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 اینترنتی  خرید+  خارجی  و  ایرانی  لباسشویی  ماشین  بهترین از  مدل  45

 

 بهترین ماشین لباسشویی ایرانی و خارجی

 .ی توان خرید کردماشین لباسشویی یکی از سخت ترین وسایلی است که م 

های«  ها دردسرساز است، بازار مملو از اصطالحات پیچیده و »نوآوریحمل و نقل آن

 .گیری با هر خرید بزرگ و گرانی همراه استفریبنده است و البته استرس تصمیم

خبر خوب این است که یک ماشین لباسشویی با کیفیت باال برای مدت طوالنی دوام می  

 .آورد، بنابراین عاقالنه انتخاب کنید تا سالیان سال شستشوی بدون نگرانی داشته باشید

 .یکی از وسایل پرکاربرد زندگی روزمره همه افراد به شمار می رود لباسشویی ماشین

تنوع ماشین لباسشویی در بازار بسیار زیاد بوده و به همین دلیل بسیاری از خریداران در  

 .شوندرو میهای متعددی روبههنگام خرید این محصول با سردرگمی

ری که از عملکرد این محصول  اول از همه مهم است که شما با توجه به نیاز خود و انتظا

از  اینترنتی خرید دارید، جهت تهیه آن چه به صورت خرید حضوری و چه از طریق

 .های معتبر، اقدام نماییدفروشگاه

های لباسشویی را در ایران که  در ادامه با ما همراه باشید تا تعدادی از پرفروش ترین ماشین

 .تقاضا برای آنها زیاد بوده را بررسی کنیم

  و باکیفیت های مدل   فیمعر با  لباسشویی ماشین  بهترین خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 ارزان

 

 

 

 

 

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c/
https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c/
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 لیست پرفروش ترین ماشین لباسشویی در ایران

 (کیلوگرم 7با ظرفیت ) J1477 قیمت بهترین لباسشویی سامسونگ  •

آشنا در بازار ایران به شمار رفته و کیفیت این برند در  های نامسامسونگ از جمله مدل

 .ر شده استمقایسه با برندهای تجاری دیگر بر همگان آشکا

کیلوگرم از سیستم حفاظتی در مقابل نوسانات برق    7این مدل ماشین لباسشویی با ظرفیت 

 .برخوردار است

ها از مهمترین مزایای  صدا بودن آن هنگام شستن لباسکنندگی بسیار قوی و کماز قدرت پاک

 .استفاده از این محصول است

سونگ برخوردار بوده و بسیاری از  نامه سام سرویس از شرکت ساماین مدل از ضمانت

 .خریداران از کیفیت عملکردی آن بسیار راضی هستند
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 (کیلوگرم 6با ظرفیت  ) WM-621NW پرفروش ترین ماشین لباسشویی ال جی •

برنامه تعریف شده در آن، آزادی عمل   14شما با استفاده از این محصول و کمک گرفتن از 

 .ها تجربه خواهید کردای را هنگام شستشوی لباسالعادهفوق

صدای آن اشاره  توان به صفحه نمایش لمسی و شستشوی کماز مهمترین مزایای این مدل می

های  توانید از هرگونه خرابی در این مدل ماشینهمراه خود میکرد. البته شما به وسیله تلفن

 .لباسشویی آگاه شوید

وجود این آیتم به همراه موارد دیگری همچون: مصرف بهینه دستگاه و دیزاین کلی  

 .محصول باعث جلب توجه بسیاری از خریداران نسبت به این مدل شده است

 (کیلوگرم 9با ظرفیت ) TFU-94407 پرفروش ترین ماشین لباسشویی پاکشوما  •

ف محصوالت توانسته به جایگاه پاکشوما برندی ایرانی است که در زمینه تولید انواع مختل

