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رسته ی مجالت خارجی دیجی کاال مانند یک دکه ی روزنامه فروشی 
شماره های جدید مجله های مهم خارجی را دارد. صفحات معرفی این 
رسته  را از دست ندهید. اگر آشنایی زیادی با مجله های خارجی ندارید، در 
بخش معرفی اجمالی محصول می توانید اطالعات خوبی درباره ی هر مجله 
به دست بیاورید؛ و بعد از این که مشتری ثابت یک یا چند مجله شدید، 
می توانید به راحتی مجله ی موردعالقه تان را در سایت سفارش دهید.

ایثار قنواتی

تحریریه

گاهی وقت ها میان ازدحام و مشغله های کاری 
»دیجی کاال«، خودمان هم فراموش می کنیم 
این جا دیگر فقط فروشنده ی ابزار دیجیتال 
نیست؛ یک فروشگاه بزرگ برای خرید 
هرآن چیزی ست که در زندگی روزمره مان 
نیاز داریم. دیدن صفحات »روی میز« این 
شماره، یادآوری خوبی بود از تصویر حقیقی 
»دیجی کاال«ی امروز. آن چه واقعا میانش قرار 
گرفته ایم.

نیام رسول زاده

مدیر ارشد محتوا

هم چنان تالش می کنیم تا نشریه ی دیجی کاال به 
سمت کاربردی شدن پیش برود. راهنمایی برای 

خرید آسوده تر شما، و هم زمان، آشنایی تان با 
امکان هایی که دیجی کاال برای خرید به صرفه تر در 

اختیارتان قرار می دهد. از جمله ی این امکان ها، 
کوپن های تخفیف است که از همین شماره ی در 

دست تان، به صفحات مجله افزوده شده و می توانید 
با استفاده از آن ها، مجموعه ای متنوع از هدیه تا 

ابزار کاربردی را با قیمت مناسب تر تهیه  کنید.

خرسو  نقیبی

رسدبیر 

28

44

52

35
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یکی از وظایف سازمان های تجارتی، هم زمان با 
توسعه، اختصاص بخشی از ظرفیت های خود به 
فرهنگ سازی است؛ آن چه دیجی کاال هم تالش 

کرده جزو برنامه های خود قرار دهد. »هایکو کتاب« 
تازه ترین این برنامه هاست. در صفحات مربوط به 

هایکوکتاب جزئیات این مسابقه را بخوانید.

نیاز زرین بخش

معاون رسدبیر

سال دهم| شماره 79 
)ویژه نامه فروشگاه اینترنتی دیجی کاال (

ISNN:2252-0651
آدرس: تهران- خیابان بهشتی، خیابان قنبرزاده، باالتر از 

تقاطع خرمشهر،خیابان ششم، پالک27 ، واحد 42
تلفن: 88537492 - فکس:  88537493

ماهنامه تحلیلی ارتباطات و فناوری اطالعات ایران
صاحب امتیاز: شرکت تحلیل گران عصر اطالعات

مدیرمسئول: حدید گالب

موسسه نوآوران فن آوازه 
آدرس: تهران- خیابان ولی عصر ،  خیابان عطار 

میدان عطار،  شماره 42 
تلفن تماس و فکس:   ۶۱93۰۰۰۰ - ۰2۱ 

صندوق پستی : ۱5875-34۶9
info@digikala.com
 www.digikala.com

چاپ: انتخاب رسانه-تلفن: ۰2۱-449۰53۰۰

2



همراه با 23 عدد رسی پیچ گوشتی%67

45,000تومان

15,000تومان

%67

آن چه حول وحوش بازاریابی فروش می گذرد، گاهی 
از خود ماجرا جذاب تر می شود. نمونه اش تیزر کمپانی 

LG برای گوشی تازه اش که با حضور جیسون استاتهام، 
حسابی دیدنی و به روز از کار درآمده است. پیشنهادم 

به غیر از دیدن صفحات مربوط به گوشی G5، دیدن اصل 
تیزر است؛ پرچنب وجوش، فن آورانه و تماشایی.

علیرضا  لطیفیان

مدیر هرنی

شاید تا همین چند سال پیش اگر قصد خرید ساعت داشتید، خیلی تحقیق می کردید 
و حتما بین برندهای معتبر سوییسی دنبال مدل مورد نظر خود می گشتید. اما  این 

روزها آن قدر برندهای متنوع  با مدل های گوناگون و قیمت  های اقتصادی تر زیاد شده 
اند که دیگر فرهنگ خرید ساعتی که قرار باشد برای ۱۰ سال آینده به دست کنید، 

تقریبا منسوخ شده  است.  از این به بعد، هر سال به یک ساعت جدید فکر کنید. 
پیشنهاد می کنم رسته این شماره با موضوع هیجان انگیز ساعت را   حتما ببینید.

آرش رشیف کیان

طراح گرافیک

17

26

56

41

48
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معرفی یک رسته :  ساعت |  فروش 
انحصاری: روغن موتور لوتوس | 

معرفی یک رسته :مجالت خارجی | 
کوپن تخفیف ویژه ی مجله دیجی کاال|   

سوپرمن بر فراز هوآوی: معرفی و 
بررسی P9 |   مرد هزار چهره ی ال جی: 

معرفی و بررسی G5  |    مسابقه:  
هایکو کتاب  |   برند دوست:   نامداران 

ارتباطات همراه

55-28

راهنمای خرید کاال براساس رنگ: 
 سبزآبی| المبورگینی هوراکان

تکرار خاطرات گاالردو

۶۱-5۶

 راحت و سبک |  همراه کوهستان 
 یک کارواش خانگی |   جایگزین برای 
لپ تاپ |   صدای دلنشین |   خوش بو و 

خاطره انگیز |   قدرتمند و باکیفیت

27-۱8

۱7-4
 روی میز:  میز شیرینی پزی  

ویترین:  ویترین کاالهای دیجیتال

%67
تا80,000تومان

پنج کاالی متنوع

تا%67

کوپن های 
تخفیف مخصوص 
خوانندگان مجله ی 
دیجی کاال را در 
صفحه ی 4۱  
پیدا کنید
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اگر تا به حال پختن شیرینی یا کیک را تجربه نکرده اید، وقت آن است که دست به کار شوید و یک کیک خانگی خوش طعم را برای صبحانه یا عصرانه آماده کنید. 
 در شیرینی پزی مانند خیلی از کارهای دیگر وقتی لوازم و ابزارها دم دست باشند، هم پخت شیرینی راحت می شود و هم اعتماد به نفس آشپز باال می رود 

و شیرینی یا کیک شما با بهترین طعم و شکل آماده ی سرو می شود.

کاالهای شیرینی پزی را از رسته ی لوازم آشپزی دیجی کاال بخرید
 و خانواده تان را به یک شیرینی خانگی مهمان کنید
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عکس: آتلیه دیجی کاال



نانوایی های تافتون و لواش یادتان است؟ تا قبل از وردنه های 
برقی یک نفر با یک وردنه ی بزرگ چوبی خمیر را صاف می کرد. 

وردنه ی پدرینی سری لیلو دوطرفه است و در دو سرش دو وردنه به 
اندازه  های ده و شش سانتی متر وجود دارد. سر های این وردنه یکی 

از ویژگی های منحصربه فرد آن است. می توانید از این وردنه برای 
پهن کردن خمیر شیرینی یا نان استفاده کنید و کابینت تان را با 

خرید وردنه هایی در چند اندازه شلوغ نکنید.

پخت و پز کیک یک طرف؛ تزیین کردن آن و 
خوش رنگ و لعاب کردنش هنگام سرو یک طرف 
دیگر. قیف خامه زن مدادی پدرینی سری دلچی 

برخالف مدل های قیف های خامه زن قدیمی 
اندازه ی جمع و جوری دارد و هنگام استفاده، 
خامه به دیواره ی آن نمی چسبد. عالوه براین، 

قیف خامه زن مدادی پدرینی سری دلچی شش 
سر با شکل های متفاوت دارد. می توانید با سر 

مدادی اش روی کیک تان یک مبارک باد بنویسید و 
با سرهای دیگر شکوفه و گل خامه ای درست کنید.

وردنه ی دو طرفه ی پدرینی

قیف خامه زن مدادی

11
cm

7
7 تکه

وزن:
230 گرم

وزن:
85 گرم

جنس بدنه:
چوب

۶



خیلی از ما به کیک هایی که در قالب های کوچک و دورچین پخته می شوند، 
کیک یزدی می گوییم؛ همان که جوان ترها به نام کاپ کیک می شناسند. قالب 

کیک سیلیکونی پدرینی سری دلچی برای پخت انواع کیک دانه ای مناسب 
است.  جنس سیلیکونی قالب کیک پدرینی نسبت به قالب های مشابه تفلون عمر 
بیشتری دارد. این قالب ها وزن کمی دارند و خمیر کیک بعد از پخت به راحتی از 

آن ها جدا می شود. هم چنین به سادگی خش نمی افتند و نمی شکنند. 

کف گیر سرو کیک پدرینی سری دلچی جنس پالستیکی دارد 
و ظرفی را که در آن کیک تان را سرو می کنید، خش نمی اندازد. 

این کف گیر با دیگر ابزار شیرینی پزی تان هماهنگی ظاهری 
دارد و هنگام کار حس خوبی به شما می دهد. 

ممکن است بخواهید روی کیک شکالتی یا نسکافه ای پودر کاکائو یا 
قهوه بزیزید و بعد با قیف خامه زن مدادی رویش شکوفه های سفید 

بزنید. الک و ظرف کاکائو پدرینی سری دلچی ریختن پودر کاکائو یا قهوه 
را  راحت می کند. الک پدرینی محفظه ی ظرف مانندی هم دارد که با یک 

در جداگانه  جای مناسبی برای نگه داری پودر کاکائو یا قهوه هم است.

قالب کیک سیلیکونی

الک و ظرف کاکائوکف گیر رسو کیک

  دسته ی این 
کف گیر عایق است 
و برای خارج کردن 

کیک از قالب هم 
مناسب است.

  قالب کیک پدرینی فرمش را در 
ماشین ظرف شویی از دست نمی دهد و 

می توانید آن را در ماشین  ظرف شویی بشویید. 

13
cm

وزن:
65 گرم

وزن:
80 گرم

وزن:
130 گرم

کشور مبدا برند:
ایتالیا

کشور مبدا برند:
ایتالیا

جنس بدنه:
استیل

7
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  قلم موی پدرینی 
برای پخت شیرینی  

و آشپزی کاربرد 
دارد. 

اگر به نقاشی عالقه داشته باشید، هر قلم مویی شما را سر ذوق می آورد. 
قلم موی سیلیکونی پدرینی در شیرینی پزی و آشپزی کاربرد دارد. 

می توانید در زمان پخت شیرینی کف قالب کیک را با این قلم مو چرب 
کنید و هنگام پخت پیراشکی زرده ی تخم مرغ را با این قلم مو روی 

پیراشکی ها بمالید تا حسابی برشته و طالیی شود. 

شیرینی پزها یک فوت کوزه گری برای پف کردن خمیر کیک تا سبک شدن خمیر 
شیرینی دارند و آن هم این است که آرد سفید را قبل از اضافه شدن به مواد چند 

باری الک می کنند. الک مکانیکی پدرینی در داخل دسته اش یک فنر دارد که هم 
الک کردن آرد را  راحت تر می کند و هم آرد را به اطراف نمی پاشد.

فکرش را بکنید برای تولد همسر یا فرزندتان کیکی شبیه گل روی میز بگذارید. 
این به راحتی با قالب کیک سیلیکو مارت اتفاق خواهد افتاد. با خرید این قالب کیک 

می توانید با یک تیر دو نشان بزنید و عالوه بر کیک، انواع ژله و کارامل را هم در این 
قالب درست کنید.

الک مکانیکی پدرینیقلم موی سیلیکونی

قالب کیک سیلیکو مارت

وزن:
45 گرم

قطر:
26سانتی متر

جنس دسته:
عایق

حجم:
3000 میلی لیتر

  جنس بدنه ی الک 
پدرینی از استیل و در برابر 

زنگ زدن مقاوم است.

8
cm
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  پره های مختلف برای مخلوط کردن 
 خمیر انواع کیک و شیرینی و 
مواد سبک مانند مایونز و تخم مرغ

  پره های هم زن 
مولینکس را 

می توانید در ماشین  
ظرف شویی بشویید.

6
6 تکه

  قالب شیرینی شفر، روکش 
نچسب باکیفیتی دارد و کیک 

به راحتی بعد از پخت از آن 
جدا می شود.

  قابل شست وشو در ماشین 
ظرف شویی

هم زدن رابطه ی مستقیمی در کیفیت و میزان پف کردن کیک خانگی دارد. هم زن 
مولینکس سری ایزی مکس دو پره ی فلزی و دو پره ی پالستیکی دارد. این پره ها 

برای هم زدن خمیر انواع کیک و شیرینی و تهیه ی انواع سس  بسیار کاربردی 
هستند. قیمتی که برای خرید هم زن مولینکس سری ایزی مکس پرداخت می کنید 

با توجه به نمونه های موجود در بازار و شناخته شده بودن برند بسیار مناسب است.

برای پخت کاپ کیک، قالب  حرف اول را می زند. قالب شیرینی شفر یک قالب نچسب 
است که پخت شیرینی را  راحت می کند. از قالب شیرینی شفر برای پخت کارامل 

فنجانی هم می توانید استفاده کنید. می توانید کاغذهای طرح دار کاپ کیک را داخل 
این قالب ها بگذارید و به تعداد قالب های کیک، کاپ کیک های شکالتی و وانیلی 

بپزید.

هم زن مولینکس

قالب شیرینی شفر

وزن:
یک کیلوگرم

جنس بدنه:
آلومینیوم

رنگ:
زرشکی

ابعاد:
18.5×30.5سانتی متر

توان:
200 وات

  انتخاب دو 
سرعت برای دستگاه 

و خروج میله ها با 
یک اهرم
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  کاسه ی بامبو را با دست بشویید و 
آن را در ماشین  ظرف شویی نگذارید. 

  در زیر این سینی یک پایه 
وجود دارد که چرخش آن را 

راحت می کند. 

  از سینی 
گردان بامبوم 
برای سرو 
کیک و پیتزا 
می توانید 
استفاده کنید.

  بهتر است سرویس کارد و 
چنگال استیل ایران را داخل ماشین 
ظرف شویی نگذارید چون به مرور 

زمان هم جنس براقش کدر می شود 
و هم ممکن است روکش طالیی 

دسته ی آن از بین برود. 

12
12 تکه

استفاده از ظرف های چوبی در آشپزخانه حس زندگی در 
طبیعت را منتقل می کنند. کاسه ی بامبوم برای سرو میوه در 
کنار کیک انتخاب خوبی است.  می توانید برای مخلوط کردن 
مایه ی کیک هم از این ظرف استفاده کنید. جنس چوب آن 

در برابر گرما و فشار آب ماشین  ظرف شویی چندان مقاوم 
نیست و ممکن است ترک بخورد.

سینی گردان برای مهمانی هایی که به صورت سلف سرویس پذیرایی می شود 
یا برای میزهای غذاخوری گرد بسیار کاربردی است. سینی گردان بامبوم با 

کاسه ی بامبوم ست است و در زمان سرو شیرینی یا کیک ترکیب هماهنگی را 
روی میز پذیرایی تان ایجاد می کند. 

کاسه بامبوم

سینی گردان بامبوم

کارد و چنگال استیل برای سرو کیک انتخاب کالسیکی است. ست کارد 
و چنگال براق مدل پاشا استیل ایران نسبت به محصوالت مشابه قیمت 

مناسبی دارد و خریدش مقرون به صرفه است.

ست کارد و چنگال 12 پارچه

جنس بدنه:
فیبر بامبو

جنس بدنه:
فیبر بامبو

جنس بدنه:
استیل

ابعاد:
24×8.5

ابعاد:
3.8×35×35 سانتی متر

وزن:
324 گرم
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  قابل استفاده در 
مایکروویو 

مهم نیست برای عصرانه مهمان به خانه دعوت کرده اید یا می خواهید 
خودتان به تنهایی یک بعدازظهر دل چسب را در خانه بگذرانید. 

چای خوردن در سرویس سبز رنگ چینی چای خوری زرین ایران هر 
کسی را سر ذوق می آورد. 

قالب کیک کمر بازشو یکی از راحت ترین قالب هایی است که تا به حال 
برای کیک پزی ساخته شده است. داخل این قالب را با قلم موی 

سیلیکونی پدرینی چرب کنید و مایع کیک را داخلش بریزید و بعد از 
۴۵ دقیقه به راحتی کیک را  از داخل آن خارج کنید.  بعد از پخت کیک 

این قالب را باز کرده، کمر قالب از کفه ی آن جدا شده و کیک بدون 
دردسر از قالبش خارج می شود. 

رسویس چینی چای خوری زرین ایران

قالب کیک کمر بازشو

17
17 تکه

کشور مبدا برند:
ایران

حجم قوری:
1.1 لیتر

جنس بدنه:
لعابی

جنس بدنه:
استیل

  قابل شست وشو در 
ماشین ظرف شویی

ارتفاع قالب:
6.5سانتی متر

وزن:
282 گرم

  قالب کیک کمر باز شو 
تا دمای 250 درجه ی 

سانتی گراد مقاوم است. 
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cm

   ترازوی آشپزخانه ی ساپر 
قابلیتی دارد که به صورت خودکار 

خاموش می شود. 

