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اولین خبرنامه الکترونیکی حوزه  صنعت لوازم خانگی

وزیر صنعت، معدن و تجارت:
افزایش قیمت یا عدم فروش لوازم خانگی هیچ توجیهی ندارد

در کمتر از 10 دقیقه؛ خودتان یخچال بسازید!

عرضه فریم ور دالبی ویژن برای تلویزیون های 2018 سونی

مردم منتظر کاهش قیمت لوازم خانگی نباشند

هر چیزی که باید درباره خرید لوازم خانگی در روز یادبود بدانید

عسگر اوالدی:برای پرداخت دالر ۴200 تومانی تبعیضی وجود ندارد

کولرهای گازی ویندفری سامسونگ رونمایی شد

ابالغیه ای برای ما ارسال نشده است



شرکت سامسونگ طی مراسمی در حضور اصحاب 
رسانه از تکنولوژی جدید ویندفری کولرهای گازی خود 
رونمایی کرد تا به گفته دانیال کاظم پور، مدیر کولرهای 
گازی سامسونگ، انقالبی در بازار کولرهای گازی ایران 
به وجود آید. همچنین شایان شمس، سرپرست 
کولرهای گازی و تهویه مطبوع سامسونگ در حاشیه 
این مراسم و در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در این 
کولر برای اولین بار در جهان از یک موتور 8 قطبی اینورتر 
استفاده شده است گفت : این محصول از هفته گذشته 
به بازار کشور عرضه شده و با توجه به عدم ثبات ارزی، 
قیمت حدودی آن بین 4 میلیون تا 6 میلیون تومان 
خواهد بود. وی افزود : در حال حاضر این محصول فقط 
به صورت وارداتی به کشور عرضه می شود اما همانطور 
که میدانید شرکت سامسونگ چند کاراخانه بزرگ 
تولیدی در کشور راه اندازی کرده و هم اکنون محصوالتی 
نظیر تلویزیون، جاروبرقی، ماشین لباسشویی، یخچال 
و ... را در خاک کشورمان تولید می کند. ما در مسیر 
داخلی سازی محصوالت گام برداشته ایم و در همین 
مسیر به فعالیت خود ادامه خواهیم داد. شرکت 
سامسونگ از سال 1974 وارد عرصه تولید کولر و 
سیستم های تهویه هوا شد. این شرکت در بیش از چهار 
دهه فعالیت خود در این صنعت پیشگام بسیاری از 
تحوالت مانند عرضه اولین کولر گازی با طراحی مثلثی 
و همینطور اولین کولر گازی با امکان اتصال وای فای 
بود. فناوری ویندفری )Wind Free( سامسونگ 
جدیدترین نوآوری این شرکت در صنعت کولرهای 
گازی است که مدل های مجهز به این فناوری، قابلیت 

های زیر را دارا هستند.

معرفی جهانی
این فناوری و مدل های مجهز به آن برای اولین بار در 
نمایشگاه دو ساالنه MCE بزرگترین گردهمایی 
تولیدکنندگان صنعت سرمایش و گرمایش، تهویه و 

هواساز موسوم به HVAC معرفی شدند.
فناوری ویندفری

 Fast( ابتدا در مرحله ای به نام فست کولینگ *
Cooling( دمای محیط خیلی سریع به دمای دلخواه 

کاربر می رسد.  
* فناوری ویندفری فعال شده و هوای سرد به شکلی 
بسیار آرام از 21000 منفذ روی بدنه کولر خارج می 
شود.   بدون اینکه فرد باد سرد را روی بدن خود حس 
کند، دمای محیط در دمای مدنظر نگه داشته می شود.

هوشمند و متصل
 * با برنامه SmartThings سامسونگ از هر کجا و در 

هر زمان می توان این کولرها را کنترل کرد.   نکاتی مانند 
میزان مصرف انرژی یا ایرادات احتمالی در این برنامه به 

کاربر گزارش می شود.
 *  در عیب یابی های اولیه به کاربر کمک می کند.

