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 راهنمایی برای خرید هرآنچه

 در یک خانه به آن نیاز دارید

صفحه های »خانه«، صفحه های تازه ی بخش راهنام هستند. این صفحه ها قرار است 

هم چون یک راهنامی جامع به شام کمک کنند تا اطالعات مفیدی درباره ی همه کاالهایی 

که می توانید از سایت دیجی کاال برای خانه تان بخرید، به دست بیاورید. در اولین شامره  ي 

بخش »خانه« رساغ وسایلی رفته ایم که برای تجهیز اولیه ی یک خانه  الزم ند. در این صفحه ها 

اطالعاتی کارآمد برای انتخاب وسایل اصلی آشپزخانه و اتاق پذیرایی می خوانید؛ هم چنین با 

فهرست کاالهای موجود در دیجی کاال آشنا خواهید شد. این فهرست پر و پیامن، کار شام را 

برای تکمیل یک جهیزیه ی ایده آل ساده می کند.  
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 عکــس: اسـتودیــو
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نکاتی که بهتر است قبل از خرید یخچال فریزر بدانید

ســردی مـن از تـو
یخچال فریزر یکی از مهم ترین وسیله  های برقی آشپزخانه  است. توجه به نکات کاربردی قبل از خرید یخچال فریزر اهمیت زیادی دارد؛ زیرا معموال 

این وسیله برای چندین سال استفاده خریداری می  شود. این نکات به شما کمک می کند تا یخچال فریزری متناسب با نوع استفاده تان بخرید. 

  توجه به برچسب انرژی 

یخچال فریزر هنگام خرید 

ضروری است. از نظر مصرف 

انرژى يخچال فريزرهايى كه در 

محدوده ی ۱۶ تا ۲۰ فوت مكعب 

قرار می گیرند اقتصادى تر 

هستند. به طورکلی هرچه 

یخچال فریزر بزرگ تر باشد، 

هزینه ی انرژی مصرفی آن هم 

بیشتر خواهد بود. 

  قبل از خرید 

یخچال فریزر، فضایی را که 

در آشپزخانه برای یخچال 

در نظر گرفته شده اندازه 

بگیرید؛ چرا که ممکن است 

اندازه ی درنظرگرفته شده با 

خریدتان هماهنگی نداشته 

باشد و باعث دردسر  شود.

  بعد از اندازه گیری، مطمئن 

شوید دِر یخچال هنگام 

بازکردن به کابینت های 

اطراف برخورد نمی کند.

  به طور متوسط يك 

خانواده ی دو نفره به یخچالی 

احتیاج دارد که ۱۶۰ تا ۲۰۰ ليتر 

ظرفيت داشته باشد؛ به ازای 

هر نفر الزم است ۲۰ ليتر به 

حجم یخچال اضافه شود. 

  اين اعداد به عادت های 

خريد و نوع تغذيه ی شما 

هم بستگى دارد. اگر بیشتر 

سبزيجات و میوه  مصرف 

مى كنيد، ظرفيت یخچال را 

کمی باالتر در نظر بگيريد.

  بهتر است قبل از خرید، ظاهر و ترکیب یخچال فریزر 

دلخواه تان را انتخاب کنید. سایدبای ساید، فریزرباال، فریزر 

پایین و توکار مدل هایی هستند که در بازار موجودند.

  بعد از انتخاب مدل، امکانات یخچال را بررسی کنید. به 

نسبت داشتن امکاناتی مثل آب ریز روی در، سبد مخصوص 

بطری و یخ ساز اتوماتیک، هزینه ی بیشتری باید برای 

خرید یخچال فریزر بپردازید.

  اگر مدل فریزرپایین را انتخاب می کنید، 

باید تصمیم بگیرید که نوع بازشدن درهای 

داخلی آن به چه صورت باشد. درهای 

فریزر های  پایین   در دو نوع کشویی یا 

دراوری هستند. 

  مدل هايى كه فريزر آن ها در باال 

قرار گرفته معموال بين ۷ تا ۱۳ درصد 

مصرف انرژى كمترى دارند.

