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پیشنهاد این شماره ی من میان صفحات مجله
بخش یک عصرانه ی دورهمی است. 
راهنمایی که به شما می گوید بهتر است 
از روزهای بلند بهار غافل نشوید 
و  قرارهای دوستانه در کافه را 
به یک مهمانی کوچک در خانه تبدیل کنید. 

محبوبه افتخاری

دبیر تحریریه

اگر مثل من قهوه نوشی عادت 
تکرارشونده ی روزهای زندگی تان است 
پیشنهاد می کنم حتما سری به صفحات 
معرفی دستگاه قهوه ساز نسپرسو در 
این شماره بزنید. نوشیدنی سازهای 
موجود در فروشگاه دیجی کاال با تنوعی 
جذاب می توانند شما را با هر سلیقه ای 
راضی کنند.

نیام رسول زاده

مدیر ارشد محتوای دیجی کاال
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38
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وقتی شغلت به تو الزام کرده که همواره از بهترین ابزارهای بازار استفاده کنی
مجبور می شوی به برندها اعتماد کنی؛ به بهترین برند.

این جاست که پای اپل و محصوالت سحرانگیزش برای یک گرافیست به میان کشیده می شود.
پیشنهادم میان صفحات شماره ای که در دست دارید تایم الین هایی ست 

که در پرونده ی این شماره، درباره ی پیشینه ی اپل و خود استیو جابز  طراحی کرده ام.

علیرضا  لطیفیان

مدیر هرنی

یکی از ایده های اولیه این راهنمای خرید، خروج از کلیشه های همیشه گی دسته بندی  کاالها و دادن فرمی 
تازه در قالب »روی میز«، »استایل« یا هدیه های موضوعی  به آن ها بود؛ کاری که عکاسی 

و چیدمان انحصاری خود ما را هم در پی دارد. پیشنهادم در این شماره 
صفحات هدیه ی روز پدر است. هم انتخاب ها جذاب ند 

و هم در نوشتن از کاالها، بچه های تحریریه 
حسابی ذوق به خرج داده اند. 

خرسو  نقیبی

رسدبیر 

56

40

2144

56

کالسیک و زیبا | سریع و تمیز  | 
همراه خانگی | آشپز ی درخانه | 

انتخاب مناسب و مقرون به صرفه 
شگفت انگیز و همه فن حریف|  
سامسونگ گلکسی  S7: تعامل 

زیبایی و عملکرد

25-۱8

جشنواره ی فروش ویژه ی روز پدر
فروش انحصاری: لپ تاپ ایسر، 

ماشین اصالح براون |  معرفی یک 
رسته : آالت موسیقی |  معرفی یک 

محصول: نسپرسو |  برند همراه: 
هوآوی

4۱-2۶

پرونده ای به بهانه ی رونمایی از 
آیفون SE : کنفرانس اپل 2۰۱۶، 

کالبدشکافی یک گوشی قدرتمند 
اما ارزان، جمع وجور دوست داشتنی، 

در چهل سالگی اپل، مروری بر 
زندگی استیو جابز| نوآوری های 

مایکروسافت در سال 2۰۱۶ |  تسال3

59-42

۱7-4
هدایایی برای  روز پدر: 

 دل پدرتان را به دست بیاورید |
روی میز: میز عصرانه

4

48

3



برای خریدن 
هدیه ی روز پدر 
روی دیجی کاال 

حساب کنید
عکس : آتلیه دیجی کاال
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بیشتر پدرها پشت ظاهر جدی شان یک قلب طالیی پنهان دارند. سال ها در تقویم فقط روزی به نام مادر وجود داشت و معموال در همان روز دل 
پدرها را با هدیه دادن یک پیراهن ساده به دست می آوردیم. اما حاال چند سالی است که به طور رسمی روزی به نام پدر در تقویم وجود دارد تا 
بچه ها برای خرید یک هدیه ی مناسب، برنامه ریزی  کنند.  با وجود این که اغلب پدرها آدم های قانعی هستند اما می شود هدایایی متنوع از کاالهای 
گران قیمت گرفته مثل گوشی موبایل یا لپ تاپ تا هدیه های غیر شخصی مثل وسایل ماشین به آن ها هدیه داد. این چند صفحه منوی پیشنهادی 
دیجی کاال برای خرید هدیه ی روز پدر است. در این صفحه ها می توانید کنار هدیه ی اصلی پیشنهادهایی هم برای یک هدیه ی یادگاری ببینید. 

هدیه ای که پدرتان می تواند آن را روی میز کار یا در قفسه  ی کتاب خانه اش بگذارد و هر بار که چشمش به آن می افتد به یاد شما بیفتد.
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پدرهای جوان معموال هنگام خواباندن 
نوزادشان یک سرگرمی برای خودشان 
دست و پا می کنند. بعضی ها نور صفحه 

موبایلشان را کم می کنند و مشغول اتک 
زدن در کلش آف کلنز می شوند. برای 

این دست پدرها هدفون ای کی جی مدل 
Y50BT هدیه ی نجات بخشی است که 
می توانند صدای اتک ها را در کلش آف 

کلنز بشنوند.هدفون Y50BT را می توانید با 
بلوتوث به موبایل، تلویزیون یا دستگاه پخش  

موسیقی وصل کنید و بدون مزاحمت برای 
دیگران موسیقی  گوش کنید یا فیلم ببینید.
روی پدهای گوشی هدفون ای کی جی مدل 

Y50BT پوششی از جنس چرم مصنوعی 
است. این پوشش نرم گوش ها را آزار 

نمی دهد و می توانید زمانی طوالنی آن ها را 
روی گوش تان بگذارید.

هدفون ای کی جی

پدرهای ما چندان اهل استفاده از انواع کرم ها و رسیدگی به پوستشان نیستند. اما می توانید کرم مرطوب کننده ی 
لورآل را برای پدرتان بخرید و او را در رسیدگی و مراقبت از پوست دست و صورت تشویق کنید.  اصالح هر روزه ی 

پوست، هوای گرم و خشک در روزهای تابستان و آلودگی های هوا باعث می شود تا پوست  دست و صورت مان آسیب 
ببینند. به همین دلیل ماده ی اصلی تشکیل دهنده ی کرم مرطوب کننده  ی لورآل مدل Hydra Sensitive چهار 

مادهی معدنی موثر در ترمیم  پوست استفاده شده است؛کلسیم برای بازسازی سطح بیرونی پوست، منیزیم که 
انرژی بخش است، مس با خاصیت آنتی اکسیدان و منگنز برای سم زدایی.  شرکت فرانسوی لورآل یکی باسابقه ترین 

تولیدکننده های محصوالت بهداشتی و آرایشی است و مصرف کننده های زیادی در دنیا از محصوالت این شرکت 
استفاده می کنند.

کرم مرطوب کننده ی لورآل

  گوشی های هدفون بی سیم ای کی جی مدل 
360Y50bt   درجه می چرخند و حتی در 

زمان کشتی گرفتن هم می توانید به موسیقی 
موردعالقه تان گوش دهید.

  بدنه ی هدفون Y50BT از جنس پالستیک است که باعث 
سبکی این هدفون روی سرتان شده و بر اثر استفاده ی طوالنی 

شما را آزار نمی دهد. 

   کرم مرطوب کننده ی لورآل را می توانید هر روز بعد 
از اصالح صورت استفاده کنید.

حجم: 50 میلی لیتر 50
ml

مناسب برای پوست های حساس

دیجیتال
DIGITAL

آرایشی 
و بهداشتی

COSMETICS

0.191 باتری داخلی

فرکانس پاسخگویی : 
20 هرتز تا 20 کیلو هرتز

بی سیم

رنگ: مشکی

۶



انتخاب هدیه برای پدرها چندان کار سختی نیست. 
اما اگر پدرتان جزو آن دسته از آدم هایی است که 

هم چنان گوشی نوکیا ۱۱۰۰ دستش می گیرد، بهتر 
است برای هدیه ی روز پدر دست به جیب شوید و به 

فکر یک گوشی موبایل با طراحی زیبا باشید. گوشی ای 
مانند Huawei Mate 8 که از آخرین مدل های گوشی 

همراهی است که این شرکت روانه ی بازار کرده است.
اگر برنامه ای روی Huawei Mate 8 پیدا کردید که 

می توانست ماشین تان را کارواش ببرد، ظرف ها را 
بشوید و لباس هایتان را اتو کند، اصال تعجب نکنید. 

می توانید اطمینان داشته باشید Mate8 هر کاری که 
از دستش بربیاید به بهترین نحو در سریع ترین زمان 

ممکن برای تان انجام می دهد.Mate 8 برای دست های 
کوچک مقداری بزرگ است. اگر حتی دست های 

بزرگی دارید، باز هم کنترل گوشی با یک دست برایتان 
سخت خواهد بود و احتماال به هر دو دستتان برای 
کار کردن با گوشی نیاز دارید. استفاده از تراشه ی 

اختصاصی Huawei به نام های  سیلیکون کایرین 95۰ 
باعث شده تا این روزها Mate 8 به گوشی ای بدون 

رقیب در دنیای اندروید تبدیل شود. 

گوشی موبایل هوآوی

خیلی از پدرها شیفته ی عطر هستند و 
عطرزدن جزوی از استایلشان است. برای 
همین عطر برای خیلی از آن ها هدیه ی 

مناسبی است. مخصوصا عطر خوش بوی 
لیناری مدلEleganza Luminosa  که 

با بوی شیرینش برای روزهای بهاری 
 Eleganza بسیار مناسب است.بطری
Luminosa از بهترین نوع شیشه های 

فرانسوی ساخته شده و فلز افشانه ی ادکلن 
با طالی 22 عیار آبکاری شده است. وقتی 

 Eleganza برای اولین بار ادوپرفیوم لیناری
Luminosa را روی نبض یا لباستان اسپری 
کنید، بوی نارنج، لیمو و پرتقال را احساس 
خواهید کرد. این ترکیب شیرین انرژی و 

نشاط خاصی را به شما و اطرافیانتان منتقل 
می کند. لیناری یک برند آلمانی است که از 
سال 2۰۱۰ محصوالتش را وارد بازار کرده 

است و محصوالتش در این شش سال 
طرفداران زیادی در دنیا پیدا کرده است.

ادوپرفیوم لیناری

161st
8

  نمایشگر Mate8 در 
گوشه ها کمی خمیدگی 
دارد و در برابر  خش 
محافظ است.

  نقاب پشت و 
دور گوشی از جنس 

آلومینیوم طراحی شده  
است. 

0.185
6 in 
1080 x 1920

  ادوپرفیوم مردانه  و زنانه ی لیناری بوی شیرین و کمی تندی 
دارد و برای روزهای خنک بهار مناسب است.

حجم: 100 میلی لیتر 100
ml

رایحه:  شیرین و گرم

 

2nd

7



دوران مدرسه را یادتان است که هر شنبه ناخن ها را 
سر صف نگاه می کردند؟ در آن سال ها بهداشت فردی 

در داشتن لیوان و دستمال شخصی و ناخن های 
کوتاه خالصه می شد. حاال نه این که این موارد 

دیگر اهمیت نداشته باشد، اما کوتاه کردن موهای 
زائد گوش و بینی برای آقایان هم جزوی از همان 

بهداشت فردی به حساب می آید. پیشنهاد ما برای 
هدیه ی روز پدر یک موزن گوش و بینی پاناسونیک 

مدل ER-GN30 است که می تواند به آرایستگی 
بیشتر پدرتان کمک کند. طراحی خمیده ی بدنه ی 

 ER-GN30 موزن گوش و بینی پاناسونیک مدل
قرار گرفتن تیغه  های آن را روی پوست بسیار آسان 

می  کند. این مدل موزن گوش و بینی پاناسونیک 
یک درپوش محافظ دارد و از ورود گرد و خاک به 
داخل تیغه های اصالح در زمانی که از آن استفاده 

نمی کنید، جلوگیری می کند. 

موزن گوش و بینی پاناسونیک

شاید اگر جک در تایتانیک کت و شلوار می پوشید و دکمه 
سردستش را با گیره ی کرواتش ست می کرد، دل خانواده ی 

رز را به دست می آورد.کمه سردست روزینی برای آقایانی 
است که می خواهند نهایت شیک پوشی را در یک مهمانی یا 
حتی در محل کارشان داشته باشند. رنگ فلز برنج در تماس 

با آب یا بر اثر تعرق ثابت نمی ماند. برای همین هم شرکت 
سازنده دکمه سردست روزینی را با نقره آبکاری کرده است.

دکمه سردست مربعی روزینی هم هدیه ی مناسبی برای 
روز پدر است و هم می توانید با این دکمه سردست پدرتان را 

خوش پوش تر از همیشه کنید.

دکمه رسدست روزینی

آرایشی 
و بهداشتی

COSMETICS

یادگاری
SOUVENIR

  می توانید بعد از هر بار 
استفاده آن را با آب و صابون 
بشویید و اما بهتر است برای 
تمیز کردن آن از دستمال 
استفاده کنید و فکر شستن آن 
با آب را از سرتان بیرون کنید.

  رنگ طالیی دکمه سردست 
روزینی با لباس های روشن به 

خوبی ست شود. 

  جنس تیغه ی این موزن گوش 
و بینی استیل ضد زنگ است. 

منبع شارژ: باتری قلمی

0.02

 مربع
 قفل پیچی

 آبکاری شده با نقره
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 تغییر رنگ تدریجی هنگام استفاده از آب سرد و گرم

برای روز پدر گزینه های زیادی وجود دارد که یک تیر 
و دو نشان اند. اگر دور و بر پدرتان سه چهارتایی نوه ی 
آتش پاره وجود دارد، با ماشین دکوری مدل جیپ هم 

پدرتان را به حال و هوای کودکی اش ببرید و هم دل برادر و 
خواهرزادهای تان را به دست  آورید.  

ماشین دکوری

برای پدرهای کم سن و سال الزم نیست خیلی دست به 
جیب شوید. می توانید ماگ سیبیلوی تاپ چویس را به عنوان 

یادگاری به یک پدر جوان هدیه دهید. طرح روی ماگ 
تاپ چویس باعث می شود تا آن هایی که در محل کارشان 
از لیوان شخصی استفاده می کنند، لیوانشان را از دیگران 

به راحتی تشخیص دهند.

ماگ تاپ چویس

یادگاری
SOUVENIR

0.53

0.538  رنگ آمیزی سطح 
بیرونی و داخلی بدنه ی 

این ماشین برای 
جلوگیری از زنگ زدن 
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کاربردی
PRACTICAL

وقتی اوایل دهه ی جیمز باند با ساعت مچی اش عکس 
می گرفت و اطالعات را کیلومترها آن طرف تر برای رئیسش 
در سازمان مخفی MI6 می فرستاد، کمتر کسی فکر می کرد 
تجهیزات پیشرفته ی البراتوآر واقعیت داشته باشد اما امروز 
در دنیای ساعت های هوشمند، ساعت هایی به بازار آمده که 

 Gear پا از آن فراتر گذاشته اند. درست مانند ساعت هوشمند
S2 سامسونگ که می تواند مانند یک لپ تاپ همه ی نیازهای 

دیجیتالی مصرف کننده اش را برآورده کند.
وقتی سامسونگ ساعت هوشمند Gear S2 را با صفحه  ی 

گردش رونمایی کرد، خیلی ها معتقد بودند که صفحه ی گرد 
و ظاهری شبیه ساعت های کالسیک و روزمره خیلی ها را به 
خودش جلب خواهد کرد .Gear S2 در دو مدل کالسیک و 

اسپرت طراحی شده است. در مدل کالسیک یک بند چرمی و 
برای مدل اسپرت یک بند سیلیکونی نرم و سبک در رنگ های 

متنوع برای هر سلیقه ای درنظر گرفته شده است. 
با چرخاندن قاب ساعت به طرفین می توان به منوهای مختلف 

 Gear S2 اپلیکیشن ها  و تنظیمات مختلف ساعت هوشمند
دسترسی پیدا کرد.

ساعت هوشمند سامسونگ

ضبط صوت با کیفیت برای ماشین  دست کمی از یک قلب سالم ندارد. ضبط صوت ها 
قلب های تپنده  ای هستند که باعث می شوند از ترافیک مالل آور غروب ها جان سالم به در 
ببریم و زنده به خانه برسیم. پخش کننده ی خودرو پایونیر مدل DVH-785AV صدا را به 

صورت دالبی پخش می کند. می توانید در ترافیک خسته کننده  شیشه ی ماشین تان را باال 
بدهید و با گوش دادن به یک موسیقی مالیم ترافیک را با آرامش جایگزین  کنید. 

پخش کننده ی خودرو

0.1851.2 in 

  ساعت هوشمند سامسونگ سرویسی به نام سالمتی 
دارد. این سرویس به صورت خودکار هر یک ساعت 

ضربان قلب تان را اندازه گیری می کند و تمام فعالیت های 
فیزیکی روزانه تان را ثبت و آرشیو می کند.

  سامسونگ در ساعت  هوشمند مدل Gear S2 برای 
اولین  بار از تکنولوژی جدیدی برای ساخت باتری استفاده 
کرده است. سامسونگ نام این تکنولوژی را SDI گذاشته 

 Gear S2 که باعث افزایش ظرفیت باتری ساعت هوشمند
شده است.

رنگ: مشکی فرم صفحه :
 گرد

قطر صفحه:
جنس بدنه: فلزی 40میلیمتر

تجهیزات 
اتومبیل

CAR TOOLS

برای اتصال فلش مموری 
در قسمت جلویی پنل 

یک پورت USB وجود 
دارد تا بتوانید هنگام 

رانندگی موسیقی مورد 
عالقه تان را بشنوید. 

3 in 

کیفیت صدا: 
 24 بیت

Remote
Control
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ضرب المثل هر چه پول بدهی آش می خوری برای خرید کفش بسیار 
درست است.اگر به دنبال کفش همه کاره ای می گردید که دوام زیادی 
هم داشته باشد، کفش مردانه مخصوص دویدن مردانه سالومون مدل 
Speedcross Pro انتخاب مناسبی است. کفش  سالومون را هم برای 

طبیعت گردی و هم انجام کارهای روزمره در داخل شهر می توانید 
استفاده کنید. بندکشی این کفش به صورت Quicklace و از ابداعات 

سالومون است. این بند مناسب پدرهایی است که حوصله ی کفش 
بندی را ندارد. در این مدل بند، یک سگک در انتهای بندها وجود دارد 

که فقط الزم است آن را بکشید و سگک را قفل کنید.

کفش مخصوص دویدن مردانه ی سالومون

بهتر است پدر هر خانواده  ای یک نفر دریل و پیچ گوشتی 
برقی داشته باشد. اگر در خانه تان چنین وسیله ی کاربردی 
و ضروری ای ندارید، بهتر است به بهانه ی روز پدر دست به 
جیب شوید و مجموعه ی کامل دریل و پیچ گوشتی شارژی 
ماکیتا را بخرید. دریل و پیچ گوشتی شارژی ماکیتا شانزده 
برنامه ی کاری دارد. سرعت گردش دریل ماکیا را می توانید 
در دو حالت تنظیم کنید. در حالت اول موتور بین ۰ تا 35۰ 

دور بر دقیقه می گردد و در حالت دوم سرعت گردش بین 
۰ تا ۱2۰۰ دور بر دقیقه است. دریل و پیچ گوشتی شارژی 

ماکیتا برای مصارف روزانه کاربرد دارد و به کمک مته ی آن 
می توانید به راحتی انواع فلز و چوب را سوراخ کنید.

دریل و پیچ گوشتی شارژی ماکیتا

  در الیه ی میانی کفش 
از یک نوع پلیمر مخصوص 
استفاده شده است. این 
ماده هنگام حرکت به عنوان 
ضربه گیر عمل می کند تا 
ضربه  و فشاری که هنگام 
فعالیت به کف پا وارد 
می شود، بی اثر شود.

