آﯾﺎ در ﺗﻬﺮان ،اﻫﻮاز و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ واﻗﻌﺎ
ﺑﺎﯾﺪ از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟
]رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۶ ،آذر ۱۳۹۶
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺤﺮان ،آن را ﭘﯿﺶﭘﺎاﻓﺘﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ« و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮔﻮﯾﺎ
ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮای ﺑﺤﺮان آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در اﯾﺮان رخ داده .آﻣﺎر و ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﻬﮕﺎه

ﻣﺪﯾﺮان و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻣﺮگوﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ واﻗﻌﺎ ﺷﻮﮐﻪﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ روزﻫﺎ دوﺑﺎره ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺤﺚ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای ﺗﻬﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ داغ ﺷﺪه اﺳﺖ ،از
ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺤﺮان زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﻨﻔﺲ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻦ

ﺑﻪ اﻣﻮر روزﻣﺮه را ﺑﺮای اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮوﻧﺪان دﺷﻮار ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﻧﯿﻮل ) (Honeywellﺑﺎ ﻧﻮآوری و آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی ،ﯾﮏ ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﻮا

ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺮﺗﺎچ ) (Air Touchﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﻮای درون
ﺷﺎﺗﻞﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﺎﺳﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد،

ﺑﯿﺎﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ وﺿﻊ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در اﯾﺮان و ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻬﺮان.

روز  ۷آﺑﺎن  ،۱۳۹۶ﻣﺠﯿﺪ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ اﯾﻦ

ﺷﻮرا ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻣﺎری از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺗﻬﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر
در ﺳﺎل  1384ﺑﯿﺶ از  10ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1395اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ

ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ در ﺗﻬﺮاﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪای ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی
اﯾﺮﺑﺎس  500ﻧﻔﺮه در آن ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪارد .ﺗﻬﺮان ﺟﺰو ﺳﻪ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا را دارد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﻤﻨﺪان آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﯿﻦ  ۲ﺗﺎ  ۵ﺑﺮاﺑﺮ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﯿﺶ از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺎردار ،ﭘﺪرﺑﺰرگﻫﺎ و ﻣﺎدرﺑﺰرگﻫﺎ ،ﮐﻮدﮐﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ و ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ
ﻫﻮا ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﺼﻮر ﺳﺎدهاﻧﮕﺎراﻧﻪای وﺟﻮد دارد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای
ﺑﯿﺮون ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و دﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎر ﭘﻨﺎه ﺑﺮد .اﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ )United States Environmental

 (Protection Agencyﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻨﺰل و دﻓﺘﺮ ﮐﺎر  ۲ﺗﺎ  ۵ﺑﺮاﺑﺮ و
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ آن
ذرات آﺳﯿﺐزا در
ﻋﺪم ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻫﻮا در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﺪن آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎی
ّ
ﺳﻤﯽ و ّ
ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﻮای ﻫﺎﻧﯿﻮل ﻣﺪل Air Touch
اﯾﻦ روزﻫﺎ اﮐﺜﺮ ﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺣﻠﻘﻪی ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐﻪ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎر ﺗﻬﺮان ﯾﺎ ﮔﺮدوﻏﺒﺎر اﻫﻮاز ﯾﺎ دود ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اراک ﯾﺎ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎﯾﺮ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﻔﺲﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ و دﻓﺘﺮ ﮐﺎر را
ذرات ﻧﺎدﯾﺪﻧﯽ اﻣﺎ ﺳﺮﻃﺎنزا وﺟﻮد
ذرات ّ
ﺳﻤﯽ و آﻻﯾﻨﺪه ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﮐﺮد؟ آﯾﺎ اﻣﮑﺎن رﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ّ
از اﯾﻦ ّ
دارد؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان روﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺮگ ﺧﺎﻣﻮش را در ﺗﻬﺮان ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،اراک ،اﻫﻮاز ،ﺷﯿﺮاز و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی
آﻟﻮدهی اﯾﺮان ﻣﻬﺎر ﮐﺮد؟ ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺪﻫﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﻮا اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﻧﯿﻮل ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  125ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ راﻫﮑﺎری ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا را اراﺋﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ
ﻫﺎﻧﯿﻮل ) (Honeywellﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺰرگ و ﻣﻮﻓﻖ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع اﺳﺖ،
ﺑﯿﺶ از  125ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮد را ﺑﺮای اراﺋﻪی راﻫﮑﺎری ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﻮای
ﺧﺎﻧﮕﯽ و اداری ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری اﯾﺮﺗﺎچ ) (Air Touchاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻮا را ﺗﺎ  ۹۹.۹۷درﺻﺪ ﭘﺎﮐﺴﺎزی و ﺗﻨﻔﺲ ﭘﺎک و ﺑﯽدﻏﺪﻏﻪ ﻋﺰﯾﺰان ﺷﻤﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺪرﺑﺰرگ،

