سوالردم ،نسل محبوب مایکروفرها

نام محصول

مایکروویو ال جی سری سوالردم مدل

یکـی از نـکات منفـی در خریـد مایکروفرها و مایکروویوها سلامت اشـعه های
مـورد اسـتفاده بـرای پخـت در ایـن دسـتگاه هاسـت .بـا آن کـه در همـه این
دسـتگاه هـا بایـد اسـتانداردهای جهانـی بـرای جلوگیـری از نشـت اشـعه هـا
بـه بیـرون رعایـت شـود امـا هنـوز هـم افرادی هسـتند کـه دربـاره آن ها دید
مثبتـی ندارنـد .مسـئله اشـعه هـا بـه همیـن جـا نیـز ختـم نمی شـود برخی
کارشناسـان تغذیـه بـه خصـوص آن هایـی کـه بـه طـب سـنتی عالقـه منـد
هسـتند بـه باقـی مانـدن آثـار منفی این اشـعه هـا در بافت غذای پخته شـده
نیـز تردیـد دارنـد .همیـن موضـوع باعث شـد کـه نسـل بعـدی مایکروویوها با
عنوان سـوالردم به بازار عرضه شـود .مزایایی که باعث می شـد که سـوالردم



نسـبت بـه نسـل قبلـی اش یـک سـر و گـردن باالتر باشـد به پخت سـریع تر،
سـالم تـر و بهتـر خالصـه مـی شـد امـا سـوالردم تنهـا یـک ترکیـب سـاده از
اجاقهـای مایکروویـو ،گریـل و کانوکشـن اسـت کـه علاوه بـر آن ،یک المپ
هالوژنـه هـم دارد .برخلاف آن چـه آگهیهـا تبلیـغ میکننـد این اجـاق تنها
بـا نـور هالـوژن غـذا را نمیپـزد بلکـه هـدف اصلی کمـک گرفتـن از آن برای
سـرخ کـردن و گـرم کـردن بـه روش خـودکار اسـت ،علاوه بـر این کـه کاربر
بایـد هزینـه زیـادی را نیـز بـرای المپ هالـوژن آن بپردازد کـه همین موضوع
در کنـار هزینـه هـای تعمیـر ،تعویـض و نگهـداری  ،داشـتن یک سـوالردم را
پرهزینـه تـر از مایکروویـو کرده اسـت.
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 8میلیون و  799هزار

شنبه  21دی  - 1398شماره 48
شماره 20290

ساخت ایران

قس

ایده های کسب و کار

شیوه ای جدید برای خرید کتاب
اگـر بـه دنبـال این هسـتید کـه در یک
نویسنده   :ال ال وولف
شـرایط اقتصـادی نامناسـب  ،کسـب و
مترجم :سوده قدیمی
کاری را شـروع کنیـد بایـد از فکرهـا و
ایده های سـطحی دسـت بکشید ،کمی
خالقیـت و جرئـت چاشـنی آن کنیـد .کاربردی  ،مقتصـد و فراتر از زمان
فکـر کنید.
یکـی از ایـده هـای کسـب و کار کـم هزینه که سـرمایه اولیـه زیادی هم
نمـی خواهـد ،خریـد و فروش کتاب های دسـت دوم اسـت.
ممکـن اسـت بپرسـید آیـا کتـاب هـای دسـت دوم حتـی در اوضـاع
اقتصـادی نامناسـب بـه فـروش مـی رسـند و از آن هـا اسـتقبال خواهـد
شـد؟ بایـد گفـت بلـه ! کتـاب هـا یـک راه ارزان قیمـت بـرای فـرار از
واقعیت های سـخت زندگی هسـتند و بهانه ای برای سـاعتی به آرامش

رسـیدن .در کنـار تفریحـات گـران قیمت دیگری که امروزه ممکن اسـت
در تـوان هـر کسـی نباشـد ،کتـاب و مطالعه هنوز یـک تفریح لذت بخش
و تسـکین دهنده اسـت.
در کنـار خریـد و فـروش کتـاب هـای دسـت دوم ،مـی توانیـد مجلات
بـه ویـژه مجلات تخصصـی و همیـن طـور بـازی هـای ویدئویـی را نیـز
بگنجانیـد .برخـی مجلات تخصصـی هسـتند و با قیمت باالیـی به چاپ
مـی رسـند و بـه دلیـل تخصصی بودنشـان ،گذشـت زمـان از روی آن ها
چنـدان تفـاوت نمـی کنـد .بـازی هـای ویدئویـی اورجینـال و اصـل هم
قیمـت هـای باالیـی دارنـد کـه بعـد از یـک بـار بـازی دیگر بـه کار نمی
آینـد و از طرفـی هـم بـه دلیـل گـران بـودن ایـن بـازی هـا ،شـاید برای
همـه مقـدور نباشـد کـه بتواننـد سـریع بـا بـازی هـای جدیـد جایگزین
کننـد .پـس جمـع آوری بازی هـای ویدئویی و دوباره به فروش رسـاندن

