ليست قيمت فروش كاﻻ
 ١١٠٩كيت موزيكال امام علي ٣ ،تا  ١٢ولت "جديد"
 ١١١٠كيت قفلرمز ديجيتال مجهز به ميكروكنترلر
 ١١١١كيت شمارنده هوشمند ،شش رقمي )(IN ONE ٣
 ١١١٢كيت شمارنده ديجيتال چهار رقمي صعودي و نزولي
 ١١١٣كيت تايمر برف پاك كن ،فﻼشر يك كانال
 ١١١۴كيت اكو ديجيتال پيشرفته ،ميناتوري "جديد"
 ١١١۵Eكيت ضبط صوت ديجيتالي ٨٠ ،ثانيه APR2060 ،
 ١١١۶Dكيت ضبط صوت ديجيتالي ٢۶٠ ،ثانيه
 ١١١٧كيت چشمكزن با ديود نوراني ٣ /ولت
 ١١١٩كيت موزيكال تركي
 ١١٢٠كيت موزيكال عربي
 ١١٢١كيت موزيك هندي
 ١١٢٢كيت موزيك تولدت مبارك )ايراني(
 ١١٢۴كيت موزيك نيني)عروسك يا جهان كوچك(
 ١١٢۵كيت موزيك آذري
 ١١٢۶كيت موزيك مكزيكي )جرينگ جرينگ( Jingle Bell tone
 ١١٢٨كيت موزيك اي ايران )جديد(
 ١١٢٩كيت صداي حيوانات مزرعه )پنج صدا(
 ١١٣٠كيت صداي سگ )واق واق(  5وات
 ١١٣١cكيت صداي خنده شيطاني  ۶ /الي  ١٢ولت
 ١١٣٣كيت صداي اردك ۵ ،وات
 ١١٣۴cكيت بوق خري  ۵وات
 ١١٣۶كيت بوق دنده عقب اتومبيل )بيق بيق(
 ١١٣٧كيت ميكسر صوتي  ٣كانال مجهز به پري تون كنترل
 ١١٣٨كيت پري تونكنترل مونو با  ٣ولوم كنترل
 ١١٣٩كيت پري تونكنترل استريو )با  ٣ولوم استريو(
 ١١۴٠كيت پري آمپليفاير مونو همه كاره ،حرفهاي
 ١١۴١كيت پري آمپليفاير استريو همه كاره ،حرفهاي
 ١١۴٢كيت امپليفايراستريو ٢٠وات واقعي ،مجهزبهتونكنترل
 ١١۴٣كيت امپليفاير همراه) ،اكوهمراه( مجهز به اكووميكسر
 ١١۴۵كيت ساعت وتقويم ديجيتال مجهز به ده زنگ و دو تايمر
 ١١۴٩Dكيت تايمر ديجيتال  /دو برنامه )يك ثانيه تا  ١٠٠ساعت( جديد
 ١١۵٠كيت پيامهاي نوراني استاپ  STOPبا  ۵٠ديود نوراني
 ١١۵١Fكيت ترموستات و ترمومترديجيتال)دماسنج( باميكروكنترلر
 ١١۵٢كيت ترمومتر ديجيتال )دماسنج(
 ١١۵٣كيت كنترل دما و رطوبت )اتوماسيون جوجه كشي و گلخانه(
 ١١۵۴Eكيت روبات شش كاره  /ماز ،ريموت ،نورياب ،اتش ياب ،صدا و
 ١١۵۵Bكيت روبات مسيرياب  /چهار كاره  +قابليت اضافه كردن ريموت
 ١١۵۶كيت روبات مسيرياب  /پنج كاره  /مجهز به ريموت
 ١١۵٧كيت فﻼشر برنامه پذير  ١٢ولت ۴ ،الي  ١٢كانال )ميكرو(
 ١١۵٨كيت فﻼشر كامپيوتري  ١٢ولت )ميكرو(
 ١١۶٩كيت قفلرمز هوشمند  /قابل تبديل به كنترل از راه دور
 ١١٧٠كيت قفلريموت هوشمند مجهز به صفحه كليد بيسيم
 ١١٧١كيت الكترسيته  /آموزش  ٧مدار الكتريكي
