
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اینترنتی خرید+  ارزان و باکیفیت ای صفحه گاز اجاق مدل 50

 تیم تحریریه گرین لیست



  

    

 

1 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  ارزان و باکیفیت ای صفحه گاز اجاق مدل 50

 

 راهنمای خرید آنالین اجاق گاز صفحه ای

اگر در حال بازسازی آشپزخانه خود یا راه اندازی یک آشپزخانه کامالً جدید هستید، باید 

 .اجاق گاز صفحه ای را انتخاب کنید

آنها نه تنها دارای طیف گسترده ای از ویژگی ها هستند که به راحتی به کیفیت پخت و پز 

 .دمی افزایند، بلکه به راحتی تمیز می شوند و ظاهر بهتری نیز دارن

اند و ظاهری شیک و مدرن به دکوراسیون این اجاق های مدرن بسیار زیبا طراحی شده

 .بخشندآشپزخانه شما می

اجاق گاز صفحه ای ، امروزه تنوع زیاد در بازار، و اطالعات مختلفی) اعم از اطالعات 

 درست یا نادرست( که در مورد هر کاال وجود دارد، باعث شده است که، انتخاب یک گاز

 .صفحه ای با کیفیت و قیمت مناسب برای ما مشکل باشد

برخی می گویند گاز، با برند خارجی بهتر است، برخی می گویند گاز ایرانی بهتر است. 

 .سلیقه ها و اطالعات، بسیار مختلف می باشند

ای شیشه ای را بیشتر دوست ای استیل را می پسندند، عده ای گاز صفحهعده ای گاز صفحه

برخی دیگر در تردید هستند که کدام گاز صفحه ای بهتر است، و برای آنها مناسب  دارند.

 .می باشد

در این مقاله به شما اطالعاتی ارائه می دهیم تا ذهنی باز در مورد انواع برندها و کیفیت 

آنها قبل از خرید داشته باشید. و همچنین شما را با انواع اجاق گاز به صورت صفحه ای و 

 .زی آشنا می کنیمیا رومی
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 مزایا و معایب اجاق گاز صفحه ای رومیزی شیشه ای و استیل

 :مزایا

  توانید سطوح فوالدی یا شیشه ای را انتخاب کنید که نگهداری از هر دو شما می

 .بسیار آسان است

  آنها دارای ویژگی احتراق خودکار هستند که مشعل ها را تنها با یک کلیک روشن

 .می کند

  از آنجایی که اجاق گاز در سطح پیشخوان نصب می شود و بیرون نمی زند، کار با

 .ی شودظروف سنگین بسیار آسان م

  لبه های اجاق گاز به طور یکپارچه در پیشخوان قرار می گیرند و تمیز کردن سطح

 .پخت و پز را آسان می کند

  دمای پخت و پز را می توان به راحتی تنظیم کرد زیرا هر مشعل دارای کنترل

 .حرارتی خاص خود است

 طراحی مشعل ها گرمایش یکنواخت را تضمین می کند. 

 یم های برق نامناسب پنهان شده اند تا آشپزخانه شما تمیز و مرتب لوله های گاز و س

 .به نظر برسد

  در مقایسه با اجاق گازهای سنتی، این مدل ها برای استفاده بسیار ایمن هستند و

 .مطابق با استانداردهای ایمنی بین المللی طراحی شده اند

 ر صورت خاموش برخی از اجاق های سطح باال دارای ویژگی ایمنی هستند که د

شدن شعله، جریان گاز را قطع می کند. برخی نیز دارای تایمر داخلی برای پخت و 

 .پز هستند
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 :معایب

  اجاق گاز در سطح پایین تری نسبت به اجاق های سنتی قرار دارد، بنابراین در

دسترس کودکان کوچکتر است. با این اوصاف، کودکان نباید در نزدیکی هر اجاقی 

 .قرار بگیرند

  یک برش دائمی در کابینت ایجاد می شود و شما به هیچ وجه نمی توانید موقعیت

 .اجاق گاز را تغییر دهید

  هر گونه مایعی که روی کانتر بریزد به اجاق گاز و مشعل ها نیز وارد می شود

 .زیرا همه آنها در یک سطح هستند

همانطور که می بینید، مزایای آن بسیار بیشتر از معایب است. اگر ما به شما کمک کرده 

 .نظر بگیریدایم که تصمیم خود را بگیرید، در اینجا چند فاکتور دیگر وجود دارد که باید در 

