ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ  WA3ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۴
ﻟﺒﺎس ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﻟﺒﺎس دﯾﮕﺮی ﻟﮏ و ﮐﺜﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ و
اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺷﺪن ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﭘﻮدر دارد .اﻣﺎ ﭘﻮدرﻫﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺳﻄﺢ ﻟﺒﺎس
ﭘﺎک ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﺪن ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺎن ﺷﺪه و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
درﻣﺎﺗﯿﺖ ﯾﺎ اﮔﺰﻣﺎ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﻤﻮاره ﺣﺮف ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ داﺷﺘﻪ
دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶ و ﻧﮑﺘﻪ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده و ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﻣﺪل WA3

ﺧﻮد راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای آن اراﺋﻪ دﻫﺪ.

در اداﻣﻪ ی ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ دﻓﺘﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺗﻬﺮان ﺑﺮای
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و از ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ آﮔﺎه
ﺷﻮﯾﺪ.

ﻟﺒﺎسﻫﺎﯾﺘﺎن را در ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺑﺸﻮﺪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﺲ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﺮو و اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ،ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ  WA3را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻓﻮق ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ آب داغ و
اﻓﺰاﯾﺶ دﻓﻌﺎت آبﮐﺸﯽ ،از ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﺳﻼﻣﺖ
ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ  WA3ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﭘﺮﻓﺸﺎر و داغ ) 90درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد( ﺑﺮای
ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻓﻮق ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻠﯽ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ را ﭘﺎﮐﯿﺰه و اﺳﺘﺮﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﻟﮑﻪﺷﻮﯾﯽ ،و ﭘﺎک ﮐﺮدن ﻟﮑﻪﻫﺎ و ﭼﺮکﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮرد ﻟﺒﺎس رﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ ،ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ روش ﺳﺒﺐ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ و زدودن ﻟﮑﻪﻫﺎی ﭼﺮﺑﯽ ،ﭼﺮک و … ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﻪ ﻣﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺴﺘﺸﻮ را در ﺳﻪ دﻣﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ 90
درﺟﻪ )ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻓﻮق ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ( 70 ،درﺟﻪ )ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ( و ﯾﺎ  40درﺟﻪ )ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻟﺒﺎس ﮐﻮدﮐﺎن(
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

از ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻮدﮐﺎنﺗﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ
ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻮدک ،آبﮐﺸﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻟﺒﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ذرهای از ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه روی ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮐﻪ ﺗﻼش دارد ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی

ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و اﯾﺪهﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺧﻮد ،ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻓﺮاﻫﻢ و زﻧﺪﮔﯽ راﺣﺖﺗﺮی ﺑﺮای آﻧﺎن
ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد ،ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ  WA3ﺑﺮای ﭘﺎک ﺷﺪن ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از ﺳﻄﺢ ﻟﺒﺎس ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻓﺸﺎر آب ﻗﻮی
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت آبﮐﺸﯽ ﻟﺒﺎس را ﺗﺎ ﺷﺶ ﺑﺎر اﻓﺰاﯾﺶ داد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ

ﺑﻌﺪ از ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺧﻄﺮی ﭘﻮﺳﺖ آﻧﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﮑﻨﺪ.

ﻇﺮف ﯾﮏ رﺑﻊ ،ﻟﺒﺎس ﮐﻮدکﺗﺎن را ﺑﺸﻮﺪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻟﺒﺎسﻫﺎﯾﺸﺎن را زودﺗﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮان ﮐﺜﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺷﺴﺘﺸﻮی
ً
ﻣﮑﺮر آنﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﮐﻢ ﻟﺒﺎس ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﻨﺪان ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ را ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ آن ﻧﺒﺴﺘﺎ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان در ﺻﻮرت ﻋﺠﻠﻪ داﺷﺘﻦ ،ﻇﺮف ﻣﺪت  15دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮی
ﺳﺮﯾﻊ ،ﻟﺒﺎس ﮐﻮدﮐﺎن را از ﻧﻮ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮد .ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ  WA3ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺠﻢ ﮐﻤﯽ از ﻟﺒﺎسﻫﺎ را ﺑﺪون
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺼﺮف آب و ﺑﺮق ،ﺑﺸﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای آﺳﺎن ﮐﺮدن اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی
ﺧﺎﻧﻪ ،اﻣﮑﺎن ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﺒﺎس ﮐﻮدک ،ﻟﺒﺎسﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﻟﺒﺎس
زﯾﺮ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن را ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﭘﺲ دادن رﻧﮓ ﯾﺎ ﺑﻮ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

