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 خرید اینترنتی فندک اتمیراهنمای 

یکی از کاربردی ترین محصوالتی بوده که تقاضا جهت  اتمی فندک ؟چیست اتمی فندک

 .خرید آن در بازار زیاد است

هم می شناسند. از فندک های اتمی می توان  آشپزخانه اتمی فندک این مدل فندک را با نام

ردن اجاق گاز و سایر موارد بدون نیاز به سوخت هایی نظیر: گاز و بنزین جهت روشن ک

 .استفاده نمود

این مدل فندک در مقایسه با سایر مدل ها، خطر کمتری داشته و تنها با ایجاد جرقه می تواند 

 .اجاق گاز یا یک سری وسایل دیگر را روشن کند

از مهمترین ویژگی های این محصول می توان به عدم خاموش شدن شعله آن در مقابل باد، 

 .قدرت عملکردی مناسب و تولید حرارت باال در مقایسه با سایر مدل ها اشاره نمود

در ادامه مقاله با ما همراه باشید تا شما را عوامل تاثیرگذار بر خرید این محصول کاربردی 

 .ز آن آشنا نماییمو مزایای استفاده ا

 سفری چاقوی خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 نکات مهم هنگام خرید فندک اتمی

 نوع استفاده از فندک 

اردی که به هنگام خرید فندک باید در نظر داشته باشید، توجه به یکی از مهمترین مو

 .کاربری آن است

اگر می خواهید از فندک جهت روشن کردن اجاق گاز استفاده نمایید بهتر است دنبال تهیه 

 .مدل اتمی آن باشید

استفاده می … این مدل فندک به شارژ نیازی نداشته و از جرقه جهت روشن کردن اجاق و

 .شود
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 بررسی جنس فندک 

در نظر داشته باشید، توجه به جنس آن  اتمی فندک از جمله مواردی که باید به هنگام خرید

 .است

مدل های فلزی در مقایسه با سایر مدل ها دوام زیادی داشته و به مدت طوالنی می توانید از 

 .آنها استفاده نمایید

 .ندارندبهتر است بگوییم که فندک های اتمی از جنس فلز، مرگ 

 بررسی مکانیسم جرقه فندک 

در مقایسه با سایر مدل ها بسیار متفاوت است. فندک های اتمی قادر به  اتمی فندک طراحی

 .هزار جرقه بوده و جهت استفاده بسیار کاربردی هستند 03تولید 

 چهار اتمی فندک – شعله سه اتمی فندک این مدل فندک از لحاظ مکانیسم ایجاد جرقه به

 .تقسیم بندی می شود شعله پنج اتمی فندک و شعله

 :از مهمترین مزایای فندک های اتمی چند شعله می توان به موارد زیر اشاره نمود

 برخورداری از قابلیت تنظیم شعله .1

 برخورداری از جا کلیدی و زنجیر .2

 عدم خاموش شدن آتش در برابر باد .0

 کیفیت تولیدی باال .4

 ارزش خرید باال .5

 برخورداری از حرارت باال به هنگام استفاده .6
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 بررسی برندهای تولیدی فندک 

را می توان در برندهای مختلف تولیدی در بازار یافت. قبل از تهیه این  اتمی فندک

محصول بهتر است که برندهای باکیفیت را در بازار بررسی کرده و بهترین مدل را جهت 

 .خرید انتخاب نمایید

می توان به اسامی زیپو، جوکس،  قوی اتمی فندک رندها در زمینه تولیداز جمله بهترین ب

 .اشاره نمود… کارا دیزاین، مکس، اومای، کلیپر، هانست و

 بررسی اندازه و وزن فندک 

از جمله موارد دیگری که نیاز است قبل از خرید فندک در نظر گرفته شود، بررسی اندازه 

راحی های بسیار متنوعی تولید و به بازار و وزن آن است. فندک ها در وزن ها و ط

 .عرضه می شوند

پس بهتر است به دنبال خرید مدلی باشید که از لحاظ استفاده برای شما مشکلی ایجاد نکند و 