 انواع اجاق گاز رومیزی

از سوز، القایی و الکتریکی تقسیم نوع صفحه ای گ 3گاز رومیزی انواع مختلفی دارد، و به 

بندی می شود. هرکدام از این گازها درجه حرارت های مختلفی دارند، و برای گرم شدن 

 .زمان های مختلفی را نیاز دارند

قیمت اجاق گاز صفحه ای بر حسب کارایی و کیفیت آن ها با هم تفاوت دارد. اجاق گاز 

 .پز با قدرت باال می باشدصفحه ای، گازی مناسب برای حرارت و پخت و 

گاز صفحه ای الکتریکی توسط برق گرم می شود، و حرارت از طریق المنت ها به غذا می 

 .رسد، و برای گرم شدن نیاز به کمی زمان دارند

اجاق گاز به صورت صفحه ای، از نظر سایز، جنس، و نحوه عملکرد، مدل های مختلفی 

 .دارند
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 یا اجاق توکار اجاق گاز رومیزی 

در هنگام انتخاب با توجه به نوع کاربرد آنها، خودتان یکی از مدل های رومیزی یا توکار 

 .را انتخاب کنید

اجاق گازهای رومیزی به دلیل شعله های کمی که دارند برای مکان هایی مثل شرکت یا 

 .اداره مناسب می باشند

 .ل خانه می باشدولی گازهای توکار به دلیل شعله ای بیشتر، بهترین گزینه در داخ

 شکل اجاق گاز 

گازها در شکل های مختلفی نظیر دایره ای، مستطیلی، و چند ضلعی تولید و به بازار 

عرضه می شوند. برای انواع طرح های آشپزخانه و سلیقه های مختلف مورد استفاده قرار 

 .میگیرند

 جنس اجاق گاز 

ی، استیل، سرامیکی، می جنس اجاق گاز به صورت صفحه ای، در انواع مختلف شیشه ا

 .باشند

جنس شیشه ای زیبایی بیشتری نسبت به استیل و سرامیکی دارد. اما اجاق گاز جنس استیل 

 .طرفدار زیادی دارد، چون تمیز کردن آن راحت می باشد

 اینترنتی خرید + ارزان و باکیفیت گاز اجاق مدل 45 مطالعه: پیشنهاد
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 نکات مهم هنگام خرید اجاق گاز صفحه ای

محسوب می شود. لقب قلب خانه را به   مهمترین بخش هر خانه ای  آشپزخانه به دلیل اینکه

 .آن داده اند

امروزه آشپزخانه ها نسبت به قبل کوچکتر شده اند، این محدودیت فضا در آشپزخانه، باعث 

شده است که، افراد به دنبال وسایل کوچک باشند. خرید اجاق گاز صفحه ای به همین دلیل 

 .واج یافته استر

با وجود اینکه خرید گاز صفحه ای هزینه بیشتری دارد، و قیمت این اجاق ها بیشتر است، 

ولی به دلیل مزایای زیادی که دارد، باعث شده که افراد بیشتر به سمت خرید این مدل از 

 .اجاق ها بروند

 .نتخاب دارندالبته بودجه شما، فضای آشپزخانه و سبک زندگی شما نقش زیادی در این ا

 فندک 

معموال در گازها یک عدد فندک وجود دارد، یا برای هر شعله به صورت جداگانه وجود 

 دارد

 تعداد شعله ها 

یکی از مهمترین ویژگی گاز می باشد که باید دقت داشته باشید که همه سایزهای شعله را 

 .داشته باشید

 ترموکوپل 

داشته باشد، ترموکوپل می باشد.  یکی از ویژگی های مهمی که گاز صفحه ای باید

 .ترموکوپل باعث باال رفتن امنیت و ایمنی گاز می شود
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اگر گاز به دلیل سر رفتن مواد غذایی یا وزش باد خاموش شود، این ویژگی باعث قطع شدن 

