
 پرو ٢مقایسھ ایرپاد پرو اپل و شیائومی ایر

در اتصال ھدفون ھای سیم  ھمانطور کھ میدانید ھدفون ھای بی سیم با طراحی مدرن ھمان رویایی برآورده شده برای رھایی از کابوس گره ھای کور سیم ھا و قطعی مکرر 

ً رویای خرید یک ا  یرپاد بیسیم خوش استایل را در ذھن می پرورانید.  دار می باشد. اگر شما ھم جزو آن دستھ از افرادی ھستید کھ ھمگام با تکنولوژی حرکت می کنید، قطعا

. کمپانی  ھای گذشتھ ھدفون ھای بی سیم با استقبال زیادی روبرو شده اند و ھمین امر موجب شد کھ برندھای متعددی بھ تولید این محصول روی بیاورندچون کھ در سال 

عالوه بر ساخت گوشی ھای جذاب و کاربردی، دست بھ تولید و طراحی ھدفون ھای بی سیم( ایرپاد  ھایی است کھ در این زمینھ بیکار نشستھ و شیائومی ھم ازجملھ شرکت

م جانبی گوشی و تجھیزات  )را نیز یکی از اھداف شرکت خود قرار داده است. بھ عبارت دیگر شیائومی را می توان جز بزرگترین کمپانی ھای فعال در زمینھ تولید لواز

ین دلیل  . از آن جایی ھم کھ ھدفون ھای بلوتوثی از پرطرفدارترین لوازم جانبی ھستند کھ محبوبیت باالیی در میان کاربران پیدا کرده اند، بھ ھمالکترونیکی موبایل دانست

 ٢ئومی با طراحی ایرپاد پرو  رو شیااین دستگاه دوست داشتنی مانند ھدفون ھای سیمی دیگر دست و پا گیر نیستند و کاربران را در طول روز اذیت نخواھم کرد. از این 

(Mi Air 2 pro )   ایرپاد بی  کھ طرحی شبیھ مدل جنجالی اپل دارد، چالش ھزینھ نجومی این ایرپاد را نیز حل کرده است. در ادامھ ما در نظر داریم کھ با بررسی بیشتر

 .ست بپردازیمھای مشابھ خود را بھ چالش کشیده ،اکھ بھ آسانی نمونھ  (Mi Air 2 pro )سیم شیائومی

  وپر  ٢مقایسھ ایرپاد پرو اپل و شیائومی ایر

 Mi air 2 pro معرفی کوتاه ایرپاد بلوتوثی شیائومی مدل

نفس  پرو ھستید، این ایرپاد تازه ایرپاد اپل در واقع نوعی اعالم رقابت رسمی این برند با ایرپاد خوش آوازه اپل، یعنی ایرپاد پرو است. اگر بھ دنبال کیفیت و طراحی بھ سبک

ً یکی از نزدیک ترین و بھترین گزینھ ھا بھ انتظارات شما خواھد بود. در واقع کمپانی شیائومی در شرف رونمایی از جدیدتری خود، از   TWS ن پرچمدارشیائومی قطعا

 .میزبانی کرده است Mi Air 2 proھمچون شیائومیمخاطبان خود با محصول بی نقد و باکیفیتی  

 ی پرو از نظر طراح ٢مقایسھ ایرپاد پرو اپل و شیائومی ایر

 Mi . پس قطعا ھدفون شیائومی البتھ تعریف زیبایی از نگاه شیائومی با توجھ بھ سابقھ و شواھد، ھمیشھ ترکیبی از المان ھای مینیمال با استانداردھای طراحی بوده است

Air 2 pro ھم از این قاعده مستثنا نبوده و در عین سادگی بسیار زیبا و ارگونومیک طراحی شده است. شیائومی Mi air 2 pro جدید از ً  TWS earbud یک مدل کامال

ً ھم ذکر شد این ایرپاد در واقع نوع بوده است کھ بھ ھیچکدام از مدل ی الگوبرداری نسبی از ایرپاد پرو اپل است  ھای قبلی ایرپاد شیائومی شباھت ندارد. ھمانطور کھ قبال

