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چراغ های خواب راه عالی برای بهبود ایمنی خانه شما و در عین حال پایین نگه داشتن  

 .قبض برق شما هستند، اما ایجاد تعادل مناسب بین سبک و کارایی ضروری است

 .در اینجا راهنمای کامل ما برای انتخاب چراغ های شب برای خانه شما است

 زی و ساده راهنمای خرید چراغ خواب فانت

، برای خرید هر وسیله ای بهتر است قبل از خرید آشنایی بیشتری با   خواب چراغ •

محصول پیدا کرد و با بررسی انواع آن ها همچنین بر طبق نیاز، خریداری انجام  

 .شود

چراغ خواب از وسیله هایی است که وجود آن می توان گفت ضروری است و با  •

 .ر حق انتخاب زیادی داردتوجه به تنوع در شکل آن ها خریدا

برای خرید این وسیله به نوع و رنگ نور آن باید توجه داشت چرا که هر فردی  •

 .رنگ نور خاصی را می پسندد 

نوع المپ هایی که در این محصول استفاده می شود مختلف است، در انواع قدیمی   •

ید و  آن ها از المپ های معمولی و رشته ای استفاده می شده ولی در انواع جد

 .استفاده می کنند LED مدرن تر از چراغ های

اغلب چراغ های خواب با استفاده از برق روشن می شوند ولی انواعی از آن ها   •

 .نیز وجود دارند که با باتری نیز روشن می شوند

برخی از انواع این محصول به گونه ای طراحی می شوند که یک چراغ یا المپ   •

 .دارند، مقدار نور چراغ های خواب متفاوت استدارند و برخی هم چندین چراغ 

میزان نور دهی آن ها اغلب قابل تنظیم است که کاربر با توجه به نوع نیاز می   •

 .تواند تنظیم را انجام دهد 
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این محصول مانند دیگر محصوالت، انواع ساخت داخل و ساخت دیگر کشورها را   •

 .در بازار موجود است دارد و برندهای مختلفی 

 جذاب  های مدل معرفی  با کودک خواب چراغ خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 چراغ خواب شیک و مزیت استفاده از آن

این محصول نور زیادی ندارد و استفاده از آن هنگام خواب باعث آزار نمی شود   •

خواب راحت     بلکه با نور مالیمی که دارد حس آرامش را القا می کند و باعث

 .تری هم می شود 

برخی قبل از خواب عادت به مطالعه دارند و برای اینکه باعث آزار بقیه افراد  •

 .، چراغ های خواب بهترین گزینه می باشندنشوند به جای روشن گذاشتن المپ 

هنگام خواب بهتر است منبع نور مالیمی مانند این مدل از چراغ ها وجود داشته   •

باشد چرا که افراد اگر بخواهند در طی شب برای آب خوردن و … در خانه رفت  

و آمد کنند در تاریکی مطلق خطراتی همچون زمین خوردن و دیگر مشکالت  

 .اشتوجود خواهد د

برای اتاق خواب کودکان نیز استفاده از چراغ های خواب ضروری است چرا که   •

خواب آرام تر و حس امنیت بیشتری به آن ها می دهد و خطراتی همچون زمین  

 .خوردن و … را برای آن ها کاهش خواهد داد

این وسیله عالوه بر کاربرد مهمی که در زندگی دارد یک وسیله ی تزئینی نیز به   •

ب می آید و طرح و مدل های متنوع و زیبایی از آن ها در بازار موجود است حسا

که افراد با سلیقه های مختلف می توانند طرح مورد عالقه ی خود را پیدا و 

 .خریداری نمایند

 

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/
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با توجه به طرح ها و رنگ هایی که دارند خریدار می تواند متناسب با رنگ منزل   •

