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 راهنمای خرید مانیتور خودرو

در زمان خرید مانیتور خودرو قطعا با موارد زیادی در بازار روبرو می شوید. الزم است 

تا ابتدا هدف خود را مشخص کرده و بر اساس آن اقدام به خرید کنید. یکی از مدل هایی که 

 .در بازار وجود دارد، مانیتور سقفی است

مایید. قیمت این مانیتورها در واقع این موارد را می توانید بر روی سقف ماشین جاسازی ن

 .به مراتب بیشتر از سایرین است

 راهنمای خرید مانیتور اندروید خودرو

حتما در زمان خرید مانیتور دقت نمایید که دارای چه پورت ها و راه های ارتباطی می 

باشد. به طور مثال اگر سیستم عامل گوشی شما اندروید است، بهتر است تا از مانیتورهایی 

 .ببرید که قابلیت اتصال به اندروید را دارندبهره 

در این صورت شما می توانید موسیقی و فیلم های داخل گوشی را به کمک مانیتور خود 

 .مدیریت نمایید

 مانیتور ماشین

اگر می خواهید که مانیتور ماشین شما کاربردی باشد، توصیه می شود، مواردی را 

صوتی و تصویری مختلف را که دارای فرمت های خریداری نمایید که بتوانند محتواهای 

 .گوناگونی نیز هستند، پشتیبانی کنند

در این صورت بازدهی و کارایی مانیتور به مراتب بیشتر خواهد شد. برخی از مانیتورها 

 .می توانند مانند رادیو نیز عمل نمایند
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 مانیتور برای ماشین

ی می باشند. لذا بر اساس ویژگی های مانیتورهای موجود در بازار دارای انواع متفاوت

جانبی، رده بندی می شوند. یکی از امکانات عالی که برای هر مانیتوری الزم است، 

 .می باشد GPS پشتیبانی از

به کمک آن می توانید حجم ترافیک ها را سنجیده و بر اساس ترافیک اقدام به مسیریابی 

 .زرگ زندگی می کنند، عالی استنمایید. این مورد برای افرادی که در شهرهای ب

 مانیتور خودرو

یکی از مواردی که در زمان خرید مانیتور خودرو باید حتما مد نظر قرار دهید، نوع سیستم 

عامل آن است. اغلب افراد گزینه هایی را انتخاب می نمایند که سیستم عامل آنها با سیستم 

 .عامل گوشی همخوانی داشته باشد

ابلیت اتصال گوشی به مانیتور را در اختیار خواهند داشت. اگر این زیرا در این صورت ق

 .دو گزینه یکسان باشند. می توانید نرم افزارهای متفاوت را با مانیتور پیاده سازی کنید

 مانیتور کمری

کمری یکی از برندهایی می باشد که به صورت متمرکز بر روی تولید مانیتور فعالیت می 

ن برند می توانند میزان کم بودن بنزین، دمای هوا، باز بودن درها و نماید. مانیتورهای ای

 .مواردی از این قبیل را اطالع رسانی نمایند

البته باید این مورد را نیز در نظر داشته باشید که مانیتورهای مذکور در سایزها و اندازه 

 .های متفاوت داخل بازار وجود دارند
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 برنامه های مانیتور خودرو

یلید تا یک مانیتور خوب برای خود تهیه کنید، توصیه می شود، نمونه هایی را اگر ما

 .برگزینید که دارای قابلیت برنامه ریزی هستند

این مانیتورها می توانند به دوربین ماشین متصل شوند و در زمان دور زدن، پارک کردن و 

های فوق بر روی همانند یک دستیار آگاه برای راننده عمل نمایند. اغلب مانیتور… 

 .داشبورد متصل می شوند

 بهترین برند مانیتور

برندهای زیادی در حال حاضر اقدام به تولید مانیتور ماشین می کنند. برندهایی چون 

کمری، جزو برندهای معتبر می باشند که تولیدات آنها همگی دارای گارانتی و خدمات پس 

 .از فروش هستند

سورهای ماشین متصل گردد و مشکالت را به صورت اعالن اگر مانیتور شما بتواند به سن

 .های صوتی بیان دارد، بسیار کاربردی خواهد بود

 بهترین برند مانیتور اندروید خودرو

در خصوص برند مانیتور خودرو باید اوال دقت نمایید که آن برند دارای گارانتی و کیفیت 

خوبی باشد. دوما از برندهایی خرید خود را نهایی کنید که صرفا برای مدل ماشین شما اقدام 