 ١١٧٣كيت ريموت كنترل يك كانال )با خروجي لحظهاي و دائم(
 ١١٧۴cكيت ريموت كنترل دو كانال )برنامه ريزي(
 ١١٧۵كيت ريموت كنترل چهار كانال )برنامه ريزي(
 ١١٧٧كيت ريموت كنترل چهار كانال )برنامه ريزي( برد باﻻ
 ١١٧٨Bكيت ريموت كنترل هشت كانال )برنامه ريزي(
 ١١٧٩Bكيت ريموت كنترل دوازده كانال )برنامه ريزي(
 ١١٨١كيت جشنواره نور )پروژه ميكرو( 32led
 ١١٨٣كيت تايمر  ٨كانال ديجيتال )تايمر (PLC
 ١١٨۵كيت كنترل از طريق خط تلفن ،پنج كانال  +استراق سمع
 ١١٨٧كيت متر الكترونيك ،اولتراسونيك ULTRASONIC
 ١١٩٠Bكيت ساعت و تايمر پروگرامري سالني LED
 ١١٩١كيت ساعت و تايمر پروگرامري سالني Seven segment 5x7
 ١١٩٣ساعت و دماسنج سالني ) Seven segment 9x12آماده(
 ١١٩۴كيت ساعت ديجيتال ،با ده آﻻرم ٢۴ساعته
 ١٢٠٠١مجموعه آموزش الكترونيك  / ١مقدماتي
 ١٢٠٠٢مجموعه آموزش الكترونيك  / ٢سطح دو
 ١٢٠١٠بسته كامل قعات برش حرارتي )المنت ,سيم ,مقاومت و
 ١٢٠١٢بسته قطعات ساخت يك مولد برق/توليد الكتريسته با اهن
 ١٢٠١۴ساخت مدار جعبه موزيكال  +بلندگو و جاباطري
 ١٢٠١۶بسته قطعات الكتريكي ساخت جرثقيل )كار آفريني سال
 ١٢٠١٧قطعات ساخت اسانسور  +چوب )كار آفريني سال نهم(
 ١٢٠١٨قطعات ساخت جرثقيل  +چوب )كار آفريني سال نهم(
 ١٢٠١٩كيت حلزون اسباب بازي پايه نهم  /مونتاژي
 ١٢٠۵٢پك روبات جنجگجو
 ١٢٠۵٣كيت فلزياب  PIپر قدرت )طرح شماره  ۵مجله كانون(
 ١٢٠۵۴كيت روبات خورشيدي  ۶كاره ) NO.2011Aسبز(
 ١٢٠۵۵كيت روبات خورشيدي  ۶كاره جديد ) NO.2111نارنجي(
 ١٢٠۵۶كيت روبات خورشيدي  ٣كاره NO.2019 Transformers
 ١٢٠۵٧كيت  ٧كاره خورشيدي )ماشين( NO.2113
 ١٢٠۵٨كيت  ٧كاره خورشيدي )فضايي( NO.2117
 ١٢٠۵٩Bكيت  ١۴كاره خورشيدي NO.2115
 ١٢٠۶٠Aكيت اموزشي ساخت سه روبات خورشيدي اسب NO.2017
 ١٢٠۶٢Aكيت اموزشي ساخت  ۴روبات خورشيدي دايناسور NO.2125
 ١٢٠۶۴كيت اموزشي ساخت روبات غلت زن NO.2123
 ١٢٠٧٣كيت اموزشي ساخت روبات عنكبوت NO.247
 ١٢٠٨٠كيت اهن ربا دانش اموزي
 ١٢٠٨١مجموعه اموزشي  ۴٠پروژه آردوينو
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بهنام كيت

١٣٩٧/٠٧/١٠

 ١٠٠١كيت جاسوس مكالمات تلفني
 ١٠٠٣كيت موزيكال  ۵وات ،با آهنگ سارا كرو
 ١٠٠۴كيت ميكروفون بيسيم با قدرت باﻻ ١ ۵ ،ولت
