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اولین خبرنامه الکترونیکی حوزه  صنعت لوازم خانگی

ثبت سفارش مشروط 
واردات لوازم خانگی

پاناسونیک لوازم خانگی آینده را معرفی خواهد کرد
شرکت پاناسونیک از تاریخ 10 الی 13 مارس در SXSW 2018 واقع در شهر آستین آمریکا 

4محصوالت خانگی آینده و نیز 8 پروژه تجاری خود را معرفی خواهد کرد. 

شرکت سونی
قیمت تلویزیون های ال سی دی خود را منتشر کرد
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با بهترین تلویزیون های 40  اینچی سال 2018 آشنا شوید

رئیس اتحادیه لوازم خانگی :

 اتفاقی بهتر از سال 96 نخواهد افتاد
وزیر کشور خبر داد:

قاچاق در کشور 50 درصد کاهش داشت
2 2



در هفته جاری و طی مراسمی با حضور رئیس اتحادیه لوازم خانگی 
تهران، سومین فروشگاه لوازم خانگی ناسا الکتریک در پاساژ احسان 
واقع در 3 راه امین حضور افتتاح شد. ترکاشوند، مدیر فروش لوازم خانگی 
ناسا الکتریک در گفتگو با »ال کا ایران« گفت: این فروشگاه بیشتر در 
زمینه آموزش و برگزاری کالس های آموزش آشپزی ویژه خریداران 
فعالیت خواهد داشت. وی از برنامه ریزی شرکت جهت توسعه 
نمایندگی های خود خبر داد و گفت: سیاست شرکت این است که 
حداقل یک نمایندگی در تمام شهرها به منظور آشنایی بیشتر 

خریداران با محصوالت ناسا داشته باشد.

وزیر کشور از کاهش ۵۰ درصدی قاچاق در کشور خبر 
داد و گفت که میزان قاچاق به ۱۱ میلیارد دالر رسیده 
است. عبدالرضا رحمانی فضلی با اشاره به میزان ۲۱ 
میلیارد دالری قاچاق در گذشته گفت: در حال حاضر 
میزان قاچاق در حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دالر محاسبه 
می شود که بیانگر این است که حدود ۵۰ درصد موفقیت 
حاصل شده است. وی در خصوص نشست مشترک 
نمایندگان مجلس و دولت در کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی گفت: امروز جلسه خوبی در مجلس در 
رابطه با سوال نمایندگان از رئیس جمهور برگزار شد و 
معتقدیم سوال حق نمایندگان است. وزیر کشور ادامه داد: 
بنده به عنوان نماینده رئیس جمهور در خصوص سوال 
نمایندگان مجلس درباره وضعیت قاچاق کاال و ارز 
توضیحاتی در این نشست ارائه دادم. رحمانی فضلی افزود: 
با توجه به سابقه حضور در دیوان محاسبات درباره ریشه ها 
و مسائل پیرامون قاچاق کاال و ارز توضیحاتی در جلسه 
مطرح کردم، البته در این رابطه ضعف ها و قوت هایی در 
قانون وجود دارد. وزیر کشور اظهار کرد: در خصوص 
اقداماتی که ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در راستای 
جلوگیری از قاچاق انجام داده توضیحاتی به نمایندگان 
سوال کننده ارائه شد و در مجموع اقدامات خوبی صورت 
گرفته چرا که بر اساس همان برآوردها، معیارها، شاخص ها 
و محاسبات قبال رقم و میزان قاچاق حدود ۲۱ میلیارد 

دالر محاسبه شده بود اما در حال حاضر میزان قاچاق در 
حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دالر محاسبه می شود که بیانگر 
این است که حدود ۵۰ درصد موفقیت حاصل شده است.  
رحمانی فضلی تصریح کرد: در خصوص مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز در حوزه  نرم افزاری نیز اقداماتی صورت گرفته و 

سامانه های خوبی تعریف شده البته در خصوص اصالح 
قانون نیز پیگیری هایی انجام شده و سطح کنترل ها در 
مبادی خروجی به ویژه در خصوص قاچاق سوخت ارتقاء 
یافته است و تقریبا ۶۰ درصد مشکل قاچاق سوخت حل 

شده است.

