
 نکته مهم براي خرید ایرپاد  8 –راهنماي خرید ایرپاد و هدفون 

و و هدفون ر خرید ایرپاد سعی می کنیم بهترین راهنماي ماي ایرپادز راهنماي خرید هدفون و جواب به این سوال که ایرپاد چی بخریم ؟؟ در این پست از سري پستهاي آموزشی
 .شخدمتتون بگم اینجا سعی می کنم خیلی ساده و شفاف صحبت کنم پس تا آخرین مقاله با من همراه با

 ه مقدم
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ت کنم من سعی می کنم تمام  صداها را در طول روز می شنویم و مایلید که با باالترین کیفیت صدارو بشنوید این حق طبیعی همه پس که بخوان بهترین کیفیت صدارو دریاف

 .پاد بخرم ” خوب بزن بریمگزینه هاي انتخاب شما را و چالشهاي شمارو در این پست به طور کامل حل کنم که این سوال برات حل شه که ” چطور ایر
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 ی بلوتوث هدفون خرید راهنماي در –چالش وضع اقتصادي   – 1
 

ي پیشروي شما رو کم میکنه اگه وضعیت  خب طبیعی که همه قدرت خرید یکسانی ندارن و با توجه به وضعیت جیبشون باید خرید کنم اما این چالش خیلی مهمه چرا که گزینه ها
هزار    300ما را راه بندازه. در بازه زیر  اقتصادیتون یه خورده ناجور باشه اما باید هر طور که شده یه دونه ایرپاد مناسب بخرید که هم کیفیت خوبی داشته باشه و هم بتونه کار ش

گر برندهاي جز اپل است چرا که تو این بازه قیمتی برند هاي کپی سعی کردند اسم اپل ایرپاد و هدفون تولید تومان چیزي که من به شما پیشنهاد می کنم خرید ایرپاد هاي دی
ر  وام بگم که ایرپاد هاي کپی اپل زیکنند اما اینو در نظر نگرفته اند که مشتري درست پول کمی میده اما این حق و داره که الاقل کیفیتی برابر پولش دریافت کنم در کل می خ 

ائومی گزینه هاي مناسبی براي استفاده  هزار تومان از نام برنده اپل سوء استفاده کردند و قیمت و نسبت به کیفیت باال بردن اما در این بین برندهایی مثل رئل می و لنوو و شی 300
لی اینکه بخواهی ایرپادي با کیفیت و با دوام داشته باشی باید بري همین  بیرون دادن اینا براي بخش ایرپاد هست اما هدفون زیرین قیمت کیفیت خیلی مناسب تري پیدا میشه و

 برندهایی که اسم بردم رو بخري و مشخصات اینارو نگاه کنی 

ي اورجینال خوبی از هزار تومان ما گزینه هاي خیلی خوبی جهت معرفی بهتون داریم. تو این بازه قیمتی حتی میشه جنسها  700  600تا    300000براي انتخاب بازه قیمتی    اما
ون بخرید و استفاده  پیدا کرد که بتونه تمام نیازهاي شمارو برطرف کنیم البته ایرپاد هاي هاي کپی در این بازه قیمتی زیادن شما میتونید با خیال راحت ازش لنوو برندهایی مثل

 .کنید و لذت موسیقی لذت گیم لذت یک مکالمه خوب دریافت کنید

اپل که بعضا خیلی از از فروشنده   3پونصد شاید بشه گفت بهترین گزینه جهت انتخاب هاي کپی ایرپاد پرو و ایرپاد  هزار تومان تا یک میلیون و یک میلیونو    700تو بازه باالي  
میفروش اینارو  باالتري  خیلی  قیمت  تا  حتی  یا  و  فروشند  می  اینو  اورجینال  جاي  حتی  و  کنند  می  استفاده  سوء  نامرد   مهاي 

