
 پیشنهاد های

 گوناگون دیجی کاال

برای فصل گرم
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مرت و تراز از جمله ابزارهای اندازه گیری 

هستند که در بیشرت جعبه ابزارهای 

خانگی وجود دارند؛  اما کسانی هستند که 

به  دلیل نیاز شغلی شان به مرت و ترازهایی 

بسیار دقیق  و حرفه ای نیاز دارند. نوع لیزری این ابزارها 

با امکانات زیاد و درصد خطای پایینی که دارند  جایگزین 

بسیار خوبی برای ابزارهای قدیمی هستند.

مدل  S910  به همراه لوازم جانبی

مرت و تراز لیزری الیکا 
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این محصول می تواند انواع توابع و محاسبات جمع و 

تفریق، محاسبه براساس فرمول فیثاغورث و محاسبه ی 

حجم، مساحت و قطر را انجام دهد و 50 محاسبه ی 

آخر را در حافظه ی خود ذخیره کند.

امتیاز کاربران

ابعاد:

6.1×3.2×16.4 سانتی مرت
ساخت:

اتریش

حداکرث برد:

300 مرت
دقت اندازه گیری:

1± میلی مرت

   با این وسیله می توانید فاصله ای 

300 مرتی را با دقتی بسیار باال و با 

خطای یک میلی مرت اندازه گیری کند.

  این دستگاه استاندارد 

IP54  دارد و در برابر رطوبت و 
گردوغبار مقاوم است.

  این ابزار مجهز به 

دوربین همراه با قابلیت 

ذخیره سازی تصاویر است.

  قابلیت ارتباط از طریق 

وایرلس و بلوتوث را دارد و 

صفحه ی منایش آن رنگی و 

ملسی است.
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قابلیت مسیریابی بسیار دقیق و هوشمند و منایش رسعت 

خودرو، از امکانات دیگر  این هدایت گر است.

امتیاز کاربران

ند، نقشه ی  ند شام را به مقصدتان برسا تصور کنید وسیله ای دارید که مسیرها را برای تان پیدا می کند و می توا

بلیت  رد، رسعت خودرو را نشان می دهد، براساس کدپستی جست وجو می کند و قا نه را دا ورمیا ن و خا یرا ا

یت گر خودرو  نات هدا مکا ز ا ین ها بخشی ا رد؛ ا F  را هم دا M ز فرمت های صوتی و تصویری و  نی ا پشتیبا

ساتونیکا مدل 4407 است که می توانید خیلی راحت روی خودروی تان نصب کنید. مدل 4407

هدایت گر خودرو ساتونیکا 

  با این هدایت گر می توانید 

ساختامن های شهر تهران را به 

صورت سه بعدی همراه با پالک 

مشاهده کنید.

  این هدایت گر را می توان از طریق رابط 

بلوتوث به تلفن همراه هم متصل کرد.

   نقشه ی  بیش از 600 شهر 

ایران و راه های کل کشور در این 

هدایت گر ذخیره شده است.

  این هدایت گر هنگام 

نزدیک شدن به دوربین های کنرتل 

رسعت به شام هشدار می دهد.

صفحه منایش:

4.3
پشتیبانی از فرمت های صوتی:

 ASX, DAT, MID, 
Wav MP3

 پشتیبانی از فایل های تصویری:

 AVI, ASF, WMV, 
 Xvid, Div X, MPEG2

RMVB WMv9

 منایش عکس:

JPG –BMP 



4

Ambit3 Peak Sapphire (HR) 
SS020673000

داشنت یک  ساعت زیبا که از طریق بلوتوث به موبایل ساعت مچی دیجیتالی سونتو

وصل می شود، از گام شامر و ارتفاع سنج و قطب منا بهره 

می برد، قابلیت مسیریابی و هشدار طوفان دارد و گزارش 

روزانه و هفتگی فعالیت های تان را به شام اطالع می دهد، 

برای خیلی ها سیار هیجان انگیز است؛ هیجانی که می توانید با ساعت 

مچی دیجیتالی سونتو تجربه اش کنید.
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قطب منای دیجیتالی  این ساعت با دقت 5 درجه کار می کند 

و محدوده ی ارتفاع سنج آن از  500 الی 9999 مرت از سطح 

دریاست.