%7-13
  گارانتی بیشتر یخچال ها یک 

سال برای قطعات و تعمیرات و 

پنج سال برای موتور است. بهتر 

است از بین برندهای مختلف 

یخچالی را انتخاب کنید که 

گارانتی طوالنی تری داشته 

باشد.

  بعد از تمام شدن گارانتی 

یخچال، بهتر است هر ساله آن 

را سرویس کنید. با سرویس هر 

ساله ی یخچال، عمر آن را به 

بیش از  ۴۰ سال خواهید رساند.

16-20 ft
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   فوت: ۵ فوت

   رنگ: سفید

   تعداد طبقه های یخچال: ۳ عدد

   مناسب برای استفاده به عنوان یخچال 

کمکی

   رنگ: سفید

   آب رسدکن و یخ ساز 

اتوماتیک بیرونی

   محفظه ی مخصوص بطری

   رنگ: نقره ای

   ضد برفک ندارد

   قابلیت تنظیم دما تا 18 درجه 

سانتی گراد

   رنگ: نقره ای

   یخ ساز خودکار

   منایشگر ملسی

   نوع یخچال: سایدبای ساید

   رنگ: سفید

   وزن: 126 کیلوگرم

   فوت: 27 فوت

   تعداد طبقه های یخچال: ۴ عدد

   یخ ساز خودکار

   اخطار بازماندن در

   آب رسدکن و یخ ساز بیرونی

   مجهز به سیستم کنرتل با 

 LED منایش گر

   فیلرت آب و بوگیر قوی

  نوع یخچال: ساید بای ساید

  رنگ: سفید و نقره ای

  فوت:34 فوت

  تعداد طبقه های یخچال: 5 عدد

  یخ ساز جداشونده داخلی 

  کشوی مخصوص حفظ رطوبت 

 Moisture( و تازگی مواد غذایی

 )Balance Crisper
  الستیک ضد باکرتی دور در 

)Bioshield(

 کمپرسور خطی کم مرصف 

)Linear Compressor(
  سیستم عیب یاب هوشمند 

) Smart Diagnosis (

سامسونگ 
RS223ZTEW مدل

فریزر هاردستون 
F006S مدل

سینجر 
 HC-702WE French Doorمدل

ایستکول 
TM-835 مدل

G26  سامسونگ مدلBentlee SX-B534  یخچال فریزر ال جی مدل
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تنوع اجاق گازهای موجود در بازار به قدری زیاد است که اگر بدون آشنایی قبلی به بازار بروید، ممکن است برای خرید اجاق گاز مناسب تان سردرگم 

شوید. از طرفی در بیشتر خانه ها یک دستگاه ماکروویو وجود دارد که معموال از آن برای آشپزی استفاده نمی شود. اگر می خواهید اجاق گاز و ماکروویو 

بخرید، بهتر است قبل از خرید نگاهی به این راهنمای خرید جمع و جور بیندازید. 

   حتما نصب و راه اندازی اجاق گاز را به 

نمایندگی های شرکتی که از آن خرید 

کرده اید بسپارید تا اجاق گاز شما  از 

شرایط گارانتی خارج نشود.

   اجاق گازهای ایستاده یا مبله در عرض های ۵۰، ۶۰ و 

9۰ سانتی متر تولید می شوند. هنگام انتخاب اندازه ی 

مناسب اجاق گاز برای فضای مورد نظرتان، به خاطر داشته 

باشید فضایی را هم در اطراف اجاق گاز برای تهویه ی 

هوا در نظر بگیرید. معموال اجاق گازهای چهارشعله 

عرض ۶۰ سانتی متری و اجاق گازهای پنج شعله عرض 9۰ 

سانتی متری دارند.

   اگر به دنبال تنوع در شکل اجاق گاز هستید، سراغ گازهای توکار بروید. در 

میان این نوع گازها، از شكل هاي مستطيلی هميشگي تا اجاق های چندضلعي و 

حتي دايره و نيم دايره هم وجود دارد. به یاد داشته باشید که اجاق گازهای توکار 

روی میزهای مخصوص یا روی سطح کابینت نصب  می شوند و نمی شود آن ها را 

   در بین گازهای توکار جابه جا کرد.

