ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎﯾﮏ وﯾﮋن را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،آذر ۱۳۹۹
اﻧﺘﺨﺎب دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ رﯾﺰه ﮐﺎری ﻫﺎﯾﯽ داد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ در ﺧﺮﯾﺪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ
آن ﻫﺎ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن
ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎﯾﮏ وﯾﮋن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮﻧﺪی ﻣﻄﻤﺌﻦ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ را در ﻣﯿﺎن ﺑﺎزار ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻧﺠﺎم
درﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻓﺮوش ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ را در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ  .ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺎﯾﮏ وﯾﮋن را ﭘﺮ ﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﯿﺎن
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺧﻮب و اﻟﺒﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺮوش ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ای را در ﺑﺎزار ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
دﻫﺪ.

در ﺧﺮﯾﺪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺧﺮﯾﺪ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ
دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ در رزوﻟﻮﺷﻦ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ
از آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد  .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی  4و 5
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻬﺮه
را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﻼک ﺧﻮدرو ﻫﺎی اﯾﺴﺘﺎده ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ
دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی دو ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﮐﻠﯽ در ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺰ در ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
در ﺧﺮﯾﺪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎﯾﮏ وﯾﮋن و ﭼﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی
ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ی آﻧﺎﻟﻮگ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از رزوﻟﻮﺷﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﻫﺎﯾﮏ وﯾﮋن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮔﺴﺘﺮش داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ داﺷﺘﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎﻻی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎی ﺑﺎزار در
ﻧﻮع ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﮔﺎراﻧﺘﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺑﺮق اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺮاﺑﯽ دارد و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺳﻤﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮔﺎراﻧﺘﯽ دوﺳﺎﻟﻪ ﮔﺮدد.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎﯾﮏ وﯾﮋن دارای دوﺳﺎل ﮔﺎراﻧﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﺎزار دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ دورﺑﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺸﺎﺑﻪ )ﺑﺎ
اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻐﺮ در ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺪ( ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
اﺳﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎﯾﮏ وﯾﮋن دارای ﻧﺮم
اﻓﺰاری اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻫﻢ در داﺧﻞ دورﺑﯿﻦ و دﺳﺘﮕﺎه و ﻫﻢ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ
ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺗﻘﻠﺒﯽ را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

رزوﻟﻮﺷﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ )رزوﻟﻮﺷﻦ واﻗﻌﯽ(
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه در ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﺿﺒﻂ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﻗﯿﻤﺖ دﺳﺘﮕﺎه و دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻧﻬﺎ
ﻣﺪت ﻋﻤﺮ و ﮔﺎراﻧﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ
اﺻﻠﯽ ﺑﻮدن دﺳﺘﮕﺎه و دورﺑﯿﻦ

دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی آﻧﺎﻟﻮگ؟
اﻧﺘﺨﺎب از ﺑﯿﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ و آﻧﺎﻟﻮگ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺮﯾﺪ
دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺣﺘﻤﺎ آن را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﮔﺮ ﻗﺼﺪ اﯾﻦ را دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻨﺰل آﭘﺎرﺗﻤﺎن و ﯾﺎ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺧﻮد از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی آﻧﺎﻟﻮگ اﺳﺖ.
اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺪارﯾﺪ .
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ از اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﻻزم
اﺳﺖ ﺗﺎ از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺪ .اﯾﻦ
دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی وﯾﮋه ای از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻼک ﺧﻮاﻧﯽ  ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﯾﮕﺮ دارﻧﺪ
 .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آن ﻫﺎ در ارﺳﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ از
ﻃﺮﯾﻖ آﻧﺘﻦ ﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ

اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯾﮏ وﯾﮋن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه و
ﭘﻼک و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﭼﻮن دﯾﺪ در ﺷﺐ ﺑﺎﻻی رﻧﮕﯽ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺎﯾﮏ وﯾﮋن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ی دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ رﮐﻮرد ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ را
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﯾﺰﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

آﯾﺎ ﻫﺎﯾﮏ وﯾﮋن در اﯾﺮان ﻣﺪل ﻫﺎی ﺗﻘﻠﺒﯽ دارد؟
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﮏ وﯾﮋن را
دارﯾﺪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﺪ ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی دورﺑﯿﻦ

ﻫﺎی ﻫﺎﯾﮏ وﯾﮋن دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ﻣﻮارد ﺗﻘﻠﺒﯽ را در ﺑﺮ
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﻮرد اول اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دارای ﻧﺮم اﻓﺰار اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در داﺧﻞ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و
اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار روی ﻫﯿﭻ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮی از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﻧﺼﺐ

ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﮑﺘﻪ دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺮم اﻓﺰار اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺎﯾﮏ ﮐﺎﻧﮑﺖ و آی
وی ام اس  4500ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﮏ وﯾﮋن اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل

ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﻣﺪت ﻋﻤﺮ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎ و ﻫﺎﯾﮏ وﯾﮋن
دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺪای از ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی
دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﯾﮑﺴﺎل ﺑﺎ ﺗﻐﺮ رﻧﮓ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و
ﮐﺎرﺑﺮ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺠﺪد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .اﻣﺎ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺎﯾﮏ وﯾﮋن و داﻫﻮا
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ از ﻋﻤﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻋﯿﺒﯽ
اﺟﺮا ﺷﻮد اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر روﻧﺪ و اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺎﯾﮏ وﯾﮋن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎﯾﮏ وﯾﮋن ﭼﯿﺰی ﺣﺪود ده ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ رﺳﻤﯽ
دارد .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ رﺳﻤﯽ ﻓﺮوش دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎﯾﮏ وﯾﮋن ﻫﺎﯾﮏ ﻟﻮک در اﯾﺮان اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش
دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﮏ وﯾﮋن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﯾﺮان از ﻣﻮﺟﻮدی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ اﺳﺖ .دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ و دورﺑﯿﻦ
ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺗﻮرﺑﻮ اچ دی ﻧﯿﺰ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎﯾﮏ وﯾﮋن از ﻣﻮﺟﻮدی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺎﯾﮏ ﻟﻮک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ رﺳﻤﯽ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﻫﺎﯾﮏ وﯾﮋن را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻗﯿﻤﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﺪ .ﻣﺸﺎوران ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﯾﮏ ﻟﻮک ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ را ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﺪ .ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪ و ﻣﺸﺎوره دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره 02166958633
ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

