
 جی بی ال

 

 سَال خیلی از ضوب ایي ثبضِ کِ اغال جی ثی ال چیست؟

ثب حفع کیفیت ٍ تحَل در دًیبی هَسیمی جبیگبُ ٍیصُ ای  ثب اغبلت آهریکبیی ضرکت ایي. ّست الکترًٍیک غَتی تجْیسات دًیبی در هحجَة ثرًذی 

 ّوچَى اسپیکر ٍ ّذفَى ّبی ثلَتَحی در جْبى لرار گرفتِ است.  در ثیي ثْتریي لَازم غَتی

..لطؽ ثِ یمیي اگر در غٌؿت اسپیکر ٍ لَازم غَتی فؿبلیت داضتِ ثبضیذ اسن ایي ثرًذ خبظ ثِ گَش ضوب خَردُ دلیل ضبیذ ثپرسیذ چرا جی ثی ال؟

 درغذ هطتریبى است. 09هحجَثیت ایي ثرًذ رضبیت ثبالی

 .است پرداختِ رلبثت ثِ دًیب در زهیٌِ ایي در کِ است سبل سبلیبى ٍ ًکرد ثیطتر فرٍش  را فذای لیوت ایي ثرًذ ّیچگبُ کیفیت

هب هیتَاًیذ لیوت ثبًذ ّبی جی ثی ال . لیوت فرٍضگبُ ، در خذهت توبم دٍستذاراى ایي ثرًذ هحجَة ّست.ضوب در آریل ضبح ال ثی جی ًوبیٌذگی

 دیگر هحػَالت ثرًذ جی ثی ال در آریل ضبح کِ ّر رٍزُ ثرٍز هیطًَذ را هطبّذُ کٌیذ.

از هحػَالت ٍاضح است کِ در دًیب ثرًذ ّبی هحجَة دیگری در حبل فؿبلیت ّستٌذ.تٌْب ثرًذ کِ در ایراى در ایي زهیٌِ فؿبلیت دارد ٍ کیفیت خَثی 

یب خَد ارائِ دادُ است ّویي ثرًذ جی ثی ال است. کِ در دًیب ّن ثب رلیجبى سر سخت خَد در رلبثت است ٍ ّویطِ جس ثْتریي ّبی غٌؿت غَتی دً

 ثَدُ است.

 تٌَؼ لیوتی در ایي ثرًذ چطَر است؟

 jbl َاًٌذ از هحػَالت هحػَالت خَد را ثب ثیطتریي تٌَؼ لیوتی هوکي ارائِ دادُ تب توبم هردم ثتjbl .استفبدُ کٌٌذ 

 دارد؟ ثرًذ ایي از هحػَالتی چِ ضبح آریل

 ٍ ٌّذزفری ّبی سیوی ٍ ... را ثرای هطتریبى ؾسیس ارائِ کردُ است. jblاسپیکر ّذفَى ٌٍّذزفری ّبی ثلَتَحی  jblلجیل از هحػَالتی آریل ضبح

 ال ثی جی اسپیکر

 ثْتریي اسپیکر ّبی ثلَتَحی هَجَد در کطَر ثب آریل ضبح

ثب ثیس ثیٌػیر ٍ لذرت غذای  jbl،اسپیکر ّبی لبثل حول ٍ در سبیس ّبی ثسرگ هتَسط ٍ کَچک تَلیذ کردُ است.اسپیکر ّبی jblثرًذ هحجَة 

 لطؿب ّر ضًٌَذُ ای رٍ ّیجبى زدُ هیکٌٌذ. 1ؾبلی ٍ درجِ 

از ایي ثرًذ لطؿب یکی از ثْتریي پیطٌْبد ّبیی ّست کِ هیتًَِ ثِ ضوب ثطَد.. هطوئي ثبضیذ ّیچگبُ از خریذ ایي هحػَالت پطیوبى  خریذ اسپیکر

 ًخَاّیذ ضذ.

