راهمنای خرید تلویزیون های LCD
تلویزیـون هـای  LCDرایجتریـن نـوع تلویزیونهـای موجـود در بازار اسـت
و بـه دلیـل تنـوع قیمـت و انـدازه ،مصـرف بـرق کمتر،کیفـت بـاالی تصویر
و مهـم تـر از همـه نداشـتن اشـعه هـای خطرناک میـان کاربـران محبوبیت
خاصـی دارد .تنهـا مشـکل ایـن نمایشـگرها طـول عمـر کـم آن هاسـت که
چیـزی حدود  16سـال اسـت.
تلویزیـون هـای  ، HDتلویزیـون هایـی هسـتند کـه دارای کیفیـت صـدا و
تصاویـر بهتـر از تلویزیـون هـای عادی هسـتند .در این تلویزیـون ها قابلیت
اتصـال به دسـتگاه هـای الکترونیکی مانند رایانه وجود دارد .تصاویر شـفاف،
نمایـش رنـگ بیشـتر ،طـول و عـرض بیشـتر تصاویـر و صـدای باکیفیـت از

چنـد کانـال از ویژگـی هـای عمـده این تلویزیون هاسـت.
فنـاوری  OLEDبـه معنـای تلویزیـون هایـی بـه ضخامـت یک بـرگ کاغذ
اسـت .در کنـار ایـن کـه مصـرف بسـیار پایینی دارنـد .نورپردازی از پشـت،
سـرعت بـاالی بازسـازی صفحـه و واکنـش سـریعتر بـه تغییـر سـیگنالها
باعـث میشـود ایـن تلویزیـون بـرای نمایـش فیلمهـای سـینمایی ایـدهآل
باشـد ،مقاومـت زیـاد در برابـر ضربـه و چرخشهـای ناگهانـی ،کارایـی بـاال
در دماهـای مختلـف و شـرایط گرمایـی نامناسـب و مصرف پاییـن انرژی به
علـت اسـتفاده نکـردن از نـور پسزمینـه از دیگـر ویژگـی هـای تلویزیـون
های  OLEDاسـت.

 3رویکرد برای آغاز کارآفرینی
همیشـه شـروع کردن یک کار جدید ،هر
نویسنده :ملیساایوانویچ
چیزی که باشـد ،سـردرگمی ها و سواالت
مترجم :سوده قدیمی
زیـادی بـا خود به همراه مـی آورد که حاال
بایـد چـه کنم ،چگونه شـروع کنـم و قدم اول را از کجـا بردارم؟!
در همیـن راسـتا مطلـب امـروز بـه معرفـی و توضیـح گام هـای ابتدایی برای
آغـاز یـک کسـب و کار جدیـد می پـردازد.
به طور کلی سه رویکرد رایج برای کارآفرینی وجود دارد:
.۱کارهایـی را که خودتان به آن ها مسـلط هسـتید انجـام دهید :به
کارهایـی کـه در گذشـته بـرای دیگـران انجـام داده اید ،خوب فکـر کنید .آیا
ایـن امـکان وجـود دارد کـه مهـارت هـا و تخصـص هـای مربوط بـه کارهای
گذشـته خـود را در قالـب یـک محصول یا خدمت به مشـتری بفروشـید؟
 .۲کارهایـی را کـه دیگـران انجـا م مـی دهند انجـام دهیـد :درباره
کسـب و کارهـای دیگـری کـه شـما بـه آن ها عالقـه دارید ،اطالعات کسـب

کنیـد .زمانـی کـه یکـی از آن هـا را بـه خوبـی شناسـایی کردید فقـط کافی
اسـت از آن تقلید کنید و پشـتکار داشـته باشـید.
ک مشـکل را در جامعه حل کنید :آیا شـکافی در بازار وجـود دارد؟
 .۳یـ 
آیـا خدمـات یـا محصولـی کـه می خواهیـد به بـازار عرضه کنید ،هـم اکنون
وجـود دارد؟ اگـر تصمیـم بـه انجـام ایـن کار دارید ،قبل از هزینه و شـروع به
کار کـردن ،بایـد دانـش خود را در آن زمینـه افزایش دهید.
برای آغاز کارآفرینی یا کسب و کار شخصی خود از کجا باید شروع کنیم؟
 .۱تحقیـق کنیـد :قبل از هـر کاری باید ابتدا ایده تجاری خود را شناسـایی
و انتخـاب و بعـد بـرای به واقعیـت تبدیل کردن آن اقدام کنیـد .در اولین گام
بایـد تحقیـق کنیـد تا ببینید ایده تجاری شـما تا چـه حد در بـازار روز دارای
اعتبـار اسـت .حتمـا مـی پرسـید این اعتبـار سـنجی را چگونـه و از کجا باید
بفهمیـم و انجـام دهیـم ؟ پاسـخ ایـن اسـت برای ایـن که کسـب و کاری هر
چند کوچک موفق باشـد باید یکی از این سـه شـرط را داشـته باشـد :مشکلی

