دﺳﺘﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺦ ﺣﺒﻪ ای
دﺳﺘﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺦ ﺣﺒﻪ ای
دﺳﺘﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺦ ﺣﺒﻪ ای  :ﯾﺦ ﺣﺒﻪ ای ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از اﺳﻤﺶ ﭘﯿﺪا اﺳﺖ ﯾ ﻧﻮﻋ از ﯾﺦ ﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺒﻪ ﺣﺒﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  ،دﺳﺘﺎه ﻫﺎﯾ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﯾﺦ ﻫﺎی ﺣﺒﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﺨﺴﺎز ﺣﺒﻪ ای ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد .ﯾﺨﺴﺎز ﻫﺎی ﺣﺒﻪ ای ﻃ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل ﻫﻮاداران ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﮐﻪ ﯾﺦ ﺳﺎز ﻫﺎی ﺣﺒﻪ ای را ﻣﯿﺘﻮان در ﻣﻨﺎزل  ،ادارات و… ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد
اﯾﻦ ﯾﺨﺴﺎز ﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از اﯾﻦ ﻣﺎن ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﮐﺎﻓ ﺷﺎپ ﻫﺎ  ،رﺳﺘﻮران ﻫﺎ  ،ﻏﺬا ﺧﻮری
ﻫﺎ  ،ﻫﺘﻞ ﻫﺎ و… ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﯾﺨﺴﺎز ﻫﺎی ﺣﺒﻪ ای در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﺎﺻ ﻃﺮاﺣ ﻣﯿﺮدد.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﯾﺨﺴﺎز ﺣﺒﻪ ای  10ﮐﯿﻠﻮﯾ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻨﺎزل ﻃﺮاﺣ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﻪ راﺣﺘ در ﻣﻨﺰل ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ  ،اﯾﻦ ﯾﺨﺴﺎز ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ روزاﻧﻪ  10ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﯾﺦ را دارا ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ ﯾﺨﺴﺎز ﺣﺒﻪ ای در اﺑﻌﺎد ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ  40ﮐﯿﻠﻮﯾ در
رﺳﺘﻮران ﻫﺎ و ﮐﺎﻓ ﺷﺎپ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺮدد  ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﯾﺨﺴﺎز ﻫﺎی ﺣﺒﻪ ای  1ﺗﺎ  5ﺗﻨ ﻧﯿﺰ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﯾﺦ ﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد.
اﻣﺮوزه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺮدم از اﯾﻦ دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺦ ﺣﺒﻪ ای ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﭼﯿﻨ و ﺗﻘﻠﺒ دﺳﺘﺎه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ

ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺧﺮﯾﺪار ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو ﻧﻤ ﮔﺮدد ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗ از ﻟﺤﺎظ ﻇﺎﻫﺮی ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت آﻧﻬﺎ در ﻗﺴﻤﺖ
ﻗﻄﻌﺎت داﺧﻠ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺨﺴﺎز ﺣﺒﻪ ای ﺣﺘﻤﺎً ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺎه دارای ﺑﺮﮔﻪ ﮔﺎراﻧﺘ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﺗﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
ﺗﻤﺎس ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺗﻤﺎس ﺑﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺤﺼﻮل در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤ آن ﯾﺦ
ﺳﺎز ﺣﺒﻪ ای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺳﺮﯾﺎل دﺳﺘﺎه را در ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻧﺪه دﺳﺘﺎه وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ،
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﺧﺖ  ،ﮔﺎراﻧﺘ و… ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وﯾﮋه ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺨﺴﺎز ﺣﺒﻪ ای
در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﺨﺴﺎز ﺣﺒﻪ ای ﺧﺎﻧ دارﯾﺪ ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وﯾﮋه ای ﺑﺮای ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری وارد ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﯾﺦ ﺳﺎز ﻫﺎی ﺣﺒﻪ ای ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﯾﺨﺴﺎز ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺒﻪ ای ﻗﺎدر اﺳﺖ ﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﺨﺴﺎز ﻫﺎی ﺣﺒﻪ ای  Aztechاﺷﺎره ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .اﯾﻦ ﯾﺨﺴﺎز ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ و دارای
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ  12ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮﻃ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش  10ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﯾﺨﺴﺎز ﺣﺒﻪ ای آزﺗ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻨﺎزل  ،ﮐﺎﻓ ﺷﺎپ ﻫﺎ  ،رﺳﺘﻮران ﻫﺎ  ،ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی اداری و… ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﭼﺮاﮐﻪ
در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ  10ﮐﯿﻠﻮﯾ 15 ﮐﯿﻠﻮﯾ 40 ، ﮐﯿﻠﻮﯾ و  50ﮐﯿﻠﻮﯾ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﺨﺴﺎز ﻫﺎی ﺣﺒﻪ ای آزﺗ از ﺑﺪﻧﻪ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﯿﻞ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ داﺧﻠ ABS ﻃﺮاﺣ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده و از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ ﯾﺨﺴﺎز
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﭘﺮ ﺷﺪن ﻣﺨﺰن ﻣﻮﺗﻮر ﯾﺨﺴﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ،
در اﯾﻦ ﺻﻮرت دﺳﺘﺎه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﺦ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه را ﺗﺎ  72ﺳﺎﻋﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺪون آب ﺷﺪن ﻧﻬﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ.

