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اسفند ١۴٠٠ ٢۵

قیمت مگنترون ماکروفر
pishtazservice.ir/microwave-magnetron-price

زمان مطالعھ: 6 دقیقھ
با توجھ بھ خرابی ھایی کھ در دستگاھھای ماکروفر بھ وجود می آید و خراب شدن مگنترون مایکروویو از شایع ترین این مشکالت

می باشد ممکن است برای شما این سوال بھ وجود بیاید کھ قیمت مگنترون ماکروفر چقدر می باشد؟

و آیا این قطعات موجود در بازار اصلی یا فرعی می باشند؟

پیشتاز سرویس با بیش از 30 سال تجربھ در زمینھ تعمیرات لوازم خانگی ارائھ کننده تمامی مگنترون ھای موجود در بازار بھ
ھمراه ارائھ ضمانت نامھ می باشد و در متن زیر قیمت مگنترون ماکروفر (Microwave Magnetron Price) در انواع

مختلف بھ ھمراه عکس فراھم شده است.

پیشتاز سرویس با استفاده از تعمیرکاران مجرب و متخصص بھ صورت 24 ساعتھ و در تمامی ایام ھفتھ و بدون تعطیلی و استفاده
از قطعات اصلی و فابریک تعمیرات ماکروفر را در محل و ارائھ گارانتی معتبر انجام می دھد.

از مھم ترین سواالتی کھ برای شما مشتریان گرامی پیش می آید می توان بھ موارد زیر اشاره نمود:

ھزینھ تعمیر ماکروفر چقدر می شود؟
قیمت قطعات چقدر است؟
قیمت مگنترون ماکروفر ؟

قیمت ترانس؟
قیمت دیود و خازن؟

اجرت تعویض قطعھ؟
ایاب ذھاب و کارشناسی؟

اینکھ آیا قطعھ معیوب دستگاه شما قابل تعمیر است یا باید تعویض گردد؟
آیا قطعھ خریداری شده دارای گارانتی می باشد؟
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پیشتاز سرویس با بیش از 3 دھھ تجربھ در ضمینھ تعمیرات لوازم خانگی و بھره گیری از قطعات اصلی در این متن لیست تمامی
قطعات ماکروفر بھ ھمراه عکس قطعات را گرد ھم آورده امید بھ این کھ مورد توجھ شما مشتریان گرامی واقع شود.

شما عزیزان می توانید از طریق تماس با مراکز و ثبت درخواست آنالین از قیمت مگنترون ماکروفر مطلع شوید.

چرا از خود تکنسین نپرسیم؟!

کاربران محترم می توانید با درج کامنت و سوال خود در پایان این مقالھ بھ راحتی با تکنسین در تماس باشید و در زمانی کوتاه
پاسخ سوال خود را دریافت کنند.

ارسال دیدگاه

چرا پیشتاز سرویس را برای تعمیر ماکروفر خود انتخاب می کنید؟

مسلما یکی از مھم ترین دغدغھ ھای شما عزیزان پیدا کردن یک مرکز تعمیرات مطمئن برای انجام تعمیرات ماکروفر خود می
باشید کھ پیشتاز سرویس تمامی تالش خود را بھ کار گرفتھ تا این نیاز شما عزیزان را رفع نماید.

1. استفاده از قطعات اصلی
2. ارائھ ضمانت نامھ برای قطعات

3. ھزینھ تعمیر ماکروفر طبق نرخ اتحادیھ
4. استفاده از تعمیرکاران مجرب

5. ارائھ فاکتور معتبر
6. استفاده از قطعات اصلی

7. تحویل داغی قطعھ بھ مشتری

دقت داشتھ باشید کھ قیمت مگنترون ماکروفر و ھزینھ تعمیر آن با توجھ بھ کیفیت قطعات متفاوت است ولی در ادامھ مطلب عکس
ھا و قیمت ھای مختلف مگنترون ماکروفر را برای شما شرح می دھیم.

مگنترون ماکروفر

tel://+982177723347
https://pishtazservice.ir/enquiry/
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مگنترون از مھم ترین قطعات گرمایش دستگاه مایکروویو محصوب می شود کھ در مقایسھ با سایر قطعات بیشتر دچار خرابی می
گردد و در اکثر موارد غیر قابل تعمیر می باشد و باید جایگزین گردد.

دقت داشتھ باشید کھ ھزینھ تعویض مگنترون در محل بھ ھمراه ایاب و ذھاب مبلغ 200 ھزار تومان می باشد.

