ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ
 ١١٠٩ﻛﯿﺖ ﻣﻮزﻳﻜﺎل اﻣﺎم ﻋﻠﻲ ٣ ،ﺗﺎ  ١٢وﻟﺖ "ﺟﺪﻳﺪ"
 ١١١٠ﻛﯿﺖ ﻗﻔﻞرﻣﺰ دﻳﺠﯿﺘﺎل ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮ "ﺟﺪﻳﺪ"
 ١١١١ﻛﯿﺖ ﺷﻤﺎرﻧﺪه ھﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺷﺶ رﻗﻤﻲ )(IN ONE ٣
 ١١١٢ﻛﯿﺖ ﺷﻤﺎرﻧﺪه دﻳﺠﯿﺘﺎل ﭼﮫﺎر رﻗﻤﻲ ﺻﻌﻮدي و ﻧﺰوﻟﻲ
 ١١١٣ﻛﯿﺖ ﺗﺎﻳﻤﺮ ﺑﺮف ﭘﺎك ﻛﻦ ،ﻓﻼﺷﺮ ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎل
 ١١١۴ﻛﯿﺖ اﻛﻮ دﻳﺠﯿﺘﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﯿﻨﺎﺗﻮري "ﺟﺪﻳﺪ"
 ١١١۵Eﻛﯿﺖ ﺿﺒﻂ ﺻﻮت دﻳﺠﯿﺘﺎﻟﻲ ٨٠ ،ﺛﺎﻧﯿﻪ APR2060 ،
 ١١١۶Dﻛﯿﺖ ﺿﺒﻂ ﺻﻮت دﻳﺠﯿﺘﺎﻟﻲ ٢۶٠ ،ﺛﺎﻧﯿﻪ
 ١١١٧ﻛﯿﺖ ﭼﺸﻤﻜﺰن ﺑﺎ دﻳﻮد ﻧﻮراﻧﻲ ٣ /وﻟﺖ
 ١١١٩ﻛﯿﺖ ﻣﻮزﻳﻜﺎل ﺗﺮﻛﻲ
 ١١٢٠ﻛﯿﺖ ﻣﻮزﻳﻜﺎل ﻋﺮﺑﻲ
 ١١٢١ﻛﯿﺖ ﻣﻮزﻳﻚ ھﻨﺪي
 ١١٢٢ﻛﯿﺖ ﻣﻮزﻳﻚ ﺗﻮﻟﺪت ﻣﺒﺎرك )اﻳﺮاﻧﻲ(
 ١١٢۴ﻛﯿﺖ ﻣﻮزﻳﻚ ﻧﻲﻧﻲ)ﻋﺮوﺳﻚ ﻳﺎ ﺟﮫﺎن ﻛﻮﭼﻚ(
 ١١٢۵ﻛﯿﺖ ﻣﻮزﻳﻚ آذري
 ١١٢۶ﻛﯿﺖ ﻣﻮزﻳﻚ ﻣﻜﺰﻳﻜﻲ )ﺟﺮﻳﻨﮓ ﺟﺮﻳﻨﮓ( Jingle Bell tone
 ١١٢٨ﻛﯿﺖ ﻣﻮزﻳﻚ اي اﻳﺮان )ﺟﺪﻳﺪ(
 ١١٢٩ﻛﯿﺖ ﺻﺪاي ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺰرﻋﻪ )ﭘﻨﺞ ﺻﺪا(
 ١١٣٠ﻛﯿﺖ ﺻﺪاي ﺳﮓ )واق واق(  ۵وات
 ١١٣١cﻛﯿﺖ ﺻﺪاي ﺧﻨﺪه ﺷﯿﻄﺎﻧﻲ  ۶ /اﻟﻲ  ١٢وﻟﺖ
 ١١٣٣ﻛﯿﺖ ﺻﺪاي اردك ۵ ،وات
 ١١٣۴cﻛﯿﺖ ﺑﻮق ﺧﺮي  ۵وات
 ١١٣۶ﻛﯿﺖ ﺑﻮق دﻧﺪه ﻋﻘﺐ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ )ﺑﯿﻖ ﺑﯿﻖ(
 ١١٣٧ﻛﯿﺖ ﻣﯿﻜﺴﺮ ﺻﻮﺗﻲ  ٣ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ ﭘﺮي ﺗﻮن ﻛﻨﺘﺮل
 ١١٣٨ﻛﯿﺖ ﭘﺮي ﺗﻮنﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮﻧﻮ ﺑﺎ  ٣وﻟﻮم ﻛﻨﺘﺮل
 ١١٣٩ﻛﯿﺖ ﭘﺮي ﺗﻮنﻛﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮﻳﻮ )ﺑﺎ  ٣وﻟﻮم اﺳﺘﺮﻳﻮ(
 ١١۴٠ﻛﯿﺖ ﭘﺮي آﻣﭙﻠﻲﻓﺎﻳﺮ ﻣﻮﻧﻮ ھﻤﻪ ﻛﺎره ،ﺣﺮﻓﻪاي
 ١١۴١ﻛﯿﺖ ﭘﺮي آﻣﭙﻠﻲﻓﺎﻳﺮ اﺳﺘﺮﻳﻮ ھﻤﻪ ﻛﺎره ،ﺣﺮﻓﻪاي