رخورداری از یک پوشش براق  ،اما در اصل شکل و شمایل متفاوتی این دو نوع ایرپاد باھم دارند. مھمترین تفاوت ظاھری این ایرپاد با رقیب بلقوه اش از برند اپل ، ب 

برخورداری این ایرپاد از بالشتک ھای سیلیکونی، استفاده طوالنی مدت از ھندزفری بالمانع و   سرامیکی است کھ روی بدنھ پالستیکی ایرپاد ھا تعبیھ شده است. بھ واسطھ

ً پس از گذشت دو الی سھ ساعت یک استراحت کوتاه بھ مجرا ی گوش خود بدھید. این  بدون ایجاد حس خستگی برای کاربر است. اما پیشنھاد ما بھ شما این است کھ قطعا

ر تاثیر در ثبات ھندزفری داخل گوش نقش عایق صدا را ھم ایفا می کند تا از ورود صداھای مزاحم بھ گوش جلوگیری کند. قسمت جلویی این سری ھای سیلیکونی عالوه ب

مدیریت پخش   قرار دارد. برای مدیریت عملکرد ھدفون ،از قبیل اعمالی مانند LED ایرپاد ھا دارای یک صفحھ کنترل لمسی حساس و دقیق است کھ در کنار یک نشانگر

گرم وزن دارد و بدنھ آن از پالستیک با کیفیت با بافتی مات ساختھ شده است.    ۶٠. این محصول  موسیقی مدیریت تماس ھا و دستیار صوتی از طریق این پنل لمسی اقدام کنیم 

شود می  باز  مغناطیسی  صورت  بھ  آن  درب  و  ندارید  نیرو  اعمال  بھ  نیازی  آن  باکس  درب  کردن  باز   .برای 

بھ رنگ سفید خالص طراحی شده اند و خیلی ساده و تمیز جلوه می کند، از این رو در نگاه نخست بسیار شیک و ساده بھ   Mi Air 2 pro ایرپاد یا ھدفون بیسیم شیائومی

نسبت بھ نسل پیشین خود، دارای  Mi Air 2 pro ھمچنین در بررسی ھا مشخص شد کھ شیائومی.د اند محبوبیت باالیی در بین کاربران پیدا بکنننظر می رسند و توانستھ 

https://www.myairpods.ir/product-category/airpods-apple/


رسد .پوشش جعبھ آن دارای ساختاری مغناطیسی بوده کھ عالوه بر پیشگیری از خارج  کیفیت باالتری می باشد و مواد بھ کار رفتھ در آن مقاوم تر از نسل قبلی بھ نظر می 

ً مناسب نبوده و شیائومی Mi Air 2 proشدن ایرپاد ھا از سر جای خود با القای مغناطیسی موجب شارژ شیائومی   Airمی شود. بھ طور کلی نسل قبلی از برخی جھات کامال

2 pro ھد کھ جعبھ شارژ  خیلی بھبود پیدا کرده است. طراحی آن شیک تر و سبک تر شده ولی ھمچنان از طراحی گوش ھای قبلی ھم بھره می گیرد. بررسی ھا ھم نشان مید

دارد. ھمچنین نسبت بھ نسل قبلی اندازه جعبھ ایرپاد ھا کاھش پیدا کرده و از   Airpods می باشد ولی لبھ ھا و گوشھ ھای بیشتری نسبت بھ Airpods ھدفون ھا خیلی شبیھ

سی طراحی شده و بھ  طیطرفی ظاھر مدرن تری بھ خود گرفتھ است. در ضمن قابلیت حمل آن ھم بھبود یافتھ است، بھ طوری کھ حالت باز و بستھ شدن جعبھ با جذب مغنا

 Mi ت کھ بگوییم قیمت شیائومینحوی کھ حتی با یک دست نیز بھ سادگی باز و بستھ می شود. با این حال نسبت بھ ایرپاد پرو اپل اندکی فاصلھ دارد. ھمچنین شایان ذکر اس