امتیاز کاربران

  قطر صفحه ی این ساعت 

50میلی مرت و ضخامت بدنه ی 

آن 17 میلی مرت است.

  این ساعت تا عمق ۱۰۰ مرتی، 

در برابر نفوذ آب مقاوم است.

وزن:

92 گرم
تکنولوژی ساخت:

الکرتونیکی ) کوارتز (
مناسب برای:

آقایان
نوع کاربری:

ورزشی

   جنس شیشه ی این 

ساعت یاقوت است.
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Concert Tone 54

بانجو فندر 

ن معرفی  رس جها یقا به رسا فر ز آ ست که ا ی ا - زخمه ا زی زهی ، سا نجو با

یره ی زنگی است و  ز به شکل دا رد. شکم سا ز پنج سیم دا ین سا شده است. ا

نجوی فندر مدل  .  با ده می شود ستفا ب ا نگشت یا مرضا ز ا ی نواخنت آن ا برا

Concert Tone 54  صدایی غنی و ظاهری زیبا دارد.
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امتیاز کاربران

جنس صفحه ی انگشت گذاری 

این ساز رزوود است و 22 

فرت دارد.

پیشنهاد
 ویژه

 لعاب بدنه و دسته ی بانجو از 

جنس پلی اورتان براق است.

 جنس بدنه و دسته ی این 

ساز از ماهون است.

 در انتهای ساز، طوقه ی استیل گرد 

شده با 24 قالب وجود دارد.

 پوست به  کار رفته در این 

ساز Remo 11اینچی از نوع 

Renaissance است.

لعاب:

کروم
تعداد سیم ها:

5 عدد
شکل دسته:

 ”V” گرد
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کرنوگراف کامل و تاریخ شامر این ساعت، آن را به ساعتی زیبا برای 

استفاده ی روزانه تبدیل کرده است.

امتیاز کاربران

برای کسانی که دوست دارند ساعت شان عالوه بر کارایی، طراحی زیبا و 

لوکس هم داشته باشد، ساعت مچی عقربه ای مردانه ی »ویکتورینوکس« 

مدل »Victorinox 241687«، یکی از بهترین انتخاب ها است. این ساعت  

سوئیسی با طراحی  کالسیک و چشم نواز ویژگی هایی دارد که ارزش و جذابیت آن را 

در مقایسه با نمونه های مشابه به مراتب باالتر برده است.

مدل 241687

ساعت مچی ویکتورینوکس

  عقربه های این ساعت 

شب تاب هستند.

رسی:

Chrono Classic
قطر صفحه: 

45 میلی مرت

جنس شیشه:

 معدنی

  روی قاب ساعت یک رسعت سنج 

قرار دارد که کامال کاربردی است.

  رنگ نقره ای-طالیی بند ساعت 

جلوه ای زیبا به آن داده است.

  این ساعت قابلیت مقاومت تا 

100 مرت زیر آب را دارد.
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ساعت مچی عقربه ای مردانه ی ویکتورینوکس 
مدل 241476

