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یکی از اکسسوری های مهم برای آقایان محسوب می شود. افرادی که مایلند   همردان  ساعت
 .استایل خوبی داشته باشند، می بایست از ساعت مناسب نیز بهره ببرند

در این مقاله قصد داریم تا یک راهنمای خرید کاربردی در اختیارتان قرار دهیم که به کمک  

 .بهترین ساعت ممکن را خریداری نماییدآن بتوانید  

 قیمت ساعت مردانه 

می تواند متفاوت باشد. با توجه به مدل، برند و نوع ساعتی که   مردانه ساعت قیمت یک

 .خریداری می نمایید، قیمت های متفاوتی نیز برای آنها مشاهده خواهید کرد

یند لذا برای این اشخاص تهیه  بسیاری افراد ساعت خود را برای سالیان دراز استفاده می نما 

یک ساعت کارآمد ارزش باالیی دارد. بعضی افراد ساعت را با توجه به محیطی که قرار  

است از آن استفاده نمایند، انتخاب می نمایند. لذا می توان نتیجه گرفت که در هر کدام از 

 .حاالت باال، قیمت ساعت متفاوت می باشد

که ساعت کالسیک و مینیمالیست را می توان برای هر  به طور کلی می توان بیان نمود 

 .مناسبتی استفاده نمود و قیمت آن نیز به نسبت سایر مدل ها مناسب تر می باشد

 زنانه  و   مردانه ساعت خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 خرید ساعت مچی مردانه

الزم است تا حتما به اندازه ساعت توجه ویژه ای داشته باشید.  مردانه ساعت برای خرید

 .دقت نمایید که یک ساعت خوب باید اندازه دور مچ شما باشد و به راحتی بچرخد

اگر ساعت بسیار کوچک یا بسیار بزرگ باشد، از دید سایرین ظاهر مناسبی نخواهد داشت.  

هنی دارند، از ساعت هایی  به صورت کلی توصیه می شود، افرادی که مچ بزرگ و پ

 .استفاده نمایند که صفحه بزرگی دارد

در غیر این صورت ساعت با صفحه کوچک توصیه می شود. اگر قطر صفحه نمایش  

 .میلی متر باشد، گزینه مناسبی برایتان خواهد بود 45تا   35ساعت شما بین 
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 ساعت مردانه شیک 

بازار مشاهده نمایید. اما باید دقت داشته شیک را در  مردانه  ساعت امروزه می توانید انواع 

 .باشید که ساعت ها در دو دسته باطری خور و مکانیکی طبقه بندی می شوند

اگر ساعت شما باطری خور یا در اصطالح کوارتزی باشد، دقیق تر و ماندگار تر است. به  

ل ساعت های عبارت دیگر هزینه کمتری برای نگهداری آن باید پرداخت نمایید. اما در مقاب 

 .مکانیکی نیز وجود دارند که این موارد باید به صورت دستی کوک شوند

ها عملکرد نرم و راحتی دارند و از لحاظ ظاهری نیز شیک تر به نظر می   این ساعت

 .رسند. اینکه کدام مورد را انتخاب نمایید به سلیقه شما وابسته می باشد

 ساعت مردانه شیک با قیمت مناسب 

باید آن را در نظر داشته باشید، بند ساعت است. بند   مردانه  ساعت مورد بعدی که در خرید 

 .تواند چرم یا از نوع استیل باشد ساعت شما می

عموما بندهای استیل دارای قیمت باالتری می باشند اما ماندگاری و دوام آنها نیز بیشتر  

است. در انتخاب نوع بند باید به سایر اکسسوری ها همچون انگشتر، دستبند و … توجه  

 .داشته باشید تا رنگ آنها با یکدیگر سازگار باشند

که استایلیست ها از آن استفاده می نمایند، استفاده از قانون تضاد است. یکی از روش هایی 