ي قیمتی باالي یک و نیم دو میلیون شما فقط  تو بازه.این بازه قیمتی میشه پیدا کرد و ته کیفیت و کارایی رو ازشون انتظار داشتالبته جز این دو مورد گزینه هاي تاپ خوبی تو  
ایرپاد جی بی ال و هرچی که دلتون بخواد خرید  ایرپاد اپل ایرپاد سامسونگ با اجناس اورجینال طرفی دیگه بر اساس اون سلیقه و کیفیت و همچنین بقیه موارد میتونید خرید کنید

 کنه اون دیگه بسته شما و کرمتون داره

https://www.myairpods.ir/
https://www.myairpods.ir/shop/
https://www.myairpods.ir/product-category/lenovo/
https://www.myairpods.ir/product-category/samsung-buds/
https://www.myairpods.ir/product-category/airpods-apple/


پیشنهاد من خرید هدفون جی بی ال و سونی هست البته اجناس هاي کپی چون اورجینال شون باالي این قیمت هاست   700تا    300ها یعنی  اما براي خرید هدفون تو این بازه
هزار تومان شما طرفین با هدفون هاي گیمینگ خوب این هدفون ها  800- 700ي باالي تو بازه.مسونگ و اینا پیدا میشه که کیفیت خوبی دارنتواین قیمت هاي کپی اپل و سا

 .یم نیست برطرف میکنهاهل گبراي کاربران عادي اصالً توصیه نمیشه چرا که هزینه باالیی دارم و گزینه هاي زیر این قیمت تمام نیاز یک کاربر عادي و یک کاربري که 

اما صحبت پایانی در در چالش اول تو سایت ماي ایرپادز ما سعی کردیم گزینه هایی که ارزون هستند و کیفیت مناسبی دارن رو موجود :زراهنماي خرید هدفون ماي ایرپاد
مشخصات محصوالت رو نگاه کنید و اگه سوالی هم   کنیم اما اونایی که کیفیتشون نسبت به قیمتشون پایین تره رو توي مشخصات یا ویدیویی محصول گفتین پس لطفاً با دقت

 داشتید از قسمت تماس با ما یا از طریق دکمه واتساپ با ما در ارتباط باشید

 د حل چالش کیفیت جنس بدنه در راهنماي خرید ایرپا -2
جنس بدنه مات دارند و خیلیها هم جنس بدنه شفاف دارند اگه خیلی به تمیزي ایرپاد اهمیت  ایرپادها اما کیفیت جنس بدنه ایرپاد و هدفون خیلی مهم مثالً خیلی از هدفون ها و

تون میگم تا وقتی که  خدمت میدید سعی کنید جنس بدنه مات بگیرید چون اثر انگشت لکه چربی روش نمیمونه اما جنس شفاف خیلی راحت اثر انگشت روش میمونه این نکته که
رو مخه این کثیفی و لکه هاي چربی ایرپاد ندارید شاید توجهی بهش ندارید ولی وقتی ایرپاد رسید دستتون و مثل من یه خورده وسواس بودید اون موقع است که خیلی خیلی خیلی  

ه کنید جنس بدنه ایرپادها به شدت آسیب پذیرند مثل یک گوشی که شما براش قاب می خرید نکته مهم بعدي که باید توجهمراه باشید با ماي ایرپادز  روي ایرپاد.در ادامه مقاله
موقع خرید یک ایرپاد به قسمت در کیس دقت کنید و به آهنرباي اون خیلی توجه کنید خیلی هاشون به شدت ضعیف و یا یک در  .براي ایرپادتونم سعی کنید محافظ و قاب بخرید

داخل کیس میزارید باید مطمئن شید که از در خوبی برخورداره خیلی راحت باز نشه و آهنرباي قوي داشته باشند که اگه کیس شارژ    ضعیفی داره که طوري که شما ایرپادتون رو
 .نگهدارنده باز بود ایرپاد از داخلش نیفته

