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داشتن یک چادر بادوام و بزرگ 

اولین قدم برای یک کمپینگ 

دوستانه است. چادر » اف آی تی 

تنت« مدل »T2« به دلیل 

داشتن پارچه ی باکیفیت و مقاومت باال در 

برابر باران، راحتی و آسایش در سفر را برای 

شما به ارمغان می آورد.
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توجه داشته باشید که گنجایش 8 نفره ی این چادر برای 

زمان نشسنت است. این چادر در حالت خوابیده ۴ نفر 

ظرفیت دارد.

امتیاز کاربران

کمپینگ خاطره انگیز

T2 چادر 8 نفره اف آی تی تنت مدل

 ابعاد این چادر در حالت 

بازشده 180 × 240 × 210 

سانتی مرت است.

 جنس رویه و کف این چادر 

100 درصد پلی اسرت است.

  این چادر 8عدد 

ستون از جنس 

فایربگالس دارد.

گنجایش:

7 تا 8 نفر
تعداد پنجره:

2 عدد
وزن:

3750گرم
ابعاد بسته بندی:

14 × 15× 66 سانتی مرت
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 ادو پرفیوم اللیک 
 

رایحه ی بهار

به  محض اولین اسپری از اللیک Chypre Silver روی 

پوست و محل نبض تان بوی برگ بنفشه و گیاه پاتچولی را 

استشامم خواهید کرد.

امتیاز کاربران

»Chypre Silver« یکی از عطرهای جدید و 
باکیفیت برند معترب فرانسوی »اللیک« است. این 

عطر برای استفاده ی مشرتک بین آقایان و بانوان 

ساخته  شده و مناسب فصول گرم و معتدل سال است. 

  نت آغازی این عطر، برگ 

بنفشه و گیاه پاتچولی است.

  نت پایانی چرم، صمغ 

بنزویین و مشک است.

  نت میانی عطر گل 

رز، یاسمین و شکوفه ی 

پرتقال است.

  رایحه ی ادوپرفیوم اللیک، 

تند، خنک، شیرین، طبیعت و 

گل است.

نوع:

ادو پرفیوم

کشور مبدا برند:

فرانسه

حجم:

 100 میلی لیرت



 ساعت مچی  تیمربلند 
TBL14441JLB-02  مدل

ساعت مچی مردانه ی »تیمبرلند« مدل »TBL14441JLB-02« شیک و مدرن

ساعتی شیک و مدرن است که هم می تواند جلوه ای خوب به  ظاهرتان 

بدهد و هم بر اعتمادبه نفس  شما بیفزاید.
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امتیاز کاربران

ر  این ساعت تا عمق 50 مـت

ضد آب است

پیشنهاد
 ویژه

 جنس بدنه ی 

ساعت از فلز و دارای 

بندی چرمی است.

 قطر صفحه ی 

ساعت 45 میلی مرت 

و جنس شیشه ی آن 

معدنی است.

 ساعت مچی تیمربلند 

می تواند زمان را به  صورت 

24 ساعته منایش دهد.

 این ساعت دارای 

تاریخ شامر و عقربه های 

شب تاب است.

جنس بند:

چرم

فرم صفحه:

گرد

منبع انرژی:

باتری

نوع قفل بند:

سگکی ساده
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افزایش سن باعث بروز تغییرات در پوست می شود که شایع ترین آن ها چین و چروک و خط های 

مزاحم روی پوست است. »درمو  دنسی«، ضدچروکی قوی برای افرادی است که می خواهند  پوستی 

جوان و شاداب داشته باشند.

کرم ضد چروک و لیفتینگ اورسین مدل درمو  دنسی فایر 

جوان مبانید
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این کرم مناسب افراد باالی ۴5 سال و یا افراد با خطوط تیره 

و افتادگی پوست است.

امتیاز کاربران

عملکرد:

ضد چروک، سفت کننده
حجم:

50 میلی لیرت
ویژگی:

SPF15

 حاوی Arctiin  برای ترسیع درفرآیند نوسازی کالژن و مواد حجم دهنده و افزایش دهنده ی االستیسیته پوست 

 حاوی پپتیدهای Apiaceae   برای تقویت اتصاالت الیه های مختلف پوست و کاهش چروک های عمیق

 قابل استفاده برای پوست صورت و گردن

 مناسب برای انواع پوست به ویژه پوست های خشک
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این هواساز قادر به تولید یون های منفی در فرکانس باال ست تا 

الکرتیسیته ی ساکن تولیدشده در محیط را خنثی کند و محیطی 

سامل فراهم آورد.