 ١١۴٢ﻛﯿﺖ اﻣﭙﻠﻲﻓﺎﻳﺮاﺳﺘﺮﻳﻮ ٢٠وات واﻗﻌﻲ ،ﻣﺠﮫﺰﺑﻪﺗﻮنﻛﻨﺘﺮل
 ١١۴٣ﻛﯿﺖ اﻣﭙﻠﻲﻓﺎﻳﺮ ھﻤﺮاه) ،اﻛﻮھﻤﺮاه( ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ اﻛﻮوﻣﯿﻜﺴﺮ
 ١١۴۵ﻛﯿﺖ ﺳﺎﻋﺖ وﺗﻘﻮﻳﻢ دﻳﺠﯿﺘﺎل ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ ده زﻧﮓ و دو ﺗﺎﻳﻤﺮ
 ١١۴٩Dﻛﯿﺖ ﺗﺎﻳﻤﺮ دﻳﺠﯿﺘﺎل  /دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )ﻳﻚ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﺎ  ١٠٠ﺳﺎﻋﺖ( ﺟﺪﻳﺪ
 ١١۵٠ﻛﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﮫﺎي ﻧﻮراﻧﻲ اﺳﺘﺎپ  STOPﺑﺎ  ۵٠دﻳﻮد ﻧﻮراﻧﻲ
 ١١۵١Fﻛﯿﺖ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت و ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮدﻳﺠﯿﺘﺎل)دﻣﺎﺳﻨﺞ( ﺑﺎﻣﯿﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮ
 ١١۵٢ﻛﯿﺖ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ دﻳﺠﯿﺘﺎل )دﻣﺎﺳﻨﺞ(
 ١١۵٣ﻛﯿﺖ ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ )اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺟﻮﺟﻪ ﻛﺸﻲ و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ(
 ١١۵۴Eﻛﯿﺖ روﺑﺎت ﺷﺶ ﻛﺎره  /ﻣﺎز ،رﻳﻤﻮت ،ﻧﻮرﻳﺎب ،اﺗﺶ ﻳﺎب ،ﺻﺪا و
 ١١۵۵Bﻛﯿﺖ روﺑﺎت ﻣﺴﯿﺮﻳﺎب  /ﭼﮫﺎر ﻛﺎره  +ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن رﻳﻤﻮت
 ١١۵۶ﻛﯿﺖ روﺑﺎت ﻣﺴﯿﺮﻳﺎب  /ﭼﮫﺎر ﻛﺎره  /ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ رﻳﻤﻮت
 ١١۵٧ﻛﯿﺖ ﻓﻼﺷﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﻳﺮ  ١٢وﻟﺖ ۴ ،اﻟﻲ  ١٢ﻛﺎﻧﺎل )ﻣﯿﻜﺮو(
 ١١۵٨ﻛﯿﺖ ﻓﻼﺷﺮ ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي  ١٢وﻟﺖ )ﻣﯿﻜﺮو(
 ١١٧١ﻛﯿﺖ اﻟﻜﺘﺮﺳﯿﺘﻪ  /آﻣﻮزش  ٧ﻣﺪار اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
