
 زک سیسسن

 فرٍش عوذُ اًَاع لَازم جاًثی کاهدیَزر

 زواهی اجٌاس دارای گاراًسی هیثاضذ                                                                  02166451553

02166451567 

                                     09193267881  info@takpcm.ir 

www.takpcm.ir 
https://t.me/takpc1 

 یور ّا هیثاضذ لطفا قیور ّا را چک کٌیذ.زَجِ اجٌاس کِ قیور ًذارد تِ خاطر هسغیر تَدى ق

 زصَیر کاال قیور تِ زَهاى ًام کاال 

 34500 55هَس سادیسا هذل  

 

 34500 54هَس سادیسا هذل  

 

 R-M201 43500 رٍیال هَس سین دار 

 

 R-M257 43500 رٍیال  دار سین هَس 
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 R-M754 43500 رٍیال  دار سین هَس 

 

 R-M220 43500 رٍیال  دار سین هَس 

 

 M204 43500 رٍیال  دار سین هَس 

 

 R-M261 43500 رٍیال  دار سین هَس 

 

 MW-212 67000 هَس تیسین رٍیال  

 

 MW-208 68000  رٍیال تیسین هَس 

 



 MW-209 69000  رٍیال تیسین هَس 

 

 SM-R301 OWL 77500 هذل سادیسا سین تی هَس 

 

 SADATA SM-R401 OWL 77500 سین تی هَس 

 

 SM-402OWL77500 هَس تیسین سادیسا 

 

 SADATA SM-403 OWL 77500 سین تی هَس 

 



 SADATA SM-404 OWL 77500 سین تی هَس 

 

 کیثَرد

 MULTIMEDIA KEYBOARDR-K158  کیثَرد

 رٍیال

115000 

 

 MULTIMEDIA KEYBOARDR-K168 
 کیثَرد رٍیال

105000 

 

 109000 هذیا هَلسی تذٍى 1600 کیثَردسادزاهذل 

 

 SK-1700 109000 سادیسا کیثَرد 

 



 Sadata SK-1800S 109000 کیثَرد 

 

 WIRELESS KEYBOARD&MOUSE R-KM815 
 کیثَردٍهَس تیسین 

 

 زواس

 

 199000 4100کیثَرد تیسین یَکام هذل  

 

 گین خذ

 70000 یَکام گین خذ زک سادُ 

 

 129000 خذ دٍتل سادُ یَکامگین  

 



  169000 یَکام ضَک خذدٍتل گین 

 

  119000 گین خذ زک ضَک دار 

 

 169000 گین خذ زک ضَک فاًسسی یَکام  

 

 269000 گین خذ دٍتل ضَک فاًسسی یَکام 

 

 سین دارّذسر 
 



 95000 770ّذسر دٍ فیص هذل  

 

 133000 750 هذل فیص دٍ ّذسر 

 

 143000 760 هذل فیص دٍ ّذسر 

 

 159000 740 هذل فیص دٍ ّذسر 

 

 X6 176000 هذل فیص دٍ ّذسر 

 

 اسدیکر لح زاخی



 310اسدیکرکاًسًَلی هذل  

  

77000 

 

 85000 410 هذل اسدیکرکاًسًَلی 

 

 255000 ترق ضْر 9001 هذل اسدیکرکاًسًَلی 

 

 140000 555 هذل اسدیکرکاًسًَلی 

 

 119000 444 مدل اسپیکرکانسونلی 

 



 145000 303 مدل اسپیکرکانسونلی 

 

 129000 888 مدل اسپیکرکانسونلی 

 

 150000 606 مدل اسپیکرکانسونلی 

 

 145000 333 مدل اسپیکرکانسونلی 

 

 135000 101 مدل اسپیکرکانسونلی 

 



 85000 400 مدل اسپیکرکانسونلی 

 

 145000 08 مدل اسپیکرکانسونلی 

 

 145000 03 مدل اسپیکرکانسونلی 

 

 170000 4040 مدل اسپیکرکانسونلی 

 

 خاٍر

 RED 230 265000خاٍر في تسرگ  

 