امتیاز کاربران

داشتن یک هواساز یکی از ملزومات روزهای گرم پیش  روست. پنکه ی 

»بهی« مدل 33A23-BWY با فناوری جدید و استفاده ای آسان، در کنار 

طراحی زیبا و شیک، می تواند همراه خوبی برای این روزها باشد.

 پنکه ی بهی 
BWY-33A23 مدل

خنکی بهار در خانه ی شام

 چهارچرخی که در زیر این 

هواساز وجود دارند، جابه جایی 

آن را راحت تر کرده اند.

 طراحی پنکه ی این هواساز 

به گونه ای است که می تواند بخار 

رسد تولیدشده را در متام فضای 

اتاق پخش کند.

 با افزودن چند قطره روغن 

اکالیپتوس یا خوشبوکننده های 

دیگر در مخزن آب هواساز، 

هوای خنک و بهاری را 

استشامم کنید.

 از طریق این شیار 

می توانید قرص پشه کش 

را قرار دهید تا از مزاحمت 

آن ها در امان باشید.

وزن:

6200گرم

ابعاد:

ارتفاع 81.6، پهنا 42، عمق 21.6 سانتی مرت

توان مرصفی:

80 وات
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پنکه ی ساپر 
SAC-600R مدل

  توان مرصفی: 55 وات

  امکان تنظیم ریتم باد )موجی، یکنواخت و سینوسی(

  قابلیت چرخش دورانی )360 درجه(

  قابلیت تنظیم زمان کارکرد پنکه

FS40-8B پنکه ی تک الکتـریک  مدل

  توان مرصفی 50 وات

)Timer( دارای زمان سنج  

  امکان تنظیم ارتفاع

  دارای سه رسعت متفاوت

 FAM1601CR  پنکه ی هاردستون  مدل

  توان مرصفی: 55 وات

)Timer( مجهز به زمان سنج  

  دارای ریموت کنرتل

  دارای سه رسعت متفاوت )کند - متوسط - تند(

7020R پنکه ی دیواری پارس خزر مدل

  توان مرصفی: 60 وات

  دارای ریموت کنرتل

  سه رسعته با حالت ریتمیک

  دارای زمان سنج )Timer( 1-2-4-8 ساعته

FSR-SHIBA  پنکه ی پارس خزر مدل

  توان مرصفی: 60 وات

  دارای 6 دور متفاوت پروانه

  دارای دماسنج

  امکان برنامه ریزی برای روشن شدن پنکه در زمانی که 

خاموش است

VF5560 پنکه ی تفال مدل

  توان مرصفی: 70 وات

  دارای 4 تنظیم رسعت

  قابلیت تنظیم ارتفاع تا 30 سانتی مرت

  دارای شیار جایگذاری قرص پشه کش

جدید ترین مدرن ترین
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تلفن بی سیم »KX-TGC210« یکی دیگر از محصوالت رشکت 

پاناسونیک است؛ رشکتی که همواره در این عرصه پیرشو بوده 

است. این تلفن از نسل جدید تلفن های این رشکت است که از 

فرکانس 9/1 گیگاهرتز DECT استفاده می کند.

 تلفن بی سیم پاناسونیک 
KX-TGC210 مدل

همراه خانگی
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این تلفن دارای قابلیتی به نام حالت شب است که به شام اجازه 

می دهد زمانی را در شبانه روز انتخاب کنید که طی این زمان، 

تلفن زنگ نخورد.

امتیاز کاربران

 15 زنگ برای

 KX-TGC210 در نظر 
گرفته  شده است که 

5عدد از نوع زنگ های 

کالسیک و 10 عدد 

ملودی هستند.

 صفحه منایش این 

گوشی 1.6 اینچی و 

به نور پس زمینه مجهز 

است.

  این تلفن قادر 

است 30 شامره 

از افرادی را که 

منی خواهید با شام 

متاس بگیرند 

مسدود کند.