آن هـا بـا قیمتـی پایینتـر مـی توانـد ایـده خوبی باشـد.
یکـی از مزیـت هایـی که این ایده نسـبت بـه کتابخانه ها دارد این اسـت
کـه کتابخانـه هـا بـا محدودیـت در تنـوع مواجه اند و مشـتری دسـتش
بـرای انتخـاب کتاب باز نیسـت .همچنین شـامل محدودیـت های زمانی
هـ م مـی شـوند بـه ایـن معنـی کـه بدون توجـه به حجـم کتاب یـا وقت
مشـتری ،کتـاب بایـد ظـرف چند روز مشـخصی بـه کتابخانـه برگردانده
شـود و از آن جایـی کـه کتابخانـه هـا سـاعات کاری کمتـری دارند ،پس
مشـتریان حق دارند در شـرایط نامناسـب اقتصادی ،در حالی که سـعی
مـی کننـد اسـتانداردهای معینـی از زندگـی شـان را حفـظ کننـد ،بـه
دنبـال راهـی بـرای کم کـردن هزینه هایشـان نیز باشـند.
خریـد کتـاب هـای دسـت دوم بـه مشـتریان اجازه مـی دهد بـدون این
کـه متحمـل هزینـه هـای گـزاف شـوند ،عـادت مطالعـه و کتـاب خوانی
خـود را حفـظ کنند.
کتـاب یکـی از چندیـن مـواردی اسـت کـه بـه دلیـل ارزشـمند بـودن
فرهنـگ کتـاب و مطالعـه  ،خریـد و فـروش دسـت دوم آن اصلا کار کم
ارزشـی بـه نظـر نمـی آیـد .از طرفـی دیگر اگـر چنین ایـده ای کامال جا
بیفتـد و بـه عنـوان یـک شـغل جای خـود را در بازار کسـب و کار محکم

مت پ

کنـد  ،بـرای محیـط زیسـت و جنـگل و درختـان بسـیار
مفیـد و اثـر گـذار خواهـد بود.
بـرای آغـاز کار مـی توانیـد ابتـدا یـک فهرسـت از بهتریـن هـا ،پرفروش
تریـن هـا و کمیـاب تریـن هـا تهیه کنیـد و آن ها را از کتابفروشـی های
قدیمـی یـا حتـی منـازل خریـداری کنیـد و سـپس بـا قیمتـی پایین تر
آن هـا را بـرای فـروش بگذارید.
بنـا بـه میـزان سـرمایه اولیـه ای کـه داریـد مـی توانید به سـه روش کار
خـود را شـروع کنید.
یک فروشگاه کتاب دایر کنید
فروش سیار داشته باشید
یـک وب سـایت یـا فروشـگاه آنالیـن راه انـدازی کنید ،کتـاب بخرید و
بـا قیمـت پایین تـری به فروش برسـانید.
اگر از گزینه سـوم اسـتفاده می کنید احتماال با اسـتقبال بیشـتری روبه
رو خواهیـد شـد و دسـتتان بـرای نـوآوری هـای بیشـتر و اضافـه کـردن
آیتـم هـای دیگـر به وب سـایتتان بازتر خواهد بود .برای موفقیت بیشـتر
در ایـن زمینـه مـی توانید از راهکارهای خالقیت و فروش بیشـتر کسـب
و کارهـای اینترنتی اسـتفاده کنید.

نگاهی به محصوالت کفپوشی قدیمی و خوش نام

راهنمای
خرید

اپالز ،شیک و جذاب

راه برو حرف بزن!

