
 

 ١۴٠١تیر  / ١٧

 hosein kalhor نوشتھ شده توسط

 ھ ثانی ٣۶دقیقھ و  ١۶زمان مطالعھ : 

 برترین بادزھای بازار  – انواع ایرپاد سامسونگ 

صحبت کنیم البتھ درسترش اینھ کھ ایربادز سامسونگ بگوییم چونکھ ایرپاد نامیست  ایرپاد سامسونگ خواھیم در مورد انواع دراین بخش می

ھم صحیح میباشد ، در این مقالھ بھترین  کھ شرکت اپل برای محصوالت خود انتخاب کرده است ولی بصورت عامیانھ انواع ایرپاد سامسونگ  

 .ایرپاد ھای این شرکت قدرتمند را بھ شما معرفی کنیم

ھا و کیفیت خوب ھدفون ھای بی  سامسونگ مدتی است کھ با عرضھ ھدفون ھای خود بھ بازار، وارد عرصھ صدا شده است. بھ علت شباھت 

شناسند.نخست قصد داریم کھ درخصوص ایرپادھا سخن بھ میان  مسونگ می ھا را با نام ایرپاد ساسیم سامسونگ بھ ایرپاد، برخی آن 

 شود این است کھ ایرپاد چیست؟ بیاوریم،اولین سوالی کھ در ذھن پیدا می 

ل  ھا را در ھر مکان بھ دنباتوانید این ھدفون ھا ھستند کھ بیشترین امکان حمل و نقل را دارند و شما بھ راحتی می ایربادزھا نوعی از ھدفون 

ی متفاوتی نیز دارد کھ این ویژگی ھای  خود داشتھ باشید. ایربادزھا انواع مختلفی دارند کھ ھر نوع نیز شکل خاصی داشتھ و بھ طبع اندازه

 .یادشده در شھرت این محصول نقش داشتھ و بر کیفیت و فراوانی و ھمھ گیر شدن این محصول موثر است

توانند در گوش شما ثابت و بدون جابجا شدن  ھای ورزشی بھتر می کمتری دارند و در طول فعالیتبھ عالوه این کھ ایربادزھا عموما قیمت 

 .باقی بمانند
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 دایرپاد چیست؟ مختصری در مورد ایرپا

ھدفون ھا و ھندزفری ھا انواع مختلفی دارند کھ توسط شرکت ھای مختلفی تولید می شود،ایرپاد در واقع ھدفون توگوشی بی سیم اختصاصی  

ای خاص خود توانستھ است جایی برای خود در این بزار باز کند. اما چون بھترینھارو تولید میکنھ بھ نوعی  شرکت اپل است کھ با ویژگی ھ

بک  برند این نوع ھدفونھای توگوشی شده و اگھ جایی ایرپاد سامسونگ یا ایرپاد شیائومی استفاده میکنیم از این رو ھست کھ عامیانھ بھ این س

 .میشناسنشون

ن این وسیلھ ھای را از قدیمی ترین لوازم جانبی رایانھ ھا و گوشی ھای ھمراه دانست کھ ھمواره دارای کاربردی  در زمان حال می توا 

توسط ادیسون برای گوشی ھای    ١٨توانیم بگوییم کھ سالھاست کھ از ثبت اولین پتنت ھدفون در اواخر قرن محدود و مشخص بوده اند و می 

 .ن ھدفون ھا و ھندزفری ھای امروزی بھ حساب می آیند طبی می گذرد کھ بھ نوعی اولین پدرا

بی شک اپل را می توان یکی از اولین تولید کنندگان و پیشگامان صنعت طراحی و تولید لوازم صوتی دانست کھ قدم دراین عرصھ گذاشتھ  

زار کرد. البتھ این ھدفون ھا در آن  بود کھ این شرکت اقدام بھ تولید و عرضھ ی اولین ھدفون ھای خود بھ با  ٢٠٠١است، درست در سال 

زمان نھ بھ کنترل خاصی مجھز بودند و نھ حتی دارای میکروفون بودند ، بلکھ در آن ھا تنھا از دو بلندگو برای پخش خصوصی موسیقی  

 .بھره گرفتھ شده بود 

 .بدل گردیده استسالی از آن زمان می گذرد و طراحی و تولید این وسیلھ ھا بھ صنعتی جھانی م ٢١اکنون حدود 

