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تلویزیون های ال سی دی  2018ال جی رونمایی شد
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بازار لوازم خانگی ایران

اخبار کوتاه
کشف  2ميليارد ریال لوازم خانگي
قاچاق در اصفهان

پایگاه خبری پلیس:رئيس پليس
آگاهي استان اصفهان از كشف یک
محموله لوازم خانگي قاچاق به
ارزش دو میلیارد ریال در بازرسي از
يک انبار تخليه بار خبر داد .ستار
خسروی اظهار داشت :در پی
دریافت خبری مبنی بر دپو و توزیع
لوازم خانگی قاچاق توسط فردی در
یکی از انبارهای تخلیه بار اطراف
شهر اصفهان ،رسیدگی به موضوع
در دستور کار کارآگاهان پلیس
آگاهی قرار گرفت .وی افزود :پس از
هماهنگی با مقام قضائی از محل
مورد نظر بازرسی شد که تعداد 41
دستگاهلوازمخانگیشاملفر،اجاق
گاز صفحهای و مایکرویو فاقد
مدارک گمرکی کشف شد .رئیس
پلیسآگاهیاستاناصفهانبااشاره
به دستگیری یک نفر در این رابطه
بیان داشت :ارزش محموله کشف
شده توسط کارشناسان دو میلیارد
ریال اعالم شده است.

تولید کولر آبی و تلویزیون
کاهش یافت

طی سال گذشته نسبت به سال
 ،۱۳۹۵کولر آبی و تلویزیون با کاهش
تولید مواجه شدند .بر اساس آخرین
آمار مربوط به تولید کاالهای منتخب
صنعتی،از مجموع  ۳۱گروه کاالی
صنعتی ،هشت گروه کاالیی در سال
 ۱۳۹۶نسبت به مدت مشابه سال
 ۱۳۹۵و از میان  ۱۳گروه کاالهای
منتخبمعدنیوصنایعمعدنیچهار
گروه کاالیی با کاهش تولید همراه
بودهاند .تولید کولر آبی با رشد منفی
 ۳۳.۵درصدی ،نئوپان با رشد منفی
 ۱۷.۹درصدی ،انواع تلویزیون با رشد
منفی  ۱۵.۸درصدی ،داروی انسانی
با رشد منفی  ۴.۶درصدی ،وانت با
رشدمنفی ۴.۴درصدی،الکتروموتور
با رشد منفی  ۳.۴درصدی ،پودر
شوینده با رشد منفی  ۰.۶درصدی و
چرم با رشد منفی ۰.۴بیشترین رشد
منفی را در میان کاالهای منتخب
صنعتی طی یکساله سال ۱۳۹۶
نسبت به سال ۱۳۹۵داشتهاند.
نشست کارگروه «حمایت از

تبلیغات کاال و خدمات داخلی»
برگزار شد

نخستین نشست کارگروه حمایت از
«تبلیغات کاال و خدمات داخلی» با
حضور نمایندگان نهادها و
سازمانهای فرهنگی ،اقتصادی و
صنعتی و فعاالن صنف تبلیغات به
میزبانی معاونت مطبوعاتی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد.
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی در این نشست با اشاره
به اهمیت تشکیل کارگره حمایت از
تبلیغات کاال و خدمات داخلی بر لزوم
پرهیز از شعارزدگی و انجام اقدامات
عملی در این زمینه تاکید کرد.
محمد سلطانیفر حمایت از تولید
داخلی را یکی از محورهای ۲۴گانه
اقتصاد مقاومتی و مورد تاکید در
بسته حمایتی معاونت مطبوعاتی
برشمرد و اظهار کرد :رسانههایی که
به صورت عملی به موضوع حمایت از
کاالی ایرانی وارد شوند به طور ویژه
مورد حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمیقرارمیگیرند .ویهمچنین
بر ضرورت اتخاذ رویکرد ایجابی در
سیاستگذاریهاوتصمیمگیریهای
این کارگروه تاکید کرد.
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«ال کا ایران» گزارش می دهد:

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:

