
 ھدفون بلوتوثیھای اپل کدامند ؟  –انواع ایرپاد اپل  

 ھمقدم –انواع ایرپاد اپل 
ید نسلھای ایرپاد و بعد ویژگیھای  ای از تاریخ تولایم . ابتدا مقدمھ ی مای ایرپادز آماده کرده نسل اصلی ایرپاد و ھدفون بلوتوثیھای اپل توسط مجموعھ  ٣ی کاملی در مورد  مقالھ 
بزنید حتما و اگھ   ایرپاد چیست یی این صفحھ یھ سر بھ مقالھ اگر میخواھید از ابتدا بدونید کھ اصال جریان چیھ و ھیچی از ایرپاد نمیدونید قبل از مطالعھ   .ایرپاد اپل انواع

 …وبی اومدی و امیدوارم مقالھ رو تا آخر مطالعھ کنید و بپسندیتش. بزن بریممیخوایی بدونی انواع ایرپل کدومند جای خ

 

 ل استارت تغییر بزرگ انواع ایرپاد اپ
میلی متری رو از گوشی حذف کرد و دست   ٣.۵محل جک  ٧سپتامبر ھمزمان با ارائھ آیفون  ٧بود کھ اپل دست بھ اقدام عجیب در نوع خودش زد و از تاریخ  ٢٠١۶سال 

 .بھ ابتکارھای جالبتری زد کھ محافل تکنولوژی رو در سراسر دنیا تکون داد

 :ابتدا این نقیصھ رو با دو روش برطرف کرد

مورد نیاز ھندزفری دوباره   ھندزفری الیتنینگ : اما ھمین ھندزفری ھم خالی از ایراد و مشکل نبود چرا کھ بیس کار اون با بلوتوث بود اما برای تھیھ انرژی و ولتاژ – ١
را دوباره باید با سیم بھ گوشی وصل شھ و اگھ  باید با یک کابل الیتنینگ بھ محل سوکت شارژ وصل میشد . مشکل از اونجا زیاد بود کھ اگھ ھندزفری بلوتوثی ھست چ

 Ҥ ھندزفری سیمی ھست پس چرا کانکتش با بلوتوثھ ؟

 .تھای اپل ھستیمایرپاد نسل اول و شروع ایرپادھای بیسیم اپل کھ از این ایرپاد بھ بعد بود ھر سالھ منتظر رو نمایی از ایرپاد نسل جدید ھمراه دیگر گج – ٢

 لایرپاد نسل او
ھا حذف یک ویژگی کاربردی از این نسخھ آیفون  ھای بسیاری بھ راه افتاد کھ موضوع تمام آنرا معرفی کرد، بحث  ٧اپل گوشی آیفون    ٢٠١۶سپتامبر    ٧کھ در    ھنگامی

ز نظرات کاربران بھ ھمراه داشتھ  ھندزفری اصلی الیتنینگ را عرضھ کرد و ھمین امر باعث شد کھ موجی ا   ھیچ جک ھدفونی طراحی نکرده بود و  ٧بود. اپل برای آیفون 
قدر عجیب بود کھ افراد را  ال، این اقدام آن باشد. البتھ با توجھ بھ شایعاتی کھ حدود دو ماه قبل در مورد این اقدام شنیده شده بود، تا حدودی ذھن افراد آماده بود، اما با این ح

 .بھ اظھارنظر وادار کند

ز اولین نسل ایرپاد خود نیز رونمایی کرد. این ایرپاد در زمان طول عمر خود از نظر سخت افزاری بھبودی پیدا نکرد، اما از نظر  ، شرکت اپل ا ٧ھمزمان با معرفی آیفون 
 .آپدیت شد ٢٠١٧نرم افزاری در فوریھ و مارس 

 .راه بود  تری درمتوقف کرد؛ چرا کھ نسل دوم و پیشرفتھ  ٢٠١٩مارس  ٢٠سرانجام اپل تولید این ایرپاد را در تاریخ 