کھ  شاید تا کنون از ایرپادھای مختلفی استفاده کرده باشید ولی باید بدانید کھ ایرپاد یک ھدفون وایرلس بسیار لوکس ، ساخت شرکت اپل است 

  .ام ھمان ماه بھ بازار رسید١٣معرفی گردیده و در  ٢٠١۶سپتامبر  ٧اولین بار در 

 گ بھترین ایرپادھای سامسون

ھیم بھترین ایرپادھای شرکت سامسونگ رو معرفی کنیم. پس تا پایان این مقالھ جذاب ھمراه باشید با مای ایرپادز کھ برای تھیھ  اکنون میخوا

 .این لیست بینظیر دقت فراوانی شده

 

1_Samsung Galaxy Buds pro 

بعد از تالش ھای فراوان و تولید چند مدل   این نوع از ایرپاد شرکت سامسونگ از انواع بھترین ایرپادھای این شرکت است کھ سامسونگ

بھترین ایرپاد   Buds Pro ھدفون باالخره موفق شد بھ ھدف خود برسد و بھترین ھدفون خود را تولید کند اکنون در حال حاضر ھدفون

 .سامسونگ تا بھ امروز است



کھ سامسونگ تمام تالش خود را برای مقاومت در  این ایرپادھا گوشی ھای ھدفون کوچک ھستند و وزن کمی دارند و در این ھدفون است 

بھ کار گرفتھ و در این زمینھ موفق ھم بوده است و بھ موفقیت ھای چشم گیری دست یافتھ است کھ با ارائھ چنین   Buds Pro برابر آب در

 .برند عالی و معتبری بسیار مشھور است

است و البتھ کنترل ھای لمسی این ایرپاد سامسونگ بسیار ظریف ھستند و   باید بدانیم کھ در این نوع، کیفیت تماس بسیار شفاف و واضح

ممکن است کمی اذیت بکنند. ولی کیفیت صدای این محصول دربین مشابھ این محصوالت بسیار باال و خوب است و مشتری را راضی  

ھایی کھ از  دھد تا از فیلم ا در اختیار شما قرار می ر ٧.١و  ۵.١کننده کند و صدای احاطھ تکنولوژی دالبی استفاده می   از ٣۶٠میکند!صدای 

 .کنند لذت ببرید و حس رضایت بخشی داشتھ باشیداین تکنولوژی استفاده می 

 

 Samsung Galaxy Buds pro نکات مثبت

  کیفیت صدای عالی 

  نویز کنسلینگ قوی 

  مقاومت در برابر آب 

  ٣۶٠تکنولوژی صدای 

  کیفیت باالی میکروفون و تماس 

 Samsung Galaxy Buds pro نکات منفی

  حسگر ھای لمسی کمی آزار دھنده 

  عمر باتری قابل قبول نیست 



 طراحی خیلی خاص پسند 

 .ضعف خود را دارد ولی با درنظر گرفتن نقاط قوت این محصول ارزش چشم پوشی از نقاط ضعف را داردھرمحصولی نقاط قوت و 

 گ در انواع ایرپاد سامسون Galaxy Buds live لوبیای سحر آمیز – 2

 Galaxy Buds ای کھ در مورد اولین نکتھ  Galaxy Buds live و اما مقام دوم این لیست از بھترین ایرپادھای سامسونگ، تعلق دارد بھ

Live  خورد، طراحی بینظیر و خاص این محصول استبھ چشم می. 

 .ا خستھ نکنداین طراحی خاص کھ لوبیایی شکل است باعث میشود کھ حتی در استفاده طوالنی مدت ھم شما ر

متری ھدفون حجم  میلی  ١٢مند است. درایور ھای کیفیت صدای این ھدفون واقعا بسیار عالی است و از تفکیک صدا و بیس قدرتمندی بھره 

کند.  دھد و از نظر بلندی صدا قطعا شما را راضی خواھد کرد و پخش صدا را برای شما دلپذیر می صدای باالیی را در اختیارتان قرار می 

 .داشتن خودش یھ حس جدایی داره ایرپاد اورجینال  ھمیشھ

 

 

