


 ساعت های ورزشی و ویژگی های عمومی این ساعت ها

از ویژگی و امکانات ساعت های ورزشی بسته به نوع و کاربرد آن ها، 
 می توان به موارد زیر اشاره داشت:

 

 ارتفاع سنج 
 فشار سنج 
 قطب نما 
 دمان سنج 
 دما سنج 
 نشان دهنده میزان ضربان قلب 
 نشان دهنده هشدار طوفان 
 اعالم زمان طلوع و غروب خورشید 
 ساعت دو یا چند زمانه 
 نشان دهنده تاریخ و زمان 
 باتری قابل تعویض توسط کاربر 
 منوهای چند زبانه 



 البته ممکن است یک ساعت بستتته بته نتوع کتاربترد 
)ساعت ورزشی، غواصی، کوهنوردی(، مدل و برند امکانتات 

 بیشتر و یا کمتری را ارائه دهد.

 بنابراین قبل از خرید می بایست فعالیت و ورزشتی کته 
می خواهید انجام دهید را با دقت انتخاب کرده تا بتوانیتد 

 امکانات آن ببرید.  حداکثر استفاده را از



 

تعدادی از ساعت های ورزشی دارای جی پی اس هستند که اغتلتب 
 … برای فعالیت ورزش در فضای باز، مانتنتد کتوهتنتوردی، دو و 

 کاربرد دارند



آیا تا کنون در هنگام خرید ساعت فروشنده به شما گفته، ایتن 
 ساعت کرنوگراف دارد؟

تتوان از آن  اما در حقیقت کرنوگراف چیست و چگونته متی 
 استفاده کرد؟

در معنای لغتی کرنوگراف به ابزاری گفته شده که متی تتوانتد 
فواصل زمانی را اندازه گیری کند. این امکان در ستاعتت هتای 

 دیجیتال نیز وجود دارد که توسط تایمر انجام می شود.

 ساعت کرنوگراف



امروزه استفاده از ستاعتت 
های مچی کرنتوگتراف بته 
دلیل زیبایی و جتاابتیتت 
فراگیر شده که معمتو  در 
کاربرد های ورزشی استفاده 

 می شود.

ساعت های کرنوگتراف بتا 
حساسیت های مختتتلت  
تولید و ارائته متی شتود. 
برخی از این ساعت هتای 
قادر به اندازه گیری دهم و 
 حتی صدم ثتانتیته نتیتز 

 می باشند.



متداول ترین نوع این ساعت های بتا 
ثانیه ارائته  ۱٫۰۱و  ۱٫۱۱، ۱٫۴حساسیت 
 می شوند.

البته جهت اندازه گیری زمان دقتیت  
نیز محدودیت هایی وجود داشته که 
هر چه حساسیت ساعتت بتیتشتتتر 
باشد، این محدودیت نیز کمتر شده و 
ساعت مچی از تکنولوژی پیشترفتتته 

 .تری برخوردار است

در ساعت های کرنوگراف اندازه گیتری 
 زمان توسط یه عقربه نمتایتد داده 
می شود که توسط دو دکمه فشتاری 

 قابل تنظیم است.



را   Aحال برای اندازه گیری زمان با استفاده از کرنوگراف ابتدا دکتمته 
فشار داده تا عقربه ها شروع به حرکت کنند، برای توق  نیز متجتددا 

 را بفشارید. Aدکمه 

ثانیه، به شما کسری از دهم ثانیه را نتمتایتد  ۱٫۱۱حال نشان دهنده
ثانیه، ثانیه های گاشته و نشتان  ۰۱می دهد. همچنین نشان دهنده 

 دقیقه نیز دقای  طی شده را به نتمتایتد ختواهتد داد. ۰۱دهنده 
حال برای ادامه اندازه گیری، مجددا این کار را تکرار کنید. همچنتیتن 

 را فشار دهید.  Bبرای تنظیم مجدد و یا توق  اندازه گیری، دکمه

ساعت های کرنوگراف دیگری نیز هستند که توانایی انتدازه گتیتری 
دقیقه را دارند. در این ساعت ها از عتقتربته  ۰۱مدت زمان بیشتر از 

 دقیقه استفاده می شود. ۰۱دیگری برای نشان دادن هر 

 نحوه استفاده از ساعت کرنوگراف:



امروزه برندها و کمپانی های مختلفی در زمینه ساخت 
ساعت فعالیت دارند. شرکت های رولکس، لکستوس، 

 به عنوان محبوب تتریتن بترنتدهتای …  هیوندای و 
 روز دنیا شناخته شده اند.

 البته اگر شما می خواهیتد ستاعتت هتای زیتبتا و 
چشم گیری را با هزینه کمتر در دست کنید، برند هتای 

 زیر به شما پیشنهاد می شود.

 محبوب ترین برند های ساعت های مچی مردانه



Seiko 

سیکو نام یکی از برندهای ژاپنی در تولید ساعت است که در ستال 
به یکی از قدرتمندترین کمپانی های ساعت سازی در دنتیتا  ۱۷۹۱

 تبدیل شد.

در حالی که سایر کمپانی ها در حال ارائه ساعت های بتاتتری دار 
بوده اند، کمپانی سیکو با معرفی سری ساعت هتای کتیتنتتتیتک، 
توانست اوج هنر و خالقیت خود را به همه ثابت کند. ساعت هتای 
 سری کینتیک فارغ از باتری و تنها با حرکت دست شارژ می شود.



