
 

 

بیشتری رو میخواین دستگاه ماینر بخرین ولی نمیدونین کدوم مدل بهتره ؟ یا شاید دستگاه ماینر داری و میخوای اطالعات 

حتی اگه تا االن به ماین کردن هم فکر نکرده باشی ممکنه بعد از .بدونی ؟ در هر حالت این ویدیو میتونه بهت کمک کنه  راجبش

استفاده کرد که لینکش رو توی توضیحات  asic miner valueبرای اینکار میشه از سایت دیدن این ویدیو نظرت عوض بشه .

 میتونید ببیند.

/https://www.asicminervalue.com 

 تاریخ ورودشون به بازار ،پس از ورود به این سایت لیستی از دستگاه ها رو میبینید که در مقابل هر کدوم اطالعاتی قرار داره مثل 

میزان هش ریت در ثانیه ، قدرت دستگاه ، الگوریتم استخراج و در نهایت هم میزان سود دهی در یک روز . میبینید که دستگاهی 

و رنگش رو دالر در یک روزه و به مرور به پایین که بریم این عدد کمتر میشه  408قرار داره میزان سود دهیش  1که در رتبه ی 

میزان برقی که مصرف میکنه  هزینه ی تا جایی که این درآمد روزانه به منفی میرسه. به این معنی که این دستگاهبه قرمزی میره 

ستجو کنید .. به طور مثال در ج. شما میتونید دستگاه مدنظرتون رو در این کانسبت به درآمدی که داره بیشتره و به صرفه نیستن

بسیار استفاده میشه .. با استفاده از کادر جستجو در این  iو  Jدر مدل های   bitman antminer s9در ایران از دستگاه های 

ری رو میشه ازش به قسمت صفحه اون رو جستجو میکنیم .. پس از پیدا کردن این دستگاه با انتخاب بر روش اطالعات کامل ت

اطالعاتی در  .ماه و یک سال  1روز  1اطالعاتی از جمله میزان سود خالص این دستگاه با کسر هزینه ی برق در طول دست اورد .

 و قدرت دستگاه در پایینش موجوده.هش ریت  ، رابطه با شرکت سازنده

ه ی ارز هایی که قابلیت استخراج رو با این دستگاه دارند رو در پایین این اطالعات هم میتونید قیمت جهانیه این دستگاه به عالو

 ببینید.

 

 

 

ما در  مشاوران با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا

دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیتلگرام و واتس آپ از طر  

 

 کانال تلگرام
 

 مشاورین در تلگرام 

 اینستاگرام           
https://pforex.vip 

 00971555406880 س:شماره تما
 پشتیبانی واتسآپ 

 کانال تلگرام
 

 مشاورین در تلگرام 

            اینستاگرام
https://pforex.vip 

 00971555406880 س:شماره تما
 پشتیبانی واتسآپ 

https://www.asicminervalue.com/
https://t.me/pforexcom
https://t.me/pforex
https://www.instagram.com/pforex/
https://www.instagram.com/pforex/
https://pforex.vip/
https://wa.me/971555406880
https://t.me/pforexcom
https://t.me/pforex
https://www.instagram.com/pforex/
https://pforex.vip/
https://wa.me/971555406880
https://www.instagram.com/pforex/
https://www.instagram.com/pforex/
https://t.me/pforex
https://t.me/pforexcom
https://wa.me/971555406880
https://t.me/pforex
https://t.me/pforexcom
https://wa.me/971555406880