 ..این محصول نیز دارای نکات مثبت و منفی زیر است

 live dsuGalaxy B  نکات مثبت◇

 مناسب برای ھمھ گوشی ھا ●
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 ساخت و کوچک کیس خوش ●

 عمر باتری مناسب ●

 …سیم وپشتیبانی از شارژ بی ●

 ••••نکات منفی ◇

 شاید کنترل ھای لمسی آزاردھنده باشند ●

 نویز کنسلینگ خیلی عالی نیست●

 .شوندبرخی امکانات فقط در گوشی ھای سامسونگ پشتیبانی می ●

 Galaxy Buds Plus و اما

بی سیم شرکت سامسونگ است کھ برای افرادی کھ یک   این نوع از مجموع ایرپادھای سامسونگ از کم قیمت ترین عضو لیست ھدفون ھای

 .تواند بھترین گزینھ برای آن ھا باشدمیخواھند، این محصول می  ھدفون بدون سیم و راحت با قیمت مناسب

را   Galaxy Buds Plus ، سامسونگ ھمچنان ھدفون ھایBuds Live یا  Buds Pro در کنار ایرپاد ھای نسل جدید سامسونگ مثل 

تواند یک جایگزین اقتصادی نسبت بھ ھدفون ھای جدید سامسونگ باشد و ھمچنان برای  می  Buds Plus د. دلیلش ھم این است کھفروشمی

 .کندبھبود عملکرد از طرف سامسونگ آپدیت دریافت می 

 .این ھدفون از نظر راحتی بسیار مناسب است و کیفیت بسیار خوبی نیز برای استفاده روزانھ دارد

 



 ••••نکات مثبت ◇

 کیفیت صدای خوب●

 طراحی مناسب و راحت ●

 کیفیت تماس بھبود یافتھ ●

 ساعت شارژدھی  ١١●

 ••••نکات منفی ◇

 نویز کنسلینگ ندارد ●

 .راحی و ساخت ھمھ محصوالت خود زبان زد خاص و عام استشرکت سامسونگ در جھت ط 

 …کننددرخصوص ایرپادھا،یک نوع ایرپاد بھ بازار ارائھ داده است کھ مناسب افرادی است کھ در حین ورزش از ایرپادھا استفاده می

 Gear IconX مورد بعدی از انواع ایرپاد سامسونگ باز

اگر بھ دنبال ھدفونی با قیمت بھتر و مناسب برای ورزش ھستید، این ھدفون را در نظر بگیرید کھ بسیار مناسب افرادی است کھ در حین کار  

 .کردن رانندگی و یا حتی دوچرخھ سواری ھستند

ن سیم کھ بھ ایرپاد یا ایرباد ھا معروف ھستند طوری ست کھ در ھنگام فعالیت و ھرگونھ  زیرا نحوه طراحی این نوع از ھدفون ھای بدو

 .ورزش بھ راحتی از گوش نمی افتند

معروف ھستند، یک نوع تکنولوژی تشخیص ورزش قرار داده شده است و ھنگامی کھ شما  Gear IconX نام  در این نوع ایپرپادھا کھ بھ 

ساعت است، البتھ با افزایش صدا ممکن است کمتر شود. بھ   ۵شود و شارژدھی باتری بسیار خوبی دارد کھ می کنید فعال شروع بھ ورزش می 

 .توانید ھدفون را فول شارژ کنید و از آن استفاده کنیدکمک کیس دو بار دیگر ھم می 

 .توان روی آن حساب کرد این ھدفون کیفیت ساخت خیلی خوبی دارد کھ می 

 ن خصوص ھدفواکنون بھ نکاتی در 

Gear IconX 

 ..اشاره خواھیم کرد

 ••••نکات مثبت ◇

 Fitness Tracking تکنولوژی ●

 IPX2 گواھی●

 کیفیت صدای خوب●



 طراحی سبک و راحت●

 ••••نکات منفی ◇

 شارژدھی کمتر نسبت بھ مدل ھای جدیدتر سامسونگ ●

 Airpods* *باتری و شارژر █

شوند. درضمن یک باتری جداگانھ نیز  می باشند ، از باتری برای تامین انرژی خود بھره مند می توگوشی ھای ایرپاد بھ علت این کھ فاقد سیم 

درون کیس نگھدارنده این ایرپاد ھا گذاشتھ شده است کھ باعث می شود کھ این کیس بھ صورت یک پاور بانک عمل کرده و ایرپاد ھا در  

