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یکی از اکسسوری های جذابی است که اغلب خانم های شیک پوش از آن  ساعت زنانه

استفاده می نمایند. البته باید در نظر داشته باشید که بیشتر خانم ها آن را با زیورآالت دیگر 

 .خود همانند دستبند ست می کنند

اما تنوع مدل های موجود در بازار موجب شده است که اشخاص در زمان خرید دچار 

مشکل شوند. از همین رو در این مقاله یک راهنمای خرید آنالین در اختیار شما قرار داده 

 .شده است که به کمک آن می توانید بهترین ساعت را برای خود خریداری نمایید

 خرید ساعت زنانه اصل

را دارید، الزم است تا در گام اول از برندهای مطرح و  اصل زنانه ساعت دخری اگر قصد

نام آشنا در جهان خرید خود را انجام دهید. طبیعتا قیمت این ساعت ها به نسبت سایرین 

 .بیشتر است

ولیکن می بایست در نظر گرفت که کارایی و ماندگاری آنان نیز به همان اندازه بیشتر 

 .خواهد بود

مورد توجه قرار می گیرد، نوع بند آن است.  زنانه ساعت ته ای که در زمان خریداولین نک

در بازار موجود می باشند. بسیاری … امروزه انواع بندهای چرمی، پالستیکی، استیل و 

 .از افراد آنها را بر اساس سلیقه خود خریداری می نمایند

تند. به طور مثال بندهای چرمی اما هر کدام از این موارد دارای ویژگی های خاص خود هس

 .حالت کالسیک تری به ساعت می بخشند

شما می توانید از این موارد هم در مهمانی ها و هم در مجالس بهره ببرید. در واقع بندهای 

 .چرم یک حالت نیمه رسمی را ارائه می دهند

ود. وصیه می شبا بند فلزی یا استیل ت زنانه ساعت برای مراسم های رسمی اغلب استفاده از

 اگر بندها دارای تزئینات و نگین باشند به راحتی نظر مثبت هر سلیقه ای را به خود جلب 
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می نمایند. این بین بندهای استیل نیز طرفداران زیادی دارند. امروزه برند رولکس ساعت 

 .های استیل زیبایی به بازار عرضه می کند که عالقه مندان زیادی دارد

 مردانه ساعت خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 قیمت ساعت زنانه

با توجه به مشخصات و مدل های ساعت می تواند متفاوت باشد. به  زنانه ساعت قیمت

 .صورت کلی باید در نظر داشته باشید که این ساعت ها دارای انواع متفاوتی هستند

می توان ساعت های مچی را در دو دسته اسپرت و رسمی طبقه بندی نمود. امروزه اکثر 

عت های فوق اغلب سنگین تر و البته خانم ها به دنبال ساعت های پرزرق و برق هستند. سا

 .گران تر می باشند

دیجیتالی نیز یکی از مدل های رایج در بازار می باشد. این ساعت ها می  زنانه ساعت

توانند هم به عنوان ساعت های لوکس و هم برای مصارف روزانه استفاده شوند. خوشبختانه 

 .نیاز و سلیقه ای از آنان استفاده نمودتعدد مدل های آنها باعث شده که بتوان برای هر نوع 

طالیی را ترجیح می دهند. این  زنانه ساعت شاید شما نیز جزو آن دسته از افراد باشید که

 .ساعت به همراه زیورآالت پرزرق و برق گزینه مناسبی برای مراسم رسمی خواهد بود

هند. در واقع می توان آنها می توانند استایل متفاوتی از شما در مراسم های رسمی نشان د

بیان نمود که ساعت های مذکور از جذاب ترین اکسسوری های زنانه می باشند و قیمت آنها 

 .نیز باال است

 قیمت ساعت مچی زنانه مارک دار اصل

اگر اصل و مارک دار باشد دارای قیمت زیادی است. اما مدل؛ نوع  زنانه ساعت طبیعتا

 .بیل در قیمت ساعت تاثیرگذار هستندصفحه، بند و ویژگی هایی از این ق
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یکی از مواردی که در هنگام خرید ساعت باید مد نظر قرار دهید، اندازه صفحه ساعت 