 .ب نماید تا جلوه و نمای زیباتری داشته باشدو اتاق خواب خود محصول را انتخا

همچنین با توجه به تنوع آن ها، قیمت این نوع چراغ و انواع آن متفاوت است که  •

افراد با هر بودجه ای می توانند چراغ خواب باکیفیت و شیکی انتخاب و خریداری  

 .کنند

وص  مزیت مهم دیگر این محصول این است که مصرف برق باالیی ندارند بخص •

 .دارند مصرف بسیار پایینی دارند LED انواع جدید آن ها که چراغ های

 کاربردی  و   زیبا های مدل  معرفی با مطالعه  چراغ  بهترین خرید راهنمای طالعه:م  پیشنهاد

 و ساده  آشنایی با انواع چراغ خواب فانتزی

در مدل های رومیزی و ایستاده وجود دارد و حتی برخی از آن ها   در بازار این محصول

می تواند  قابل نصب بر روی دیوار هستند که خریدار بر اساس نیاز و دیگر فاکتور ها 

 .انتخاب خود را انجام دهد

 مدل رومیزی •

انواع رومیزی آن ها اندازه های کوچکتری دارند و عموما متناسب با اندازه ای که دارند 

 .نور کمتری هم تولید می کنند

همانطور که گفته شد تنوع شکل چراغ های خواب اخیرا بسیار زیاد است و در طرح ها،  

رنگ ها و جنس های مختلف آن ها را طراحی و تولید می کنند، در انواع رومیزی آن ها  

 .از جنس های چوبی، کائوچو، ترکیب پارچه و چوب و … استفاده می شود

ها استفاده می شود اندازه ای مناسب دارند تا  سیمی که برای اتصال به برق برای این چراغ  

 .کاربر با مشکل روبرو نشود

 

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87/
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 مدل ایستاده •

انواع ایستاده ی چراغ های خواب نیز اندازه های متفاوتی دارند و برای اتاق های خواب،  

 .های پذیرایی مناسب هستند نشیمن و سالن

انواع ایستاده که اصوال   چراغ خواب های ایستاده را می توان نوعی آباژور دانست. برای

اندازه ای بزرگتر از مدل رومیزی دارند از چراغ های بیشتری استفاده می کنند و در این  

 .مدل توجه به استحکام پایه اهمیت زیادی دارد

 مدل دیواری •

نیز موجود است که قابل نصب بر روی دیوار هستند که بهتر است برای   انواعی در بازار

 .این مدل ها استفاده شود اتاق خواب کودکان از

 اینترنتی  خرید + زیبا و  باکیفیت  لوکس، آباژور مدل 50 مطالعه: پیشنهاد

 و تاثیرگذار در قیمت چراغ خواب نکات مهم 

برای خرید هر وسیله ای باید به همه ی جوانب دقت داشت، این محصول هم جز وسیله  

 .هایی است که هنگام خرید باید به نکاتی توجه داشت تا بهترین استفاده را از آن ها داشت

 انتخاب نوع  •

ه می خواهید از چراغ  برای خرید ابتدا باید با توجه به محیط و همچنین فضای مکانی ک

خواب استفاده کنید از نوع ایستاده و یا رومیزی یکی را انتخاب کنید. در زمان انتخاب مدل  

 .به دکوراسیون محل قرارگیری دقت کنید

 انتخاب جنس  •

 .برای خرید توجه به جنس محصول از جمله مواردی می باشد که باید مدنظر داشته باشید

شما می توانید از بین مدل های شیشه ای، چوبی، پارچه ای با توجه به سایر دکوراسیون  

 .موجود در محل جنس مورد عالقه خود را انتخاب کنید

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%da%98%d9%88%d8%b1/
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 انتخاب سبک محصول  •