با توجھ بھ این موضوع کھ تمامی مگنترون ھا از خارج از کشور وارد می شوند و ساخت ایران نمی باشند با تغییر قیمت ارز قیمت
قیمت مگنترون ماکروفر با مراکز پیشتاز سرویس تماس بگیرید ریالی آن ھا نیز تغییر پیدا می کند از ھمین رو برای استعالم دقیق 

و یا با کارشناسان بھ طور مستقیم ارتباط برقرار کنید.

مگنترون ماکروفر در صورت سوختن دارای عالئم ظاھری نیز می باشند کھ با چشم قابل دیدن است و در زیر بھ صورت گزینھ
وار بھ آنھا اشاره خواھیم کرد.

سوختن آنتن مگنترون
شل شدن رادیات ھای خنک کننده مگنترون

شکستگی و ترکیدن آھن رباھای داخل نمگنترون
داغ شدن بیش از حد معمول

جرقھ زدن
سوختن النگویی طالیی رنگ پشت مگنترون

(FAQ)سواالت متداول

قیمت مگنترون NGP 2m246؟

از 500 تا 700 ھزار تومان

قیمت مگنترون NGP 2m286 اینورتر؟

700 ھزار تومان

قیمت مگنترون سامسونگ مدل سامی؟

از 800 ھزار تومان تا 2 میلیون تومان

آیا مگنترون ھای پیشتاز سرویس دارای ضمانت می باشند؟

در صورت ضربھ نخوردن و نسوختن آنتن مگنترون دارای 3 ماه ضمانت معتبر می باشند.

یکی از مھم ترین نکاتی کھ باید بھ آن توجھ کنید این است کھ مگنترون قطعھ بسیار حساسی است و در صورت ضربھ خوردن
ھرچند جزئی ممکن است فیالمان ھای داخل آن بریزد و عملکرد خود را از دست بدھد.

مگنترون مایکروفر از مھم ترین قطعات گرمایش در ماکروفرھا می باشد کھ در صورت سوختن این قطعھ دستگاه عمل گرمایش
را انجام نمی دھد و در صورت عالقھ می توانید بھ مقالھ علت گرم نکردن ماکروفر مراجعھ کنید.

tel:%20+982166000746
https://pishtazservice.ir/cause-of-not-heating-the-microwave/
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“قیمت مگنترون ماکروفر”

انواع مگنترون ال جی بھ ھمراه عکس و قیمت

در دستگاھھای ماکروفر برند ال جی بیشترین تنوع در المپ ھای مگنترون را دارد کھ در ھر مدل متفاوت می باشند و دارای مدل
ھای متفاوتی نسبت بھ یکدیگر ھستند بھ این صورت کھ بھ عنوان مثال نمی توان در دستگاھھای اینورتر ال جی از مگنترون

معمولی استفاده کرد زیرا ممکن است قطعھ تعویض شده بسوزد.

در زیر جدولی برای شما فراھم کردیم کھ می توانید قیمت مدل ھای مختلف مگنترون را مشاھده کنید اما دقت داشتھ باشید کھ تمامی
قطعات وارداتی بوده و با تغییر نرخ ارز قیمت ھا نیز تغییر نمی کنند از ھمین رو توصیھ می شود برای استعالم دقیق قیمت عکس

قطعھ مربوطھ را از طریق واتس آپ برای کارشناسان ما ارسال کنید.

530 ھزار تومانمگنترون 2m246 چین

530 ھزار تومانمگنترون 2m214 چین

یک میلیون و پانصد ھزار تومانمگنترون 2m246 کره

یک میلیون و صد ھزار تومانمگنترون 2m286 اینورتر

یک میلیون و پانصد ھزار تومانمگنترون 2m246 سوالردم کره

یک میلیون و پانصد ھزار تومانمگنترون 2m214 سوالردم کره

750 ھزار تومانمگنترون 2m246 سوالردم چین

530 ھزار تومانمگنترون2m214 سوالردم چین

لیست قیمت مگنترون ماکروفر ال جی

https://wa.me/+989120603527
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مگنترون ماکروفر ال جی

قیمت مگنترون ماکروفر سامسونگ و انواع آن

مگنترون ھای سامسونگ در 3 مدل موجود می باشند کھ اولین مدل آن کھ در دستگاھھای قدیمی استفاده میشده کره ای بوده و آکبند
آن موجود نمی باشد اما در دستگاھھای امروزی از مگنترون ساختھ کشور مالزی استفاده می شود.

یک میلیون و پانصد ھزار تومانمگنترون سامسونگ مالزی

دو میلیون و پانصد ھزار تومانمگنترون سامسونگ مدل سامی

لیست قیمت مگنترون ماکروفر سامسونگ
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مگنترون ماکروفر سامسونگ

قیمت مگنترون ماکروفر در برند ویتول

از مگنترون ھای مورد استفاده در دستگاھھای ماکروفر می توان بھ برند ویتول اشاره کرد کھ ساخت کشور چین می باشد و از
کیفیت بسیار خوبی نیز برخوردار است و باتوجھ بھ این کھ قیمت مگنترون ھای اصلی ممکن است گران باشد می توان از این برند

مگنترون نیز در دستگاھھا استفاده کرد.

