
 CORSAIR خرید محصوالت کورسیر

 درباره برند کورسیر

 

لوازم  تجهیزات آمریکایی یک شرکت کورسیر منتقل کنیم باید بگوییماطالعاتی  شرکت کورسیر اگر بخواهیم درباره

 Corsair ، کالیفرنیا است. در گذشته Fremont و سخت افزار است که مقر آن در شهر جانبی کامپیوتر

Components و  Corsair Memory  در کالیفرنیا به عنوان 1994در ژانویه Corsair Microsystems 

این شرکت طیف وسیعی از محصوالت کامپیوتری را طراحی و به فروش می  .رونمایی نمود 2007ادغام شد و در سال 

، USB (UFD) ، درایوهای فلشATX (PSUs) پرسرعت، منابع تغذیه DRAM رساند، از جمله ماژول های

CPU/GPU کامپیوتر. موارد، (ماوس کامپیوتر و کیبورد مانند)  لوازم جانبی گیمینگ ،خنک کننده کیس کامپیوتر و ،

 .)گوبلند(اسپیکر و انواع (SSD) حافظه های پر سرعت
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لوازم جانبی  بندی محصوالتی از قبیلبرای مونتاژ، آزمایش و بستهیک مرکز تولید در شهر تایوان  شرکت کورسیر

، با مراکز توزیع در آمریکای شمالی، اروپا، و آسیا) مانند کشور ایران به تازگی!( و دفاتر فروش و بازاریابی در  کامپیوتر

درخواست محصوالت و  کند. با توجه به افزایش بیماری همه گیر کرونابازارهای بزرگ در سراسر جهان اجاره می

افزایش داشته و تقریبا در تمامی کشورها  محصوالت گیمینگ کورسیر تجهیزات کامپیوتری و موبایل مخصوصا در زمینه

 .تامین شده است Corsair محصوالت و لیست قیمت مخصوصا به تازگی در کشور ایران

 

 جان بیکلی و دان لیبرمن ،اندی پل توسط 1994در سال  .Corsair Microsystems Inc با نام کورسیر شرکت

شوند، نامیده می (COASt) های کش روی چوبرا که ماژول 2های کش سطح در ابتدا ماژول کورسیر .تأسیس شد

 خود، حافظه نهان Pentium Pro با عرضه خانواده پردازنده های اینتل ها توسعه داد. پس از اینکهOEM برای

L2 ،تمرکز خود را به ماژول های کورسیر برند را در پردازنده گنجاند DRAM عمدتًا در بازار سرور، تغییر داد.این ،

شروع به ارسال  کورسیر ،2002رهبری شد. در سال  شرکت کورسیر امر توسط ریچارد هاشم، یکی از کارمندان اولیه

مندان به کامپیوتر طراحی شده بودند که از آنها برای اورکالک استفاده برای جذب عالقهکرد که  DRAM هایماژول

به تولید ماژول های حافظه برای رایانه های شخصی ادامه داده است و سایر اجزای  Corsair کردند. از آن زمان،می

 .رایانه شخصی را نیز اضافه کرده است



 معرفی محصوالت کورسیر رایج و پرفروش

 با توجه به گستردگی باالی خود و کیفیت باال در ساخت، از محبوبترین برند در میان Corsair حصوالت کورسیرم

کامال آمریکایی هستند، در کشور عزیزمان  محصوالت کورسیر می باشد. با توجه به اینکه موبایل و لوازم جانبی کامپیوتر

از کیفیت باال در  آمریکایی Corsair محصوالت ربران می دانندایران از محبوبیت باالتری برخوردار است زیرا که کا

با قیمت باالتر موضوع اذیت کننده ای نمی باشد.  خرید محصوالت کورسیر ساخت بهره مند هستند و برای این افراد

 ،مشهد(خراسان رضوی ) در ایران علی الخصوص استان های نمایندگی کورسیر بعنوان فروشگاه اینترنتی دیجیکسو البته

را با  قیمت محصوالت کورسیر فعالیت ویژه ای دارد و اصفهان و استان تهران، شیراز ،خراسان جنوبی)بیرجند و فردوس(