است. اگر به ساعت های اسپرت عالقه مند می باشید، الزم است تا مواردی را خریداری 

 .نمایید که صفحه بزرگتری دارند

هد بود. اما ساعت های کالسیک اغلب دارای در این حالت خواندن آنها نیز آسان تر خوا

 .صفحه نمایش کوچکتری می باشند

باید توجه داشته باشید که هر اندازه دستان شما الغر تر  زنانه ساعت البته در حین خرید

 .باشد، خرید ساعت های کالسیک بهتر است زیرا صفحه کوچکتری دارند

به جنس صفحه نمایش توجه ویژه ای می نمایند. به  زنانه ساعت برندهای مطرح برای ارائه

ن بین باشد. ای… صفحه نمایش می تواند از نوع کریستالی، شیشه ای، تلقی و  صورت کلی 

ساعت های کریستالی چون ضد ضربه بوده و احتمال ساییدگی آنها کم است، دارای قیمت 

 .بیشتری می باشند

 خرید ساعت مچی زنانه ارزان

 ،زنانه ساعت ر باال توضیح داده شد، یکی از فاکتورهای مهم در زمان خریدهمانگونه که د

 .برند است. این مورد می تواند تفاوت زیادی در قیمت ایجاد نماید

جزو برندهای معتبری هستند که امتحان خود … برندهایی چون سیسکو، رولکس، کاسیو و 

ساعت های آنان به مراتب ارزان تر  را پس داده و کیفیت کار آنها اثبات شده است. لذا قیمت

 .می باشد

ارزان هستید، توصیه می کنیم تا از ساعت هایی با طرح  زنانه ساعت اگر به دنبال خرید

 .مینیمال بهره ببرید. عموم ساعت های فوق غیر اصل بوده و قیمت پایین تری دارند

 غیر اصل واقعا دشوارالبته توجه داشته باشید که در برخی مدل ها تشخیص گزینه اصل از 

می باشد. نگهداری و تعمیر این ساعت ها در دراز مدت می تواند هزینه زیادی به شما 

 .تحمیل نماید. از همین رو در زمان خرید الزم است که کامال هوشیار عمل کنید
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 زنانه و مردانه ساعت ست خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 جمع بندی

با اصطالحاتی روبرو می شوید که قبل از آن نشنیده اید.  زنانه ساعت قطعا در زمان خرید

 .خرید خوب مهم است که با این اصطالحات آشنا باشید برای داشتن یک

به طور مثال واژه کرنوگراف اغلب به ساعت های چند کاره گفته می شود. از این ساعت 

ها برای اندازه گیری فاصله های زمانی استفاده می شود. از لحاظ ظاهری نیز آنها در کنار 

 .قابلیت کوک شدن دارندعقربه های اصلی دارای عقربه های دیگر می باشند و 

برخی از ساعت ها دو زمانه هستند. به عبارت دیگر آنها می توانند به صورت دیجیتال و 

آنالوگ عمل نمایند. ساعت های مذکور مخصوص افرادی هستند که به تایم توجه ویژه ای 

 .دارند

 ساعت یکی دیگر از اصطالحات رایج، کرنومتر است. این مورد اغلب برای انواع

اسپرت مورد استفاده قرار می گیرد. ساعت های ورزشی نیز دارای قابلیت مذکور  نانهز

هستند. دقت ساعت های کرنومتر دار به نسبت سایر ساعت ها بیشتر بوده و می توان صدم 

 .ثانیه را نیز با آنها سنجید

و  الزم است تا ابتدا هدف خود را مشخص نموده زنانه ساعت با این تفاسیر برای خرید

 .سپس اقدام به خرید ساعت مناسب و کاربردی کنید
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