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 چطور آنالین یک ساعِت خوب بخریم؟!

خرید ساعت مچی می تواند ساده و یا زمان بر، بسته به سلیقه ی افراد باشد. شاید برای پیدا کردن یک 

ساعت خوب، از فروشگاه های محلی خود دیدن کنید و ببینید که چه ساعت هایی وجود دارند. کسانی 

ساعتی با که ترجیح می دهند یک ساعت ساده با عقربه های نمایش زمان داشته باشند، به دنبال 

مشخصات ذکر شده می گردند تا آن را با قیمتی مناسب پیدا کنند اما آیا این برای خرید ساعت کافی 

 ست؟

به هر حال این به شما بستگی دارد اما بد نیست که کمی بیشتر راجع به ساعت و خرید انواع آن بدانید. 

اضر این امکان وجود دارد که زمانی که می خواهید خرید اینترنتی داشته باشید چطور؟ در حال ح

ساعت را خیلی مطمئن تر و آسانتر به صورت آنالین خریداری کنید و حتی ساعت خود را از بین 

 تنوع بیشتری انتخاب کنید که در این میان توجه به چند نکته قابل ذکر است:

 

 هب شروع برای. بود خواهد تایمر ایران سایت از شده، استفاده های لینک و مثالها کار در سهولت جهت

 ..میکنیم مراجعه محصوالت صفحه

http://www.irantimer.com/ProductsList.aspx 

1. ابتدا محدوده ی قیمتی خود را مشخص کنید! به هنگامی که قصد خرید ساعت به صورت آنالین را 

تی دارید، انتخاب بسیار سخت می شود زیرا که ساعت های بسیاری با سبک ها و مدل های متفاو

موجود است. معموال امکان دسته بندی  قیمت، در سایت های خرید ساعت وجود دارد که شما بتوانید 

 فقط ساعت هایی را ببینید که با بودجه ی شما هم خوانی دارند.
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نکته ی بسیار مهم دیگر، ویژگی هایی . امکاناتی که از ساعت خود انتظار دارید را معلوم کنید! 2

ی خواهید ، سعی کنید واقع بینانه در نظر داشته باشید که چه بودجه ای برای است که از ساعت م

ساعت خود تعیین کرده اید! معموال این دسته بندی و ویژگی ها هم، در سایت های خرید آنالین موجود 

 هست.

 

 در اینجا چند مورد از ویژگی های مهم و رایج برای یک ساعت را بررسی می کنیم:

 - قابلیت نمایش تاریخ ) روز و ماه (

 

 - قابلیت نمایش تاریخ کامل سال ) روزهای هفته و ماه و سال (

Perpetual Calendar 
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 - قابلیت نمایش زمانسنج و کرنوگراف 

Chronograph 
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 - قابلیت نمایش زمان در چندین منطقه جهانی ) دو یا چند زمانه (

World Time/Dual Time Zone (GMT ) 

 

 - شاخص نمایش فازهای نجومی قمر ماه

Moon Phase Indicator 
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 - نمایش ذخیره انرژی باقیمانده

Power reserve  

 

 و ...
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به طور حتم چندین هزار ساعت  . بهتر است بدانید کدام گروِه ساعت مورد نظر شماست!3

توانید همه ی ساعت ها را ببینید. پس در این مرحله از فیلتر ها  وجود دارد و مسلما شما نمی

 بهره ببرید 

 

 

و راحتتر به ساعت مورد نظر خود برسید. برای مثال شما یک ساعت دیجیتالی می خواهید 

 پس نیازی نیست که همه ی ساعت های آنالوگ هم مشاهده کنید.

 گروه ساعت ها می تواند جز دسته های زیر باشد:

 

 

http://www.irantimer.com/
http://www.irantimer.com/
http://www.irantimer.com
www.irantimer.com


 May 24, 2016 
 

 .مجاز است  "سایت ایران تایمر"  استفاده از این محتوا فقط با ذکر منبع و آدرس
www.irantimer.com 

 - ساعت های تک عقربه معمولی که فقط به سادگی زمان را نمایش می دهند.

 

 - ساعت های ورزشی
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 .هستند پالستیک یا رابر ،چرمی های بند با که هایی ساعت 

 

در این دسته مهم است بدانید چه انتظاری از ساعت دارید، ساعتی معمولی می خواهید یا  

 ساعتی که امکاناتی برای کوه نوردی یا پیاده روی داشته باشد.

- ساعت های فَشن و مدل هایی که قابل ِست کردن با لباس هستند و برای مجالس رسمی به کار 

 می روند.

 - ممکن است ساعت الکچری مد نظر شما باشد
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 و یا حتی ساعتی که محدودیت تعداد تولید شده دارد که واضح است باید هزینه ی بیشتری 

 بابت این ساعت ها بپردازید.

 

حتی مشخص کردن جنس بند ساعت می تواند مفید باشد، اینکه شما ساعت بند فلزی یا بند  -

 چرمی را مد نظر دارید.

 

 

بهتر است بدانید ساعتی که قصد خرید آن را دارید از نظر نوع موتور . بررسی نوع موتور ساعت! 4

چگونه است. اتوماتیک یا کوارتز بودن ساعت بسیار مهم است چرا که باید بدانید ساعت های اتوماتیک 

ر می افتد و اگر مدت چند روز بر روی دست شما قرار نگیرند ) زیرا با حرکت شارژ می شوند( از کا
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باید مجدد برای تنظیم زمان و تاریخ آن ساعت اقدام کنید. هم چنین باتری ساعت های باتری دار باید 

 هر چند سال یکبار تعویض شوند.