 کیس



 Dena هذل سادیسا کاهدیَزر کیس 
USB3 

480000 

 

 sablan| هذل سادیسا کاهدیَزر کیس 

USB3 
480000 

 

 sahand هذل سادیسا کاهدیَزر کیس 

USB3 
480000 

 

 کاتل 

 22000 1هرغَب درجِ  جٌس 8/1ترق کاتل 

 



 جٌس هرغَب 8/1کاتل ترق لح زاج 

 1درجِ

23500 

 

 

آهدر درجِ یک هخصَظ هایي 16کاتل ترق  

 ٍکارّای فطارقَی

57500 

 

 32000 کاتل تک زَتک 

 

 16500 1کاتل رادیَیی درجِ  

 

 52000 هسر 5/1تِ هسراش  3کاتل افسایص یَ اس تی  

 

 15800 5/1کاتل خیریٌسر 

 

 24500 هسری 3خیریٌسر کاتل 

 38000 هسری5خیریٌسر کاتل 

 15800 هسری5/1کاتل افسایص یَاس تی  

 

 24500 هسری3تی یَاس افسایص کاتل 

 38000 هسری5تی یَاس افسایص کاتل 



 175000 هسری ترد دار10تی یَاس افسایص کاتل 

 

 245000 دار ترد هسری15تی یَاس افسایص کاتل 

 310000 دار ترد هسری20تی یَاس افسایص کاتل 

  23500 5/1کاتل اچ دی ام ای 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 43000 3کاتل اچ دی ام ای 

 69000 5کاتل اچ دی ام ای 

 105000 10کاتل اچ دی ام ای 

 175000 15کاتل اچ دی ام ای 

 230000 20کاتل اچ دی ام ای 

 33000 فلر  5/1کاتل اچ دی ام ای 

 

 56000 فلر  3کاتل اچ دی ام ای 

 78000 فلر  5کاتل اچ دی ام ای 

 137000 فلر  10کاتل اچ دی ام ای 

 217000 فلر  15کاتل اچ دی ام ای 

 Hdmi 4k 63000 هسری5/1کاتل

 

 Hdmi 4k 79000 هسری3  کاتل

 Hdmi 4k 120000 هسری  5کاتل 

 Hdmi 4k 210000 هسری 10کاتل 



 Hdmi 4k 315000 هسری  15کاتل 

 Hdmi 4k 460000 هسری  20کاتل 

 HDMI SONY 2M 68000کاتل  

 

 HDMI SONY 3M 76000 کاتل 

 6800 قفل دار کاتل دیسا سازا 

 

 5800 کاتل ترق سازا 

 

  DVI 1/5کاتل  

 

  DVI 3کاتل  

 15800 هعوَلی  5/1کاتل ٍی جی ای  

 

 28500 3+4هرغَب  جٌس 5/1 ای جی ٍی کاتل 

 

 43000 3+4جٌس هرغَب 3ای جی ٍی کاتل 

 65800 3+5هرغَب جٌس 5ای جی ٍی کاتل 

 105000 3+5هرغَب10کاتل ٍی جی ای  

 180000 3+4هرغَب15کاتل ٍی جی ای  



 240000 3+4هرغَب20هسری ای جی ٍی کاتل 

 58000 هسرVGA 3+95/1کاتل  

 

 97000 هسرVGA 3+93 کاتل

 130000 هسرVGA 3+95 کاتل

 210000 هسرVGA 3+910 کاتل

 270000 هسر VGA 3+915 کاتل

 330000 هسرVGA 3+920 کاتل

 59000 هسری 5/1کاتل خارالل 

 

 79000 هسری 3خارالل کاتل 

 14800 هرغَب 2ب1کاتل  

 

 9800 هرغَب1ب1 کاتل 

 

 13000 3ب3کاتل  

 



 14500 کاتل دٍرتیي 

 

 8500 هرغَب جٌس هادُ تی یَاس دٍرتیي کاتل 

 

 13500 هسری1.5صذا طَل افسایص کاتل 

 

 18500 هسری3صذا طَل افسایص کاتل

 32000 هسری5صذا طَل افسایص کاتل

 33000 هسری 5/1کاتل اخسیکال صذا   

 

