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نبض بازار

آبمیوهطبیعی
گوارا و دردســترس
بهترین انتخاب در یک محدوده قیمت

معصومه
جمالی

تصور کنید در ساعات افطار برای جبران تشنگی این روزهای نسبتا گرم ،با نوشیدن آب میوه طبیعی و خنک که خودتان
آن را تهیه می کنید و از سالمت و کیفیت آن باخبرید چه حس خوبی را تجربه خواهید کرد .آب میوه گیری از محبوب ترین
وسایل آشپزخانه است که امروزه از نظر کیفیت و قیمت بسیار متنوع است به طوری که شما در بازار می توانید آب میوهگیری
با قیمت 500هزار تومان تا  15میلیون تومان را بیابید .اما ما امروز یک مدل آب میوه گیری تک کاره با قیمت نسبتا ارزان را
از سه برند مختلف مورد بررسی قرار داده ایم تا به شما در خریدتان کمک کنیم .با ما همراه باشید.

روزنامهنگار

آب میوه گیری
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آب میوه گیری اپرس خزر مدلAvocado

آبمیوهگیریمتئومدل MPJ-50

آبمیوهگیریهانوورمدل1504

آب میوه گیری پارس خزر مدل  ،Avocadoبا طراحی متفاوت،
توان مصرفی پایین به همراه جنس تیغ ه مقاوم و قابلیتهای ویژه
ساختهشده است .این آب میوه گیری با توان مصرفی  435وات،
دارای تیغه اســتیل ،مخزن آبمیوه مدرج ،مخزن تفاله بزرگ و
فیلتر قابل شســت وشو و ســیم جمع کن مجهز است و قابلیت
تنظیم سرعت به دو حالت را دارد .دستگاه دارای قابلیت جداشدن
قطعات و برس مخصوص برای شست وشوی بهتر است.

آب میوه گیری متئو مدل  MPJ-50بسیار کاربردی و خوشساخت
با تنوع رنگ خوب و بدنهای از پالستیک مرغوب  ،دارای قابلیت
تنظیم ســرعت و عملکرد پالــس یا لحظهای اســت .فیلتر آب
میوهگیری از جنس استیل ضدزنگ ساخته شده که در اثر استفاده و
به مرور زمان زنگ نمی زند و فرسوده نمی شود  .همچنین سیستم
ضدچکه در قســمت خروجی آب میوه و مخزن تفال ه بزرگ ۱/۷
لیتری از دیگر مزایای این دستگاه محسوب می شود.

آب میوه گیری هانوور مــدل  1504یک آبمیوهگیری تککاره با
بدنه و فیلتراز جنس استیل ضدزنگ دارای عمر باالست .این مدل به
مخزن آب میوه ،مخزن تفاله دو لیتری و سیم  1/25متری مجهز
شده است.همچنین شما می توانید ســرعت این دستگاه را در دو
حالت تنظیم کنید ،برای باال بردن ایمنی این دستگاه به محافظ دمای
بیشازحد مجهز شده تا موتور دستگاه آسیب نبیند .شست وشوی
این مدل نیز به سبب قابلیت جداسازی قطعات بسیار آسان است.

ویژگی های 3مدل آب میوه گیری تک کاره از 3برند مختلف
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تولید ملی

یک سر و گردن باالتر از

کولرهای معمولی

معصومه جمالی  -هوا کم کم گرم می شود و همه در اندیشه تامین سرمایش
منازل خود هستند ،اگر شــما هم باید برای خرید کولر دست به کار شوید
هرچه زودتر اقدام کنید چون بهار از نیمه گذشته و تابستان داغ در راه است.
شرکت نیرو تهویه البرز فعالیت خود را در سال  1374آغاز کرد و خیلی زود
توانست به عنوان یکی از برجسته ترین تامین کنندگان تجهیزات گرمایشی
و سرمایشــی در داخل و خارج از کشور مطرح شــود و سهمی از صادرات
کشورهای امارات ،قطر ،ترکیه ،عراق و افغانستان  ،آذربایجان ،تاجیکستان،
ارمنستان ،ترکمنستان ،ازبکســتان ،پاکستان و هند و برخی از کشورهای
اروپایی را به دست آورد.
محصوالت این شرکت عبارتند از :انواع جت هیتر ،کوره هوای گرم  ،هیتر
برقی ،هیتر گازی فن دار ،هیتر پاتیو  ،کولرهای سلولزی پلیمری  ،هواکش
صنعتی ،فن سیرکوله و پد نانو سلولزی که با توجه به آغاز تابستان بهتر است
با محصوالت سرمایشی این شرکت بیشتر آشنا شویم.
کولرهای سلولزی پلیمری در مدل های باالزن ،پایین زن و روبروزن تولید

می شوند و با داشتن خروجی های استاندارد برای اتصال به
سیستم کانال کشی به واسط نیاز ندارند.
مزایای این کولرها عبارتند از :
عدم نیاز به سرویس به دلیل حذف قطعات مکانیکی
فاقد هرگونه صدا و لرزش و دارای مقاومت باال در شــرایط
مختلف جوی و پوسیدگی
تولید هوای کامال پاک به خاطر وجود فیلترتوری و پد سلولزی
کاهش  85درصدی مصرف انرژی
توقف خودکار پمپ در صورت پایین بودن سطح آب
هوادهی متناسب فضا با تنظیم دور الکتروموتور
دارای قابلیت مکندگی و کار به عنوان هود
ایجاد سرمای بیشتر به خاطر وجود پد در چهار طرف کولر
دارای فیلتر آنتی باکتریال و قابلیت شست وشوی خودکار
ارائه به صورت دمونتاژ و تسهیل در حمل و عبور از مکان های کم عرض

قیمت           
(تومان)

