
 

 ١۴٠١مرداد   / ٠١

 و ایرپاد پرو اورجینال،کدوم بھتره؟ ٣مقایسھ ایرپاد 

  ؟و ایرپاد پرو کدام یک برترند  ٣مقایسھ ایرپاد 

و ایرپاد پرو اپل بھ دو علت بسیار محبوب ھستن یکی بعلت اینکھ جز تولیدات اپل ھستن و یکی اینکھ واقعا کیفیت و ویژگیھای   ٣ایرپاد 

مقایسھ ایرپاد  مای ایرپادز اھیم این سری در سایتھرکسی رو ترغیب بھ خرید میکنھ. حال میخو خرید ایرپاد  خیلی خاصی دارند کھ برای

اورجینال را بصورت کاملی داشتھ باشیم. با بررسی مشخصات این دو ایرپاد متوجھ میشویم آنھا شباھت زیادی بھ یکدیگر    ٣پرو و ایرپاد 

یری برای انتخاب بین این دو نسخھ را بسیار دشوار تر بکند ، و شاید برای خرید ایرپاد شمارو یھ خورده  تواند تصمیم گدارند کھ این امر می 

 .سردرگم بکند یکی امکانات باالتر و قیمت باالتر یکی قیمت مناسبتر
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یم کھ ویژگی ھای اضافی زیادی مثل مقایسھ میکردیم متوجھ میشد   ٢کھ بھ تازگی معرفی و وارد بازار شده بود و اگر آن را با ایرپاد   ٣ایرپاد  

شارژ مگ سیف، سنسورھای تشخیص پوست و صدای فراگیر بھ آن افزوده شده اند و مھمتر از ھمھ عمر باتری ھم بھبود پیدا کرده موردی کھ  

بھ رده ایرپاد ھایی    ٣ایرپادبسیار توجھ کاربران را بھ خود جلب کرده و آنھا بیش از ھمھ چیز خواھانش بودند. بھ لطف این قابلیت جدید حاال  

ھر مدلی کھ باشھ   ایرپاد اورجینال با ایرپاد پرو وجود دارد. در کل  ٣ھایی بین ایرپادمثل ایرپاد پرو نزدیک شده است البتھ ھنوز ھم تفاوت 

 . داشتنش لذت بخشھ 

 

 یو ایرپاد پرو از لحاظ طراح ٣مقایسھ ایرپاد 

دیده می شود، طراحی تغییر یافتھ ای است کھ آن را بھ ایرپاد پرو شبیھ تر می کند. یکی از تغییرات    ٣یکی از تغییرات بزرگی کھ در ایرپاد  

ایرپاد یافتھ  ارتقا  طراحی  در  آ  ٣اصلی  تر  کوتاه  ھای  استساقھ   .ن 

ا  از نظر طراحی دو مدل ایرپاد ایفون پرو شباھت بیشتری نسبت بھ ایرپاد ھای مدل پایھ دارند. آنھا دارای ھمان طراحی زاویھ دار ھستند ام

ین  تفاوت اصلی شان این است کھ ایرپاد پرو دارای نوک گوش قابل تعویض است در حالی کھ ایرپاد ھای نسل سوم این چنین نیستند عالوه بر ا

نیست پرو  ایرپاد  نازکی  بھ  سوم  نسل  مدل  در  ھدفون   .موضوع 

ھمچنین ھر دو ایرپاد ھا از نظر بسیاری از ریزه کاری ھا از جملھ بخش مشبک میکروفون، پورت صدای ارگونومیک، فرورفتگی بخش لمسی  

 .کیس قرار داردو رنگ دستگاه مشابھ با ھم ھستند و در قسمت زیرین ھر دو بخشی آھنربایی برای اتصال بھ 

 ی قابلیت حذف نویز فعال و صدای فضای
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از لحاظ ظاھری تقریبا می توان گفت کھ بھ ایرپاد رو شباھت دارد اما ممکن است برای کاربران این سوال بھ وجود بیاید کھ آیا صداھای    ٣ایرپاد  