 .به تولید مانیتور می کنند

ظر گرفتن پورت زیرا در این صورت مانیتورها با ماشین ها هماهنگی بیشتری دارند. در ن

 .های ارتباطی نیز در زمان خرید بسیار با اهمیت است
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 بهترین مانیتور خودرو

در برخی از ماشین ها مانیتور خودرو به صورت فابریک می باشد. اما در برخی دیگر این 

مورد به عنوان یک بخش اضافی به ماشین پس از تولید و بنا بر نیاز راننده اضافه شده 

 .است

دل های فابریک توسط کمپانی در ماشین قرار داده شده اند. این مورد یکی از در واقع م

 .آپشن های ماشین محسوب می شود و باعث می گردد تا قیمت خودرو باالتر رود

 بهترین برند مانیتور خودرو

خوشبختانه امروزه می توان به اغلب ماشین ها مانیتور را اضافه کرد. البته باید در نظر 

ید که مانیتورها دارای ویژگی های متفاوتی می باشند و به همین دلیل قیمت آنان داشته باش

 .نیز با یکدیگر متفاوت است

در همین راستا اگر مایل هستید تا یک مانیتور خوب تهیه نمایید، توصیه می شود تا از 

 .برندهای معتبر که دارای ضمانت هستند، خرید انجام دهید

 روبهترین برند مانیتور ساند

خوشبختانه برندهای متفاوتی مانیتور خودرو تولید نموده و به بازار عرضه می دارند. شما 

 .می توانید بر اساس نیاز و بودجه خود اقدام به خرید نمایید

به طور مثال نمونه های سقفی که در بازار وجود دارند، برای افرادی مناسبی هستند که 

ایلید تا از صندلی عقب به نمایشگر تسلط داشته اتاق ماشین آنها بزرگ می باشد. اگر م

 .باشید، این مدل ها پرکاربرد می باشند

 خودرو دزدگیر خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

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-%d8%af%d8%b2%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88/
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 پخش مانیتور خودرو

بسیاری از افراد از مانیتور خودرو به عنوان سیستم پخش استفاده می کنند. در واقع شما می 

 .توانید ضبط خودروی خود را از طریق مانیتور کنترل نمایید

اگر مانیتور شما لمسی باشد، گزینه بهتری است و احتمال حواس پرتی و تصادفات را تا حد 

 .زیادی کاهش می دهد

 پخش فیلم در مانیتور ماشین

یکی از فاکتورهایی که در زمان خرید مانیتور باید به آن دقت نمود، امکان پخش فیلم می 

 .د اما برای سرنشین ها عالی استباشد. این مورد هر چند که برای راننده کاربردی ندار

از همین رو باید به کیفیت پخش فیلم مانیتور خود بسیار دقت نمایید. عموما گزینه هایی که 

 .هستند می توانند بازدهی خوبی را ارائه دهند HD دارای صفحه نمایش

 خرید مانیتور برای ماشین

مانیتور از چه فرمت هایی  در زمان خرید مانیتور برای ماشین خود باید دقت نمایید که

پشتیبانی می نماید. همچنین نحوه اتصال دستگاه های جانبی را نیز می بایست مد نظر قرار 

 .دهید

به طور مثال برخی از مانیتورها به کمک کابل به سایر دستگاه ها متصل می گردند اما 

 .برخی دیگر دارای اتصال وای فای و بلوتوث هستند

 خرید مانیتور خودرو

امروزه در اغلب ماشین های مدرن می توان مانیتور را مشاهده نمود که برخی از آنها 

 .لمسی و برخی دیگر دکمه ای می باشند
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داشتن یک مانیتور در ماشین می تواند مزایای زیادی داشته باشد. به طور مثال مسیریابی 

 .از طریق این مانیتورها بسیار آسان تر است

 خرید مانیتور ماشین

زمان خرید مانیتور الزم است تا موارد متفاوتی را در نظر داشته باشید، اولین فاکتوری در 

که باید حتما به آن دقت کنید، انتخاب نوع مانیتور می باشد. مانیتور را باید بر اساس نوع 

 .ماشین انتخاب کرد

 نوعاز سوی دیگر باید به مشخصات مانیتور نیز دقت داشته باشید. ارتفاع مانیتور، 

از جمله مواردی هستند که باید … نمایشگر، وضوح تصویر، مات یا براق بودن مانیتور و 

 .مد نظر قرار دهید

 سیستم صوتی ماشین

در زمان خرید سیستم صوتی و تصویری برای ماشین خود قطعا با قیمت های متفاوتی 

زه مانیتور می روبرو می شوید. یکی از فاکتورهای مهم و تاثیرگذار بر روی قیمت، اندا

 .باشد

توصیه می شود، برای خودروی خود مانیتوری را انتخاب نمایید که بتوانید بر آن مسلط 

 .باشید. از همین رو هر اندازه ماشین شما بزرگتر باشد به مانیتور بزرگتری نیز نیاز دارید

