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 باالی مانیتور چیست؟  LED ممکن است این سوال مطرح شود که منظور از چراغ

 چراغ باالی مانیتور

همانگونه که از نام این محصول مشخص است، باالی مانیتور قرار گرفته و نور مورد نیاز  

 .برای مشاهده صفحه مانیتور را فراهم می آورد 

عموم چراغ های باالی مانیتور دارای حالت های مختلفی می باشند. هر کدام از این حالت  

که مدام با رایانه کار می کنند،   ها نور مورد نیاز افراد را فراهم می آورند. برای افرادی

 .این مورد مفید است

، المپ باالی مانیتور که یکی از اقالم جانبی شیک رایانه محسوب می   مانیتور باالی المپ

شود، برای افرادی که میز کار کوچکی دارند و مایلند تا محیط مرتبی داشته باشند، انتخاب  

 .مناسبی است

یوتر نصب شده و با نوری که فراهم می آورد، سالمت چشم  این مورد به راحتی باالی کامپ

 .و بینایی را تضمین می نماید. این چراغ ها دارای گیره ها وصل شونده هستند

، چراغ روی مانیتور که امروزه استفاده می شود دارای طرح بندی   مانیتور روی چراغ

 .ای باشدهای متفاوتی می باشد. از همین رو می تواند پاسخگوی هر سلیقه 

باید در نظر داشت که این نور این چراغ ها مستقیم به مانیتور تابیده نمی شود. در واقع این  

 .چراغ ها میز کار افراد را بیشتر روشن می نمایند

 باالی مانیتور LED چراغ

باالی مانیتور دارای وزن اندکی بوده و عموما از پالستیک یا آلومینیوم ساخته   LED چراغ

 .می شود تا به راحتی باالی سیستم شما نصب شود و نور مورد نیاز چشم را فراهم آورد

برخی از این موارد از پلی کربنات ساخته شده اند که به راحتی حالت گرفته و می توان  

 .ب با نیاز کاربرد تغییر دادزاویه آن را متناس
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 چراغ باالی مانیتور شیائومی 

چراغ باالی مانیتور شیائومی یکی از نمونه های عالی موجود در بازار می باشد. قیمت این  

 .هزار تومان آغاز می گردد 800مورد از 

این چراغ ها دارای گیره های متصل کننده قوی هستند که چراغ ها را محکم نگه می دارد.  

اغ های فوق بر روی بینایی انسان هیچگونه تاثیر منفی ندارند. از آنها می توان برای هر  چر

 .محیطی استفاده نمود

 بهترین مانیتور برای سالمت چشم 

برای خرید بهترین چراغ مانیتور باید دقت داشت که این چراغ ها دارای وات های گوناگون  

 .توانید از المپ مناسب بهره ببرید هستند. با توجه به محل کار و مساحت آن شما می

سالمت چشم را تضمین می   LED باید همواره در نظر داشته باشید که چراغ ها دارای

 .کنند. قیمت این موارد نیز به مراتب بیشتر از سایرین می باشد

 چراغ مطالعه مانیتور

ینایی و  چراغ مطالعه مانیتور که نور مورد نیاز چشم را فراهم می آورد، باعث حفظ ب 

 .سالمت چشم می شود

هستند که نور آن به چشم آسیب نرساند. از این مورد می   LED عموما این چراغ ها دارای

توان هم برای مطالعه و هم حین کار با کامپیوتر بهره برد تا فشار زیادی به چشم وارد  

 .نشود

د که دوست دارند،  ، المپ مانیتور می تواند یک گزینه خوب برای افرادی باش مانیتور المپ

در کنار   LED المپ 80محیط فعالیت آنها روشن باشد. عموما این چراغ ها دارای بیش از 

 .هم می باشند

برای اینکه چراغ های فوق به مانیتور شما آسیبی وارد نکنند، بهتر است تا از مواردی بهره 

 .ببرید که دارای گیره های سیلیکونی هستند و وزن چندانی ندارند
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وزه افراد بسیاری در منزل با سیستم به مدت طوالنی سر کار دارند و مشغول کار  امر

ها سر و کار دارند و با توجه به ارتباط مستقیم و طوالنی  هستند و به طور مستقیم با سیستم

مدت با مانیتورها نیاز است جهت سالمتی چشم و بینایی، یک چراغ با کیفیت و مناسب در 

باالی مانیتور یا یک   LED برای این منظور باید از یک چراغاین وضعیت نصب گردد 

 .چراغ مطالعه استفاده نمود

 کامپیوتر   نمایش  صفحه محافظ خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 باالی مانیتور  LED بهترین نوع چراغ