 در زیره ی این کفش 
سالومون از فناوری 

انحصاری خود یعنی 
Contagrip استفاده کرده 

است. این زیره ها برای 
شرایط مختلف طراحی 
شده اند که  شما نهایت 
راحتی را داشته باشید.

ابزار
TOOLS

1.5

طول:  19.2 سانتی متر

منبع تغذیه: باتری   همه ی ابزارهای دریل 
و پیچ گوشتی ماکیتا در 

یک جعبه جای می گیرد. 
در پایین ترین طبقه ی 

جعبه  یک کشوی خالی با 
کف الستیکی وجود دارد 

که می توانید ابزارهای 
دیگرتان را در آن 

بگذارید.
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از روزهای بلند بهار غافل نشوید. می توانید 
قرارهای دوستانه در کافه را به یک مهمانی 
کوچک در خانه تبدیل کنید و یک میز عصرانه ی 
هیجان انگیز برای دوستان یا اقوام تان بچینید. 
آن ها را در یک بعدازظهر خنک بهاری به خانه تان 
دعوت کنید و با چیدن یک میز عصرانه فضای گرم 
و دوستانه ای را برای مهمان هایتان بسازید. خوبی 
دورهمی های عصرانه این است که میزبان خیلی 
به زحمت نمی افتد و مهمان ها و میزبان می توانند 
وقت بیشتری را کنار هم به گپ وگفت بگذرانند. 
برای چیدمان میز عصرانه تان هم مطمئنا می توانید 
سراغ دیجی کاال بیایید و همه چیز را برای یک میز 
کارآمد، زیبا و دوست داشتنی عصرانه ی بهاری تان 
انتخاب کنید.

عکس : آتلیه دیجی کاال

با یک چرخ ساده در  
دیجی کاال می توانید 
میز عصرانه ای شبیه 
به میز کافه ها برای 
خودتان و مهمانان 
بچینید
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سریال »قصه های جزیره« و عمه هتی سخت گیر را یادتان است؟ احتماال 
بچه های خانواده ی کینگ که به مراسم چای عصرانه ی عمه هتی 

دعوت می شدند، آرزو می کردند چای ساز برقی ای وجود داشت تا هر 
قوری چای در کمترین زمان ممکن دم بکشد و مراسم عمه هتی 

هر چه زودتر تمام شود. حاال خیلی وقت است که آرزوی آن ها 
با چای ساز برویل مدل BTM800 برآورده شده است. در چای 
ساز برویل می توانید چای سبز، چای سفید، چای سیاه، چای 
چینی و دمنوش های گیاهی دم کنید. هم چنین می توانید از 

برنامه های متنوع تهیه ی چای استفاده کنید؛ مثالً چای ساز 
برویل می تواند بعد از آماده کردن چای به صورت خودکار 

خاموش شود.  چای ساز برویل محصول شرکت برویل 
)Breville( تولیدکننده ی لوازم برقی گوناگون از جمله 

غذاساز، آبمیوه گیری، قهوه ساز و اسپرسوساز است. جنس 
بدنه ی محصوالت شرکت برویل استیل است که باعث زیبایی  

شکل ظاهری محصوالت این شرکت شده است.این دستگاه 
قابلیت تنظیم غلظت دارد و می توانید مطابق میل تان آن را برای 

دم کردن انواع چای کم رنگ تا پررنگ تنظیم کنید. بر روی پایه ی چایساز 
برویل عالوه بر کلید های کنترلی،یک نمایشگر دیجیتالی وجود دارد که با کمک 

آن می توانید دما را تنظیم کنید. داخل چای ساز برویل یک سبد آسانسوری وجود 
دارد تا متناسب با هر حجم از آب، سبد چای در جای مناسبی قرار بگیرد و چای یا 

دم نوش تان دم بکشد. 

چای ساز برویل 

آب مرکبات  گیری مولینکس 

  تعداد برنامه ها: 6 برنامه 

1/5Litr

1Litr

وقتی در فیلم ها و سریال های خارجی یا ایرانی سر یک میز صبحانه لیوانی 
از آب پرتقال می گذاشتند، آن صبحانه به نظرمان خیلی اشرافی و دور از 

دسترس می آمد. اما با آب  مرکبات  گیری برقی مولینکس سری ویتاپرس 
دسترسی به یک لیوان آب پرتقال در صبح زود چندان هم دور از دسترس 

نیست. آب مرکبات گیری مولینکس دو فیلتر پالستیکی و استیل دارد. 
فیلتر پالستیکی برای مواقعی است که می خواهید آب میوه تان را همراه 

پالپ و ذرات میوه نوش جان کنید. با استفاده از فیلتر استیل هم می توانید 
یک آب میوه ی شفاف و یک دست داشته باشید. روکش پالستیکی آب 

مرکبات  گیری مولینکس از ورود گرد و خاک به داخل دستگاه محافظت 
می کند. همه ی قطعات این آب مرکبات  گیری به جز بدنه ی اصلی، قابل 

شست وشو در ماشین ظرف شویی هستند. در مجموع با توجه به برند 
معتبر مولینکس و مشخصات این آب مرکبات گیری، برای خرید مدل 
PC302 قیمت مناسبی پرداخت می کنید. قابلیت چرخش دو طرفه در 

این دستگاه امکان آب گیری کامل مرکبات را فراهم می کند.طراحی 
مخروطی این دستگاه امکان آب گیری همه نوع مرکبات از لیمو تا پرتقال 

را برای تان ممکن می کند.

50&16

  جنس بدنه پالستیک
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شکرریز و قندان عضو جدانشدنی چیدمان میزهای صبحانه و 
عصرانه هستند. شما به عنوان یک میزبان خالق می توانید از 

 P562209+P374208 شکرریز و ظرف خامه بی.وی.کی مدل
که یک ست هماهنگ است به عنوان شکرریز و قندان استفاده 

کنید. هماهنگی ظاهر این ست با ظرف شیرینی خوری تان میزتان 
را زیباتر می کند.روی بدنه ی قندان و شکرریز بی.وی.کی طرح های 
برجسته ای وجود دارد که ست را با هم هماهنگ می کند. این ست 

را می توانید با خیال راحت در ماشین ظرف شویی بشویید.

هیچ دورهمی چای یا عصرانه ای را نمی شود بدون شیرینی و کیک برگزار کرد. می توانید برش هایی از کیک های 
متنوع را در شیرینی خوری سیلویا بچینید و در هنگام گپ وگفت میل کنید.شیرینی خوری دو طبقه ی سیلویا مدل 
27۰۰727۰ برای زمانی که میز پذیرایی شلوغ است یا می خواهید دو نوع شیرینی سرو کنید، انتخاب بسیار خوبی 
است. این شیرینی خوری برای میزهای کوچک هم گزینه ی مناسبی است. سرهم کردن شیرینی خوری سیلویا کار 

آسانی است و نیاز به ابزار خاصی ندارد. فقط کافی است پایه ی ارتباط دهنده ی دو ظرف را با پیچ هایی که در جعبه 
گذاشته شده، به  هم وصل کنید. از آن جایی که بیشتر تولیدات برند سیلویا محصوالتی مناسب پذیرایی اند، تجربه ی 

سی ساله ی این تولیدکننده در کنار تنوع طراحی و رنگ بندی باعث کیفیت خوب کاالهایش شده است.
از این ظرف می توانید برای سرو انواع شکالت، پاستیل و بیسکوئیت هم استفاده کنید.

چند سالی است که گرافیست ها به کمک تولیدکننده های دستمال 
کاغذی آمده اند و رنگ و روی بسته های دستمال کاغذی را با 

طرح های شان عوض کرده اند. بعضی ها اما هنوز ترجیح می دهند از 
جای دستمال کاغذی استفاده کنند. جای دستمال کاغذی بامبوم 

مدل Daisy B2269 ترکیبی از چوب و نگه دارنده ی نقره ای دستمال، 
طراحی ساده و زیبایی دارد.این جای دستمال کاغذی برای دستمال های 

کوچک یا دستمال های بزرگ تا کرده مناسب است. اگر مصرف 
دستمال کاغذی در خانه تان باال است، می توانید این دستمال ها را از 

عمده فروش ها  به صورت کیلویی بخرید.

شکرریز و ظرف خامه بی.وی.کی

جای دستامل کاغذی بامبومشیرینی خوری سیلویا 

  زیر پایه ی  چوبی این ست چهار 
قسمت پالستیکی قرار گرفته تا این 

دو ظرف روی میز ثبات بیشتری 
داشته باشند.

  جنس چوبی 
پایه ای که دو طبقه ی 
شیرینی خوری سیلویا 
را به هم وصل می کند،  
آن را زیباتر جلوه 
می دهد.

  ساخته شده 
از چوب بامبو 

 18.7 × 9.5 × 10.1

30 × 20 × 22 

557

cm

cm
cm

gr

1164
gr

12×18×3.5
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خوردن قهوه برای آن هایی که صبح های زود سر کار می روند از نان شب 
هم واجب تر است. نوشیدن یک لیوان قهوه ی تلخ در ماگ مای باتل مدل 

۱2۱43 خواب آلودها را برای شروع یک روز کاری سر حال می آورد. 
جنس ماگ قمقمه ای مای باتل از سرامیک است. اگر می خواهید از 

این ماگ به عنوان قمقمه  ی همراه برای خوردن قهوه و نسکافه در مترو 
و اتوبوس استفاده کنید، بهتر است بدانید سنگینی و محکم نبودن در 

چوبی آن اجازه ی چنین استفاده ای را به شما نمی دهد. ماگ قمقمه ای 
مای باتل برای آن هایی که در محل کارشان عادت به خوردن مداوم چای 

یا قهوه دارند، انتخاب خوبی است. در چوبی این ماگ چندان محکم 
نیست اما اگر البه الی کار، دست تان با ماگ برخورد کند شکل در ماگ 

مانع پخش شدن بیش از اندازه ی مایعات روی میز می شود. 

خیلی از طرفداران قهوه، قهوه جوش های دستی را ترجیح می دهند 
و معتقدند طعم قهوه در این قهوه جوش ها با نوع برقی آن قابل 

مقاسه نیست. اگر شما هم جزو طرفداران دم کردن قهوه به 
شکل دستی هستید، سرویس قهوه جوش کارل اشمیت 

گزینه مناسبی برای تان است.قهوه جوش های کارل 
اشمیت  مدل ۱8-۱۰ برای درست کردن قهوه روی اجاق 
گاز تولید شده است بنابراین دسته ی بلند و پوشش عایق 
روی آن، استفاده از این قهوه جوش را بسیار راحت کرده 
است.کارل اشمیت از تولیدکنندگان باسابقه ی وسایل 

آشپزی و شیرین پزی است. با استفاده از قهوه جوش 
کارل اشمیت قهوه ی خوش طعمی دم خواهید کرد.

این پایه کمک می کند،  بتوانید سه 
قهوه جوش را در فضای کمی جا 

دهید.با این قهوه جوش می توانید 
قهوه  ی ترک غلیظ و خوش مزه ای 
برای یک دورهمی دوستانه یا یک 

جلسه ی کاری دم کنید.

رسویس قهوه جوش کارل اشمیتماگ مای باتل

  3 قهوه جوش

cm8×8×15.5

342gr

4 تکه

ست فنجان اسپرسو چینی زرین ایران

cm5.5×4.5

306gr

رنگ ها حرف اول را در زیبایی چیدمان میز می زنند. پیشنهاد می کنیم 
برای یک دورهمی عصرانه ست رنگی فنجان اسپرسو چینی زرین ایران 

را روی میزتان بگذارید و با رنگ های متنوعش مهمان های تان را سر ذوق 
بیاورید. ست فنجان اسپرسو چینی زرین مدل مهران آلگرو به نسبت 
جنس چینی و کیفیت و سابقه ی شرکت سازنده  قیمت مناسبی برای 

این ست فنجان اسپرسو پرداخت می کنید.اندازه این فنجان ها برای 
نوشیدن قهوه اسپرسو مناسب است حتی گاهی می توانید از فنجان ها به 

عنوان جا  تخم مرغ روی میز صبحانه استفاده کنید.
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شاید مخترع ظرف های اردوخوری هیچ  فکر نمی کرد که ایده اش برای 
ایرانی ها این قدر کاربردی باشد. ما ایرانی ها سر سفره و میز غذای مان 

ترشی، ماست و مخلفات دیگر همراه غذا سرو می کنیم. ظرف  جمع وجور 
اردوخوری سیلویا برای میزها و خانه های کوچک امروزی انتخاب 

مناسبی است. کاسه های اردورخوری سیلویا از پایه ی آن جدا می شوند 
و می شود به صورت جداگانه هم سر میز از آن ها استفاده کرد. می توانید 

مربا و خامه یا حتی شکر و قند را در کاسه های اردورخوری سیلویا بریزید 
و سر میز بگذارید.

اسپرسوساز دلونگی مدل EC150 ساده، سبک، کوچک و 
کاربردی است و  با فشار بخار بسیار باال و ظرفیت مخزن یک 

لیتر برای استفاده ی خانگی بسیار مناسب است. قابلیت ویژه ی 
اسپرسوساز دلونگی مدل EC150 امکان تنظیم میزان بخار 
است. همچنین یک سینی چکه گیر و قابل شست وشو در این 

اسپرسو درنظر گرفته شده که باعث راحتی در نظافت این 
محصول می شود. دلونگی شرکتی ایتالیایی است که بیش از 

۱۰۰ سال سابقه ی تولید محصوالت خانگی دارد. این شرکت 
محصوالت برقی متنوعی تولید می کند و کیفیت ساخت 

محصوالتش تضمین شده است.ارتفاع مکان قرارگیري فنجان در 
این دستگاه کم است. بنابراین بهتر است از فنجان های کوچک 
مخصوص اسپرسو استفاده کنید تا اگر فنجان بزرگ تری دارید، 

سینی چکه گیر را موقع ریختن قهوه در فنجان بردارید.

اردورخوری سیلویا

اسپرسوساز دلونگی

  2 عدد کاسه طرح گل این 
اردو خوری گودی مناسبی 

دارد تا به عنوان یک شکالت 
خوری روی میز عصرانه هم از ان 

استفاده کنید

  با این اسپرسو ساز 
می توانید کاپوچینو هم 

 درست کرده و
 نوش جان کنید.

  رنگ چوب پایه و دسته ی 
اردورخوری سیلویا و ترکیبش 

با سرامیک سفید، باعث طراحی 
زیبایی این اردوخوری شده 

است.
cm32×11×22

1300gr

mm
190×240×290

1Litr

3Kg
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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

8.5| 10
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 ۱4۰۰۰ 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 ۶۰  دقیقه و 
مدت  زمان کارکرد آن 45 دقیقه است. این محصول یک ماشین اصالح ER-GB5۰ هم به همراه دارد 
که می توانید به وسیله آن موی سرتان را به اندازه دلخواه کوتاه کنید. این ماشین قابلیت   اصالح اندازه 

۱ تا 2۰ 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 5۰ متر داخلی و 3۰۰ 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 ۱۰ 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« مـدلBPZ۶۰۰  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  ۱2۰۰ واتی می  توانیـد پیتزایی به قطر 2۶ 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 2۰۱5 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 ۱5.۶ 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 5۰۰ 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
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  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 ۱۶۰ 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 10میلی متر در فلز ایجاد کنید.

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

این دریل دارای سه نظام خودکار 10 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 اگزینوس889۰ 
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 ۱2 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 3۰۰۰ میلی آمپر ساعتی، پشتیبانی از شبکه ی ارتباطی 4G در کنار صفحه نمایش 5/۱ 
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 

Galaxy S7 Edge نقد و بررسی سامسونگ

سعید عبادی
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تصویر برای فوکوس کمک بگیرد. همچنین استفاده از سنسور جدید سونی با شماره 
مدل IMX260 با دریچه ی دیافراگم f/۱.7 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 24۰ فریم بـر ثانیه 
ضبـط می کند، البتـه امکان تهیـه ی ویدیو هایی با کیفیـت 4K و سـرعت 3۰ 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( »889۰ 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 ۱۰۰۰ 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 
36۰ 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

12

Internal 
Storage

32/64 GB

Water
 Resistant

3600 mAh

Galaxy S7 Edge
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هدیه  دادن کاری است 
که هم حس خوبی به شما 
می دهد و هم به آن کسی 
که هدیه می گیرد و چه 
بهانه ای بهتر از روز پدر و 
هدیه دادن به پدر.دیجی کاال 
به مناسبت روز پدر 
جشنواره ی فروش ویژه ی 
روز پدر را برگزار کرده 
است. در این جشنواره ی 
فروش می توانید با در نظر 
گرفتن فاکتورهای مختلفی 
مثل سن، عالقه مندی ها 
و نیاز های یک پدر و حتی 
بودجه ی  خودتان از میان 
محصوالت متنوع موجود در 
دیجی کاال و با  تخفیف هایی 
از ۱5 تا 5۰ درصد هدیه تان را 
انتخاب و خریداری کنید. 

عطرهای مردانه

رایحه ی عطر همیشه یکی از  آن نشانه هایی است که کسانی را که 
دوست داریم، به  یادمان می آورد. شاید همین یادآوری دوست داشتنی 
برای خرید ادکلن و عطر  به عنوان هدیه ی روز پدر دلیل خوبی باشد. 
در جشنواره ی فروش ویژه ی روز پدر، می توانید از میان برند های 
معروف و خوش رایحه ای مثل هرمس، اللیک، فراری و ده ها برند 
دیگر عطر مورد نظرتان را انتخاب کنید. عطری که می تواند به عطر 

محبوب پدرتان تبدیل شود.

هارد اکسرتنال

بسـیاری از پـدران هم پـای فرزندان شـان بـا تکنولـوژی 
آشـنا هسـتند و بـرای انجـام کارهـای روزانه ی شـان نیـاز به  
گجت های مختلفـی دارند. هدیـه دادن یک هارد اکسـترنال 
که پـر از عکس هـای خاطره انگیـز خانوادگی اسـت، می تواند 
هـر پـدری را سـر ذوق بیـاورد. در ایـن جشـنواره می توانیـد 
انـواع هاردهـای اکسـترنال را بـا توجـه بـه مـدل، ظرفیت و 

کارآیی هـای  دیگـر انتخـاب کنیـد و هدیـه دهید.

2۶



ساعت مردانه

ساعت یکی از گزینه های همیشه مناسب برای هدیه ی روز پدر است 
اما انتخاب یک ساعت مچی مناسب از میان  تنوع ساعت مچی ها در 
برندهای مختلف کار سختی است.  ما برای شما پیشنهادهای ویژه ای 
داریم تا با در نظر گرفتن هزینه ای که می خواهید صرف کنید و از میان 
برندهای سیکو، سواچ، کاسیو و... بهترین مدل ساعت مچی را انتخاب 

کنید و به پدر خود هدیه بدهید.

ابزار حرفه ای

اگر پدر شما جزو آن گروه مردانی  است که کارهای فنی خانه را 
خودش انجام می دهد و یا اوقات فراغت خود را در باغچه ی منزل تان 
به باغبانی می گذراند جعبه ی ابزار بهترین هدیه ای است که می توانید 
به او بدهید. در این جشنواره شما با مجموعه ای بزرگ و متنوع از انواع 
ابزارها مواجه هستید که می توانید با توجه به نیاز پدرتان، متفاوت ترین 

هدیه را برایش انتخاب کنید.

محصوالت ورزشی آدیداس 

مطمئنا دیدن سالمتی پدرتان بهترین هدیه ای است که می توانید دریافت کنید، پس با هدیه دادن وسایل 
مرتبط  او را تشویق به این کار کنید. محصوالت ورزشی پیشنهاد دیگر ما برای هدیه ی روز پدر است. کفش 
مخصوص دویدن، تی شرت، گرمکن، کوله پشتی و دیگر محصوالت برند معروف آدیداس که ممکن است نیاز 

هر پدری هنگام ورزش باشد، در جشنواره ی فروش ویژه ی روز پدر در دسترس شماست. 