 .شامل ھمھ انواع ایرپاد سامسونگ میشود ھنگام قرار گرفتن درون آن شارژ گردند. البتھ این مورد

ھمچنین این کیس دارای یک پورت الیتنینگ می باشد کھ از طریق آن باتری داخلی خود را شارژ می کند و این امر یکی از ویژگی ھای  

 .عالی این محصول می باشد

 م خواھیم بھ نکاتی در خصوص ایرپادھا بپردازیدرادامھ این مطالب می 

 …ھ ویژگی ھایی از این ھدفون ھا اشاره کنیمو قصد داریم ب 

 ی تعویض موسیق•

* 

 *پخش و متوقف کردن موسیقی•

 رد چندین آھنگ متوالی •

 باز پخش آھنگ •

 پلی بک آھنگ •

 استفاده بھ عنوان میکروفون •

 ی ارسال تماس بھ پیغام گیر صوت•

* 

 پاسخ دھی بھ تماس •*

 **رد تماس پشت خط•

 .و…دیگر ویژگی ھای این محصول

رد و ما باید قبل از خرید ھر  ھای باکیفیت و متنوع موجود در بازار، کار آسانی نیست و نیاز بھ شناخت دقیق داانتخاب ایرپاد از میان مدل 

 .چیزی اول نقاط مختلف ھر محصول را بھ خوبی بسنجیم و بعد بتوانیم بھترین و مناسب ترین آن ھا را برای خود انتخاب کنیم

فروشگاه ھای   ھای بی سیم انواع مختلفی دارند و انواع بیشماری از این ایرپادھا در بازار ھا و مراکز خدمات الکترونیک وایرپادھا و ھدفون 



زدن، آھنگ گوش دادن و  توان برای انجام کارھای مختلفی چون حرف ھای کوچک میلوازم جانبی موبایل موجود می باشد و از این گوشی 

 .دیدن فیلم استفاده کرد و بسیار گزینھ ھای دیگر کھ قبال ذکر شده است بھره برد

اند کھ در این بین سامسونگ نیز بیکار ننشستھ و محصوالتی باکیفیت ھ کرده ھای اختصاصی خود را عرض ھای مختلف ھرکدام ھدفون شرکت

و بی نظیر در این حوزه عرضھ کرده است کھ رقبای بی شماری را در مقابل خود دیده است کھ در این میان محصوالت شرک اپل را  

جز کیفیت عالی محصوالت شرکت بسیار معتبر  توانیم بزرگترین رقیب شرکت سامسونگ بدانیم بدانیم دلیل این امر چیزی نیست می

سامسونگ کھ این شرکت نھ تنھا در ایران بلکھ در سراسر پھنھ خاکی طرفداران زیادی را بھ خود دیده است و نظر ھر ببیننده ای را بھ خود  

 .جلب کرده است

 !!..دشما میتوانید با تحقیق و مطالعھ بھترین محصول را برای خود و دوستانتان انتخاب کنی

توانید بھترین ھدست بدون سیم سامسونگ  ھای خاص خود را دارند کھ با خواندن کامل آنھا میھا و ویژگی ھر کدام از این محصوالت قابلیت 

 .را برای خود انتخاب کنید

 .می باشد Galaxy Buds2 Truly Wireless مدل نوع دیگری از ایرپادھای شرکت سامسونگ 

ھای این مدل کھ باعث شده کم است. یکی ویژگی  Android و  iOS ھایش ساختی دارد و تأخیر آن در دستگاه این مدل طراحی راحت و خو

یکی از بھترین ایرپادھای سامسونگ در بازار است.  است و  (ANC) در لیست بھترین ایرپاد سامسونگ قرار گیرد، سیستم حذف نویز فعال

ھای اداری را مسدود کند و مشتری  محیط مانند صدای کم موتور اتوبوس و ھواپیما و پچ پچ تواند مقدار زیادی از سر و صدای این مدل می

 .بتواند در سکوت خوبی مطالب یا موسیقی مورد نظر خود را گوش دھد و احساس خوبی نسبت بھ این محصول داشتھ باشد

دانیم کھ نسبت  ..ھستند کھ ھمگی باآنھا آشنایی داریم و می این محصول بطور مثال مانند پنجره ھای دوجداره ساختمان ھای مسکونی و اداری و