 تکنولوژی ساخت:  الکرتونیکی )کوارتز(

  نوع کاربری:  روزمره

  فرم صفحه:  گرد

  جنس بند:  فلزی

ساعت مچی عقربه  ای مردانه ی 
ویکتورینوکس مدل 241507

 تکنولوژی ساخت:  اتوماتیک

  نوع کاربری:  روزمره

  فرم صفحه:  گرد

  جنس بند:  چرم

ساعت مچی عقربه ای مردانه ی ویکتورینوکس 
مدل 241720

 تکنولوژی ساخت:  اتوماتیک

  نوع کاربری:  ورزشی، روزمره، فشن

  فرم صفحه:  گرد

  جنس بند:  پالستیک

ساعت مچی عقربه ای مردانه ی ویکتورینوکس 
مدل 241692

 تکنولوژی ساخت:  الکرتونیکی )کوارتز(

  نوع کاربری:  لوکس، روزمره، فشن

  فرم صفحه:  گرد

  جنس بند:  الستیکی

ساعت مچی عقربه ای مردانه ی ویکتورینوکس 
مدل 249101

 تکنولوژی ساخت:  الکرتونیکی )کوارتز(

  نوع کاربری:  روزمره

  فرم صفحه:  گرد

  نوع قفل بند:  ضامن دار )کلیپسی(

ساعت مچی عقربه  ای مردانه ی ویکتورینوکس 
مدل 241477

 تکنولوژی ساخت:  الکرتونیکی )کوارتز(

  نوع کاربری:  روزمره

  فرم صفحه:  گرد

  جنس بند:  فلزی



8

لپ تاپ Yoga 500 از جمله محصوالت هیربیدی و میان رده ی رشکت لنوو است که 

ویژگی های عمومی اش شبیه محصوالت رده  باالی این رشکت است، اما برای این که با قیمت 

پایین تر به فروش برسد، بعضی از ویژگی های آن حذف  شده است. قیمت پایین همراه با 

سخت افزار نسبتا خوب، این محصول را به یک انتخاب مناسب تبدیل کرده است.

Yoga 500-A مدل

لپ تاپ لنوو
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باتری این لپ تاپ سه سلولی است و تا چهار ساعت شارژ 

نگه می دارد.

امتیاز کاربران

  پورت های لپ تاپ شامل
HDMI ،2.0 USB ،3.0 USB و LAN هستند.

  این لپ تاپ، طراحی هیربیدی 
دارد و با چرخش 36۰ درجه ای 

صفحه منایش، از حالت لپ تاپ به 

تبلت تبدیل می شود.

  بدنه  ی این لپ تاپ از پالستیک ساخته 
شده است و 2۱.5 میلی مرت ضخامت و 

حدود ۱.8 کیلوگرم وزن دارد.

  صفحه منایش ۱4 اینچی این 
لپ تاپ، پنل IPS با وضوح تصویر 

Full HD و روکش براق دارد.

پردازشگر گرافیکی :

 Intel HD Graphics
5500

پردازنده: 

Intel Core i3

CPU

 :RAM حافظه

4 گیگابایت
ظرفیت هارددیسک: 

500 گیگابایت



لپ تاپ 13 اینچی ایسوس 
VivoBook Flip TP301UJ مدل

Core i5 :رسی پردازنده 

 ظرفیت حافظه ی RAM : 6 گیگابایت

 ظرفیت حافظه ی داخلی: ۱ ترابایت

 مدل پردازنده ی گرافیکی: 

GeForce 920M
 وزن: 5 .۱ کیلوگرم

لپ تاپ 13 اینچی لنوو 
  Yoga 900 13-Cمدل
Core i7 :رسی پردازنده 

 ظرفیت حافظه ی RAM  : 8 گیگابایت

 ظرفیت حافظه ی داخلی: 5۱2 گیگابایت

 مدل پردازنده ی گرافیکی:

 HD Graphics 520
 وزن: 3 .۱ کیلوگرم

Yoga  500-E لپ تاپ 14 اینچی لنوو مدل
Core i7 :رسی پردازنده 

 ظرفیت حافظه ی RAM : 8 گیگابایت

 ظرفیت حافظه ی داخلی: ۱  ترابایت

GeForce 920A :مدل پردازنده ی گرافیکی 

 وزن:8 . ۱ کیلوگرم

Aspire R7-371T لپ تاپ 13 اینچی ایرس مدل
Core i5 :رسی پردازنده 

 ظرفیت حافظه ی RAM  : 8 گیگابایت

 ظرفیت حافظه ی داخلی: ۱28 گیگابایت

HD Graphics 5500 :مدل پردازنده ی گرافیکی 

 وزن5 .۱ کیلوگرم

 لپ تاپ 13 اینچی مایکروسافت 
Surface Book- A مدل

Core i5 :رسی پردازنده 

 ظرفیت حافظه ی RAM: 8 گیگابایت

 ظرفیت حافظه ی داخلی: ۱28 گیگابایت

HD Graphics 520 :مدل پردازنده ی گرافیکی 

 وزن: ۱. 4کیلوگرم

لپ تاپ 13 اینچی اچ پی 
 Spectre X360 13t-4185nrمدل

Core i7  :رسی پردازنده 

 ظرفیت حافظه ی RAM : 8 گیگابایت

 ظرفیت حافظه ی داخلی:5۱2 گیگابایت

 HD Graphics 520:مدل پردازنده ی گرافیکی 

 وزن: 48 .۱ کیلوگرم

9
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این تلویزیون امکان منایش تصاویر به صورت سه بعدی و اکتیو 

را دارد. با این تکنولوژی، هنگام متاشای یک فیلم سه بعدی 

می توانید وارد دنیای فیلم شوید و خود را کامال در رشایط اتفاقات 

هیجان انگیز فیلم قرار دهید.