Air 2 pro فقط یک سوم ایرپاد پرو اپل می باشد. ھر یک از ایرپاد ھای شیائومی Air 2 pro گرم    ۵٠گرم وزن دارند کھ وزن کلی آنھا ھمراه جعبھ شارژ بھ    ۴.۵ود  حد

اھید کرد. ھمچنین حملھ  می رسد. این موضوع نشان دھنده این است کھ با محصولی بسیار سبک روبرو ھستید و در استفاده طوالنی مدت از آن ھیچگونھ فشاری را حس نخو

را   IPX4 توانستھ است استاندارد ضد آب Mi Air 2 pro آن بسیار آسان می شود. ناگفتھ نماند کھ ایرپاد شیائومیھدفون ھا بھ ھمراه باکس شارژ بھ خاطر وزن پایین  

بھ گونھ ای طراحی شده اند کھ ایرپاد ھای چپ و راست بھ راحتی   Mi Air 2 pro دریافت کند. ھمچنین با بررسی بیشتر این ایرپاد ھا متوجھ میشویم کھ ھدفون شیائومی

سنسور   Air 2 proمینند مستقل از یکدیگر کار کنند و شما بھ آسانی می توانید از ھر یک از آنھا بدون افت کیفیت بھره ببرید. در ھندزفری ھای بی سیم شیائومیتوا

  ٣٠ید دستگاه بھ صورت خودکار بعد از مخصوصی بھ کار رفتھ است کھ قرار گرفتن در گوش و استفاده را شناسایی نموده و موقعی کھ شما ایرپاد ھا را از گوش خارج کن

ً  دقیقھ اتصال را جھت کاھش مصرف باتری قطع میکند، و این قابلیت سبب می شود کھ ھنگام درآوردن ھدفون بھ شکل خودکار موسیقی در حال پخش ھم متوقف شود. احتماال

انطور کھ اشاره شد طراحی ارگونومیک آن توانستھ خیال کاربر را از محکم بودن  کند کھ ممکن است از روی گوش بیفتد ولی ھمشکل ظاھری آن این تصور را ایجاد می 

نخواھید داشت. پس در مجموع ایرپاد   Mi Air 2 pro ھدفون در گوش راحت نماید. بنابراین در یک پیاده روی معمولی یا ورزشی سبک نگرانی از بابت سقوط شیائومی

مناسب ساختار گوش انسان طراحی شده و با بسیاری از ھدفون ھای بلوتوثی معمولی از نظر طراحی متفاوت می باشد. از  ارگونومیک بوده و کامال Air 2 pro شیائومی

طراح دیگر   یطرف 

ر این ورژن  ر ایرپاد دایرپاد پرو اپل طراحی کالسیک و جذابی دارد. سایز کیس آن نھ خیلی بزرگ است و نھ خیلی کوچک اما بھ راحتی در جیب جا می شود. اندازه ھ 

کونی استفاده کرده تا ایرپاد  نسبت بھ سری ھای قبل کوچکتر شده است و استفاده از آن ھم بھ طبع راحت تر شده است. کمپانی اپل در ساختار ایرپاد پرو از سری ھای سیلی 

دارند، اما برای فیکس کردن آنھا در گوش باید آن را کمی فشار    ھا ماندگاری بھتری در گوش شما داشتھ باشند. ایرپاد ھای زیادی ھستند کھ این جنس ساختار را در خود

چ فشاری را در گوش احساس  دھید تا فشار ھوا باعث شود ثابت بماند. این نکتھ ممکن است گاھی اوقات آزاردھنده باشد ولی در ایرپاد پرو بھ این صورت نیست و شما ھی

 .عرق بکنید ھم آنھا از گوشتان نمی افتندنخواھید کرد. حتی اگر در ھنگام انجام حرکات ورزشی 

 

ین میکروفون ھا در بررسی  روی ھر کدام از ایرپاد ھای پرو اپل میکروفون وجود دارد. کھ خالی از لطف نیست کھ کاربرد آن دو میکروفون را بدانید. کاربرد یکی از ا

