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 هارد کیس گیتار

هارد کیس در واقع کیف محافظ گیتار بوده که با استفاده از آن می توانید ساز خود را به  

 .راحتی حمل نمایید

از مهمترین مزایای استفاده از هارد کیس می توان به جابجایی و حمل بسیار آسان گیتار از  

 .آموزشی اشاره نمود منزل به کالس های

البته قبل از خرید بهتر است با مدل های مختلف هارد کیس گیتار آشنا شده و بهترین آن را 

 .انتخاب نمایید

، هارد کیس از جمله بهترین لوازم جانبی گیتار بوده که به راحتی می توان در   کیس هارد

 .بازار یافت

استفاده تامین خواهد کرد به یک سری   اینکه کدام مدل هارد کیس، نیاز شما را به هنگام

 .فاکتورهای مهم نظیر: جنس، کیفیت تولیدی، رنگ، طراحی و… بستگی دارد

هارد کیس می تواند به خوبی از گیتار در برابر ضربات و آسیب های خارجی محافظت  

 .نماید

ی مهم  که گاهی به آن کیف یا کاور گیتار نیز می گویند یکی از فاکتورها گیتار کیس هارد

 .برای داشتن گیتار سالم و خوب می باشد

این مورد اغراق آمیز نمی باشد که بگوییم داشتن یک کاور خوب به اندازه خرید ساز 

 .مناسب دارای اهمیت می باشد

استفاده می شود تا به ساز شما ضربه وارد نشود و در اثر تکان های  گیتار کیس هارد از

 .ناگهانی دچار مشکل نگردد

باید در نظر داشته باشید که گیتار جزء خوش صدا ترین سازهای موجود است و به همین  

 .دلیل افراد زیادی را نیز به سمت خود جلب نموده است
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سیاری است. در این مقاله تالش نمودیم تا  از همین رو نگهداری از آن نیز دارای اهمیت ب 

خوب را جمع آوری نماییم لذا توصیه می شود آن را   گیتار کیس هارد نکات مهم برای خرید

 .تا انتها مطالعه نمایید

 کیس گیتار 

هارد کیس، یکی از کاربردی ترین لوازمی بوده که می توان از آن برای انواع مدل های  

 .گیتار استفاده نمود

 .حصول در حفظ امنیت و نگهداری از گیتار، نقش مهمی را ایفا می کنداین م 

شما می توانید با بررسی های همه جانبه، مدل های مختلف کیس گیتار را به صورت  

 .حضوری یا اینترنتی از فروشگاه های معتبر خریداری نمایید

 هارد کیس گیتار چیست 

یکی از اقالم جانبی گیتار می باشد  ارگیت کیس هارد به صورت کلی می توان بیان داشت که

 .و می توان از آن برای انواع گیتارها استفاده نمود

هر اندازه این کاور دارای جنس و مقاومت بهتری باشد به همان اندازه سالمت ساز شما نیز  

 .بیشتر تضمین می شود

اده می شود  عموما برای حمل و نقل نمودن ساز در مسافت طوالنی استف گیتار کیس هارد از

 .حال آنکه از سافت کیس اغلب در فاصله های نزدیک بهره گرفته می شود

بسیاری از افراد به هارد کیس ها، چمدان گیتار نیز می گویند که ساز به راحتی در آن قرار 

 .می گیرد

 خرید کیس گیتار 

 .خرید کیس گیتار به یکی از دغدغه های اساسی خریداران تبدیل شده است
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مختلفی از این محصول در بازار موجود بوده که خرید را برای اکثر کاربران  مدل های 

 .دشوارتر کرده است

شما با مطالعه راهنمای خرید و بررسی دقیق ویژگی های هر کدام از مدل ها می توانید  

 .بهترین آن را از فروشگاه های معتبر تهیه نمایید 

 خرید هارد کیس گیتار 

هایی بوده که در میان عاشقان موسیقی، محبوبیت بسیار ویژه ای گیتار جزو آن دسته از ساز