در جشنواره ی فروش ویژه ی 
روز پدر نگران کم و کسری جیب تان 

نباشید. در این جشنواره می توانید هدیه 
های متنوع و  ارزشمند با قیمت زیر 

99 هزارتومان هم پیدا کنید و به پدر 
عزیزتان هدیه بدهید
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تا پانزده بیست سال قبل، عصرهای جمعه بزرگ ترین آینه ی خانه 
در قرق پدرها بود. پدرها در مراسمی طوالنی ساعت ها با کاسه ای از 
کف ریش تراشی و یک ریش تراش دستی جلوی آینه می ایستادند 
تا صورتشان را مدل دلخواه شان اصالح کنند. بعد از آن که استفاده 

از دستگاه های اصالح معمول شد، این مراسم در روزهای هفته 
هم برگزار می شد. حاال دیگر برای آن هایی که به گذاشتن ریش یا 

ته ریش عالقه دارند، مرتب کردن موهای صورت شان کار آسانی 
است.  تا مدت ها دستگاه های ریش تراش  و ماشین اصالح را به نام 

براون می شناختیم. حاال بعد از پنج سال غیبت براون در بازار ایران، 
دوباره فروشگاه اینترنتی دیجی کاال این امکان را فراهم کرده تا 

خرید محصوالت براون در صفحه ی محصوالت زیبایی و سالمت  
برای مشتری هایش میسر باشد. ماشین اصالح های سر و صورت 

براون را به  صورت انحصاری با گارانتی اصل و کیفیت تضمین شده، 
می توانید از دیجی کاال بخرید و مطمئن باشید محصول بی عیب و 

نقصی به دست تان می رسد. تیغه های برش مو در ماشین اصالح های 
براون به شکلی طراحی شده اند که بُرندگی خود را برای مدت 

طوالنی حفظ می کنند. با بعضی از ماشین اصالح های سر و صورت 
براون می توانید صورتتان را حتی در حمام و در زیر دوش آب اصالح 

کنید.  براون برای آن هایی که ته ریش می گذارند ماشین  اصالح هایی 
با قابلیت تنظیم اندازه ی اصالح تولید کرده است. می توانید اندازه ی 

مورد نظرتان را در ماشین اصالح تان ثبت کنید تا الزم نباشد برای 
هر بار اصالح دوباره اندازه ی اصالح را تنظیم کنید.

محصوالت براون در کشور آلمان تولید می شوند. این 
شرکت فعالیتش را از سال ۱984 شروع کرد و حاال به یکی از 

تولیدکننده  های شناخته شده و باسابقه ی محصوالت زیبایی و 
سالمت در دنیا بدل شده است.

Exclusive

اصل بخر، براون بخر
پایان دوران غیبت 5ساله براون با عرضه دوباره در دیجی کاال

5040s ماشین اصالح صورت

مناسب برای اصالح روزمره اصالح کامل و بدون نقص

ضد آبامکان اصالح زیر دوش
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مناسب برای اصالح روزمره

3050cc ماشین اصالح صورت

HC5010 ماشین اصالح رس

انعطاف در حرکت

دارای سری برای اصالح با سبک 
مورد نظرتان

قابل شست وشو
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Exclusive

»کاوشی ورای محدودیت ها«؛ این عبارت، شعار شرکت ایسر است. 
شعاری که به  خوبی در محصوالت این برند موفق متبلور شده  است. 

لپ تاپ های ایسر که یک شرکت چند  ملیتی  است و مرکز آن در 
تایوان قرار دارد؛ بیش  از  هر ویژگی به ارزش باالی خرید نسبت به 

قیمت آن معروف هستند. تنوع لپ تاپ های این شرکت بسیار زیاد 
است؛ از لپ تاپ های محدوِد سری فراری که مخصوص گیمر ها است تا 
سری اسپایر که برای کاربری شخصی و حرفه ای عرضه شده  است و از 
پرفروش های این برند هستند. ایسر عالوه بر لپ تاپ های میان رده ی 

خانگی و ارزان  قیمت خانواده ی E، لپ تاپ های حرفه ای و مالتی مدیای 
 سری  V را هم تولید کرده  است. در صفحات پیش رو با سه مدل

 Acer Aspire V15 Nitro VN7-592G-71ZL ،Acer Aspire R7-371T – A و 
Acer Aspire S7-392-6402  که از شیک ترین و حرفه ای ترین محصوالت 
ایسر هستند آشنا می شوید. این سه لپ تاپ به طور انحصاری در سایت 

دیجی کاال به فروش می رسند و خبری از فروش آن ها در بازار نیست. 

لپ تاپ Acer Aspire S7-392-6402  یکی از شیک ترین 
لپ تاپ های ایسر است که در سال 2۰۱6 به بازار عرضه شد. 
طراحی منحصر به فرد این دستگاه به این شکل است که 
نمایشگر آن قابلیت چرخش ۱9۰ درجه ای دارد تا در مواقع 
نیاز از صفحه  ی نمایش لمسی آن به عنوان تبلت استفاده کنید. 
وجود 8 گیگابایت حافظه ی  رم، پردازنده ی  Core i5 4200 با 
فرکانس بین ۱.6 تا 2.6 گیگاهرتز همراه با پردازنده ی گرافیکی 
آنبورد HD 4400 ساخت اینتل باعث شده  است این دستگاه 
نسبت به آلترابوک های دیگر از سخت افزار قوی تری برخوردار 
باشد.  ضخامت ۱2.9 میلی متری و وزن  ۱.3 کیلوگرمی همراه با 
طراحی زیبای بدنه از نقاط قوت این لپ تاپ است.

Acer Aspire S7-392-
6402 - 13 inch Laptop

Internal 
Storage

128GB

4 h  ارزش باالی خرید
نســبت به قیمـــت

»ایسر«هایی که فقط نزد ما 
پیدایشان می کنید

13.3
 in 

3۰



لپ تاپ Acer Aspire R7-371 یک لپ تاپ هیبریدی است که در سال 2۰۱5 
به بازار عرضه شد. لپ تاپ های هیبریدی دستگاه های دو منظوره ای هستند که 

با توجه به نیاز کاربر می توانند هم نقش لپ تاپ داشته باشند و هم تبدیل به تبلت 
شوند و کار با آن ها به صورت لمسی و بدون کیبورد کار کند. این تغییر حالت با 
چرخش نمایشگر و جداشدن آن  از کیبورد اتفاق می افتد. صفحه نمایش این 
لپ تاپ لمسی است و قابلیت مالتی تاچ دارد. سخت افزار استفاده شده در این 

  Core i5 4210U  ،لپ تاپ هم نسبتا خوب است. پردازنده ی مرکزی این لپ تاپ
اینتل، به همراه 8 گیگابایت ظرفیت حافظه از نوع DDR3  است. پردازنده ی 

گرافیکی این دستگاه HD  Graphics 4400 است که حافظه ی گرافیکي 
مجزا ندارد، اما اگر خیلی اهل بازی  کردن و کار با نرم افزارهای سنگین نیستید 
جواب گوی شما خواهد  بود.  در این لپ تاپ از فلز استفاده نشده است و جنس 

بدنه ی آن از پالستیک است تا وزن آن پایین تر بیاید که با کیفیت خوبی که دارد 
در برابر خم شدن و فشار مقاوم است. وزن این دستگاه ۱,5 کیلوگرم و ضخامت 

آن ۱7,7 میلی متر است که حمل و نقل و استفاده از آن را بسیار آسان 
کرده  است. خاصیت تبدیل پذیری از لپ تاپ 

به تبلت و برعکس، هرکسی را 
برای داشتن چنین دستگاهی 

وسوسه می کند.

لپ تاپ Acer Aspire V15 Nitro  یکی از قدرتمند ترین 
لپ تاپ های  ایسر است که نسبت به دیگر لپ تاپ های 
۱5 اینچی این شرکت طراحی سبک تر و ظریف  تری دارد. 
این لپ تاپ با کیفیت ساخت باال، صفحه نمایش بزرگ، 
سخت افزار سریع و پردازنده ی گرافیکی قدرتمند یکی از 
انتخاب های خوب در این رده است. نسل اول این لپ تاپ 
در سال 2۰۱4 و نسخه ی Black Edition  در اواخر سال 
2۰۱5 به بازار آمد. این لپ تاپ مجهز به پردازشگر گرافیکی 
Nvidia GeForce GTX 960M   به همراه چهار گیگابایت 
حافظه ی اختصاصی، این امکان را به کاربران می دهد تا 
تمامی بازی ها و نرم افزارها را به راحتی اجرا کنند. ایسر در 
  Core i7 6700HQ این مدل از لپ تاپ خود از پردازنده ی
سری Skylake اینتل استفاده کرده  است. این پردازنده ی 
قدرتمند با فرکانسی بین  2,6 تا 3,5 گیگاهرتز و حافظه ی 
کش 6 مگابایتی به خوبی توانایی  پردازش هم زمان برنامه ها 
و اجرای روان آن ها را دارد. این لپ تاپ با صفحه نمایش با 
کیفیت، باتری مناسب و کاربری مالتی مدیا و بازی برای 
کاربران حرفه ای بسیار مناسب است.

 Acer Aspire V15 Nitro
 VN7-592G-71ZL

 Acer Aspire R7-371T - A
inch Laptop 13

Internal 
Storage

128GB13.3
 in 

Internal 
Storage

1TB15.6 in 3 h 

4 h 
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بعضی هـا معتقدنـد کـه موسـیقی زبـان مشـترکی اسـت بـرای بیان 
احساسـات آدمـی. چه بـه ایـن جملـه معتقد باشـیم یـا نـه، احتماال 
وقت هایـی پیش آمده کـه هرکدام از ما نیـاز به آموختن و نواختن سـاز 
را در خـود احسـاس کرده ایـم. وقتی پـای این نیـاز به زندگی مـان باز 
می شـود، خریدن سـاز به یکی از دغدغه هـای اصلی تبدیل می شـود. 
این دغدغه وقتـی جدی تر می شـود که با توجـه به گسـتردگی برندها 
و مهرهـای مختلف بـه مرجعی برای نقد، بررسـی و مقایسـه ی سـازها 
نیاز پیـدا می کنیـم. دیجی کاال بـا در نظر گرفتـن این نیاز، گـروه آالت 
موسـیقی را راه انـدازی کـرد تا همـه آن هایی که نیـاز به خریدن سـاز 
مـورد عالقه شـان دارنـد، بتواننـد از میـان مطرح تریـن برندها سـاز 
مناسب شـان را انتخاب کنند. انتخابـی که می تواننـد از کیفیت، اصالت 

و خدمـات پـس از فـروش آن مطمئن باشـند.در گروه آالت موسـیقی؛ 
سـازهای کالویه ای، سـازهای زهی آرشـه ای، سـازهای بادی، سازهای 
کوبه ای و انـواع گیتار به فروش می  رسـند.در این گروه هـم می توانید با 
خواندن توضیح تخصصی مربوط به هر سـاز؛ از درجـه کیفیت، آماتور یا 
حرفه ای بودن آن و مشـخصات فنی اش مطلع شـوید و با اطالعات کامل 
سـاز مورد عالقه تـان را انتخاب کنید و هـم در بخـش نمونه های صوتی 
صدای سـاز انتخابی تان را بشـنوید. در گـروه آالت موسـیقی عالوه بر 
سـازها، لوازم جانبی تخصصی مربوط به سـازهای مختلـف هم به فروش 
می رسـد.در این صفحـات می توانیـد به اختصـار با تنوع سـازهایی که 
در گـروه آالت موسـیقی بـه فـروش می رسـند و ویژگی های یک سـاز 

منحصر به فرد آشـنا شـوید.  

معرفی یک رسته

انصار خوگر

تحریریه
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در اوایل سال 2۰۰۰ دو مبتکر اروپایی به نام های 
»سابینا اسشارر« و »فلیکس روهنر« در شهر 
برن سوئیس، سازی به نام »هنگ درام« ساختند. 
ایده ی اولیه ی این ساز از ترکیب زایلوفون و 
طبلی فلزی گرفته شده است. هنگ درام در 
رده بندی سازهای خودصدا یا ایدوفون قرار 
می گیرد. در ساز های خودصدا مانند زایلوفون، 
ماوینبا و وایبرافون، صوت و فرکانس از ارتعاش 
بدنه  ی ساز تولید می شود و با ساز های پوستی 
متفاوت است که از ارتعاش پوست و تشدید آن 
در کاسه ی ساز شکل می گیرد. این ساز به دلیل صدایی خلسه گونه و عرفانی، خیلی 

زود طرفداران بسیاری را در سراسر دنیا به خود جلب کرد.
 هنگ درام از دو نیم پوسته ی فوالدی تشکیل  شده و شکلی شبیه به بشقاب پرنده را در 
ذهن تداعی می کند. این ساز خیلی زود جای خود را میان نوازندگان کوبه ای در گروه ها 
و ارکستر های موسیقی باز کرد و امروزه بعد از گذشت ۱5 سال از تولید این ساز، انواع 
و اقسام گوناگون آن با کوک هایی متفاوت ساخته شده است. یکی از تولیدکنندگان 

موفق و خالق در تولید این ساز، کمپانی فرانسوی »Metal sounds« است که این 
ساز را در مدل های مختلف و کوک های متنوع طراحی و عرضه کرده است. یکی از 
 Zenko است. سری  »Zenko«تولیدات موفق و پرفروش کمپانی متال ساندز سری
با محتوای هارمونیک صحیح، صدای صاف و بسیار ملودیک برای موسیقی مدیتیشن 
تولید شده که نتیجه ی یک برنامه ی تحقیق و توسعه ی طوالنی با همکاری دانشمندان 
و کارشناسان صنعت فلز به رهبری گروه Metal sounds است. سری Zenko در 8 
کوک و گام مختلف طراحی و تولید شده است.کوک درنظرگرفته  شده برای این ساز، 
گام ژاپنی پنج نتی آکبونو است. این گام یک گام پنج نتی مینور است که مثل یک 
گام پنتاتونیک ماژور فواصل چهارم و ششم آن حذف می شود. مدل »Akebono« یا 
همان »Zen03« دارای توانایی اجرای 9 نت در دو اکتاو است. با این مدل نوازنده قادر 
است در گام آکبونو یا دومینور طبیعی از سل اکتاو سوم تا نت می بمل اکتاو پنجم 
بنوازد. بم ترین نت در این مدل G اکتاو سوم است که در وسط این ساز قرارگرفته و 8 
نت دیگر در کنار این ساز قرار دارند. هنگ درام Akebon می تواند آکورد های دومینور، 
البمل ماژور را به صورت آکورد کامل با فواصل سوم اجرا کند. این ساز از فوالد ضدزنگ 
باروکشی از برنج ساخته  و پرداخته شده است و مناسب ترین ساز برای اجرای موسیقی 

مدیتیشن و شرق آسیا است. 

سازی از شرق دور 

سازهای کوبه ای بخش جدایی ناپدیری از 
کنسرت ها و هم نوازی ها هستند. چه در 
موسیقی ایرانی و چه در موسیقی سایر 

ملل؛ از دف و تنبک گرفته تا درامز 
و بانگو. این گروه از سازهای 

ریتمیک در دیجی کاال شامل 
درامز، پراکشن و دف 

هستند. درامز الکترونیک 
و درامز آکوستیک 
دو نوع از درامزهای 

موجود هستند که از 
مطرح ترین برندها 
مانند یاماها، رولند 
و مپکس انتخاب 
شده اند. زیرگروه 
پرکاشن شامل 

هنگ درام، کاخون، 
بانگو، کوزه، تنبک و... 

است. در کنار این آالت 
موسیقی می توانید ادوات 

مربوط به آن ها را هم خریداری 
کنید.

  وزن: 2.8 کیلوگرم
  ابعاد: 13 × 32 سانتی متر
  جنس: استیل ضدزنگ

  دست ساز و ساخت کشور فرانسه
  قابلیت اجرای گام دو مینور پنتاتونیک
  قابلیت اجرای 9 نت
  کوک استاندارد A=440 هرتز

هنگ درام متال ساندز 
Zenko Akebono مدل

سازهای کوبه ای

وحید خراسانچی
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سازهای آرشه ای

گیتار

هر فرد عالقه مند به موسیقی کالسیک کافی  ست یک بار قطعات 
»چهارفصل« اثر ویوالدی را شنیده باشد تا شیفته ی ویولون شود. 
در زیرگروه سازهای زهی آرشه ای دیجی کاال عالوه بر ویولن که 
کوچک ترین ساز این گروه است، ویولن سل، ویولن آلتو و کنترباس که 
بزرگترین و بم ترین عضو گروه سازهای زهی آرشه ای است به فروش 
می رسد. در دیجی کاال مدل های مختلفی از این سازها که توسط 
سازنده های مطرحی مانند استگ، اشترونال، هافنر، رودریش پزولد 
و... ساخته شده اند، هم برای کسانی که می خواهند شروع به یادگیری 
کنند و هم برای نوازندگان حرفه ای موجود هستند تا دست تان برای 

انتخاب باز باشد.

در زیرگروه گیتار در سایت دیجی کاال، گیتارهای آکوستیک، 
الکتریک، کالسیک، فالمنکو، الکتروکالسیک، الکتروآکوستیک، 
باس و سایر سازهای زهی مضرابی از جمله ماندولین و عود وجود 
دارند. سازهای موجود از مطرح ترین برندها مانند فندر، یاما، استک، 

آیبانز و... انتخاب شده اند.

ویولن آکوستیک 
337W اشرتونال مدل

 نوع ساز: گیتار الکتریک
 اندازه: 4/4

 جنس بدنه : زبان گنجشک
 جنس دسته و صفحه: افرا 

 اقالم همراه: هاردکیس- کابل- بند- دستمال پولیش
 کشور سازنده: امریکا

 گیتار الکرتیک فندر 
 Telecaster MN   مدل

  اندازه:  4/4 
  سیستم صدا:  آکوستیک

  جنس صفحات:  صنوبر و افرا
  جنس خرک، سیم گیر و صفحه ی انگشت گذاری: آبنوس

  کشورسازنده: جمهوری چک
  رنگ: کهربایی

G -D - A-E :نوع کوک  

معرفی یک رسته

تنوع بی نظری از سازهای 
موسیقی را می توانید در بخش 

فرهنگ و هنر فروشگاه اینترنتی 
دیجی کاال پیدا کنید.  
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سازهای دیگری که می توانید سازهای بادی
در دیجی کاال پیدا کنید

در گروه سازهای بادی دیجی کاال، سازهای بادی 
چوبی، بادی برنجی، ملودیکا و ساز دهنی به 
فروش می رسند. سازهای بادی چوبی شامل فلوت 
ریکوردر، فلوت کلیددار، ساکسیفون، کالرینت و 
ابوا هستند،سازهای بادی برنجی شامل ترومپت و 
ترومبون و ملودیکاها شامل ملودیکاهای 26 کلید، 32 
کلید و 37 کلید و در نهایت انواع ساز دهنی. این گروه 
از سازها با توجه به وسعت و محدوده ی خاصی که 
پوشش می دهند در سه مدل کروماتیک، دیاتونیک 
و ترمولو هستند. اگر به تازگی می خواهید شروع به 
یادگیری سازهای دهنی کنید مدل های  دیاتونیک 

مدل مناسب برای شماست.