 جریان گاز می شود

 تایمر 

اخیرا گازهای صفحه ای دارای تایمر می باشند که با چرخاندن آن و قرار دادن روی زمانی 

 .معین، می توانید با صدای زنگ تایمر، به غذای روی شعله گاز، سر بزنید

با این وجود، هیچ نگرانی از سوختن غذا وجود ندارد، یا می توان با تنظیم کردن تایمر بر 

 .ش کنیدروی ساعتی مشخص آن را خامو

 نمایشگر دیجیتالی 

برخی از گازها دارای صفحه دیجیتال می باشند که از طریق آن امکان مشاهده ساعت یا 

 .زمان باقی مانده از پخت غذا وجود دارد

 دارا بودن قفل کودک 

یکی دیگر از ویژگی هایی که یک گاز صفحه ای مناسب باید داشته باشد، قفل کودک می 

 .ودکان نشودباشد، تا خطری متوجه ک

 صفحات روی سر شعله ها 

شما باید در انتخاب خود دقت کنید که، صفحه روی سر شعله ها محکم باشد که، تحمل فشار 

 .و دمای باال را به بهترین شکل داشته باشد

 گرمای کمتر در آشپزخانه 

 .کندگاز به صورت صفحه ای نسبت به بقیه اجاق ها گرمای کمتری ایجاد می
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 یشترداشتن فضای ب 

به دلیل اینکه فضای خالی در زیر گاز صفحه ای قرار می گیرد شما فضای زیادی در 

 .اختیار دارید

 طراحی زیبا 

 .گاز به صورت صفحه ای از لحاظ زیبایی بسیار مورد توجه می باشد

در هنگام خرید اینترنتی تمامی این نکات را به عنوان راهنمای خرید یک گاز صفحه ای در 

 .نظر بگیرید

 راهنمای نگهداری

 همیشه قبل از قرار دادن قابلمه، شعله را روشن کنید. 

  برای تمیز کردن گازهای شیشه ای، از خمیر دندان و محلول مایع ظرفشویی استفاده

 .کنید

  سر شعله های گاز را با مایع ظرفشویی تمیز کنید و سر شعله ی باالیی را در محلول

 .سرکه و جوش شیرین قرار دهید

 از کشیدن قابلمه روی گاز خودداری کنید. 

  کامال خنک شودبرای تمیز کردن، اجازه دهید تا گاز. 

 تمیز کردن اجاق گاز توکار

  اگر روکش فوالد ضد زنگ را انتخاب کرده اید، از سیم ظرفشویی استفاده نکنید که

 .می توانند سطح را خراش دهند
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  برای تمیز کردن منظم، از یک پارچه میکروفیبر مرطوب یا اسفنج برای تمیز کردن

 .نرم پاک کنید لکه ها استفاده کنید و سپس با یک پارچه خشک

 فقط از مواد پاک کننده ارگانیک که روی سطح مالیم هستند استفاده کنید. 

  از تمیز کردن با آب زیاد خودداری کنید، زیرا اگر وارد سوراخ های مشعل شود تا

 .زمانی که خشک نشود روشن نمی شود

 جمع بندی خرید و قیمت اجاق گاز صفحه ای

خش کوچکی از آشپزخانه باشد، فاکتورهای زیادی را در حالی که اجاق گاز ممکن است ب

باید در هنگام خرید اجاق برای خانه در نظر بگیرید. نکات باال را دنبال کنید، و می دانید 

 !که به چه چیزی توجه کنید

ی حاال احتماال انواع و اقسام اجاق گاز صفحه ای و مشخصات آنها را می شناسید و با سلیقه

 .وانید بهترین مدل بازار را انتخاب و خرید کنیدخود به خوبی می ت

اجاق گاز و مقایسه امروز گرین لیست در دسته  اینترنتی خرید راهنمای امیدواریم

برای خریدی رضایت بخش ) مقرون به صرفه ( به شما کمک کرده  آشپزخانه لوازم بندی

 .باشد

 .از طریق فرم ارسال دیدگاه با ما در ارتباط باشید
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