
بعضی نی های . شودمیلف آن تولید د و انواع مختوجود ندار شناسیممینی نوشیدنی تنها به شکلی که ما 

دارند. تریایحرفهو بعضی نی های دیگر جنبه  شوندمیجهت سرگرمی و زیبایی ساخته  صرفا  نوشیدنی   

 

تصفیه کننده اضطراری نی  

برای مواقعی طراحی شده است که آب نوشیدنی تمیز در دسترس آب تصفیه  راری یا نینی نوشیدنی اضط

های موجود در این نی  فیلتراز هر آبی بدون نگرانی از آلودگی بنوشید.  توانیدمینیست. با استفاده از این نی ها 

موجود در آب که باعث بیماری در انسان  هایانگلها ) المبلیا ژیاردیا ها و پتوزپوریدیومکریدرصد از  9999

. بسیاری از شودمیجا  راحتیبه. نی تصفیه آب بسیار کوچک است و در جیب یا کیف برندمی( را از بین شوندمی

لیتر آب را تصفیه  57تا  تواندمینی تصفیه  به همراه دارند. اضطراریطبیعت گردان این نی ها را برای موارد 

گرم دارد و برای  022نی تصفیه آب وزنی حدود . کندمیبوی بد و طعم آب آلوده را فیلتر  طورهمینکند و 

مخصوص تمیز شود تا بهترین کارایی را داشته باشد. هایقطرهباید توسط  مدتطوالنینگهداری   

 

 نی نوشیدنی شبرنگ

دو نوع دارد. یک نوع نی شبرنگ درست مثل هر محصول شبرنگ دیگری در  درواقعنی نوشیدنی شبرنگ 

واقعی درست  هایچراغبا  درواقع. نوع دیگر این نی ها دهندمیکه در شب نور  شودمیمخصوص تولید  هایرنگ

از آن  وشوشستتا هزاران ساعت نور بدهد اما باید هنگام  تواندمی دارچراغنوع نی  این .دهندمیکه نور  شوندمی

نی ها باید تنها با آب گرم و با دست  اینضد آب است اما  کامال  دارچراغنی  بااینکه. مراقبت کرد تا خراب نشود

اما بعد از تمام شدن باطری قابل  کندمیبا باطری کار  دارچراغنی  .تا عمر باالیی داشته باشند شسته شوند

 تعویض نیست.

 

 نی نوشیدنی صدا دار

که با حرکت  شوندمیخالقیت در تولید نی پیشرفت زیادی کرده است. بعضی نی های نوشیدنی طوری طراحی 

 کهازآنجایی. کنندمیی پرندگان یا حیوانات دیگر را تولید صدای خاصی در میاید. بعضی نی ها صدا هاآنآب در 

زیر که در این تعطیالت زیاد استفاده  هالویینی بهتر است به نی نوشیدنی شویممیداریم به هالویین نزدیک 



است که با  خراشگوششبیه به یک جیغ یا فریاد  کندمی. صدایی که این نی تولید بیندازیمنگاهی  شودمی

شده است. هالووینبرای  العادهفوق، این نی نوشیدنی تبدیل به یک محصول حی اسکلتترکیب شدن با طرا  

 

این  یدهندهنشاناست و این نی ها  کاررفتهبهدر طراحی نی های نوشیدنی که در باال معرفی کردیم تفکر زیادی 

عرضه کرد. و پیچیده ای تازهلوازم را به شکل  ترینمعمولیحتی  توانمیخالقیت و مهندسی  باکمیهستند که   