سازدهنی دیاتونیک هونر
Marine Band Deluxe مدل

 جنس پوشش بیرون:  استیل ضد زنگ
 جنس شانه: چوب درخت گالبی 

قهوه ای با سه الیه الک
 طول: ۱۰۰میلی متر
 پوشش قمیش: برنج

کیبورد مدلی 
Mc780 مدل

ترومپت ژوپیرت
JTR700R مدل 

فلوت ریکوردر یاماها
YRS 23 مدل 

تنبک آلومینیومی ماینل 
HE-3018 مدل

35



  استایل: دیواری
  آمپلی فایر: 4 عدد 3۰ وات + 2 عدد 2۰ 

وات + ۱ عدد 4۰ وات
  تعداد صدا: ۱787 عدد

  تعداد کالویه ها: 88 عدد
  تعداد اکتاو: 7 اکتاو

  ویژگی: صفحه ي نمایش لمسی 8.5 
اینچ با قابلیت نمایش متن شعر و نت

وجود یک پیانوی زیبا و کالسیک در خانه ای که امکان نواختن این ساز 
دوست داشتنی در آن وجود دارد، هرکسی را سر ذوق می آورد. لذت 
نواختن پیانو وقتی دو چندان می شود که سازتان صدای با کیفیتی 
داشته باشد. بنابراین هنگام خرید این ساز  باید به این فاکتور توجه 

کنید. در گروه سازهای دیجی کاال می توانید انواع پیانو های 
مناسب برای افراد آماتور یا حرفه ای را با باالترین 

کیفیت صدا انتخاب کنید. در رده ی سازهای 
کالویه ای عالوه بر پیانو دیجیتال، سازهای 
ارگ و کیبورد هم به فروش می رسند. در این 
زیرگروه می توانید سازهایی از مطرح ترین 
برندها مثل یاماها، کاسیو، رولند، کرگ، 
کورزویل و...انتخاب کنید؛ سازهایی با کیفیت 
صدای باال و بازه ی قیمتی گسترده که امکان 

خرید را برای هرکسی فراهم می کند.

 پیانو دیجیتال یاماها 
CVP-709 مدل

هر نوازنده ای برای استفاده بهتر و راحت تر از سازش 
به تعدادی لوازم جانبی احتیاج دارد. در گروه آالت 
موسیقی به این موضوع توجه شده است و انواع 
میکروفون های حرفه ای ِ بی سیم و باسیم، آمپلی فایر و 
افکت گیتار، مترونوم و تیونر رطوبت سنج، سیم انواع 
سازها، کیس و کاور گیتار و دف در زیرگروه لوازم جانبی 
به فروش می رسند. در کنار این لوازم می توانید وسایلی 
مثل استند، پایه، زیر پایی و هر وسیله جانبی دیگری را 
که یک نوازده به آن نیاز پیدا می کند  به راحتی بخرید.

 میکروفون داینامیک شور 
Super 55 مدل

 Roway صندلی پیانو 
BH 404 مدل

سازهای کالویه ای

لوازم جانبی آالت موسیقی

معرفی یک رسته
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پیانـوی دیجیتـال »CVP-709« را باید پادشـاه سـری CVP یاماهـا معرفی کرد. 
بـرای اولین بـار در ایـن سـری CVP-709 صـدای دو پیانوی گرند فول کنسـرت 
جهانی را در خود جای داده اسـت. صدای این پیانو حاصل سـمپلینگ قدرتمندی 
از گرنـد پیانوی کنسـرتی برتر یاماها یعنـی مـدل CFX و گرند پیانوی افسـانه ای 
بوزندورفر اسـت. سـه فاکتور کلیـدی پیانو یعنی صـدا، تـاچ و پدال ها در این سـاز 
طـوری با هـم هماهنگ شـده اند که از همـان اولین نتـی که اجـرا می کنید، حس 

نواختن با یـک پیانوی گرند کنسـرتی به شـما منتقل شـود.
  CVP-709 از 88 کالویـه ی Natural Wood X بـا جنـس چـوب طبیعـی، 
روکـش عـاج مصنوعـی و مکانیـزم   Escapement  بهره می بـرد. بـرای اولین بار 
در عالـم پیانوهـای دیجیتـال، یاماهـا CVP-709 را بـه کالویه هایـی چکشـی بـا 
وزن درجه بنـدی شـده ی خطـی مجهـز کـرده اسـت. به ایـن ترتیـب هر کـدام از 
کالویه هـای CVP-709   دقیقـا مثل یک پیانوی آکوسـتیک واقعـی وزن مختص 
بـه خـود را دارنـد کـه از سـمت نت هـای زیـر بـه سـمت نت هـای بـم رفته رفتـه 

سـنگین تر می شـوند. 
بـا در اختیـار داشـتن CVP-709 می توانید صدای سـاز دلخواه تـان را از میان 
بیـش از هـزار و هفتصد صـدای فوق  طبیعـی مختلف انتخـاب کنیـد. در این 
مدل صداهای Super Articulation یاماها که قادر هسـتند خصوصیات خاص 
سـازهای غیر کالویـه ای را به دقت بازسـازی کننـد، با مجموعـه ی جدیدی از 
 SA2 تکمیـل شـده اند. صداهـای VRM و Super Articulation 2 صداهـای
به صـورت خـودکار نوانس هـای ظریـف و منحصـر به فـرد هر سـاز را بـه اجرا 
می افزاینـد و صداهـای VRM حالت هـای مختلف سـیم ها را با اجـرای هر نت 

برای تمـام 88 کالویـه از نو محاسـبه می کنند.
 بـا CVP-709 قـادر خواهیـد بـود آهنگ هـای محبوب تـان را بـه کمـک 
آکومپانیمان هایـی )ریتـم همراهی کننـده( بـا تنظیـم حرفـه ای تمریـن و 
اجرا کنیـد. ریتم هـای همراهی کننده بـا افـزودن دسـته هایی از نوازندگان 

مجـازی در گسـتره ی متنوعـی از سـبک ها، اجـرای شـما را زیبـا و زیباتـر 
خواهنـد کـرد. وجـود صدهـا آکومپانیمـان و افکـت آمـاده از ویژگی هـای 

خـوب ایـن مدل اسـت. 
بـا اتصال یـک میکروفـون و بـه کمـک نمایش دهنـده ی ترانه بـر صفحه ی 
نمایـش CVP-709 شـما می توانیـد همـراه بـا نواختـن پیانـو خوانندگی 
کنیـد. خروجی ویدیـوی CVP-709 اجـازه می دهد متن ترانـه را روی یک 
مانیتـور یـا تلویزیون بـزرگ نمایش دهیـد تا وقتـی در یک جمع هسـتید، 
همـه بتواننـد شـما را همراهـی کننـد. همچنیـن می توانید بـا اسـتفاده از 
همخوانـان مجـازی بـه صدای تـان هارمونی هایـی باشـکوه اضافه کنیـد. با 
اسـتفاده از ضبط کننده ی دیجیتـال ۱6 ترک، می توانید بـا پیانو تان آهنگ 
 Wave تنظیم کنیـد یا اجرای خـود را به  صورت یـک فایل صوتی بـا فرمت

یـا MP3 مسـتقیما روی یک فلش ممـوری USB ضبـط کنید. 
کاربری صفحه ی  نمایش رنگی لمسـی CVP-709 بسـیار آسـان اسـت و استفاده 
از محـدوده ی وسـیعی از عملکردهـای مختلـف را به کاری سـاده و سـریع تبدیل 
می کنـد. همچنیـن می توانیـد آیفـون، آیپـد یـا آیپـاد تـاچ خـود را بـه صـورت 
بی سـیم یا باسـیم به CVP-709 متصـل کنید و به  سـادگی موسـیقی هایی را که 
می سـازید با دوسـتان خـود به اشـتراک بگذاریـد. )بایـد دانـگل وایرلس یـا کابل 

متناسـب جداگانـه تهیه شـود(.
 عالوه بر تمـام ایـن امکانـات و قابلیت هـای بی شـمار دیگـر CVP-709  می تواند 
مربـی آموزشـی شـما باشـد و تمرین هـای طبقه بندی شـده، روش هـای صحیـح 
انگشـت گذاری و صدها نکته ی دیگر را به شـما بیاموزد. این همـه امکانات تعاملی 
جـذاب بـرای اجـرا و سـاخت موسـیقی در کنار حـس عالـی نواختن یـک پیانوی 
گرند کنسـرتی و قابلیت های آموزشـی، پیانوی دیجیتال CVP-709 یاماها را چه 
بـرای نوازنـدگان مبتدی و چـه بـرای حرفه ای ها به سـازی فوق العـاده لذت بخش 

تبدیـل می کند.

سازی برای همه خواسته ها 

 آمپلی فایر ووکس 
AC1 Rhythma مدل

 هارد کیس گیتار آکوستیک آیبانز  
Ibanez FS30DA Acoustic مدل

در بخش آالت 
موسیقی دیجی کاال 
می توانید انواع لوازم 
صدابرداری، پخش 
و تجهیزات جانبی 

حرفه ای مورد نیاز یک 
موزیسین را پیدا کنید
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 اگر قهوه خور حرفه ای و به روزی هستید
 دستگاه ها و لوازم جانبی نسپرسو 

را از دیجی کاال بخرید

فکرش را بکنید شما هم جزو مشتری های ثابت همین کافه ای باشید 
که جورج کلونی در آن مشغول نوشیدن یک فنجان نسپرسو با عطر 

دلخواهش است. اگر با دیدن این عکس حسرت می خورید، شاد باشید 
که شما هم چندان از قافله عقب نیستید و می توانید با خرید یک دستگاه 

اسپرسوساز نسپرسو Lattissima Pro در لذت جناب کلونی شریک 
شوید. این  اسپرسوساز قابلیت برنامه ریزی مقدار قهوه برای قهوه  ی 
کاپوچینو را دارد. همچنین برنامه ای دارد که می توانید حجم قهوه ی 

  Lattissima Pro خروجی را در سه سایز مختلف تعیین کنید. نسپرسو
هم برای استفاده ی خانگی و هم استفاده در کافی شاپ ها انتخاب بسیار 
مناسبی است.نسپرسو یک برند سوئیسی است که در سابقه ی طوالنی 

در ساخت دستگاه های قهوه ساز و اسپرسو ساز دارد.  

معرفی یک محصول



39

می توانید محفظه ی مخصوص شیر نسپرسو 
Lattissima Pro را همراه دیگر ظرف ها در 

ماشین ظرف شویی بگذارید. 

Kazaar کپسول قهوه نسپرسو

کپسول قهوه ی نسپرسو Kazaar ترکیبی از دانه های قهوه ی 
ربوستای برزیل و گواتماال است که به صورت انحصاری برای 
نسپرسو تولید شده است. این ترکیب، قهوه ای با طعم فوق العاده و 
بافتی لطیف و خامه ای به وجود می آورد. کپسول قهوه ی نسپرسو 
Kazaar با درجه ی تلخی دوازده برای ریسترتو و اسپرسو هم مناسب 
است. پیشنهاد می کنیم با کپسول قهوه ی نسپرسو Kazaar قهوه ی 
ریسترتو درست کنید و آن را به همراه شیر بنوشید تا طعم خوش این 

قهوه روزهای بهاری تان را دلپذیرتر کند.

Linizio Lungo کپسول قهوه نسپرسو

کپسول قهوه ی نسپرسو Linizio Lungo از دانه ها ی قهوه ی عربیکای برزیل 
ساخته شده است. قهوه ی نسپرسو Linizio Lungo یک قهوه ی تمام عیار و مالیم 
است و برای ذائقه مشکل پسندها مناسب است. از هر کپسول قهوه ی نسپرسو 
Linizio Lungo یک یا دو لیوان قهوه  با طعم شیرین و رایحه ی غالت خواهید 
نوشید. کپسول قهوه ی نسپرسو Linizio Lungo با درجه ی تلخی چهار برای 

درست کردن قهوه ی اسپرسوی النگو توصیه می شود. 

mm

6kg

160×250×310

1300

Litr0.9

 اسپرسوی ریسترتو به 
قهوه ی اسپرسوی کوتاه شده 

یا بریده شده معروف 
است. ریسترتو فلسفه ی 

مینی مالیستی قهوه ی اسپرسو 
را به حد کمال رسانده است.

50gr

10 تکه

 اسپرسوی النگو قهوه ای با سه 
تا چهار برابر آب بیشتر نسبت 
به یک قهوه ی اسپرسوی 
معمولی است.حواس تان باشد 
قهوه ی النگو را با آمریکانو 
اشتباه نگیرید. در اسپرسوی 
النگو تمامی حجم آب از قهوه 
عبور می کند ولی در آمریکانو 
آب داغ پس از دم کشیدن به 
قهوه اسپرسو اضافه می شود.

نسپرسو Lattissima Pro سینی مخصوص 
چکه گیر دارد. این سینی باعث می شود تا زیر 

شیرهای دستگاه همیشه تمیز و بهداشتی باشد 
و الزم نباشد بعد از هر فنجان قهوه دستمال به 

دست بایستید و زیر شیرها را تمیز کنید.

 Lattissima Pro بر روی بدنه ی دستگاه نسپرسو   
یک صفحه ی نمایش دیجیتالی وجود دارد. این 
صفحه تمام لمسی است و از آن جایی که منوی 

برنامه های دستگاه در این بخش وجود دارد، مغز 
متفکر نسپرسوسازتان هم به حساب می آید. 

ریسترتو

 اسپرسوی
 غلیظ

النگو

اسپرسوی
 رقیق شده

90ml
22ml
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همکاری آنالین و سودمند
شرکت چینی هواوی در سال 2۰۱3 برند آنر )Honor(  را که برای فروش روی بازار آنالین و تجارت الکترونیک متمرکز بود، ثبت کرد. در این برند سعی شد تا 
مشخصات سخت افزاری و نرم افزاری گوشی های رده باال با قیمتی مناسب عرضه شود. یک گوشی کارآمد با هدف قراردادن قشر جوان. این ویژگی ها باعث شد تا  
»آنر« در دنیای موبایل به  یکی از پرفروش ترین برندهایی تبدیل شود که به صورت آنالین به فروش می رسد. 

فروش انحصاری گوشی های آنر هوآوی در دیجی کاال یک ساله شد

همکاری دیجی کاال و هوآوی در ابتدا تفاوتی با 
همکاری دیجی کاال و برندهای گوشی های دیگر 

نداشت. گوشي های هوآوی در دیجی کاال با شرایط 
مشابه فروش گوشی های هوآوی در بازار موبایل، به 

فروش می رسید اما از سال 94 این همکاری   از طریق 
ارتباط مستقیم با شرکت هوآوی وارد فاز تازه ای شد. 
ایده ی این ارتباط و همکاری مستقیم از آنجایی شکل 

گرفت که شرکت هوآوی تصمیم گرفت مدل »آنر« 
خود را فقط از طریق آنالین به فروش برساند. 
برای این فروش آنالین در ایران، هوآوی نیاز به 

فروشگاهی آنالین و در عین حال معتبر داشت تا 
این برند خود را عرضه کند.ویژگی هایی که فروشگاه 
دیجی کاال از آن بهره مند بود. دیجی کاال هم به دلیل 

ویژگی های خوب و قیمت مناسب این برند از این 
همکاری مشترک استقبال کرد تا ارتباطی تازه برای دو 
طرف شکل بگیرد. در ادامه ی این همکاری، دیجی کاال 

با ایجاد صفحات ویژه ی فروش این گوشی ها، تولید 
ویدئوها، تولید محتوا در شبکه های اجتماعی، همکاری 

مشترک در ایجاد کمپین های آنالین و همکاری در 
تبلیغات محیطی از جمله نصب بیلبورد در سطح شهر به 

این همکاری رنگ و بویی تازه بخشید.
 نکته جالب توجه در کمپین های آنالین این بود که 
هوآوی تبلیغات خود را در فضای آنالین به سایت 

دیجی کاال ارجاع می داد تا کاربران ضمن مشاهده ی 
نقدوبررسی های کارشناسان دیجی کاال بتوانند به   

آسانی این برند را بخرند.

 رشوع همکاری 
دیجی کاال و هوآوی
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 همکاری دیجی کاال با هوآوی ابتدا با عرضه ی 
 Huawei Honor 4X، Huawei گوشی  های
Honor 6 plus، Huawei Honor 7   شروع 

شد. در ادامه  Huawei Nexus 6P با وجود 
اینکه جزو برند آنر نبود اما به دلیل جذابیتی 
که برای مخاطبان خاص خود داشت به طور 

انحصاری و از طریق فروش آنالین توسط 
 Huawei دیجی کاال عرضه شد. فروش گوشی
Honor 7  مثال بسیار خوبی درباره ی  نتیجه ی 
مثبت فروش انحصاری گوشی های هوآوی در  

دیجی کاال است. در روزهای آغازین پیش فروش 
این گوشی بیش از پنج هزار نفر منتظر موجود 

شدن این کاال و خرید آن از دیجی کاال بودند.
فروش آنالین و انحصاری این محصول در 

دیجی کاال باعث  شده است تا کاربران محصول را 
با اطمینان کافی از اصل بودن گارانتی آن بخرند و 
مطمئن باشند این همان محصول اصلی باکیفیت 
است که هیچ دخل و تصرفی در آن نشده است. 
ضمن این که فروش انحصاری در نهایت با کاهش 

هزینه ها برای مصرف کننده ی نهایی تمام 
می شود.

 فروش انحصاری هوآوی  
در دیجی کاال
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آیفون چهار اینچی اپل، در حالی 
که پردازنده ی A9 و دوربین ۱2 
مگاپیکسلی آیفون 6s را در خود 
جای داده، ظاهری کامال شبیه به 
آیفون 5s دارد. اپل می گوید که 
 5s کاربران زیادی هنوز از آیفون
استفاده می کنند و آیفون SE را برای 
آن ها ساخته اند.

SE چه گذشت؟آیفون SE در کنفرانس رونمایی از آیفون

آیفون ها و آیپدهایی که به نسخه ی 9.3 سیستم عامل iOS به روزرسانی شوند، می توانند نور صفحه 
نمایش شان را با توجه به زمان روز تنظیم کنند. امکان قفل گذاری اپ Notes با استفاده از حسگر اثر 

انگشت هم فراهم خواهد شد. قابلیت های جدیدی هم به اپ های Apple Health، CarPlay و 
 iOS 9.3 در این به روزرسانی اضافه می شوند. به روزرسانی های امنیتی مختلفی هم در Apple News

جای داده شده اند.

تیم کوک بدون مقدمه کنفرانس را با 
صحبت درباره ی قضایای حقوقی شان 
آغاز کرد. مدیرعامل اپل گفت که 
نمی خواستند وضعیت به اینجا برسد 
و مقابل دولت شان قرار بگیرند. با این 
حال در مقابل داده های کاربران شان 
مسوولیت دارند و باید از اطالعات 
آن ها محافظت کنند. اولین دادگاه 
اپل درباره ی این موضوع 22 مارس در 
کالیفرنیا برگزار شد.

FBI قضایای اپل و

iOS 9.3 قابلیت های جدید

امیر حسین میرزایی

بازگشت به ابعاد

42



اپل این هدف را برای خودش گذاشته است تا تمام کارخانه های اش با 
سوخت تجدیدپذیر کار کنند. این شرکت در این کنفرانس گفت که 

در حال حاضر 93 درصد کارخانه های اش از منابع تجدیدپذیر استفاده 
می کنند. اپل هم چنین رباتی به اسم »الیم« )Liam( را به نمایش گذاشت 
که می تواند آیفون ها را طوری از هم باز کند که بتوان قطعات شان را بازیافت 

کرد.

اپل به غیر از آیفون، آیپدش را هم کوچک تر کرد. مدل کوچک تر آیپد پرو، 
دقیقا از نظر سخت افزاری شبیه به آیپد پرو ۱2.9 اینچی است، اما یک 

صفحه نمایش 9.7 اینچی دارد. این آیپد از کیبورد و قلم آیپد پرو پشتیبانی 
می کند و در رنگ صورتی هم عرضه می شود.