 یس ّب سبختِ ضذُ تب ًیبز هػرف کٌٌذُ ثِ اسپیکر در ّر اثؿبدی را ثر طرف کٌٌذ .اسپیکر ّبی جی ثی ال در ّوِ سب
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 غذ در غذ ضذ آة ٍ ضذ گرد ٍ قجبر ّستٌذ. تب در ّر هکبًی ثتَاًیذ از آى ّب استفبدُ کٌیذ. jblثسیبری از هذل ّبی اسپیکر ّبی سبختِ 

  ٌیذ.ّوچٌیي غذایی کِ ّیچَلت ضجیِ آى را ًخَاّیذ ضٌیذ.هیک پیذا لبثلیت ّبی فَق الؿبدُ ای کِ فمط ٍ فمط در جی ثی ال

 .کٌیذ خَدداری کپی ّبی ال ثی جی خریذ از ٍ کٌیذ خریذاری را اغلی جٌس کِ ثبضیذ داضِ تَجِ ًکتِ ایي ثِ حتوب

ر ّب ّر کذام هسیت ّبی خبظ از پرطرفذار تریي اسپیکر ّب در ایراى ّستٌذ ایي اسپیک flip5اسپیکر جی ثی ال هذل اکسترین یب جی ثی ال هذل 

ّبی  خَدضبى رٍ دارًذ ٍ ضوب هیتَاًیذ ثب تَجِ ثِ ٍزى اًذازُ ٍ لذرت غذایی کِ هبیل ثِ ضٌیذى آى ّستیذ.ثْتریي اًتخبة را داضتِ ثبضیذ. هذل

 .ّستٌذ هؿٌب توبم ثِ ّبی ثوت  اکسترین جی ثی ال

گبُ هب ایي اسپیکر ّب رٍ ثِ طَر کبهل ٍ تضویٌی ایي اسپیکر ّب رٍ گبراًتی اغبلت فرٍض ٍ ّستٌذ اغل غذ در غذ ضبح آریل ال ثی جی ّبی اسپیکر

 هیکٌذ.

ثِ طَر کلی اسپیکر ّبی جی ثی ال ثرای افرادی کِ ؾبضك هَسیمی ّستٌذ ٍ اًتػبر یک غذا پر لذرت ضفبف ٍ ّوچٌیي ثیس ؾجیت قریت دارًذ 

 فَق الؿبدُ ّستٌذ.

ی اسپیکر ّبی جی ثی ال کبًکت ضذى اًٍْب ثب یکذیگر ّست پس هیتَاًیذثب کبًکت کردى چٌذ جی ثی ال یبدهَى ثبضِ یکی از لبثلیت ّبی ثرخ

flip5 .غذایی استرٍ ٍفَق الؿبدُ داضتِ ثبضیذ 

 ایي کبر هیتَاًذ خیلی کبرسبز در هْوبًی ّبی ثسرگ ثبضذ.

 از اسپیکر ّبی ایي ثرًذ هحجَة را تْیِ کٌیذ.در اداهِ هیتَاًیذ ثب هراجؿِ ثِ همبالتی کِ هب هٌتطر کردین ثْتریي گسیٌِ 

 خراة هی ضًَذ؟ jblاسپیکر ّبی 

از ّوچیي ثرًذی هیخَاین ثذًٍین اغال چمذر دٍام هیبرُ یب اهکبى دارُ خراة ثبضِ یب ًِ ثبیذ  اسپیکر ضبیذ ثرای خیلیبهَى پیص اٍهذُ ثبضِ ثرای خریذ

درغذ اًٍْب ضذ آة ٍ ضذ گرد ٍ قجبر ّستٌذ. پس حبال حبال ّب هیتَاًیذ تب چٌذیي سبل از ایي  00اسپیکرّبی ثب تَجِ ثِ ایٌکِ jblثْتَى یگن کِ 

 اسپیکر ّب استفبدُ کٌیذ.

 رای تطخیع اغبلت:ثْتریي راُ ّن ث

  گبراًتی اغبلت کبال کِ از سوت فرٍضٌذُ دادُ هیطَد.-1

 لیوت کبال:اگر کبالی ثِ طَر ؾجیجی ارزاى ثَد حتوب ثِ اغبلت کبال ضک کٌیذ.-2

 همبیسِ جٌسی کِ ثذستتَى رسیذُ ثب اثؿبد ٍ ٍزى جی ثی ال اغلی.-3



 ر ّبی پیطٌْبدی هب ّستٌذ.از اسپیک xteam3-charge5-clip3charge4-clip4اسپیکر ّبی 

jbl اسپیکری ثرای کَُ ًَردی ٍ یب طجیؿت گردی دارد؟ 

از ثْتریي ّب ثرای طجیؿت گردی ٍ کَُ ًَردی ثب تَجِ ثِ ثیس خَة غذای ضفبف ٍ دٍام ثبال ثراثر گرد ٍ قجبر ٍ ضذ  clip3  ٍclip4ثلِ اسپیکر ّبی 

