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 راهنمای خرید محافظ صفحه نمایش مانیتور

امروزه با پیشرفت فناوری گجت های متنوعی در بازار عرضه شده اند که نیاز افراد 

 .را رفع کنند

یکی از این گجت ها در صنعت لوازم جانبی کامپیوتری، محافظ صفحه نمایش  

 .کامپیوتر است

صفحه نمایش یا مانیتور حساس ترین المان به شمار می رود که گاهی با یک ضربه  

 .غیر عمدی و حتی بالیای طبیعی دچار آسیب می شود

ا داخل سطل زباله مانیتور ها بعد از تعمیر دیگر محصول سابق نیستند و باید آن ر

 !خود بی اندازید

در این مقاله راهنمایی های الزم در خصوص خرید محافظ صفحه نمایش به شما می  

 .دهیم

 چرا باید از محافظ نمایشگر استفاده کنیم؟ 

بسیاری از افراد بر این باورند که خرید محافظ برای لوازمی مانند هندزفری،  

 .یک ولخرجی محسوب می شود  مانیتور و … به هیچ وجه ضروری نیست و 

اما سخت در اشتباه هستند! شاید با نخریدن این محصول پول بیشتری در حساب 

 .بانکی خود نگه داری کنید اما بعد ها با وقوع یک اتفاق برایتان گران تمام می شود

به گونه ای   شخصی های کامپیوتر ساختار نمایشگر های دیجیتالی علی الخصوص

است که یک اشعه مضر همانند پروتوی خورشید ازخود تابش می کنند که به مرور  

 .پیری زودرس چشم و در بهترین حالت عینکی شدن می شوند باعث
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محافظ لوازم کامپیوتری به این منظور ساخته شده اند تا در وهله اول از آسیب دیدن  

 .جلوگیری کنند و در نهایت خسارت مالی را به صفر برسانند

اگر فرزند کوچک در محیط خانه دارید خرید محافظ را اکیدا به شما توصیه می  

 !یمنما

 زندگی بدون لکه  •

یک محافظ خوب مطمئن می شود که لکه ها و خراش ها را از صفحه لپ تاپ شما 

دور نگه می دارد. همه چیز را به تنهایی تحمل می کند و صفحه نمایش لپ تاپ شما 

را به خوبی نو نگه می دارد. از آنجایی که هیچ تماس مستقیمی بین صفحه نمایش و  

 .هد داشت، هیچ مقدار کثیفی نمی تواند آن را لکه دار کنددنیای بیرون وجود نخوا

هنگام تماشای سلایر مورد عالقه خود در نتفلیکس، هیچ عالمتی روی صفحه نمایش  

وجود نخواهد داشت که حواس شما را پرت کند. شما می توانید به سادگی روی مبل  

د و بدون هیچ  خود دراز بکشید و تنقالت خوش طعم خود را به همراه داشته باشی 

 .مراقبتی از نمایش لذت ببرید

 دیگر به چشم فشار نمی آید •

هنگامی که از محافظ صفحه نمایش با کیفیت خوب استفاده می کنید، از شدت تابش  

 .خیره کننده مانیتور می کاهد

این به شما اجازه می دهد تا برای مدت طوالنی تری از ابزار خود استفاده کنید بدون  

 .اینکه با مشکالت خستگی چشم مواجه شوید

 .به دلیل خیره شدن مداوم به صفحه، دیگر نیازی به مشکالت تاری دید ندارید
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آزاد  یابد، که در نهایت منجر به آید کاهش مینمایش میشدت نور آبی که از صفحه

 .شودشدن چشمان شما از فشار غیر ضروری می

 از حریم خصوصی شما محافظت می کند  •

شاید باورش برای شما سخت باشد، اما طیف گسترده ای از محافظ های صفحه  

نمایش وجود دارد که می تواند از حریم خصوصی شما محافظت کند. این سپرها با  

 .وایای خاصی عبور می دهندفیلترهای خاصی طراحی شده اند که نور را از ز

این به شما امکان می دهد صفحه نمایش را به وضوح از جلو ببینید اما دیگران را از  

 .مشاهده آن از طرفین باز می دارد

به عبارت دیگر، هیچ کس نمی تواند به هر کاری که شما انجام می دهید نگاهی  

 .ا تیره به نظر می رسدبیاندازد، زیرا صفحه نمایش به طور قابل توجهی برای آنه

 مزایای محافظ مانیتور کامپیوتر 

این وسیله مربوط به کامپیوتر مزایایی دارد که مهم ترین آن ها به شرح زیر می  

 :باشد

 ضد آب و ضد روغن  •

 وضوح تصویری شفاف  •

 مقاوم در برابر خط و خش  •

 جلوگیری از نفوذ گرد و غبار به الیه ها  •

 خاصیت ضد اشعه بودن  •

 ظاهر زیبا •
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 احی شده در ابعاد و سایز های مختلفطر •

 مقاوم در برابر اشعه خورشید  •

 نصب آسان •

 طراحی شده توسط مختصصین حرفه ای  •

 آشنایی با انواع محافظ ضد اشعه مانیتور و ضد خش 

 FORTIO محافظ صفحه نمایش •

جالب است بدانید که محافظ مانیتور صرفا از ضربه و خوردگی محافظت نمی کند  

 و ذرات عبار به سطح مانیتور را می گیرد که این مدل یعنی   بلکه جلوی نفوذ لکه

FORTIO این کار را به خوبی انجام می دهد. 

