
 
کیبورد مکانیکال چیست همه چیز درباره 

 کیبورد مکانیکال 
 مکانیکال   کیبورد شاید سؤال بسیاری از کاربران باشد که

اغلب  چیست کیبوردها  ظاهری  نظر  از  که  دلیل  این  به 
یع  دارند.  یکدیگر  به  زیادی  بسیار  یک شباهت  شما  نی 

می  را  کلید  اعداد، صفحه  همچون  ساختاری  با  توانید 
حروف، عالئم نگارشی و کلید های مرتبط با عملکرد در 

که از لحاظ سخت افزاری و یا نظر بگیرید. در صورتی 
هایی با به قول معروف فنی هر صفحه کلیدی قطعاً تفاوت 

یکدیگر دارند که در این بین، کیبورد مکانیکال یک نوع 
صفحه کلید متفاوت از نظر سخت افزاری است. به خاطر 

توان در طوالنی مدت بدون دغدغه مورد  هایی که این صفحه کلید به خود اختصاص داده است، می ویژگی 
 .استفاده قرار داد

 

 

هایی   ویژگی  چه  و  چیست  مکانیکال  کیبورد 
 دارد؟ 

های این محصول  بدهیم، باید امتیاز و ویژگی  چیست  مکانیکال  کیبورد برای اینکه پاسخ مناسبی به این سؤال که
ها در ادامه صحبت خواهیم کرد  را معرفی کنیم. به همین دلیل به صورت مختصر و مفید در مورد این ویژگی 

را نسبت به کیبوردهای معمولی برای    شوید که اگر قرار است قیمت باالتریکه شما با بررسی آن متوجه می 
 .توانید انتظار داشته باشیداین مدل کیبورد پرداخت کنید، به خاطر ساختار متفاوتی است که می 

حقیقتاً کیفیت یک محصول در طوالنی مدت باعث خواهد شد تا شما بتوانید به راحتی با تعمیر صفحه کلید   
 .ظر اطمینان کافی داشته باشیدرو نشده و بابت کیفیت محصول مورد ن به رو

 

 های مورد نظر صفحه کیبورد مکانیکالویژگی

 تجربه تایپ آسان و سریع 

رسد توجه کنید متوجه خواهید شد که کیبورد  به فروش می  awei عمده  فروش چنانچه به محصوالتی که در
تنها گیمرها به استفاده از این نوع    کنند کهرو شده است. برخی تصور می به مکانیکال با استقبال بیشتری رو

https://persiangulftech.com/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://persiangulftech.com/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%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/


تایپیست کیبورد عالقه دارند، در صورتی  های مرغوب و باکیفیت این نوع  ها نیز به شدت به دنبال جنس که 
 .کیبورد هستند

با دانستن اینکه “کیبورد مکانیکال چیست” برای انجام تایپ، کاربر الزم نیست که تا آخر کلید را فشار دهد، 
توان به سرعت تایپ و دقت باالتر آن مطمئن بود. گونه می کند. این کاره فشردن کلیدها نیز کفایت می بلکه نیمه 

 .رو خواهد شدبهخود رو  حتی تایپیست در طوالنی مدت با خستگی کمتر انگشتان دستان

ترین میزان غلط و اشتباه کلمات را در حین تایپ خود  ها معتقدند که با استفاده از این مدل کیبورد کم تایپیست 
تواند کاراکتر صحیح را تشخیص داده که با همزمان فشار دادن دو کلید، کیبورد می کنند. به صورتی تجربه می 

دارید آسان و سریع تایپ کنید، پیشنهاد ما خرید آنالین کیبورد مکانیکال از و تایپ کند. به هر حال اگر قصد  
 .فروشگاه اینترنتی پرشین گلف است

کند که در در هنگام فروش کیبورد مکانیکال این نکته را به خریدار یادآوری می  انزو  محصوالت  کننده  وارد
ساختار این مدل صفحه کلید، در قسمت زیرین هر کلید یک سوییچ جاسازی شده است. حال با فشردن این  

می  وجود  به  الکتریکی  تماسی  راحتی  به  عملکردکلیدها  این آید.  که  با  ی  تایپ  باالی  سرعت  به  است  گونه 
 .کندمیزان اشتباه قطعاً کمک می   کمترین

 

 نظافت راحت کلیدها 

برای فروش کیبوردهای مکانیکال نظافت سریع و راحت   انزو  باکس  پارتی   عمده  فروش  یکی دیگر از دالیل
آن است. به هر حال، به دلیل استفاده گاهاً روزمره کلیدهای کیبورد آلودگی و کثیفی زیادی را درون خود جمع  

