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 راهنمای خرید آنالین سینمای خانگی و ساندبار 

ما ممکن است هوشمندانه ترین خریدی باشد که تا به حال انجام داده سینمای خانگی جدید ش 

 .اید. و ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم تا آن را به درستی انجام دهید 

هیچ چیز مانند یک فیلم، نمایش تلویزیونی یا بازی فوق العاده در یک سینمای خانگی دنج،  

 .خانواده را گرد هم نمی آورد

شماری وجود دارد، از سینماهای خانگی سطح باال گرفته تا انواع بسیار  بی خبر خوب؟ تنوع

 .صرفه که برای قراردادن در اتاق خواب عالی هستندبهمقرون

کنید و سینمای خانگی شما به  با این وسیله هر اتاقی را به اتاق موسیقی تبدیل می

 .شود گذاری برای شادی خانواده تبدیل میسرمایه

نما، نکات و ویژگی های سینمای خانگی را خواهید آموخت. و اگر در پایان آن  در این راه

هنوز سؤالی دارید، ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم. بنابراین، بدون هیچ مقدمه ای،  

 .بیایید وارد آن شویم

مجموعه ای از تجهیزات صوتی است که لذت تماشای فیلم را  ساندبار و خانگی سینمای

 .برای شما چند برابر می کند

بسیاری از افراد این سیستم های صوتی را جهت کیفیت بیشتر صدای تلویزیون خود تهیه  

به شما کمک می کند که چه محصولی را تهیه نمایید تا بتوانید   خرید راهنمای. می کنند

 .اشته باشیدبهترین خرید ممکن را د

را یکی می دانند، اما این دو از لحاظ   ساندبار و خانگی سینمای متاسفانه بسیاری از افراد

 .ویژگی با هم تفاوت دارند
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  و خانگی سینمای اگر شما درصدد خرید این محصول هستید در ابتدا باید تفاوت بین

گی های محصول نسبت  را بشناسید و در نهایت با در نظر گرفتن همه جوانب و ویژ  ساندبار

 .به خرید محصول اقدام نمایید

 تفاوت سینمای خانگی و ساندبار چیست؟ 

  و خانگی سینمای همانطور که قبال اشاره کردیم بسیاری از خریداران ویژگی های ظاهری

 .را یکی می دانند در حالی که اینطور نیست ساندبار

ظه ای با هم دارند اما عملکرد  از لحاظ طراحی و ساخت این دو محصول تفاوت قابل مالح 

 .هر دو در زمینه ارتقا کیفیت صدای قابل پخش است

طراحی ساندبار به گونه ای است که به صورت افقی زیر تلویزیون قرار می گیرد   •

 .و ابعاد قابل قبولی دارد

 .ساندبار ها داخل خود چند اسپیکر جهت بهبود کیفیت صدا دارند •

ی دارای مجموعه ای از دستگاه ها شامل  سینماهای خانگی از لحاظ طراح  •

سابووفر، گیرنده صدا و اسپیکر هستند که فضای بیشتری را در محیط به خود  

 .اختصاص می دهند 

کیفیت صدای سینمای خانگی به دلیل تعداد اسپیکرها به مراتب بهتر از ساندبار  •

 .است

نصب ساندبار ها در محیط به راحتی امکان پذیر است، شما تنها احتیاج به یک   •

منبع برق دارید. از این سیستم صوتی بیشتر برای فضاهای کوچک استفاده می 

 .شود

نصب سینمای خانگی به دلیل امکانات پیچیده آن و تامین چندین کابل برای راه  •

 .اندازی آن وقت گیر است
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 ی سینمای خانگی و ساندبار بیشتر آشنا شویم با ویژگی های عملکرد 

وقتی در فضای بزرگ از سینمای خانگی جهت پخش صدا استفاده می شود، رنج   •

 .صدا کامال بهم می ریزد 

سینماهای خانگی از خروجی صدای قدرتمندی نسبت به ساندبارها برخوردار  •

 .هستند

شی های طوالنی،  سینماهای خانگی به دلیل ساختار طراحی و احتیاج به کابل ک •

 .مصرف انرژی بیشتری دارند

 سینمای خانگی از لحاظ پخش باکیفیت صدا کامال منطبق با استانداردهای دالبی و  •

MULTICHANNEL است. 

 .سینمای خانگی آمپلی فایر قوی ای نسبت به ساندبارها برخوردار هستند  •

 .ساندبارها کامال مناسب برای پخش موسیقی های استریو هستند  •

 AUX، بلوتوث، USB، وای فای، HDMI بارها دارای پورت های مختلفساند •

 .هستند که به راحتی آهنگ مورد نظر از این سیستم های صوتی پخش می شود 

بعضی از ساندبارها دارای سیستم پخش بلوری هستند که صدا و تصویر را از  •

 .با بهترین کیفیت ممکن منتقل می کنند DVD و Blu-Ray طریق

 اینترنتی  خرید  + زیبا و   باکیفیت ارزان،  تلویزیون میز مدل 35 مطالعه: پیشنهاد

 مهم هنگام خرید سینمای خانگی و ساندبارنکات 

 .دانیم آگاهانه انتخاب کردن در زمینه تهیه محصول، رمز خرید موفق استهمانطور که می

شما در ابتدا به عنوان خریدار باید با تمامی ویژگی ها، معایب و مزایای محصول آشنا شوید  

 و در نهایت هنگامی که همه جوانب را مدنظر قرار دادید، 

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-%d9%85%db%8c%d8%b2-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86/
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  و خانگی  سینمای میم به خرید کاالی مورد نظر خود بگیرید. در زمینه خرید تص

