
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اینترنتی خرید+  زیبا و باکیفیت فردار گاز اجاق مدل ۵۲

 تیم تحریریه گرین لیست



  

    

 

1 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  زیبا و باکیفیت فردار گاز اجاق مدل ۵۲

 

 اجاق گاز فردار

اجاق گاز فردار جزو آن دسته از وسایل آشپزخانه بوده که تهیه آن بسیار ضروری می 

 .باشد

تنوع مدل های مختلف اجاق گاز فردار در بازار به حدی زیاد بوده که خریدار قبل از هر 

 .چیز باید با برندها و ویژگی های هر کدام از آنها آشنا شود

زتان را رفع نماید، به یک سری فاکتورهای مهم اینکه کدام برند اجاق گاز می تواند نیا

 .بستگی دارد

 بهترین اجاق گاز فردار

اجاق گاز فردار یکی از پر استفاده ترین وسایل آشپزخانه بوده که تهیه آن ضرورت زیادی 

 .دارد

این وسیله آشپزخانه دارای طرح و برندهای مختلفی بوده که با کمی گشت و گذار در بازار 

 .هترین آن را خریداری نماییدمی توانید ب

با استفاده از اجاق گاز فردار می توان انواع غذاهای ایرانی و خارجی را با کیفیت بسیار 

 .باالیی تهیه نمود

 بهترین اجاق

بهترین اجاق گاز را می توانید با جستجو و شناخت ویژگی های مهم آن به صورت اینترنتی 

 .ری نماییدیا حضوری از فروشگاه های معتبر خریدا

 .هنگام انتخاب بهترین اجاق گاز نیاز است به یک سری نکات مهم توجه نمایید

این محصول از تنوع زیادی در بازار برخوردار است. به همین خاطر فرایند انتخاب 

 .بهترین مدل برای خریداران دشوارتر شده است
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 اجاق آشپزخانه

 .دانست که کاربردهای فراوانی دارد اجاق آشپزخانه را می توان از اساسی ترین وسایلی

 .با این وسیله کاربردی میتوان جهت تهیه انواع غذاهای ایرانی و خارجی اقدام نمود

اینکه شما چه برند و چه مدل محصولی را جهت خرید انتخاب نمایید از مهمترین سواالتی 

 .گیرندبوده که باید هر کدام از آنها به طور جداگانه مورد بحث و بررسی قرار 

 گاز فردار

امروزه، اجاق گاز فردار طرفداران زیادی در مقایسه با سایر مدل ها دارد. شما می توانید 

با استفاده از گاز فردار، انواع غذاهای مختلف نظیر: پیتزا، مرغ گریل شده، کیک و 

 .را در کمترین زمان ممکن تهیه نمایید… شیرینی و

نکات مهم را رعایت نموده تا بتوانید انتخاب مناسبی  البته قبل از خرید بهتر است یک سری

 .داشته باشید

 مدل اجاق گاز فردار

تنوع اجاق گازهای فردار موجود در بازار باعث شده تا خریداران، گزینه های بیشتری را 

 .پیش رو داشته باشند

ر و از جمله مدل های موجود در بازار می توان به اجاق گازهای تک فر پنج شعله، دو ف

 .چهار فر اشاره نمود

 .هر کدام از این مدل ها را می توانید با توجه به نیاز و نوع استفاده خود خریداری نمایید

 گاز فردار جدید

 .گاز فردار با توجه به کاربردهای مختلف آن در مدل های متنوعی در بازار موجود است
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شما میتوانید مدل های مختلف گاز فردار را با همدیگر مقایسه کنید. سپس با توجه به اندازه 

 .آشپزخانه و نوع استفاده خود، بهترین مدل را جهت خرید انتخاب نمایید

 .گاز فردار جدید دارای چند قسمت فر بوده و همین عامل باعث رفع نیازهایتان خواهد شد

 ارزانترین اجاق گاز فردار

اجاق گاز فردار دارای مدل ها و برندهای مختلفی است. همین عوامل می توانند بر قیمت 

 .این محصول کاربردی تاثیر بگذارند

البته این مورد به برند مورد نظر شما بستگی دارد. به عنوان مثال، برندهای خارجی در 

 .مقایسه با برندهای داخلی گران تر هستند

اق گاز فردار را می توانید با کمی جستجو از فروشگاه های در هر صورت، ارزان ترین اج

 .معتبر خریداری نمایید

 قیمت بهترین اجاق گاز فردار

قیمت بهترین اجاق گاز فردار در بازار ایران، تحت تاثیر عوامل مختلفی است. با نوسانات 

 .بازار ارز، قیمت تمام محصوالت از جمله: اجاق گاز فردار افزایش خواهد یافت

جنس، برند تولیدی، مدل و یک سری ویژگی های مهم دیگر را می توان جزو عوامل مهمی 

 .دانست که قیمت اجاق گاز فردار را تحت تاثیر قرار خواهند داد

 ای صفحه گاز اجاق خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 راهنمای خرید اجاق گاز فردار

