
پیشنهاد های دیجی کاال برای انتخاب دوربین  

از حرفه ای و نیمه حرفه ای تا دوربین های تخصصی ورزشی

       یک راهنمای جمع وجور برای عکاسی با موبایل



2

این سـرویس غذاخوری با طراحی زیبا و برگ های زرشـکی و طوسـی رنگ ، 

نظـر بسـیاری از افـراد خوش سـلیقه را به خود جلب می کنـد. برند »کورل« با 

داشـتن فناوری )Vitrelle( و اسـتفاده از سـه الیه شیشه ی حرارت دیده یکی از 

برترین های این صنعت است.

Kyoto Leaves    طرح

رسویس غذاخوری کورل
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 این ظروف در حداکرث دمای 110 درجه و حداقل 

دمای 20 درجه زیر صفر مقاوم هستند و نگرانی  برای 

شست وشو و استفاده از آن ها در مایکرویو وجود 

ندارد.

امتیاز کاربران

  یک عدد سوپ خوری از جنس اوپال با ابعاد 22.5× 6 سانتی مرت

   یک دیس به شکل بیضی با ابعاد 31 × 5. 25 × 5. 2 سانتی مرت

  یک دست بشقاب غذاخوری به شکل مربع با ابعاد 26.5 × 2.5 سانتی مرت

   یک دست بشقاب خورش خوری به شکل مربع با ابعاد 23 × 2.5سانتی مرت

  یک دست پیش دستی به شکل مربع با ابعاد 16.5 × 2 سانتی مرت

   یک دست پیاله با ابعاد 13 ×3.5 سانتی مرت

26
26 تکه

مناسب برای:

6نفر

قابل استفاده در:

ماکروویو



3

یک کیف کوچک همراه با این  مجموعه ابزار ارایه می شود 

تا حمل ونقل آن راحت تر شود.

امتیاز کاربران

ه  شیم. مطمئنا به همرا شته با ز دا نربدست و چراغ قوه نیا زکن و حتی ا ، دربا ره ، ا قو فرت یا کمپینگ ممکن است به چا م مسا هنگا

بزار ها را در خود جای داده و در عین حال  بزار ۹کاره، متام این  ا ، جاگیر و حمل آن ها سخت است. مجموعه  ا بزارها داشنت متام این ا

به راحتی قابل حمل است.
مجموعه  ابزار 9 کاره

طول:

 6.5 سانتی مرت

   دربازکن، اره، پیچ گوشتی و چاقو از دیگر 

ابزارهای این مجموعه هستند.

7/6| 10

وزن:

97 گرم
تعداد عملکرد:

9 عدد
تعداد ابزار:

7 عدد

   چراغ قوه ی این مجموعه با پیچاندن، خاموش و روشن 

می شود و نور مناسبی را به وجود می آورد.

  در انتهای این ابزار، یک 

حلقه ی  کلید هم وجود دارد.

   انربدست این وسیله از کاربردی ترین ابزارهاست 

که قسمت پایینی آن تیغه هایی دارد که مانند سیم چین 

عمل می کند.
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1932BUFFALO TYPE  50 مدل

این محصول خوش ساخت  یک ماشین آتش نشانی است ماشین بازی الکی دای کست

که از جنس فلز ساخته  شده است. این ماشین بازی در 

اصل مدل شبیه سازی شده ی یک ماشین آتش نشانی 

است که جزئیات بسیار زیادی هم دارد. کاپوت این 

ماشین بازی باز می شود که جذابیت این ماشین را افزایش می دهد.
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این ماشین بازی دارای تجهیزات کامل آتش نشانی است.

امتیاز کاربران

جنس:

فلز

وزن:

1023 گرم

  پالستیک با رنگ ثابت و 

فلز قالب کاری شده به روش 

دای کست

طول:

 250 میلی مرت

نوع:

ماکت

  جزییات کامل در قسمت بدنه ی ماشین

  بدنه ی مقاوم و کیفیت ساخت باال
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Age Defying

لیزر جوان سازی تریا

ین  یا ا زی تر ن سا ، لیزر جوا فت و سالمت پوست خود هستید ن لطا گر نگرا ا

نید به  نگرانی شام را برطرف خواهد کرد. شام با استفاده از این محصول می توا

ز  ساس نیا ین محصول بر ا . ا ن تر کنید ورنکردنی،  پوست خود را جوا شکلی با

شام، در سه حالت مختلف درمانی تنظیم می شود.

 8 /2| 10
امتیاز کاربران

این لیزر مورد تایید سازمان 

 )FDA( غذا و داروی آمریکا

است.