امتیاز کاربران

 Reference 85 مدل

 دیدن یک مسابقه ی جذاب فوتبال، نگاه کردن تلویزیون ال ای دی لووه 

یک فیلم و متاشای یک کلیپ موسیقی با یک 

صفحه منایش باکیفیت که امکان منایش تصویر 

به صورت سه بعدی و اکتیو را دارد می تواند بسیار لذت بخش تر 

باشد. تلوزیون  آملانی »Reference 85« با تکنولوژی 4K  و 

رزولوشن 2160 × 3840 پیکسلی در خانه تان تجربه  ی حضور 

در سالن سینام را به شام می دهد.

 با کمک ساندبار داخلی، توان خروجی کلی 

صدا در این تلویزیون به ۱2۰ وات می رسد و با 

سیستم صوتی 5.۱ کاناله صدایی قدرمتند را از 

تکنولوژی صفحه:این تلویزیون خواهید شنید.

LED 
سایز صفحه:

85 اینچ

  این تلویزیون یک پایه ی 

تنظیم شونده دارد. شام 

می توانید با ریموت، حرکت  

آن را به چپ یا راست کنرتل 

کنید و تلویزیون را در بهرتین 

حالت نصب کنید.

 با استفاده از حافظه ی داخلی 

یک ترابایتی تلویزیون، می توانید 

برنامه های مورد عالقه تان را 

ذخیره کنید.

نوع صفحه:

 تخت
نسبت تصویر:

16:9

Reference 85 تلویزیون ال ای دی لووه مدل
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کمال گرایی در دنیای تصویر 

 تلویزیون ال ای دی 

هوشمند ال جی

55UF86000GI مدل

تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی رسی 

 BRAVIA 

KD-55X8500C مدل

تلویزیون ال ای دی هوشمند 

خمیده سامسونگ 

55JUC8920 مدل

8/10 10/10 8/10

این کاالها را هم ببینید

وحید ناظمی

 گاهی یـک محصول تکنولوژیـک به خاطر 
طراحـی و امکانـات خـاص و پیشـرو، بـه 
تنهایـی اسـتانداردهای جهان خـود را باال 
می بـرد. تلویزیـون آلمانـی Loewe مـدل 
Reference را می تـوان یـک جواهـر در 
دنیای تلویزیون های مدرن دانست. کسانی 
که این محصـول را از نزدیک دیده اند، از آن 
به عنـوان یک موفقیت بزرگ برای طراحان 
و سـازندگانش یـاد می کننـد. هماهنگـی 
فوق العاده ی صفحه  نمایش درخشان با سیستم صوتی با کیفیت این تلویزیون، توجه 
تمام عالقه مندان فناوری را به سمت خود جلب می کند. امکانات به کاررفته در این 
تلویزیون مانند هارد دیسک ۱ ترابایتی و پخش موسیقی از طریق بلوتوث، آن را به 
 انتخابی وسوسه کننده برای طرف داران تکنولوژی های به روز  تبدیل کرده است.

بـه لطـف ترکیـب تصویـر درخشـان و نمایشـگر بـزرگ ۵۵، ۷۵ و ۸۵ اینچـی 
در مدل هـای مختلـف ایـن تلویزیـون با صدای شـفاف و درخشـانی کـه حاصل 
سیسـتم پیشـرفته ی صوتی این تلویزیون اسـت، کاربـر آن، تجربـه ای بی نظیر 
از صدا و تصویر سـینمایی خواهد داشـت. هـارد درایو به کاررفته در سـاخت این 
تلویزیـون، بـه کاربـر کمک می کند تـا برنامه های مـورد عالقه ی خـود را ضبط، 
آرشـیو و بازبینـی کند. اسـتفاده از بهترین مواد اولیه در سـاخت ایـن تلویزیون 
 و طراحـی کهنه نشـدنی، از Reference یـک گوهرآلمانـی سـاخته اسـت.