به عبارت دیگر اگر رنگ دستبند شما طالیی است، ساعت هایی با بند استیل نقره ای 

 .پیشنهاد می کنند

با بند چرم دقت داشته باشید که رنگ بند ساعت شما با سایر  مردانه  ساعت در زمان خرید

 .د کفش و کمربند هماهنگ باشداکسسوری ها همانن 

عموما توصیه می گردد تا این موارد همرنگ انتخاب گردند تا از دید سایرین زیبایی  

درصد نیست، بلکه تنها توصیه   100بیشتری نشان دهد. البته این قانون به معنی هماهنگی 

 .می شود تا رنگ آنها از یک خانواده باشد
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ای بند های قابل تعویض هستند. این موارد برای  برخی از انواع ساعت های مردانه دار

اشخاصی که مدام از کفش های و ست های مختلف استفاده می نمایند، گزینه خوبی است  

 .زیرا می توانند به راحتی استایل خود را تغییر دهند

همواره در نظر داشته باشید که ساعت هایی با بند فلزی راحت تر می توانند با لباس ها ست  

. حال اگر از ساعت هایی با بند چرم استفاده نمایید، این کار به مراتب دشوار تر  شوند

 .خواهد بود

نکته دیگری که باید به آن دقت نمایید، این مهم می باشد که اگر ساعت شما دارای بند چرم  

باشد عموما بهتر است تا از آن در محیط های نیمه رسمی استفاده نمایید. برای محیط های  

 .ساعت هایی با بند فلزی انتخاب بهتری خواهند بودرسمی 

 مچی  ساعت خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 خرید ساعت مچی ارزان

ا مدل هایی روبرو می شوید که صفحه آنها خاص  مچی قطعا ب  مردانه ساعت برای خرید

است. به صورت کلی بیان می گردد که هر اندازه صفحه ساعت شما ساده تر باشد، راحت  

می توانید آن را با سایر لباس ها هماهنگ کنید. این موارد برای محیط های غیررسمی نیز  

 .گزینه خوبی محسوب می شود

ت تا نکات متفاوتی را در نظر بگیرید. برخی از این  الزم اس مردانه  ساعت در زمان خرید

 :گزینه ها در زیر لیست شده اند

 .شما از چه موادی ساخته شده است مردانه  ساعت •

ساعت انتخابی شما آیا ضد اب می باشد یا در برابر آن مقاوم نیست. این مورد   •

د.  گزینه ای است که در حال حاضر حین خرید بسیار مورد توجه قرار می گیر

 .البته بر روی قیمت نیز تاثیر گذار است

 

https://greenlist.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d9%85%da%86%db%8c/
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شیشه ای که برای صفحه ساعت استفاده شده است، می بایست مقاومت الزم را   •

داشته باشد تا برابر ضربه نشکند. برخی از موارد ارزان با کمترین ضربه دچار  

 .شکستگی می شود 

است.  مردانه ساعت مورد دیگری که باید در نظر داشته باشید، توجه به بند •

بندهای چرم در برابر بندهای فلزی استحکام کمتری دارند از همین رو قیمت پایین  

تری نیز دارا می باشند. اما باید در نظر گرفت که بندهای فلزی نیز می بایست  

 .قابلیت مقاومت در برابر آب را داشته باشند تا دچار زنگ زدگی نشوند 

 جمع بندی 

کار آسانی نمی باشد. ساعت  مردانه ساعت ان شد، خریدبا توجه به مواردی که در باال بی 

 .های عقربه ای عموما برای مجالس رسمی استفاده می شوند

اما ساعت های دیجیتال رسمی نبوده و بیشتر برای استایل های اسپرت از آنها استفاده می  

برای  شود. با این توضیح الزم است تا قبل از خرید بررسی نمایید که قرار است از ساعت

 .چه مکان هایی استفاده نمایید، سپس اقدام به خرید نمایید

در این مقاله تالش شد تا برخی از نکات مفید و مهم شرح داده شود تا بر اساس آن اقدام به 

 .خرید کنید

 

 

 

 


