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نبض بازار

جدال با لبـاسهایچـروک

معصومه
جمالی

روزنامهنگار
اگر قصد خرید
بخارگر دارید به
نکات زیر توجه
کنید
ابتدا نیازها و
بودجه خود را
تعیینکنیدتابا
مقایسه ویژگی ها
و قیمت مدل های
مختلفبتوانید
مناسبترین
مدل را به بهترین
قیمت خریداری
کنید.
درباره سرعت
آماده به کار شدن،
ظرفیت مخزن،
میزان بخار تولید
شده و میزان
پایداری بخارگر
در مقابل آب گرم
و حرارت تحقیق
کنید.
درباره میزان
مصرف برق و
توان بخارگر
تحقیقکنید.
شاید الزم باشد
هزینه انرژی
مصرفیبخارگر
را با مبلغ قبض
خشکشویی
مقایسهکنید.
برند و مدل

3

مامی توانیم لباس های معمولی مان را با اتوهای معمولی اتوکشی و نو نوار کنیم .اما اتو
کشیدن لباس های مجلسی و پرده و مالفه ها با اتوی معمولی زحمت زیادی به دارد .در این
مواقع اتوهای بخارگر عصای دستتان خواهد شد .بخارگرها در دو مدل دستی و ایستاده
وسیله ای کاربردی هستند که با آن میتوان لباسها را بهراحتی و با صرف وقت کمتری اتو
کرد  .بخارگر دستی و ایستاده هر دو برای مصارف خانگی کاربردی هستند .مدلهای دستی

بخارگر هانور مدل 1533

بخارگرها وســایلی ایده آل برای اتوکشــی لباسهای
مجلسی و کارشده ،پرده و ســایر پارچههایی محسوب
میشوند که قصد اتوکشــی آنها را بهصورت عمودی و
آویزانشده دارید .بخارگر مدل  1533هانور با وزن بسیار
سبک به همین منظور طراحی و تولید
شده است .موتور آن با قدرت 1500
وات کار میکنــد و مخزن آب
آن قابلجداشــدن است.
ظرفیت زیاد مخزن در کنار
قابلیت جداســازی و پرکردن راحت،
اســتفاد ه طوالنیمدت و آســان از این
دستگاه را فراهم آورده است .میله لباس
آن تلسکوپی است و میتوان اندازه آن را
تنظیم کرد .برای راحتی در جابهجایی
دو چــرخ بــزرگ و دو
چــرخ کوچک با
قابلیت چرخش
 360درجه در
زیر دستگاه قرار
گرفته است.

بخارگر تفال مدل IS6200

بخارگر روونتا مدلIS6200

این بخارگر بسیار ســاده ،کاربردی و پرقدرت
طراحیشده اســت .گنجایش مخزن آب آن
 2.4لیتــر اســت ،وزن آن 5/5کیلوگرم  ،توان
مصرفیاش  1500وات و توان بخاردهی پیوسته
آن  30گرم در دقیقه است؛ این دستگاه  60ثانیه
زمان الزم دارد تا آمادهکار شود.
از دیگر مشخصات این بخارگر میتوان به
کارکرد یک ساعته دستگاه
با یکبار پرکردن
مخزن و داشتن
چرخ برای
حرکت آسان
و همچنین مجهزبودن به
سه سری خروج بخار و قطع
کن خودکار اشاره کرد که همه
موارد برای
سهولت
استفاده
کاربر
هستند.

بخارگــر تفــال مــدل  ،IS6200بــا
طراحــی ســاده و کاربردی،
بســیار پرقدرت اســت.
ایــن محصــول که با
گنجایــش مخزن
آب  2.5میلیلیتر
ساخته شده است ،توان
مصرفــی آن  1500وات و
توان بخاردهی پیوســت ه آن
 30گرم در دقیقه است؛ این
بخارگــر قابلیت بخاردهی
عمودی دارد و جنس کفه
آن ســرامیکی است .زمان
مورد نیاز برای آماده به کار
شدن دســتگاه  60ثانیه
است و با یکبار پرکردن
مخزن می تواند یک ساعت
کار کند.
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کوچکترند و فضای نگهداری کمتری اشغال میکنند و حتی می توانید آن را با خود به سفر
ببرید ،اما مدلهای ایستاده به لوله خرطومی و آویز لباس مجهز هستند و فضای نگهداری
بیشتری میطلبند .این دستگاه ها ابزاری سریع و مؤثر برای از بین بردن چروک های لباس
های مختلف ،مالفه  ،روکش مبلمان و پارچه هاست .همراه ما باشید تا با ویژگی های این
دستگاه بیشتر آشنا شویم.
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بخارگر فیلیپس مدل GC558