موکـت قدیمـی تریـن و ارزان تریـن کفپـوش ممکـن بـرای هـر خانـه ای اسـت و از همـان قدیـم تـا به امـروز هرچه کفپوش ها متنوع شـده اند بـاز هم در کـورس رقابـت و محبوبیت مانده
معصومه جمالی
و روز بـه روز هـم متنـوع تـر و بـا کیفیـت تـر شـده و گسـتره اسـتفاده از آن افزایـش یافتـه اسـت  .موکت فوایـد و کارکردهای بسـیار زیـادی دارد ،با موکـت کردن کف منزلتان شـما قطعا
نویسنده
گرمـای بیشـتری را در روزهـای سـرد حـس خواهیـد کـرد ،از طـرف دیگـر نگرانی شـما بـرای زمین خوردن کودکتـان و احتمال آسـیب دیدنش به میـزان قابل توجهی کم می شـود .موکت
حالـت سـردی و خشـکی فضـا را از بیـن مـی بـرد و جـو صمیمانـه تـری را ایجاد می کنـد .اگر روزی تصمیم گرفتید کـف موزاییکی اتاقتان را بازسـازی کنید یا تغییر بدهید ،آسـان ترین و کم هزینـه ترین روش موکت
کـردن اسـت  کـه ایـن کار بـا توجـه بـه تنـوع بـاالی طـرح و رنـگ موکـت هـا کاری هیجـان انگیـز و لذت بخش بـه نظر می آید .در کشـور ما شـرکت هـای مختلفی در ایـن زمینه فعالیت مـی کنند  .یکی از شـناخته
شـده تریـن برندهـا در حـوزه تولیـد کفپـوش و دیـوار پـوش و موکت پاالز اسـت که امـروز قصد داریـم آن را به شـما معرفی کنیم.

اتریخچه

پـاالز موکـت در سـال  ۱۳۵۳مطالعـات گسـترده و بررسـی های
مختلف در زمینه تولید و در سـال  ۱۳۵۶با افتتاح اولین خطوط
تولیـد ،فعالیـت رسـمی خود را آغـاز کرد .از همان ابتـدای کار با
در نظـر گرفتـن کیفیتـی در سـطح بهترین های جهـان ،طراحی
و تولیـد انـواع موکـت هـای کات پایـل ،لوپ پایـل و موکت های
فرشـی در برنامه قـرار گرفت .
پـاالز موکـت بـا اسـتفاده از مـدرن ترین ماشـین آالت و ظرفیت
یـک میلیـون متـر مربـع تولیـد در سـال ،عامـل توسـعه صنعت
موکت در کشـور شـد .اولین طرح توسـعه پاالز موکت در سـال
 67دسـتاوردی ویـژه را رقـم زد .تولیـد اولیـن موکت کات و لوپ
طـرح برجسـته حاصـل اجـرای ایـن طرح ویـژه بود .پـس از آن،
تولیـد موکـت هـای کات پایـل بـا نـخ هیت سـت شـده ،جایگاه
ویـژه محصـوالت پـاالز موکت را به عنوان دارنـده برترین کیفیت
تثبیـت کـرد .در سـال  76رونـد رو بـه رشـد توسـعه ،بـا بهـره
بـرداری از واحـد تولیـد نـخ  BCFادامـه یافت .این رونـد با تولید
موکـت هـای لـوپ پایـل درشـت بافـت و همیـن طـور موکـت
هـای لـوپ پایـل بـا نـخ ترکیبـی از اکریلیـک در سـال  ۷۸ادامه
یافـت .بـه ایـن ترتیب طـرح تکمیلی واحـد بافت نیـز راه اندازی
شـد .پـاالز موکـت پـس از آن اولین خـط چاپ موکـت با روش
کروموجـت در ایـران را معرفـی کـرد .سـال  ۹۲بـا اضافـه کردن
متنـوع تریـن گـروه محصوالت لمینت و کاغذ دیـواری از بهترین
تولیدکننـدگان اروپایـی و آسـیایی نقطه آغاز توسـعه محصوالت
در شـاخه هـای جدیـد بـود .هدفی که به دنبـال آن کلمه موکت
از نـام پـاالز بـرای همیشـه حـذف شـد و افتتاح شـعب یکپارچه
خانـه پـاالز در همیـن سـال نقطه عطفی بـرای ارتقای سیسـتم
فـروش و خدمـات را بـرای محصـوالت موکـت ،کاغـذ دیـواری و
لمینـت بـا برند پـاالز رقم زد.
اگـر بخواهیـم بیـش از  40سـال سـابقه پـاالز را به طـور خالصه
مـرور کنیـم پـس از شـروع فعالیـت مـی تـوان بـه افتتـاح اولین
خطـوط تولید بـا کیفیت بهترینهای دنیا و ظرفیت ۱.۰۰۰.۰۰۰
متـر مربـع انـواع موکتهـای کات پایـل ،لـوپ پایل و فرشـی در
سـال  ،معرفـی اولیـن موکـت کات و لوپ طرح برجسـته به بازار،
بهرهبـرداری از واحـد تولیـد نـخ بیسـیاف  ،تولیـد موکتهـای
لوپپایـل درشـت بافـت همچنیـن موکتهـای لوپپایـل بـا نخ
ترکیبـی از اکریلیـک  ،اضافـه کردن انواع کاغـذ دیواری و لمینت
بـه انـواع موکت های تولیدی ،اسـتقرار یکپارچـه برندینگ و آغاز
پـروژه ارتقـای شـبکه خرده فروشـی با افتتاح سیسـتم هماهنگ
عرضـه محصـوالت گـروه در فروشـگاه هـای خانـه پـاالز و نصب
و راه انـدازی سیسـتم تولیـد یکپارچـه گونـی و نمـد با اسـتقرار
پیشـرفته ترین ماشـین آالت اشـاره کرد.