نگاهی عمیق تر به صنعت لوازم خانگی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا
ایران»،صنعتلوازمخانگییکیازمه مترینصنایعجهان
است که گستره وسیعی از کارخانه ها ،برند ها و محصوالت
را در بر می گیرد و ضمن برخورداری از تنوع بسیار باال،
تقاضای قابلتوجه مشتریان را به همراه داشته است .لوازم
خانگی کوچک ،تلویزیون ،خنک کننده های هوا ،خانه
هوشمند و لوازم بزرگ از جمله یخچال فریزر محصوالتی
هستندکهدربازارلوازمخانگیبهفروشمیرسند.تنوعدر
صنعت لوازم خانگی تنها به محصوالت محدود نمی شود و
شاهد سیل عظیمی از برندها مانند ال جی ،ویرپول،
هایسنس ،سامسونگ و  ..هستیم .شرکت های مذکور با
سرعت برق آسایی در حال تغییر و تحول بوده و برای
دستیابی به بازار های بین المللی در پی به روز رسانی خود
وبهخدمتگرفتنتکنولوژیهایجدیدهستند.بازارلوازم

خانگی در سال  2014به ارزش  240.86میلیارد دالر بود
ودرحالیکهپیشبینیمیشوداینمیزاندرسال2022
به  342.82میلیارد دالر برسد .بازار لوازم خانگی این روند
صعودی خود را مدیون تقاضای باال و رشد چشم گیر در
کشورهایدرحالتوسعهمانندهند،خاورمیانهوچیناست.
بهعبارتدیگرمیتواناینبازارچندمیلیارددالریرابهدو
بخشتقسیمبندیکرد،بازارهایبالغوروبهرشدکهبخش
اولعمدتاشاملبازارکشورهاییمانندآمریکا،اروپاواسترالیا
می شود و میزان رشد و فروش محصوالت خانگی در سطح
پایینترینسبتبهکشورهایچین،هندوخاورمیانهقرار
دارد.انتظارمیرود،صنعتلوازمخانگیهندبهعلتقیمت
پایینمحصوالتخانگیونیزوجودرقبایبسیارباپیشرفت
مواجه شود .به عالوه ،بسیاری از شرکت های تولید کننده
لوازم خانگی به علت حقوق پایین کارگران و هزینه های

تولید در کشورهای آسیایی کارخانه های خود را در این
منطقه احداث می کنند .اما علت اصلی رونق بازار لوازم
خانگی،افزایشدرآمدسرانهکشورهایدرحالتوسعهاست
وبنابراینتقاضابرایلوازمخانگیکهنقشاصلیرادربهبود
شرایطزندگیایفامیکند،افزایشمییاید.ازدیگرعوامل
تقویت بازار لوازم خانگی می توان به افزایش شهرنشینی و
توسعهمحصوالتجدیداشارهکرد.صنعتلوازمخانگیدر
ایران بیش از نیم قرن قدمت دارد و بسیاری از شرکت های
مطرح جهان از جمله ال جی و سامسونگ در حال سرمایه
گذاریدربازارلوازمخانگیایرانهستندوبسیاریازتحلیل
گرانبراینباورندکهکشورماباتوجهبهنزدیکیبهکشورهای
خاورمیانه،گزین هبسیارمناسبیبرایصادراتلوازمخانگی
برندهای مختلف از جمله ال جی و سامسونگ محسوب
میشود.

ایسنا :بیشتر برندهای تلویزیون بعد از نوسانات بازار ارز
بین پنج تا ۱۰درصد افزایش قیمت پیدا کرده است؛ این
در حالی است که بازار رونق چندانی ندارد و به گفته
فروشندگان ،میزان تقاضا و خرید مطلوب نیست .انواع
تلویزیونها با امکانات ،ویژگیها و البته قیمتهای
مختلف در بازار پر زرق و برق لوازم صوتی و تصویری
خودنماییمیکنند.بهطورمعمولخریدارانبنابرنیازها
و انتظاراتی که از یک تلویزیون مناسب دارند کاالی خود
را انتخاب میکنند اما ممکن است با تنوع گسترده
تلویزیونها در بازار ،انتخاب تا حد زیادی برای
مصرفکنندگانسختشود.نکتهقابلتوجهدربازاراین
روزهای لوازم صوتی و تصویری ،تاثیر نوسانات بازار ارز
روی قیمتهاست .به گفته فروشندگان ،قیمت بیشتر