 ..بھ سایر پنجره ھا صدا ھای بیرون را کمتر می شنویم و احساس آرامش و رضایت بیشتری داریم

 Galaxy Buds SM-R170 مدل دیگر از انواع ایربادز سامسونگ مدل 

ای، احتمال ختلف گزینھ خوبی است. بھ دلیل طراحی ارگونومیک و حرفھ ھای موسیقی در شرایط ماین ھدفون برای گوش دادن بھ انواع سبک 

ھا در ھنگام دویدن یا ورزش کردن بسیار کم است و بھ ھمین دلیل کاربری خوبی برای ورزشکاران دارد و طراحی استاندارد و  افتادن گوشی 

 .خوبی دارد

ھای العاده آن با گوشیرپادھای سامسونگ در بازار باشد، سازگاری فوق شاید بارزترین ویژگی این محصول، کھ باعث شده یکی از بھترین ای 

 .سامسونگ باشد Galaxy سری

 .توان از ویژگی ھای عالی این ھدفون نام برداتصال آسان ، باالترین سطح کیفیت صدا و امکانات متعدد را می 

تواند بھ راحتی از این  ز آن نیز بسیار آسان است و ھر شخصی می ایرپاد یک ھندزفری بیسیم کوچک و بسیار با کیفیت است و نحوه استفاده ا 

توانند از این ایرپادھا استفاده کنند.اما ممکن است نکاتی  محصول نھایت استفاده را ببرد. حتی االنھ ھم در این عصر کودکان نیز بھ راحتی می 

از ھر چیزی اول آن محصول را بھ خوبی بشناسید و نکات نگھداری و  باشد کھ تا بھ حال بھ آن توجھ نکرده باشد و بھتر است قبل از استفاده 

 .استفاده از آن را ھم بھ خوبی بلد باشید کھ در حین استفاده از آن بھ مشکل بر نخورید



 

 روش قرار دادن در گوش  █

خوبی و   کھ بھ درستی درون گوش شما قرار گرفتھ است. برای این اولین کاری کھ باید انجام دھید این است کھ اطمینان پیدا کنید کھ ایرپاد بھ 

ترین را پیدا کنید یا حتی  گیرد را تعویض کنید تا راحت می  توانید سرھای الستیکی کھ درون گوش قرارراحتی در گوش قرار بگیرند، می بھ 

توانید سر ھای الستیکی آن را تعویض کنید و اینگونھ توانستھ باشید کھ بھداشت راھم خیلی خوب و دقیق رعایت کرده باشد. زیرا بھ نظر  می

المتی باالترین دارایی ھر انسانی است و در نظر داشتھ  اکثریت مردم، استفاده از یک محصول نباید بھ سالمت بدن لطمھ ای وارد کند چون س

صدای این محصول را خیلی زیاد نکنید چون در دراز مدت ھم بھ گوش ھا و شنوایی شما آسیب   باشید کھ درھنگام استفاده از این نوع ھدفون، 

رساند و ھم مشکالتی را برای ایرپاد شما بھ عمل خواھد آورد و اگر میخواھید استفاده طوالنی مدتی از یک محصول داشتھ باشید بھتر  می

 .است بھترین مراقبت ھارا از محصول خود بھ عمل آورید

راست وصل کنید و اگر این کار را جا بھ جا   ایرباد سمت ادامھ حواستان باشد کھ بال سمت چپ را بھ ایرباد چپ و بال سمت راست را بھ در

توانید  کند و بھ راحتی از گوشتان می افتد یا اینکھ حتی نمی گیرد و شما را اذیت میدرستی در گوش شما یا جعبھ شارژ قرار نمی قرار دھید، بھ 

درستی در گوش قرار دھید. ایرپاد را در گوش خود قرار دھید و آن را بچرخانید تا  جعبھ را بھ خوبی ببندید پس دقت کنید کھ ایرپاد را بھ  در

 .نوک بال چرخیده و زیر اللھ گوش شما قرار گیرد

 .کندی درستی در گوش شما قرار گیرد صدایی تولید مکھ بھ این محصول بسیار حساس بھ لمس است؛ ھمین 