 سیستم تصویری خودرو

ای جذاب در هر خودرویی سیستم تصویری یا مانیتور ماشین یکی از گزینه ها و آپشن ه

محسوب می شود. از همین رو گاها مشاهده شده است، رانندگانی خودروهایی که این آپشن 

 .را ندارند، به صورت جداگانه بر روی ماشین خود آن را نصب می نمایند
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برخی از مدل های موجود در بازار سقفی بوده و برخی دیگر نیز بر روی داشبورد نصب 

 .می گردند

 مانیتور خودروفروش 

شما امروزه می توانید به راحتی اقدام به خرید مانیتور خودرو به صورت مجزا کنید. در 

 .واقع در فروشگاه های لوازم یدکی ماشین، این مورد به صورت جداگانه به فروش می رسد

ه جالبته در حین خرید باید دقت داشته باشید که اندازه فضای داشبورد شما چقدر است تا با تو

 .به آن بتوانید گزینه مناسبی را تهیه نمایید

، در زمان فروش مانیتور الزم است تا حتما مشخصات آن را کامل  ماشین مانیتور فروش

بیان نمایید. برخی از مانیتورها تصاویر را به صورت مات و برخی دیگر به صورت براق 

 .نشان می دهند

توانند فیلم ها و عکس های سیاه و سفید را  نمونه هایی که دارای تصاویر براق هستند، می

 .به خوبی نشان دهند

 رادیو پخش ایکس اسمارت

در زمان خرید مانیتور و سیستم پخش برای خودروی خود الزم است تا به برند ارائه دهنده 

 .آن نیز دقت داشته باشید

فوق کیفیت ایکس اسمارت یکی از برند های عالی در بازار است. عموما مانیتورهای برند 

 .صدای عالی دارند و برای پخش موزیک بسیار خوب هستند

 جی پی اس مانیتور خودرو

اغلب افراد برای اینکه از خدمات جی پی اس استفاده نمایند، اقدام به تهیه مانیتور می کنند. 

 .در این صورت می توانند به راحتی در ماشین خود مسیر یابی کنند
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ایز مانیتور بیشتر باشد و قابلیت پخش صدا را نیز داشته باشد، در همین راستا هر اندازه، س

 .می تواند کاربردی تر عمل نماید

 av قیمت مانیتور کوچک با ورودی

مانیتورهایی که در بازار وجود دارند؛ دارای ورودی های متفاوتی هستند. برخی از آنها 

 .نیز پشتیبانی می نمایند USB داشته و برخی دیگر از پورت های AV ورودی

اگر برای شما اتصال به دستگاه های جانبی دارای اهمیت باالیی است، توصیه می گردد، 

ت های ورودی آنها متنوع تر است. البته قیمت این نوع مواردی را خریداری نمایید که پور

 .مانیتورها بیشتر است

 برنامه های قابل نصب روی مانیتور ماشین

یکی از فاکتورهای مهم در زمان خرید مانیتور پخش خودرو، توجه به کیفیت صدای 

ه خروجی است. برخی از مانیتورها می توانند خروجی صدایی همانند آمپلی فایرها داشت

 .باشند

در این صورت برای گوش دادن به موسیقی عالی هستند. از این موارد اغلب در ماشین 

های بزرگ استفاده می شود. البته باید در نظر داشته باشید که هر اندازه کیفیت صدا بیشتر 

 .باشد، به همان اندازه قیمت نیز باالتر خواهد بود

 راهنمای استفاده از مانیتور ماشین

های ماشین دارای انواع متفاوتی هستند. برخی از آنها دارای منوهای پیشرفته هستند مانیتور

که می توانند به سانروف ماشین نیز متصل شده و آن را کنترل کنند. برخی دیگر نیز تنها 

و پخش موزیک را دارند. هر اندازه قابلیت های یک مانیتور بیشتر  GPS قابلیت اتصال به

 .زه قیمت آن نیز بیشتر خواهد بودباشد، به همان اندا
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افزاری دانست که وظیفه پخش اطالعات گرافیکی  توان دستگاه سخترا می خودرو مانیتور