پیشنهاد
 ویژه

 چراغ نشانگر قرارگیری 

صحیح روی پوست

 هشدار صوتی تکمیل درمان

 دارای نشانگرهای باتری، سطح 

درمان، خطا، قفل و تکمیل درمان

 دارای پایه ی شارژ

صفحه منایش:

دارد
نوع باتری: 

قابل شارژ

دفرتچه ی راهنام:

 دارد



6

5/2| 10
برای دیدن  فیلم های سینامیی سه بعدی و معمولی با این 

هدست، نیازی نیست که گوشی موبایل شام حتام دارای سنسور 

ژیروسکوپ باشد؛ این هدست از متام گوشی ها پشتیبانی می کند.

امتیاز کاربران

این روزها دنیای واقعیت مجازی یا هامن VR، به یکی از محبوب ترین ها در دنیای 

فناوری تبدیل شده است. هدست واقعیت مجازی فیربم با اتصال به گوشی هوشمند 

شام، می تواند تصاویر مورد نظر را در قالب واقعیت مجازی پخش کند. این محصول برای 

گوشی های موبایل 4 تا 6 اینچی طراحی و ساخته شده است. Pro  فیربم

هدست واقعیت مجازی

  دارای کش های پهن قابل تنظیم 

برای قرارگیری مطمنئ روی صورت

جنس:

ABS پالستیک
وزن:

120 گرم
نوع لنز:

HD

  دارای شیارهای جانبی 

برای عبور کابل های شارژ و 

هندزفری

  دارای کارت پریمیوم 

فیربوم برای دانلود بازی 

رایگان از وب سایت سازنده ی 

هدست واقعیت مجازی

زاویه ی دید:

110 درجه
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هدست واقعیت مجازی ال جی
VR 360 مدل 

 ابعاد: 45.۹ × 164.1 × 185.6 میلی مرت

 وزن: 117 گرم

G5 سازگار و قابل کنرتل از طریق گوشی موبایل ال جی 

 زاویه دید : 80 درجه

 دارای درگاه 3.5 میلی مرتی هدفون

 دارای سنسورمجاورت، شتاب سنج و ژیروسکوپ

 هدست واقعیت مجازی کندو
Woody 1 مدل

 ابعاد: 100 × 100 × 175 میلی مرت

 وزن: 180 گرم

 زاویه دید: 118 درجه

 مناسب برای گوشی های 4.5 تا 6 اینچی

هدست واقعیت مجازی 
Phoenix One مدل

 ابعاد: 82 × 110 × 168 میلی مرت

 وزن: 175 گرم

 جنس بدنه: پالستیک فرشده

  جنس عدسی: شیشه ی مقاوم در برابر خش

هدست واقعیت مجازی وی آر شاینکن 
 ابعاد: 100× 104 × 200 میلی مرت

 وزن: 380 گرم

 مناسب برای انواع گوشی های موبایل 3.5 تا 

6 اینچی

HD دارای لنزهای  

هدست واقعیت مجازی ریمکس
RT-V01 مدل 

 وزن: 410 گرم

  جنس بدنه: پالستیک

 مناسب برای گوشی های موبایل4.7 تا 6 اینچی

 دارای کش های پهن قابل تنظیم برای قرارگیری 

مطمنئ روی صورت

 واقعیت مجازی سامسونگ 
Gear VR مدل

 ابعاد: ۹2.6 × 116.4 × 201.۹ میلی مرت

 وزن: 318 گرم

 سازگار با گوشی های سامسونگ:

 Galaxy Note 5, S6, S6 Edge, S6 Edge Plus
S7, S7 Edge Plus

  میدان دید: ۹6 درجه
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اسکرن، یکی از دستگاه های موردنیاز در محیط های اداری به حساب می آید. اسکرن کانن 

 CanoScan LiDE 220یک محصول با طراحی ساده و درعین حال کاربردی است که 

کیفیت ساخت بسیار باالیی هم دارد. این مدل با پشتیبانی از فناوری CIS، قابلیت اسکن 

تصاویر تا وضوح dpi 19200 را دارد.

CanoScan LiDE 220 مدل

اسکرن کانن

7/8| 10
تکنولوژی اسکن     CIS بوده و رزولوشن اپتیکال آن 

dpi 4800×4800 است.

امتیاز کاربران

وزن:

1.6 کیلوگرم

سایز اسکن: 

A4

  دارای کابل برق، 
دفرتچه ی راهنام و

  CD نصب و راه اندازی

  دارای 5 کلید 
(PDF ,PPF 

 PHOTO, E-MAIL)

(OCR( با قابلیت تشخیص منت  

  عمق اسکن: 48 بیت
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اسکرن اچ پی
Scanjet G4010 مدل

