ﻧﮑﺎت ﺳﺎده در ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ دﺳﺖ دوم
]رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،از آن دﺳﺘﻪ ﻟﻮازﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ارزانﺗﺮ ﺗﻤﺎم
ﺷﺪن آن ،ﺑﺴﯿﺎری ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺖ دوم آن را ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺶ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻫﻢ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ
ﭼﻮن دﯾﻮار ﺧﺮﯾﺪ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ دﺳﺖ دوم ﭼﻮن ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ را آﺳﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻟﻮازم دﺳﺖ دوم و ﮐﺎرﮐﺮده ﯾﺎ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ
دﺳﺖ دوم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد؟
در ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ ﺧﻮردﮔﯽ و زﻧﮓ زدﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﻟﻮﻻی آن
ِ
در ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ ﺧﺮاب ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد،
در وﺿﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ِ
ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت از آن ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻏﺬا را ﺧﻮب ﮔﺮم ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻤﯿﺰﮐﻨﻨﺪه
ﺣﺮارﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه ،ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ آﻧﻬﺎ را ﺗﻤﯿﺰ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای راﺣﺘﯽ ﺧﻮدﺗﺎن ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎﺷﺪ.
وﺟﻮد ﺑﻌﻀﯽ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی وﯾﮋه در ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺎرﺗﺎن راﺣﺖﺗﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود.
درﺻﻮرت وﺟﻮد ﺳﻨﺴﻮر رﻃﻮﺑﺖ و وزن ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻗﺪرﺗﯽ
ﻏﺬاﯾﺘﺎن ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد.
از دﯾﮕﺮ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ دﺳﺖ دوم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘﻮل زﯾﺎدی ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﯾﻮﻫﺎی روﻣﯿﺰی را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ارزان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽﺳﺖ ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ،دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻧﺼﺐ
ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آن راه ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻏﺬاﯾﺘﺎن ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﭙﺰد و ﺟﺎﯾﯽ از آن ﻧﭙﺨﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮی را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺮﺧﺎن دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ دﻟﺸﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻏﺬاﯾﺶ ﻃﻼﯾﯽ و ﺗﺮد
ﺑﺸﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮاغ ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮﻫﺎی اﻟﻤﻨﺘﯽ ﺑﺮوﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪرت ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺎﮐﺮووﯾﻮﻫﺎ  ۶۰۰وات و در ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ  ۱۴۰۰وات اﺳﺖ .اﮔﺮ از
ﻣﺎﯾﮑﺮوﯾﻮ ﺑﺮای ﭘﺨﺖ ﻏﺬا در ﺣﺠﻢ زﯾﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ ﭘﺮﻗﺪرتﺗﺮی
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ دو ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮی در اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﯽ
ﮐﻢ ﻫﻢ ﮐﺎرﺗﺎن را راه ﻣﯽاﻧﺪازد.
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﺮاغ ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺤﻔﻈﻪﺷﺎن اﺳﺘﯿﻠﯽ ﯾﺎ ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺳﺘﯿﻠﯽ ﺿﺪ زﻧﮓ اﺳﺖ و ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﻤﺎل ﻣﺮﻃﻮب ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺤﻔﻈﻪﻫﺎی ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ ﻫﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ دارا ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ،ﻫﻢ ﺿﺪ زﻧﮓاﻧﺪ و ﻫﻢ ﺿﺪ
ﺧﺶ .اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮﻫﺎ ﻋﻤﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ دارﻧﺪ.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ دﺳﺖ دوم را دارﯾﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮارد
اﺳﺘﻔﺎده آن ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮی ﻋﻤﺮی ﺑﺨﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه .ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی زﯾﺎد دارﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮﻫﺎی
ذﻏﺎﻟﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ ،ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻧﺸﺪن آب ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬاﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺰاﯾﺶ
ﭼﺮﺑﯽ و ﻧﻤﮏ و ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ ﻏﺬا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻏﺬاﯾﺘﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﭙﺰد ﺳﺮاغ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮﻫﺎی ﺳﻮﻻردمدار ﺑﺮوﯾﺪ .
اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻃﺒﺦ ﺳﺮﯾﻊ ﻏﺬاﻫﺎ ﻣﻮاد ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ را ﻫﻢ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮﻫﺎی دارای ﮐﺎﻧﻮﮐﺸﻦ ﮐﻪ
ﻏﺬاﻫﺎ را ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻣﯽﭘﺰﻧﺪ .اﮔﺮ در ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ دارای ﮔﺮﯾﻞ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮرﯾﺪ
و از آن دﺳﺘﻪای ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﺸﺎن ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺮخ ﺷﺪه ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای دارد،
در ﺧﺮﯾﺪش درﻧﮓ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻏﺬا را درون دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ و ﺳﺮخ ﺷﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ و
ﭼﯽ از اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ؟
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺳﺎﯾﺖ دﯾﻮار ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮﺗﺎن را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