دفون ھا و ایرپاد ھای خود اضافھ کرده است تا صدای محیط و حذف آن است و کاربرد دیگر در تنظیم خودکار اکوالیزر موسیقی است . اکوالیزر قابلیتی است کھ اپل بھ ھ

ھا اکوالیزر را بھ صورت اتوماتیک تنظیم می کنند، تا فرد بیشترین لذت را از صدا موسیقی برای بھترین ترجمھ ممکن را داشتھ  بر اساس شکل گوش ھر فرد این ھدفون 

 .باشید

دانید کھ ایرپاد پرو اپل دارای کیسی بھ حالت مستطیلی و کشیده است. درب کیس از سمت باال باز خوبی می قطعا اگر مقالھ ھای قبلی ما را بھ دقت مشاھده کرده باشید بھ  

اه الیتینگ برای شارژ شدنراستفاده  میشود و ایرپاد ھا بھ حالت عمودی در آن قرار داده شده اند. کیس ایرپاد پرو اپل دارای رنگ پیش فرض سفید است. ایرپاد پرو اپل از درگ

می شود کھ ھدفون ھا در گوش    کند. خود ھدفون ھا از پالستیک براق ساختھ شده اند و دارای پایھ ھایی ھستند کھ از گوش شما بیرون می آید و با وجود این پایھ ھا باعث  می

 .اونس دارد  ١۶١خارج کنید. کیس ایرپاد پرو وزن حدود    بھتر بمانند. ھمچنین پایھ ھا بھ شما کمک می کند کھ ایرپاد ھا را بھ راحتی در گوشتان قرار دھید و یا آنھا را

پشتیبانی می کند کھ بھ این منظور است کھ ھدفون ھا در اثر تعریق و پاشش آب آسیبی نمی بینند .یعنی ایرپادھا توانایی   IPX4 ناگفتھ نماند ایرپاد پرو اپل ھم از گواھی

 .دارند جلوگیری از ورود قطرات آب پاشیده شده بھ داخل بدن را
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آنھا بھ دلیل ظاھر زیبا    درصد   ۴٠البتھ بیشتر افراد متاسفانھ یا خوشبختانھ بھ ویژگی ھا و نکات ریزی کھ مربوط بھ ھر ایرپاد میشود توجھی ندارد و می توان گفت حدود  

ھست. ایرپاد پرو   خرید ایرپاد  باقیمانده ھم بھ کیفیت صدای تولید شده توسط ھدفون اھمیت می دھند. پس کیفیت صدا نکتھ مھم در  درصد ١۶یک ھدفون آن را تھیھ می کنند. 

ھای پایین و میانی موسیقی را برای گوش  د کھ بھ طور خودکار فرکانس را ارائھ می دھ superior sound quality کیفیت صدای برتری یا  Adaptive EQ اپل بھ لطف

ک گذاری  ھمچنین این ایرپاد دارای آپشن ھای فراوان دیگری ھمچون اکوالیزر قابل تطبیق ، سوئیچ خودکار ورودی صدا ، حالت شفافیت صدا ، بھ اشترا .افراد تنظیم میکند

  ١٢در ابعاد مختلفی تعریف می شود کھ مھمترین آنھا بھ درایور پویایی   Mi Air 2 pro صدای ھدفون بلوتوثی شیائومیکیفیت   یصدا ، ردیابی سر و….. است . از طرف

بستگی دارد. ھدفون   AAC و LHDC یا ھمان حذف نویز فعال، و کدک ھای صوتی پیشرفتھ ANC میلیمتری ، دیافراگم کامپوزیت کریستال مایع، سھ میکروفن با قابلیت

دارای سھ میکروفون داخلی بوده کھ ھمانطور کھ گفتھ شد کار کاھش نویز را با نوعی فناوری ھیبریدی انجام می دھد. در   Mi air 2 pro شیائومی یا ھمان ایرپادبلوتوثی 