اهداف محیط زیستی

مدل کوچکتر آیپد پرو

در جدیدترین نسخه ی سیستم عامل tvOS منشی هوشمند اپل هم 
به ستاپ باکس این شرکت اضافه شده است. می توانید از Siri بخواهید تا 
برای تان فیلمی پیدا کند یا اینکه حتی پسوردهای تان را به او دیکته کنید. با 
توجه به اینکه تا به امروز بیش از 5 هزار اپ برای اپل تی وی عرضه شده، اپل 
هم چنین امکان فولدربندی اپ ها را هم در این ستاپ باکس فراهم کرده 
است. هم چنین با به روزرسانی به tvOS 9.2 می توانید به تمام تصاویر 
iCloud و حتی عکس های Live روی تلویزیون دسترسی داشته باشید.

در اپل تی وی

هنوز هم اپل واچ جدیدی در کار نیست، اما اپل از یک بند جدید 
برای ساعت هوشمندش رونمایی کرده است. بند جدید اپل واچ5۰ 
دالر قیمت دارد و جنس اش نایلون است. در کنار این بند نایلونی، 

رنگ های جدیدی هم برای بندهای اسپورت و چرم اپل واچ معرفی 
شد. اپل هم چنین قیمت اپل واچ را از 35۰ دالر به 299 دالر 

کاهش داد.

کاهش قیمت اپل واچ

در حالی که دو سالی است اپل به ساخت گوشی های 
بزرگ تر روی آورده، این کمپانی 2۱ مارس امسال از 

یک آیفون چهار اینچی رونمایی کرد. آیفون SE با 
اینکه صفحه ای کوچکتر از آیفون ۶ و 6s  دارد، اما 

سخت افزارش در مقابل این دو گوشی کم نمی آورد. 
در کنار این گوشی جدید، اپل از یک آیپد پرو 

کوچکتر و یک بند اپل واچ هم رونمایی کرد. در این 
نوشته می توانید به صورت خالصه تمام اتفاقات 

کنفرانس ماه مارس اپل را ببینید.
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وقتی گوشی جدید اپل رونمایی 
شد برای خیلی ها این سوال 
پیش آمد که چرا اپل تصمیم 

به تولید آیفون SE گرفته 
است؟ آیفون SE از همان 
زبان طراحی آیفون5 )یا 

به نظر عده ای 5s( بهره 
می برد. ابعاد و نمایشگر 

آیفون چهار اینچی 
جدید اپل، درست 

 5s مثل آیفون
است. اما تراشه ی 
به کاررفته در این 

گوشی همانی 
است که در آیفون 

6s استفاده شده و این شباهت ها 
این سوال را جدی تر می کند؛ سوالی 

که می خواهیم در این مطلب کوتاه به 
یک جواب اولیه برای آن برسیم. با نگاه 

سریع به این جدول مقایسه می شود 
گفت جدیدترین آیفون 4 اینچی اپل 

در مقایسه با آیفون 5s، پردازشگر 
قوی تر و دوربین های بهتری دارد اما 

در سوال های بعدی دقیق تر به این 
جواب می رسیم که اپل چرا باید چنین 

دستگاهی را تولید کند؟

چرا اپل آیفــون SE را ساخت؟

    سوال اول: آیفون SE به درد چه کسی می خورد؟

فرض کنید شـما چند سـالی اسـت که آیفون 5 یـا S5 دارید و حـاال می خواهید یک 
آیفون جدید بخرید اما از گوشـی های بـزرگ خوش تان نمی آید حاال وقتش رسـیده 
کـه باالخره گوشـی خـود را بـه روز کنید و سـراغ یکـی از ایـن آیفون هـای SE بروید. 
همین حاال ممکن اسـت آیفون S5  کارتان را راه بینـدازد، اما تکنولوژی های جدیدتر 
بـه کار رفته داخـل SE مثل تراشـه ی A9ارزش خرید گوشـی 4 اینچی جدیـد اپل را 

برای شـما زیـاد می کند.
اگـر االن یک گوشـی 4 اینچی داریـد و از آن راضی هسـتید ولـی دوربین های بهتری 
می خواهیـد، آیفون SE برای شـما سـاخته شـده. با توجه بـه پردازنـده ی جدیدتری 
که در SE اسـتفاده شـده در آینده با خیـال راحت تری می توانید به سـراغ جدیدترین 

اپلیکیشـن ها بروید. با آیفون جدید امکان اسـتفاده از Apple Pay هـم وجود خواهد 
داشت. ) قابلیتی که در چهار اینچی های قبلی اپل وجود نداشت. در آیفون 5s کاربران 

برای بهره بـردن از ویژگـی Tap and Pay، به اپل واچ نیاز داشـتند(.
شـاید شـما شـیفته ی آیفون های 4 اینچـی باشـید، اما نبـود رنـگ رز گلـد در میان 
گزینه های پیش روی تـان آزارتان می دهد. آیفون SE اولین آیفون 4 اینچی اسـت که 

بـا این رنگ بـه بـازار عرضه می شـود.
در مقایسه با آیفون 5 و S5، آیفون SE در بخش دوربین برتری های چشم گیری دارد و 
 SE آیفون ،S6 سرعت اجرای نرم افزارها هم در آن بیشتر است اما در مقایسـه با آیفون

از برخی ویژگی ها مثل لمس سـه بعدی   3DTouch بی بهره است.

محمد زرین صدف

کالبدشکافی یک گوشی قدرتمند اما ارزان
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Apple  iPhone SEApple  iPhone 6SApple  iPhone 5Sمدل

4 اینج4,7 اینج4 اینجسایز نمایشگر

64۰×۱۱36دقت نمایشگر
326ppi

۱334×75۰
326ppi

۱۱36×64۰
326ppi

7,6×58,6×7,۱۱23,8×67,۱×7,6۱38,3×58,6×۱23,8ابعاد میلی متر

۱۱3 گرم۱43 گرم۱۱2 گرموزن

ios7ios 9ios 9.3سیستم عامل

۱2 مگاپیکسل۱2 مگاپیکسل8 مگاپیکسلدوربین

۱,2 مگاپیکسل5 مگاپیکسل۱,2 مگاپیکسلدوربین دوم

چیپ Apple A9  چیپ Apple A9 چیپ Apple A7 تراشه

سه مدلحافظه داخلی
۱6 و 32  و 64 گیگابایت

سه مدل
۱6 و 64 و ۱28 گیگابایت

دو مدل
۱6 و 64 گیگابایت

باتری
غیرقابل تعویض
۱56۰ میلی آمپر

غیرقابل تعویض
۱7۱5 میلی آمپر

غیرقابل تعویض
۱642 میلی آمپر

داردداردداردحسگر اثر انگشت

LightningLightningLightningدرگاه

  سوال دوم: چرا اپل، به فکر مشرتیان آیفون های کوچکرتش است؟
اپل پـس از معرفی آیفـون S5 در سـال 2۰۱3، تا مدت ها بـه تولیـد آن ادامه داد 
و ایـن موضـوع به کاهـش قیمت تمام شـده ی قطعـات آن منجر شـد. حـاال اپل 
بـرای آیفـون SE به اکثر ایـن قطعـات نیـاز دارد. اپل در شـرایط فعلـی می تواند 
سـخت افزار مورد نیاز بـرای آیفون 4 اینچـی جدیدش را با قیمتی کمتر نسـبت 
به دو سـال پیـش تهیه کنـد. اما این فقـط ظاهـر ماجرا اسـت. اپل حـاال حاالها 
می توانـد بـه تولیـد دسـتگاهی کـه در دو سـه سـال اخیـر خـوب فـروش رفته 
ادامـه دهد؛حتی اگـر طراحی اش در مقایسـه با نسـل قبلی )آیفـون 5s( یا حتی 
نسـل های قدیمی تر دسـتخوش تغییر نشـده باشـد. )منظـور آیفـون 4 اینچی 

اسـت. بـه گفتـه ی دو موسسـه ی تحقیقاتـی AppLovin و Mixpanel، در حال 
حاضـر حـدود 4۰ درصـد دارنـدگان آیفـون، دسـتگاه هایی بـا نمایش گرهای 4 

اینچی یـا کمتـر دارند(.
مدیران شـرکت اپل گفته اند که این شـرکت هم چنـان به تولید آیفـون 5s ادامه 
خواهـد داد. اپـل در سـال 2۰۱5 بیـش از 3۰ میلیـون آیفون 4 اینچـی فروخت. 
ایـن میـزان، به هیچ وجـه رقـم کمـی نیسـت و نشـان می دهد کـه تقاضـا برای 
آیفون هـای کوچک هنوز بسـیار زیاد اسـت. با ایـن توضیحات اپـل دالیلی کافی 

برای ادامـه ی تولیـد آیفون های 4 اینچـی دارد.

قابلیت های 

iOS 9.3 جدید
آیفون هـا و آیپدهایـی کـه بـه نسـخه ی 9.3 

سیسـتم عامـل iOS به روزرسـانی شـوند، می توانند 
نـور صفحه نمایش شـان را بـا توجه بـه زمـان روز تنظیم 
کنند. امکان قفل گـذاری اپ Notes با اسـتفاده از حسـگر 
اثر انگشـت هم فراهـم خواهد شـد. قابلیت هـای جدیدی 
 Apple و Apple Health، CarPlay هـم بـه اپ هـای

News در ایـن به روزرسـانی اضافـه می شـوند. 

به روزرسـانی های امنیتی مختلفـی هم در 
iOS 9.3 جـای داده شـده اند.
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چه طرف دار محصوالت شرکت اپل  باشید چه نباشید پیشنهاد 
می کنیم فیلم زندگی نامه ی »استیو جابز« دنی بویل را ببینید. 
مایکل فاسبندر در نقش استیو جابز چهره  ای واقعی از آن چه تا 
به حال درباره ی این نابغه ی دنیای تکنولوژی شنیده بودیم، نشان 
می دهد. جابز در این فیلم همان قدر که سرسخت، یک دنده و تا 
حد زیادی نسبت به اطرافیانش بی رحم است؛ مصمم، باانگیزه و 
کار بلد هم است. حاال پنج سال بعد از مرگ جابزی که در مراسم 
رونمایی مکینتاش در سال ۱998 همه ی تالشش را کرد تا جناب 
کامپیوتر به تماشاچی ها »سالم« کند، اپل گوشی موبایل آیفون 

SE را رونمایی کرد. 
کافی است طرف دار گوشی جمع وجور باشید تا آیفون SE حسابی 
دل تان را به دست بیاورد. این طراحی بسیار مناسب دست های 
 SE کوچک است. هر قدر دستان کوچکی داشته باشید با آیفون
می توانید با یک دست به تمام قسمت های صفحه ی نمایشگر 
دسترسی داشته باشید. با آیفون SE می توانید تمام کلید های 
کیبورد صفحه ی نمایش را با یک دست لمس کنید و از تایپ فقط 

با یک دست لذت ببرید.
آن هایی که به صفحه ی اینستاگرام شان به عنوان یک دفترچه ی 
خاطرات تصویری نگاه می کنند و گوشی موبایل شان یک دوربین 
عکاسی همراه است، از خرید آیفون SE پشیمان نخواهند شد. با 
آیفون SE می توانید در هر شرایط نوری مانند هوای ابری و آفتابی 
یا در نور شب یا روز عکاسی کنید و مطمئن باشید که عکس های 

بسیار باکیفیتی خواهید داشت.
منتقدان آیفون SE طراحی آن را زیر سوال می برند و آن را 
یک طراحی تکراری و شبیه آیفون 5s می دانند اما در آیفون 
SE نقص های طراحی آیفون 5s به طور کامل برطرف شده است. 

Apple iPhone SE

جمع وجور دوست داشتنی

4 in 
640x1136
Multitouch

Internal 
Storage

12 64/16 GB

1st

1.2
2nd

123.8میلیمتر
58.6میلیمتر  

7.6میلیمتر

اگر به آیفون 5s با نمایشـگر مناسـبش عالقـه  دارید و از 
طرفی سـخت افزار قدرتمند 6s شـما را شیفته ی خودش 

کرده اسـت، آیفون SE را از دسـت ندهید. 

یکـی از نقاط قوت آیفون SE کـه آن را حتی برتـر از آیفون 6 می کند، 
 SE باتـری ۱6۲۴ میلی آمپر سـاعتی اش اسـت کـه می تواند آیفـون

کوچـک را مدت زمان زیادی روشـن نگـه دارد.

کم و زیاد کردن 
صدا

سنسور اثر 
انگشت

خاموش/ روشن

زنگ/بی صدا

 Lightning جک 3.5میلیمتری ورودی

میکروفون اسپیکر

4۶



اولیـن سـوالی کـه بعـد از عرضـه ی 
»آیفـون SE«  در ذهـن عالقه مندان 
ه به وجـود  ا بـه گوشـی  های همـر
می آیـد ایـن اسـت کـه خریـد ایـن 
پـل چه قـدر بـه  محصـول جدیـد ا
صرفـه اسـت؟ البته ایـن تردیـد برای 
کسـانی کـه از آیفون هـای قدیمـی 
اسـتفاده می کننـد، پررنگ تـر اسـت. 
اسـتفاده از همـان طراحـی و شـکل 
 و  شـمایل قدیمـی آیفون 5s همـراه بـا سـخت افزار قدرتمنـد و دوربینی 
جدید، تمام چیزی اسـت کـه آیفون 4 اینچـی جدید در اختیار شـما قرار 
می دهـد. بـرای برطرف شـدن هرگونه شـک دربـاره ی خرید این گوشـی 
سـعی کردیم تـا تجربـه ی کاربـری خودمـان را در اختیارتان قـرار دهیم. 
شـاید در نگاه اول، تفاوت هـای کوچک طراحـی این آیفون در مقایسـه با 
آیفـون 5s توجه تان را جلـب نکند، اما کمـی دقت باعث می شـود متوجه 
شـوید ایـن گوشـی تغییـرات کوچکـی کـرده تـا نقص هـای نه چنـدان 
بزرگ گوشـی قبلـی را رفع کند. حسـگر اثر انگشـت در مقایسـه بـا تمام 
آیفون هـای قبلـی کمـی نزدیک تـر بـه سـطح گوشـی قـرار دارد. شـاید 
دلیل این تغییر، اسـتفاده حداکثری از سـطح این حسـگر بـرای باال بردن 
دقت اش باشـد. تراش لبه های دور گوشـی کمی خشـن تر شـده ؛ تغییری 
کـه  به خاطـر قرارگیری بهتر و سـاده تر گوشـی در دسـت به وجـود آمده 
اسـت. من ایـن لبه های تیـز و بیرون نـزدن دوربین از پشـت گوشـی را به 

باریـک  و گرد شـدن لبه هـای آیفـون 6s ترجیـح می دهم. 
بـا این گوشـی به راحتی می توانیـد در متـرو، اتوبوس یا هرجایـی که فقط 
یک دسـت آزاد دارید به تمام نمایشـگر گوشـی دسترسی داشـته باشید، 
بـا یک دسـت به سـادگی بـا آیفـون SE تایـپ کنید یـا حتی بـازی کنید 
و اطمینان داشـته باشـید مشـکلی از بابت کنترل سـاده و راحت گوشـی 
نخواهید داشـت. مزایایی که برای داشـتن نمایشـگر بزرگتـر در آیفون 6 

پـالس یا حتـی 6s بایـد فراموش شـان کنید.
 نکته ی دیگر راحت تر شـدن عکاسـی سـلفی با این گوشـی اسـت؛ گرچه 
اسـتفاده از سنسـور ۱.2 مگاپیکسـلی برای دوربین سـلفی آیفون SE در 
مقایسـه با سنسـور 5 مگاپیکسـلی 6s حس خوبی نـدارد. تغییـر نکردن 
دوربین سـلفی این گوشـی در مقایسـه با آیفـون 5s کمی عجیب اسـت. 
البته نمی تـوان گفـت در این گوشـی از سنسـور های آیفون 5s اسـتفاده 
شـده بلکـه این سنسـور در مقایسـه بـا آیفـون 5s پسـرفت هم داشـته و 
دریچـه ی دیافراگـم آن نـور کمتـری از خـود عبـور می دهـد. بـر خـالف 
ادعـای اپـل، رتینـا فلـش هـم کمـک زیـادی بـه روشـن کـردن محیط 
عکاسـی سـلفی نمی کنـد. کیفیت ایـن تصاویـر تعریفـی نـدارد و آیفون 
جدیـد از معیارهـای یـک گوشـی لوکـس سـال 2۰۱6 دور می کنـد. در 

عـوض دوربیـن اصلی متحـول شـده و تصاویر کـم نظیری ثبـت می کند. 
اصـال فرقـی نـدارد از چـه صحنـه ای تصویر ثبـت می کنیـد. ایـن تصویر 
می توانـد یـک ماکـرو از گل باشـد، تصویـری از کودک تان در حـال بازی 
کردن هنـگام غروب خورشـید یا حتـی منظـره ای در کویـر در اوج تابش 
خورشـید باشـد. تمامی این تصاویر کیفیت یکسـانی دارند و راضی کننده 

هسـتند. 
هـر چقدر  گوشـی موبایـل کوچک تـر باشـد می تـوان آن را بهتـر کنترل 
کـرد و از لرزش هـای احتمالـی هنـگام عکاسـی با یـک دسـت جلوگیری 
کـرد؛ پـس بـرای عکاسـی بـا موبایـل، آیفـون SE را بـه ابتـدای لیسـت 

انتخـاب خـود انتقـال دهید. 
بـازی کـردن بـا موبایـل بـرای اکثـر کـودکان جـذاب اسـت امـا حتمـا 
بازی هایـی وجـود دارنـد که بزرگسـاالن هـم به آن هـا بی عالقه نباشـند. 
هر چقـدر نمایشـگر گوشـی بزرگ تـر باشـد لـذت بازی بـا آن هم بیشـتر 
می شـود. بزرگ مثـل آیفون 6پالس یـا کوچک مثـل آیفـون 5s انتخاب 
بـا شماسـت. باید گفت بـازی کردن فقـط با نمایشـگر بزرگ لـذت ندارد، 
روان و سـریع لود شـدن بـازی هـم می توانـد در داشـتن تجربـه ای عالی 
از بـازی موثر باشـد. اگر هـر سـه گوشـی آیفـون 5s، 6s و SE را کنار هم 
قـرار دهیم بـا بازکردن چند بـازی مختلف حتما سـرعت موثـر بارگذاری 
بازی ها در آیفون SE شـما را شـگفت زده خواهد کرد. اصال بی راه نیسـت 
کـه اپـل، ایـن گوشـی را قدرتمند تریـن گوشـی 4 اینچـی دنیـا می داند. 
ایـن واقعیـت بـا اجـرای برنامه هایـی کـه قـدرت گوشـی را اندازه گیـری 
می کننـد هم قابـل مشـاهده اسـت. چند بـازی حجیـم و سـنگین، چند 
بـازی جمع وجـور، تلگـرام، اینسـتاگرام، تمـاس تلفنـی، گـوش دادن به 
موسـیقی، چـک کـردن ایمیل هـای شـخصی و نهایتـا وبگـردی تمـام 
کارهایی هسـتند کـه صاحبـان آیفون معمـوال آن هـا را انجـام می دهند. 
اگـر تمـام این برنامه هـا و بازي هـا را بـاز کنید باز هـم می توانیـد مطمئن 
باشـید که برای باز کـردن برنامه های بعـدی؛ پردازنده و رم کـم نخواهید 
آورد. مـوردی کـه در آیفـون 5s حتمـا شـما را با مشـکل روبـه رو خواهد 

کـرد و بـه چشـمتان می آید. 
 5s اپـل ایـن گوشـی را فقط به صـورت یـک کپـی برابر اصـل از آیفـون
 SE نسـاخته بلکـه سـعی کـرده تا نقص هـای هـر قسـمت را در آیفـون
تـا جایـی که امـکان داشـته، رفـع کنـد. نمایشـگر تنها قسـمتی اسـت 
که حتـی ذره ای هـم بـا آیفون قبلـی تفاوتـی ندارد. قـرار نـدادن لمس 
سـه بعدی برای نمایشـگر این گوشـی می تواند به خاطـر محدودیت های 
ابعـادی یـا هزینه ای باشـد؛ به هـر حـال در آیفـون SE موهبتـی به نام 
لمـس سـه بعدی کـه به نظـر بودنـش آنقدر هـم  بـرای گوشـی ضروری 
نیسـت و در آیفـون 6s شـاهدش هسـتیم حـذف شـده اسـت تـا از 
قابلیت هایـی مثـل باتـری با ظرفیـت بیشـتر، وزن کـم و قیمـت پایین 

محروم نشـود.