 ١١٧٣ﻛﯿﺖ رﻳﻤﻮت ﻛﻨﺘﺮل ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎل )ﺑﺎ ﺧﺮوﺟﻲ ﻟﺤﻈﻪاي و داﺋﻢ(
 ١١٧۴cﻛﯿﺖ رﻳﻤﻮت ﻛﻨﺘﺮل دو ﻛﺎﻧﺎل )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي(
 ١١٧۵ﻛﯿﺖ رﻳﻤﻮت ﻛﻨﺘﺮل ﭼﮫﺎر ﻛﺎﻧﺎل )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي(
 ١١٧٧ﻛﯿﺖ رﻳﻤﻮت ﻛﻨﺘﺮل ﭼﮫﺎر ﻛﺎﻧﺎل )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي( ﺑﺮد ﺑﺎﻻ
 ١١٧٨ﻛﯿﺖ رﻳﻤﻮت ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺶ ﻛﺎﻧﺎل )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي(
 ١١٧٩Bﻛﯿﺖ رﻳﻤﻮت ﻛﻨﺘﺮل دوازده ﻛﺎﻧﺎل )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي(
 ١١٨١ﻛﯿﺖ ﺟﺸﻨﻮاره ﻧﻮر )ﭘﺮوژه ﻣﯿﻜﺮو( ٣٢led
 ١١٨٣ﻛﯿﺖ ﺗﺎﻳﻤﺮ  ٨ﻛﺎﻧﺎل دﻳﺠﯿﺘﺎل )ﺗﺎﻳﻤﺮ (PLC
 ١١٨۵ﻛﯿﺖ ﻛﻨﺘﺮل از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ،ﭘﻨﺞ ﻛﺎﻧﺎل  +اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ
 ١١٨٧ﻛﯿﺖ ﻣﺘﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ ،اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﯿﻚ ULTRASONIC
 ١١٩٠Bﻛﯿﺖ ﺳﺎﻋﺖ و ﺗﺎﻳﻤﺮ ﭘﺮوﮔﺮاﻣﺮي ﺳﺎﻟﻨﻲ LED
 ١١٩١ﻛﯿﺖ ﺳﺎﻋﺖ و ﺗﺎﻳﻤﺮ ﭘﺮوﮔﺮاﻣﺮي ﺳﺎﻟﻨﻲ Seven segment 5x7
 ١١٩٣ﺳﺎﻋﺖ و دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺳﺎﻟﻨﻲ ) Seven segment 9x12آﻣﺎده(
 ١١٩۴ﻛﯿﺖ ﺳﺎﻋﺖ دﻳﺠﯿﺘﺎل ،ﺑﺎ ده آﻻرم ٢۴ﺳﺎﻋﺘﻪ
 ١٢٠٠١ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ  / ١ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ
 ١٢٠٠٢ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ  / ٢ﺳﻄﺢ دو
 ١٢٠١٠ﺑﺴﺘﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﻌﺎت ﺑﺮش ﺣﺮارﺗﻲ )اﻟﻤﻨﺖ ,ﺳﯿﻢ ,ﻣﻘﺎوﻣﺖ و (led
 ١٢٠١٢ﺑﺴﺘﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق/ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﺘﻪ ﺑﺎ اھﻦ رﺑﺎ