پاکسازی هوای محیط
*   مجهز به فیلتر فوق عریض PM2.5 برای از بین بردن 

ذرات گرد و غبار، ویروسف باکتری و ذرات آلرژی زا
*  مجهز به فناوری دکتر ویروس برای کاهش باکتری، 

ویروس و مواد آلرژی زا تا 99 درصد
*  تعویض ساده فیلترها توسط کاربر

موتور
*  مجهز به اولین موتور 8 قطبی اینورتر جهان

*  دارای فناوری Power Boost برای رساندن موتور 
به باالترین دور در کمترین زمان

* خنک سازی سریع تر در عین مصرف انرژی کمتر 

 رئیس اتحادیه لوازم خانگی ضمن تایید افزایش 8 تا 10 
درصدی قیمت لوازم خانگی از ابتدای اردیبهشت ماه گفت: 
در این خصوص سازمان وظیفه سازمان حمایت است که 
ابالغیه ای برای ما ارسال کند که تا به این لحظه هیچ گونه 
ابالغیه ای از سوی این سازمان نسبت به عدم افزایش قیمت 
لوازم خانگی برای ما ارسال نشده است.محمد طحان پور 
در گفتگو با خبرنگار »ال کا ایران« در خصوص صحبت 
های وزیر صنعت که گفته بود افزایش قیمت لوازم خانگی 
توجیهی ندارد، چراکه ارز در اختیار تولیدکنندگان قرار 
گرفته است، بیان کرد: ارز در اختیار برخی از تولیدکنندگان 
قرار گرفته  است. با افزایش هزینه خرید مواد اولیه 
تولیدکنندگان ناچار به افزایش قیمت هستند، چراکه 

حاشیه سود تولیدکنندگان بسیار کاهش یافته و با توجه به 
نیاز به تولید، مجبور هستند تا قیمت ها را افزایش دهند. 
طحان پور افزود: افزایش قیمت ها صرفا مختص لواز خانگی 
نیست و در تمامی صنایع مانند خودرو، حمل و نقل، 
پتروشیمی، مس و ...  این افزایش قیمت اتفاق افتاده است. 
نباید بین تولیدکنندگان لوازم خانگی با تولیدکنندگان 
سایر صنایع فرق قائل شد چرا که کارخانه های لوازم خانگی 
نیز مانند سایر کارخانجات هزینه های کارگر، بیمه، مالیات 
و مواد اولیه دارند. اما همیشه صنعت لوازم خانگی با توجه 
به اینکه با زندگی روزمره مردم سروکار دارد مورد انتقاد 
است. طحان پور در پاسخ به اینکه آیا مردم منتظر کاهش 
قیمت ها باشند یا خیر، عنوان کرد: تجربه سال های گذشته 

نشان داده است که به جز چند مورد خاص مانند نرخ ارز و 
طال، در سایر موارد، کاهش قیمت برای کاالیی که به علت 
تغییرات ارز و افزایش هزینه مواد اولیه گران شده است، 
اتفاق نخواهد افتاد و مردم انتظار کاهش قیمت را نداشته 
باشند. رئیس اتحادیه لوازم خانگی در پایان به وضعیت بازار 
در ماه رمضان اشاره کرد و گفت: بازار لوازم خانگی با شروع 
ماه رمضان در رکود به سر می برد و برخی از فروشندگان 
روز خود را بدون فروش به پایان می برند. به عنوان مثال در 
سال های قبل و در ماه های اردیبهشت و خرداد بازار کولر 
و تجهیزات خنک کننده از فروش مناسبی برخوردار بود 
اما امسال با توجه به شرایط جوی و خنکی هوا، میزان 
فروش کولر نسبت به سال های قبل کاهش داشته است.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفتگو با »ال کا ایران«:

مردم منتظر کاهش قیمت لوازم خانگی نباشند/ ابالغیه ای برای ما ارسال نشده است
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اخبار کوتاه

کولرهای گازی ویندفری سامسونگ رونمایی شد

از  نظرآباد  انتظامی  مهر:فرمانده 
کشف محموله 2۳0 میلیون ریالی 
کاالی قاچاق خبر داد. مأموران اداره 
مبارزه با کاالی قاچاق، در حین 
مأموریت به یک دستگاه خودرو 
لوازم خانگی  حامل  وانت  پیکان 
بررسی  جهت  و  شده  مشکوک 
بیشتر، دستور توقف خودرو را صادر 
کردند. وی تصریح کرد: در بازرسی 
زیادی  تعداد  مذکور،  خودرو  از 
بارنامه  فاقد  قاچاق  لوازم خانگی 
قانونی و گمرکی کشف شد. فرمانده 
انتظامی نظرآباد با اشاره به اینکه 
ارزش این محموله 2۳0 میلیون 
ریال برآورد شده است، گفت: راننده 
خودرو به همراه کاالهای مکشوفه 
جهت سیر مراحل قانونی تحویل 
اداره تعزیرات حکومتی شهرستان 

شدند.

