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 راهنمای خرید اسپیکر

یکی از مواردی که برای خرید اسپیکر باید در نظر داشته باشید، پاسخ فرکانسی آنها است. 

 .این مورد می تواند تن های صدا ها را از یکدیگر تفکیک نماید

لذا انواع صوت ها، با کیفیت خوب به گوش می رسند. معموال پاسخ فرکانسی به کمک واحد  

رین صدا و زیر ترین صدا در یک بازه هرتز شناسایی می شود. هر چه تفاوت بم ت 

 .فرکانسی بیشتر باشد، کیفیت بلوتوث نیز بهتر است

توانید در هر مکانی به موسیقی دلخواه دستگاهی است که به وسیله آن می بلوتوثی اسپیکر

 .کند در خانه، اتومبیل یا مسافرت باشیدخود گوش دهید. فرقی نمی

کنند تا موسیقی مورد عالقه امکان را برای شما فراهم میاستفاده از اسپیکرهای بلوتوثی این 

 .خود را پخش کرده و از شنیدن آن لذت ببرید 

های صوتی زیادی در بازار موجود بوده که شما با توجه به نیاز خود   امروزه، سیستم

توانید جهت خرید آنها اقدام نمایید. اما مشکل بسیاری از افراد به دلیل ابعاد بزرگ  می

های موجود در بازار بوده که از قابلیت استفاده در هر مکانی برخوردار  ی از مدلبعض

 .نیستند

فرآیندی دشوار بوده، بهتر است که قبل از   بلوتوثی اسپیکر هایاز آنجا که تهیه بهترین مدل

این محصول مطالعه شود و سپس دست به یک   اینترنتی خرید راهنمای  هرگونه اقدامی

 .انتخاب هوشمندانه زد

 کامپیوتر اسپیکر خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 اسپیکر ارزان با کیفیت 

حتی اگر قصد تهیه یک اسپیکر ارزان اما باکیفیت را داشته باشید، الزم است تا به 

 .مشخصات آن دقت نمایید. یکی از فاکتورهای مهم میزان حساسیت اسپیکر است
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این مورد می باشد که بازدهی اسپیکر برای تبدیل نیرو به حجم صدا منظور از حساسیت؛ 

 .چه میزان خواهد بود. هر اندازه تفاوت بیشتر باشد، کیفیت اسپیکر نیز بهتر است

 مدل اسپیکر 

برای تهیه اسپیکر قطعا با مدل های متنوعی در بازار روبرو خواهید شد. هر کدام از این  

 .ود هستندمدل ها دارای ویژگی های خاص خ

برای اینکه بتوانید بهترین مدل را خریداری نمایید، الزم است تا هدف خود را از خرید  

اسپیکر مشخص کنید. مقاومت الکتریکی یکی از موارد مهمی می باشد که در زمان خرید  

 .باید حتما مد نظر قرار دهید

 عکس اسپیکر بلوتوثی

بازار وجود دارند که افراد می توانند بر   خوشبختانه امروزه انواع اسپیکرهای بلوتوثی در

 .اساس سلیقه خود اقدام به خرید کنند

در همین راستا می توانید خرید خود را به صورت اینترنتی نیز انجام دهید. البته دقت داشته  

 .باشید که تصویر نمی تواند به تنهایی فاکتور تاثیر گذاری حین خرید باشد

 بهترین اسپیکر بلوتوثی 

صد تهیه اسپیکر دارید، باید در نظر داشته باشید که این موارد دارای انواع متفاوتی  اگر ق

 .هستند. یکی از انواع پرکاربرد، نمونه های بلوتوثی می باشند

این گزینه ها نیاز به باتری یا کابل برق ندارند و از طریق اتصال بلوتوث می توانند  

 .موسیقی را پخش کنند
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 پیکر بلوتوثی هایی بهترین اسویژگی

های مختلف اسپیکر های بلوتوثی فرایند خرید را برای شما دشوار مسلما، تنوع باالی مدل

 .خواهد کرد

اما برای اینکه بتوانید این فرآیند را به آسانی طی نمایید، بهتر است که از همان ابتدا  

های محصول را تک به تک مطالعه کرده و با نیازهای خود را مشخص کرده و ویژگی

 .شناخت همه جانبه جهت تهیه مدلی که مد نظرتان است، اقدام نمایید

گذرانید، بهتر  وقت خود را بیرون می  روید و بیشتراگر به طور مداوم مسافرت می •

است دنبال اسپیکری باشید که قابلیت حمل داشته باشد و بتوانید جهت پخش موسیقی  

 .از آن در هر مکانی استفاده نمایید

خواهید از آن جهت کاهش سر و صدای اطراف اگر به اسپیکری نیاز دارید که می •

مند هستید، باید به دنبال مدلی  قهاستفاده نمایید و به پخش موسیقی در کل روز عال

 .باشید که از قدرت باتری مناسبی برخوردار باشد

هستید که بتوانید از آن در هر شرایط آب و هوایی به   بلوتوثی اسپیکر اگر به دنبال •

هایی که از  ویژه در روزهای بارانی و طوفانی استفاده نمایید بهتر است دنبال مدل

 .ردار هستند، باشیدقابلیت ضد آب و ضربه برخو 

محصول   خرید راهنمای توانند به عنوانتمامی مواردی که در جمالت باال ذکر کردیم می

هایی از آن هستید تا مورد نظر شما عمل کنند و اینکه بدانید که دقیقا به دنبال چه ویژگی