مدل هایی که صفحه ی آن ها 

شيشه اي است، به دلیل زیبایی 

طرف دار بیش تری دارند. 

شيشه هاي اين مدل ها نشكن 

است و حتي در اثر ريختن آب 

سرد روي صفحه داغ ترك 

نمی خورند. صفحه ی شیشه ای 

تمیز کردن این گازها را راحت 

می کند و بهتر است بعد از هر بار 

پخت وپز تميز شوند. 

   در صورتی که مجبورید ساعتی از روز 

را در خارج از خانه بگذرانید، اجاق گاز 

هوشمند بخرید. این اجاق گاز قابل تنظیم 

است و می تواند سر ساعت معینی شعله را 

خاموش کند.

   بهتر است اجاق گازهايي را 

انتخاب كنيد كه پيلوت داشته 

باشند. وجود پيلوت،  ايمني 

شما را هنگام سر رفتن غذا يا 

خاموش شدن ناگهاني گاز تضمين 

مي كند و مانع از نشر گاز در فضاي 

خانه و ایجاد خطر مي شود.

انتخاب اجاق گاز و ماکروویو مناسب، پخت وپز را آسان تر و دل پذیرتر می کند

داغ تــــر از همیشـــــه
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 5شعله

  درپوش شیشه  ای نشکن

  جوجه گردان، فندک، 

چراغ داخل فر

  رنگ: سفید

    زمان سنج

   امکان جداشدن 

دیواره ها برای شست وشو

 5شعله

   درپوش شیشه ای نشکن

    جوجه گردان، فندک، چراغ 

داخل فر

   رنگ: سفید

     هشدار زمان پخت و سیستم 

قطع زمان پخت

     امکان جداشدن دیواره ها 

برای شست وشو

SG-A590WTDF  سینجر مدلSG-S3WT  سینجر مدل

 5شعله

 درپوش شیشه ای نشکن

 رنگ: نقره ای

 فن خنک کننده

  سیخ گردان جوجه

 5شعله

  درپوش شیشه ای نشکن

  رنگ: سفید

  شیشه ی کشویی در فر

  دو عدد موتور جوجه گردان

هاردستون
Milton Full Option Double SS مدل

دوو 
DGC-965DEW90 مدل

 4شعله

  درپوش شیشه ای نشکن

  رنگ: سفید

  جوجه گردان، فندک، چراغ داخل فر

  پایه ی قابل تنظیم

 5شعله

  درپوش نشکن ندارد

  رنگ: نقره ای

  دو عدد جوجه گردان

  بدنه ی عایق حرارت 

سینجر 
  SG-P460WTD مدل

اسنوا
SGC5-641 مدل
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  تفاوت دستگاه های ماکروویو، ماکروفر و سوالردوم 

در نوع تابش اشعه ای است که باعث پخت غذا می شود. 

هنوز هیچ مدركی مبنی بر مضربودن تشعشعات 

تابیده شده بر مواد غذایی به وسیله ی این دستگاه ها به 

دست نیامده است.

  حجم مایکروویو با واحد لیتر مشخص می شود. هرچه 

حجم مایکروویو بزرگ تر باشد، گنجایش بیش تری دارد 

و فضای بیش تری را هم اشغال می کند؛ بنابراین قبل از 

خرید به اندازه ی فضایی که برای ماکروویو در آشپزخانه 

اختصاص خواهید داد توجه کنید. 

   باید بدانید که نوع استفاده شما از ماکروویو چیست. 

می خواهید با آن صرفا غذا گرم کنید یا آشپزی هم خواهید 

کرد؟ هرچه انتظارات بیش تری از مایکروویو داشته باشید، 

به همان میزان باید دستگاهی با قابلیت های بیش تر 

انتخاب کنید.

