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های لباسشویی امروزه از تنوع بسیاری برخوردار هستند. این موضوع ماشین
 .دهدلزوم آگاهی کافی هنگام خرید را افزایش می

تواند یکی از های آن در بازار میخرید ماشین لباسشویی به دلیل تعدد مدل
ترین خریدها باشد؛ اما اگر نیازهای اساسی خود را مشخص کنید و سخت

بدانید دقیقا دنبال چه نوع ماشین لباسشویی با چه امکاناتی هستید، کار 
شما را با انواع  آشنا تری را پیش رو خواهید داشت. در این مقاله ازساده

تر و دهکنیم تا انتخاب ساها آشنا میلباسشویی و امکانات آن ماشین
 .تری داشته باشیددرست

 ظرفیت و اندازه

ای که باید به آن توجه داشته باشید ظرفیت ماشین لباسشویی اولین شاخصه
است. باید دستگاهی را انتخاب کنید که ظرفیت آن متناسب با تعداد افراد 

کنید، یک دستگاه با ظرفیت خانواده باشد. اگر تنها یا با همسر خود زندگی می
ی شما گوی نیاز شما خواهد بود؛ اما اگر تعداد افراد خانوادهکیلو جواب ۵

کیلو باشید. در  ۷نفر است باید به فکر دستگاهی با ظرفیت باالی  ۳بیش از 
های سنتی که تعداد اعضای خانواده زیاد است معموال خرید ماشین خانواده

 .کیلوگرم امری طبیعی است ۹.۵لباسشویی با ظرفیت 
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بار قرار ی دیگری که باید مدنظر داشته باشید این است که چندوقت یکهنکت

است از ماشین لباسشویی خود استفاده کنید. بیشتر مردم معموال هر روز از 
ای به های جدید دارای گزینهکنند؛ اما دستگاهماشین لباسشویی استفاده نمی

ی روزانه هیا شستشوی سریع هستند که مناسب استفاد Quick wash نام
ی روزانه از دستگاه دارید، برای یک فرد مجرد یا هستند. اگر قصد استفاده

های کند. برای خانوادهکیلو کفایت می ۵یک زوج، دستگاهی با ظرفیت 
تر است، ظرفیت ی روزانه حجم البسه کمتر نیز چون در استفادهپرجمعیت

تر ا در انتخاب درستکیلوگرم کافی خواهد بود. جدول زیر شما ر ۷تا  ۶.۸
 .کندظرفیت ماشین لباسشویی یاری می
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 گنجایش نمونه البسه  ظرفیت تعداد اعضای خانواده

   کیلوگرم ۶   یک یا دو نفر 

  دو پیراهن 
  دو شلوار جین 
  یک ملحفه 
  کوچک یدو حوله  
  دو روبالشی 

 کیلوگرم ۷  سه نفر 

  سه پیراهن 
  سه شلوار جین 
  یک ملحفه 
  کوچک یدو حوله 
  دو روبالشی 

 کیلوگرم ۸  چهار نفر 

  چهار پیراهن 
  سه شلوار جین 
  یک ملحفه 
  کوچک یسه حوله  
  سه روبالشی 

   کیلوگرم ۱۰باالی   پنج نفر و بیشتر 

  سه پیراهن 
  سه شلوار جین 
  دو ملحفه 
  کوچک یشش حوله  
  شش روبالشی 
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کنید باید در قسمتی که در منزل برای از لحاظ اندازه، دستگاهی که تهیه می
اینچی  ۲۷های لباسشویی عموما آن در نظر گرفته شده جا بگیرد. ماشین

اینچ فضا در پشت آن  ۶هستند؛ برای نصب درست ماشین لباسشویی باید 
را ترجیح چه ماشین لباسشویی با درب از باال نیز در نظر گرفته شود. چنان

دهید باید توجه داشته باشید که پیشخوان یا کابینت مانع باز شدن در می
های درب از جلو نیز توجه کنید که درب آن نشوند. در خصوص دستگاه

شود؛ چرا که اگر جای قرارگیری دستگاه مثال کنار دستگاه از کدام سمت باز می
ها رود و خروج لباسدیوار باشد، باز نشدن کامل در باعث دشواری روند و

 .خواهد شد
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 اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک

های لباسشویی اتوماتیک کافی است آب و برق دستگاه را وصل در ماشین
شویی را اضافه کنید و دستگاه را تنظیم کنید تا شستشو به کنید، پودر رخت

