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 خرید پاوربانکراهنمای 

ها دنیای پاور بانک راجع بهخوایم در این مطلب می
اطالعاتی کامل و جامع در اختیارتون قرار بدیم در 

همراه باشین تا با کمک هم به یک  نت رانادامه با 
ها درک کامل از عبارت پاور بانک برسیم. پاور بانک

شون برای کاری اصوال انواع مختلفی دارن که هر کدوم
و این انتخاب رو برای خریدار خیلی  شدنساخته

 ازشیموردنکنه که کدوم پاور بانک بیشتر سخت می
که از اسم انگلیسی پاور بانک  طوریهمونهست. 

ذخیره(، ما  نبعم بانک:-و قدرت یانرژ  مشخصه )پاور:
با یک منبع شارژ دهی همراه سروکار داریم که در 

 ما ابتداه. زندگی روزمره کاربردهای بسیاری برای ما دار
یک دید کلی نسبت به پاور بانک و نحوه کار اون 

سپس برای شما مزایا و معایب پاور بانک رو  ،داریم
دیگه دیم و در انتها انواع برندها رو با همتوضیح می

 مقایسه خواهیم کرد.

 

https://netran.net/mag/powerbank-buyning-guide/
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ها اطالعاتی کامل و جامع در اختیارتون قرار بدیم دنیای پاور بانک راجع بهخوایم در این مطلب می
همراه باشین تا با کمک هم به یک درک کامل از عبارت پاور بانک برسیم. پاور  نت راندر ادامه با 

و این انتخاب رو برای  شدنساختهشون برای کاری ها اصوال انواع مختلفی دارن که هر کدومبانک
که از اسم  طوریهمونهست.  ازشیموردنکنه که کدوم پاور بانک بیشتر خریدار خیلی سخت می

نبع شارژ دهی همراه مذخیره(، ما با یک  منبع بانک:-و قدرت یانرژ  انگلیسی پاور بانک مشخصه )پاور:
یک دید کلی نسبت به  ما ابتداه. سروکار داریم که در زندگی روزمره کاربردهای بسیاری برای ما دار

دیم و در سپس برای شما مزایا و معایب پاور بانک رو توضیح می ،پاور بانک و نحوه کار اون داریم
 دیگه مقایسه خواهیم کرد.انتها انواع برندها رو با هم

 

 پاور بانک چیه؟

 
های قلمی کنیم. باتریهای قلمی مقایسه میتر پاور بانک، ما اون رو با باتریبرای درک آسون

هایی هستن که انرژی الکتریکی رو در خودشون ذخیره کرده دونیم وسیلهکه همه ما می طوریهمون
 کنن.و در صورت نیاز اون رو به وسایل برقی تزریق می

پاور بانک نیز دقیقا عملی مشابه با باتری قلمی داره و از طریق برق مستقیم و یا اتصال به کامپیوتر 
و ذخیره کنه و اون رو در زمان نیاز به انواع وسایل برقی انتقال ر تونه انرژی متناسب با ظرفیتشمی

ها نوعی باتری پیشرفته هستن که جریان الکتریکی را در یک مدار خاص پاور بانک جهیدرنتبده. پس 
 رو شارژ کنن. هابااتصال به لوازم برقی قادر هستن که اونکنن و میدر خود ذخیره 
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 کند؟پاور بانک چگونه عمل می
تونن ی برقی ندارن و میگرفتن در داخل وسیله قراربههای قلمی نیازی ها برخالف باتریپاور بانک

ویک  usbها یک پورت ی پاور بانکانتقال بدن. در همه لهیوسبهانرژی خودشون رو از طریق سیم 
دریافت کرده و  میزان جریان الکتریکی الزم رو هاتا از طریق این پورت ؛شدههیتعبmicro-usb  پورت

 در زمان نیاز اون رو به وسایل برقی انتقال بدن.

های پورت هانشده و در اغلب پاور بانک micro-usbو  usbها محدود به های پاور بانکمیزان پورت 
بی استفاده کرده و ها اصوال برای شارژ شدن از پورت میکرو یو اس بیشتری نیز وجود داره. پاور بانک

که برعکس هم اتفاق  کنن. این فرایند ممکن هستاده میبرای شارژ دهی از پورت یو اس بی استف
های جدی به مدار ذخیره جریان، خواهید فته اما اگه شما الزاما این کار رو انجام بدین موجب آسیببی

 شد.

 

 چرا باید پاور بانک بخریم؟

 
های هوشمند به علت شروع شد که اغلب کاربران تلفن ییاون جااز ها پیدایش و ساخت پاور بانک

چنین کافی نبودن میزان قدرت باتری تلفن همراه، گوشی خودشون رو تا چندین استفاده زیاد و هم
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فته زیاد مشکلی ما در منزل باشیم و این اتفاق بیکردن. خب اگه به شارژر وصل می روزشبانهبار در طی 
 .و تلفن خودمون رو شارژ کنیمبمونیم فیه که ما کنار پریز برق پیش نمیاره و کا

 
های ساخت تا شرکت ؛باعث شد رفتهرفتهال وزل باشیم باید چیکار کنیم؟ این ساما اگه بیرون از من

ها امروزه فتن. بعد از ساخت پاور بانکه فکر ساخت یک منبع برق همراه بیهای الکترونیکی بگجت
و مشکل بی شارژی و خاموش شدن تلفن  کننوسیله نیاز دارن اون رو تهیه میکه به این  یافراد

های باال هر کدوم از ما متناسب با نیازهامون باید . پس با توجه به معیارها سپردنرو به خاطرههمراه 
 .نظرمون باشیممد پاور بانکخرید  فکر به

 پاور بانک در سفر
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رو عصبی کنه  خاموش شدن تلفن همراه در مسافرت ما یاندازههبتوی دنیا وجود نداره که  یز یچچیه
-تونیم لحظات زیبای خودمون رو در کنار عزیزامون ثبت کنیم و از همه بدتر تماسما دیگه نمی چراکه

هایی رو به وجود دونه که چه نگرانیخدا می ا پاسخ داده نشههتن که اگه به اونهای دریافتی هس
 .میاد

ممکنه شارژ دوربینی هم که با خودمون آوردیم رو اما  ؛به اینجا در مورد تلفن همراه بوداین مورد تا 
برای رفع  هاپاور بانکتموم کرده باشیم و دیگه نتونیم در ادامه سفر از اون استفاده کنیم. خوشبختانه 

ه باشیم و از انرژی الکتریکی داشت همین مشکالت به وجود اومدن تا ما بتونیم یک سفر راحت و پر
مون ها و مراکز استراحتی برای شارژ شدن وسایل برقیدیگه الزم نباشه مدام در بین راه داخل رستوران

راحتی از کنارش عبور کنن اما هستن معطل بشیم. این موارد شاید برای خیلی از افراد مهم نباشه و به
( چند ساعت از پاور بانک یک هزینه ناچیز )خرید  به خاطرافرادی )دقیقا خود من( که حاضر نیستن 

 شون هدر بدن.شون رو برای شارژ شدن تلفن همراهوقت

 

 هاایمنی پاور بانک
ترین جریان ممکن رو بگم که سالم منتویم جرئتبهاما  ؛دار باشهشاید دیدن این تیتر برای شما خنده

برق شهری قطعا دونید، طور که میهمونال بدن. تون انتقبرقی لهیوسبهتونن ها میهمین پاور بانک
که بدون شک در تمام لحظات، در حال آسیب زدن به دستگاه  هست ینوسانات زیاد و نابهنجار  دارای

 برقی شماست.

