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 بهترین پاک کن 

ربران بسیار  پاک کن جزو آن دسته از نوشت افزارهای مهمی بوده که خرید آن در بین کا

 .رایج شده است

 .جهت خرید بهترین پاک کن نیاز است که فاکتورهای مهم مورد بررسی قرار گیرند

بافت منسجم، ساختار منعطف، ظاهر فانتزی، شکل و مدل های مختلف پاک کن از جمله  

 .مهمترین ویژگی هایی بوده که در انتخاب پاک کن تاثیر می گذارند

 پاک کن خوب 

افزار محبوب محصالن و دانشجویان بوده که با اهداف مختلفی خریداری   پاک کن، نوشت

 .می شود

قبل از اینکه بخواهید بهترین و مناسب ترین پاک کن را انتخاب نمایید، باید بدانید که هدفتان  

 .از خرید این محصول چیست

وشت  در آن صورت می توانید بهترین پاک کن متناسب با نیازتان را از فروشگاه های ن 

 .افزار به صورت حضوری یا اینترنتی خریداری نمایید

 پاک کن جنس خوب 

پاک کن ها را می توان از جمله پرکاربردترین نوشت افزارهای موجود در بازار دانست که  

 .تهیه آن به گروه خاصی از کاربران محدود نمی شود

ر کدام از آنها از این محصول به مانند دیگر محصوالت دارای جنس های متنوعی بوده که ه

درجه کیفی مختلفی برخوردار هستند. این محصول را می توانید از فروشگاه های لوازم 

 .التحریر خریداری نمایید 
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 پاک کن جدید 

پاک کن یکی از مهمترین نوشت افزارهای مورد عالقه دانش آموزان و دانشجویان به شمار  

 .می رود

به حدی زیاد است که انتخاب زیباترین مدل را   مدل های بسیار متنوع این محصول در بازار

 .برای محصالن سخت تر کرده است

امروزه، مدل های جدیدی از پاک کن با قابلیت پاک کنندگی باال تولید شده که می توانید از  

 .بازار تهیه نمایید

 پاکن مدادی 

اشاره نمود.   پاک کن دارای مدل های متنوعی بوده که از جمله آنها می توان به پاکن مدادی

 .این مدل پاکن ظاهری به مانند مداد دارد

از پاکن های مدادی معموال جهت انجام فعالیت هایی نظیر: پاک کردن، سایه زدن و محو  

 .کردن استفاده می کنند

استفاده از این مدل پاک کن ها به آن دسته از افراد عالقه مند به طراحی و نقاشی، پیشنهاد  

 .می شود

 دادی قیمت پاکن م

استفاده از پاک کن های مدادی در انجام تکنیک هایی نظیر: سیاه قلم و مداد رنگی بسیار  

 .رواج دارد

از جمله مهمترین معایب این مدل پاک کن می توان به قدرت پایین پاک کنندگی آن اشاره 

 .نمود

سطح  پاکن مدادی از یک فرچه برخوردار است. این فرچه می تواند ضایعات پاک کن را از 

 .کاغذ و اجسام دیگر جمع آوری کند
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 مدل پاک کن 

پاک کن، نوشت افزاری است که جهت پاک کردن اشتباهات از روی کاغذ مورد استفاده 

 .قرار می گیرد

شما می توانید با توجه به نیاز خود درصدد خرید بهترین پاک کن متناسب با هدف تان  

 .باشید

 .بعضی از مدل های این محصول برای کارهای طراحی استفاده می شود

با توجه به نیاز خود می توانید بهترین مدل آن را جهت انجام فعالیت های خود خریداری  

 .نمایید

 خرید انواع پاک کن 

ها درای مدل های متنوعی بوده که می توانید از فروشگاه های نوشت افزار به دو   پاک کن

 .صورت حضوری یا اینترنتی تهیه نمایید

پاک کن های موجود در بازار به دو دسته )مخصوص نوشتار و طراحی( تقسیم بندی می  

 .شوند

ایید به نوع نیاز و  اینکه کدام مدل پاک کن را می خواهید جهت انجام فعالیت های استفاده نم

 .هدف تان بستگی خواهد داشت

 خرید پاک کن 

 .امروزه، پاک کن به یکی از نوشت افزارهای مورد عالقه کاربران تبدیل شده است

طرح های بسیار متنوع آن در بازار به حدی زیاد بوده که خریدار می تواند با در نظر  

 .نمایدگرفتن یک سری موارد جهت تهیه بهترین مدل آن اقدام 

قبل از تهیه پاک کن حتما راهنمای خرید محصول را مطالعه نموده تا بتوانید در این زمینه  

