
:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

20 435.000  415.000 

 عددی 60 سفارش 

به صورت نقدی 

 عدد 3شامل 

میکروفن یقه ای 

cm pro هدیه می 

.باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

10 635.000  600.000 

 عددی 20 سفارش 

به صورت نقدی 

 عدد 1شامل 

میکروفن یقه ای 

cm pro plus 

.هدیه می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

5 2,840.000 2,700.000 

 عددی 20 سفارش 

به صورت نقدی 

 عدد 1شامل 

میکروفن بی سیم 

 Cu-2200یقه ای 

.هدیه می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

5 2,145.000  2,040.000 

 عددی 20 سفارش 

به صورت نقدی 

 عدد 1شامل 

میکروفن هدمیک 

upc-1250 هدیه 

.می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

20 900.000  855.000 

 عددی 60 سفارش 

به صورت نقدی 

 عدد 3شامل  

میکروفن رومیزی 

DM-1000 هدیه 

.می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

10 1,045.000  990.000 

 عددی 20 سفارش 

به صورت نقدی 

 عدد 1شامل

میکروفن رومیزی 

DM-1500 هدیه 

.می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

10 600.000  570.000 

 عددی 20 سفارش 

به صورت نقدی 

 عدد 1شامل 

میکروفن دوربین 

VM-1000 هدیه 

.می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

:قیمت مصرف کننده 

 3,410.000

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

 2,640.000

 1,150.000

 1,375.000

 935.000
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میکروفن رومیزی 

پیش زنگ دار با 

ولوم کنترل

DM-1500

قابل اتصال به کامپیوتر،  لپ تاپ ، موبایل      *

مناسب برای سیستم پیجینگ ، تاک بک ،   *

پادکست ،نریشن ،الیو اینستاگرامی تولید محتوا 

 ،FOOD ASMR ، ضبط صدای خوراکی ، 

مصاحبه ،خبرنگاری ، آموزش مجازی ، پرسش و 

پاسخ

8

به نام خدا

1401 اردیبهشت  وخرداد soundco/jtrلیست فروش و قیمت محصوالت 
:با سالم و احترام خدمت همکاران محترم 

از قیمت تمام شده نهایی تا قیمت مصرف کننده ، با تغییر شرایط فروش، برای  هدف بهبود عملکرد شبکه فروش و تقسیم سود متوازن با  با توجه به شرایط جاری بازار  و امید به مطلوب شدن  و به تعادل رسیدن قیمت ارز

حفظ  حفظ سود همکاران محترم اقدام به تهیه لیست جاری نموده ایم ، امید است با همکاری توأم شما عزیزان بتوانیم بر تنوع و گستردگی و کیفیت محصوالت بیافزاییم و یادآور شویم خدمات و پشتیبانی محصوالت و البته

 مسیر گمرک   ازjtr و soundcoالزم به توضیح است کلیه محصوالت کمپانی .  ، آرمان اصلی شبکه فروش ما خواهد بود و در این راستا تمام تالش خود را خواهیم داشت سود منطقی همکاران و جلوگیری از زیر فروشی

. ترخیص و به شبکه توزیع عرضه می گرددجمهوری اسالمی ایران

میکروفن یقه ای2
CM PRO 

PLUS

قابل اتصال به کامپیوتر،  لپ تاپ ، موبایل،  *

 ، رکوردر و ضبط کننده  ها، DSLRدوربین 

اسپیکر ، اکو  آمپلی فایر ، میکسر و پاور میکسر  

مناسب برای پادکست ،نریشن ،الیو  *

 ، FOOD ASMRاینستاگرامی تولید محتوا ، 

ضبط صدای خوراکی ، مصاحبه ،خبرنگاری ، 

آموزش مجازی ، پرسش و پاسخ ، آواز،خوانندگی

4

پرداخت نقدی: شرایط فروش   فقره چک3طی :    شرایط فروش 

(تومان)قیمت همکار  دسته میکروفن ها
تصویر کاال توضیحات کاال مدل برند کاال نام کاال ردیف

قابل اتصال به کامپیوتر،  لپ تاپ ، موبایل،  *

 ، رکوردر و ضبط کننده  ها، DSLRدوربین 

اسپیکر ، اکو  آمپلی فایر ، میکسر و پاور میکسر  

مناسب برای پادکست ،نریشن ،الیو  *

 ، FOOD ASMRاینستاگرامی تولید محتوا ، 

ضبط صدای خوراکی ، مصاحبه ،خبرنگاری ، 

آموزش مجازی ، پرسش و پاسخ ، آواز،خوانندگی
CM PRO میکروفن یقه ای

VM-1000

میکروفن دوربین 

مینی گان با جک 

 میلی متری3.5

7

PH-1000 پاپ شیلد دو بازو

DM-1000

قابل اتصال به کامپیوتر،  لپ تاپ ، موبایل،    *

اسپیکر ، اکو  آمپلی فایر ، میکسر و پاور میکسر  

مناسب برای سیستم پیجینگ ، تاک بک ،   *

پادکست ،نریشن ،الیو اینستاگرامی تولید محتوا 

 ،FOOD ASMR ، ضبط صدای خوراکی ، 

مصاحبه ،خبرنگاری ، آموزش مجازی ، پرسش و 

پاسخ

1

3

قابل اتصال به کامپیوتر ، لپ تاپ ، موبایل*

 ، رکوردر و ضبط کنندهDSLRدوربین 

اسپیکر ، اکو آمپلی فایر ،میکسر و پاور میکسر     

مناسب برای پادکست ، نریشن ، *

FOOD ASMRالیواینستاگرامی ،تولید محتوا ،

ضبط صدای خوراکی ، مصاحبه ، خبرنگاری ، 

آموزش مجازی ، پرسش و پاسخ ، آواز و 

خوانندگی ،ارتباط بین دو دستگاه صوتی 

Cu-2200
میکروفن بی سیم 

یقه ای

میکروفن هدمیک 

USBبی سیم 
UPC 1250

قابل اتصال به کامپیوتر،  لپ تاپ ، موبایل،     *

مناسب برای پادکست ،نریشن ،الیو  *

 ، FOOD ASMRاینستاگرامی تولید محتوا ، 

ضبط صدای خوراکی ، مصاحبه ،خبرنگاری ، 

آموزش مجازی ، پرسش و پاسخ ، آواز،خوانندگی

5

میکروفن رومیزی 

پیش زنگ دار با 

ولوم کنترل

 935.000

: قیمت مصرف کننده 

(تومان)

 610.000 

:قیمت مصرف کننده 

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

USB port

ر اطالعات بیشت

USB port

ر اطالعات بیشت

کامپیوتر،  ، DSLRقابل اتصال  به دوربین *

ا لپ تاپ ، موبایل، رکوردر و ضبط کننده  ه

مناسب برای پادکست ،نریشن ،الیو *

، FOOD ASMRاینستاگرامی تولید محتوا ، 

، ضبط صدای خوراکی ، مصاحبه ،خبرنگاری

آموزش مجازی ، پرسش و پاسخ ، 

آواز،خوانندگی 

https://soundco.ir/
https://soundco.ir/product/%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%86-%db%8c%d9%82%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-cm-pro/
https://soundco.ir/product/%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%86-%db%8c%d9%82%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-cm-pro-plus/
https://soundco.ir/product/%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%86-%d8%a8%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%db%8c%d9%82%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-cu-2200/
https://soundco.ir/product/%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%86-%d9%87%d8%af%d9%85%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-upc-1250/
https://soundco.ir/product/%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%86-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-dm-1000/
https://soundco.ir/product/%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-vm-1000/


20 300.000  285.000 

 عددی 40 سفارش 

به صورت نقدی 

 عدد پاپ 2شامل 

 PH-1000شیلد 

.هدیه می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

5 2,300.000  2,200.000 

 عددی 20 سفارش 

به صورت نقدی 

 عدد 1شامل

میکروفن کاندنسر 

NT-USB هدیه 

.می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

10 715.000  680.000 

 عددی 20 سفارش 

به صورت نقدی 

 عدد 1شامل 

میکروفن هدمیک 

HD-700 هدیه می 

.باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

10 1,155.000  1,100.000 

 عددی 20 سفارش 

به صورت نقدی 

 عدد هدفون 1شامل 

HR-1000 هدیه 

.می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

10 935.000  890.000 

 عددی 20 سفارش 

به صورت نقدی 

 عدد 1شامل 

میکروفن داینامیک 

DXL-842 new 

.هدیه می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

10 440.000  420.000 

 عددی 20 سفارش 

به صورت نقدی 

 عدد 1شامل 

میکروفن با سیم 

DXL-843 هدیه 

.می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

20 310.000  290.000 

 عددی 20 سفارش 

به صورت نقدی 

 عدد 1شامل 

میکروفن با سیم 

AJM300 هدیه 

.می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

10 440.000  420.000 

 عددی 20 سفارش 

به صورت نقدی 

 عدد 1شامل 

میکروفن با سیم 

AJM900 هدیه 

.می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

1 5,500.000 5,250.000 _

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

 475.000

 2,900.000

 935.000
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9
میکروفن کاندنسر 

(high copy)
RODENT USB

قابل اتصال به کامپیوتر،  لپ تاپ ، موبایل،     *

مناسب برای پادکست ،نریشن ،الیو  *

 ، FOOD ASMRاینستاگرامی تولید محتوا ، 

ضبط صدای خوراکی ، مصاحبه ،خبرنگاری ، 

آموزش مجازی ، پرسش و پاسخ ، آواز،خوانندگی

میکروفن داینامیک12

هدفون حرفه ای 11

10
میکروفن هدمیک 

داینامیک
HD-700

PH-1000 پاپ شیلد دو بازو

HR-1000

سوپر کاردیود با اهم : نوع و امپدانس کارتریج*

263

Uni Directional: الگوی قطبی 

 هرتز20000 الی 50:  دامنه فرکانسی 

 دسیبل73: -حساسیت

 میلی متر23×21×186: ابعاد محصول

 گرم400: وزن بسته بندی

DXL-843 میکروفن باسیم 13

کاردیود/داینامیک : نوع و کپسول میکروفن *

 هرتز18000 الی 50: دامنه فرکانسی 

600:اهم میکروفن

 گرم305:وزن میکروفن 

 میلی متر میلی متر170:ابعاد میکروفن 

AJM300 میلی متر70*100*240:ابعاد بسته بندی  میکروفن با سیم 14

AJM900 میکروفن با سیم 15

کاردیود: الگوی قطبی میکروفن*

 اینچ1.5: سایز کارتریج

هرتز20000 الی 50: دامنه فرکانسی

 اهم416: امپدانس خروجی

 گرم285: وزن

 میلی متر78*130*260: ابعاد بسته بندی

 گرم525: وزن بسته بندی

DXL-842 

new

17

16
میکروفن تک کانال 

دستی

SU-3100 

H

تک کانال میکروفن بی سیم بر پهنای فرکانسی *

UHF

 متر120: حداکثر برد در فضای بسته

 متر200: حداکثر برد در فضای باز

 هرتز15000 الی 50: دامنه فرکانسی

SU-6200 

H

میکروفن دوکانال 

دستی

 1,450.000

 1,150.000

 715.000

 430.000

 715.000

 6,800.000

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت
USB port

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

تر اطالعات بیش

تر اطالعات بیش

تر اطالعات بیش

تر اطالعات بیش

تر اطالعات بیش

کاردیود: الگوی قطبی میکروفن*

اینچ1: سایز کارتریج

هرتز16000الی 50: دامنه فرکانسی

اهم600: امپدانس

گرم270: وزن

میلی متر80*120*255: ابعاد بسته بندی

گرم630: وزن بسته بندی

ایل،  قابل اتصال به کامپیوتر،  لپ تاپ ، موب*

پلی رکوردر و ضبط کننده  ها، اسپیکر ، اکو  آم

فایر ، میکسر و پاور میکسر ، دی جی

مناسب برای موسیقی زنده و دیجی ، *

صدابرداری زنده ، مانیتور استودیو 

مناسب برای نصب بر روی انواع پایه *

نسر و قابل استفاده برای انواع میکروفن کاند*

گر ها داینامیک در اتاق استودیو یا استفاده بال

در تولید محتوا 

بط قابل اتصال به کامپیوتر،  رکوردر و ض* 

کسر و کننده  ها، اسپیکر ، اکو  آمپلی فایر ، می

پاور میکسر ، کیبورد و دی جی                               

مناسب برای آواز،خوانندگی * 

https://soundco.ir/
https://soundco.ir/
https://jtraudio.ir/
https://soundco.ir/product/%d9%be%d8%a7%d9%be-%d8%b4%db%8c%d9%84%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-ph-1000/
https://soundco.ir/product/%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86%d8%b3%d8%b1-rode-%d9%85%d8%af%d9%84-nt-usb/
https://soundco.ir/product/%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%86-%d9%87%d8%af%d9%85%db%8c%da%a9-%d8%ac%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%84-hd700/
https://soundco.ir/product/%d9%87%d8%af%d9%81%d9%88%d9%86-%d8%ac%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%84-hr-1000/
https://soundco.ir/product/%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%86-%d8%ac%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%84-dxl842n/
https://soundco.ir/product/%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%86-%d8%ac%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%84-dxl-843/
https://soundco.ir/product/%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%86-%d9%be%db%8c-%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%af%d9%84ajm300/
https://soundco.ir/product/%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%86-%d9%be%db%8c-%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%af%d9%84-ajm900/
https://soundco.ir/product/%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%86-%d8%a8%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%aa%da%a9-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-su-3100h/