طرف دیگر برای اتصال موبایل با این ایرپاد    از )دسی بل نویز توسط این فناوری نیست و نابود میشود.( در واقع ھمان کاھش می یابد خودمان است ٣۵نتیجھ این فرآیند ھا 

وجھ بھ قطر درایو  استفاده شده کھ کمترین میزان تاخیر سیگنالی و بیشترین پایداری در اتصال را در اختیار شما قرار می دھد. البتھ ما انتظار داریم با ت ۵از تراشھ بلوتوث 

در اصل   .بیس خوبی داشتھ باشد اما با افزایش فرکانس ممکن است باس ھای آن تا حدودی از تک و تا بیافتد  ھای پایین و متوسطپویایی کھ این ایرپاد دارد ،در فرکانس 

بھ واسطھ میکروفون داخلی با ویژگی حذف نویز فعال کھ ھر ایرپاد آن دارد، نخواھید   Mi air 2 pro واقعیت این است کھ برای مکالمھ ھیچ مشکلی با ایرپاد شیائومی

کھ ھمانطور کھ  خیلی خیلی جالب این است کھ کیفیت صدای این ھدفون بلوتوثی شیائومی در حال گیمینگ نیز حرفی برای گفتن دارد. این ھم بھ دلیل این است داشت. نکتھ 

میلی ثانیھ رسانده است. پس اگر    ١٠٠کند، کھ این قابلیت تاخیر انتقال صدا را بھ  پشتیبانی می  AAC و LHDC گفتھ شد این ایرپاد شیائومی از کدک ھای صوتی پیشرفتھ 

رخی افراد تاخیر صدای این ھدفون  گیمر ھستید یا طرفدار تماشای ویدیو با موبایل روی عملکرد بدون تاخیر این ایرپاد بلوتوثی شیائومی حساب باز کنید. البتھ طبق ادعای ب 

شیائومی   موبایل  با  گیمینگ  حالت  موبایل    0.6در  با  بازی  حین  در  و  بھ  ثانیھ  دیگر  برندھای  رسد  0.8ھای  می   .ثانیھ 

دھای معمولی است. بزرگترین  حتی اگر عملکرد بدون نقص ویژگی حذف صدای مزاحم را ھم در نظر نگیریم کیفیت صدای ایرپاد پرو بھ چند دلیل کلیدی باز ھم بھتر از ایرپا

ھای تخت، صداھای با فرکانس پایین را بھ  صدای اطراف نیز موثر ھستند، در مقایسھ با سری ھا کھ در حذف ھای تو گوشی آکوستیک است. این سری دلیل، استفاده از سری 

مقایسھ  غیرقابل  و واضحطور  بھتر  می ای  پخش  قابلیت تر  بر  میگوشی  Adaptive EQ کند.عالوه  استفاده  درایورھای مخصوصی  از  ایرپاد  این  بھ شکل  ھای  کھ  کنند 

اند. این درایور مسوولیت بیس صداھا را بر عھده دارد و بھ نسبت سایز کوچک دستگاه، این کار را با قدرت حیرت آوری انجام  اختصاصی برای این محصول ساختھ شده 

گوید عمر باتری  یکند بلکھ اپل مدھد. افزون بر این یک آمپلی فایر با دامنھ باال نیز در این محصول بھ کار گرفتھ شده کھ نھ تنھا بھ تولید صدا با وضوح بیشتر کمک می می

 .را نیز نسبت بھ قبل بھبود داده است

 

 اتگاه ھپرو از لحاظ قابلیت اتصال بھ انواع دس ٢مقایسھ ایرپاد پرو اپل و شیائومی ایر

اتصال و استفاده از این ھدفون امری بسیار راحت می باشد .جھت جفت  استفاده از این دستگاه را ساده و کاربردی ساختھ است  Air 2 proامکانات و قابلیت ھای شیائومی

 سفارشی شده ھستند و در ھنگام جفت شدن رابط کاربری  کامالً  MIUI و Air 2 proثانیھ کلید روی جعبھ را فشار بدھید. شیائومی ٢با دستگاه  Air 2 pro شدن شیائومی

