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 مزایا و معایب اتوپرس
ها قدرت باال و کاربرد بسیاری دارند. این نوع از اتوها، نسبت به سایر اتوهای معمولی دارای کیفیت بیشتری اتوپرس

باشند. به علت استفاده از نمایشگر دیجیتال در برخی از های مختلف مناسب میهستند و برای اتوی انواع پارچه

توان نوع پارچه و قدرت آن را تنظیم کرد تا خروجی کار در بهترین حالت قرار گیرد و میها، انواع جدید اتوپرس

های ها و کارگاهآسیب رسیدن به پارچه را به حداقل برساند. البته درست است که از اتوپرس بیشتر در خشکشویی

لت استفاده آسان، قدرت باال و تر به عهای کوچکشود، ولی امروزه این نوع از اتو در اندازهخیاطی استفاده می

 داران لوازم خانگی مواجه شده است.سرعت اتوکشی زیاد با استقبال زیادی از طرف دوست

 

 مزایای اتوپرس

 های لباستوان و قدرت زیاد در اتو و صاف کردن چروک 

 شوییهای بزرگی مثل ملحفه، پرده و غیره و عدم نیاز شما به خشکاتوکشی پارچه 

  هادر اتوکشی تمامی لباسسرعت زیاد 

 های مختلف صفحات آن در بازار به منظور انتخاب اندازه دلخواهوجود اندازه 

 های ریز وزن سنگین صفحات آن جهت برطرف کردن چین و چروک 

 ایمنی باال با قطع کن خودکار و هشدار در هنگام اتمام زمان مناسب برای اتوکشی لباس 

 های بزرگی مانند پرده و ملحفهی اتو کردن پارچهجویی در زمان، مخصوصا براصرفه 
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 شوییصرفه جویی در هزینه، به علت عدم نیاز به خشک 

 وجود نمایشگر دیجیتال تنظیمات بر اساس نوع پارچه و البسه 

 های پرجمعیتدارای صرفه اقتصادی بیشتر برای خانواده 

  ایجاد فشار کمتر به کمر، با توجه به حالت میزگونه آن 

 ارد کردن فشار زیاد، به علت دارا بودن صفحات سنگین پرسعدم و 

 وجود سطح دسترسی برای اتو کشی تا ده برابر بیشتر نسبت به اتوهای معمولی 

 نمایش میزان آب موجود در مخزن 

 قابلیت قطع کامل بخار و اتو کردن به حالت خشک 

 ل دارندوجود قفل در بخش دسته اتوپرس، ویژه کسانی که کودک خردسال در منز 

 هایی مانند کتان قابلیت ایجاد بخار فشار باال، برای تسریع و بهبود در اتو کردن برخی از پارچه 

  هازدایی خودکار و فیلتر آب برای جلوگیری از ایجاد رسوب در برخی مدلقابلیت رسوب 

 تا یک ساعت و  هاتر اتوپرس نسبت به سایر اتوهای بخار معمولی، که در برخی از مدلوجود مخزن بزرگ

 نیم به طور مداوم قابلیت اتوکشی وجود خواهد داشت.

 

 معایب اتوپرس

 ترگران بودن آن نسبت به اتوبخارهای معمولی و کوچک 
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 دار و نازکهای چیندقت بیشتر در هنگام استفاده از اتوپرس برای پارچه 

 ها، سرآستین و غیره البسه، مانند اطراف تکمه عدم استفاده مناسب برای نقاط نامتقارن و کوچک 

 وزن نسبتا زیاد آن 

 شمار دیگر آن، از اشغال فضای زیاد به علت بزرگ بودن آن )البته خیلی از افراد به دلیل وجود مزایای بی

 پوشند.(این عیب چشم می

 

 یریگجهینت

های اتوشده دارند و به علت زمان یا هزینه زیاد افرادی که وسواس زیادی در پوشیدن لباس خرید اتوپرس برای

های پرجمعیت نیز شویی مراجعه کنند، گزینه مناسبی است. همچنین این اتو برای خانوادهخواهند به خشکنمی

ستی از آن استفاده شود، بسیار مناسب خواهد بود. شایان ذکر است که این دستگاه به شکلی است که اگر به در

احتمال خرابی در آن بسیار کم خواهد بود و نیاز به تعمیر در آن کمتر رخ خواهد داد. پس با توجه به موارد ذکر 

 کنیم.شده و دانستن این موضوع که مزایای اتوپرس بیشتر از معایب آن است، خرید آن را به شما پیشنهاد می


