
 باسئوس
 در این مقاله با برند محبوب باسئوس آشنا خواهیم شد و نگاهی کامل به این برند و

 .محصوالت آن خواهیم داشت

بوده و تضمین کیفیت اورجینال این برند باسئوسنماینده مجاز فروش برند  پروایسلند  

 .را به مشتریان خود می دهد

 .با ما همراه باشید

 نمایندگی محصوالت باسئوس
در ایران بوده محصوالت باسئوسنمایندگی رسمی فروش  فروشگاه آنالین پروایسلند  

به کیفیت و قیمت خرید خود را انجام دهندلذا مشتریان گرامی میتوانند با خیال آسوده نسبت  . 

 تاریخچه شرکت باسئوس
باسئوسشرکت   (Baseus)  میالدی در شهر شنزن چین شروع به 2011در سال  

 " base on user "  فعالیت کرد این کمپانی نام گذاری خود را بر پایه

 .به معنای" طراحی محصوالت بر اساس نیاز مشتری " انجام داده است

شعار " به راحتی بر مشکالت بیشتری غلبه کنید " را سرلوحه فعالیت بیسوسبرند   

 خودقرار داده و این کمپانی با تاکید بر محصوالت با کیفیت سالیان سال است

 .که از این شعار پیروی می کند

از زمان تاسیس تا کنون فروشگاه های زیادی در سراسر چین راه بیسوسکمپانی   

کشور در جهان عرضه و 180وه محصوالت خود را به بی  از اندازی کرده است بعال  

 .صادر می کند

https://pro-island.com/product-category/mobile-accessories/mobile-accessories-brand/baseus-mobile-accessories/


 

 

 
 طراحی محصوالت باسئوس

باسئوسطراحی محصوالت شرکت   (Baseus) مطابق با استانداردهای جهانی است و 

 این کمپانی سعی داشته زیبایی و ظرافت ظاهری را مطابق با مد روز در کنار کیفیت و

محصوالت خود حفظ کنددوام باال در   . 

 به طور مثال کاورهای محافظ این شرکت از موادی ساخته شدند که می تواند از گوشی

 شما در برابر ضربات محکم ناشی از افتادن از ارتفاع محافظت کند تمامی محصوالت

بیسوس قبل از عرضه به بازار از نظر کیفیت در محیط ها و شرایط مختلف شرکت   

بنابراین کیفیت و متریال تمامی محصوالت را تضمین می کنندآزمای  می شود  . 
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 ورود باسئوس به بازار های جهانی

باسئوسکمپانی   (Baseus)  سال است که وارد بازار محصوالت جهانی شده 10حدود  

 و همچون برند شیائومی توانسته به یکی از ابر قدرت های تجهیزات دیجیتال تبدیل

بر لوازم جانبی تلفن های همراه و گجت های الکترونیکی درشود و به تازگی عالوه   

 زمینه ابزار سالمت و لوازم جانبی خودرو )تمیزکننده، خوشبو کننده و تصفیه کننده هوا،

و... نیز توانسته نیاز های مشتریان را مرتفع سازد…( آینه ماشین،  . 
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 محصوالت باسئوس
باسئوسمحصوالت شرکت   (Baseus) ، محافظ و کاور گوشی و تبلت ، شامل کیف  

 محافظ صفحه نمای  ،اسپیکر ،هولدر گوشی ،پاور بانک ، کابل های صوتی تصویری

 و... ( و چراغ قوه و چراغ مطالعه، نور ثابت و HDMI , DVI ، کابلAUX کابل صدا)

 الیت باکس ، کیف و کاور لپ تاپ، پایه و فن خنک کننده لپ تاپ ، لوازم جانبی مک

پل واچ وکارت خوان و هاببوک و ا  USBو... می باشد. 
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 باسئوس در پروایسلند
کیفیت حرف اول را می زند این محصوالت متناسب با بیسوسدر محصوالت شرکت   

 نیاز کاربرانی است که با تکیه بر کیفیت بدون توجه به قیمت محصول مورد نیاز خود

مجدد محصوالت بی نیازند کابل هایرا تهیه می کنند و تا زمان بسیار زیادی از تهیه   

 شارژ بیسوس با بدنه مقاوم و سرعت شارژ و انتقال اطالعات باال هستند و برخی از این

 کابل ها پورت های مختلفی دارند که می توانند به طور همزمان چندین نیاز کاربر را

نکه معموالبرطرف کنند کابل های این شرکت از تنوع باالیی برخوردارند با توجه به ای  

 کابل های ارزان قیمت و بی کیفیت به باتری و دیوایس شما آسیب می زند بتابراین

بیسوس که مطابق جدید ترین تکنولوژی و باالترین کیفیت است خرید کابل های   

 .برای کاربران منطقی است

همچنین تنوع باالیی از مبدل ها و هاب ها را دارد که این هاب ها راه حلباسئوس   

دودیت هاییست که مک بوک ها برای کاربران ایجاد می کنند و مبدل های متنوعمح  
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Lightningو.. Display port انواع نیاز های کاربران را مرتفع می کند. 

باسئوستعدادی از محصوالت شرکت   (Baseus) دارای تاییدیه Apple MFi هستند 

ت این محصوالت با کیفیتاین تاییدیه به این معناست که از نطر کمپانی اپل کیفی  

 .محصوالت اپل برابری می کند

 

 خالصه مطلب

کیفیتبیسوس بشناسیم چه به عنوان باسئوس   را چه به عنوان  Baseus  در آخر  

 محصوالت آن تغییری نخواهد داشت و تقریبا اکثر افرادی که از محصوالت این کمپانی

توانستند متناسب با نیاز فارغ از هر برندیاستفاده کرده اند رضایت کامل داشته اند و   

 .که استفاده می کنند نیاز خود را برطرف سازند

 پادکست صوتی مقاله

[audio mp3="https://pro-island.com/wp-content/uploads/2021/12/ 1-باسئوس .mp3"][/audio] 
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