برندهایتلویزیونبینپنجتا ۱۰درصدگرانشدهاست.
این در حالی بود که در یک سال اخیر قیمت تلویزیون
افزایش پیدا نکرده بود.گفتنی است در میان اندازههای
مختلف تلویزیون ،تلویزیونهای کوچکتر از  ۴۰اینچ
عرضه کمتری در بازار دارند و بیشترین تقاضا متعلق به
تلویزیونهای ۴۰تا ۵۵اینچاست.بهگفتهفروشندگان،
اکثر خریداران ترجیح میدهند در میان تلویزیونهای
نسلجدید،اندازههایبزرگتررابرایخریدانتخابکنند،
چراکه کیفیت مطلوبتری از نظر تصویر دارند .یکی از
اولین قدم ها در پیشرفت تکنولوژی در تلویزیون ،تولید
صفحات پالسمایی بود .کاربرد این صفحات نمایشگر
اینگونه است که با عبور نور المپهای تصویر از گاز
پالسمایپشتصفحهنمایش،اشعهفرابنفشتولیدشده

که این امر موجب افزایش کیفیت تصویر میشود.
ی تلویزیون های پالسمایی میدان دید
بارزترین ویژگ 
باالیاینصفحهنمایشاست.بهاینصورتکهازفاصله
دور و از جهات مختلف تصویر با کیفیت مطلوب قابل
رؤیت است.شاید هنگام خرید با این پرسش روبرو شده
باشید که نمایشگر  LEDو  LCDچه تفاوتهایی با
یکدیگر دارند LED .ها برای روشنایی صفحه نمایش
خود به جای کریستال مایع که در صفحه نمایشهای
 LCDاستفاده میشود از دیودهای نورانی استفاده
میکنند .به این ترتیب ضمن تولید نور بیشتر نسبت به
 LCDها تصویر را با کیفیت ،شفافیت و وضوح بیشتری
به بیننده ارائه میدهند .از طرفی LEDها میزان مصرف
انرژی بسیاری کمتری نسبت به LCDها دارند.

افزایش  5تا  10درصدی قیمت تلویزیون در بازار

مواد اولیه عامل افزایش قیمت لوازم خانگی
تسنیم:یک تولیدکننده لوازم خانگی با بیان اینکه
متأسفانهکلاقتصادودرآمدمردمضعیفشدهوتولید
کنندهبایدبهصورتقسطیوطوالنیمحصوالتخود
را بفروشد ،گفت :مصرف کننده از ما انتظار دارد که ما
قیمت را باال نبریم این در حالیست که قیمت دست ما
نیست.حسینفتاحییکیازتولیدکنندگانبرترلوازم
خانگی در مورد قیمت تمام شده محصوالت لوازم
خانگیگفت":کسانیکهمیگویندتولیدکنندهگران
میکندبایدتوجهداشتهباشیدکهماآهنوپتروشیمی
نداریم و باید آنها را با قیمت های باال خریداری کنیم".
وی افزود :سازمان تعزیرات برای افزایش یا کاهش
قیمت ها  85،درصد عوامل قیمت گذاری را مواد اولیه
در نظر گرفته و  10درصد هم به عنوان هزینه سربار
حساب می کند به نحوی که در نهایت فقط 5درصد را
به عنوان سود برای تولید کننده در نظر می گیرند .این
در حالی است که تولیدکننده ممکن است فروش های
 6تا  7ماهه داشته و قادر نباشد منابع خود را به موقع از
خریدار دریافت کند .این تولیدکننده با بیان اینکه
متأسفانهکلاقتصادودرآمدمردمضعیفشدهوتولید
کنندهبایدبهصورتقسطیوطوالنیمحصوالتخود
را بفروشد ،گفت :براساس آمار  50درصد مواد اولیه
واحدهای تولیدی لوازم خانگی داخلی و  50درصد
وارداتی است .البته در برخی از محصوالت نیاز به مواد

اولیه وارداتی حتی به  80درصد هم می رسد که با
افزایش قیمت ارز 25.3درصد به قیمت تمام شده مواد
اولیهمورداستفادهواحدهایتولیدیاضافهشده است.
فتاحی تصریح کرد :در بخش تأمین مواد اولیه وارداتی
 20درصد مواد از طریق ارز مبادله ای(3هزار  500تا
3هزار 700تومانی)خریداریمیشد.امادرحالحاضر
ارز مبادله ای از بین رفته و همین موضوع 1.3درصد به

