ﺧﺮﯾﺪ روز :ﻟﻮﻣﯿﺎ  LG G3 ،۹۲۵و - VAIO Tap
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۳
ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ در ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد
زﯾﺮا ﺳﺒﺐ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در وﻗﺖ ﮔﺸﺘﻪ ،ﺗﻨﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آﯾﺪ و وی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺳﺎدﮔﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺪﻧﻈﺮش ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺰاﯾﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ رﺷﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺎزونNewegg.com ،
و… ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﺗﻔﺎﺿﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ داده و ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ

ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﺑﻪ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺧﻮد در آورده اﻧﺪ.

در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﻇﻬﻮر ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی
آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﯾﮑﯽ از روﯾﺪادﻫﺎی ﺟﺬاب در اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ اراﺋﻪ ی ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺮ
روی ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ رﺻﺪ ﮐﺮدن داﺋﻤﯽ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪن از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﺳﺎده ﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
از ﻫﻤﯿﻦ رو در دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ در راﺳﺘﺎی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه
ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و در ﺻﻮرت ﻣﻼﺣﻈﻪ ی ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ
آﻧﻬﺎ را در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان “ﺧﺮﯾﺪ روز” ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،در اداﻣﻪ ﺑﺎ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

Nokia Lumia 925

ﻟﻮﻣﯿﺎ  ۹۲۵را ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن داﻧﺴﺖ ،ﮐﻪ دارای
ﭘﺮدازﻧﺪه ی دو ﻫﺴﺘﻪ ای  ۱.۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ آدرﻧﻮ  ۲۲۵اﺳﺖ .از

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  AMOLEDﭼﻬﺎر و ﻧﯿﻢ
اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزﻟﻮﺷﻦ  ۱۲۸۰در  ۷۶۰ﭘﯿﮑﺴﻞ ،ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم ۱۶ ،ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی داﺧﻠﯽ،

دورﺑﯿﻦ  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﺻﻠﯽ و دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ  ۱.۳ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ۱.۰۱۷.۰۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺧﻮرده ۹۶۷.۰۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه :ﮔﻮﺷﯽ ﺷﺎپ

LG G3

 G3در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﭼﻤﺪاران اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺮه ای ال ﺟﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ی ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ای اﺳﻨﭙﺪرﮔﻦ  ۸۰۱ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم ﻣﺠﻬﺰ
ﺑﻮده و از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۵.۵اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزﻟﻮﺷﻦ  ۲۵۶۰در ۱۴۴۰
ﭘﯿﮑﺴﻞ ،ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ  ۱۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ،درﮔﺎه ﺣﺎﻓﻈﻪ ی ﻣﯿﮑﺮو اس دی ،دورﺑﯿﻦ ﭘﺸﺘﯽ  ۱۳ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ
اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ۱.۶۹۹.۰۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺧﻮرده ۱.۶۴۹.۰۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه :ﺑﯿﺰ آﻧﻼﯾﻦ

Sony VAIO Tap 11 – SVT11213CAW

ٰ Vaio Tap 11ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﻼش ﻫﺎی ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ی ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻟﭗ ﺗﺎپ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮده و ﻫﻢ ﺗﺒﻠﺘﯽ درﺧﻮر و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه اﯾﻨﺘﻞ  Intel Pentium 3560Yﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازﺷﯽ  ۱.۲ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ،
ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﯾﻨﺘﻞ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۱۱.۶اﯾﻨﭽﯽ ﺗﻤﺎم  HDو دو ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ۲.۳۴۹.۰۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺧﻮرده ۲.۲۴۹.۰۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه :دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻬﻢ :ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ در ﻗﺒﺎل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد و اﻧﺘﺨﺎب آﻧﻬﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

