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داردداردنداردنداردنداردحذف نویز فعال

داردداردنداردنداردنداردحالت شفافیت
صدای فضایی با ردیابی 

سر پویا
داردداردداردنداردندارد

داردداردداردنداردنداردمقاوم در برابر تعریق و آب

H2تراشه هدفون H1تراشه هدفون H1تراشه هدفون H1تراشه هدفون W1تراشه هدفون  تراشه

داردداردداردداردداردپشتیبانی از سیری
زمان گوش دادن با یک بار 

شارژ گوشی ها
 ساعت6 ساعت4.5 ساعت6 ساعت5 ساعت5

زمان گوش دادن با یک بار 

شارژ کیس ایرپاد
 ساعت30 ساعت24 ساعت30 ساعت24 ساعت24

سوئیچینگ خودکار بین 

دستگاهها
دارددارددارددارددارد

امکان حکاکی شخصی 

روی باکس
داردداردداردداردندارد

داردداردداردفقط در سری جدید داردنداردMagSafeکیس شارژ 

داردنداردنداردنداردنداردحلقه مخصوص بند

داردنداردنداردنداردندارداسپیکر کیس

EQداردداردداردنداردندارد تطبیقی
درایور بلندگو برای بهینه 

سازی صدا
داردداردداردنداردندارد

تقویت کننده دامنه 

دینامیکی
داردداردداردنداردندارد

سیستم هواکش برای 

یکسان سازی فشار
داردداردنداردنداردندارد

داردداردنداردداردداردسنسور نوری

نداردنداردداردنداردنداردسنسور تشخیص پوست
شتاب سنج تشخیص 

حرکت
دارددارددارددارددارد

داردداردداردداردداردشتاب سنج تشخیص گفتار

نداردداردداردنداردنداردسنسور نیرو

داردنداردنداردنداردنداردکنترل لمسی

میکروفون ها
میکروفون های تشکیل دهنده پرتو 

دوگانه

میکروفون های تشکیل دهنده پرتو 

دوگانه

میکروفون های دوتایی شکل دهنده 

میکروفون رو به داخل- پرتو 

میکروفون های دوتایی شکل دهنده 

میکروفون رو به داخل- پرتو 

میکروفون های دوتایی شکل دهنده 

میکروفون رو به داخل- پرتو 

برای پخش، مکث یا پاسخ به تماس نداردنداردکنترل با یک ضربه

تلفنی، یک بار فشار دهید

برای پخش، مکث یا پاسخ به تماس 

تلفنی، یک بار فشار دهید

برای پخش، مکث یا پاسخ به تماس 

تلفنی، یک بار فشار دهید

کنترل با دو ضربه
برای پخش، پرش : فراخوانی سیری

به جلو یا پاسخ دادن به تماس تلفنی، 

دو ضربه سریع بزنید

برای پخش، پرش : فراخوانی سیری

به جلو یا پاسخ دادن به تماس تلفنی، 

دو ضربه سریع بزنید

برای پرش به جلو دوبار فشار دهیدبرای پرش به جلو دوبار فشار دهیدبرای پرش به جلو دوبار فشار دهید

سه بار فشار دهید تا به عقب نداردنداردکنترل با سه ضربه

برگردید

سه بار فشار دهید تا به عقب 

برگردید

سه بار فشار دهید تا به عقب 

برگردید

برای سیری فشار دهید و نگه داریدنداردنداردفشار و نگهداشتن ساقه

برای جابجایی بین حالت حذف نویز 

فعال و شفافیت فشار دهید و نگه 

دارید

برای جابجایی بین حالت حذف نویز 

فعال و شفافیت فشار دهید و نگه 

دارید

نداردنداردنداردنداردتنظیم لمسی صدا
برای تنظیم صدا، انگشت خود را به 

باال یا پایین بکشید

ابعاد گوشی ها
 میلی متر30.9 میلی متر30.9 میلی متر30.79 میلی متر40.5 میلی متر40.5طول