ً ھدفون بھ گوش دارید و از این نوع محصوالت استفاده می  ً امتحان سامسونگ اگر یکی از افرادی ھستید کھ در طول روز دائما کنید ، قطعا

بھ  شوند کھ ھرکدام نقاط ضعف و قوت خود را دارند. این ھای مختلفی در بازار دیده می انگیز خواھد بود. ھدفون گلکسی بادز برای شما ھیجان 

 .کنیدکنید و با زیرکی و ھوشیاری خود کدام محصول را خریداری می شما بستگی دارد کھ کدام یک را برای خود انتخاب می



 

 …باتری را بھ طور کامل شارژ کنید■

اید، بھتر است ابتدا باتری آن را بھ طور کامل شارژ  ھا استفاده نکرده ھاست کھ از آن  کنید یا مدت اگر اولین بار است کھ از ایرپاد استفاده می

ھ طول  دقیق  ٣٠کنید و از کامال شارژ شدن آن اطمینان حاصل کنید و پس از اولین دور شارژ باتری یا پس از خالی شدن کامل باتری، حداقل 

 .کشد کھ دوباره بتوان از آن استفاده کرد می

 .را بھ برق وصل کنید تا شروع بھ شارژ کردن کند   ھا را وارد شیارھای مربوطھ کنید و سپس، شارژ ر برای شارژ کردن ایرپاد، آن 

را در جھت اشتباه وصل کنید، ممکن    ھا شوند. اگر َسری محفظھ شارژ، کھ باتری توکار دارد، بھ ھمراه بادزھای موجود در آن شارژ می

 !است محفظھ شارژ بھ درستی بستھ نشود

صوالت  و برای شما کھ شاید بھ تازگی توانستھ اید بااین محصول آشنایی پیدا کنید شاید در ابتدا بعضی از شما فکر کنید کھ ایرپاد فقط برای مح

شی ھای اندرویدی و دیگر دستگاه ھایی کھ از بلوتوث پشتیبانی میکنند متصل  اپل است, اما اینگونھ نیست و شما می توانید ایرپاد را بھ گو

 ..کنید. برای اتصال بھ دستگاه ھای دیگر از دکمھ ای کھ پشت جعبھ شارژ ایرپاد قرار دارد استفاده کنید

ببندید و دکمھ ای کھ روی بدنھ جعبھ قرار  برای اتصال ایرپاد بھ دستگاه جدید ابتدا الزم است آن را درون جعبھ قرار دھید. سپس درب جعبھ را  

 ;سفید روی آن روشن شود  LED دارد را چند ثانیھ بفشارید تا چراغ

 .پس از اولین اتصال برای دفعھ ھای بعد کافیست فقط از تنظیمات بلوتوث دکمھ اتصال را بفشارید تا ایرپاد شما بھ دستگاه متصل شود

 ؟صل کنیمچطور ایرپاد سامسونگ را بھ کامپیوتر و

  بخش بھ شما توضیح میدھیم کھ چطور ایرپاد خود را بھ ویندوز متصل کنید و بتوانید بھ کامپیوتر وصل شوید شاید روند   ما در این

توانید خیلی راحت ایرپاد  کنید و می کاری قدری برای شما گیج کننده باشد،ولی با چند بار امتحان کردن و تمرین بھ راحتی عادت می 
  .ایرپاد کپی دارید یا  ایرپاد ھای کپی  مپیوتری خود وصل کنید. در این روش فرقی نمیکنھخود را بھ سیستم کا 

ید کھ اگر ایرپاد شما بھ یک دستگاه متصل است، پیش از شروع کار آن را قطع کنید و مطمئن شوید کھ اتصال  در قدم اول دقت کن▪

سازی خارج کنید، فقط کافی است کھ بھ ھمدیگر  ھا را از حالت جفت ایرپاد با آن دستگاه بھ طور کامل قطع شده است.نیازی نیست آن 

 ..متصل نباشند

سازی قرار  طور خودکار در حالت جفت ھا بھ طور کھ ایرپادھا درون آن ھستند باز کنید تا آن ھمان  در قدم دوم جعبھ ایرپاد را ▪

 .بگیرند

 ႜ..در قدم سوم در ویندوز کامپیوتر خود، بر روی جعبھ جستجو در پایین سمت چپ کلیک کنید و کلمھ بلوتوث را سرچ کنید▪