نظیر تصاویر و ویدیوها بر عهده آن است. عملکرد مانیتور مخصوص خودرو در مقایسه با 

 .افزاری کامال متفاوت است های سختسایر دستگاه

های و جهت پخش اطالعاتی نظیر: فیلم و ویدیو از طریق کابلزیرا مانیتور های خودر

به کارت گرافیک متصل شده و از این طریق، امکانات مختلفی را برای  VGA مخصوص

 .کنندکاربران فراهم می

های متنوعی از مانیتور مخصوص خودرو در بازار موجود بوده، انتخاب از آنجا که مدل

 .ر از افراد دشوار شده استبهترین مدل جهت خرید برای بسیا

های سازنده خودرو جهت افزایش رضایت بیشتر مشتریان و همچنین بسیاری از شرکت

های الکترونیکی جدیدی در ساخت محصوالت خود ها از قابلیترقابت با سایر شرکت

 یکنند که میل به خرید و استفاده از اینگونه تجهیزات در افراد به طرز قابل توجهاستفاده می

 .بیشتر شده است

توانید انواع مختلف این محصول الکترونیکی را از البته ناگفته نماند که شما می

 .امن، تهیه نمایید اینترنتی خرید راهنمای طریق

ی کیفیتمتاسفانه بیشتر خودروهای تولیدی در کشور فاقد مانیتور بوده و یا از مانیتور بی

برخوردار هستند به همین دلیل مجهز کردن خودرو به مانیتور با کیفیت و مناسب، پیشنهاد 

 .شودمی

 خودرو کننده خوشبو خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

https://greenlist.ir/
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 آشنایی با انواع مانیتور خودرو برای بررسی قیمت مانیتور خودرو

 مانیتور فابریک 

های این مدل مانیتورها همانطور که از نامشان پیدا است به صورت آماده از سوی شرکت

اند. البته مکان واقع شدن مانیتور به مدل خودرو، بستگی سازنده داخل خودرو نصب شده

ها، این سخت افزار را معموال در قسمت کنسول میانی خودرو نصب داشته اما بیشتر کمپانی

 .کنندمی

ی استفاده از این دستگاه بسیار زیاد بوده به طوریکه به راننده اجازه کنترل هاقابلیت

 .دهدهای مختلف خودرو را میقسمت

 سری مانیتور پشت 

مدل دیگری که در بازار موجود بوده به نام مانیتورهای پشت سری معروف هستند که بر 

شوند. نصب اینگونه مانیتورها به های جلوی خودرو نصب میروی قسمت پشت صندلی

 .شوندوسیله کابلی بوده که به مانیتور مرکزی ماشین متصل می

عقب ماشین را تا مقصد بر مانیتور پشت سری به خوبی وظیفه سرگرم کردن سرنشینان 

گیرند. البته باید گفت که پخش مستقیم ویدیو و فیلم هم از طریق این دستگاه، عهده می

 .پذیر شده استامکان

 مانیتور سقفی 

و همانطور که از عنوان آن  های مانیتور های خودرو به صورت سقفی بوده بعضی مدل

این مدل مانیتور مناسب آندسته از  شوند. البتهپیدا است بر روی سقف ماشین نصب می

 .توانند نمایشگر میانی خودرو را به راحتی مشاهده نمایندعزیزانی است که نمی
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توان در خودروهایی که دارای فضای بزرگتری هستند، استفاده نمود. از مانیتور سقفی می

 .نندکزیرا دید مناسبی را جهت پخش محتوای دستگاه برای سرنشینان عقبی فراهم می

 موارد استفاده از مانیتور خودرو چیست؟

 پذیر امکان پخش دی وی دی از طریق مانیتور مخصوص خودرو به راحتی امکان

 .است

 ا های مختلف ویدیویی، دسترسی پیدتوانید به موسیقی یا فایلاز طریق این دستگاه می

 .کنید

 ها به وسیلهتقال فایلهای حافظه یا حافظه داخلی باال جهت انامکان استفاده از کارت 

 .شودمانیتور مخصوص خودرو به راحتی فراهم می

 توان به قابلیت مسیریاب از مهمترین مزایای استفاده از مانیتور مخصوص خودرو می

 .بوده، اشاره کرد GPS آن که همان

  اگر در خودروی شما دوربین نصب شده باشد، امکان مشاهده تصویر خروجی برای

 .کنداحتی فراهم میفرد راننده به ر

 برخورداری از بلوتوث و درگاه کابل AUX های دیگری است که از جمله مزیت

 .توان به آنها اشاره نمودمی

 توانید هرگونه برنامه مورد نظر را بر روی دستگاه البته جا دارد بگوییم که شما می

 .نصب کنید
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 نکات مهم هنگام خرید مانیتور خودرو