AirPods  لدر انواع ایرپاد اپ نسل دوم 
سادگی آنھا را بیرون بیاورید   ایرپادھا با زمان مکالمھ و گوش دادن زیاد، و کیس شارژ بی سیم در دسترس، تجربھ ای باورنکردنی از ھدفون بی سیم را ارائھ می دھند. بھ

ا در گوش خود قرار دھید و بالفاصلھ بھ ھم متصل می شوند و شما را در صدایی غنی و با کیفیت غوطھ ور  و برای استفاده با ھمھ دستگاه ھای شما آماده ھستند. آنھا ر
 .میکنند. درست مثل جادو

ا ھستند  بھ طور خودکار روشن و ھمیشھ متصل می شوند. استفاده از آنھا بھ ھمین سادگی است. زمانی کھ در گوش شم AirPodsپس از یک راه اندازی ساده با یک ضربھ،  
خود   Apple TV یا  iPhone  ،Apple Watch  ،iPad  ،Mac با AirPods احساس می کنند و وقتی آنھا را بیرون می آورید مکث می کنند. و چھ در حال استفاده از

 .بھ ھمان اندازه شگفت انگیز است AirPods باشید، تجربھ 

 

 در ھدفون بلوتوثیھای اپل  نسل دوم AirPods عملکرد

AirPods با پشتیبانی از تراشھ ھدفون Apple H1جایی بین  تر در ھنگام جابھ برابر سریع   ٢کند. تا  ھای شما ارائھ می تر و پایدارتری را بھ دستگاهسیم سریع، اتصال بی
درصد تاخیر کمتری در بازی ارائھ می دھد.بنابراین چھ در حال بازی    30ھمچنین تا   H1 ھای تلفنی. تراشھتر برای تماس برابر زمان اتصال سریع   ١.۵  ھای فعال، ودستگاه

 .کردن، گوش دادن بھ موسیقی یا لذت بردن از پادکست باشید، صدایی با کیفیت باالتر را تجربھ خواھید کرد

 

https://www.myairpods.ir/product-category/airpods-apple/
https://www.myairpods.ir/airpod-what-is-it/
https://www.myairpods.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%be%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86/


 

 .می داند کھ شما چھ زمانی صحبت می کنید

دھنده پرتو برای فیلتر کردن نویز خارجی و تمرکز بر روی  دھد کھ شما در حال صحبت ھستید و با یک جفت میکروفون شکلسنج تشخیص گفتار تشخیص می یک شتاب
 .کندصدای شما کار می

 می داند کھ شما چھ زمانی گوش می دھید 

 AirPods ھای تلفنی درگیر کنند و ھا را برای تماس ور خودکار تجربھ صوتی را کنترل کنند، میکروفون طکنند تا بھ ھای حرکتی با ھم کار می سنجحسگرھای نوری و شتاب 
توانید ھنگام گوش دادن بھ موسیقی با دو  توانید یک یا ھر دو ایرپاد را بپوشید، و می محض قرار گرفتن در گوش شما پخش کنند. ھمچنین میسازند تا صدا را بھ را قادر می 
 .ع بھ جلو بازی کنید یا بھ جلو بپریدضربھ سری 

 ژ شار

در جلوی کیس بھ شما امکان می دھد از   LED است. نشانگر  Qi روی یک کیس شارژ دارای گواھی AirPods سیم، شارژ کردن بھ سادگی قرار دادن قاب با قاب شارژ بی 
 .نید از پورت الیتنینگ برای شارژ استفاده کنیدخود مطلع شوید. و زمانی کھ از کیس شارژ دور ھستید، می توا  AirPods شارژ شدن

 در مقالھ انواع ایرپاد اپل   ساعتھ ٢۴قدرت باتری 

ساعت گوش   24ساعت مکالمھ ھمھ با یک بار شارژ ارائھ می دھد. و بھ لطف کیس شارژی کھ چندین بار شارژ را برای بیش از    3ساعت زمان گوش دادن و حداکثر  5
ساعت زمان گوش  3دقیقھ در جعبھ قرار دھید تا حداکثر  15را بھ مدت  AirPods اند تا با شما ھمگام باشند. بھ شارژ سریع نیاز دارید؟ فقط ده دارد، ساختھ شدادن نگھ می 