1 9,800.000 9,300.000 _

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

1 12,650.000 12,000.000 _

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

5 1,630.000  1,550.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

5 1,630.000  1,550.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

5 450.000  430.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

__ 2,750.000_

 2,150.000 

 600.000 

17

 هرتز20000 هرتز الی 20: دامنه فرکانسی* 

 اهم1000: امپدانس

 دسیبل130: حداکثر اس پی ال

 ولت9 الی 1.5: منبع تغذیه مورد نیاز

مینی ایکس ال آر: نوع کانکتور

چهار کانال میکروفن بی سیم بر پهنای *

UHFفرکانسی 

 متر        120: حداکثر برد در فضای بسته

 متر              200: حداکثر برد در فضای باز

 هرتز15000 الی 50: دامنه فرکانسی
EU-4400 

H

میکروفن چهار 

کانال دستی

C477WR AKG
میکروفن هدمیک 

(high copy)
21

18

قابل اتصال به کامپیوتر ، لپ تاپ ، موبایل* 

 ، اسپیکر و اکو آمپلی فایر              dslrدوربین 

پادکست، نریشن،  تولید محتوا  مناسب برای* 

،FOOD ASMR ضبط صدای خوراکی، آموزش ،

مجازی، اتاق جلسات، الیو

EV-2
میکروفن 

خبرنگاری بی سیم
19

302 LEM میکروفن کنفرانس 22

 3,450.000 

قابل اتصال به کامپیوتر ، لپ تاپ ، موبایل* 

 ، اسپیکر و اکو آمپلی فایر              dslrدوربین 

مناسب برای پادکست، نریشن،  تولید محتوا * 

،FOOD ASMR ضبط صدای خوراکی، آموزش ،

مجازی، اتاق جلسات، الیو

EV-3
میکروفن بی سیم 

یقه ای
20

SU-6200 

H

میکروفن دوکانال 

11,250.000 دستی

 2,150.000 

:قیمت مصرف کننده 

 14,200.000

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

تر اطالعات بیش

تر اطالعات بیش

تر اطالعات بیش

تر اطالعات بیش

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

امکان اتصال هندزفری به هر کنسول به *

صورت مستقل                                                

در باالی هر میکروفن LEDنشانگر 

ولوم کنترل سطح صدا بر روی هر کنسول

میکروفن 

دو کانال میکروفن بی سیم بر پهنای* 

UHFفرکانسی 

متر120: حداکثر برد در فضای بسته

متر200: حداکثر برد در فضای باز

هرتز15000الی 50: دامنه فرکانسی
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:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

__ 12,500.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

10 145.000  138.000 

 عددی 20 سفارش 

به صورت نقدی 

 عدد کابل 1شامل 

 2دو سر کنون 

متری هدیه می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

10 220.000  210.000 

 عددی 20 سفارش 

به صورت نقدی 

 عدد کابل دو 1شامل

 متری 5سر کنون 

.هدیه می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

10 355.000  335.000 

 عددی 20 سفارش 

به صورت نقدی 

 عدد کابل دو 1شامل

 متری 10سر کنون 

.هدیه می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

10 220.000  210.000 

 عددی 20 سفارش 

به صورت نقدی 

 عدد کابل 1شامل

بنون / کنون ماده 

 متری هدیه 5نر 

.می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

10 355.000  335.000 

 عددی 20 سفارش 

به صورت نقدی 

 عدد کابل 1شامل

بنون / کنون ماده 

 متری هدیه 10نر 

.می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

10 355.000  335.000 

 عددی 20 سفارش 

به صورت نقدی 

 عدد کابل 1شامل

بنون نر / کنون نر 

 متری هدیه می 10

.باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

10 145.000  138.000 

 عددی 20 سفارش 

به صورت نقدی 

 2 عدد کابل 1شامل

/ متری کنون نر 

هدفون هدیه می 

.باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

10 165.000  157.000 

 عددی 20 سفارش 

به صورت نقدی 

 3 عدد کابل 1شامل

/ متری کنون نر 

هدفون هدیه می 

.باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

 460.000

 330.000

 460.000

مناسب جهت ارتباط میکروفن به میکسر یا *

پاورمیکسر ، ارتباط اسپیکر اکتیو از خروجی 

میکسر یا پاورمیکسر ، ارتباط تجهیزات 

نورپردازی به دی ام ایکس ، استفاده در اتاق 

.استودیو جهت اتصال مانیتور اکتیو میباشد

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

پرداخت نقدی: شرایط فروش 

 460.000

 200.000

 220.000

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

(تومان)قیمت همکار 
تصویر کاالتوضیحات کاالمدلبرند کاالنام کاالردیف

 200.000

 2کابل دو سر کنون 

متری

32

26 XLR to XLR 

SIZE:7 

مناسب جهت ارتباط میکروفن به میکسر یا *

پاورمیکسر ، ارتباط اسپیکر اکتیو از خروجی 

میکسر یا پاورمیکسر ، ارتباط تجهیزات 

نورپردازی به دی ام ایکس ، استفاده در اتاق 

.استودیو جهت اتصال مانیتور اکتیو میباشد

/ کابل کنون ماده 

 متری5بنون نر 

 XLR to XLR 

SIZE:7 

 متری 2کابل 

استریو به هدفون

 فقره چک3طی : شرایط فروش 

کابل دو سر کنون 

 متری10

XLR to TS 

SIZE:7

مناسب جهت ارتباط میکروفن به اکو آمپلی فایر *

.و استفاده در اتاق استودیو میباشد

TRS to Mini 

TRS SIZE:7

23

 14,000.000 

 330.000

24

: قیمت مصرف کننده 

(تومان)

مناسب جهت ارتباط میکروفن به اکو آمپلی فایر *

.و استفاده در اتاق استودیو میباشد

XLR to TS 

SIZE:7

/ کابل کنون ماده 

 متری10بنون نر 
28

27

:قیمت مصرف کننده 

29
/ کابل کنون نر 

 متری10بنون نر 

25
 5کابل دو سر کنون 

متری
 XLR to XLR 

SIZE:7 

مناسب جهت ارتباط میکروفن به میکسر یا *

پاورمیکسر ، ارتباط اسپیکر اکتیو از خروجی 

میکسر یا پاورمیکسر ، ارتباط تجهیزات 

نورپردازی به دی ام ایکس ، استفاده در اتاق 

.استودیو جهت اتصال مانیتور اکتیو میباشد

:قیمت مصرف کننده 

302 LEM منبع تغذیه

دسته کابل و کانکتور

XLR to TS 

SIZE:7

مناسب جهت ارتباط باند اکتیو به میکسر یا *

پاور میکسر ، ارتباط بین دو اسپیکر اکتیو ، ارتباط 

.پرکاشن به میکسر میباشد

30
 متری کنون 2کابل 

هدفون/ نر 

مناسب جهت ارتباط موبایل به میکسر ، ارتباط *

لپ تاپ به میز صدا ، سایر مصارف در اتاق 

.استودیو میباشد

 متری کنون 3کابل 

هدفون/ نر 
31XLR to Mini 

TRS SIZE:7

                                                                       

مناسب                                                          *

جهت ارتباط موبایل به میکسر ، ارتباط لپ تاپ 

به میز صدا ، سایر مصارف در اتاق استودیو 

.میباشد

XLR to Mini 

TRS SIZE:7

:قیمت مصرف کننده 

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

بل کنسول به یک منبع تغذیه و قا60اتصال *

کنسول120ارتقا تا 

قابلیت ارتباط تله کنفرانس

حذف اتوماتیک نویز های مخابراتی

جهت ضبط صدای جلسه USBدرگاه 

قابلیت پخش سایر فایل های صوتی*

متری از منبع 40امکان ایجاد حداکثر  فاصله 

تغذیه در اتاق جلسات
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10 190.000  180.000 

 عددی 20 سفارش 

به صورت نقدی 

 2 عدد کابل 1شامل

متری استریو به 

هدفون هدیه می 

.باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

10 350.000  335.000 

 عددی 20 سفارش 

به صورت نقدی 

 5 عدد کابل 1شامل

متری استریو بنون 

به بنون هدیه می 

.باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

10 220.000  210.000 

 عددی 20 سفارش 

به صورت نقدی 

 عددکابل دو 1شامل

 متری 5سر کنون 

.هدیه می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

10 190.000  180.000 

 عددی 20 سفارش 

به صورت نقدی 

 عدد کابل 1شامل

هدفونی به ارسی 

 متری هدیه 2ای 

.می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

10 220.000  210.000 

 عددی 20 سفارش 

به صورت نقدی 

 عدد کابل 1شامل

هدفونی به ار سی 

 متری هدیه 3ای 

.می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

10 240.000  230.000 

 عددی 20 سفارش 

به صورت نقدی 

 عدد کابل 1شامل

 3سونی دوبل 

 (2 به 2)متری 

.هدیه می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر حلقه :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

__ 2,800.000 _

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر حلقه :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

__ 3,000.000 _

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر حلقه :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

__ 3,900.000 _

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر حلقه :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