 نمایشگر دیجیتالی ترازوی 
ساپر اندازه های مواد را دقیق تر از 
ترازوهای عقربه ای نشان می دهد.

   روی صفحه ی 
دیجیتالی ترازو 
نمایش دهنده ی 
دمای محیط هم وجود 
دارد.

   تنها نقطه ضعف ترازوی ساپر 
کاسه ی پالستیکی آن است.

ترازوی آشپزخانه برای شیرینی پزی حکم قلب تپنده ای را دارد که در 
صورت خوب کار نکردن همه ی حساب و کتاب ها را به هم می زند. ترازوی 

آشپزخانه ی ساپر حسگر حرارتی دارد و برای پخت انواع شیرینی و دسر 
مناسب است. این حسگر در زمان درست کردن دسر ژله بستنی یا ریختن 

شکالت داغ روی شیرینی و کیک حسابی به کار می آید. 

اگر اهل درست کردن شیرینی با پودر آماده هستید، می توانید از 
هم زن های دستی استفاده کنید. هم زن های دستی هنگام کار مواد را 
به اطراف پخش نمی کنند و کنترل آن برای تازه کارها راحت تر است. 

هم زن پدرینی سری دلچی یک کار راه انداز سبک و راحت است. 

ترازوی آشپزخانه ی ساپر

هم زن پدرینی رسی دلچی

جنس بدنه:
پالستیک

وزن:
93 گرم

  در زمان کم شدن باتری، 
نشانگری روی صفحه ی 
دیجیتال میزان کم بودن 
باتری را نشان می دهد. 

  هم زن پدرینی سری 
دلچی را می توانید در 

ماشین ظرف شویی 
بگذارید و مطمئن 

باشید که شکلش بعد 
از شست وشو تغییر 

نمی کند.
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اگر طرف دار کاالی دیجیتالی هستید، این صفحه ها برای تان حکم منطقه ای از بهشت را دارد. دو صفحه ای که 
در ادامه می خوانید ویترینی از کاالهای دیجیتال موجود در سایت دیجی کاالست.   در این ویترین چهار مدل 

از پرفروش  ترین محصوالت دیجیتالی مانند لپ تاپ، تبلت، لوازم جانبی دیجیتال و لوازم جانبی کامپیوتر 
معرفی شده است. برای به دست آوردن اطالعات و جزئیات سخت افزاری یا نرم افزاری بیشتر درباره ی 

هر کدام از این کاالها می توانید به صفحه ی محصول در سایت دیجی کاال مراجه کنید. 



Apple iMac MK142 2015 
 21.5 inch All in One
8/10
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پ
پ تا

ن های ل
ش تری

پرفرو

ویرتین دیجیتال

ت
ن های تبل

ش تری
پرفرو

صویری
ی و ت

ن های  صوت
ش تری

پرفرو
ن های  کامپیوتر

ش تری
پرفرو

Lenovo Essential G5045 – FLenovo IdeaPad 300 – JASUS K550JX – ALenovo Essential G5080 – O

6.8/105.8/107.8/106.8/10

ASUS ZenPad 8.0 4G Z380KLMicrosoft Surface Pro 4- AASUS Fonepad 7 FE171CG 16GLenovo TAB S8-50LC - 16GB

7.7/108.6/107.8/108.1/10

LG 24MT45000 LED TV Canon EOS 700D With 2 lensCanon Powershot SX60 HS Samsung 48JU6980

10/107.8/107.6/107/10

Silicon Power Color Elite UHS-I U1ADATA Dashdrive HV620 - 1TBWestern Digital Ultra Premium - 1TBWestern Digital Ultra Premium - 2TB

8.1/108.6/107.2/107.7/10
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بین بگ  یک صندلی 
راحتی است که به دلیل 

فرم و وزن سبکی که دارد 
امروزه در خانه ها و طراحی 

دکوراسیون های داخلی دیده می شود. 
نشستن روی یک بین بگ هنگام فیلم دیدن 
یا کتاب خواندن، تجربه ای لذت بخش است.

6| 10
این صندلی مجهز به یک زیپ مخفی با پوشش چسب 

پارچه ای برای دست رسی آسان به محتویات درون بین بگ  

است.

امتیاز کاربران

انصار خوگر

تحریریه

  دارای روزنه های خروج هوا 
جهت تطبیق پذیری با فرم بدن

 ضد نفوذ آب و شست وشوی 
آسان رویه 
 دارای سطح نشیمن
 به طول 8۰ سانتی متر

بین بگ وندا مدل 05

راحت و سبک

 120×80CM 3.2KG Polyester
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دوچرخه کوهستان کنندال
 Trail 2 مدل 

همراه کوهستان

این دوچرخه ی کوهستان دارای 30 دنده است که با توجه 

به شیب مسیر می توان با عوض کردن دنده، انرژی مرصفی 

را هدایت کرد.

امتیاز کاربران

به دلیل دشواربودن مسیرهای کوهستانی استفاده از دوچرخه   ای 
مناسب برای ورزشکارانی که به این حرفه مشغول هستند از 

مهم ترین مسائلی است که باید موردتوجه قرار بگیرد. دوچرخه ی 
کوهستان »کنندال« مدل »Trail 2« به دلیل مقاومت، کیفیت و مشخصات فنی 

قدرتمندی که دارد یکی از گزینه های خوب موجود است.

Aluminum29in

  تایرهای مورداستفاده در دوچرخه های کوهستان 
به دلیل داشتن آج های بیشتر نسبت به سایر 

دوچرخه ها، حرکت در مسیرهای کوهستانی را 
آسان تر می کنند.

 ترمزهای استفاده شده در 
این مدل از ترمزهای هیدرولیک 

دیسکی هستند که نسبت به 
ترمزهای لقمه ای کارایی بهتری 

دارند.

  فریم آلومینومی 
 Double-Butted این دوچرخه 

با حفظ استحکام، باعث کاهش 
وزن آن نیز می شود.
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کارواش بلک اند دکر
TDK Plus PW1400   مدل 

داشتن یک کارواش خانگی برای کسانی که به نظافت منزل یا اتومبیل کارواش خانگی
خود اهمیت زیادی می دهند می تواند تجربه ای کاربردی باشد. با 

استفاده از این کارواش چندمنظوره تا حد زیادی می توان در وقت و 
هزینه صرفه جویی و از اتالف منابع جلوگیری کرده است.

8| 10
امتیاز کاربران

فشار آب خروجی  این کارواش 

در حدود 120 بار است که 

با توجه به اختالف فشار آن 

نسبت به آب شهری که بین 3تا 

5 بار است، کیفیت شست وشو 

به شدت افزایش پیدا می کند.

پیشنهاد
 ویژه

 این کارواش، شلنگ، 
نازل، ظرف اضافه کردن 

مواد شوینده، تفنگی، برس 
و کف شوی دارد. موتور یا 

در واقع پمپ این دستگاه از 
سه پیستون از جنس فوالد 

 )Stainless Steel( ضدزنگ
ساخته  شده است.

 سیستم TSS  )سیستم استپ 
کلی( باعث می شود به محض 
برداشتن انگشت خود از روی 

شستی دستگاه، جریان آب 
متوقف شود.

 وزن: 7.8کیلوگرم
 طول شلنگ و کابل برق: 5 متر

 حداکثر گرمای آب ورودی: 50 درجه سانتی گراد
 حداکثر دبی آب: 6.2 لیتر در دقیقه

 موتور این کارواش از 
نوع القایی است و توان آن 

1400W  است.
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»تبلتی که می تواند جایگزین لپ تاپ شما باشد«، این شعار مایکروسافت در زمان عرضه ی 
سرفیس  پرو بود. شعاری که بسیاری از افراد را برای داشتن چنین محصولی متقاعدکرد. 

مایکروسافت این بار و در ادامه ی مسیر گذشته، »سرفیس پرو 4« را عرضه کرد.

SSD
Internal 
Storage

128GB
6300U

 Core-i-5
DDR3
4GB

HD graphics 
520GPU

  قلم  سرفیس پرو 4 می تواند 
تا 1024 سطح فشار را تشخیص 
دهد که در مقایسه با 256 سطح 

فشار سرفیس پرو 3، بسیار 
حساس تر و دقیق تر است

  نمایشگر 12.3 اینچی این تبلت دارای 
رزولوشن 1824 × 2736 پیکسل است 
که نسبت به مدل گذشته ی خود بزرگ تر 
و باکیفیت تر شده  است.

  این تبلت  8.4 میلی متر 
ضخامت و 786 گرم وزن 
دارد که باعث شده است 
نسبت به نسل قبل خود 
باریک تر و سبک تر باشد.

  دوربین دوم این تبلت 5 مگاپیکسل است 
و در پشت آن یک دوربین 8 مگاپیکسلی 

قرار دارد که توانایی فیلم برداری با کیفیت 
FULL HD را نیز دارد.

تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 همراه با کیبورد

جایگزینی برای لپ تاپ 

8.5| 10
مایکروسافت ادعا کرده است که رسفیس پرو 4 در 

کاربری های ترکیبی و مداوم، حداکرث تا 9 ساعت شارژ 

نگه می دارد؛ اما میزان شارژدهی واقعی این محصول چیزی 

در حدود 5 تا 6 ساعت است.

امتیاز کاربران
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 132×16.8 ×40.5CM

14.8KG

 امکان ضبط به صورت  
Real Time از دیگر 
ویژگی های این کیبورد است.

 6720 آرپژیاتور آماده و 
256 حالت آرپژ به انتخاب 
کاربر در این کیبورد تعیبه 
شده اند.

88
Number of 

Keys

مدل MOX8 از کیبوردهای سینتی سایزر است که از ویژگی های 
منحصر به فردی برخوردار است و می تواند صدای ۱28 پلی فونی را 

پخش کند.  به صفحه ی این ساز در سایت دیجی کاال مراجعه کنید و 
نمونه های اجرا شده، با این ساز را بشنوید.

کیبورد سینتی سایزر یاماها 
MOX8 مدل

صدای دلنشین

22
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این کیبورد - قابلیت اتصال از راه دور به نرم افزارهای آهنگ سازی 

 Cubase ،برای  سیستم عامل  ویندوز Cubase 5.5, SONAR 8

Logic 9, Digital Performer 6, 7 ,5.5 برای  سیستم عامل  

مکینتاش را دارد.

امتیاز کاربران
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یک انتخاب حرفه ای

در دنیای امروز که اهالی موسـیقی به سرعت 
هرچـه تمام تر در حـال خلق و پیشـی گرفتن 
از یک دیگـر در سـاخت آهنگ هـا هسـتند، 
آفرینش یک صدای شـفاف، غنـی و باکیفیت 
در کم تریـن زمـان ممکـن گزینـه ی مهمـی 
اسـت که یاماهـا با سـال ها تجربه در سـاخت 
سـینتی سـایزر در اختیـار نوازنـدگان و 

آهنگ سـازان حرفـه ای می گـذارد.
انتخاب یـک سینتی سـایزر حرفـه ای برای 
تمامـی آهنگ سـازان و نوازنـدگان دنیـای امـروز موسـیقی یـک امـر جـدی و 
اجتناب ناپذیـر اسـت؛ دسـتگاهی کـه بتوان بـا آن موزیک هـا و صداهـای مورد 
نظـر خـود را خلـق و به راحتـی آن را اجـرا کـرد. این کـه کار بـا دسـتگاه، سـاده 
و لذت بخـش باشـد می توانـد کمـک بزرگی بـرای آهنگ سـازان حرفـه ای این 
روزگار محسـوب شـود. یاماهـا شـمارا وارد دنیـای حرفه ای ها کـرده و امکانات 
بی نظیـری بـا نهایـت کیفیـت به شـما عرضـه می کنـد. خلـق موسـیقی زمان 
کوتاه تـری می بـرد و تمـام نیازهـای یـک نوازنـده و آهنگسـاز را یک جـا در 

اختیارتـان می گـذارد.

  مشخصات و امکانات
 سینتی سـایزر سـری MOX را می توان نسـخه ی تعدیل شـده ی سـری بسـیار 

موفـق Motif بـا ترکیبی از کالویه های »میدی  کنترلر« دانسـت. سـری موتیف 
بـرای اولیـن بـار در سـال 2001 معرفـی و روانه ی بـازار شـد. کمپانـی یاماها با 
معرفـی سـری موتیف در واقع یک دسـتگاه قدرتمنـد را برای صداسـازی و اجرا 

طراحـی و عرضـه کرد. 
سـري  XS  موتیف، شـامل تعـدادي از بهترین صداهاي پیانو اسـت که تا به حال 
از طرف شـرکت YAMAHA ارائه شـده اسـت. MOX 8 هم چـون عضو قدیمی تر 
خـود، بـه موتـور صـدای AWM2 مجهـز شـده، کـه از توانایـی تولیـد صـدای 

آرتیکوالسـیون )Articulation( بهـره می برد. 
در قلـب ایـن کیبـورد تغییـر زیادی نسـبت به سـری موتیـف دیده نمی شـود. 
MOX8 3۵۵ مگابایـت سـمپل و 2670 شـکل مـوج )Waveforms(  را درون 
خـود جای داده اسـت. تعداد سـازهای از پیش تعریف شـده )Preset( 102۴ و 
تعـداد درام کیت هـا 6۴ عدد اسـت. هم چنیـن این دسـتگاه از 128 صـدا و یک 
  )Performances( بهره می برد. تعداد پرفرمنس هـا GM درام کیت اسـتاندارد
در ایـن کیبـورد 2 بانـک 128 عـددی و تعـداد فیلترهـا 18 عـدد اسـت. تعداد 
افکت هـای اصلـی در ایـن سیتی سـایزر همچـون گذشـته بسـیار متنـوع و 

کاربردی اسـت.
 افکت اضافه شـونده )A  )Insertion  و B برای این دسـتگاه در نظر گرفته شـده 
اسـت. MOX 8  قابلیت سمپل تا حداکثر 102۴ شـکل موج )Waveforms( را 
دارد کـه تا 128 »بانک کلیـد« )Key Banks( برای هر شـکل موج قابل تعریف 
اسـت و درکل می توان به حداکثر۴096 بانک کلید رسـید. این دسـتگاه سینتی 
سـایزر می تواند بیـش از 6000 عدد آرپژیاتور در اختیار شـما 
بگـذارد. محصـوالت خانـواده ی موتیـف امـکان سـمپل از 
ورودی هـای آنالـوگ L/R و خروجـی اسـتریو را دارد. نـرخ 
 نمونه بـرداری در  MOX8 16بیـت و ۴۴.1 کیلو هرتز اسـتریو

 است. 
ایـن دسـتگاه قابلیـت اسـتفاده بـه صـورت یـک کیبـورد 
میـدی  کنترلـر را نیـز دارد. بـا اتصـال دسـتگاه بـه کمـک 
کابـل میـدی بـه یـک کامپیوتـر می توانیـد از نرم افزارهـای 
ال و  Cubase بـه بـا  5.5 DAW( نظیـر  زی)  آهنگ سـا
Logic 9  اسـتفاده کنیـد. بـه صـورت کلـی و در جمع بنـدی 

می تـوان گفـت کـه ایـن دسـتگاه ترکیبـی از موتـور صدایـی 
 Sampler بـا کالویه هـای میدی بـا قابلیت   Motif Racks XS
و Arpeggiator اسـت. موتـور صدایـی Motif Racks XS  یک 
دیوایـس سـخت افزاری بسـیار حرفه ای سینتی سـایزری اسـت 
کـه نمونـه ی آن در تمامـی اسـتودیو های حرفـه ای موسـیقی 
موجـود اسـت. حـاال یاماهـا ایـن موتورصدایـی پیشـرفته را در 
قالـب یـک کیبـورد طراحی و بـا قیمتـی مقرون به صرفـه عرضه 

کرده اسـت.

کیبورد رولند
Prelude  مدل 

کیبورد یاماها 
Tyros5 76 Keys مدل

کیبورد سینتی سایزر یاماها
Reface CS مدل 

10/10 7/10 8/10

وحید خراسانچی

این کاالها را هم ببینید
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نوع رایحه ی این عطر تند وخنک  و ساختار آن خوراکی، شیرین، 

طبیعت و گل است.

امتیاز کاربران

ادو پرفیوم الفکتیو استودیو 
 Lumiere Blanche مدل

خوش بو و خاطره انگیز

در روزهای بهاری و تابستانی پیش رو، داشتن یک عطر خنک می تواند 
 Lumiere Blanche حس بهتری به شما بدهد. الفکتیو استودیو مدل

چون  یک ادو پرفیوم  است، از پخش بو و ماندگاری نسبتا باال برخوردار 
بوده و برای این روزها بسیار مناسب است. این عطر را هم آقایان و هم بانوان می توانند 

استفاده کنند.

Eau De 
Parfum

Made in 
France

100ML

روی بطری، در یک کادر مستطیلی 
نشان تجاری اولفکتیو استودیو و نام 
Lumiere Blanche که سازنده ی 
این عطر است وجود دارد.