نام محصول

3

قیمت

تلویزیون  LEDال جی مدل  43LJ52100سایز  43اینچ

 5میلیون و  615هزار

تلویزیون  LEDهوشمند سامسونگ مدل  82NU890سایز  82اینچ

 62میلیون و  500هزار

تلویزیون  LEDهوشمند ایکس ویژن مدل  55XT515سایز  55اینچ

 5میلیون و  480هزار

تلویزیون  OLEDال جی مدل 55B7V

 12میلیون و  100هزار

تلویزیون  OLEDفیلیپس مدل 55803

 25میلیون

را حـل کنـد ،نیـازی را تامیـن کنـد ،چیـزی را ارائـه دهد که بـازار می خواهد
و بعـد از ایـن کـه یکـی از ایـن سـه شـرط را در ایده تجاری خـود پیدا کردید
باید به تحقیـق بپردازید.
 .۲برنامـه ریـزی کنیـد  :برنامـه ریـزی در کارآفرینـی به شـما کمک می
کنـد سـریع تـر به موفقیت برسـید .بـرای این کـه بتوانید ایده تجـاری تان را
بـه واقعیـت تبدیـل کنیـد به یـک برنامه ریزی یـا طرح کلی نیـاز دارید  .یک
برنامه ریزی جامع و کامل کسـب و کار شـما را از همان مرحله ابتدا تا انتهای
رشـد ،موفقیـت و بـه ثمـر رسـیدن آن هدایـت می کنـد و این موضـوع برای
همـه کسـب و کارهـای جدیـد ضـروری اسـت .اگـر در نظـر دارید بـرای ایده
تجـاری خـود از یـک سـرمایه گذار یا موسسـه مالی به عنوان پشـتیبان مالی
کمـک بگیریـد  ،داشـتن یـک برنامه ریـزی طوالنی مدت و دقیـق با جزئیات
کامـل بسـیار ضـروری بـه نظر می رسـد ،اگر همچنیـن قصـدی ندارید ،یک
برنامـه ریـزی کلـی و سـاده یک صفحه ای می تواند تصویر واضـح تری درباره
آن چـه را کـه امیـد بـه رسـیدن اش دارید به شـما بدهد.
.۳برنامـه ریـزی و مدیریت امور مالی  :زندگی شـخصی و زندگی تجاری
شـما به عنوان یک کارآفرین به یکدیگر متصل هسـتند .شـما اولین سـرمایه
گذار کسـب و کار خودتان هسـتید بنابراین داشـتن درک دقیق از امور مالی
شـخصی خودتـان و توانایـی مدیریـت آن  ،اولیـن قـدم ضـروری اسـت که تا
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قبـل از جـذب سـرمایه بایـد آن را بـه خوبی انجام دهید .شـما بایـد به خوبی
نوع کسـب و کاری را که در آن قصد کارآفرینی دارید بشناسـید و بدانید برای
شـروع و ادامـه کار بـه چـه میـزان سـرمایه نیـاز دارید.اگر یک کسـب و کار با
میـزان فنـاوری بـاال را مدنظر دارید باید از ابتدا منابع مالی قدرتمندی داشـته
باشـید ( یا شـخصا سـرمایه گذاری کنید یا به شـتاب دهنده های مربوط به
آن حـوزه مراجعـه کنیـد و پـس از قانـع کردن آن ها سـرمایه را جذب کنید)
یـا اگـر کسـب و کار مد نظر شـما یک کسـب و کار مرتبط بـا زندگی عمومی
مـردم اسـت بـه سـرمایه اندکی برای شـروع نیاز خواهید داشـت .بـه هر حال
کسـب و کار شـما هر چقدر هم کوچک باشـد به کمی سـرمایه گذاری اولیه
بـرای پوشـش دادن هزینـه هـای آن نیـاز دارد .مسـلما تـا زمانی که کسـب و
کارتان به ثمر بنشـیند و برایتان سـوددهی داشـته باشـد ،هزینه ماه های اول
را بایـد از جیـب خـود بپردازیـد .روی یـک برگـه تمام هزینه های آغـاز کار را
بنویسـید و تخمین بزنید مثل هزینه گرفتن مجوزهای الزم ،تهیه تجهیزات
و لـوازم مـورد نیـاز ،هزینـه بیمه ،هزینه ثبـت نام تجاری ،هزینـه اجاره مکان،
هزینـه تبلیغـات ،هزینه تولیـد و تامین منابع ،حقوق کارکنان ،درآمد و سـود
خودتـان و هـر آن چـه کـه پیش بینی می کنید .این ها سـرمایه گذاری های
اولیـه ای هسـتند کـه نیـاز خواهید داشـت و تامین و مدیریـت این هزینه ها
را بایـد دسـت کـم برای  12ماه پیـش بینی کنید.

