
 

 

 

 

 لیوت تریال کیت ردیف

 600000 ٍلت یک آهپر  12تا   DC    5/4کٌترل دٍر هَتَر  52

 1100000 ٍلت دُ آهپر 24تا   DC        8کٌترل دٍر هَتَر  53

56   

 360000 ( تلٌذگَ  جاتاطری ٍتا )                 هَزیکال ای ایراى    54

 360000 (تلٌذگَ  جاتاطری ٍتا )                  هَزیکال اهام علی  55

 360000 (تلٌذگَ  جاتاطری ٍتا )                 هَزیکال ساراکَچَلَ  56

 360000 (تلٌذگَ  جاتاطری ٍتا )هَزیکال ترکی                          57

 360000 (تلٌذگَ  جاتاطری ٍتا )هَزیکال تَلذ                           58

 400000 هَزیکال لَی+ تَق دًذُ عمة  59

63   

 450000 خثرکي صَتی+ دزدگیر سیوی  60

 800000 رطَتت سٌج تا خرٍجی رلِ+آب سٌج +دزدگیر سیوی  61

 650000 دزدگیر ًَری یا چطن صَتی  62

 1300000 ( حرفِ ایی)ترًاهِ تاخرٍجی رلِ 4چطن الکترًٍیک تا  63

 1500000 (حرفِ ایی)چطن هادٍى لرهس تا خرٍجی رلِ               64

 1200000 (آشیر سیستن)دزدگیر اتَهثیل                                65

 1200000 (راُ اًذاز تَق هاضیي)دزدگیر اتَهثیل                     66

 1500000 (حرفِ ایی)هغازُ تا خرٍجی رلِ         + دزدگیر هٌسل  67

72   

 450000 آشیر پلیس  68

 480000 ( خثرکي صَتی+ پلیس )صذا                         2آشیر  69

 550000 صذا  3آشیر  70

 900000                                          (WATT 10)صذا  6آشیر  71

 1000000                              (WATT 25)ٍات   25سَپر آشیر  72

   

 2000000 (خطی)افکت ًَراًی                   10تا  1رلص ًَرّا  73

 2400000 (هذٍر)        افکت ًَراًی          10تا  2ّا رلص ًَر 74

 1800000 ساعت دیجیتال کَچک 75

 2x2.8 Size 3200000آتی            7Segتا  1ساعت دیجیتال  76

 2x2.8 Size 2800000لرهس           7Segتا  1ساعت دیجیتال  77

 

 40LED   1000000(  سفیذ LEDتا )      (جذیذ)ضْاب الکترًٍیک   24

 19LED     600000 (سفیذ LED+تا کٌترل سرعت )  فاًَس دریایی    25

 32LED     9000000 (LEDتا کٌترل سرعت)    1ترهس خطی  استَج 26

 40LED     950000 (LEDتا کٌترل سرعت)    2استَج ترهس خطی  27

28                         STOP(تا کٌترل سرعتLED) 60LED    1250000 

29                        OPEN(تا کٌترل سرعتLED) 63LED    1300000 

 10LED         850000( تازی تفریحی دٍ ًفرُ)فَتثال الکترًٍیک  30

 16LED                        1600000 (کاًالِ 16)ًَیسٌذُ الکترًٍیک  31

 32LED                       3200000 (کاًالِ 32)ًَیسٌذُ الکترًٍیک  32

 13LED                                             1050000صَت سٌج هًََ  33

 26LED                                          2100000صَت سٌج استریَ  34

   

 WATT 600000 700دیور  35

 WATT 630000 1500دیور  36

 WATT 660000 2500دیور  37

 WATT 700000 3500دیور  38

 1000000 کاًالِ تا خرٍجی تراًسیستَر 5ٍلت  12فالضر  39

 2500000 کاًالِ تا خرٍجی رلِ 5ٍلت  12فالضر  40

 2000000 کاًالِ تا خرٍجی تراًسیستَر 10ٍلت  12فالضر  41

 5000000 کاًالِ تا خرٍجی رلِ 10ٍلت  12فالضر  42

 1600000 ٍضعیتی خرٍجی تراًسیستَر 2کاًالِ  5ٍلت  12فالضر  43

   