Shinola 

جالب است بدانید این شرکت در دوران جنگ جهانی اول و دوم 
 در زمینه تولید واکس فعالیت می کرد.

 تتتوستتط شتترکتتت  ۱۱۱۱در ستتال   Shinolaکتتمتتپتتانتتی 
 ۱۱۱۱بدراک منیوفکچرینگ خریداری و احیا شد. شینو  در ستال 

میالدی با ارائه ساعت های دست ساز و با کیفیت توانست کلتیته 
 رقبای خود را کنار زده و در اروپا به محبوبیت برسد.



TRIWA 

معمو   TRIWAمحصو ت شرکت 
با طرح های استکتانتدیتنتاوی و 
مینیمالیست ارائته متی شتونتد. 
صفحات سفید، کترنتومتتترهتای 
روکد طال و بندهای استتتیتل و 
 چرمتی، اتاهتری متتتفتاوت را 
به بیننده ارائته داده و متوجتب 
 افزاید محبوبتیتت ایتن بترنتد 

 شده است. 



 Skagen 

نام این برند از شهری توریستی واقع در شمال دانمارک، به نتام 
 اسکاگن گرفته شده است.

 فعتالتیتت ختود را آغتاز کترده  ۱۷۹۷در سال   Skagenبرند 
 کشور دنتیتا عترضته متی کتنتد. ۹۱و محصو ت خود را به 

 همچنین طراحی اسکاندیناوی این برند شهرت دارد.



در   Junghansشتترکتتت 
 ۱۹۰۱آپتریتل  ۱۱تاریتخ 

تاسیس شده و در ستال 
تولتیتدات ستاعتت  ۱۷۱۹

 متتچتتی ختتود را آغتتاز 
 کرده است.

طراحانی آلمانی همتچتون 
مکس بیل با این کمپانتی 
همکاری دارند. بتا وجتود 
 تغییترات ایتجتاد شتده 
 در ستتال هتتای اختتیتتر 
می توانید مطمئن باشیتد 

 Junghansساعت های 
همچنان درخشتنتدگتی و 
 زیبایتی ختود را حتفت 

 کنند.می  

Junghans 



MVMT 

تلف  می شود حدود دو  movementکه به صورت  MVMTبرند 
سال پید فعالیت خود را آغاز کرده و با ارائه طرح هایی ساده بتا 
 قیمت پایین توانسته نظر طرفداران بسیاری را به سوی جلب کند. 



Komono 

عتالوه بتر   Komonoکمپانتی 
ساخت ساعت، در زمینه تولتیتد 
عینک های آفتابی نیز فعالتیتت 

 دارد.

 شهرت ساعت هتای کتومتونتو
به دلیل رنگ زیبا و خیره کننتده  

 آنها می باشد.



 ساعت های ورزشی و ویژگی های عمومی این ساعت ها

 ساعت کرنوگراف

 محبوب ترین برند های ساعت های مچی مردانه

 برای مشاهده مقاالت در سایت به لینک های زیر مراجعه نمایید:

http://www.javaherbazar.com/r-2438/
http://www.javaherbazar.com/r-2437/
http://www.javaherbazar.com/r-2436/


 ماه ردی 

 خرداد 3

 شهریور 6

 آذر 9

 اسفند 21

 ماه ردی 

 اردیبهشت 1

 مرداد 5

 آبان 8

 بهمن 21

 ماه ردی 

 فروردین 2

 تیر 4

 مهر 7

 دی 9

 اینجا کلیک کنید. —جهت دانلود رایگان کتاب سنگ های ماه تولد 

 اینجا کلیک کنید. —جهت دانلود رایگان کتاب سنگ درمانی 

http://www.javaherbazar.com/r-1404/
http://www.javaherbazar.com/r-1407/
http://www.javaherbazar.com/r-1409/
http://www.javaherbazar.com/r-1413/
http://www.javaherbazar.com/r-1403/
http://www.javaherbazar.com/r-1406/
http://www.javaherbazar.com/r-1408/
http://www.javaherbazar.com/r-1412/
http://www.javaherbazar.com/r-1402/
http://www.javaherbazar.com/r-1405/
http://www.javaherbazar.com/r-1414/
http://www.javaherbazar.com/r-1411/
http://www.javaherbazar.com/r-1491/
http://www.javaherbazar.com/r-1416/


درمانی ، و همچنیتن متشاهده و خریتد  برای دریافت جدیدترین اخبار و مقا ت علم سنگ

 ، با ما همراه باشید.العاده  های فوق تخفی جواهرات اصیل با 

های اجتماعی جواهربازار در شبکه  

 )برای مشاهده هر شبکه ، بر روی تصویر آن کلیک کنید(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 کلیک کنید. -  عضویت در خبرنامه ایمیلی و دریافت تخفی 

info@javaherbazar.com 

 www.javaherbazar.com 

    

  8 ~ 175 93 387  152 

68 27 511 1925    958 11 95 1929 

http://www.javaherbazar.com/r-1399/
mailto:info@javaherbazar.com
http://www.javaherbazar.com/r-1398/
http://instagram.com/javaherbazar_com/
https://plus.google.com/114015330724603533422/posts
http://www.aparat.com/javaherbazar
https://www.facebook.com/javaherbazar1
https://www.youtube.com/channel/UCLItYWMYnloZtvzfSpWtLcQ
http://www.cloob.com/name/javaherbazar
https://telegram.me/javaherbazar_com

