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 راهنمای خرید تلویزیون ارزان و باکیفیت 

یکی از کاالهای اساسی است که امروزه افراد از آن جهت پر کردن اوقات   تلویزیون

 .فراغتشان استفاده می کنند

خرید این محصول در نگاه اول ممکن است خیلی ساده به نظر بیاید، اما عوامل مختلفی  

 .خریدار تاثیر می گذارند وجود دارند که در تصمیم گیری شما به عنوان  

راهنمای خرید اصولی به شما کمک می کند که بتوانید با در نظر گرفتن همه موارد بهترین  

 .محصول را انتخاب نمایید

 .امروزه خرید اینترنتی این محصول در میان بسیاری از خریداران رواج دارد

ویزیون هستید در ادامه با اگر شما جز آن دسته از کسانی هستید که در صدد خرید بهترین تل

 .ما همراه باشید تا شما را با پاره ای از نکات آشنا کنیم

 هوشمند  تلویزیون خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 با انواع تلویزیون آشنا شویم 

• HD 

 .این مدل از محصوالت در میان بسیاری از افراد طرفداران خود را دارد

آن چیزی که باعث تمایل خریداران به تهیه این مدل شده، به دلیل کیفیت باالی صدا و  

 .است که در مقایسه با تلویزیون های عادی برتری داردتصویر آن 

• LCD 

این مدل محصول از لحاظ کیفیت تصویر، صدا و… امتحان خود را در مقایسه با مدل های  

 .دیگر پس داده است
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اما تنها چیزی که باعث نگرانی بیشتر خریداران هنگام انتخاب این مدل می شود، مربوط به  

 .طول عمر آن است

مدل از تلویزیون در مقایسه با مدل های دیگر از طول عمر کمتری برخوردار زیرا این 

 .هستند

• OLED 

این مدل محصول از نسل جدید تلویزیون های عرضه شده به بازار است که از بسیاری مدل  

 .های دیگر از لحاظ تکنولوژی سبقت گرفته است

اگر این محصول را از نزدیک دیده باشید متوجه خواهید شد که ضخامت آن با یک برگه  

 .کاغذ برابری می کند

فیت باالی تصویر و صدای آن از سبک بودن این محصول، مصرف انرژی پایین، کی 

 .مهمترین ویژگی های این مدل است

• LED 

هستند. تکنولوژی های به کار رفته در طراحی   LCD نسل پیشرفته تر مدل LED تلویزیون

 .این مدل به گونه ای است که باعث جلب توجه بسیاری از افراد جهت خرید آن شده است

ق کمتر و ضخامت کم آن از مهمترین ویژگی  روشنایی تصویر، زاویه دید باال، مصرف بر 

 .های این مدل است

به گونه ای است که اشکال تیره رنگ   LED گفتنی است که قابلیت تصویر تلویزیون های

 .را به وضوح نشان می دهند

 تلویزیون   دیواری پایه خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد
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 آیا با نکات تاثیر گذار در قیمت تلویزیون آشنایی دارید؟

 از تاثیرکیفیت تصاویر بر قیمت محصول آگاه باشید •

شما به عنوان خریدار باید نسبت به این موضوع آگاه باشید که هر چقدر رزولوشن و کیفیت  

 .تصویر باالتر باشد، محصول از قیمت باالتری برخوردار است و بالعکس

سته از افرادی هستید که به دنبال بهترین مدل با کیفیت تصویر باال هستید پس  اگر جز آن د

 .باید بدانید که این ویژگی بر قیمت آن به طور مستقیم تاثیر می گذارد

 اندازه نمایشگر محصول یکی از عامل های تاثیرگذار بر قیمت است  •

د به طور مستقیم بر  همانطور که می دانیم هر چقدر اندازه صفحه تلویزیون بزرگتر باش

 .قیمت آن تاثیر می گذارد 

اندازه های مختلفی از صفحه یا نمایشگر بر اساس مدل های مختلف محصول در بازار  

 .موجود هستند

اما سلیقه شما به عنوان خریدار در انتخاب تلویزیون و ویژگی های مدنظرتان، مهمترین  

راهنمای شما جهت خرید است، زیرا شما می توانید محصول مورد نظر خود را با توجه به  

 .ویژگی های آن در مقایسه با مدل های دیگر به راحتی انتخاب نمایید 

که می تواند بر قیمت تلویزیون تاثیر   تعداد پیکسل ها از مهمترین عواملی است •

 بگذارد 

همانطور که می دانیم پیکسل ها نمایانگر تصویر به وجود آمده بر روی صفحه تلویزیون  

 .هستند
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پس هر چقدر تعداد یا به عبارتی تراکم پیکسل ها زیاد باشد بر قیمت محصول تاثیر  