چه قدر به صرفه است؟

سعید عبادی 

مشکیزرگلد نقره ای طالیی

اگر دستان بزرگی دارید و 
هنگام استفاده از موبایل هایی 
که صفحه ی نمایش کوچکی 

دارند حسابی اعصاب تان 
 خرد می شود، از خیر خرید 
آیفون SE بگذرید و به فکر 

خرید آیفون های 6 یا 6 
پالس باشید.
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اپل این ماه 4۰ ساله شد. 
اپل برای این که امروز 

به باارزش ترین شرکت 
دنیا تبدیل شود، مسیر 

پر پیچ وخمی را طی 
کرده است. به قول 

خودمان »سیبی که باال 
می رود تا پایین بیاید 

هزار چرخ می خورد.« 
اپل هم حکایت همان 

سیبی است که گویا 
فراز ها و نشیب هایش 

پایانی ندارد. این 
شرکت در سال ۱97۶ 
تاسیس شد و معرفی 

نسل اول آیفون در 
سال 2۰۰7 به آن جانی 

دوباره بخشید. در 
ادامه ی این مطلب 

نگاهی خواهیم کرد به 
تاریخ 4۰ ساله ی این 

شرکت. 

محمد زرین صدف

آیا استیو، سیب دوست داشت؟
احتماال برای خیلی ها این سوال پیش آمده که ریشه ی نام 

شرکت »اپل« از کجا آمده است. در سال 2۰۱۱ و پس از مرگ 
استیو جابز، یک بیوگرافی درباره ی زندگی او منتشر شد. در این 
بیوگرافی که »استیو جابز« نام داشت به این نکته ی جالب اشاره 
شد. که  استیو 4۰ سال پیش گیاه خوار بود و به میو ه ی سیب 
عالقه ی ویژه ای داشت. این عالقه ی ویژه می تواند دلیل خوبی 

برای نام گذاری شرکتش به نام »اپل« باشد. 

موسسی که کسی از او یاد منی کند
عموم مردم اپل را با استیو جابز می شناسند. آن هایی که کمی بیشتر با این 
شرکت آشنا هستند، نام استیو وازنیاک را هم شنید ه اند اما به احتمال زیاد 
نام نفر سوم در لیست موسسین این شرکت را تا حاال نشنیده اید.او رونالد 
وین نام دارد. رونالد تنها یک سال پس از تاسیس یعنی در سال ۱977 این 
شرکت را ترک کرد.جالب است بدانید که اولین لوگوی Apple را همین 

آقای رونالد وین طراحی کرده بود. او سهام خود را به قیمت 8۰۰ دالر به جابز 
و وازنیاک فروخت و این شرکت را رها کرد.

اولین کامپیوتر اپل
اولین کامپیوتر اپل، Apple 1 نام 

داشت. استیو وازنیاک این دستگاه را 
 ساخت. نکته ی جالب در مورد

 Apple 1 این بود که خود مشتری ها 
باید کیس آن را می ساختند. این 
کامپیوتر با قیمت عجیب 666,66 

دالر به فروش می رسید.

در چهل سالگی اپل
C

C
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با اعتامد به اپل پول دار می شدید
در سال ۱98۰ هر کسی که مغز اقتصادی داشت 
و می توانست ۱۰۰ سهام اپل را در همان عرضه ی 
عمومی اولیه )هر سهم 22 دالر( بخرد، به عنوان 
یک سهام دار اپل در طول این سال ها به یک فرد 
ثروتمند تبدیل شده است. این میزان سهام، 

امروز 6۰۰ هزار دالر ارزش دارد.

اولین کامپیوتر اپل
 با رابط کاربری گرافیکی

در اوایل دهه ی 8۰ میالدی، استیو 
جابز و تیمش اولین کامپیوتر با رابط 
کاربری گرافیکی را طراحی کردند. 

این کامپیوتر Apple Lisa نام داشت. 
البته اپل در فروش این دستگاه با 

مشکل مواجه شد. چون این کامپیوتر 
قیمتی برابر با 9995 دالر داشت!

اولین رویارویی جدی اپل و مایکروسافت
جرقه های اولیه ی رقابت اپل و مایکروسافت در سال ۱98۱ زده 
شد. در آن سال اپل به منظور توسعه ی نرم افزار برای رایانه های 
مکینتاش به مایکروسافت پیشنهاد همکاری داد. این طور شد 

که کدنویسان مایکروسافت عالوه بر کار روی پروژه های شرکت، 
در فرآیند توسعه ی نرم افزارهای مکینتاش هم قرار گرفتند. این 
موضوع درنهایت به شباهت هایی بین محصوالت دو شرکت 

منجر شد. در سال ۱985 مایکروسافت ویندوز، به عنوان رقیب 
نرم افزار مکینتاش معرفی شد.

استیو جابز اپل را ترک کرد 
در سال ۱985، استیو جابز تالش کرد 
با مجاب کردن هیات مدیره ی اپل، 
»جان اسکالی« مدیر عامل وقت این 
شرکت را اخراج کند اما همه چیز به 
ضرر خودش تمام شد. هیات مدیره، 

بسیاری از مسوولیت های استیو 
جابز را از او گرفت و استیو جوان، این 
 NeXT شرکت را به مقصد شرکت

رها کرد.

اپل در پیچ وتاب جاده های فرعی
در دهه های 8۰ و 9۰ میالدی اپل اوضاع مالی خوبی نداشت. 
فروش کامپیوترهای مک، دیگر مثل قبل نبود و این شرکت 
به تولید محصوالت عجیب وغریبی روی آورد. محصوالتی که 
با اپل امروزی هیچ سنخیتی ندارند. این محصوالت عبارتند 
بودند از : QuickTake 200، Apple Pippin وخط تولید 

لباس اپل!

D

D

EGH

F

F
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بازگشت استیو 
وقتی استیو جابز در سال ۱997 با سمت 
مدیر عامل به اپل بازگشت، این شرکت 

وضعیت مالی نامناسبی داشت. او در اولین 
 Macworld سخنرانی اش در کنفرانس

حرف هایی زد که اعتراض خیلی ها را به همراه 
داشت. او اعالم کرد که مایکروسافت۱5۰ 

میلیون دالر در اپل سرمایه گذاری می کند. 
او ویدیویی از بیل گیتس به حضار نشان داد 
و گفت که »ما به تمام کمکی که می توانیم 

بگیریم، نیاز داریم«.

پیشنهاد عجیب مدیر عامل 
Dell به استیو جابز

در همان بحبوحه ی فشار مالی در سال 
۱997، مایکل ِدل مدیرعامل و موسس 

شرکت Dell، پیشنهادی عجیب و 
جنجالی را نزد جابز مطرح کرد. او گفت 

که اگر جای استیو جابز بود، همین 
االن شرکت را تعطیل می کرد و پول 
سهامداران را به آن ها برمی گرداند.

استیو جابز، اپل را از نو ساخت

اپـل از سـال ۱998 دوبـاره سـودآور شـد. بـه لطـف تالش هـای اسـتیو جابز در 
تمرکـز روی فروش کامپیوترهای مک و همچنین بی پروایـی او در کمک گرفتن 
از مایکروسـافت، اپل مجددا قدرت نمایـی کرد و خود را باال کشـید. در کنفرانس 
Macworld 1998، اسـتیو جابـز بـرای اولیـن بـار از عبـارت معـروف »یک چیز 
دیگـر« )One More Thing( خـود اسـتفاده کـرد. از اولین کارهای اسـتیو جابز 
پس از بازگشـت به اپل این بود که جلـوی ورود حیوانات خانگـی را به محوطه ی 
این شـرکت بگیرد. همچنین معروف اسـت که با بازگشت اسـتیو جابز، کیفیت 

غـذای غذاخوری اپل بسـیار عالی شـد!

J

آی + مک، فون، پاد و ...

 internet به کلمه ی iMac در نام i حرف انگلیسی
اشاره دارد. این محصول در سال ۱998 و همزمان 
با همه گیر شدن دسترسی به اینترنت معرفی شد. 

البته اپل به کلمات بیشتری مثل individual و 
innovation هم اشاره کرده است. به هر حال هنوز 

هم اپل از همین شیوه ی نام گذاری محصوالت 
استفاده می کند.

اپل ثرومتند می شود
در سال 2۰۱۱ خبری منتشر شد که موجی از 
شگفتی را در رسانه ها به همراه داشت. در این 

سال اعالم شد که نقدینگی شرکت اپل از وزارت 
خزانه داری ایاالت متحده ی آمریکا بیشتر است.

K
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مکینتاش در جلسه ی ساالنه ی 
سهام داران اپل معرفی شد ولی 
موفقیت اش به چند ماه اول عرضه، محدود 
بود. در سال ۱985، به دلیل عدم موفقیت 
 )John Sculley( مکینتاش، جان اسکالی
مدیر عامل اپل به همراه اعضای هیات 
مدیره، تمامی اختیارات اجرایی را از جابز 
گرفتند و او تنها به عنوان رییس هیات 
مدیره، باقی ماند.

جابز که پول زیادی از فروش تمام سهام 
اپل در بانک داشت، بخش گرافیک 
کامپیوتری شرکت »لوکاس فیلم« 
)Lucas Film( را خرید و این مجموعه ی 
جدید را »پیکسار« )Pixar( نامید. 
استیو جابز از پیکسار برای فروش 
کامپیوترهای رده باال به بیمارستان ها و 
ارتش استفاده می کرد ولی در کنارش، 
انیمیشن  هم تولید می کرد.

جابز برای رقابت با اپل، شرکت کامپیوتری 
»نکست« )NeXT( را به کمک تعدادی 
از کارشناسان سابق اپل تاسیس کرد. 
هیات مدیره ی اپل که این موضوع را برای 
شرکت شان خطرناک دیدند، استیو جابز 
را به طور کامل از اپل اخراج کردند.در سال 
۱988، شرکت نکست اولین کامپیوتر خودش 
را با نام NeXT Cube و با قیمت ده هزار دالر 
معرفی کرد. این قیمت کامال فراتر از هزینه ای 
بود که دانشگاه ها تمایل به پرداخت اش 
را داشتند؛ بنابراین استقبال زیادی از این 
کامپیوتر پیشرفته هم نشد. حتی کامپیوتر 
ارزان تر NeXT Station هم نتوانست فروش 
خوبی داشته باشد و با رفتن سهامداران اصلی 
این شرکت، بخش سخت افزار NeXT تعطیل 
و به یک شرکت نرم افزاری تبدیل شد.

 »استیو پاول جابز« 24 
فوریه ی ۱955 در شهر 

سانفرانسیسکو در ایالت 
 استیو به همراه ناپدری کالیفرنیا متولد شد.

و نامادری اش )پاول و 
 Bay کالرا جابز( در جنوب
 Santa و شهرستان Area

Clara زندگی می کرد. 
این منطقه، اوایل دهه ی 

۱95۰ میالدی به دلیل 
وجود شرکت های فعال در 
حوزه ی فناوری، به »دره ی 

سیلیکون« معروف شد. 
بنابراین، دوران نوجوانی 
استیو، در بین مهندسین 

الکترونیک سپری شد. 
همین روند باعث شد تا 

استیو با »استفان وزنیاک« 
)Stephen Wozniak( که 

یکی از شیفتگان دنیای 
الکترونیک بود، آشنا شود. 

پنج سال بعد، جابز وارد 
دانشگاه Reed شد ولی 

تنها پس از یک ترم، از این 
دانشگاه اخراج شد.

  در این سال جابز با همکاری 
دوست قدیمی اش، وزنیاک، کیت 
کامپیوتر شخصی Altair 8800 را 
تولید کرد و توانست توجه زیادی 

را به خودش جلب کند.

 )Apple( »این دو نفر در اولین روز ماه آوریل ۱97۶، شرکت »اپل 
را تاسیس کردند. جابز و وزنیاک در گاراژ خانه شان، برد کامپیوتر 
Apple I را مونتاژ و آن را به فروشندگان کامپیوتر می فروختند.
مدتی بعد، وزنیاک مدل بعدی این کامپیوتر را با قدرت پردازشی 
بیش تر تولید کرد. با سرمایه گذاری 25۰ هزار دالری یکی از 
مدیران ارشد شرکت اینتل، کامپیوتر Apple II توانست فروش 

زیادی داشته باشد و بنیان گذاران این شرکت را میلیونر کند.

 تنها چهار سال پس از تاسیس 
اپل، سهام این شرکت 

به صورت عمومی عرضه شده 
و به یک IPO تبدیل شد.

 استیو جابز پروژه ای با نام »مکینتاش« 
)Macintosh( را در اپل ایجاد کرد. 

مکینتاش یک کامپیوتر شخصی 
کوچک و ارزان بود که کارکردن با آن 

طبق گفته ی جابز، به سادگی کار کردن 
با یک توستر باشد. طراحی و ساخت این 

کامپیوتر، سه سال به طول انجامید.

استیو جابز با »الرن پاول« )Laurene Powell( ازدواج 
کرده و صاحب یک پسر به نام »رید« )Reed( شدند.

شرکت اپل در شرایط خوبی به سر نمی برد و مردم به جای 
کامپیوترهای مکینتاش، از کامپیوترهای مبتنی بر ویندوز 
95 استفاده می کردند. گیل املیو  )Gil Amelio( مدیر عامل 
جدید اپل برای رقابت با مایکروسافت، در پی خرید سیستم 
عامل NeXT یعنی NeXTSTEP برآمد ولی استیو جابز او را 
متقاعد کرد که کل شرکت NeXT را به ارزش 4۰۰ میلیون 
دالر خریداری کند. با خرید NeXT توسط اپل، استیو جابز 
دوباره به اپل بازگشت. با توجه به ضرر 7۰۰ میلیون دالری 
اپل در سه ماهه ی اول سال ۱997، املیو از سمت مدیریت 
عامل برکنار و استیو جابز به طور موقت، مدیرعامل اپل شد.

52



استیو جابز پس از ورود مجددش به اپل، مهندسین 
شرکت NeXT را در سمت های کلیدی اپل قرار داد و 
تعداد زیادی از کارمندان اپل را اخراج کرد. در سال 
۱998 جابز که همزمان مدیرعامل شرکت پیکسار هم 
بود از یک کامپیوتر شخصی فوق العاده با نام آی مک 
)iMac( پرده برداری کرد. آی مک نه تنها صنعت 
کامپیوترهای شخصی را تکان داد، بلکه توانست اپل را 
مجددا به دوران طالیی اش برگرداند. 

در جریان مراسم Macworld در سال 2۰۰۰، 
استیو جابز از سیستم عامل دسکتاپ انحصاری 

اپل با نام Mac OS X رونمایی کرد. درضمن، 
پسوند »موقت« هم از سمت وی برداشته شد و 

مدیر عامل ثابت اپل شد.

 استراتژی بعدی جابز برای افزایش سهم 
بازار اپل که در سال 2۰۰۱ معرفی شد، 

تاسیس فروشگاه های Apple Store بود. 
استیو جابز اعتقاد داشت که در محیطی 
که کامال توسط اپل اداره شود، می توان 

ارزش واقعی کامپیوترهای Mac را به 
کاربران انتقال داد.در همین شرایط، استیو 
جابز متوجه روند صعودی اشتراک گذاری 

موسیقی به صورت دیجیتال در جهان 
شد. جابز دستگاهی سفید، کوچک و 

دوست داشتنی را با نام »آیپاد« )iPod( و 
با شعار »یک هزار موسیقی در جیب تان« 

معرفی کرد.

استیو جابر متوجه شد که اگر 
مردم بتوانند مستقیما از آی تیونز 

موسیقی هایشان را خریداری کنند، 
میزان فروش این دستگاه ها بیشتر 

هم خواهد شد. همین موضوع 
سبب شد تا در سال 2۰۰3 میالدی، 

 فروشگاه موسیقی اینترنتی
 iTunes Music Store 

 معرفی شود.

در ادامه ی همین روند، استیو جابز در سال های 2۰۰4 و 
 2۰۰5، مدل های بعدی آیپاد را با نام های آیپاد نانو

 iPod Nano  و »آیپاد شافل«  )iPod Shuffle( معرفی 
کرد و موفقیت های بیشتر را برای اپل به ارمغان آورد. 
از طرف موفقیت های شرکت دیگر استیو جابز یعنی 
پیکسار و اختالفات بین او و مدیرعامل دیزنی، باعث 
شد تا قرارداد همکاری بین دیزنی و پیکسار لغو شود.

 هنگامی که مدیرعامل 
دیزنی تعویض شد 
 Bob( »و »باب ایگر
Iger(، به این سمت 
انتخاب شد، روابط 
بین استیو جابز و 
شرکت دیزنی مجددا 
بهبود یافت. ادامه ی 
این رابطه ی دوستانه 
باعث شد تا دیزنی در 
سال 2۰۰۶، شرکت 
پیکسار را به طور 
کامل خریداری کند و 
استیو جابز بزرگ ترین 
سهامدار و یکی از 
اعضای هیات مدیره ی 
دیزنی شود.

استیو جابز در اپل بر روی یک پروژه ی مخفی 
کار می کرد و توانست به کمک تیمی از بهترین 
متخصصان اپل، صفحه نمایشی با قابلیت لمس 

خازنی تولید کند. صفحه ای که می توانست دنیای 
کامپیوترهای شخصی را دگرگون کند. اما جابز 

تصمیم گرفت تا این نمایشگر را به جای کامپیوتر، 
بر روی یک گوشی موبایل پیاده کند. پس از دو سال 
 Macworld تالش بی وقفه، استیو جابز در کنفرانس

سال 2۰۰7 میالدی، از گوشی آیفون پرده برداری 
کرد. کنفرانسی که به نقطه ی عطف زندگی کاری 

استیو جابز معروف شد.

موفقیت بیش از انتظار آیفون، باعث شد تا این گوشی به 
کلیدی ترین محصول اپل تبدیل شود و استیو جابز نام 
 Apple Inc به Apple Computer Inc شرکت اپل را از
تغییر دهد. همین موفقیت، ایده ی تولید یک تبلت را در 
ذهن استیو جابز به وجود آورد. دستگاهی که نیاز کاربران 
را از تهیه ی یک کامپیوتر شخصی از بین ببرد. بنابراین در 
کنفرانس WWDC سال 2۰۱۰ میالدی، استیو جابز از اولین 
تبلت اپل با نام »آیپد« )iPad( پرده برداری کرد.

متاسفانه با وجود موفقیت های چشمگیر در زندگی کاری در اواخر سال 2۰۰3، مشخص شد که 
استیو جابز به بیماری سرطان پانکراس دچار شده است. با وجود عملی موفقیت آمیز بر روی جابز 
در سال 2۰۰4، در اواخر سال 2۰۰8 مشکل سرطان دوباره گریبانگیر او شد.حتی با وجود مشکالت 
پزشکی فراوان استیو جابز دو بار دیگر و در ماه های مارس و ژوئن 2۰۱۱، برای معرفی iPad 2 و 
سیستم ابری iCloud در مراسم اپل حاضر شد.جابز که از وضعیت سالمت خود باخبر بود و 
می دانست که مدت زیادی زنده نخواهند ماند، مدیر ارشد عملیات )COO( شرکت اپل یعنی تیم 
کوک )Tim Cook( را به عنوان جانشین اش انتخاب و در ماه آگوست سال 2۰۱۱ میالدی از سمت 
مدیریت عامل، کناره گیری کرد. استیو جابز در پنجم اکتبر سال 2۰۱۱ میالدی درگذشت.
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مایکروسافت مدتی است روی پلتفرم یونیورسال خود کار 
می کند. قبل از این درباره ی اپلیکیشن های یونیورسال فیسبوک، 
اینستاگرام و توییتر شنیده  بودیم اما ظاهرا اپ های یونیورسال 
 StarBucks دیگری هم در راه هستند. از میان آن ها می شود به
Uber، Vine و تعداد زیادی بازی اشاره کرد. در این کنفرانس به 
توسعه دهندگان گفته شد که از این به بعد می توانند جلوه های 
گرافیکی جذاب تری را به اپ های ویندوزی اضافه کنند. همچنین 
به آن ها مژده داده شد که می توانند از طریق یک ابزار دسکتاپ، 
اپ های قدیمی دسکتاپی را به ا پ های یونیورسال جدید تبدیل 
کنند. مایکروسافت می گوید ۱6 میلیون نرم افزار Win32 این 
پتانسیل را دارند که با ابزار جدید این شرکت، همین حاال به 
Windows Store وارد شوند.

