
یکی از دردسر هایی هست که قبل از خرید هرگونه شارژر همراه با اون رو به رو هستیم. و شاید  تشخیص پاوربانک اصلی

متوجه بشیم ؟ اونم تو این  اورجینال رو با نمونه تقلبی قیمت پاوربانک فرق این سوال ذهنمون رو درگیر کنه که چطور

دوره زمونه که هم قیمت اجناس خیلی باال رفته و هم اینکه فروشنده های زیادی هستن که ادعای کفیت باالی اجناس 

  Powerهمراه باشید تا فوت و فن های تشخیص و بیستف خودشون رو دارن!! با این مقاله کوتاه از وبسایت فروشگاهی

Bank با کیفیت رو مو به مو در اختیار شما بزاریم. 

 ! برند های پاوربانک ها رو دسته کم نگیرید

اولین نکته اینه که، شما باید برند های معروف رو بشناسید و بدونید کدوم شرکت های تولید کننده شارژر همراه واقعا آزمون 

رو در بازار جهانی و ایران پس دادن و حتی دوستان و آشنایان شما هم از محصوالت این برند ها استفاده کردن و  خودشون

راضی هستن. البته یه نکته هست که قیمت پاوربانک مارک های معروف همیشه اختالف زیادی با نمونه های به درد نخور 

، کیفیت باالی  FO20 با توجه به تجربه مجموعه فو بیستداره. خیلی خب سریع بریم سراغ برند های معروفی که 

 .محصوالتشون مشخص شده

 

 : انرجایزر

رتون و تبلیغات محصوالت دیدید. انرجایزر یه شرکت رو یاد شندید یا اینکه روی کا Energizer به احتمال زیاد اسم

آمریکایی هست که خیلی تخصصی روی تولید باتری ، آداپتور شارژر و پاوربانک فعالیت میکنه. که واقعا محصوالتش 

توی ایران و سایر کشور ها حرف یک رو میزنن، چراکه باطری هایی که برای شارژر های همراه خودش در نظر میگیره 

ادمجون بم آفت ندارن و تا عمر دارن برای شما بدون کوچک ترین مشکلی کار میکنن. البته تشخیص پاوربانک اصلی مثل ب

 .این برند یکمی االن سخت شده

 : برند شیائومی

داردید چونکه واقعا تلفن های همراه و جانبی موبایل بسیار با  Xiaomi میدونم خیلی از شما ها عالقه زیادی به مارک

ی تولید میکنه و خوشبختانه این شرکت بی نظیر سراغ پاوربانک ها هم اومده که به راحتی میتونید توی بازار و سایت کیفیت

ها پیدا کنید. اما نکته مهم در مورد شیائومی اینکه که نمونه تقلبیش خیلی زیاد شده و ممکنه شما رو توی درد سر بندازه ، 

خوب گوش کنید. البته میتونید مقاله راهنمای خرید پاوربانک فو بیست هم مطالعه پس تک تک نکاتی که در ادامه میگیم رو 

 .کرده که آشنایی بهتری پیدا کنید

 : وریتی

یکی از پر طرفدار ترین و البته خوش قیمت ترین تولید کننده محصوالت دیجیتال و لوازم جانبی موبایل  Verity مارک

یفیت ساخت و تکنولوژی از سایر برند ها سر تر هستند و برای ما ایرانی ها هست که پاوربانک های این شرکت از نظر ک

 .هم ظاهر شیک دارن و هم اینکه قیمتشون نسبت با پول ته جیب ما به خوبی میخونه و اصال اذیت نمیشیم

 تشخیص اصالت پاوربانک با کمک اینترنت

یا حتی اصالت کاالی خودتون رو بفهمید اینه که وارد  یکی از ساده ترین راه هایی که میتونید تاریخ انقضای پاوربانک

 .وبسایت تولید کننده اون محصول بشید و مدل کاالیی که خریداری کردید رو جستجو کنید
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چرا ؟ برای این که ظاهر ها و مشخصات شارژر قابل حملی که تهیه کردید رو با اون نمونه اصلی که داخل سایت سازنده 

یکی بود که خدارو شکر اما اگه تفاوت توی ظاهر و مشخصاتی مثل ولتاژ ها تفاوت داشتن بدونید  هست مطابقت بدید ، اگه

که شانس در خونه ی شما رو نزده متاسفانه!!! تا یادمون نرفته باید بگیم ، محصوالتی که گارانتی دارن رو میتونید با تماس 

 .گرفتن با شرکت گارانتی کننده تشخیص اصالت بدید

  