 میلی متر21.8 میلی متر21.8 میلی متر18.26 میلی متر16.5 میلی متر16.5عرض

 میلی متر24.0 میلی متر24.0 میلی متر19.21 میلی متر18.0 میلی متر18.0عمق

 گرم5.3 گرم5.4 گرم4.28 گرم4 گرم4وزن

ابعاد باکس

 میلی متر45.2 میلی متر45.2 میلی متر46.40 میلی متر53.5 میلی متر53.5طول

 میلی متر60.6 میلی متر60.6 میلی متر54.40 میلی متر44.3 میلی متر44.3عرض

 میلی متر21.7 میلی متر21.7 میلی متر21.38 میلی متر21.3 میلی متر21.3عمق

 گرم50/8 گرم45.6 گرم37.91 گرم38.2 گرم38وزن

 ساعت گوش دادن با یک بار 5تا 

شارژ

 ساعت گوش دادن با یک بار 5تا 

شارژ

 ساعت گوش دادن با یک بار 6تا 

 ساعت با فعال 5حداکثر )شارژ 

(کردن صدای مکانی

 ساعت زمان گوش 4.5حداکثر 

 ساعت 5تا )دادن با یک بار شارژ 

با حذف فعال نویز و شفافیت 

(خاموش

 ساعت زمان گوش دادن 6حداکثر 

 ساعت با 5.5تا )با یک بار شارژ 

فعال کردن صدای فضایی با ردیابی 

(سر پویا باتری گوشی ها

مقایسه انواع ایرپاد اپل بر مبنای اطالعات سایت شرکت اپل



 ساعت مکالمه با یک بار شارژ4.5تا  ساعت مکالمه با یک بار شارژ3.5تا  ساعت مکالمه با یک بار شارژ4تا  ساعت مکالمه با یک بار شارژ3تا  ساعت مکالمه با یک بار شارژ2تا 

 ساعت زمان گوش دادن30بیش از  ساعت زمان گوش دادن24بیش از  ساعت زمان گوش دادن30تا  ساعت زمان گوش دادن24بیش از  ساعت زمان گوش دادن24بیش از 

 ساعت زمان مکالمه24بیش از  ساعت زمان مکالمه18بیش از  ساعت زمان مکالمه20تا  ساعت زمان مکالمه18تا  ساعت زمان مکالمه11تا 

 ساعت زمان 3 دقیقه در کیس تا 15

 ساعت زمان 2گوش دادن یا تا 

.مکالمه را فراهم می کند

 ساعت زمان 3 دقیقه در کیس تا 15

 ساعت زمان 2گوش دادن یا تا 

.مکالمه را فراهم می کند

 ساعت 1 دقیقه در کیس حدود 5

 ساعت 1زمان گوش دادن یا حدود 

.زمان مکالمه را فراهم می کند

 ساعت 1 دقیقه در کیس حدود 5

 ساعت 1زمان گوش دادن یا حدود 

.زمان مکالمه را فراهم می کند

 ساعت 1 دقیقه در کیس حدود 5

 ساعت 1زمان گوش دادن یا حدود 

.زمان مکالمه را فراهم می کند

مقاومت در برابر عرق و 

آب
کیس و ایرپاد، مقاوم در برابر نداردندارد

(IPX4)تعریق و آب 

کیس و ایرپاد، مقاوم در برابر 

(IPX4)تعریق و آب 

کیس و ایرپاد، مقاوم در برابر 

(IPX4)تعریق و آب 

5.3بلوتوث نسخه 5.0بلوتوث نسخه 5.0بلوتوث نسخه 5.0بلوتوث نسخه بلوتوث نسخهتکنولوژی اتصال

خودکارخودکارخودکارخودکارخودکارنوع اتصال

XS، S، M، L: چهار اندازهS، M، L:  سه اندازهنداردنداردنداردنوک سیلیکونی

سیستم عامل سازگار اپل
iOS, iPadOS, watchOS ,

macOS, tvOS

iOS, iPadOS, watchOS ,

macOS, tvOS

iOS, iPadOS, watchOS ,

macOS, tvOS

iOS, iPadOS, watchOS ,

macOS, tvOS

iOS, iPadOS, watchOS ,

macOS, tvOS

دستگاههای سازگار
آیفون، آیپد، آی مک، مک بوک، مک 

مینی، آیپاد، اپل واچ، اپل تی وی

آیفون، آیپد، آی مک، مک بوک، مک 

مینی، آیپاد، اپل واچ، اپل تی وی

آیفون، آیپد، آی مک، مک بوک، مک 

مینی، آیپاد، اپل واچ، اپل تی وی

آیفون، آیپد، آی مک، مک بوک، مک 

مینی، آیپاد، اپل واچ، اپل تی وی

آیفون، آیپد، آی مک، مک بوک، مک 

مینی، آیپاد، اپل واچ، اپل تی وی

باتری گوشی ها

باتری باکس

.مراجعه نمایید/ https://www.apple.com/airpods/compareبرای مشاهده اطالعات جدول فوق می توانید به سایت شرکت اپل و بخش مقایسه ایرپادها، به آدرس 

.این جدول توسط پارسان می تهیه شده و مرجع آن، سایت اپل می باشد


