بسمه تعالی

پرتو نور
وارد کننده ی انواع ماژول های تابلو روان و تلویزیون شهری
WWW.PARTOONOOR.COM
تلفن266 – 63632033 :
فکس266 – 63632036 :
EMAIL: INFO@PARTOONOOR.COM
EMAIL: PARTOONOOR@YAHOO.COM

نوع کاال

ریموت

قدرت خروجی

کنترلر ال ای دی های پوینت

دارد

2048Pixel

عکس

قیمت(تومان)
 920222تومان

و بلوکی های آی سی دار
با قابلیت نمایش فیلم و عکس
ساپورت  0262پیکسل
همراه کارت حافظه و نرم افزار

Model : SD JM RF SK
سکوئینسر و آمپلی فایر RGB

دارد

-

 360222تومان

قابلیت اتصال به کارت های هم
نوع از طریق  LANو افزایش تعداد
پیکسل ها در طول و عرض

Model: HC008
کنترلر RGB

دارد

660222تومان

 82آمپر

جهت کنترل ال ای دی و ریسه
های هفت رنگ
ریموت کنترل لمسی

Model: JM – TL00

کنترلر RGB

دارد

620222تومان

 82آمپر

جهت کنترل ال ای دی و ریسه
های هفت رنگ

Model: JM – RFT8

کنترلر ال ای دی های پوینت

 660222تومان

دارد

و بلوکی های آی سی دار
قابلیت درایو بصورت پیکسلی

Model: JM – RF - HC
کنترلر RGB

X

920222تومان

 82آمپر

جهت کنترل ال ای دی و ریسه
های هفت رنگ

صفحه لمسی
قابلیت نصب به جای پریز دیوار

Model : TM 08
مینی کنترلر RGB

-

 9آمپر

 6222تومان

سیمی
افکت های زیبا

ال ای دی OVAL

-

-

قرمز هر عدد  62 :تومان

رنگ های قرمز – سبز – سفید -

سبز هر عدد  60 :تومان

آبی

آبی هر عدد  60 :تومان
سفید هر عدد  60 :تومان

ال ای دی پاور 1W

-

شدت نور  100~110لومن

 8وات

هر عدد  922تومان

درجه یک
یخی و آفتابی

ال ای دی پاور 1W

-

شدت نور  90~100لومن

 8وات

هر عدد  222تومان

درجه یک
یخی و آفتابی

ال ای دی پاور 1W

-

شدت نور  80~90لومن

 8وات

هر عدد  622تومان

درجه یک
یخی و آفتابی

ال ای دی پاور 1W

-

شدت نور  80~90لومن

ا وات

هر عدد  622تومان

درجه دو
یخی و آفتابی

ال ای دی پاور 3W

-

شدت نور  180~200لومن

 6وات

هر عدد  8622تومان

درجه یک
یخی و آفتابی

ال ای دی پاور 3W
شدت نور  160~180لومن
درجه یک
یخی و آفتابی

-

 6وات

هر عدد  8622تومان

ال ای دی بلوکی 5050

-

-

-

-

سبز – سفید – آبی – قرمز  -زرد

ال ای دی نواری 5050
یخی – آفتابی – قرمز – آبی

هر بلوک  222تومان

هر متر ضد آب  0622تومان
هر متر بدون روکش  3222تومان

زرد – سبز – بنفش و...

المپ ال ای دی

-

 6وات

 9222تومان

 6وات
لوستری

المپ ال ای دی

-

 6وات

 86222تومان

 6وات

المپ ال ای دی

-

 9وات

 9وات

قیمت ها به روز می باشند

.

06222تومان

لیست قیمت درایور به زودی آپدیت خواهد شد

