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 راهنمای خرید آنالین سافت کیس گیتار

 یکی از ابزارهای مهم برای نگهداری و مراقبت از ساز است گیتار کیس سافت. 

 این ابزار موسیقی از محبوب ترین سازها در میان مردم می باشد. 

  به دلیل قابل حمل بودن و جابجایی راحت آن، بسیاری از نوازندگان گیتار خود را به

 .هر مکانی که قصد رفتن داشته باشند، می برند

  انتخاب یک کاور مناسب برای گیتار می تواند به شما این امکان را بدهد تا از ساز

 .خود محافظت کرده و به آسانی آن را حمل نمایید

 د، یک کیس خوب در وهله اول به مدل و اندازه گیتار شما بستگی توجه داشته باشی

 .دارد

  در زمان خرید ابتدا مدل گیتار خود را در نظر بگیرید و پس از آن سافت کیس

 .مناسب با آن را برگزینید

 و در زمان خرید ساز  چیست گیتار کیس سافت ممکن است برخی از افراد نداند که

 .آن اهمیت ندهندبه لوازم جانبی اصلی و مهم 

  سافت کیس از جمله لوازم جانبی می باشد که حمل کردن ساز را آسان کرده و مانع

 .از آسیب دیدن آن در روزهای بارانی می شود

 تولید و به بازار عرضه  گیتار کیس سافت امروزه طرح ها و مدل های مختلفی از

 .می شوند

 آمدترین نوع آن را برای ساز خود با توجه به مدل گیتار و سلیقه خود می توانید کار

 .خریداری نمایید

 نکات مهم هنگام خرید سافت کیس گیتار

مناسب الزم است تا عالوه بر مدل گیتار خود به نکات  گیتار کیس سافت در خرید یک

 .دیگری نیز توجه نمایید
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 :برخی از این موارد مهم در ادامه مقاله آورده شده است

 مدل گیتار 

تر عنوان شد مدل گیتار یکی از فاکتورهای مهم در زمان انتخاب کیس همانطور که پیش

 .گیتار می باشد

 گیتار کیس سافت با توجه به انواع مختلف این ساز در بازار می توانید از میان

و برندهای مختلف  کالسیک گیتار کیس سافت ، کالسیک گیتار کیس سافت ، الکتریک

 .خود را انجام دهید انتخاب یاماها گیتار کیس سافت مانند

 اندازه 

هنگامی که نوع کیف گیتاری را که می خواهید خریداری کنید انتخاب کردید، نکته بعدی که 

 .باید در نظر بگیرید اندازه کیفی است که می خواهید خریداری کنید

 .یک قاب نامناسب می تواند برای گیتار شما مضرتر از هیچ قابی باشد

 .بنابراین باید با توجه به ابعاد گیتار خود یک قاب گیتار خریداری کنید

اگر خودتان نمی توانید ابعاد اولی را بفهمید، همیشه می توانید با سازنده در ارتباط باشید تا 

 .ابعاد آن را تأیید کند

 .شما باید یک کیس مخصوص خود را انتخاب کنید

 وزن 

 .گیتار شما در سطح شهر خریداری می شوندمعموال قاب های گیتار برای حمل 

 .بنابراین، برای حمل آسان، یک کیف سبک می خواهید

گیتار آالت موسیقی سنگینی است. بنابراین، برای حمل آسان، کیس های گیتار سبک وزن 

 .ایده آل هستند
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 جنس 

شما دوام همیشه باید به سراغ موادی بروید که بادوام تر هستند زیرا می خواهید کیف گیتار 

 .زیادی داشته باشد

 .باید به سراغ کیسه هایی بروید که در برابر آب و شرایط آب و هوایی سخت دوام بیاورند

 کیسی را انتخاب نمایید که دارای جیب باشد 

 .در زمان خرید به تعداد جیب های تعبیه شده در کیس توجه نمایید

شده است که می توان از آن ها در برخی از مدل های سافت کیس دو الی سه جیب طراحی 

 .برای قرار دادن لوازم جانبی دیگر استفاده نمود

بعضی دیگر از مدل های سافت کیس فاقد جیب می باشند. انتخاب مدل جیب دار یا بدون 

 .جیب آن کامال به سلیقه شخصی شما بستگی دارد

 به نحوه بسته شدن جیب های سافت کیس دقت نمایید 

در صورتی که سافت کیس انتخابی شما دارای جیب است، می بایست به نحوه بسته شدن آن 

 .توجه کنید

برخی از مدل های سافت کیس دارای جیب هایی با دهانه کشی هستند و بعضی دیگر از آن 

 .ها ممکن است به وسیله دکمه یا زیپ باز و بسته شوند

 .ب نیز به سلیقه فرد بستگی خواهد داشتهمانند مورد قبلی، انتخاب نحوه بسته شدن جی

 ضد آب بودن سافت کیس را بررسی نمایید 

در بخش های قبلی عنوان گردید که سافت کیس می تواند در فضای آزاد از برخورد قطرات 

 .باران و آب به ساز شما جلوگیری نماید
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افی هستند که تقریبا تمامی سافت کیس هایی که امروزه تولید می شوند دارایی الیه ای اض