شن که بتونن یک جریان ثابت رو در کل طراحی می یاگونهبهدر مراحل ساخت و تولید  هاپاور بانک
تری نسبت به ها جریان مناسببین باشیم پاور بانکن. پس اگه یکم واقعداشته باش یشارژ دهزمان 

شون رو تنها از به همین علت افرادی هم هستن که وسایل برقی ذارن،میدر اختیار ما رو  برق شهری
 مشکل نوسانی جلوگیری کنن. هرگونهکنن تا از بروز ها شارژ میطریق پاور بانک

 

 یتانواع پاور بانک بر اساس ظرف
که ما باید چطور پاور  شهمییکی از نیازهای متعدد خریداران پاور بانک در این مرحله پاسخ داده 

تا  ؛شنمی یبنددسته مختلفی یهایبنددستهدر ها بر اساس ظرفیت تولید بانکی بخریم؟ پاور بانک
 پاور بانک معقولی رو انتخاب کنه.خریدار بتونه متناسب با نیازش، 



 خرید پاوربانکراهنمای 
 

 

6 

 

ها، ظرفیت ؟ یکی از معیارهای مهم خرید پاور بانکشهمیاما مناسب بودن با چه معیاری مشخص 
 .شهمی( شناخته mahبر ساعت ) آمپریلیماس که با واحد هدریافتی و ذخیره اون

 
مثال اگه ظرفیت  طوربه. دهیمدرصد نشون  100این واحد به ما ظرفیت کل پاور بانک رو در حالت 

باشه، خب خیلی ساده  آمپریلیم 3000و ظرفیت باتری گوشی شما  آمپریلیم 10000نک یک پاور با
بار گوشی شما  3تونه بیش از درصد شارژ، می 100 تدر حال موردنظرتونیم بفهمیم که پاور پانک می

 رو شارژ کنه.

شن. در ساخته میها های مختلفی هستن که متناسب با انواع نیازها معموال دارای ظرفیتپاور بانک
 20000، 15000، 12000، 10000، 8000، 5000، 4000های ها در ظرفیتبازار امروز جهان، پاور بانک
ران  های مختلفی دارن. در ادامه با نتا کیفیتهشن که هر کدوم از اونو حتی بیشتر نیز تولید می

 نیم.بررسی ک باهمهمراه باشین تا سایر معیارهای یک خرید مناسب رو 

 

 انواع پاور بانک بر اساس نوع لیتیوم
شن( به جریان برق دوباره شارژ می بااتصال، شدهرهیذخ)بعد از خالی شدن جریان  شارژ یر های باتری

های تلفن همراه شن. امروزه در ساخت باتریکال به دودسته لیتیوم یونی و لیتیوم پلیمری تقسیم می
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باالتر نسبت و دلیل اون طول عمر بیشتر و چگالی  شهمین استفاده ها اغلب از لیتیوم یوو پاور بانک
 .به لیتیوم پلیمر هست

های گذشته بوده و امروزه کمتر شرکتی در ساخت های لیتیوم پلیمری بیشتر در دههکاربرد باتری 
نسبت به  یهای لیتیوم پلیمر گیر باتریکنه. تنها مزیت چشمهای خودش از اون استفاده میباتری
طیل نبوده و اشکال مست صورتبهکه غالبا شکل ساختاریش  هستهای لیتیوم یونی، وزن کمتر باتری

 متفاوتی داره.

گرده که در اون زمان این نوع بر می 1970های لیتیوم پلیمری به سال یهایباتر تاریخچه ساخت 
ر خاصش تونسته بود برای اولین باتری از طریق الکترولیت پلیمری جامد ساخته شد و به علت ساختا

اما برای درک ساختاری ؛ ولت دریافت کنه 4/2رو با  ازشیموردنولت تخلیه و برق  3/7بار ولتاژ رو با 
های ها باتریبرگردیم. در اون سال 1912تر یعنی سال های قبلهای لیتیوم یونی باید به سالباتری

های لیتیوم ارزش بود. این روال باتریبی جهیدرنت لیتیوم یون برای جامعه چندان ارزشی نداشته و
هایی رو های لیتیوم یون، دوربینبود که باالخره شرکت سونی با استفاده از باتری 1991یونی تا سال 

 های لیتیوم یون شد.باتری یسوبهو موجب یک جهش بزرگ د بازار کرد وار

های لیتیوم پلیمر رو پر لیتیوم یونی جای باتریهای در حال حاضر ورق کامال برگشته و تقریبا باتری
 یساز یباتر نعت صدر  Li-po بانامهای لیتیوم پلیمر و باتری Li-lo بانامهای لیتیوم یون کردن. باتری
 شن.شناخته می

 

 شوندتقسیم می دودستهها بر اساس نحوه شارژ شدن به پاور بانک

های معتبر و ی فروشگاههمه سال هستن که درهای یونیوردسته اول پاور بانک .1
ها رو اونتونین متناسب با نیازتون بوده و شما می یدسترسقابلهای مجاز نمایندگی

ترین نوع پاور بانک هستن که از طریق کابل ها رایج. این پاور بانکخریداری کنید
نحوه شارژ شدن، این مدل  عالوه برشن. مستقیم از طریق جریان برق شارژ می صورتبه

ها چنین تنوع بیشتری در رنگ و اندازه اونتری دارن و همها قیمت مناسباز پاور بانک
 وجود داره.

ا یک پنل خورشیدی هخورشیدی هستن که در ساخت اون یهاپاور بانکدسته دوم  .2
اون رو در  پاور بانک، کافیه که یشدهرهیذخو شما بعد از اتمام انرژی  شدهگذاشتهکار 

که مطلع  طورهمونکامال رایگان شارژ بشه.  صورتبهمقابل نور خورشید قرار بدین تا 
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خواین و اگر شما می ی هستبر زمانهستین شارژ شدن از طریق پنل خورشید بسیار کار 
. شهمیتون رو شارژ کنین این مورد به شما عزیزان پیشنهاد ندپاور بانک خو سرعتبه

دسته اول،  برخالفها در قیمت و تنوع اون هاست که مدل پاور بانک تفاوت دیگه این
تری برخوردار هستن. دلیل این موضوع میزان عرضه و تقاضا بوده و افراد از تنوع کم
 مند هستن.ها عالقهتری به خرید این مدل از پاور بانکخیلی کم

 
 بازدهی ظرفیت در پاور بانک

 :شهمیریف مجزا تقسیم ها به دو تعبازدهی در پاور بانک

  :های هر کدوم از ماست که دغدغه نیتر بزرگطول عمر یک وسیله برقی از بازدهی طول عمر
بینی کنه. طول عمر پاور بانک قاعدتا قابل پیشصدق می همها در مورد پاور بانکاین موضوع 

نحوه و میزان عالوه بر کیفیت ساخت به ) بستگی داره  کنندهمصرفو  دکنندهیتولو به نیست 
. شما در خرید پاور بانک باید دقت کافی رو داشته باشین استفاده شما از دستگاه هم ربط داره(

سعی کنین از  تیفیباک یک پاور بانکتا بتونین جنس اصلی رو خریداری کنین. برای خرید 
اید ، شما بتیفیباکخرید جنس  عالوه برهای معتبر خرید خودتون رو انجام بدین. فروشگاه

 این مورد رو هم در نظر داشته باشین که نحوه صحیح استفاده از پاور بانک چطوریه؟
 

 نحوه صحیح استفاده و نگهداری از پاور بانک
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داری هکنین سعی کنین که اون رو در حالت خالی از شارژ نگتون زیاد استفاده نمیاگه شما از پاور بانک

باتری رو  شارژ صد در صد بودن صفرتاهای لیتیوم یون میانگین بین جایی که باتری. از اوننکنین
 عالوه بردرصد نگه دارین.  80تا  20تون رو بین عدد شارژ پاور بانک شهمیکنن، شما باید همال میاع

چنین با ضربه و هم چراکهتون محافظت کنین فیزیکی هم از پاور بانک ازلحاظاین نکات شما باید 
کنن به دلیل تابش نور آفتاب ل خصوص افرادی که از پاور بانک در اتومبیل استفاده میگرمای زیاد )عل

باتری  تیدرنهاو  داکردهیپمیزان راندمان باتری کاهش  رفتهرفتهکنه( دمای پاور بانک افزایش پیدا می
 ره.از بین میلیتیوم یونی اون 

 :عالوه بر بازدهی طول عمر پاور بانک، بازدهی میزان انتقال اون  بازدهی انتقال شارژ به وسایل
ساس رضایت ندارن و دلیل شون احهم خیلی مهمه. افراد خیلی زیادی هستن که از پاور بانک