شما نیاز بھ شارژ   AirPods را در کنار آیفون خود نگھ دارید. و ھنگامی کھ  AirPods ساعت زمان مکالمھ داشتھ باشید. برای بررسی باتری، کافی است 2یا تا  10دادن 
 .دارد، یک اعالن بھ راحتی در آیفون شما ظاھر می شود

 .ساعت زمان گوش دادن را فراھم می کند  ٣دقیقھ شارژ تا   ١۵فقط :ژ باتری با جعبھ شار  ساعت عمر  ٢۴بیشتر از 
 .ھم می کند ساعت زمان گوش دادن را فرا  ٣دقیقھ شارژ تا  ١۵ساعت زمان گوش دادن با یک بار شارژفقط ۵تا

 ن گوش دادن آسا راه اندازی فوری

AirPods فورا متصل می شود و صدا بھ طور یکپارچھ بین iPhone  ،Apple Watch  ،Mac  ،iPad و Apple TV   شما جابجا می شود. راه اندازی بسیار آسان ونتیجھ
 .ای جادویی دارد

 .ددو نفر می توانند این آھنگ را اجرا کنن

کھ ھرکدام کنترل صدای     بھ اشتراک بگذارید AirPods ھای صوتی را بین دو مجموعھتوانید بھ راحتی یک آھنگ، پادکست یا سایر جریان می   گذاری صدا،با اشتراک 
با یک ضربھ بھ آن   کھ می خواھید با آن بھ اشتراک بگذارید نزدیک کنید و iPad یا iPhone شما در جعبھ خود ھستند، کافی است آنھا را بھ AirPods مستقل دارند. اگر

 .شما در گوش شما است، بھ جای آن آیفون خود را بھ دستگاه نزدیک کنید AirPods متصل شوید. و اگر

 لدر انواع ایرپاد اپ نسل سوم ایرپاد
ھا و موارد دیگر  ھای تلویزیونی، فیلمبعدی برای موسیقی، نمایش آید تا یک تجربھ شنیداری سھ ھای ردیابی سر پویا در اطراف شما بھ صدا در میصدای فضایی با مکان

 .د تا احساس کنید در سالن کنسرت یا تئاتر خودتنھا ھستیدکنور میایجاد کند.شما را در صداھا از ھر جھت غوطھ 

 

 د رسیدن باس بھ اوج خو 

غنی گرفتھ  ی شده توسط اپل، با تقویت کننده سفارشی، موسیقی را با کیفیت صدای فوق العاده دقیق ارائھ می کند.بنابراین از ھر تن، از باس عمیق و یک درایور پویا طراح
شنوید تشخیص  نچھ را کھ می ھای رو بھ داخل آبھ طور خودکار موسیقی را روی گوش شما تنظیم می کند. میکروفون تطبیقی   EQ .تا صدای بلند و واضح، لذت می برید

 .کنند تا جزئیات غنی در ھر آھنگ را کھ برای شما در زمان واقعی سفارشی شده است، ارائھ دھندھای دامنھ پایین و میانی را تنظیم می دھند، سپس فرکانس می

 نسل اصلی ایرپاد  ٣در مقالھ   ازبین برنده نسیم
بنابراین صدای شما ھمیشھ بلند و    یک میکروفون داخلی در ھر ھدفون کھ در یک شبکھ آکوستیک ویژه پوشانده شده است، صدای باد را ھنگام مکالمھ بھ حداقل می رساند

 .واضح شنیده می شود

 

https://www.myairpods.ir/product/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%be%d8%a7%d8%af-3-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%ac%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%be%d9%84/
https://www.myairpods.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%be%d8%a7%d8%af-%d9%be%d8%b1%d9%88-%d9%88-%da%af%d9%84%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d9%88/


 استایل از گوش تا گوش 

تواند از آن استقبال  با ظاھری ظریف کھ ھر کسی می  –کنند  اند کھ صدا را بھ گوش شما ھدایت میای طراحی شدهبھ گونھ  AirPodsتر،  با طراحی کانتور و ساقھ کوتاه  
 کنند 