 250.000

 275.000

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

 330.000

  4040   

SIZE:4.5+4.5

32

34
 5کابل دو سر کنون 

متری

کابل بلندگو شیشه 

 متری100ای 

کابل میکروفن 

 رنگ 4استریو 

 متری100

کابل هدفونی به 

 متری2ارسی ای 

*رشته شیلد تمام مس تابیده 254+254    

  میلی6روکش بیرونی پی وی سی با ضخامت     

متر

  متری با نشانه گذاری در هر100حلقه کابل     

یک متر

 مس۹۹.۹۹متریال استفاده شده     

روکش شده در فضای خالی از اکسیژن    
  2040   

SIZE:4.5+4.5

 متری 2کابل 

استریو به هدفون

 Mini TRS to 

RCA SIZE:6 

مناسب جهت ارتباط موبایل به میکسر ، ارتباط  *

لپ تاپ به میز صدا ، سایر مصارف در اتاق 

.استودیو می باشد

TRS to Mini 

TRS SIZE:7

مناسب جهت ارتباط دی جی پلیر به میکسر *

صدا

، ارتباط کارت صدا به مانیتور استودیو ، ارتباط 

انواع ساز و کیبورد به میکسر صوتی ، خروجی 

استریو از میکسر به سایر پاور آمپلی فایر ها می 

.باشد

 متری 5کابل 

استریو بنون به بنون
33TRS to TRS 

TRS SIZE:7

کابل بلندگو شیشه 

 متری100ای 

2020  SIZE 

:4+4

38

40

 XLR to XLR 

SIZE:6 

مناسب جهت ارتباط میکروفن به میکسر یا *

پاورمیکسر، رتباط اسپیکر اکتیو از خروجی 

میکسر یا پاورمیکسر ، ارتباط دو اسپیکر اکتیو به 

یکدیگر ، ارتباط تجهیزات نورپردازی به دی ام 

.ایکس می باشد

35

41

3030  SIZE:7

*رشته شیلد تمام مس تابیده 64    

  با روکش0.1رشته مغزی با ضخامت  28*2    

پلی اتیلن

  میلی7روکش بیرونی پی وی سی با ضخامت     

متر

  متری با نشانه گذاری در هر100حلقه کابل     

یک متر

 مس99.99متریال استفاده شده     

روکش شده در فضای خالی از اکسیژن    

39
کابل بلندگوشیشه 

 متری100ای 

 Mini TRS to 

RCA SIZE:6 

مناسب جهت ارتباط موبایل به میکسر ، ارتباط  *

لپ تاپ به میز صدا ، سایر مصارف در اتاق 

.استودیو می باشد

37
 3کابل سونی دوبل 

(2 به 2)متری 
 RCA to 

RCA SIZE:6 

مناسب جهت ارتباط  دی جی به میکسر ،  *

ارتباط دی وی دی پلیر به میز صدا ، سایر 

مصارف در اتاق استودیو می باشد

36
کابل هدفونی به ار 

 متری3سی ای 

*رشته شیلد تمام مس تابیده 127+127    

  میلی4روکش بیرونی پی وی سی با ضخامت     

متر

  متری با نشانه گذاری در هر100حلقه کابل     

یک متر

 مس۹۹.۹۹متریال استفاده شده     

روکش شده در فضای خالی از اکسیژن    

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

 3,500.000

 5,000.000

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

 480.000

 310.000

 330.000

 3,500.000

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

مناسب جهت ارتباط تلفن همراه به میز*

صدا ، ارتباط لپ تاپ یا پخش کننده های

صوتی به میکسر صدا ، مناسب در اتاق

ال استودیو و اتاق فرمان ، مناسب جهت اتص

3.5به رکوردر های صوتی مجهز به جک 

.میلی متری میباشد

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

https://soundco.ir/
https://soundco.ir/
https://jtraudio.ir/
https://soundco.ir/product/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a8%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%af%d9%81%d9%88%d9%86-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-2%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c/
https://soundco.ir/product/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a8%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-5-%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c/
https://soundco.ir/product/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%da%a9%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ac%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b1-5-%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c/
https://soundco.ir/product/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d9%87%d8%af%d9%81%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%87-rca-%d8%ac%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b1-3-%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c/
https://soundco.ir/product/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d9%87%d8%af%d9%81%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%87-rca-%d8%ac%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b1-2-%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c-2/
https://soundco.ir/product/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-rca-%d8%ac%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b1-3-%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c/
https://soundco.ir/product/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%86-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-3030/
https://soundco.ir/product/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-2020/
https://soundco.ir/product/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af%da%af%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-2040/


__ 4,100.000 _

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر حلقه :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

__ 2,100.000 _

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر حلقه :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

__ 2,450.000 _

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر حلقه :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

__ 5,500.000 _

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر حلقه :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

__ 2,100.000 _

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

2 2,100.000  1,995.000 

 عددی 20 سفارش 

به صورت نقدی 

 عدد تستر 1شامل

کابل فول پورت 

CT-04E هدیه می 

.باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

_ 34.500  33.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

_ 36.000  34.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

_ 34.500  33.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

 5,000.000

:قیمت مصرف کننده 

 2,500.000

:قیمت مصرف کننده 

  4040   

SIZE:4.5+4.5

کابل بلندگو شیشه 

 متری100ای 

2010

45

کابل میکروفن 

 100استریو  حلقه 

متری

42

 رشته52: تراکم شیلد*

 رشته2: تعداد خط سیگنال 

16*2: تعداد رشته های سیگنال

کابل مولتی پیر 

 متری100حلقه 
44

41

S604

43

S506فیش بنون نر47

کابل اسپیکر حلقه 

 متری100
6001

کابل میکروفن 

 100استریو حلقه 

متری

2020

 رشته62: تراکم شیلد*

 رشته2:     تعداد خط سیگنال 

14*2:     تعداد رشته های سیگنال

48S508

46
تستر کابل فول 

پورت
CT-04E

 یک مولتی CT-04Eتستر کابل ساندکو مدل *

تستر بسیار کاربردی با قابلیت عیب یابی خطی 

از قابلیت های دیگر .هر پایه از کانکتور می باشد

آن ، نشانگر میزان باتری در صورت به حداقل 

رسیدن،تست سالمت مسیر کابل از طریق بیزر ،

امکان تست برای سایر کانکتور های تعبیه نشده 

در تستر از طریق بند اهم متر

رشته شیلد تمام مس تابیده60+60 *

 میلی متر3روکش بیرونی پی وی سی با ضخامت 

 متری100حلقه کابل 

متریال استفاده شده تمام مس

روکش شده در فضای خالی از اکسیژن

0/75:  سایز دسته رشته های به هم تابیده

فیش بنون نر

 3,000.000 

 7,500.000

 2,500.000

 2,520.000

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

 50.000

 50.000

 50.000

فیش کنون ماده50

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

S603فیش کنون نر49

JM4

 2.5 خط استریو کابل تمام مس با ضخامت 4*

میلی متر

 11 سایز غالف بیرونی پی وی سی به ضخامت 

میلی متر

OFCکابل تمام مس 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

پالگ مسی با روکش نیکل                                                                                       *

درجه و مثبت 30آزموده شده در دمای منفی *

درجه سانتیگراد ، دارای گواهی تست 80

 CTI (Centre Testing)ریپورت از آزمایشگاه 

International Group Co. Ltd  دارای

و  CEامه تکنولوژی ایتالیا و موفق به اخذ گواهین

RoHS  وISO9001 

پالگ مسی با روکش نیکل                                                                                        *

درجه و مثبت 30آزموده شده در دمای منفی *

درجه سانتیگراد ، دارای گواهی تست 80

 CTI (Centre Testing)ریپورت از آزمایشگاه 

International Group Co. Ltd  دارای

و  CEمه تکنولوژی ایتالیا و موفق به اخذ گواهینا

پالگ مسی با روکش نیکل                                                                                      *

درجه و مثبت 30آزموده شده در دمای منفی *

درجه سانتیگراد ، دارای گواهی تست 80

 CTI (Centre Testing)ریپورت از آزمایشگاه 

International Group Co. Ltd  دارای

و  CEمه تکنولوژی ایتالیا و موفق به اخذ گواهینا

RoHS  وISO9001 

نارنجی-مشکی 

نارنجی-مشکی 

نارنجی-مشکی 

رشته شیلد تمام مس تابیده64*

با روکش 0.1رشته مغزی با ضخامت 28*2

پلی اتیلن

میلی 5روکش بیرونی پی وی سی با ضخامت 

متر

متری با نشانه گذاری در هر 100حلقه کابل 

یک متر

مس۹۹.۹۹متریال استفاده شده 

ر اطالعات بیشت

https://soundco.ir/
https://soundco.ir/
https://jtraudio.ir/
https://soundco.ir/product/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-4040/
https://soundco.ir/product/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%86-%d8%ac%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%84-2010/
https://soundco.ir/product/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%86-%d8%ac%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%84-2020-%d8%ad%d9%84%d9%82%d9%87-100%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c/
https://soundco.ir/product/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d9%85%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b1-%d8%ac%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%84-jm4/
https://soundco.ir/product/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1-%d9%be%db%8c-%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%af%d9%84-6001/
https://soundco.ir/product/%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-ct-04e/
https://soundco.ir/product/%d9%81%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-s506/
https://soundco.ir/product/%d9%81%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-s508/
https://soundco.ir/product/%d9%81%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-s603/


_ 34.500  33.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

_ 34.500  33.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

_ 34.500  33.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

_ 34.500  33.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

_ 34.500  33.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

_ 34.500  33.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

_ 35.500  34.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

_ 44.500  42.500_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

_ 34.500  33.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

_ 47.500  45.000

 عددی 500 سفارش

به صورت نقدی 

 عدد مبدل 25شامل

TS به TRRS 

 S3ساندکو مدل 

.هدیه می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

فیش تبدیل بزرگ 

به کوچک

فیش تبدیل کوچک 

به بزرگ

55

S510

RCAS202فیش 52

54
فیش بنون نر مونو 

گاوی سیلور
T805

پالگ مسی با روکش نیکل                     *

 درجه و مثبت 30در دمای منفی  آزموده شده*

 درجه سانتیگراد ، دارای گواهی تست 80

 CTI (Centre Testing)ریپورت از آزمایشگاه 

International Group Co. Ltd دارای 

 و CEتکنولوژی ایتالیا و موفق به اخذ گواهینامه 

RoHS و ISO9001

S604

51
فیش هدفون 

استریو

S402

پالگ مسی با روکش نیکل ، استفاده از متریال *

نایلون مواد اول در بدنه کانکتور                   

 درجه و مثبت 30در دمای منفی  آزموده شده*

 درجه سانتیگراد ، دارای گواهی تست 80

 CTI (Centre Testing)ریپورت از آزمایشگاه 

International Group Co. Ltd دارای 

 و CEتکنولوژی ایتالیا و موفق به اخذ گواهینامه 

RoHS و ISO9001

56
فیش بنون نر مونو 

گاوی مشکی فنر دار
T805BG-new

پالگ مسی با روکش نیکل ، طالاندود              *

 درجه و مثبت 30در دمای منفی  آزموده شده*

 درجه سانتیگراد ، دارای گواهی تست 80

 CTI (Centre Testing)ریپورت از آزمایشگاه 

International Group Co. Ltd دارای 

 و CEتکنولوژی ایتالیا و موفق به اخذ گواهینامه 

RoHS و ISO9001

60
 به TRRSمبدل 

TRS
T868

57

58

59

مناسب جهت اتصال کیبورد و  گیتار و میکروفن *

و آمپلی فایر به موبایل و لپ تاپ جهت ضبط 

صدا

TRRS به TSمبدل 

:قیمت مصرف کننده 

 50.000

 50.000

 60.000

 50.000

 80.000

 50.000

 50.000

 50.000

:قیمت مصرف کننده 

 50.000

فیش کنون ماده50

:قیمت مصرف کننده 

53

 6.35جهت اتصال و تبدیل میکروفن با جک  *

به کامپیوتر و سینمای خانگی

جهت خروجی موبایل به تجهیزات صوتی

 به 3.5جهت اتصال و تبدیل میکروفن با جک  *

سیستم صوتی و سینمای خانگی

جهت اتصال به میز صداAUXجهت تبدیل کابل 

S3

S334

S333

فیش بنون نر مونو 

گاوی مشکی
T805BG

پالگ مسی با روکش نیکل ، طالاندود             *

 درجه و مثبت 30در دمای منفی  آزموده شده*

 درجه سانتیگراد ، دارای گواهی تست 80

 CTI (Centre Testing)ریپورت از آزمایشگاه 

International Group Co. Ltd دارای 

 و CEتکنولوژی ایتالیا و موفق به اخذ گواهینامه 

RoHS و ISO9001

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

 50.000
فیش اسپیکون

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشتر اطالعات بیشتر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

پالگ مسی با روکش طالاندود*

درجه و مثبت 30آزموده شده در دمای منفی *

درجه سانتیگراد ، دارای گواهی تست 80

 CTI (Centre Testing)ریپورت از آزمایشگاه 

International Group Co. Ltd  دارای

 CEه تکنولوژی ایتالیا و موفق به اخذ گواهینام

 ISO9001و  RoHSو

پالگ مسی با روکش طالاندود*

درجه و مثبت 30آزموده شده در دمای منفی *

درجه سانتیگراد ، دارای گواهی تست 80

 CTI (Centre)ریپورت از آزمایشگاه 

Testing International Group Co. Ltd 

دارای تکنولوژی ایتالیا و موفق به اخذ 

 ISO9001و  RoHSو  CEگواهینامه 

پالگ مسی با روکش نیکل                                                                                          *

درجه و مثبت 30آزموده شده در دمای منفی *

درجه سانتیگراد ، دارای گواهی تست 80

 CTI (Centre Testing)ریپورت از آزمایشگاه 

International Group Co. Ltd  دارای

و  CEه تکنولوژی ایتالیا و موفق به اخذ گواهینام

RoHS  وISO9001 

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

نارنجی-مشکی 

نارنجی-مشکی 

نارنجی-مشکی 

نارنجی-مشکی 
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_ 34.500  33.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