 د چالش کیفیت خروجی صدا در مقاله راهنماي خرید ایرپا  3
تون شیرین کنه و میتونه یک خرید بد رو تو ذهنتون تداعی کنه از هرچی ایرپاد و هدفون زده باشید ما یعنی مجموعه ماي خروجی صدا به شدت میتونه یک لذت خرید خوب رو برا

اي هدفون  عوامل موثر بر کیفیت صدایرپادز در یک مقاله به صورت مفصل به این موارد اشاره کردیم و توضیح دادیم اما به صورت خالصه اینجا هم خدمتتون موارد مهم رو میگم
بلندي صدا باالتره مورد بعدي و ایرپاد یکی قطر درایور هست که تو بخش مشخصات هر محصول قطر درایور صدارو یادداشت کردیم هرچی این قطر درایور باالتر باشه کیفیت و 

  .نده است برندهاي شناخته شده طبیعتاً کیفیت باالتري دارندیافراگم هست که هر چی کیفیت این دیافراگم باالتر باشه.کیفیت صدا باالتره مورد بعدي برند تولید کن

 ه خرید ایرپاد از روي مشخصات جعب 4

 نسخه بلوتوث

نسخه بلوتوث است ست که هرچیزي ورژن    ممشخصاتی که روي جعبه و کارتون ایرپاد و هدفون نوشته از این قراره که ابتدا اسم کلی ایرپاد و مشخصا مدل و مورد بعدي و مه
تاخیر پخش صدا خصوصاً هنگام بازي شما وقتی که دارید بازي می کنید یا فیلم می بینید باید بدون تاخیر صدا  بلوتوث باالتر باشه شما میتونید اتصال سریع تري بگیرید و بدون 

 .بهترینشونه 5.1و   5رو بشنوید که این نسخه بلوتوث میتونه کمکتون کنه معموالً ورژن بلوتوث 

 قطر درایور 

نسخه بلوتوث شما معموالً با قطر درایور مواجهید تومورهاي قبلی اشاره کردم که قطر درایور هرچی باالتر خروجی مورد بعدي که از از روي جعبه باید اطالعات کسب کنید بعد از 
فرکانس باال یعنی  کیلو هرتز می باشد. تو مقاله  20هرتز تا   20صدا باالتر مورد بعدي که از روي جعبه با دقت کنید فرکانس پاسخگویی این ارتباط است معموالً شنوایی انسان بین  

 .فرکانسهاي باالترین پشتیبانی کند تا کیفیت باالتري رو بهتون این بدهکامل در این مورد توضیح دادم فقط این نکته رو بدونید که یک هدفون هندزفري ایرپاد باید از از  چه

 ظرفیت باتري 

آمپر ساعت   80  –  70میلی آمپر ساعت تا مقادیر    40مورد بعدي که در روي جعبه بهش بر می خورید ظرفیت اسمی باتري ایرپاد و کیس مربوطه هست خیلی از از عدد ها بین  
به باالتر میتونه یه شارژدهی خیلی عالی براتون داشته باشم به نظرم عدد معقول  350به باال هست ست که ظرفیت  240براي خود ایرپاد ها هست براي کیس شارژ معموالً از از  

موردي بخواهید جهت راهنماي خرید ایرپاد و هدفون به کسی بگیم این  براي کیس هاي بزرگتر عدد معقولی هستند. اگه    500براي کیسهاي کوچیک و عدد    400تا    300بین  
 .مورد رو نباید اصال فراموش کنیم

https://www.apple.com/airpods/
https://www.myairpods.ir/%d9%81%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7-%db%8c%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%86%d9%87/
https://www.myairpods.ir/%d9%81%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7-%db%8c%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%86%d9%87/