  نت آغازی: هل، دارچین و گیاه انیسه

   نت میانی: گل زنبق، چوب کشمیر و بادام

    نت پایانی: مشک، چوب صندل، چوب سدر و دانه ی تونکا
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Lumiere Blanche   برخورد نزدیک از نوع

»مالیـم و دلنشـین«؛ این عبـارت کوتاه ترین 
و گویاتریـن تعریفـی اسـت که می تـوان برای 
»Lumiere Blanche« ارائـه کـرد. این عطر 
 Olfactive« محصولـی از برنـد فرانسـوی
Studio« اسـت. ایـن ادو پرفیـوم 100 
میلی لیتـری یـک پیلـه ی نـرم از ترکیبـات 
پـودری و ادویـه ای خنـک اسـت. با اسـتفاده 
از Lumiere Blanche در گرمـای سـوزان 
تابسـتان حـس آرامـش خواهیـد داشـت. 
فلسـفه ی طراحـی این عطر درسـت ماننـد دیگـر عطرهـای Olfactive Studio به 
تکنیک هـا و ظرافت هـای ریـز عکاسـی برمی گـردد. عکس هـا و کمپیـن تبلیغاتی 
Lumiere Blanche پـر از مناظـر زیبای سـاحلی و شـن های سـفید آن اسـت. این 
 )Massimo Vitali( »عکس هـای هنرمندانـه را عکاس مشـهور »ماسـیمو ویتالـی
گرفته اسـت.وقتی که Lumiere Blanche را روی پوسـت و محل نبض تان اسـپری 
کنیـد، نت هـای آغازی بـا سـروصدای فراوانی به اسـتقبال شـما خواهند آمـد. این 
نت هـا از ترکیـب هـل، دارچیـن و گیاه انیسـه سـاخته شـده اند. این شـروع قصه ی 
شـاهکار عطرسـاز معـروف »Sidonie Lancesseur« اسـت. در ادامـه نت هـای 
میانـی کـه کامال پـودری و چوبی انـد، وارد عرصـه می شـوند. بوی گل زنبـق، چوب 

کشـمیر و بـادام عناصر تشـکیل دهنده ی این نت ها هسـتند. پـس از مدتی طوالنی 
نت هـای پایانـی به آرامـی جـای نت هـای میانـی را می گیرنـد. بـوی مشـک، چوب 
صنـدل، چـوب سـدر و دانـه ی تونـکا حـس اعتمادبه نفـس و شـجاعت را در شـما 

بیشـتر می کننـد. 
ادو پرفیـوم الفکتیـو اسـتودیو Lumiere Blanche در سـال 2012 معرفـی شـده 
و از آن زمـان تاکنـون یکـی از پرفروش تریـن و محبوب تریـن عطرهـای ایـن برنـد 
به حسـاب می آیـد. بـوی تنـد و خنـک این عطـر طـراوت و تازگـی را به شـما هدیه 
می کنـد. بطـری کتابـی و خوش دسـت Lumiere Blanche بـه شـکلی طراحـی 
شـده که سـلیقه ی هـر دو طیـف آقایـان و بانوان را پوشـش دهـد. روی شیشـه نام 
Lumiere Blanche بـا خطـی خوش دیده می شـود. این شیشـه در عین سـادگی، 
بسـیار هوشـمندانه و محکم سـاخته شده اسـت. اگر کمی با دقت نگاه کنید، نشـان 
 Lumiere Blanche را روی گردن بطری مشـاهده خواهید کـرد. خرید Olfactive
بـا توجه بـه قابلیت اسـتفاده مشـترک برای آقایـان و بانوان بسـیار به صرفـه خواهد 

بـود.  در حقیقـت بـا خرید ایـن عطر با یـک تیـر دو نشـان خواهید زد. 
اگـر تهیـه ی این عطـر برای شـما مقدور نیسـت، چنـد پیشـنهاد جایگزیـن وجود 
 Parfums De Marly Galloway، دارد. بـرای مثـال می توانیـد عطرهایـی ماننـد
 Olfactive Studio Flash Back، ،Bramble Signature Collection B N2

Lubin Figaro را انتخـاب کنیـد.

علی رحیمی

 ادوپرفیوم الفکتیو استودیو

Flash Back مدل 

 ادو پرفیوم برمبل 

Signature Collection B N2 مدل

ادو پرفیوم پرفیوم دو مارلی 

Galloway مدل

8/10 6/10 8.5/10

ساختار کلی
  چوب

  تند
  پودری
  مشک

  بالزامیک

فصل
  بهار

  تابستان
  پاییز

ویژگی های منحرصبه فرد
  قیمت متوسط

  بطری محکم و خوش دست
  قابلیت استفاده ی مشترک برای آقایان و بانوان

  فرمول یگانه و تند و تیز

این کاالها را هم ببینید
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نسخه ی کوچک آیپد پرو می تواند ارتقای چشمگیری برای کاربران 

آیپدهای قدیمی باشد.

  آیپد پرو 9.7 اینچی 
همانند آیپد پرو 12.9 
اینچی از قلم و کیبورد 
بهره می برد که همان 
کیفیت و راحتی را نیز 

دارد اما کیبورد آن کمی 
کوچک تر است.

امتیاز کاربران

 تبلت  مدل 
  iPad Pro

ویژگی هایی که تبلت آی پد پرو دارد این محصول را به 
یکی از بهترین تبلت های ده اینچی تبدیل کرده است. 

نمایشگری خیره کننده، سخت افزاری قدرتمند، دوربینی 
مسحور کننده، اسپیکرهای باکیفیت و طراحی  شیک و زیبا با رنگ بندی 

متنوع هرکسی را برای داشتن این تبلت وسوسه می کند.

256GB

Apple A9X

DDR4
2GB

PowerVR 
GT7900 GPU

 نمایشگر 9.7 اینچی این تبلت دارای 
رزولوشن 1536 × 2048پیکسل است 

 263.9ppi و از تراکم پیکسلی 
بهره می برد.

 این تبلت تمام فلزی 
 تنها 444 گرم وزن دارد و ابعاد آن
 6.1 × 169.5 × 240 میلی متر است.

9.7 اینچی
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این کاالها را هم ببینید

مجموعه ای از بهترین ها

تبلت اپل

  iPad mini 4 مدل

ظرفیت 16 گیگابایت

تبلت اپل 

 iPad Pro 12.9 inch مدل

ظرفیت 128 گیگابایت

 تبلت اپل 

 iPad Air 2 4G مدل

 ظرفیت 64 گیگابایت

8/10 8/10 9.5/10

بـرای کاربرانی کـه جابه جایی آیپـد پرو 12.9 
اینچـی برای شـان کار سـختی به حسـاب 
می آیـد یـا افـرادی کـه احسـاس می کننـد 
آزادی عمـل کمـی در تبلت هـای آیپد مینی 
دارند، آیپدی با نمایشـگر 9.7 اینچی بهترین 
انتخاب اسـت. این تبلت با بهترین نمایشـگر، 
بهتریـن سـخت افزار، بهتریـن دوربیـن و 
بهتریـن بلندگـو در میـان تمـام تبلت هـا، 
به عنـوان محبوب تریـن انـدازه ی نمایشـگر 

آیپدهـا از سـوی اپـل،  معرفی شـده  اسـت.

  طراحی و ساخت
برتریـن تبلـت 10 اینچـی دنیا شـباهت های ظاهـری و سـخت افزاری زیـادی با 
آیپدهای گذشـته دارد. ازنظر ظاهری  این تبلت بسـیار شـبیه به آیپد ایر2 اسـت 
و اگـر آن را از نمای روبـه رو در کنار ایر2 قرار دهید، قادر به تشـخیص آن نخواهید 
بـود. وزن و ضخامـت ایـن محصـول بـا ایـر2 مـو نمی زنـد و مطمئنـا از کارکردن 
بـا آن لـذت خواهید بـرد. آیپـد پـرو 9.7 اینچـی، 6.1 میلی متر ضخامـت و ۴۴۴ 
گـرم وزن دارد. امـا انـدک تفاوت هـای ظاهـری  بین ایـن دو تبلت وجـود دارد که 
می تـوان به لنز برجسـته ی دوربین اصلـی و رنگ جدیـد صورتی آیپد پرو اشـاره 
کـرد. هم چنیـن این تبلـت برخالف ایـر2 چهـار اسـپیکر اسـتریو دارد و بر لبه ی 

سـمت چـپ آن پین هایی بـرای اتصال بـه کیبـورد قـرار گرفته اند.

  دوربین
خوش بختانـه برجسـتگی لنـز دوربیـن 
آیپـد پـرو آن قدر زیاد نیسـت که سـبب 
لرزش دسـتگاه روی سـطوح صاف شود. 
البتـه می توان این مشـکل کوچـک را با 
خرید یـک کاور برطـرف کـرد. آیپد پرو 
بهتریـن تبلت برای عکاسـی اسـت. اگر 
یکـی از آیفون هـای 6s یا SE را نداشـته 
باشـید، مطمئنـا از کیفیـت دوربین این 
آیپـد شـگفت زده خواهیـد شـد؛ زیـرا 
دوربین هـای آیپـد پـرو و آیفون هـای 
جدید هیـچ فرقی با هم ندارنـد. بنابراین 
شـاید خرید آیفون و آیپـدی که کیفیت 
دوربیـن کامال مشـابهی دارنـد، چندان 
منطقـی  بـه نظـر نیایـد. دوربیـن 12 
 LED مگاپیکسـلی این آیپد بـا دو فلش
همـراه شـده و می توانـد فیلم هایـی بـا 

حداکثـر کیفیـت 4K بگیرد. 

  سخت افزار
چیـزی که این محصول را از سـایر تبلت هـای 10 اینچی بازار متمایـز می کند، قدرت 
سـخت افزاری بسـیار باال و پشـتیبانی از دو وسـیله ی جانبی قلم و کیبورد است. آیپد 
پـرو 9.7 درسـت ماننـد نسـخه ی بزرگ تر خود یعنـی آیپد پـرو 12.9 بـه پردازنده ی 
A9X مجهـز شـده و می تواند تنـه به تنـه ی لپ تاپ هـای ارزان قیمت بزنـد. البته این 
سـخت افزار چندان هم ایده آل به نظر نمی رسـد. گرچه وجـود دو گیگابایت حافظه ی 
رم در ایـن محصـول تأثیـر منفـی در تجربه ی کاربـری روزانه ی شـما نمی گـذارد؛ اما 
ممکـن اسـت زمانـی کـه برنامه ها یـا تب هـای زیـادی از سـافاری را باز گذاشـته اید، 
اندکـی با تأخیـر روبه رو شـوید. به طورکلی آیپد پرو 9.7 تبلت بسـیار سـریعی اسـت 
و از کار کـردن بـا آن نهایت لـذت را خواهیـد برد. شـارژدهی این تبلت، کافـی به نظر 

می رسـد و بـا یک بار شـارژ کامـل می توانید تا بیـش از 10 سـاعت بـا آن کار کنید.

  سیستم عامل
چیـزی کـه از مشـخصات فنـی و اعـداد و ارقـام مربـوط بـه ایـن تبلـت مهم تر 
اسـت، تجربـه ی کاربـری  اسـت و آیپد پـرو 9.7 یکـی از بهترین تبلت هـا از نظر 
تجربـه ی کاربـری اسـت. یکـی از ویژگی هـای نرم افـزاریiOS9 در تبلت هـا 
کـه اکنون بـه بلـوغ و تکامل خوبـی رسـیده، قابلیـت Split Screen اسـت. به 
لطـف پشـتیبانی برنامه هـای  App Store از ایـن ویژگـی، می توانیـد هم زمان 
دو برنامـه را در کنـار هـم اجـرا کنیـد. البتـه قابلیـت Drag and Drop در این 

نسـخه از iOS وجـود ندارد.

  جمع بندی
درمجمـوع اگـر بـه دنبال تبلتی هسـتید کـه بـا آن بتوانید طراحـی با قلـم و تایپ با 
کیبورد را انجام دهید و بهترین تجربه ی فیلم دیدن و مرورگری  وب را داشـته باشـید، 
آیپـد پـرو 9.7 بهترین انتخاب تـان خواهد بود کـه با اختالف می تـوان قهرمانی لیگ 
تبلت هـای 10 اینچـی را بـه آن اعطـا کرد؛ امـا اگر بخواهید به چشـم یـک محصول 
قابـل جایگزین بـا لپ تاپ ها بـه آیپد پرو نـگاه کنید کمبودهایـی در آن وجـود دارد. 
به طورمثـال فلش USB به طور مسـتقیم به این تبلت وصل نمی شـود یـا نمی توانید 

بیـش از دو برنامه در این تبلـت اجرا کنید.

سهی شیرازی



بـرای بعضی هـا سـاعت ماننـد 
یکـی از اعضـای بدن شـان اسـت 
و نمی تواننـد آن را از دست شـان 
جـدا کننـد. ایـن دسـته از آدم ها 
ننـد ماشـین بازها و  درسـت ما
موبایل بازهـا مـدام در بـازار دنبال 

مدل هـای جدیـد بـا کارایـی تـازه 
می گردنـد و تـا جایـی کـه جیب شـان 

اجـازه دهـد، ساعت شـان را بـا توجه به 
تکنولوژی، بـه روز می کنند. بـرای بعضی  

دیگـر سـاعت بیشـتر جنبـه ی تزیینـی 
دارد. آن را بـا انگشـتر، دسـت بند رنـگ 

لباسـی کـه پوشـیده اند سـت می کنند. 
بـرای هـر دو گـروه از ایـن سـلیقه ها در 

دیجـی کاال سـاعت پیـدا می شـود. فقط 
کافی اسـت کمـی وقت بگذارید و سـاعت 

مـورد عالقه تـان را از هـر برنـد و رنـگ 
انتخـاب کنیـد.

ی کاال
ی دیج

ترنت
ه این

 فروشگا
ساعت

در رسته ی 

م تان است
ر پیش چش

عتب
ی م

دها
ی برن

ت ها
ساع

ی از 
سیون

 کلک

  در دنیــــای تـــو
ساعت چند است؟
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دانه
 مر

ربه ای
 عق

مچی

  قطر صفحه: 43 میلی متر
  فرم صفحه:  گرد

  رنگ صفحه:  مشکی
  جنس شیشه:  یاقوت

  جنس بدنه:  فلز

  جنس بند:  چرم

  نوع قفل بند:  سگکی ساده
  مقاوم در برابر آب
  عقربه های شب تاب
  منبع انرژی:  باتری

  تکنولوژی ساخت:  الکترونیکی
   نوع کاربری:  روزمره، رسمی و 

کالسیک
   فرم صفحه:  گرد

  رنگ:  طالیی

   جنس بند:  چرم
  رنگ صفحه:  قهوه ای

  جنس بدنه:  استیل ضد زنگ

  منبع انرژی:  باتری
  نوع قفل بند:  سگکی ساده

  وزن: 9۱ گرم
  فرم صفحه: گرد

  جنس شیشه: یاقوت

  جنس بدنه:  استیل ضد زنگ

  جنس بند:  چرم
  مقاوم در برابر آب

  کرنومتر یا کرنوگراف: دارد
  منبع انرژی:  باتری

Cover ساعت مچی عقربه ای  

Candino ساعت مچی عقربه  ای  

Seiko ساعت مچی عقربه ای 
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معرفی یک رسته

انه
ی  زن

ربه ا
 عق

مچی

  رنگ: سبز تیره
  فرم صفحه:  گرد

  جنس بند:  الستیک
  کرنومتر یا کرنوگراف:  دارد

  قابل استفاده برای خانم ها و آقایان
  ضد آب

  عقربه  های شب تاب:  دارد
  منبع انرژی:  باتری

  نوع کاربری:  روزمره
   فرم صفحه:  گرد
   جنس بند:  چرم
  جنس بدنه:  فلز

  رنگ:  مشکی
  نوع قفل بند:  سگکی ساده

  ضد آب
  منبع انرژی:  باتری

Swatch ساعت مچی عقربه ای  

Ice-Watch ساعت مچی عقربه ای  
  نوع کاربری: روزمره

   فرم صفحه: گرد
   جنس بند: سیلیکون

  وزن: 38 گرم
  نوع قفل:  بندسگکی ساده

  ضد آب
  منبع انرژی: باتری

Bering ساعت مچی عقربه  ای  

3۰



انه
ودک

ی ک
ربه ا

 عق
مچی

  نوع کاربری:  روزمره
  فرم صفحه:  گرد

  رنگ صفحه:  آبی
  ضد ضربه و ضد آب

  کرنومتر:  دارد

  قطب نمای دیجیتال
  نور پس زمینه

  عقربه های شب تاب
  منبع انرژی:  باتری

  نوع کاربری:  روزمره
   فرم صفحه:  گرد

   جنس بدنه و بند:  الستیکی

  رنگ:  نارنجی
  ضد آب

  منبع انرژی:  باتری

Baby-G ساعت مچی بچه گانه  

Flik Flak ساعت مچی عقربه ای  
  فرم صفحه:  گرد

  رنگ صفحه:  صورتی
  جنس شیشه:  معدنی

  جنس بدنه و بند:  پالستیک
  نوع قفل بند:  سگکی ساده

  ضد آب
  منبع انرژی:  باتری

Swatch ساعت مچی عقربه ای  
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معرفی یک رسته