های موجود در بازار را  بهترین نوع از چراغ LED با توجه به ضرروت استفاده از چراغ

 :کنیممعرفی می

باالی   LED ان شیائومی: چراغ نسخه جو  I_ woke چراغ باالی مانیتور سری •

نسخه جوان شیائومی یک چراغ مطالعه باالی مانینور   I_ woke مانیتور سری

باشد و حتی برای میزهایی که  ای میگردد دارای زیبایی فوق العادهنصب می

تری دارند به راحتی قابلیت نصب دارند. و فضایی را اشغال فضای کوچک

 .کنند نمی

نسخه جوان شیائومی به صورت آویز و با   I_ woke یمانیتور سر LED چراغ •

نصب  LED هایی که قابلیت تنظیم دارند بر روی مانیتورهایاستفاده از گیره

نسخه جوان شیائومی از  I_ woke گردند جنس چراغ باالی مانیتور سری می

و از جنس پلی کربنات می باشد و در    پالستیک و آلومینیوم با کیفیت ساخته شده

 .اندمتری طراحی و ساخته شدهمیلی92متر به عمق میلی 450اد ابع

واتی و   5نسخه جوان شیائومی توان  I_ woke باالی مانیتور سری LED چراغ •

 است. انرژی این چراغ به وسیله ی یک کابل  گرم ساخته شده 480دارای وزن 

usb  که به پورت usb شودمانیتور وصل می گردد تامین می. 

https://greenlist.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1/


  

    

 

4 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی  خرید +   پرفروش و  ارزان  مانیتور   باالی LED چراغ مدل  ۲۵

 

 LED های باالی مانیتورخرید چراغ 

ها و  توان از طریق سایتهای باالی مانیتور ال ای دی میو چراغ مطالعه چراغ  خرید برای

 .نده خریداری نمودهای فروشگاهای ارائه دهاپلیکشن

دقت داشته باشید در هنگام خرید به وزن چراغ و فاکتورهایی مانند امکانات زاویه دهی و  

درجه بندی نور این چراغ ها توجه نمایید تا بتوان یک چراغ مناسب و ایده آل خریداری  

 .کنید

 قیمت انواع محصول 

نسخه جوان شیائومی، قیمت این   I_ woke باالی مانیتور سری LED  قیمت چراغ •

 .گرددها ارائه میباشد و در اکثر فروشگاههزار تومان می 800محصول حدود 

در فروشگاه   us-zb179 قیمت محصول دیگر چراغ باالی مانیتور یوسمز مدل  •

 .باشدهزار تومان می700ملی شاپ حدود  

هزار  509در فروشگاه من و دیجی قیمت  pc-01 مدل  LED این نوع چراغ •

 .استتومان درج شده

 :نسخه جوان شیائومی چگونه می باشد I_ woke استاندارد چراغ باالی مانیتور سری

 طراحی المپ برای روشنایی میز 

شود از ویژگی این المپ طراحی آن  ها توسط یک گیره به باالی مانیتور وصل میاین المپ

شود زاویه تابش نور  تابیده نمی ورمانیت  نمایش صفحه ای که نور المپ بهکه به گونه باشدمی

تابد  های شخص نمیچنین نور به چشمشود همای است که به میز کار بیشتر تابیده میبه گونه

گذارد و فقط فضای وسیعی از میز کار را در  بنابراین بر روی بینایی انسان تاثیر منفی نمی

است و سبب کم خطر شدن المپ کنار هم تشکیل شده  80گیرد. در این محصول از بر می

 .شودشود که مانع از آسیب رسیدن به بینایی شما مینور آبی می

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-%da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87/
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%d9%86%db%8c%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1/
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 باالی مانیتور  LED نحوه اتصال چراغ

شوند یکی از  های به باالی مانیتور وصل مینحوه اتصال المپ به میز از طریق گیره

ین شکل تنظیم نمود  باشد تا بتوان آن را به بهترهای آن امکان تغییر زاویه المپ میویژگی

 .گرددها میباشد که باعث پایداری بیشتر این چراغهای اتصالی از سیلیکون میجنس گیره

تنظیم میزان شدت دهی نور و امکان تغییر دمای نور: در این چراغ تعداد سه کلید   •

توان شدت میزان نور  ها میاست که با استفاده از آن روی المپ قرار داده شده

ی چراغ را کم و زیاد نمود. و سه حالت گرم، نور سرد و نور طبیعی  دهی و دما

 .توان دریافت نموداز آن می

 :برای تامین انرژی type c استفاده از پرت •

توان از آن برای تامین انرژی  باشد که میاین چراغ دارای یک پورت از نوع تایپ سی می

 .اقدام کرد

 :جنس بدنه و ساختار آن •

 .باشدجنس بدنه این چراغ از آلیاژ آلومینیوم و پالستیک می

 باالی مانیتور LED سواالت متداول درباره چراغ

 ندارد؟ آیا نور چراغ باالی مانیتور برای بینایی ضرر   •

چنین به  که این چراغ قابلیت تنظیم نور دهی و زاویه دهی دارد و همخیر، با توجه به این

شود برای بینایی انسان خطری  است که نور آبی کمتری انتشار داده می ایی طراحی شدهگونه

 .کندایجاد نمی

 آیا برای نصب چراغ باالی مانیتور فضای زیادی نیاز می باید؟  •

گردد و نیاز به فضای  اغ با استفاده از دو عدد گیره بر باالی مانیتور نصب میخیر، این چر

 .زیادی ندارد
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باالی مانیتور مصرف انرژی باالیی دارند؟ خیر، در این   دکوری  های چراغ •

 استفاده شده مصرف انرژی بسیار کم و توسط یک پورت LED ها چون ازچراغ

usb شود انجام می. 

 

https://greenlist.ir/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8/

