
 موس چیست  Rgb بررسی سؤال
شاید سؤال بسیاری از کاربران این باشد 

به این دلیل که برخی تصور   .چیست موسRgb  که
یک نوع فنّاوری و ساختار خاص است   Rgb کنندمی 

توانند مورد استفاده قرار که برای انواع موس می 
دهند. در صورتی که چنین نیست و تنها یک قابلیت  

آید که امروزه توانسته در حوزه گیمینگ به شمار می 
به یک مسئله بسیار جذاب، پرطرفدار و محبوب  

شود و اما در این بین، بهتر است بدانید که   تبدیل
 .توانند از هیجان اصلی بازی لذت ببرند گیمرها صد درصد با یک موس معمولی نمی 

 

Rgb  موس چیست و چه کاربردی دارد؟ 
بدانید که شما برای خرید انواع لوازم جانبی  چیست موسRgb  در همین ابتدا بهتر است قبل از موضوع 

 روز توانید به سایت معتبر و همیشه بههای گیمینگ می کامپیوتر و لپ تاپ مانند موس 
persiangulftech.com مراجعه کنید. در همین ابتدا بهتر است تا شما را با قابلیت Rgb بیشتر آشنا کنیم. 

تواند به  ای است که در کلیه وسایل می العادههای بصری فوق جلوه دانید نورپردازی یکی ازگونه که می همان 
بهره نیستند؛ چراکه  های گیمینگ از این قابلیت بی کند. در این بین، موس های متفاوتی خودنمایی می شکل

های آن یک صفحه  های تولیدکننده در رابطه با تجهیزات گیمینگ و خصوصاً موس بسیاری از شرکت 
توان نور آن را کنترل کرد، تولید و روانه  راحتی می های ثابتی که به ای دی خاص را بارنگ نورپردازی ال 

 .کنندبازار می 

 و Red ،Green شوید که مخفف کلماتی نظیر رو می روبه  RGB ای به نامدر این شرایط شما با مقوله 
Blue   عنوان قیمت  هیچ هستند، بههایی که دارای این قابلیت است. نکته حائز اهمیت این است که موس

نظیر، جذاب و  برای خرید این محصول بی awei  عمده فروش ارزانی نداشته ولی شما باید از خدمات
 .فرد استفاده کنیدمنحصربه 

 

 ت ها مزیت ها و تفاو

 مزیت 

کنید باید با مزایای محصوالت آن نیز آشنا  استفاده می  انزو باکس پارتی  عمده  فروش زمانی که از خدمات
فرد توانید یک ویژگی خاص و منحصربه بخواهیم صحبت کنیم، شما می   RGB باشید. چنانچه در مورد

تواند در عملکرد موس نقش های گیمینگ این ویژگی نمی خصوصاً را در نظر بگیرید؛ چرا که در بین موس 
ایی که دارد این است که پیرامون موس را کمی روشن کرده تا چنانچه گیمر عالقه مهمی را ایفا کند. تنها کار

داشته باشد در فضای تاریکی به بازی آنالین خود بپردازد، بتواند از یک نور پردازی مهیج و خاص در این 
ه دارند تا است. گیمرها عمدتاً عالق RGB هایمند شود و این دلیل اهمیت استقبال گیمرها از موس فضا بهره 

 .دهد به بازی بپردازندانگیز را پوشش می های هیجاندر فضایی با نور کم و یک نورپردازی که رنگ 

https://persiangulftech.com/rgb-%D9%85%D9%88%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://persiangulftech.com/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b9%d9%85%d8%af%d9%87-awei/
https://persiangulftech.com/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b9%d9%85%d8%af%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d8%b2%d9%88/


 

 تفاوت موس گیمینگ و معمولی 

عنوان از یاد نبریدکه از نظر ظاهری همیشه موس گیمینگ نسبت به معمولی قابلیت  هیچ این نکته را به
توان در نظر گرفت  ای را رنگ اصلی این موس می برانگیزتری دارند؛ چرا که معموالً مشکی و نقره تحسین 

ازپیش از ارائه این محصوالت راضی  را بیش aula  محصوالت واردکننده که با یک طراحی و زاویه خاص
 .داردنگه می 

بگیرد، باید قسمت پالستیکی بدنه موس به بهترین   درستی قراربرای اینکه موس بتواند در دستان گیمر به 
گونه افت سرعت بر حریف خود مقابله کند. با  شده باشد تا گیمر قادر باشد، بدون هیچشکل ممکن طراحی 

ترین حرکات در قرار گرفتن این قسمت پالستیکی در طراحی موس گیمینگ در دستان گیمر شما شاهد سریع 
 .آیدهای اصلی موس گیمینگ با موس معمولی به شمار می کی از تفاوت هنگام بازی خواهید بود که ی 