 ١٢٠١۴ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪار ﺟﻌﺒﻪ ﻣﻮزﻳﻜﺎل
 ١٢٠١۶ﺑﺴﺘﻪ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ )ﻛﺎر آﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺎل ﻧﮫﻢ(
 ١٢٠١٧ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺎﻧﺴﻮر  +ﭼﻮب )ﻛﺎر آﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺎل ﻧﮫﻢ(
 ١٢٠١٨ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ  +ﭼﻮب )ﻛﺎر آﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺎل ﻧﮫﻢ(
 ١٢٠۵٢ﭘﻚ روﺑﺎت ﺟﻨﺠﮕﺠﻮ
 ١٢٠۵٣ﻛﯿﺖ ﻓﻠﺰﻳﺎب  PIﭘﺮ ﻗﺪرت )ﻃﺮح ﺷﻤﺎره  ۵ﻣﺠﻠﻪ ﻛﺎﻧﻮن(
 ١٢٠۵۴ﻛﯿﺖ روﺑﺎت ﺧﻮرﺷﯿﺪي  ۶ﻛﺎره ) NO.2011Aﺳﺒﺰ(
 ١٢٠۵۵ﻛﯿﺖ روﺑﺎت ﺧﻮرﺷﯿﺪي  ۶ﻛﺎره ﺟﺪﻳﺪ ) NO.2111ﻧﺎرﻧﺠﻲ(
 ١٢٠۵۶ﻛﯿﺖ روﺑﺎت ﺧﻮرﺷﯿﺪي  ٣ﻛﺎره NO.2019 Transformers
 ١٢٠۵٧ﻛﯿﺖ  ٧ﻛﺎره ﺧﻮرﺷﯿﺪي )ﻣﺎﺷﯿﻦ( NO.2113
 ١٢٠۵٨ﻛﯿﺖ  ٧ﻛﺎره ﺧﻮرﺷﯿﺪي )ﻓﻀﺎﻳﻲ( NO.2117
 ١٢٠۵٩Bﻛﯿﺖ  ١۴ﻛﺎره ﺧﻮرﺷﯿﺪي NO.2115
 ١٢٠۶٠Aﻛﯿﺖ اﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻪ روﺑﺎت ﺧﻮرﺷﯿﺪي اﺳﺐ NO.2017
 ١٢٠۶١Aﻛﯿﺖ رﺑﺎت ﻣﺎرﻣﻮﻟﻚ NO.2137
 ١٢٠۶٢Aﻛﯿﺖ اﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺎﺧﺖ  ۴روﺑﺎت ﺧﻮرﺷﯿﺪي داﻳﻨﺎﺳﻮر NO.2125
 ١٢٠٧٣ﻛﯿﺖ اﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺎﺧﺖ روﺑﺎت ﻋﻨﻜﺒﻮت NO.247
 ١٢٠٨٠ﻛﯿﺖ اھﻦ رﺑﺎ داﻧﺶ اﻣﻮزي
 ١٢٠٨١ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻣﻮزﺷﻲ  ۴٠ﭘﺮوژه آردوﻳﻨﻮ
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ﺑﻬﻨﺎم ﮐﯿﺖ

١٣٩۶/١١/١١

 ١٠٠١ﻛﯿﺖ ﺟﺎﺳﻮس ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨﻲ
 ١٠٠٣ﻛﯿﺖ ﻣﻮزﻳﻜﺎل  ۵وات ،ﺑﺎ آھﻨﮓ ﺳﺎرا ﻛﺮو
