
  تا از بهترینهاي شیائومی 10 –انواع ایرپاد شیائومی 

وع تري در بازار وجود دارد که این امر باعث این شده است که  متن  هاي   هدفون  تعداد  و   نوع  نظر  از  گذشته  به   نسبت  امروزه  که  همونطور:  مقدمه  –انواع ایرپاد شیائومی  
وسیله    یا هدفون را براي ما بسیار دشوار وگاهی خسته کننده می کند به خصوص براي کسانی که اطالعی از نوع کیفیت و حتی بهترین نوع برند خرید ایرپاد  انتخاب و 

شود که یا از خرید چیزي که مدنظرشان بوده صرفه نظر بکنند و یا یک محصول بی کیفیت را با قیمت بسیار باال تهیه کنند و در  مورد نظرشان ندارند و این امر سبب می 
 .آخر متوجه اشتباه خود شوند و این امر موجب بدبینی آنها نسبت به تمامی برند ها و ایرپادها خواهد شد 

رقابت با یکدیگر محصوالت متنوعی را راهی بازار ها می   این میان هدفون هاي بیسیم به عنوان بخشی از این دنیاي پر از تکنولوژي به سرعت در حال پیشرفت هستند. همواره برندهاي برتر دنیا براي در
شیائومی است که هدفون هاي پدر و مادر دار خوبی می سازد !ما لیستی از بهترین هدفون هاي بیسیم شیائومی که    کنند حاال در میان این غوغا خریداران گیج ومتحیر مانده اند .یکی از برندهاي معروف 

باشد که انتخاب را براي شما آسان  نجا براي شما گردآوري کرده ایم خود شرکت آنها را ” ایرداتس ” و ” ایر “مینامد اما بصورت عامیانه تحت عنوان ایرپاد شیائومی در ایران معروف و شناخته شده اند را ای
 .با من همراه باش  ایرپاد شیائومی ع گردانیم، پس بزن بریم به ادامه انوا

بیشتر می شود ما هم در این نوشته قصد داریم که کار را براي شما آسان تر بکنیم .بنابراین یک لیست بسیار کامل از بهترین  از آنجایی که استفاده از هدفون هاي بیسیم با پیشرفت تکنولوژي روز به روز  
جمله دغدغه هاي همچون کیفیت و بودجه   .در این پست سعی کردیم هر چیزي را که شما براي انتخاب یک هدفون مناسب بدان نیازمندید از ازهدفون ها و ایرپاد هاي شیائومی براي شما آماده کرده ایم  

 دارد را بیابید لطفاً همراه ما باشید شما را در نظر بگیریم و یک مقاله کامل را به شما ارائه بکنیم، امید است بعد از خواندن این مقاله بهترین ایرپادي را که ارزش خریدن 

 . ایرپاد شیائومی استانتخاب اول ما در لیست انواع   Airdots Pro 2ایرپاد شیائومی -1

امکانات بسیار بیشتر از رنج قیمتی خود ارائه می دهد حتی می توان گفت کیفیت صداي آن از ایرپاد   Airdots Pro 2 .نیست, بلکه چیزي بیش از آن است ایرپاد اپل  این هدفون تنها یک نمونه جایگزین براي 
ایرپاد   از یک ساعت کامل شارژ می شود .یکی از دالیلی که مردم توان آن را بهترین ایرپاد شیائومی دونست این هدفون داراي قابلیت شارژ سریع است و در کمتر اپل هم بیشتر است به همین دلیل می  2

بلیت سینک شدن خودکار با دستگاه ها را به این هدفون اضافه کرده است براي  کند راحتی استفاده از آن است خوشبختانه شیائومی هم این مسئله را در نظر گرفته و براي راحتی کاربر قا را انتخاب می  اپل
ن  توان آن را بهترین ایرپاد شیائومی دانست البته این تمام ماجرا نیست شما می توانید شارژ باتري ایرپاد و کیس آ این منظور کافی است آنها را از کیس بیرون بیاورید .این یکی از دالیل دیگري است که می

ساعت بصورت مداوم می رسد که عددي مناسب است .با این هدفون دیگر براي متوقف کردن پخش موزیک نیاز به درگیري با    14عمر باتري این هدفون به کمک کیس شارژر به  .را هم مشاهده کنید 
توان از دستیار صوتی  ف شود انجام دستورات دیگر به کمک سنسور لمسی هدفون قابل اجرا است البته می دکمه ندارید کافی است یکی از ایرپاد( تو گوشی هاي آن را) از گوش بیرون بیاورید تا پخش متوق

 این هدفون از دالیل دیگري است که بهتر بودن این ایرپاد شیائومی را تایید می کند  (نویز کنسلینگ) آن هم استفاده کرد .عالوه بر تمامی موارد ذکر شده سبکی و قابلیت حذف صداهاي بیرونی یا همان
. 