_ 29.000  27.500_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

100 46.000  43.500

 عددی 500 سفارش

به صورت نقدی 

 عدد فیش 25شامل

کوپلر اسپیکون هدیه 

.می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

100 20.000  19.000

 عددی 500 سفارش

به صورت نقدی 

 عدد جک 25شامل

اسپیکون نصبی 

 T410ساندکو مدل 

.هدیه می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

100 23.000  22.000

 عددی 500 سفارش

به صورت نقدی 

 عدد جک 25شامل

اسپیکون نصبی 

 T411ساندکو مدل 

.هدیه می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

100 23.000  22.000

 عددی 500 سفارش

به صورت نقدی 

 عدد جک 25شامل

اسپیکون نصبی 

 T412ساندکو مدل 

.هدیه می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

100 23.000  22.000

 عددی 500 سفارش

به صورت نقدی 

 عدد جک 25شامل

اسپیکون نصبی 

 T413ساندکو مدل 

.هدیه می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

100 10.000  9.500

عددی 100سفارش 

به صورت نقدی 

عدد فیش 5شامل 

 T810بنون نر  

.هدیه می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

T829

مناسب جهت تعمیر و بازسازی انواع هندزفری  *

موبایل

کاربردی برای ارتباط میکروفن یقه ای به *

موبایل یا لپ تاپ

 درجه و مثبت 30آزموده شده در دمای منفی *

 درجه سانتیگراد ، دارای گواهی تست 80

 CTI (Centre Testing)ریپورت از آزمایشگاه 

International Group Co. Ltd دارای 

 و CEتکنولوژی ایتالیا و موفق به اخذ گواهینامه 

RoHS و ISO9001

T411

پالگ مسی با روکش نیکل ، استفاده از متریال  *

نایلون مواد اول در بدنه کانکتور

جهت اتصال و نصب در اتاق اسپیکر یا دستگاه *

های صوتی، با قابلیت کانکت شدن انواع فیش 

اسپیکون 

 درجه و مثبت 30آزموده شده در دمای منفی *

 درجه سانتیگراد ، دارای گواهی تست 80

 CTI (Centre Testing)ریپورت از آزمایشگاه 

International Group Co. Ltd دارای 

 و CEتکنولوژی ایتالیا و موفق به اخذ گواهینامه 

RoHS و ISO9001

62
فیش کوپلر 

اسپیکون
T501

پالگ مسی با روکش نیکل ، استفاده از متریال  *

نایلون مواد اول در بدنه کانکتور

جهت اتصال و نصب در اتاق اسپیکر یا دستگاه *

های صوتی، با قابلیت کانکت شدن انواع فیش 

اسپیکون 

 درجه و مثبت 30آزموده شده در دمای منفی *

 درجه سانتیگراد ، دارای گواهی تست 80

 CTI (Centre Testing)ریپورت از آزمایشگاه 

International Group Co. Ltd دارای 

 و CEتکنولوژی ایتالیا و موفق به اخذ گواهینامه 

RoHS و ISO9001

60
 به TRRSمبدل 

TRS
T868

TRRSفیش 61

T410
جک اسپیکون 

(مشکی)چهارپایه 
63

64

جک اسپیکون 

-مشکی )چهارپایه 

(آبی

68
جک کنون نر نصبی 

 سوزنیLبا پایه 
T922-M

65

جک اسپیکون 

-مشکی )چهارپایه 

(نارنجی

T412

پالگ مسی با روکش نیکل ، استفاده از متریال  *

نایلون مواد اول در بدنه کانکتور

جهت اتصال و نصب در اتاق اسپیکر یا دستگاه *

های صوتی، با قابلیت کانکت شدن انواع فیش 

اسپیکون 

 درجه و مثبت 30آزموده شده در دمای منفی *

 درجه سانتیگراد ، دارای گواهی تست 80

 CTI (Centre Testing)ریپورت از آزمایشگاه 

International Group Co. Ltd دارای 

 و CEتکنولوژی ایتالیا و موفق به اخذ گواهینامه 

RoHS و ISO9001

پالگ مسی با روکش نیکل ، استفاده از متریال  *

نایلون مواد اول در بدنه کانکتور

جهت اتصال و نصب در اتاق اسپیکر یا دستگاه *

های صوتی، با قابلیت کانکت شدن انواع فیش 

اسپیکون 

 درجه و مثبت 30آزموده شده در دمای منفی *

 درجه سانتیگراد ، دارای گواهی تست 80

 CTI (Centre Testing)ریپورت از آزمایشگاه 

International Group Co. Ltd دارای 

 و CEتکنولوژی ایتالیا و موفق به اخذ گواهینامه 

RoHS و ISO9001

T413

جک اسپیکون 

-مشکی )چهارپایه

(زرد

66

67
جک کنون نر نصبی 

ته میکروفن با پیچ
T909C

 30.000

 30.000

 15.000

:قیمت مصرف کننده 

 50.000

 45.000

 65.000

 25.000

 30.000

:قیمت مصرف کننده 

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

پالگ مسی با روکش نیکل*

د و درگاه ورودی میکروفن مناسب برای تولی*

تعمیر میکروفن های دستی                             

درجه و مثبت 30آزموده شده در دمای منفی *

درجه سانتیگراد ، دارای گواهی تست 80

 CTI (Centre Testing)ریپورت از آزمایشگاه 

International Group Co. Ltd  دارای

و  CEامه تکنولوژی ایتالیا و موفق به اخذ گواهین

RoHS  وISO9001 

ز پالگ مسی با روکش نیکل ، استفاده ا* 

متریال نایلون مواد اول در بدنه کانکتور

عدد فیش اسپیکون 2مناسب برای ورود *

جهت افزایش طول مسیر کابل

درجه و مثبت 30آزموده شده در دمای منفی * 

درجه سانتیگراد ، دارای گواهی تست 80

 CTI (Centre)ریپورت از آزمایشگاه 

Testing International Group Co. Ltd 

دارای تکنولوژی ایتالیا و موفق به اخذ 

ه مناسب برای اتصال هندزفری موبایل ب* 

رتباط کامپیوتر برای استفاده از میکروفن و ا

یوترمیکروفن های مخصوص موبایل به کامپ

ه ارتباط میکروفن های مخصوص موبایل ب*

DSLRدوربین عکاسی 

درجه و 30آزموده شده در دمای منفی *

درجه سانتیگراد ، دارای گواهی 80مثبت 

 CTI (Centre)تست ریپورت از آزمایشگاه 

Testing International Group Co. Ltd 

دارای تکنولوژی ایتالیا و موفق به اخذ 

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت
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100 16.500  15.500

عددی 100 سفارش 

به صورت نقدی 

 عدد جک 5شامل 

کنون نر نصبی 

T922-M هدیه می

.باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

100 16.500  15.500

 100 سفارش 

عددی به صورت 

 عدد 5نقدی شامل 

جک کنون نر 

T922-F هدیه می

.باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

100 33.000  31.500

 100 سفارش 

عددی به صورت 

 عدد 5نقدی شامل 

جک بنون ماده 

-T815نصبی

Bهدیه می باشد.

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

100 9.000  8.500

 500 سفارش 

عددی به صورت 

 عدد 25نقدی شامل 

جک مونو کروز  

T816 هدیه می

.باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

100 16.500  15.500

 200 سفارش  

عددی به صورت 

 عدد 10نقدی شامل 

جک بنون ماده  

T834 هدیه می

.باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

__ 47.500_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

__ 47.500_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

20 110.000  105.000

 عددی 100سفارش 

به صورت نقدی 

 عدد پنل 5شامل 

نصبی تک سلولی 

T10-1 هدیه می 

.باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

20 120.000  115.000

عددی 100سفارش 

به صورت نقدی 

 عدد پنل 5شامل 

نصبی دو سلولی 

T10-2 هدیه می

.باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

یک ترمینال نصبی جهت ورود انواع فیش بنون *

به دستگاه های صوتی یا نصب در کابینت بلندگو 

جهت اتصال کابل های صوتی از پاور آمپلی فایر 

یا پاور میکسر

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

T10-4
پنل نصبی چهار 

سلولی

68
جک کنون نر نصبی 

 سوزنیLبا پایه 
T922-M

T816
 4جک مونو کروز 

پایه  سوراخ دار
71

یک ترمینال نصبی جهت ورود انواع فیش بنون *

به دستگاه های صوتی یا نصب در کابینت بلندگو 

جهت اتصال کابل های صوتی از پاور آمپلی فایر 

یا پاور میکسر

T834
جک بنون ماده 

نصبی
72

69
جک کنون نر نصبی 

 سوزنیLبا پایه 
T922-F

مناسب جهت استفاده در تولید دستگاه های *

صوتی مانند میکسر و پاور میکسر و اکو آمپلی 

فایر ها

اتاق فرمان صوتی در سالن آمفی  مناسب برای*

تئاتر ، صحنه یا سن سالن های آمفی تئاتر ، 

اتاق ضبط صدا و ارتباط به اتاق فرمان 

استودیویی

برای ارتباط پنل فرمان به سایر دستگاه های *

صنعتی در کارخانه ها ،ارتباط پنل های کنترل 

کننده تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها و مراکز 

پزشکی

70
جک بنون ماده 

نصبی ضامن دار
T815-B 

75
پنل نصبی تک 

سلولی
T10-1

دارای حفره استاندارد برای نصب انواع کانکتور *

 میلی متر86*86های صوتی و تصویری در ابعاد 

تولید شده از آلومینیوم قالب شده به روش *

C NC

دارای حفره های استاندارد برای نصب انواع *

 86*86کانکتور های صوتی و تصویری در ابعاد 

میلی متر

تولید شده از آلومینیوم قالب شده به روش *

C NC
T10-2 پنل نصبی دو سلولی 76

T701پاورکون ورودی73

یک ورودی برق از یک منبع صوتی یا  *

 جهت اتصال Power outنورپردازی مجهز به 

انتقال جریان برق از یک دستگاه مجهز به 

خروجی برق به سایر دستگاه های مجاور

یک خروجی برق از یک منبع صوتی یا *

 جهت اتصال Power outنورپردازی مجهز به 

انتقال جریان برق از یک دستگاه مجهز به 

خروجی برق به سایر دستگاه های مجاور

T703 پاورکون خروجی 74

77

 65.000

 15.000

 25.000

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

 65.000

:قیمت مصرف کننده 

 25.000

 25.000

 45.000

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

 160.000

 150.000

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

جهت ورود انواع فیش بنون به دستگاه های*

تصال صوتی یا نصب در کابینت بلندگو جهت ا

کابل های صوتی از اکو آمپلی فایر یا پاور

ورودی فیش دارای یک . میکسر می باشد

طراحی  tsضامن برای قفل شدن فیش بنون یا 

ه شده که در حین استفاده از خارج شدن لحظ

بینت ای کانکتور به دلیل شدت صدای بم در کا

.بلندگو جلوگیری شود

اه مناسب جهت استفاده در تولید دستگ*

ر و اکو های صوتی مانند میکسر و پاور میکس

آمپلی فایر ها

ن مناسب برای اتاق فرمان صوتی در سال*

فی آمفی تئاتر ، صحنه یا سن سالن های آم

تئاتر ، اتاق ضبط صدا و ارتباط به اتاق

فرمان استودیویی

گاه برای ارتباط پنل فرمان به سایر دست*

ی های صنعتی در کارخانه ها ،ارتباط پنل ها

ارستان کنترل کننده تجهیزات پزشکی در بیم

ها و مراکز پزشکی
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https://soundco.ir/product/%d8%ac%da%a9-%da%a9%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%86%d8%b5%d8%a8%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-t922f/
https://soundco.ir/product/%d8%ac%da%a9-%d8%a8%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%b5%d8%a8%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-t815-b/
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https://soundco.ir/product/%d8%ac%da%a9-%d8%a8%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%86%d8%b5%d8%a8%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-t834/
https://soundco.ir/product/%d9%81%db%8c%d8%b4-%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%da%a9%d9%88%d9%86-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-t701/
https://soundco.ir/product/%d9%81%db%8c%d8%b4-%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%da%a9%d9%88%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-t703/
https://soundco.ir/product/%d9%be%d9%86%d9%84-%d9%86%d8%b5%d8%a8%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-t10-1/
https://soundco.ir/product/%d9%be%d9%86%d9%84-%d9%86%d8%b5%d8%a8%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-t10-2/


20 130.000  125.000

 عددی 100سفارش 

به صورت نقدی 

 پنل نصبی 5شامل 

-T10چهار سلولی 

.هدیه می باشد4

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

50 20.500  19.500

 100 سفارش 

عددی به صورت 

 عدد 5نقدی شامل 

 به 1کابل تبدیل 

هدیه می  (سفید)2

.باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

50 20.500  19.500

 عددی 100سفارش 

به صورت نقدی 

 عدد کابل 5شامل 

 به 1تبدیل 

هدیه می (مشکی)2

.باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

50 29.000  27.500

عددی 100سفارش 

به صورت نقدی 

 عدد گیره 5شامل 

میکروفن یاماهاهدیه 

.می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

50 24.000  23.000

 عددی 100سفارش 

به صورت نقدی 

 عدد گیره 5شامل 

میکروفن تایوان 

.هدیه می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

50 20.000  19.000

 عددی 100سفارش 

به صورت نقدی 

 عدد گیره 5شامل 

میکروفن یقه ای 

M1هدیه می باشد.

