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 راهنمای خرید آنالین ساعت مچی زنانه

 برای خانم ها یکی از اکسسوری ها و زیورآالت مهم محسوب می  زنانه مچی ساعت

 .شود که می تواند استایلی جذاب و زیبا برای آن ها به ارمغان آورد

 الزم است تا به موارد خاصی دقت نمایید. یکی از  زنانه مچی ساعت پیش از خرید

 .این نکته ها توجه به موتور ساعت می باشد

 ن و مهم ترین اجزای تشکیل دهنده آن است و به موتور ساعت یکی از اصلی تری

 .نوعی موتور را قلب ساعت می نامند

  اگر کیفیت و جنس موتور خوب نباشد در نتیجه آن ساعت نیز به درستی کار نکرده

 .و در مدت زمان کوتاهی خراب خواهد شد

 ساعت های مچی به طور کلی از دو نوع موتور تهیه و تولید می شوند. 

 آنها موتورهای کوارتز و در برخی دیگر موتورهای مکانیکی استفاده  در برخی از

 .شده است

 مارک اغلب دارای موتور های کوارتز هستند زنانه مچی ساعت بهترین. 

 نکات مهم هنگام خرید ساعت مچی زنانه

عالوه بر نوع موتور الزم است تا  دار مارک زنانه مچی ساعت جدیدترین در هنگام خرید

 .یگری نیز توجه نماییدبه موارد د

 :برخی از مهم ترین نکات در هنگام خرید این اکسسوری در ادامه آورده شده است

 قیمت ساعت مچی 

 .به طور کلی قیمت های مختلفی برای ساعت های مچی زنانه وجود دارد

بنابراین بهتر است پیش از خرید آن مقدار بودجه ای که در نظر گرفته اید را مشخص 

 .نمایید
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 استایل خود را مدنظر قرار دهید 

ابتدا استایل و موقعیت خود را در نظر گرفته و پس از آن برای خرید ساعت مچی اقدام 

 .نمایید

 .هر نوع از ساعت مچی برای استایلی خاص طراحی شده است

بهتر است با توجه به موقعیتی که قصد استفاده از ساعت را دارید، مدلی مناسب انتخاب 

 .نمایید

عتی که در زمان ورزش به دست می کنید قطعا با ساعتی که برای مهمانی های رسمی سا

 .استفاده می نمایید متفاوت می باشد

انواع مختلف ساعت های مچی که می توان در مجالس رسمی و غیررسمی از آنها استفاده 

 :نمود به شرح زیر هستند

 ساعت مچی زنانه ویولت .1

 ساعت مچی زنانه رومانسون .2

 مچی زنانه سیتیزنساعت  .3

 ساعت مچی زنانه رولکس .4

 ساعت مچی زنانه کاسیو .5

 رنگ پوست خود را در نظر بگیرید 

در هنگام خرید ساعت مچی به تناژ رنگی پوست خود توجه نمایید. اگرچه انتخاب رنگ 

ساعت مچی کامال سلیقه ای می باشد، اما انتخاب یک ساعت با رنگ مناسب میتواند جلوه 

 .یل شما بدهدزیبایی به استا
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اگر پوستی روشن و سفید دارید، خرید ساعت هایی با بند نقره ای به شما توصیه می شود و 

در صورتی که پوست گندمگونی دارید پیشنهاد می کنیم تا از ساعت هایی با بندهای طالیی 

 .یا رزگلد استفاده کنید

 به صفحه ساعت مچی مورد نظر خود دقت نمایید 

صفحه ساعت مچی یکی از مهم ترین بخش های ساعت می باشد. در هنگام خرید با توجه 

 .به مدل های مختلف صفحه مناسب ترین آن را انتخاب نمایید

دقت داشته باشید که ساعت های مچی زنانه اغلب صفحه خیلی بزرگی ندارند و از ظرافت 

 .بیشتری نسبت به ساعت های مچی مردانه برخوردار هستند

 بند ساعت مچی یکی دیگر از موارد حائز اهمیت می باشد 

در انتخاب شما بسیار تاثیرگذار می باشد. ساعت های زنانه با انواع  زنانه مچی ساعت بند