 

  

 شناسایی پاوربانک اصلی با کمک ظرفیت شارژدهی 

ای اول بله ، اگه شما یه پاوربانک تقلبی تهیه کرده باشید یا حتی اگه اصل هم باشه ولی جنس مرغوبی نباشه ، همون روز ه

میلی آمپر  15.000متوجه میشید که ، عههه این چرا انقد زود شارژرش خالی شد! داشتیم مورد، طرف شارژر قابل حمل 

درصد گوشی  50گرفته به قول فروشنده گفته این ته اورجینال بودنه! آورده گوشیش رو یبار زده شارژ متوجه شده کل کلش 

یص پاوربانک اصلی اینه که مهلت تست بگیرید و یک روز ازش استفاده کنید رو شارژ کرده.... پس یکی از راه ها تشخ

موبایل رو کامل در اطالع باشه و سپس در  روش صحیح شارژ باتری ببینید کارش درسته یا نه. البته مصرف کننده باید

 .صورت مشکل در این فرایند به بررسی پاوربانک بپردازد

هم استفاده کنید تا عمر باتری تلفن همراهتون  فو بیست راستی میتویند از مقاله ی روش صحیح شارژ باتری موبایل وبسایت

 .رو با ترفند های گفته شده افزایش بدید
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 درگاه ها رو خوب نگاه کنید

 خرید، برای اینکه بتونید پاوربانک مرغوب رو تشخیص بدید، بهتره پورت ها یا به قول خودمون سوکت هایببینید قبل از 

USB هست که کابل شارژر رو بهش متصل میکنید، آره دقیقا همون ، بهشون دقیت کنید که سولفاته یا کج نشده باشن. 

کنید، ببینید یه خورده محکم نگهش میداره یا نه؟ اگه اما یه ترفند هست : یه بار سیسم شارژر رو به اون پورت ها وصل 

اوکی بود خیالتون راحت راحت باشه تونستید یه جنس اورجینال بخرید. پس به همین راحتی هم میتونید تشخیص پاوربانک 

 .اصلی از تقلبی رو انجام بدید هاا اصال نترسید یه خورده هوشیار باشید کافیه

 توزن سبک نشونه زیاد خوبی نیس

متاسفانه با زیاد شدن دست های فروش کاالی دیجیتال توی بازار ایران که بیشترش هم بخاطر واردات و قاچاق محصوالت 

بی کیفیت از مرز ها هستش، به وفور مشاهده کردیم که بعضی از پاوربانک هایی که داخل بازار یا حتی مترو ها به عنوان 

ل محصول برند های معروفم دارن که این اصال نشونه خوبی برای یه جنس اصلی میفروشن ، وزن خیلی سبکی در قاب

شارژر همراه با کیفیت نیست. پس سعی کنید موقعه خرید اون جنس رو دستتون بگیرد که وزنش رو یه تست کنید. به طور 

 .گرم یا بیشتر باید وزن داشته باشه نه کمتر 200هزار میلی آمپری معمولی حدود  10مثال یه پاور 

  



 

  

 قیمت ارزون بد نیست ، ولی جای تفکر هم داره

فروش یه محصول مثل شارژر های قابل حمل با قیمت های رقابتی مثال سی چهل تومن کمتر یا بیشتر همیشه بین 

فروشندگان معتبر معمول بوده، ولی اینکه شما یه جنس رو مثال با صد یا دویست تومن زیر قیمت بازار تهیه میکنید یکم 

ای عزیزی که رعایت حال مردم رو میکنن ولی مثال این مدل شک بر انگیز نیست ؟؟!! البته درسته که هستن فروشنده ه

کاسب ها یا وبسایت معتبر دارن یا اینکه نماینده یه شرکت گارانتی کننده هستن که تونستن زیر محصول رو زیر قیمت وارد 

 .بازار کنن. در نتیجه هزینه خرید هم میتونه یکی راه های تشخیص پاوربانک اصلی از فیک باشه

 .یتونید برای مشاهده قیمت پاوربانک با تخفیف های مخصوص شما به صفحه فروشگاه فو بیست هم یه سر بزنیدراستی م

  

 

 شارژ نشدن سریع خود دستگاه

 8هزار رو بیشتر از  15شارژر همراه خریداری کردید بعدش متوجه میشید که مثال ظرفیت بعضی از مواقع هست که یه 

ساعت به شارژ وصل کردید ولی هنوز پر نشده ! خب قطعا یه جای کار میلنگه!!! البته بهتره قبل اون کله شارژ و سیم رو 

