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نبض بازار

بفرمایید دیجیتال پلو!

در بیشتر خانواده های ایرانی برنج جزو اقالم پرمصرف به حساب می آید و مادران خانواده در هفته چندبار برنج می پزند،
به ویژه در ایام ماه رمضان که می توان گفت پلو پای ثابت سفره های سحر است .چه خوب می شود که بتوان پخت آن را
زمان بندی کرد یا آن را گرم نگه داشت تا هنگام سحر با پلوی داغ ،آماده پذیرایی از روزه داران باشیم .امروزه این کار را
پلوپزهای دیجیتال برای ما انجام می دهند  ،کافی است برنامه زمانبندی پلوپز را طوری تنظیم کنید که پلوی شما سحر
دم بکشد و آماده باشد .بیایید چند مدل پلوپز قیمت متوسط موجود در بازار را با هم مقایسه کنیم .قابل ذکر است که قیمت
انواع پلوپز در بازار از  600هزار تومان تا  6.500.000تومان متغیر است.

معصومه
جمالی

روزنامهنگار

با بررسی به
عمل آمده و
مقایسهقابلیت
هاو امکانات
هر کدام از
این مدل ها،
پلوپزبرنر
مدل BMC-
4040B

نسبتبهچند
مدل دیگر با
داشتن برنامه
پختبیشترو
دارا بودن همه
امکانات دیگر
مدل ها در این
رنجقیمت
پیشنهادمی
شود.

پلوپزبرنرمدل4040B-BMC
ابقابلیترسخکن
یک محصــول کاربردی بســیار کم مصرف با
صفحه  کامال لمســی و مجهز به تایمر داخلی
است .ظرفیت این دستگاه  1.8لیتر و دارای 24
برنام ه پخت از جمله انواع کیک ،پیتزا ،پاســتا،
فرنی ،خورش و درســت کردن ماست است .از
این دستگاه بهعنوان سرخکن ،آرام پز و بخارپز
هم استفاده می شود.

پلوپزچندکارهمیدیامدل12LS605A-MY
این دستگاه چند کاره در پخت برنج بسیار خوب
عمل میکند و دارای گــرم نگه دارنده با قابلیت
تنظیم زمان اســت .امکان پخت سریع  ،آرام و
بخارپز  ،داشتن 11برنامه پخت شامل پخت برنج،
کیک ،سوپ ،خورشت ،حریره ،ته دیگ و دوباره
گرم کردن از دیگر قابلیت های آن است .ظرفیت
 6لیتری و توان این محصول سبب شده تا یکی از
بهترین وسایل پخت و پز در منازل به حساب آید.

پلوپززیکوسیسمتمدل7503-ZE
این محصول از نظر گنجایش برای هشــت نفر
مناسب است .جنس بدنه آن از پالستیک مقاوم
با روکشی بسیار زیباســت و بدنه خارجی آن
هنگام کارکردن اصال داغ نمی شود .دیگ این
محصول به راحتی جدا می شود و قابل شست و
شوست ،همچنین مصرف انرژی بهینه و توان
مصرفی مناسبی دارد.

پلوپزفلرمدلRC96
یــک پلوپز زیبــا که دارای کاســه جداشــدنی
با گنجایــش 5لیتر اســت .همچنیــن مجهز
به نمایشگر باکیفیت دیجیتال  ،تایمر24ساعته
 ،امکان پخت ســریع ،پخت ســنتی ،بخارپزی و
ماستبندیاست .پختتهدیگ،برنج،سوپ،حلیم
وفرنی و قابلیت گرم نگهداشتن و دوباره گرمکردن
غذا جزو قابلیتهای این دســتگاه است .حمل و
جابهجایی این دستگاه به خاطر وزن کم و داشتن
دستگیره روی بدن ه بسیار آسان است .پیمانه ،سبد
بخارپز و کفگیر از اقالم همراه این پلوپز است.