  جوجه گردان

  برنامه ی پخت غذاهای ایرانی و فرنگی

   برنامه ی یخ زدایی

  بخارپز

  سیستم بو زدایی ندارد

  رنگ: سفید

   جوجه گردان

   برنامه ی پخت غذاهای ایرانی و 

فرنگی

  برنامه ی یخ زدایی

  امکان پخت با هوای داغ

  قابلیت تنظیم زمان

  رنگ: مشکی، سفید، نقره ای

  جوجه گردان

  برنامه ی پخت غذاهای ایرانی

  برنامه ی پخت درسهای ایرانی

  تکنولوژی تابش چند جهته امواج

   امکان پخت با هوای داغ

  رنگ: سفید، نقره ای

20 برنامه ی پخت غذاهای ایرانی و اروپایی

   مجهز به سیستم گرمایش دورانی

  قابلیت پخت ترکیبی

  قابلیت یخ زدایی توربو

  گنجایش 42 لیرتی

  رنگ: نقره ای

SD-3853CR ال جی مدل

NN-CD997S پاناسونیک مدل

DEM-301N0T دوو مدل

MW340 فلر مدل
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ماشین ظرف شویی نه تنها یک کاالی تجمالتی نیست؛ بلکه به یکی از وسیله های کاربردی آشپزخانه  تبدیل شده است. نوع و برنامه های شست وشوی 

ماشین ظرف شویی با میزان کاربردی بودن آن برای مصرف کننده  رابطه ی مستقیم دارد. ماشین ظرف شویی برخالف ماشین لباس شویی، وسیله ای 

است که ممکن است هر روز از آن استفاده شود و آشنایی با ویژگی های مهم آن کمک می کند تا انتخابی با کارایی بیشتر داشته باشید.

نکات مهمی که قبل از خرید ماشین ظرف شویی باید بدانید

درخشان تحویل بگیرید

   خالف تصور عموم، استفاده از ماشین ظرف شویی 

مصرف آب را بسیار کاهش می دهد. 

   اگر تعداد اعضای خانه تان کم است و می خواهید 

ماشین ظرف شویی مبله بخرید، حتما مدلی را انتخاب 

کنید که برنامه ی شست وشوی نیمه داشته باشد.

   فروشنده ها معتقدند همه ی 

ماشین های ظرف شویی  سبد 

شست وشوی میوه و سبزی 

دارند. خوب است بدانید این سبد 

میوه شوی که فروشنده ها از آن 

حرف می زنند، چیزی جز همان 

طبقه ی اول ماشین ظرف شویی 

نیست. 

   ماشین  ظرف شویی هایی 

امکان شست وشوی میوه و 

سبزیجات را دارند که برنامه ی 

شست وشو فقط با آب سرد را 

نیز داشته باشند. 

  کاتالوگ ماشین ظرف شویی  را 

حتما بعد از خرید بخوانید. در کاتالوگ 

بعضی از ماشین های ظرف شویی 

توضیح داده که به دلیل وجود دستگاه 

سختی گیر آب، نیازی به استفاده از 

نمک در این ماشین ها نیست. 

   بهتر است دقت کنید که 

سبدهای ماشین ظرف شویی 

بازوهای متحرک داشته 

باشند. بازوهای متحرک این 

امکان را به شما می دهند تا 

حالت قراردادن ظرف ها را در 

ماشین به دلخواه  تغییر دهید.

   اگر براق بودن ظرف ها برای تان 

اهمیت دارد، ماشینی را انتخاب 

کنید که مخزن مایع براق کننده 

داشته باشد. این ماشین ها در 

مرحله ی آخر آب کشی، مایع 

 براق کننده  را روی ظروف

 می پاشند تا ظرف ها براق شوند.

   برنامه ی تاخیری 

در بعضی از مدل های 

ماشین ظرف شویی به 

این معنی است که زمان 

روشن شدن ماشین 

لباس شویی را هر وقت که 

خواستید تعیین کنید.

   بعضی از ماشین های 

ظرف شویی برنامه ی 

شست وشوی سریع 

دارند که زمان شست وشو 

را ۲۰ تا ۴۰ دقیقه کاهش 

می دهند.

