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راهنمای خرید اینترنتی فیلتر یخچال


فیلتر یخچال و راهنمای خرید آن به یکی از دشوارترین انتخاب های خریداران تبدیل
شده است.



این قطعه ضروری و کاربردی در حذف ذرات معلق موجود در آب و انجام مراحل
اولیه گندزدایی نقش مهمی را ایفا می کند.



عالوه بر آن این قطعه را می توان نوعی دستگاه تصفیه کننده آب دانست که باعث
حذف باکتری ها و میکروب ها می شود.



فیلترها با قرار گرفتن بر سر راه آب ورودی یخچال می توانند امالح و سختی آب را
از بین ببرند.



اگر شما جزو آن دسته از افرادی هستید که جهت خرید فیلتر یخچال مصمم هستید،



در ادامه با ما همراه شوید تا اطالعات جامعی را در این زمینه در اختیارتان قرار
دهیم.

نکات مهم هنگام خرید فیلتر یخچال


معرفی انواع فیلترهای یخچال

فیلتر یخچال را می توان جزو آن دسته از محصوالت کاربردی دانست که در مدل های
متنوع در بازار وجود دارد.
شما باید با در نظر گرفتن نیاز خود مدلی را انتخاب کنید که جهت استفاده بهترین باشد .در
ادامه مقاله به انواع فیلترهای یخچال اشاره نموده ایم.
مدل معمولی
این مدل فیلترها تنها قادرند که ذرات معلق در آب را حذف نمایند.
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مدل آنتی باکتریال و قابلیت های فیلتراسیونی
این مدل فیلترها عالوه بر حذف سختی آب ،باکتری ها و میکروب های بیماری زا را از بین
می برند.
فیلترهای آب یخچال در بسیاری از خانهها رایج شدهاند ،زیرا قرار است قبل از نوشیدن آن،
آلودگیهای باقیمانده مانند سرب یا زنگ در آب را فیلتر کنند.
توانایی این فیلترها در تصفیه آب بر حسب میکرون اندازه گیری می شود .هرچه امتیاز
میکرون کمتر باشد ،فیلتر توانایی بیشتری در جذب آالینده های کوچک دارد.
فیلترهای آب یخچال اغلب از کربن استفاده می کنند و میانگین امتیاز آن  20میکرون است،
به این معنی که بیشتر آالینده هایی را که بر طعم و بوی تأثیر می گذارند حذف می کنند.
نمی توان برای حذف تمام ذرات و باکتری هایی که ممکن است برای هر کسی که آن آب را
می نوشند مضر باشد ،به فیلترهای آب یخچال اعتماد کرد.
دستگاه مخصوص تصفیه آب
تهیه این مدل دستگاه می تواند گزینه مناسبی به جای استفاده از فیلتر یخچال باشد.
دستگاه تصفیه کننده آب در مقایسه با فیلترهای یخچال کاربردی تر بوده و جهت استفاده،
بسیار مناسب به نظر می رسند.


تناسب فیلتر با یخچال

نکته مهم دیگری که به هنگام خرید فیلتر باید مد نظر قرار دهید ،تناسب و سازگاری آن با
یخچال می باشد.
انواع فیلترهایی که در بازار موجود بوده از قابلیت سازگاری با مدل های مختلف یخچال
معمولی و ساید بای ساید برخوردار هستند.
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بررسی سایز و اندازه های فیلتر

نکته مهمی که باید به هنگام خرید فیلتر مخصوص یخچال مد نظر قرار دهید ،توجه به سایز
و اندازه های آن است.
ارتفاع بیشتر فیلترهای یخچال نشان دهنده این بوده که در ساخت آنها از الیه های زیادی
جهت فیلتر کردن ذرات معلق موجود در آب استفاده شده است.


برندهای سازنده فیلتر

از جمله مهمترین فاکتورهایی که باید به هنگام تهیه این قطعه مد نظر قرار دهید ،بررسی
برندهای سازنده آن است.
به عنوان مثال ،برای یخچال ال جی بهتر است که فیلتری که برند آن ال جی بوده را جهت
خرید انتخاب نمایید.
طیف گسترده ای از برندهای تولیدی فیلتر مخصوص یخچال در بازار وجود دارد.
از جمله مهمترین برندها می تواند به موارد زیر اشاره کرد:
 .1فیلتر یخچال اسنوا
 .2فیلتر یخچال سامسونگ
 .3فیلتر یخچال بوش
 .4فیلتر یخچال ال جی
 .5فیلتر یخچال دوو
 .6فیلتر یخچال ساید
با کمی تحقیق در مورد ویژگی های هر کدام از آنها می توانید جهت خرید مدلی که جهت
استفاده بهترین باشد به صورت اینترنتی یا حضوری از فروشگاه های معتبر اقدام نمایید.
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خرید فیلتر یخچال


فیلتر یخچال از کجا بخرم؟ یکی از سواالت مهمی که ذهن خریداران را به خود
درگیر کرده این است که این محصول کاربردی را به چه نحوی خریداری نمایند.