های ویروسی و حتی انواع عفونت دستان شود و شاید بتوان گفت  تواند باعث بروز بیماری کند. این خود می می 
آید؛  ترین دالیل برای انتخاب به شمار می ن آسان و سریع کلیدهای این صفحه کلید یکی از مهم که تمیز کرد

شود تا بتوان به راحتی به نظافت  ای وجود دارد که این فاصله سبب می زیرا مابین هر کلید با بدنه کیبورد فاصله 
تواند به افزایش  ای می شتن هر وسیلهو تمیزی کیبورد مورد نظر کاربر بپردازد. ناگفته نماند که تمیز نگه دا

 .پرداخته میشود چیست  مکانیکال  کیبورد عمر وسیله مورد نظر نیز کمک کند. در ادامه بیشتر به سوال

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/
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 قابلیت تعمیر آسان 

کند که از کیبورد مکانیکال بیشتر استقبال می  aula محصوالت  کننده  وارد گونه که گفته شد به این دلیلهمان 
ت فاصله میان کلیدها با بدنه اصلی به صورت استاندارد رعایت شده است. همین امر به جزء تمیز کردن راح 

 .ها نیز اشاره کندآن تواند به تعمیر ساده و سریع کلیدها در زمان شکستگی و خرابی کلیدها می 

با این شکل البته بسیار سخت پیش می  به هر حال  آید که این کیبورد دچار عیب و ایراد خرابی شود، ولی 
رند، تعمیرکار ماهری اقدام کند. تواند به راحتی به تعمیر کلیدهای مورد نظر که احتیاج به تعمیر داطراحی می 

 .میلیون فشار کلید را به سادگی تحمل کند 100الی  20ناگفته نماند که این مدل کیبورد این قابلیت را دارد که 

 

 قابلیت شخصی سازی 

در بین محصوالتی که پرشین گلف   مکانیکال  کیبورد شاید باور نکنید ولی بسیاری از کاربران در زمان خرید
گیرند. آل در نظر می سازی را یک گزینه ایدهبه عنوان وارد کننده محصوالت آئوال به آن مشغول است، شخصی 

چنین که کاربر مطابق با سلیقه خود آید. ایناین خود یکی از امتیازهای اصلی کیبورد مورد نظر به شمار می 
 .را به سادگی جدا و به جایگزینی رنگ جدیدی بیندیشد W-A-S-D قادر خواهد بود کلیدهای

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/
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 خرید اینترنتی کیبورد مکانیکال

تر و کمی گران  کیبورد های مکانیکال را جزء کیبور های با کیفیت  چیست  تکنیکال  کیبورد در ادامه ی مقاله
تواند ده می های گفته شکند. به این دلیل که کیبورد مکانیکال با توجه به ویژگی از کیبوردهای معمولی معرفی می 

تر به شمار  صرفه ارگونومیک دست را به صورت استاندارد رعایت کرده و در طوالنی مدت خریدی مقرون به 
 .آید

این نکته را به خاطر بسپارید یک فروشگاه اینترنتی همچون پرشین گلف به خاطر سابقه باالی خود در زمینه  
توانسته یکی  گیمینگ  تاب و به خصوص در حوضهو لب   تولید و فروش انواع لوازم جانبی مرتبط با کامپیوتر

توانید حتی از خدماتی مانند  ها در این زمینه به شمار آید. به همین ترتیب برای خرید از این سایت می از بهترین 
تری را پرداخت خواهید کرد.جدیدترین کاالها و محصوالت  چنین قیمت پایین کنید. این  خرید از همکار استفاده

 .پسند هستندکننده و مشتری ای در این فروشگاه اینترنتی ترغیب و مهم تر از همه از خدماتی مانند پیشنهاد لحظه

https://www.cnet.com/tech/gaming/top-ten-gaming-blogs/


 

 سخن پایانی

توان گفت این کیبورد  ایم. می پرداخته  چیست  مکانیکال  کیبورد به صورت مختصر و مفید به پاسخ این سؤال که
توانند در  هایی است که حتی کاربران عادی می ترین کیبورد صرفهبهترین و مقرون یکی از بهترین، با کیفیت 

 .مدت مورد استفاده قرار دهندطوالنی 

ه و کاربر بتواند  شود تا کیفیت کار با کامپیوتر و لپ تاپ افزایش یافتهای گفته شده باعث می به هر حال ویژگی 
با خیالی آسوده از این وسیله جانبی استفاده کند. شما انواع کیبوردهای مکانیکی را در برندهای گوناگون در  

توانید با مشاورین  توانید بیابید. هم اکنون نیز برای کسب اطالعات بیشتر می فروشگاه اینترنتی پرشین گلف می 
   .ما در این سایت در ارتباط باشید

 