 کیفیت صدا 

تر  ھای گروھی بیشتر از ھمیشھ واقعی متصل شوید. و با پشتیبانی از صدای فضایی، تماس FaceTime بھ  HD با کیفیت واضح و AAC-ELD جدید  با یک کدک گفتاری
 .ھستند

 کنترل کامل 

دادن و پایان دادن بھ تماس ھا فشار    سنسور نیرو بھ شما کنترل بیشتری بر سرگرمی ھایتان می دھد. می توانید برای پخش، مکث، و رد شدن از میان آھنگ ھا، یا پاسخ
 .دھید

 کیس پر انرژی 

ساعت کل زمان گوش دادن را در اختیار   30شارژ کنید. با بارگذاری کامل، کیس تا  MagSafe سیم و بدون دردسر روی شارژر را بھ صورت بی  MagSafe کیس شارژ  
 .باعث ایجاد حدود یک ساعت زمان گوش دادن می شود  دقیقھ 5در کیس فقط بھ مدت  AirPods شما قرار می دھد و شارژ کردن

 ق بدون عر 

 .در برابر تعریق و آب ھستند، بنابراین ھر چیزی از باران گرفتھ تا تمرینات سنگین را تحمل می کنند IPX4 دارای رتبھ  MagSafe ھر دو ایرپاد و کیس شارژ 

 ی یک اتصال فور

AirPods را در نزدیکی iPhone یا iPad   دھید و رویخود قرار Connect ضربھ بزنید تا با ھر دستگاھی در حساب iCloud   خود جفت شود. اگر در حال پخش
 .توانید بدون نیاز بھ تعویض دستگاه، بھ تماس در آیفون خود پاسخ دھیدموسیقی در مک خود ھستید، می 

 حس تشخیص عالی 

و ھنگامی     کنیداستفاده می  AirPods شود کھ از داند، بنابراین صدا فقط زمانی پخش می را می  یک حسگر تشخیص پوست بھبودیافتھ تفاوت بین گوش شما و سطوح دیگر
 .کنندکھ آنھا در جیب یا روی میز ھستند، مکث می 

 Find My پیشرفتھ با

خود را ردیابی کنید. ببینید با نمای مجاورت چقدر نزدیک ھستند، اگر خارج از محدوده بلوتوث ھستند ھشدارھای جدایی دریافت کنیدیا   Find My AirPods با اپلیکیشن
 .از آنھا بخواھید صدایی پخش کنند تا بتوانید مکان آنھا را پیدا کنید

 اشتراک گذاری صدا 

کھ در حال گوش  Apple TV یا iPhone  ،iPad را نزدیک  AirPods بھ اشتراک بگذارید. بھ سادگی AirPods بھ راحتی یک آھنگ یا نمایش را بین ھر دو مجموعھ 
ً متصل شوید  .دادن بھ آن ھستید بیاورید و فورا

 ھای کپی   ٣ایرپاد 
د کردند کھ مای ایرپادز  طبق معمول و بخاطر طراحی خوب و با کیفیت اپل شرکتھای ھای کپی بیکار ننشستند و خیلی سریع از این مدل ھم کپی در کیفیتھای مختلف تولی

 .ی را بھ مخاطبین خود ارائھ کندسعی دارد بھترین مدل ھای کپ

 ل در انواع ایرپاد اپ ایرپاد پرو
ا برای حذف نویز فعال رادربر میگیرد.  جزئیات اصالح شدند و کالس جدیدی از ھدفون ھای داخل گوشی را با یک تناسب قابل تنظیم ایجاد کردیم کھ مھر و موم استثنایی ر

 .شما موسیقی خود را احساس خواھید کرد، نھ ھدفون خود را

  بزرگ 
 متوسط 
  کم اھمیت 

https://www.myairpods.ir/product/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%be%d8%a7%d8%af-3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%be%db%8c/
https://www.myairpods.ir/product/airpodspro-apple/