بهای تمام شده کاال اضافه کرده است .وی با بیان اینکه
قیمت مواد اولیه دست تولیدکننده نیست ،گفت:
مصرف کننده از ما انتظار دارد که ما قیمت را باال نبریم
ایندرحالیستکهقیمتدست مانیستوخیلیهنر
کنیم مواد اولیه را با این قیمت های مناسبی خریداری
کنیم .اگر چند واسطه هم در این میان به ما بخورد این
 25درصد رقم باالتری را به خود اختصاص خواهد داد.
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ایسنا :با وجود وعدههای داده شده مبنی بر کاهش قیمت
لوازمخانگیوبازگشتبهقیمتهایسابق،بررسیهانشان
میدهد قیمتها همچنان در وضعیت افزایشی است و
تغییریبرایتعدیلقیمتهاحاصلنشدهاست.بازارلوازم
خانگی از جمله بازارهایی است که بخش عمدهای از آن
وارداتی است و از وضعیت نرخ دالر تاثیر میپذیرد و خیلی
زود اثرات خود را در اجناس مختلف لوازم مختلف نشان
میدهد .بعد از نوسانات ارزی ،از سوی مسئوالن اعالم شد
که کسی حق ندارد به بهانه نوسانات ارزی یا اینکه بگوید
آینده مشخص نیست ،کاالی خود را گرانتر بفروشد،
چراکهدالر ۴۲۰۰تومانیبرایهمهنیازمندانواقعیارزاز
مسافران تا دانشجویان ،تولیدکنندگان و واردکنندگان
تامینشدهوازاینپسنیزهیچمشکلیدراینزمینهوجود
ندارد .از سوی دیگر با توجه به وارداتی بودن بخش زیادی
از بازار لوازم خانگی طبیعی است که در ثبت سفارشها و
کاالهای وارداتی جدید این تاثیر مشهود باشد و قاعدتا
پذیرفتنینیستکهاجناسیکهمربوطبهقبلهستندوبا
ارزقیمتپایینترواردشدهاند،افزایشقیمتداشتهباشند.
این افزایش قیمت نمیتواند منطقی باشد و بیشتر به
سودجویی عدهای در بازار برمیگردد .با این وجود ،بعد از
نوسانات ارزی ،لوازم خانگی با افزایش قیمت روبرو شد و
بیشتربرندهایخارجیوحتیبرخیبرندهایایرانیبین
پنجتا ۱۰درصدگرانشدندکهرئیساتحادیهفروشندگان
لوازمخانگیدراینزمینهتصریحکردکه"اگردولتاعالم
کردهکسیحقافزایشقیمتبادالر۴۲۰۰تومانیراندارد،
بایدگفتکهتاکنونبهماآنرااختصاصندادهاندواگرقول
بدهنددربازهزمانیکوتاهمدت،میانمدتوبلندمدتدالر
 ۴۲۰۰تومانی را به صورت ثابت به تولیدکنندگان و
واردکنندگانلوازمخانگیبدهد،مانیزوعدهمیدهیمکه
بازاراینمحصوالتراتاهمانبازهزمانیدرنظرگرفتهشده
ثابتومتعادلنگهداریم".ایندرحالیاستکهطبقاعالم
سازمانحمایتمصرفکنندگانوتولیدکنندگان،افزایش
قیمتدراینبخشتخلفاست.طبقآنچهمعاونسازمان
حمایت اعالم کرد افزایش قیمت لوازم خانگی هیچگونه
مجوزینداردوبامتخلفاندرزمینهگرانفروشیبرخوردو
قیمتهاتعدیلمیشود.همچنیناینسازمانمجدداطی
دستورالعملی ابالغ و اطالع رسانی کرد که هیچ گونه
افزایشقیمتینبایددربازارلوازمخانگیداشتهباشیم
هر آنچه باید ازساید  ROSSO2بدانید