 .نسبتا خوبی در مقایسه با سایر برندهای تولیدی، دست یابد

مجهز بودن به قفل کودک، بخارشو و همچنین مصرف انرژی پایین این مدل از مهمترین  

 .مزایایی است که باید به آنها اشاره نمود

صدای آن هنگام خشک   البته بعضی از خریداران بعد از استفاده از این محصول به سر و 

ماهه   24اند. این مدل از ماشین لباسشویی هم دارای ضمانت کردن البسه اشاره کرده

 .سرویس از شرکت پاکشوما استپاک

 (کیلوگرم 7با ظرفیت ) swd-571 بهترین مدل ماشین لباسشویی اسنوا •

محصول با  اسنوا برند ایرانی است که محال است کسی با این اسم آشنا نباشد. این مدل  

ها از روی البسه  ساز، امکان شستشوی سریع و زدودن آلودگیبرخورداری از فناوری حباب

 .کندرا فراهم می
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توان به لرزش کم، شستشوی سریع و طراحی بسیار  از مهمترین مزایای استفاده از آن می

 .مناسب آن اشاره کرد

 (کیلوگرم 8با ظرفیت ) TFW-28415 مدل کرال •

هایی که پرجمعیت هستند، بسیار کاربردی بوده  ن مدل برای آن دسته از خانوادهاستفاده از ای 

تر استفاده از آن را برای برنامه شستشو، امکان راحت 21و به دلیل برخورداری از 

 .کندبسیاری از خریداران فراهم می

اند.  د کردهلباسشویی ایراد وارکن این مدل از ماشینبسیاری از کاربران تنها به برنامه خشک

 .های متنوع آن، محصولی مناسب جهت استفاده استاما در کل با توجه به طراحی و برنامه

 (کیلوگرم 7با ظرفیت ) REN 7112 مدل آبسال •

تری  این مدل برندی داخلی است که در مقایسه با برندهای خارجی دیگر از قیمت مناسب

انواع مختلف البسه را بدون هیچگونه   تواند با فرایند شستشوی سریع،برخوردار بوده و می

 .دردسری تمیز نماید

کنندگی جایگاه اگرچه این محصول از امکانات متنوعی برخوردار نبوده اما از لحاظ تمیز

 .خوبی را در مقایسه با برندهای ایرانی دیگر به دست آورده است
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 مقایسه ماشین لباسشویی درب از جلو و درب از باال

اولین قدم برای محدود کردن انتخاب خود این است که تصمیم بگیرید که آیا ماشین 

 .لباسشویی درب از جلو را ترجیح می دهید یا ماشین لباسشویی با درب از باال

ممکن است از قبل بر اساس ماشین لباسشویی، فضای لباسشویی یا حتی تحرک قبلی خود  

ررسی این را دارد که چرا یکی یا دیگری ممکن  ترجیحی داشته باشید، اما همیشه ارزش ب 

 .است برای شما مناسب باشد

 ماشین لباسشویی درب از جلو •

های لباسشویی درب جلو معموالً هزینه بیشتری نسبت به درب از باال دارند، اما ماشین

 .کنندعملکرد بهتری دارند و آب و انرژی کمتری مصرف می
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به آرامی لباس شما را برمی دارند و مکرراً در آب    آنها در یک عمل غلتشی، با چرخاندن

 .شستشو می اندازند

 .در حالی که خشن به نظر می رسد، آنها در واقع با لباس ها کامال مالیم هستند

از آنجایی که آنها آب کمتری مصرف می کنند، چرخه شستشو اغلب بیشتر از مدل درب از  

درب از جلو دارای چرخه شستشوی سریع   باال طول می کشد، اگرچه بسیاری از مدل های 

 .هستند

اگر آب گرم دارید و می خواهید از آن برای شستشو استفاده کنید، به ماشین لباسشویی با  

اتصال آب گرم نیاز دارید. یافتن مدل های درب از جلو با اتصال دوگانه آب سرد و گرم می  

 .تواند دشوار باشد زیرا اکثر آنها بخاری داخلی دارند

 :مثبت  نکات

 با لباس مالیم تر  .1

 .معموال آب کمتری مصرف می کند .2

 .به طور کلی هنگام شستشو در آب گرم از نظر انرژی کارآمدتر است .3

 .کمتر از مواد شوینده استفاده می کنید .4

 .برنامه های بیشتر و گزینه های دمای باالتر .5

 .ارزان تر برای اجرا .6

)و ارزانتر اگر از خشک   سرعت چرخش باالتر، به معنی خشک شدن سریعتر .7

 .کن لباس استفاده کنید( 

بهترین برای فضاهای کوچک، می توانید بیشتر در زیر یک نیمکت قرار دهید یا   .8

 .یک خشک کن روی آن یا باالی آن قرار دهید



  

