ﻓﺮﯾﺰر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺎﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﻪ ﯾﺨﭽﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۱ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻫﺎﯾﺮ ﻓﺮﯾﺰر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و
ﻣﯽﺗﻮان در ﻫﺮ زﻣﺎن آن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺨﭽﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ از ﺗﺠﻬﯿﺰات آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪای ﺟﺪﯾﺪی در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  IFAﺑﺮﻟﯿﻦ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ در آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی ﺗﺠﻬﯿﺰ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪای ﻫﺎﯾﺮ ،ﻓﺮﯾﺰر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  InstaSwitchﻧﺎم دارد و در واﻗﻊ ﻓﺮﯾﺰری
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ وای ﻓﺎی در آن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه.
ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺪروﯾﺪی ﯾﺎ آﯾﻔﻮﻧﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﺨﺼﻮص ﻫﺎﯾﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮﯾﺰر ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ از دﻣﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﯾﺎد ﺷﺪه در
ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﻈﯿﺮ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﯾﺎ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪن درب ﯾﺨﭽﺎل ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﺸﺪار ﺧﻮاﻫﺪ داد.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﺨﭽﺎل-ﻓﺮﯾﺰرﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه و دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ  InstaSwitchﻫﺎﯾﺮ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ.

آﻧﭽﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪی ﺧﺎﻧﮕﯽ را از دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎﻧﺶ ﻣﺠﺰا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﺮ ﮐﺎرﺑﺮی آن اﺳﺖ؛
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺰر را ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺨﭽﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد.

ﻓﺮﯾﺰر ﺟﺪﯾﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻐﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ،ﮔﺮﻣﺘﺮ ﺷﺪه و دﻣﺎی داﺧﻞ آن ﺑﻪ  ۴درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻣﯽ رﺳﺪ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻣﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﺎزه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺰر در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻣﺎی ﻣﻨﻔﯽ  ۲۶درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن
آورد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ در دﻣﺎی ﻣﻨﻔﯽ  ۲۵درﺟﻪ ﻧﯿﺰ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮﯾﺰ ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ راه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺷﮑﻞ ،اﻧﺪازهی ﮐﻮﭼﮏ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﺮ ﮐﺎرﺑﺮی وﯾﮋه اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻓﺮﯾﺰر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  InstaSwitchﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎً

در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﯾﺨﭽﺎل-ﻓﺮﯾﺰرﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