ترین وسایل آشپزخانه محسوب شده که به وسیله آن امکان پخت از ضروری فردار گاز اجاق

 .شودهرگونه مواد غذایی فراهم 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-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d9%82-%da%af%d8%a7%d8%b2-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%a7%db%8c/
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شود، نیاز است که به از آنجایی که از اجاق گاز به دفعات زیاد در طول روز استفاده می

، دقت الزم را اینترنتی خرید هنگام تهیه آن چه به صورت حضوری و چه از طریق

 .شت تا مشکلی برای خریداران هنگام استفاده از آن پیش نیایدمعطوف دا

یا اجاق گاز مبله، محصولی است که به صورت ایستاده در آشپزخانه قرار  فردار گاز اجاق

 .گیردمی

های آن از فر برخوردار ای است که بعضی مدلدیزاین و طراحی این محصول به گونه

 .نیستند

به طور مستقیم بر کیفیت آشپزی شما تاثیر گذاشته، پس باید  فردار گاز اجاق از آنجایی که

راهنمای خرید آن را به طور کامل مطالعه نموده تا بتوانید یک خرید بی عیب و نقص داشته 

 .باشید

های انواع مختلفی از این محصول به بازار عرضه شده که از لحاظ سوخت مصرفی به مدل

 .شوندبندی میمتنوعی تقسیم

 .های زیر اشاره کردتوان به نمونهگازها میاین اجاقاز جمله 

 معرفی انواع بهترین اجاق گاز فردار

 اجاق گازی 

کند و شما به وسیله یک میاین مدل اجاق جهت تامین پخت و پز غذا از انرژی گاز استفاده 

ل اتوانید آن را روشن کرده و فعالیت آشپزی خود را در مدت زمان بیشتر و با خیفندک می

 .آسوده، انجام دهید

توانید از روی از مهمترین مزایای استفاده از این اجاق گاز ین است که هنگام آشپزی می

 .ها به درجه زیاد و کم آنها آگاه شویدظاهر شعله
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 اجاق برقی 

همانطور که از اسم این مدل پیدا است با انرژی برق کار کرده و جهت تبدیل شدن به 

 .گرمای مورد نیاز جهت پخت و پز، به زمان و انرژی زیادی احتیاج دارد

از مهمترین مزایای استفاده از اجاق برقی این است که احتمال سوختن غذا به وسیله آن، 

 .بسیار کم خواهد شد

اجاق گاز دیگر شاهد نوسانات دما هنگام استفاده نخواهید بود و به طور  شما به وسیله این

 .اتوماتیک، فرآیند روشن و خاموش کردن دستگاه در دمای باال انجام خواهد شد

 سوزاجاق دوگانه 

های مختلف جهت تامین انرژی سوز است با به عبارتی از سوختاین مدل اجاق گاز، دوگانه

 .کندتواند استفاده می مورد نیاز برای پخت غذا

این مدل اجاق گازها با توجه به ابعاد آن، نیاز به فضای زیادی در آشپزخانه دارند و با توجه 

به استفاده از دو نوع سوخت در تامین انرژی، هنگام نصب به سیستم برق و گاز، نیاز 

 .دارند

 معرفی نکات مهم و تاثیرگذار در قیمت بهترین اجاق گاز فردار

 .بدنه اجاق گاز فردار از مهمترین فاکتورهای مورد توجه خریداران استجنس 

ای و لعاب( وجود دارند که باید با در های مختلفی از اجاق گاز )استیل، شیشهدر بازار جنس

 .نظر گرفتن معایب و مزایای هر کدام از آنها جهت تهیه اقدام شود

اومت بسیار باال تری در برابر هرگونه به عنوان مثال، بدنه اجاق گاز تمام استیل از مق

های اجاق گاز فردار با پوشش آسیبی برخوردار است. اما فرآیند تمیز کردن بعضی مدل

 .شودتر انجام میلعابی، بسیار راحت
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 تعداد شعله 

 .باشدترین فاکتور در انتخاب آن میهای اجاق گاز، اساسیتعداد شعله

نفرات اعضای خانواده و ابعاد آشپزخانه شما مشخص زیرا که این عامل مهم با توجه به 

 .شودمی

 3یا  2گازهای فردار  جمعیت با توجه به قیمت محصول، انتخاب اجاق های کمبرای خانواده

 .شعله بهترین گزینه است

باشد(، از جمله مواردی  4تا  3.3از طرفی، توان حرارتی شعله پلوپز )مقدار آن باید بین 