 گیری و تخلیهها روند شستشو، آبصورت خودکار صورت گیرد. در این دستگاه
 .گیردبسته به نیاز صورت می

خودکار، باید شخصا آب را اضافه کنید و اگر های لباسشویی نیمهدر ماشین
کن، باید به صورت دستی البسه دستگاه دوقلو باشد، برای استفاده از خشک
ی کن قرار دهید. تفاوت عمدهرا از لباسشویی بیرون آورده و در خشک

چه در ها است. چنانر در تأمین آب آنخودکاهای خودکار و نیمهدستگاه
گاه آب مواجه کنید که با کمبود آب و قطعی گاه و بیای زندگی میمنطقه

اتوماتیک ممکن است نتواند به درستی عمل کند. هستید، لباسشویی تمام
اتوماتیک است؛ ی ماشین لباسشویی نیمهدر چنین مواردی بهترین کار تهیه

کباره بوده و مانند مدل اتوماتیک نیاز مداوم به منبع گیری در آن یچرا که آب
 .آب ندارد
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 نوع ماشین لباسشویی خود را انتخاب کنید

 
های لباسشویی وجود دارد: درب ی اصلی برای ماشینبه طور کلی دو دسته
 از جلو و درب از باال

 های لباسشویی درب از باالماشین

البسه در قسمت باالیی دستگاه ها دارای درب ورود خروج این نوع دستگاه
گیرند؛ اما در برخی هستند. معموال کلیدهای کنترل نیز روی پنل باالیی قرار می

 .اندها این کلیدها در جلوی دستگاه تعبیه شدهمدل
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زن را در خود ای بزرگ قرار دارد که آب و همها محفظهداخل این نوع دستگاه

ها برای تمیز کردن درآوردن لباس زن به چرخشی همدهد. وظیفهجای می
هستند که  HE های لباسشویی درب از باال از نوعها است. برخی ماشینآن

زن بوده و ها فاقد همها است. این مدلبه معنی بازدهی باالی این دستگاه
ها از کنند. در این دستگاهدهنده برای چرخاندن البسه استفاده میاز حرکت

شود و لباس برای تمیزکردن آن استفاده می چرخش به جای پیچاندن
 .های درب از جلو خواهد بودخروجی کار بسیار مشابه دستگاه

های درب از باال این است که برای ورود و خروج لباس از نکات مثبت دستگاه
های بازدهی باال تهیه کنید ضمن مطلوب نیاز به خم شدن ندارید و اگر از مدل

زن های دارای همو انرژی کمتری نسبت به مدلبودن میزان تمیزی، آب 
 .مصرف خواهید کرد
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های درب از باال به دلیل سهولت ورود و خرج البسه ممکن است هرچند مدل

ی بهتری به نظر بیایند، باید توجه داشته باشید برخی برای افراد مسن گزینه
لباس را  های عمیقی هستند که کار خارج کردنها دارای محفظهاز این مدل

 .کنندهای درب از جلو میتر از مدلبه مراتب سخت

ممکن است آب کمتری مصرف کنند، اما اوال به  HE هایاز سوی دیگر مدل
شویی مخصوص نیاز دارند و ثانیا اگر دستگاه تشخیص دهد پودرهای رخت

کشی مجدد صورت خواهد ی کافی تمیز نشده است، آبکه لباس به اندازه
 .این صورت کاهشی در مصرف آب اتفاق نخواهد افتاد گرفت که در
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 های لباسشویی درب از جلوماشین

 
های لباسشویی درب از جلو در ده سال اخیر به شدت رواج پیدا ماشین

های درب از باال میزان بیشتری ها در مقایسه با مدلاند. این نوع دستگاهکرده
کنند. کلیدهای کنترل این میاز البسه را با مصرف انرژی کمتری شستشو 

شود و فضای روی دستگاه قابل استفاده ها در جلوی دستگاه تعبیه میمدل
 .یا پوشانده شدن است

ای افقی قرار دارد که با چرخش آهسته های درب از جلو محفظهداخل دستگاه
های درب از ها برخالف مدلکند. در این مدلها را با لطافت تمیز میلباس
گیری در چند مرحله یازی نیست که محفظه مملو از آب باشد؛ بلکه آبباال ن

زن، امکان گیرد. همچنین به دلیل عدم وجود همو متناسب با نیاز صورت می
های درب از جلو وجود دارد. عملکرد های بیشتری در دستگاهقرار دادن لباس

