
تمامی اجناس دارای یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش شرکت میباشد   

￠5*35pcs LED,35 m distance

   3.6mm lens

8 720_323

6

   3.6mm lens

323برد سونی مگاپیکسل با 2بولت 

3.6لنز _بدنه فلزی 

کیس متوسط

 متر در شب 40

3

4

5

 ,3.5"metal

SONY323 sensor/2.0MP/1080P

2 ARRY LED,35 m distance

   3.6mm lens

719_323

9 721_323

11

    (AHD)       دوربین   

مدل تصویر مشخصات فنی مشخصات

HIDDEN ARRY LED, ,40 m distance

SONY 332 sensor/2.0MP/1080P 323برد سونی مگاپیکسل با 2بولت 

metal 3.6لنز _بدنه فلزی 

کیس متوسط

323برد سونی مگاپیکسل با 2  دام 

   3.6لنز -بدنه فلزی 

کیس بزرگ

 متر در شب 35

SONY323 sensor/2.0MP/1080P

 ,3.5"metal

APTINA 806 sensor/2.0MP/1080P

 ,3.5"metal

2 ARRY LED,35 m distance

   3.6mm lens

                   تلفن         88105405-88105808-88105838

 ,2.5"plastic    3.6لنز -بدنه پالستیکی 

6 ARRY LED,35 m distance
1 62P_N2033

APTINA 2033 sensor/2.0MP/1080P 2033برد آپتینا مگاپیکسل با 2  دام 

 کیس کوچک 
   3.6mm lens  متر در شب 35

10 718B_N237

   3.6mm lens  متر در شب 40

MD62_N3232

   5واحد-6پ-خ ابن سینا-کوچه نهم- تهران ؛یوسف آباد: دفتر مرکزی 

APTINA 237 sensor/2.0MP/1080P 237 بردآپتینا مگاپیکسل با2بلت

OSD ,metal

75DH_N291

کیس متوسط

 متر در شب 40

2.8-12لنز -بدنه فلزی 

, ￠5*40pcs LED  40 m distance

323برد سونی مگاپیکسل با 2بولت 

3.6لنز _بدنه فلزی 

 MOTORIZE291 sensor/2.0MP/1080P

OSD ,metal

￠5*40pcs  LED , 40 m distance

  2.8-12mm lens

291موتورایزر بردمگاپیکسل 2بلت

2.8-12لنز -بدنه فلزی 

کیس بزرگ داهوایی 

 دید در شب رنگیمتر40

کیس بزرگ

   2.8-12mm lens متر دید در شب 40

SONY 323 sensor/2.0MP/1080P

metal

HIDDEN ARRY LED, ,45 m distance
   3.6mm lens

SONY 323 sensor/2.0MP/1080P

metal

HIDDEN ARRY LED, ,40 m distance

 متر در شب 40

3.6لنز _بدنه فلزی 

کیس متوسط

 متر در شب 40

APTINA 806 sensor/2.0MP/1080P

metal

HIDDEN ARRY LED, ,40 m distance

   3.6mm lens

323برد سونی مگاپیکسل با 2دام 

3.6لنز _بدنه فلزی 

کیس بزرگ

 متر در شب 35

DM70_806

DM70_323

719_806

720_806

806برد مگاپیکسل با 2دام 

3.6لنز _بدنه فلزی 

کیس بزرگ

 متر در شب 35

7
metal

HIDDEN ARRY LED, ,40 m distance
   3.6mm lens

APTINA 806 sensor/2.0MP/1080P 806برد مگاپیکسل با 2بولت 

806برد مگاپیکسل با 2بولت 

3.6لنز _بدنه فلزی 

کیس متوسط