ساید  ROSSO2یکی از زیباترین ساید های شرکت
سامسونگاستدرطراحیاینمحصولبهنکاتظریف
زیادی توجه شده مثل المپ های  LEDکه روشنای
بیشترومصرفانرژیکمتروطولعمربیشترینصبت
به المپهای معمولیدارند،دراینیخچال محفظهها
به طوری طراحی شدند که نهایت مقدار ممکن را در
اختیار کاربر قرار داده است .دراین سایدها از استیل زد
خش و زد زنگ استفاده شده است .این محصول از
فناوری های متعدد و باالیی برخوردار است و می توان
بهکمپرسوراینورتراشارهکردکهنهتنهانصبتبهمدل
هایقدیمیترطولعمرهبیشتریداردبلکهصداکمتر
و مصرف انرژی بسیار پایین تر را به ساید rosso2داده
است،یکیدیگرازینقابلیتهااینیخچالکهبهعنوان
 COOL SELECT ONEیا محفظه ی یخچال تو
یخچالشناختهمیشوداینامکانرامیسازدتاموقع
نگهداری مواد غذایی دلخواه در آن یکی از حاالت
سرمایشی متناسب را انتخاب کنید .این مدل به یک
آبسرد کن زیبا و مدرن روی درب فریزر مجهز است که
برای راحتی مصرف کننده یک اهرم داخلی دارد که به
برداشتنآبسردحتیبا یکدسترابرایکاربرامکان
پذیر میکند  ،در قسمت باالیی آبسرد کن صفحه
دیجیتالی طراحی شده که از طریق آن می توان درجه
دما و تنظیمات این ساید را بررسی و عملکرد آن را زیر
نظر گرفت .در یخچال  ROSSO2از سیستم خنک
کننده دوگانه مضاف TWIN COOLING PLUS
استفادهشدهاستکهازدوجریانهوایمجزاوباکنترل
دقیق دما مقدار رطوبت دستگاه را هم دریخچال و هم
درفریزردرسطوحبهینهتنظیممیکند.
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اولینخبرنامهالکترونیکیحوزه صنعتلوازم

دکوراسیونمنزل:

ال کا تاپ هفته:

رایج ترین اشتباهات در چیدمان اتاق نشیمن

بهترین مدل های پرده پذیرایی
و اتاق خواب در سال 2018

بهگزارشخبرنگارپایگاهخبریلوازمخانگیایران
«ال کا ایران» ،منزل شما تنها محدود به دیوارهایی
که احاطه تان کرده اند نیست ،مربوط به داخل آن و
البتهمربوطبهپردهخانهشمااست.بدونتردیدیکی
از موثرترین المان های زیبایی دکوراسیون خانه
انتخاب پرده مناسب است .انتخاب یک پرده
هماهنگ با فضای خانه کار بسیار سختی است و
نیازمنددانستنکمیاطالعاتدرحوزهدکوراسیون
است .در گذشته از پرده تنها برای پوشاندن پنجره
های خانه استفاده می شد اما امروز نقش اصلی در
دکوراسیونهرخانهایفامیکندوباانتخابدرست
و دقیق پرده می توان زیبایی سایر وسایل خانه از
جملهفرشومبلمانرادوچندانکرد.دراینبخش
ازالکاتاپبهمعرفیبهترینپردههایسال2018
پرداخته شده که می توانید از آن ها ایده بگیرید و
حالوهوایمدرنرابهدکوراسیونخانهخوداضافه
کنید.
جهت مشاهده ال کا تاپ این هفته کد زیر را در
گوشی خود اسکن نموده و به تماشای ویدئویی از
بهترین مدل های پرده در سال 2018بپردازید.

امروزهاتاقنشیمنیکیازمهمترینبخش
های خانه است که با توجه به اهمیتی که
دارد ،برای طراحان دکوراسیون داخلی
منزلنیزبسیارموردتوجهقرارگرفتهاست.
از این رو اشتباهاتی که ممکن است در
طراحی دکوراسیون اتاق نشیمن اتفاق
بیافتدنیزبسیارپراهمیتجلوهمیکنندو
بهتر است آنها را بشناسیم تا این بخش از
خانه را به شکلی ایده آل برای زندگی
روزمره آماده و مهیا سازیم .اگر تصور می
کنید که در انتخاب محل مناسب برای
کاناپهخوددچارمشکلشدهایدیااحتمال
می دهید که از تمام ظرفیت اتاق نشیمن
به بهترین شکل استفاده نکرده اید ،حتما
این مطلب را مطالعه کنید و با اشتباهاتی
کهممکناستدرطراحیدکوراسیوناتاق
نشیمنمرتکبشویم،آشناشوید.درادامه
این اشتباهات را معرفی می کنیم و روش
های پیشگیری از آنها و رفع این موارد را
بیان خواهیم کرد تا با تغییراتی که الزم
استبرایبهبوددکوراسیوناتاقنشیمن
انجامدهید،آشناشوید.بهیادداشتهباشید
که گاهی کوچکترین تغییرات می توانند
تفاوتهایبزرگیایجادکنند.
تناسب های اشتباه