توانید از ای که شما می گونهها است. بههای گیمینگ عملکرد آنهای مهم دیگر موس یکی دیگر از تفاوت 
نیز مرتبط   RGB هایهای گیمینگ استفاده کنید و این قابلیت به وجود رنگ سازی در موس قابلیت شخصی 

ها را کم و یا حتی زیاد کنند که را که برخی از افراد شاید قصد داشته باشند، میزان نور این رنگاست؛ چ
های مورد بررسی قرار داد. به هر حال  توان برای این نوع موس هایی است که می یکی دیگر از تفاوت این

و جلوه متمایزکننده این  جذابیت ظاهری وسایل و تجهیزات گیمینگ یکی از دالیل اصلی برای قیمت باالتر  
 .آیندبه شمار می enzo  محصوالت کننده وارد محصوالت خصوصاً برای

https://persiangulftech.com/%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7/
https://persiangulftech.com/%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%b2%d9%88/


 

Rgb  موس چیست و بررسی قیمت 

ترین  الت انزو که با بهترین قیمت و باکیفیت موس چیست” و قیمت آن را از واردکننده محصو Rgb“ سوال
که در اختیار   RGB  محصوالت را به فروش میرساند پرسید.یک موس قدرتمند گیمینگ باقابلیتی همچون 

تری نسبت به بازار سنتی در بین این محصوالت انتخاب و خریداری  دارد، صد درصد باقیمت بسیار مناسب 
شود تا  رسند و همین امر باعث می چنینی باقیمت باالیی به فروش می نهای ایشود؛ چرا که امروزه موس می 

توانند هیجان اصلی بازی بسیاری از گیمرها نسبت به خرید این محصول دلسرد شده و احساس کنند که نمی 
 .را تجربه کنند

تفاوت است. قیمت ظاهر و عملکردی که دارند کامالً مها با توجه به در این میان، قیمت هرکدام از انواع موس 
چنان خاصی شاید نداشته باشند و حتی شکل ظاهری  تر است؛ زیرا قابلیت آن های معمولی تقریباً پایینموس 

 کامل دست طراحی نشده باشد. در صورتیکه شما با مراجعه به سایت اینترنتی  ارگونومی  ها شاید باآن
persiangulftech.com  راحتی به برآورد قیمت معقوالنه و بدون واسطه این محصول در  توانید به می
 .کمترین زمان ممکن بیندیشد

https://blog.rust-lang.org/2017/03/02/lang-ergonomics.html


 

 خرید اینترنتی موس گیمینگ

خرید آنالین و اینترنتی همیشه یک روش عالی با بازدهی باال است که معموالً مشتریان خاص خود را دارد. 
نادیده گرفت؛   نگ گیمی های موس توان دررا نمی   RGBبا پیشرفت روز افزون صفحات وب قابلیتی مانند 

هایی که این قابلیت را دارا دارند، کمی باالتر است و  شده قیمت موس های انجام چراکه با توجه به بررسی 
توان باقیمت مناسب از این پذیرد، می که دلیل خرید بدون واسطه انجام می طبیعتاً در هنگام خرید آنالین به این

زجمله مزایای خرید غیرحضوری جلوگیری از اتالف زمان،  سایت معتبر به خرید غیرحضوری بپردازید. ا
تواند کاربران فضای وب را ترغیب کنند. توجه داشته  هزینه و انرژی است که صد درصد این مسائل می 

باشید که موس یکی از تجهیزات بسیار کاربردی برای آن دسته از افرادی است که از کامپیوتر و لب تاب 
 .کننداستفاده می 

 

 

https://www.tomshardware.com/best-picks/best-gaming-mouse


 سخن پایانی 

 Rgbایمسؤالی بود که به پاسخ آن پرداخته  چیست موس. Rgb  شود که برای  به قابلیت رنگی گفته می
وصف   آید. این نورپردازی برای بسیاری از گیمرها یک هیجانهای گیمینگ به کار می نورپردازی موس 

تواند آورد. شما اگر قرار است به یک گیمر هدیه ای خاص بدهید، بهترین گزینه می نشدنی را به ارمغان می 
باشد؛ زیرا در این سایت انواع محصوالت مرتبط با گیمرها با  persiangulftech.com خرید محصوالت 

طالعات بیشتر جهت خرید  رسند. در این بین، برای کسب اهای مناسب و معقوالنه به فروش می قیمت 
توانید با مشاورین ما در این مجموعه در ارتباط باشید. خرید آنالین و  می  Rgb های گیمینگ با قابلیتموس 

 .ترین هزینه شاخصه اصلی این نوع روش خرید استترین زمان و با پایین غیرحضوری در کم 

 