 وزن: 4.4 کیلوگرم

dpi 4800 × 9600:وضوح اپتیکال 

 رسعت اسکن رنگی: 2۹ ثانیه برای هر برگ

 رسعت اسکن سیاه و سفید: 25 ثانیه 

برای هر برگ

 عمق اسکن: ۹6 بیت

اسکرن کانن
  CanoScan LiDE 120مدل

 وزن: 1.6 کیلوگرم

CIS:تکنولوژی اسکن 

dpi 2400x4800 :وضوح اپتیکال 

 رسعت اسکن رنگی: 16.7 ثانیه به ازای هر برگ

 رسعت اسکن سیاه و سفید: 5.6 ثانیه به ازای هر برگ

BSQ020 اسکرن قابل حمل اسکن زی  مدل 
CIS :تکنولوژی اسکن 

dpi 900-600-300  :وضوح اپتیکال 

 رسعت اسکن رنگی: 13 ثانیه برای هر برگ کاغذ

 رسعت اسکن سیاه و سفید: 13 ثانیه برای هر 

برگ کاغذ

 BQS050M اسکرن قابل حمل اسکن زی مدل
CIS :تکنولوژی اسکن 

 وضوح اپتیکال: حداقل 300 و حداکرث

dpi 600 

 رسعت اسکن رنگی:  6 ثانیه برای هر برگ

 رسعت اسکن سیاه و سفید: 6 ثانیه برای هر برگ 

  اسکرن دستی ای ویژن 
2L MiWand مدل

CIS :تکنولوژی اسکن 

dpi 900 وضوح اپتیکال:  تا 

 رسعت اسکن رنگی: 1.6 ثانیه برای هر برگ

 رسعت اسکن سیاه و سفید: 0.6 ثانیه برای 

هر برگ

اسکرن عکس اچ پی
 Scanjet 300مدل

 وزن: 1.76 کیلوگرم

CIS - Flatebed :تکنولوژی اسکن 

dpi 4800 وضوح اپتیکال: تا 

 رسعت اسکن رنگی: 21 تا 37 ثانیه

 رسعت اسکن سیاه و سفید: 21 تا 37 ثانیه

 عمق اسکن: 48 بیت

9
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این تبلت از نسخه ی پنجم از سیستم عامل اندروید یا هامن 

»اللی پاپ« )Lolipop( پشتیبانی می کند.

امتیاز کاربران

 Phab Plus مدل
PB1-770M

لنوو Phab Plus در اصل یک گوشی هوشمند  تبلت لنوو 

است که در قدو قواره ی تبلت ها ساخته شده 

است؛ درنتیجه اگر به دنبال یک گوشی 

هوشمند با اندازه ی بزرگ )6.8 اینچ( و قدرت پردازش باال 

هستید؛ این محصول گزینه ی مناسبی برای شامست. این 

محصول قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت را دارد و از یک 

پردازنده ی 8هسته ای بهره می برد. 

 باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با 

ظرفیت 3500 میلی آمپر ساعت

  دوربین دوم با کیفیت 

5مگاپیکسل و دوربین اصلی با 

کیفیت 13 مگاپیکسل

 دارای منایشگر 6.8 اینچی با کیفیت 

IPS و فناوری Full HD

حافظه ی رم: 

2 گیگابایت

حافظه ی داخلی: 

32 گیگابایت
وزن:

229 گرم

جنس بدنه:

فلز
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یک ترکیب ایده آل 

تبلت لنوو

  Phab Dual SIM PB1-750M مدل 

ظرفیت 16 گیگابایت

تبلت هوآوی 

  MediaPad X2 مدل

ظرفیت 32 گیگابایت  دو سیم کارت

گوشی موبایل هوآوی 

 P8max مدل

 ظرفیت 64 گیگابایت دو سیم کارت

6.4/10 8.6/10 8.2/10

این کاالها را هم ببینید

سهی شیرازی

فبلت ارزشمند
تمرکـز اصلـی لنوو در فب پالس روی نمایشـگر و کیفیت صدا بوده؛شـاید بتوان 
گفت فب پالس محصولی با محوریت سرگرمی و مالتی مدیا  است. این گوشی با 
بدنه ی خوش ساخت فلزی، مشـخصات سخت افزاری قابل قبول و پشتیانی از دو 
شـیار سیم کارت و شـبکه ی 4G، یکی از بهترین انتخاب ها در بین گوشی های با 

ابعاد بزرگ به حساب می آید.

بزرگ تر از تمام فبلت ها
اصلی تریـن ویژگـی فب پالس اندازه ی بسـیار بزرگ آن اسـت. ایـن محصول به 

نمایشگر ۶,۸ اینچی با کیفیت Full HD و فناوری IPS مجهز شده است.
کار بـا ایـن گوشـی ۶,۸ اینچی در عیـن جذابیت هـای فراوانی کـه دارد، با کمی 
سختی همراه است.به عنوان مثال برقراری مکالمه با این فبلت، کمی دشوار است. 
هم چنین در دسـت نگه داشـتن این گوشـی به مدت طوالنی، شـما را به سختی 
خواهد انداخت. اما مطمئنا کسانی که سراغ خرید این محصول می روند، از ویژگی 
حمل ونقل نسبتا سخت آن هم چشم پوشی می کنند. بدون هیچ شکی  باید گفت 
که اندازه ی بسـیار بزرگ نمایشگر این گوشـی، می تواند تجربه ی بسیار خوبی از 

تماشای فیلم در اختیار کاربران قرار دهد.