530 ھزار تومانمگنترون ویتول پایھ سامسونگی

650 ھزار تومانمگنترون ویتول پایھ شارپی

600 ھزار تومانمگنترون ویتول مدل سوالردم

530 ھزار تومانمگنترون ویتول پایھ دوو

530 ھزار تومانمگنترون ویتول پایھ الجی

لیست قیمت مگنترون ویتول
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مگنترون ھای ویتول

قیمت مگنترون ماکروفر پاناسونیک

در دستگاھھای پاناسونیک و ناسیونال کھ اکثرا در مدل ھای اینورتر موجود ھستند از 2 مدل مگنترون استفاده می شوند کھ در زیر
ذکر می کنیم و دقت داشتھ باشید کھ این مگنترون ھا بھ دلیل اینورتر بودن دارای قیمتی بیشتر از مگنترون ھای معمولی می باشند.

در دستگاھھای اینورتر نمی توان از مگنترون ھای معمولی استفاده کرد بھ این علت کھ برد اینورتر و مگنترون آن باید دارای
فرکانسی یکسان باشند.

یک میلیون و پانصد ھزار تومانمگنترون اینورتر پاناسونیک مدل M1(پایھ سامسونگی)

یک میلیون و پانصد ھزار تومانمگنترون اینورتر پاناسونیک مدل M32 و M42 (پایھ شارپی)

لیست قیمت مگنترون ماکروفر پاناسونیک
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مگنترون ماکروفر پاناسونیک

دقت داشتھ باشید کھ از مگنترون ھای اینورتر پاناسونیک در دستگاھھایی نظیر بوش، نف، اسمگ، و….. نیز استفاده می شود.

قیمت مگنترون ماکروفر دوو

در ماکروفرھای دوو کھ در 2 مدل معمولی و سوالردم موجود می باشند از مگنترون ھای زیر استفاده می شود.

600 ھزار تومانمگنترون دوو معمولی

650 ھزار تومانمگنترون دوو مدل سوالردم

لیست قیمت مگنترون دوو
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قیمت مگنترون ماکروفر

در گذشتھ در دستگاھھای دوو از مگنترون ھایی ساخت کشور کره استفاده می شده اما امروزه توسط کشور چین ساختھ می شود.

قیمت مگنترون ماکروفر گاالنز

مگنترون برند گاالنز جدا از اینکھ در ماکروفرھای گاالنز استفاده می شود در مدل ھای دیگری مانند: فوما، برمن، سن سیرو، بلک
اند دکر و …. نیز استفاده می شوند و ساخت کشور چین ھستند.

550 ھزار تومانمگنترون گاالنز معمولی

یک میلیون و سیصد ھزار تومانمگنترون گاالنز سوالردمی

لیست قیمت مگنترون گاالنز
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مگنترون گاالنز

مگنترون از قطعات بسیار مھم و ھمچنین حساس ماکروفر محسوب می شود و با برق بسیار زیادی نیز شروع بھ کار می کند بھ
ھمین دلیل توصیھ می شود کھ خود دستگاه ماکروفر را باز نکنید و برای مطالعھ بیشتر و آشنایی با این قطعھ بھ مقالھ مگنترون

مراجعھ کنید.

تماشای ویدئو در یوتوب

نتیجھ گیری

https://youtu.be/YlzlLf-3AOg
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در متن باال بھ بررسی قیمت مگنترون ماکروفر در انواع مدل ھا پرداختھ شد و ھمچنین شما می توانید برای استعالم قیمت دقیق با
مراکز پیشتاز سرویس و یا تماس مستقیم با کارشناسان ارتباط برقرار کنید.

قطعات دیگر نیز مانند ترانس، دیود، خازن نیز دچار خرابی می گردند کھ تمامی قطعات در این مرکز موجود بوده و با گارانتی
معتبر ارسال می گردد و در صورتی کھ از خرابی قطعھ مورد نظر اطمینان دارید تکنسین مربوطھ قطعھ را بھ منظور تعویض بھ

منطل شما منتقل می کنید.

ھمچنین در صورت تمایل بھ مطالب مرتبط با تعمیرات ماکروفر می توانید مقالھ ھای زیر را مطالعھ کنید.

مگنترون ماکروفر

طرز استفاده از ماکروفر

علت نچرخیدن سینی ماکروفر

منبعتعداد کلمات
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