محصوالت

محصـوالت پـاالز بـا کیفیـت بـاال و کسـب رضایت عمـده مصرف
کننـدگان شـامل انـواع موکـت  ،کاغذ دیـواری و لمینـت ،پادری
و چسـب کاغـذ دیـواری می شـود کـه از تنوع و جایـگاه خوبی در
بـازار برخوردارند.
موکـت از جملـه پوشـش هـای کـف پر کاربرد اسـت که به سـبب
گوناگونـی در طـرح ،رنـگ  ،مـدل و آسـایش و راحتـی کـه در
فضـا ایجـاد میکنـد بـه عنـوان اولین گزینـه در پوشـش فضاهای
مسـکونی ،اداری و هتلی مورد توجه بسـیاری از طراحان و معماران

بـزرگ قـرار دارد .موکـت هـای پـاالز در طرح هـای اداری ،خانگی،
سـاده ،طـرح دار ،کـودک و هتلـی بـا طـرح هـای متنـوع در 26
مـدل در دسـترس هسـتند .موکـت های پاالز با زیـره نمد و عرض
 ۳متـری ارائـه مـی شـوند .دو نـوع بافـت متفـاوت «کات پایـل»
و «لـوپ پایـل» دنیـای زیبـای موکـت های پـاالز را شـکل داده
اسـت .این محصوالت با اسـتفاده از نخ های  BCF ، BCFهیت
سـت شـده پلی پروپیلن یا اکریلیک ریسـیده شده  ،تهیه و تولید
مـی شـوند .موکـت هـای ایـن شـرکت دارای رنـگ هـای ثابت و
شـفاف هسـتند  ،در برابـر سـایش مقـاوم بـوده و قابلیت شسـت
وشـو دارند.کاغـذ دیـواری به سـبب امکان نصب سـریع و آسـان،
قابلیـت شسـت وشـو ،دوام بـاال و از همـه مهـم تـر زیبایی بصری
کـه تنـوع طـرح و رنـگ کاغـذ دیـواری هـا میتوانـد در فضـای
زندگـی مـا ایجـاد کنـد ،بـه دیوارپوشـی پرکاربـرد تبدیـل شـده
اسـت .گوناگونـی مـدل هـای کاغـذ دیواری ایـن امـکان را فراهم
میکنـد تـا بتـوان آن را بـا پوشـش هـای چوبـی و حتـی آجری
ترکیـب کـرد و طراحی چشـم گیری در فضـا به وجود آورد .کمتر
دیوارپوشـی ،این قابلیت را دارد که بتوان با آن به سـادگی و تنها
بـا تغییـر طـرح و رنگ انتخابی فضا را گرم تـر و جذاب تر  ،بزرگ
تر و روشـن تر نشـان داد .کاغذ دیواری پاالز با بیش از  60طرح
مختلـف مـی توانـد تمام سلایق را پوشـش دهد.لمینت از جمله
پوشـش هـای کف اسـت که به دلیـل طراحی زیبایش ،نقشـی از
چـوب یـا سـنگ را تداعـی می کند و با شـبیه سـازی فضایی که
برگرفتـه از طبیعـت اسـت منجر بـه خلق دکوراسـیونی بی نظیر
مـی شـود .شـیارهایی کـه دور تـا دور لمینـت وجـود دارد هنگام
نصـب در یکدیگـر قفـل مـی شـوند و به علت اسـتفاده نکـردن از
چسـب ،جـا بـه جایـی آن هـا نیز بـه سـادگی امکان پذیر اسـت.
بنابراین لمینت پوشـش بسـیار مناسـبی برای منازل مسـکونی،
اداری و تجـاری اسـت کـه عالوه بر دوام ،زیبایی ،سـرعت نصب و
اجـرا ،قابلیـت آن را دارد کـه پـس از مدتـی بـدون آن که کوچک
تریـن آسـیبی به سـطح زیرین خـود وارد کند ،جمع آوری شـود
و در فضـای دیگـری مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد .فـوم زیر لمینت
هـا نیـز بـه عنـوان عایق صـدا ،حـرارت و برودت عمل مـی کند و