   انواع شوینده های ماشین  

ظرف شویی به شکل پودر، 

قرص و ژل موجودند. بد 

نیست بدانید که هیچ کدام از 

شوینده ها بر دیگری برتری 

ندارند و انتخاب نوع ماده ی 

شوینده فقط به سلیقه ی 

مصرف کننده بستگی دارد.  

   اگر وقت و حوصله ی 

تمیزکردن ظرف ها 

را ندارید، ماشین 

ظرف شویی هایی را 

انتخاب کنید که آسیاب 

مخصوص خرده غذا 

داشته باشند. این 

آسیاب خرده غذاهای 

باقی مانده در ظرف را 

آسیاب می کند و همراه 

آب بیرون می فرستد. در 

غیر این صورت باید حتما 

ظرف ها را تمیز کنید و بعد 

در ماشین ظرف شویی 

بگذارید. 
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 برنامه ی شست وشوی نصف ظرفیت

 ۷ برنامه ی شست وشو 

 قفل کودک

  ظرفیت: 14 نفره

 کابین داخلی از جنس استیل

 منایشگر دیجیتال

  قابلیت شست وشوی نصف ظرفیت

   ظرفیت: 12 نفره

 5 دمای متفاوت شست وشو

  رنگ: مشکی

  مرصف کم انرژی و آب

  رومیزی

  ظرفیت: 6 نفره

  قفل کودک

   رنگ: سیلور

 مبله

 ظرفیت: 14 نفره

 تعداد قفسه ها: ۲ عدد

 رنگ: نقره ای

A+++میزان مرصف انرژی 

بوش
SMS63L06TR مدل

هاردستون
DWM0601 مدل 

ال جی 
KD-826ST مدل 

سینجر 
DWS14-M7217S مدل

SMS86P92DE  بوش مدلDWS08-M3801S  سینجر مدل

  صدای کم

  ضدعفونی کننده ی قوی

   رنگ: سفید

   فیلرت 3 الیه با قابلیت متیزکن خودکار

۲ سبد شست وشو

6 برنامه ی شست وشو

  ظرفیت: ۸ نفر

 رومیزی

  ماشین ظرف شویی مبله

  6 برنامه ی شست وشو

  برنامه ی رسیع 20 دقیقه ای

  صفحه منایش الکرتونیکی

  رنگ: سیلور

 جنس بدنه: ورق گالوانیزه

Aمیزان مرصف انرژی 
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 عکــس: اسـتودیــو



تنوع مدل های ماشین لباس شویی موجود در بازار، انتخاب یک ماشین لباس شویی کاربردی را مشکل می کند. بهتر است قبل از خرید، مهم ترین 

ویژگی های یک ماشین  لباس شویی را بدانید. نکاتی که در زیر می خوانید به شما کمک می کند تا ماشین لباس شویی مورد نیازتان را انتخاب کنید. 

راهنمای خرید ماشین لباس شویی برای تازه عروس ها و خانم های خانه دار

ماشینی برای تمام فصول

    داخل ماشین لباس شویی صفحه ای 

استوانه ای شكل از جنس آلومینیوم وجود 

دارد. اگر این استوانه با فشار دست عقب و 

جلو برود و تكان های شدید بخورد، هنگام 

كاركردن سروصداهای زیادی ایجاد می كند.

   هرچه سوراخ های دیگ داخلی 

لباس شویی ریزتر باشد، کیفیت 

شست وشو بیشتر و میزان آسیب رسانی 

به لباس ها کمتر خواهد بود.

   ماشین های لباس شویی ظرفیت هایی 

بین ۴ تا ۱۵ کیلوگرم دارند. پرفروش ترین 

ظرفیت ماشین  لباس شویی ۵ كیلوگرم 

است که ابعادش برای اغلب آشپزخانه ها 

مناسب است.

    خشک کن ماشین 

لباس شویی های 

دو قلو، با چرخش 

زیاد و سرعت باال 

کار می کند که باعث 

می شود لباس ها 

کامال خشک اما 

بسیار چروک شوند.