ویژگی های 3مدل پلوپز از چند برند مختلف
جنس
بدنه

صفحه
نمایشگر

تایمر

محفظه
گرم نگه
دارنده

رنگ

کارایی
از نظر
کاربران

قیمت
(تومان)

سایر قابلیت ها

مدل

توان
مصرفی  
(وات)
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استیل

دارد

دارد

دارد

نقره ای

خوب

3.500.000

دارای ظاهر زیبا ،امکان پخت ته دیگ  ،خورشت ،
برنج ،کیک ،سوپ ،حریره ،قابلیت آرام پز ،سریع
پز و سرخ کن و قابلیت جدا شدن دیگ

پلوپز مایدیا مدل
MY-12LS605A

1000

--

پالستیک

دارد

دارد

--

نسکافه
ای

معمولی

3.256.000

کم مصرف  ،قابلیت زمانبندی برای خاموش شدن
زیبا

پلوپز زیکو سیستم
مدل ZE-7503

760

7

1/8

دارد

دارد

دارد

سفید

خوب

3.370.000

دارای عملکرد پخت سریع ،پخت سنتی،
ماستبندی ،تهدیگ ،برنج ،سوپ ،حلیم وفرنی
و قابلیت گرم نگهداشتن و دوباره گرمکردن غذا.
دارای قابلیت بخارپزی ،بسیار سبک

پلوپز فلر مدلRC96

900
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پالستیک

دارد

دارد

دارد

سفید
مشکی

عالی

3.560.000

دارای  24برنامه پخت شامل پخت کیک ،پیتزا ،پاستا،
فرنی ،خورشت ،قابلیت استفاده بهعنوان سرخکن،
آرام پز و بخارپز  ،امکان درست کردن ماست

پلوپز برنر مدل
BMC-4040B

--

5/8
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پالستیک
و فلز

وزن          ظرفیت
(لیتر)
(کیلوگرم)

تولید ملی

آلـفا
برندی خاص ویژه

بانـــوان

معصومه جمالی -حتما شــما هم با من موافقید که کیف و کفش یکی
از عوامل موثر در داشتن یک استایل خوب هستند ،اجازه بدهید شما
را با یک برند بسیار باکیفیت وطنی که همین جا بغل گوشمان است و
فقط مخصوص ما خانم هاست بیشتر آشنا کنم .شرکت کیف و کفش
آلفا (آلفا بگ) در سال  1391فعالیت خود را به صورت رسمی در مشهد
آغاز کرد ،البته سابقه غیر رسمی این گروه بیش از ربع قرن است .تولید
محصوالت با کیفیت ،طراحی منحصر به فرد و عامه پسند  ،ارائه گارانتی
های قرص و محکم و قیمت های مناســب در کنار احترام به مصرف
کننده سبب شد که این برند به سرعت پیشرفت کند و با استقبال بسیار
خوبی در بازار روبه رو شود.
محصوالت آلفا شامل انواع کیف زنانه مجلسی ،دوشی  ،دستی  ،اسپرت
و ست کیف و کفش اســت  .این محصوالت از چرم پلی اورتان()PU
تهیه شــده اند که از لحاظ کیفیت همانند چرم طبیعی اســت اما در
مقایســه با آن از وزن کمتر ،تنوع رنگ بیشــتر و قیمت پایین تری
برخوردار است و به دلیل اســتفاده نشدن از پوست حیوانات دوستدار
محیط زیست محســوب می شــود.همه محصوالت دارای یک سال
گارانتی بی قید و شــرط هســتند ،در این میان کیف های اســپرت
از گارانتی  5ساله برخوردارند.محصوالت آلفا با دارا بودن طراحی زیبا

و کاربردی ،وزن کم  ،رویه و آستر محکم
و مقاوم  ،زیپ درشــت و یراق آالت درجه
یک و تغییرنکردن رنــگ در گذر زمان به
خوبی توانســته اند جای خود
را در بازار بــاز کنند .آلفا
عالوه بر فروشگاه اینترنتی
خود به آدرس https://
/alfabag.org/shop

 ،دارای  8مرکــز فروش
در مشهد و  13شعبه در
شــهرهای تهران ،اهواز،
یــزد ،اصفهان ،شــیراز،
کرمانشــاه ،چابهــار،
اردبیل ،نیشابور ،درگز
 ،بیرجند ،طبس و تربت
حیدریه است و خرید
را برای ما بسیار آسان
کرده است.