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

50 20.000  19.000

 عددی 100سفارش 

به صورت نقدی 

 عدد ابر 5شامل 

میکروفن رنگی 

ساندکو در چهار 

.رنگ هدیه می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

__ 11.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

__ 13.500_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

__ 16.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

T10-4
پنل نصبی چهار 

سلولی

79
 به 1کابل تبدیل 

(مشکی)2
_

C3 گیره میکروفن80

مناسب برای انواع میکروفن های با سیم و *

بیسیم با قابلیت اتصال به انواع پایه میکروفن

گیره میکروفن 81

77

اتصال هندزفری موبایل به کامپیوتر برای *

استفاده از میکروفن

ارتباط میکروفن های مخصوص موبایل به *

کامپیوتر

ارتباط میکروفن های مخصوص موبایل به *

DSLRدوربین عکاسی 
_

 به 1کابل تبدیل 

(سفید)2
78

86

مناسب برای انواع میکروفن یقه ای از جمله *

…سوندکو ، بویا ، فری پاور و 

سایر میکروفن یقه ای بی سیم

هدمیک های مغناطیسی

انواع میکروفن یقه ای از جمله کارول، آهوجا، *

…مکس، جاسکو، جی تی آر، اکو چنگ و 

سایر میکروفن یقه ای بی سیم

هدمیک های مغناطیسی و داینامیکی

 MF-3
ابر کوچک 

میکروفون یقه ای

 ابر متوسط 

میکروفن یقه ای

82

ابر میکروفن رنگی 

در چهار رنگ
83AM-1

مناسب برای سایر میکروفن های با سیم و بی *

سیم داینامیک و دستی

مناسب برای انواع میکروفن های با سیم*

قابل اتصال به انواع پایه میکروفن
S3

بدنه فلزی*

 میلی 6قابل استفاده برای میکروفن های با قطر 

متر
M1

گیره میکروفن یقه 

ای

ابرمیکروفن 

کنفرانس

84

 MF-2

مناسب برای انواع میکروفن رومیزی و انواع *

میکروفن کنفرانس

MF-1

85

 35.000

 35.000

 25.000

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

 45.000

 40.000

 170.000

 35.000

 35.000

 25.000

 30.000

ابرمیکروفن هدمیک 87MF-4

مناسب برای میکروفن هدمیک از جمله ساندکو *

 ،AKG و  …

:قیمت مصرف کننده 

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

رای اتصال هندزفری موبایل به کامپیوتر ب*

استفاده از میکروفن

ه ارتباط میکروفن های مخصوص موبایل ب*

کامپیوتر

ه ارتباط میکروفن های مخصوص موبایل ب*

DSLRدوربین عکاسی 

ع دارای حفره های استاندارد برای نصب انوا*

کانکتور های صوتی و تصویری در ابعاد 

میلی متر86*86

وش تولید شده از آلومینیوم قالب شده به ر*

CNC

https://soundco.ir/
https://soundco.ir/
https://soundco.ir/product/%d9%be%d9%86%d9%84-%d9%86%d8%b5%d8%a8%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-t10-4/
https://soundco.ir/product/%d9%85%d8%a8%d8%af%d9%84-%db%8c%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-s2/
https://soundco.ir/product/%d9%85%d8%a8%d8%af%d9%84-%db%8c%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-s2/
https://soundco.ir/product/%da%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%86-%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%af%d9%84-c3/
https://soundco.ir/product/%da%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-s3/
https://soundco.ir/product/%da%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%86-%db%8c%d9%82%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-m1/
https://soundco.ir/product/%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%86-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-am-1/
https://soundco.ir/product/%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%88%d9%86-%db%8c%d9%82%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-mf-3/
https://soundco.ir/product/%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%86-%db%8c%d9%82%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-mf-2/
https://soundco.ir/product/%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%86-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-mf-1/


__ 11.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

__ 55.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

__ 155.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

_ 80.000  76.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

_ 110.000  105.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

_ 140.000  135.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

_ 170.000  160.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

_ 220.000  210.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

_ 450.000  430.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

95

 فقره چک3طی : شرایط فروش 

94

کارتریج میکروفن 

داینامیک

کارتریج میکروفن 

داینامیک
92

C-250

C-500

93

با الگوی قطبی هایپرکاردیود و دامنه فرکانسی  *

 اهم و 600 هرتز با امپدانس 12000 الی 50

 گرم52دسی بل و وزن - 48حساسیت 

با الگوی قطبی هایپرکاردیود و دامنه فرکانسی  *

 اهم و 600 هرتز با امپدانس 14000 الی 60

 گرم48دسی بل و وزن - 50حساسیت 

با الگوی قطبی هایپرکاردیود و دامنه فرکانسی  *

 اهم و 600 هرتز با امپدانس 13000 الی 70

 گرم35دسی بل و وزن - 50حساسیت 

با الگوی قطبی هایپرکاردیود و دامنه فرکانسی  *

 اهم و 600 هرتز با امپدانس 12000 الی 70

 گرم22دسی بل و وزن - 55حساسیت 

C-2000

C-750

C-1000

C-3000

96

کارتریج میکروفن 

داینامیک
91

با الگوی قطبی هایپرکاردیود و دامنه فرکانسی  *

 اهم و 600 هرتز با امپدانس 15000 الی 70

 گرم37دسی بل و وزن - 42حساسیت 

 80با الگوی قطبی کاردیود و دامنه فرکانسی  *

 اهم و 600 هرتز با امپدانس 12000الی 

 گرم18دسی بل و وزن - 51حساسیت 

پرداخت نقدی: شرایط فروش 

(تومان)قیمت همکار 

 170.000

:قیمت مصرف کننده 

Dm-1

:قیمت مصرف کننده 

کارتریج میکروفن 

کنفرانس
مناسب برای انواع میکروفن های رومیزی و *

کنفرانس

 کانال6میکسر 

کارتریج میکروفن 

داینامیک

دسته میکسر  و پاورمیکسر
تصویر کاالتوضیحات کاالمدلبرند کاالنام کاالردیف

کارتریج میکروفن 

داینامیک
90

: قیمت مصرف کننده 

(تومان)

 190.000

:قیمت مصرف کننده 

مناسب برای انواع میکروفن های یقه ای با *

  میلی متر مانند میکروفن یقه ای 6محفظه 

ساندکو و بویا

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

 230.000

 280.000

 140.000

کارتریج میکروفن 

داینامیک

DM6-FX

 600.000

88Cm-1

89

:قیمت مصرف کننده 

کارتریج میکروفن 

75.000 یقه ای

 180.000

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

ابرمیکروفن هدمیک 87MF-4

مناسب برای میکروفن هدمیک از جمله ساندکو *

 ،AKG و  …

 25.000

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

https://soundco.ir/
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https://soundco.ir/product/%da%a9%d9%be%d8%b3%d9%88%d9%84-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-c-2000/
https://soundco.ir/product/%da%a9%d9%be%d8%b3%d9%88%d9%84-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-c-3000/


__ 4,150.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

__ 23,500.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

__ 28,500.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

8 1,260.000 1,200.000

 عددی 20 سفارش

به صورت نقدی 

 عدد بلندگو 1شامل 

 TW-365سقفی  

.هدیه می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

8 1,210.000 1,150.000

 عددی 20 سفارش

به صورت نقدی 

 عدد بلندگو 1شامل 

-TWسقفی پسیو  

365 P هدیه می 

.باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

8 2,200.000 2,000.000

 عددی 20 سفارش

به صورت نقدی 

 عدد بلندگو 1شامل 

-TWسقفی بلوتوثی 

365 A هدیه می

.باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

4 3,300.000 3,150.000

 عددی 20 سفارش

به صورت نقدی 

 عدد  بلندگو 1شامل 

سقفی بلوتوثی بسته 

-TW عددی 2

365 SET هدیه 

.می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

10 735.000 700.000

 عددی 20 سفارش

به صورت نقدی 

 عدد بلندگو 1شامل 

 FC-206سقفی 

.هدیه می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

TW-365 Pبلندگو سقفی پسیو100

8 اینچی با اهم 6دارای تیوتر و ووفر*

    قابلیت نصب به صورت اهمی مناسب برای 

ماین برد های هوشمند سازی ساختمان

 میلی متری204    سایز برش 

 وات موثر30    دارای توان 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

 1,600.000

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

 کانال6میکسر 96

: قیمت مصرف کننده 

(تومان)

 4,250.000

 950.000

DM6-FX

 5,250.000

PM-1000

CMS-2200

 25,500.000

پاور میکسر 

 1000دایناکورد 

(high copy)

97

8 اینچی با اهم 6دارای تیوتر و ووفر*

    مجهز به برد آمپلی فایر بلوتوثی با توان 

 وات25*2

 میلی متری204    سایز برش 

    پکیج یک اسپیکر اکتیو و یک اسپیکر پسیو

TW-365 SET

 بلندگو سقفی 

 2بلوتوثی بسته 

عددی

102

FC-206بلندگو سقفی103

8 اینچی با اهم 6دارای اسپیکر فول رنج *    

    قابلیت نصب به صورت اهمی و ولتی

 میلی متری193    سایز برش 

 وات و سر بندی متغیر در توان 20    دارای توان 

 وات20 و 10های 

TW-365بلندگو سقفی

8 اینچی با اهم 6دارای تیوتر و ووفر*

    قابلیت نصب به صورت اهمی و ولتی

 میلی متری204    سایز برش 

 وات و سر بندی متغیر در توان 30    دارای توان 

 وات30 و 20 و 10های 

 2,650.000

تصویر کاالتوضیحات کاالمدلبرند کاالنام کاالردیف
دسته بلندگو های سقفی و دکوراتیو

99

 33,500.000

 1,650.000

101
بلندگو سقفی 

بلوتوثی
TW-365 A

8 اینچی با اهم 6دارای تیوتر و ووفر*

    مجهز به برد آمپلی فایر بلوتوثی با توان 

 وات25*2

 میلی متری204    سایز برش 

    قابلیت راه اندازی یک اسپیکر پسیو دیگر 

بدون نیاز به آمپلی فایر مجزا

(تومان)قیمت همکار 
پرداخت نقدی: شرایط فروش  فقره چک3طی : شرایط فروش 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

بلندگو سقفی 104

4 اینچی با اهم 5دارای اسپیکر فول رنج *

    قابلیت نصب به صورت اهمی و ولتی

 میلی متری153    سایز برش 

 وات و سر بندی متغیر در توان 10    دارای توان 

 وات10 و 5های 

FR-510 

افکت قابل تغییر با قابلیت ذخیره سازی*

 باند اکوالیزر بر روی هر کانال ورودی3

 خط11اکوالیزر گرافیکی با 

Pre/Post های AUXپورت اتصال به کامپیوتر و 

USBضبط مستقیم از طریق 

فن اتوماتیک

مجهز به کلید فانتوم پاور

 کانال ورودی الین و میکروفن26دارای 

میکسر دایناکورد 

2200
98

(high copy)