  کلیک کنید.سپس بر روی اضافھ کردن بلوتوث یا دستگاه  Bluetooth and other devices در قدم چھارم بر روی گزینھ▪
کلیک   (Bluetooth device) توانید بر روی دستگاه بلوتوثکلیک کنید. حال می  (Add Bluetooth or other device) دیگر

 .کنید

باشد و  روند کار بھ ھمین راحتی می سازی انجام شود و  باید ایرپاد را در لیست ببنید، بر روی آن کلیک کنید تا جفت  در ادامھ  

دستگاه کوچک شما بھ سیستم کامپیوتر وصل خواھدشد. حال باید منتظر بمانید کھ ویندوز یک نوتیفیکیشن بھ شما بدھد کھ ایرپاد  

https://www.myairpods.ir/product-category/hi-copy/
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ھر فایل  باشد و شما اکنون میتوانید بھ راحتی استفاده کنید و موزیک مورد عالقھ خود را یا نصب شده است و آماده استفاده می 

 … خواھید را گوش دھید. شرکت سامسونگصوتی کھ می 

با توجھ بھ پیشرفت تکنولوژی و بیشتر شدن ابزار ھای آن، روز بھ روز ابزار ھای جدیدی معرفی و تولید می کند و رشد چشم  

پر طرفدار ترین  گیری در عرصھ تکنولوژی بھ دست آورده است و ھمگان را متحیر ساختھ است.در چند سال گذشتھ، یکی از 
باشد و جثھ  ھا را گرفتھ، ایرپادھا ھستند چون این دستگاه بسیار کوچک و سبک و قابل حمل کردن می   ھندزفری  ابزارھا، کھ جای

 .کوچک تری نسبت بھ ھدفون ھای بزرگ و ھندزفری ھای بلند دارد 

دھند کھ از ایرپادھا استفاده کنند و استفاده  ترجیح می حتی اکنون در بین مردم جذابیت باالیی دارد و مردم نسبت بھ دیگر محصوالت، 

کنند و  دانند و کم کم مردم از ھدفون یا ھندزفری ھای بزرگ دوری می از این دستگاه کوچک را بسیار شیک تر و باکالس تر می 

 !!.بیشتر تمایل دارند کھ از ایرپادھای کوچک استفاده کنند

 .از اعتبار و ارزش باالیی برخوردار است و کیفیت خوبی دارد برند سامسونگ در ایران ھم مانند جھان 

 

 بپسندید  احتماال

 حیاتی نکتھ۶ موزیک بھ دادن   گوش نکات مھمترین

 

 ھای مرتبط ھوشمند افزونھ نوشتھ زقدرت گرفتھ ا

این اعتبار با فراگیر شدن گوشی ھای ھوشمند بیشتر ھم شده است و ھرچھ درصد استفاده از گوشی ھای ھوشمند و سایر دستگاه ھای  

کند پس در خصوص اقتصادی و مالی اگر بھ این موضوع  وشمند بیشتر شود،درصد استفاده از ایرپادھا ھم افزایش پیدا میالکترونیک و ھ

رسانند سود بسیار خوب و باالیی را  کنند و اینگونھ محصوالت را بھ فروش می یابیم کھ افرادی کھ در این عرصھ فعالیت میتوجھ کنیم،در می 

انیم کھ امروزه استفاده از این نوع محصوالت در بین مردم زیاد شده است و روز بھ روز و با پیشرفت علم و  دخواھند داشت چون ما می

 .تکنولوژی بیشتر نیز خواھد شد

در حال حاضر سامسونگ در زمینھ گوشی ھوشمند، تبلت، لپ تاپ، لوازم صوتی تصویری و لوازم خانگی و لوازم جانبی موبایل و لپ تاپ  

الیت دارد و این محصوالت کیفیت بسیار خوبی دارند کھ باعث شده است این برند شود ونام این شرکت زبان زد مردم باشند و اگر  در ایران فع

 .برای خرید گوشی ھمراه یا دیگر لوازم جانبی موبایل بروند،اکثریت اولین مارکی کھ در ذھنشان بیاید سامسونگ باشد

 د الیت سامسونگ در ایران، زمینھ تلفن ھمراه و لوازم جانبی آن میباشدر حال حاضر از مھمترین زمینھ ھای فع