اه در محاسبه کردن درصد شارژ هست. خالی شدن بدون دلیل باتری و یا اشتب هااغلب اون
تون رو )پاور بانک درصد هست 90تون روی عدد کشارژ پاور بانتصور کنید که برای مثال 

 آمپریلیم 3000در نظر بگیرین( و گوشی تلفن همراه شما از یک باتری  آمپریلیم 10000
تونه که پاور بانک می شیمی ما با یک محاسبه ساده متوجه میکنه. خب همهاستفاده می

بار  2/5لت ممکن گوشی شما نهایتا بار متوالی شارژ کنه، اما در بهترین حا 3گوشی رو برای 
درصد کل ظرفیت  90تا  80. چرا؟ دلیل اون بازدهی انتقال شارژ پاور بانک بین شهمیشارژ 

درصد  90تا  80تون در حالت صد در صد بود، نهایتا بتونه یعنی اگه پاور بانک موجود هست؛
های اصلی و رای پاور بانکاون انرژی رو انتقال بده. این آمار یک آمار کلی و استاندارد ب

یعنی اگه شما از یک پاور بانک بدون اصالت یا همون فیک استفاده کنین  هست؛ تیفیباک
 درصد خواهد بود. 80/90کمتر از  مراتببهاین راندمان 

 
 رسانند؟های تلفن همراه آسیب میها به گوشیچرا پاور بانک

ها که استفاده از پاور بانک داکردهیپهای اخیر شدیدا در بین کاربران رواج این باور غلط طی سال
 . این نظریه تا به امروز ثابت نشده و هیچ نظریهشهمیجدی به باتری تلفن همراه  یهابیآسموجب 

مدتی وجود دارن. این شایعات، تنها نظر افرادیه که  همچنانعلمی براش به ثبت نرسیده اما شایعات 
و بعد از مدتی احساس کردن تلفن  ون استفاده کردنشور بانک برای شارژ کردن تلفن همراهاز پا
بعضی از این افراد اقدام به خریدن  چراکهره که واقعا نظریه خنده داریه؛ شون توانایی قبل رو نداهمراه

ینال رو براشون کنن و انتظار دارن که بازدهی و فواید یک پاور بانک اورجیک پاور بانک نامطلوب می
 داشته باشه.
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برای اطمینان از کارایی مثبت یک پاور بانک، الزمه که ما پاور  طور که کمی باالتر گفته شد:همون
 عالوه برفیک،  اصطالحبههای مون رو از یک فروشگاه معتبر خریداری کنیم. استفاده از پاور بانکبانک

به  فراوانی یهاگزارش، کنه. در طی سالبه گوشی شما وارد می یر یناپذجبرانهای نارضایتی، ضرر
بل به علت کا یسوز آتش به دلیل اهکه اکثر اون شهمیارسال  پاور بانک کنندهعرضههای معتبر شرکت

ها محکوم نشدن؟ این شرکت حالتابهاما چرا  ؛نوسانات هستن و نامناسب و سوختگی وسایل برقی
، پاور بانک رو از کاربران دریافت هاگزارشساخت پاور بانک بعد از دریافت  هایدلیلش سادس، شرکت

به کاربر فیک بوده.  شدهفروختهشن که جنس می موضوع کرده و بعد از یک بازرسی ساده متوجه این
بلکه مردم رو  برهاورجینال رو زیر سؤال نمی یهابانکاینکه سالمت پاور  عالوه براین فیک بودن 

 کنه.می خرید پاور بانک اصل تشویق به

 

 ؟نکته را رعایت کنیم 2برای خرید پاور بانک باید  
اشتباه یک پاور  انتخاب و خرید چراکه ؛شما باید نکاتی رو به خاطر بسپرین ،طمئنخرید میک برای 

ران همراه باشین تا به شما  پس در ادامه با نت .بانک چیزی جز افسوس برای شما نخواهد داشت
 الزم رو برای یک خرید مناسب توضیح بدم. نکات

 به میزان ظرفیت توجه ویژه داشته باشیم .1
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های خودشون های بسیار زیادی رو به موبایلهای ساخت تلفن همراه، قابلیتدر جهان امروزی شرکت

قاعدتا به توان بیشتری از ی نمایش، تر شدن صفحهاضافه کردن. این افزایش کارایی در کنار بزرگ
 یاشدهمشخصهای هوشمند تا یک حد سوی باتری نیازمنده. این نیاز با افزایش توان آمپری گوشی

 طوربهکه  کاررفتهبه یآمپر یلیم 4000 یک باتری redmi note 8امکان پذیره. برای مثال در گوشی 
داره و همین میزان باتری در نگه میساعت گوشی رو روشن  18میانگین در حالت اتصال به اینترنت 

 redmi note 8از  سال قبل 4) هست 2017که یک گوشی تولیده شده در سال  redmi 4xگوشی 
درسته یک داره. ساعت روشن نگه 30تونه گوشی رو در حالت متصل به اینترنت تا اکران شده(، می

عالوه داره؛ چون شی رو روشن نگه میتر زمان بیشتری کوهای قدیمیآمپر در گوشیمیلی 4000باتری 
اند تر شدههای امروزی هم قدرتمندافزار گوشیتر شدن سایز و کیفیت صفحه نمایش، سختبزرگ بر

 .و همین امر باعث شده که به باتری بیشتری نیاز داشته باشند

 ریغها از گوشی تقریبا کنن و جدا کردن اوناون دسته از دوستانی که خیلی زیاد از گوشی استفاده می
 ترین نکات برای انتخاب یک پاورها هستن، اما شاید یکی از مهمبانک ، بهترین مشتریان پاورممکنه

آمپری بانک، میزان استفاده از اون هست؛ یعنی شما باید بدونید که یک پاور بانک چند هزار میلی
 10000تر از کنم که پاور بانک کمما توصیه میپیشنهاد به ش عنوانبه. تونه کار شما رو راه بندازهمی
آمپری هزار میلی 20تا  10های و سعی کنید از بین پاور بانک قرار ندین تونهاانتخابرو جزو  یآمپر یلیم

 و به علت بیشترینهستن  ترصرفهبهقیمتی مقرون  ازلحاظ کهچون خرید خودتون رو انجام بدید،
 بیشتره. هاهای اخیر، تنوع تولیدی اونالفروش این نوع پاور بانک در س
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 پاور بانک ارزان نخرید .2
هستیم و این ریشه در خون ما داره )صرفا  ارزونها به دنبال خریدن جنس در اکثر موارد ما ایرانی

. خرید پایین هستیم متیباقانک به دنبال خرید یک پاور ب ماجهت خنده( به همین علت اکثر 
چند برابری به دستگاه  هایآسیبکیفیت موجب بی کاالی هیچ مشکلی نداره اما خرید متیقارزان

 .شهمیبرقی ما 

-، بعد از اون باید به دنبال مناسبباید ظرفیت مورد نظرمون رو بسنجیمما برای خرید پاور بانک ابتدا 

یمت مناسب و ق تیفیباکمون باشیم. خب حاال چطوری جنس ترین پاور بانک برای تلفن همراه
ال خیلی مهمه و جواب دادن بهش خیلی سادس، برای خرید یک پاور بانک مناسب بخریم؟ این سو

پاور بانک نیست( شما باید ابتدا توان ورودی وسیله  نیتر متیقگرانمناسب بودن به معنی خریدن ) 
کی رو خریداری آمپر هستن. پس بهتره که پاور بان 2یا  1ا هخودتون رو محاسبه کنین که اغلب اون

 پورت یک و دو آمپر پشتیبانی کنه. کنین که از هر دو

ده واده و دوستان از پاور بانک شما استفااز پاور بانک استفاده نکنین و اعضای خان ییتنهابهممکنه شما 
ها از شما قرض بگیرن، پس دوستان فقط به فکر خودتون نباشین، پاور بانک رو ممکنه خیلیکنن )