ت زنانه و مردانه
س

مچی دیجیتالی

  قابل استفاده برای خانم ها و آقایان
   مقاومت باال در برابر نفوذ غبار و رطوبت

  جنس بند و بدنه:  پالستیکی
  رنگ بند:  خاکستری

  فرم صفحه:  گرد
  تاریخ شمار، آالرم و نور پس زمینه

  منبع انرژی:  باتری

  تکنولوژی ساخت:  کوارتز
   جنس شیشه:  معدنی

   جنس بدنه:  پالستیک
  فرم صفحه:  گرد

  رنگ بند:  نارنجی
  نور پس زمینه، آالرم، تاریخ شمار

  منبع انرژی:  باتری

  قابل استفاده برای خانم ها و آقایان
  رنگ بند:  قرمز

  نوع قفل بند:  سگکی ساده
  ضد آب

  فرم صفحه:  گرد
  نور پس زمینه، آالرم، تاریخ شمار

  منبع انرژی:  باتری

Puma ساعت مچی دیجیتالی  

Rodania ساعت ست مردانه و زنانه  

  قطر صفحه:  مدل مردانه 39 میلی متر 
و مدل زنانه 28 میلی متر

  وزن:  مدل مردانه 99 گرم و مدل زنانه ۶4 گرم
  فرم صفحه:  گرد

  جنس شیشه:  یاقوت
  توضیحات جنس بدنه:  استیل ضد زنگ

  رنگ بند:  نقره ای

  فرم صفحه: گرد
   جنس بدنه و بند:  استیل
  رنگ:  طالیی و نقره ای

  ضد آب
  منبع انرژی:  باتری

  مدل زنانه روزشمار ندارد

  نوع کاربری: لوکس، رسمی و کالسیک
  تکنولوژی ساخت: کوارتز

  وزن: مدل مردانه ۱35 گرم و مدل زنانه 87 گرم
  فرم صفحه: مستطیل

  جنس شیشه: یاقوت
  جنس بدنه: استیل ضد زنگ و سرامیک

  رنگ بند: مشکی و نقره ای
  مقاوم در برابر آب
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مند
هوش

  مناسب برای آقایان و خانم ها
  وزن:  35 گرم

  فرم صفحه:  مستطیل
  رنگ بند:  طوسی

  هشدار: پیام کوتاه، ایمیل، نمایش 

شماره یا نام فرد تماس گیرنده
Bluetooth  :اتصاالت  

  محاسبه کالری ومسافت طی شده
  کنترل پخش موسیقی روی گوشی
  حسگر شتاب سنج و گام شمار

  نوع کاربری:  ورزشی و روزمره
  وزن: 47 گرم

  فرم صفحه:  مربع
  جنس بدنه: آلومینیوم

  جنس بند:  الستیکی
  نوع قفل بند:  سگکی ساده

iOS سازگار با  
  مناسب برای خانم ها

MyKronoz ساعت هوشمند  

iLife ساعت هوشمند  
  صفحه نمایش:  لمسی

  وزن:  ۶۰ گرم
   نوع کاربری:  ورزشی، روزمره

   فرم صفحه:  مستطیل
   جنس بدنه: پالستیک

  هشدار: پیام کوتاه، ایمیل، نمایش شماره 
یا نام فرد تماس گیرنده

Android و iOS سازگاری با  
   قابلیت نصب سیم کارت و کارت حافظه
   دوربین با قابلیت عکاسی و فیلم برداری

   شارژ سریع
   قیمت مناسب

  کنترل زمان و کیفیت خواب
  ساعت هوشمند Apple Watch  محاسبه ی کالری مصرفی
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معرفی یک رسته

تزیینی

ورزشی

  سنسور ضربان قلب
  محاسبه ی تعداد گام ها و مسافت طی شده

  نمایش کالری سوزانده شده
  قابلیت ارتباط با تلفن همراه به وسیله ی بلوتوث

  پیگیری وضعیت خواب
  باتری قابل شارژ

  ضد آب

  سنسور ضربان قلب
  محاسبه ی مسافت طی شده

  تحلیل عملکرد ورزشی بعد از هر تمرین
GPS مجهز به  
  ارتفاع سنج

  باتری قابل شارژ
  ضد آب

  سنسور ضربان قلب
  نمایش کالری سوزانده شده

  برنامه ی تمرینی برای پیشرفت آمادگی 
جسمانی

  نمایش درصد چربی از دست رفته
  دارای کرنومتر

  ضد آب

Polar ساعت مچی  

Lexon ساعت دیواری عقربه ای  

  نوع ساعت: دیواری
  ابعاد: 5۰ × 24۰ میلی متر

  جنس قاب: پالستیک
  فرم صفحه: گرد

  ثانیه شمار ندارد
  منبع انرژی: باتری

Harmony ساعت دیواری  

  کیفیت ساخت خوب
  ابعاد: ۶2۰×۶2۰ میلی متر

  فرم صفحه:  گرد
  رنگ صفحه:  سفید
  نمایش زمان:  عدد
  منبع انرژی:  باتری

Lexon ساعت رومیزی  
  ابعاد:  9۰ × 5۶ × 7۰ میلی متر

  جنس قاب:  پالستیک
  فرم صفحه:  مربع

  عقربه های شب تاب
  ثانیه شمار و آالرم
  منبع انرژی:  باتری
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 با قدرت
برانیـــد

5 رو غن موتور لوتوس که فقط
  در دیجی کاال عرضه می شوند

خودرو مانند هر محصول دیگری نیاز به مراقبت و نگه داری صحیح دارد 
تا با اطمینان از سالمت آن، رانندگی ایمن و مطمئنی داشته باشیم. یکی 

از مهم ترین نکات در نگه داری از خودرو توجه به روغن موتور آن است 
که نقش مهمی در افزایش عمر خودرو و موتور آن دارد. روغن موتورها 

به طور متوسط از 8۰ درصد روغن پایه و 2۰ درصد مواد افزودنی تشکیل 
می شوند و وظیفه ی استارت راحت و آسان، روان کاری قطعات موتور 

و جلوگیری از سایش، کاهش اصطکاک و کاهش رسوبات در محفظه ی 
احتراق موتور، محافظت از موتور در مقابل زنگ زدگی و خوردگی، 

آب بندی فشارهای احتراق، تمیز نگه داشتن و خنک کردن قطعات 
موتور و... را برعهده دارند. در حال حاضر روغن   موتورها به سه نوع کلی 

مینرال، نیمه سنتتیک و سنتتیک تقسیم می شوند. برای اینکه بدانید 
کدام روغن موتور برای خودروی شما مناسب است، بهترین مرجع، 

دفترچه ی راهنمای خودرو یا برچسب های داخل محفظه ی موتور است. 
زمانی که روغن موتور تا این اندازه برای خودرو مهم است و با توجه به 

تعدد محصوالت مختلف، بدیهی است که باید بهترین نوع آن را انتخاب 
کنیم. پاالیشگاه »لوتوس« بزرگترین پاالیشگاه نفت اروپای مرکزی است 

که با استخراج نفت دریای بالتیک، یکی از بزرگترین تولیدکننده های 
روغن موتور، گریس، بنزین، گازوئیل و سوخت دیزلی است. در ادامه 

پنج محصول از بهترین روغن موتورهای این شرکت معرفی می شوند که 
به  طور انحصاری در سایت دیجی کاال موجود هستند.
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Exclusive:روغن موتور های لوتوس

مدل Synthetic Plus 4L چهار لیرتی  
 نوع روغن:   بنزینی/دیزلی

 حجم:  4 لیتر
  مدل:  SAE 40 -5W  مناسب برای موتورهای 

تولید شده از اکتبر سال 2۰۱۰ میالدی تا سال 2۰۱۶
  شرایط نگه داری:  در فضای مسقف به دور از باران 

و گرد و خاک
  دارای تاییدیه از مرسدس بنز، ب  ام  و، پورشه، پژو 

سیتروئن، جنرال موتورز، فولکس گروپ و فورد

 QUAZAR K 4L چهار لیرتی 
  نوع روغن:  بنزینی/دیزلی

 حجم:  4 لیتر
  مدل:  5W 40- مناسب برای موتورهای 

تولید شده از سال 2۰۰5 میالدی تا سال 2۰۱۰ 
  شرایط نگه داری: در فضای مسقف به دور از 

باران و گرد و خاک
  دارای تاییدیه از کیا موتورز

 مدل QUAZAR K 1L یک لیرتی
 نوع روغن:   بنزینی/دیزلی

 حجم:   ۱ لیتر
  مدل:  5W 40- مناسب برای موتورهای 

تولید شده از سال 2۰۰5 میالدی تا سال 2۰۱۰ 
 شرایط نگه داری:  در فضای مسقف به دور از 

باران و گرد و خاک
 دارای تاییدیه از کیا موتورز

3۶



 مدل Semisyntetic 1L یک لیرتی
  نوع روغن:  چهار فصل

 حجم:  ۱ لیتر
  مدل:  SAE 40 -10W  مناسب برای 

خودروهای سواری بنزینی با تکنولوژی موتور 
تولید شده تا انتهای سال 2۰۰4 میالدی

 شرایط نگه داری:  در فضای مسقف
 دارای تاییدیه از مرسدس بنز و فولکس گروپ

  مدل Semisyntetic 4L چهار لیرتی 
 نوع روغن:   چهار فصل

 حجم:  4 لیتر
 مدل:  SAE 40 -10W مناسب برای 

خودروهای سواری بنزینی با تکنولوژی موتور 
تولید شده تا انتهای سال 2۰۰4 میالدی

 شرایط نگه داری: در فضای مسقف
 دارای تاییدیه مرسدس بنز و فولکس گروپ
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معرفی یک رسته

خریدن و خواندن به روز نشریات خارجی، از آن جایی که نمی توانیم این 
نشریه ها را در دکه های روزنامه فروشی  شهر مان پیدا کنیم، معموال کار آسانی 

به نظر نمی رسد؛ گروه فرهنگ و هنر دیجی کاال این اتفاق را برای تان شدنی 
کرده است. زیرمجموعه ی کتاب و مجالت گروه فرهنگ و هنر مثل یک دکه ی 

روزنامه فروشی شماره های جدید و قدیمی مجله های مهم خارجی را مقابل 
چشم تان می گذارد تا مطابق سلیقه و عالقه تان از خواندن مجله های خارجی 

بی نصیب نمانید. در این بخش می توانید مهم ترین مجله های هنر، دکوراسیون، 
اجتماعی، ورزش و موضوع های متنوع دیگر را پیدا کنید. اگر آشنایی زیادی با 
مجله های خارجی ندارید، در بخش معرفی اجمالی محصول می توانید اطالعات 
خوبی درباره ی هر مجله به دست آورید، انگار جلوی یک دکه ی روزنامه فروشی 

فرصت داشته باشید مجله مورد نظرتان را ورق بزنید. بعد از این که مشتری 
یک یا چند مجله شدید، می توانید به راحتی مجله ی مورد نظرتان را در سایت 

سفارش دهید و چند روز بعد آن را دریافت کنید. این بخش دیجی کاال هر 
ماه به روز می شود و شماره های جدید مجله هایی که آن سوی آب ها منتشر 

می شوند، فقط با چند روز تاخیر به دست تان می رسند. 

در گروه فرهنگ و هنر دیجی کاال می توانید شماره های 
به روز مجله های معروف خارجی را بخرید

 در بیسـت سـال گذشـته   هربـار مجلـه ی سایت  اندسـاوند  
)Sight & Sound ( از منتقـدان سـینمایی دربـاره ی بهتریـن فیلم 
تاریـخ سـینما نظرسـنجی می کـرد، »سـرگیجه« ی هیچـکاک به 
عنـوان اولیـن فیلم و »همشـهری کین« اورسـون ولـز دومین فیلم 
بـود. اما کم تر کسـی فکـر می کرد در نظرسـنجی سـال 2012جای 
ایـن دو فیلـم بـا هـم عـوض شـود. سایداندسـاوند عـالوه بـر ایـن 
کـه یکـی از معتبرتریـن ماهنامه هـای سـینمایی جهـان اسـت، به 

نظرسـنجی هایی که هر ده سـال یک بار از منتقدان شناخته شده ی 
سـینما انجـام می دهد شـهرت دارد. سایت اند سـاوند در چند سـال 
 Directors’ اخیـر عالوه بـر منتقـدان، از کارگردان ها هم بـا عنـوان
Top Ten Poll درباره ی بهترین فیلم عمرشـان نظرسنجی می کند 
کـه آن هـم جذابیت های خـودش را دارد. سـردبیر سایت اند سـاوند 
نیک جیمز، یکی از منتقدان شناخته شـده ی سینماست.  این مجله  

زیـر نظر موسسـه ی فیلم بریتانیا منتشـر می شـود.

Sight & Sound

   سایت اند ساوند در 
انگلستان و با حمایت 
موسسه ي فیلم بریتانیا 
منتشر مي شود و یکي از 
معتبرترین مجله های 
سینمایي جهان است.

   زبان انگلیسی
  انتشار از سال ۱932

  ماهنامه 
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برای گروهـی کـه عالقه مند به دنیـای علم 
و تکنولـوژی هسـتند، گزینه هـای متنوعی 
از مجله هـای مختلـف در سـایت دیجی کاال 
وجـود دارد. یکـی از معتبرتریـن مجله های 
این بخـش ماهنامه ی نشـنال جئوگرافیک 

)National Geographic( اسـت.

فکـرش را بکنیـد کـه در یکـی از بعدازظهرهـای طوالنـی بهـار همان طور که 
روی کاناپـه ی خانه تـان لـم داده ایـد و مجلـه ای را ورق می زنیـد، مطلبـی 
دربـاره ی تغییر دکوراسـیون اتاق نشـیمن یـا ایده های جذابی دربـاره تبدیل 
کـردن بالکن دو متری تـان به یـک باغچه ی جمع وجـور آپارتمانـی بخوانید. 
ایده هایـی کـه بـه جـای این کـه جیب تـان را خالـی کنند، بیشـتر بـر پایه ی 
خالقیت انـد و اجرای شـان معمـوال هزینه ی چندانـی نـدارد. کاری که آیدیل 

هـوم )Ideal Home( برای تـان انجـام می دهـد.

National GeographicIdeal Home

   نشنال جئوگرافیک 
یکی از مشهورترین و 
معتبرترین مجله های 

مرتبط با محیط زیست و 
طبیعت در جهان است. 
نشنال جئوگرافیک به 

غیر از مجله ی اصلی، چند 
نشریه دیگر در زمینه ی 

گردشگری، حوادث و 
کودکان منتشر می کند.

   اگر دکوراسیون خانه  برای تان تکراری شده 
و می خواهید با هزینه ی کمی آن را تغییر دهید، 

مجله ی آیدیل هوم ideal Home پر از ایده های 
دست اول و قابل اجرا برای شماست. 

 کاغذ گالسه ی رنگی
 تاریخ انتشار از سال 1920 

  ماهنامه

  انتشار به 31 زبان 
  نشریه ی رسمی انجمن 

جغرافیای ملی امریکا 
  تاریخ انتشار از سال 1888

  ماهنامه
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یکـی از مهم تریـن دغدغه هـای ماشـین بازها این 
اسـت کـه اطالعات شـان دربـاره ی ماشـین های 
دنیـا کامال به روز باشـد. درواقع دانسـتن جزئیاتی 
ماننـد این که فلـز به کار رفته در اتـاق آخرین مدل 
بـی ام و چه قـدر باعـث شـده تـا وزن کلی ماشـین 
نسـبت به مـدل قبلـی اش تغییـر کند، برای شـان 
سـوال جذابـی اسـت. اطالعاتـی از ایـن دسـت را 
می توانیـد در اتـوکار )Autocar( به دسـت آورید.

عطش دوسـت داران فوتبال برای دانسـتن حواشی 
و خبرهـای فوتبالـی هیچ وقـت از بیـن نمـی رود. 
دیجـی کاال بـرای ایـن دسـته از عالقه منـدان دو تا 
از معروف تریـن مجله هـای فوتبالـی جهـان یعنی 
ورد سـاکر )World Soccer( و مـچ )Match( را 
بـه صـورت آن الیـن می فروشـد.  در ایـن مجلـه 
می توانیـد حتـی  از جزئی تریـن اتفاق هـای دنیای 

فوتبـال در سراسـر جهـان باخبر شـوید. 

در بیـن مجله های اجتماعی، ریدرز دایجسـت یکی 
از ماهنامه های مشـهور اسـت. در ریدرز دایجسـت 
می توانیـد مطالبـی با موضوعات سـالمت، سـینما، 
داسـتان، طنز و سـرگرمی و حتی آشـپزی بخوانید. 
ریدرز دایجسـت در دهه ی بیسـت بـرای مهاجرانی 
چـاپ می شـد کـه از سراسـر جهـان بـه امریـکا 
می رفتنـد. ایـن مجلـه تـالش کـرد تـا مهارت های 

زندگـی در کشـور دیگر را بـه مهاجـران بیاموزد.