ان  کھ روز بھ روز درحال پیشرفت و تاثیر بیشتر در بازار است و رشد قابل توجھی نیز دارد این تاثیر با تولید و ارائھ گوشی ھای ھوشمند می

 .رده و بعضا پرچم دار این برند ، بیشتر ھم شده است

 ”.قشر عظیمی از مردم طرفدار و خواھان محصوالت این برند می باشندبھ گونھ ای کھ “

 .این خود گواھی بر کیفیت باال و قیمت مناسب و بھ روز بودن فناوری ھای بکار برده در این دستگاه ھا می باشد

 ..از مالک ھای مھم برای خرید یک محصول توجھ بھ برند و اعتبار آن برند است

 .گ برندی بی نظیر با اعتباری باالستکھ در این میان سامسون

https://www.myairpods.ir/%d9%85%d9%87%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%da%af%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c%da%a9/
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 لعالوه بر کیفیت و قیمت محصول مشخصھ مھم دیگر در انتخاب یک محصو

خرید محصوالت جدید آن ریسک   اعتبار و نام و نشان و موقعیت کمپانی سازنده آن است کھ با تکیھ بر اعتبار یک برند میتوان برای تست و

 .ید آن اقدام کرد و تصمیم گرفتکرد و بھتر و آسان تر میتوان برای خر

 .سامسونگ از این نظر جزو برترین برند ھای معتبر دنیاست کھ از نظر اعتبار و قدرت نام یک برند در رتبھ پنجم جھانی قرار دارد

یس بھ بازار عرضھ  سیم بھ دلیل نبودن ھیچ سیمی از محبوبیت باالیی برخوردار ھستند. این ایربادزھا بھ ھمراه یک کایربادزھای کامال بی 

ھا تنھا کافیست کیس را شارژ کرده و ایربادزھا را درون کیس قرار دھید کھ این امر جذابیت این محصول را  شوند و شما برای شارژ آن می

 .دوچندان کرده است 

ن را در جیب خود قرار دھید چون  توانید کل کیس این نوع ھدفوبخش زیادی از محبوبیت این ایربادزھا بھ این دلیل است کھ شما بھ راحتی می

بسیار سبک است و در ضمن طراحی و ساخت بسیار شکیل و خوبی را ھم دارد و ھمچنین سیمی ھم وجود ندارد کھ ھنگام انجام کارھای  

 .مختلف دست و پا گیر باشد

ی کوچک مناسب ھستند؛ چرا کھ وزن و اندازه ھای ورزشی نیز بسیار ھا برای انجام فعالیت باید در نظر داشتھ باشیم کھ این دستھ از ھدفون 

گیرند و حین دویدن و فعالیت از گوش  ھا شما را در حین ورزش و سایر فعالیت ھا آزار دھنده نیستند و ھمچنین بھ خوبی در گوش جای میآن

آب مقاومت خوبی دارند و تعریق   ھای باکیفیت در برابر نفوذسیم و بھ خصوص مدلھای ایربادزھای کامال بیشوند (اکثر مدل خارج نمی 

 .(شودھا نمی باعث خرابی آن 

شود صدای محیط کمتر بھ گوش شما برسد و ھمچنین معموال  گیرند و ھمین موضوع باعث میاین ایربادزھا بھ خوبی درون گوش قرار می 

ی این سری سیلیکونی را متناسب با  دقیقا اندازه  تر وجود دارد تا بتوانیدتر و بزرگ ھای سیلیکونی با ابعاد کوچکھمراه این محصوالت سری 

 !!..ی گوش خود انتخاب کنیداندازه 



 

 ایرپاد سامسونگ  کالم آخر انواع

اشاره کردیم و مزایا و معایب ھرکدام را نیز توضیح دادیم،پس با مطالعھ این مطالب شما میتوانید خود  دراین بخش بھ انواع ایرپاد سامسونگ 

قضاوت کنید و بھترین محصول را برای خود انتخاب و خریداری کنید.!! امیدواریم کھ استفاده کرده باشید. منتظر باشید ھر وقت سامسونگ  

 .د شد و نکاث مثبت و منفیش بیان میشھبادز جدیدی رو کرد اینجا حتما معرفی خواھ

 رپادز ی مای ا : منبع

 نظر خود را بنویسید 
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