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نبض بازار

مقایسه قیمت و ویژگی های چند مدل پرفروش و محبوب اتو پرسی

لباسها را دست کدام اتــو بسپاریم؟

معصومه
جمالی

روزنامهنگار

پوشیدن لباس های تمیز و اتو کشیده همیشه چشم نواز است ،اتوکشی با اتوهای معمولی
شاید کمی زمانبر به نظر برسد اما با توجه به تنوع اتوها ،امروزه همه نوع لباس را می توان
به راحتی صاف کرد .از اتو بخارهای معمولی بگیر تا اتوهای بخارگر که برای انواع لباس های
مجلسی مناسب هستند و اتوهای پرس با امکانات مختلف برای اتوکشی انواع دیگر لباس.
به جرئت می توان گفت امروزه پیشرفت فناوری در معمولی ترین کارهای روزانه مان نقش
به سزایی ایفا می کند و سعی بر آسان کردن امور دارد .این موضوع در لوازم خانگی برقی
بسیار گسترده است .یکی از این وسایل که دچار تغییر و تحوالت بسیاری شده اتو است؛ اتو

پرس ازجمله دستگاههایی است که تا همین چند سال پیش فقط برای مصارف تجاری تولید
ت اما رفته رفته با توجه به توانایی زیاد
میشد و در خشکشوییها مورد استفاده قرار می گرف 
آن برای صاف کردن چروک لباسها ،عالوه بر مدل های تجاری ،انواع سبکتر و پیشرفتهتر
آن برای مصارف خانگی روانه بازار شد و امروزه در بسیاری از منازل مورد استفاده قرار می
گیرد .البته اتوکشی لباسها را با اتو بخار معمولی هم میتوان انجام داد ،اما با اتو پرسی کار
راحتتر و سریعتر است .با ما همراه باشید تا با چند مدل پرفروش و محبوب اتو پرسی در
بازار بیشتر آشنا شویم.

اتریخچهاتوپریس

یکی از مهمترین
ویژگیهای اتو
پرسیمساحت
بخش پرس آن
است .هر چه
مساحت این
بخشبیشتر
باشد ،فضای
بیشتری برای کار
دارید و میتوانید
کار اتوکشی را
سریعتر و بهتر
انجام دهید
و مالفهها و
پردهها را هم به
راحتی اتو کنید.
مناسبترین ابعاد
برای دستگاه
اتو پرس حدود
 ۵۶سانتیمتر
طول و حدود ۲۵
سانتیمترعرض
است

اولین اتوی برقی در سال  1882به ثبت رســید ،این اتو مانند خیلی از اتوهای الکتریکی اولیه سیم برق نداشت و روی یک پایه گرم می شد اما مشکل مهم این بود که آرام آرام گرم می شد و پس از استفاده خیلی
زود سرد می شد و باید مدام آن را گرم می کردند .پس از آن در قرن جدید فناوری ساخت اتو پیشرفت چشمگیری کرد و روز به روز با امکانات بیشتر و استفاده ساده تر جای خود را در منازل باز کرد و به وسیله ای
متعارف تبدیل شــد تا این که درسال  1926شرکت الدک اولین اتوی بخار را به بازار عرضه کرد امااز اتوی بخار تا دهه  1940استقبالی نشد .بعد از آن اتوهایی تولید شدکه زنگ نمی زد و چکه نمی کرد و می شد
در آن ها حالت های بخار یا خشک را انتخاب کرد .نخستین اتو که خودکار خاموش می شد در  1984عرضه شد .در سال  1995نیز شبیه ترین اتوها به اتوهای امروزی که دارای پوشش نچسب بودند ابداع شدند.
در سال های اخیر نیز اتوها با پیشرفت قابل مالحظه ای همراه بوده اند و ما شاهد اتوهای مختلف با ویژگی ها و امکانات مختلف هستیم.