جفت شود   Air 2 pro د شیائومی شیائومی با باز کردن یک پنجره جدید طریقھ اتصال گوشی با ھدفون بلوتوثی را نمایش میدھد. تنھا برای یکبار نیاز است از گوشی با ایرپا 

را جلوی دستگاه باز نمایید یک پنجره کوچک برای نمایش میزان باتری روی رابط کاربری گوشی   Air 2 pro.بعد از اتصال موفق ھر بار کھ درب باکس ھدفون شیائومی

ل میشود. ناگفتھ نماند  ھمراه ظاھر می شود. یعنی بعد از اولین اتصال بھ ھندزفری در دفعات بعدی وقتی ھدفون را خارج می کنید بھ صورت خودکار بھ گوشی شما متص

 .و لپ تاپ ھا را دارد IOS قابلیت اتصال دستگاه ھای با سیستم عامل اندروید air 2 pro ایرپاد شیائومی
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، اپل واچ و کامپیوترھای مک با  TVرا دارد . ایرپاد پرو اپل بھترین عملکرد را با آیفون ،آیپد، اپل ۵است و اتصال بلوتوث   Apple H1 ایرپاد پرو اپل ھم دارای تراشھ

توان بھ این اشاره کرد کھ دارای شتاب سنج ،تشخیص حرکت، حسگر دوگانھ اپتیکال، شتاب ارد. از دیگر مشخصات فنی مدل ایرپاد پرو اپل میآخرین نسخھ سیستم عامل د

تفاده از  برای تشخیص ژست ھای حرکتی و کنترل ھدفون و ھمچنین اس force sensor سنج تشخیص گفتار است و و ھمچنین دارای ویژگی جالب دیگری موسوم بھ حسگر 

است . البتھ الزم بھ ذکر است کھ بگویم نگران   Hi- Res شده اپل است. از طرف دیگر این نوع از ایر پاد فاقد توانایی پشتیبانی از محتوایسازیدرایو و آمپلی فایر شخصی 

ست از برند ھدفون و گوشی مشابھی استفاده کنید چرا کھ این یک قاعده  نباشید، می توانید ایرپاد پرو اپل را بھ گوشی اندرویدی کھ دارید متصل بکنید. اما در عمل بھتر ا

این است کھ  H1 بھ لطف تراشھروتین و معمولی است کھ مثًال قطعا ایرپاد پرو اپل با گوشی آیفون عملکرد بسیار بھتری دارد. ھمچنین ویژگی قابل توجھ ایرپاد پرو اپل  

ی ھای جدیدی مجھز شود. ھمچنین این تراشھ بھ آیرپاد اجازه بھ اشتراک گذاشتن موسیقی بین دو ھدفون اپل و افزایش مدت زمان  تواند با بروزرسانی نرم افزاری بھ ویژگمی

 .مکالمھ نسبت بھ قبل و حالت صدای فراگیرتر را میدھد

 

 ی پرو از لحاظ شارژدھ ٢مقایسھ ایرپاد پرو اپل و شیائومی ایر

 Air 2 pro یکی از آن معیارھای تاثیرگذار برای خرید این محصول باشد. با توجھ بھ اینکھ در شیائومی Mi Air 2 proپاد شیائومیرسد میزان شارژدھی ایربھ نظر می 

ً شارژدھی می  دستگاه محل متوجھ بدنھ بزرگ   Air 2 proتواند فاکتوری تاثیر گذار باشد در نگاه اول بھ ایرپاد شیائومی از سیم و اتصاالت فیزیکی خبری نیست احتماال

برد کھ رابط شارژ دوست داشتنی می باشد. استفاده از شارژر گوشی ھمراه  جایگیری باتری آن خواھید شد. این ھدفون مشابھ نسل قبلی از رابط شارژر تایپ سی بھره می 

ً صفحھ نمایش وسط جعبھ شارژ موقع شارژ بھ ر نگ قرمز دیده می شود و زمان پر شدن بھ رنگ سبز  جھت شارژ مستقیم این ایرپاد امری خیلی راحت می باشد. ضمنا