    

 

7 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی  خرید+  خارجی  و  ایرانی  لباسشویی  ماشین  بهترین از  مدل  45

 

 :منفی  نکات

 .چرخه شستشو طوالنی تر، در برخی موارد بیش از سه ساعت .1

بازیابی کلیدها، تلفن ها یا سایر اقالم باقی مانده در جیب ها در اواسط چرخه   .2

 .دشوار یا غیرممکن است

 .به طور کلی خرید گران تر است .3

 .پس از شروع چرخه، اغلب نمی توانید به بار شستشو اضافه کنید .4

 .برای حرکت سنگین است .5

مخصوص نیاز برخی از آنها اگر روی کف چوبی قرار گیرند به براکت های  .6

 .دارند

 .برخی از آنها ممکن است بدلیل مصرف کم آب، آبکشی ضعیفی داشته باشند .7

 ماشین لباسشویی درب از باال •

تر  تر هستند، وزن کمتری دارند و سریعهای لباسشویی با درب باال معموالً ارزانماشین

 شویند، ازمدل های جلویی می

تر هستند و معموالً به خوبی  های شما خشناسکنند، با لب اما آب بسیار بیشتری مصرف می

 .شویندنمی

کنند،  های شما استفاده میبر خالف مدل های جلویی که از نیروی جاذبه برای شستن لباس

 کنند، های شما استفاده میمدل های باالیی از آب زیادی برای شناور کردن لباس

 .کنندا استفاده میهسپس از پروانه یا همزن برای حرکت دادن و شستن لباس
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 :مثبت  نکات

 .نسبت به مدل های جلو قابل اعتمادتر هستند .1

 .زمان های چرخه شستشو کوتاه تر می باشد .2

 .به طور کلی خرید ارزان تر است .3

 .سبک تر و راحت تر حرکت می کند .4

 .پس از شروع چرخه به راحتی می توان لباس اضافه کرد .5

کاغذی، کلید و تلفن از جیب ها در بازیابی وسایل فراموش شده مانند دستمال  .6

 .اواسط چرخه آسان تر است

 .به طور کلی عملکرد آبکشی بهتری دارد .7

 :منفی  نکات

 .به طور کلی روی لباس خشن تر است .1

 .از آب بیشتری نسبت به مدل های جلو استفاده می کنید .2

 .هنگام شستشو در آب گرم انرژی بیشتری مصرف می کنید .3

 .از مواد شوینده بیشتر استفاده می کنید  .4

 .هزینه بیشتری برای اجرا دارد .5
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 نکات مهم هنگام خرید ماشین لباسشویی ایرانی موجود در بازار

 ظرفیت و اندازه دستگاه •

اعضای خانواده خود انتخاب کنید. اگر خانواده ظرفیت دستگاه را با توجه به نفرات 

 .کیلوگرم بسیار مناسب است 8پرجمعیتی دارید، تهیه ماشین لباسشویی تا ظرفیت 

 برنامه های مختلف شستشو دهنده لباس  •

اگر قصد استفاده روزانه از دستگاه را دارید، سعی نمایید مدلی انتخاب نمایید که از برنامه  

 .وردار باشدشستشوی سریع البسه برخ 

 .های مختلفی در بازار وجود داشته که از این قابلیت برخوردار هستندمدل

 محل نصب دستگاه •

به محل نصب دستگاه در محل مورد نظر توجه نموده و سعی کنید محصولی را جهت خرید  

 .انتخاب نمایید که از اندازه و ابعاد مناسب برخوردار باشد
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دار توجه کنید که استفاده از آن جهت باز و بسته شدن  های لباسشویی دربدر مورد ماشین