اتوپرسژانومهمدل3300

اتوپریسویداسمدل 1027

اتو پرس ژانومه مدل  3300یکی از انواع مدل های این برند معتبر اســت که به عنوان بزرگ ترین
سازنده اتو پرس و چرخ خیاطی در دنیا شــناخته شده است .این دستگاه با قدرت بخاردهی 1600
وات و خروجی بخــار  90گرم در دقیقه از تــوان و گرمادهی خوبی برخوردار اســت .وزن آن 13
کیلوگرم و جنس کفی آن آلومینیوم دایکســت است ،مخزن آب با گنجایش  300میلی لیتر دارد و
از نمایشگر دیجیتال تعبیه شده روی آن شما می توانید تنظیمات
با استفاده
مختلف را به راحتی اعمال کنید و
اتوکشی راحتی داشته باشید .از
دیگر ویژگی های آن می توان به
داشتن سیستم قطع خودکار،
سیســتم ضدچکه ،سیستم ضد
رســوب ،بخاردهی عمودی و قابلیت
تنظیم میزان بخاردهی اشاره کرد.

اتوپریسابیرتونمدل BSI-100

ویداس اولین تولیدکننده اتو پرس تمام دیجیتال لمسی
در ایران است .کف اتوپرس ویداس مدل  1027یکی از
محصوالت پرفروش این برند است .این دستگاه با توان
 1750وات قدرت بخاری دهی  120گرم در دقیقه را از
کف دارد .جنس کفی آن آلومینیوم با روکش تفلون است
و مخزن آب با گنجایش  800میلی لیتر دارد که این گنجایش زیاد
مخزن کارکردن با آن را راحتتر می کند .همچنین قابلیت تنظیم میزان
بخاردهی ،سیستم قطع کن خودکار ،قابلیت اتوکشی خشک و داشتن پایه
فلزی با قابلیت تنظیم ارتفاع از دیگر ویژگی های آن به شمار می رود.

اتوپریسدومنامدلSP4400Neo

اتو پرســی بایترون مدل  BSI-100با توان
 1600وات دارای پنل کنترل ســادهای است
که استفاده از آن را آسان می کند .برای ایمنی
بهتر دستگاه مجهز به قطع کن خودکار است.
همچنیــن امــکان تنظیم درجــه حرارت،
فعالســازی یا غیرفعالسازی سیستم
بخار ،سیســتم ضد چکه و سیســتم
ضد رســوب از دیگر ویژگــی های آن
اســت .کیفیت باال و قیمت مناسب از
ویژگیهای محصوالت بایترون است.

اتو پرسی دومنا مدل  SP4400 Neoمحصولی
با کیفیت و مناسب مصارف خانگی است .پایه این
دستگاه تلسکوپی است و قابلیت تنظیم ارتفاع
پایه متناســب با قد کاربر از ویژگی های مطلوب
آن است .همچنین این اتو را میتوان با پایه و بدون پایه استفاده کرد.
مخزن این اتو  750میلی لیتــر گنجایش دارد و کارکردن با آن
بسیار راحت است .کفی این دستگاه روکش تفلون دارد
و با توان  2200وات یک محصول قدرتمند محسوب می
شود .دستگاه دارای سیستم ضد رسوب و قطع کن خودکار است.

نکات قابل توجه برای خرید اتو پریس:
توان دستگاه یا به عبارت بهتر میزان توانایی تولید گرما یکی از
ویژگی های مهم اتو پرس است .هر چه وات دستگاه باالتر باشد ،بهتر
است .توجه داشته باشید هر قدر توان بیشتر باشد انرژی بیشتری
هم مصرف میکند!
در اتو پرس از آب برای تولید بخــار و از بین بردن چروکهای
لباس اســتفاده میکنند .هر چه مخزن آب اتو ظرفیت بیشــتری
داشته باشد ،اتو بخار بیشتری تولید میکند و راحتتر پارچهها را
صاف خواهد کرد .همچنین الزم نیست مدام مخزن را پر کنید .در
اتوهایی که قابلیت شلیک بخار دارند نیز بهتر است مخزن آب اتو
ظرفیت بیشتری داشته باشد.
هر نوع پارچه به حرارت ،فشــار و مقدار بخار متفاوتی نیاز دارد
برند و مدل

