راههای تشخیص محصوالت اوریجینال شرکت شاب از نمونه های تقلبی
 )1شماره سریال دستگاه را در هر ساعت از شبانه روز میتوانید در وب سایت شاب با لینک زیر چک کنید تا از
اصالت گارانتی و نیز تاریخ انقضای گارانتی آن مطلع شوید.
http://shobtech.com/SNSearch.aspx

در صورت عدم امکان دسترسی باال ،میتوانید با تماس تلفنی با شرکت در ساعات اداری و اعالم شماره سریال
دستگاه خود این کار را انجام دهید.
شماره تلفن تماس شرکت شاب111-11828212 :
 )1اصالت کارت گارانتی همراه محصول را میتوانید با مقایسه با شکلهای کارت جدید گارانتی شرکت مقایسه کنید.

 )3در بلندگوهای اوریجینال قابل حمل به دلیل فشردگی قطعات داخلی و رعایت آبندی و آکوستیک امکان پخش
موسیقی از طریق فلش درایو یا کارت حافظه وجود ندارد در صوتی که بلندگوهای تقلبی که با قطعات سبکتر و
ساده تری طراحی شده اند ممکن است دارای چنین امکانی باشند.
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 )4کیفیت صدای بلندگوهای اوریجینال از حجم و غنای خاصی برخوردار است در صورتی که بلندگوهای تقلبی
صدای معمولی و بی کیفیتی دارند.
 )5قابلیت جدید  JBL CONNECTفقط در بلندگوهای اوریجینال جدید  JBLوجود دارد .با استفاده از این
قابلیت میتوان تعدادی بلندگوی سازگار با  JBL Connect+را به یکدیگر متصل نمود به طوری که همه آنان به
طور همزمان یک موزیک را پخش کنند..
دکمه ( JBL CONNECT

) در بلندگوهای تقلبی وجود دارد اما کار نمیکند.

برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت راهنمای فارسی ،انگلیسی و نرم افزارهای مرتبط کلیه محصوالت شرکت
شاب به لینک زیر مراجعه کنید.
http://shobtech.com/FaniHelpP.aspx
 )8وزن بلندگوهای اصلی به مراتب سنگین تر از نمونه های تقلبی است.
 )7برخی بلندگوهای تقلبی (مثال  )XTREMEدر زمان ارتباط از طریق بلوتوث با تنظیمات صدا مشکل دارند .به
طوری که میزان بلندی صدای دستگاه با آنچه روی گوشی دیده می شود کامال متفاوت است.
 )2بسته بندی کاالهای اصلی و تقلبی دارای تفاوت های فاحشی هستند .جعبه بلندگوهای تقلبی کم رنگتر با نوشته
های کمتر و ساخته شده از مواد کم کیفیت هستند.
برای درک بهتر تفاوتهای کاالی اصلی و تقلبی ،یک نمونه اصلی بلندگوی  JBLمدل  CHARGE 3را با مشابه
تقلبی آن به وسیله چند عکس مقایسه میکنیم.
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در هر عکس ،نمونه اوریجینال در سمت چپ و نمونه تقلبی در سمت راست قرار دارد.
تفاوتهای ظاهری در ظاهر جعبه و بسته بندی:
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تفاوت در ابعاد محصول:

تفاوت در دکمه تغذیه و لوگوی فرو رفته در شبکه رویی بلندگوی اوریجینال
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تفاوت در وزن محصول

در نوع اوریجینال نام مدل روی درپوش بدنه حک شده
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تفاوت در محور لوگو محصول روی رادیاتورها در نوع اوریجینال با نوع تقلبی

تفاوت در وزن و لوگوهای سازگاری چاپ شده روی منبع تغذیه اوریجینال با تقلبی
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تفاوت کابل تخت تغذیه با بسته بندی پالستیکی در اوریجینال با کابل تغذیه گرد و بسته بندی ساده در نوع تقلبی

درپوش نمونه اوریجینال لوگوهای سازگاری همراه با شماره سریال دستگاه دارد در حالی که نمونه تقلبی فاقد این
لوگوها و شماره سریال می باشد و در بعضی موارد دارای یک شیار کارت حافظه  SDمیباشد.

تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب
آدرس  :تهران ،چیذر ،میدان ندا  ،پالک 52
تلفن 11( :خط )11828212
www.shobtech.com
technical@shobtech.com
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