 .درب، راحت باشد

 یا تمام اتوماتیک ماشین لباسشویی نیمه اتوماتیک  •

گیری نموده و بعد جهت خرید  اتوماتیک بودن محصول تصمیم در مورد اتوماتیک یا نیمه

 .اقدام کنید

های اتوماتیک تنها کافی است که دستگاه را به برق وصل کرده و با اضافه  در مورد مدل

 .ها به صورت خودکار انجام شودکردن مایع رختشویی، فرایند شستشوی لباس

اتوماتیک، باید آب را جهت شستشوی البسه به صورت دستی در دستگاه  های نیمها در مدلام

 .بریزید

 طراحی و دیزاین  •

 .توجه به طراحی و دیزاین محصول از مهمترین فاکتورهای هنگام خرید است

های لباسشویی مختلفی وجود دارند که طراحی آنها از لحاظ ظاهری بسیار  در بازار ماشین

 .تمتنوع اس

ها از جنبه عملکردی، تفاوت چندانی با هم نداشته و تنها تعبیه کلیدهای کنترل بر  این مدل

 .های مختلف دستگاه بوده که باعث تفاوت آنها از لحاظ ظاهری شده استروی قسمت

 ارزان  و   باکیفیت  های مدل  معرفی با واش  مینی  بهترین خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%b4/%22%22
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 راهنمای نگهداری از ماشین لباسشویی 

ی کامل را  هنگام استفاده از این دستگاه پرکاربرد باید به موارد مهمی توجه نمود و آگاه

ای از این  جهت استفاده درست و اصولی از محصول، به دست آورد. در ادامه به گوشه

 :کنیمشوند، اشاره میفاکتورهای مهم که باعث جلوگیری از استهالک محصول می

بر اساس ظرفیت و توان دستگاه، داخل آن را پر کنید. فراموش نکنید که   •

 .ها دارندهای لباسشویی نیاز به مقداری فضای خالی جهت شستشوی لباسماشین

ها را بر اساس نوع جنس، ترکیب و رنگ آنها تفکیک کرده تا  قبل از استفاده، لباس •

 .مشکلی هنگام شستشوی البسه به وجود نیاید 

ها تنظیم نموده و به  همیشه درجه دستگاه را به میزان الزم و با توجه به کثیفی لباس •

ر باعث آسیب  هیچ عنوان دمای دستگاه را هنگام شستشو افزایش ندهید. زیرا این کا

 .شودهای دور تا دور ماشین لباسشویی میبه مخزن و الستیک

تمیز کردن قطعات دستگاه از مهمترین مواردی است که نباید آنها را فراموش کنید.   •

سالی یکبار محفظه جاپودری و فیلتر ماشین لباسشویی را تمیز نموده تا در عملکرد  

 .کلی آن هیچگونه اختاللی ایجاد نشود

اینکه عمر دستگاه خود را افزایش داده و از استهالک قطعات آن جلوگیری   برای •

ای محصول را هر چند وقت یکبار در برنامه مراقبتی خود  نمایید، سرویس دوره

 .قرار دهید تا مشکل چندانی از لحاظ عملکردی برای دستگاه، پیش نیاید
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 اینترنتی  خرید+  خارجی  و  ایرانی  لباسشویی  ماشین  بهترین از  مدل  45

 

 جمع بندی خرید و قیمت ماشین لباسشویی 

ترین ماشین لباسشویی و لیست پرفروش ترین ماشین لباسشویی های  حاال احتماال با به

و نیاز خودتان به خوبی می دانید کدام یک    موجود در بازار ایران آشنا شدید و طبق سلیقه

 .را انتخاب کنید

  خانگی لوازم یسته بندو مقایسه امروز گرین لیست در د اینترنتی خرید راهنمای امیدواریم

 .برای خریدی اقتصادی و هوشمندانه به شما کمک کرده باشد برقی

 .میان می گذارید سپاسگزاریمهمراهان عزیز از اینکه نظرات ارزشمند خود را با ما در 

در ادامه تالش کردیم جدیدترین و مقرون به صرفه ترین محصوالت موجود در بازار را 

برای شما جمع آوری کنیم. امیدواریم با مقایسه مشخصات آنها تجربه یک خرید آنالین موفق  

 .را داشته باشید
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