ﯾﺨﭽﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و اﺳﭙﯿﮑﺮ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در آﺷﭙﺰی ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،دی ۱۳۹۹
در اوﻟﯿﻦ روز ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CES 2021ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎ و رﺑﺎتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از
ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺨﭽﺎل ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ و ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪش روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CESﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ از
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﯾﺨﭽﺎل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪش از

ﺳﺮی » «Family Hubروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻓﻀﺎی زﯾﺎد ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺤﺘﻮای
درون آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
ﺗﻤﺎم ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ اﯾﻦ ﯾﺨﭽﺎل ﺑﻄﻮر ﻟﻤﺴﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ راﺑﻂ
ﮐﺎرﺑﺮی آن ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده .در ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اپﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن را در ﯾﺨﭽﺎل Family Hub
داﻧﻠﻮد ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ،در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ در ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ درون
دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻫﻮم اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ.

در ﯾﺨﭽﺎل ﺟﺪﯾﺪ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای آﺷﭙﺰﻫﺎی ﺗﺎزهﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﻔﺘﮕﯽ را درون ﺗﻘﻮﯾﻢ آن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﻪ اپ آﺷﭙﺰی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺘﺼﻞ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺳﻔﺎرش دﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﻮر
آﺷﭙﺰی را از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ اﺳﭙﯿﮑﺮ  ۲۵واﺗﯽ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺨﭽﺎل ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻫﯿﭻ راﻫﯽ ﺑﺮای ﻗﺮارﮔﯿﺮی دﺳﺘﻮرﻫﺎی آﺷﭙﺰی
ﺧﺎﻧﮕﯽ در اپ ﻫﻤﺮاه آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .دﺳﺘﻮرﻫﺎی آﺷﭙﺰی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ اپ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﺗﺎﺪ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم » «SmartThings Cookingروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ در
ﻫﻨﮕﺎم آﺷﭙﺰی ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻏﺬای
» ،«Whiskﺑﺮای ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻏﺬا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ را
آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﻔﺎرش آنﻫﺎ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ﯾﺨﭽﺎل ﯾﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد وﺻﻞ ﺷﻮﯾﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺘﻮرﻫﺎی آﺷﭙﺰی را ﺑﻄﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ

ﺑﺮﺳﺪ.

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CES 2021از ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ و ﺧﺸﮏﮐﻦ ﺟﺪﯾﺪش ﻫﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ

ﮐﺮده ﮐﻪ از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﻣﺪلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮی
 ۸۸۰۰ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪلﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش

ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ » «Optiwashاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد درون اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺴﺘﺸﻮ
ﻣﯿﺰان ﮐﺜﯿﻔﯽ و ﺟﺮم ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﯿﺰان ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه و ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺷﺴﺘﺸﻮ
و ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
ﺧﺸﮏﮐﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮهای از ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم » «Super Speed Dryingﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻟﺒﺎسﻫﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﻨﮏﺳﺎزی را ﺑﺪون اﺗﻤﺎم ﭼﺮﺧﻪ،
ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻟﺒﺎسﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ و ﺧﺸﮏﮐﻦ ﺟﺪﯾﺪ در
ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮑﺴﺎﻋﺖ ﺷﺴﺘﻪ و ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

