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داشنت  یک اتاق نشمین دوست داشتنی  یکی از 

رضوری ترین نیازهای  یک خانه است. اتاقی که 

نه تنها  در آن احساس آرامش کنید بلکه بتوانید 

اوقات خوبی هم در آن بگذرانید.با انتخاب کاالهایی 

که هم متناسب با دکوراسیون کلی خانه تان است 

و هم نیازهای تان را  برآورده می کند،  اتاق نشیمن 

دلخواهتان را چیدمان کنید. 

اتاق نشمین  خانه تان  را با وسایلی  زیبا و به روز مجهز کنید
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 عکــس: اسـتودیــو



اگر به یک سیستم صوتی و تصویری احتیاج دارید این نکات به شام کمک می کنند تا در بازار متنوع سیستم های صوتی و تصویری، مناسب ترین 

تلویزیون و سینامی خانگی را انتخاب و خریداری کنید.

  تلویزیون LED نوعی از تلویزیون است که نور پس زمینه ی آن 

به جای المپ های فلورسنت به وسیله ی المپ های LED تامین 

می شود. بهترین نوع این تلویزیون ها تمام LED با قابلیت کنترل 

موضوعی تاریکی )Local Dimming( است.

  تلویزین های سه بعدی 

موجود در بازار به دو نوع 

 )3D Passive( پسیو

 )3D Active( و اکتیو

دسته بندی می شوند. 

عینک های تلویزیون های  

سه بعدی پسیو، ارزان و 

سبک و بدون نیاز به باتری 

هستند. از طرفی رزولوشن 

تصویر در تلویزیون های 

سه بعدی با فناوری اکتیو، 

باالتر از تلویزیون های نوع 

پسیو است.

  بلندگوهای 

سیستم صوتی 

سینمای خانگی 

مجموعه ای از 

یک محفظه و 

تعدادی درایو 

است. یادتان باشد 

که بلندگوهای 

سیستم سینمای 

خانگی را نباید در 

محفظه ی بسته 

قرار دهید؛ چون 

بخشی از صدا و 

اثرگذاری آن از 

بین می رود.

   فاصله ی محل نشستن خود 

تا محل قرارگیری تلویزیون را به 

دست آورید. فراموش نکنید برای 

تعیین این اندازه، فاصله ی بین محل 

نشستن  تا صفحه ی تلویزیون را 

محاسبه کنید نه دیوار را؛ چون در 

حالت استاندارد تلویزیون باید ۲۰ 

سانتی متر از دیوار فاصله داشته 

باشد.

  مهم ترین درگاه 

در تلویزیون های 

 HDMI امروزی درگاه

است؛ چون تمام 

ابزارهای خارجی 

مانند پخش کننده ها 

و ست آپ باکس ها 

از HDMI پشتیبانی 
می کنند. 

  بلندگوهای  تلویزیون های HD به دلیل باریکی بدنه ی تلویزیون چندان 

باکیفیت نیستند. اگر فیلم های  سینمایی یا برنامه های ورزشی را باعالقه 

دنبال می کنید، به سیستم صوتی سینمای خانگی احتیاج خواهید داشت.

قبل از خرید سیستم سینمای خانگی و تلویزیون به این نکات توجه کنید

به تماشای تصاویر رنگی

  تلویزیون های 

هوشمند، سیستم  عاملی 

دارند که می شود روی 

آن ها نرم افزار نصب کرد یا 

به اینترنت وصل شد. این 

تلویزیون ها به وسیله ی 

کابل یا wifi به شبکه 

وصل می شوند؛ پس اگر 

می خواهید تلویزیون 

هوشمند بخرید  به نیازتان 

برای  اتصال به شبکه دقت 

کنید.

   اندازه ی اینچ تلویزیون باید با 

متراژ اتاق نشیمن تان هماهنگ 

باشد. هرچه فاصله از صفحه نمایش 

تلویزیون بیش تر باشد به تلویزیون 

بزرگ تری نیاز دارید. 
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سردبیر معاون سردبیر گروه تامین واحد محتوا تحریریه