نجم

پاالز موکت از
قدیمی ترین برندها
در زمینه صنعت
تولید موکت های
با کیفیت و پرمتنوع
است .فروشگاه های
اینترنتیونمایندگی
های سراسر کشور
فروش موکت های
پاالز را بر عهده
دارند .این موکت
ها در برابر صدا و
سرما عایق محسوب
می شوند  .دارای
رنگ شفاف و کامال
ثابت و در برابر اشعه
ماوراء بنفش مقاوم
هستند .همچنین در
برابر سایش مقاوم و
دارای امکان تولید با
طرح ها و رنگ های
سفارشی برای موارد
خاصهستند

کاربـرد آن نسـبت بـه دیگـر مصالـح سـاختمانی ماننـد سـنگ و
سـرامیک ،بسـیار مقـرون بـه صرفـه تر اسـت .لمینت هـای پاالز
نیـز بـا  9طـرح مختلـف تنـوع و بـازه انتخابی خوبـی را در اختیار
مصـرف کننـدگان خود قرار داده اسـت.

نظرات مشا

محصـوالت پـاالز خیلـی جـذاب و متنـوع اسـت از دیدن طرح
های اون سـیر نمیشـم.
مـن موکـت پاالز خریدم ،بعد چند سـال اسـتفاده یکم سـفت
میشـه ولـی بعد شسـت وشـو خـراب نمیشـه آشـغالم اصال نمی
گیره.
مـن بـرای اتـاق دختـرم از موکـت پـاالز اسـتفاده کـردم مدل
متوسـطش رو انتخاب کردم رنگش روشـنه و از انتخابم راضی ام.
مـن کـف خونـه ام سـرامیکه خیلـی هـم شـیکه ولـی چـون
بچـه کوچـک دارم خواسـتم کـف خونـه نـرم باشـه،کل خونه رو
پـاالز کردیـم نـه آشـغال مـی گیره نه زیـاد چرک میشـه،راحت
بـا شـامپو فـرش تمیـز میشـه چندبـار هـم شسـتم اصلا خراب
نمیشه .
مدل پرز بلند موکت پاالز خیلی بده ،جارو کردنش سخته.
من واسـه اتاق پسـرم موکت پاالز گرفتم عالیه ،محاله کسـی
بیـاد خونـه مون و از زیبایی موکـت تعریف نکنه.
مـن خـودم موکـت پـاالز گرفتـم خیلـی راضی هسـتم  ،جارو
کـردن مـدل هـای پرز بلنـد آن خیلی سـخته.
مـن پنـج سـاله موکت پـاالز خریدم و اسـتفاده می کنم خیلی
راضی هستم.
مـن بـرای اتاقامـون موکـت پـاالز گرفتم،اصلا نمیشـه روش
فـرش انداخـت ،فـرش روش لیـز مـی خوره،پشـیمون شـدم.
مـن فـرش ننداختـم .موکـت پـاالز خـودش به تنهایـی خیلی
قشـنگ وگـرم ونرم هسـت.
موکـت هـای پـاالز در گـروه کفپـوش های بـادوام و با کیفیت
قـرار دارنـد  ،ایـن موکـت هـا از نظـر رنگ و طرح متنوع هسـتند
و بـا هـر نـوع دکوراسـیونی مطابقت و هم خوانـی دارند.