 ي اسپیکر ّب ثرای طجیؿت گردی یب کَُ ًَردی استفبدُ ًوَد.آة ثَدى هیتَاى از ای

 از اسپیکر ّبی جی ثی ال هیتَاى ثرای هْوبًی یب دٍر ّوی ّب استفبدُ کرد؟

 ذثلِ هٌبست ثب ًیبز ضوب ٍ تؿذاد افراد هحیط هیتَاًیذ ثب هراجؿِ ثِ همبالت آریل ضبح ثْتریي گسیٌِ را ثرای هْوبًی ّبی خَد اًتخبة کٌی

 غذ در غذ هحػَالت خَد را گبراًتی اغبلت هیکٌذ.آریل ضبح 

 ّذفَى ّب ٍ ٌّذزفری ّب:

ثب تَاًی خَد در  jblدر تَلیذ اسپیکر ّبی ثب کیفیت فَق الؿبدُ غبّر ضذُ در تَلیذ ّذفَى ٍ ٌّذزفری ّن فَق الؿبدُ ؾول کردُ  jblّوبًگًَِ کِ 

بی ٌؿت تَاًستِ ّذفَى ّب ٍ ٌّذزفری ّبی ثلَتَحی ارائِ ثذُ کِ توبم رلجبی خَدضَ کٌبر ثسًِ.ّوبًطَر کِ ثرًذ جی ثی ال در زهیٌِ اسپیکر ّایي غ

توبم  هیبى در ثیس ثْتریي کِ ثگن جرئت ثِ هیتَاًن. است الؿبدُ فَق ًیس ثلَتَحی ّبی ٌّذزفری ٍ ّذفَى ثلَتَحی فَق الؿبدُ ؾول کردُ. در زهیٌِ 

 ثی جی ثلَتَحی ّذفَى ثْتریي هیتَاًیذ ضوب ضبح آریل هیتَاًیذ پیذا کٌیذ.هتٌبست ثب ًیبز خَد ٍ ثب هراجؿِ ثب همبالت jblّذفَى ّبی ثلَتَحی را در 

 .کٌیذ اًتخبة را خَد ثرای ال

 .ّست هَجَد قیرُ ٍ گردًی تب ثیسین از ال ثی جی ثلَتَحی ّبی ٌّذزفری

هختلفی ثب غریف تریي ٍ پرلذرت تریي طراحی ّب تَلیذ ضذُ اًذ. ایي ّذفَى ّب ثب در ًػر گرفتي ًیبز ّبی هطتریبى خَد  ّبی هذل ثب ّب ّذفَى

 طراحی ضذُ تب دیگر ثِ ّیچ ّذفَى ثلَتَحی ًیبز ًذاضتِ ثبضیذ.

 ذ.ٌّذزفری ّبی ثلَتَحی جی ثی ال آریل ضبح ثِ غَرت غذ در غذ اغل ّستٌذ ٍ گبراًتی اغبلت کبال دارً

ی ٍ یبدهبى ثبضذ ثرای خریذ ٌّذزفری ثلَتَحی خیلی ثب اّویت است کِ کبالی اغل تْیِ کٌین چَى ّذفَى ّبی ثلَتَحی هؿتجر کبهال از لحبظ ایوٌ

 گَاّی ّبی سالهت ثرای هػرف کٌٌذُ تست هیطًَذ.

 ب را خذایی ًکردُ ثِ خطر هی اًذازًذ.ٍ ّوچٌیي ثرای خریذ کبالی فیک هتَجِ هیطَد کیفیت دائوی ًخَاٌّذ داضت ٍ سالهت جسن ضو

 ثِ طَر کلی اگر ثِ دًجبل خریذ ّذفَى ثلَتَحی ثرای رفؽ توبم احتیبجبت ثِ یک ّذفَى ثلَتَحی ّستیذ جی ثی ال ثرًذ فَق الؿبدُ ای ّست.

ن خَد هحجَة ضذُ اًذ ثسیبر ثب کیفیت تر یبدهَى ثبضِ ایي ثرًذ ثِ غَرت تخػػی در ایي زهیٌِ فؿبلیت دارد پس لطؿب از خیلی ثرًذ ّب کِ ثخبطر اس

 ّست.