ﻣﺎدرﺑﺰرگ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺮدﺳﺎل ،ﻧﻮزاد ،زﻧﺎن ﺑﺎردار ﯾﺎ اﻓﺮاد دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت رﯾﻮی و ﺗﻨﻔﺴﯽ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
»ﻣﮑﺎ« ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﻞ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﻮای اﯾﺮﺗﺎچ ) (Air Touchرا ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﺷﺮﮐﺖ َ
اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺎرش و ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻪ ﻣﺪل ﺑﺮﺗﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
از ﻃﺮﯾﻖ وﺑﺴﺎﯾﺖ دﯾﺠﯿﮑﺎﻻ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﻮای ﻫﺎﻧﯿﻮل ﻣﺪل Air Touch P
در ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺮﺗﺎچ ) (Air Touchاز ﻓﻨﺎوری ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻫﺎیﺳﯿﻮ ) (Hisivاﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻓﻨﺎوریای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺎﺗﻞﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﺎﺳﺎ ﺑﺮای ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﻮای ﻓﻀﺎﻧﻮردان
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ و ﺧﻠﻮص ﻫﻮا را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻓﻮق
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ را ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و اروﭘﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﻔﺎرش از وﺑﺴﺎﯾﺖ دﯾﺠﯿﮑﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮد ﯾﺎ ﻋﺰﯾﺰاﻧﺘﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ.
ﺳﻪ ﻣﺪل از ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﻮای ﻫﺎﻧﯿﻮل ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ آن ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 Air Touch A5ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﻮای اﺗﺎق ﮐﻮدک و اﺗﺎق ﺧﻮاب و دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺑﻌﺎد
ﮐﻮﭼﮏ )آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺧﺮﯾﺪ از دﯾﺠﯿﮑﺎﻻ(
 Air Touchﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﻮای اﺗﺎق ﮐﻮدک و اﺗﺎق ﺧﻮاب و اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ و دﻓﺘﺮ ﮐﺎر
ﻣﺘﻮﺳﻂ )آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺧﺮﯾﺪ از دﯾﺠﯿﮑﺎﻻ(
 Air Touch Pﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﻮای اﺗﺎق ﮐﻮدک ،اﺗﺎق ﺧﻮاب ،اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ،
ﮐﻼسﻫﺎی درس و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﻬﺪﮐﻮدک و دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ )آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺧﺮﯾﺪ از

دﯾﺠﯿﮑﺎﻻ(
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻋﻀﻮی از اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،در ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮادهی ﺧﻮد ﻋﺰﯾﺰی دارﯾﺪ ﮐﻪ
ﺳﻼﻣﺖ او اوﻟﻮﯾﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﻣﻨﺰل و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﺎکﺗﺮﯾﻦ ﻫﻮای ﻣﻤﮑﻦ را

ﺗﻨﻔﺲ ﮐﻨﯿﺪ و از رﯾﺴﮏ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎی
ﺳﻤﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ  Airtouch.irﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﻓﻮق ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ّ
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﻮای اﯾﺮﺗﺎچ ) (Air Touchآﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ
دﯾﺠﯿﮑﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﻣﺪل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺗﺎق ،ﻣﻨﺰل ﯾﺎ دﻓﺘﺮ ﮐﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺑﻪ
»ﻣﮑﺎ« ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و
ﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺳﻔﺎرش دﻫﯿﺪ .ﺷﺮﮐﺖ َ
ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رﺳﻤﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﻧﯿﻮل در اﯾﺮان ،ﺿﻤﺎﻧﺖ  ۱۸ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی

ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﻮای اﯾﺮﺗﺎچ ) (Air Touchدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