ھترین  و ب  –بھترین تناسب را پیدا کنید   Ear Tip Fit Test از سھ اندازه نوک سیلیکونی نرم و انعطاف پذیر کھ در جای خود کلیک می کنند، انتخاب کنید. با استفاده از
ھایی کھ بھ یکسان کردن فشار  را ایمن نگھ می دارندو با دریچھ  AirPods Pro صدا را دریافت کنید.این نوک ھای مخروطی داخلی با شکل گوش شما مطابقت دارند و

 .ھایتان نیستکنید چیزی در گوش کنند، احساس میکمک می

 ل نسل ایرپاد اپ ٣

 حذف نویز فعال 

دھید  نید روی چیزی کھ بھ آن گوش می کند تا بتوایابد جھان را مسدود می داخل گوش ھدفون باحذف نویز فعال کھ بھ طور مداوم با ھندسھ گوش و تناسب نوک گوش تطبیق می 
 .ضدنویز، قبل از شنیدن آن را حذف میکند تمرکز کنید.یک میکروفون رو بھ بیرون صدای خارجی را تشخیص می دھد سپس 

بار در ثانیھ   200طور مداوم با یک میکروفون رو بھ داخل بھ صدای ناخواستھ در داخل گوش شما گوش می دھد کھ با حذف آن نیز از بین می رود ضد نویزحذف نویز بھ  
ً فراگیر داشتھ باشد، بنابراین شما بھ طور کامل با موسیقی، پادکست ھا و تماس ھای خود ھماھنگ می شوید.م ی خواھید بشنوید کھ در اطراف  تنظیم می شود تا صدایی واقعا

دھد تا  کھ بھ صدای بیرون اجازه می     ا بین آن حرکت کنیدحذف نویز فعال و حالت شفافیتشما چھ اتفاقی می افتد؟ فقط سنسور نیرو را روی ساقھ فشار دھید و نگھ دارید ت
بھ شما  Conversation Boostصدا و حس طبیعی در ھنگام صحبت با افراد نزدیک بھ شما بدھد.و ھنگامی کھ با شخصی در محیطی پر سر و صدا صحبت می کنید،  

 .روی خودرا واضح تر بشنویدکمک می کند تا با تمرکز روی صدای شخص روب 

 کیفیت صدا 

، کھ بھ طور خودکار موسیقی را مطابق شکل گوش شما تنظیم می کند، از کیفیت صدای عالی لذت ببرید تا یک تجربھ شنیداری غنی و ثابت  Adaptive EQ با استفاده از
و پایین تنظیم  ھای متوسط  سپس صدا را با تنظیم فرکانس  AirPods Pro .ما انجام می دھید می شنودداشتھ باشید.یک میکروفون رو بھ داخل صدا را ھمانطور کھ ش

العاده کننده برد دینامیکی بسیار کارآمد، صدای خالص و فوق کند.بیس قدرتمند توسط یک درایور بلندگوی سفارشی با گشتاور باال و اعوجاج کم ارائھ می شود.یک تقویتمی
 .دھدکند و در عین حال عمر باتری را افزایش می می شفاف تولید 

ھا و کند.صدای فضایی با ردیابی پویا فیلم برای کنترل سطوح گوش دادن کار می  H1 زمینھ را حذف کند و با تراشھ سازد تا نویز پس آمپلی فایر درایور بلندگو را قادر می 
ً در مکان منانمایش ، صدای فضایی با  Apple Music کند. و با ای شبیھ بھ تئاتر برای شماتبدیل می کند، بھ تجربھ سب شما را احاطھ میھای تلویزیونی را با صدایی کھ دقیقا

 .تجربھ گوش دادن سھ بعدی برای شما فراھم میکند

 

 عملکرد و طراحی 

 .است کھ قدرت جادویی دارد  H1 دارای تراشھ 

را امکان پذیر می  ھستھ صوتی استفاده می کند کھ تأخیر بسیار کم در پردازش صدا ایجاد می کند کھ حذف نویز در زمان واقعی  10طراحی شده توسط اپل از   H1 تراشھ 
 با دقت چیده شده است، با قرار دادن ھر جزء بر اساس فرمگوش انسان حداکثر راحتی، تناسب و پایداری را داراست System in Package کند.طراحی