 را بخریم؟ Airdots Pro 2 چرا این ایرپاد

 کیفیت صداي باال  . 1

 طراحی زیبا و سبک  . 2

 شارژ سریع  . 3

 کیفیت تماس باال  . 4

 جفت شدن خودکار  . 5

 سبکی هدفون  . 6

 قابلیت نویز کنسلینگ  . 7

 Airdots Pro 2 نکات منفی ایرپاد

 سایز برزگ ایرپادها و عدم سازگاري با هر سایز گوشی  . 1

 طراحی خاص و شاید بدون سیلیکونی سریها که همه نمیپسندند  . 2

 :Airdots Pro 2s یا Xiaomi Air 2s ایرپاد یا ایرداتس -2

شابه پدرش که جلوتر بررسی کردیم میباشد نقطه خاص در این ایرداتس شیائومی این  م  Airdots Pro 2 s میرسیم. طراحی Airdots Pro 2s در ادامه مقاله انواع ایرپاد شیائومی و در ردیف دوم به
پشتیبانی می کند البته گفتنی   LHDC ساعت و این فوق العاده است ، کیفیت صدا هم در این قیمت بسیار فوق العاده است و از کدك 24است که کیس شارژ عمري به اندازه کیس ایرپاد اپل دارد یعنی 

https://www.myairpods.ir/shop/
https://www.myairpods.ir/product-category/xiaomi-airdots/
https://www.myairpods.ir/product-category/airpods-apple/
https://www.myairpods.ir/product-category/airpods-apple/
https://www.myairpods.ir/product-category/airpods-apple/
https://www.myairpods.ir/%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b2-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/


راحتی کاربر یک انیمیشن پاپ آپ دارد که اتصال  هدفون قابلیت نویز کنسلینگ را ندارد به دلیل بهره مندي از میکروفون دوگانه کیفیت تماس در این ایرداتس سیار مطلوب است همچنین براي   است این 
سازي  اند. امکان شخصی اي کاهش یافته اتصال و تاخیر در پخش به دلیل وجود پردازنده دو هسته   را آسان نموده و امکان مشاهده درصد شارژ هدفون و کیس آن را فراهم می کند. مشکالت مربوط به 

 .دهد دستورهاي سنسور لمسی از طریق اپلیکیشن هدفون فراهم است تمامی موارد ذکر شده دالیلی است که این هدفون را به لیست بهترین ها قرار می 

 

 را بخریم؟ Airdots Pro 2s چرا

  صدا و تماس عالی 

  ساعت  24عمر باتري 

  پردازنده دو هسته اي 

  شخصی سازي دستورات لمسی 

  شارژ بی سیم 

 Airdots Pro 2s نکات منفی

 ر آن چینی زبان نرم افزا 

  نویز کنسلینگ ندارد 

  سایز بزرگ ایرپادها 

 Airdots Pro جایگزین اقتصادي  Xisomi Mi Air 2 SE ایرپاد – 3

 .ي لیست بهترینهاادامه  امیدوارم که تا اینجاي کار از مقاله انواع ایرپاد شیائومی از سري مقاالت کاربردي ماي ایرپادز خسته نشده باشید بزن بریم براي معرفی 

نیز واقعاً   Air 2 SE انگیزش نیست کیفیت صداي یمت آن تنها نکته شگفت است. ق  Air 2 SE آیا دوست دارید ایرپاد به کیفیت ایرپاد اپل اما به قیمت نصف آن را داشته باشید ؟ پس انتخاب شما 
و به بیانی دیگر نویزکنسلینگ را دارد و به   ANC ، قابلیت کاهش صداهاي مزاحم بیرونی و یاAir 2 SE .ساعت است  20مطلوب است. عمر باتري این هدفون با کمک کیس یک عدد خوبی حدود  