آن قدر هوشمندانه طراحی شده    FORTIO الزم به ذکر است که محافظ نمایشگر

الیه نانویی ضد نور آبی است تا به چشم   7فافیت را کاهش نمی دهد و دارای که ش

 .انسان آسیبی وارد نشود

 Supershieldz محافظ صفحه نمایش کامپیوتر •

همانطور که از نامش پیداست یک سپر   Supershieldz محافظ صفحه نمایش

 .ارددر برابر خش، ضربه، رطوبت می باشد و استقامت باالیی د بسیار قوی 

یدک جانبی است و به طوری روی مانیتور نصب می شود که   2آن دارای  جعبه 

 .شخص دیگری قادر به دیدن آن نیست

 LILIONGTH محافظ صفحه کامپیوتر •

بسیاری از کارشناسان فعال در حوزه کامپیوتر می گویند که در هنگام کار بهتر است  

د تا به چشمتان آسیب کمتری  از عینک های آنتی رفلکس و ضد اشعه استفاده نمایی 

 .وارد کنید
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عینک های آنتی رفلکس قیمت بسیاری دارند و اگر قرار باشد هر دو محصول را  

 .خریداری کنید، متحمل هزینه های زیادی می شوید

با یک تیر دو نشان می زنید چون این مارک ضد   LILIONGTH اما با خریدن برند

 .به ارمغان می آورداشعه است و خواب خوبی در شب برایتان 

 خرید صفحه نمایش پالستیکی  •

محافظ های صفحه نمایش عمدتا از پلی اورتان تشکیل شده اند و به راحتی در بازار  

 .با قیمت های ارزان تر در دسترس هستند

اگرچه آنها کمی از صفحه نمایش لپ تاپ دفاع می کنند، اما با این حال چندان  

 .سازگار نیستند

مستعد خراش هستند. با این حال، استفاده از محافظ پالستیکی گزینه    به عالوه، آنها

 .بسیار بهتری نسبت به نداشتن محافظ روی صفحه نمایش شما است

 محافظ صفحه نمایش شیشه ای  •

این محافظ های صفحه نمایش از کیفیت باالیی برخوردار هستند و ایمنی نهایی را  

 .برای صفحه نمایش شما فراهم می کنند

آنها بسیار مقاوم در برابر خش هستند و صفحه نمایش شما را به صورت کامل  

 .پوشش می دهند

دارند  هایی که به همراههای شیشه ای کمی گران هستند، اما ویژگیاگرچه محافظ

 .گذاری را داردارزش سرمایه
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 نکات مهم هنگام خرید محافظ صفحه نمایش کامپیوتر 

 مدل لپ تاپ یا مانیتور شما  •

این اولین و مهمترین چیزی است که باید قبل از انتخاب محافظ صفحه نمایش در  

 .نظر بگیرید

مدل لپ تاپ یا مانیتور شما تمام جزئیات مربوط به نوع، طول و عرض محافظ را 

 .تعیین می کند

 دلیل خرید •

ممکن است فقط به محافظ صفحه نمایش نیاز داشته باشید تا صفحه نمایش را از لک 

 .ان نگه دارید، یا ممکن است نیاز به کاهش فشار چشم داشته باشیددر ام

 .در سناریوهای دیگر، ممکن است بخواهید حریم خصوصی خود را ارتقا دهید

 .دلیل شما برای خرید محافظ مناسب ترین نوع را برای شما مشخص می کند

 بودجه خود را فراموش نکنید  •

چه نوع محافظی را می توانید برای  در نهایت، وزن جیب شما تعیین می کند که  

 .ابزار خود خریداری کنید

 .اگر پول زیادی دارید، می توانید بهترین ها را برای خود تهیه کنید

 .با این حال، اگر بودجه کمی دارید، مدل های مقرون به صرفه را بررسی کنید
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 مراحل نصب طلق محافظ چشم مانیتور 

دست ها را کامل بشویید که فاقد چربی و ذرات ریز باشند. )استفاده از  .1

 دستکش التکس ایده آل است(

 میزی که قصد دارید روی آن نصب کنید، تمیز و صاف باشد .2

را با یک دستمال مرطوب و آغشته به مایع شستشوی  سطوح نمایشگر  .3

 نمایشگر پاک کنید 

سپس با یک دستمال خشک آن را خشک کنید. )از دستمال کاغذی استفاده  .4

 نکنید چون حاوی پرز می باشد( 

چسب مخصوص را به سطوح بچسبانید و بکنید تا هرگونه ذرات را   .5

 .پاکسازی کند 

خود  مانیتور فحه لپ تاپ و یاپوست محافظ را بکنید و به آرامی به ص .6

 .بچسبانید 

را به   1مخصوص سطوح را کامال یکدست و صاف نمایید و طلق با کارد  .7

 .آرامی جدا کنید 

 .دقت کنید که محافظ فاقد هرگونه حباب و برآمدگی باشد .8

 قیمت محافظ صفحه مانیتور برای چشم و ضربه

لوازم جانبی الکترونیکی به دلیل نوسانات ارز و تورم دارای قیمت یکسانی نیستند و  

 .ییر کنندهر لحضه ممکن است تغ

برای اطالع از قیمت ها می توانید با کارشناسان فروش مشورت کنید تا با توجه  

 .محافظ صفحه نمایش کامپیوتر، بهترین گزینه را انتخاب کنید خرید راهنمای به
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