آشناییبامحصوالتگروهصنعتیانتخاب

راهنمای
خرید

اسنوا،تجربهموفقیکخریدایراین
بـازار لـوازم خانگـی همیشـه از متنـوع تریـن و پـر رونـق تریـن هـا بـوده و هسـت ،گاهـی تنـوع برندهـا تصمیم گیـری را برای خریداران سـخت مـی کند اما بـا توجه بـه تحریم ها و
معصومه جمالی
محدودیـت هـای ایجـاد شـده بـرای واردات کاالهـای خارجـی ،بـازار برندهـای خارجـی فیک یا کاالهـای خارجی قاچاق گرم شـده امـا این آن چیزی اسـت که انسـان را نگران می
نویسنده
کنـد و بـر آن مـی دارد کـه از اصـل بـودن کاالی مـورد نظـر اطمینـان پیـدا کنیـم و چه بسـا بـا قیمتی کمتر بتوانیـم از محصوالت با کیفیت سـاخت داخل اسـتفاده کنیـم و از خدمات
پـس از فـروش بهتـر نیـز بهـره منـد شـویم .یکـی از بهتریـن برندهـای لـوازم خانگی سـاخت ایران برند اسنواسـت که سـهم قابـل مالحظـه ای از بازار را بـه خود اختصـاص داده و بـا ارائه طرح ها و جشـنواره
هـای مختلـف امـکان خرید را برای قشـرهای مختلـف جامعه فراهم آورده اسـت.
بـا حداقـل انرژی و  ...میشـود .همچنین صفحهنمایش نسـبتا بزرگی
که روی این دسـتگاه تعبیه شـده ،مشـاهده و اعمال تنظیمات دستگاه
را آسـانتر کـرده اسـت .سیسـتم ضدچـروک کـه بـرای این مـدل در
نظر گرفته شـده اسـت نیزتا میزان زیادی از ایجاد چروکهای عمیق
در لبـاس هـای شسـته و آبکشـی شـده جلوگیـری میکنـد .امـکان
شستوشـوی بـا تاخیـر نیـز دیگـر ویژگی ایـن محصول اسـت که در
مواقعـی کـه میخواهید شستوشـو با چند سـاعت تاخیر انجام شـود
و بهخصـوص در سـاعات اوج مصـرف بـرق میتوانـد بسـیار کاربـردی
باشـد .ایـن محصول قابلیـت اضافه کردن لباس در هنگام شستوشـو
را دارد و انتخابـی هوشـمند بـرای اسـتفاده خانگـی به شـمار می رود.