ابلیت حذف نویز فعال بھره مند نیست. گمان بر این است کھ  از ق  ٣آنھا نیز یکسان است؟ باید در پاسخ بھ این سوال بگویم کھ متاسفانھ ایرپاد 

  ۶تواند بیش از  می   ٣صرف نظر کرده است. با این وجود ایرپاد  ٣شرکت اپل بھ منظور کاھش قیمت محصول از ارائھ این قابلیت در ایرپاد 

کند کھ کاربران شارژدھی را تا  رای آن فراھم می ساعت ھنگام پخش موسیقی دوام بیاورد. البتھ کیس شارژ بی سیم این محصول این امکان را ب 

ساعت برای پخش موسیقی افزایش دھند. البتھ این ایرپاد بھ ھمراه خود ویژگی صدای فضایی را بھ ھمراه می آورد کھ می تواند افکت   ٣٠

کند. البتھ این ویژگی ایرپاد بھ این دلیل است  ھای تلویزیونی دنبالھا یا برنامھصدای فراگیر ایجاد کرده و حرکت سر شما را ھنگام تماشای فیلم 

از قابلیت ردیابی    ٣کھ شرکت اپل تاکید زیادی روی صدای فضایی و ترکیب دالبی اتموس ایرپاد ھای جدیدش دارد. ھمانطور کھ گفتم ایرپاد  

کیفیت تماس ھای صوتی شناختھ می شوند و  ھا در حال حاضر قھرمان  سر مشابھ ایرپاد پرو و ایرپاد پرو مکس پشتیبانی می کند. کوپرتینویی 

پشتیبانی می کند. کد   AAC-ELD این ادعا را دارند کھ عملکرد میکروفون را در جدیدترین ایرپاد خود بھبود بخشیده اند. این محصول جدید از

یری فراھم می کند. الزم بھ  کی گفتاری کھ کیفیت صدای فول اچ دی را برای برقراری و ارتباط واضح و طبیعی برای تماس صوتی و تصو 

.ایرپاد پرو بھ دلیل پشتیبانی از حذف  با سری ھای گوش سیلیکونی وارد بازار شد  ٢٠١٩ذکر است این را ھم یادآور شوم کھ ایرپاد پرو در سال 

در صورت روشن    نویز فعال در صورت روشن بودن این قابلیت ساعت پخش کمتری در اختیار کاربر قرار می دھد. شارژدھی ایرپاد پرو

ساعت است. البتھ بھ صورت عادی نیز این    ٢۴بودن حالت حذف نویز فعال چھار و نیم ساعت، و در صورت استفاده از کیس شارژ دھی تا  

  معروف است ساعت پخش کمتری ارائھ می دھد. یعنی با داشتن قابلیت حذف  ٣ایرپاد در مقایسھ با محصول تازه معرفی شده اپل کھ ھمان ایرپاد

از    ٣ساعت پخش کمتری دارد. نکتھ مھم دیگر اینکھ این محصوالت یعنی ھم ایرپاد پرو و ھم ایرپاد    ۵حداکثر    ٣نویز فعال نسبت بھ ایرپاد

 .برخوردار است و در برابر پاشش آب و تعریق مقاوم ھستند (IPX4)گواھی آی پی ایکس فور

 تو ایرپاد پرو از لحاظ قیم  ٣مقایسھ ایرپاد 

جانشین ایرپاد ھای استاندارد اپل محسوب می شود قیمت آن نسبت بھ قیمت نسخھ پرو ارزان تر است. ایرپاد پرو در    ٣کھ ایرپاد  از آنجایی

اپل   دنبال   ٢۴٩وبسایت  بھ  از کاربران  برای ھمین خیلی  اند  بھ ھم شبیھ  از جھات  بسیاری  از  ایرپاد  دو  این  آنجایی کھ  .از  قیمت دارد    دالر 

ً از چھ نظر با ھم تفاوت دارند و ما ھم سعی کرده ٣سری  ایرپاد اپل  مقایسھ ایم در این مقالھ ریز  با ایرپاد پرو ھستند تا بدانند این دو ایرپاد دقیقا

