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 راهنمای خرید آنالین فلوت ریکوردر

 یک ساز بادی و چوبی می باشد و از طریق دمیدن هوا درون  ریکوردر فلوت

 .سوراخی که در سر آن تعبیه شده است آوا و صدا تولید می کند

  امروزه می توان از طریق حفره هایی که روی بدنه آن ایجاد شده اند این صداها و

 .آواها را کنترل نمود

 این ساز یک ابزار موسیقی مناسب برای آموزش ابتدایی به کودکان می باشد. 

  یادگیری آن خیلی سخت نبوده و می توان آن را به تمامی گروه های سنی به راحتی

 .آموخت

  دقت نمایید سازی را انتخاب کنید که متناسب با مکان نواختن شما در زمان خرید

 .باشد

 و کم تراکم   برای مثال اگر قصد نواختن در منزل را دارید بهتر است از نوع ظریف

 .تر آن را برگزینید

  عموما سازهای بزرگتر و سنگین تر را برای اجراهای عمومی و تکنولوژی های

 .قوی تر استفاده می نمایند

 ای نگهداری بهتر از فلوت کیفی چرمی تهیه کنید که دارای بالشتک های نرمی بر

 .درون آن است تا از وارد کردن ضربه و صدمات احتمالی به ساز جلوگیری نماید

  اگر از جعبه برای محافظت از فلوت استفاده می کنید، ابتدا از محکم بودن آن

 .اطمینان حاصل نمایید

 ریکوردر نکات مهم هنگام خرید فلوت

عالوه بر اندازه آن باید به موارد دیگری نیز دقت نمایید. برخی از  ریکوردر فلوت در خرید

 :این نکات در ادامه مقاله آورده شده است
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 انتخاب مدل 

اگر مبتدی هستید از فلوت های سبک تر و راحت برای آموزش استفاده کنید. توجه داشته 

 .ومت باالیی داردباشید سازی را خریداری نمایید که مقا

 کیف نگهدارنده فلوت 

به کیف نگهدارنده فلوت توجه نمایید. معموال توصیه می شود کیسی که برای مراقبت از 

فلوت خریداری می کنید از جنس مخمل بوده و این امکان را داشته باشد تا به خوبی از 

 .فلوت محافظت نماید

 بررسی فلوت 

در زمان خرید حتما تمامی بخش های فلوت را به خوبی مورد بررسی قرار دهید. توجه 

 .کنید که فلوت دارای ترک های مویی نباشد

دنت های آن را به خوبی وارسی کرده و مطمئن شوید تمامی اجزا سر جای خود قرار 

 .دارند

روی صدای آن اثر افراد می بایست بدانند که هرگونه خراش یا ترک روی فلوت می تواند 

 .بگذارد

 تست و نواختن فلوت 

توصیه میکنیم پیش از خرید فلوت حتما آن را بنوازید تا متوجه شوید که نوت های آن به 

 .درستی نواخته می شوند یا خیر

 تست پدها 

به پدهایی که زیر کلید های فلوت قرار دارند خیلی دقت کنید. این پدهای رنگی قابل تعویض 

 .زمان خرید ساز نباید آسیب دیده یا کثیف باشند هستند، اما در
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 جنس بدنه 

به جنس فلوت در هنگام خرید بسیار دقت نمایید. جنس ساز روی نوع صدای آن تاثیرگذار 

 .باشد. عموما بهترین جنس برای فلوت، نقره و پس از آن رزگلد و تیتانیوم می باشند می

نیستند، حداقل کاری که می توانند انجام کسانی که قادر به خرید فلوت های از جنس نقره 

دهند این است که فلوتی را خریداری نمایند که جنس سر آن از نقره باشد. قسمت فوقانی 

 .فلوت از اهمیت زیادی برخوردار است

 .همانطور که گفته شد برخی از مدل های فلوت دارای سوراخ هایی روی بدنه خود هستند

ای افراد حرفه ای مناسب می باشند. نوت ها در این سازها این نوع از فلوت ها معموال بر