با حکم شعبه تجدیدنظر ۲۰ 
میلیارد جریمه قاچاقچیان 

لوازم خانگی قطعی شد
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
خوزستان از قطعی شدن حکم 20 
میلیارد ریالی برای قاچاقچیان لوازم 
خانگی خبر داد. رضا سعیدی با اعالم 
این خبر گفت: با هوشیاری مأموران 
اداره اطالعات و پلیس راه خرمشهر 
محموله 5 کانتینر لوازم خانگی به ظن 
قاچاق کشف و 2 نفر به عنوان متهم 
شدند.  دستگیر  خصوص  این  در 
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
خوزستان افزود: پس از بررسی پرونده 
و صدور حکم بدوی در شعبه اول 
تعزیرات خرمشهر، متهمان نسبت به 
حکم صادره اعتراض کردند و بر همین 
اساس پرونده مجدداً در شعبه نهم 
تجدید نظر قطعی و حکم به ضبط 
محموله و پرداخت 20 میلیارد و ۳86 
میلیون ریال جزای نقدی تائید و 

قطعی شد.

برگزاری اولین نمایشگاه ویژه 
کاالی ایرانی با معرفی 11۰ نشان 

برتر منتخب
همزمان با فرارسیدن روز صنعت و 
معدن و با توجه به نامگذاری سال 97 
به عنوان "سال حمایت از کاالی 
ایرانی"، نمایشگاه محصوالت برتر 
ایرانی با نشان های تجاری سرآمد 
صنعتی و معدنی 8 تا 11 تیرماه 
امسال در محل دائمی نمایشگاه  های 

بین المللی تهران برگزار می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران:

شرکت های لوازم خانگی مجوز 
افزایش قیمت ندارند

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
تهران، با اشاره به مشکالت ایجاد شده 
در بازار لوازم خانگی گفت: طی ماه 
اخیر برای چند برند بزرگ که تخلف 
پرونده  داشتند،  قیمت  افزایش 
تشکیل شد و برخورد الزم صورت 
گرفت. اسفنانی با بیان اینکه نوسان 
بازار ارز باعث افزایش قیمت کاال بود، 
ادامه داد: برای یک برند خارجی و یک 
پرونده  خانگی  لوازم  داخلی  برند 
تشکیل شد که در حال پیگیری است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
تهران با توجه به اینکه مشخص شده 
این شرکت ها ارز 4200 تومان برای 
کاال دریافت می کنند، ادامه داد: از 
طرفی هر میزان ارز که نیاز داشته 
باشند بانک مرکزی پرداخت می کند، 
در نتیجه مجوزی برای افزایش قیمت 
ندارند و باید کاال ارائه دهند. وی در 
پایان گفت: در حال حاضر بازار لوازم 
و  است  خوبی  شرایط  در  خانگی 

گزارشی مبنی بر تخلف نداشتیم.

فرمانده انتظامی نظرآباد: 

محموله ۲۳۰ میلیون ریالی کاالی 
قاچاق در نظرآباد کشف شد.

