
 

 

 

 

 قیمت بریال کیت ردیف

 V        3A         460000 30 – 0منبع تغذیه آزمایشگاهی  107

 220000 (DCولت 199تا  0)نمایشگر ولتاژ ولت متر دیجیتال       108

 230000 آمپر( 5تا  0)نمایشگر مقدار جریان آمپر متر دیجیتال    109

 100000 پری میکروفون دینامیکی 110

 140000 پری آمپلی فایر مونو  111

 280000 پری آمپلی فایر استریو با چهار ولوم       )حرفه ایی( 112

 160000 اکوی دیجیتال 113

 850000 کاناله 3مجهز به میکسر صوتی اکو آمپلی فایر همراه   114

 WATT                      90000 12وات مونو  12آمپلی فایر  115

 WATT                      110000 20وات مونو  20آمپلی فایر  116

 WATT                     170000 40وات مونو  40آمپلی فایر  117

 WATT                     200000 60وات مونو  60آمپلی فایر  118

 WATT               370000 125سوپر آمپلی فایر قدرت مونو  119

 WATT                  180000 24وات استریو  24آمپلی فایر  120

 WATT                  230000 50وات استریو  50آمپلی فایر  121

 WATT                  340000 80وات استریو  80آمپلی فایر  122

 WATT                  400000 120وات استریو  120آمپلی فایر  123

 WATT             740000 250سوپر آمپلی فایر قدرت استریو  124

 IC 20 WATT                            160000بلندگوی دستی با  125

 MK-F1 400000مدل                               فلزیاب آموزشی 126

 MK-F2 750000مدل                         VLFفلزیاب آموزشی 127

 MK-F3 000/400/1مدل                           PI فلزیاب آموزشی 128

 380000 روبات فراری 129

 400000 روبات تعقیب نور 130

 450000 روبات مسیریاب )تعقیب خط( 131

 700000 کاناله رادیویی 4روبات کنترل از راه دور  132

 380000 روبات کنترلی با سیم )همه کاره( 133

 470000 روبات جنگجو  134
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 ریالبقیمت  کیت ردیف

 230000 (خروجی لحظه اییکنترل از راه دوریک کاناله مادون قرمز ) 84

 230000 دائم(خروجی کنترل از راه دوریک کاناله مادون قرمز       ) 85

 260000 لحظه ایی و دائم()کاناله مادون قرمز    2کنترل از راه دور  86

 250000 کاناله رادیویی      )خروجی لحظه ایی( 2کنترل از راه دور  87

 250000 کاناله رادیویی             )خروجی دائم( 2کنترل از راه دور  88

 300000 ایی(کاناله رادیویی      )خروجی لحظه  4کنترل از راه دور  89

 300000 کاناله رادیویی            )خروجی دائم( 4کنترل از راه دور  90

 300000 کاناله رادیویی      )قابل برنامه ریزی( 2کنترل از راه دور  91

 350000 کاناله رادیویی     )قابل برنامه ریزی( 4کنترل از راه دور  92

 210000 )با گیرندگی عالی(             ICبا  AMرادیو موج متوسط  93

 230000 )با گیرندگی عالی(           ICدیجیتالی با  FMرادیو موج  94

 280000 )با گیرندگی عالی(         IC( با AM + FMموج ) 2رادیو  95

 FM 80000فرستنده یک ترانزیستوری موج  96

 FM 100000فرستنده دو  ترانزیستوری موج  97

 80000 میکروفون مخفی + استراق سمع بی سیم 98

 FM 100000جاسوس تلفنی  99

 120000 استراق سمع + سمعک قوی 100

 280000 جدیدیا صدایاب حرفه ایی             2استراق سمع قوی  101

 180000 طرفه با بوق خبرکن 2آیفون  102

 180000 ولت اتوماتیک 6شارژر  103

 180000 اتوماتیکولت  12شارژر  104

 220000 ولت با خروجی اضطراری با مدار رله 12شارژر  105

 V        1.5A      340000 30 – 0منبع تغذیه آزمایشگاهی  106

 

 

WWW.MAHRAMKIT.COM                      
E-MAIL : MAHRAMKIT@YAHOO.COM  

 

 

 

 

 1397 ماه اردیبهشت

 قیمت بریال کیت ردیف

   

 

 قیمت بریال کیت                                    ردیف

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 کیت های تولید شده جدید

 

  تهیه فرمائید. WWW.MAHRAMKIT.COMیت ، احتمال تغییر قیمت ها بدون اطالع قبلی در هر زمان وجود دارد. بنابراین قبل از هر خرید لیست جدید کیت ها را می توانید از طریق سابا توجه به تغییر روزانه قیمت قطعات الکترونیکتوجه : 

 

http://www.mahramkit.com/