شما   برای  را  ھا  تفاوت  و  جزئیات  ریز  کنیمبھ   .بازگو 

ً از شباھت ھای آنھا   ۶میلیون تومان است در حالی کھ قیمت ایرپاد پرو حدود  ۵حدود  ٣مثال گفتیم کھ قیمت ایرپاد  میلیون تومان است. و یا مثال

ھستند سیم  بی  شارژ  دارای  دو  ھر  کھ  گفت  توان   .می 

شود وزن کیس انان است. ای کھ در کمتر مقالھ گفتھ می اما نکتھ   .دارند  ھمانطور کھ گفتھ می شود ھر دو ایرپاد مقاومت در برابر آب و تعریق را

 .گرم است ۴۵گرم و وزن کیس ایرپاد پرو  ٣٧وزن کیس ایرپاد سھ 

ھر   ٣و پرو شرکت اپل بپردازیم .پس چون ھم ایرپاد پرو و ھم ایپاد   ٣پس تا اینجا فھمیدید کھ چرا سعی کرده ایم در این مقالھ بھ مقایسھ ایرپاد 

اکید  دو جزو ھدفون ھای باالرده اپل ھستند بنابراین دانستن مزایا و معایب ھر کدام شان بسیار مھم است. از سری شباھت ھای آنھا کھ باز ھم ت

اد  می شود بھ این موضوع این است کھ ھر دوی این ایرپاد ھا دارای ساقھ کوتاھتر با سر منحنی ھستند و کیفیت صدای بھتری را نسبت بھ ایرپ
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ذکر    استاندارد ارائھ می دھند. تفاوت ھای واقعی آنھا در نھایت بھ حذف نویز و نوع سر گوش ھدفون برمیگردد. و بقیھ مواردی کھ در این مقالھ

 . د می شود جزو تفاوت ھای بسیار جزئی و دقیقی است کھ شما فقط و فقط می توانید آن را از سایتی مثل سایت مای ایرپاد انتظار داشتھ باشی

 ژو ایرپاد پرو از لحاظ کیس شار ٣مقایسھ ایرپاد 

ً مشابھ ھم ھستند اما از نظر ابعاد دقیق متفاوت از ھم ھستند ابعاد کیس ایرپاد اینچ و    ٠.٨۴×٢.١۴×١.٨٣  ٣کیس ھا نیز از نظر طراحی تقریبا

اونس است.ھمچنین ھر دو ایرپاد از شارژ    ١۶١اینچ است و وزن آن    ٠.٨۵×٢.٣٩×١.٧٨اونس است ولی کیس ایرپاد پرو    ١.٣۴و وزن آن  

جلوی   LEDمغناطیسی و بی سیم پشتیبانی می کنند. در سایر موارد ھم تغییر خاصی در این دو نوع ایرپاد مشاھده نشده است. از نشانگرھای

 .کیس گرفتھ تا درگاه شارژ کھ در پایین کیس و دکمھ پیدا کردن گوشی ھا کھ در پشت کیس قرار دارد

 

 ا و ایرپاد پرو از لحاظ کیفیت صد ٣مقایسھ ایرپاد 

یا  Adaptive EQ کیفیت صدا بھتر است اپل میگویند ایرپاد رو بھ لطف   ٣در ایرپاد پرو نسبت بھ ایرپاد    superior کیفیت صدای برتر 

sound quality  ھای پایین و میانی و موسیقی را برای گوش افراد تنظیم میکندرا ارائھ می دھد کھ بھ طور خودکار فرکانس. 

