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KX-PRL260« رشکت »پاناسونیک« با متام تلفن هایی  تلفن »

تلفن  ین  ا صلی  ا یژگی  و  . ست وت ا ید متفا ه ا ید د ن  کنو تا که  ست  ا

دی را در  یا نات ز مکا ه هوشمند است که ا ری اش با تلفن همرا زگا سا

اختیار شام می گذارد.

KX-PRL260

تلفن بی سیم پاناسونیک
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اگر با مشکل آننت دهی روبه رو هستید، می توانید تلفن 

همراه هوشمند را در بهرتین نقطه ی آننت دهی قرار 

دهید و آن را با بلوتوث به این تلفن متصل کنید و از 

گوشی بی سیم به جای تلفن همراه خود استفاده کنید.

امتیاز کاربران

 با اتصال موبایل خود به این 

تلفن می توانید  از قابلیت 

Link-to-cell استفاده کنید 
و متاس های موبایل را از طریق 

این تلفن انجام دهید.

 با استفاده از حالت ECO هوشمند با کاهش 

شدت فرکانس تولیدی برای ارتباط رادیویی بین 

گوشی بی سیم و پایه، در مرصف برق رصفه جویی 

می شود و عمر باتری افزایش می یابد.

2 بلند گو برای پخش موسیقی 

تلفن همراه شام از طریق 

بلوتوث دارد.

تلفن Iphone 5 خود 

را در این جایگاه قرار 

دهید و باتری آن را 

شارژ کنید.

 قابلیت 

مسدودکردن 

تا 250 شامره

 دفرتچه تلفن این گوشی برای ذخیره ی 

۱۰۰۰ مخاطب ظرفیت دارد. شام 

می توانید برای هر مخاطب تا سه  شامره 

را ذخیره کنید که در این صورت  

ظرفیت آن به ۳۰۰۰ شامره افزایش 

می یابد.

 امکان

 بی صدا کردن

وزن گوشی:

110 گرم
ابعاد گوشی:

155×23×45 میلی مرت

تعداد خطوط:

یک خط
ابعاد منایشگر:

1.8 اینچ
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رشکت فرانسوی »Bourjois« )بورژوآ( یکی از برندهای 

معروف اروپایی است که فعالیت خود را از سال 1987 

آغاز کرده است و به عنوان یک برند بین املللی و پیش رو در 

صنعت آرایشی شناخته می شود.

امتیاز کاربران

د  فرا عث می شود ا ل و حجم برس ها با شکا د در ا یا ع ز تنو

یمل  . ر هند یمل به خرج د ید ر ر خر ی د د یا س ز ا سو و

بورژوآ مدل  Volume Glamour انتخاب خوبی برای 

Volume Glamour با در مسیحجم دادن به مژه های شامست.
ریمل بورژوآ

   افزایش ضخامت مژه ها و 

مشکی تر نشان دادن آن ها

   موم طبیعی برای 

انعطاف پذیری مژه ها 

   افزایش حجم 

مژه ها تا 50 درصد 

نوع:

حجم دهنده
کشور مبدا برند:

فرانسه
حجم:

 12 میلی لیرت



SC-VKX25
پخش کننده ی چندرسانه ای پاناسونیک

شنیدن یک قطعه ی موسیقی تجربه ای دل نشین 

است. استفاده از پخش کننده چندرسانه ای 

»پاناسونیک«، مدل »SC-VKX25« باقابلیت های 

فراوان هم چون امکان پخش موسیقی از طریق 

Bluetooth یا Play list مشرتک شام و دوستان تان و تکنولوژی 
وایرلس، امکان دست یابی به این تجربه و لذت بردن بیشرت از 

موسیقی را فراهم می کند.
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توییرت و ساب ووفر شش سانتی تعبیه شده در آن، باعث می شوند 

که صدای زیروبم پخش شده با یکدیگر در تناسب باشند و شنونده 

از گوش کردن به آن لذت بربد.

امتیاز کاربران

 DJ Jukebox کاربر از طریق نرم افزار  

می تواند فایل های خود را مرتب سازی و 

اولویت بندی کند تا موسیقی به ترتیب دلخواه  

او پخش شود.

  استفاده از بلند گوهای 

دوطرفه و آمپلی فایر دیجیتالی 

باعث می شوند کیفیت صدا در 

سطوح باال تغییر نکند.

  این پخش کننده دارای 

قدرت خروجی اسمی 350 وات 

و بیشینه ی توان خروجی 3900 

وات است.

  صداهای  Bass  به صورت 

اتوماتیک براساس سبک موسیقی 

تنظیم می شود تا صدایی شفاف و پویا 

تولید شود.

