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 رادیو کالسیک و فانتزی راهنمای خرید

 

های بسیار قبل تا به امروز نیز مورد استفاده قرار رادیو ابزاری کاربردی و البته نوستالژی است که از زمان 

می گیرد. پدربزرگ و مادربزرگ ها، عالقه زیادی به رادیو داشتند. امروزه مدل جدید این دستگاه، با 

مدلهای قدیمی آن بسیار متفاوت است. این به دلیل پیشرفت تکنولوژی است، که این دستگاه را نیز 

ف این دستگاه، می تواند یک، دو یا چند موج دریافت کند. بهتر تغییر داده است. مدل های مختل

 .است برخی نکات ضروری را در خرید این وسیله به خاطر داشته باشید

 رادیو چیست ؟ چه کاربردی دارد ؟

یکی از قدیمی ترین وسایل ارتباطی رادیو است که در بسیاری از خانه ها یافت می شود. استفاده از 

این دستگاه در ایران، سابقه طوالنی داشته و این اولین رسانه صوتی بود، که در بین مردم جهان 

ع برنامه های محبوب شد. قبل از اینترنت یا حتی تلویزیون، مردم از رادیو استفاده می کردند. انوا

 .مختلف به خصوص اخبار از این رسانه پخش می شود
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اکنون که فناوری به سرعت در حال پیشرفت است، به رسانه های جمعی بیشتر توجه می شود، رادیو 

نیز دچار تحول قابل توجهی شده است. البته شاید شما فکر کنید خرید رادیو، ساده به نظر برسد. اما 

توجه به قابلیت های فعلی آن، خرید رادیو کار ساده ای نیست. به همین حقیقت این است که با 

دلیل، تصمیم گرفتیم نکاتی در مورد خرید این دستگاه ارائه دهیم. بهتر است قبل از هر چیز، با انواع آن 

 .آشنا شوید

 انواع رادیو در بازار کدام است ؟

سه دسته تقسیم کرد، که عبارتند از: دسته اول،  رادیو را می توان با توجه به تعداد امواج دریافتی، به

را دریافت می کنند. این مدل ها برای دریافت ایستگاه های درون  FM رادیوهای تک موج، که موج

را دریافت می کند، که می تواند  AM و FM استانی، مناسب هستند. دسته دوم اين دستگاه، دو موج

یا چند موج، می  SW ر دهد. و دسته ی سوم، مدلایستگاه های سراسر کشور را تحت پوشش قرا

توانند ایستگاه کشور های دیگر را نیز دریافت کنند. جدا از این طبقه بندی، این دستگاه، از منظر 

 .دیگری نیز قابل بررسی است

 رادیو معمولی

اولین گزینه، رادیوهای معمولی هستند. این مربوط به همه دستگاه هایی است که می توانند جداگانه 

 .استفاده شوند

 رادیوی خودرو
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سیستم های ضبط خودرو نیز رادیو دارند و ایستگاه های مختلف را دریافت می کنند. این دستگاه به 

شده است. به این ترتیب هنگام طور پیش فرض، در سیستم های صوتی و تصویری خودرو نصب 

 .رانندگی می توانید از آن استفاده کنید

 رادیوی گوشی

رادیوهای موبایل: همه تلفن های هوشمند، اکنون به این دستگاه مجهز شده اند، و می توانند برای  •

دریافت ایستگاه های مورد نظر استفاده شوند. اکثر تلفن های همراه، معموالً مدل های تک موج 

 ارند.د

 نکات مهم و ضروری در خرید رادیو

مهمترین نکته برای خرید این دستگاه، توجه به نوع آن است. اگر در طول روز، بیشتر وقت خود را در 

ماشین هستید، بهتر است یک ضبط رادیویی خوب بخرید. اما اگر وقت خود را در خانه می گذرانید، 

چنین می توانید با نصب نرم افزارهای مختلف، تلفن می توانید مدل های معمولی آن را بخرید. هم

همراه خود را به این قابلیت مجهز کنید. البته در بسیاری از گوشی ها به طور پیشفرض رادیو وجود 

 .دارد

منبع تغذیه رادیو ها با هم مختلف است. بعضی از مدل ها با برق و بعضی دیگر با باتری کار می کنند. 

 .ید به تعداد باتری ها دقت کنیدپس در هنگام خرید، با

ما قبالً در مورد انواع مدل رادیو ها توضیح دادیم، که به صورت یک موج، دو موج یا چند موج وجود 

دارند. به همین ترتیب، متناسب با نیاز خود رادیو را بخرید. دسترسی به امواج، به صورت آنالوگ یا 

 .دستی و یا دیجیتال است
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ای ذخیره سازی خارجی یا اتصال بلوتوث، از مواردی هستند که می توانند قیمت ویژگی هایی مانند فض

 .دستگاه را تحت تأثیر قرار دهند. پس در هنگام خرید، این نکات را مد نظر داشته باشید

انواع رادیو در طرح های کالسیک و مدرن، و مدل های گوناگون، در لیست زیر موجود است. بسته به 

 .، می توانید بهترین رادیو را از بین مدل های پرفروش زیر بخریدسلیقه و نیاز خود

های معمولی را انتخاب کنید. همچنین می  توانید مدلاگر هم اکثر اوقات خود را در خانه هستید، می 

 .افزارهای مختلف، موبایل خود را نیز به این قابلیت مجهز کنیدتوانید با نصب نرم 
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