رعایتتناسبهادرطراحیدکوراسیون،
یکی از اصلی ترین و کلیدی ترین نکاتی
است که بایستی مورد توجه قرار گیرد.
برای رسیدن به این هدف باید به تناسب
طالییدرطراحیدکوراسیونتوجهویژه
داشتهباشید.بنابراینبرایآنکهچیدمان
مبلمان و وسایل در اتاق نشیمن به
بهترین شکل انجام شود و ظاهری زیبا
در فضا ایجاد شود ،بایستی تناسب دو به
سه را برقرار کنید.
عدم استفاده بهینه از فضا

شاید در بسیاری از موارد دیده باشیم که
اغلبافرادمبلمانموجوددراتاقنشیمن

را پشت به یکی از دیوارهای اتاق می
چینند و به این ترتیب تمام وسایل و لوازم
اصلیرادرحوالیمبلمانجایمیدهند.
به این ترتیب احتماال بخش میانی اتاق
کامال خالی می ماند .اگرچه ممکن است
تصور کنید که با این کار به بزرگ تر دیده
شدن اتاق نشیمن کمک کرده اید ،اما در
واقع توازن مورد نیاز را در فضای اتاق از
دست خواهید داد.
نادیده گرفتن اجزای مختلف دکوراسیون

این روزها اتاق نشیمن یکی از
پرکاربردترین بخش های هر خانه است.
احتماال هر زمان که احساس خستگی
کنید ،دوست دارید با خیال آسوده در
اتاق نشیمن روی مبل های راحتی تان
بنشینید و بعد از یک روز کاری سخت ،به

استراحت بپردازید .بنابراین در عین حال
که باید به کاربری مناسب فضای اتاق
نشیمن اهمیت دهید ،بایستی برخی
موارد را با توجه به اولویت هایتان قربانی
کنید و آنها را کنار بگذارید تا بهترین
انتخاب ها را برای دکوراسیون چنین
اتاقی در نظر بگیرید.
فراموش کردن یکپارچگی

گاهی اوقات اتاق نشیمن می تواند به
محلی برای تجمع انواع و اقسامی از المان
های دکوراتیو تبدیل شود که در طول
سال ها جمع شده اند و هیچ گاه از یک
مدل و سبک ثابت و یکنواخت پیروی
نکرده اند .همیشه باید به خاطر داشته
باشید که برای داشتن دکوراسیونی ایده
آل ،وجود حسی از یکپارچگی می تواند

بهترین راه حل باشد و به این ترتیب
چیدمان وسایل می تواند نظمی مناسب
و ظاهری متناسب پیدا کند .برای
رسیدن به این هدف ،رنگ ها مهمترین
ابزار شما هستند.
شاید الزم باشد باز هم تاکید کنیم که
گاهی کوچکترین تغییرات در محیط
اطرافمان و فضایی که در آن زندگی می
کنیم ،می تواند تاثیرات بسیار بزرگی بر
روحیه ما و خلقیات شخصی و همچنین
روابطمانبادیگران،ازجملهسایراعضای
خانواده بگذارد .پس همین حاال دست به
کار شوید و ببینید چه چیزهایی را می
توانید در اتاق نشیمن خانه خود تغییر
دهید و انرژی بیشتری را از این تغییرات
دریافت کنید.