 ١٠٠۵كيت سوپر دزدگير با مدارات جديد )دزدگير حرفهاي(
 ١٠٠۶كيت اژير  ۵صدا  ١٠وات ،مخصوص اعﻼم خطر دزدگير
 ١٠٠٧كيت قلب الكترونيك با  LED ۴٠ديود نوراني
 ١٠٠٨كيت قلب سحرآميز با  LED ١۶دو رنگ
 ١٠١٠كيت امپليفاير تلفن ،تقويت صداي تلفن توسط بلندگو
 ١٠١۴كيت دزدگير با مدار باز و بسته ،تايم خروج و آژير
 ١٠١۶كيت كنترل دور موتور  ,ديمر DC 30V 10A
 ١٠١٧كيت ستاره درخشان با  LED 31و كنترل سرعت
 ١٠١٩كيت صوت سنج استريو با  LED 14و ولوم كنترل حساسيت
 ١٠٢٠كيت كنترل دور موتور  ,ديمر DC 5A
 ١٠٢١كيت مبدل ولتاژ  ١٢ولت به ولتاژهاي  ۴/۵ ، ٣ ،١/۵و ۶
 ١٠٢٢كيت مبدل ولتاژ  ٢۴و  ١٢ولت به ولتاژهاي  ٧ ۵الي ١٢
 ١٠٢۴كيت تايم سويچ يا تايمر همه كاره ،مجهز به رله
 ١٠٢۵cكيت راديو گوشي با آيسي ،ولتاژ  ١ ۵ولت
 ١٠٢۶كيت راديو با آمپليفاير قوي ،با دو آيسي ٣ ،ولت )جديد(
 ١٠٢٧كيت چشمكزن دو كانال ،با قابليت افزايش تا LED ۴٠
 ١٠٢٨كيت ميكروفون مخفي )استراق سمع باند  (FMحساس
 ١٠٢٩كيت گل الكترونيك با  LED 32و كنترل سرعت
 ١٠٣١كيت زنگ هشداردهنده دينگدانگ ،اتو ست ،همراه با جعبه
 ١٠٣١boxجعبه سوراخدار ) ٩ × ١٢دينگدانگ( همراه كيت
 ١٠٣٢كيت جاسوس حرفه اي  /استراق سمع محيط با گوشي
 ١٠٣٣كيت رنگين كمان الكترونيك با  LED 24و كنترل سرعت
 ١٠٣۴كيت امپليفاير مونو  /دو وات  ۴ /الي  ٩ولت
 ١٠٣۵كيت امپلي فاير استريو يك وات
 ١٠٣۶كيت چرخ فلك تمام الكترونيك يا چرخ گردان با LED 24
 ١٠٣٧كيت چشمكزن سه كانال ،با  LED 3و كنترل سرعت
 ١٠٣٨كيت فرفره الكترونيك ،با  LED 30و ولوم كنترل سرعت
 ١٠٣٩Dكيت چراغ راهنمايي و رانندگي با  ١٢ديود نوراني
 ١٠۴٠كيت فرستنده  FMبا جعبه و آنتن مخصوص
 ١٠۴٢كيت چشمكزن سه قلو ،با شش ديود نوراني
 ١٠۴۴كيت دزدگير ماشين /تايم فوري ،تأخيري ،تايم آژير
 ١٠۴۶كيت ايفون دو طرفه  /ارتباط داخلي )بوق خبركننده(
 ١٠۴٧كيت زنگ موزيكال  ٢٢٠ولت
 ١٠۴٨كيت فرستنده دو ترانزيستوري  FMبدون سيم پيچ
 ١٠۴٩كيت تايمر دو زمانه تمام اتوماتيك) ،قطع و وصل مكرر(
 ١٠۵١كيت صوت سنج مونو با  ١١ديودنوراني ،دو طرفه
 ١٠۵٢Bكيت موزيك سريال امام علي ،تايمدار ،با زمان  ٣٠ثانيه
 ١٠۵۴كيت امپليفاير  ١٠وات ،مونو  ۶ ،الي  ١٢ولت
 ١٠۵۵كيت آمپلي فاير استريو RMS 30W
 ١٠۵۶كيت امپليفاير  ٢٠وات ،استريو ۶ ،الي  ١٢ولت