 .اررانترین قیمت بازار و گارانتی اصلی برای فروش به استان های ذکر شده و دیگر استان ها ارسال می نماید

 

 :پرفروش اشاره ای کنیم محصوالت کورسیر و اما به

 هدفون و هدست کورسیر: 

از محبوبترین لوازم جانبی کامپیوتر در برند کورسیر است که با توجه به کیفیت باال  هدست کورسیر و هدفون کورسیر

، محصوالت گیمینگ در ساخت بدنه، بلندگو و هدکاپ های هدست و با توجه به قابلیت نویز کنسلینگ مخصوصا در بین

کانال  7فاده از تکنولوژی و همچنین هدفون این برند است هدست کورسیر با فروش باالیی مواجه شده است. در میان

 USB با پورت هدفون کورسیر دیده می شود که نشان دارا بودن از کارت صدا داخلی می باشد که این نوع هدست یا

، استفاده از چرم Corsair به لپ تاپ و کامپیوتر متصل می گردند. نمایش برند بر روی مانیتور برخی از هدست های

 محصوالت گیمینگ کورسیر و استفاده از تکنولوژی فناوری وایرلس)بی سیم( در بینطبیعی و درجه یک در هدکاپ ها 

 .می باشد Corsair هدفن و یا خرید هدست کورسیر یک امتیاز مهم برای



 

 

 کیس کورسیر: 

و خفن خود با فروش بسیار باالیی روبرو  گیمینگ ه به ظاهربا توج برند کورسیر نیز در قطعات کامپیوتری کیس کورسیر

تعبیه شده است که عالوه بر قابلیت  فن کیس کورسیر عدد 3، کیس های گیمینگ کورسیر شده است. عموما در

، با قدرت چرخش باال و حتی در برخی از فن ها سرعت قابل تنظیم می باشد و به خنک کردن RGB نورپردازی

و در نهایت سرد نمودن قطعات سخت افزاری داخل کیس می پردازد که این مورد باعث  کیس کامپیوتر محیط داخل

نیز طرفداران  Corsair کیس های کامپیوتری شیشه ای کورسیر افزایش طول عمر قطعات می گردد. نمونه هایی از

تا این عبارت را در قسمت جستجو  کافیست خرید کیس کورسیر بسیاری در میان این نوع قطعه کامپیوتری دارد. برای

 .سایت دیجیکسو سرچ نمایید



 

 کیبورد کورسیر: 

در میان کیبوردهای رقبا عالوه بر ظاهر گیمینگ و تخصصی خود، دارای مشخصات برتر و بهتری می  کبیورد کورسیر

هستند و واکنش سریعتری نسبت به فشردن کلیدها دارند و همچنین  ورسیر مکانیکیکیبوردهای ک باشند. مثال بعضی از

 گیمینگ)مخصوص بازی( از طول عمر باالتری برخوردار هستند. بعضی از کیبوردهای این برند عالوه بر مکانیکی بودن،

کیبوردهای  لیدها دربهره مند هستند. طول عمر ک RGB نیز هستند که معموال از نورپردازی و افکت با رنگ های

نسبت به صفحه کلیدهای معمولی این برند، چندین برابر  Corsair کیبوردهای مکانیکی و مخصوص بازی کورسیر

 .در میان محصوالت همین صفحه بازدید نمایید خرید کیبورد کورسیر هستند. برای

 

 



 :پاور کورسیر

وات تا  550است که از قدرت  Corsair برند آمریکایی یک محصول پرطرفدار، باکیفیت و درجه یک از پاور کورسیر

سایت  وات در حال حاضر در پاورهای گیمینگ و پاورهای معمولی این برند مشاهده می شود. در 1600حداکثر 

منبع  نیز پاور کورسیر این محصوالت بصورت کامل با مشخصات و جزئیات دقیق ثبت شده است. در میان انواع کورسیر

نیز مشاهده می شود. این محصوالت آمریکایی با کیفیت ترین نوع منبع تغذیه  RGB با قابلیت تغذیه های گیمینگ