در عرض یک ساعت با جعبھ باتری   Mi Air 2 pro ظاھر میشود کھ زیبایی بصری جالبی را ایجاد می کند. بررسی ھا نشان می دھد کھ ھدفون بلوتوثی شیائومی مدل

می شارژ  دستگاکامال  توان  می  باشد  شارژ  از  کامل  شارژ  جعبھ  کھ  موقعی  و  را  شود  نمود  ٣.۵ه  شارژ   .بار 

میلی آمپر ساعتی مربوط می   ٣۵٠میلی آمپر ساعتی، و کیس شارژر    ٣۵، عمر باتری آن بوده کھ بھ ایرپاد ھای   Xiaomi Mi Air 2 pro یکی از مھمترین نقاط قوت

ساعت موسیقی    ٧بینانھ است. یعنی شما میتوانید حدود  ادعای واقع   ساعت عمر باتری دارد کھ خوشبختانھ این ادعا یک  ٧شود. بھ طور کلی طبق ادعای سازنده این ایرپاد  

ساعت افزایش خواھد یافت. بعد از    ٢٨درصد گوش دھید. در واقع این نرخ شارژدھی دوام باتری داخلی ایرپاد ھا بوده و با پادرمیانی کیس شارژر،    ٧٠در سطح صدای  

دقیقھ ایرپاد ھا یک و نیم   ١٠ز است تا مجددا شارژ شود. شایان بھ ذکر است کھ قابلیت ای بھ نام شارژ سریع با شارژ تخلیھ باتری ایرپاد ھا حدود یک و نیم ساعت زمان نیا

س  نی از فناوری شارژ وایرلساعت شارژدھی را برای شما بھ ارمغان می آورد. اگر نگاھی بھ پشت کیس شارژ بیندازید، نماد رعد و برق را می بینید کھ بھ معنای پشتیبا 

را بھ صورت بی سیم شارژ کنید. البتھ مورد صادقانھ عمر باتری این ایرپاد این است کھ شارژدھی   Xisomi Mi Air 2 pro است. بھ این معنی است کھ شما میتوانید ھدفون

 . ساعت می رسد ۴ساعتھ آن، برای شرایطی است کھ حذف نویز غیر فعال باشد. اگر ویژگی حذف نویز فعال باشد دوام باتری آن بھ  ٧

ساعت   ۴ایرپاد پرو ھم طبق گفتھ خود اپل می تواند تا  پس قطعا باتری و شارژ دھی یکی از مھمترین نکاتی کھ در خرید محصوالت الکترونیک باید بھ آن توجھ شود .  

ند، این خود نکتھ بسیار خوبی  باتری را در خود نگھ دارد. البتھ این را ھم در نظر داشتھ باشیم کھ ھر زمانی ایرپاد را در کیس خود قرار دھید شروع بھ شارژ شدن می ک

ساعت امکان استفاده از ھدفون   ٢۴پاد پرو خود استفاده بکنید. پس در صورت استفاده از کیس شارژدھی تا است و باعث می شود کھ ساعت ھا شارژ داشتھ باشی و از ایر

ً ھم گفتھ .ھا را دارید   می ایم کھ بھترین شارژدھی ایرپاد پرو اپل زمانی اتفاق می افتد کھ شما آن را بھ یک آیفون متصل کنید. پس شما بھ کمک کیس ایرپاد پرو اپلالبتھ قبال

یکی  ساعت بھ موسیقی گوش دھید. در پایان این بخش میتوان این نتیجھ را گرفت کھ برای مقایسھ باتری و شارژ دھی باید دوبخش رو در نظر گرفت    ٢٨تا    ٢۴توانید بین  

 .می بازھمخود ایرپاد کھ در این بخش برتری با شیائومی ھست و یکی بخش شارژ دھی طوالنی کھ رقابتی پایاپا ولی با چربش شیائو