 ١٠۵٧كيت موزيكال  ۴آهنگ ،اي ايران ،عربي ،تركي ،هندي
 ١٠۵٩كيت ستاره نوراني با ) LED 20ستاره چشمكزن(
 ١٠۶٠كيت اژير خطر)آژير حرفهاي  ١۵وات( اعﻼم خطردزدگير
 ١٠۶٢كيت امپليفاير  ٣٠وات مونو ١٢ ،ولت  ٢آمپر
 ١٠۶٣كيت دزدگير نوري با آﻻرم ،بادفترچه آموزشي و بلندگو
 ١٠۶۴كيت امپليفاير  ۶٠وات استريو ١٢ ،ولت )گيگا پاور(
 ١٠۶۵آمپلي فاير  ١+٢دو باند  ١۵وات  +يك ساب  ٣٠وات
 ١٠۶۶كيت بلندگو دستي ،مجهز به ميكروفون خازني
 ١٠۶٧كيت ديمر الكترونيك  ٢٢٠ولت  ٣٠٠٠وات ,مجهز به فيلتر
 ١٠۶٨كيت ديمر الكترونيك  ٢٢٠ولت  ١٨٠٠وات
 ١٠۶٩كيت ديمر الكترونيك  ٢٢٠ولت  ۵٠٠وات
 ١٠٧٢چشمكزن پليسي ،دو برنامه  /با LED ۴٨
 ١٠٧٣Dكيت فﻼشر پليسي /دو يا سه كانال  ١٢ولت  ،دو بار تكرار
 ١٠٧۴cكيت فﻼشر پنج كانال  ۶الي  ١٢ولت ،دو برنامه )پاندولي(
 ١٠٧۵كيت دايرهنور يا نورگردان دو رنگ در دو حالتLED20 /
 ١٠٧۶كيت سنجش اعصاب صوتي )هوشيار و بيدار(
 ١٠٧٩كيت سويچ صوتي )كنترل از راهدور صوتي( پر قدرت
 ١٠٨٠كيت ولتمتر ،آمپرمتر ديجيتال DC
 ١٠٨١كيت محرمانه كننده مكالمات تلفني )ضد استراق سمع(
 ١٠٨٢cكيت نويسنده الكترونيك با  ٣٢ديود نوراني
 ١٠٨۵Bكيت تابلوي نويسنده روان  // LED ٢٠٠جديد
 ١٠٨۶cكيت تابلوي نويسنده روان LED ٨٣٢
 ١٠٨٨كيت منبع تغذيه آزمايشگاهي SWITCHER 3A 1.5~32V
 ١٠٨٩كيت منبع تغذيه متغير آزمايشگاهي  ١ ۵الي  ٣٠ولت ١A
 ١٠٩١كيت فﻼشر دو كانال  ۶الي  ١٢ولت ،باولوم كنترل سرعت
 ١٠٩٢كيت فﻼشر دو كانال پر قدرت Output: 12V 8A
 ١٠٩۴كيت تلفن بسازيد )پالس(
 ١٠٩۶cكيت اژير دوچرخه ،با كليه وسايل ،آموزشي
 ١٠٩٨كيت سه كيت در يك كيت/خبركننده صوتي /تلگراف الكترونيك
 ١٠٩٩كيت چشم حساس الكترونيك با كاربردهاي صنعتي ،كليد
 ١١٠٠كيت كليد نوري  ٢٢٠ولت مجهز به رله
 ١١٠١كيت آب سنج حساس
 ١١٠٣كيت گوش سحرآميز ،كليد جادويي
 ١١٠۴كيت دزدگيرموتور /دزدگير ضربهاي /شوك سنسور
 ١١٠۵Eكيت زنگ دينگ دانگ ،براي پيج و زنگ منازل ٣ ،الي  ١٢ولت
 ١١٠۶كيت سيستم تاخير الكترونيك )تايمر معكوس(
 ١١٠٧كيت اژير سوپر آﻻرم با  ٣صدا ،اتوماتيك ١٠ ،وات
 ١١٠٨كيت فﻼش چشمكزن ،فﻼشر يك كانال  ٢٢٠ولت

مشهد :خيابان سعدي ،پاساژ مهتاب ،فروشگاه بهنام كيت ،تلفن  ٣٢٢٥٢٢٧٣تلگرام ٠٩٠٣٢٢٥٤٠٩٠
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