AutocarWorld SoccerReader Digest

  مجله ی تخصصی فوتبال
  تاریخ انتشار از سال 1960

  ماهنامه

   اتوکار کیفیت چاپ باالیی دارد و 
می توانید جزئیات  طراحی هر  ماشین 

را در عکس به خوبی ببینید.
  تاریخ انتشار از سال 1895

  هفته نامه

 یکی از پرتیراژترین 
مجله های جهان

  انتشار به 21 زبان
 ماهنامه

   ریدرز دایجست از 
معدود مجله های سبک 
زندگی برای مخاطب 
عام است که به خط 
بریل برای نابینایان چاپ 
می شود. 

4۰

معرفی یک رسته
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همراه با 23 عدد رسی پیچ گوشتی%67

45,000تومان
15,000تومان

%47

%26

%54

%33
89,000 تومان

145,000تومان

59,000 تومان

159,000تومان

SDY20214 کدتخفیف

RLCOL8 کدتخفیف

PACO100M کدتخفیف

PB11011 کدتخفیف

AT620 کدتخفیف

  ست چاقوی آشپزخانه 
همراه با پایه ی نگه دارنده

 عطر مردانه ی 

Paco Rabanne Black 

کوله پشتی پیک نیک 
همراه با رسویس 4 نفره

ریش تراش فیلیپس
کامال ضدآب

195,000تومان

129,000      تومان

239,000 تومان

%47

%26

%54

169,000  تومان

اعتبار تا 18 خردادماه
%67

%33



 P9
 گوشی بهار 2۰۱۶  هوآوی
  با همکاری »الیکا« 
ساخته شده است

Huawei P9: یک گوشی

محمد زرین صدف طراحی
هــوآوی P9 طراحــی 

ظریفــی دارد. اگــر از منتقدان 
گوشــی های بــزرگ هســتید، ایــن 

دســتگاه را حتما می پســندید. باوجود نمایشگر 
۵.2 اینچــی و بدنه ی فلزی، P9 ســبک اســت و به خوبی 

در دســتان تان جــای می گیــرد. P9  با 1۴۴ گــرم وزن، از 
ســبک ترین تلفن های هوشــمند هم قدو قواره اش اســت. 
ضخامت این گوشــی هــم 7 میلی متر اســت و از این لحاظ 
 6s و آیفون  G5 ال جــی ،S7 از هر ســه گوشــی گلکســی
ظریف تــر اســت. اســتفاده از درگاه USB Type-C هــم 
در نــوع خود جالــب اســت. USB Type C مزایای زیادی 
دارد؛ مهم ترینــش ایــن اســت دیگــر الزم نیســت برای 
وصل کــردن کابــل USB ، بــه جهــت اتصال فکــر کنید؛ 
کابــل از هر دو طــرف بــه درگاه متصل می شــود. هوآوی، 
حسگر اثر انگشــت را در پشت دســتگاه قرار داده است. این 
حســگر بدون کوچک ترین مشــکلی از عهــده ی وظیفه ی 

اصلــی اش برمی آید. 

 نرم افزار و سخت افزار
هوآوی در P9 یک پردازشـگر 8 هسـته ای )روی تراشه ی های سـیلیکون 9۵۵( 3 گیگابایت رم 
و 32 گیگابایـت حافظـه ی داخلـی تعبیه کـرده اسـت. البته مدلی هم بـا ۴ گیگابایـت رم و 6۴ 
گیگابایـت حافظـه قرار اسـت به بـازار راه پیدا کنـد. تقریبا  هیچ بـازی یا اپلیکیشـن اندرویدی  
نیسـت که این سـخت افزار از عهـده ی اجرایـش برنیاید. درضمـن در هـوآوی P9 از یک باتری 
3000 میلی آمپـر سـاعتی اسـتفاده شـده کـه می توانـد حدود یـک روز بـا کاربـری معمولی، 
شـارژ دسـتگاه تان را تامیـن کنـد.   هـوآوی P9 با اندروید 6 مارشـملو بـه بازار عرضه می شـود. 
مثل همیشـه هوآوی از رابـط کاربری Emotion UI روی اندروید اسـتفاده کرده  اسـت. به لطف 
سـخت افزار مناسـب، عملکرد نرم افزاری هم روان اسـت. در نـگاه اول همه چیز زیبـا، رنگارنگ 
و دلنشـین به نظر می رسـد. هوآوی، عالوه بر اپلیکیشـن های متـداول گوشـی های اندرویدی، 
چندیـن اپ دیگـر هـم بـه نرم افزار دسـتگاه اضافـه کرده اسـت. برخـی از آن ها مثـل مدیریت 
ایمیـل با تقویم، ممکن اسـت کاربـر عادی را کمی سـردرگم کنـد.  البته در مورد گوشـی های 
هوآوی مشـکل به روزرسـانی اندروید هم وجود دارد. نسـخه ی جدید اندرویـد برای محصوالت 

این شـرکت در مقایسـه بـا محصوالت سامسـونگ و ال جـی، دیرتر ارائه می شـود.
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  نمایشگر
P9 نمایشگری ۵.2 اینچی با رزولوشن 1080 × 1920 
پیکسل دارد. این رزولوشن، تراکم پیکسلی ۴23ppi را به 
همراه دارد. گفتنی است که ال جی G5  و گلکسی S7 در 
مقایسه با نمایشگر P9، تراکم پیکسلی بیشتری دارند؛ اما  
تراکم پیکسلی آیفون 6s از گوشی مدنظر ما کمتر است. از 
نظر روشنایی و کیفیت رنگ ها، صفحه نمایش P9 کیفیت 
خوبی دارد. این نمایشگر حتی در زیر نور خورشید و در 
محیط های بیرونی هم ناامیدتان نمی کند.

  حرف آخر
هوآوی P9، تلفن هوشمندی جمع وجور و دوست داشتنی 
است. مهم ترین ویژگی این گوشی، وجود دو دوربین در بخش 
پشتی اش است. این دوربین ها، به خصوص وقتی به صورت 
تک رنگ )سیاه وسفید( عکاسی می کنید، تصاویر خوبی را 
برای  تان ثبت می کنند. در حالت کلی تجربه ی عکاسی با 
دوربین های این گوشی کامال رضایت بخش است. سخت افزار 
قدرتمند و بدنه ی ظریف دو ویژگی مثبت دیگر هستند که به 
ارزش خرید این دستگاه اضافه می کنند. اما ما مهم ترین نقطه ی 
ضعف P9  را در رابط کاربری آن می دانیم. البته این موضوع هم 
تا حدی به سلیقه و تجربه های قبلی کاربر بستگی دارد. اگر یک 
تلفن هوشمند ظریف اندرویدی می خواهید که دوربینش خوب 
باشد و عکس های سیا ه وسفید خوبی بگیرد، هوآوی P9 باید 
یکی از اولین انتخاب های شما باشد. 

  
د و  ربین

P9 در بخـش پشـتی دسـتگاه، دو دوربیـن دارد. برنـد »الیـکا« در 
کنـار دوربین ها نقش بسـته اسـت. گویا الیـکا در فراینـد طراحی و تولیـد دوربین های این گوشـی نظارت 
داشـته و اسـتانداردهای به کاررفتـه را تاییـد کرده اسـت. هر دو دوربین پشـتی این تلفن هوشـمند، 12 مگاپیکسـلی هسـتند و نسـبت کانونی  
لنزشـان f.2/2  اسـت. تفـاوت اصلـی این دو دوربین این اسـت که یکی شـان رنگی و دیگـری تک رنگ  عکاسـی می کند. P9 قادر اسـت با ترکیب تصاویـر ثبت شـده از دو دوربین، 
تصاویـری را بـا کنتراسـت رنـگ باال و جزییـات زیاد خلـق کند. اگر طـرف دار ثبت عکس های سیاه وسـفید هسـتید، هـوآوی P9 انتخـاب مناسـبی برای تان خواهد بـود. عکس 
سیاه وسـفیدی که مسـتقیما توسـط یک سنسـور تک رنگ گرفته شـده، در مقایسـه با عکسـی که با یک سنسـور رنگی، ثبت و سپس به سیاه وسـفید برگردانده شـده، از کیفیت 
باالتـری برخـوردار اسـت.  در حالـت رنگـی هم، P9 سـربلند 
بیـرون می آیـد. عکس هـا زنـده و تصاویـر طبیعـی به نظر 
می رسـند.  اسـتفاده از دو لنـز، یـک مزیـت دیگـر را هـم 
نصیب شـما می کنـد: دو دوربیـن پشـتی P9 به کمک 
هـم قادرند عمق میدان تصویر را تغییر بدهند؛ درسـت 
مثـل کاری کـه دوربین های DSLR با تغییـر دیافراگم 
انجـام می دهند. البته نتیجه  ی این کار در P9 همیشـه 
مطلوب نیست. در بعضی تصاویر ثبت شـده، نوعی تاری 
غیرطبیعـی دیده می شـود. دوربیـن اصلی P9 قادر اسـت 

بـر ثانیـه بـا رزولوشـن Full HD  فیلم برداری کنـد. دوربیـن جلویی )یا در حالت 30 فریم 
همان سـلفی( هوآوی P9، 8 مگاپیکسـلی اسـت. کیفیت تصاویر و ویدیوهای گرفته شده 
بـا دوربیـن جلو هـم به خصـوص در محیط های داخلی، مناسـب اسـت.
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»هوآوی« بعد از لیونل مسی سراغ بازیگران 
معروف هالیوودی رفته تا سوپراستارهای 
فیلم های تبلیغاتی  P9 و P9plus  باشند. 

برای همین هم ششم آوریل 2016 یکي از 
روزهاي مهم شرکت هوآوي بود. هوآوی در 

این روز از دو گوشی P9  و P9plus با حضور 
هنری کاویل و اسکالت جوهانسون رونمایی 

کرد. هنري کاویل، بازیگر انگلیسي، در 
فیلم هاي »مردي از آهن« )2013( و »بتمن 

علیه سوپرمن« )2016( لباس جدید ترین 
سوپرمن هالیوودي را به تن کرده است. 
اسکارلت جوهانسن آمریکایي هم که در 
سال هاي اخیر به دلیل بازي در مجموعه 
 ،)The Avengers( »فیلم های »اونجرز
بیشتر از گذشته به چشم سینمادوستان 

آمده است.
استفاده از این دو بازیگر به عنوان نماد 
تبلیغاتي گوشي جدید هوآوي یکي از 

تصمیم های خالقانه ي این شرکت برای 
 P9 است. ظاهر P9 معرفي قابلیت هاي

ترکیبي از استحکام و زیبایي است؛ درست 
مانند ویژگی های ظاهری هنري کاویل و 

اسکارلت جوهانسن. اندام ورزیده و صورت 
استخواني کاول، بهترین نماد براي بدنه ي 

تمام فلزي و کامال قابل اعتماد P9 و ظرافت 
زنانه و زیبایي اسکارلت جوهانسن هم تمهید 

خوبي براي اشاره به ویژگي هاي ظاهري 
چشم گیر این گوشي موبایل است.

مهم ترین ویژگی P9 دوربین هایی است 
که روی آن طراحی شده است. عالوه بر 

دوربین سلفی دو دوربین هم در قاب 
پشتي گوشي قرار دارد. تفاوت اصلی این 
دو دوربین در این است که یکی  از آن ها 

رنگی و دیگری تک رنگ عکاسی می کند 
تا P9 بتواند عکس هایی با کنتراست رنگ 
باال و جزییات زیاد بگیرد. برای همین هم 
در بیشتر عکس ها و ویدئوهای تبلیغاتی 

این محصول جدید هوآوي، هنری کاویل و 
اسکارلت جوهانسون در حال گرفتن عکس 
سلفی یا فرستادن عکس برای هم هستند. 
داستان ویدئوی تبلیغاتی که با بازی این دو 

بازیگر ساخته شده هم روی این ویژگی تاکید 
می کند. در ویدئوی P9، جوهانسون و کاویل 

هر دو بازیگرهایی سر صحنه ی دو فیلم 
متفاوت هستند که برای هم عکس هایی از 

برنامه ی روزانه و اتفاق هایی که سر صحنه ی 
فیلم بردای می افتد می فرستند. 

هوآوي همیشه یکي از شرکت هاي موبایل 
پیشتاز در استفاده از چهره هاي سرشناس 

براي معرفي محصوالتش بوده و در سال هاي 
اخیر از افراد سرشناسي مانند لیونل مسي 

براي گوشي Mate8 و شهریار منور )بازیگر 
 Honor4C پاکستاني( براي معرفي گوشي

استفاده کرده است.

اسکارلت جوهانسون و هنری کاویل
 دو ستاره ی ویدئوهای تبلیغاتی P9 هوآوی هستند  



lG G5:یک گوشی

گاهـی قـراردادن امکاناتـی جدیـد در گوشـی های 
رده باال باعث می شـود که قشـر خاصی )مثال عکاسـان 
موبایلـی( بـه سـراغ ایـن گوشـی  ها برونـد و فـروش 
آن ها بیشـتر شـود. گوشـی LG G5 یکی از جدیدترین 
گوشـی هایی اسـت کـه امکانـات زیـادی را در اختیار 
کاربـر خود قرار داده اسـت. ال جی سـعی کرده اسـت بـا اسـتفاده از دو دوربین در G5 این گوشـی 
را متفاوت تـر از چیـزی که هسـت، نشـان دهـد. البته این تفـاوت در تمام قسـمت های گوشـی 

دیده می شـود.

  سخت افزار، سیستم عامل و کارایی
ایـن گوشـی بـه تراشـه ی اسـنپ دراگون 820  مجهز شده اسـت کـه بـا وجـود ۴ گیگابایـت رم در کنار 
پردازنـده  ی گرافیکـیAdreno 530  می تواند هر برنامه و بازی ای را به آسـانی اجرا کنـد. این پردازنده 
مصـرف پایینـی دارد و بـا توجه به چهارهسـته ای بودنـش، گرمای کمـی تولید می کند. در نسـخه ی 
جدیـد رابـط کاربـری ال جـی، کلیـد مجـازی منـوی برنامه هـا حـذف شده اسـت و تمـام برنامه ها، 
ویجت هـا و میان برهـا در صفحاتـی کنـار هـم قـرار می گیرنـد. بـه لطـف سـخت افزار قدرتمنـد، 
حرکـت بیـن منو ها، بـاز کـردن برنامه ها، باز و بسـته کـردن منوی مدیریـت برنامه هـا و هم چنین 
 4G رابـط کاربـری دوربیـن، بسـیار روان عمل می کنند. این گوشـی از دو سـیم کارت و شـبکه ی
پشـتیبانی می کند. عالوه بر حافظه ی داخلـی 32 گیگابایتی، امکان اسـتفاده از کارت حافظه ی 
جانبـی تـا ظرفیـت 200 گیگابایت برای کاربران این گوشـی فراهم  شده اسـت. سیسـتم عامل 

این گوشـی اندروید مارشـمالو اسـت.

  طراحی و ساخت 
طبـق گفتـه ی ال جـی بدنه ی این گوشـی کامـال از فلز سـاخته شده اسـت. شـاید ال جی 
امکانـات سـخت افزاری و قابلیت هـای منحصربه فـرد گوشـی جدیـدش را بـه طراحـی 
ظاهـری آن ترجیـح داده اسـت. ایـن مـورد روی قـاب پشـتی به وضـوح بـا حالـت قرار 
گرفتـن حسـگر اثرانگشـت و دوربین هـای کنـار هـم، قابل لمـس اسـت. البتـه نباید 
گردبودن گوشـه ها، خم بودن شیشـه ی لبه ی باالیی، قاب پشـتی یکپارچه و سـادگی 
 ،G در دسـت گرفتـن گوشـی را هـم فراموش کـرد. ال جـی برای اولیـن بار در سـری
از حسـگر اثر انگشـت اسـتفاده کرده اسـت. این حسـگر در پشـت گوشـی قرار دارد. 
باتـری گوشـی LG G5 را می تـوان از طریـق فشـاردادن دکمـه ای که در کنـار بدنه ی 

گوشـی قـرار گرفته اسـت، تعویـض کرد.

  دوربین
دو دوربیـن بـا مشـخصات مختلف بـرای G5 انتخاب شـده اند؛ دوربیـن اصلی 16 
مگاپیکسـل و دوربیـن دوم8 مگاپیکسـل اسـت. هم چنیـن فوکـوس لیـزری هم 
وجـود دارد تا کمک  کند G5 فوکوسـی 9 نقطه ای و سـریع داشـته باشـد. دوربین 
سـلفی G5، 8 مگاپیکسـلی و لنـزی با نسـبت کانونـی F/2.0 دارد. تصاویر دوربین 
سـلفی G5 کم نظیر هسـتند و می تـوان آن ها را هـم رده با تصاویر توسـط دوربین 

سـلفی گلکسـی S7 قرار داد.

  نمایشگر
اولیـن موردی کـه با دیدن گوشـی توجه تـان را جلب می کنـد، کیفیت باالی نمایشـگر 
و قابلیت همیشـه روشـن ماندنش اسـت. نمایشـگری با انـدازه ی ۵.3 اینچی کـه تراکم 
۵۵۴ پیکسـل بـر اینچ دارد، بـه فناوری IPS مجهز شـده و از پنل های LCD اسـتفاده 
می کند. روی این نمایشـگر، شیشـه ای با لبه های خمیده قرار گرفته اسـت. شیشـه ای از 
نسـل چهـارم محافظ های گوریال گلس روی نمایشـگر قـرار گرفته  تـا ازخط وخش های 

احتمالـی جلوگیری کند. 