 .موجب ضدآب بودن آن ها می شود

 بند شانه ای و دسته کیس یکی دیگر از نکات حائز اهمیت در زمان خرید می باشد 

 .دقت کنید بند شانه ای می تواند به شما کمک کند تا گیتار را راحت تر حمل و نقل نمایید

خراش نداشتن دسته ها  به همین منظور در زمان انتخاب سافت کیس مناسب از پاره نبودن و

 .مطمئن شوید

 .در خریدهای اینترنتی می توانید در صورت وجود ایراد، محصول را مرجوع نمایید

 خرید سافت کیس گیتار

 تمامی نکاتی که عنوان شد را مدنظر قرار دهید گیتار کیس سافت در هنگام خرید. 

  و برای در زمان خرید اینترنتی مشخصات محصول را به خوبی بررسی کرده

 .راهنمایی بهتر می توانید نظر کاربرانی که آن را تهیه کرده اند نیز مطالعه نمایید

  این کار می تواند به شما کمک کند تا خریدی مطمئن را تجربه کرده و سافت کیس

 .مناسب گیتار خود را تهیه نمایید

 قیمت سافت کیس گیتار

 ه عنوان شد می تواند متغیر قیمت سافت کیس با توجه به مواردی که در این مقال

 .باشد

  عالوه بر آن برند تولید کننده کیس نیز بسیار مهم بوده و می تواند روی قیمت آن

 .تاثیرگذار باشد

 کیس سافت جنس کاور، اندازه و مدل آن مواردی هستند که تعین کننده قیمت 

 .می باشند گیتار
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  بهتر است ابتدا بودجه ای که برای این محصول در نظر گرفته اید را مشخص کرده

 .و پس از آن به دنبال کاور مناسب برای ساز خود باشید

 روش نگهداری از سافت کیس گیتار

 ،نیز به مراقبت و نگهداری درست نیاز  گیتار کیس سافت همانند سایر لوازم جانبی

 .طوالنی تری استفاده نموددارد تا بتوان از آن برای مدت 

  در صورت کثیف شدن در اسرع وقت نسبت به تمیز نمودن کیس اقدام نمایید. حتما

 .از سافت کیس مناسب با مدل گیتار خود استفاده کنید

  کوچک یا بزرگ بودن کیس برای گیتار می تواند هم به ساز و هم به خود سافت

 .کیس آسیب وارد نماید

 این کار ممکن  گین درون جیب های کیس اجتناب ورزید، از قرار دادن اجسام سن

 .است موجب پاره شدن دسته های آن شود

 جمع بندی خرید اینترنتی سافت کیس گیتار

  گیتار یک سرمایه گذاری گران است. بنابراین، پیدا کردن یک کیس گیتار بادوام و

 .مقرون به صرفه بسیار مهم است

 د دارد و انتخاب شما باید بر اساس نیاز شما گزینه های زیادی برای انتخاب وجو

 .برای گیتار باشد

 سافت کیس یکی از لوازم جانبی بسیار مهم برای ساز گیتار می باشد. 

 برای جلوگیری از خط و خش و وارد شدن ضربه به ساز از آن استفاده می کنند. 

  می خواهد،همچنین سافت کیس این امکان را به نوازنده می دهد تا در هر مکانی که 

 آن را حمل کرده و دارای دسته هایی است که جابجایی ساز را راحت تر می نمایند. 
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  در زمان خرید می توانید از مدل های جیب دار یا بدون جیب سافت کیس انتخاب

 .خود را انجام دهید

  سعی کنید خرید را از سایت های معتبر انجام داده و پیش از پرداخت تمامی جوانب

 .به خوبی بررسی کنیدمحصول را 

  مشخصات کامل سافت کیس ها اعم از ابعاد و نوع برند آن ها در سایت ها درج شده

 .اند

 با توجه به مدل گیتار خود مناسب ترین نوع آن را تهیه نمایید. 

 