 700000 زهاًِ تا خرٍجی رلِ 2تایور  44

 1000000 (اتَهاتیک)ٍضعیتی تا خرٍجی رلِ               2تایور  45

 900000 تایور تاین کٌترل تا خرٍجی رلِ 46

 2000000 (دٍ ٍضعیتی)رلوی                              4ضوارًذُ  47

48   

 2800000 (جذیذ)ثاًیِ           30ضثط ٍ پخص صَت دیجیتال  48

 3200000 (جذیذ)ثاًیِ            60ضثط ٍ پخص صَت دیجیتال  49

 3500000 (جذیذ)ثاًیِ            90ضثط ٍ پخص صَت دیجیتال  50

 3800000 (جذیذ)ثاًیِ           120ضثط ٍ پخص صَت دیجیتال  51

 

 ُ ریال کیت ردیف

  کیت 111

  کیت 112

  کیت 113

  کیت 3

  کیت 

  کیت 

 ریالبلیوت  کیت ردیف

 180000 تایی  2چطوکسى  1

 190000 تایی 4چطوکسى  2

 200000 تایی 6چطوکسى  3

 360000 (LEDتا پتاًسیَهتر کٌترل سرعت)تایی       9چطوکسى  4

 180000 (دٍ رًگ LEDتا یک عذد )چطوکسى سحرآهیس                5

 190000 (دٍ رًگ LEDتا دٍ عـذد )        رًگ 2چطوکسى الَاى  6

 190000 (سفیذ LEDتا دٍ عذد )چطوکسى فالضری                      7

 280000 خرس چطوکسى  8

 280000 گرتِ چطوکسى 9

 400000 (LEDتا پتاًسیَهتر کٌترل سرعت) 9LEDهثلث ًَراًی   10

 880000 (جذیذ)          24LEDآهَزش چراغ راٌّوایی ٍ راًٌذگی  11

 10LED 550000                                       چرخ گرداى            12

 12LED    600000 (LEDتا کٌترل سرعت)     آتطار الکترًٍیک     13

 10LED     600000 (LEDتا کٌترل سرعت)         چراغ ّای دًٍذُ  14

 25LED    850000 (LEDتا کٌترل سرعت)      الکترًٍیک  سیابآ 15

 32LED     950000 (LEDتا کٌترل سرعت)           الکترًٍیک  گل 16

 35LED     970000 (LEDتا کٌترل سرعت)        الکترًٍیک  ستارُ 17

 31LED     950000 (LEDتا کٌترل سرعت)   (لیلی ٍ هجٌَى)للة  18

 62LED     1000000 (LEDتا کٌترل سرعت)   (جذیذ)للة تپٌذُ      19

 40LED     1200000 (LEDتا کٌترل سرعت)      الکترًٍیک    فرفرُ 20

 25LED     850000 (LEDتا کٌترل سرعت)   الکترًٍیک    خَرضیذ 21

 24LED    800000 ( آتی ٍ لرهس LEDتا )        1چطوکسى پلیسی  22

 84LED   1600000 (  آتی ٍ لرهس LEDتا )       2چطوکسى پلیسی  23

 

 

 

 

 لیوت تریالچطوکسى                           کیت ّای                                ردیف 

 لیوت تریالکیت ّای دیور ٍ فالضر                                                      ردیف 

 لیوت تریالکیت ّای ضثط ٍ پخص صذا                                                ردیف 

 لیوت تریالکیت ّای تایور ٍ ضوارًذُ                                                 ردیف 

 لیوت تریالکیت ّای ضثط ٍ پخص صذا                                                ردیف

 لیوت تریال                          هَزیکالکیت ّای                             ردیف 

 لیوت تریال                    DCکیت ّای کٌترل دٍر هَتَر                    ردیف 

 لیوت تریال                          دزدگیرکیت ّای                             ردیف 

 لیوت تریالکیت ّای آشیر                                                               ردیف 

 لیوت تریالکیت ّای دیجیتال ٍ هیکرٍ                                            ردیف 

Website : WWW.MAHRAMKIT.COM         
E-mail : MAHRAMKIT@YAHOO.COM        

Telegram : @infomahramkit                 
   Tell : 0919 – 9023438                                    

 

 

 1401  هاُ دی

  .تْیِ فرهائیذ WWW.MAHRAMKIT.COMتٌاترایي لثل از ّر خریذ لیست جذیذ کیت ّا را هی تَاًیذ از طریك سایت. ، احتوال تغییر لیوت ّا تذٍى اطالع لثلی در ّر زهاى ٍجَد داردتا تَجِ تِ تغییر رٍزاًِ لیوت لطعات الکترًٍیک: تَجِ 