 لذرت هکبلوِ ّذفَى ّبی ثلَتَحی جی ثی ال چمذر است؟
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ز ًَیس ثِ طَر کل ثِ ًسجت ّذفَى ّبی ثلَتَحی در ثبزار ثب ّویي لیوت ّب هخل ایرپبد ّبی اپل کیفیت ثْتری ثرای هکبلوِ دارًذ ٍ ثب پطتیجبًی ا

 کٌسلیٌگ ٍ

 هیکرٍفي هیتَاًٌذ غذایی ٍاضح ٍ ضفبف ثرای ّر دٍ طرف ارسبل کٌٌذ. 4داضتي 

 ّست؟ jbl ّبی ٌّذزفری ٍ ّب ّذفَى  تٌَؼ لیوتی

ذا ّذفَى ّبی ثلَتَحی جی ثی ال ثب تٌَؼ لیوتی ثسیبر زیبد لطؿب راُ حلی ثرای خریذ یکجبرُ یک ّذفَى ثب کیفیت ثب ثْتریي ضفبفیت ٍ لذرت غ

 ّست.

هیذم اگر فمط یکجبر از ّذفَى ّب یب ٌّذزفری ّبی جی ثی ال استفبدُ کٌیذ.ٍارد دًیبی هتفبٍتی از هَسیمی هیطَیذ ٍ دیگر سراـ ّیچ  ثْتَى لَل

 ثرًذی ًخَاّیذ رفت.

خػػی در ت  ثِ طَر کل اگر ّذفَى ٌّذزفری یب ّذست ثلَتَحی ًیبز داری لطؿب پیطٌْبد آریل ضبح ثرًذ جی ثی ال ّست چَى خیلی از ثرًذ ّب

 زهیٌِ غَتی ًذارًذ

هب ثِ ضوب ثرای خریذ دائوی  1پیطٌْبد ضوبرؼ jblٍ هحػَالت خَدضَى رٍ ثِ ٍاسطِ اسن ثرًذ ثب کیفیت پبییي تر ثب لیوت ثبالتر ؾرضِ کردًذ.پس 

 یک ّذفَى ثلَتَحی ّست.

 یصگی ّبی ایي ثرًذ ثیٌػیر ّست.رت غذا از ٍکیفیت ٍ ثرد غذا لذرت هکبلوِ ثیٌػیر ٍ ّوچٌیي ضفبفیت ٍ لذ 5ثیس ثبال ثلَتَث ٍرشى 

 .ّستٌذ هب سالهت حفبغت اغل کبالی ثبضِ یبدهَى 

تَی یک جوؽ ثٌذی کلی هتَجِ ضذین ایي ثرًذ یکی از ثرًذ ّبی ثب اغبلت حبل حبضر دًیب ّست کِ تَی غٌؿت سیستن ّبی غَتی دیجیتبل 

کِ   ّستد، اسپیکر ّبی ثلَتَحی ٍ ّذفَى ٍ ٌّذزفری ّب لطؿب اًتخبة ضوبرُ یک ّر آدم ثبَّضی فؿبلیت هیکٌٌذ. ثب تٌَؼ لیوتی در هحػَالت خَ

 َاّذ الذام ثِ خریذ هحػَالت جی ثی ال ثکٌذ.هیخ

 ٍ پیطرفت ثبؾج هب فرٍضگبُ از ؾسیساى ضوب رضبیت هیکٌذ کیفیت ٍ اغبلت گبراًتی غذ آریل ضبح در ّر ضرایطی هحػَالت جی ثی ال را غذ در

 تجبر هب هیطَد ٍ فرٍضگبُ هب ثرای کست رضبیت ضوب ؾسیساى از ّیچ پطتیجبًی ٍ خذهبتی دریف ًویکٌذ.اؾ

فرٍضگبُ  آریل ضبح ثب خذهبت ٍ استفبدُ از ثرًذ ّبی هحجَة در سراسر دًیبٍ ّوچٌیي دادى اطالؾبت ٍ اًتطبر همبالت در ّویي زهیٌِ هتفبٍت ثب دیگر

ؾتجبر خَد تالش هیکٌذ ضوب هیتَاًیذ ثب یکجبر خریذ یب استفبدُ از خذهبت پطتیجبًی آریل ضبح هتَجِ غذالت در ّبی ایٌترًتی ثیطتر در جْت کست ا

 گفتبر هب ضَیذ در ضوي آریل ضبح ًوبد ایٌوبد ًیس دارد پس ّیچ جبی ًگراًی ثرای استفبدُ از خذهبت فرٍضگبُ هب ًیست.
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