03
ال کا پالس

شکلوشمایللوازمخانگیدرقدیم
چگونهبودهاست؟

به گزارش «ال کا ایران» ،لوازم خانگی از
جمله محصوالتی هستند که نقش اساسی
در زندگی روزمره دارند .شاید مخترعان
نخستین لوازم خانگی تصور نمی کردند که
روزی محصوالت خانگی با چنین شکل و
شمایلی در بازار عرضه شوند .در این بخش
به معرفی نخستین محصوالت برقی خانگی
پرداخته ایم.برای آشنایی با تاریخچه لوازم
خانگی با ال کا ایران همراه شوید.
جاروبرقی
در سال  ،1860نخستین جاروبرقی توسط
یک مخترع آمریکایی با نام دنیل هس
ساخته شد .این مبتکر آمریکایی عنوان
"جارو فرش" (  )carpet sweeperرا برای
اختراع خود برگزید و به جای استفاده از
واژه " "vacuumاز این عبارت استفاده
کرد.این دستگاه مجهز به یک برس
چرخشی و دو محفظه آب برای جذب گرد
و خاک بود.در اواسط دهه  ،1920نسخه
پیشرفته تر این جاروبرقی با کارایی و
امکانات بیشتر رونمایی شد .گروه Air -
 way Sanitizor of Toledoنخستین
جاروبرقی کیسه ای را در سال 1920
معرفی کرد.

04
خبر برند
ویرپولزیرذربینبازرسانچینی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم
خانگی ایران «ال کا ایران» ،سازنده
لوازم خانگی آمریکایی ویرپول به دلیل
ابهاماتی در گزارش های مالی سال
های  2015و  2016مورد بازرسی
مقامات چینی قرار گرفت .نمایندگی
ویرپول در چین در روز سه شنبه اعالم
کرد ،از کمیسیون  CSRCاخطاریه
ای دریافت کرده و آماده همکاری با
بازرسان چینی است .در آگوست
 ،2017بورس شانگهای به نمایندگی
چین این برند آمریکایی در خصوص
اشتباهات محاسباتی هشدار داد که
اختالف حساب ها بین  250و 300
میلیون یوان بود .این اشتباهات می
تواند منجر به کاهش سود عملیاتی
شود و در نتیجه سرمایه گذاران قانونا
می توانند تقاضای حق غرامت کنند.
ویرپول چین در نوامبر سال  2011به
علت بازار رو به رشد لوازم خانگی در
چین و نیز گسترش فعالیت های این
برندمشهورتاسیسشد .ذکرایننکته
ضروری است که ترامپ در توئیت خود
نوشت« ،چین و آمریکا به خوبی در
زمینه تجاری با هم همکاری میکنند،
اما مذاکرات قبلی در سالهای گذشته
بیشتر به نفع چین بوده است و برای
چینی ها سخت خواهد بود که که
توافقی را انجام بدهند که منافع دو
کشور را در برداشته باشد».

اولینخبرنامهالکترونیکیحوزه صنعتلوازمخانگی

پشتیبانی المپهای هوشمند شیائومی از دستیار صوتی گوگل
زومیت :شیائومی قصد دارد لوازم خانگی
هوشمندی به بازار عرضه کند که با گوگل
اسیستنتکارمیکنند.المپهایهوشمند
این شرکت با پشتیبانی از گوگل اسیستنت
بهزودی به بازار عرضه خواهد شد .شیائومی
سخت در تالش است تا بتواند محصوالت
مختلف خود را در بازارآمریکا نیز به فروش
برساند .اگر محصوالت این برند در بازارهای
آمریکا به فروش برسد ،جهشی بزرگ در
وضعیت تجاری این شرکت ایجاد خواهد
شد؛ لذا شیائومی برای محقق ساختن این
هدف ،گامهای بزرگی برداشته است .یکی از
اقدامات مهم شیائومی برای رساندن
محصوالتش به بازار ایاالت متحده ،مجهز
کردن لوازم خانگی هوشمند این شرکت به
دستیار هوشمند گوگل یا گوگل اسیستنت
است .بر اساس آخرین خبرهای منتشرشده
در مورد محصوالت و لوازم خانگی این برند،
محصوالت هوشمند شیائومی بهزودی با
گوگل اسیستنت بهراحتی کار خواهند کرد.
این خبر میتواند شیائومی را به اهدافی که
دنبال میکند نزدیکتر سازد و مسیر