 .رید باید نسبت به آن آگاه بوداست که هنگام خ

 ترموکوپل 

از فناوری سیستم ترموکوپل استفاده شده  فردار گاز اجاق های جدیددر تولید بعضی مدل

 .است

سازد که جریان گاز را به طور اتوماتیک پس از خاموش این سیستم، محصول را قادر می

 .کردن شعله، قطع کند

 .شودهای ناخواسته میسوزیوجود این سیستم در طراحی اجاق گاز باعث جلوگیری از آتش

اگر کیفیت تولیدی و ایمنی محصول برای شما بسیار مهم است حتما به وجود این فناوری در 

 .ساخت آن آگاه باشید

 فندک و صفحه نمایش 

یش و فندک اتوماتیک هنگام خرید، امکانات محصول را از لحاظ برخورداری از صفحه نما

 .بررسی کنید

 



  

    

 

7 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  زیبا و باکیفیت فردار گاز اجاق مدل ۵۲

 

ده تر کرزیرا فندک اتوماتیک، کار شما را هنگام روشن کردن شعله اجاق گاز بسیار راحت

دهد که بسیاری از امکاناتی مانند: زمان پخت غذا و صفحه نمایش به شما این امکان را می

را به شما … درون فر یا روی شعله گاز، چراغ داخل فر، جلوگیری از سوختن غذا و

 .رسانی نمایداطالع

 امکانات جانبی 

یکی از مهمترین مواردی که هنگام خرید اجاق گاز فردار باید در نظر داشت، توجه به 

امکانات جانبی محصول از لحاظ تعداد طبقات و سینی داخل فر، متحرک یا ثابت بودن آنها، 

 .است… تعداد جوجه گردان و

یه آن را دارید، بررسی کرده و جهت اطمینان خاطر مشخصات کلی اجاق گازی که قصد ته

 .از فروشنده درباره این موارد، اطالعات کافی را کسب نمایید

 برند و کیفیت محصول 

رود که هر خریداری هنگام خرید آن اجاق گاز فردار جز آندسته از محصوالتی به شمار می

 .شودهای گوناگونی از لحاظ کیفیت تولیدی آن مواجه میبا دغدغه

به همین خاطر نیاز است که از مراکز معتبر جهت تهیه این محصول اقدام نموده و در مورد 

 .گارانتی و برندهای تولیدی مختلف آن، اطمینان کسب نمایید

 راهنمای نگهداری از بهترین و ارزانترین اجاق گاز فردار

 مکان نصب 

 .یکی از مهمترین موارد نگهداری از اجاق گاز، نحوه قرارگیری آن در آشپزخانه است

اجاق گاز را در مکانی مطمئن قرار داده که هیچگونه خطری هنگام استفاده از آن، ایجاد 

 .نشود. بهترین مکان جهت نصب آن در گوشه آشپزخانه است
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 نگهداری محصول 

اردی است که باید هنگام استفاده از آن در نظر مراقبت از صفحه اجاق گاز فردار از مو

 .داشته باشید

هنگام قرار دادن ظروف و قابلمه بر روی صفحه اجاق گاز توجه نمایید که آسیبی به آن 

 .وارد نشود

زیرا احتمال شکستن جنس شیشه وجود دارد و در مورد صفحه استیل اجاق گاز فردار باید 

ی آن باعث تاب برداشتن و کج شدن صفحه استیل گفت که قرار دادن جنس سنگین بر رو

 .شودمی

 جلوگیری از زنگ زدگی 

 .گاهی ممکن است هنگام آشپزی، مایعات غذا بر روی اجاق گاز بریزد

ها از روی دستگاه پاک شود. زیرا تجمع این در اینصورت، نیاز است که به موقع این کثیفی

های درون اجاق گاز زدگی سیمزنگمواد در قسمت زیرین شعله، به مرور زمان باعث 

 .شودمی

 نظافت به موقع 

مفید  های مختلف اجاق گاز از جمله مواردی است که عمرتمیز کردن زود هنگام قسمت

 .دهداستفاده از دستگاه را افزایش می

توانید این کار را با استفاده از یک شوینده مناسب و دستمال تمیز، انجام داده و شما می

های مختلف اجاق گاز خود را پاک های جمع شده بر روی قسمتی و کثیفیتمامی چرب

 .نمایید
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 سخن آخر

حاال احتماال انواع بهترین اجاق گاز فردار و نکات مهم و تاثیرگذار در قیمت بهترین اجاق 

گاز فردار را می شناسید و با توجه به نکات ذکر شده می توانید بهترین مدل را انتخاب 

 .کنید

 لوازم و مقایسه امروز گرین لیست در دسته بندی اینترنتی خرید راهنمای ریمامیدوا

 .برای خریدی رضایت بخش و آگاهانه به شما کمک کرده باشد آشپزخانه

منتظر سواالت و نظرات ارزشمند شما هستیم از طریق فرم ارسال دیدگاه با ما در ارتباط 

باشید. در انتها سعی کردیم بهترین و برترین لیست ممکن از این محصول را برای شما 

 .همراهان عزیز آماده کنیم تا با استفاده از آن خرید آنالین موفقی داشته باشید

 

https://greenlist.ir/