وزن:

3 کیلوگرم
ابعاد:

334×200×233میلی مرت
نوع:

Mini Hi-Fi

:USB
دوگانه، ضبط و پخش

قابلیت:

DVD player
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M130AS
دزدگیر خودروی ماجیکار 

M130AS، یکی از پیرشفته ترین محصوالت این رشکت است که در عین سادگی، از قابلیت ها و امکانات ویژه ای  Magicar( مدل  دزدگیر »ماجیکار« )

ر های الزم را به صاحب  ر دقیق می توان هشدا ر می گیرد؛ به کمک یک حسگر رضبه ای بسیا ین مدل که در گروه دزدگیر های تصویری قرا ر است. ا برخوردا

خودرو بدهد. از قابلیت های مهم این محصول می توان به قفل مرکزی، فن آوری صندوق پران و قفل کودک اشاره کرد. هم چنین به دلیل ابعاد کوچک و وزن 

 M130AS گر شام به دنبال یک محصول پیرشفته  با قیمت مناسب هستید، بدون شک  ر آسان است. درنتیجه ا ین دزدگیر بسیا ر کم، حمل ریموت ا بسیا

ن  منیتی خودرو در جها ی ا نه ها ما ئه ی پیرشفته ترین سا را ن در ا ما ز پیشگا ، یکی ا ر جیکا ی ما شید که رشکت کره ا شته با ید. در نظر دا ی شام به حساب می آ سبی برا ینه ی منا گز

به حساب می آید. همچنین تنوع و کیفیت ساخت باالی محصوالت این رشکت در رسارس جهان تضمین شده است.
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امتیاز کاربران

نوع حسگر این دزدگیر، 

رضبه ای است و یک عدد 

دزدگیر یدک هم برای آن درنظر 

گرفته  شده  است.

پیشنهاد
 ویژه

  اخطار بازشدن 

سوئیچ و روشن شدن 

موتور

   حالت فراخوانی مالک 

خودرو )پیجر(

   امکان خاموش کردن 

خودرو از راه دور

   قابلیت تنظیم رمز مخصوص 

برای جلوگیری از رسقت

   حسگر هشدار دهنده روشن بودن چراغ ها

وزن:

26.5 گرم

ابعاد:

13.8×40×65 میلی مرت
ظرفیت باتری:

lithium Polymer 3.7V 200mAh
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 این نسخه ی PS4، هیچ تفاوت سخت افزاری و نرم افزاری با 

نسخه ی غیرمحدود خود ندارد و کاربر به راحتی می تواند عالوه بر 

بازی Uncharted 4، از بازی های دیگر PS4 استفاده کند.

امتیاز کاربران

بعد از عرضه ی PS4 در چند سری مختلف، شرکت سونی اقدام به 

عرضه ی یک مدل ویژه در تعداد محدودی از پلی استیشن 4 کرده که  

طراحی آن با دیگر مدل ها تفاوت دارد. داشتن این مدل از PS4 که در 

تعداد محدودی عرضه  شده، تجربه ای جذاب برای عالقه مندان به این کنسول است.

Playstation 4 

کد CUH-1216B ریجن 2

نسخه ی محدود کنسول بازی سونی

 

  این کنسول یک 

خروجی HDMI، دو 

پورت USB 3.0 و 

 AUX یک پورت

برای دوربین دارد.

  رنگ بدنه ی کنسول و دسته ی بازی آن، آبی-طوسی 

است و روی بدنه ی کنسول، طرحی از کاراکرت  اصلی بازی 

»Uncharted 4« حک  شده است.

  این دسته، یک کلید اشرتاک گذاری 

)Share( دارد که می توانید آخرین لحظات 

بازی  خود را به  صورت عکس و ویدئو در 

صفحه ی گالری ذخیره کرده و آن ها را با 

دوستان تان به اشرتاک بگذارید.

پردازشگر اصلی: 

 CPU: AMD “Jaguar”
Cores 8 - Processor

پردازشگر گرافیکی :

 1.84Flops, GPU
 AMD Radeon
Graphics Core

CPU

حافظه: 

8GB GDDR5 RAM
ظرفیت هارددیسک: 

یک ترابایت
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هدست های واقعیت مجازی، با ادغام تکنولوژی تصاویر سه  بعدی و هم چنین تصاویر ۳6۰ 

درجه سعی می کنند تا شام را در دنیایی مجازی قرار دهند. وقتی این هدست را به چشم 

می زنید، می توانید رس خود را حرکت دهید و یک محیط مجازی را هامن طور که در واقعیت 

می بینید، متاشا کنید.

Noon VR-Virtual 
Reality Headset

هدست واقعیت مجازی نون
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برای مشاهده ی فیلم های سینامیی سه بعدی و معمولی نیازی 

نیست که گوشی موبایل، حسگر ژیروسکوپ داشته باشد.