هم باید ابتدا فرق آن دو را بدانید و با توجه به نیاز خودتان و سبک سنگین کردن   ساندبار

 .همه موارد آن محصولی را انتخاب نمایید که به پسند شما نزدیک تر است

ا را پاره ای از نکات بهترین و باکیفیت ترین محصول  در ادامه مقاله با ما همراه باشید تا شم

 :آشنا کنیم

 اندازه و ابعاد فضای اتاق خود را بررسی نمایید •

در ابتدا توجه به این نکته ضروری است که با توجه به ابعاد فضای اتاق خود نسبت به  

 .خرید سینمای خانگی یا ساندبار اقدام نمایید

ساندبارها به دلیل طراحی مناسب در ابعاد و از طرفی جمع و جور بودن آن در محیط های 

 با متراژ پایین استفاده می شوند، 

ابل های متعدد ندارند و به راحتی تجربه شیرین پخش صدای با  چون نیازی به سیم کشی و ک

 .کیفیت را برای شما فراهم می کنند

اما سینماهای خانگی به دلیل امکانات پیچیده آن به کابل های طوالنی جهت پخش صدا  

 .نیازمند هستند

 اندازه و ظاهر بلندگوها  •

برخی کوچک هستند. )از  برخی از سیستم های سینمای خانگی دارای بلندگوهای بزرگ و 

آید، بزرگتر بهتر است، اما برخی از  صحبت از کیفیت صدا به میان می نظر فنی، وقتی

شان، صدایی جدی  دهند که علیرغم اندازهبرندها بلندگوهای کوچک و متوسطی را ارائه می

 (.گذارندرا به نمایش می

، در مورد اندازه بلندگوها توجه  تاننکته: با توجه به اندازه، طراحی و ترجیحات سبک اتاق

 .کنید که از منظر دکور مطابقت داشته باشد
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برخی از بلندگوهای بزرگتر به طور جدی جذاب هستند، برخی بلندگوها بسیار محتاط هستند  

 .و برخی برای پنهان شدن در دیوارها و سقف ها ساخته شده اند

 مایید به نقش بلندگوها در زمینه پخش صدای باکیفیت توجه ن  •

شما به عنوان خریدار باید بدانید که بلندگوها تاثیر به سزایی در زمینه پخش صدای باکیفیت  

 .و عالی دارند

اگر در صدد خرید یک سینمای خانگی مناسب هستید، هنگام خرید از فروشنده مورد نظر  

 .در مورد کیفیت عملکردی بلندگوها اطمینان حاصل نمایید

 .ی را می توانید در هر گوشه و کناری از منزل خود قرار دهیدبلندگوهای سینماهای خانگ 

 توان قدرتی صدای سینمای خانگی و ساندبار  •

 .یکی از نکات مهم در زمینه خرید این محصول، توجه به قدرت صدای آن است

داشته باشید، در ابتدا بررسی نمایید که   اگر شما می خواهید انتخاب موفقی در زمینه خرید

وات   100نظر چند وات است؟ تجربه نشان داده است که سیستم های صوتی  محصول مورد

 .مناسب ترین گزینه جهت انتخاب است

از فاکتورهای مهم هنگام خرید سیستم های صوتی  A/V توجه به گیرنده های  •

 است 

از مهمترین بخش های مربوط به انتخاب سیستم   A/V همانطور که می دانیم گیرنده های

 .های صوتی هستند

 A/V اگر در صدد خرید بهترین سینمای خانگی هستید باید به کیفیت عملکردی گیرنده های

 .توجه ویژه ای داشته باشید
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ن عاملی است که بر  امکانات و ویژگی های مختلفی که این گیرنده ها دارند از مهمتری 

 .تصمیم شما جهت خرید تاثیر می گذارد

 قیمت سینمای خانگی  •

ها در رده های قیمتی مختلف به بازار عرضه می شوند. این شما ساندبار و خانگی سینمای

 .هستید که در نهایت جهت خرید کاالی مناسب و مقرون به صرفه تصمیم می گیرید

انتخاب سینمای خانگی یا ساندبار با در نظر گرفتن همه نکات جهت خرید، بستگی به سلیقه  

 .و بودجه تخصیص یافته شما دارد

 ی از سینمای خانگی و ساندبار آشنا شویم با راهنمای نگهدار

جمع آوری کابل های سینمای خانگی و نظم بخشیدن به آنها یکی از موارد مهم   •

 .مراقبتی این محصول است

برای جلوگیری از مشکالت مربوط به نوسان برق از محافظ برق جهت افزایش  •

 .عمر مفید دستگاه خود استفاده کنید 

از پارچه مخصوص   ساندبار و خانگی سینمای ویبرای زدودن گرد و غبار از ر •

 .استفاده نمایید
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 سخن آخر

  و  صوتی سینمای خانگی و ساندبار در دسته بندی اینترنتی خرید راهنمای امیدواریم

 .برای خریدی رضایت بخش و مقرون به صرفه به شما کمک کرده باشد تصویری

حاال احتماال انواع سینمای خانگی و نکات مهم هنگام خرید آنها را می شناسید و طبق  

  ی خود به خوبی می دانید کدام مدل را انتخاب کنید. شما مخاطبان عزیز می توانید ازسلیقه

 .طریق فرم ارسال دیدگاه نظرات خود را با ما در میان بگذارید

متشکریم که برای مطالعه این مقاله وقت گذاشتید. در انتهای این مقاله برای کمک به شما  

چند مدل برتر و باکیفیت را گردآوری کرده ایم که بد نیست مقایسه آن ها را ببینید.  

 .محصوالتی که توانسته اند با کیفیت قابل توجهی رضایت کاربران را جلب کنند
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