مچنین می توانید برای تغییر حالت ھا، نوار لغزنده ھا استفاده کنید حذف نویز فعالو حالت شفافیت ھجایی بین آنھا و جابھ از حسگر نیرو برای کنترل آسان موسیقی و تماس
 .در آیفون خود لمس کرده و نگھ دارید Control Center صدا را در

AirPods Pro ،و دارای یک پورت میکروفون مشبک توسعھ یافتھ است کھ وضوح تماس     کھ برای ھماھنگی با شما طراحی شده است، در برابر تعریق و آب مقاوم است
 .رایط باد بھبود می بخشدرا در ش

 

 باتری 

  ساعت زمان گوش دادن با چندین بار شارژ اضافی در مورد  ٢۴تا 
 ۴.۵  ساعت زمان گوش دادن با یک بار شارژ 
 دقیقھ شارژ  ۵ساعت زمان گوش دادن فقط با  ١ 

طور یکپارچھ  شما بھ  Apple TV و iPhone  ،Apple Watch  ،iPad  ،Mac ھ چندین دستگاه متصل ھستید، صدا بیندھد وقتی ب سوئیچینگ خودکار بھ شما امکان می
 .طور یکپارچھ حرکت کندشما بھ  Apple TV و iPhone ،Apple Watch ،iPad ،Mac حرکت کند وقتی بھ چندین دستگاه متصل ھستید، صدا بین

نیداری بھینھ استفاده کنید اندازه نوک گوش مناسب و بھترین مھر و موم برای حذف نویز را خواھید داشت.خودکار بھ شما از تست تناسب نوک گوش برای ایجاد تجربھ ش
 .طور یکپارچھ حرکت کندشما بھ  Apple TV و  iPhone ،Apple Watch ،iPad  ،Mac دھد وقتی بھ چندین دستگاه متصل ھستید، صدا بین امکان می



 .گذاری صدا بھ اشتراک بگذاریدبا اشتراک  AirPods ھای صوتی را بین دو مجموعھو ھمچنین میتوانیدیک آھنگ، پادکست یا سایر پخش 

 

 س ایرپادمک
ً بازسازی شده است. از بالشتک گرفتھ تا سایبان،   اند کھ مھر و موم بھینھ صوتی را برای بسیاری  نظیری طراحی شده با تناسب بی  AirPods Maxھدفون روی گوش کامال

 .کندکند و شما را بھ طور کامل در ھر صدا غرق می می از اشکال مختلف سر ایجاد 

گ با موادی نرم پوشیده  سایبان پوشاننده ھدبند از یک توری بافتنی قابل تنفس ساختھ شده است کھ وزن را برای کاھش فشار روی سر توزیع می کند.قاب فوالدی ضد زن 
ی را بھ ھمراه داشتھ باشد.بازوھای تلسکوپی بھ آرامی گسترش می یابند و در جایی کھ آنھا را تنظیم کرده  شده است تا ترکیبی قابل توجھ از استحکام، انعطاف پذیری و راحت 

ش مانندی را در حین گوش  اید می مانند تا یک تناسب و مھر و موم ثابت داشتھ باشند.یک پارچھ مشبک طراحی شده سفارشی، بالشتک ھای گوش را می پوشاند تا نرمی بال
ایجاد   اسادادن  و  پایھ  ایجاد می کنند کھ  آرامی یک مھر و موم غوطھ ور  اند، بھ  آکوستیک ساختھ شده  با مھندسی  فوم مموری  س صدای  کند.بالشتک ھای گوش کھ با 

 .باورنکردنی است

 

Digital Crown  رنگ متنوع میباشد 5ھ تماس ھای تلفنی پاسخ دھیدو دارای بھ شما امکان می دھد صدا را کنترل کنید، بین آھنگ ھا رد شوید و ب. 