مایکروسافت و اپلیکیشن های یونیورسال

مایکروسافت برای به روزرسانی ویندوز ۱۰ از لفظ »سالگرد« 
استفاده کرد. در کنفرانس Build 2016 اعالم شد در به روزرسانی 
»سالگرد ویندوز ۱۰« قابلیت های جدیدی به ویندوز ۱۰ اضافه 
خواهد شد. مثال امکان شناسایی بیومتریک کاربران به سیستم 
عامل و مرورگر وب اضافه خواهند شد. این سیستم با یک حسگر اثر 
انگشت که کنار ترک پد تعبیه می شود، کار می کند. در این مراسم 
همچنین از »پلتفرم یونیورسال ویندوز« هم حرف های زیادی زده 
شد؛ پلتفرمی که در کامپیوترهای شخصی، تلفن های هوشمند، 
هولولنز و گجت های پوشیدنی مشترک است.

در تابستان منتظر به روزرسانی بعدی ویندوز 10 باشید

همه آنچه باید درباره نوآوری های مایکروسافت در سال 2016 بدانید

محمد زرین صدف
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مایکروسافت در این کنفرانس عالقه ی 
مفرط خود را به استفاده از قلم  روی 
نمایشگرهای لمسی نشان داد. این 
 Ink شرکت یک محیط کاری را با نام
Workplace به نمایش گذاشت که 
چند اپ کاربردی هم آن را همراهی 
می کردند. کاربران به کمک قلم یا 
حتی نوک انگشتانشان می توانند با 
این سیستم کار کنند. فرض کنید 
روی Sticky Notes برای خودتان یک 
یادآور )ریمایندر( می نویسید. کورتانا 
می تواند زمان و تاریخ را از روی متن 
تشخیص دهد و سر موقع برای انجام 
کار مورد نظرتان به شما یادآوری کند.

قلم در آینده ی مایکروسافت 

نقش مهمی بازی می کند

مایکروسافت اعالم کرد نسخه ی توسعه دهندگان هولولنز )HoloLens( در دسترس است. قیمت 
این گجت فعال خیلی باالست و بازار هدف آن کاربران معمولی نیست. در این مراسم چند دمو از 
اپلیکیشن های هولولنز به حضار نمایش داده شد. یکی از آن ها Galaxy Explorer نام داشت که 

تصاویری هولوگرافیک از سیارات و کهکشان  ها را نشان می داد. خود اپلیکیشن و کد آن از امروز در 
دسترس است. ناسا در این مراسم هولولنزی را به حضار نشان داد که با آن می شود مثل دانشمندان 
آژانس فضایی، سیاره ی مریخ را مطالعه کرد. دموهایی هم از چند اپلیکیشن آموزش پزشکی در این 

مراسم نمایش داده شد.

مایکروسافت روی سرویس اسکایپ 
حساب ویژه ای باز کرده است. 
اسکایپ درحال حاضر بیش از 3۰۰ 
میلیون کاربر فعال ماهیانه دارد. این 
سرویس قرار است به زودی باهوش تر 
شود. از این به بعد امکان استفاده از 
دستیار صوتی کورتانا در اسکایپ 
وجود خواهد داشت. در این میان 
بات ها هم امکان ورود به مکالمات 
را خواهند داشت. کورتانا از یک 
بات معمولی باهوش تر است. بات ها 
می توانند به مکالمات ما وارد شوند 
و وظایف مختلفی مثل درخواست 
آدرس برای ارسال کاال یا رزرو صندلی 
هواپیما را انجام دهند. کورتانا به عنوان 
دستیاری هوشمند وظایف مهم تری 
مثل نمایش یک نقشه ی مناسب یا 
فرستادن پیام برای یک دوست را 
انجام خواهد داد. 

نسل جدید اسکایپ در راه است

هولولنز در دسترس است

از این به بعد می توانید روی کنسول اکس باکس تان به عنوان یک دستیار شخصی حساب باز کنید و از 
آن برای پیدا کردن بازی ها یا به اشتراک گذاشتن ترفندها کمک بگیرید. همچنین کورتانا قرار است در 

نسخه ی جدید ویندوز ۱۰ به روزرسانی های بزرگی را دریافت کند مثال 
کورتانا می داند که دیشب روی کدام فایل پاورپوینت کار می کردید یا 
این که بر اساس ایمیل ها و پیامک هایتان به شما در تعیین زمان قرار 

مالقات ها کمک می کند. 

کورتانا باهوش تر می شود

 Build ساتیا نادال، مدیر عامل شرکت مایکروسافت، در کنفرانس
2016 گفت که این شرکت در نظر دارد »گفت وگو« را به یک 

پلتفرم جدید در دنیای کامپیوترها تبدیل کند. این کار قرار است 
 )ChatBot( به کمک بات ها یا بهتر است بگوییم چت بات ها
اتفاق بیفتد. به عبارت دیگر مایکروسافت می خواهد به جای 

اپلیکیشن ها، پلتفرم هایی را معرفی کند که بر مبنای گفت وگو کار 
می کنند. 

مایکروسافت برای بات ها برنامه ی ویژه ای دارد

Bash Shell به ویندوز می آید. شاید زیاد از این جمله سر در نیاورید. به زبان ساده قرار 
است سیستم عامل ویندوز از لینوکس پشتیبانی  کند. یعنی چه؟ یعنی کدهای نیتیو 

اوبونتو )Ubuntu( روی ویندوز ۱۰ اجرا می شوند. حاال کدنویس ها می توانند در ویندوز 
یک پنجره باز کنند و خیلی راحت با دستورات لینوکس کار کنند. شاید کاربران عادی 

از اهمیت این موضوع بی خبر باشند؛ اما این قابلیت حتما برای توسعه دهندگان و 
برنامه نویسان، فوق العاده هیجان انگیز است. 

پشتیبانی ویندوز از لینوکس
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سقف تسال مدل3 از قسمت جلو تا تسال 3؛ خودرویی که آینده دنیای ماشین ها را تغییر خواهد داد
عقب سراسر شیشه است. درست مثل 

مدل Sاین خودرو عالوه بر صندوق عقب 
یک صندوق هم در جلو دارد؛ دقیقا 

همان جایی که در خودروهای بنزینی 
موتور و دیگر تشکیالت قرار گرفته، در 

خودروهای الکتریکی تسال تبدیل به 
صندوق بار شده است. 

تسـال مدل 3 با قیمـت پایه ی 35 هـزار دالر 
ارزان ترین خودروی این شـرکت اسـت. یک 
خودروی الکتریکـی زیبا و پیشـرفته از نوع 
سـدان، کـه می تواند در هر بار شـارژ شـدن 
تا 34۶ کیلومتـر را بپیمایـد. صاحب مدل 3 
به راحتی می توانـد شـب در پارکینگ خانه 
آن را به پریـز برق وصل کند و صبـح با باتری 
پر به سـر کار بـرود. احتمـاال بیشـتر مردم 
کافیسـت آن را فقـط هفته ای یک بار شـارژ 
کنند. چیزی کـه دربـاره ی مـدل 3 اهمیت 
خیلـی زیـادی دارد، قیمـت آن اسـت. این 
خـودرو در میـان ارزان تریـن خودروهـای 
الکتریکـی بـا کیفیت بـازار قـرار گرفتـه اسـت. خودرویی کـه »ایالن ماسـک« 
صاحب شـرکت تسـال می گوید در ایـن حدود قیمـت، بهترین اسـت. اگـر دالر را 
35۰۰ تومـان حسـاب کنیم، بـدون هرگونه هزینه ی اضافـی باید بتوانیـم در ایران 

تسـال مدل 3 را بـه قیمت ۱22 میلیـون تومان بخریـم. تقریبا هم قیمـت هیوندای 
النترا فول آپشـن 2۰۱۶. )طبق منابع قیمتی کـه در اینترنت وجود دارد( شـهرهای 

ما امـروز پـر از خودروهایی در این گسـتره ی قیمت اسـت.
نکتـه ای که وجـود دارد این اسـت کـه آیا دولـت می توانـد کاری کند کـه بتوانیم 
در ایـران خودروهـای الکتریکـی را بـدون نیاز بـه پرداخـت هزینه هـای اضافی 
خودروهـای وارداتـی، یا حتـی با نوعـی تخفیـف بخریم؟ این جـا اتفاقا سـازمان 
محیط زیسـت می توانـد نقش مهمـی ایفا کنـد. اکنون که شـهرهای بـزرگ ما در 
دود وسـایل نقلیـه ی بنزینی و گازوییلـی خفه شـده اند، به نظر می رسـد کاری که 

مردم بتواننـد خودروهـای الکتریکـی را ارزان منطقی بخرند. 
الزم اسـت تازه اقتصـادی هم که حسـاب کنیـم، سـوای هزینه هایی کـه به دلیل 
مضرات سـالمتی زندگـی در هـوای آلوده بـه ملت و دولـت تحمیل می شـود، هر 
سـال داریم میلیاردهـا دالر بنزین در موتـور خودروهایمـان می سـوزانیم. دولت 
حتی می توانـد بـرای واردات و خریـد خودروهای الکتریکـی یارانه هـم پرداخت 
کند. همین تسـال مدل 3 هرچنـد که 35 هـزار دالر قیمت دارد، ولـی دولت آمریکا 
بـرای خریـد آن 75۰۰ دالر به مـردم یارانه می دهد. یعنی مشـتری می توانـد آن را 

پس از ده سال انتظار باالخره تسال از خودروی الکتریکی ارزان قیمت 
خود به نام مدل3 رونمایی کرد. خودرویی به قیمت 35هزار دالر که 

ارزان ترین مدل این شرکت به حساب می آید و می تواند با یک بار 
شارژ کامل 34۶ کیلومتر را بپیماید؛  قابلیتی که برای یک خودروی 

الکتریکی عدد بزرگی است. 

ایرانی ها می توانند صاحب تسال مدل ۳ شوند؟
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مدل پایه ی این خودرو 
ظرف کمتر از شش 

ثانیه از سرعت صفر به 
100 کیلومتر بر ساعت 

می رسد. ظاهرا این خودرو 
نسخه های گران قیمت تر 

هم خواهد داشت که 
می توانند از این هم 

سریع تر شتاب بگیرند. 
تولیدکنندگان این خودرو 

امیدوارند در محصول 
نهایی که پایان سال 2017 

به بازار می آید، برد این 
خودرو در هر بار شارژ باز 

هم بیشتر شود. مدل3 با 
شبکه ی سوپرشارژ تسال 

سازگار است و می تواند با 
آن شارژ شود. سوپرشارژ 

شبکه ی شارژ تسال است که 
می تواند با سرعت زیادی 

خودروهای الکتریکی 
را کامال شارژ کند. این 
سرویس برای صاحبان 

خودروهای تسال رایگان 
است. تا پایان سال 2017 

یعنی همزمان با عرضه ی 
مدل3 تعداد 7200 

ایستگاه سوپرشارژ آماده ی 
سرویس دهی خواهد بود. 
این میزان دو برابر تعداد 
ایستگاه های فعلی است.

مدل3 هم مثل مدل S در 
نسخه های دیفرانسیل عقب و 
 )AWD( چهار چرخ متحرک

عرضه خواهد شد. داخل 
خودرو یک صفحه  ی نمایش 

لمسی 15 اینچی قرار دارد 
که به صورت لندسکیپ 
یا افقی در خودرو نصب 
شده است. در مدل S و 

مدل X این صفحه نمایش 
17 اینچی بوده و به صورت 
پرتره یا عمودی نصب شده 
است. سخت افزار مربوط به 
سیستم اتوپایلت یا رانندگی 
نیمه خودران استاندارد است 

و تمام ویژگی های ایمنی 
اتوماتیک فعال می شوند. 

فضای داخلی آن به اندازه ای 
است که پنج نفر بزرگ سال 
به راحتی در آن جا می شوند.

به قیمـت 275۰۰ دالر )9۶ میلیون تومـان( بخرد.خودروهای بـا کیفیت الکتریکی 
از برندهـای مشـهور در این گسـتره ی قیمـت زیاد هسـتند. مثال شـورولت بولت 
حـدود 37 هـزار دالر )۱3۰ میلیون تومـان( قیمـت دارد و می تواند در هر بار شـارژ 
322 کیلومتر راه بـرود. BMW i3 حدود 42 هـزار دالر )۱47 میلیون تومان( قیمت 
دارد و در هـر بار شـارژ ۱5۰ کیلومتر می رود. نیسـان لیف SV حـدود 34 هزار دالر 
)۱2۰ میلیـون تومان( قیمـت دارد و در هـر بار شـارژ 25۰ کیلومتر مـی رود. تویوتا 
میرای 57 هـزار دالر )2۰۰ میلیون تومان( قیمت دارد و در هر بار شـارژ 5۰۰ کیلومتر 
می رود. فولکس واگـن E-Golf SE 29 هزار دالر )۱۰۰ میلیـون تومان( قیمت دارد و 
در هر بار شـارژ ۱34 کیلومتـر می رود.این ها فقـط بعضی از خودروهـای الکتریکی 
ارزان قیمـت از شـرکت های معتبر هسـتند. بعضی شـرکت های چینـی هم وجود 
دارند کـه خودروهـای الکتریکی بـاز هم ارزان تـری تولیـد می کنند. بـا این حال 
کار آن ها ممکن اسـت حسـاب و کتاب نداشـته باشـد و با خودروهای کم کیفیت، 
مشـتری را دچـار مشـکل کننـد. در عین حـال بـه احتمال خیلـی زیـاد در یک 
دهـه ی آینده قیمـت خودروهـای الکتریکـی از همیـن برندهای مشـهور کاهش 
چشـمگیری خواهد داشـت و البته مسـافتی که می توانند در هر بار شـارژ شـدن 

بپیماینـد هم تـا حد خیلی زیـادی افزایـش می یابد.در هـر صـورت تقریبا همه ی 
ایـن خودروهـا در کشـور تولید کننـده بـا یارانه هـای چنـد هـزار دالری دولتی 
فروختـه می شـوند و بنابراین مشـتری می تواند بـا قیمت خیلـی ارزان تـر آن ها 
را بخـرد. به نظـر نمی رسـد خودروسـازهای داخلی ما فعـال بتوانند سـراغ مونتاژ 
یـا سـاخت خودروهـای الکتریکـی بروند. اگـر رفتند کـه بهتـر ولی تـا آن زمان 
بـه نظر می رسـد حـذف هزینه هـای واردات یـا در نظر گرفتـن یارانه بـرای خرید 
خودروهای الکتریکی مثل تسـال مـدل 3 یا خودروهای مشـابه، امر پسـندیده ای 
باشـد و التیامی بر هوای آلـوده ی شـهرهای بزرگ مـا. خودروهایی در گسـتره ی 
۱۰۰ میلیون تومـان که احتماال مـردم طبقه ی »متوسـط مرفه« مـا می توانند آن ها 
را بخرند.البتـه همچنان بحـث زیر سـاخت ها باقـی می مانـد. واردات خودروهای 
الکتریکـی بـه صـورت محدود مشـکلی ایجـاد نمی کنـد ولی اگـر قرار باشـد به 
صـورت گسـترده از آن ها اسـتفاده کنیم، به زیر سـاخت هایی مثل ایسـتگاه های 
شـارژ سـریع در شـهرها و جاده ها یا اصال تولید بیشـتر برق احتیاج پیدا می کنیم. 
البتـه ترجیحا برقی کـه پاک تر تولید شـود، در غیر ایـن صورت آلودگـی را فقط از 

شـهرها به بیرون از شـهر منتقـل کرده ایم.

مدل S و مدل Xخودروی الکتریکی 
تسال که درحال حاضر در بازار 
وجود دارند، بسیار گران قیمت 
هستند. قیمت هرکدام از آن ها 
بیشتر از 100 هزار دالر است. 
برای اینکه تسال بتواند ده برابر 

میزان فروش کنونی خودروهایش 
را بفروشد، باید مدل ارزان تری را 
به بازار ارایه دهد. بنابراین مدل3 

نقش مهمی در آینده ی این شرکت 
خواهد داشت.

برای مقایسـه بد نیست بدانید 
که بزرگ ترین رقیـب مدل 3 
خـودروی الکتریکی شـورلت 
بولت )Chevrolet Bolt( اسـت. 
جنـرال موتـورز می گویـد 
محدوده ی حرکت این خودرو 
با یک بار شـارژ 321 کیلومتر 
اسـت. قیمت آن هم حدود 30 

هـزار دالر خواهـد بود.

شورولت بولت

X و مدل S مدل
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پیدایش و رشد شبکه های اجتامعی در سال های 

اخیر به نقطه ی عطف ارتباطات انسان ها با یکدیگر 

تبدیل شده و این مساله تا آنجا پیش رفته است 

که شبکه های اجتامعی جزئی از سبک زندگی 

عده ی زیادی از ساکنین کشورهای مختلف  

شده اند. این روزها این شبکه ها از پربازدیدترین 

صفحه های اینرتنتی هستند. دیجی کاال به عنوان 

بزرگ ترین فروشگاه اینرتنتی کشور و مرجعی برای 

خرید باهوش، از ابتدای ظهور شبکه های اجتامعی، 

همواره به نیاز مخاطبانش توجه داشته است و در 

کنار فعالیت مستمر در سایت دیجی کاال اقدام به 

راه اندازی و فعالیت در شبکه های اجتامعی مختلف 

کرده  است. از اطالع رسانی درباره ی کاالهای جدید    

و متنوع، نقد و بررسی و برگزاری مسابقات گرفته تا 

فعالیت های اجتامعی، فرهنگی و زیست محیطی. 

اگر شام یکی از مشرتیان دیجی کاال هستید که هنوز 

در شبکه های اجتامعی دیجی کاال عضو نشده اید 

و از اتفاقات این شبکه ها بی خربید، این صفحات 

را بخوانید و شبکه ی اجتامعی مورد عالقه تان را 

انتخاب کنید تا در فضاهای دیگری هم با دیجی کاال 

همراه باشید. 

شبکه    های اجتماعی دیجی کاال

امـروزه اپلیکیشـن های موبایل 
تبدیل به بخش جدایی ناپذیری 
از زندگـی مـا شـده اند. آنقدر که 
مـا بهتریـن اپلیکیشـن در هـر 
حـوزه ای را روی گوشـی های مان نصـب می کنیم تا 
امکانات آن اپلیکیشن کارهای روزمره مان را راحت تر 
کنـد.  اگـر از وقت زیادی کـه برای خریـد می گذارید 
خوشحال نیستید و دوست دارید در حین انجام دادن 
کارهای دیگـر به راحتی هرچیـزی را کـه الزم دارید 
تهیه کنیـد، اپلیکیشـن دیجـی کاال به شـما کمک 
می کند همین شـیوه را تبدیل به  سـبک زندگی تان 
کنید.  با این اپلیکیشن به تمامی قسمت های سایت 
فروشـگاه دیجی کاال دسترسـی کامل دارید و هزاران 
کاال در دسته بندی های متنوع پیش روی شما است. 
در این اپلیکیشن به آسانی می توانید کاالی موردنظر 
خود را بررسـی نمایید، انتخاب کنید و با چند کلیک 

خرید خود را کامل کنید.  قطعا داشتن یک فروشگاه 
بزرگ شـامل انواع کاالهای دیجیتال، لـوازم خانگی، 
لوازم شـخصی و ...  همراه با قابلیت جستجوی صوتی 
کاالها)مخصوص سیسـتم عامل اندرویـد( در تلفن 
همـراه  بسـیار هیجـان انگیـز اسـت. بـرای داشـتن 
چنین فروشگاهی می توانید اپلیکیشـن دیجی کاال 

را بـه روش هـای زیر دانلـود و نصب کنید.