 .کامال مقرون به صرفه باشد

 .بیشتر جهت روشن کردن سیگار و موارد این چنینی کاربرد دارد کوچک اتمی فندک

 .تر می توان جهت روشن کردن شعله اجاق گاز استفاده نمود از فندک های اتمی بزرگ

 خرید فندک اتمی

در واقع یک نوع وسیله قدرتمند جهت تولید آتش بوده که امروزه بیشتر از آن  اتمی فندک

 .جهت روشن کردن شعله اجاق گاز استفاده می کنند

کامال متفاوت بوده و مکانیسم ایجاد حرارت در فندک های اتمی در مقایسه با سایر مدل ها 

 .از یک پیزوالکتریک جهت ایجاد جرقه استفاده می شود

این ابزار بسیار کاربردی بوده و تقاضای زیادی جهت تهیه آن در میان خریداران وجود 

 .دارد
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اگر به دنبال خرید بهترین مدل فندک جهت روشن کردن اجاق گاز یا موارد این چنینی 

 .اتمی را برای این کار استفاده نمایید هستید، بهتر است که فندک های

 قیمت فندک اتمی

فندک های اتمی در رده های قیمتی متفاوتی در بازار وجود دارند. قیمت این محصول تحت 

تاثیر فاکتورهای زیادی بوده که از مهمترین آنها می توان به جنس، کیفیت و برندهای متنوع 

 .تولیدی آن اشاره نمود

پیشنهاد ما به شما این است که با بررسی همه جانبه در مورد فندک های اتمی به دنبال آن 

 .دسته از مدل هایی باشید که کیفیت تولیدی باال و قیمت مناسبی دارند

 روش نگهداری از فندک اتمی

 .روش نگهداری از فندک جزو موارد مهمی بوده که نباید نسبت به آن بی توجه بود

د که شما چه مدل محصولی را خریداری کرده اید. یک سری نکات مهم وجود فرقی نمی کن

 :داشته که بهتر است در این زمینه مد نظر قرار دهید

  فندک را بعد از استفاده در مکان امن و مناسب قرار دهید. در صورت افتادن فندک

 .های اتمی، امکان خراب شدن و از کار افتادن آنها وجود دارد

 نی بهتر است که فندک را از دسترس کودکان دور نگه داریدجهت حفظ ایم. 

  از فندک به طور مداوم استفاده نکنید. زیرا جرقه زدن های مداوم باعث کاهش طول

 .عمر آن خواهد شد

  از قرار دادن فندک در مقابل نور مستقیم خورشید به شدت پرهیز نمایید. در غیر

 .آن وجود خواهد داشتاینصورت امکان انفجار و ترکیدن ناگهانی 
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  ضربه زدن ناگهانی به فندک بسیار خطرناک بوده و امکان بروز حادثه غیر قابل

پیش بینی نیست. پس به هنگام استفاده از فندک باید یک سری نکات ایمنی را رعایت 

 .نمایید

 جمع بندی خرید اینترنتی فندک اتمی

از آن می توان جهت روشن کردن جزو آن دسته از ابزارهای کاربردی است که  اتمی فندک

 .اجاق گاز استفاده نمود

البته این وسیله کاربردهای دیگری هم دارد. فندک های اتمی در بازار به عنوان فندک های 

 .آشپزخانه معروف هستند

از مهمترین ویژگی های این وسیله کاربردی می توان به مکانیسم جرقه، ضد باد بودن و 

 .اره نمودتولید حرارت باالی آن اش

این محصول یک وسیله آتش زای بسیار قوی است که در مقایسه با سایر مدل ها، کیفیت 

 .تولیدی نسبتا باالتری دارد

قبل از خرید فندک نیاز است که در ابتدا با برندهای مختلف آن آشنا شده و سپس با بودجه 

 .ای که در نظر دارید جهت تهیه مناسب ترین مدل اقدام نمایید

 .مقاله از این رو تهیه شده تا شما را با راهنمای خرید این وسیله کاربردی آشنا نماییماین 

 