بازار لوازم خانگی ایران

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: تبعیض و مشکلی در 
زمینه تخصیص دالر 4200 تومانی برای واردات و 
ثبت سفارش وجود ندارد اما سامانه نیما هنوز اختالل 
دارد. اختالالت سامانه نیما و از طرف دیگر تخصیص 
پیدا کردن و نکردن دالر 4200 تومانی برای ثبت 
سفارش واردات کاال از جمله مسائلی است که بسیاری 
از تجار و واردکنندگان آن را مطرح می کنند. در این زمینه 
اسداهلل عسگراوالدی - عضو هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی ایران - به ایسنا اینگونه پاسخ داد که دالر 4200 
تومانی به همه متقاضایان ثبت سفارش واردات 
تخصیص یافته و حتی کسانی که هفته گذشته نسبت 
به ثبت سفارش واردات کاالی خود اقدام کرده اند، دالر 
4200 تومانی دریافت کرده اند. وی با اشاره به این که 
مشکلی در زمینه  تخصیص دالر 4200 تومانی وجود 
ندارد، افزود: این که گفته می شود بین شرکت های 
کوچک و بزرگ در تخصیص دالر 4200 تومانی تبعیض 
قائل می شوند و برخی در این زمینه مشکل دارند، صحت 
ندارد. چراکه تا جایی که ما اطالع داریم و می بینیم همه 
متقاضیان درحال دریافت ارز مورد نیاز خود هستند. به 
گزارش ایسنا رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین 
همچنین در خصوص مشکالت و اختالالت سامانه نیما، 
گفت: مشکالت سامانه نیما هنوز حل نشده و اختالالت 
آن، تجار و واردکنندگان را با مشکالتی مواجه کرده است 
که مسئوالن امر وعده دادند به زودی این اختالالت را 

برطرف می کنند.

عسگراوالدی:
برای پرداخت دالر ۴۲۰۰ تومانی 

تبعیضی وجود ندارد

درحالیکه سازمان حمایت مصرف کنندگان افزایش قیمت 
لوازم خانگی را ممنوع و تخلف عنوان کرده است، رئیس اتاق 
از سوی  گزارشی  هنوز هیچ  اعالم کرد که  اصناف 
دستگاه های نظارتی مبنی بر تخلف بودن افزایش قیمت 
لوازم خانگی گزارش نشده و اگر این موضوع رسما ابالغ شود، 
قطعا قیمت ها بازگردانده خواهد شد. فروشندگان لوازم 
خانگی که در ابتدای امسال از رکود نسبی در بازار خود 
گله مند بودند و تا پایان فروردین ماه نیز مجوزی برای 
افزایش قیمت محصوالتشان دریافت نکرده  بودند، از ابتدای 
اردیبهشت ماه قیمت این محصوالت را هفت تا 10 درصد 
افزایش دادند که دراین باره رئیس اتحادیه فروشندگان 
لوازم خانگی اظهار کرد که اسفند پارسال تولیدکنندگان و 
واردکنندگان درخواست افزایش 15 درصدی قیمت را به 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داده 
بودند و آنها اعالم کردند که تا پایان فروردین ماه حق افزایش 
قیمت نداریم و پس از آن قرار شد این درخواست بررسی 
شود. با توجه به وضعیت کنونی با افزایش حدود هفت تا 10 
درصدی قیمت لوازم خانگی از ابتدای اردیبهشت ماه 
موافقت شده است. این اظهارات در حالی مطرح شد که 
اوایل ماه گذشته معاون نظارت بر کاالهای سرمایه ای و 
خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
به ایسنا اعالم کرد که بنا بر تصمیم کارگروه تنظیم بازار هر 
گونه افزایش قیمت کاال و خدمات ممنوع است و مجوزی 
در این زمینه صادر نکرده ایم. علی فاضلی - رئیس اتاق 
اصناف ایران - اعالم کرد که افزایش قیمت لوازم خانگی 
معیارها و پارامترهای مختلفی دارد و مسائل گوناگونی از 
جمله تغییر نوسان نرخ ارز و دیگر هزینه های تولید سبب 
می شود قیمت تمام شده آن افزایش یابد اما اگر دستگاه های 
و  کنندگان  مصرف  حمایت  سازمان  مانند  نظارتی 
تولیدکنندگان افزایش قیمت لوازم خانگی را ممنوع 
می داند، باید آن را کتبا به اتاق اصناف ایران اعالم کند. به 
گفته فاضلی، هنوز هیچ مکاتبه  و نامه ای از سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره افزایش قیمت 
لوازم خانگی به اتاق اصناف ایران ارسال نشده است و اگر 
به حالت سابق  را  قیمت ها  قطعا  بیفتد،  اتفاق  این 

برمی گردانیم.