بخارگر مدل  GC558یکی از محصوالت
باکیفیــت و کاربردی شــرکت
فیلیپس است که توان مصرفی
آن  2000وات اســت.
استفاده از بخارگر برای
صافکردن چروکهای
لباس ایــن اطمینان را به
شما میدهد که لباس برق
نمیافتد و آثار کفی اتو روی
آن باقی نمیماند و به کمک
آن میتوانیــد لباسهای
ظریف را هم بدون نگرانی
بخاردهــی کنیــد .این
بخارگر مجهز به سیستم
قطع کن خودکار ،سیستم
ضــد چکــه و بخاردهــی
عمودی است .وجود سری
پهن و شــیلنگ بخار طویل
آن کارکردن با این دستگاه
را بسیار راحت کرده است.

سایر ویژگی ها

قیمت
(تومان)
 1.945.000دارای دو چرخ کوچک با قابلیت چرخــش  360درجه ،امکان انتخاب دو
حالت بخاردهی ،قابلیت تنظیم ارتفاع میله
 3.050.000مدت زمان آماده شدن برای کار  60ثانیه ،مدت زمان کارکرد دستگاه
با یک بار پرکردن مخزن یک ساعت ،دارای چرخ برای حرکت آسان،
 3.300.000قابلیت تنظیم ارتفاع ،مجهز به سه سری خروج بخار (پد اتوکشی-
سری پرزگیر -کلیپس مخصوص خط اتو)
 7.038.000قابل استفاده با آب شهری ،دارای میز اتو ،قابلیت اضافه کردن عطر
یا بوی دلخواه به سری بخارگر

تولید ملی

به لطافت گل با محصوالت سـیگـل
خنکای پاییز روز به روز بیشتر می شــود و این سرما و خشکی حاصل از آن پوست ما را می آزارد .خشکی
پوست یکی از رایج ترین علل ایجاد چین و چروک روی پوست است .اگر به مرطوب نگه داشتن پوست دقت
بیشتری داشته باشیم و از محصوالت با کیفیت و موثر در این زمینه استفاده کنیم قطعا به حفظ جوانی پوست
خود کمک شایانی می کنیم .یکی از برندهای با کیفیت در زمینه تولید و ارائه محصوالت مراقبتی پوست که از
سطح رضایت خوبی از طرف مصرف کننده برخوردار است ،برند سی گل است .با ما باشید تا از سیر تا پیاز این
برند آگاه شوید.

یس سال  ،یس گل

قدمت برند ســی گل بیش از ربع قرن است.
این برند محصول شــرکت البراتــوار دکتر
اخوی است که در ســال  1369توسط آقای
دکتر نصراله اخوی تأســیس شــد و تولید
محصــوالت آرایشــی و بهداشــتی را با نام
تجاری سیگل آغاز کرد.
این شــرکت عالوه بر برند ســی گل تولید
کننده محصوالت مختلف آرایشی و دارویی
پوست با برندهای پریم ،فریس ،فارمد و دیپ
سنس است .موسس این شــرکت به عنوان
یک متخصص بینالمللی در زمینه آرایشی
و دارویی ســابقه همکاری با شــرکتهای
بزرگ آرایشــی مانند اورآل ،ویشی ،النکوم
و البراتوارهای دارویی سرشناس بینالمللی
و داخلی را دارد که حاصل سال ها تجربه خود
را در محصوالت البراتوار دکتر اخوی به کار
بسته و محصوالت متنوع و موثری را در اختیار
مصرف کنندگان گذاشته است.
همچنین این شــرکت اولین واحد آرایشی
و بهداشــتی در ایران اســت کــه موفق به

دریافت گواهی اســتاندارد  ISO9002از
 QMIکانادا شــده است .همچنین دریافت
گواهــی هــای AFAQ ، ISO10002
 ،ISO9001 ، HALALو   SASOدر
کنــار اخذ گواهــی نامه تاســیس و تجهیز
آزمایشــگاه آکرودیته (آزمایشــگاه همکار
وزارت بهداشــت) ،از دیگر افتخــارات این
مجموعه است.

محصوالتیسگل

سبد محصوالت سی گل بســیار پر و پیمان
اســت به طوری که شــامل انواع کرم های
روشــن کننده ،جوان کننده و ضد چروک،
ترمیم کننده ،پاک کننده ،رطوبت رســان
و مرطــوب کننده ،ضد آفتــاب ،کرم پودر و
محصوالت خاص آقایان و کودکان و مراقبت
از بدن است .گروه تحقیقاتی و تولیدی اخوی
در تالش است با به روز کردن فرموالسیون و
ارائه محصوالتی بدیع همواره در جهت ایجاد
احساس رضایت واقعی در مصرف کنندگان
گام بردارد.