 ل اورجینال از لحاظ قابلیت اتصا  ٣د مقایسھ ایرپاد پرو و ایرپا



را دارند. این قابلیت بھ این معنی است کھ   ۵.٠ھستند و اتصال بلوتوث  Apple H1 دارای تراشھ  ٣ھر دو نسل ایرپاد یعنی ایرپاد پرو و ایرپاد 

ن بھ  توااپل و ایرپاد پرو اپل می   ٣شما باید منتظر عملکرد اتصال مشابھ در ھر دو مدل ایرپاد باشید.از دیگر اتصاالت و امکانات ایرپاد سری  

توان بھ این اشاره کرد کھ ایرپاد  افزاری این دو مدل می این اشاره کرد کھ ھر دو ایرپاد فاقد کابل جدا شونده ھستند. و ھمچنین از امکانات نرم 

اپل بھترین    ٣ی  ، اپل واچ و کامپیوترھای مک با آخرین نسخھ سیستم عامل دارد، اما ایرپاد سرTVپرو اپل بھترین عملکرد را با آیفون، آیپد، اپل

برای مکان یابی ایرپاد گمشده  Find Myاپل واچ و کامپیوترھای مک با آخرین نسخھ سیستم عامل و اپلیکیشن TVعملکرد را با آیفون ،آیپد ،اپل

 .دارد

این ویژگی را دارد.    ٣یرپاد  ھستند. ایرپاد پرو فاقد نشانگر شارژر است اما ا Hi-Resھمچنین ھر دو مدل ایرپاد فاقد توانایی پشتیبانی از محتوای

از دیگر مشخصات فنی این دو مدل ایده آل می توانیم بھ این اشاره بکنیم کھ ھر دو دارای شتاب سنج، تشخیص حرکت، حسگر دوگانھ اپتیکال،  

خیص ژست ھای  برای تش force sensorشتاب سنج تشخیص گفتار ھستند. اما ایرپاد پرو عالوه بر این ویژگی ھا دارای حسگر موسوم بھ

 .شده اپل استسازی حرکتی و کنترل ھدفون و ھمچنین استفاده از درایو و آمپلی فایر شخصی 



 ا و ایرپاد پرو از لحاظ کنترل ھ ٣مقایسھ ایرپاد 

یکی از قابلیت ھایی کھ ھر دوی ایرپاد ھا دارای آن ھستند ویژگی سنسور فشار است کھ یکی از مواردی است کھ کمتر مورد توجھ قرار می  

اربران  گیرد. این قابلیت از فشار دادن تکی و چند باره و ھمچنین فشار دادن و نگھ داشتن پشتیبانی می کند و کنترل ھای متنوعی را در اختیار ک

از گوش  ار می قر آنھا را  بدھد  زمان کھ تشخیص  تشخیص گوش ھستند و ھر  قابلیت  دارای  ایرپاد  فشار ھر دو مدل  از سنسور  دھد. گذشتھ 

درآوردن بھ طور خودکار پخش موسیقی را متوقف می کند و ھر زمان ھمھ آنھا را داخل گوش بگذارید دوباره شروع بھ پخش موسیقی می کند.  

ھرکدام با سخت افزار ھای متفاوتی در این دو مدل فعالیت می کند مدل پرو از سنسورھای نوری دوگانھ برای تشخیص    البتھ این ویژگی ھا

اپل از سنسورھای جدید تشخیص پوست بھره می برد. قابلیت مھم بعدی در   ٣اینکھ داخل گوش است یا نھ استفاده می کند و مدل ایر پادز سری 

شود و دستورات صوتی شما را بدون ھیچ  فعال می  Hey siri پل بھ نام سیری است کھ در ھر دو مدل با گفتنبخش کنترل ھا ،دستیار صوتی ا

کند ھمچنین سیری ھر زمان یک نوتیفیکیشن یا پیام جدید دریافت کنید متن آن را برایتان می خواند تا نیازی نباشد گوشی را  مشکلی اجرا می 

 .ازجیبتان خارج کنید

 : یسھ کوچولو زیر ھم بھ شدت براتون کاربردیھمطمئنم این مقا

 ٣قابلیت ھای ایرپاد 

اکوالیزر قابل تطبیق ،صدای فراگیر ،امکان خاموش شدن خودکار ،بھ اشتراک گذاری صدا ،اعالن پیام ھا با سیری، ردیابی سر ،حالت الیو  

 .لیسن، شارژ مگ سیف

 وقابلیت ھای ایرپاد پر

،اکوالیز قابل تطبیق، سوئیچ خودکار ورودی صدا ،بھ اشتراک گذاری صدا، تست تعیین اندازه تو گوشی ھا   نویز کنسلینگ، حالت شفافیت صدا