 43000 هسری 3 صذا اخسیکال کاتل

 15500 هسری1.5تی سریَاس 2 کاتل 

 
 12000 ساًسی30تی سریَاس 2 کاتل 

 ضثکِ ٍزجْیساذ کاتل اًَاع



 980 5کر ضثکِ سَکر 

 
 1300 6کر ضثکِ سَکر 

 هیثاضذ هَجَد 5کر هسری 305کر ضثکِ کاتل 

 

 تمام مس با تست فلوک 
(coper) cat/5 fluke test (utp) هَجَد هیثاضذ 

 شیلد دار تمام مس 
(coper)cat/5 (Sftp) هَجَد هیثاضذ 

 هیثاضذ هَجَد 6کر هسری 305کر ضثکِ کاتل 

هسری 305      زوام هس 6کاتل ضثکِ کر        

(coper) cat/6 (Utp) 
 میباشد موجود

6رضسِ آلَهٌیَین کر 8   (8cca) cat/6 (Utp) هیثاضذ هَجَد 

 (coper) cat/6 out door (Sftp)  ٍزوام هس تا د

 رٍکص خالسسیکی

 هیثاضذ هَجَد

/cat (� 1 درجه ک  5کیستون+باکس   
(Sftp) 

 هیثاضذ هَجَد

 

7کیسسَى ضثکِ کر    
cat.7 ftp 

( 

 هیثاضذ هَجَد

 

6کیسسَى ضثکِ کر   
cat.6 ftp 

 

 هیثاضذ هَجَد

 

5خَرذ کر  24خچ خٌل    
FTP 

 هیثاضذ هَجَد

 

در رک کاتل هٌیجر ًگْذارًذُ کاتل   هیثاضذ هَجَد 

 



 هیثاضذ هَجَد ترل ضثکِ 

 

 هیثاضذ هَجَد ضوارُ دٍر کاتل 

 

  8700  5 هسریکر 1ضثکِ کاتل 
 
 

 

 10800 5کر  هسری2ضثکِ کاتل 

 16000 5کر  هسری3ضثکِ کاتل 

 21500 5کر  هسری5ضثکِ کاتل 

 26000 5کر  هسری10ضثکِ کاتل 

 39500 5کر  هسری15ضثکِ کاتل 

 75000 5کر  هسری25ضثکِ کاتل 

 89000 5کر  هسری30ضثکِ کاتل 

 15800 6 کر هسری 1ضثکِ کاتل 

 

 

 18000 6کر هسری 2ضثکِ کاتل 

 21500 6کر هسری 3ضثکِ کاتل 

 29500 6کر هسری 5ضثکِ کاتل 

 48000 6کر هسری 10ضثکِ کاتل 

 69000 6کر هسری 15ضثکِ کاتل 

 75000 6کر هسری 20ضثکِ کاتل 

 95000 6کر هسری 25ضثکِ کاتل 

 زواس  آچارضثکِ 

 



 زواس زسسرهادرترد 

 

 زواس زسسرخاٍر 

 

 23000 دی لیٌکاسدلیسر 

 

 رم ریذر

 رم ریذر زکارُ 

 

4800 

 

 OTG 4800زثذیل  

 

 5800 کاتل دار OTGزثذیل  

 

 ّاب یَ اس تی



 خَرذ 4ّاب کلیذ دار  
USB.2 

46000 

 

 خَرذ 4ّاب  
USB.3 

105000 

 

 اًَاع زثذیل

 VGA 17000بDVIزثذیل 

 

 ضاخِ 2ب ضاخ3ِ زثذیل 

 اهدر 16درجِ یک 

15800 

 

 15500 15ب15 زثذیل 

 

 175000 زثذیل ایذی تِ سازا تِ یَ اس تی 

 



 7700 تی یَاس زَتِ اس خی زثذیل 

 

 7700 زَ اس خی تِ تی یَاس زثذیل 

 

 زواس زثذیل دٍ سر یَ اس تی ًری 

 

 29500 ٍلَم دار ساًذ تِ تی یَاس زثذیل 

 

 59000 لي تِ تی یَاس زثذیل 

 

  USB3لي تِ تی یَاس زثذیل 

1000 

230000 

 

 زواس کارذ صذا 

 