ها ی آنقههای درب از جلو بستگی به تعداد دور در دقیکن در دستگاهخشک
کنند لباس را در مدت دور در دقیقه چرخش می ۱۲۰۰هایی که تا دارد. دستگاه
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تر نیز هستند انواع و ها که معموال گرانکنند. این دستگاهکوتاهی خشک می
های کلی و جزئی شوند. در ادامه به برخی ویژگیاقسام تنظیمات را شامل می

ی اجمالی م. در جدول زیر مقایسهپردازیهای لباسشویی میاین نوع ماشین
 .این دو نوع ماشین لباسشویی را شاهد هستید

 لباسشویی درب از جلو لباسشویی درب از باال

نیازی به خم شدن برای بارگذاری و 
 ندارید البسه یتخلیه

 به نیاز البسه یبرای بارگذاری و تخلیه
 دارید شدن خم

 دهدباالیی ارائه می کیفیت شستشوی کیفیت شستشوی متوسطی دارد

 کم سر و صداتر است پر سر و صدا است

 کندآب کمتری مصرف می کندآب بیشتری مصرف می

 است ترقیمتگران است ترصرفهبهمقرون

 های کلی مهم در انتخاب ماشین لباسشوییویژگی

های بیشتری داشته باشد طبیعتا کنید گزینههرچه دستگاهی که تهیه می
باالتر خواهد بود. بنابراین بهتر است انتخاب خود را بر اساس نیاز قیمت آن 

ها اشاره شد، برخی خود انجام دهید. عالوه بر مواردی که تا اینجا به آن
های کلی در انتخاب ماشین لباسشویی مخصوصا از نوع درب از جلو ویژگی

نکه ممکن ها خالی از لطف نیست. با ایاهمیت بیشتری دارند که آشنایی با آن
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است فروشنده نکاتی را در خصوص عملکرد دستگاه به شما بگوید، اما داشتن 
تر و متناسب اطالع کافی در مورد هر بخش از دستگاه شما را در انتخاب دقیق

 .با نیاز کمک خواهد کرد

 ای یا بدون تسمهتسمه

های لباسشویی در نظر گرفت توان در مورد ماشیندسته بندی دیگری که می
های لباسشویی که قیمت داشتن تسمه و نداشتن آن است. برخی ماشین
ها به جای اینکه موتور در باالتری دارند فاقد تسمه هستند. در این نوع مدل

پایین محفظه قرار بگیرد و با تسمه محفظه را به گردش در بیاورد، در پشت 
 .دهدگیرد مستقیما و بدون واسطه این کار را انجام میآن قرار می

 
لرزش و تولید  Direct Drive های لباسشویی بدون تسمه یااز مزایای ماشین

 Belt ای یاسروصدای کمتر دستگاه است. در ماشینهای لباسشویی تسمه
Drive دهد و در نتیجه سروصدا و تسمه پس از مدتی افزایش سایز می
تسمه  های دستگاه بسیار زیاد می شود. همچنین از آنجایی که حذفلرزش

های بدون تسمه از لحاظ مصرف شود، مدلو فولی باعث کاهش اصطکاک می
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کن در برخی از ی سرعت چرخش خشککنند. بیشینهتر عمل میانرژی بهینه
رسد که نشان از قدرت دور در دقیقه نیز می ۳۰۰۰ از بیش به هااین دستگاه

ی دستگاه اگر محفظهها دارد. همچنین ی این مدلباالی موتور و مصرف بهینه
ی خود را بیش از حد پر کنید، دستگاه تشخیص داده و شستشو بدون تسمه

ای معموال قادر به انجام چنین را آغاز نخواهد کرد؛ اما دستگاه تسمه
کند که این موضوع تشخیصی نیست و چرخش را تحت هر شرایطی آغاز می

های لباسشویی شینتواند به ضرر دستگاه تمام شود. از طرف دیگر مامی
ها به ضربه بدون تسمه نیز معایب خاص خود را دارند. مثال اینکه موتور آن

و تغییرات ولتاژ حساسیت باالیی دارد. اگر تعادل دستگاه بر هم بخورد 
الشعاع قرار خواهد گرفت و باالنس کردن مجدد آن بسیار عملکرد موتور تحت

تواند ور به محفظه نیز میدشوار خواهد بود. نزدیکی بیش از حد موت
تر از بلت پرهزینهآفرین باشد و تعمیر دایرکت درایوها معموال سخت و مشکل