بخش است در استفاده طوالنی مدت هم شما را خسته نخواهد کرد. متاسفانه  با خیالی آسوده در مکان هاي شلوغ تلفنی صحبت کنید. این ایرپاد از نظر راحتی رضایت   همین دلیل می توان به کمک آن
افزار وجود  نیز امکان شخصی سازي دستورات لمسی به کمک نرم  Air 2 SE .افزار پاپ این هدفون با همه گوشی ها سازگار نیست البته اگر گوشی شما از برند شیائومی مشکلی به وجود نخواهد آمدنرم 

 .از بهترین برند هاي ایرپاد هاي شیائومی در حال حاضر بازار بدانید  Air 2 SE دارد به طور کلی می توانیم 

 Xisomi Mi Air 2 SE محاسن

  قیمت مناسب 

 کیفیت صداي مطلوب 

  راحتی استفاده 

  وجود انیمیشن پاپ که برقراري اتصال را راحت میکند 

 Xisomi Mi Air 2 SE معایب

  عدم بهره مندي از کدك LHDC 

   همه گوشی ها پشتیبانی نمیشود انیمیشن پاپ آپ در 

 ی بهترین عضو از سري هایلو شیائوم  Haylou GT1 XRو اینبار ایرپاد شیائومی  انواع – 4

برترین   Haylou GT1 XRادهاي بیسیم اقتصادي هستند.پس در این مجال میگنجه که بهترین ایرپاد هایلو رو هم معرفی کنیم، بی شک این روزها هدفون هاي سري هایلو شیائومی یکه تاز بازار ایرپ 
می شود که طراحی    با دقت در کیس ،مشاهده.بسیار بهتر شده است Haylou GT1 Pro عضو از خانواده ي هایلو است کیفیت صداي آن در رنج قیمتی خود بسیار خوب است و بیس نسبت به سري 

https://www.myairpods.ir/product-category/xiaomi-airdots/


ی گیرد و شما را اذیت نخواهد کرد. الزم به ذکر است که  به همان شکل معمول و رایج است .نگهدارنده مغناطیسی ایرپاد (تو گوشی ها )و وزن آن قابل قبول است که هدفون آن به خوبی در گوش قرار م
 .اي استبراي این بازه قیمتی قطعاً انتخاب هوشمندانه  Haylou GT1 XR .ران مقاوم استدارد یعنی در برابر قطرات ریز آب مثل با  IPX5 ها گواهیاین هدفون 

 را بخریم Haylou GT1 XR چرا

  مجهز به تکنولوژي APTx (بدون تاخیر در پخش) 

  ساعت پخش موزیک  30بیش از 

  کیفیت صداي مناسب 

  میکروفون با کیفیت 

 وش قرارگیري مناسب در گ 

 را نخریم Haylou GT1 XR چرا

  دستورات لمسی محدود 

 ن بهترین گزینه براي ورزشکارا : Haylou GT1 Pro ایرپاد -5

شیائومی  ایرپاد  بهترین  لیست  در  بعدي  هستیم GT1 Pro گزینه  همه  فکر  به  شیائومی  ایرپاد  انواع  مقاله  داخل  ما   .  ҥҦҧҨ است 
ی هم دارد. با  آب مقاوم است. بنابراین دیگر نیازي به نگرانی در مورد آسیب رسیدن به هدفون بر اثر تعریق یا بارش باران وجود ندارد. همچنین وزن سبک بوده و در برابر IPX5 این هدفون داراي گواهی 

عمر باتري این  .یقی به راحتی از طریق سنسور لمسی میسر استکند. امکان پخش موس وجود طراحی ارگونومیک و بهره مندي از دو جفت الستیک سر گوشی در دو سایز متفاوت هیچ کس را نا امید نمی 
رسد که عدد فوق  ساعت می  26ز کیس شارژ به ساعت است که در نگاه اول ممکن است ناامید کننده به نظر برسد اما به کمک کیسه شارژر به میزان چشمگیري افزایش می یابد .با استفاده ا 3.5هدفون 

ش بر آن ببخشیم ! کوتاه سخن  ي بزرگ است به همین دلیل احتماال موقع گذاشتن در جیب احساس راحتی ندارید اما به نظر می توانید این مورد را به خاطر شارژدهی شاهکارالعاده است سایز کیس مقدار 
  بهترین ایرپاد شیائومی براي ورزش است  GT1 Pro اینکه 

