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ﻏﺬاﺳﺎز ﭼﻪ ﻣﺎرﮐ ﺧﻮﺑﻪ ؟ ﺧﯿﻠ از ﺧﺮﯾﺪاران ﻏﺬاﺳﺎز ﻫﺎ وﻗﺘ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه ﻣ ﮔﺬارﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎرک ﻏﺬاﺳﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ
و از ﻣﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎرک ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ و وﯾﮋﮔ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺷﺮح دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎﻫ را
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ و دوام ﺑﺎﻻ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﻣﻀﺎف ﺑﺮ آن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎرک ﻏﺬاﺳﺎز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ  .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻏﺬاﺳﺎز ﻫﺎ ﺑﺮﺳ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع آن را
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ .

ﺧﯿﻠ از ﻧﻮ ﻋﺮوﺳﺎن ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ را دارﻧﺪ  ،ﻏﺬاﺳﺎز ﻫﺎ را در ﻟﯿﺴﺖ ﺟﻬﺎز ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣ دﻫﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣ داﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع
دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﮐﻪ دارد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺟﺰو آن دﺳﺘﻪ از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در
ﮔﻮﺷﻪ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎک ﺑﺨﻮرد ،ﭘﺲ اﮐﺜﺮ آن ﻫﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺮ اﯾﻦ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻏﺬاﺳﺎز را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آﮔﺎﻫ و
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﮐﻨﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻏﺬاﺳﺎز ﻫﺎ ﭼﻮن ﻏﺬاﺳﺎز ﭘﺎرس ﺧﺰر  ،ﻓﺮق ﻏﺬاﺳﺎز ﺑﺎ ﺧﺮد ﮐﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﻏﺬاﺳﺎز
ﺑﻮش و… را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎرک ﻏﺬاﺳﺎز
ﻏﺬاﺳﺎز ﭼﻪ ﻣﺎرﮐ ﺧﻮﺑﻪ ؟
اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﻏﺬاﺳﺎز ﭼﻪ ﻣﺎرﮐ ﺧﻮﺑﻪ ؟ از ﺟﻤﻠﻪ از ﺳﻮاﻻﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﻏﺬاﺳﺎز در ذﻫﻦ ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣ آﯾﺪ ،
ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺪ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ  ،ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻨﻮود  ،ﭘﺎرس ﺧﺰر  ،ﺑﻮش  ،ﻓﻠﺮ و … اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺪ
ﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .

ﻏﺬاﺳﺎز ﻣﯿﮕﻞ ﻣﺪل 700
ﻏﺬاﺳﺎز ﻣﯿﮕﻞ ﻣﺪل 700
ﯾﮑ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﻏﺬاﺳﺎز ﻫﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت دو ﺳﺮﻋﺘﻪ دارد و ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓ آن ﺣﺪود  750وات ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و از
وزن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .
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ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﯿﻤﺖ و ﺧﺮﯾﺪ در دﯾﺠ ﮐﺎﻻ
ﻏﺬاﺳﺎز ﻣﯿﮕﻞ ﻣﺪل GHB 800
ﻏﺬاﺳﺎز ﻣﯿﮕﻞ ﻣﺪل GHB 800
اﯾﻦ ﻣﺪل ﻏﺬاﺳﺎز دارای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻟﺤﻈﻪ ای و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮرﺑﻮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ آن در ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﯿﻤﺖ و ﺧﺮﯾﺪ در دﯾﺠ ﮐﺎﻻ
ﻏﺬاﺳﺎز ﻧﯿﻮ ﻻﯾﻒ ﻣﺪل G-10
ﻏﺬاﺳﺎز ﻧﯿﻮ ﻻﯾﻒ ﻣﺪل G-10
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دارای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻟﺤﻈﻪ ای و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮرﺑﻮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮑ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔ ﻫﺎی آن ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺳﺮﻋﺖ آن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
دارای  4ﻧﻮع ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﯿﻤﺖ و ﺧﺮﯾﺪ در دﯾﺠ ﮐﺎﻻ
ﻏﺬاﺳﺎز ﮔﻼوا ﻣﺪل GB100
ﻏﺬاﺳﺎز ﮔﻼوا ﻣﺪل GB100
اﯾﻦ ﻧﻮع ﻏﺬاﺳﺎز ﺑﺎ ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓ  500وات از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮب و ﻣﺘﻨﻮﻋ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﻧﻪ ای از ﺟﻨﺲ اﺳﺘﯿﻞ و ﺷﯿﺸﻪ
ﻣﻘﺎوم و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﯿﺰ دارد .

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﯿﻤﺖ و ﺧﺮﯾﺪ در دﯾﺠ ﮐﺎﻻ
 .1ﻏﺬاﺳﺎز ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ) ( Philips
ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﻧﺎم ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻠﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1891در ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻠﻨﺪی در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﻟﻮازم ﺑﺮﻗ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  100ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺻﺎدر ﻣ ﮐﻨﺪ .

اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در  omigo.irﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در اﻣﯿﮕﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و آﻧﺮا ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ
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