اولین خبرنامه الکترونیکی حوزه  صنعت لوازم خانگی

رییس اتاق اصناف:

ممنوعیت افزایش قیمت لوازم خانگی رسما 
ابالغ نشده است

وزیر صنعت، معدن و تجارت :افزایش قیمت یا عدم فروش لوازم خانگی هیچ توجیهی ندارد
وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به افزایش قیمت لوازام خانگی گفت: ما هیچ گونه افزایش قیمت یا خودداری از فروش 
و تعیین قیمت را از تولیدکنندگان لوازم خانگی نمی پذیریم. با آغاز سال جدید، تغییرات در بازار ارز موجب شد تا بازار برخی 
از کاال ها دستخوش تغییراتی شود. بازار لوازم خانگی بود از جمله بازار هایی که تغییرات نرخ ارز آن را تحت شعاع قرار داد به 
نوعی که در بازار کمبود کاال به وجود آمد و تولید کنندگان از عرضه کاال به بازار خوددار ی کرده و فروشندگان نیز حاضر به 
فروش کاالهی خود نبودند. البته پس از گذشت چند روز مشخص شد که نرخ ارز تاثیر آنچنانی در کمبود کاال در بازار نداشته 
بلکه تولیدکنندگان خواستار افزایش قیمت بودند امری که از اواخر سال گذشته به دنبال آن بودند اما، با مخالفت دولت در 
رسیدن به خواسته خود ناکام ماندند. تغییرات در نرخ ارز موجب شد تا تولیدکنندگان لوازم خانگی با تالش و اصرار بیشتر به 
دنبال افزایش قیمت محصوالت خود باشند به همین دلیل با عدم عرضه کاال در بازار قیمت کاال ها را افزایش دادند. پس از 
اظهار نظر مدیرکل لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت که کال هرگونه افزایش قیمت را منکر شده بود، محمد 
شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به افزایش قیمت لوازام خانگی گفت: ما هیچ گونه افزایش قیمت یا 

خودداری از فروش و تعیین قیمت را از تولیدکنندگان لوازم خانگی نمی پذیریم، زیرا هیچ توجیهی در این زمینه واقعی نیست و رؤسای اتحادیه های صنفی ذیربط هم همین را تأیید 
کردند و خودشان مکلف به تنظیم بازار داخلی این کاال ها هستند که با روانی و سهولت بیشتری لوازم خانگی تولید داخل در اختیار مردم قرار گیرد. اکنون با این اظهارنظر وزیر صنعت 

باید دید تولیدکنندگان قیمت محصوالت خود را کاهش خواهند داد یا وزارت صنعت فکر دیگری برای کاهش قیمت لوازم خانگی خواهد کرد.



شیائومی قهوه ساز می سازد!

شرکت شیائومی در ابتدا به عنوان یکی از 
هوشمند  گوشی  مطرح  تولیدکنندگان 
شناخته می شد و اما امروزه در حوزه های 
تلویزیون،  بانک،  پاور  جمله  از  دیگری 

ترازو، هدفون و هدست فعالیت می کند.
 به نظر می رسد، خالقیت های این شرکت 
چینی انتها ندارد و قصد دارد بازار لوازم 
برند  این  اخیرا  کند.  تسخیر  را  خانگی 
چینی از جدیدترین قهوه ساز خود با عنوان 
قیمت  با  که  کرده  رونمایی   Scishare
بازار چین  به  آوریل   18 از  3.900 دالر 
عرضه شده است. شیائومی پیش از این، 
اقدام به تولید پلوپز نیز کرده بود و انتظار 
می رود با عرضه این قهوه ساز، قصد دارد  
فعالیت های خودرا در بازار لوازم خانگی 
کوچک توسعه دهد.  این قهوه ساز در اندازه 
و  بوده  موجود   340x100x260mm
براساس فناوری Ningbo Heart ساخته 
با  شیائومی  سیشر  ساز  قهوه  است.  شده 
1200W یک  تولید 19 بار فشار و موتور 
دستگاه پر قدرت و کاماًل کاربردی برای 