-ی پورتکه از همه هست، پس بهترین گزینه خرید پاور بانکی یه رو هم داشته باشین(پس هوای بق

 مند باشه.های خروجی و ورودی بهره

 توجه کنید پاور بانک به بسته بندی
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چرا که  ؛در زمان خرید پاور بانک، حتما به بسته بندی و پلمپ روی کارتون اون توجه داشته باشین
)متاسفانه این  ممکنه فروشنده سر شما رو کاله بزاره و با یک پاور بانک فیک شما رو بفرسته خونه

بر پلمپ بسته بندی، شما با لمس کردن . عالوهشه(های تقلبی در بازار به وفور پیدا میها جنسروز
 ا چجوری؟تونین از اورجینال بودنش اطمینان حاصل کنین امپاور بانک تا حدودی می

ها( یعنی وزنی های اورجینال اصال وزن کمی ندارن )نه اینکه خیلی سنگین باشناول اینکه پاور بانک
های تره و یکی از راههای تقلبی خیلی کمحدود سه برابر تلفن همراهتون دارن. این وزن در پاور بانک

 هستیفیت کلی ساخت چنین کتشخیص همینه. راه بعدی برجسته بودن اسم شرکت سازنده و هم
های عمومی این نکات تنها روشا تو این مورد یه پا متخصصیم برا خودمون. هکه هر کدوم از ما ایرانی

های اصلی و تضمینی خوام راهتر در بین فروشندگان رواج داره، اما در زیر میو کم کاربرد بودن که بیش
 بانک تقلبی بفروشه. رو آموزش بدم که محاله ممکنه کسی بتونه به شما پاور

 
 های تشخیص پاور بانک اورجینال از تقلبیروش

 

  برای تشخیص این مسئله کافیه که  :شدهنوشتهظرفیت واقعی و ظرفیتی که روی پاور بانک
زنم عمل کنین تا متوجه بشین. برای مثال ما یک پاور بانک با ظرفیت طبق مثالی که براتون می

توان ورودی و خروجی  ،براتون توضیح دادم باالتر که طورینهموداریم،  آمپریلیم 12000
یعنی اگر پاور بانک ما  ؛هستمیلی آمپره(  1000آمپر برابر با  1آمپر )هر  2یا  1ها پاور بانک

 60آمپر استفاده کنه، برای کامل شارژ شدنش )هر ساعت مساوی  1توان برای شارژ شدن از 
( شه میشارژ  آمپریلیم 1000بر ساعت= هر یک ساعت  آمپریلیم 1000آمپر هم  1دقیقه+هر 
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زودتر از این زمان  یآمپر یلیم 12000ساعت زمان نیاز هست. خب اگه یک پاور بانک  12
 شدهنوشتهشارژ بشه، به این معنیه که توان ظرفیت داخلی اون با چیزی که روی پاور بانک 

 .هستیکی نبوده پس پاور بانک فیک و تقلبی 
 

 هایی برای نشون دادن اصل بودن ی محصوالت برقی از برچسبروی همه امروزه ال نامبر:سری
و کافیه که هنگام خرید  نیستنها هم از این قضیه مستثنی ، پاور بانکشهمیمحصول استفاده 

سریالش در وب  واردکردن، سریال نامبر پشتش رو بخرشاین و با تونپاور بانک مورد نظر
ی ، از اصل بودن اون مطمئن بشین. این روش قاعدتا برای همهسایت شرکت مربوطه

هایی هست که کاالی تقلبی تولید محصوالت جوابگو نیست و دلیل اون پیشرفت شرکت
اخیرا سریال کاالهای اصلی رو بر روی محصول خودشون کپی کرده و ها کنن. این شرکتمی

شیائومی، دست به یک کار  ازجملهها تکنن. برای حل این مشکل برخی از شرکروانه بازار می
اگه شما سریال کاالی مورد نظرتون رو در سایت شیائومی جستجو  کهم اینه هو اونن جالب زد

کنه که قبال این دستگاه جستجو شده یا نه. خب اگه جستجو شده باشه کنین، به شما اعالم می
 مراجعه کنین.بهتره که اون خرید رو ادامه ندین و به یک فروشگاه دیگه 

 

 های تشخیص پاور بانک تقلبی، مشاهده کردن ترین راهیکی از سادهها: کابل شارژ پاور بانک
 زنیم.. در این روش ما کابل پاور بانک شیائومی رو براتون مثال میهستکابل شارژ اون 
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گونه حکاکی و هیچ بینین، در کابل شارژ اصلی پاور بانک شیائومی،که در تصویر باال می طوریهمون
. این روش برای شدهحکاسم شرکتی وجود نداره اما در کابل فیک نماد شرکت شیائومی بر روی اون 

و ما برای افرادی این گزینه رو اضافه کردیم که قصد خرید پاور  کنهنمیها صدق ی پاور بانکهمه
 بانک شیائومی رو دارن.

  :ودشون رو شارژ کنن ختونن هم زمان میاورجینال همهای پاور بانکقابلیت شارژ دومنظوره
وسیله شما رو تامین کنن. خب ما برای تشخیص اینکه پاور بانکمون اصلیه  ازیموردنو هم شارژ 
تونیم اون رو همزمان به شارژ و تلفن همراه وصل کنیم. اگر نتیجه اون شارژ شدن یا نه می

 .هست اصلیدرصد پاور بانک شما  80 احتمالبهتلفن همراه و شارژ شدن خود پاور بانک بود، 
 :ترین اجزای هر وسیله برقی، یک نمایشگر برای تعیین خب یکی از ابتدایی نمایشگر میزان شارژ

 صورتبهشد، امروزه های گذشته که از اعداد استفاده میدهه برخالفکه  هستوضعیت باتری 
زمان فعلی پاور بانکی رو مشاهده . خب اگه در شهمی( نشون داده LEDال ای دی ) یهاچراغ

 احتمالبهکنه، کردین که از نمایشگر عددی برای نشون دادن وضعیت باتریش استفاده می
های روی پاور بانک، چنین نوشتهنمایشگر عددی، کیفیت نور و هم عالوه بر خیلی زیاد تقلبیه.

 مون اورجیناله یا خیر.تونیم متوجه بشیم پاور بانکدالیلی هستن که ما می
 

 
و بسیار  آزاردهندههای کنین، پاور بانک فیک دارای چراغکه در تصویر باال مشاهده می طورهمون

حاال در تصویر پایین پاور بانک اصلی یک نور مات خیلی مالیم داره.  کهیدرصورت ،هستنامتعارف 
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در  ؛شیم کهبا دقت در تصویر متوجه میهای دو پاور بانک فیک و اورجینال هستیم، ما شاهد نوشته
 براثربوده و با لمس کردن اون متوجه یک فرورفتگی  تررنگکم صورتبه هانوشتهپاور بانک اصلی 

بسیار پررنگ  صورتبهها و نوشتهه برعکساما این قضیه در پاور بانک تقلبی کامال ؛ شیمحکاکی می
 ا خواهیم شد.هاون یدگزرونیبها متوجه هستن و با لمس کردن نوشته

 
  :زیبایی و تنوع، راهی برای فهمیدن اورجینال بودن  عالوه برها رنگ پاور بانکرنگ پاور بانک

تونین قبل از خرید پاور بانک مورد نظرتون، که شما می بیترتنیابهیک پاور بانک هست. 
شین که پاور بانک متوجه می یراحتبهجستجو کنین، و  دکنندهیتولاون رو در سایت شرکت 

تون فقط زیبایی رنگ نباشه، پاور لطفا مالک انتخابشده )هایی تولیده مربوطه در چه رنگ
کیفیت بودن رو به شما الفا ی ظاهر گول زننده، حس باجابهکنن های اصلی سعی میبانک
ود، های شرکت نب. حاال اگه شما در فروشگاه رنگی رو مشاهده کردین که در لیست رنگکنن(
 شین که اون محصول تقلبیه.متوجه می یراحتبه

  تونه اگر شما توانایی کارهای فنی رو دارین این گزینه می در پاور بانک: کاررفتهنوع باتری به
. خب هستدر این مورد تشخیص اصلی بودن کاال صددرصدی  چراکهخیلی به شما کمک کنه 