  جمع بندی
تبلـور خالقیـت و نـوآوری ال جی را می تـوان در G5 دید. این گوشـی، 
با داشـتن بخشـی به نام درگاه جادویـی، می تواند پذیـرای ماژو ل های 
مختلـف جهت ارتقا یـا افزایش کارآیی باشـد. هم چنیـن، دوربین های 
16 و 8 مگاپیکسـلی متفـاوت G5، آن را بـا گوشـی های دیگـری کـه 
تاکنـون تولیـد شده اسـت، متفـاوت می کنـد. نمایشـگر باکیفیـت و 
سـخت افزار قدرتمنـد، G5 را بـه یکـی از بهتریـن انتخاب هـا بـرای 
عالقه منـدان به بـازی تبدیـل می کند. البته برای کسـانی کـه به ظاهر 
گوشـی اهمیـت می دهنـد، شـاید G5 جذابیت زیـادی نداشته باشـد. 
می تـوان گفـت کـه ال جـی سـخت افزار و قابلیت هـای ایـن گوشـی را 
بـه ظاهـر آن ترجیـح داده اسـت.  بـا خریـد گوشـی G5 می توانیـد از 
100 گیگابایـت فضـای گـوگل درایـو به مدت 2 سـال اسـتفاده کنید.

طالیی

نقره ای

صورتی

خاکستری

سعید عبادی



ال جی و دوستان
دوسـتان ال جـی نامـی اسـت که بـرای ماژول هـا و لـوازم جانبی ایـن گوشـی انتخـاب شده اسـت. هنگامی کـه می خواهیـد از ماژول 
دیگـری به جـای مـاژول اصلـی اسـتفاده کنیـد، بایسـتی بـا اسـتفاده از کلیـدی کـه در منتهـی الیه سـمت چـپ پایین قـراردارد ، 
قسـمت پاییـن گوشـی را از بدنـه ی اصلـی جدا کنیـد. بعد از خـروج مـاژول اصلی باتـری نیز همـراه آن بیـرون می آیـد و می توانید 
آن را بـر روی مـاژول دیگـری نصـب کنیـد و مجددا درون گوشـی خـود قـرار دهید.امـکان اسـتفاده از ماژول های مختلـف در این 
گوشـی، بزرگ تریـن ابتـکار به کاررفتـه در G5 اسـت. ماژوالر بـودن یعنی قابلیـت ایجاد تغییرات سـخت افـزاری محـدود. اگر یک 
دوربیـن دیجیتـال می خواهیـد می توانیـد از مـاژول CAM Plus اسـتفاده کنیـد و اگر می خواهید گوشـی خـود را تبدیـل به یک 

پخش کننـده ی موسـیقی کنیـد، مـاژول Hi-Fi Plus ایـن امـکان را در اختیـار شـما قرارمی دهد.

 مـاژول دیگـر محصول همـکاری ال جی با شـرکت دانمارکـی و معـروف در زمینه ی صـدا، Bang and Olufsen اسـت. 
ایـن مـاژول Hi-Fi Plus نـام دارد و می توانـد بـا اسـتفاده از آمپلی فایـر داخلـی، صـدای 2۴ بیتـی تولید کند تـا کاربران 

تجربـه ی صوتـی بهتـری را در زمـان گـوش دادن به موسـیقی به دسـت بیاورند.

 دوربیـن 360 درجـه یکـی از لـوازم جانبی این گوشـی اسـت که بـا آن می توانیـد  با زاویـه  360 درجه عکـس و فیلم 
بگیریـد. این گجـت، دو دوربین 13 مگاپیکسـلی بـا زاویه ی دیـد 200درجه دارد کـه می توانند ویدیوهایـی با وضوح 
2K و صـدای ۵.1 کانالـه ضبـط کننـد و چهـار گیگابایـت حافظـه ی داخلـی و یـک اسـالت microSD دارد. ال جی 
بـرای ضبط صـدا با ایـن کیفیت، سـه میکروفـون روی Cam 360 قرار داده اسـت. با فشـردن کوتاه کلید شـاتر این 
دوربیـن عکس بـرداری می کنـد و بـا نگـه داشـتن آن، فیلم می گیـرد. با این حـال، می توان سـرعت شـاتر و میزان 
ISO یـا باالنـس نـور سـفید را هـم روی آن تنظیم کـرد. هم چنین ایـن دوربین باتـری 1200 میلی آمپر سـاعتی 

دارد کـه بـا آن می شـود در حـدود 70 دقیقه ویدیـو ضبط کرد.

ربـات بانمـک ال جـی، Rolling Bot یـا »ربـات چرخنـده« نـام گرفته اسـت. این ربات توسـط یک گوشـی 
هوشـمند کنترل می شـود و می تواند در خانه ی شـما گشـت وگذار کند و از هر اتفاقی که در اطرافش می افتد 
تصویربـرداری کنـد. این ربات از دو نیم کره تشـکیل شده اسـت که مجـزا از یکدیگر حرکـت می کنند و باعث 
می شـود ربـات نه تنهـا بـه عقـب و جلو، بلکـه به چپ و راسـت هـم حرکت کنـد و در نهایت به اسـتند شـارژ 
برگـردد و روی آن مسـتقر شـود. ایـن ربـات بـه اینترنت متصـل می شـود و می توانـد فرمان های شـما را از 

دور دریافـت کنـد یـا اینکه برای تـان تصاویری کـه می بیند را بفرسـتد.

 واقعیـت مجـازی یـک فنـاوری  اسـت کـه در آن محیـط مجـازی در جلـوی 
چشـمان شـما قـرار می گیـرد. هدسـت های واقعیـت مجـازی بـا ادغـام 
تکنولـوژی تصاویـر سـه بعدی و هم چنیـن تصاویـر 360درجـه سـعی 
می کنند تا شـما را در دنیایـی مجازی قرار دهند. وقتی این هدسـت 
را به چشـم دارید می توانید سـر خـود را برگردانیـد و یک محیط 
مجـازی را همان طـور کـه در واقعیـت می بینید تماشـا کنید.  
درواقـع تجربه ی کارکردن با این هدسـت، مانند تماشـای 
یک ویدیـو از فاصله ی دو متری در یـک تلویزیون 130 
 VR 360 LG اینچی اسـت. هدسـت واقعیت مجازی
بـا یـک کابـل USB Type-C بـه گوشـی ال جی 
G5 متصـل می شـود و این توانایـی را دارد تا هر 
محتوایـی کـه بـرای هدسـت مقوایـی گوگل 
سـاخته شده اسـت و عکس هـا و ویدیوهای 

360 درجـه را نشـان دهد.

 CAM ماژول 
Plus عالوه بر 

اینکه می تواند 
کنترل فیزیکی 

گوشی را هنگام 
عکاسی بیشتر کند، 

کمک می کند تا با 
استفاده از کلید های 

فیزیکی، بتوانید تصاویر 
بهتری در مقایسه با حالت 

عادی ثبت کنید. این 
ماژول سه کلید مهم دارد؛ 

با یکی از کلید ها می توانید 
تصویر ثبت کنید، با یکی به 

ضبط ویدئو بپردازید و با کلید 
دوحالته ی اهرمی، می توانید 

به راحتی برنامه ی دوربین را اجرا 
کنید. هم چنین در این ماژول یک 

باتری 1200 میلی آمپرساعتی قرار 
گرفته است تا در مواقع اضطراری، 
نقش پاور بانک را برای تان ایفا کند.

خرید همه ی لوازم جانبی  ای که 

برای این گوشی طراحی شده است 

ممکن است هزینه ی زیادی 

داشته باشد.
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معرفي گوشي G5 ال جي در نمایشگاه MWC 2016 هم زمان 
شد با رونمایي از یکي از قابلیت هاي غیرمنتظره ی این گوشي 
که روي تمام امکاناتش سایه انداخت و به مهم ترین برگ 
برنده اش تبدیل شد. گوشي ال جي G5 یک درگاه جادویي 
دارد که ماژول هاي مختلفي مي تواند روي آن سوار شود و به 
گوشي قابلیت هاي جدیدي اضافه کند. مثال با سوارکردن 
ماژول Cam Plus  مي توان کارایي دوربین را چند برابر کرد و 
با ماژول Hi-Fi Plus و آمپلي فایر داخلي اش صداي 2۴ بیتي 
از گوشي شنید.

جیسون استاتهام، ستاره ي سرشناس فیلم هاي اکشن، 
در تیزر تبلیغاتي پرهزینه و جذاب G5 ال جي بازی کرده 
است. این تیزر روي قابلیت های این  درگاه جادویي انگشت 
گذاشته و با استفاده از جلوه هاي ویژه  جذابیت هاي استفاده از 
ماژول های مختلف را نشان داده است. 
در این تیزر جیسون استاتهام با استفاده از ماژول هاي 
مخلتفي که روي گوشي ال جي G5 سوار مي  شود به 
شخصیت های مختلفي درمي آید. یکی از چهره  هایی که در 
این ویدئوی تبلیغاتی می بینیم کامال شبیه چهره ي همیشگي  
جیسون استاتهام است؛ موتورسواري جدي و مصمم که 
گاو صندق بانکی را خالی کرده و حاال پا به فرار گذاشته 
است. کودکي سوار بر کالسکه، جنگنده اي سوار بر گاوهاي 
خشمگین، رقصنده اي با ظاهر پر زرق و برق، زني با موهاي 
آرایش شده، آدمی  عصبی در مترو و گارسون خراب کاری 
در یک رستوران از دیگر چهره هاي استاتهام در این ویدئوی 
چند ثانیه اي است. 
قبل از جیسون استاتهام، جوزف گوردون لویت )نامزد جایزه ی 
گلدن گلوب برای بازی در فیلم »۵00 روز از تابستان«( و 
لیام نیسون بازیگر شناخته شده ی امریکایی هم در ویدئوهای 
تبلیغاتی گوشی های موبایل شرکت ال جی بازی کرده اند. 

جیسون استاتهام
 بازیگر ویدئوی تبلیغاتی 
پرهزینه ی گوشی G5 ال جي

lG G5
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عکس  ها: ستاره بهرنگ



5۱

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با شعار »فردا 
برای خواندن دیر است...« از ۱5 تا 25 اردیبهشت در مجموعه ی 

نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار شد. به رسم هرساله، عالقه مندان 
به کتاب و کتاب خوانی در این مدت به بازدید از نمایشگاه و خریدن 

کتاب های موردعالقه ی خود پرداختند. شاید بزرگ ترین تفاوت 
نمایشگاه امسال با سال های قبل جابه جایی محل نمایشگاه به شهر 

آفتاب بود. در کنار گرمای هوا و سر زدن به همه ی غرفه ها یکی 
از دیگر دغدغه های بازدید کنندگان نحوه ی حمل و جابه جایی 

کتاب های شان بود. در این میان دیجی کاال با شعار »راهی 
آسان برای خرید کتاب« با همکاری پست منطقه ی ۱8 اقدام به 

بسته بندی و ارسال کتاب های بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب کرد 
و در این مدت بیش از ۱5 هزار جعبه همراه با حدود 2۰هزار بروشور 

ارسال شدند. هم چنین دیجی کاال در طول برگزاری نمایشگاه 
بین المللی کتاب برای تحقق شعار خود، اقدام به برگزاری یک 

نمایشگاه آنالین کتاب با تخفیف 2۰ درصد کرد و طی این مدت، 
بیش از ۱4هزارعنوان کتاب از سوی عالقه مندان به کتاب  خریداری 

شد. نمایشگاه بین المللی کتاب هرساله به مدت محدودی برگزار 
می شود و وجود نمایشگاه کتابی که همواره در دسترس باشد و 

مجموعه ای از بهترین کتاب ها و ناشرها و نویسندگان را در خود 
جای داده باشد برای هر کتاب خوانی یک فرصت مهم است؛ فرصتی 

که دیجی کاال آن را فراهم کرده است.

 دیجی کاال در روز های برگزاری
 نمایشگاه کتاب امسال حضور پررنگی داشت

۱4۰۰۰ عنوان
فروش دیجی کاال همزمان با نمایشگاه کتاب



 کوتــاه، جـــذاب
 تاثیـــرگــذار

مدت هاسـت داسـتان، شـعر و در دایره ای وسـیع تر، کتاب و ادبیات از زندگی بسیاری 
از مـا رخت بربسـته و چه بسـا در اطراف مان هسـتند افـرادی که به یـاد ندارند آخرین 
کتابـی را که خوانده اند. غرض، اشـاره به چیز های از یاد رفته ای اسـت کـه در روزگاری 
نـه فقـط ارزش، بلکه جزئـی از زندگی بودنـد. به این بهانـه قصد کردیم گونـه ای کوتاه 
از شـعر جهـان را مرور کنیم تـا در این دوران ته نشـینی فرهنگ ها جرقه ای زده شـود، 
شـاید کـه بعدها این جرقه تبدیل به شـعله ای شـود که چـراغ نحیف ادبیات را روشـن 
نگـه دارد. بـرای زندگـی انتخابی و فشـرده  ی امـروز، هر آن چـه که منتج بـه نتیجه ای 
سـریع باشـد مورد اسـتقبال مـردم قرار می گیـرد. ایـن ویژگی نسـل امروز اسـت که 
برای رسـیدن بـه نتیجه ی دلخـواه، حوصله ی آن چنانی نـدارد و انتظـار را برنمی تابد. 
از سـوی دیگر برای انسـان امروز که در چرخه ی تکنولوژی  گرفتـار آمده و گاه چاره ای 
جـز گـذر از ارزش هـا را نـدارد، آن چه کـه رضایـت را فراهم می کنـد، راه هـای کوتاه و 
فشـرده اسـت. در این میـان می توان این فشـردگی و کوتاهـی مسـیر را در ادبیات هم 
یافـت کـرد. در گونـه ای از شـعر کـه از شـرق دور می آیـد، ژاپن. شـاید حـدود ۵ قرن 
پیش که ماتسـئو باشـو از اولین هایکوسـرایان ژاپن، سـال 16۴۴ میالدی بـه دنیا آمد 
تصـور نمی کـرد در دهـه ی پنجم زندگی خود با سـبک جدیدی که در سـرودن شـعر 
پایه گـذاری کـرد بتواند موجبات سـرگرمی مـردم دنیـا را در سـال 2016 فراهم کند. 
امـروز هایکـو مرزهـا را درنوردیـده و در هر قـوم و ملیتی، هویتی مسـتقل بـرای خود 
تعریف کرده اسـت.  تا آن جا که موجـب تولد پدیده جدیدی به نـام هایکوبوک)کتاب( 
شـده اسـت. از این رو دیجی کاال تصمیم گرفته  اسـت برای یـادآوری فرهنگ مطالعه ، 
مسـابقه ای توام با سـرگرمی بـرای کاربـران و همراهانـش تعریف کند.از شـما دعوت 
می کنیـم برای شـرکت در مسـابقه ی هایکوبـوک، کتاب های خـود را از قفسـه خارج 
کنیـد، بـا نام)عنـوان( کتاب هـا هایکـو بسـازید، عکـس بگیریـد و در اینسـتاگرام 
digikala-myhaiku# بـه اشـتراک بگذاریـد و دوسـتان خود را به این سـرگرمی 

فرهنگی دعوت کنید.                                                                                                                 ماکان کوچکی

 دعوت به 
کشف دوبارۀ کتاب ها

از ترجمه هـای او بـه همـراه ع.پاشـایی از کتاب هایکو شـعر ژاپنـی از آغاز تا امـروز را با هـم می خوانیم:آن جایی که احمد شـاملو سـهم به سـزایی در شـناخت و معرفـی هایکو به زبـان فارسـی دارد، دو نمونه رهـا هسـتی را مـی کاود و بنابرایـن در الیه های پنهان خـود اغلب با نوعی عالمت سـئوال همراه اسـت. در هایکـو بـا نوعـی از شـگفتی هـم مواجه ایم. شـگفتی و اعجـاب در مواجهـه با جهـان. هایکو بـا زباِن اسـت. ایجاز اسـت در جـاِن کالم. ایجـاز در گفتن. در طـول و بلنـد در عمـق و ارتفـاع. هایکـو، عریانِی واژه اسـت. لغزیدِن سـخن بر سـکوت و در سـکوت روزانـه بی تفـاوت از کنارشـان عبـور می کنیـم. هایکـو، خلِق سـاده ی یک لحظه اسـت، عمیـق، کوتاه هایکـو، درنـگ کردن و نگریسـتن به اشـیاء، بـه طبیعت و بـه چیزهای سـاده ای در پیرامون اسـت که اسـت. از جملـه ی ایـن ویژگی ها، شـهودی بـودن، مکاشـفه و غـور در بیرون و درون خویشـتن اسـت. در ورودش بـه زبان هـا و فرهنگ هـای دیگـر نیـز به شـکلی متفـاوت ویژگی هـای خود را حفـظ کرده از آن جایی کـه هایکـو بـا فرهنـگ چیـن و ژاپـن و هنـد و هم چنیـن ِذن و مراقبـه پیوند آغازیـن دارد، امـروزه در سـاختار و محتـوا تغییـر کرده انـد.برمی گـردد. هـر چنـد هایکو هـا از سـه واحـِد: پنج تایـی، هفت تایـی، پنج تایـی تشـکیل شـده اند  امـا هایکـو) Haiku (، شـعری چنـد هجایـی) هفـده هجایـی ( و کوتـاه اسـت کـه ابـداع آن بـه ژاپنی هـا 
هیچ یک سخنی نگفتند
نه میهمان و نه میزبان
و نه داوودی های سپید

  »ریوتا«

مسافرم
نامند.