 رکنترل لمسی راحت ت – Xiaomi Mi Air 2 pro مقایسھ ایرپاد پرو اپل و
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میتوانید موسیقی و تماس ھای خود را کنترل کنیم. عملکرد ھای لمسی با ضربھ زدن بھ قسمت بیرونی   Air 2 pro در بررسی ھا مشخص شد کھ فقط با لمس ایرپاد شیائومی

وان نحوه اجرای ھر یک از این دستورات  تھدفون شامل آھنگ بعدی /قبلی ،مکث آھنگ ،بیدار کردن دستیار صوت،ی رد یا پاسخ تماس ھای ورودی می باشد. ھمچنین می 

 ھای جذابی را در اختیار شما قرار میکھ ھمانطور کھ اشاره شد یک سوم ایرپاد پرو اپل است، و با خرید آن قابلیت  Air 2 pro را تنظیم نمود. با توجھ بھ قیمت شیائومی

ً در ھدفون ھای بلوتوثی با قیمت خیلی باال تر مشاھده می از جھتی ایرپاد پرو اپل ھم خدمات خود را بھ راحتی در اختیار شما قرار می دھد . استفاده از   .شود دھد کھ معموال

ید. اما با زدن آن دکمھ دوبار  این محصول بسیار ساده است یک دکمھ مستطیلی شکل باریک روی آن قرار دارد کھ اگر آن را یک بار فشار بدید، می توانید موسیقی را پلی کن

شود. این دکمھ قابلیت دیگری ھم دارد کھ اگر آن را چند ثانیھ نگھ دارید قابلیت حذف نویز فعال می شود. در زمانی کھ این قابلیت فعال چرا کھ بردی پلی میپشت سرھم  

نوید و می توانید بھ راحتی غرق موزیک  میشود شما متوجھ می شوید کھ چقدر کیفیت صدا افزایش یافتھ است. با فعال کردن این قابلیت دیگر صدای اطراف تان را نمی ش

ار نگرفتھ و این ممکن است  خود شوید و لذت ببرید. البتھ تنھا نکتھ منفی کھ بھ چشم می خورد کم و زیاد کردن صدا ست. ھیچ دکمھ ای برای این کار روی این محصول قر

 .تیار صوتی اپل( ھمان سیری) استفاده کردبرای کاربرد کمی آزاردھنده باشد. البتھ برای باال بردن صدا می توان از دس

 ی قابلیت جذاب دستیار صوت – Xiaomi Mi Air 2 pro مقایسھ ایرپاد پرو اپل و

وتوثی می  نظیری بھ نام دستیار صوتی می باشد کھ در کمترین ھدفون بلکند امکان کمرا بھ انتخاب فوق العاده تبدیل می Air 2 pro یکی از مواردی کھ خرید ایرپاد شیائومی

ً می دانید کھ دستیار صوتی چھ وظایفی را انجام میدھد.   می دانید ایرپادی کھ از دستیار صوتی  توانید شبیھ آن را بیابید. اگر مقالھ ھای قبلی ما را مطالعھ کرده باشید قطعا

ال کنید، و یا از طریق این قابلیت می تواند از وضعیت آب و ھوا مطلع مند باشد، بھ شما این امکان را میدھد کھ جھت پخش موسیقی یا جستجو در اینترنت از آن سوبھره

 .شوید

شود و دستیار صوتی، دستورات صوتی شما را بدون  فعال می  Hey siri این قابلیت مھم را ایرپاد بی نقص اپل ھم دارد . نام دستیار صوتی در اپل سیری است کھ با گفتن 

 .ر زمان یک نوتیفیکیشن یا پیام جدید دریافت کند متن آن را برایتان می خواند تا نیازی نباشد کھ گوشی را از جیب تان خارج کنیدکند ھمچنین سیری ھ ھیچ مشکلی اجرا می 

 . سپاسگزاریمامیدوارم توانستھ باشیم باری دیگر با ارائھ یک مقالھ کامل شما را در انتخاب محصول مورد نظرتان یاری کنیم . از ھمراھی شما صمیمانھ 

 مای ایرپادز  : منبع
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