
Venice دوچرخه ی کوهستان ویوا مدل

342
تعداد کاالهای رسته

342
تعداد کاالها 

در جشنواره فروش

پرفروش ترین
محبوب ترین

ان5 میلیون
وم

ت

بیشترین قیمت

ان200 هزار
وم

ت

کمترین قیمت

سایز: 26 

 سایز فریم: 18

تعداد دنده: 21

سایز: 27.5  

 سایز فریم: 17

تعداد دنده: 27
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دوچرخهجشنواره فروش

با قدرت رکاب بزنید
دانسنت این نکته که کدام دوچرخه برای چه فضایی مناسب است یکی از نکات مهم خرید دوچرخه 

است. در این گروه شام با یک دسته بندی کامل از انواع دوچرخه ها ازجمله دوچرخه ی شهری، 

کوهستان، جاده، بی ام ایکس، کورسی و هیربید، از بهرتین برندها و با مشخصات فنی آن ّها آشنا 

می شوید. در فرصت اعالم شده به صفحه ی دوچرخه مراجعه کنید و با تخفیف های شگفت انگیز 

دوچرخه ی موردعالقه ی خود را بخرید.

  MD 40 Big Seven دوچرخه ی کوهستان مریدا مدل



 4X Hardy دوچرخه ی کوهستان مریدا مدل

Plasma V1  دوچرخه ی شهری کراس  مدل

جدیدترین
سایز: 26 پربازدیدترین

 سایز فریم:  17 و 19

تعداد دنده: 21

سایز: 26 

 سایز فریم:  18

تعداد دنده: 24

سایز: 26 

 سایز فریم: 21

تعداد دنده: 24
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   Nevada 1.9دوچرخه ی کوهستان فوجی  مدل
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هنگام خرید لوازم خانگی برقی، انتخاب بهرتین وسیله با قیمت مناسب و بازدهی باال اهمیت بسیاری دارد. در این قسمت می توانید 

انواع لوازم پخت وپز، نوشیدنی ساز، خردکن و غذاساز، لوازم مکمل آشپزخانه، یخچال و فریزر، لوازم شست وشو و نظافت، تهویه، 

رسمایش و گرمایش و چرخ خیاطی را از برند بوش مشاهده کنید و با مقایسه و بررسی آن ها بهرتین مدل را با تخفیف خریداری کنید. 

جشنواره فروش

ان150 هزار
وم

ت
کمترین قیمت

248
تعداد کاالهای رسته

248
تعداد کاالها 

در جشنواره فروش

ان4میلیون
وم

ت

بیشترین قیمت

فرمانروای آشپزخانه
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ظرفیت: 1+12 نفره

A++ :میزان مصرف انرژی 

فیلتر سه الیه با تمیزکن خودکار

  SMS86P92DE ماشین ظرفشویی بوش مدل

سرعت چرخش موتور: 1200 دور در دقیقه

ظرفیت دیگ: 7 کیلوگرم

فناوری EcoSilence Drive برای مصرف و صدای کمتر

    WAT24440ME ماشین لباسشویی بوش مدل

ظرفیت: 12 نفره

A++ :میزان مصرف انرژی

فیلتر سه الیه با تمیزکن خودکار

SMS63L06TR ماشین ظرفشویی بوش مدل

توان مصرفی: 600 وات

تعداد تنظیمات سرعت: 12 عدد

دارای سری مخصوص پوره و مواد 

غذایی نرم

MSM66155 گوشتکوب برقی بوش مدل

قدرت موتور: 1400 وات

شعاع کارکرد: 10 متر

دارای سری های مختلف

BGS4GOLD جاروبرقی بوش مدل

پربازدیدترین

جدیدترین

پرفروش ترین

محبوب ترین
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  در جشنواره ی فروش ویژه ی دیجی کاال از تبلت ها غافل نشوید. در این 

قسمت تبلت هایی از ایسوس، لنوو، سامسونگ و.. با قیمت های متنوع وجود 

دارند که با توجه به نوع کاربری و توقعی که از تبلت خود دارید می توانید تبلت 

موردنظر خود را خریداری کنید.

جهان در دستان تو

836
تعداد کاالهای رسته

6
تعداد کاالها 

در جشنواره فروش

ان7,5
وم

ت

بیشترین قیمت

میلیون

تبلت ایسوس مدل Fonepad 7 - FE171CG دو سیم کارت 

پرفروش ترین

 Intel Atom Z2520 Chipset:تراشه ی مرکزی

اندازه ی نمایشگر: 7 اینچ 

ظرفیت: 16 گیگابایت

دوربین: 8 مگاپیکسل

ان150 هزار
وم

ت

کمترین قیمت

تبلتجشنواره فروش
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    Galaxy Tab S2 8.0 LTEتبلت سامسونگ  مدل

Exynos 5433 Chipset :تراشه ی مرکزی

اندازه ی نمایشگر: 8 اینچ

ظرفیت 32 گیگابایت

دوربین: 8 مگاپیکسل

 TAB S8-50LC تبلت لنوو مدل

محبوب ترین

Intel Atom Z3745 Chipset  :تراشه ی مرکزی

اندازه ی نمایشگر: 8 اینچ 

ظرفیت: 16 گیگابایت

دوربین: 8 مگاپیکسل
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اگر همواره به دنبال فرصت مناسبی بوده اید تا یک ویدئو پروژکتور بخرید، در زمان برپایی این جشنواره به سایت دیجی کاال مراجعه کنید. هیتاچی، 

اپسون و اپتوما از برترین سازندگان دیتا ویدئو پروژکتور هستند که در این جشنواره ی ویژه حضور دارند. فارغ از کاربردهای آموزشی دیتاویديو 

پروژکتور، دیدن فیلم موردعالقه تان بر روی دیوار خانه می تواند تجربه ی لذت بخشی باشد.

سینما را به خانه بیاورید

ان1 میلیون
وم

ت

کمترین قیمت

139
تعداد کاالهای رسته

6
تعداد کاالها 

در جشنواره فروش

ان4,5
وم

ت

بیشترین قیمت

میلیون

M445S دیتا ویدیو پروژکتور اوپتوما مدل

پرفروش ترین

DLP:نوع لنز

فاصله ی کانونی: 21.8 تا 23 میلی متر

نوع المپ: 190 وات

طول عمر المپ: 6500 ساعت

ویدئو پروژکتورجشنواره فروش
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 EH-TW5300  دیتا ویدیو پروژکتور اپسون  مدل

3LCD :نوع لنز

فاصله ی کانونی: 20.28 - 16.9 میلی متر

نوع المپ:200 وات

طول عمر المپ: 4000 ساعت

EB-X31 دیتا ویدیو پروژکتور اپسون مدل

محبوب ترین

RGB liquid crystal shutter projection system :نوع لنز

فاصله ی کانونی: 2.28 - 16.9 میلی متر

UHE نوع المپ: 200 وات

طول عمر المپ: 5000 ساعت