 ١٠٠۴ﻛﯿﺖ ﻣﯿﻜﺮوﻓﻮن ﺑﯿﺴﯿﻢ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﺎﻻ ١٫۵ ،وﻟﺖ
 ١٠٠۵ﻛﯿﺖ ﺳﻮﭘﺮ دزدﮔﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﺪارات ﺟﺪﻳﺪ )دزدﮔﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪاي(
 ١٠٠۶ﻛﯿﺖ اژﻳﺮ  ۵ﺻﺪا  ١٠وات ،ﻣﺨﺼﻮص اﻋﻼم ﺧﻄﺮ دزدﮔﯿﺮ
 ١٠٠٧ﻛﯿﺖ ﻗﻠﺐ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ ﺑﺎ  LED ۴٠دﻳﻮد ﻧﻮراﻧﻲ
 ١٠٠٨ﻛﯿﺖ ﻗﻠﺐ ﺳﺤﺮآﻣﯿﺰ ﺑﺎ  LED ١۶دو رﻧﮓ
 ١٠١٠ﻛﯿﺖ اﻣﭙﻠﻲﻓﺎﻳﺮ ﺗﻠﻔﻦ ،ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺻﺪاي ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ
 ١٠١۴ﻛﯿﺖ دزدﮔﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﺪار ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ،ﺗﺎﻳﻢ ﺧﺮوج و آژﻳﺮ
 ١٠١۶ﻛﯿﺖ ﻛﻨﺘﺮل دور ﻣﻮﺗﻮر  ,دﻳﻤﺮ DC 30V 10A
 ١٠١٧ﻛﯿﺖ ﺳﺘﺎره درﺧﺸﺎن ﺑﺎ  LED 31و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ
 ١٠١٩ﻛﯿﺖ ﺻﻮت ﺳﻨﺞ اﺳﺘﺮﻳﻮ ﺑﺎ  LED 14و وﻟﻮم ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
 ١٠٢٠ﻛﯿﺖ ﻛﻨﺘﺮل دور ﻣﻮﺗﻮر  ,دﻳﻤﺮ DC 5A
 ١٠٢١ﻛﯿﺖ ﻣﺒﺪل وﻟﺘﺎژ  ١٢وﻟﺖ ﺑﻪ وﻟﺘﺎژھﺎي  ۴/۵ ، ٣ ،١/۵و ۶
 ١٠٢٢ﻛﯿﺖ ﻣﺒﺪل وﻟﺘﺎژ  ٢۴و  ١٢وﻟﺖ ﺑﻪ وﻟﺘﺎژھﺎي  ٧٫۵اﻟﻲ ١٢
 ١٠٢۴ﻛﯿﺖ ﺗﺎﻳﻢ ﺳﻮﻳﭻ ﻳﺎ ﺗﺎﻳﻤﺮ ھﻤﻪ ﻛﺎره ،ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ رﻟﻪ
 ١٠٢۵cﻛﯿﺖ رادﻳﻮ ﮔﻮﺷﻲ ﺑﺎ آيﺳﻲ ،وﻟﺘﺎژ  ١٫۵وﻟﺖ
 ١٠٢۶ﻛﯿﺖ رادﻳﻮ ﺑﺎ آﻣﭙﻠﻲﻓﺎﻳﺮ ﻗﻮي ،ﺑﺎ دو آيﺳﻲ ٣ ،وﻟﺖ )ﺟﺪﻳﺪ(
 ١٠٢٧ﻛﯿﺖ ﭼﺸﻤﻚزن دو ﻛﺎﻧﺎل ،ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺎ LED ۴٠
 ١٠٢٨ﻛﯿﺖ ﻣﯿﻜﺮوﻓﻮن ﻣﺨﻔﻲ )اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﺑﺎﻧﺪ  (FMﺣﺴﺎس
 ١٠٢٩ﻛﯿﺖ ﮔﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ ﺑﺎ  LED 32و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ
 ١٠٣١ﻛﯿﺖ زﻧﮓ ھﺸﺪاردھﻨﺪه دﻳﻨﮓداﻧﮓ ،اﺗﻮ ﺳﺖ ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻌﺒﻪ
 ١٠٣١boxﺟﻌﺒﻪ ﺳﻮراﺧﺪار ) ٩ × ١٢دﻳﻨﮓداﻧﮓ( ھﻤﺮاه ﻛﯿﺖ
 ١٠٣٢ﻛﯿﺖ ﺟﺎﺳﻮس ﺣﺮﻓﻪ اي  /اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻲ
 ١٠٣٣ﻛﯿﺖ رﻧﮕﯿﻦ ﻛﻤﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ ﺑﺎ  LED 24و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ
 ١٠٣۴ﻛﯿﺖ اﻣﭙﻠﻲﻓﺎﻳﺮ ﻣﻮﻧﻮ  /دو وات  ۴ /اﻟﻲ  ٩وﻟﺖ
 ١٠٣۵ﻛﯿﺖ اﻣﭙﻠﻲ ﻓﺎﻳﺮ اﺳﺘﺮﻳﻮ ﻳﻚ وات
 ١٠٣۶ﻛﯿﺖ ﭼﺮخ ﻓﻠﻚ ﺗﻤﺎم اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ ﻳﺎ ﭼﺮخ ﮔﺮدان ﺑﺎ LED 24
 ١٠٣٧ﻛﯿﺖ ﭼﺸﻤﻚزن ﺳﻪ ﻛﺎﻧﺎل ،ﺑﺎ  LED 3و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ
 ١٠٣٨ﻛﯿﺖ ﻓﺮﻓﺮه اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ ،ﺑﺎ  LED 30و وﻟﻮم ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ
 ١٠٣٩Dﻛﯿﺖ ﭼﺮاغ راھﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎ  ١٢دﻳﻮد ﻧﻮراﻧﻲ
 ١٠۴٠ﻛﯿﺖ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه  FMﺑﺎ ﺟﻌﺒﻪ و آﻧﺘﻦ ﻣﺨﺼﻮص
 ١٠۴٢ﻛﯿﺖ ﭼﺸﻤﻚزن ﺳﻪ ﻗﻠﻮ ،ﺑﺎ ﺷﺶ دﻳﻮد ﻧﻮراﻧﻲ
 ١٠۴۴ﻛﯿﺖ دزدﮔﯿﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ /ﺗﺎﻳﻢ ﻓﻮري ،ﺗﺄﺧﯿﺮي ،ﺗﺎﻳﻢ آژﻳﺮ
 ١٠۴۶ﻛﯿﺖ اﻳﻔﻮن دو ﻃﺮﻓﻪ  /ارﺗﺒﺎط داﺧﻠﻲ )ﺑﻮق ﺧﺒﺮﻛﻨﻨﺪه(
 ١٠۴٧ﻛﯿﺖ زﻧﮓ ﻣﻮزﻳﻜﺎل  ٢٢٠وﻟﺖ
 ١٠۴٨ﻛﯿﺖ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه دو ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮري  FMﺑﺪون ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ
 ١٠۴٩ﻛﯿﺖ ﺗﺎﻳﻤﺮ دو زﻣﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﻚ) ،ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻣﻜﺮر(