 چرا این هدفون را بخریم؟ 

  گواهی IPTX5 

  وزن کم ایرپادها 

  شارژدهی شاهکار کیس 

 نشانگر LED  میزان شارژ روي کیس 

  طراحی ارگونومیک 

 :نکات منفی

  عدم پشتیبانی از شارژ سریع 

  کیفیت تماس خوب نیست 

  حجم کیس زیاد است 

بهترین هدفون براي ورزشکاران است که در برابر آب این    الزم است این نکته جالب و جذاب را بدانید که رتبه دوم بهترین ایرپاد هاي شیائومی همین است که به شما معرفی کردیم این مدل براي این
اکید ما روي نکات یاد شده فقط  ت  دمیکندهد که اگر عرق کردید یا هوا به طور ناگهانی بارانی شد ایرپاد آسیبی نبینند همچنین وزن سبک آن مزایاي خودش را براي ورزشکاران حفظ  ا می اطمینان را به شم

 به دلیل اطمینان خاطر دادن به شما جهت انتخاب دقیق و درست هست 

 !روش ترین ایرپاد شیائومی پرف : Redmi Airdots ایرپاد - 6

Redmi Airdots  در  بی شک یکی از بهترین و اقتصادي ترین گزینه ها هنگام خرید هدفون بی سیم است. این ایرداتسها با وجود قیمت نسبتا مناسب امکانات عالی
فیت صدا و توانایی آن در کاهش صداهاي مزاحم شما را راضی  بهترین هدفون شیائومی در بازه قیمتی خودش است .کی Redmi Airdots . اختیارتان قرار خواهد داد



به خاطر سري سیلیکونی در گوش به خوبی قرار   Redmi Airdots .خواهد کرد. طراحی مینیمال این هدفون باعث میشود فکر کنید که اصالً هدفونی در گوش ندارید
چند کاره این هدفون که در پنل بیرونی قرار گرفته امکان انجام بعضی کارهاي محدود را به شما   گیرد .و براي هدفونی در این سایز صداي بلند و خوبی دارد دکمهمی

 دمیدهد. البته به کمک دستیار صوتی امکان انجام تمام .دستورات وجود دار

Redmi Airdots گواهیIPX4  لی دارد در این رنج قیمت قطعا و حتماً  ساعت مکالمه داشته و شارژدهی قابل قبو 15دارد و ضد پاشش آب از این هدفون امکان
 است  Redmi Airdots بهترین انتخاب

 را بخریم؟  Redmi Airdots چرا این 

  طراحی ساده 

  شارژدهی قابل قبول 

  وزن کم ایرپادها 

  کیفیت صداي خوب 

  قیمت مناسب 

 را نخریم؟  Redmi Airdots چرا این 

  درگاه شارژ کیس تایپ C  نیست 

  کیفیت تماس پایین است 

بهترین انتخاب خواهد بود دقت کنید قیمت پایین هدفون دلیل   Reami Airdotsالزم به ذکر است بار دیگر این موضوع پر اهمیت را یادآور شوم که شکی نیست که وقتی که بودجه شما محدود است 
این هدفون است البته این هدفون قابلیت حذف صداهاي  یت بد آن هرگز نیست در واقع در این سطح قیمت بهترین هدفون اي که از برند شیائومی با کیفیت فوق العاده در اختیار شما قرار می گیرد  بر کیف

زند می  رقم  شما  براي  را  متفاوتی  تجربه  مطمئناً  و  قطعاً  دارد  را   .مزاحم 
سیلیکونی هدفون هستید باید گفت که  این ایرپاد ها آنقدر کوچک و سبک هستند که اصال وجودشان روي گوش خود احساس نمیکنید این راحتی استفاده را مدیون استفاده از آن روکش   همانطور که گفتم 

کند و بعضی کارها را  دکمه هایی که روي سطح بیرونی هدفون تعبیه شده کار را راحت میبراي این ایرپاد هاي کوچک صدا بیش از حد رسا از نیاز نیست در مورد لمس ناگهانی ایرپادها نگران باشید  
 . کند در این مدل هم دستیار مجازي کار با آن را برایتان راحت کرده استپشتیبانی می 