 ٢٠٢١،اعالن پیام ھا با سیری، ردیابی سر، حالت الیو لیسن شارژ مگ سیف نسخھ 

عی قابلیت حساب می کنیم و بسیار بھ آن اھمیت  شاید این سوال برای شما بھ وجود بیاید کھ چرا ما داشتن یا نداشتن تو گوشی در ایرپاد ھا را نو

دانستیم. شایان بھ ذکر است بگویم کاربران آیفون تا   ٣میدھیم و حتی در مقالھ ھم آن را یکی از تفاوت ھای بسیار مھم بین ایرپاد پرو و ایرپاد  

ً از سیلیکون ساختھ زمانی کھ از ایرپاد پرو استفاده نکردن متوجھ اھمیت باالی بخش تو گوشی ھندزفری ھا نش دند. این قسمت مذکور کھ معموال

  میشود داخل گوش شما قرار میگیرد و کمک می کند ایرپاد بھ شکل بھتری داخل کانال گوش جایی بگیرد تا ھنگام حرکت بھ راحتی بیرون نیافتد 

دلیل شما می توانید از ایرپاد پرو ھم برای ورزش  آنھا ھمچنین سر و صدای محیط اطراف را ھم بھ اندازه قابل توجھی کاھش می دھند. بھ ھمین  

و ھم برای حذف صدای اطراف تان استفاده کنید تا موسیقی را با نھایت وضوح و کیفیت و بدون ھیچ صدای اضافی گوش دھید. اپل حتی یک  

گوش تو  اندازه  بھترین  شما  گوش  آنالیز  با  کھ  کرده  طراحی  ھم  ھا  توگوشی  این  برای  گیری  اندازه  دھدتست  می  پیشنھاد  شما  بھ  را   .ی 

فاقد این تو گوشی ھا است و با وجود اینکھ طراحی یکسانی با مدل پرو دارد و بھ خوبی داخل گوش جای می گیرد اما   ٣از طرف دیگر ایرپاد 



ایرپاد پرو بھ لطف ھمین تو  بینیم، کھ  اپل بپردازیم می   ٣اگر از نظر راحتی و محکم بودن بخواھیم بھ مقایسھ بین ایرپاد پرو و ایرپاد سری  

گوشی ھای سیلیکونی انتخاب بھتری برای ورزش و ھمچنین حذف سر و صدای اطراف است.پس اینکھ ھدفون جدید اپل با ھمان طراحی باز  

فراد ھم  گیرد برخی از ا آور نیست .نسل سوم ایرپاد در گوش اثر اشخاص بھ خوبی جای می شود، چندان تعجبنسل گذشتھ بھ بازار عرضھ می 

دلیل بھ دلیل اینکھ بھ نکتھ ھای سیلیکونی ایرپاد پرو عالقھ چندانی ندارند و نمی خواھند ھدفون بھ طور عمیق در گوش شان فرو برود بھ ھمین 

بلکھ بھ  اپل نقطھ ضعفی برای این ایرپاد محسوب نمی شود    ٣میروند. بنابراین داشتن سری سیلیکونی در ایرپاد سری    ٣بھ سراغ خرید ایرپاد  

 .گردد کھ بخواھد ھدفون بھ طور عمیق در گوش فرو برود یا خیر سلیقھ کاربر و مشتری برمی 

 گ رن

وازم  ھر دو مدل تنھا تنھا در رنگ سفید موجود می باشند، با توجھ بھ تفاوت ھای جزئی در اندازه باید ببینیم کھ آیا کاور ھای عرفات پرو و ل

 .سازگاری دارد یا نھ جانبی کی با ایرپاد ھای نسل سوم 

 د راھنمای خری

ھایی  یرپاد ھای نسل دوم پیشرفت و راھنمای خرید بصورت کوتاه. از آنجایی کھ ایرپاد ھای نسل سوم نسبت بھ ا و ایرپاد پرو اپل  ٣مقایسھ ایرپاد  