هموارتری برای این برند در جهت محقق
ساختن رؤیاهایش باز کند .از جمله
محصوالتی که شیائومی بهزودی به بازار
عرضهمیکندوقراراستباگوگلاسیستنت
کار کنند میتوان به چراغخوابهای کنار
تختی  ،LEDپریزهای هوشمند ،المپها و
سیستم روشنایی داخلی هوشمند اشاره
کرد .این محصوالت هوشمند میتوانند با
فرمان صوتی و پشتیبانی گوگل اسیستنت
مسیر تازهای در محصوالت هوشمند این
برند ایجاد کنند .به گفته شیائومی ،یک مدل
از المپهای هوشمند شیائومی میتواند۱۶
میلیون رنگ را به انتخاب کاربر و بهصورت
سفارشی در اختیار وی قرار دهد شیائومی
اعالم کرده که این محصول بهزودی به بازار
عرضه خواهد شد و در اختیار کاربران قرار
میگیرد .البته شیائومی زمان عرضه
محصول و قیمت آن را هنوز اعالم نکرده و
تنها اطالعاتی که در مورد آن مطرح شده،
پشتیبانی از گوگل اسیستنت است که
میتواند راه رسیدن محصوالت این شرکت
به بازارهای ایاالت متحده را باز کند.

تلویزیون های ال سی دی  2018ال جی رونمایی شد
تلویزیون های ال سی دی  2018ال جی برای نخستین بار در نمایشگاه  CESرونمایی شد
و هم اکنون امکان خرید آن ها در بازار وجود دارد .نسخه پرچمدار این سری محصوالت ال
جی SK9500 ،از فناوری  full array local dimmingبهره برده و در حالی که مدل SK9000
(در اروپا  )SK8500در رتبه پایین تر این سیستم قرار می گیرد .خط تولید تلویزیون های
ال سی دی جدید ال جی به منظور رقابت با نسخه های ال سی دی " "QLEDسامسونگ
راه اندازی شده است .ذکر این نکته ضروری است که ال جی تنها تولید کننده است که
تلویزیون های آن از تمامی فرمت های  HDRاز جمله دالبی ویژن HLG، HDR10 ،و
 Advanced HDRپشتیبانی می کند .تلویزیون های ال سی دی پیشرفته ی این غول
فناوری کره ی جنوبی مجهز به پردازنده ویدیوی آلفا  7بوده که برای نخستین بار از HFR
پشتیبانی می کند .سری تلویزیون های  SKبه عنوان تلویزیون های  Super UHDفروخته
می شوند ودر رده پایین تر از نسخه های الد این برند کره ای قرار می گیرند.
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بازارلوازمخانگیخارجیوهوشمند

«ال کا ایران» گزارش می دهد:
ژاپنی ها لباسشویی و کتری موزیکال
می سازند!

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال
کا ایران» ،یک طراح ژاپنی به نام یوری
سوزوکی در اقدامی جالب ماشین لباسشویی
و کتری موزیکال ساخته و در نمایشگاه
شخصی خود ( نمایشگاه فرنیچر موزیک
سولو) در معرض دید عموم قرار داده است .این
نمایشگاه با هدف تشخیص رابطه بین آهنگ
و صداها با خلق و خوی افراد خانواده در ماه
اخیر برگزار شد .سوزوکی به عنوان یک طراح
و هنرمند آواها و موزیک معتقد است ،صدا در
پیرامون زندگی مدرن قرار دارد و می تواند بر
خلق و خوی انسان تاثیر بگذارد .سوزوکی در
ادامه توضیح داد« ،فرنیچر موزیک به دنبال
طراحی دوباره صداها و روش هایی برای
جایگزین کردن صداهای آزاردهنده وسایل
خانگی و در واقع ایجاد آسایش بیشتر در
محیط خانه است .به بیان ساده تر ،لوازم
خانگی پر سر و صدا مانند لباسشویی ،مخلوط
کن و کتری طوری طراحی می شوند که یک
اثر موزیکال را بنوازند .تمام صداهایی که بشر
در روز با آن ها سر و کار دارد از جمله صدای
موبایل ،کامپیوتر ،وسایل خانگی و یا سیستم
حمل و نقل ضمن ایجاد آلودگی صوتی
تاثیراتی را بر روی مغز انسان می گذارد.
طراحی این آشپزخانه بسیار ساده بوده و
یادآور انیمیشن و کارتون است.