 144سـال پـس از اختـراع تلفن توسـط گراهام بـل  ،همچنان
تلفـن هـا جـزو مهـم ترین ابزار هـای ارتباط از راه دور هسـتند.
تلفن های بیسـیم که چند سـالی اسـت محبوبیت زیادی بین
کاربـران پیـدا کـرده اند بـه خاطر آزادی عمـل و حرکتی که به
کاربـران در حیـن مکالمـه می دهند توانسـته اند فروش بسـیار
باالیـی کسـب کننـد .در ایـن جا نـکات مهمی بـرای انتخاب و
خریـد یـک گوشـی تلفـن بی سـیم را باهم مـرور می کنیم.
تلفـن هـای بی سـیم از نظـر ظاهری به چهار مدل تقسـیم می
شـوند؛ یـک پایـه همـراه بـا یـک تلفن بـی سـیم  ،دو تلفن بی
سـیم همـراه بـا یک پایه اصلـی و یک پایه شـارژ ،یک تلفن بی
سـیم همـراه بـه پایـه شـارژ و یک تلفـن رومیـزی ،دو تلفن بی
سـیم همراه با دو پایه شـارژ و یک تلفن رومیزی که بسـته به
شـرایط و نیـاز خـود یکـی از این مـدل ها را مـی توانید انتخاب
کنید.مهمتریـن قابلیتهایـی کـه میتوانـد معیـار انتخاب بک
تلفـن بیسـیم خانگـی قرار بگیرد عبـارت اند از :
داشـتن دفترچـه تلفـن بـا ظرفیـت مـورد نیاز شـما که می
توانیـد شـماره هـای مخاطبـان خـود را ذخیـره کنیـد و هربار
بـرای برقـراری تمـاس فقـط یک دکمـه را فشـار دهید.
داشـتن صفحـه نمایـش و شـمارهانـداز بـرای آگاهـی از
اطالعـات تمـاس و فـرد تمـاس گیرنـده؛ علاوه بـر نمایشـگر
شـماره مزیت دیگری که در برخی برندها وجود دارد ،سیسـتم
نمایشـگر گویاسـت کـه بـه محض برقـراری تمـاس در صورتی
کـه نـام تمـاس گیرنـده در فهرسـت مخاطبان گوشـی ذخیره
شـده باشـد ،نـام تمـاس گیرنـده را بیـان میکند.
داشـتن حافظـه ذخیرهسـازی بـرای تمـاس ها که مـی تواند
اطالعـات کلیـه تمـاس هـای ورودی ،خروجی و از دسـته رفته
شـما را بـه صـورت کامل ذخیره و نگهـداری کند .البته ظرفیت
این حافظه در مدل های مختلف متفاوت اسـت .با اسـتفاده از
ایـن قابلیـت می توانیـد تمام تماس هـا را کنترل کنید.
برخـی گوشـی هـای بیسـیم دارای ویژگـی ذخیره سـازی
پیـام هـای صوتی هسـتند اگـر این ویژگـی برایتان مهم اسـت
مدلـی را انتخـاب کنیـد کـه ظرفیـت مناسـبی بـا درخواسـت
شـما داشـته باشـد .مطلبـی کـه در منشـی گویـا وجـود دارد
پخـش صـدای همزمان اسـت .یعنی مادامی کـه تماس گیرنده
مشـغول گذاشـتن پیغام در صندوق صوتی شماسـت می توانید
پیغـام او را گـوش کنید.
امـکان تنظیـم بـر روی حالـت شـب که گوشـی بـه صورت
هوشـمند در سـاعاتی از شـب در حالت سـکوت قرار میگیرد
و بـرای مـکان هایـی کـه کودک خردسـال یا فرد سـالخورده یا
بیمـار حضـور دارد کامال مفید اسـت..
دقـت کنیـد بـرد گوشـی بـی سـیم کـه خرید مـی کنید با
رنـج فرکانسـی وسـایلی چون  ، wifiاجاق هـای ماکروویو ،مودم
وایمکـس تداخـل نداشـته باشـد .در برخـی گوشـی هـا از یک
فنـاوری بـه نـام  FHSSجهـت جلوگیـری از تداخـل بـا دیگر
دسـتگاه ها اسـتفاده شـده است .
داشـتن پیجـر درصورتـی کـه گوشـی را جایی قـرار دهید و
فراموش کنید ،با اسـتفاده از آن به سـادگی می توانید گوشـی
را پیـدا کنید.
در برخـی مدلهـای تلفن بی سـیم این امکان وجـود دارد که
چندین گوشـی بیسـیم را با یک پایه سـت کرد .در این مدلها
میتوانیـد بیـن گوشـیها ارتبـاط داخلـی ایجـاد کنیـد .اگـر به
چنـد گوشـی نیـاز دارید این امـکان مفید را هـم در نظر بگیرید.
قیمت چند گوشی تلفن در بازار
برند

پاناسونیک
گیگاست
آلکاتل

تکنوتل

ارزان ترین مدل

گران ترین مدل

 344.000تومان

 3.270.000تومان

 219.000تومان

 499.000تومان

 321.000تومان
 291.000تومان

 4.650.000تومان
 650.000تومان