وب بھ  اند با این حال اگر قرار باشد کھ ما آن را با ایرپاد پرو مقایسھ بکنیم مسئلھ کمی پیچیده تر می شود. اما اگر بخواھیم یک راھنمایی خکرده

ً بھ قابلیت ح ً ایرپاد  شما ارائھ بدھیم باید بگوییم کھ اگر بھ دنبال یک جفت ھدفون بی سیم ھستید و لزوما ذف نویز خودکار نیاز ندارید ،احتماال

ھمان طور کھ گفتھ    ٣ھای نسل سوم انتخاب خوبی برای شما باشد کھ قیمت ایرپاد سھ نسبت بھ ایرپاد پرو ارزان تر است. ھمچنین ایرپاد نسل  

ھستند خرید ایرپاد پرو گزینھ   ANC قابلیت شد دارای ویژگی ھای جذابی ھمچون عمر باتری بیشتر است. کاربرانی ھم کھ بھ دنبال ھدفونی با 

 Transparency Mode و حالت شفافیت یاANC بھتری برای آنان می باشد در مدل پرو، کیفیت صدا عالی می باشد و دارای ھر دو حالت

نی) در گوش ھمھ کسی جا  با توجھ بھ عدم وجود نوک گوشی ( سری سیلیکو  3است. ھمچنین الزم بھ ذکر است کھ ایرپاد ھای نسل دوم و ایرپاد

 .نمی شوند

من بھ  اما اگر نتوانستید از قابلیت حذف نویز چشم پوشی کنید و در عین حال از لحاظ مالی با مشکل رو بھ رو بودید و نتوانستید تصمیم بگیرید 

یا ھمان نویز کنسلینگ    ANCرو پیشنھاد میکنم کھ قیمتی بسیار مناسب دارد و در عین حال کیفیتی بسیار باال و از قابلیت ایرپاد پرو ھای کپی  شما

 .پشتیبانی میکند

ی بسیار جذابی باشند یکی اینکھ کیفیت بھ مراتب نسبت بھ قیمت در خیلی از مواقع بنا بھ دو علت اصلی میتواند گزینھ  ایرپاد ھای کپی  مدلھای

باھت باعث میشھ بھ نوعی شما یک زمین تمرین خوب عالی دارند و کیفیت بسیار مناسبی دارند و دوم اینکھ دقیقا مشابھ اورجینال ھستند و این ش

نتونستید  داشتھ باشید کھ اگر با آناتومی گوش شما و با ظاھر آن تونستید عشق کنید و رابطھ برقرار کنید تو پلھ بعدی اورجینال میخرید و اگھ ھم  

 .ی ذھن شما باشھ برای بررسی بیشترھم میتونھ گوشھ  ایرپاد دست دوم اید. گزینھی باالی نکرده و متضرر نشدهبپسندیتش خوب ھزینھ 

https://www.macwelt.de/ratgeber/Airpods-3-oder-Airpods-Pro-Was-lohnt-sich-mehr-11118013.html
https://www.myairpods.ir/product/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%be%d8%a7%d8%af%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d9%88-%d9%81%d9%88%d9%84-%da%a9%d9%be%db%8c/
https://www.myairpods.ir/product-category/hi-copy/
https://www.myairpods.ir/product-category/second-hand-airpods/


 

 ی سخن پایانی و نتیجھ گیر 

پرو می توانیم این نتیجھ را بگیریم کھ ایرپاد پرو ھمچنان بھترین ھندزفری بدون سیم اپل  اپل با ایرپاد  ٣با توجھ بھ تفاوت ھای بین ایرپاد سری 

، قابلیت ھایی مثل نویز کنسلینگ و ویژگی ھای اضافی برای بھبود کیفیت صدای آن را در میان بھترین   ٣است .حتی در مقایسھ با ایرپاد سری 

ی کھ شاید شما را از خرید مدل پرو منصرف کند عمر باتری آن است کھ آن را ھم می  ھندزفری ھای بی سیم جھان قرار می دھد. تنھا مورد 

 .توان با کمک سیستم مدیریت مصرف باتری اپل و شارژ مگ سیف نادیده گرفت

 مای ایرپادز  : منبع
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