 .درایوها است

 نمایشگر دیجیتال

 
های جدید ماشین لباسشویی به نمایشگر دیجیتال و تنظیمات متعدد مدل

چرا مجهز هستند؛ البته امکان اشتباه به دلیل تعدد تنظیمات وجود ندارد؛ 
کند. یعنی مثال های ممکن را محدود میکه دستگاه به طور هوشمند انتخاب

ی توانید گزینهاگر شستشوی لطیف را انتخاب کنید، برای خشک کردن آن نمی
 .گرمای شدید را انتخاب کنید
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 Energy Star ی انرژی یاستاره

 
هستند  ی انرژیهایی که دارای نشان ستارهی مثبت در مورد دستگاهنکته

ها ها بهینه است. به طور مثال، بسیاری از این مدلاین است که مصرف آن
کند تا مصرف انرژی دارای حسگر رطوبت لباس هستند. این حسگر کمک می

هایی که حسگر رطوبت دارند پایان دستگاه شما پایین بیاید. در دستگاه
ه کن به خشک شدن لباس بستگی خواهد داشت نیافتن فعالیت خشک

 .پایان یافتن زمان تعیین شده برای خشک کردن

 (Spin speed) کنسرعت گردش خشک

ی دستگاه شما باالتر باشد قدرت خشک هر چه سرعت گردش یا دور در دقیقه
کردن آن باالتر است. البته این بدین معنا نیست که دستگاهی که مثال سرعت 

کند؛ بلکه کار می دور در دقیقه است تنها با همین سرعت ۱۲۰۰چرخش آن 
شود. مثال ها تنظیم میاین سرعت بر اساس نوع لباس و میزان خیسی آن

های ضخیم دور در دقیقه و برای لباس ۵۰۰تا  ۳۰۰های نازک برای لباس
 .دور در دقیقه سرعت چرخش مناسبی است ۱۰۰۰مانند شلوار جین 
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 (Temperature settings) کنترل حرارت آب

 
توانند لباسشویی به سیستم حرارتی مجهز هستند و می هایبرخی ماشین

دمای آب را کنترل کنند. مثال در فصل زمستان که آب ورودی بسیار سرد است 
سازی آن کمک کند. همچنین، استفاده از آب تواند به متعادلاین سیستم می

سزایی در تمیزتر توانند نقش بهی سفید و ملحفه میگرم در شستشوی البسه
های ها داشته باشد؛ اما باید توجه داشته باشید که بسیاری از لباسآن شدن

دهند. برای اطالع رنگی در اثر شستشو با آب خیلی گرم به اصطالح رنگ می
توانید برای شستشوی یک لباس استفاده کنید به از حداکثر دمایی که می

ست نگاه اطالعاتی که احتماال با نماد خاصی داخل آن لباس دوخته شده ا
 .کنید

 (Steam) بخار

دهد. ی شما را در معرض بخار قرار میبا داشتن این ویژگی، دستگاه، البسه
ها و بوهای احتمالی از لباس خواهد شد. البته این کار باعث از بین رفتن لکه

قیمت وجود دارد و باید با های پیشرفته و گراناین ویژگی تنها در دستگاه
 .د ببینید آیا برای شما ارزش خرید دارد یا خیربررسی نیاز و وسع خو

https://ashnaapp.ir/


 

 تت
   https://ashnaapp.ir                        تعمیرگاه مجاز و نمایندگی تعمیر و سرویس لوازم خانگی 

 راهنمای خرید بهترین ماشین لباسشویی

 فایاتصال وای

 
روید، ممکن است اگر از جمله افرادی هستید که پا به پای فناوری پیش می

فای برای شما اهمیت داشته باشد. با استفاده از این امکان اتصال به وای
 Nest لتوانید به کمک سایر محصوالت مجهز به اینترنت اشیاء مثامکان می

ی مصرف هایی که هزینهتوانید در زمانلباسشویی خود را کنترل کنید. مثال می
 .تر است دستگاه را روشن کنیدبرق کم
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 ی استیل ضدزنگمحفظه

 
کار رفته در ماشین لباسشویی مهم است؛ چرا که استیل خوب جنس استیل به

برخورد با البسه  پریدگی نیز نخواهد شد. همچنین درگیرد و دچار رنگبو نمی
 .شوددچار چسبندگی نمی