اسنوا از کجا رشوع کرد؟

«اسـنوا» سـرواژه نـام شـرکت «ارکان سـاختار نویـن ایرانیـان»
اسـت کـه یکـی از شـرکت هـای گـروه صنعتـی انتخـاب اسـت.
ایـن شـرکت در سـال  84در کارخانـهای بـه مسـاحت  ۲۵۰۰۰متـر
مربـع در مورچهخورت اصفهـان ،بـا تولیـد انواع اجـاق گاز و کولـر
آبی فعالیـت خـود را آغـاز کرد و اکنون با گسـترش محصوالت خود و
تولیـد انـواع تلویزیون ،لباس شـویی  ،ظرف شـویی ،یخچـال و فریزر،
اجـاق گازهـای ایسـتاده و توکار سـهم قابـل مالحظه ای از بـازار لوازم
خانگـی ایـران و کشـورهای خـاور میانـه را بـه خـود اختصـاص داده
اسـت .شـایان توجـه و تقدیـر اسـت که بیشـتر قطعـات ایـن کارخانه
در ایـران تولیـد میشـود و اجـاق گازهـای ایـن شـرکت محصولـی
صـد درصـد ایرانی هسـتند .اسـنوا با احتسـاب کارگران فصلـی برای
قریـب بـه هـزار نفر ایجاد اشـتغال کرده اسـت و با داشـتن گواهینامه
 CE Markingبـه منظـور صـادرات اجـاق گاز به اروپـا ،گواهـی نامـه
 B.Vبـرای صـادرات اجـاق گاز بـه عـراق و دیگـر کشـورهای منطقه ،
گواهـی نامه سیسـتم مدیریـت یکپارچه  IMSشـامل گواهی نامههای
بینالمللـی BS OHSAS 18001: 2007، ISO 9001: 2008 ،ISO
 ، 14001: 2004دریافـت نشـان و تندیس جشـنواره برندهـای برتـر
محبـوب مصرفکننـدگان ،حضـور در جمـع  ۱۰۰برنـد برتر ایـران در
دهمیـن جشـنواره ملـی قهرمانان صنعـت ایران  ،کسـب عناوین برتر
ملـی همچـون واحد نمونـه صنعتی ،واحد برتر اسـتاندارد ،مرکز نمونه
تحقیـق و توسـعه ،کارآفریـن برتـر ،دریافـت عالیترین نشـان رعایت
حقوق مصرف کنندگان و دریافت گواهی نامهها و اسـتانداردهای بین
المللـی در حوزههـای گوناگـون عـزم خـود را برای رسـیدن بـه آرمان
هـای متعالـی خود نشـان مـی دهد.

محصوالت اسنوا

اسـنوا در زمینـه تولیـد تلویزیـون هـای ال ای دی در انـدازه هـای
مختلف ،یخچال فریزر در مدل های سـاده  ،سـاید بای سـاید و دوقلو
 ،ماشـین لباس شـویی  ،ماشـین ظرف شـویی  ،هود  ،اجاق گازهای
ایسـتاده و صفحـه ای  ،فـر تـو کار فعالیـت دارد .میـزان مصـرف برق
لـوازم خانگـی بـا توجـه به مسـائل اقتصـادی برای خانـواده هـا دارای
اهمیت اسـت ،محصوالت اسـنوا همگی دارای رده  Aدر میزان مصرف
انـرژی کـه کاملا کم هزینـه و با بازدهی باال هسـتند .در ادامه به چند
محصـول پرفـروش ایـن برند مـی پردازیم.

پر فروش ترین محصوالت اسنوا
یخچال و فریزر ساید ابی ساید اسنوا مدل S8-
2280

سـاید بای سـاید های اسـنوا با جدیدترین فناوری روز جهانی طراحی
و تولیـد شـده اسـت ،اسـنوا در طراحـی محصـوالت خود به سلایق

مختلـف و محدودیـت هـای فضـا توجه زیـادی دارد تا بـرای هر فضا و
سـلیقه ای مناسـب باشـد .یکی از محصوالت با کیفیت شـرکت اسنوا
 ،سـاید بـای سـاید سـری کانتـر ایـن شـرکت اسـت .محصـوالت این
سـری دارای ویژگـی هـا و امکانات بسـیاری اسـت کـه از جمله آن ها
می توان به قابلیت سـوپر مارکت خانگی  ،سیسـتم کمپرسـور نسـل
جدیـد  ،صفحـه نمایـش  LCDبـا دکمـه لمسـی  ،سـامانه منحصر به
فرد  SMART SENSORو سیسـتم هوشـمند کاهش صدا در شـب
اشـاره کرد .سـاید بای سـاید سـری کانتر اسـنوا در دو رنگ سـفید و
تیتانیوم تولید شـده اسـت.
داشـتن چشـم الکترونیک هوشـمند ،صفحه نمایش لمسـی ،سیستم
قدرتمنـد گـردش هوای سـه بعدی ،طبقات شیشـهای مقـاوم از دیگر
مزایـای ایـن محصـول بـه شـمار مـی رود .نقاط ضعف ایـن محصول
عبارت اند از چیلر دسـتی ،جا به جایی نسـبتا سـخت به سـبب وزن
زیاد ،قیمت بیشـتر نسـبت بـه یخچال فریزر هـای معمولی و تعویض
فیلتـر آب هـر شـش ماه یـک بار .

اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-6112

اجـاق گاز اسـنوا مـدل  SGC5-6112بـا سـری والنتینـو نـام گـذاری
شـده اسـت .این اجاق گاز از فناوری روز دنیا در زمینه پخت و پز بهره
مند اسـت و با دیگر محصوالت مشـابه خود رقابت نزدیکی دارد .زوایا
در گوشـه هـای صفحـه رو بـه صـورت حرفـه ای با فنـاوری انحصاری
جوش پالسـما انجام می شـود که زیبایی بسـیار بیشـتری نسـبت به
نمونـه هـای مشـابه داخلـی دارد .این ویژگـی افزون بـر زیبایی ،وجود
درز و منفذ را در صفحه رو منتفی می کند و باعث پاک کردن راحت
تـر سـطح اجـاق گاز می شـود .جنس اسـتیل بدنه زیبایـی خاصی به
ایـن محصـول مـی دهـد ،از دیگـر ویژگی های آن می توان به داشـتن
سرشـعله های ایتالیایی و سیسـتم تمیز کننده خودکار در کنار حجم
خوب فر دسـتگاه اشـاره کرد.

ماشین لباسشویی  Wash inWashاسنوا مدل
SWM-842

ماشـین لبـاس شـویی «اسـنوا» مـدل « Wash in Wash SWM-
 »842از دسـتگاههای پرقدرت و باکیفیت سـاخت این شـرکت اسـت.
ایـن دسـتگاه بـا بهرهگیـری از موتـور قدرتمند بـا سـرعت  1400دور
در دقیقـه و ظرفیـت دیـگ  8کیلوگـرم میتوانـد بـه راحتـی نیازهای
شستوشـوی شـما را برطـرف کنـد .موتـور ماشـین لبـاس شـویی
 SWM-842از نـوع دایرکـت درایـو اسـت  ،ایـن نـوع موتـور با مصرف
کـم و عملکـرد عالـی در طول زمان دچار اسـتهالک کمتری میشـود
و دسـتگاه طـول عمـر بیشـتری خواهـد داشـت .تعـداد  14برنامـه
پیشفـرض شسـت وشـو بـرای ایـن مـدل در نظر گرفته شـده اسـت
که شـامل برنامه شسـت وشـوی لباسهای جین ،اسـپری مسـتقیم
آب و مواد شـوینده روی البسـه ،انجام عملیات شسـت وشوی لباسها

اسنوا با شعار «روی
ما حساب کنید»
کیفیتمحصوالت
و خدمات پس از
فروش خود را به
همگان اعالم کرده
و متعهدانه به آن
پایبنداست،همچنین
با برگزاری طرح
ها و جشنواره های
مختلف امکان خرید
محصوالت خود را
برای تمامی قشرهای
جامعه فراهم آورده
است.

مضانتانمه و خدمات پس از فروش

خدمـات پـس از فـروش و پشـتیبانی محصـوالت اسـنوا را شـرکت
انتخـاب سـرویس حامـی عهـده دار اسـت .بیـش از  ۸۱۸نمایندگـی
مجـاز در حـدود  ۴۵۰شـهر در سراسـر کشـور یکـی از گسـترده ترین
شـبکه هـای خدمـات پـس از فـروش را بـرای ارائه خدمـات مطلوب و
در دسـترس مشـتریان ایجـاد کـرده اسـت که در مجموع حـدود هزار
سـرویس کار در ایـن مجموعـه مشـغول ارائـه خدمـات بـه مشـتریان
محترم هسـتند.