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

1000اهم در حالت استریو 4توان خروجی *

اهم در حالت استریو 8وات ، توان خروجی 

باند اکوالیزر بر روی هر کانال 3وات ، 500

خط11ورودی اکوالیزر گرافیکی با 

های  AUXپورت اتصال به کامپیوتر و 

Pre/Post

USBضبط مستقیم از طریق 

فن اتوماتیک

مجهز به کلید فانتوم پاور

میلی متر164*571*510: ابعاد 

کیلوگرم14: وزن 

دو ورودی میکروفن*

چهار  کانال استریو در دو خط مستقل*

ورودی فلش مموری جهت پخش و ضبط 

صدا

زات قابل اتصال به تلفن همراه و سایر تجهی

از طریق بلوتوث

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

https://soundco.ir/
https://soundco.ir/
https://soundco.ir/product/%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b3%d8%b1-%d8%b5%d8%af%d8%a7-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-dm6-fx/
https://soundco.ir/product/%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b3%d8%b1-%d8%af%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%a7%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%af%d9%84-pm1000-3-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://soundco.ir/product/%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af%da%af%d9%88-%d8%b3%d9%82%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-tw-365/
https://soundco.ir/product/%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af%da%af%d9%88-%d8%b3%d9%82%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-tw-365-p/
https://soundco.ir/product/%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%b3%d9%82%d9%81%db%8c-%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%ab%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-tw-365-a/
https://soundco.ir/product/%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1-%d8%b3%d9%82%d9%81%db%8c-%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%ab%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-tw-365-bt/
https://soundco.ir/product/%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af%da%af%d9%88-%d8%b3%d9%82%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-fc-206/


10 410.000 385.000

 عددی 20 سفارش

به صورت نقدی 

 عدد بلندگو 1شامل 

  FR-510سقفی 

.هدیه می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

8 630.000 600.000

 عددی 20 سفارش

به صورت نقدی 

 عدد بلندگو 1شامل 

سقفی جی تی آر 

JM-610 هدیه می 

.باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

4 1,650.000 1,550.000

 عددی 20 سفارش

به صورت نقدی 

 عدد باند 1شامل 

 وات 20ستونی 

JTRهدیه می باشد .

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

4 1,550.000 1,450.000

 عددی 20 سفارش

به صورت نقدی 

 عددباند 1شامل 

 وات 20ستونی 

JTR هدیه می  

.باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

4 2,450.000 2,350.000

 عددی 20 سفارش

به صورت نقدی 

 عدد باند 1شامل 

 وات 60ستونی 

JTRهدیه می باشد .

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

2 3,100.000 2,950.000

 عددی 20 سفارش

به صورت نقدی 

 عدد باند 1شامل 

 اینچ 8دکوراتیو 

.هدیه می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

4 1,950.000 1,850.000

 عددی 20 سفارش

به صورت نقدی 

 عددباند 1شامل 

 اینچ 5دکوراتیو 

JTR هدیه می  

.باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

 550.000

 950.000

 1,950.000

 1,800.000

 2,950.000

 3,600.000

بلندگو سقفی 104

108

410

 8باند دکوراتیو 

اینچ در دو رنگ
109

8 اینچی با اهم 6دارای اسپیکر فول رنج *

قابلیت نصب به صورت اهمی و ولتی

 میلی متری195سایز برش 

 وات و سر بندی متغیر در توان 10دارای توان 

 وات10 و 5های 

JM-610 بلندگو سقفی 105

320 باند ستونی

4 اینچی با اهم 5دارای اسپیکر فول رنج *

    قابلیت نصب به صورت اهمی و ولتی

 میلی متری153    سایز برش 

 وات و سر بندی متغیر در توان 10    دارای توان 

 وات10 و 5های 

FR-510 

باند ستونی 107

JM-8080

JM-5050 new اینچ5باند دکوراتیو 110

 2,500.000

_بلندگو باغچه ای111

امکان اتصال به صورت اهمی یا  ولتی با توان *

این اسپیکر . وات می باشد25 /12 /7.5های 

زیبا را می توان در مکان های رفاهی و تفریحی ، 

رستوران ها ، باغچه ها و سایر فضا های نیمه باز 

، تاالر ها ، هتل ها ، مجموعه های ورزشی روباز  

این محصول دارای تاییدیه . نصب کرد . …و 

IP68 بوده و از این طیف در فضا های باز قابل 

.نصب است

 T-300V2

:قیمت مصرف کننده 

350

106

باند ستونی

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

وات موثر30: توان بلندگو *

وات در خط 4/8/16/30:توان متغیر خروجی 

ولتی

اینچ1:سایز تیوتر

اینچ5: سایز ووفر 

ا8: امپدانس بلندگو

ی مناسب برای مکان های تفریحی و آموزش*

ر ها ، سایر فضا های نیمه باز ،رستوران ها ، تاال

، هتل ها ،سالن های انتظار ، مجموعه های 

ورزشی

سالن آمفی تئاتر ، باشگاه بدنسازی

120الی 60: حداقل و حداکثر توان بلندگو *

وات موثر

وات در 7.5/15/30/60: توان متغیر خروجی 

خط ولتی

اینچ1:سایز تیوتر

اینچ8: سایز ووفر 

8: امپدانس بلندگو

اهم                        

ی ، مناسب برای مکان های تفریحی و آموزش*

ر ها سایر فضا های نیمه باز ،رستوران ها ، تاال

، هتل ها ،سالن های انتظار ، مجموعه های 

ازیسالن آمفی تئاتر ، باشگاه بدنس، ورزشی

…مکان های مذهبی و زیارتی و 

وات موثر60: توان واقعی *

ولت25/70/100: الین ولتاژ

دسیبل۹1: حساسیت

هرتز15000الی 100: دامنه فرکانسی

میلی متر100*152*860: ابعاد بلندگو ستونی

گرم                                                                                           4460: وزن بلندگو

مناسب برای رستوران ها، باغ رستوران ها،*

پارک ها، سالن های ورزشی بزرگ، مراکز 

ر تجاری، مراکز درمانی ، مراکز آموزشی ، معاب

و خیابان ها، البی هتل ها، آبنمای موزیکال، 

آالچیق ، پشت بام سبز، روف گاردن، کافی

…شاپ ها، باشگاه بدنسازی، استخر ها و 

وات موثر20: توان واقعی *

ولت25/70/100:  الین ولتاژ

دسیبل88: حساسیت

هرتز15000الی 170: دامنه فرکانسی

میلی 270*115*150: ابعاد بلندگو ستونی

متر

گرم                                                                                           2015: وزن بلندگو

مناسب برای رستوران ها، باغ رستوران ها، 

پارک ها، سالن های ورزشی بزرگ، مراکز 

ر تجاری، مراکز درمانی ، مراکز آموزشی ، معاب

و خیابان ها، البی هتل ها، آبنمای موزیکال، 

آالچیق ، پشت بام سبز، روف گاردن، کافی

…شاپ ها، باشگاه بدنسازی، استخر ها و 

وات موثر20: توان واقعی *

ولت25/70/100:  الین ولتاژ

دسیبل۹1: حساسیت

هرتز15000الی 100: دامنه فرکانسی

میلی 100*152*425: ابعاد بلندگو ستونی

متر

گرم2500: وزن بلندگو

مناسب برای رستوران ها، باغ رستوران ها،*

پارک ها، سالن های ورزشی بزرگ، مراکز 

ر تجاری، مراکز درمانی ، مراکز آموزشی ، معاب

و خیابان ها، البی هتل ها، آبنمای موزیکال، 

آالچیق ، پشت بام سبز، روف گاردن، کافی

https://soundco.ir/
https://jtraudio.ir/
https://soundco.ir/product/%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af%da%af%d9%88-%d8%b3%d9%82%d9%81%db%8c-%d9%88%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%af%d9%84-fr-510/
https://soundco.ir/product/%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af%da%af%d9%88-%d8%b3%d9%82%d9%81%db%8c-%d8%ac%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%84-jm-610/
https://soundco.ir/product/%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%ac%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%84-jm320/
https://soundco.ir/product/%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%ac%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%84-jm410/
https://soundco.ir/product/%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%ac%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%84-jm350/
https://soundco.ir/product/%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af%da%af%d9%88-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%88-%d8%ac%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%84-jm8080t/
https://soundco.ir/product/%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%88-%d8%ac%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%84-jm5050t/


1 2,200.000 2,100.000

 عددی 10 سفارش

به صورت نقدی 

 عددباند 1شامل 

 اینچ 5دکوراتیو 

JTR هدیه می  

.باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

2 4,000.000 3,800.000

 عددی 20 سفارش

به صورت نقدی 

 عددهورن 1شامل 

اسپیکر دو مگنت 

جی تی آر هدیه می 

.باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

5 5,700.000 5,400.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

5 9,450.000 9,000.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر جفت :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

__ 52,000.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر جفت :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

__ 40,500.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر جفت :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

__ 48,500.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر جفت :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

PDX750P وات750باند پسیو 

 اینچ15: سایز ووفر *

 اینچ3:سایز تیوتر

 وات  600 و توان Hکالس : نوع و توان پاور  

 وات900الی 

 هرتز35000 الی 40: دامنه فرکانسی 

 دسیبل108: حساسیت

 کیلوگرم35: وزن 

ابعاد بسته بندی باند اکتیو جی تی آر مدل 

JW600A : 776میلیمترX490X420

(جفت ): قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

 اینچ15: سایز ووفر*

 میلی متر75: سایز تیوتر 

 هرتز20000 الی 20دامنه فرکانسی 

 دسیبل108: حساسیت 

 وات800: توان موثر

 اهم8: اهم اسپیکر 

33کیلوگرم : وزن 

475*422*784میلیمتر:  ابعاد
PDX750A  وات750باند اکتیو 115

118

113 اینچ10باند اکتیو 

 اینچ15:سایز ووفر اسپیکر سوندکو*

 میلی متر44:سایز تیوتر

: PQ-2180ماکسیمم توان خروجی آمپلی فایر

 وات500موثر 

: درگاه های ارتباطی اسپیکر بلوتوثی سوندکو

Bluetooth، USB, RCA, XLR, SD Card

ریموت کنترل ، امکان سرچ از طریق فولدر ،رادیو 

FM ولوم کشویی، اکو و کنترل 5 ،اکوالیزر با 

سطح اکو با دو ولوم مجزا

 

PQ-2180 Pro 114 اینچ15باند اکتیو 

 اینچ15: سایز ووفر*

 میلی متر75: سایز تیوتر 

 هرتز20000 الی 20دامنه فرکانسی 

 دسیبل108: حساسیت 

 وات750: توان موثر

 اهم8: اهم اسپیکر 

30.5کیلوگرم : وزن 

mm 475*422*784:  ابعاد
JW600A

JW600P

117 وات600باند اکتیو 

 43,000.000

(جفت ): قیمت مصرف کننده 

 وات اهمی100 وات ولتی و 80: توان بلندگو*

 اینچ8: سایز بلندگو داخلی 

JM8100 گرم6500: وزن محصول

: قیمت مصرف کننده 

(تومان)

 4,800.000

ردیف

 وات600باند پسیو 

توضیحات کاالمدلبرند کاال

116

دسته اسپیکر های پسیو و اکتیو
نام کاال

 51,500.000

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

(جفت ): قیمت مصرف کننده 

(جفت ): قیمت مصرف کننده 

هورن اسپیکر دو 

مگنت
112

_بلندگو باغچه ای111

امکان اتصال به صورت اهمی یا  ولتی با توان *

این اسپیکر . وات می باشد25 /12 /7.5های 

زیبا را می توان در مکان های رفاهی و تفریحی ، 

رستوران ها ، باغچه ها و سایر فضا های نیمه باز 

، تاالر ها ، هتل ها ، مجموعه های ورزشی روباز  

این محصول دارای تاییدیه . نصب کرد . …و 

IP68 بوده و از این طیف در فضا های باز قابل 

.نصب است

 T-300V2

پرداخت نقدی: شرایط فروش  فقره چک3طی : شرایط فروش 

(تومان)قیمت همکار 

PM-2122 Pro

 10,500.000

 56,500.000

تصویر کاال

 6,600.000

 2,700.000

true wireless stereo

true wireless stereo

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

اینچ10:سایز ووفر اسپیکر سوندکو*

میلی متر34: سایز تیوتر

-PMماکسیمم توان خروجی آمپلی فایر 

وات50+250موثر  :2122

ریموت کنترل ، :PMسایر قابلیت های سری 

، FMامکان سرچ از طریق فولدر ،رادیو 

اکوالیزر با دو ولوم زیر و

بم                          

مناسب برای البی هتل ها و تاالر ها*

مصارف خانگی و مهمانی ها

شهربازی و باشگاه های ورزشی

سالن های آمفی تئاتر

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت
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__ 36,500.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر جفت :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