 فرکانس پخش کننده

ه که بتونید ته باید روي جعبه باشاما یه مورد خیلی مهم در راهنماي خرید ایرپاد که باید بهش توجه کنید فرکانس دقیق خروجی هست که به واحد دسی بل بهتون نشون میدن الب
ایرپاد و هدفون باالتره.  انتخاب خوبی کنید.محدوده دسی بل مشخص کننده قدرت یک پخش کننده است دقت کنید که هرچقدر این محدوده باالتر باشه کیفیت و بلندي صداي 

 .رو بخونید اطالعات کاملی داخلش هست فرکانس باال یعنی چه جهت درك بهتر این موضوع میتونید مقاله

 مشخصات اضافه روي جعبه ایرپاد 

داشته باشه یعنی چی یعنی اینکه در برابر پاشش آب مقاوم باشه .   4گواهی آي پی ایکس هاي خاص ایرپاد هست. مثالً روي جعبه دیگر مشخصاتی که باید باشه مربوط به ویژگی 
ط میشه به اکتیو نویز کنسلینگ حاال بهتر تفسیرش کنم یعنی اگه عرق کردید و عرقتون رسید به ایرپاد مشکلی براش پیش نمیاره مشخصات بعدي که اگه باشه خیلی عالیه مربو

در این مورد خیلی  .ین قابلیت میگه که ایرپاد شما توانایی حذف نویز و سر و صداي اطراف را داره و میتونه صداي موزیک فقط فقط به گوش شما برسونههست قابلیت قابلیت چیه ا
توي ایرپادهاي برند معموالً تعداد .به چه معناست ؟ رو بخونی که اطالعات کاملتر و دقیقتري گیرت بیاد  ip68چیست ؟  ip ینامهگواه علمی تر و دقیقتر میتونی بري و مقاله

ن به گوشیت انتقال بده  ه انتخاب خودتومیکروفون هاي به کار رفته در ایرپاد و مینویسه خوبین به چه دردي میخوره اینجا به کار میاد که میتونه کل صداهاي اطراف رو بگیره و ب
دیگر خصوصیاتی که روي جعبه نوشته دقت کنید ما تک تکشونو تو بخش مقاله ها توضیح دادیم اگه  .یا نده این قابلیت همون مکمل حذف نویز هست یا همون نویز کنسلیشن

 سوالی بود بازم کامنت کنید زیر پست که براتون توضیح بدم شاید چیزي و من از قلم بندازم 

 د همخوانی طرح کپسولی ایرپاد با گوش در راهنماي خرید ایرپا  – 5
 ه فقط مربوط به ایرپاد هست ایرپادها سري هاي (کپسولی ) مختلفی دارد و اگه فقط نکنی میتونی یک خرید با ضرر داشته باشیم دقت کنید که این مورد خیلی دقت کنید چونک

ی استفاده کنه و با اونا راحت تر باشه  لیکونکدوم ایرپاد به گوشتون همخونی داره مثالً من به شخصه ایرپاد بدون سیلیکونی شاید بهتر بتونم استفاده کنم یکی بخواد ایرپاد همراه سی
بدون کپسولی استفاده کنم یا مثالً    تجربه بهتون بگم از مشتریان خودم مثالً من مشتري داشتم هندزفري و ایرپاد بهش دادم میگه من فقط باید طرح آیفونی یعنی بدون سیلیکونی

کپسولی استفاده می کنم انگار که میخ رفته تو گوشم نخند واقعیته در کل حتما دقت به سري کپسولی  یکی از مشتریان می گفت موقعی که من هندزفري و ایرپاد طرح بدون  
 ایرپاد کنید که انتخابتون دقیق باشه وگرنه کل خرید میشه ضررتون 

 ک و موزی سبکهاي مختلف موسیقی پشتیبانی از – 6
کن که کامل از همه نوع  مورد خیلی مهمیه موقعی که خواستید ایرپاد بخرید سعی کن تو گوشیت چند مدل موسیقی و موزیک بزاري وقتی که خواستی تستش کنی همه رو پلی 