 .مختلفی از بندها در بازار عرضه می شوند

معموال خانوم ها ترجیح می دهند ساعت هایی به دست داشته باشند که بند آن ها با لباسشان 

 .اسب داردتن

از انواع مختلف بند ساعت می توان به چرمی، استیل، رابر اشاره نمود. هریک از این 

 .جنس ها برای استایلی خاص استفاده می شوند

 اندازه مچ دست خود را در نظر بگیرید 

 .در زمان خرید ساعت مچی حتما به اندازه مچ دست خود توجه داشته باشید

هتر است از قبل مچ دست خود را اندازه بگیرید و با توجه به در زمان خرید های اینترنتی ب

 .مشخصات مندرج در سایت خرید خود را انجام دهید
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 خرید ساعت مچی زنانه

 برند و مدل آن را به خوبی بررسی نمایید. خرید  زنانه مچی ساعت در هنگام انتخاب

 .خود را از سایت های معتبر انجام دهید

 ساعتی است که به راحتی بتوان آن را با انواع دار مارک زنانه مچی ساعت بهترین ،

 .مختلف لباس به دست کرد و زیبایی خاصی نیز به استایل شما بدهد

  بهتر است در زمان خرید تمامی المان ها و اجزای ساعت مچی را به خوبی مشاهده

 .نمایید تا خریدی مطمئن را تجربه کنید

 خاب نمایید که عالوه بر نمایش زمان تاریخ را هم نشان دهدساعتی را انت. 

  اکثر ساعت های جدید به دلیل چند موتوره بودن قابلیت نمایش چندین زمان و تاریخ

 .را به صورت همزمان دارند

 قیمت ساعت مچی زنانه

  قیمت ساعت مچی به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد. یکی از مهم ترین المان های

 .موثر بر قیمت ساعت، برند آن می باشد

 ساعت های مچی با برند های معروف عموما دارای قیمت های باالتری نیز هستند. 

  هرچه موتور استفاده شده در ساعت از کیفیت بهتری برخوردار باشد به مراتب قیمت

 .نیز بیشتر خواهد بودآن 

  از دیگر موارد تاثیر گذار بر قیمت ساعت می توان به جنس و نوع بند، صفحه

 .ساعت و غیره اشاره نمود

 روش نگهداری از ساعت مچی زنانه

 را بهتر است با توجه به مدل آن نگهداری و مراقبت  دار مارک زنانه مچی ساعت

 .نمایید
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 ورآالت می بایست در شرایط خاصی محافظت از ساعت های مچی نیز مانند سایر زی

 .نمود

  همانطور که سایر اکسسوری های نیاز دارند که به طور مرتب تمیز شوند، ساعت

 .های مچی نیز باید به دور از گرد و خاک و مواد شیمیایی نگهداری شوند

  تمیز بودن ساعت نشانه شخصیت شما می باشد. می توانید از یک مسواک نرم برای

 .این کار کمک بگیریدانجام 

  اگر از سنگ های قیمتی مانند برلیان روی ساعت به کار رفته است بهتر است آن ها

 .را با استفاده از یک پنبه تمیز کنید

 جمع بندی خرید اینترنتی ساعت مچی زنانه

 یکی از مهم ترین و پرکاربردترین اکسسوری هایی است که خانم  زنانه مچی ساعت

 .می کنند از آن استفاده ها 

 توصیه می شود برای هر موقعیتی از ساعتی مناسب کمک بگیرید. 

  ساعتی را خریداری کنید که عالوه بر برند معتبر از کیفیت باالیی نیز برخوردار

 .باشد

 در هنگام انتخاب ساعت مچی استایل و رنگ پوست خود را در نظر داشته باشید. 

 خرج دهید در حفظ ظاهر و تمیزی ساعت نهایت دقت را به. 

 