 .میگذارند

این محصول اساسی و مورد نیاز، تمامی   توصیه ما به شما این است که حتما قبل از خرید 

عواملی که بر قیمت تاثیر می گذارند را بررسی کرده و با توجه به آن چیزی که مد نظرتان 

 .است، جهت خرید بهترین محصول اقدام نمایید

 با نکات مهم قبل از خرید تلویزیون آشنا شویم 

یدار باید نسبت به آنها  قبل از خرید هر محصولی یک سری عواملی است که به عنوان خر 

آگاه شوید و با در نظر گرفتن همه جوانب اقدام به خرید آن محصولی نمایید که به پسند شما 

 .نزدیک تر است

 :در ادامه مقاله با ما همراه باشید تا شما را با این نکات آشنا کنیم

 قبل از خرید با مدل های مختلف از محصول آشنا شوید  •

یک فرد متخصص با تمام ویژگی ها و معایب مدل های مختلف آن  در ابتدا با مشورت از 

 .آشنا شوید و در نهایت تصمیم به خرید آن نمایید 

شما حتی با یک جستجوی ساده در اینترنت می توانید با بهترین مدل های موجود در بازار  

  و حتی مدل های دیگر پاناسونیک ، فیلیپس ،  سونی ، جی ال ،  اپل ، سامسونگ: مانند

 .آگاهی پیدا کنید

اما در نظر داشته باشید که ویژگی های هر کدام و تجربیات استفاده کنندگان می تواند  

 .راهنمای خیلی خوبی در انتخاب بهترین مدل باشد
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 به قیمت های مختلف از تلویزیون در بازار آگاه باشید  •

ی از قیمت می  بودجه مورد نظر خود را ارزیابی کنید و بررسی نمایید تا چه محدوده ا

خواهید برای خرید تلویزیون سرمایه گذاری نمایید و بعد به دنبال مدل های مورد نظر خود  

 .باشید

اگر شما به دنبال محصولی با قیمت مناسب هستید، سعی نمایید در جشنواره ها شرکت کنید،  

زیرا معموال در جشنواره ها قیمت های مناسبی از محصول عرضه می شوند که به بودجه  

 .تخصیص یافته شما نزدیک تر است

 به ویژگی های یک تلویزیون مناسب دقت نمایید •

توجه به یک سری از عوامل مشخص می شود. شما به    ویژگی های یک محصول مناسب با

عنوان خریدار با در نظر گرفتن مجموعه ای از این موارد می توانید اقدام به خرید با کیفیت  

 :ترین محصول مورد نظر خود نمایید

 .ابعاد و اندازه تلویزیون که با واحد اینچ مشخص می شود  .1

ر مستقیم بر کارایی آن تاثیر  رزولوشن و کیفیت صفحه نمایش محصول که به طو  .2

 .می گذارد

و آشنایی با مزایا و مشخصات هر کدام از  LCD یا LED توجه به تلویزیون های .3

این مدل ها که می توانند مهمترین عامل تاثیر گذار جهت خرید از سوی خریدار 

 .باشند
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 راهنمای نگهداری از تلویزیون 

اقبت از تلویزیون، دفترچه  قبل از هر چیز در مورد روش های نگهداری و مر •

 .راهنما را مطالعه نمایید

 .قبل از تمیز کردن تلویزیون، آن را خاموش نمایید •

 .از پارچه مخصوص نمایشگر جهت زدودن گرد و غبار استفاده نمایید  •

برای افزایش طول عمر بهره وری محصول از ترانس با ولتاژ مناسب استفاده   •

 .نمایید

ایی و جهت جلوگیری از استهالک، تلویزیون را  در شرایط نامساعد آب و هو  •

 .خاموش نمایید

 سخن آخر

با مطالعه این مقاله انواع مدل های تلویزیون را می شناسید و می توانید بهترین مدل  

 .محصول را انتخاب کنید 

  و صوتی امروز گرین لیست در دسته بندی اینترنتی خرید راهنمای امیدواریم

 .برای خرید به شما کمک کرده باشد تصویری

شما مخاطبان عزیز می توانید از طریق فرم ارسال دیدگاه نظرات خود را با ما در میان 

 .بگذارید. متشکریم که برای مطالعه این مقاله وقت گذاشتید

در ادامه این مقاله از راهنمای خرید اینترنتی تلویزیون برای کمک به شما چند مدل  

 .برتر را گردآوری کرده ایم که بد نیست مقایسه آن ها را ببینید  پرفروش و 

 .تمام این تلویزیون ها توانسته اند با کیفیت قابل توجهی رضایت کاربران را جلب کنند
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