موسیقی ها کالمی هستند آرومه ضربه ندارن قول ما سبک از موسیقی اون ایرپاد پشتیبانی کنه. سبک هاي مختلف موسیقی موزیک کیک هر کدوم بیس خاصی دارن خیلی از  
 .جوونا دو دوم ندارم دوم دوم و کالً وقتی بخواي یه سبک بیس دار

د  از سبک هاي مختلف این موروقتی بخواي یه سبک اسپرت یا دوم دار گوش بدي باید ایرپاد پشتیبانی کنه خوب وقتی خواستی بري بخري حتماً چند تا موزیک تو گوشی بذار  
هم که مشخصات کامل شو بنویسم آخري و ما خودمون تست میکنیم و تو مشخصات ایرپاد میزنیم چون خرید اینترنتی و از راه دور و دردسرا خودش رو داره و بهت اطمینان می د

 .حتماً. تا بتونی این مقاله رو به رفیقات بعنوان مرجع راهنماي خرید ایرپاد معرفیش کنی

 نراهنماي خرید هدفو  قدرت مکالمه در – 7
ز گوشی استفاده نکنه طبیعی که  شاید اولین و مهمترین مسئولیت یک ایرپاد مسئولیت مکالمه باشه چرا که شخصی کسی میخواد ایرپاد بخره قصدش اینه که تا جایی که ممکنه ا

 کنهارو متعجب میهاي گیمینگ شمشما خاصی ایرپاد بخرید تست مکالمه ازش بگیري این تست مکالمه توي ایرپاد 

 ترهشصد هزاري ضعیفایرپاد هاي گیمینگ خیلی هاشون مکالمه ضعیفی دارم یعنی شما میبینی که یک ارتباط گیمینگ یک میلیونی تو تست مکالمه از یک از ایرپاد ش

ه به نظرم اولین گزینه مکالمه کنید و از طرف بخواهید که صداي  هزار خیلی کم پیدا میشه مکالمه قدرتمندي داشته باشن توي مشخصات همیش 500هزار و   600ایرپادهاي زیره 
ن مکالمه رو دقت کنید خواهشاً چرا شما رو تفسیر کنیم آیا صداتون واضح میره بلند میره صداتون از اون طرف بدون نویز شنیده میشه یا اینکه همراه خش خش صدا تون نمیره ای

 جاي شلوغ مکان پر رفت و آمد ولی بدون نویز میتونه یک خاطره خوشی براتون بجا بذاره  که داشتن یک مکالمه طوالنی بدون دغدغه در
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یمینگ باالتر بود توي تست صدا  یک خاطره بهتون بگم از تست مکالمه یه سري ایرپاد برامون اومد دو مدل لنوو گیمینگ و به مدل ایرپاد اپل پرو هزینه و خرید ربات هاي گ
تی که  العاده عالی و بدون عمل کردن ولی وقتی که تست مکالمه ازشون گرفتیم دیدیم به شدت ایرپاد اپل کیفیت بسیار باالتري داشت تجربه مال وقایرپاد هاي گیمینگ فوق  

 تازه ایرپاد تو بازار مود شده بود و به نوعی همه می آوردند ولی از خصوصیات شون خبر نداشتن 

 ی همخوانی ایرپاد با گوش – 8
یک فرستنده سیگنال دریافت کنه از  پایه و بیس ایرپاد ها و هدفون ها هندزفري بلوتوث ها همه و همه بلوتوثه خوب طبیعی که هر وسیله پخش کننده اي که داراي بلوتوثه بتونه

ا گوشی آیفون هم خونی داشته و یا  و اون سیگنال رو تبدیل به صدا کنه و پخش کنه اما این مورد توي هر گوشی و ایرپادي متاسفانه صدق نمی کنه موارد بوده که ایرپاد فقط ب
 . و این مورد و داشتم برعکسش اما نگران نباشد این بیشتر مال موقعی که ایرپادها تازه اومده بودم