 و برچسب انرژی NSF گواهی
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ها را درصد از باکتری ۹۹  نشانگر این است که دستگاه NSF داشتن گواهی
برد. از سوی دیگر، برچسب انرژی که توسط در حین شستشو از بین می

ابد یی انرژی تعلق میکنندههای دولتی داخل کشور به لوازم مصرفسازمان
به  G تا A بندی این برچسب ازنشانگر میزان بازدهی این لوازم است. دسته

ترتیب برای بازدهی باال تا پایین در نظر گرفته شده است. بنابراین، دقت 
یا باالتر  A کنید دستگاه مورد نظر شما در صورت امکان دارای برچسب انرژی

 .باشد A+++ یا A++ و A+ از آن یعنی
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 های لباسشوییهای جزئی ماشینقابلیتتعدادی از 

 (Hand wash) شوی دستیشست

شو با دست را طور که از نام آن مشخص است، شستاین حالت همان
های لطیف، لباس شنا کند. حالت شستشوی دستی برای پارچهسازی میشبیه

ها های زیر کاربرد دارد و بعد از استفاده از این حالت بهتر است لباسو لباس
 .به روش سنتی و با آویختن زیر آفتاب خشک شوند

 (Quick wash) شستشوی سریع

این حالت در موافعی که عجله دارید بسیار کارآمد است. با فعال کردن این 
معمول اتفاق  تر ازحالتگزینه روند شستشو و حشک کردن لباس بسیار سریع

قدار لباسی دارد که ی مستقیمی با مافتد. البته، این افزایش سرعت رابطهمی
 .دهیدداخل دستگاه قرار می

 (Extended spin) چرخش مضاعف

های پشمی مناسب است؛ زیرا با چرخش ها و لباساین حالت برای حوله
چنینی که آب زیادی به خود جذب ی اینبیشتر باعث خروج آب از البسه

 .شودکنند میمی

 (Extra Rinse) کشی اضافهآب

اید، ی زیادی اضافه کردهشود در مواقعی که شویندهیاین گزینه باعث م
 .ها را خارج کندی باقی مانده در الیاف لباسکشی مجدد، مقدار شویندهآب
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 (Stain removal) برحالت لکه

این مورد را چیزی شبیه خیساندن قبل از شستشو تصور کنید. هرچند 
استفاده از این گزینه احتمال بر وجود دارد، اما همچنان نیاز به استفاده از لکه

 .بردبر را باال میاز بین بردن لکه توسط لکه

 (Favorite or custom settings) تنظیمات سفارشی یا دلخواه

دهید منوی تنظیمات اگر دوست ندارید هربار که لباسی داخل دستگاه قرار می
رید و هربار توانید چند حالت دلخواه برای خود در نظر بگیرا بررسی کنید، می

 .ها استفاده کنیدبه راحتی از آن

 (Automatic water levels) تشخیص خودکار سطح آب

جویی در مصرف آب امکان تشخیص های عالی برای صرفهیکی از ویژگی
ها دارای حسگرهایی هستند خودکار آب موجود در محفظه است. برخی مدل

کنند. اگر از این تنظیم میکه بر اساس میزان پر بودن مخزن، سطح آب را 
ها تهیه کردید، بهتر است هر از چندگاهی روی این حسگرها را با حوله مدل

 .پاک کنید تا عملکرد بهتری داشته باشند

 (Sanitation) اصول بهداشتی

برند. این گزینه در این مورد مناسب کسانی است که از آلرژی رنج می
های موجود هنگام زا و باکتریلرژیهای لباسشویی باعث حذف موارد آماشین

 .شودشستشو می

 (Moisture sensor) حسگر رطوبت

کنند، حسگرهای عالوه بر حسگرهایی که سطح آب در محفظه تنظیم می
دهند و زمان فعالیت دیگری هستند که میزانی خیسی لباس را تشخیص می

دقیقه را  ۳۰کنند. به طور مثال اگر شما کن را بر آن اساس تنظیم میخشک
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ی بیستم برای خشک کردن لباس در نظر گرفته باشید و حسگر در دقیقه
 .کن را متوقف خواهد کردتشخیص دهد که لباس خشک شده است، خشک

 (Wrinkle release or refresh) ی چروکبازکننده

های این حالت اگرچه جایگزین اتوکشی نخواهد بود، اما تا حد زیادی چروک
اند را قبل از تحویل آن از بین حین شستشو به وجود آمده لباس را که در

