
 تک سیستن

فلص ٍ رمفرٍش عودُ اًَاع   

 ارسال بِ توام ًقاط کطَر در کَتاُ تریي زهاى

35655426220 

35655426250 

37670550996 

www.takpcm.ir                     info@takpcm.ir 
رٍز کاری بِ دست ضوا خَاّد رسید. 5الی  6.سفارش ضوا گاراًتی هیباضدتواهی اجٌاس دارای   

036آدرس: تْراى خ ٍلیعصر بیي خ بسرگوْرٍ طالقاًی هجتوع کاهپیَتری پارسیاى ٍاحد  

   

 

پاٍر سیلیکَى گیگ 4 فلص  T03 

ت66733 پاٍر سیلیکَى گیگ 9 فلص  T03 

ت69233 پاٍر سیلیکَى گیگ 65 فلص  T03 

 

پاٍر سیلیکَى گیگ 4 فلص  T01 

ت65933 پاٍر سیلیکَى گیگ 9 فلص  T01 

ت 69033 پاٍر سیلیکَى گیگ 65 فلص  T01 

 

پاٍر سیلیکَى گیگ 4 فلص  T06 

ت60633 پاٍر سیلیکَى گیگ 9 فلص  T06 

ت67533 پاٍر سیلیکَى گیگ 65 فلص  T06 

 

پاٍر سیلیکَى گیگ 4 فلص  T08 

ت60633 پاٍر سیلیکَى گیگ 9 فلص  T08 

ت67033 پاٍر سیلیکَى گیگ 65 فلص  T08 

 

پاٍر سیلیکَى گیگ 4 فلص  T07 

ت64533 پاٍر سیلیکَى گیگ 9 فلص  T07 

ت53233 پاٍر سیلیکَى گیگ 65 فلص  T07 

  
  

 

ت65233  OTG پاٍر سیلیکَى گیگ 9 فلص 
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ت55233 پاٍر سیلیکَى گیگ 65 فلص   OTG 

 

پاٍر سیلیکَى گیگ 4فلص   iseries 

ت63933 پاٍر سیلیکَى گیگ 9فلص   iseries 

ت60533 پاٍر سیلیکَى گیگ 65فلص   iseries 

پاٍر سیلیکَى گیگ 05فلص   iseries 

 

پاٍر سیلیکَى گیگ 4فلص   835 

ت66033 پاٍر سیلیکَى گیگ 9فلص  835 

پاٍر سیلیکَى گیگ 65فلص  835 

پاٍر سیلیکَى گیگ 05فلص  835 

 

پاٍر سیلیکَى گیگ 4فلص  830 

ت66733 پاٍر سیلیکَى گیگ 9فلص  830 

ت69433 پاٍر سیلیکَى گیگ 65فلص  830 

پاٍر سیلیکَى گیگ 05فلص  830 

 

ت60933 پاٍر سیلیکَى گیگ 9فلص  J10 USB3 

52733ت پاٍر سیلیکَى گیگ 65فلص  J10 USB3 

پاٍر سیلیکَى گیگ 05فلص  J10 USB3 

 

ت66333  AH112 گیگ9اپیسر فلص  

ت69033  AH112 گیگ 65 اپیسر فلص  

 

ت63333  AH111 گیگ 4 اپیسر فلص  

ت66333 گیگ 9 اپیسر فلص   AH111   

ت69033  AH111 گیگ 65 اپیسر فلص  

ت05333  AH111 گیگ 05 اپیسر فلص  

 

ت66033  AH114 گیگ 9 اپیسر فلص  

ت67533  AH114 گیگ 65 اپیسر فلص  
 AH114 گیگ 05 اپیسر فلص  

 

ت63733  AH116 گیگ 9 اپیسر فلص  



 AH116 گیگ 65 اپیسر فلص  

 

ت66033 اپیسر 63گیگ کالس  9رم هیکرٍ    

ت60033 اپیسر 63 کالس گیگ 65 هیکرٍ رم   

اپیسر 63 کالس گیگ 05 هیکرٍ رم   

 

ت65033 سیلیکَى63 کالس گیگ 9 هیکرٍ رم   

ت67533 سیلیکَى63 کالس گیگ 65 هیکرٍ رم   

ت04033 سیلیکَى63 کالس گیگ 05 هیکرٍ رم   

 

ت5533 گیگ اپیسر فلِ ای 4رم هیکرٍ    

 

ت5733 ای فلِ اپیسر گیگ 9 هیکرٍ رم   

 

 