 .انتخاب بهتری داشته باشید
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 عکس پاک کن 

پاک کن ها، نوشت افزارهایی بوده که تهیه آنها برای محصالن و دانشجویان بسیار  

 .ضرورت دارد

 .یه آنها برای کاربران بسیار جذاب باشدظاهر فانتزی و جذاب پاک کن ها باعث شده تا ته

طرح، رنگ های بسیار متنوع، اشکال ظاهری و مدل های مختلف آن در بازار به حدی  

 .زیاد بوده که خریدار می تواند بهترین مدل آن را برای فعالیت خود انتخاب نماید

 پاک کن صابونی 

 .شدیکی از بهترین مدل های پاک کن طراحی، پاک کن صابونی می با

این مدل پاک کن اغلب توسط هنرمندان به منظور پاک کردن نواقص اشکال و طرح های  

 .ترسیم شده در نقاشی مورد استفاده قرار می گیرد

ظاهر این مدل پاک کن به شکل مستطیل بوده و در مقایسه با دیگر مدل ها از نرمی و  

 .انعطاف نسبتا باالیی برخوردار است

 اینترنتی  خرید +  روان و   دست خوش گذاری عالمت ماژیک مدل ۲۴ مطالعه: پیشنهاد

 راهنمای خرید آنالین پاک کن جدید

که امروزه در رنگ ها و طرح های مختلفی در بازار وجود دارد از دیرباز در   کن پاک

 .دسته لوازم التحریرهای پرکاربرد قرار دارد

های صورتی لثه ای، بوی الستیکی که پس   کن پاک در خاطرات همه ما از دوران مدرسه

 .از استفاده از مداد پاک کن روی انگشتانمان باقی می ماند و … وجود دارد

، لکه های صورتی  خودکار کن پاک برای تک تک ما اتفاق افتاده است که پس از استفاده از

 .و سوراخ های زیاد در کاغذها به وجود آید که از بین بردن آنها دشوار باشد

  پاک امروز قصد داریم تا یک راهنمای کامل خرید اینترنتی خرید راهنمای از همین رو در

 .خوب را در اختیارتان قرار دهیم تا به کمک آن بهترین مورد را تهیه نمایید کن

https://greenlist.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%a7%da%98%db%8c%da%a9-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://greenlist.ir/
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 آشنایی با انواع پاکن مدادی و معمولی

یر پرمصرف را دارید، الزم است تا در نظر داشته باشید که  اگر قصد خرید این لوازم التحر

 .امروزه انواع متفاوتی از آنها در بازار وجود دارند که به صورت زیر دسته بندی می شوند

افراد اغلب بر اساس کاربرد و مصرفی که دارند یکی از این گزینه ها را خریداری می  

 :نمایند

 پاک کن معمولی  •

ین و مستحکم ترین گزینه ها هستند. آنها می توانند به راحتی  این موارد جزء سخت تر

 .اثرات مداد ها یا خودکارها را از بین ببرند

از جمله مزایای استفاده از گزینه فوق این مهم می باشد که پس از پاک کردن اثر مد نظر،  

 .به یکدیگر متصل می شوند و به راحتی می توان آنها را جمع نمود کن پاک خرده های

 .اما باید در نظر داشته باشید که کار کردن با آنها نیاز به اعمال فشار زیادی دارد

اغلب از این موارد برای پاک کردن اثرات خودکار استفاده می شود. باید بدانید که هزینه  

 .این موارد به نسبت سایر خودکارها بیشتر است 

 پاک کن الستیکی  •

که امروزه بیشترین فروش را دارند، در این دسته  ای  پسرانه کن پاک  یا دخترانه کن پاک

 .قرار می گیرند

عموما از این موارد برای تحصیل استفاده می شود. در حال حاضر انواع طرح ها و رنگ  

 .ها مذکور در بازار مشاهده نمود کن  پاک ها را می توان از

که حالت  گفته می شود که برای ساخت این موارد از التکس و صمغ استفاده می شود

ارتجاعی خوبی دارند. می توان بیان داشت که این گزینه ها جز مهمترین و قدیمی ترین  

 .موارد است
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 پاک کن صابونی  •

در این دسته قرار می گیرند. آنها از جنس   دخترانه فانتزی کن پاک و  عروسکی کن پاک

 .الستیک بوده و بسیار نرم می باشند

می توان از آنها برای طراحی ها و نقاشی های حرفه ای نیز استفاده نمود. پاک کردن ا آنها 