 .بردمی

 (Extended tumble) چرخش مضاعف

این امکان مشابه باز کردن چروک است با این تفاوت که با فعال کردن آن 
اگر لباس شما قبل از شستشو نیز چروکیده باشد با چند چرخش اضافه 

 .های آن باز خواهند شدچروک
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 (Delay wash) أخیرشستشوی با ت

 
آید که شما قرار است مدتی خارج از منزل باشید این ویژگی زمانی به کار می

ی پهن ها شسته و آمادهگردید لباسو دوست دارید زمانی که به منزل برمی
توانید بین کردن باشند. با استفاده از امکان شستشوی با تأخیر معموال می

تعویق بیندازید تا مثال وقتی از محل  ساعت شروع شستشو را به ۳۶تا  ۶
شده تحویل بگیرید تا روی بند رخت ها را شسته و خشککار برگشتید لباس

ها مدت زیادی به صورت پهن کنید. نیازی به گفتن نیست که اگر لباس
گیرند. این امکان برای جلوگیری از همین مرطوب داخل دستگاه بمانند بو می

 .اتفاق است

https://ashnaapp.ir/


 

 تت
   https://ashnaapp.ir                        تعمیرگاه مجاز و نمایندگی تعمیر و سرویس لوازم خانگی 

 راهنمای خرید بهترین ماشین لباسشویی

 یشستشوی اسالم

ی خاصی برای شستشو و آبکشی های ماشین لباسشویی، برنامهبرخی از برند
اند که مطابق با احکام اسالمی است. اسالمی را در محصوالت خود تعبیه کرده

این قابلیت برای آن دسته از کاربرانی که شستشوی اسالمی از جمله 
 .ها است، بسیار کاربردی خواهد بودهای آننگرانی

 (Fuzzy logic) منطق فازی

اگر دستگاه شما به چنین امکانی مجهز باشد قبل از روشن کردن دستگاه 
تقریبا نیاز به بررسی هیچ موردی نخواهید داشت. این قابلیت بهترین شرایط 

ها، زمان مورد نیاز برای شستشو شستشو را با احتساب جنس البسه، وزن آن
کند. صورت خودکار انتخاب می ای که مورد نیاز است بهو مقدار آب و شوینده

گونه نگرانی در خصوص تنظیمات نخواهید بنابراین، شما به عنوان کاربر هیچ
 .داشت

 اهمیت گارانتی

تقریبا تمام لوازم خانگی یا گارانتی ندارند یا حداقل یک سال گارانتی را شامل 
ی سال گارانت ۵یا حتی  ۳ها لوازم خانگی خود را تا شوند. بعضی شرکتمی
کنند. ناگفته پیدا است که ماشین لباسشویی نیز مانند تمام لوازم برقی می

تر این است که دیگر ممکن است ناگهان از کار بیفتد؛ بنابراین، عاقالنه
دستگاهی تهیه کنیم که دارای گارانتی معتبر باشد. تبعا، مدت زمان این 

تری خواهید گارانتی نیز هرچه بیشتر باشد آسایش و اطمینان خاطر بیش
ی موتور است. ی حائز اهمیت در این رابطه، گارانتی جداگانهداشت. نکته

ای تنها برای های ماشین لباسشویی شرایط گارانتی جداگانهبرخی از برند
کنند که عموما زمان بسیار بیشتری نسبت به موتور محصول خود تعیین می
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ی موتور ساله ۱۰گارانتی  مدت زمان گارانتی خود دستگاه است؛ به عنوان مثال
 .های ماشین لباسشوییی سایر بخشساله ۲در برابر گارانتی 

به عنوان آخرین توصیه، وقتی انتخاب خود را انجام دادید، سعی کنید قبل 
از خرید، مدل دستگاه مورد نظر را در اینترنت جستجو کرده و نظرات و 

طالعه کنید. گاهی اوقات اند را متجربیات افرادی که از آن استفاده کرده
آید متفاوت است؛ پس چه در مشخصات و تبلیغات میی عملی با آنتجربه

سعی کنید با آگاهی کامل از بودجه، نیاز و عملکرد واقعی دستگاه مورد نظر 
 .خود برای خرید راهی بازار شوید

 

 

استفاده را برده  ،کاملاز این راهنمای خرید  آشناامیدواریم شما کاربر محترم 
 درصورت مفید بودن این مقاله آن را به دوستان خود هدیه دهید.باشید. 
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