 .دارد

 .هارد کیس گیتار بهترین وسیله جانبی جهت حمل این ساز به شمار می رود

 .با تهیه این وسیله می توانید گیتار را به راحتی حمل نمایید

اثیر می  فاکتورهای مختلفی نظیر: جنس، مدل و برندهای تولیدی بر خرید این محصول ت 

 .گذارند

 آشنایی با انواع هارد کیس گیتار 

 .با توجه به انواع متفاوتی که در بازار دارد، متفاوت می باشد گیتار کیس هارد قیمت

 .از همین رو الزم است تا شما با انواع مختلف و ویژگی های هر کدام از آنها آشنا شوید

به صورت کلی باید در نظر داشته باشید که هارد کیس ها از سه جنس آلومینیوم، پالستیک  

 .و پلی اتیلن ساخته می شوند

 .ری هستنددور از ذهن نیست که موارد آلومینیومی به نسبت سایرین دارای مقاومت بیشت 
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 هارد کیس گیتار آلومینیومی •

دارای استحکام باالیی می باشد و در حین استفاده از آن می توانید   گیتار کیس هارد این

 .مطمئن باشید که هیچ آسیبی به گیتار شما وارد نمی شود

باید در نظر داشته باشید که این کیس ها بسیار سبک می باشند و حمل و نقل نمودن آنها نیز  

 .آسان است

هوایی مقاومت خوبی دارد لذا می توان   با توجه به اینکه آلومینیوم در برابر تغییرات آب و 

 .انتظار داشت که دچار زنگ زدگی نشود و پوسیدگی در آن رخ ندهد

 انواع هارد کیس چرمی گیتار •

 .عموما در گیتارهای کالسیک شما می توانید این مدل را مشاهده نمایید

از چرم می   البته باید این مورد را نیز در نظر داشته باشید که روکش هارد کیس های فوق

 .باشد و اغلب در سطح زیرین از پالستیک فشرده، چوب و … نیز استفاده می شود

با توجه به اینکه ظاهر این نوع هارد کیس ها بسیار شیک تر است لذا افراد بیشتری نیز به  

 .سمت آنان کشیده می شوند

د. اما قیمت این  از لحاظ استحکام باید در نظر داشته باشید که در جایگاه خوبی قرار دارن 

 .موارد به نسبت گزینه های آلومینیومی کمتر می باشد

 هارد کیس گیتار کالسیک •

هارد کیس کالسیک را می توان جزو آن دسته از محصوالت جانبی گیتار دانست که جهت  

 .خرید، گزینه مناسبی به نظر می رسد
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به هارد کیس گیتار  این محصول دارای مدل های متنوعی بوده که از جمله آنها می توان 

 .مدل کالسیک اشاره نمود

هارد کیس گیتار کالسیک در مقایسه با سایر مدل ها بسیار مقرون به صرفه بوده و گزینه  

 .مناسبی جهت خرید به شمار می رود

 هارد کیس گیتار آکوستیک •

هارد کیس در واقع نوعی چمدان مخصوص گیتار بوده که نقش مهمی را جهت محافظت از  

 .آن ایفا می کند

مدل های متنوع هارد کیس گیتار موجود در بازار، انتخاب را برای بسیاری از خریداران 

 .سخت تر کرده است

ت خرید  هارد کیس گیتار آکوستیک جزو آن دسته از محصوالتی بوده که تقاضای زیادی جه

 .آن وجود دارد

 نکات مهم برای خرید هارد کیس گیتار 

را دارید، الزم است تا ابتدای نیازهای خود را بررسی   گیتار کیس هارد اگر قصد خرید

نموده و بر اساس آن اقدام به خرید نمایید. این موارد به صورت خالصه در زیر لیست شده  

 :اند

 کیس شما باید با گیتار سازگار باشند  •

واره باید در نظر داشته باشید که گیتارها می توانند در مدل های مختلفی تولید شوند از  هم

 .همین رو بسیار مهم است که کیف آن نیز هماهنگ با ظاهر گیتار باشد
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 به جنس الیه بیرونی دقت نمایید  •

شما همواره دارای اهمیت زیادی است زیرا از گیتار در برابر   جنس بیرونی محصول شما

 .و صدمه محافظت می نماید  ضربه

عموما برای ساخت این الیه از پالستیک فشرده استفاده می شود که دارای استحکام باالیی  

 .است. از سوی دیگر وزن الیه نباید زیاد باشد که حمل و نقل را دشوار نماید

 به جنس الیه درونی دقت نمایید  •

دی است. در هنگام خرید می بایست  همانند الیه بیرونی، الیه درونی نیز دارای اهمیت زیا