د از باز کردن، رویی پاور بانک( پیدا کنین. بعابتدا شما باید راهی برای باز کردن محافظ )جلد 
شین که باید اون رو با باتری اصلی مقایسه کنین. می روروبهسبتا بزرگ شما با یک باتری ن

برای داشتن تصویر اصلی باتری پاور بانک، کافیه که اسم و مشخصات مدل پاور بانکتون رو در 
در اون رو با باتری  شدهگرفتهتری به کار اینترنت جستجو کنین تا در قسمت تصاویر، عکس با

این مطالب، اگر نتونستین تصویر باتری مورد نظرتون رو پیدا  عالوه برخودتون مقایسه کنین. 
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 شدهاستفادهر در اجزای اون از باتری قلمی کنین، اگکنین، فقط کافیه که با دقت به اون نگاه 
اما برای ؛ دون شک اون پاور بانک تقلبیهبود، ب رنگیصورتها چنین روکش باتریبود و هم

گونه اطمینان بیشتر از اصالت پاور بانک، باید توجه داشته باشین که در جنس اصلی هیچ
های های قلمی و هم باتریها )هم باتریبه کار نرفته و بر روی روکش باتری یکشمیساتصال 

 نماد شرکت سازنده وجود داره.لیتیومی که شبیه به باتری گوشی تلفن همراه هستن( اسم یا 

 
 

 های فیک و تقلبیپاور بانک یبندجمع
و  هستنکنن صرفا به دنبال سود بیشتر هایی که پاور بانک تقلبی تولید میشرکت یطورکلبه
 هزینه بسیار ناچیز، از پاور بانک به خاطربه فکر ضرر و زیان شما نخواهند بود پس چرا ما  وجهچیهبه

نکاتی که چندی قبل براتون توضیح دادم شما رو تحت هر شرایطی از تقلبی اورجینال استفاده نکنیم؟ 
ترین پاور بانک رو برای کنه پس بهتره که با رعایت این نکات مناسببودن یک پاور بانک، مطلع می

 خودمون خریداری کنیم.

 سایل برقیانواع پاور بانک برای و
 هکه برای وسایل برقی مختلف از چ از مقاله قصد داریم که این مورد رو بررسی کنیمدر این قسمت 

 پاور بانکی استفاده کنیم. نوع

 شن:ها بر اساس نوع استفاده به دو دسته تقسیم میپاور بانک
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 های مناسب موبایلپاور بانک .1
شن و در این مورد کاربران تولید میاستفاده بر روی تلفن همراه  منظوربهها خب اغلب پاور بانک

 بازه. خیلی ، دستشونموردنظرترین تنوع رو دارن و برای انتخاب پاور بانک بیش

 لپ تاپهای مناسب پاور بانک .2
 وآمدرفت چنینهم ( وتری دارن )به علت باال بودن آمپر ها عموما وزن بیشاین مدل از پاور بانک

شون مشخصه، شارژ که از اسم طورهمونها تره اما هدف از ساخت این پاور بانکباهاشون سخت
 حجم رونیازاتر هستن، بزرگ مراتببهها لپ تاپهای و از اونجایی که باتری هست لپ تاپدهی به 
های تلفن با گوشی لپ تاپمیزان حجم، ولتاژهای ورودی  عالوه بر. داکردهیپها افزایش پاور بانک
ها . پس باید به نوع این پاور بانکنیازهتری میزان ولتاژ بیش متفاوته و برای شارژ شدن بههمراه 

 خودتون ناخواسته آسیب وارد کنین. لپ تاپدقت داشته باشین تا مبادا به گوشی و یا 

 های دوکارهپاور بانک

به صورت یا چند کار رو برای کاربران  ها هستن که دوهای دوکاره نسل جدیدی از پاور بانکپاور بانک
تر از سایر ها به تازگی روانه بازار شدن و هزینه خرید اونا بیشدن. این پاور بانکزمان انجام میهم

 شن:ها در حال حاضر به دو دسته تقسیم میهاست. این پاور بانکپاور بانک

 عالوه برشون پیداست، که از اسم طورهمونها این مدل از پاور بانک های مودمی:پاور بانک 
باکس محافظ  ،هاشارژ دهی به تلفن همراه شما، یک مودم همراه نیز هستن. در این پاور بانک

در کنار هم قرار گرفتن.  ،مجزا یک مودم و یک پاور بانک صورتبهو  شدهمیتقسبه دو قسمت 
مسیر و حین  ولدر ط ن دلیل کهبه ایتر به چشم میاد مزایای استفاده از این مدل در سفر بیش

شما رو دریافت کنه، به همین علت  ازیموردنسرعت  یخوببهحرکت ممکنه گوشی شما نتونه 
تون از بابت اینترنت هم شارژ تلفن همراه خیال عالوه بربا استفاده از این مدل پاور بانک، شما 

مرحله تولید نرسوندن و های زیادی این پاور بانک رو به . در حال حاضر شرکتشهمیراحت 
 .هستپیدا کردن پاور بانک مودمی یک مقدار سخت 

 
 ZMi MF855 4G WiFi Routerپاور بانک مودمی شیائومی مدل 

که بعد از تولید و پخش با  هستمحصوالت مودمی شرکت شیائومی  این پاور بانک یکی از بهترین
و از نکات  شدهساخته 105*  75*  22در ابعاد  رو شد. این پاور بانکگیری روبهاستقبال بسیار چشم

گرمی اونه. این پاور بانک با یک ظاهر زیبا و وزن مناسب یک انتخاب خیلی  217اون وزن  توجهقابل
 هاست.خوب در این گروه از پاور بانک
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 ZMi MF855 4G WiFi Routerمشخصات پاور بانک مودمی مدل 

  آمپریلیم 7800ظرفیت بسیار مناسب 
 تیبانی از شارژ سریعپش 
 هایی که تلفن همراه قادر به آنتن دهی نیستآنتن دهی بسیار باال در محیط 
  زمان )مودم(هم صورتبهدستگاه مختلف  10اتصال به 
  4 کارتمیسپشتیبانی ازG 
  120سرعت دانلود تا مرز Mbps 
  50سرعت آپلود تا مرز Mbps 
  5.1خروجیV  2.1وA 
 تا پنجاه ساعت قابلیت استفاده دارد( بار شارژ کامل راندمان باال )بعد از هر 
 ها(اپراتور انواعها )کارتپشتیبانی از انواع سیم 

 

 :)ها ایده بسیار جالبی هستن که این مدل از پاور بانک پاور بانک حفاظتی )گارد پاور بانک
تهیه می کنین تولید و در اختیار کاربران قرار گرفتن. در این مدل شما یک پاور بانک  یتازگبه

ده. الزمه که اضافه کنم به دلیل که برای شما کار حفاظت )گارد گوشی( رو هم انجام می
تونه ظرفیت خیلی زیادی رو در خودش ذخیره کنه. ، این پاور بانک نمیمحدودیت در اندازه

بر قطعی از انتشارش و فعال خ شدهعرضههای تلفن همراه عداد کمی از گوشیاین مدل برای ت
ظرفیت این مدل پاور بانک یکی از  کم بودنهای همراه به گوش نرسیده. نبرای سایر تلف

تونه نظرتون رو عوض کنه و شما با خرید می یراحتبهمعایب اونه که با حفاظت از گوشی شما 
 تون اضافه کنین.اضافه به گوشی تونین یک باترییک گارد می
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 دهند؟های خود ارائه میهایی پاور بانک را در سبد گجتچه شرکت
پاور بانک رو بهتون معرفی کنیم و سپس  دهندهارائههای معتبر در این قسمت قصد داریم ابتدا شرکت

 .رو بررسی خواهیم کردشما هستن  ازیموردنبهترین محصوالتشون رو که 

 سامسونگ .1
محال ممکنه ایرانی باشی و یکی  ؛هاستیرانیای ما نام اول این فهرست اسمی کامال اشنا برای همه