اپلیکیشن دیجی کاال

همیشه همراه
 شما هستیم
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تلگرام اینستاگرام

ایـن روزهـا تلگـرام محبوب تریـن شـبکه ی 
اجتماعـی بین ما ایرانی ها اسـت. کمتر کسـی 
را  می تـوان پیـدا کرد کـه عضو چندیـن کانال 
تلگرام نباشـد و روزانه و حتی سـاعت به ساعت 
تلگـرام خـود را چـک نکنـد. در این شـرایط از پیوسـتن بـه گروه 
تلگـرام دیجـی کاال غافـل نشـوید. اگـر می خواهیـد از جدیدترین 
پیشـنهاد های شـگفت انگیز روزانـه، تخفیف هـای محصـوالت و 
جشـنواره های فروش باخبر شـوید به خانـواده ی 22۰ هزار نفری 

مـا در تلگـرام بپیوندید.
telegram.me/digikala

صفحـه  ی دیجـی کاال در اینسـتاگرام حدود 
۱55 هـزار نفـر عضـو دارد. اگـر اینسـتاگرام 
خـود را بـه طـور مرتـب چـک می کنیـد 
می توانید با عضویـت در صفحه ی دیجی کاال 
از تخفیف هـای روزانه، کدهـای تخفیف، خبررسـانی درباره ی 
اضافه شـدن کاالهـای جدیـد، فروش هـای ویـژه و معرفـی 
محصـوالت جدیـد باخبر شـوید. عالوه بـر این هـا در صفحه ی 
اینسـتاگرام دیجی کاال می توانید پیگیر فعالیت های اجتماعی 
دیجی کاال و مسابقات آن هم باشـید.  در این صفحه دیجی کاال 
در زمینه ی فعالیت های اجتماعی اقدام به برگزاری مسـابقات و 
فراخوان هایی از جمله مسابقه ی لبخند آبی آسمان، مسابقه ی 
کتاب ها روایـت می کنند، فراخـوان به رنگ مهربانـی و ... کرده 
اسـت و در آینده هم رویدادهایی مشـابه را برگـزار خواهد کرد.

instagram / digikalacom

آپارات

اگـر به محتـوای دیـداری 
عالقـه ی بیشـتری داریـد 
هیـد  می  د جیـح  تر و 
بیشـتر وقـت خـود را بـه 
دیـدن ویدئـو بگذرانید به 
شـما دنبال کـردن کانـال رسـمی  دیجـی کاال در 
آپارات را پیشـنهاد می کنیـم. معرفی محصوالت 
جدید، نقـد و بررسـی کاالها از نگاه کارشناسـان 
دیجـی کاال و  ویدئوهای آموزشـی متنوع  و اخبار، 
محتوای کانـال دیجـی کاال را در آپارات هسـتند 
کـه بـا دنبـال کـردن کانـال می توانیـد آن هـا را 
مشـاهده کنید. در کنار این شبکه های اجتماعی 
می توانیـد دیجـی کاال را از طریـق فیسـبوک، 

توییتـر و گوگل پـالس هـم دنبـال کنیـد.
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خرید از دیجی کاال برای شما پر است از 
تضمین و اعتماد؛ در کنار تضمین کاال 
با قیمت مناسب، می توانید اطمینان 
داشته باشید که سایت دیجی کاال، اصالت 
تمام کاالهای خود را تضمین می کند. 
دلیلش هم روشن است؛ دیجی کاال برای 
موجودی کاالهای ارائه شده در وب سایت با 
شرکت های معتبر و وارد کنندگان رسمی و 
قانونی همکاری می کند. 

 تمام کاالهایی که در 
دی جی کاال به فروش 

می رسند دارای 
هولوگرام و برچسب 
معتبری هستند که 

نشان می دهد از مجرای 
قانونی وارد کشور 

شده اند. شرکت هایی 
که دارای شرایط الزم 

برای واردات رسمی 
نیستند یا مجوز 

نمایندگی رسمی 
ندارند، امکان واردات 

کاال ندارند و فعالیت 
آن ها غیرقانونی 

محسوب می شود.

باید در نظر داشته 
باشید که کشور 
سازنده تاثیری در 
اصالت کاال ندارد 
و تنها برند معتبر 
می تواند کیفیت 
یک کاال را تعیین 
کند. نمونه ی 
عینی آن کاالهای 
تولید شده در چین 
در بازار ایران و سایر 
کشورها هستند که 
تنها دلیل تولید کاال 
در این کشور، خط 
تولید ارزان است. 

اسامی شرکت های واردکننده ی قانونی کشور در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت ذکر شده 
است. این شرکت ها مجاز به فعالیت های قانونی هستند و باید گارانتی خدمات پس ازفروش را ارائه 

کنند؛ به همین دلیل است که گارانتی این گونه شرکت ها معتبر به حساب می آید؛ این راهی است برای 
شناسایی گارانتی های معتبر از نامعتبر. ازاین رو تمام محصوالتی که در سایت دیجی کاال برای فروش 
گذاشته شده اند، توسط نمایندگان رسمی آن برند در ایران گارانتی شده اند. تمام کاالهای عرضه شده 
در دیجی کاال اصل هستند و به هیچ عنوان کاالی کارکرده یا غیراصل در دیجی کاال به فروش نمی رسد. 
باید این نکته را در نظر داشت که اگر مشتریان بعد از تحویل کاال از مهلت هفت روز بازگشت استفاده 

کنند، درصورتی که با هرگونه ایراد و اشکال نرم افزاری و سخت افزاری مواجه شوند، بررسی آن برعهده ی 
شرکت گارانتی کننده است و دیجی کاال مسئولیتی در مقابل مشکالت به وجودآمده نخواهد داشت. 

رشکت های معترب

ضمانت اصل بودن کاال
یکی از 5 تفاوت دیجی کاال با دیگران

وقتی از اعتبار  یک برندحرف می زنیم
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دیجی کاال به منظور آسودگی خاطر و رضایت مندی بیشتر مشتریان، برای 
محصوالتی که نیاز به مهلت تسـت دارند، هفت روز فرصت بازگشت کاال در 
نظر گرفته اسـت. برای بهره مندی بهتر و سـریع تر از خدمات پس از فروش 

و اسـتفاده از این سـرویس، لطفا به موارد زیر توجه کنید:
 کلیه ی محصوالتی که باید از نظر فیزیکی سـالم به دست مصرف کننده 
برسـند )مانند کاالهای گـروه فرهنگ و هنر، ورزش و سـرگرمی، پوشـاک 
و لـوازم آرایشـی و بهداشـتی و مراقبـت، لوازم شـخصی برقـی و غیربرقی، 
کاالهای مصرفـی مانند کارتریج و جوهر چاپگـر و قطعات داخلی کامپیوتر 
ماننـد کارت گرافیـک، مادربرد، پردازنـده و نظایـر آن...( گارانتـی اصالت و 
سـالمت فیزیکی دارند و مشـمول هفت روز مهلت تسـت و بازگشـت کاال 
نمی شـوند. همچنین، کاالهایی کـه به عنوان هدیـه ی دیجـی کاال، همراه 
سـفارش ارسـال و در فاکتـور فـروش بـا مبلغ صفـر ریـال درج می شـوند، 

مشـمول هفت روز ضمانت تعویض نیسـتند. 
 از ارسـال کاال بـدون هماهنگـی با خدمـات پـس از فـروش دیجی کاال، 
خودداری کنید. برای تایید ارسـال کاال از طریق تلفـن، ایمیل یا مراجعه ی   
حضوری با کارشناسـان پشـتیبانی خدمات پس از فروش تمـاس بگیرید.

  می توانید با شـماره تلفن: 6۱93۰۰۰۰ )۰2۱( تماس بگیرید. )روزهای 
عادی سـاعت 9ـ۱7 بـا داخلـی 2، روزهای تعطیل یا سـاعات غیـراداری با 

داخلی ۱(
  می توانیـد در وب سـایت دیجـی کاال، بـه صفحـه ی تمـاس با مـا بروید. 
درخواسـت خـود را در کادر متـن پیـام درج کنیـد، موضـوع را »خدمـات 
پـس از فـروش« انتخاب کنیـد و شـماره ی پیگیری سـفارش و پیـام خود 

را ارسـال کنید.
 یا موضـوع را به همـکاران گفت وگوی آنالیـن اطالع دهید. )24سـاعته 

و 7روز هفته(
  لطفـا توجه داشـته باشـید کـه در هر یـک از روش هـای باال الزم اسـت 

شـماره ی پیگیری سـفارش را اعـالم کنید.
  هرگونه آسـیب و ایراد فیزیکـی یا وجود مغایرت در مشـخصات یا ظاهر 
فیزیکی با اطالعات وب سـایت را در اولین فرصت و حداکثر طی 24 ساعت 
پس از دریافـت کاال، به خدمـات پس از فـروش اطالع دهید. اگـر مغایرت، 
بدون اسـتفاده از کاال قابل مشـاهده باشد، باید کاال در شـرایط اولیه ی خود 

بوده و از آن اسـتفاده نشده باشد.
  اشـکال یا ایراد فنـی را باید حداکثر تا هفـت روز پس از دریافـت کاال، به 

دیجی کاال اطـالع دهید.
  در صـورت انصراف از خریـد، حداکثر تا هفـت روز، باید انصـراف خود را 
بـه واحـد خدمات پـس از فـروش اطالع دهیـد. در ایـن حالـت برگرداندن 
کاال تنهـا در صورتی امکان پذیر اسـت که در شـرایط اولیـه ی خود )پلمپ( 
باشـد، از آن استفاده نشـده باشـد و به همراه همه ی ملزومات و اقالم همراه 
آن ارسـال شـود. الزم به ذکر اسـت کاالهایـی که به دلیل ماهیـت خاص یا 
اسـتفاده ی شـخصی و با توجه به لزوم رعایت مسـائل بهداشتی نمی توانند 

بازپس داده شـوند، شـمول این بند نمی شـوند.
  ضوابط و مسـئولیت های مربوط به فروش محصوالت آرایشـی 
و بهداشـتی، لوازم شخصی و بهداشـت و مراقبت، لوازم بدنسازی 

و سنجش سالمت:
ـ اطالعات این محصوالت صرفا برای اطالع رسـانی اسـت و جنبه ی مشاوره 
نـدارد. خریدار باید قبل از اسـتفاده، نسـبت به کسـب اطالعـات حرفه ای و 
اخذ مشـاوره از متخصص مربوط اقدام  کند. همچنیـن نظراتی که کاربران 
در خصـوص کاال در وب سـایت درج کرده انـد، تجربه یا اطالعات شـخصی 

افراد اسـت و برای آنها و دیجی کاال مسـئولیتی ایجـاد نمی کند.
ـ دیجـی کاال مسـئولیتی در قبـال درسـتی اطالعـات فراهـم شـده روی 
بسـته بندی کاال نـدارد و مسـئولیت آن بـا شـرکت تولیدکننده کاالسـت.

ـ در صـورت عـدم آگاهـی، اطـالع و ناتوانـی مشـتری در اسـتفاده از ایـن 

محصـوالت یـا ایجـاد خسـارت نسـبت بـه خـود یـا محصـول، تمامـی 
مسـئولیت ها برعهـده ی مشـتری اسـت و فروشـگاه دیجـی کاال در ایـن 

خصـوص هیچ گونـه تعهـدی نخواهـد داشـت.
ـ دیجی کاال نسـبت به عـوارض جسـمی و بیماری های ناشـی از اسـتفاده 
از ایـن محصـوالت مسـئولیت و پاسـخگویی نـدارد. انجـام پیگیری هـای 
الزم باید توسـط مشـتری و از طریق شـرکت های مربـوط )نمایندگی ها و 

تأمین کننـدگان رسـمی کاال( انجام شـود.
  ضوابط و مسئولیت های مربوط به فروش پوشاک و کفش:

ـ بـه دلیل رعایت نکات بهداشـتی و شـخصی و طبیعت خاص فـروش این 
کاالها، این گروه شـامل مهلت تسـت هفـت روزه نیسـتند. بنابرایـن برای 
اسـتفاده از گارانتی سـالمت فیزیکی یا تعویض سـایز، مشـتری می پذیرد 
در اولین فرصت و حداکثر تا شـش سـاعت پس از دریافت کاال، درخواسـت 
خـود را بـا ذکـر شـماره ی پیگیـری سـفارش، بـه خدمـات پـس از فروش 

دیجـی کاال اطـالع دهد.
ـ درخواسـت تعویض سـایز تنها در صورتـی پذیرفته می شـود که کفش یا 
پوشاک فقط تست شده باشـند، در وضعیت اولیه و نو باشند و روی پوشاک 
هیچ گونه آثار اسـتفاده ماننـد لکه، رنگ پریدگـی یا بوی عطـر و بدن وجود 

نداشـته باشـد و مارک، دکمه و سـایر ملحقات جدا نشده باشد.
  بـرای ارسـال به دیجی کاال الزم اسـت کاال به خوبی بسـته بندی شـود و 
لوازم جانبـی و همه ی اقالم همـراه مانند کابـل، ریموت، باطـری، دفترچه 
راهنمـا، کارت گارانتی، کارت بیمه، بنـد، قطعات بسـته بندی و... به همراه 

کاالی اصلی ارسـال شود.
  اگـر کاال رمـز عبـور )password(، آی دی، اپـل آی دی )id( یـا الگـو 
)pattern(  دارد، الزم اسـت توسط مشتری برداشـته شود تا کارشناسان 

دیجی کاال امکان تسـت آن را داشـته باشـند.
  کاالی خریـداری شـده را بـه همـراه فاکتـور داخـل پاکـت یـا کارتـن 
جداگانه ای قرار دهیـد و از نوشـتن آدرس یا هر مورد دیگری روی بسـته یا 
جعبه ی اصلی خودداری کنید. برچسـب زدن یا نوشتن توضیحات، آدرس 
یـا هر مـورد دیگـری روی کارتن یا جعبـه ی اصلـی کاال یا پـاره و مخدوش 

کـردن آن، امـکان اسـتفاده از ضمانت بازگشـت را از بیـن می برد.
  پـس از این کـه کارشناسـان خدمات پـس از فـروش ایراد فنـی، وجود 
مغایـرت فنـی یـا فیزیکـی یـا آسـیب دیدگی ظاهـری را تاییـد کردنـد، 

هزینه هـای ارسـالی بـه عهـده ی دیجـی کاال خواهـد بـود.
  واریـز هزینه ی پسـت به حسـاب مشـتری در صورتی امکان پذیر اسـت 
که رسید پسـتی با مهر شرکت پسـت همراه کاال ارسال شـود. بنابراین اگر 
سـاکن شـهری به غیر از تهران هسـتید، برای بازگرداندن کاال تنها از پست 

پیشتاز اسـتفاده کنید.
  کارشـناس های خدمات پس از فـروش دیجی کاال ایرادهای اعالم شـده 
توسط مشـتری را بررسـی و کنترل می کنند. در صورت انصراف از خرید، با 
تایید شـدن ایراد یا مغایرت توسط کارشناسـان دیجی کاال، هزینه ی ارسال 

و دریافت مجـدد کاال به عهده ی مشـتری خواهد بود.
  در صـورت تاییـد ایـراد اعالم شـده توسـط کارشناسـان خدمـات پس 
از فـروش، می توانیـد کاالی خـود را بـا همـان مـدل یـا محصـول دیگری 

تعویـض کنید.
  پس از پذیرش کاال کارشناسـان خدمات پـس از فروش به طور میانگین 

ظرف 48 سـاعت کاری نتیجه ی تسـت را به مشتری اعالم می کنند.
  از هنگامـی که وضعیـت کاال در واحـد خدمات پس از فروش مشـخص 
شـود، اگر نیاز به اسـترداد وجه باشـد، حداکثر تا 48 سـاعت کاری مبلغ به 

حسـاب مشـتری واریز خواهد شد.
  لطفـا بـرای اطالعـات بیشـتر و دقیق تـر صفحـه ی »رویه ی هفـت روز 
http://www.digikala. بازگردانـدن کاال چگونـه اسـت؟« را بـه آدرس

com/page/Return-policy  روی وب سـایت مطالعـه کنیـد.

دیجی کاال، پس از خرید نیز همراه و 
پاسخگوی شامست
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فرم درخواست استفاده از خدمات پس از فروش دیجی کاال
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خانواده ی دیجی کاال در حال گسترش است و این گسترش نیاز به نیروهای متخصص در حوزه های کاری متفاوت دارد. ما در خانواده ی دیجی کاال 
تصمیم داریم در سبک زندگی سرزمین خود تغییر ایجاد کنیم. تغییری که رفاه، آرامش، امنیت و آسایش بیشتر را به دنبال دارد. لذت استفاده از 

فناوری های نوین محسوس و ملموس وارد زندگی عادی ما خواهد شد. 

دیجی کاال امروز از افرادی تشکیل می شود که پر شده اند از شوق، خواستن و یادگیری. افرادی که با استفاده از خالقیت خود به دنبال پیدا کردن بهترین 
راه حل برای مسائل هستند و هر روز برای بهبود فرآیند ها با ذهن باز تالش می کنند. تیمی که برایش احترام متقابل فارغ از سلسله مراتب یک اصل 

پذیرفته شده است. در دیجی کاال  در کنار هم فضای دوستانه ای داریم که باعث می شود آن هایی که در کاری حرفه ای هستند و تجربه ی بیشتری در 
انجام دادن کارها دارند، بدون هیچ چشم داشتی، دانسته هایشان را به دیگران آموزش دهند.

 دیجی کاال، نام پیشروی دنیای فناوری اطالعات کشور، این روزها بستر تحقق آرزوی آنهایی است که می خواهند رویا بسازند؛ آینده ای که در آن هم 
کارکنان و هم مشتریان، حال خوب مدام و هر روزه، بهترین خاطره شان است.

اگر شما هم مثل ما فکر می کنید و تمایل دارید در فرصت های شغلی اعالم شده به تیم ما بپیوندید، قطار ما که برای رسیدن به موفقیت های بزرگ و 
بزرگ تر با حداکثر سرعت در حال حرکت است، برای شما هم جا دارد. به ما ایمیل بزنید  و وارد شگفت انگیزترین تجربه ی زندگی حرفه ای تان شوید.

 پذیرای  نیروهای متخصص و مشتاق

عنوان شغلحوزه فعالیت

نرم افزار

برنامه نویس وب
برنامه نویس موبایل
طراح رابط کاربری

طراح تجربه ی کاربری

بازرگانی
خرید داخلی )مادر و کودک،صوتی و تصویری، مد و پوشاک و سایر رسته های دیجی کاال(

خرید خارجی 

فروش و بازاریابی

بازاریابی دیجیتال
تحقیقات بازار

مرکز نوآوری و خالقیت
گرافیک

محتوا
تولید محتوا )لوازم برقی، غیر برقی، مد و پوشاک و سایر رسته های دیجی کاال (

خبرنگار

لجستیک
برنامه ریزی انبار
ارسال و توزیع

jobs@digikala.com ارسال رزومه با درج عنوان شغلی به
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