مصارف خانگی محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم 
خانگی ایران »ال کا ایران«،  با آغاز فصل 
تابستان بساط پیک  نیک و باربیکیو آخر 
هفته  هم داغ می شود اما آن چه که می تواند 
یک پیک نیک لذت بخش تر کند تهیه 
لوازم مورد نیاز و تفریحی است. بسیاری از 
افراد ترجیح می دهند که با دوچرخه به 
گشت و گذار بروند اما به دلیل حمل سخت 
وسایلی مانند کباب پز مجبور به استفاده از 
وسیله نقلیه دیگری هستند. کباب پز گریل 
کینستر این مشکالت برطرف کرده و به 
لطف حمل آسان می توان به دل طبیعت 
رفت و از دوچرخه سواری و درست کردن 
کباب در کنار دوستان لذت برد.  کباب پز 
های مشابه بسیار سنگین بوده و امکان 
حمل آن ها وجود ندارد اما این کباب پز 
جمع و جور را می توان بر روی دوچرخه 
قرار داد و به گشت و گذار رفت. کباب پز 
گریل کینستر تنها 4.5 کیلو وزن ندارد و 
قابلیت نصب به هر نوع دسته دوچرخه ای 
را دارد. طراح این کباب پز به منظور قرار 

دادن آن بر روی هر سطحی از پایه های 
استیل کمک گرفته است. عالوه بر این، 
سازنده آن ازنهایت دقت خود برای طراحی 
این کباب پز بهره برده است به شکلی این 

محصول جالب در کمتر از چند دقیقه 
خنک شده و از ریختن خاکستر هنگام 
دوچرخه سواری جلوگیری می کند. 
کارولین کنرت طراح این محصول جالب 

است که با همکاری دوست و همسایه خود 
جاستوس رادولف به دنبال عرضه این 

کباب پز پیک نیکی به بازار است.
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یخچال ها یکی از مهمترین اختراعات بشر هستند 
که با ورود به زندگی بشر، انقالبی عظیم به وجود 
آوردند. شکل و شمایل یخچال های امروزی با 
گذشته تفاوت بسیاری دارد و در بازار شاهد تنوع بی 
نظیری لز آن ها هستیم. ما در این بخش از ال کا ایران 
سعی کرده ایم که با وسایلی بسیار ساده ساخت یک 
یخچال مینی را به شما کاربران عزیز آموزش دهیم 
تا در مواقع لزوم مانند مسافرت از ایده کمک بگیرد. 
این ویدیو به شما آموزش می دهد که چگونه در کم 
تر از 10 دقیقه یخچال مینی بسازید و برای خنک 
نگهداشتن نوشیدنی های خود از آن استفاده کنید.

»ال کا ایران« گزارش می دهد:

کباب پز خود را با دوچرخه به پیک نیک ببرید!
ال کا پالس
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ال کاویدئو:
 در کمتر از 10 دقیقه؛

خودتان یخچال بسازید!

اولین خبرنامه الکترونیکی حوزه  صنعت لوازم 

گیاهانی شاداب با پوشک بچه!
 روش های زیادی برای حفظ شادابی و طراوت 
گیاهان در مدت طوالنی وجود دارد. در این بخش 
قصد داریم با نمایش یک ویدیو راه حلی آسان و 
کمی عجیب به شما کاربران عزیز ال کا ایران 
آموزش دهیم. شما می توانید با استفاده از پوشک 
بچه طراوات و شادابی گیاه را حفظ کنید و از سفر 

خود نهایت لذت را ببرید.