گرفته تا  ونیز یتلوتلفن ثابت و ، یجاروبرقختیار نداشته باشی. از از محصوالت سامسونگ رو در ا
هم در فهرست  یساز نیماشتجهیزات رادیویی و حتی ، تجهیزات پزشکی، گوشی تلفن همراه

کره جنوبی قرار داره پایتخت کشور ای در سئول . دفتر این شرکت کرهسامسونگ قرار داره حصوالتم
. جالبه که بدونین این شرکت بسیار شهمیجهان هم محسوب  یتیچندملهای و جزو اولین شرکت

و کار خودش رو با فعالیت بیمه اغاز کرده  شدهسیتأس 1938قدرتمند توسط اقای لی بیونگ در سال 
. با ذکر شدهلیتبدهای صنعتی در بخش لوازم الکتریکی اما امروزه با یک تغییر اساسی به یکی از غول

دچار تردید بشه. محصوالت کمپانی سامسونگ کنم کمتر کسی باشه که در خرید  رکردن این سوابق فک
 خریداری کنیم؟خب باید چه پاور بانکی رو از سامسونگ 

 Battery Packپاور بانک سامسونگ مدل بررسی 
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این  هست Battery Packهای برند سامسونگ، مدل پاور بانک نیتر پرفروشترین و یکی از محبوب
چنین کیفیت ساخت بسیار باال در بین کاربران معروف بودن و هم دستخوشمدل پاور بانک به علت 

که  شدهاستفاده آمپریلیم 10000. در ساخت پاور بانک باتری پک، از یک باتری با ظرفیت هست
گرم  250آمپر سرعت شارژ شدن اون رو افزایش داده. این پاور بانک با وزنی حدود  2جریان ورودی 
یار که جابجایی پاور بانک براشون بس هستو برای افرادی مناسب  های سبک قرار دارهجزو پاور بانک
 مهم هست.

 Battery Packی هامشخصات و ویژگی
 آمپر 1.5: شدت خروجی جریان 
  :آمپر 2.0شدت ورودی جریان 
 های نشانگر باتری: چراغLED 
 های هوشمند، موزیک پلیر و دوربینهای هوشمند، انواع ساعتقابلیت استفاده برای: گوشی-

 های عکاسی
  :ولت 5.0ولتاژ ورودی و خروجی 
  :147*71*15ابعاد 
  :ساعت آمپریلیم 10000ظرفیت 
  :گرم 240وزن 
  ناهزار توم 500تا  400قیمت تقریبی: بین 

 

 EB-P3000پاور بانک سامسونگ مدل بررسی 
ر با کارایی بسیا صرفهبهمقرونو  متیخوش قپاور بانک بعدی برند سامسونگ، یک پاور بانک بسیار 

ون و ظریفی داره و از ویژگی اصلی ا تیفیباکساختار بسیار  EB-P3000باالست، پاور بانک مدل 
 .میکناشارهآمپری  2.0تونیم به جریان ورودی می

با یک قیمت بسیار  جهیدرنتمیزان جریان ورودی موجب سرعت در شارژ شدن پاور بانک شده و این 
اور بانک برای افرادی این مدل از پکنین. مناسب، به یک پاور بانک نسبتا فست شارژ دسترسی پیدا می

اون کیفیت خوب هم مد نظرشون دن و در مقابل که به قیمت کم بسیار اهمیت می هستمناسب 
 هست.
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 EB-P3000های پاور بانک مشخصات و ویژگی

  :ساعت آمپریلیم 10000ظرفیت 
 پشتیبانی از حالت فست شارژ کوالکوم: ندارد 
  :ولت 5.0ولتاژ ورودی 
  :ولت 5.0ولتاژ خروجی 
  :عدد 1تعداد پورت خروجی 
 آمپر 2ورودی:  انیجر شدت 
 آمپر 1.5خروجی:  انیجر شدت 
 ها و...های هوشمند، دوربین دیجیتال، موزیک پلیرمناسب برای استفاده بر روی: تلفن 
 های نشانگر باتری: چراغLED 
 تومانهزار  250 قیمت: حدود 

 

 شیائومی .2
های گجت دکنندهیتولهای زو نوظهورترین شرکتاما بسیار بزرگ که ج شدهشناختهتر اسمی کم
که توسط  هست نوساختمیاد. شیائومی و یا به تلفظ صحیح شائومی شرکتی  حساببههوشمند 

از بازار  یتوجهقابلو در همین مدت بسیار کم تونسته حجم  شدهساخته 2010اقای لی جون در سال 
شیائومی در کشور ما این روزها به علت قیمت های هوشمند رو به انحصار خودش در بیاره. گجت
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تونسته زیادی به پا کرده و  یسروصداهاچنین کیفیت بهتر، تر نسبت به برند سامسونگ و هممناسب
های هوشمند و همچنین پاور ها، تلفنکشور ما بلکه بازار جهانی رو در گجت تنهانهسهم خوبی از بازار 

در حالیه که اکثر مردم ایران تا سال گذشته حتی اسم برند شیائومی . این ها رو در اختیار بگیرهبانک
)یادمه سال  گرفتنخره میدن نام این شرکت اغلب اون رو به سبه گوششون نخورده بود و با شنی

گفتن این گوشی چینیه و کنه، اون موقع همه میکه هنوزم کار می گرفته بودم MI 4یک گوشی  2015
 کنن(.های این کمپانی استفاده میفراد از گوشیبنجله اما حاال همون ا

 عالوه بر. شیائومی هستما همین شیائومی  ربرندهای داخل کشو نیپرطرفدارتر اما حاال یکی از 
چنین لوازم جانبی، در عرصه تولید پاور بانک هم های هوشمند و همهای همراه و ساعتتلفن

 بودن کاالهای این صرفهبهمقرونعلت تنوع و  برند هست. این محبوبیت شیائومی به نیتر محبوب
 کنن.کیفیت رو فدای قیمت نمی گونهچیها هشرکت به دست اومده و اون

 

 PLM07ZM 3پاور بانک شیائومی مدل بررسی 
 

 
و از بروزترین پاور  دهجا میرو در خودش  آمپریلیم 20000این محصول ظرفیت بسیار باالی خب 
که  شدههیتعببرای خروجی  USB-Cو یک پورت  USB-Aدنیاس. در این پاور بانک دو پورت  هایبانک

 3 عدد وسیله برقی رو شارژ کنین. پاور بانک 3زمان هم صورتبهده بتونین به شما این امکان رو می
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PLM07ZM چنین ظرفیت بسیار مناسب، این امکان رو بهشیائومی با توان خروجی بسیار باال و هم 
م شارژ کنین. پاور بانک رو ه تونلپ تاپگوشی هوشمند و دوربین دیجیتال،  عالوه برده تا شما می
 هایی که داره و حجم باالییویژگیکه نسبت به  هستگرمی  450دارای وزن حدودا  PLM07ZMمدل 

باتری اون  در این پاور بانک، نوع توجهقابلده، بسیار وزن قابل قبولی هست. از نکات که ارائه می
 است. شدهاستفادهها، در ساخت این مدل از جنس لیتیوم پلیمر اغلب پاور بانک برخالفکه هست 

 PLM07ZM 3 های پاور بانکمشخصات و ویژگی

  :ولت 5.0ولتاژ ورودی و خروجی 
 آمپر 2.25ورودی:  انیجر شدت 
 آمپر 3.0خروجی:  انیجر شدت 
 ساعت آمپریلیم 20000 :ظرفیت 
  :گرم 440وزن 
  :27*73*153ابعاد 
 پشتیبانی از حالت فست شارژ: ندارد 
 نوع باتری: لیتیوم پلیمری 
  باشد.ن میاهزار توم 950تا  650قیمت: به علت نوسانات زیاد، قیمت حدودا بین 

 

 PLM07ZM 3پاور بانک شیائومی مدل بررسی 

چنین بازار ایران و هم های پاور بانکی در جهانترین مدلیکی از پرفروش PLM09ZMپاور بانک 
و دلیل این محبوبیت قطعا قیمت مناسب و کیفیت بسیار باال در ساخت اونه. این مدل پاور  هست

که انتظار  طورهمونبانک، به شکل مستطیلی ساخته شده و باتری لیتیومی اون از نوع پلیمریه. 
ها برای طرفداران ترین مدلبوبمحرفت با این قیمت کم و طراحی زیبا، این مدل به عنوان یکی از می

 برند شیائومی انتخاب شده است.