 

مثال وقتی ساعتی با بند پالستیکی تحقیق درباره ی جنس متریال و کیفیت ماندگاری اجزای ساعت!  -5

وید که تکنولوژی نانو در آن به کار رفته و اگر اینطور باشد با یا رابر خریداری می کنید مطمئن ش

گذشت زمان رنگ آن تغییر نمی کند و یا حداقل کیفیت کلی آن مورد قبول باشد و بالفاصله تحت تاثیر 

کشش و پارگی قرار نگیرد. هم چنین ضد خش بودن یک ساعت ویژگی بسیار مهمی است چرا که 

که هم اکنون مقابل شماست، بعد از استفاده و خش دار شدن، دیگر  ممکن است ساعت بسیار زیبایی

 زیبا به نظر نرسد.

این مشخصات در هنگام خرید آنالین به آسانی قابل دسترسی است و در کنار هر ساعت جدول 

 مشخصات قرار گرفته شده.

 

http://www.irantimer.com/
http://www.irantimer.com/
http://www.irantimer.com
www.irantimer.com


 May 24, 2016 
 

 .مجاز است  "سایت ایران تایمر"  استفاده از این محتوا فقط با ذکر منبع و آدرس
www.irantimer.com 

ساعت است.  عامل مهمی که باید مشخص شود، مقدار ضد آب بودنبررسی مقاومت در برابر آب!  -6

اینکه آیا می خواهید از این ساعت برای شنا استفاده کنید یا نه، برای اطالعات بیشتر در این مبحث می 

 توانید به لینک زیر مراجعه کنید :

متر: رطوبت، عرق کردن دست،  شست و شوی دست 03مقاومت در برابر آب  -  

متر: استحمام   03مقاومت در برابر آب  -  

متر ( 4متر: غواصی کم عمق ) معموال تا  033رابر آب مقاومت در ب -  

 

 در لینک زیر شما میتوانید مقاله کامل تری را در این باره بخوانید. 

irantimer.com/g/n900                    مقاوم در برابر آب (Water Resistant )       

 

 

7- توجه به برندها! گاهی اوقات هر برند مشخصه ی خاصی در ساخت ساعت هایش دارد، ممکن 

است در یک برند سایز ساعت ها بسیار دُرشت باشد و یا اینکه نسبتا وزن باالیی داشته باشند و در 

یا طرفدار این موارد باشید. نتیجه ممکن است شما مخالف  
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بعد از بررسی موارد گفته شده، بهتر است شناختی راجع توجه به شکل و جنس بدنه ی ساعت!   -8

به جنس ساعت و اجزای خارجی آن داشته باشید. ساعت های لوکس معموال بدنه ی ساخته شده از 

استیل ) فوالد ضد زنگ(، تیتانیوم و طال دارند اما جنس های الستیک و رزین بیشتر در ساعت های 

 ورزشی به کار می روند. معموال از نظر هندسی چهار نوع بدنه ی ساعت وجود دارد :

- گرد : این نوع خیلی مختص برای نوع خاصی نیست و هر کدام از ساعت های اسپرت یا الکچری و 

 یا کالسیک می تواند دارای ِکیس گرد باشند.

 

 

مربع و بیضی : بیشتر در سری ساعت های فشن دیده می شود. -  
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مستطیل : نوعی  که بیشتر در ساعت هایی استفاده می شود که رسمی هستند و با لباس ست می  -

 شوند، این مدل زیر آستین راحتتر مخفی می شود!

پشتیبانی و خدمات پس از فروش ساعتی که خریداری می کنید دقت ویژه ای داشته باشید!به  - 9  

به هنگام خرید آنالین حتما درباره ی گروه خدمات پس از فروش ساعت سوال کنید و هم چنین مواردی 

که جز موارد گارانتی هستند را مطالعه کنید. معموال مدت زمان گارانتی برای ساعت های گرانتر 

شتر هستند. با این حال مطمئن شوید اگر در فاصله ی مدت کوتاهی ساعت شما دچار ایراد شد، بی

امکان مراجعه و یا ارسال به واحد خدمات را دارید. در لینک زیر شما میتوانید تمامی خدمات پس از 

 فروش ایران تایمر را مطالعه کنید. 

irantimer.com/CustomerService.aspx 

شما در مرحله ی آخر : بررسی نظرات کسانی که این مدل ساعت را قبل از شما تهیه کرده اند!  -11

درباره ی ساعتی فضای اینترنت به اطالعات زیادی دسترسی دارید و می توانید از طریق همین فضا 

 که قصد خرید آن را دارید تحقیق کنید.

در مرحله ی آخر می توانید از مشاوران مخصوص در ایران تایمر مشاوره بخواهید و اطالعات خود 

 را کاملتر کنید، بعد از طی کردن مراحل باال مطمئن باشید که ساعت مناسبی را انتخاب خواهید کرد.

همچنین شما میتوانید نظرات مشتریان ایران تایمر را در لینک زیر بخانید. 

irantimer.com/Testimonial.aspx 
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