
 پیشنهاد های

 گوناگون دیجی کاال

برای فصل گرم
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تابستان گرم را با محصوالت نوشیدنی ساز 

دیجی کاال، خنک پشت رسبگذارید

در فصل تابستان، نوشیدن نوشیدنی های خنک به یکی از عادت ها و لذت های 

روزمره تبدیل می شود. مخصوصا برای آن هایی که بیرون از خانه کار می کنند و 

مجبورند رس ظهر یا عرص در   مسیر محل کار تا خانه،  هوای دم کرده ی تابستان را 

تحمل کنند. با خرید محصوالت  رسو و آماده کردن نوشیدنی  از فروشگاه آنالین 

دیجی کاال، می توانید تابستانی خنک را به خانه تان بیاورید.

 عکــس: اسـتودیــو
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بعضی از یخدان ها قاشق های خوش فرم ندارند و بعد از چند بار تالش، دست آخر 
نمی شود یخ را از داخل یخدان برداشت. طراحی قاشق یخدان »والرین« مدل 

»HZ-3857« به شکلی است که می توانید به راحتی با آن یخ را از داخل یخدان 
بردارید. جنس دسته ی یخدان والرین چرمی است و ترکیبش با بدنه ی شیشه ای و 

قاشق استیل، این یخدان را از محصوالت مشابه دیگر متفاوت کرده است.

یخ دان والرین

اگر در لیوان بزرگ شیشـه ای »ایکیـا« مدل »mojd« یک آب هویج بسـتنی خنک 
بریزید و آن را جلوی مهمان تازه از راه رسـیده تان بگذارید، بعید اسـت تا آخر تابستان، 

مزه ی این آب هویج بستنی از یادش برود.

لیوان ایکیا

    دسته ی قهوه ای رنگ 

یخدان با بدنه ی شیشه ای 

آن ترکیب زیبایی به وجود 

آورده است.

وزن:

770 گرم

حجم:

 600 میلی لیرت

ابعاد:

18× 15×15 سانتی مرت

ابعاد:

14×10×14 سانتی مرت

جنس بدنه:

شیشه

    جنس قاشق استیل است 

و زنگ منی زند.

     لیوان را می توانید 
در ماشین ظرف شویی 

بشویید.



می توانید قاشق های شربت خوری را متفاوت از ست قاشق و چنگال اصلی تان 
انتخاب کنید. قاشق شربت خوری »ناب  استیل« مدل »برلین« طراحی زیبایی دارد و 

برای سرو در کنار لیوان هایی با طراحی کالسیک و مدرن مناسب است.

لیوان های بلند و باریک شیشـه ای انتخاب خوبی برای سرو نوشیدنی های رنگی مثل 
شربت پرتقال، آلبالو و انواع شیک ها هستند. اگر اهل درست کردن شیک هستید، ست 

شش تایی لیوان »سیلیکا« مدل » Java SL-JV01G6« به کارتان می آید.

قاشق رشبت خوری ناب استیل ست لیوان سیلیکا

وزن:

2200 گرم
رنگ: ابعاد:

19× 17×25 سانتی مرت
جنس بدنه:

استیل

    قابل شست وشو در 

ماشین ظرف شویی

    برای 

زیباتر شدن 

محصول، سطح 

قاشق رشبت خوری 

با پولیش آینه  ای 

براق شده است.

6
6 تکه

    جنس کریستالی این 

لیوان ظرافت آن را چند برابر 

کرده است.
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اگر اصراری بر هم رنگ بودن ماگ های نوشیدنی تان 
ندارید، پیشنهاد می کنیم به تعداد نیازتان از ماگ 

»ایکیا« مدل  »fargrik«   بخرید و با یک سینی 
رنگی از مهمان های تان پذیرایی کنید. این ماگ های 
سرامیکی عالوه بر تنوع رنگ، وزن سبکی هم دارند.  

وزن بسته بندی:

270 گرم

رنگ:

ابعاد:

8× 10×11 سانتی مرت

   جنس رسامیک ماگ قابلیت  

    قابلیت شست وشو استفاده در مایکروویو را دارد.

در ماشین ظرف شویی 

را دارد.

 پارچ و لیوان سـت، چیدمان میز یا سـفره ی پذیرایی را زیباتر می کند. می توانید از سـت پارچ و لیوان 
کریسـتال »آر سـی آر« مـدل » Diamante « برای سـرو آب میوه سـر میز صبحانه یـا عصرانه  

استفاده کنید.

پارچ و لیوان کریستال آر سی آر

7
7 تکه

ابعاد لیوان:

13.7× 7.7×7.7 سانتی مرت

ابعاد پارچ:

22.6× 10.5×18 سانتی مرت

     جنس شیشه های این 

ست پارچ و لیوان کریستال 

سازگار با محیط زیست است.

ماگ ایکیا
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مخلوط کن »مولینکس« مدل » LM313A28« با توان مصرفی 500 وات قدرت مناسبی دارد 
و به راحتی می تواند مواد غذایی را مخلوط کند. پارچ مخلوط کن LM313A28 حدود پنج لیوان 

گنجایش دارد و برای درست کردن اسموتی های خنک در بعدازظهر تابستان، برای یک خانواده ی 
چهارنفره انتخاب مناسبی است.

مخلوط کن مولینکس

وزن:

 3کیلوگرم

رنگ:

جنس بدنه:

پالستیک

    ظرفیت پارچ 

مخلوط کن: 1.75 لیرت

   جنس پارچ: شیشه

   این مخلوط کن به تیغه های 

شش گانه انحصاری Triplax با جنس 

استیل ضد زنگ مجهز است

   همه ی اجزاء  مخلوط کن 

به غیر از موتور را می توانید 

در ماشین ظرف شویی 

بشویید.

   عالوه بر پارچ،  دو آسیاب 

 مجزا برای مواد نرم و سخت 

هم همراه این مخلوط کن 

خواهید داشت.

آب میوه گیری بهی

جنس بدنه:

پالستیک و 
استیل

توان:

150 وات

ظرفیت پارچ آب میوه:

1 لیرت

    صدای کم این آب میوه گیری 

هنگام کار آن را نسبت به 

محصوالت مشابه برتر کرده است

   با ظرف مخصوص 

تفاله در این دستگاه 

می توانید بدون 

خاموش کردن 

دستگاه،  هرچقدر که 

می خواهید آب میوه 

بگیرید.

    مناسب برای تهیه ی انواع یخمک های 

میوه ای

حتما دستگاه های نسبتا بزرگ آب  میوه گیری را در مغازه های آب میوه فروشی دیده اید. در 
این دستگاه ها می توان سیب و پرتقال را بدون خرد کردن داخل آب میوه گیری انداخت و 

 »BQF-0814YGW « آب میوه ی طبیعی نوش جان کرد. آب میوه گیری »بهی« مدل
درواقع یک عصاره گیر است. این محصول قدرت باالیی دارد و آب  میوه  ها را با سرعت 
و لرزش پایین و صدای بسیار کم می گیرد و همین سرعت کم باعث می شود آبگیری 
میوه ها بهتر انجام شود. در آب میوه گیری بهی، تفاله ها به خوبی جدا شده و برخالف 

آبمیوه گیری های سریع، وارد نوشیدنی نمی شوند.

   آب میوه گیری 

بهی مجهز به سیستم 

ضدچکه و فیلرت 

قابل شست وشو است.