 از لحاظ نوع سیستم عامل انتخاب مانیتور خودرو 

از مهمترین مواردی که هنگام خرید این محصول باید مورد توجه قرار گیرد، انتخاب 

سیستم عامل به کار رفته در آن است. جهت اطالع بگوییم که   مانیتور مناسب از لحاظ نوع

بندی مانیتورهای مخصوص خودرو به دو نوع سیستم عامل اندروید و ویندوز تقسیم

 .وندشمی

افزار دارای سیستم عامل ویندوز از لحاظ عملکردی در مقایسه با مدل دیگر، نرم .1

ای را نصب و اجرا توان به وسیله آن هرگونه برنامهبسیار ضعیف بوده زیرا نمی

فرض های پیشنمود. طراحی این مدل سیستم عامل بیشتر جهت اجرای برنامه

 .دستگاه، بوده است

نرم افزار دارای سیستم عامل اندروید از قابلیت و امکانات گوناگونی نظیر: امکان  .2

های های مختلف، پخش فرمتاتصال به اینترنت و گوشی همراه، نصب برنامه

توان به وسیله آن به اهداف ذکر برخوردار بوده که می… مختلف موسیقی، ویدیو و

 .شده دست یافت

 ر خودروهای مختلف مانیتوانتخاب مدل 

هدف شما جهت خرید مانیتور مخصوص خودرو جز مهمترین مواردی است که باید در 

نظر بگیرید. همانطور که در جمالت قبلی ذکر کردیم مانیتورها انواع گوناگونی داشته که 

ر و تدر نهایت شما هستید که باید تصمیم بگیرید چه مدلی جهت استفاده در خودرو مناسب

 .تر استکاربردی
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 های فنی و مشخصات ظاهری نمایشگریژگیو 

االمکان مدلی را انتخاب کنید که از سایز به مشخصات ظاهری محصول متوجه کرده و حتی

 های مختلف خودرو برخوردار باشد که در این مورد تکمناسبی جهت نصب در قسمت

DIN یا دابل DIN کندبودن مانیتور به شما کمک شایان توجهی می. 

بودن صفحه مانیتور هم جز مهمترین فاکتورهایی است که باید در نظر گرفته  مات یا براق

شود که به راحتی بتوانید صفحه را در شود. از طرفی مات بودن صفحه نمایشگر باعث می

 .صورت تابش مستقیم نور خورشید مشاهده نمایید

ید یه دستگاه باکیفیت صفحه نمایش و لمسی بودن آن هم جز مواردی است که افراد هنگام ته

 .ای به این موارد داشته باشندتوجه ویژه

 کیفیت صوتی مانیتور 

توان جز فاکتورهای مهم دیگری دانست که باید مورد بررسی کیفیت صدای دستگاه را می

 .توسط فرد خریدار قرار بگیرد

اگر جز آن دسته از افرادی هستید که تمایل به شنیدن صدای واضح و بلند پخش موسیقی 

هایی بروید که از این قابلیت برخوردار باشد. هر نگام رانندگی دارید، پس باید دنبال مدله

بیشتر باشد به همان میزان هم باید پول  های استفاده از مانیتورچقدر امکانات و قابلیت

 .بیشتری جهت خرید این محصول خرج کنید

 های قابل پشتیبانیهای ورودی و فرمتتوجه به تنوع پورت 

های ورودی و همچنین ر مورد خرید مانیتور مخصوص خودرو باید به تنوع پورتد

های صوتی و تصویری توجه نمایید. در ابتدا بررسی نمایید که های قابل پشتیبانی فایلفرمت

 آیا محصول مورد نظر شما از قابلیت اتصال به بلوتوث یا وای فای برخوردار است یا خیر؟
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های فشرده صوتی، و یا امکان اجرای فایل USB ،AUX ریق کابلآیا توانایی اتصال از ط

شود یا خیر؟ اگر جز آن دسته از افرادی ویدیویی از طریق دستگاه به راحتی فراهم می

هایی هستید که اینگونه امکانات برای شما از همه موارد مهمتر است پس باید سراغ مدل

 .ندکنها را برای شما ایجاد بروید که این ویژگی

 های جانبی مانیتور خودروآپشن 

تر جهت خرید آن تصمیم بگیرید. کند تا راحتامکانات جانبی این دستگاه به شما کمک می

 :ایمهای جانبی در ادامه اشاره کردهای از این آپشنبه نمونه

 برخورداری از مسیریاب یا جی پی اس .1

 …های خودرو، بیرون آمدن از پارکینگ، کاهش بنزین واعالم باز بودن درب .2

 های خودروهای جلویی، عقبی و کنارههای مختلف در قسمتبرخورداری از دوربین .3

 

 

 