 ١٠۵١ﻛﯿﺖ ﺻﻮت ﺳﻨﺞ ﻣﻮﻧﻮ ﺑﺎ  ١١دﻳﻮدﻧﻮراﻧﻲ ،دو ﻃﺮﻓﻪ
 ١٠۵٢Bﻛﯿﺖ ﻣﻮزﻳﻚ ﺳﺮﻳﺎل اﻣﺎم ﻋﻠﻲ ،ﺗﺎﻳﻤﺪار ،ﺑﺎ زﻣﺎن  ٣٠ﺛﺎﻧﯿﻪ
 ١٠۵۴ﻛﯿﺖ اﻣﭙﻠﻲﻓﺎﻳﺮ  ١٠وات ،ﻣﻮﻧﻮ  ۶ ،اﻟﻲ  ١٢وﻟﺖ
 ١٠۵۵ﻛﯿﺖ آﻣﭙﻠﻲ ﻓﺎﻳﺮ اﺳﺘﺮﻳﻮ RMS 30W
 ١٠۵۶ﻛﯿﺖ اﻣﭙﻠﻲﻓﺎﻳﺮ  ٢٠وات ،اﺳﺘﺮﻳﻮ ۶ ،اﻟﻲ  ١٢وﻟﺖ
 ١٠۵٧ﻛﯿﺖ ﻣﻮزﻳﻜﺎل  ۴آھﻨﮓ ﻋﺮﺑﻲ ،ﺗﺮﻛﻲ ،ﺳﺎراﻛﺮو ،ھﭙﻲﺑﺮزدي
 ١٠۵٩ﻛﯿﺖ ﺳﺘﺎره ﻧﻮراﻧﻲ ﺑﺎ ) LED 20ﺳﺘﺎره ﭼﺸﻤﻜﺰن(
 ١٠۶٠ﻛﯿﺖ اژﻳﺮ ﺧﻄﺮ)آژﻳﺮ ﺣﺮﻓﻪاي  ١۵وات( اﻋﻼم ﺧﻄﺮدزدﮔﯿﺮ
 ١٠۶٢ﻛﯿﺖ اﻣﭙﻠﻲﻓﺎﻳﺮ  ٣٠وات ﻣﻮﻧﻮ ١٢ ،وﻟﺖ  ٢آﻣﭙﺮ
 ١٠۶٣ﻛﯿﺖ دزدﮔﯿﺮ ﻧﻮري ﺑﺎ آﻻرم ،ﺑﺎدﻓﺘﺮﭼﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ
 ١٠۶۴آﻣﭙﻠﻲ ﻓﺎﻳﺮ  ۶٠وات اﺳﺘﺮﻳﻮ
 ١٠۶۵آﻣﭙﻠﻲ ﻓﺎﻳﺮ  ١+٢دو ﺑﺎﻧﺪ  ١۵وات  +ﻳﻚ ﺳﺎب  ٣٠وات
 ١٠۶۶ﻛﯿﺖ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ دﺳﺘﻲ ،ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﻜﺮوﻓﻮن ﺧﺎزﻧﻲ
 ١٠۶٧ﻛﯿﺖ دﻳﻤﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ  ٢٢٠وﻟﺖ  ٣٠٠٠وات ,ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ
 ١٠۶٨ﻛﯿﺖ دﻳﻤﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ  ٢٢٠وﻟﺖ  ١٨٠٠وات
 ١٠۶٩ﻛﯿﺖ دﻳﻤﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ  ٢٢٠وﻟﺖ  ۵٠٠وات
 ١٠٧٣Dﻛﯿﺖ ﻓﻼﺷﺮ ﭘﻠﯿﺴﻲ /دو ﻳﺎ ﺳﻪ ﻛﺎﻧﺎل  ١٢وﻟﺖ  ،دو ﺑﺎر ﺗﻜﺮار
 ١٠٧۴cﻛﯿﺖ ﻓﻼﺷﺮ ﭘﻨﺞ ﻛﺎﻧﺎل  ۶اﻟﻲ  ١٢وﻟﺖ ،دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )ﭘﺎﻧﺪوﻟﻲ(
 ١٠٧۵ﻛﯿﺖ داﻳﺮهﻧﻮر ﻳﺎ ﻧﻮرﮔﺮدان دو رﻧﮓ در دو ﺣﺎﻟﺖLED20 /
 ١٠٧۶ﻛﯿﺖ ﺳﻨﺠﺶ اﻋﺼﺎب ﺻﻮﺗﻲ )ھﻮﺷﯿﺎر و ﺑﯿﺪار(
 ١٠٧٩ﻛﯿﺖ ﺳﻮﻳﭻ ﺻﻮﺗﻲ )ﻛﻨﺘﺮل از راهدور ﺻﻮﺗﻲ( ﭘﺮ ﻗﺪرت
 ١٠٨٠ﻛﯿﺖ وﻟﺖﻣﺘﺮ ،آﻣﭙﺮﻣﺘﺮ دﻳﺠﯿﺘﺎل DC
 ١٠٨١ﻛﯿﺖ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨﻲ )ﺿﺪ اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ(