نظرات مشا

مـن بـه تازگـی تلویزیـون اسـنوا خریـدم .بـا توجـه به قیمـت های
بـاالی بـازار و کیفیـت تصویر فیلم ها و کیفیت شـبکه های تلویزیون،
گزینـه مناسـبی برای خرید اسـت.
ما پنج سـاله یخچال فریزر سـاید بای سـاید اسـنوا داریم  .همه چی
عالیه .زنده باد اسـنوا ،زنده باد سـاخت ایران
شـش سـاله یخچال فریزر سـاید بای ساید اسـنوا خریدیم  ،عین بنز
کار مـی کنـه آخ نگفته .تنها نکتـه ای که داره تعویض کردن فیلتر آب
سـرد کن هسـتش که معموال هر شـش ماه یک بار باید عوض شـود.
مـن چهـار سـاله ایـن یخچـال را خریـدم و بی نهایت راضی هسـتم
برای همین ماشـین لباس شـویی هم اسـنوا گرفتم و از اونم راضی ام.
طفلکی برند اسـنوا خوب برندسـازی نشـد وگرنه کیفیت اش واقعا در
حد بوش و  ...هسـتش .به نظر من بی انصافیه که آدم سامسـونگ و ال
جـی و بـوش بگیـره و به برند اسـنوا با حقارت نگاه کنه چـون ارزون تره
دوسـتان عزیز من یک سـال هسـت که ماشـین لباس شـویی اسنوا
دارم  ،بـه هیـچ وجـه شـک نکنیـد تو خریـدش بهترین هسـت ،بدون
صـدا بـدون لـرزش واقعا عالـی عالی عالی
لباس شـویی اسـنوا از نظر آپشـن که کامل هسـت .از نظر موتوری
و صـدا ،صـدای کمـی دارد ولـی موقع خشـک کردن لبـاس یک مقدار
صـداش زیـاد میشـه در کل محصـول بسـیار بـا کیفیـت و مناسـبی
هسـتش نسـبت به قیمت من پیشـنهاد می کنم نمایندگی و خدمات
پـس از فـروش هـم خوب هسـتند و در اولین فرصت میـان برای نصب
و چـک کردن
سلام .مـن اجـاق گاز اسـنوا را تهیـه کـردم .کیفیت بدنـش خوبه،
ولـی دو تـا ایـراد داره ،یکـی این که فر خیلی دیر روشـن میشـه یعنی
بایـد  2دقیقـه فنـدک رو نگـه داری ،دوم ایـن کـه در فـر بـا چسـب
آکواریـوم بـه لـوالش وصـل شـده و بعد یه سـال اسـتفاده کنده شـد!
اجاق گاز اسـنوا گاز خوبیه ولی چندتا ایراد اساسـی داره .اولیش این
که کیفیت شـعله پخش کناش خوب نیسـت و بعد چند بار اسـتفاده
تغییر رنگ داد .دومیش عملکرد ترموکوپل هسـتش که وقتی شـعله
خامـوش میشـه جریـان گاز قطع نمیشـه .فک کنـم اصال نـداره .ولی
در کل اجـاق خوبیـه و جلوه زیبایی به آشـپزخونمون داده.
اجاق گاز اسـنوا همه چیش عالیه .تنها مشـکلی که من دیدم فیکس
نبـودن حلقـه دور ولـوم هـا بـود کـه بـا چرخونـدن ولـوم مـی چرخه و
صفحـه اسـتیل پشـتیش رو میسـابه و بعد یـه مدت خط مـی اندازه