مکان استفاده از محصول و همچنین سایر لوازم    برای انتخاب بهترین سبک بهتر است به

موجود در محیط توجه داشته باشید و با توجه به دکوراسیون محل و شکل لوازم اطراف و  

 .همچنین نوع استفاده از آن سبک مورد عالقه خود را انتخاب کنید

 چراغ ، مینیمال خواب  چراغ ، چوبی خواب چراغ ، فانتزی خواب چراغ : سبک هایی مانند

  .(قیمت چراغ خواب کودک ) کودک خواب

برای خرید چراغ خواب برای کودک نیز باید توجه داشت که جنسی انتخاب شود تا در  

 .صورت افتادن به کودک و خود محصول آسیب و صدمه ای وارد نشود

 رنگ نور المپ  •

النی  هنگام خرید به رنگ نور چراغ باید توجه داشت چرا که برخی از رنگ ها برای طو 

 .مدت ممکن است خسته کننده باشند و کاربر به راحتی نتواند از آن ها استفاده نماید

البته نگران نباشید در صورت نیاز می توانید به راحتی المپ را تعویض کنید. چراغ های  

محصول رنگ های متفاوتی دارند که برای اتاق خواب بهتر است از رنگ های مالیم تر  

 .ام خواب مزاحمتی ایجاد نکننداستفاده شود تا هنگ

 قد مناسب  •

انتخاب قد مناسب برای چراغ خواب از اهمیت باالیی برخوردار است مخصوصا برای  

افرادی که عالقه به مطالعه در اتاق خواب دارند، برای رعایت این نکته حتما به قد تخت  

چکتر نباشد و  دقت کنید و همچنین در نظر داشته باشید قد چراغ خواب از قد پاتختی کو 

 حداقل با آن هم تراز باشد
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 منبع تغذیه و اندازه سیم •

اکثر چراغ خواب ها به وسیله برق کار می کنند و تعداد اندکی با باتری کار خواهند کرد  

 .توجه داشته باشید ترجیحا از مدل برقی استفاده کنید تا دغدغه تامین باتری نداشته باشید

البته برخی از چراغ خواب ها هستند که از باتری شارژی استفاده می کنند که گزینه ی  

 .د هستند خوبی برای خری 

نکته ی مهم دیگر هنگام خرید این محصول اندازه ی سیم آن ها است، اغلب اندازه های  

 .معقول و استاندارد دارند ولی خریدار باید دقت کافی را داشته باشد

اگر چراغ خواب شما از برق استفاده می کند بد نیست به محل قرار گرفتن کلید دقت داشته  

 . ت که کلید چراغ خواب بروی سیم تعبیه شده باشدباشید، بهترین حالت این اس

 خرید از جای معتبر •

نکته ی مهم دیگر، خرید از جای معتبر است چرا که فروشگاه ها و سایت های معتبر  

محصول با کیفیت ارائه می دهند و قیمت های معقولی برای محصول در نظر می گیرند و  

 .جام دهدمشتری با خیال راحت می تواند خرید خود را ان 

در کل برای خرید این محصول باید به متلایر توجه داشت، برخی از آن ها شکننده هستند و  

 .برای محیط های پر رفت و آمد مناسب نیستند

 بهترین المپ برای چراغ خواب چیست؟ 

چراغ های خواب در طیف وسیعی از المپ های مختلف وجود دارند. بهترین نور شب باید  

داشته باشد، درخشش مالیمی ساطع کند و گرمای زیادی تولید نکند.   منبع نور کم مصرف 

 :سه نوع اصلی المپ وجود دارد
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 رشته ای •

 .آنها شبیه المپ های استاندارد مورد استفاده در چراغ خانه شما هستند اما با وات کمتری

وات انرژی مصرف می   7تا   2ساعت است و بین  1000طول عمر آنها به طور متوسط 

 .دکنن 

با این حال، آنها همچنین گرما تولید می کنند که می تواند آنها را برای استفاده در اتاق 

 .خواب خطرناک کند

• LED 

 .کارآمدترین و بادوام ترین سبک المپ های شب هستند LED المپ های

 .ساعت کار می کنند 25000حداقل  LED المپ های

 .آنها همچنین در طیف وسیعی از رنگ ها هستند که می تواند خواب شما را بهبود بخشد

وات انرژی مصرف می کنند و در حالی که مقدار کمی گرما تولید می کنند،    0.5آنها حدود 