 PLM07ZM 3های پاور بانک مدل مشخصات و ویژگی

  :147*71*14ابعاد 
  :گرم 243وزن 
 نوع باتری: لیتیوم پلیمری 
 های نشانگر باتری: چراغLED 
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  میلی آمپر ساعت 10000ظرفیت 
 جنس بدنه: آلیاژ آلومینیوم 
  :آمپر 1.5ولت  12آمپر/  2ولت  9آمپر/  2ولت  5جریان و ولتاژ ورودی 
  :آمپر 1.2ولت  12آمپر/  1.6ولت  9آمپر/  2.4ولت  5.1جریان و ولتاژ خروجی 
  :عدد 2تعداد پورت 
 پشتیبانی از حالت شارژ سریع کوالکوم: ندارد 
  هزار تومن 350قیمت: حدودا 

 
 انکر .3

توسط استیون  2011چون شیائومی هست که در سال هور همشرکت انکر یک شرکت فناوری نوظ
ها برداشته و تونسته یانگ پایه گذاری شده، این شرکت چینی قدم بزرگی در عرصه تولید پاور بانک

و هست  ودش سوق بده. انکر، یک شرکت تابعبخش قابل توجهی از مصرف کنندگان رو به سمت خ
ها هستن به همین علت در تولید و ارائه محصوالتشون، بانک های شارژ و پاورتولیدات اصلی اون کابل

بر کشور چین شعبات و دفاتری نیز در برن. این شرکت تازه تأسیس عالوهنهایت کیفیت رو به کار می
 کنه.واشنگتن داره که به بخش فروش و گسترش اون کمک می
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 A1232 PowerCore Liteپاور بانک انکر مدل بررسی 
 

 
که از  هستبرای کاربران  صرفهبهمقرونیک انتخاب بسیار مناسب و  A1232 PowerCore Liteمدل 

کنه. در ساخت این مدل از پاور بانک انکر، از باتری لیتیوم یونی پشتیبانی میهم های مناسبی قابلیت
 هستک قادر امکانات باال این پاور بان عالوه بربره. ( بهره میQCو از فناوری شارژ سریع ) شدهاستفاده

و باالتر رو  2.0هوشمند تشخیص بده و شارژ کردن تبلت با جریان آمپر  صورتبهرو  انیجر شدتتا 
 ، انجام بده.ه اونخسارت ب واردکردنو بدون  یسادگبه

 A1232 PowerCore Liteهای پاور بانک مدل مشخصات و ویژگی

  :گرم 211وزن 
  :20*70*140ابعاد 
  :ولت 5.0ولتاژ ورودی 
  :ولت 5.0ولتاژ خروجی 
 نوع باتری: لیتیوم یونی 
  :ساعت آمپریلیم 10000ظرفیت 
  :آمپر 2.0میزان جریان ورودی 
  :آمپر 2.4میزان جریان خروجی 
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 ( پشتیبانی از فناوری شارژ سریعQCدارد :) 
  :عدد 2تعداد پورت 
 و... های هوشمندمتناسب برای اتصال بر روی: تلفت هوشمند، دوربین دیجیتال، ساعت 
  تومانهزار  450قیمت: حدود 

 

 A1374 PowerCore Plusپاور بانک انکر مدل بررسی 
 

 
و کارآمد تولیده  پرقدرتمحصولی کامال  ،شرکت انکر در ساخت این مدل بدون توجه داشتن به قیمت

که اون رو به یک غول  هستبرخوردار  آمپریلیم 26800کرده، این مدل از پاور بانک از ظرفیت 
کنه و با ظرفیت پورت خروجی پشتیبانی می 3، از A1374 PowerCore Plusتبدیل کرده.  یساز رهیذخ

 بار شارژ کنه. 10رو تا  iphon 6تونه گوشی می صد درصدباالیی که داره در حالت 

 A1374 PowerCore Plusهای پاور بانک مدل مشخصات و ویژگی

  :گرم 540وزن 
  :24*80*180ابعاد 
  :لیتیوم یونینوع باتری 
  :ولت 5.0ولتاژ ورودی و خروجی 
 آمپر 3ولت  5.0خروجی در حالت عادی:  انیجر شدت 
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 و  9آمپر/  2.0ولت  12و  9آمپر/  1.5ولت  6و  5خروجی در حالت شارژ سریع:  انیجر شدت
 آمپر 3.0ولت  6

 آمپر 2.0ولت  5.0ورودی در حالت عادی:  انیجر شدت 
 و  7آمپر/  1.6ولت  9و  12آمپر/  1.25ولت  7و  5ورودی در حالت شارژ سریع:  انیجر شدت

 آمپر 2.1ولت  9
 شارژ مک بوک تیقابل 
  امریکا متحدهاالتیاساخت چیپست توسط 
 های نشانگر باتری: چراغLED 
 پشتیبانی از فست شارژ کوالکوم 
 جنس بدنه: پالستیک 
  تومانهزار  100میلیون و  1قیمت: حدودا 

 

 ونیس .4
 یکی بدون شکهست. سونی ها بوده و ی ما ایرانیسونی اسمی بسیار قدیمی و مطمئن در نظر همه

های سرگرمی، ها، کنسولبازی عالوه برساختتکنولوژی در جهانه. این شرکت ژاپنی،  یهاابرقدرتاز 
ساخت پاور ها، امروزه قدمی بسیار بزرگ در عرصه های هوشمند و سایر گجت، گوشیهاونیز یتلو

شرکت سونی هستن که دفتر مرکزی  گذارانیبنوکا دو بانک برداشته است. آکیو موریتا و ماسارو ایب
 خودشون رو در شهر میناتو توکیو تأسیس کردن.

 CP-SC 10پاور بانک سونی مدل بررسی 
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 CP-SC 10های پاور بانک مدل مشخصات و ویژگی

  :گرم 275وزن 
  :30*70*120ابعاد 
  :ولت 5.0ولتاژ ورودی و خروجی 
 آمپر 3.0ورودی:  انیجر شدت 
 آمپر 3.0خروجی:  انیجر شدت 
  :عدد 2تعداد پورت 
  :ساعت آمپریلیم 10000ظرفیت 
 پشتیبانی از شارژ سریع کوالکوم: ندارد 
 از شارژ سریع دلوری: ندارد یبانیپشت 
 جنس بدنه: پالستیک 
 اقالم همراه: کابل تایپ سی 
  های هوشمند های هوشمند، دوربین دیجیتال، انواع ساعت: تلفنبه یدهمتناسب برای شارژ

 و...
  تومانهزار  400قیمت: حدودا 

 

 CP-VC 10پاور بانک سونی مدل بررسی 
ای داشته در این مدل از پاور بانک، شرکت سونی بر روی ظرافت و راحتی کاربراش خیلی توجه ویژه

کنه. این  برطرف، نگرانی اغلب افراد رو در رابطه با وزن زیاد، گرم 200تر از کمو سعی کرده با وزنی 
ظرفیت مناسب همراه  به خاطرو این فروش باالرو  هستهای پرفروش رده مدل پاور بانک جزو میان

 چنین وزن کم به دست آورده. است.با کارایی و هم

 

 CP-VC 10های پاور بانک مدل مشخصات و ویژگی

  :گرم 160وزن 
  :20*65*127ابعاد 
 :ساعت آمپریلیم 10000 ظرفیت 
  :ولت 5.0ولتاژ ورودی 
  :ولت 5.0ولتاژ خروجی 
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 آمپر 3.0ورودی:  انیجر شدت 
  :آمپر 3.0شدن جریان خروجی 
 نوع باتری: لیتیوم یونی 
 پشتیبانی از فست شارژ کوالکوم: ندارد 
 های رنگینشانگر باتری: چراغ 
  :عدد 2تعداد پورت خروجی 
  تومانهزار  410قیمت: حدودا 