هتیه لقمه هایی لذیذ و
راحت اب کمک ساندویچ ساز

سـاندویچ همیشـه یکـی از خوشـمزه هـای پـر طرفـدار بـوده و
هسـت ،از لقمـه هـای سـاده زنـگ تفریـح مدرسـه بگیر تـا غول
هـای نیـم متـری پـر از برگر و پنیر و سـس که هر کـدام در نوع
خود لذیذ هسـتند .امروزه سـاندویچ سـازها به دلیل قیمت نسبتا
مناسـب و ایجـاد سـهولت در تهیـه انواع سـاندویچ ،مزیـد بر این
محبوبیـت شـده انـد .تهیـه سـاندویچ در خانـه افزون بـر کاهش
هزینـه هـا ،ایجـاد تنوع غذایی و سلامت تغذیه ،ایـن امکان را به
شـما میدهد که بتوانید در پوشـش سـاندویچ انواع مواد غذایی
مختلـف و مفیـد را بـه خورد بچـه های بد غذا بدهیـد .در هنگام
خرید سـاندویچ سـاز بـه نکات زیـر توجه کنید.
دسـته دسـتگاه را بررسـی کنیـد ،بهتـر اسـت جنـس دسـته
دسـتگاه فـوالدی بـه همـراه عایـق باشـد زیـرا دسـته هـای
پالسـتیکی ممکـن اسـت زود خـراب شـوند.
دسـتگاهی انتخاب کنید که صفحات نچسـب داشـته باشـد تا
چ درسـت و
بدون نگرانی از چسـبیدن مواد غذایی به آن سـاندوی 
بـه راحتـی آن را تمیـز کنید .فقـط باید مواظب باشـید صفحات
خراشـیده نشـوند و خش نیفتند.بعضی از ساندویچ سـازها دارای
صفحـات ثابـت هسـتند اما جدا شـدن صفحات دسـتگاه ویژگی
مهمـی اسـت .دسـتگاههایی کـه صفحـات متحـرک دارند چون
شستوشـوی صفحـات بـهراحتی انجـام میشـود و نگرانی بابت
آسـیب دیـدن قطعـات الکترونیکـی وجود نـدارد ،گزینـه بهتری
محسـوب می شـوند .این دسـتگاه هـا گاهـی دارای چند صفحه
مختلف هسـتند که تنوع خوبی در شـکل و ظاهر سـاندویچ های
شـما ایجاد مـی کنند.
ظرفیـت سـاندویچ سـاز مهـم اسـت ،بیشـتر ساندویچسـازهای
موجـود در بـازار ،ظرفیـت درسـت کـردن دو یـا چهار سـاندویچ را
دارنـد .بـا توجـه بـه تعـداد اعضـای خانـواده و میـزان مصـرف تان،
ساندویچسـاز مناسـب خـود را تهیـه کنیـد .چـرا کـه اگـر ظرفیت
پایینتـر از حـد نیـاز خـود انتخـاب کنیـد فراینـد درسـت کـردن
سـاندویچ طوالنی و خسـته کننده و همچنین باعث افزایش مصرف
برق میشـود .بیشـتر سـاندویچ سـازها دارای قابلیت تنظیم گرما
هسـتند و شـما مـی توانیـد سـاندویچ را نـرم یا ترد درسـت کنید،
دقت کنید دسـتگاهی که می خرید از این قابلیت برخوردار باشـد.
اگـر در انتخـاب سـاندویچ سـاز بـا تـوان برق مصرفی مناسـب
دقـت نکنیـد ،مصـرف بـاالی بـرق هزینههـای شـما را افزایـش
میدهـد ،ایـن دسـتگاهها بیـن  ۴۶۰وات تـا  ۱۴۰۰وات تـوان
مصرفـی دارنـد ،سـاندویچ سـاز بـا تـوان مصرفـی  ۷۵۰وات برای
مصـارف خانگی مناسـب اسـت.
دقـت کنیـد دسـتگاه تایمـر اعالم زمان پخت داشـته باشـد تا
با سـاندویچ های سـوخته روبه رو نشـوید.
بعضـی از سـاندویچ سـازها دارای صفحـات مختلفـی هسـتند از
جملـه وافـل سـاز کـه بیشـتر بـرای صبحانـه درسـت کـردن به
کارتـان میآیـد ،وافلسـاز ماننـد ساندویچسـاز کار میکنـد امـا
شـکل صفحات آن متفاوت اسـت .دسـتگاه وافلسـاز دو صفحه
دارد کـه معمـوال از جنـس تفلـون ،چـدن یـا آلومینیوم سـاخته
ل انتخاب
میشـود و سـطح آن به شـکل وافل پنجرهای است .واف 
جـذاب و خوشـمزهای بـرای صبحانـ ه اسـت کـه بهسـرعت و بـه
سـادگی آماده میشـود.

قیمت ساندویچ ساز
چند برند معروف در بازار
برند

ارزانترین مدل گرانترین مدل

هاردستون

 460.000تومان

 530.000تومان

همیلتون

 420.000تومان

 780.000تومان

فلر
کنوود

 377.000تومان  495.000تومان
 399.000تومان

 560.000تومان