 

 در ایرپاد مکس  صدا

با صوتی پیشرو در صنعت حذف نویز فعال برای ارائھ یک تجربھ شنیداری بی نظیراست. ھر قسمت از درایور سفارشی آنھا برای تولید صدا با   AirPods Max ترکیب
ق و غنی گرفتھ تا میانھ ھای دقیق و بلندی ھای واضح و تمیز، ھر نت را با حس جدیدی از وضوح خواھید  اعوجاج بسیار کم در محدوده قابل شنیدن کار می کند. از بیس عمی 

 .شنید

 ھ گوش دادن ھمھ جانب

در مجموع از شش میکروفون رو بھ بیرون برای تشخیص نویز در محیط شما و دو میکروفون رو بھ داخل برای   AirPods Maxبرای لغو صدای ناخواستھ خارجی،  
کنند، تا حتی در شرایط باد بھ وضوح  ھای تلفنی کمک می دھنده پرتو بھ جداسازی صدای شما در تماس ھای شکل دازه گیری آنچھ می شنوید استفاده می کند. میکروفون ان

 .شنیده شود

 

 شنیدن تمام جزییات 

را با بافت و دقتی کھ  شما  درایور پویا طراحی شده توسط اپل، محدوده فرکانسی وسیعی را تولید می کند کھ جزئیات غنی ھر صدا را آشکار می کند آھنگ ھای مورد عالقھ 
ً شنیده نشده بود، ارائھ می دھد  .قبال

 پخش بدون اعوجاج 

رساند. نتیجھ پخش  ای نئودیمیمی کھ پس از بلندگوھای سطح باال ساختھ شده است، اعوجاج ھارمونیک کلی را در کل محدوده شنیداری بھ حداقل میموتور آھنربای حلقھ 
 .واضح حتی با صدای کامل است

 راه اندازی با یک ضربھ 

AirPods Max بھ دھید و روی AirPods Max ی جفت کردن، کافی استشما متصل می شود. برا iPad یا iPhone بالفاصلھ  قرار  دستگاه خود  نزدیکی  در   را 
Connect در صفحھ نمایش خود ضربھ بزنید. 

 سوئیچینگ بدون درز 

بھ   AirPods Maxتماس می گیرید،  iPhone خود ھستید و با Mac خود حرکت کنیداگر در حال پخش موسیقی در Apple TV و iPhone ،iPad ،Mac یکپارچھ بین 
 .طور خودکار تغییر می کند

 اشتراک گذاری صدا 

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/


خود بھ اشتراک بگذارید. ھر ایرپاد را نزدیک دستگاھی   Apple TV یا  iPhone  ،iPad  ،iPod touch در  AirPods بھ راحتی یک جریان صوتی را بین دو مجموعھ 
 .کھ در حال گوش دادن بھ آن ھستید بیاورید و با یک ضربھ بھ آن متصل شوید

 باتری 

  ۵ژ کنید. شارژ سریع  ھا گوش دادن، تماشای فیلم یا زمان مکالمھ با فعال کردن قابلیت حذف نویز فعال و صدای فضایی. بھ سادگی از طریق کانکتور الیتنینگ شارساعت
 .ساعت گوش دادن را ارائھ می دھد ١.۵دقیقھ ای 

 ی سخن پایان
و ویژگیھا طبیعتا ایرپاد   نسل اصلی ایرپاد رو خدممتون بررسی کردم و امیدوارم کھ اطالعات خوبی بھتون در مورد انواع ایرپاد اپل داده باشم . با توجھ بھ مشخصات ٣ھر 

کھ شما محدودیت مالی نداشتھ باشید کھ اگھ محدودیت مالیتون    پرو اورجینال باید بھترین ایرپاد باشد و بھ ترتیب ایرپاد نسل سوم و بعد ایرپاد نسل دوم اما این در صورتیھ
ی عالی رو بھتون منتقل رو داراست و میتونھ ھمون تجربھ  ایرپاد پرو اورجینال رو انتخاب کنید چرا کھ بخش مھمی از ویژگیھای پی ایرپاد پرو ھایی ک زیاده پیشنھاد میکنم

 .تا اینجا مقالھ رو مطالعھ کردی نظرت رو درمورد انواع ایرپاد اپل برامون کامنت کن کنھ و در عین حال با قیمتی بسیار عالی و باور نکردنی. حاال کھ

 مای ایرپادز  : منبع

  

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/airpodspro-apple/
https://www.myairpods.ir/
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