این روزها که بازار گجت های مدرن همچون اسپیکرهای هوشمند در جهان به خوبی داغ شده است، شرکت های تکنولوژی جاسوسی توسط اسپیکر آمازون
متعددی همچون آمازون، گوگل، مایکروسافت، اپل و غیره به دنبال طراحی، تولید و عرضه اسپیکرهای هوشمند هستند که 
بر پایه دستیارهای صوتی و هوش مصنوعی کار می کنند.حاال تازه ترین گزارش ها از آن است که اسپیکر هوشمند و دستیار 
صوتی الکسای آمازون، مکالمات شخصی و دیالوگ های رد و بدل شده میان یک زن و شوهر آمریکایی را که بر سر تعویض 
و خرید پارکت های چوبی منزل خود بحث و گفت وگو می کردند، ضبط کرده و به یکی از دوستانشان که در لیست مخاطبان 
الکسا بوده، فرستاده است.این موضوع که موجب نارضایتی این زن و شوهر شده است، جنجال های بسیاری را در فضای 
مجازی به پا کرده است. بسیاری از منتقدان بر این باورند که این اتفاق می تواند برای تمامی کسانی که از اسپیکرهای هوشمند 
در خانه و محل کار خوداستفاده می کنند اتفاق بیفتد و حریم شخصی و خصوصی آن ها را به مخاطره بیندازد.برخی دیگر از 
منتقدان عنوان کرده اند که این اتفاق نشان داد که هنوز نمی توان به تکنولوژی اعتماد کرد و اسپیکرهای هوشمند می توانند 
نقش یک جاسوس خانگی را برای کاربرانشان ایفا کنند.این زن و شوهر که در شهر پورتلند ایالت اورگون زندگی می کنند، 
در مصاحبه با گزارشگر شبکه تلویزیونی سیاتل گفتند زمانی از این اتفاق خبردار شدند که یکی از کارمندان این زوج که 1۷۶ 
مایل دورتر زندگی می کند، با آن ها تماس گرفته و اعالم کرده که چند فایل صوتی از مکالماتشان را دریافت کرده است. وی 
در ادامه سخنانش گفت: از زمانی که این اتفاق افتاده است، دیگر اسپیکر هوشمندم را نتوانستم روشن کنم و دیگر هم به آن 
اعتماد نخواهم کرد. چراکه معلوم نیست دفعه بعدی چه مکالماتی را می خواهد ضبط کند و سپس برای چه کسی بفرستد! 



  

 به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران »ال کا ایران«، 
مموریال دی یکی از بزرگترین روزهای خرید در آمریکا است 
که بسیاری از فروشگاه در این تعطیالت محصوالت خود را 
به حراج می گذارند. سال ها است که این روز، شلوغترین روز 
برای فروشنده ها است  و در دوشنبه 28 مه )7خرداد( 
فروشگاه شاهد هجوم مردم برای خرید خواهند بود. لوازم 
خانگی بیشترین سهم فروش در این روز را به خود اختصاص 
می دهند و به عبارتی دیگر محصوالت خانگی از جمله یخجال 
فریزر، ماشین ظرفشویی و لباسشویی ستاره های این نمایش 
هستند. به همین منظور در این بخش ضمن معرفی این روز 
تالش شده تا به معرفی بهترین محصوالت خانگی که می 

توان در این روز خریداری کرد، پرداخته شود.
یخچال فریزر فرنچ دور استیل سامسونگ 

برند سامسونگ برای تمامی مردم جهان شناخته شده است 
و حراج یکی از بهترین محصوالت آن توجه همه را به خود 

جلب کرده و فرصتی ایده آل برای خریداران محسوب می 
شود.

ماشین لباسشویی الکترولوکس با فناوری اسمارت 
بوت بخار

خرید یک ماشین لباسشویی و خشک کن فوق حرفه ای با 
قیمت کم تر از 1000 دالر برای هر مشتری لذت بخش است.

اجاق های فریجیدیر

برند فریجیدیر با بهترین اجاق های آشپزخانه آمیخته شده 
است و تخفیف فوق العاده این اجاق ها فرصت مناسبی برای 

خرید یک اجاق بی عیب و نقص برای آشپزخانه است.
ماشین ظرفشویی های استیل ال جی

این ماشین ظرفشویی های ال جی عالوه برکیفیت باال و 
عنوان یکی از بهترین ماشین های ظرفشویی در سال 2017، 

از قیمت مناسبی برخوردار است.

خبر  برند

 به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی 
ایران »ال کا ایران«، امروزه با سیل عظیمی از 
تکنولوژی و نوآوری روبه رو هستیم و تمام شرکت 
های فعال در این حوزه به دنبال کشف روش های 
جدید و یا معرفی محصوالت خالقانه و کابردی 
هستند. ال جی از جمله شرکت هایی است که 
پای ثابت معرفی محصوالت و فناوری های نوین 
بوده و اخیرا تمرکز ویژه ای به موضوع امنیت 
داشته است. ال جی از ارائه یک سیستم ایمنی 
در ربات جاروبرقی های خود خبر داد که در نوع 
خود منحصر به فرد است. ربات جاروبرقی هات 
بوت وای فای )Hom-Bot Wi-Fi( ال جی از 
فناوری SmartThinQ بهره برده و مجهز به 
سیستم شناسایی حرکات و ریموت کنترل است. 
فرم  پلت  لطف  به  جی  ال  محصول  این 
DeepThinQ ال جی و سنسورهای هوشمند 
توانایی تشخیص اشیا را داشته و با دوربین خود 
این اطمینان را به کاربر می دهد که گرد و خاکی 
باقی نمانده است. عالوه براین، ربات جاروبرقی 
هوم بوت ال جی از ویژگی هایی مانند هوم گارد 
و هوم ویو بهره برده که نظارت خانه را به دست 
گرفته و در صورت لزوم هشدار می دهد. دوربین 
تعبیه شده در این ربات جاروبرقی با اتصال به 
گوشی های هوشمند امکان کنترل از راه دور خانه 