وزن:

130 گرم

ابعاد:

47 × 30 × 164 میلی مرت

برد:

50 مرت داخلی 
 300 مرت خارجی

منبع:

برق شهری
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KX-TG6821 تلفن بی سیم پاناسونیک مدل

  قابل استفاده در صورت قطع برق

  قابلیت ذخیره ی 100 مخاطب

  قابلیت ضبط مکامله تا 30 دقیقه

  دارای منشی تلفنی

KX-TG2721 تلفن بی سیم پاناسونیک مدل

  قابلیت ذخیره ی 50 مخاطب

  قابلیت ضبط مکامله تا 18 دقیقه

  دارای منشی تلفنی

  امکان کنفرانس

KX-TGD223 تلفن بی سیم پاناسونیک مدل

  دارای سه گوشی بی سیم

 دارای منشی تلفنی

  قابلیت ذخیره ی 100 مخاطب

  امکان مسدودکردن متاس های مزاحم 

KX-TG9472 تلفن رومیزی پاناسونیک مدل

  دارای تلفن پایه و دو گوشی بی سیم

   قابلیت Sync شامره ها روی متامی گوشی ها

KX-TG6672 تلفن بی سیم پاناسونیک مدل

  ذخیره ی 100 شامره در حافظه

  دارای تلفن پایه و دو گوشی بی سیم

   قابلیت وصل شدن دو خط تلفن

  دارای منشی تلفنی

   امکان کنفرانس

  دارای منشی تلفنی

KX-TG9322 تلفن بی سیم پاناسونیک مدل

  قابلیت وصل شدن دو خط تلفن

  دارای دو گوشی بی سیم

  قابلیت ذخیره 100 مخاطب

  فاقد منشی تلفنی

پرفروش ترین ها

کاربردی ترین
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شام می توانید بازی های موردعالقه ی خود را روی هارد اکسرتنال 

نصب و روی ایکس باکس  وان دوستان تان اجرا کنید.

امتیاز کاربران

هارددیسک اکسرتنال 
HD650X ای دیتا مدل

اگر یک ایکس باکس وان دارید و برای دانلود بازی با خیالی راحت

و نصب بازی های دیگر با کمبود فضا مواجه 

شده اید، داشنت هارددیسک اکسرتنال 

»ای دیتا« مدل »HD650X« می تواند به خوبی این نیاز شام 

را برطرف کند.

  هارددیسک از رابط 3.0 

USB استفاده می کند که 
در این حالت رسعت انتقال 

داده ها به پنج گیگابایت 

برثانیه می رسد.

 ترکیب رنگ مشکی 

و سبز این  هارد دیسک 

اکسرتنال با لوگوی 

سبز ایکس باکس 

هامهنگ است.

 الیه ی سیلیکونی 

سبزرنگ دور بدنه، 

این هارد را در برابر آب، 

رضبه و شوک مقاوم 

کرده است.

 در دو ظرفیت 

یک ترابایت و 

دو ترابایت قابل 

تهیه است.

وزن:

201 گرم
ابعاد:

21 × 81 × 121 میلی مرت

سایز هد:

 2.5 اینچ
رسعت چرخش:

5400 دور بر دقیقه
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بازی های محبوب ایکس باکس تان را آسان جابه جا کنید