معیارهای بسـیاری برای شناخت و مقایسـه ی کیفیت صفحه های نمایش گر به 
کار گرفته می شوند؛ اما برای شناخت بهترین ها تنها به اعداد، اندازه ها و نسبت ها 
نمی توان تکیه کرد. در نهایت شـما تصویر را می بینید و این چشـم شماسـت که 
کیفیـت را تشـخیص می دهد. حاال وقت درخشـش واقعی Loewe اسـت. برای 
این برنـد آلمانی، کیفیت و درخشـش واقعی تصویر مهم تـر از تمامی اعداد درج 
 Ultra شـده در یک کاتالوگ اسـت. باید ببینید تا بـاور کنید. صفحـه نمایش گر
High Definition این تلویزیون، کیفیتی چهـار برابر تلویزیون های Full HD را 
پیش چشـمان کاربر قرار می دهد. این نمایشـگر UHD به کمک فیلتر شیشه ای 
با کنتراسـت باال و منحصر به فرد Loewe باعث می شـود تا رنگ هایی درخشان 
در کنـار عمیق تریـن رنگ سـیاهی کـه می توان از یـک نمایش گـر LED انتظار 
داشـت به نمایـش در بیایند. اما لیسـت توانایی هـای این تلویزیـون به همین جا 
 4K ختم نمی شـود. هنوز شـبکه های تلویزیونی زیادی تصاویر خود را به کیفیت
پخـش نمی کنند و خوراک متنوعی برای سـطح کیفیت ایـن نمایش گر موجود 
 Full می تواند تصاویر ،up-scaling نیسـت. این تلویزیون با اسـتفاده از فنـاوری
 ۳۸۴۰x۲۱۶۰ تبدیل کرده و لذت دیدن تصاویر با رزولوشـن Ultra HD را بـه HD
را به کاربر خود هدیه کند؛ یک پروسـه ی نامحسـوِس ارتقای کیفیت تصاویر که 
شفافیت و درخشش بی نظیری را به دنبال دارد. وجود گیرنده ی دیجیتال داخلی 
 بـا قدرت باال، اطـراف تلویزیون زیبای شـما را خلوت تر از تصورتـان خواهد کرد.

طراحـی درخشـان و مینی مالیسـتی ایـن تلویزیـون بـا بهتریـن اسـتفاده از 
اشـکال منظم هندسـی صـورت گرفتـه اسـت. طرحی کـه می تواند بـه محیط 
اطـراف خـود شـخصیت بدهد. طراحـان ایـن تلویزیـون، جهان مـدرن فناوری 

را بـا جهان سـنتی هنر ادغـام کرده و نتیجـه ای زیبا و چشـم نواز را به بـازار ارائه 
داده انـد. اسـتفاده از آلومینیوم به رنگ های نقره ای و سـیاه و قطعات درخشـان 
سـفید رنـگ و طالیی مـات، درخشـندگی منحصر به فـردی به مدل هـای ارائه 
شـده ی Reference داده اسـت. هنگامـی کـه تلویزیون را خامـوش می کنید، 
تضـاد صفحه ی سـیاه رنگ آن بـا قاب خوش رنگ درخشـان آن ایجـاد ترکیبی 
 می کند کـه می تواند به عنوان یک وسـیله ی تزئینی چشـم نواز خودنمایی کند.

پایـه ی تکـی ایـن تلویزیون لوکـس، سـتاره ی دیگری را بـه کارنامـه ی طراحی 
درخشـان آن الصـاق می کنـد. وجـود یک پایـه ی عمودی کـه تمـام کابل های 
متصـل بـه تلویزیـون از میـان آن می گـذرد و بـه پایـه ای صلیبـی روی زمیـن 
می رسـد،  برگ برنـده ی دیگری برای برتری این تلویزیون نسـبت به رقباسـت. 
بـه لطـف موتـور ظریفی کـه برای پایـه ی گـردان این تلویزیـون در نظـر گرفته 
 شـده، کاربـر می تواند به سـادگی صفحه ی آن را به سـمت مورد نظـر بچرخاند.

قبل از خرید این تلویزیون، باید به خانه و البته حساب بانکی تان نگاهی بیندازید. 
با وجود فناوری های به روز و پیشرفته در ساخت این محصول، در صورت خریدن 
آن صاحـب یک کاالی لوکس و چشـم نواز شـده اید کـه میـزان ارزش خرید آن 

مستقیما بسته به نظر شماست.