راحت تر نواخته شده و نوازندگان می توانند به کمک انگشتان دست خود نوت های خروجی 

 .از ساز را کنترل نمایند

 خرید فلوت ریکوردر

برندهای  در زمان خرید فلوت به این مورد نیز توجه کنید که انواع مختلفی از این ساز و 

 .ختلف آن در بازار موجود می باشندم

شما می توانید به راحتی بدون اینکه از منزل خارج شوید از سایت های اینترنتی خرید خود 

 .را انجام دهید

 :برخی از مدل های مختلف ساز فلوت عبارتند از

 فلوت ریکوردر باس 

 فلوت ریکوردر سپرانور 

 فلوت ریکوردر آلتو 

 فلوت ریکوردر باروک 

 فلوت ریکوردر تنور 
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  فلوت ریکوردر یاماها 

در هنگام انتخاب حتما با توجه به حرفه ای یا مبتدی بودن خود مناسب ترین مدل را 

 .خریداری نمایید

 قیمت فلوت ریکوردر

 شاید به خرید آن رغبت بیشتری پیدا کرده  ، چیست ریکوردر فلوت حال که می دانید

 .باشید

 به بازار عرضه می شود. از عوامل تاثیرگذار بر  این ساز با قیمت های مختلفی

می توان به جنس فلوت، برند تولید کننده آن، سبک یا سنگین  ریکوردر فلوت قیمت

 .بودن ساز و غیره اشاره نمود

  معموال سازهایی که برای افراد مبتدی ساخته می شوند دارای قیمت کمتری نسبت به

 .دسازهای مناسب برای افراد حرفه ای هستن

 روش نگهداری از فلوت ریکوردر

برای اینکه عمر ساز خود را افزایش داده و کیفیت نوت های خروجی آن را حفظ نمایید 

الزم است تا برخی نکات الزم را رعایت کنید. چند مورد از مهم ترین توصیه ها برای 

 :نگهداری ساز فلوت در ادامه آورده شده است

 محافظت از آن تهیه کنید حتما یک کیف یا جعبه مناسب برای. 

  پس از پایان نواختن ساز، قطعات فلوت را از هم جدا کنید و به وسیله یک دستمال

کتان تمیز تمامی قسمت ها را پاک کرده تا رطوبت و نم آن گرفته شود. بهتر است به 

ساعت پس از نواختن، فلوت را درون جعبه یا کیف قرار نداده و اجازه  24مدت 

 .خوبی خشک شود دهید ساز به

 در دمای خیلی گرم یا خیلی سرد جدا خودداری نمایید ریکوردر فلوت از قرار دادن. 

 فلوت را در مجاورت مواد شیمیایی یا اسیدی قرار ندهید. 
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  برای افزایش طول عمر و کارایی بهتر آن، توصیه می کنیم ماهی یکبار ساز را به

 .کمک روغن بادام چرب کنید

 نترنتی فلوت ریکوردرجمع بندی خرید ای

 یکی از سازهای راحت برای نواختن بوده و یادگیری آن دشوار نمی  ریکوردر فلوت

باشد. تمامی افراد می توانند در هر رده سنی نواختن فلوت را فراگرفته و آن را به 

 .زیبایی بنوازند

  در زمان خرید با توجه به سطح خود اقدام به خرید ساز نمایید. اگر مبتدی هستید

 .سازی را انتخاب کنید که سبک تر بوده و مقاومت آن نیز باال باشد

 های حرفه ای دارای حفره هایی روی بدنه خود هستند که نوازندگان ریکوردر فلوت

 .مایندمی توانند نوت ها را به وسیله انگشتان خود کنترل ن

  بهترین جنس فلوت از نقره بوده و اگر توانایی خرید آن را ندارید سعی کنید سازی را

برگزینید که قسمت فوقانی آن از نقره می باشد. از خرید مدل های تقلبی و بی کیفیت 

 .فلوت نیز اجتناب ورزید

 

 