طعم شیرین آب نبات چوبی
لنوو در فب پالس ترجیح داده اکثر ویژگی های اندروید استوک را بیاورد. اندروید 
نسـخه ی ۵,۰,۱ موسـوم به »اللی پـاپ« به طور پیش فرض در این دسـتگاه اجرا 
می شود. مهم ترین شباهت محیط سیستم عامل این فبلت با دستگاه های نکسوس 
را می تـوان در شخصی سـازی های صفحـه ی هوم اسـکرین و طراحـی »متریال 

دیزاین« در برخی برنامه ها دانست.

مشخصات میان رده
لنوو از سـخت افزاری در فب پالس اسـتفاده کرده که نه می توان آن را محصولی 
پرچـم دار و نه دسـتگاهی میان رده  قلمداد کـرد. مغز متفکر ایـن فبلت چینی را 
تراشـه ی اسنپدراگون ۶۱۵ شـرکت کوالکام تشکیل می دهد. این تراشه در خود 
دو پردازنده ی چهار هسته ای Cortex-A53 با سرعت های ۱,۰ و ۱,۵ گیگاهرتز و 
یک رم دو گیگابایتی از نوع DDR3 می بیند و می تواند به راحتی برنامه های روتین 
سیستم عامل اندروید را اجرا کند. درست مانند بسیاری از گوشی های میان رده ی 
دیگر، فب پالس هم از دو شیار سیم کارت شبکه های 3G و 4G پشتیبانی می کند. 
از این مهم تر، فب پالس دارای قابلیت مکالمه ی تلفنی است. از دیگر ویژگی های 

این گوشی می توان به اسپیکر استریو و پشتیبانی از OTG اشاره کرد.
لنوو می توانست با توجه به اندازه ی بسیار بزرگی که فب پالس دارد، از یک  باتری 
با ظرفیت بیشتر اسـتفاده کند؛ با وجود این،  باتری ۳۵۰۰ میلی آمپرساعتی این 

فبلت، شارژدهی رضایت بخش و قابل قبولی دارد.

»لنوو فب پالس« یکی از بزرگ ترین،  به صرفه ترین و ارزشـمندترین فبلت هایی اسـت که تا امروز تولید شـده است. شرکت لنوو 

با تولید این گوشـی خوش سـاخت و بسـیار بزرگ قصد دارد دیدگاه کاربران  را درباره ی فبلت  ها   تغییر دهد و از این طریق آن ها 

را به سمت محصوالت خود جذب کند. حال بیایید با هم به بررسی لنوو فب پالس بپردازیم و ببینیم که ژن گوشی این محصول 

بیشتر است یا ژن تبلت آن؟ حتی با در نظر گرفتن استاندارد فبلت  ها هم لنوو فب پالس دستگاه بزرگی به  حساب می آید  اما اگر 

بخواهیم از دید یک تبلت به این محصول نگاه کنیم، بدون شـک باید فب  پالس را جزو کوچک ترین و خوش دسـت ترین تبلت های 

تولیدشـده تا امروز بدانیم. این گوشـی ابعادی به طول 188,6 و عرض ۹6,6 میلی متر دارد، اما لنوو تا آن جا که توانسـته ضخامت این 

فبلت را به حداقل رسـانده اسـت. این محصول تنها 7,6 میلی متر ضخامت دارد.با این ویژگی ها  باید بگوییم که فب پالس گوشـی 

هوشـمندی که در لباس تبلت در آمده  اسـت. این محصول هم مانند تبلت ها، نمایشـگری بزرگ و جذاب دارد  و حمل آن مانند 

گوشی ها نسبتا راحت است؛ هم خوش ساخت و مرغوب و هم بزرگ و جذاب است.

دوربینی به  مثابه دوربین تبلت ها
کیفیـت متوسـط عکس هـای هـر دو دوربیـن ایـن 

دسـتگاه، گویای این مطلب هسـتند که دوربین فب 
پـالس در حد دوربین تبلت هاسـت. لنوو از حسـگر 
OmniVision بـرای دوربیـن اصلـی ایـن فبلـت 
اسـتفاده کـرده کـه می توانـد تصاویری بـا حداکثر 
کیفیـت ۴۱۲۸ × ۳۰۹۶ پیکسـل معـادل بـا ۱۳ 

مگاپیکسل ثبت کند. دوربین سلفی این فبلت می تواند 
تصاویری با رزولوشن ۵مگاپیکسل بگیرد.