 ت بهترین کیفیت ساخ : Xiaomi Mi Airdots ایرپاد -7

Xiaomi Mi Airdots . این هدفون از جنس پالستیک ساخته شده اما توسط یک الیه کشسان الستیک مانند پوشیده شده که آن را در برابر ضربه مقاوم می کند.  بادوام ترین هدفون شیائومی است
یفیت ساخته شده که ضمن استحکام ظاهر خوبی  شود بلکه کیس آن از متریال با ک اي است )زیبایی تنها به طور محدود نمی رنگ سفید این هدفون ظاهر زیبایی به آن بخشیده است (که البته کامال سلیقه 

انجام دستورات مورد نظر راحت می کند .در حالت مونو  هم به آن بخشیده است. براي روشن کردن و همچنین جفت کردن ،کافی است آن را از کیس بیرون بیاورید. سنسور لمسی این هدفون کار را براي 
 . بهترین ایرپاد شیائومی از نظر کیفیت ساخت است . Mi Airdotsبک و کوچک است. به طور خالصه می توان گفتساعت پخش دارد این هدفون همچنین س 5توانایی 

 

 را بخریم ؟ Xiaomi Mi Airdots چرا این ایرپاد

  مقاومت در برابر ضربه 

  جفت شدن خودکار 

  سبک و راحت 

  ظاهر زیبا 

 Xiaomi Mi Airdots نکات منفی

  زبان دستیار صوتی چینی است 

 2  ممکن است سنسور لمسی کمی آزاردهنده باشد 



 ییکی از پرفروشهاي انواع ایرپاد شیائوم Mi true Wireless 2s هدفون  – 8

وارد بازار شده است . این هدفون   Wireless 2 است که با استقالل بیشتر نسبت به My true Wireless 2s هدفون دیگر شیائومی که باید به لیست خرید هاي احتمالی خود اضافه کنید ، هدفون 
ساعت قابل افزایش است .به لطف فناوري جدید این مدل   24با استفاده از کیس شارژ می شود تا  ساعت پخش می رسد مدت زمان که  5پشتیبانی می کند داراي باتري است که به  QIکه از شارژ بی سیم 

براي تماس هاي تلفنی بسیار بسیار عالی است تا  ،امکان پخش همزمان صدا در هدفون راست و چپ دست یافته است. میکروفون دوگانه آن براي کاهش نویز محیط و تشخیص واضح صدا کار میکند که 
میلیمتري است که صداي بدون نویز و بلندي را ارائه می دهد .همچنین از تکنولوژي تشخیص گوش استفاده    14.2داراي دیافراگم  Mi true Wireless 2s  نجا که به کیفیت صدا مربوط می شود، آ

 .تواند به قطع خودکار موسیقی کمک بکند ود به معنی که هنگامی که هدفون از گوش خارج میشود حسگر داخلی می شمی 

 چرا این هدف را بخریم؟ 

 ز حذف نوی 1
 ب سایزمناس 2
 ی عمر باتري عال 3
 کیفیت صداي عالی  4

 :نکات منفی

 قیمت باالتر نسبت به مدل هاي قبلی  1

 ی از انواع ایرپاد شیائوم Redmi Buds 3 pro هدفون بی سیم شیائومی مدل – 9

 Redmi Buds 3 pro . است Redmi Airdots 2 توان گفت جدیدترین هدفون بیسیم واقعی شیائومی بعد از این هدفون یکی از برجسته ترین هدفون هاي موجود در کاتالوگ شیائومی است می 
آمپرساعت براي کیف حمل آن است. این هدفون شیائومی درایوهاي  میلی  310میلی آمپر ساعت براي هر هدفون و  35شما داراي ظرفیت  براي اتصال همزمان به دو دستگاه است .باتري  5.2داراي بلوتوث  

ت صداي خوب در این  پشتیبانی میکند. هر دو ویژگی با هم باعث کیفی   5.2از طریق بلوتوث   aptX Adaptive را یکپارچه می کند که از کدك  Qualcomm QCC3040میلیمتري و تراشه  9
 .در سیویل و حالت شفافیت براي شنیدن صداهاي بیرونی واضحتر بدون برداشتن هدفون است 35داراي قابلیت حذف نویز تا  Redmi Buds 3 pro هدفون می شود عالوه بر این 

 

 چرا این هدفون را بخریم؟ 

 ل حذف نویز فعا1
 ی اتصال دو دستگاه 2

 USB-C شارژ سریعا  3
 ع جفت شدن سری 4
 ی عمر باتري عال 5
 ت متر اس   10حدود  برد بلوتوث آن  6
 ت ساعت اس 28زمان آماده به کار باتري با جعبه شارژر حدود  7
 ساعت است  6زمان پخش موسیقی آن حدود  8