خرید  فروشگاه اینترنتی دیجیکسو .موجود شده است ماهه معتبر نیز در ایران 18در میان رقبای خود است و با گارانتی 

خود را تضمین  کیس کامپیوتر را به شما پیشنهاد می کند زیرا با این برند می توانید سالمت قطعات پاور کورسیر

 .!نمایید

 

 موس کورسیر: 

ه برندهای رقیب دارای قیمت بسیار باال در نتیجه باالترین کیفیت و بهترین کارایی است. در انواع موشوار موس کورسیر

س بهترین مو ندارند اما در شناسایی خرید موس بسیاری از طراحان و افراد گیمر ترسی از هزینه کردن و مبلغ باال برای

و از طرف  خرید موس گیمینگ و کامپیوتر مردد هستند و دچار سردرگمی می شوند. از طرفی هزینه باال برای گیمینگ

ی افزاید. دیجیکسو با دیگر هم عدم شناخت برندهای معروف و درجه یک در این زمینه بر تردید و شک این افراد م

می تواند مورد اعتماد ترین  خرید موس کورسیر به این نتیجه رسیده است که Corsair برند تحقیقات فراوان راجع به

خرید ماوس باشد. طراحی آمریکایی این محصول و استفاده از بهترین مواد در ساخت بدنه و استفاده از بهترین 

 قیمت موس کورسیر را بهترین انتخاب در میان رقبا می سازد. فروشگاه دیجیکسو ماوس کورسیر سنسورهای حرکتی

 !در فروشگاه خود قرار داده است. فرصت خرید را از دست ندهید ارزانترین قیمت بازار را با
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 موس پد کورسیر: 

افراد گیمر و طراحان دیجیتالی را به خود جذب  Corsair برند ن محصول درو تنوع بی نظیر ای موس پد کورسیر

و پد  (Wireless Charging)شامل ماوس پد شارژ وایرلس پدموس های کورسیر نموده است. نمونه های جدید

خی در کناره های خود)بر RGB ماوس هایی ساخته شده از بهترین الیاف پارچه ای است که بصورت گیمینگ و با نور

در هر صفحه محصول بصورت کامل همراه با ویژگی ها  Corsair موس پد های موس پدها( تعبیه شده است. ابعاد

در میان  بهترین پد موس هرچند که هزینه باالیی نیاز است اما در عوض خرید موس پد کورسیر درج شده است. برای

 .برای شما قرار گرفته است ها در فروشگاه ما ارزانترین قیمت ! رقبا را خریداری می کنید

 

 



 قیمت محصوالت کورسیر و خرید عمده و جزئی از دیجیکسو

در برخی از فروشگاه فروش این محصوالت، روزانه با قیمت  قیمت دالر با توجه به اهمیت قیمت محصوالت کورسیر

را  قیمت محصوالت کورسیر ههایی باور نکردنی صعود می کند. در این زمینه باید توجه داشت فروشگاه هایی که روزان

 خرید عمده و جزئی محصوالت افزایش می دهند در واقع قیمت کاذبی را برای مشتری متحمل می شوند. در زمان

Corsair باید از منبع فروش اطمینان حاصل نمود زیرا ممکن است این برند را بدون گارانتی و یا بصورت High 

 Copyخرید  ند و خریدار از این موضوع هیچ اطالعاتی نداشته باشد. ما برایبه فروش برسان برند کرسیر به اسم

فروشگاه  را به شما معرفی می کنیم. تیم بازاریابی خرید دیجیکسو ، فروشگاه خود، یعنی Corsairمحصوالت کورسیر

نمود. دیجیکسو قصد دارد تا  نمایندگی رسمی کورسیر ، پس از پیگیری های متعدد اقدام به کسباینترنتی دیجیکسو

 و همکاران صنف موبایل محصوالت آمریکایی این برند را در تنوع باال با ارزانترین قیمت بازار تهیه نموده و در اختیار

 .قرار دهد خرید عمده و تکی بصورت کامپیوتر

 

 

 برای خرید محصوالت کورسیر بر روی لینک زیر کلیک کنید:

 خرید محصوالت کورسیر 
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