را برای کاربران فراهم کرده است.

هر چیزی که باید درباره خرید لوازم خانگی در روز یادبود بدانید
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بازار لوازم خانگی خارجی و هوشمند

ربات جاروبرقی ال جی، نگهبان 
خانه شما

به گزارش »ال کا ایران«، سونی از 
منظور  به  جدید  ور  فریم  عرضه 
پشتیبانی تلویزیون های مدل A8F و 
XF90 از دالبی ویژن خبر داد. سونی 
در اوایل سال جاری برخی از تلویزیون 
های مدل 2017 و 2016 خود را به 
دالبی ویژن مجهز کرد و درحال حاضر 
پیشرفته  های  نسخه  دارندگان 
A8F(2018 و XF90( می توانند از 
این ویژگی لذت ببرند.پیش بینی می 
شد این قابلیت جدید از 23 مه در 
اختیار کاربران قرار بگیرد اما با کمی 
تاخیر همراه شد. تلویزیون های سونی 
متفاوتی  ویژن  دالبی  پروفایل  از 
استفاده می کنند که نیازمند یک ابزار 
ابزارهای  عالوه،  به  است.  خارجی 
اکسترنال مانند پخش کننده های 
UHD بلوری و اپل تی وی 4K برای 
سازگاری با تلویزیون های سونی باید 
به روز رسانی شوند. بنا به گفته این 
غول فناوری ژاپن، فریم ور به روز 
منابع  با  ویژن  دالبی  شده  رسانی 
HDMI کار می کند. اپل تی وی 4K در 
ژانویه با  tvOS 11.3 به روز رسانی شد 
و این در حالی است که به روز رسانی 
برخی از پلیرهای UHD بلوری به اتمام 
تغییرات  از  سونی  است.  نرسیده 
جدیدی مانند ارتقا کنترل کلریتی  
های  تلویزیون  در   X-Motion
اندرویدی 2018،2016 و 2017 خبر 

داد.  

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران »ال کا ایران«،  شرکت سامسونگ تلویزیون 
های ال سی دی QLED 2018 را به فناوری FreeSync مجهز می کند. به لطف این فناوری 
جدید سامسونگ، تصاویری با کیفیت و روان برای بازی های کامپیوتری و ایکس باکس فراهم می 
شود. بنا به گزارشات منتشر شده، تلویزیون های این غول تکنولوژی کره ای تا پایان سال جاری 
 Q9FN، Q8FN، Q7FN، از سیستم های نرخ فریم تطبیقی بهره خواهند برد. تلویزیون های مدل
Q7CN، Q6FN و NU8000 از فناوری FreeSync پیشتیبانی می کنند. سیستم های نرخ 
فریم تطبیقی مانند فناوری FreeSync به واسطه همسان سازی نرخ بروز شدن صفحه از 
ترکیب همزمان دو فریم جلوگیری می کنند. چنین اتفاق های به علت فشار سنگین پردازش بازی 
های کامپیوتری بر کارت های گرافیک روی می دهد که این فناوری از بروز چنین رویدادهایی 
جلوگیری می کند. سامسونگ با این اقدام خود گام بزرگی در این حوزه برداشته و به دنبال برطرف 
کردن محدودیت های آن است. شایان ذکر است،  در حال حاضر امکان دسترسی به این فریمور 

جدید در اروپا وجو ندارد.

اولین خبرنامه الکترونیکی حوزه  صنعت لوازم خانگی

FreeSync پشتیبانی تلویزیون های 2018 سامسونگ از فناوری

عرضه فریم ور دالبی ویژن برای 
تلویزیون های 2018 سونی