وزیر کشور خبر داد:

قاچاق در کشور 50 درصد کاهش داشت
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اخبار کوتاه

سومین نمایشگاه دائمی لوازم خانگی ناسا افتتاح شد

ایسنا: ثبت سفارش برای واردات 
انواع لوازم خانگی از هفته جاری با 
ثبت نمایندگی مجاز است. به تازگی 
خانگی  لوازم  انواع  واردات  برای 
شروطی در نظر گرفته و اعالم شده 
این شروط ثبت  بر اساس  است 
سفارش واردات در این بخش با 
شرایط جدیدی همراه خواهد بود. 
انجام  شده  اعالم  آنچه  طبق 
ثبت سفارش کاالهای لوازم خانگی 
از امروز )۱۲ اسفند( منوط به اخذ 
شناسه کاال و ثبت نمایندگی کاال 
سامانه  در  اصناف  مرکز  توسط 
یکپارچه مجوزها خواهد بود. بر 
همین اساس الزم است پیش از 
شروع فرآیند ثبت سفارش، موارد 
اشاره شده مورد توجه قرار گیرد و 
تجار جهت اخذ نمایندگی به مرکز 
اصناف و بازرگانان ایران مراجعه 

کنند.

محموله قاچاق لوازم خانگی 
در گچساران کشف شد

خبرنگزاری صدا و سیما: محموله 
دژ  محور  در  خانگی  لوازم  قاچاق 
به گچساران کشف شد.  سلیمان 
انتظامی گچساران گفت:  فرمانده 
محموله کاالی قاچاق لوازم خانگی 
کشف شده شامل ۱۲ دستگاه ماشین 
لباسشویی و یک دستگاه یخچال 
فریزر بدون هر گونه اسناد گمرکی 
است.  سرهنگ سید محمد موسوی 
افزود: این کاالهای قاچاق از یک 
دستگاه کامیون در محور دژ سلیمان 
به گچساران کشف و در این رابطه 
خودرو توقیف،به پارکینگ منتقل و 
یک نفر دستگیر و پس از تشکیل 
پرونده به مقامات قضایی تحویل داده 
شد. موسوی در ادامه با بیان اینکه 
ارزش تقریبی این محموله قاچاق 
3۰۰ میلیون ریال است اضافه کرد: از 
ابتدای سال جاری تا اول دی ماه، ۴۴ 
میلیارد و ۴۹ میلیون ریال کاالی 
قاچاق در گچساران کشف شده است 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
حدود ۲۱ درصد افزایش داشته است.

ممنوعیت ثبت سفارش 
با دالر نتایج منفی 

خواهد داشت
ایسنا: رئیس اتاق بازرگانی آبادان 
معتقد است رویه مشخصی برای 
از  استفاده  بازرگانان در  مبادالت 
و  ندارد  وجود  مختلف  ارزهای 
ممنوعیت ثبت سفارش واردات با 
دالر نتایج منفی به دنبال خواهد 
داشت. مسعود خیاط زاده،  درباره 
سفارش  ثبت  ممنوعیت  تبعات 
واردت با دالر آمریکا گفت: امروز اکثر 
کشورها تبادالت تجاری شان با دالر 
انجام می شود. شاید با برخی کشورها 
مثل هند،  روسیه یا برخی کشورهای 
اروپایی بتوان با ارز دیگری مبادله 
داشت، اما بیشتر کشورها با دالر کار 
از  اما خیلی  افزود:  می کنند. وی 
کشورهای اطراف ایران مثل امارات 
انجام  دالری  انتقال  و  نقل  فقط 
می دهند،  به هر حال این تصمیم و 
ممنوع شدن ثبت سفارش با دالر 
می تواند نتایج منفی به دنبال داشته 