 .نیازهای شما را به هنگام استفاده، تامین نمایند

خواهید استفاده از  های صوتی توجه نمایید که آیا می حتما به هنگام خرید این سیستم

های قابل حمل در  د یا تمایل به استفاده از مدلمحصول برای شما تنها جنبه خانگی داشته باش

 های مختلف دارید؟ مکان
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  اسپیکر پاسخگویی به این سواالت، راهنمای خوبی برای شماست تا بهتر بتوانید فرآیند تهیه

 .را طی نمایید بلوتوثی

 s29 اسپیکر کلر

مصارف   اسپیکر ها یکی از لوازم صوتی پرطرفدار می باشند که اغلب خانواده ها برای

شخصی خود حداقل یک مورد از آنها را دارند. اسپیکر ها می توانند انواع متفاوتی داشته  

 .باشند

برخی از آنها دارای فرکانس قوی تری هستند و برای افرادی که فعالیت حرفه ای می کنند،  

 .برای مصارف خانگی نیز عالی می باشند s29 مناسب هستند. اما برخی دیگر همانند کلر

 پیکر گرین نایس اس

امروزه انواع متفاوتی از اسپیکر ها در بازار وجود دارند که ویژگی های هر کدام از آنها 

نیز با یکدیگر متفاوت می باشد. در همین راستا افراد گاها در زمان خرید دچار مشکل می  

 .شوند

. گرین نایس  از همین رو بیان می شود که به کاربرد خود در زمان تهیه اسپیکر توجه نمایید

یکی از برندهای معتبر است که هم برای مصارف خانگی و هم برای مصارف حرفه ای،  

 .اسپیکر های خوب ارائه می دهد

 خرید اسپیکر گرین 

گرین برندی است که امروزه اسپیکرهای تولید شده آن عالقه مندان زیادی را به سمت خود  

د است، از همین رو صدای تولید شده آنها  جلب می نمایند. توان اسپیکر های گرین بسیار زیا

 .برد زیادی دارد

هر اندازه توان یک اسپیکر بیشتر باشد، وات بیشتری نیز مصرف می نماید لذا نیاز است تا 

 .منبع تغذیه قوی تری داشته باشد
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 کامپیوتر  صدا کارت خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 

 نکات مهم و تاثیرگذار در خرید و قیمت اسپیکر بلوتوثی

استفاده از بلوتوث در اسپیکرها این امکان را برای افراد فراهم کرده تا به آسانی بتوانند  

دستگاه را به وسایل هوشمند نظیر: لپ تاپ، موبایل و… متصل نمایند و از گوش دادن به  

 .موسیقی مورد عالقه خود نهایت لذت را ببرند

اما اینکه چه مدلی از محصول را انتخاب کنید و یا اینکه مدل مورد نظران باید چه  

هایی داشته باشد، جز مهمترین مواردی بوده که حتما قبل از خرید باید مد نظر قرار ویژگی

 .دهید

ایم تا  اشاره کرده  بلوتوثی اسپیکر خرید های مهم تاثیرگذار در در ادامه مطلب به ویژگی

 .های شما عزیزان را به هنگام انتخاب این محصول، کمتر کنیمغدغهاندکی د

 قابلیت ضد آب اسپیکر بلوتوثی  •

است. این   بلوتوثی اسپیکر ضد آب بودن از جمله مهمترین فاکتورهای تاثیرگذار در تهیه

 .کندتر از آن را در کنار ساحل، دریا و کمپ فراهم میقابلیت امکان استفاده راحت

که سطوح مختلفی از استانداردهای محافظت از اسپیکرهای قابل حمل در برابر   اما از آنجا

،  IPX هایبندیوجود داشته، بهتر است که قبل از خرید نسبت به رتبه (IPX) قطرات آب

 .توجه نمایید

 های دستیار شخصی برخورداری از فناوری  •

تری  ز امکانات پیشرفتهشما عالوه بر پخش موسیقی ا بلوتوثی اسپیکر اگر تمایل دارید که

 .هایی باشید که بتوانند این نیاز شما را تامین نمایندبرخوردار باشد، سراغ مدل
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های دستیار شخصی  های اسپیکر که در بازار موجود بوده، دارای فناوریبرخی از مدل

توانید از آنها جهت انجام  بوده که می Amazon Alexa و  Google Assistant :نظیر

 .ای شخصی دیگر استفاده نماییدهفعالیت

 قدرت باتری اسپیکر بلوتوثی  •

ها ، قدرت باتری آن است. از آنجا که این گجتبلوتوثی  اسپیکر هایمسلما، مهمترین ویژگی

 .دارای ابعاد مختلف بوده، پس واضح است که از قدرت باتری مشابهی هم برخوردار نیستند

گذارنید،  ا بیشتر وقت خود را در مسافرت میاگر به طور مکرر بیرون از خانه هستید و ی 

  اسپیکر تری باشید. به طور معمول، باتریهای قویهایی با باتریبهتر است سراغ مدل

 .ساعت، فعالیت خواهد کرد 12الی  10به مدت   بلوتوثی

 