__ 36,500.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر جفت :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

__ 24,000.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر جفت :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

__ 24,000.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر جفت :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

__ 18,500.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

__ 24,000.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر جفت :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

__ 35,000.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

6 740.000 700.000

 عددی 20 سفارش

به صورت نقدی 

 عدد پایه 1شامل 

-MSمیکروفن 

. هدیه می باشد240
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JW400P 120 وات400باند پسیو 

123 وات600ساب اکتیو

124

JW300A

JW600P

15HA500 اینچ15باند اکتیو 

 اینچ15: سایز ووفر * 

 اینچ1.75:  سایز دیافراگم تیوتر

 هرتز18000 الی 45:  دامنه فرکانسی 

 وات موثر400:  توان واقعی آمپلی فایر 

 30: وزن اسپیکر usb و xlr: درگاه ورودی 

کیلوگرم

اینچی با بدنه دایکست10: سایز ووفر *

 میلی متر تیتانیوم با سیم پیچی 44: سایز تیوتر 

فلت

 وات450 الی 300:توان آمپلی فایر

یکپارچه و یک تکه بدون درز برای :طراحی بدنه 

جلوگیری از ویبره و لرزش

 هرتز20000 الی 40: رنج فرکانسی 

 کیلوگرم17: وزن

348X300X550  mm: ابعاد

121

 اینچ10: سایر ووفر*

 میلی متر44: سایر تیوتر

 هرتز20000 الی 54:دامنه فرکانسی

 دسیبل100: حساسیت

 وات300: توان راه اندازی

 وات400: قدرت نهایی

 اهم8: امپدانس

 میلی متر550*300*348: ابعاد محصول

KGS 13.700: وزن محصول

JW300P 122 وات300باند پسیو 

 اینچ15: سایز ساب ووفر*

 هرتز2000 الی 39:دامنه فرکانسی 

 دسیبل96: حساسیت

 با قدرت Hکالس: قدرت و کالس آمپلی فایر 

 وات900 و قدرت نهایی RMS وات 600

 سانتی متر49*50*70:ابعاد بسته بندی 

 کیلوگرم47:وزن خالص

 وات300باند اکتیو 

: قیمت مصرف کننده 

(تومان)

 1,050.000

(جفت ): قیمت مصرف کننده 

 37,500.000

پرداخت نقدی: شرایط فروش توضیحات کاال تصویر کاال فقره چک3طی : شرایط فروش  برند کاال نام کاال ردیف

(تومان)قیمت همکار دسته پایه میکروفن ،  پایه کیبورد ، پایه میکسر

 وات600باند پسیو 

پایه میکروفن125
MS-240 

Challenge 

series

 سانتی متر240: حداکثر ارتفاع قابل تنظیم *

 سانتی 90 تا 50 : (قسمت افقی پایه )اندازه بوم 

متر

 گرم2350:وزن پایه 

 میلی متر100*100*980:  اندازه بسته بندی

 اینچ12: سایز ووفر  *

 میلی متر44:سایز تیوتر

 وات800 الی 400: توان 

 هرتز20000 الی 53: دامنه فرکانسی 

 دسیبل100: حساسیت

 کیلوگرم27:وزن 

670X363X421  mm: ابعاد بسته بندی JW400A 119 وات400باند اکتیو 

SU600A

(جفت ): قیمت مصرف کننده 

 27,000.000

 21,000.000

 26,500.000

 26,500.000

 39,500.000

(جفت ): قیمت مصرف کننده 

(جفت ): قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

(جفت ): قیمت مصرف کننده 

 39,500.000

مدل

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

اینچ12: سایز ووفر *

میلی متر44:سایز تیوتر

وات800الی 400: توان 

هرتز20000الی 53: دامنه فرکانسی 

دسیبل100: حساسیت

کیلوگرم23.5:وزن 

670X363X421  mm: ابعاد بسته بندی

اینچ15: سایز ووفر*

میلی متر75: سایز تیوتر 

هرتز35000الی 40دامنه فرکانسی 

دسیبل108: حساسیت 

 :JW600Pقدرت باند پسیو جی تی آر مدل 

1200الی 600وات 

اهم8: اهم اسپیکر 

31.5کیلوگرم  :jtrوزن باند 

776X490X420  mm:  ابعاد

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت
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:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

_ 75.000 71.250

 عددی 20 سفارش

به صورت نقدی 

 عدد وویس 1شامل 

هدیه VC245کویل 

می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

_ 130.000 123.500

 عددی 20 سفارش

به صورت نقدی 

 عدد ویس 1شامل

 VC3445کویل 

هدیه می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

_ 180.000 170.000

 عددی 20 سفارش

به صورت نقدی 

 عدد ویس 1شامل

 VC445کویل 

هدیه می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

_ 220.000 210.000

 عددی 20 سفارش

به صورت نقدی 

 عدد ویس 1شامل

 VC5160کویل 

هدیه می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

_ 580.000 550.000

 عددی 20 سفارش

به صورت نقدی 

 عدد ویس 1شامل

 VC745کویل 

هدیه می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

1 8,600.000 8,150.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

1 9,400.000 8,950.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

1 10,350.000 9,850.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 
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 وات100: توان دیافراگم*

 اهم8: امپدانس سیم پیچی

 میلی متر51.2:     سایز دیافراگم

 وات200: توان دیافراگم*

 اهم8: امپدانس سیم پیچی

 میلی متر74.5:     سایز دیافراگم

VC745

131

اکو آمپلی فایر 

 زون 6دارای 

سلکتوری به همراه 

بلوتوث

وویس کویل ، سیم 

CCAپیچی گرد ، 
VC3445

 وات60: توان دیافراگم*

 اهم8: امپدانس سیم پیچی

 میلی متر34.4: سایز دیافراگم
127

 وات80: توان دیافراگم*

 اهم8: امپدانس سیم پیچی

 میلی متر44: سایز دیافراگم

VC445

PM-6500

تصویر کاالتوضیحات کاالمدلبرند کاالنام کاالردیف

VC5160
وویس کویل ، سیم 

CCAپیچی گرد ، 
129

وویس کویل ، سیم 

OFCپیچی فلت 

PM-6200

 وات موثر200: توان آمپلی فایر*

 عدد3: تعداد ورودی میکروفن

 عدد3: تعداد ورودی الین

ولتی/ اهمی: کالس خروجی 

آژیر و دینگ / رادیو / فلش پلیر: امکانات اضافی

بلوتوث /USB/دانگ

آنتن، براکت نصبی، رموت کنترل: اقالم همراه

 میلی متر440x330x100: ابعادمحصول 

 گرم10500: وزن محصول 

 وات موثر300: توان آمپلی فایر*

 عدد3: تعداد ورودی میکروفن

 عدد3: تعداد ورودی الین

ولتی/ اهمی: کالس خروجی 

آژیر و دینگ / رادیو / فلش پلیر: امکانات اضافی

بلوتوث /USB/دانگ

آنتن، براکت نصبی، رموت کنترل: اقالم همراه

 میلی متر440x330x100: ابعادمحصول 

 گرم11200: وزن محصول 

PM-6300

اکو آمپلی فایر 

 زون 6دارای 

سلکتوری به همراه 

بلوتوث
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 وات موثر400: توان آمپلی فایر*

 عدد3: تعداد ورودی میکروفن

 عدد3: تعداد ورودی الین

ولتی/ اهمی: کالس خروجی 

آژیر و دینگ / رادیو / فلش پلیر: امکانات اضافی

بلوتوث /USB/دانگ

آنتن، براکت نصبی، رموت کنترل: اقالم همراه

 میلی متر440x330x100: ابعادمحصول 

 گرم12400: وزن محصول 

PM-6400

اکو آمپلی فایر 

 زون 6دارای 

سلکتوری به همراه 

بلوتوث

133

134

اکو آمپلی فایر 

 زون 6دارای 

سلکتوری به همراه 

بلوتوث

توضیحات کاال مدل برند کاال نام کاال تصویر کاالردیف

 9,750.000

: قیمت مصرف کننده 

(تومان)

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

دسته پاورآمپلی فایر ولتی و اهمی

پرداخت نقدی: شرایط فروش  فقره چک3طی : شرایط فروش 

(تومان)قیمت همکار دسته تیوتر و درایور

126

وویس کویل ، سیم 

CCAپیچی گرد ، 
128

VC245

وات30: توان دیافراگم*

 اهم8: امپدانس سیم پیچی

130.000  میلی متر25: سایز دیافراگم

 200.000

 240.000

 790.000

 300.000

: قیمت مصرف کننده 

(تومان)

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

 10,700.000

 11,800.000

وویس کویل، سیم 

CCAپیچ گرد ، 

(تومان)قیمت همکار 
پرداخت نقدی: شرایط فروش  فقره چک3طی : شرایط فروش 

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت
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https://soundco.ir/product/%d8%a7%da%a9%d9%88-%d8%a2%d9%85%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-pm-6300/
https://soundco.ir/product/%d8%a7%da%a9%d9%88-%d8%a2%d9%85%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-pm-6400/