نخستین تندباد زمستانی
»باشو«

نکنیـم کـه طنـِز پنهـان در هایکـو بـا طنـزی کـه صرفـا درکوتاه نوشـته ها و یـا در کاریکلماتـور وجود می توانیـد دسـت به آفرینش لحظه ای شـاعرانه بزنیـد و آن را با دیگـران به اشـتراک بگذارید. فراموش هـر عنـوان یک سـطر از هایکویی باشـد که شـما آن را خلـق کرده ایـد. با هم نشـینِی عناویـن کتاب ها گذاشـته اند. هایکوبـوک، دعـوت بـه انتخـاب دو یا سـه کتاب و چیدن شـان بر هم اسـت بـه طوری که و تاریخـی، نامـی دارند و به نامی خوانده می شـوند. هـر کدام رازی، سرنوشـتی، آنی را با ما به اشـتراک بی کـراِن کتاب هاسـت. کتاب هایـی که البه الی قفسـه ها نفس می کشـند. هـر کدام هویتی، داسـتانی بـا ایـن مقدمـه، هایکوبـوک )Haiku book ( دعـوت بـه همیـن نگریسـتن و کشـف دوبـاره در دنیـای 
  روجا چمنکارکتاب های تـان زندگـی دوبـاره ببخشـید. در رِگ عطـِف کتاب هـا خـوِن تـازه جـاری کنیـد.بـا عناویـِن کتاب های تـان جهانـی را کـه دوسـت داریـد بسـازید و بـه جهان تـان جـان بدهیـد و بـه دارد کمـی متفاوت اسـت. 
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مسابقه ی 
هایکوکتاب

در اين مسـابقه، از شـما مي خواهيم با قراردادن ۳ يا ۴ کتاب در کناِر هم، شـعرگونه اي الهام بخش، شـبيه هايکو خلق کنيد. سـپس، از هايکوکتابي که سـاخته ايد 
يک عکس يا ويديوي خالقانه بگيريد و حداکثر تا سـاعت ۱۲ ظهر روز دوشـنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ با digikala_myhaiku# به اشـتراک بگذاريد:

 هر کاربر می تواند با ۳ يا ۴ کتاب، يک هايکوکتاب بسازد.
 شرکت کنندگان بايد عکس يا ويديوی هايکوکتاب خود را با digikala_myhaiku # در صفحه ی اينستاگرام خود  به اشتراک بگذارند.

 هـر کاربـر می توانـد تنهـا يـک عکـس يا ويديـو را در مسـابقه شـرکت دهـد؛ در صورت شـرکت دادن بيـش از يک عکـس يـا ويديو، فقـط يکی از آن ها توسـط 
ديجـی کاال انتخاب شـده و شـرکت داده می شـود.

 برای معرفی کتاب ها بهتر است شرح مختصری درباره ی هر کتاب به همراه هشتگ نام آن در بخش توضيحات نوشته شود.
 اگـر اکانـت شـما Private اسـت، عکس های تـان را قبل از اتمام مهلت شـرکت در مسـابقه، به صـورت Direct ارسـال کنيد. لطفا اگر اکانت  شـما Private نيسـت، 
عکس را به صورت Direct ارسـال نکنيد. باتوجه به مشـکالت Direct اينسـتاگرام، لطفا قبل از پايان مهلت شرکت در مسابقه، از رسيدن عکس  خود مطمئن شويد.

ارزيابی و انتخاب برگزيدگان:
انتخاب برگزيدگان در دو مرحله انجام خواهد شد:

 ابتدا تعدادی از عکس ها و ويديوهای برتر، از سوی هيئت داوران 
انتخاب می شوند. در اين انتخاب، معيارهايی چون غنای ادبی، خالقيت در 

عکاسی يا تصويربرداری و هم چنين نوشتن شرح مختصر درباره ی کتاب ها 
و درج هشتگ نام آن ها، در نظر گرفته خواهد شد.

 پس از انتخاب هايکوکتاب های برتر از سوی گروه داوران، هر يک از 
آثار انتخاب شده به مدت ۲۴ ساعت در صفحه ی اينستاگرام ديجی کاال 

قرار خواهند گرفت تا سه اثر برتر بر اساس تعداد اليک مخاطبان 
مشخص شوند.

 تنها اليک های ثبت شده در عکس ها و ويديوهای صفحه ی اينستاگرام 
ديجی کاال در فرايند داوری محاسبه خواهند شد و اليک های مربوط به 

صفحه ی شرکت کنندگان، در نظر گرفته نخواهد شد.

قوانين:
بـرای نظم دهـی بـه ايـن فعاليِت جمعـی، چنـد قـرار سـاده را به عنـوان قوانين اين مسـابقه 

در نظـر می گيريـم:
 عکس هـا و ويديوهـای شـرکت  داده شـده بايـد مطابـق بـا قوانيـن و مقـررات جمهـوری 

اسـالمی ايـران باشـند.
 لطفـا هنـگام عکاسـی و تصويربـرداری، حريـم شـخصی و حقـوق افـراد ديگـر را رعايـت 
کنيـد. هرگونه نقض حريم شـخصی و حقـوق معنوی در عکس يا ويديوی ارسـالی، برعهد ه ی 

ارسـال کننده اسـت.

 در طـول برگـزاری مسـابقه، هرگونـه تبليغـات مجـاز اسـت و بديهـی اسـت ايـن فرصـت 
به صـورت برابـر بـرای همـه شـرکت کنندگان وجـود دارد.

 بـا توجـه بـه پاک سـازی اکانت هـای غيرواقعـی توسـط اينسـتاگرام و همين طـور امکانـات 
محـدود اينسـتاگرام بـرای بررسـی اليک هـا، تمامـی اليک هـا در نظـر گرفته می شـود.

 حق استفاده از همه ی عکس ها و ويديوهای اين مسابقه، برای ديجی کاال محفوظ است.
 نظرهايی که حاوی هرگونه توهين و بی احترامی باشند، پاک خواهند شد.

 بديهی است در شرايط اضطراری، ديجی کاال حق تغيير برخی از بندها را دارد.

هيئت داوران

جوايز مسابقه:
در بخش انتخاب مردمی:

iPhone SE نفر اول: يک دستگاه 
LG Gwatch نفر دوم: يک دستگاه ساعت هوشمند 

16000mAh Xiaomi نفر سوم: يک دستگاه پاور بانک 
 هم چنيـن، نفـرات برتـر اين بخـش می توانند سـه هايکوکتـاب از همين 
مسـابقه را انتخـاب کننـد تـا کتاب هـای به کاررفتـه در آن عکس  هـا يـا 

ويديوهـا را به عنـوان جايـزه دريافـت کننـد.

در بخش انتخاب داوران:
 نفـر اول: يـک دسـتگاه iPhone6s + ۳۰درصـد تخفيـف خريـد کتاب از 

ديجـی کاال
 نفـر دوم: يـک دسـتگاه سـاعت هوشـمند LG Gwatch + ۳۰درصـد 

تخفيـف خريـد کتـاب از ديجـی کاال
 نفـر سـوم: يـک دسـتگاه پـاور بانـک 16000mAh Xiaomi + ۳۰درصـد 

تخفيـف خريـد کتـاب از ديجـی کاال
 هم چنيـن، بـه نفـرات برتـر ايـن بخـش تقديرنامـه ای بـا امضـای هيئـت 

داوران اهـدا خواهـد شـد.

بـه همه ی شـرکت کنندگان در اين مسـابقه، يـک بن تخفيف 
 )Fidibo( ۲۰درصـدی خريـد کتـاب الکترونيـک از فيديبـو

هديـه خواهد شـد.

برای شرکت در جشنواره، از همين حاال تا ساعت ۱۲ ظهر دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ فرصت داريد.
دسـت به کار شـويد، به کتاب های محبوب تان سـر بزنيد، هايکوکتاب های خود را بسـازيد و به اين بهانه، 
دوسـتان تان را بـه مطالعـه ی اين کتاب هـا ترغيب کنيـد و بعد، بهتريـن هايکوکتاب خود را برای شـرکت 
در مسـابقه ارسـال کنيد. ضمنا تـا زمان اعالم نتايج، اصل تصوير ثبت شـده را نزد خـود نگهداری کنيد.
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CO-BRANDING  برنددوست

محمدرضا منوری مدیر فروش سازمانی شرکت نامداران ارتباطات همراه از فعالیت های تازه شان می گوید

محمدرضـا منوری دو سـال بعد از تاسـیس شـرکت نامـداران به عنـوان مدیر فروش با این شـرکت هـم کاری می کند. شـرکت نامـداران ارتباطات 
همـراه یکی از شـرکت های واردکننـده ی کاالهـای دیجیتالی اسـت که از سـال ۱388 محصوالتـش در فروشـگاه آن الین دیجی کاال در دسـترس 
مشـتری ها قرار گرفته اسـت. شـرکت نامـداران از سـال ۱38۶ واردات لـوازم جانبی موبایل را شـروع کـرد؛ واردات کاالیـی که در آن زمـان کاربر 
زیـادی نداشـت. منـوری می گوید: »مـا از نظر تکنولـوژی و لـوازم جانبی کاالهـای دیجیتال چنـد سـالی از دنیا عقب هسـتیم. در آن سـالی که ما 
واردات لـوازم جانبـی اوریجینـال را شـروع کردیم، اسـتفاده از لوازم جانبـی تقریبـا در دنیا جا افتـاده بود. آن زمـان طبق تحقیقاتی که داشـتیم 
متوجه شـدیم فضـای اجتماعی ایـران هم به سـمت اسـتفاده از این کاالها پیـش می رود.« آن هـا لوازم جانبـی موبایـل را وارد ایـران کردند، برای 
اسـتفاده از ایـن ابزارهـای جدیـد فرهنگ سـازی کردنـد و حاال بعد از سـال ها بـه یکـی از مهم تریـن شـرکت های واردکننده ی محصـوالت لوازم 

جانبـی موبایـل و گجت های مختلـف تبدیل شـده اند. 
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  هم کاری  با فروشگاه آن الین دیجی کاال چه طور 
شروع شد؟

دو سال از تاسیس شرکت نامداران می گذشت و شرکت 
دیجی کاال هم تازه کارش را شروع کرده بود. یادم است 

یک ایمیل برای آقای رضایی که االن فکر می کنم در 
بخش لوجستیک شرکت دیجی کاال فعالیت می کند، 

فرستادم. در آن ایمیل یک وقت از آقای محمدی و 
رضایی گرفتم. بعد به همراه کاتالوگ محصوالت شرکت 

سنهایزر )Sennheiser( که نمایندگی رسمی و 
انحصاری آن را در ایران داریم، به دفتر شرکت دیجی کاال 

در خیابان سلیمان خاطر رفتم. در آن جلسه   آقایان 
محمدی و رضایی حضور داشتند و من محصوالت شرکت 

سنهایزر را معرفی کردم. آن جلسه  تقریبا چهل دقیقه 
طول کشید و در همان مدت متوجه شدیم که افکار و 

بلندپروازی های مان به هم نزدیک است و می توانیم باهم 
کار کنیم. 

  در آن زمان شرکت نامداران در زمینه ی واردات 
محصوالت جانبی دیجیتال در ابتدای کار بود؛ از 
طرف دیگر خرید از فروشگاه های آن الین هم به 
نسبت امروز متداول نبود. چه شد با توجه به این 

شرایط فروشگاه دیجی کاال را انتخاب کردید؟
در آن زمان سایت های فروشگاه آن الین در حال 

شکل گیری بودند. اما روش کار دیجی کاال از ابتدا متفاوت 
بود. اولین چیزی که من را به سمت دیجی کاال سوق داد 
این بود که طراحی سایت مخصوص به خود دیجی کاال 

بود. یعنی من هیچ کپی کاری از جایی ندیدم و اتفاقا 
بعدها دیگران کپی کاری هایی از دیجی کاال کردند. این 

دست اول بودن نشان دهنده ی این بود که کسانی که در 
اتاق فکر مدیریت این سایت هستند، دوست دارند امضای 

خودشان پای کارشان باشد و با ایده، خالقیت، تالش و 
کوشش خود رشد کنند. 

  شرکت  نامداران یکی از قدیمی ترین 
شرکت های تامین کننده ی کاال در دیجی کاال 
است. شما چه رویه ای را پیش گرفتید که این 

هم کاری تا به امروز ادامه داشته است؟
یکی از کارهایی که شرکت نامداران در این سال ها انجام 

داد این بود که یک متولی برای ارتباط با دیجی کاال در 
نظر گرفت. ما و هم کاران مان در دیجی کاال همیشه با 

یک شیوه ی توافقی کار کردیم و وقتی بر سر یک روش 
به توافق می رسیدیم هر دو طرف به آن پایبند بودیم. 

این یک صدایی و وحدت رویه باعث شد تا هر دو شرکت 
بتوانند هم کاری مستمر و خوبی داشته باشند. 

  این هم کاری برای شرکت شما چه مزیت هایی 
داشته است؟

شرکت نامداران حاال نمایندگی هفده- هجده برند از 
شرکت های مختلف را به صورت انحصاری در ایران دارد. 

قطعا هم  کاری با دیجی کاال در تنوع محصوالت شرکت 
ما تاثیرگذار بوده است. بازخوردهای مشتری ها از طریق 

سایت دیجی کاال به ما منتقل می شد. این بازخوردها 
به ما کمک می کند تا متوجه شویم جامعه ی ایرانی 

می تواند پذیرای چه کاالهایی، با چه ویژگی هایی و چه 

برندهایی باشد. دیجی کاال برای تصمیم گیری وحرکت 
به سوی آینده به ما کمک های زیادی کرده و می کند. 

در کنار این ها دیجی کاال بخش ضمانت اصل بودن کاال 
را هم اضافه کرده که با توجه به ورود کاالهای قاچاق 

بسیار ارزشمند است. چون مشتری های ما می توانند با 
اطمینان و آسودگی خیال از دیجی کاال کاالی اصل با 

گارانتی اصلی بخرند؛ اما خرید از فروشگاه های موجود در 
سطح شهر لزوما این تضمین را ندارد.

  این اطالعات آماری چه طور به دست شما 
می رسد؟ 

من هر روز گروه کاالیی  شرکت نامداران را در دیجی کاال 
چک می کنم. عالوه براین هر روز به صورت تلفنی با 

هم در تماس هستیم و اگر مشخصات کاال اشتباه در 
سایت ثبت شده باشد یا عکس مناسبی از محصول در 

سایت نباشد، از هم کاران مان در دیجی کاال می خواهیم 
که عکس و اطالعات اصالح شود. خوش بختانه سایت 
دیجی کاال قابلیت این را دارد که کاربران، خریدارها و 

مصرف کننده ها نظر های خودشان را درباره ی یک کاال 
بگذارند. آن نظرها به ما خیلی کمک می کند تا نقاط 

ضعف و قدرت مان را بیشتر بشناسیم. خیلی وقت ها شده 
که از طریق آن نظرها متوجه شدیم باید پاسخ های فنی و 

دقیق تری درباره ی کاال به کاربران بدهیم. 

  کدام نظرها بیش تر مورد توجه ی شماست؟ 
کامنت هایی را که درباره ی خدمات پس از فروش باشد با 
دقت زیادی پیگیری می کنیم. چون ما کاالها را با مجوز 

سازمان حمایت کننده از مصرف کننده ی وزارت بازرگانی 
با گارانتی رسمی و ثبت شده وارد می کنیم، پشتیبانی و 
خدمات پس از فروش کاالهای  شرکت  برای مان بسیار 

اهمیت دارد. 

  دیجی کاال همیشه ایده هایی مانند فروش 
شگفت انگیز برای فروش محصوالت سایت دارد. 

نامداران از این ایده ها چه قدر استقبال کرده و این 
در فروش محصوالت تان چه قدر تاثیرگذار بوده 

است؟ 
ما همیشه از ایده های فروشی که دیجی کاال 

پیشنهاد می دهد استقبال کرد ه ایم. یادم است از عمر 
شگفت انگیز کمتر از یک هفته می گذشت که هندزفری 
بلوتوث جبرا EasyGo از محصوالت شرکت نامداران، 

جزو کاالهای فروش شگفت انگیز بود. ما در یک روز 
توانستیم 2۴0 تا 260 مورد از این کاال را بفروشیم که تا 
مدت ها رکورددار فروش شگفت انگیز در دیجی کاال بود. 
عالوه بر این ما هم ایده هایی برای دیجی کاال داریم. یکی 

از مواردی که شرکت های دیگر بعد از ما شروع کردند، 
جشنواره ی فروش با یک شرکت خاص در دیجی کاال 

بود. ما محصوالت متنوع از برندهای مختلف را به عنوان 
جشنواره ی فروش نامداران در دیجی کاال تجربه کردیم. 

بعد از ما شرکت های دیگر هم از این ایده استفاده 
کردند. این ایده ها همیشه به هر دو شرکت 

کمک کرده است. همان طور که گفتم 
ایده ها و بلندپروازی های ما به هم 

نزدیک بود. 