ثبت سفارش مشروط

 واردات لوازم خانگی

بازار لوازم خانگی ایران

   شرکت بهستان تجارت ارس بعنوان تنها نماینده ی 
رسمی محصوالت لوازم خانگی بکو در ایران روز شنبه 
مورخ ۱3۹۶/۱۲/۱۲ در مراسمی که در دفتر مرکزی 
این شرکت برگزار گردید جوایز جشنواره عروسی را به 
3 برنده خوش شانس خود اهدا نمود. این جشنواره از 
۲۰ مرداد ماه تا 3۰ شهریور ماه ۱3۹۶ در سطح مصرف 
کنندگان برگزار شده بود. در این مراسم که با حضور 
مدیران ارشد شرکت بهستان تجارت ارس و برندگان 
محترم برگزار گردید سرکار خانم فاطمه ثابتی و آقای 
علی باقرزاده از کاشان و همچنین آقای مهرداد شاملو 
از تهران هر کدام یک سرویس طال به ارزش ۲۰ میلیون 
ومان دریافت نمودند. مراسم قرعه کشی از بین  ت
واجدین شرایط پیشتر با حضور مدعوین در محل دفتر 
مرکزی برگزار گردیده بود و در اینستاگرام رسمی 
شرکت بهستان تجارت ارس نیز اطالع رسانی شده بود. 
در مراسم اهدای جوایز، مدیرعامل شرکت بهستان 
تجارت ارس با تاکید بر حفظ روحیه ی مشتری مداری 
و صیانت از حقوق مصرف کنندگان، اجرای چنین 
کمپینهایی را مشوق خریداران عنوان نمود و بر ادامه 
ی فعالیتهای بازاریابی و تبلیغات جهت جذب و ایجاد 
انگیزه در خریداران محترم تاکید کرد. در پایان مراسم 
نیز عکس یادگاری جهت ثبت در تاریخچه شرکت 

بهستان تجارت ارس با برندگان عزیز گرفته شد.

مراسم اهدای جوایز 
جشنواره عروسی بکو 

برگزار شد

صبح قزوین: تغییر مداوم مدیریت و بی برنامگی در اداره 
امور شرکت نیز یکی دیگر از مباحث مطرح شده از سوی 
کارگران شرکت لوازم خانگی پارس بوده است. حبیبی 
ضمن تایید این خبر، می گوید: مشکالت به وجود آمده 
در شرکت لوازم خانگی پارس مدیریتی است و ارتباطی 
به تولید و فروش ندارد. وی با تاکید بر عدم ثبات مدیریتی 
در این شرکت، اضافه می کند: شرکت لوازم خانگی پارس 
یکی از شرکت های قدیمی استان و مورد حمایت و اعتماد 
مردم است که در صورت حل مشکل مدیریتی بین اعضای 
هیئت مدیره مجددا شروع به کار خواهد کرد. این مسئول 
با بیان اینکه تولیدات شرکت لوازم خانگی پارس مورد 
تایید و نیاز مردم است، ادامه می دهد: این شرکت با ۶۰۰ 
پرسنل یکی از شرکت هایی است که سعی داریم در سال 
جاری به چرخه تولید بازگشته و مشکالت آن حل شود. 
حبیبی اضافه می کند: مشکالت به وجود آمده به اطالع 
وزیر کار و امور اجتماعی رسانده شد و یکی از معاونین 
مسئول رسیدگی به وضع موجود شد. وی با تاکید بر اینکه 
پیگیر حل مشکالت تا پیش از آغاز سال جدید هستیم، 
تصریح می کند: با ثبت وضعیت مدیریت در شرکت لوازم 
خانگی پارس تمام مشکالت این شرکت حل خواهد شد 
و کارگران مشغول به کار خواهند شد. معاون توسعه 
مدیریت و منابع انسانی اظهار می کند: با حل مشکل 
مدیریتی، معوقات کارگران شرکت لوازم خانگی پارس 
پرداخت می شود. حبیبی با بیان اینکه پیگیر حل مشکل 
بیمه این کارگران نیز هستیم، اضافه می کند: از بابت 
شرکت لوازم خانگی پارس نگرانی وجود ندارد و مشکالت 
این کارگران به زودی حل می شود. وی با اشاره به اینکه 
درصدد حل مسائل واحدهای مشکل دار در سال جاری 
هستیم، می گوید: واحدهای مشکل دار استان با مسائلی 
همچون، فروش، تسهیالت و مدیریتی روبرو هستند که 
با شناسایی این واحدها و معرفی آن ها به کارگروه تسهیل 
کمیته کارگری در صدد کاهش واحدهای مشکل دار تا 

پایان سال جاری هستیم.
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مشکالت موجود در »لوازم 
خانگی پارس« مدیریتی است

رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: پس از برجام و با آمدن برندهای معتبر و اصلی شرایط لوازم خانگی در حال پوست اندازی و به روز شدن است. 
محمد طحان پور در حاشیه افتتاح سومین فروشگاه لوازم خانگی ناسا واقع در سه راه امین حضور گفت: ایجاد فروشگاه های بزرگ در شهرها 
باعث آسیب رساندن به کسبه نخواهد شد و قطعا باید فروشگاه ها با هم تجمیع شوند. رئیس اتحادیه لوازم خانگی در ادامه بیان داشت: در چند 
سال آینده و در مدت زمان کوتاهی ۵۰ درصد اصناف نیز از گرودنه بازار خارج خواهند شد. وی افزود: رکود در بازار لوازم خانگی تاثیر چندانی 
نداشته و در سال ۹7 نیز اتفاقی بهتر از سال ۹۶ در این صنعت نخواهد افتاد.  در ادامه می توانید مصاحبه ویدئویی »ال کا ایران« با محمد طحان 

پور، رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران در خصوص وضعیت بازار لوازم خانگی را از طریق اسکن کد مقابل مشاهده نمایید.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی : اتفاقی بهتر از سال 96 نخواهد افتاد

مشاهده ویدئو:

مشاهده ویدئو:



دکوراسیون مناسب متولدین 
هر ماه )متولدین زمستان(

باب  دکوراسیون  سبک  انتخاب  شاید 
یا  سنتی  باشد.  سخت  کمی  تان  سلیقه 
بومی؟ مدرن یا کالسیک؟ گذشته از تمام 
نند  توا می  ماه  هر  متولدین  ها  این 
نشانه  اساس  بر  را  دکوراسیون منزلشان 

های زودیاک خاص خودش بچینند.

دی )برج جدی(: سبک نئوترادیشنال 
رویکرد عملی و بدون نقص شما به مسائل 
شخصی باعث می شود در خانه از یک سبک 
متقارن و متعادل استفاده کنید. استایل سنتی 
با مبلمان ظریف و طرح و رنگ های خوش سلیقه 
نیاز شما را در خانه برآورده می کند. متولدین 
دی شخصیت مصممی دارند از تجربه کردن 

چیزهای جدید هراسی ندارند.
 بهمن )برج دلو(: ابتکاری و گلچین شده

 قانون شکنی و بی قاعدگی از ویژگی های 
شخصیتی شماست و بیشتر جذب طرح های 
مبتکرانه با تاثیر نوستالژیک می شوید. دکور 
متولدین این ماه معموال غافلگیرکننده و کمی 
شلوغ است و معموال از عتیقه ها هم در دکور خانه 

استفاده می کنند.
 اسفند )برج حوت(: آرام بخش و ساحلی  
اسفند ماهی های رویایی، احساساتی و عاشق 
ساحل در دکور خانه به دنبال آرامش، شادی و 
عناصر ساحلی هستند. بنابراین در دکوراسیون 
خانه قالیچه های دستباف و پارچه های سفید و 

نخی در طیف های آبی باید استفاده کرد.

     
اگرشما برای خرید تلویزیون دو دل هستید 
و نمی دانید که کدام برند را انتخاب کنید 
شما رو به خواندن این مطلب دعوت می 
کنیم. در این مطلب ما قصد داریم بهترین 
تلویزیونهای 40 اینچی سال 2018 را به 

شما معرفی کنیم. با ما همراه باشید

4K UE40LS001AU Serif سامسونگ
این محصول سامسونگ طی همکاری 
مشترک رونان و اروان بورولس طراحی 
شده و در واقع تداعی کننده ی هنر 
فرانسوی است. الزم به ذکر است، این 
محصول سامسونگ به سبب طراحی 
شیک و جذاب خود چندین جایزه ی 

طراحی را به خود اختصاص داده است.
طراحی منحصر به فرد این محصول کره 
ای در کنار پلت فرم هوشمند و قابلیت 
های  گوشی  به  اتصال  مانند  هایی 
بی   20w هوشمند وسیستم صدای 
 Curtain نظیر است. به عالوه، ویژگی
Mode همه را مجذوب خود خواهد کرد 
که در صورت انتخاب، صفحه نمایش به 
یا  و  پلیر  یک ساعت،کنترل موزیک 
نمایش دهنده ی عکس تبدیل می شود.