Samsung Smart LED تلویزیون

   خروجی کامپوزیت تصویر ندارد

 ابعاد: 59.9 × 49 × 943 سانتی مرت

 درگاه HDMI ندارد

 Dolby Digital، DTS، MP3،فرمت های صوتی 

WMA، AAC، FLAC
 به همراه باتری، پایه ی دیواری، ریموت کنرتل

  مناسب برای تلویزیون های 40 اینچی

   ۶ حالت پخش صدا

Samsung  ساندبار

  رابط هوشمند: دارد
LED :تکنولوژی صفحه  

Ultra HD - 4K :کیفیت تصویر  
   نوع صفحه: تخت

  ابعاد: 5 × 63 × 108.7 سانتی مرت
  رنگ: مشکی

  سایز صفحه: 48 اینچ
   خروجی هدفون دارد

HDMI و سه درگاه USB دو درگاه  

   رابط هوشمند: ندارد

LED :تکنولوژی صفحه   

Full HD :کیفیت تصویر   

   ابعاد: 5.5 × 56.6 × 96 سانتی مرت

   نوع صفحه: تخت

 رنگ: نوک مدادی

 محدودیت درگاه های ارتباطی

  سایز صفحه: 42 اینچ

  تعداد بلندگوها: ۲ عدد

LG LED تلویزیون
 42LF56000GI LEDمدل

 48JU6980مدل HW-H360مدل

5

سردبیر معاون سردبیر گروه تامین واحد محتوا تحریریه



چیدمان اتاق نشیمن با فرش زیباتر می شود. فرش ها تعیین کننده ی رنگ و حال وهوای کلی خانه هستند. 

 این نکات به شام کمک می کند تا فرش مناسبی برای خانه تان انتخاب کنید.

قبل از خرید فرش این نکات را در نظر بگیرید

     اگر اتاق  یا خانه تان نورگیر نیست، 

فرشی با ترکیب رنگی روشن انتخاب 

کنید. هرچه فرش روشن تر باشد، 

فضا نورانی تر به نظر می رسد.

     اگر یک قالی ریزبافت و هنری می خواهید، می توانید قالی لچک و ترنج یا شکارگاه تبریز، قم و 

اصفهان یا نقش  ریزماهی خوی و هزاره هریس مرند را انتخاب کنید.

   برای آپارتمان هایی با متراژ  کم، فرشی با طرح های خلوت و رنگ روشن انتخاب 

 کنید؛ چون طرح های شلوغ مانند خشتی، فضا را کوچک تر از آن چه هست، 

نشان می دهند. 

    قبل از خرید فرش به چیدمان وسایل خانه تان توجه کنید؛ مثال اگر خانه تان کفپوش پارکت دارد، 

گبه روی آن زیباتر می شود؛ اما برای فضاهای سنتی تر، طرح لچک  و ترنج مناسب تر است.

    فرش های خانه تان را هر یک ماه 

یک بار بچرخانید و در جهت مخالف 

پهن کنید. این کار از سایش تار و پود 

فرش جلوگیری می کند.

    اگر دنبال طرح های مدرنی هستید که به مبل راحتی   بیاید، یکی از طرح های هندسی خشتی، 

قاب قابی، میناخانی، بته جقه ی اصفهان، کاشان یا اراک را بخرید.

نقش ها و رنگ ها زیـر پـا
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   ابعاد: 2.44 × 1.74 مرت

  ۴ مرتی

  محل بافت: فارس

  رنگ حاشیه: قرمز

  جنس نخ تار و پود: پشم

  ابعاد: 173 × 239 سانتی مرت

  ۴ مرتی

   شکل مستطیل

 رنگ زمینه: الوان

  تعداد رنگ: ۴ رنگ

  

   ابعاد: 152 × 233 سانتی مرت

  ۳ مرتی

  مستطیل

   رنگ زمینه : آبی

  رنگ رزی دستی 

با استفاده از رنگ های گیاهی

کالژ گلیم

فرش دستبافت

 کالژ فرش گبه ی دست بافت

گبه ی دستبافت

  ابعاد: 220 × 160 سانتی مرت

  ۴ مرتی

   رنگ زمینه: قرمز

  جنس نخ تار و پود: پنبه

  رنگ رزی دستی با استفاده از رنگ های گیاهی

  ابعاد: 2.36 × 1.7 مرت

  ۴ مرتی

  محل بافت: فارس

  جنس نخ تار و پود: پشم

  رنگ رزی با استفاده از 

رنگ های گیاهی

77

 ابعاد: 289 × 178 سانتی مرت

 ۵ مرتی

  طرح: شاه  عباسی

  رنگ زمینه : کرم

  جنس نخ تار و پود: پنبه

  فرش دست بافت
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لوازم برقی کوچک مانند اتو و جاروبرقی از وسایل رضوری هر خانه اند. وسایلی که زندگی روزمره را راحت تر می کنند. به همین دلیل آشنایی با 

ویژگی ها و کارکرد این لوازم قبل از خرید آن ها کمک می کند تا وسیله ای متناسب با نیازتان بخرید.

