ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪﮔﯽ دوﮔﺎﻧﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﺮان

ﯾﺨﭽﺎل ﻓﺮﯾﺰر  RT7000ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﺑﺮدی در ﺑﺎزار اﯾﺮان

اﯾﻦ روزﻫﺎ درﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺎزه و ﺳﺎﻟﻢ در آﺷﭙﺰی و اﻫﻤﯿﺖ آن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﯿﺎری ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﮐﺜﺮ
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ؛ وﻟﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
روزﻣﺮه و ﺷﻠﻮﻏﯽﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪرن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻤﺘﺮ وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﻣﻬﯿﺎ
ﺷﻮد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻄﻠﻮب اﯾﻦ ﻣﻮاد در ﯾﺨﭽﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻓﻀﺎ ﯾﺎ
ﻧﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻢ اﺳﺖ .ﯾﺨﭽﺎل ﻓﺮﯾﺰر ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ  RT7000ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ اﻧﺤﺼﺎری Twin Cooling
 Plusرا ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﻧﻮآوری ﺑﺮای رﻓﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮد.
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را ﻣﺜﻞ روز اول و ﺗﺎزه ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ!
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﻼﺳﯿﺪه ﺷﺪن ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت در ﯾﺨﭽﺎل ،ﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دور رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪن آن
ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﯾﺎ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻃﻌﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯿﻮهﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻧﮕﻬﺪاری در ﯾﺨﭽﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻃﺮاوت اوﻟﯿﻪ را ﻧﺪارد .اﯾﻦﻫﺎ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﺨﭽﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﻄﻌﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ در
ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﯾﺨﭽﺎل  30درﺻﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﯾﺨﭽﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ  70درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در
ﯾﺨﭽﺎلﻫﺎی ﺑﺎﻻﻓﺮﯾﺰر ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ )ﺳﺮی  (RT7000از ﻓﻨﺎوری ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪﮔﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ) (Twin cooling plusاﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد رﻃﻮﺑﺖ و ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺣﻔﻆ ﺷﻮد .در واﻗﻊ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ از ﺗﺎزﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد ،در ﯾﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺮد.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﯾﺪﺑﺎیﺳﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻻﻓﺮﯾﺰر ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻧﮕﺮان ﻃﻌﻢ و ﺑﻮی ﺑﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﺮﯾﺰر ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ!
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راهﺣﻠﯽ ﺑﺮای از ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺠﺎد ﻃﻌﻢ و ﺑﻮی ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع در ﻓﺮﯾﺰر
ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﯿﺪن آب ،ﺑﻮی ﻣﺎﻫﯽ در آن اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ در ﺣﯿﻦ ﺧﻮردن ﺑﺴﺘﻨﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﻃﻌﻢ اوﻟﯿﻪاش را از دﺳﺖ داده و ﺑﻮی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽدﻫﺪ .دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺑﻮﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ،ﮔﺮدش ﻫﻮای
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ ﯾﺨﭽﺎل و ﻓﺮﯾﺰر اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﯾﺨﭽﺎل ،ﯾﮏ ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه ﻣﺸﺘﺮک ﻓﻀﺎی ﯾﺨﭽﺎل و ﻓﺮﯾﺰر
را ﺧﻨﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺒﺎدل ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻓﻀﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻮی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﺨﭽﺎل ﻫﻤﺮاه ﺟﺮﯾﺎن
ﻫﻮا وارد ﻓﺮﯾﺰر ﻣﯽﺷﻮد و اﻗﻼم ﯾﺦزده ،ﺑﻮی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ داﺧﻞ ﯾﺨﭽﺎل را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ در ﯾﺨﭽﺎل  ،RT7000دو
ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﺰا ﺑﺮای ﻣﺤﻔﻈﻪﻫﺎی ﯾﺨﭽﺎل و ﻓﺮﯾﺰر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺒﺎدل ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا ﺑﯿﻦ ﯾﺨﭽﺎل و ﻓﺮﯾﺰر ﻣﯽﺷﻮد
و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺑﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ داﺧﻞ ﻓﺮﯾﺰر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﮕﺮان ﻓﻀﺎی ﯾﺨﭽﺎل ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ!
اﯾﻦ روزﻫﺎ اﮐﺜﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺟﻮانﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎیﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻓﻀﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ
در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮسﺗﺮ اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه را در
ﯾﺨﭽﺎل ﺟﺎﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺨﭽﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی زﯾﺎدی را در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ اﺷﻐﺎل ﻧﮑﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻓﻀﺎی
دروﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﯾﺨﭽﺎل  RT7000ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻی
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﮐﻠﯽﺷﺎن را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﻧﮕﺮان ﻧﮕﻬﺪاری آنﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺪل  RT840اﯾﻦ ﯾﺨﭽﺎل ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  620ﻟﯿﺘﺮی ،دارای ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
اﺳﺖ .ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﯾﺨﭽﺎل در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد آن ،ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺎﯾﻖﺑﻨﺪی
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎرﯾﮏ ﺷﺪن دﯾﻮارهﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ،ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
 RT7000اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ از ﻓﻀﺎی ﯾﺨﭽﺎل ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را ﻧﻪ در ﯾﮏ
ﻓﻀﺎی از ﻗﺒﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﺧﺎص ،ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﯾﺨﭽﺎل و ﻓﺮﯾﺰر ،ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮدﺗﺎن ﮐﺎرﺑﺮی ﯾﺨﭽﺎل و ﻓﺮﯾﺰرﺗﺎن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ!
ﻓﻀﺎی درون ﯾﺨﭽﺎلﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺎ ﺣﺪی دﺳﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺬارد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎز ﻫﻢ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﻌﻄﺎف و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﮐﺎراﯾﯽ ﯾﺨﭽﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻧﯿﺎز آﻧﻬﺎ را رﻓﻊ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺎن دارﯾﺪ و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﯾﺨﭽﺎل در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ دارﯾﺪ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ،ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ﯾﺨﭽﺎل را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ درون
ﻓﺮﯾﺰر ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ،راهﺣﻠﯽ ﻧﻮآوراﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﻨﺎوری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ )Smart
 (Conversionرا ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﮐﺎرﮐﺮد ﯾﺨﭽﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز او را
ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﻣﺜﺎلﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪهای ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﯾﺨﭽﺎل دارد ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺨﺶ ﻓﺮﯾﺰر را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﺨﭽﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﺨﭽﺎل ،آن ﻗﺴﻤﺖ را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻟﺒﺎس و ﺷﻮﯾﻨﺪه ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺎﺷﯿﻦ
ورود ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﭘﺮ ﺳﺮوﺻﺪای ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﺮان
ﯾﺨﭽﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،دارای اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر اﯾﻨﻮرﺗﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی
را ﺗﺎ  40درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﯾﺦﺳﺎز اﯾﻦ ﯾﺨﭽﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺤﺮک اﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ
داﺧﻞ ﻓﺮﯾﺰر ،آن را از ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﯾﺨﭽﺎل  RT7000دارای ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی
داﺧﻞ ﯾﺨﭽﺎل را اﺳﺘﺮﯾﻠﯿﺰه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از  99.9درﺻﺪ از آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮﮐﺮدن از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد .اﯾﻦ ﯾﺨﭽﺎل در ﺳﻪ
ﻣﺪل  RT840, RT860و  RT820ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
==============================
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

ورود ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﭘﺮ ﺳﺮوﺻﺪای ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﺮان

 :CES 2016از راه دور درون ﯾﺨﭽﺎل ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺳﺮک ﺑﮑﺸﯿﺪ  +ﺗﺼﻮﯾﺮ

اوﻟﯿﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ از ﯾﺨﭽﺎل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﻤﺴﯽ ﺑﺰرگ

ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﻪ ﯾﺨﭽﺎل ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﯽﻣﯿﻞ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﺷﻤﺎ را ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺷﺎرژ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!

 14دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی ﺧﻤﯿﺪه دﻧﯿﺎ در ﺳﺎل 2016

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی  4Kﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در راهاﻧﺪ  +ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 10ﺗﻴﺮ 1395
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