 

 انرجایزر .5
 1896که از سال  هستتولید محصوالت مصرفی  نه  یدرزم( یک شرکت آمریکایی Energizerجایزر )انر

فعالت خودش رو در سطح جهانی آغاز کرده و تونسته در این راه بخش عظیمی از مردم جهان رو 
و از  داشتهتحت تأثیر تولیداتش قرار بده. این شرکت در زمینه تولیدات باتری پیشرفت بسیاری 

قدم گذاشتن این شرکت  ها اشاره کرد که دلیل اصلیبه همین باتری شهمیترین تولیداتش مهم
 ریکایی در عرصه ساخت پاور بانک بود.آم

 

 Energizer UE 18000پاور بانک انرجایزر مدل بررسی 
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این شرکت آمریکایی هست که با ظرفیت مناسب  رده های میانجزو پاور بانک UE 18000پاور بانک 
چنین سایر و هم متحدهاالتیاگرم، تونسته نظر طرفداران زیادی رو در  360 و وزن آمپریلیم 18000

کنه که استفاده می USB-Cکشورها به خودش جلب کنه. این پاور بانک برای شارژ شدن از یک پورت 
شارژ پشتیبانی  نکات فوق، این پاور بانک از فست عالوه بردر سرعت شارژ شدنش تأثیر بسزایی داره. 

 کنه و جنس بدنه اون از پالستیکه.نمی

 Energizer UE 18000 های پاور بانک مدلمشخصات و ویژگی

  :گرم 360وزن 
 نوع باتری: لیتیوم پلیمری 
  :22*77*153ابعاد 
  :ولت 5.0ولتاژ ورودی و خروجی 
 آمپر 2.0ورودی:  انیجر شدت 
 آمپر 2.0خروجی:  انیجر شدت 
  :عدد 2تعداد پورت خروجی 
 پشتیبانی از حالت شارژ سریع: ندارد 
 های نشانگر باتری: چراغLED 
  تومانهزار  450قیمت: حدود 

 

 تسکو .6
و تا به امروز در اطراف شهر لندن شروع کرده  1919تسکو کار خودش رو از سال  فروشخردهشرکت 
 12شعبه در  6/784وسایل برقی روی مشاغل دیگه هم تمرکز داره. این شرکت بریتانیایی  عالوه بر

ن مشغول به کار هستن. ای از اونا در بخش مواد غذایی و رستوراکشور مختلف داره که بخش عمده
 های پاور بانک این شرکت رو بهتون معرفی کنیم.در این قسمت قصد داریم یکی از بهترین مدل

 

 TSCO TP 845پاور بانک تسکو مدل بررسی 
توجه این پاور بانک باو هست های حال حاضر بازار مدل نیتر صرفهبهاین مدل از پاور بانک تسکو از 

جی داره که یکی از ودو خر ،TSCO TP 845. قبولی هم برخوردارهکیفیت قابل از، شقیمت مناسب به
 شارژ کنه. شما رو موردنظرتونه دستگاه آمپر، می 2 انیجر شدتآمپر و دیگری با  1 انیجر شدتاونا با 
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 TSCO TP 845های پاور بانک مشخصات و ویژگی

  :16*73*116ابعاد 
  :گرم 181وزن 
  :آمپریلیم 10000ظرفیت 
  :ولت 5.0ولتاژ ورودی و خروجی 
 آمپر 2.0ورودی:  انیجر شدت 
 آمپر 2.0آمپر و  1.0خروجی:  انیجر شدت 
  :عدد 2تعداد پورت خروجی 
 های نشانگر باتری: چراغLED 
  تومانهزار  230قیمت: حدود 

 

 سیلیکون پاور .7
خودش رو شروع بانک فعالیت پاور  تولید که در عرصه هستشرکت تایوانی سیلیکون پاور مدتی 

ارائه بده. این شرکت در سال به مشتریانش و مناسبی رو  صرفهبهمقرونو تونسته محصوالت  کرده
شیائومی  همچونهایی های نوظهور، در حال رقابت با شرکتبه وجود آمده و در گروه شرکت 2003
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کنه، زبان زد تولید میای که های حافظهو کارت هاسکیهاردداره. این شرکت به خاطر و انکر قرار د
 شناسن.و اغلب به همین علت اون رو می خاص و عامه

 Silicon Power S100پاور بانک سیلیکون پاور مدل بررسی 
 

 
 10000ظرفیت  های برند سیلیکون پاور هست که دارایترین پاور بانکاز محبوبیکی این مدل 

بره. این پاور به دو دستگاه بهره می زمانهم یشارژ دهو از دو درگاه خروجی برای  ی هستآمپر یلیم
 که به دنبال پاور هستگرم داشته که مناسب برای کاربرانی  200، وزنی حدود صرفهبهمقرونبانک 

 بانکی با وزن کم هستن.

 Silicon Power S100های پاور بانک مدل مشخصات و ویژگی

  :19*71*123ابعاد 
  :ساعت آمپریلیم 10000ظرفیت 
  باتری: لیتیوم پلیمرینوع 
  :ولت 5.0ولتاژ ورودی و خروجی 
 آمپر 2.0ورودی:  انیجر شدت 
 آمپر 2.1خروجی:  انیجر شدت 
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 پشتیبانی از فست شارژ کوالکوم: ندارد 
  :عدد 2تعداد پورت خروجی 
 های نشانگر باتری: چراغLED 
 جنس بدنه: پالستیک 
  پشتیبانی از فناوریis martدارد : 
  تومانهزار  370قیمت: حدود 

 

 
 

 خرآسخن 
ها به شما عزیزان ارائه بدیم و کامل و جامع در مورد پاور بانک یاطالعاتدر این مقاله سعی کردیم تا 
ای هسلیق خرید پاور بانک یک کار یطورکلبهشون رو براتون مقایسه کردیم. بهترین برندها و محصوالت

تونین مورد های مختلف، باالخره میمدل بررسی و نقدکه بعد از  هستفرد و متناسب با نیاز هر 
دلخواه خودتون رو پیدا کنین. اگر شما برای مسافرت کردن قصد استفاده از پاور بانک رو دارین بهتره 

و وزن نسبتا کم انتخاب کنین. اگر این انتخاب  آمپریلیم 10000که یک مدل رو با ظرفیت حداقل 
و فست شارژ استفاده کنین، این  وزنسبکهای تونین از پاور بانکبود، شما میمره برای استفاده روز

ها دارن که تری نسبت به سایر پاور بانکها اغلب به علت قابلیت شارژ سریع، قیمت بیشپاور بانک
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دسته سوم افرادی هستن که از پاور بانک  کردن رو دارن.برای استفاده روزمره کامال ارزش هزینه 
خودشون رو با پاور بانک شارژ کنن. این افراد  تاپلپکنن و یا قصد دارن که می مدتیطوالنتفاده اس

 آمپریلیم 20000تر از هایی با ظرفیت بیشور بانکحجم باالی انرژی بدون شک باید از پا نیاز به علت
تون هدفه نشن. در آخر شما باید بدونین که ادامه فعالیت خودشون با مشکل مواجتا در  نناستفاده ک

؟ با پاسخ دادن به این سؤال شما تون داریدکه چه انتظاری از پاور بانکاینو  از تهیه پاور بانک چیه
ا عزیزان یادآوری بازم الزمه که به شم ،کنین. در آخر تهیهتونین یک پاور بانک مناسب برای خودتون می

 تر از اون چیزیکه جنس تقلبی و فیک در بازار خیلی بیش قت کنین،کنم، در خرید قطعات برقی د
، پس سعی کنین بیشتر شدن هستن هم این اجناس در حال هرروزو  کنینفکر می شما که هست

ران  ممنون که تا آخر این مطلب با نت های معتبر خریداری کنین.اجناس خودتون رو از فروشگاه
 وا در خرید یک پاور بانک خوب شما رو همیاری کنه.همراه بودین، امیدوارم این محت