 : نکات منفی

 
 .پشتیبانی از دستگاه گوگل را ندارد 

 : Redmi Airdots 2 ایرداتس بی سیم مدل – 10

 
Airdots 2 از نظر طراحی و مشخصات هیچ تفاوتی با Redmi Airdots   گرم وزن دارد. و داراي میکروفون داخلی براي برقراري تماس و    41اصلی ندارد. این هدفون با کیفیت سبک وزن و تنها

توان از آن براي پایان دادن،پاسخ دادن به تماس، کنترل پخش رسانه و بیدار کردن  ه می دکمه چند منظوره را روي هر دو هدفون نگه می دارد ک Airdots .هستند  Googleاتصال به دستیار صوتی
متر بدون مانع است و زمان شارژ آن    10گرم است و برد بلوتوث آن   4.1این موضوع را هم باید به عرض شما برسانیم که وزن خالص این ایرداتس در هر هدفون  .استفاده کنید  Google voiceدستیار

https://www.mi.com/global/mi-true-wireless-earphones-2s/
https://www.myairpods.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d9%87%d8%af%d9%81%d9%88%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%be%d9%84/


توسط یک   Airdots 2. ساعت با کیس امکان پذیر است  12میلی آمپر ساعت براي هر هدفون است و عمر باتري آن چهار ساعت فقط براي هدفون ها و    43و نیم ساعت است .و ظرفیت باتري آن یک 
 .صرفه حتما راضی خواهید شدبهید با این حال از کیفیت صداي این هدفون مقرون میلیمتري تغذیه می شود که تقریباً نصف چیزي است که در ایرپاد هاي اپل پیدا میکن 72درایو پویایی 

 چرا این هدفون را بخریم؟ 

  قیمت مناسب 

  صداي پخش موزیک عالی 

  ماندگاري باال 

 :نکات منفی

  کیفیت صداي تماس آن در مقایسه با سایر هدفون ها و ایرپاد هاي شیائومی پایین است 

  اندازه آن براي همه ممکن است مناسب نباشد که باید در موقع خرید به این موضوع توجه کامل را بفرمایید. 

 یسواالت متداول و نهایی در مورد انواع ایرپاد شیائوم

 .وجود بیاید که سعی می کنم بار دیگر آن را براي شما به طور کامل توضیح دهم  ممکن است سواالت زیر براي شما به 

 از نظر شما بهترین ایرپاد شیائومی براي شنیدن موزیک و یا سایر موارد کدام است؟  1

بهتر است با توجه به میزان بودجه تان از میان توضیحات ذکر شده آن کاالیی که  ما در این مقاله سعی کردیم لیستی کامل و بی نقص و همچنین بسیار صادقانه براي شما تهیه و تدارك ببینیم شما هم 
 .مدنظرتان هستش را تهیه فرمایید زیرا از نظر ما کالً برند شیائومی و ایرپاد هاي آن بسیار عالی هستند

 بهترین ایرپاد شیائومی براي ورزش کدام است؟ 2

 .براي ورزشکاران است بهترین ایرپاد شیائومی  Haylou GT1 Pro هدفون

 بهترین ایرپاد شیائومی از نظر کیفیت ساخت کدام است؟ 3

Xiaomi Mi Airdots  بهترین ایرپاد شیائومی از نظر کیفیت ساخت است 

 . از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم 

 ؟ چرا از انواع ایرپاد شیائومی بخریم 

هدفی که گذاشتن براي گرفتن بازار این بر میآید که سیاست قیمت مناسب همراه کیفیت مناسب و رضایت مشتري توانسته به خوبی جواب بدهد و  از سیاستهاي خاص و عالی شیائومی در بحث بازاریابی و 
دزفري بلوتوثی و ایرفون . شما میتوانید از بهترین ایرپاد  تا هن  گجتهاي شیائومی بصورت خیلی گسترده در سطح بازار پخش شوند و شیائومی توانسته ارزش خرید باالیی به تولیدات خود بدهد از موبایل گرفته

 .ع ایرپاد شیائومی بیان کنید و کامنت بذارید شیائومی تا بهترین ایرپاد هایلو را از محصوالت شیائومی با خیال راحت انتخاب کنید. در پایان لطفا نظرتون رو در مورد شیائومی و انوا

 ماي ایرپادز  : منبع 
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