4K LED :نوع صفحه نمایش
اندازهای های در دسترس: 24 و 32 

اینچی

HDMI: 2 عدد
USB:  2 عدد

mm 174 x 561 x 928 :ابعاد
ویژگی های مثبت: طراحی فوق العاده و 

Curtain Mode حالت
40EX700B-TX پاناسونیک

عالوه بر سریف، این تلویزیون نیز به سبب 
طراحی شیک و متمایز خود بسیار مورد 
توجه مشتریان قرار گرفته و ویژگی های 
پیشرفته آن نیز در این امر تاثیر گذار بوده 
است. این محصول پاناسونیک از فناوری 
Bright Panel بهره برده و در نتیچه 
رنگ و کنتراست بهتری در مقایسه با 
نسخه های مشابه دارد. قاب این محصول 
متالیک بوده و زیبایی آن را دو چندان 
کرده و در واقع نمایانگر ذوق و سلیقه ی 
طراحان آن است. این محصول ژاپنی 
 My Home براساس پلت فرم هوشمند
Screen 2.0 ساخته شده و امکان 
دسترسی به انواع سرویس های پخش 
کننده مانند نتفلیکس را فراهم کرده 

است.
4K LED :نوع صفحه نمایش

اندازهای های در دسترس: 50 اینچ
HDMI: 3 عدد
USB:  2 عدد

mm 65 x 899 x 518 :ابعاد

ویژگی های مثبت: طراحی زیبا و تصاویر 
2160p

40EX600B-TX پاناسونیک
با   EX600 های   تلویزیون  سری 
پشتیبانی از 4K HDR  به عنوان یکی از 
محبوب ترین محصوالت پاناسونیک 
شناخته می شود. این محصول ژاپنی با 
از  پشتیبانی  و   2160p رزولوشن 
HDR10 و برودکست HLG در اختیار 
کاربران قرار می گیرد و باید گفت که 
امکان دسترسی به سرویس های پخش 
و  یوتیوب  نتفلیکس،  ی  کننده 
Amazon Prime Video وجود دارد.

4K LED :نوع صفحه نمایش
اندازهای های در دسترس: 49 اینچ

3 :HDMI
2  :USB

mm 65 x 899 x 518 :ابعاد
Multi- ویژگی های مثبت: سازگار با

HDR و طراحی فریبنده
40RE453-KDL سونی 

شرکت سونی از دسترسی به HDR برای 
تلویزیون های 1080p خبر داده و در 
حال حاضر امکان نمایش  HDR برای 
کاربران PS4 فراهم شده است.مدل 
رزولوشن  از   40RE453-KDL
قطعا  اما  نیست  برخوردار   2160p

کیفیت فوق العاده ی تصاویر را به ارمغان 
می آورد.

1080p LED :نوع صفحه نمایش
موجود  دسترس:  در  های  اندازهای 

نیست
HDMI: 2 عدد
USB:  2 عدد

mm 70 x 543 x 910 :ابعاد
ویژگی های مثبت: سازگار با HDR و 

کیفیت خوب تصاویر
UE40MU6120  سامسونگ 

صفحه نمایشگرهای 4k سری 6 در کنار 
انتظارات  تمامی  خود،  ارزان  بهای 
کاربران را بر آورده می کند. رزولوشن 
نتفلیکس،  از  پشتیبانی  و   2160p
Amazon Prime Video و یوتیوب 
بخشی از قابلیت های این محصول کره 
ای است. طراحی این تلویزیون بسیار زیبا 
و نازک بوده و الزم به ذکر است که از پلت 