برای یک انتخاب خوب، با زیر و بم انتخاب لوازم برقی کوچک و کاربردی خانه آشنا شوید  

تمیزکاری خانه باحال خوب

  از جاروبرقی های آب و خاک برای جمع کردن 

مایعات و پاک کردن کف های سرامیک و 

کف پوش های ضدآب استفاده می شود؛ البته به 

این معنی نیست که از جاروبرقی های آب و خاک 

می توانید به عنوان بخارشوی استفاده کنید.

  طراحی کف اتو 

بخار بسیار اهمیت 

دارد. وقتی کف اتو 

بخار عریض باشد با 

یک  بار کشیدن اتو 

روی لباس بخش 

زیادی از آن اتو 

می شود.

 می توانید اتوهای بخارهایی را انتخاب کنید که مخزن آب شان جدا می شوند. در این 

مدل ها برای پرکردن مخزن آب اتو الزم نیست کل دستگاه را جابه جا کنید.

 برای خرید 

جاروبرقی باید 

به قدرت موتور 

یا همان میزان 

مکندگی توجه 

کنید. کمترین 

قدرت موتور 

۱۶۰۰ وات و 

بیش ترین 

قدرت موتور 

۲۵۰۰ وات برای 

مصرف خانگی 

است.

 جاروبرقی هایی با قابلیت ضدعفونی و ضدباکتری 

در بازار وجود دارند. این جاروها یک مخزن جداگانه 

برای چرخش هوا دارند که داخل این مخزن یک فیلتر 

و الیه ی برزنتی گذاشته شده است. این فیلتر در واقع 

کار ضدعفونی کردن ذرات هوا و گردوغبار را انجام 

می دهد و برای کسانی که آسم، بیماری های تنفسی و 

آلرژی دارند، مناسب است. 

 جاروبرقی هایی که مخزن شان کیسه ای است، 

ارزان تر هستند؛ ولی خالی کردن کیسه  ی آن ها 

کار پردردسری است. جاروبرقی بدون کیسه در 

درازمدت از نظر اقتصادی به صرفه خواهد بود. 

این جاروبرقی ها به کیسه ی یدک احتیاج ندارند و 

خالی کردن مخزن آنها هم راحت تر است.
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  قدرت موتور: 2100 وات

  مجهز به فیلرت ضدحساسیت

 7 مرحله ای

  مجهز به تکنولوژی نانوسیلور

  قابلیت تغییر قدرت مکش از روی 

بدنه

  کفی رسانیوم گلیس

  ضد رسوب با سه روش 

رسوب زدایی 

  اسپری آب، سیستم ضدچکه، 

بخاردهی عمودی

  گنجایش مخزن آب: 350 میلی لیرت

 کفی استیم گالید

  ضدرسوب

  سیستم خاموشی خودکار

  گنجایش مخزن آب: 300 میلی لیرت

  قدرت موتور: 1400 وات

  مجهز به سه رسی پارویی: باریک، دو 

طرفه و گرد گیر

  گنجایش مخزن جاروبرقی: 6 لیرت

  شعاع کارکرد: 13 مرت

اتوبخار بوش
 TDA503001Pمدل

اتو بخار فیلیپس 
GC2988/80 مدل

جاروبرقی بوش
BSG81472 مدل  

جاروبرقی دوو
DEV-21B003 مدل 

FV3845 اتو بخار تفال مدل FC9190 جاروبرقی فیلیپس مدل

 ضدرسوب

 محفظه ی جمع آوری رسوب

  اسپری آب، سیستم ضدچکه، 

بخاردهی عمودی

  امکان تنظیم  بخاردهی

 گنجایش مخزن آب: 

350میلی لیرت

  قدرت موتور: 2200 وات

  مجهز به تکنولوژی

Airflow max برای نهایت مکش

TriActive مجهز به پارویی  

  گنجایش مخزن جاروبرقی: ۵ لیرت

  شعاع کارکرد: 11 مرت
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