هارددیسک اکسرتنال ای دیتا 

ظرفیت 1 ترابایت

HD710M مدل

هارددیسک اکسرتنال وسرتن دیجیتال 

 ظرفیت 4 ترابایت 

My Book مدل

هارددیسک اکسرتنال سیلیکون

ظرفیت 2 ترابایت

Armor A65 مدل

6.3/10 8.3/10 8.4/10

این کاالها را هم ببینید

انتقـال فیلم، عکس و موسـیقی از سـاده ترین 
و رایج تریـن کارهایـی اسـت کـه می تـوان بـا 
یک هارد اکسـترنال انجـام داد و از اصلی ترین 
دالیـل خریـد چنیـن وسـیله ای اسـت. امـا 
شـرکت »ای دیتـا« )ADATA( بـه شـکل 
دیگـری بـه موضـوع نـگاه می کند. هـارد 
اکسـترنال »HD650X« کـه بـه تازگـی وارد 
بـازار جهانی شـده، به عنوان هارد اکسـترنالی 
معرفـی می شـود کـه بـرای اسـتفاده در کنار 
 )XBOX کنسـول بـازی ایکس باکـس )
مایکروسـافت مطلوب اسـت. ممکـن اسـت بالفاصله این سـوال برای تـان پیش آید 
که هـارد اکسـترنال چـه ربطـی بـه ایکس باکـس دارد؟ مگـر حافظـه ی داخلی خود 
کنسـول ایـرادی دارد که نمی توان از آن اسـتفاده کرد؟ مسـاله این اسـت که بازی ها 
روز بـه روز حجیم تـر می شـوند و بـا وجـود DLCهـا و آپدیت هـای پی درپـی، فضای 
بیشـتری برای ذخیره شـدن طلب می کنند؛ درنتیجه ممکن اسـت حافظه ی داخلی 
کنسـول بازی پر شـود و بـه یک حافظـه ی جانبی نیاز پیـدا کنیم. البته بعضـی افراد 
ایـن مشـکل را بـا پاک کـردن چیزهایی که فکـر می کنند بودونبودشـان یکی  اسـت 
حـل می کنند؛ امـا برای کسـانی که دل شـان نمی آید دسـت به چنیـن کاری بزنند، 

تهیـه ی یک هـارد اکسـترنال بـرای کنسـول بـازی فکـر خوبی اسـت. 
نیم سـالی از اضافه شـدن قابلیـت پشـتیبانی از هاردهـای جانبـی بـه کنسـول های 
مایکروسـافت )ایکس باکـس وان و ایکس باکـس 360( می گـذرد و حـاال ای دیتـا، 
HD650X را بـه صـورت اختصاصی بـرای ایـن کار تولید کرده اسـت. نام گذاری هارد 

جدیـد، برگرفتـه از مدل موفـق HD650 اسـت و از لحاظ طراحی ظاهـری هم به آن 
شـباهت کامل دارد. تنها تغییری که HD650X در مقایسـه با HD650 به خود دیده، 
تعویـض رنـگ قرمز با سـبز اسـت. دلیل ایـن تصمیـم، ایجـاد هماهنگی بیـن رنگ 
ذاتـی کنسـول ایکس  باکـس و هـارد جدید اسـت. همه ی مـا ایکس باکـس را با رنگ 
سـبزش می شناسیم و ای دیتا خواسـته با اسـتفاده از این رنگ، مقبولیت بیشتری به 
محصول بدهد. هارد تازه وارد نسـبت به سـایر هاردهای مقاوم، چیـز اضافه تری ندارد 
و دقیقـا روی مسـیر همیشـگی محصوالت این چنینـی حرکت کرده اسـت. این هارد 
مشـابه سـایر هاردهای بـازار، روی کامپیوتر و لپ تـاپ، تلویزیون و سـینمای خانگی 

هم قابل اسـتفاده اسـت. 
هماننـد مـدل HD650 و سـایر هاردهای جدیـد ای دیتـا، مـدل HD650X هـم 
ضدضربـه، ضـدآب و مقـاوم در برابـر گردوغبـار اسـت. وصل کـردن آن به کنسـول، 
روال سرراسـتی دارد: کابل USB هارد به پورت USB کنسـول وصل می شـود و باقی 
مراحـل بـا راهنمایی هایی کـه روی صفحـه  ارائه می شـود، انجام خواهد شـد. پس از 
اتصال هـارد به کنسـول می توانید انتخـاب کنید کـه از آن زمان به بعد، هـارد جانبی 
به عنـوان حافظـه ی اصلـی در نظر گرفته شـود و هـارد داخلـی فقط هنگام پرشـدن 
حافظـه ی خارجی بـه کار رود. حتـی می توانیـد کل حافظه ی داخلی کنسـول تان را 
به هـارد جدیـد انتقال دهیـد؛ انگار کـه ایکس باکس را تـازه از جعبـه اش درآورده اید. 
هم چنیـن امکان پخـش فایل هـای کپی شـده روی HD650X از طریق ایکس باکس 
وجـود دارد. بـا وجود هـارد HD650X می توان بازی هـا و اطالعات مهم ذخیره شـده 
در حافظـه ی کنسـول ایکس باکس را انتقـال داد و به خانه ی دوسـتان و رفقـا برد. به 
ایـن ترتیـب می توانیـد بازی هـای محبوب تـان را همیشـه به همراه داشـته  باشـید. 

ایـن کار در ایکس باکـس 360 و ایکس باکـس وان قابـل انجام اسـت. 

محمد سامک