 .نیاز به اعمال فشار زیادی ندارد و بسیار نرم می باشد

 پاک کن خمیری  •

 .به خمیری موسوم می باشندیک نوع دیگر در بازار وجود دارد که  

این گزینه ها بسیار خوش دست بوده و با آنها می تواند مواردی پون مداد رنگی، زغال، گچ  

 .و مواردی از این قبیل را تمیز نمود

این موارد دارای قیمت باالیی نیستند و به راحتی می توان در مغازه های لوازم التحریر آنها  

 .را مشاهده نمود

 ام خرید پاک کن نکات مهم هنگ

اما با این توضیحات شایر برای شما جای سوال باشد که برای خرید یک کاالی خوب باید  

 چه مواردی را در نظر گرفت؟ 

در زیر این موارد به صورت کامل توضیح داده شده است که می توانید آنها را در نظر  

 :داشته باشید

 بررسی نماییدحتما کاربرد خود را مشخص نمایید و جنس پاک کن را  •

همواره باید در نظر داشته باشید که کاالی شما باید بتواند سطح مد نظر را به خوبی تمیز  

 .نماید

 .از سوی دیگر برای پاک کردن به زمان زیادی نیز نیاز نداشته باشد

که جنس آنان خوب نیست نیاز دارند تا بارها بر روی کاغذ کشیده شوند   برخی از مدل ها

 .نیز به کاغذ آسیب وارد می نماید   که همین مورد
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اگر کار نقاشی را به صورت حرفه ای انجام می دهید و به دنبال یک مدل نرم هستید،  

 .توصیه می شود تا موارد صابونی را انتخاب نمایید

 از گزینه هایی استفاده نمایید که دارای جعبه هستند •

 .یک جعبه قرار دارد کن  پاک حتما تا کنون مواردی را مشاهده نموده اید که دور

این مورد موجب می شود تا کاالی شما سفت تر باشد و در اثر پاک کردن ترک نخورد و  

 .نشکند

اگر برایتان مهم است که مورد انتخابی هیچ وقت نصف نشده و سالم باقی بماند باید از گزینه  

 .بهره ببریدهای محکم و سفت  

 از پاک کن هایی استفاده نمایید که ضایعات تولید شده آنها کم است  •

 .نرم یا سفت، ضایعات مختلفی را هنگام پاک کردن تولید می نمایند امروزه انواع مدل های

 .بهترین گزینه ها برای شما مواردی هستند که خرده های کمتری ایجاد می کنند

 .یا سفت باشد، در هر حال امکان تولید ضایعات وجود دارد تفاوتی ندارد که کاالی شما نرم

 به ظاهر و شکل آن دقت داشته باشید •

در رنگ ها   دخترانه  فانتزی کن پاک کامال سلیقه ای می باشد. انواع کن پاک ظاهر و طرح

 .و طرح های متفاوتی در بازار وجود دارند

 .ناسب استفاده نماییدبا توجه به سن فرد و نوع مصرف او می توانید از طرح م 

اما به صورت کلی توجه نمایید، گزینه ای که شما خریداری می نمایید باید خوش دست باشد 

 .و به راحتی بتوان آن را در دست گرفت

شما باید بتوانید به راحتی آن را در دست گرفته و بدون وارد نمودن فشار زیاد اقدام به پاک 

 .کردن کنید
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 کن  پاک  انواع قیمت  و  خرید جمع بندی

 .برای خرید یک گزینه خوب، الزم است تا حتما مورد مد نظر خود را بو کنید

در این وضعیت می توانید مطمئن شوید که مورد مد نظر شما از مواد سمی تولید نشده 

 .است

گاها برخی گزینه های عطر دار باعث ایجاد حساسیت می شوند لذا قبل از خرید باید این  

 .موارد را در نظر داشته باشید

در تهیه برخی از این لوازم التحریر ها از مواد شیمیایی استفاده شده است معموال این نمونه  

د در دست گرفته و  ها دارای قیمت کمتری هستند به همین دلیل حتما آنها را قبل از خری 

 .تست نمایید

اما در کل پیشنهاد می شود گزینه هایی را خریداری نمایید که نرم باشند، ضایعات زیادی 

تولید نکنند، دارای بوی زیاد نباشد، خوش دست باشند و برای پاک کردن نیاز به اعمال  

 .فشار زیادی نباشد