 985000 کارذ یَ اس تی  

 

 245000 چْار خَرذ 3کارذ یَ اس تی  

 

 190000 خَرذ دٍ 3 تی اس یَ کارذ

 زواس  کارذ خارالل 

 

 113000 کارذ سریال 

 

 دار کارذ ضثکِ تیسین آًسي 
 

79000 

 

 تذٍى آًسي تیسین ضثکِ کارذ 
 

67000 

 



 زواس تلَزَش ترای هاضیي  

 

 52000 5تلَزَش ٍرشى  

 

 83000 تا اداتسَر hdmi to vgaهثذل 

 

 vga to hdmi 110000هثذل 

 

 زواس usb3 to hdmiهثذل 

 



 زواس خَرذ hdmi 3ّاب 

 

 59000 عالی کیفیرmini display to dviزثذیل 

 

 display to hdmi 59000زثذیل 

 

 display to vga 59000زثذیل 

 

 تاکس ّارد



 USB2 215000ایٌچ  5/3تاکس ّارد  

 

 زواس USB3ایٌچ 5/3 ّارد تاکس 

 

 USB2 95000ایٌچ  2.5تاکس ّارد 

 

 USB3 145000ایٌچ 2.5ّارد تاکس 

 

 اًَاع في 

 775-1155 -1550في تا کس 

 اٍرجیٌال

68000 

 

 زواس 12*12في کیس   

 



 23000 8*8کیس في 

 

 188000 في لح زاج زٌظین ارزفاع  

 

 هسفرقِ

 69500 هیکرٍفَى هسجذی 

 

 67000 هیکرٍفَى طرح دٍضی  

 

 69500 هیکرٍفَى یَ اس تی  

 

 33000 هیکرٍفَى یقِ ای  

 



 3000 خویر سیلیکَى 

 

 15500 خویرسیلکَى تسرگ 

 

 3800 تاطری هادرترد 

 

 2800 ترچسة حرٍف جٌس هرغَب 

 

 10800 کاٍرشلِ کیثَرد 

 

 56000 5/9کذی اسلین 

 

 5600 5/12کذی ًرهال  

 هحافظ ترق کاهدیَزر 



 79000 هسری3زکساىکاهدیَزر ترق هحافظ 

 

 زویس کٌٌذُ ال سی دی ٍ اسدری

 زواس اسدری خطک  

 

 اًَاع دیساسَییچ

 75000 دسسی 4 ت1ِ کلیذدار دیساسَییچ 

 

 118000 دسسی 2 ت1ِ کلیذدار دیساسَییچ 

 

 75000 دسسی 2 ت1ِیَ اس تی  دیساسَییچ 

 

 118000 دسسی4ت1ِ تی یَاس دیساسَییچ 

 

 195000 ازَهازیک 2 ت1ِ تی یَاس دیساسَییچ 

 

 زواس  ازَهازیک4ت1ِ تی یَاس دیساسَییچ 

 



 اًَاع اسدیلسَر

 زواس  VGA 2ب1اسدیلسَر 

 

 زواس 4VGAب1اسدیلسَر 

 

 زواس 8VGAب1اسدیلسَر 

 

 VGA1-2 250Mgَزواس راسدلیس 

 

 VGA1-4 250Mgَزواس راسدلیس 

 

 KVMاًَاع 

 KVM1-2 USB 156000 

 

 KVM1-4 USB 247000 

 

 KVM1-2PS زواس 

 

 KVM1-4PS2 زواس 

 



 زواس hdmi 5portسَئیچ 

 

 زواس  hdmi3portسَئیچ 

 

 زواس  HDMI 4PORT 4K 2Kاسدلیسَر 

 

 زواس HDMI 2PORT 4K 2Kاسدلیسَر 

 



 285000 عالی کیفیرhdmi 4 portلیسَریاسد 

 

 165000 عالی کیفیرhdmi 2 portیسَردلاس 

 

 زواس عالی کیفیرav to vgaسَرککاًَ 

 

 پد موس

 DT-X12 15000 هذل تازی هخصَظ خذ هاٍس 

 



 

 22000 101 هذل تازی هخصَظ خذ هاٍس 

 

    

    