قیمت(تومان)

جنس کف
آلومینیوم
دایکست

توان(وات)

و بهتر اســت بتوانید مقدار خروجی بخار و درجه حرارت را برای
پارچههــای مختلف تنظیم کنید ،پس دقــت کنید اتویی که می
خرید قابلیت تنظیم دما و میزان بخار داشته باشد.
یکی از مهمترین ویژگیهای اتو پرسی مساحت بخش پرس آن
است .هر چه مساحت این بخش بیشتر باشد ،فضای بیشتری برای کار
دارید و میتوانید کار اتوکشی را سریعتر و بهتر انجام دهید و مالفهها
و پردهها را هم به راحتی اتو کنید .مناسبترین ابعاد برای دستگاه اتو
پرس حدود  ۵۶سانتیمتر طول و حدود  ۲۵سانتیمتر عرض است.
از آن جا که اتو پرس دستگاهی سنگین است بهتر است مکانی
ثابت برای آن در نظر بگیرید اما اگر مجبورید پس از هر بار استفاده
آن را جابهجا کنید ،سعی کنید نوع سبکتر ( بین  10-8کیلوگرم)

را انتخاب کنید.
یکی از قابلیت های مهم که برخی دستگاههای اتو پرس دارند،
قابلیت خاموششدن خودکار است .به این ترتیب که اگر دستگاه
بیاستفاده روشــن بماند به صورت خودکار خاموش میشود ،این
ویژگی عالوهبر حفظ ایمنی افراد باعث می شود دستگاه بیشازحد
داغ نشود و از خطرات احتمالی بعدی پیشگیری می کند.
یکی از قسمت های مهم و سخت لباس برای اتوکشی ،آستین آن
است و به دلیل شکل لوله ای آن امکان اتوکشی آن با اتوپرس وجود
ندارد .بنابراین بعضی از این دستگاه ها میز مخصوص اتوی آستین
دارند که در قسمتی از دستگاه نصب شده است ،پس دقت کنید که
اتوی انتخابی شما از این امکان برخوردار باشد.

مقایسهچندمدلپرفروشومحبوباتوپریسدرابزار

گنجایش مخزن امکان
تنظیم بخارو
قطع کن خودکار آب (میلی لیتر) اسپری آب

اتو پرسی ژانومه
مدل 3300

۴,۴۲۰,۰۰۰

1200-1600

دارد

300

ندارد

اتو پرسی بایترون
مدل 100-BSI

 ۳,۷۷۳,۰۰۰تفلون نچسب 1200-1600

دارد

150

ندارد

توپرس ویداس
مدل 1027-VIR

۴,۳۰۰,۰۰۰

اتو پرسی دومنا
مدل Neo SP4400

آلومینیوم
با روکش
تفلون

1600-2000

دارد

800

دارد

۷,۲۶۵,۰۰۰

تفلون

2000-2400

دارد

750

ندارد

بخاردهی سایر ویژگی ها
سیستم سیستم
ضد چکه ضد رسوب عمودی
خروجی بخار 90گرم بر دقیقه ،زمــان آمادگی بخار  3دقیقه،
سیستم بخار از باال ،طول صفحه  26اینچ ،دارای شاسی بخار،
دارد
دارد
دارد
قدرت پرس معادل  50کیلوگرم ،مجهز به نمایشگر دیجیتال
و قابلیت تنظیم میزان بخاردهی
دارای روکــش پارچــه ای ضــدآب و نســوز،امکان تنظیــم
ندارد
دارد
دارد
درجهحرارت
صفحه نمایشگر LEDتمام لمسی ،قابلیت تنظیم دما ،قابلیت
دارد اتوکشی خشک ،دارای پایه فلزی با قابلیت تنظیم ارتفاع
ندارد
ندارد
ندارد

دارد

ندارد

دارای پایه تلسکوپی با قابلیت تنظیم ارتفاع