فرم هوشمند بهره برده است.
4K LED :نوع صفحه نمایش 

اندازهای های در دسترس:  49. 50. 55. 
58 و 65 اینچی

3 :HDMI
2  :USB

mm 54 x 520 x 904 :ابعاد
 ،Vivid تصاویر  مثبت:  های  ویژگی 
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یک شرکت اتریشی کفی هوشمندی به نام استاپ 
وان برای استفاده در کفش های عادی تولید کرده 
که در بافت آن حسگرهای پیشرفته ای برای جمع 
آوری اطالعات در مورد سالمت افراد وجود دارد. 
این حسگرها با بررسی نحوه راه رفتن، نحوه توزیع 
وزن پا، شیوه تحرک و موقعیت های جغرافیایی 
که فرد در آنها حضور می یابد، داده های مفیدی 
را در مورد وزن، میزان کالری سوزانده شده، 
فعالیت های روزمره، وضعیت کلی فرد و هرگونه 
بدشکلی اسکلت فرد جمع آوری می کنند. این 
اطالعات در نهایت به یک برنامه تلفن همراه منتقل 
شده و در قالب داده های قابل درک و منسجم در 
اختیار خود کاربر قرار می گیرند.شرکت سازنده 
مدعی است با استفاده از این کفی شناسایی 
مشکالت موضعی بدن افراد ممکن خواهد بود و از 
این طریق می توان برای حل مشکالتی همچون 
کمردرد، درد پا، درد چانه، تنظیم حرکات پا، حل 
مشکل ناهنجاری های پا، ناهماهنگی های ستون 
فقرات و ضعف عضالنی اسکلت بدن انسان اقدام 
یک  را  وان  استاپ  سازنده  شرکت  کرد. 
فیزیوتراپیست همراه توصیف کرده است. قیمت 
این محصول که اوایل بهار به بازار می آید هنوز 

اعالم نشده است.

ال کا تاپ هفته

بهترین تلویزیون های 40 اینچی سال 2018 را بشناسید
ال کا پالس

n سال اول پنج شنبه  17 اسفند   n  1396 شماره   4

کفی هوشمند کفش سالمت را 
به شما باز می گرداند!

اولین خبرنامه الکترونیکی حوزه  صنعت لوازم 



  

شرکت لوازم خانگی پاناسونیک از تاریخ 
 SXSW 2018 10 الی 13 مارس در
واقع در شهر آستین آمریکا محصوالت 
خانگی آینده و نیز 8 پروژه تجاری خود را 
این غول فناوری  معرفی خواهد کرد. 
ژاپنی عالوه بر معرفی محصوالت خود، 
میزبان OpenHub خواهد بود که در 
آن کارشناسان طی یک سری جلسات 
و  فناوری  جامعه،  به  مربوط  مسائل 
فرهنگ را بررسی می کنند. برخی از 
این  های  وایده  محصوالت  مهمترین 

رویداد به شرح ذیل است:
Sylphid:  سیستم سفید کننده ی 
دندان که از فناوری Nanoe پاناسونیک 

استفاده می کند.
که  جدیدی  فرم  پلت   :Pecoral
صاحبان حیوانات خانگی را به تشکیل 

محیط اجتماع تشویق می کند.
و  گردهمایی  از  روشی   :Famileel

اجتماع اعضای خانواده
OniRobot: پلوپز ژاپنی

مدیر بخش فناوری پاناسونیک در این 
خصوص عنوان کرد: “ما به دنبال نمایش 
چشم اندازی نو و جدید به بازدیدکنندگان 
خود هستیم و ایده ها و محصوالت ما در 

SXSW به منظور تسهیل گفتگو در 
رابطه با لوازم خانگی آینده گردآوری شده 

است.”

خبر  کوتاه 

ایسنا: شرکت سازنده لوازم خانگی "دایسون" 
پنکه  جدیدترین  از  امروز   )Dyson(
تصفیه کننده به روز شده خود رونمایی کرد. 
خط موجود در وسط حلقه این پنکه تعدیل 
هوا یک شکاف برای حالت انتشار جریان هوای 
اجازه  دستگاه  به  این شکاف  است.  جدید 
می دهد که هوا را به طور موثر بدون نیاز به 
معضل  بنابراین  کند،  تصفیه  آن  دمیدن 
قدیمی روشن کردن پنکه در هوای سرد حل 
شده است. هر چند شما همیشه می توانید یک 
نوع گرمای بالقوه را هم از این دستگاه انتظار 
داشته باشید. حتی یک دکمه اختصاصی برای 
این حالت روی ریموت کنترل آن وجود دارد. 
یکی دیگر از ویژگی های قابل توجه، ال سی دی 
دایره ای جدید در باالی پوشش فیلتر است که 
پایه  نمایش  صفحه  از  بزرگ  ارتقای  یک 
ال ای دی قدیمی است. با این ویژگی، بسیار 
ساده تر می توانید بگویید که دستگاه در یک 
لحظه و بدون باز کردن برنامه خود، چه کاری 
انجام دهد. به عالوه اینکه یک جدول لحظه ای 
از میزان انواع آالینده های هوا که شناسایی 
شده است را ارائه می دهد. سیستم تشخیص 
لحظه ای آالینده ها به لطف حسگرهای تقویت 
شده "دایسون" میسر شده است، به همین 
شناسایی  بین  تاخیری  هیچ  تقریبا  دلیل 
آالینده و از بین بردن آن توسط پنکه وجود 

ندارد.