امتیاز کاربران

   این هدست برای گوشی های 
7. 4 تا 5. 5 اینچی مناسب است.

  در این هدست، شیارهایی برای تهویه 
در نظر گرفته  شده  است تا از بخارگرفنت 

لنزها جلوگیری شود.

   کش های پهِن قابل 
تنظیم باعث شده اند تا 

هدست درست روی 

صورت قرار بگیرد.

  برای مشاهده ی ویدئو و انجام بازی 

به صورت فراگیر و ۳6۰ درجه، گوشی 

موبایل باید دارای حسگر ژیروسکوپ باشد.

وزن:

230 گرم

ابعاد:

77×87×164 میلی مرت

جنس بدنه:

پالستیک

کشور مبدا برند:

کره
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نشانگرهای  LED این مودم رنگ های مختلفی دارند و کاربر با 

روشن شدن آن ها اطالعاتی را درباره ی سطح باتری و وضعیت 

اتصال به شبکه به  دست می آورد.

امتیاز کاربران

 DWR932-C

مودم همراه 4G LTE  بی سیم دی-لینک

اگر یک مودم همراه می خواهید تا هر لحظه  به اینرتنت 

-DWR« دسرتسی داشته باشید، مودم »دی-لینک« مدل

932C« با قابلیت نصب و استفاده از سیم کارت های نسل 
چهارم، پشتیبانی از USSD، پشتیبانی از شبکه ی پررسعت 4G LTE و کارت 

حافظه ی micro SD تا 32 گیگابایت از بهرتین انتخاب هاست.

  شارژ باتری دستگاه و 

برقراری اتصال کابلی، بین 

مودم و کامپیوتر از طریق این 

پورت امکان پذیر است.

   در قسمت جلویی این مودم، 

سه نشانگر LED وجود دارد که 

اطالعات روشن بودن مودم، میزان 

آننت سیم کارت و وضعیت اتصال 

شبکه ی بی سیم را نشان می دهد.

   با استفاده از دو کلید 

کناری می توان دستگاه را 

روشن و اتصالWPS را  

برقرار کرد.

  این مودم قابلیت 

دریافت و ارسال SMS را 

نیز دارد.

   این مودم، یک باتری 

لیتیوم یون پلیمری دارد که 

شام را تا پنج ساعت از شارژ 

مجدد بی نیاز می کند.

وزن:

108گرم

ابعاد:

 14×63×104 میلی مرت

ظرفیت باتری:

2000 میلی آمپر ساعت

حداکرث کاربر قابل پشتیبانی:

10 کاربر هم زمان
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 مودم 4G بی سیم دوبانده ی 
 M7350  قابل حمل تی پی-لینک، مدل

TFT مجهز به صفحه منایش ۱.45 اینچی از نوع 

  ظرفیت باتری: 255۰ میلی آمپر ساعت

  محدوده ی فرکانس: 4 .2 گیگاهرتز و 5 

150mbps گیگاهرتز و رسعت دانلود

  قابلیت دریافت و ارسال پیامک

  مدت زمان شارژ تا ۱۰ ساعت

مودم همراه بی سیم 4G LTE دی-لینک، 
DWR-932_D1 مدل

  ظرفیت باتری: 264۰ میلی آمپر ساعت

  محدوده ی فرکانس: 4 .2 گیگاهرتز

)USIM( اسالت سیم کارت سایز استاندارد  

  دارای کلید WPS  مدت زمان شارژ تا ۱۰ ساعت

M7300 4 بی سیم تی پی-لینک، مدلG LTE مودم همراه

  ظرفیت باتری: 2۰۰۰ میلی آمپر ساعت

  محدوده ی فرکانس: 4 .2 گیگاهرتز

  فاقد صفحه منایش

مودم 4G LTE بی سیم و قابل حمل هوآوی، 
E5573 مدل

  ظرفیت باتری: ۱5۰۰ میلی آمپر ساعت

  محدوده ی فرکانس: 2/4 گیگاهرتز تا 5 

گیگاهرتز

  حداکرث کاربر قابل پشتیبانی: ۱۰ کاربر

921-DWR 4 دی  -لینک، مدلG LTE مودم روتر

  نوع اتصال: بی سیم و باسیم

  همراه با دو آننت خارجی قابل جداشدن

LAN و 4 درگاه اترنت WAN یک درگاه  

مودم روتر 4G LTE دو بانده ی AC750 تی پی 
Archer MR200 لینک، مدل

  نوع اتصال: بی سیم و باسیم

  همراه با ۳ آننت داخلی Wi-Fi و 2 آننت قابل 

4G LTE جداشدن

LAN /WAN و ۱ عدد پورت LAN ۳ پورت  
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