 اولین چیزی که 
من را به سمت 

دیجی کاال سوق 
داد این بود که 
طراحی سایت 

مخصوص به خود 
دیجی کاال بود. 
یعنی من هیچ 

کپی کاری از جایی 
ندیدم و اتفاقا 
بعدها دیگران 

کپی کاری هایی از 
دیجی کاال کردند
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X-A2 دوربین دیجیتال فوجی فیلم 

یک دوربین بی آینه است که برخالف دوربین های DSLR  آینه ندارد تا اندازه ی دوربین کوچک شود. لنز قابل 
تعویض دارد. از مدل های سری سطح مبتدی است ولی مجهز به سنسور تصویر بزرگ APS-C است که باعث 

می شود بتوانید در شب عکس های خیلی با کیفیتی بگیرید.

ساعت مچی عقربه ای زنانه ی آیس واچ 

ICE Flower ICE.FL.EDE.U.S.15  مدل

  قاب و بند یک تکه
  قطر:  4۱ میلی متر

  جنس حلقه دور صفحه ی ساعت:  مس 
  جنس سگک، تاج کوک، عقربه ها و لوگوی ICE:  فلز با رنگ مسی

از همین رنگ...

Ambition خودکار فابر کاستل مدل

 طرح:
Keep Calm and Listen to Music 

  صحافی مناسب 
 96 برگ

دفرت یادداشت ونوشه 

 جنس: برنج
 جنس روکش: رزین 

 دارای زنجیر طالیی رنگ 
قفل دار

W008 آویز ساعت میو مدل

رنگ - کاال

  طرح بهاری
 مناسب برای انواع وسایل کوچک )مانند هندزفری( 
 دارای یک بند پارچه ای که می تواند به مچ بسته  شود.

کیف هندزفری گالری صنم طرح گل رز

 قطر نوشتاری:  ۰.5 میلی متر
 نوع نوک:  ساچمه ای

 جنس بدنه:  فلز
 قابلیت شارژ مجدد

 ترکیب استیل و یک قسمت 
رنگی

 دارای نوک با عرض M )متوسط(
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Jewel J07 فلش مموری سیلیکون پاور مدل

 USB 3.0 رابط پرسرعت  
  جنس  پالستیک فشرده 

  دارای درپوش برای جلوگیری از ورود گرد و غبار به داخل درگاه 
USB  و یک زنجیر 

  مقاوم در برابر نفوذ آب، شوک و ضربه 

  Nexus 5X   گوشی موبایل ال جی مدل

  شاهکار ال جی و گوگل
  اندروید مارشمالو نسخه ی 6.0 با به روزرسانی های تضمین شده

  دوربین اصلی: ۱2.3 مگاپیکسلی
 حسگر:  ساخت سونی 

  سخت افزاری قدرتمند بر پایه ی اسنپ دراگون 808
  باتری:  27۰۰ میلی آمپرساعتی

 Catwalk Star سایه 3/۶ گرمی  
  دارای سه تون رنگ سبز تیره، 

سبز روشن و سبز صدفی 
 ساخت کشور آلمان

Catwalk Star 34 سایه چشم بی یو مدل

 مخصوص آقایان 
  مناسب برای پیاده روی و دویدن 
  دارای رشته های مقاوم فالی وایر 

)Flywire( در قسمت کناری با 
هدف کاهش وزن کفش

 تکنولوژی Waff le در الیه ی 
زیرین زیره ی کفش برای افزایش 

چسبندگی 

Free 5 کفش مخصوص دویدن مردانه نایکی

  دارای  خاصیت درمانی 
  ضد وز

   ضد الکتریسته ساکن 
  جنس سری: سرامیک: قطر 

85 میلی متر
  غنی شده با مواد نرم کننده 
که حالتی براق به مو می دهد 

B80P برس تخت درخشان درمانی رمینگتون

الک ناخن این لی مدل Blue Lagoon شامره 074

 به سرعت روی ناخن خشک می شود. 
  برس این محصول به گونه ای طراحی شده که با یک بار زدن الک روی 

ناخن، تمام سطح اش را پوشش می دهد. 
  براق است و بعد از زدن آن، برق خاصی روی ناخن های تان شاهد خواهید بود.



المبورگینی هوراکــان
 تکرار خاطرات گاالردو

براساس یک باور خرافی، همه ی چیز های خوب یک روز به پایان می رسند. حاال 
وقتش رسیده که با گاالردو، یکی از محبوب ترین مدل های تولیدشده ی شرکت 

المبورگینی خداحافظی کنیم و هوراکان را به عنوان یک جای گزین تازه نفس 
بپذیریم. المبورگینی »هوراکان LP-۶۱۰-4« که پیش تر قرار بود با نام »کابررا« 

معرفی شود، یک مدل بازطراحی شده ی گاالردو است که از شاسی همین 
خودرو بهره می برد. هوراکان در زبان  اسپانیایی نماد گاو خشمگین و وحشی 
است که این موضوع می تواند اشاره ی نزدیکی به  سرعت و قدرت باالی این 

خودرو داشته باشد.

سریع و خشمگین

طبق سـنت قدیمی تمام المبورگینی های تولیدشـده، موتور هـوراکان هم در 
عقب خودرو قرارگرفته اسـت. المبورگینی هوراکان، از یک موتور ده سـیلندر 
تنفـس طبیعی V شـکل )نحـوه ی قرارگیری سـیلندر ها در کنار هم به شـکل 
حـرف V انگلیسـی( با حجـم کلـی 52۰4 سی سـی بهـره می بـرد. هم چنین 
توان خروجی این غول ده سـیلندر به ۶۰2 اسـب بخـار در 825۰ دور در دقیقه 
و گشـتاورش بـه ۶۰۰ نیوتون متـر در ۶5۰۰ دور در دقیقه می رسـد. درنتیجه ی 
این تـوان موتور بسـیار بـاال، هـوراکان تنهـا در 3.2 ثانیـه  می تواند سـرعت 
خـود را از صفر به ۱۰۰ کیلومتر بر سـاعت برسـاند. حداکثر سـرعت این خودرو 
)Top End( بـه 35۰ کیلومتر بر سـاعت می رسـد که در نوع خـود عدد بزرگی 
به حسـاب می آید. هـوراکان از یـک جعبه دنده ی هفت سـرعته ی خـودکار با 

فنـاوری دوکالچـه )Double-Clutch( بهـره می برد. در نظر داشـته باشـید 
که فنـاوری دوکالچه، تاثیر بسـیار زیـادی در بهبود سـرعت تعویـض دنده ها 
و انتقـال نیرو بـه چرخ هـا دارد. درنتیجه با توجه به مشـخصات مذکـور بعد از 
اونتـادور، المبورگینی هوراکان در رتبه ی دوم لیسـت سـریع ترین خودروهای 
این شـرکت قرار می گیـرد. به طورکلـی، المبورگینی هـوراکان را می توان یک 
جای گزیـن تازه نفـس بـرای گاالردو معرفی کـرد که در مقایسـه  بـا مدل های 
قبلـی، از طراحـی جسـورانه تر و جدی تـری، به همراه تـوان خروجـی باال تر و 
عملکرد فنـی بهتر بهـره می برد. به نظر می رسـد کـه روز های خـوش گاالردو 
هم دیگر بـه پایان رسـیده و باید جای  خـود را به هـوراکان تازه نفـس بدهد تا 

پرچم ایـن سـری، هم چنان بر فراز قله ی سـرعت افراشـته باشـد. 

رضا گرامنایه
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 کنسول وسط خودرو بسیار کشیده تر شده
 و تمام دسترسی ها ازجمله کنترل 
جعبه دنده، حالت های موتور و بسیار 
امکانات دیگر روی آن قرارگرفته است. 
به طورکلی، هوراکان را می توان یک مدل 
پیشرفته تر و به روزشده تر گاالردو دانست 
که از ظاهری خشمگین تر بهره می برد.

 طراحی قسمت جلویی هوراکان را می توان مدل 
کوچک شده ی اونتادور هم نام گذاری کرد. از سوی دیگر 
وقتی از بغل به این خودرو نگا می کنیم، شاهد یک طراحی 
نسبتا ساده اما بسیار زیبا و جذاب هستیم که از خطوطی 
شکسته و باریک روی در و ارتفاع کم خودرو و پنجره ها 
تشکیل  شده است.

 در مورد طراحی قسمت پشتی هوراکان، 
نظر ها بسیار متفاوت اند؛ عده ای بر این باورند 

که طراحی عقب خودرو بسیار ساده است و 
جا داشت کمی فضایی تر و البته خشمگین تر 

طراحی شود. از سوی دیگر، عده ای از 
منتقدان صنعت خودروسازی معتقدند که 

همین سادگی بر زیبایی بیش ازپیش هوراکان 
افزوده است. 

طراحی ظاهری هوراکان شباهت های 
زیادی به نسل قبلی این خانواده یعنی 
گاالردو دارد؛ یعنی ازنظر وزن، ابعاد و 
ظرفیت تفاوت چندانی با مدل مذکور 
ندارد. وقتی از روبه رو به هوراکان نگاه 
می کنیم، اولین چیزی که توجه مان را 
به خود جلب می کند، چراغ های بسیار 
باریک و کشیده به همراه یک جلوپنجره  
با خطوط شکسته ی زیاد است که 
چهره ای بسیار خشمگین به هوراکان 
بخشیده است.

حجم موتور:  5 لیتر

تعداد سیلندر:  10

قدرت:  602 اسب بخار

صفر تا صد:  3.2 ثانیه

موتور:
   5 لیتری 10 سیلندر

توان خروجی : 
۶۰2 اسب بخار

گشتاور ۶۰۰ نیوتون متر

۶۱



هر کدام از ما وقتی در جایگاه خریدار یک کاال قرار می گیریم، 
دوست داریم با خیالی آسوده خرید کنیم. دوست داریم بتوانیم 

به فروشنده اعتماد کنیم و نگران کیفیت و قیمت کاال نباشیم. 
گروهی از ما می توانیم به این نگرانی ها غلبه کنیم و خیلی به 
خودمان سخت نگیریم؛ اما برای گروهی دیگر خرید کردن 

یکی از سخت ترین کارهاست. دیجی کاال با طرح تضمین قیمت 
می خواهد به هردو گروه  برای خرید آسان کمک کند. این طرح 

تضمین می کند  که محصوالت دیجی کاال با بهترین قیمت عرضه 
می شوند.

گروهی از افراد به سادگی 
خرید می کنند. 

بعضی ها وسواس زیادی برای خریدکردن 
خرج می کنند.

حداقل به پنج فروشگاه مختلف می روند 
و قیمت یک کاالی مشابه را می پرسند تا 
بتوانند تصمیم بگیرند.

ما تضمین می کنیم محصوالت موجود در سایت دیجی کاال را 
با گارانتی اصلی، باالترین کیفیت و ارزان ترین قیمت نسبت به 

فروشگاه های فیزیکی و اینترنتی در سراسر کشور می فروشیم. 

پیشنهاد  
منصفانه
BEST OFFER

ارزان ترین قیمتباالترین کیفیتگارانتی اصل

به 
طرح تضمین 

قیمت دیجی کاال 

اعتماد کنید و کاالی مورد 

نظرتان را با در نظر گرفتن 

این طرح بخرید

تضمین بهترین قیمت

در صورت مشاهده ی 
تخلف یا تالش برای 
سوءاستفاده از این 

طرح، حق نپذیرفتن 
آن برای دیجی کاال 

محفوظ است.
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*به جزکاالهای گروه فرش که به نوعی یک  اثر هنری هستند.

بعد از خرید از دیجی کاال متوجه شدید فروشگاهی 
همان کاال را با شرایط یکسان و قیمت پایین تری 
ارائه می دهد، می توانید درخواست استفاده از 
طرح تضمین بهترین قیمت را ارسال کنید و در 
صورت تایید  اختالف قیمت آن  کاال را از دیجی کاال 

دریافت کنید.*

 اول کاالهایی که با قیمت پایین تر یافته اید، 
 باید از نظر ویژگی های فنی، رنگ، امکانات 
و قابلیت ها با آن چه از دیجی کاال خریده اید 

یکسان باشد.

 دوم از آن جایی که تمام کاالهای دیجی کاال 
اصل هستند، درخواست شما تنها درباره ي 

کاالهای اصل بررسی می شود.

 سوم کاالهایی که خریدتان را با آن مقایسه 
می کنید باید گارانتی و خدمات پس از فروش 

یکسانی داشته باشند.

 چهارم فاکتوری که از فروشگاه فیزیکی یا 
اینترنتی می گیرید باید کد اقتصادی داشته و 
قیمت کاال بعد از در نظر گرفتن 9 درصد مالیات 

بر ارزش افزوده، از دیجی کاال ارزان تر باشد.

پنجم تمام لوازم جانبی اصلی کاالیی که 
خریدتان را با آن مقایسه می کنید باید در 
بسته بندی کارخانه قرار گرفته باشد؛ چون 
دیجی کاال همه لوازم و قطعات کاال را بدون کم 

و کاست به مشتری تحویل می دهد.

ششم کاالی ارزان تر باید از فروشگاه ها و 
وب سایت های مجاز خریداری شده باشد. 

هفتم زمان خرید کاالی ارزان تر با زمان 
خرید از دیجی کاال یکسان باشد.

برای استفاده از طرح تضمین 
قیمت حواس تان باشد 

با این شرایط درخواست تان را ارسال کنید

از فروشگاه یک پیش فاکتور بگیرید و آن را به صورت عکس 
یا اسکن برای مان ارسال کنید.

 پیش فاکتور باید شامل: نام فروشگاه، اطالعات تماس، آدرس و مهر 
فروشگاه،  نام خریدار،  تاریخ و مدت اعتبار پیش فاکتور،  اطالعات 

محصول و نام گارانتی باشد. 

اگر از فروشگاه های اینترنتی قیمت گرفته اید، نیازی به 
پیش فاکتور نیست.

آدرس فروشگاه اینترنتی و لینک مستقیم صفحه ی کاالی 
مورد مقایسه را به دیجی کاال ارسال کنید.دقت کنید که اگر به 
وب سایت های مرجع مقایسه ی قیمت لینک بدهید،  ایمیل ارسالی 

قابل بررسی نخواهد بود.

برای بررسی درخواست تان سه روز به دیجی کاال وقت  
بدهید.

بررسی درخواست شما حداکثر تا سه روز کاری انجام می شود و 
بعد از ارسال استعالم در صورت تایید قیمت پایین تر، اضافه مبلغ 

پرداخت شده به حساب شخص واریز می شود.

اعتبار پیش فاکتور تنها 24ساعت است.
پیش فاکتور باید تا 2۴ ساعت بعد از زمان ارسال ایمیل توسط شما، 

دارای اعتبار باشد.

برای ارسال  درخواست تان 2 روز فرصت دارید.
از زمانـی کـه سـفارش شـما فاکتـور می شـود، ۴8 سـاعت 
فرصـت دارید تا درخواسـت اسـتفاده از طـرح تضمین قیمت 
را بـه آدرس ایمیـل bestprice@digikala.com ارسـال 

کنیـد.

اگر برای استفاده از این طرح سوالی دارید که هنوز پاسخ آن را 
نمی دانید، با شماره تلفن 02161930000 داخلی 2 تماس بگیرید.

www.marketonl

روز
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 پذیرای  نیروهای متخصص و مشتاق

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

 لجستیک محتوا نرم افزار

برنامه نویس وب

 برنامه نویس موبایل

طراح رابط کاربری 

طراح تجربه ی کاربری

برنامه ریزی انبارخبرنگار

 ارسال و توزیع

 بازرگانی

خرید داخلی )مادر و کودک، 
صوتی و تصویری، مد و پوشاک و 

سایر رسته های دیجی کاال(

 خرید خارجی



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: 61930000 )021( تماس بگیرید. )روزهای 
عادی سـاعت 9ـ17 بـا داخلـی 2، روزهای تعطیل یا سـاعات غیـراداری با 

داخلی 1(
  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. )2۴سـاعته 

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 2۴ 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. گفتنـی اسـت کاالهایـی که بـه دلیـل ماهیت خـاص یا 
اسـتفاده ی شـخصی و با توجه به لزوم رعایت مسـائل بهداشتی نمی توانند 

بازپس داده شـوند، مشـمول 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 آن ها 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 نداشـتن آگاهـی، اطـالع و ناتوانـی مشـتری در اسـتفاده از 

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

خصـوص هیچ گونـه تعهـدی نخواهـد داشـت.
ـ دیجی کاال نسـبت به عوارض جسـمی و بیماری های ناشـی از اسـتفاده از 
ایـن محصوالت مسـئولیت و پاسـخگویی نـدارد. انجام پیگیری هـای الزم 
بایـد توسـط مشـتری و از طریـق شـرکت های مربوطـه )نمایندگی هـا 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 ۴8 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 ۴8 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



 ارسال رزومه 
برای شغل مورد نظر

 مصاحبه نهایی 
برای انجام توافقات

به خانواده دیجی کاال 
خوش آمدید

 مصاحبه با 
واحد منابع انسانی

 مصاحبه تخصصی با 
مدیر واحد

فرآیند استخدام در دیجی کاال