    ماشین های غیر اتوماتیک که درآن ها از  باال باز می شوند، با حرکت 

چرخشی لباس ها را می شویند. این مدل نسبت به مدل های تمام اتوماتیک 

قیمت بسیار پایینی دارد؛ اما سر و صدای این ماشین ها خیلی زیاد است.

    روش شست وشوی لباس در 

لباس شویی های در آن ها از باال باز 

می شوند، به این صورت است که لباس ها 

به باالی مخزن آب و سپس به داخل 

آب پرتاب می شوند. این نوع ماشین 

لباس شویی کف کمتری تولید می کند. در 

این ماشین ها الزم نیست مواد شوینده ی 

زیادی مصرف شود و با مقدار کمی پودر، 

لباس ها شسته و تمیز می شوند. 

   در بعضی از مدل های 

ماشین لباس شویی  

عالوه بر برنامه های 

ازپیش تعیین شده، امکان 

تغییر برنامه نسبت به 

حجم و میزان کثیفی 

لباس ها وجود دارد.  

  اگر بعد از شست وشو، در خشک کردن لباس ها محدودیت دارید یا ترجیح می دهید 

لباس ها را کامال خشک از لباس شویی خارج کنید، ماشین لباس شویی با دور خشک کن باال 

انتخاب کنید. 

  دور خشک کن در ماشین های لباس شویی از ۶۰۰ تا ۱۶۰۰ است. دستگاهی که دور 

خشک کن اش ۱۲۰۰ است در برنامه های شست وشوی متفاوت می تواند با سرعت های ۶۰۰، 

۸۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ لباس ها را خشک کند. 

  هنگام خرید به نوع فیلتر ماشین 

لباس شویی دقت کنید. اگر فيلتر 

لباس شویی در زمان شست وشو به صورت 

اتوماتیک تميز نمي شود، بعد از هر بار 

استفاده آن را تميز كنيد. سالي يك بار هم 

فيلترهاي آب گرم و سرد را كه در پشت 

ماشين قرار دارند، تمیز کنید. 

   هنگام خرید به برچسب 

مصرف انرژی توجه کنید. ماشین 

لباس شویی هایی که درجه ی مصرف 

انرژی شان از A پایین تر است، 

انتخاب خوبی نیستند.
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  ظرفیت دیگ: 7 کیلوگرم

  سیستم هوشمند کنرتل کف

  18 برنامه ی  شست وشو

 برنامه های شست وشوی متعدد و 

متنوع

LED  صفحه منایشگر 

 فناوری EcoSilence Drive برای 

مرصف و صدای کمرت

  ظرفیت دیگ: 8 کیلوگرم

  مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند

  شست وشوی رسیع 30 دقیقه ای

  ظرفیت دیگ: 5 کیلوگرم

  برنامه ی شست وشوی اقتصادی و 

لباس های بسیار کثیف

  16 برنامه ی  شست وشو

بوش
WAT24440ME مدل 

دوو 
DWK-8214S3 مدل

اسنوا
SWD-SS8030 مدل  

زیرووات
Z-1071WT مدل 

 J1432BSC/HAC سامسونگ مدل WM-372N ال جی مدل

 ظرفیت دیگ: 7 کیلوگرم

 رنگ: نقره ای

Eco Bubble مجهز به تکنولوژی 

  کاهش مرصف انرژی با استفاده از 

هیرت رسامیکی 

 محافظت از الیاف با استفاده از 

دیگ املاسه ضدچروک

 مجهز به سیستم حفاظتی

 Volt Control 
 قابلیت ذخیره برنامه دلخواه با 

My Cycle
  قابلیت تشخیص میزان وزن لباس

 ظرفیت دیگ: 7 کیلوگرم

 رنگ: سفید

LEDصفحه منایش 

  13 برنامه ی  شست وشوی اصلی

  9 برنامه ی  شست وشوی انتخابی

 قفل کودک

 مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند 

 اندازه گیری هوشمند وزن لباس

 ضدچروک
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