 ي بصورت کلی و مورد  راهنماي خرید ایرپاد

پیشنهاد میشه ،از قدیم گفتن هیچ گرونی بیحکمت نیست هرچند خیلیا   ایرپاد اورجینال از لحاظ کیفیتی اگه خواستید انتخاب کنید قطعا انتخاب یک: انتخاب از لحاظ کیفیت
کاالي اصل همیشه مزایاي خودشو داره شاید تو کوتاه مدت این  ي زیادي میکنند و جنس هاي کپی رو بجاي اورجینال به مردم میفروشن بی انصافا. اما از این موضوع سواستفاده

 .موضوع رو متوجه نشید اما توي بلند مدت این تفاوتها معلوم میشه

اشه یه حسن  از لحاظ قیمتی تو دوست عزیز باید شرایط زندگی و اقتصادي خودتو نگاه کنی و بعد انتخاب کنی . به هرحال هر کاالیی با هرقیمتی ب:قیمت انتخاب از لحاظ
 .داره و یه عیب این شمایید که انتخاب میکنید که چی بخرید

نهاد میشه. ایرپادهاي  پیش ایرپاد اورجینال از لحاظ کیفیتی اگه خواستید انتخاب کنید قطعا انتخاب یک:انتخاب از لحاظ سازگاري با گوش و فرم کپسولی ایرپاد
 .اورجینال طبیعتا بهترین کیفیت رو دارن و از لحاظ طراحی هم سازگاري خیلی خوبی با آناتومی گوش دارن

 بهترین پیشنهاد و به صرفه ترین انتخاب 

باالیی باشه و ازلحاظ قیم باال و بسیار  باید باشه که از لحاظ کیفی در سطوح  . بخاطر شرایط بهترین پیشنهاد بدون شک پیشنهادي  باشه  ناسبی  تی در سطح متوسط و قیمت 
 ي معقول از همه لحاظ انتخاب کنیماقتصادي که میدونم خیالیامون داریم باهاش دستو پنجه نرم میکنیم شاید مبلغ باال نتونیم براي یک ایرپادز هزینه کنیم پس باید گزینه ا

و با   ایرپاد هاي کپی یی ابرپاد باکیفیت باالیی بخري و قسمت قابل توجهی از پولتو هم سیو کنی بدون شک انتخاب یکاما بنظرم بهترین پیشنهاد براي تو دوست عزیز که میخوا
 .اره کردیمکیفیت است که در فروشگاهمون زیاده و توي مشخصات هرکدومشون ما به کیفیتش اش

 بهترین پیشنهاد براي ایرپاد اولی ها 

یو همخوانی کپسولی ایرپاد با گوشتو  اگه بار اولی هست که میخوایی ایرپاد بخري بعنوان پیشنهاد ماي ایرپادز سعی کن یک ایرپاد ارزون بگیري که بتونی ایرپاد رو خوب تست کن
سر پالستیکی دارند و خیلیا هم عالقه به کپسولی خشک و بدون پالستیک دارن که خودم جز دسته دومم . چون تا حاال    بسنجی . بعنوان مثال خیلیا عالقه به ایرپاد با کپسولی

ایرپاد   ید. پسد که با چه ایرپادي راحت ترنداشتید سعی کنید که از ایرپاد ارزون استفاده کنید تا قلق کار با ایرپاد دستتون میاد و مود همخوانی گوشتون با ایرپاد هم متوجه بشی
 بگیرید راحت ترید  کپی

  ی سخن پایان
احتماال میتونی بعنوان یک متخصص براي خودت و اطرافیانت بهترین گزینه رو انتخاب کنی.و یه درخواست ازت دارم من از تو میخوام  راهنماي خرید ایرپاد در پایان مقاله 

 .هر سوالی که داري و هر انتقاد و پیشنهادي در مورد این مقاله داري رو برام کامنت کنی
 ماي ایرپادز : منبع 
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