پاناسونیک لوازم خانگی آینده را معرفی خواهد کرد!
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بازار لوازم خانگی خارجی و هوشمند

پنکه ای که بدون دمیدن، هوا را 

تصفیه می کند شرکت ال جی قیمت 
تلویزیون های ال سی دی 
پریمویم 2018 را اعالم کرد

شرکت ال جی تلویزون های ال سی 
 ces دی 2018 خود را در نمایشگاه
امسال معرفی کرد و از بازگشت خود 
 full array به استفاده از فناوری
به  داد.  خبر   local dimming
دی  سی  ال  های  تلویزیون  عالوه 
پیشرفته ی  این غول فناوری کره ی 
 ،HDR جنوبی با پشتیبانی از فرمت
دالبی ویژن در اختیار کاربران قرار می 
گیرد و مجهز به پردازنده ویدیوی آلفا 
 HFR 7 بوده که برای نخستین بار از
پشتیبانی می کند. خط تولید تلویزیون 
های ال سی دی جدید ال جی به 
منظور رقابت با نسخه های ال سی دی 
"QLED" سامسونگ راه اندازی شده 
است. در کنار پردازنده ی آلفا 7، نسل 
 Super UHD جدید تلویزیون های
 Nano Cell فناوری  با  ال جی 
واقعی ترین تصویر ممکن را نمایش 
ریزترین  و  دقیق ترین  و  می دهند 
جزییات را از هر زاویه دیدی ایجاد 
می کنند. نمایشگرهای LCD نانو سل 
با بهره گیری از اجزای متحدالشکل و 
بسیار کوچک که قطر آنها تقریباً به 
رنگ های  است  نانومتر  یک  اندازه 
دقیق، ظریف و پایداری ایجاد می کنند 
که از عریض ترین زوایا، نسبت به دیگر 
نمایشگرهای  شامل  تلویزیون ها 
است.  مشاهده  قابل  دات،  کوانتوم 
بهای  با   Q8 اینچی  تلویزیون 65 
3000 دالر در اختیار کاربران قرار 
خواهد گرفت و قیمت آن در مقایسه 
با مدل SK9000 بسیار بیش تر 
است. تلویزیون های LCD 2018 از 
به  جاری  سال  مارس  ماه  اواسط 
مشتریان آمریکایی عرضه خواهد شد.

تلویزیون های XF90 سونی در مقایسه با نسخه های پیشین آن، XE90 با بهای ارزان 
تری در اختیار مشتریان قرار می گیرد.شرکت سونی اعالم کرد که نسخه ی 55 اینچی 
با بهای 1,699 پوند و  1,799 یورو در انگلیس و آلمان به فروش خواهد رسید. علی 
رغم اکثر تلویزیون های ال سی دی با این محدوده ی قیمت، این سری تلویزیون سونی 
قابلیت پشتیبانی از فرمت HDR را دارد. باید خاطر نشان کرد، نسخه ی XF90 با 
بهای کم تری نسبت به مدل XE90 به بازار عرضه می شود و قیمت نسخه ی 65 
اینچی 200 پوند ارزان اعالم شده و این در حالی است که نسخه  ی 75 اینچی 500 
پوند ارزان تر در انگلیس عرضه خواهد شد. بنابه اعالم شرکت ژاپنی سونی، تلویزیون 
های 4K HDR XF90 که در نمایشگاه CES 2018 رونمایی شد، در بازار اروپا در 
اندازه های 55، 65 و 75 اینچی عرضه خواهد شد. این سری محصوالت سونی با 
پشتیبانی از 3 فرمت HDR, HLG and Dolby Vision (  HDR10( براساس اندروید 

تی وی گوگل ساخته شده است.

 سونی قیمت تلویزیون های ال سی دی
خود را منتشر کرد

اولین خبرنامه الکترونیکی حوزه  صنعت لوازم خانگی