بیشتر المپ ها مجهز به یک هیت سینک هستند که گرما را از المپ ها دور می کند و آنها  

 .تمام اتاق های خانه شما ایمن می کندرا برای استفاده در 

 الکترولومینسانس  •

اکثر سبک های مدرن نور شب از المپ استفاده نمی کنند. در عوض، آنها از فناوری  

 .الکترولومینسانس استفاده می کنند، بنابراین شما نیازی به تعویض المپ های سوخته ندارید

وات   0.5ساعت و فقط  4000قل آنها همچنین بسیار کم مصرف و ماندگار هستند، حدا

 .انرژی مصرف می کنند 
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آنها همچنین در طیف گسترده ای از رنگ ها هستند و هیچ گرمایی تولید نمی کنند و برای 

 .اتاق خواب بچه ها عالی هستند

 آیا باید چراغ خواب شارژی یا باتری را انتخاب کنم؟ 

، دو گزینه وجود دارد:  وقتی نوبت به برق رسانی به چراغ شما در طول شب می رسد

پالگین و باتری. هر کدام مزایا و معایب خود را دارند. کلید انتخاب مناسب برای خانه شما 

 .به محل نور و میزان مصرف برق بستگی دارد

 چراغ خواب شارژی •

بزرگترین مزیت استفاده از چراغ شب شارژی این است که تمام شب روشن می ماند و  

 .نیستنیازی به تعویض باتری 

اکثر چراغ های شب شارژی برق بسیار کمی مصرف می کنند و تأثیر قابل توجهی روی  

 .قبض های برق شما نمی گذارند

با این حال، بسته به محل قرارگیری چراغ خواب، ممکن است بدون پریز برای شارژ تلفن  

 .یا تبلت خود در طول شب از آنها استفاده کنید

یل الکترونیکی دارید، چراغ شبی را در نظر بگیرید که  اگر پریزهای محدودی برای وسا

جایگزین پریز می شود تا امکان دسترسی به شارژرهای تلفن را فراهم کند و در عین حال  

 .فضای شما را به خوبی روشن نگه دارد

 چراغ خواب باطری خور •

چراغ های شب با باطری را می توان تقریباً در هر مکانی قرار داد زیرا نیازی به پریز  

برق ندارند. این باعث می شود که آنها به راحتی بر روی دیوارهای زیرزمین و راهرو  

 .نصب شوند
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متأسفانه، صرف نظر از وات المپ های مورد استفاده، در نهایت نیاز به تعویض باطری  

 .شتها خواهید دا

بسته به اینکه چند بار از نور و نوع باتری استفاده می کنید، تعویض مکرر باطری ها می  

 .تواند برای برخی افراد مقرون به صرفه باشد

یا الکترولومینسانس را انتخاب کنید زیرا  LED چراغ های شب با باطری با المپ های

 .کارایی بیشتری نسبت به المپ های رشته ای دارند

 و رومیزی  ی خرید انواع مدل چراغ خواب ایستادهجمع بند

حاال احتماال انواع و اقسام چراغ خواب و مزیت استفاده از آن و مشخصات آنها را  •

 .می شناسید 

همانطور که مشاهده کردید نکات مهم و تاثیرگذار در قیمت چراغ خواب را با هم  •

 .بررسی کردیم 

و مقایسه امروز گرین لیست در دسته  اینترنتی خرید راهنمای امیدواریم •

ی  برای خریدی رضایت بخش به شما کمک کرده باشد و طبق سلیقه دکوراتیو بندی

 .خود به خوبی بتوانید بهترین انتخاب را داشته باشید

شما مخاطبان عزیز می توانید از طریق فرم ارسال دیدگاه هر نوع سوال و نظر   •

خود را با ما در میان بگذارید و در کنار ما باشید. خوشحالیم که برای مطالعه این  

 .مقاله وقت گذاشتید، متشکریم 

در ادامه برای کمک به شما چند مدل محبوب را گردآوری کرده ایم که بد نیست   •

ی های آن ها را ببینید. محصوالتی که توانسته اند با کیفیت قابل مقایسه ویژگ 

 .توجهی رضایت کاربران را جلب کنند
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