یاد جنسی که گرفتید اصال مناسب استفاده نیست رو داشتن به احتمال ز fast charge چک کنید اگه اونا سالم بودن و قابلیت

روش صحیح شارژ  و در آینده مشکل ساز میشه واستون و مجبور میشید دو برابر هزینه کنید که ضرره واقعا. هرچند که

 .ریافت انرژی الکتریکی از پاوربانک به موبایل واقعا تاثیر باالیی داردهم در افزایش سرعت د باتری
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 .پاوربانک با ضمانت خریداری کنید

های معتبر از شرکت های معروف مثل توسن سیستم ، آسان  گارانتی این یه نکته هست که معموال پاوربانک هایی که دارای

استفاده کنید چرا ؟ چون این سرویس و... هستن کمترین احتمال رو دارن که تقلبی باشن و میتونید بدون هیچ شکی ازشون 

مثال همین  .شرکت ها الکی محبوبیت خودشون رو به دست نیاورد! پس قطعا کاالیی رو ضمانت میکنن که مرغوب باشه

شرکت رهجو فلش مموری و سایر تجهیزات ذخیره سازی رو به خوبی ضمانت کرده و پشتیبانی خوبی هم داره پس بهتره 

 قیمت هارد اکسترنال را دارید یا میخواید از قیمت فلش ری نکنید. آها اگه قصد اطالع ازاصال جنس بدون گارانتی خریدا

 .د از فروشگاه دیدن کنید یا با کارشناسان ما تماس بگیریدمطلع بشید میتونی

 

 یه پاوربانک خوب ویژگی فانتزی زیادی نداره

روف و کار درستی نمیاد کلی قابلیت عجیب غریب و به اصطالح فانتزی روی قطعا همه میدونیم که هیچ شرکت تجاری مع

اسپیکر  محصوالتش بزاره. حاال این یعنی چی ؟ یعنی اینکه اگه دیدید یه پاوربانک کلی ویژگی اضافی مثل ، چراغ قوه ،

، صفحه نمایش زیاد و ... داشت، قطعا اون توسط یه برند چینی سطح سوم تولید شده که برای شما اصال گزینه  لوتوثیب

مناسبی نیست و اگه این مدل ها رو خریداری کنید، چند وقت دیگه مجبور میشید دو برابر هزینه ای که کردید خرج کنید تا 

 .تهیه کنید بتونید یه شارژر قابل حمل شرکتی و اورجینال

 نکته آخر از نظر فروشگاه فو بیست

بودید، قبل از اینکه نکته آخر رو براتون ذکر کنیم باید بگیم که هر  فو بیست بالگ خیلی خب، مرسی که تا اینجا همراه

 .ی سریع جواب شما دوستان عزیز رو بدیمسوالی داشتید حتما توی کامنت های آخر صفحه پرسید که خیل
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نکته آخر هم برای تشخیص پاوربانک اصلی اینه که، بهتره همیشه از یه فروشنده معتمد خریدتون رو انجام بدید که برای 

 شما ثابت شده باشه و البته اگه میخواید به صورت اینترنتی محصولی رو خریداری کنید حتما و حتما یکبار با پشتیبانی اون

وبسایت تماس بگیرید و در مورد محصول ازشون یه راهنمایی بخواید! خوشبختانه فروشگاه تجهیزات کامپیوتری و جانبی 

موبایل فو بیست سعی کرده همیشه بهترین قیمت و با کیفیت اجناس رو برای مشتریان عزیزش در نظر بگیره که میتونید با 

 .ید. منتظر شما هستیمورود به صفحه فروشگاه از محصوالت ما دیدن کن

 سواالت متداول تشخیص پاوربانک ها

 آیا میتوان پاوربانک تقلبی را تشخیص داد ؟

% شارژر های همراه که تقلبی هستند را میتوان با نکات ساده ای ماننده بررسی سریال نامبر در سایت 85بله ، بیش از 

 .سازنده و.. که توضیح داده شده تشخیص داد

 اوربانک چیست ؟نرم افزار تست پ

به طور کلی هیچ نرم افزاری تا کنون برای تست پاوربانک ها ساخته نشده است ، اما میتوانید از برنامه های اندروید 

 .تشخیص ولتاژ وردی شارژر برای محک زدن شارژر قابل حمل خود استفاده کنید

 پاوربانک شیائومی قابل تشخیص است ؟

با کمک وبسایت این شرکت و چک کردن بارکد دستگاه سریعا قابل تشخیص  Mi ندخوشبختانه تشخیص پاوربانک های بر

 .است


