از روی سی دی های  معمولی بخواندX و با سرعت

طراحی ظریفی دارد و ابعاد آن کمی بزرگتر از یک سی دی است. این دستگاه بدنه ی 
آلومینیومی نقره ای رنگ دارد و با استفاده از کابل USBبه لپ تاپ متصل می شود.

وزن:
335 گرم

ابعاد:
139 × 139 × 17 میلی متر 

سازگار با:
MacBook Pro with Retina Display, MacBook Air, Mac mini, iMac, Mac Pro

 قطع و وصل نشدن جوهر

 مناسب استفاده روی 
کاغذهای پوستی و 

کاغذهای مخصوص ترسیم 
فنی

 نوک مناسب شابلون و 
خط کش
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 مناسب برای کار با آبرنگ و گواش

پاستل گچی 12 رنگ فابر کاستل

ماژیک حرفه ای 12 رنگ لرتاست

پاستل گچی 12 رنگ فابر کاستل با حجم زیادی از رنگ دانه های 
باکیفیت ساخته شده و  برای کارهای ظریف و نقاشی روی سطوح 

بزرگ مناسب است.  این پاستل گچی از مداد شمعی سفت  تر است و 
این قابلیت باعث می شود برای طراحی روی کاغذ هم مناسب باشد.

 12 عدد

 بدون روغن و موم

 پخش شدن آسان روی کاغذ

 مقاوم در برابر نور و کم رنگ شدن

  قابل استفاده روی چوب، فلز و سنگ
  قابلیت ترکیب رنگ ها با هم

  مناسب برای طراحی دقیق

دفرت طراحی هانه موله

کاغذهای هانه موله آلمان کیفیت باالیی دارند و در برابر نور یا مواد تغییر رنگ 
نمی دهند. ورق های کاغذ دفتر هانه موله به صورت عمودی به هم متصل شده اند. 

جنس جلد پشتی دفتر از مقوای سخت است که مانند تخته شاسی عمل می کند. در 
تولید برگه های کاغذ دفتر طراحی هانه موله از مواد اسیدی استفاده نشده و به همین 

دلیل استفاده ی طوالنی مدت از آن  ضرری برای سالمت شما ندارد.

ابعاد:
30 × 40 سانتی متر

تعداد برگ:
10 عدد

وزن کاغذ:
200 گرم

ماژیک حرفه ای 12 رنگ لتراست دو سر گرد قلم مویی برای کشیدن خطوط پهن و 
نازک دارد تا گرافیست بتواند جزئیاتی را به طرح اولیه اش اضافه کند.جوهر ماژیک 

حرفه ای 12 رنگ لتراست بر پایه ی الکل غیر سمی است که خیلی سریع خشک 
می شود. از ماژیک حرفه ای 12 رنگ لتراست می توانید برای صاف کردن لبه ی 

خطوط استفاده کنید. این نکته را هم در نظر بگیرید که ماژیک حرفه ای 12 رنگ 
لتراست به نسبت کیفیت و قیمتش ارزش خرید دارد.