 .دقت نمایید که الیه درونی ضد آب باشد تا باران و رطوبت به ساز آسیب وارد نکند

 داشتن جیب  •

تقریبا تمام سازها دارای یکسری اقالم جانبی هستند که می بایست همواره همراه خود داشته  

باشید از همین رو نیاز است تا فرد کیفی را انتخاب کند که دارای جیب های الزم برای  

 .نگهداری از این وسایل باشد

 .عموما جیب ها به صورت زیپ دار هستند و وجود آنها ضروری است

 داشتن بند •

برای اینکه شما بتوانید به راحتی آن را حمل نمایید، نیاز به بند دارید. در نظر داشته باشید  

که بندها می توانند به صورت دوشی باشند و بر روی شانه قرار گیرند یا به صورت مچی  

 .بوده و تنها آنها را درست گرفت

 .هارد کیس مناسب نماییدبا توجه به عالقه و راحت بودن خود، می توانید اقدام به خرید 
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 قیمت هارد کیس گیتار

طبیعتا برای تمام افراد در حین خرید، قیمت یکی از فاکتورهای مهم و تاثیر گذار است. 

 .هارد کیس ها نیز با توجه به مدل، جنس، اندازه و … دارای قیمت متفاوتی می باشند

ازسنجی نموده و سپس با در  از همین رو توصیه می شود تا ابتدا قبل از خرید اقدام به نی 

 .نظر گرفتن بودجه خود، کیف مناسب را خریداری نمایید

 قیمت هارد کیس گیتار

هارد کیس گیتار جزو آن دسته از محصوالتی بوده که می توانید از مزایای فراوان آن بعد  

 .از خرید بهره مند شوید

ه که بهتر است در مورد  هارد کیس گیتار در مدل های بسیار متنوعی در بازار موجود بود

ویژگی های هر کدام از آنها بررسی های الزم انجام شود. هارد کیس گیتار را می توان در  

 .رده های مختلف قیمتی در بازار بیابید

 قیمت کیس گیتار 

هارد کیس در رده بندی لوازم جانبی گیتار قرار دارد. هارد کیس، یکی از بهترین لوازم 

 .یتار در برابر آسیب های خارجی به شمار می رودجانبی جهت محافظت از گ

وجود مدل های بسیار متنوع آن در بازار باعث شده تا انتخاب خریداران بسیار سخت تر  

 .شود

شما می توانید با بررسی های همه جانبه، جهت خرید اینترنتی یا حضوری بهترین مدل  

 .کیس گیتار از فروشگاه های معتبر اقدام نمایید
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 رد کیس گیتار کالسیک قیمت ها

قیمت ها اغلب متفاوت است زیرا از جنس های گوناگونی چون چرم یا پلی اتیلن برای  

 .ساخت استفاده می شود که ظاهر بروز تری دارند

قیمت این موارد مقرون به صرفه بوده و اغلب افراد امروزه از آنها بهره می برند. باید در  

ال هارد کیس گیتارهای آکوستیک نیز در بازار وجود  نظر داشته باشید که به جز موارد با 

 .دارد

این مورد برای گیتارهای آکوستیک گزینه    همانگونه که از نام آنها می توان متوجه شد،

 .بهتری هستند

این هارد ها اغلب دارای پوشش داخلی از جنس پلی استایرن هستند و همچنین بندی دارند  

 .که بر روی شانه قرار می گیرند

آکوستیک با توجه به ویژگی های آنان اعم از ضد باران بودن   گیتار  کیس هارد خرید قیمت

 .و .. متفاوت است

بیان شد،   هنر و فرهنگ امروز در دسته اینترنتی خرید راهنمای با توجه به مواردی که در

یکی از خرید های مهم برای عالقه مندان به این   گیتار کیس هارد می توان نتیجه گرفت که

 .ساز است

 .از همین رو توصیه می شود تا در حین خرید، نکات بیان شده را در نظر داشته باشید
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