 ١٠٨٢cﻛﯿﺖ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ ﺑﺎ  ٣٢دﻳﻮد ﻧﻮراﻧﻲ
 ١٠٨۵Bﻛﯿﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه روان  // LED ٢٠٠ﺟﺪﻳﺪ
 ١٠٨۶cﻛﯿﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه روان LED ٨٣٢
 ١٠٨٨ﻛﯿﺖ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎھﻲ SWITCHER 3A 1.5~32V
 ١٠٨٩ﻛﯿﺖ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎھﻲ  ١٫۵اﻟﻲ  ٣٠وﻟﺖ ١A
 ١٠٩١ﻛﯿﺖ ﻓﻼﺷﺮ دو ﻛﺎﻧﺎل  ۶اﻟﻲ  ١٢وﻟﺖ ،ﺑﺎوﻟﻮم ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ
 ١٠٩٢ﻛﯿﺖ ﻓﻼﺷﺮ دو ﻛﺎﻧﺎل ﭘﺮ ﻗﺪرت Output: 12V 8A
 ١٠٩۴ﻛﯿﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺴﺎزﻳﺪ )ﭘﺎﻟﺲ(
 ١٠٩۶cﻛﯿﺖ اژﻳﺮ دوﭼﺮﺧﻪ ،ﺑﺎ ﻛﻠﯿﻪ وﺳﺎﻳﻞ ،آﻣﻮزﺷﻲ
 ١٠٩٨ﻛﯿﺖ ﺳﻪ ﻛﯿﺖ در ﻳﻚ ﻛﯿﺖ/ﺧﺒﺮﻛﻨﻨﺪه ﺻﻮﺗﻲ /ﺗﻠﮕﺮاف اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ
 ١٠٩٩ﻛﯿﺖ ﭼﺸﻢ ﺣﺴﺎس اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮدھﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ،ﻛﻠﯿﺪ ﻧﻮري
 ١١٠٠ﻛﯿﺖ ﻛﻠﯿﺪ ﻧﻮري  ٢٢٠وﻟﺖ ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ رﻟﻪ
 ١١٠١ﻛﯿﺖ آب ﺳﻨﺞ ﺣﺴﺎس
 ١١٠٢ﻛﯿﺖ اﻣﭙﻠﻲﻓﺎﻳﺮ  ۵٠وات اﺳﺘﺮﻳﻮ ١٢ ،وﻟﺖ )ﮔﯿﮕﺎ ﭘﺎور(
 ١١٠٣ﻛﯿﺖ ﮔﻮش ﺳﺤﺮآﻣﯿﺰ ،ﻛﻠﯿﺪ ﺟﺎدوﻳﻲ
 ١١٠۴ﻛﯿﺖ دزدﮔﯿﺮﻣﻮﺗﻮر /دزدﮔﯿﺮ ﺿﺮﺑﻪاي /ﺷﻮك ﺳﻨﺴﻮر
 ١١٠۵Eﻛﯿﺖ زﻧﮓ دﻳﻨﮓ داﻧﮓ ،ﺑﺮاي ﭘﯿﺞ و زﻧﮓ ﻣﻨﺎزل ٣ ،اﻟﻲ  ١٢وﻟﺖ //
 ١١٠۶ﻛﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ )ﺗﺎﻳﻤﺮ ﻣﻌﻜﻮس(
 ١١٠٧ﻛﯿﺖ اژﻳﺮ ﺳﻮﭘﺮ آﻻرم ﺑﺎ  ٣ﺻﺪا ،اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﻚ ١٠ ،وات
 ١١٠٨ﻛﯿﺖ ﻓﻼش ﭼﺸﻤﻜﺰن ،ﻓﻼﺷﺮ ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎل  ٢٢٠وﻟﺖ
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