همانطور که میدانید ،امروزه خرید فیلترهای یخچال به صورت اینترنتی در بین
کاربران رواج یافته است.



شما می توانید این محصول را بعد از بررسی های الزم و مطالعه راهنمای خرید آن
به صورت اینترنتی از سایت های معتبر تهیه نمایید.

قیمت فیلتر یخچال


قیمت فیلتر یخچال تحت تاثیر فاکتورهای مختلفی قرار دارد .در واقع ،قیمت فیلتر می
تواند بر انتخاب شما تاثیر بگذارد.



البته قبل از هر چیز بهتر است که با توجه به نیاز و نوع استفاده خود به دنبال تهیه
مناسب ترین فیلتری بروید که با برند یخچال تان کامال تناسب داشته باشد.



در اینصورت می توانید جهت خرید فیلتر مخصوص یخچال با قیمت مناسب اقدام
نمایید.

روش نگهداری از فیلتر یخچال


مهمترین فعالیتی که بعد از تهیه فیلتر مخصوص یخچال باید انجام دهید ،چگونگی
نگهداری از آن است.



حتما قبل از هر چیز راهنمای استفاده از محصول را به خوبی مطالعه نموده تا با
عملکرد کلی آن آشنا شوید.



یکی از بهترین روش ها جهت طوالنی تر کردن عمر استفاده از فیلترهای یخچال این
است که به موقع جهت تعویض آنها اقدام نمایید.

4

www.greenlist.ir

 35مدل فیلتر یخچال باکیفیت و ارزان  +خرید اینترنتی



زمان مشخصی را نمی توان جهت تعویض فیلترهای یخچال در نظر گرفت .زیرا
این مورد به نوع آب منطقه و سختی آن بستگی دارد.



اما شرکت های سازنده یخچال ،زمان تعویض فیلتر را هر  6ماه یکبار در نظر می
گیرند.



البته بهتر است در صورت سختی پایین آب منطقه ،یکبار در سال جهت تعویض
فیلتر اقدام نمایید.



اما اگر سختی آب منطقه تان ،درصد سختی باالیی داشته باشد بهتر است که هر سه
ماه یکبار جهت انجام این کار اقدام کنید.

جمع بندی خرید اینترنتی فیلتر یخچال


فیلتر یخچال را می توان یکی از مهمترین قطعات کاربردی جهت عملکرد بهتر این
دستگاه دانست.



فیلترهای یخچال دارای مدل های متنوع بوده که با کیفیت های تولیدی متفاوتی در
بازار موجود هستند.



این محصول جهت حذف ذرات موجود در آب و از بین بردن سختی آن بسیار
کاربردی به نظر می رسد.



اگر قصد تعویض و خرید مجدد این قطعه کاربردی را برای یخچال خود دارید باید
به یک سری نکات مهمی که در این مقاله به آنها اشاره نمودیم ،توجه نمایید.



متاسفانه ،مدل های متنوع و برندهای تولیدی این محصول در بازار انتخاب را برای
اکثر خریداران دشوار کرده است.



سازگاری یخچال با نوع فیلتر مورد نظر ،برند تولیدی و قیمت از جمله مهمترین
عواملی بوده که عملکرد این محصول را تحت تاثیر قرار می دهند.
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جهت خرید این محصول توصیه می کنیم که ابتدا با در نظر گرفتن نوع استفاده خود
به دنبال تهیه فیلتری باشید که با نیازتان کامال سازگاری داشته باشد.



شما می توانید هم اکنون برندهای مناسب فیلتر یخچال را با در نظر گرفتن یک سری
نکات مهم به صورت اینترنتی از سایت های معتبر خریداری نمایید.



این مقاله از این رو تهیه شده تا اندکی دغدغه های شما را به هنگام خرید بهترین
فیلتر مخصوص یخچال کاهش دهیم.



امیدواریم که با تهیه محتوای این مقاله توانسته باشیم اطالعات جامع و کاربردی در
مورد این محصول کاربردی را در اختیارتان قرار داده باشیم.
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