1 12,300.000 11,700.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

1 17,000.000 16,200.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

__ 20,500.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

1 9,000.000 8,600.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

__ 21,500.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

__ 23,000.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

__ 3,400.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

__ 5,100.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

136

 وات موثر240: توان آمپلی فایر*

 عدد2: تعداد ورودی میکروفن

 عدد3: تعداد ورودی الین

ولتی/ اهمی: کالس خروجی 

آژیر و دینگ / رادیو / فلش پلیر: امکانات اضافی

DVD/دانگ

آنتن، براکت نصبی، رموت کنترل: اقالم همراه

 میلی متر480x375x110: ابعادمحصول 

 گرم12950: وزن محصول 

PA-5240
اکو آمپلی فایر ولتی 

 وات240
137

 وات موثر50: توان آمپلی فایر*

 عدد2: تعداد ورودی میکروفن

 عدد3: تعداد ورودی الین

ولتی/ اهمی: کالس خروجی 

آژیر و دینگ / رادیو / فلش پلیر: امکانات اضافی

دانگ

 میلی متر580x490x130: ابعاد بسته بندی

آنتن، براکت نصبی، رموت کنترل: اقالم همراه

PC50

PC120

PL-2600پاور آمپلی فایر ولتی139

 وات600*2: توان خروجی *

 هرتز15000 الی 80: فرکانس قابل پشتیانی

کنترل هوشمند بر اساس حرارت: فن خنک کننده

مدار محافظ اتصال کوتاه

 میلی متر134*480*487: ابعادمحصول

 کیلوگرم27.2: وزن محصول

 وات1000: توان خروجی *

 هرتز16000 الی 60: فرکانس قابل پشتیانی

کنترل هوشمند بر اساس حرارت: فن خنک کننده

مدار محافظ اتصال کوتاه

 میلی متر134*480*487: ابعادمحصول

PA-1000 کیلوگرم23: وزن محصول پاور آمپلی فایر  135

 8 بلندگوی 1+1خروجی پاور بر اساس اتصال *

  وات800*2: اهم 

 8 بلندگوی 2+2 خروجی پاور بر اساس اتصال 

 وات1350*2: اهم 

 8 بلندگوی 4+4 خروجی پاور بر اساس اتصال 

 وات1800*2: اهم 

دامنه فرکانسی پشتیبانی شده توسط این 

20Hz-20KHz:  دستگاه

K Ohm 20: امپدانس ورودی الین 

Class H: کالس ساخت آمپلی فایر

 کیلوگرم26: وزن

 میلی متر89*453*482: ابعاد

PD1350
پاور آمپلی فایر 

 وات3600

PL-1000

 وات1000: توان خروجی *

 هرتز15000 الی 80: فرکانس قابل پشتیانی

کنترل هوشمند بر اساس حرارت: فن خنک کننده

مدار محافظ اتصال کوتاه

 میلی متر134*480*487: ابعادمحصول

 کیلوگرم24: وزن محصول

 120اکو آمپلی فایر 

وات
142

پاور آمپلی فایر ولتی138

 50اکو آمپلی فایر 

وات
140

PM-6500

 وات موثر80: توان آمپلی فایر*

 عدد2: تعداد ورودی میکروفن

 عدد3: تعداد ورودی الین

ولتی/ اهمی: کالس خروجی 

آژیر و دینگ / رادیو / فلش پلیر: امکانات اضافی

دانگ

 گرم6400:  وزن محصول

 میلی متر580x490x130: ابعاد بسته بندی

آنتن، براکت نصبی، رموت کنترل: اقالم همراه

PC80
 80اکو آمپلی فایر 

وات
141

134

اکو آمپلی فایر 

 زون 6دارای 

سلکتوری به همراه 

بلوتوث

 23,000.000

 5,700.000

 15,400.000

 21,150.000

 10,500.000

:قیمت مصرف کننده 

 27,500.000

 4,100.000

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

 25,500.000

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

وات موثر500: توان آمپلی فایر*

عدد3: تعداد ورودی میکروفن

عدد3: تعداد ورودی الین

ولتی/ اهمی: کالس خروجی 

و آژیر/ رادیو / فلش پلیر: امکانات اضافی

بلوتوث /USB/دینگ دانگ

نترلآنتن، براکت نصبی، رموت ک: اقالم همراه

میلی متر 440x330x100: ابعادمحصول 

گرم13500: وزن محصول 

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

https://soundco.ir/
https://jtraudio.ir/
https://jtraudio.ir/
https://soundco.ir/product/%d8%a7%da%a9%d9%88-%d8%a2%d9%85%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-pm-6500/
https://soundco.ir/product/%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-pa-1000/
https://soundco.ir/product/%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%ac%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%84-pd1350/
https://soundco.ir/product/%d8%a7%da%a9%d9%88-%d8%a2%d9%85%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%be%db%8c-%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%af%d9%84-pa5240/
https://soundco.ir/product/%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d8%ac%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%84-pl1000/
https://soundco.ir/product/%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d8%ac%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%84-pl2600/
https://soundco.ir/product/%d8%a7%da%a9%d9%88-%d8%a2%d9%85%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%ac%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%84-pc50/
https://soundco.ir/product/%d8%a7%da%a9%d9%88-%d8%a2%d9%85%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%ac%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%84-pc80/


__ 6,100.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

__ 7,200.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

__ 14,300.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

__ 15,400.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

__ 16,500.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

__ 17,600.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

__ 18,700.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

4 1,600.000 1,540.000

 عددی 20 سفارش 

به صورت نقدی 

 عدد پار ال 1شامل 

ای دی ار جی بی 

 هدیه می باشد54*1

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

__ 12,500.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

PC600
 600اکو آمپلی فایر 

وات
148

 وات موثر300: توان آمپلی فایر*

 عدد2: تعداد ورودی میکروفن

 عدد3: تعداد ورودی الین

ولتی/ اهمی:  کالس خروجی 

آژیر و دینگ / رادیو / فلش پلیر: امکانات اضافی

دانگ

 میلی متر580x490x130: ابعاد بسته بندی

آنتن، براکت نصبی، رموت کنترل:  اقالم همراه

PC 300
 300اکو آمپلی فایر 

وات
145

 وات موثر400: توان آمپلی فایر*

 عدد2: تعداد ورودی میکروفن

 عدد3: تعداد ورودی الین

ولتی/ اهمی:  کالس خروجی 

آژیر و دینگ / رادیو / فلش پلیر: امکانات اضافی

دانگ

 میلی متر580x490x130: ابعاد بسته بندی

آنتن، براکت نصبی، رموت کنترل:  اقالم همراه

PC400
 400اکو آمپلی فایر 

وات
146

 وات موثر500: توان آمپلی فایر*

 عدد2: تعداد ورودی میکروفن

 عدد3: تعداد ورودی الین

ولتی/ اهمی: کالس خروجی 

آژیر و دینگ / رادیو / فلش پلیر: امکانات اضافی

دانگ

 میلی متر580x490x130: ابعاد بسته بندی

آنتن، براکت نصبی، رموت کنترل: اقالم همراه

PC500
 500اکو آمپلی فایر 

وات
147

 وات موثر120: توان آمپلی فایر*

 عدد2: تعداد ورودی میکروفن

 عدد3: تعداد ورودی الین

ولتی/ اهمی: کالس خروجی 

آژیر و دینگ / رادیو / فلش پلیر: امکانات اضافی

DVD/دانگ

آنتن، براکت نصبی، رموت کنترل: اقالم همراه

 میلی متر440x330x100: ابعادمحصول 

 گرم9700: وزن محصول 

PB-6120
 120اکو آمپلی فایر 

وات
143

PC120

 240اکو آمپلی فایر 

وات
144

 وات موثر240: توان آمپلی فایر*

 عدد2: تعداد ورودی میکروفن

 عدد3: تعداد ورودی الین

ولتی/ اهمی: کالس خروجی 

آژیر و دینگ / رادیو / فلش پلیر: امکانات اضافی

DVD/دانگ

آنتن، براکت نصبی، رموت کنترل: اقالم همراه

 میلی متر440x330x100: ابعادمحصول 

 گرم9700: وزن محصول 

PC 240

 120اکو آمپلی فایر 

وات
142

230 MTS

(تومان)قیمت همکار 

 16,000.000

 230مووینگ بیم 

W
151

150
 230مووینگ بیم 

W
 Techlight 230

قابل تنظیم با دی ام ایکس، دس الیت یا به *

صورت اتوماتیک و یا حساس به حسگر صوتی

حرکت و سرعت فن بر اساس گرمای حاصل از 

دستگاه

 کانال جهت برنامه ریزی16

 رنگ با قابلیت ترکیب7

 وات موثر600: توان آمپلی فایر*

 عدد2: تعداد ورودی میکروفن

 عدد3: تعداد ورودی الین

ولتی/ اهمی: کالس خروجی 

آژیر و دینگ / رادیو / فلش پلیر: امکانات اضافی

دانگ

 میلی متر580x490x130: ابعاد بسته بندی

آنتن، براکت نصبی، رموت کنترل:  اقالم همراه

پرداخت نقدی: شرایط فروش  فقره چک3طی :    شرایط فروش 

 1,900.000

 20,300.000

 7,900.000

 6,800.000

 وات54: توان خروجی*

 درجه170: زاویه پرتو

16: تعداد کانال

قابلیت اتصال به دی ام ایکس،  : سایر توضیحات

تنظیم با حساسیت صوتی قابل لینک شدن چند 

 با فرمان xlrدستگاه به یکدیگر از طریق کابل 

دی ام ایکس

تنظیم اتوماتیک با قابلیت تنظیم سرعت نور، 

تنظیم اتوماتیک با قابلیت تنظیم سرعت نور

54*1 _
پار ال ای دی ار 

جی بی
149

تصویر کاال توضیحات کاال مدل برند کاال نام کاال ردیف

دسته تجهیزات نورپردازی

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

 19,200.000

 18,000.000

 17,000.000

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

 13,900.000

: قیمت مصرف کننده 

(تومان)

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

وات موثر120: توان آمپلی فایر*

عدد2: تعداد ورودی میکروفن

عدد3: تعداد ورودی الین

ولتی/ اهمی: کالس خروجی 

ینگ آژیر و د/ رادیو / فلش پلیر: امکانات اضافی

دانگ

گرم13000:  وزن بسته بندی

میلی متر 580x490x130: ابعاد بسته بندی

رلآنتن، براکت نصبی، رموت کنت: اقالم همراه

https://jtraudio.ir/
https://soundco.ir/product/%d8%a7%da%a9%d9%88-%d8%a2%d9%85%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%ac%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%84-pc120/
https://soundco.ir/product/%d8%a7%da%a9%d9%88-%d8%a2%d9%85%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%ac%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%84-pb6120/
https://soundco.ir/product/%d8%a7%da%a9%d9%88-%d8%a2%d9%85%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%ac%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%84-pc240/
https://soundco.ir/product/pc-300/
https://soundco.ir/product/%d8%a7%da%a9%d9%88-%d8%a2%d9%85%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%ac%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%84-pc400/
https://soundco.ir/product/%d8%a7%da%a9%d9%88-%d8%a2%d9%85%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%ac%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%84-pc500/
https://soundco.ir/product/%d8%a7%da%a9%d9%88-%d8%a2%d9%85%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%ac%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%84-pc600/
https://soundco.ir/product/%d8%b1%d9%82%d8%b5-%d9%86%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d8%af%d9%84-541/
https://soundco.ir/product/%d9%85%d9%88%d9%88%db%8c%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%85-%db%b2%db%b3%db%b0-%d8%aa%da%a9-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%842020/


__ 12,500.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

1 4,100.000 3,900.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

2 1,750.000 1,650.000

 عددی 20 سفارش 

به صورت نقدی 

 عدد مه 1شامل 

 وات 900ساز 

NIGHT STAR 

هدیه می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

2 2,450.000 2,300.000

 عددی 20 سفارش 

به صورت نقدی 

 عدد مه 1شامل 

 1200ساز 

NIGHT STAR 

هدیه می باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

2 1,700.000 1,600.000

 عددی 20 سفارش 

به صورت نقدی 

 عدد مه 1شامل 

 وات 900ساز 

MTS هدیه می  

باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

2 2,650.000 2,450.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

__ 2,000.000_

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

4 198.000 170.000

 عددی 20 سفارش 

به صورت نقدی 

 عددمایع مه 1شامل 

 هدیه می PSLساز

باشد

:تعداد پیشنهادی :قیمت هر عدد :قیمت :حداقل تعداد سفارش 

10 150.000 140.000

 عددی 20 سفارش 

به صورت نقدی 

 عدد کلمپ 1شامل 

گلوبال هدیه می باشد

230 MTS

Gکلمپ159 LO BAL75

جهت نصب تجهیزات نورپردازی بر روی سازه *

 سانتی متر مناسب 5های استاندارد با قطر لوله 

استفاده از این محصول  بر روی سازه . می باشد

های نورپردازی در جشن ها و مجالس، 

رایج می  …نمایشگاه ها و سالن های اجتماعات و 

این ابزار راه حل مناسبی برای نصب . باشد

سریع و ساده تجهیزات نورپردازی بر روی سازه 

.های فلزی سقفی یا ایستاده می باشد

مایع مه ساز 158P S LPS4

8*2: تعداد کانال*

عدد10: تعداد فیدر

 گرم1256: وزن محصول

 میلی متر60*135*480: ابعاد محصول

 گرم1680: وزن بسته بندی 

 میلی متر95*155*545: ابعاد بسته بندی
DMX-DC192 PRO دی ام ایکس 157

:قیمت مصرف کننده 

156
 مه ساز ال ای دی 

1200
MTSDF1200A 

LED

 وات1200: توان خروجی موثر*

 متر12: قدرت پرتاب مه در طول 

 لیتر2:حجم مخزن مایع 

5.8کیلوگرم : وزن

 255*325*540: ابعاد بسته بندی دستگاه 

سانتی متر

رموت کنترل بی سیم:  کنترل و فرمان دستگاه

 ولت220: ولتاژ مورد نیاز 

DF900A MTS 155 وات900مه ساز 

1200NIGمه ساز 154 HT  S TAREV1200A

 وات1200: توان خروجی موثر*

هشت دقیقه: زمان مورد نیاز برای گرم شدن

 متر12: قدرت پرتاب مه در طول 

 لیتر2:حجم مخزن مایع 

5.8کیلوگرم : وزن

 سانتی متر255*325*540: ابعاد دستگاه 

 درجه 180درجه افقی و 360با قابلیت چرخش *

 6عمودی با چرخش داخلی و بیرونی لنز ها و 

 واتی قابل اتصال به دی ام ایکس با 10لنزی 

قابلیت تنظیم از طریق منو داخلی به صورت 

اتوماتیک یا با سنسور صدا
Galaxy _

EV900A NIG HT  S TAR 153 وات900مه ساز 

مووینگ گلکسی 152

 230مووینگ بیم 

W
151

 4,950.000

 210.000

 وات900: توان خروجی موثر*

زمان مورد نیاز برای گرم شدن دستگاه مه ساز 

چهار دقیقه: DF-900Aام تی اس مدل 

 متر8: قدرت پرتاب مه در طول 

 لیتر1:حجم مخزن مایع 

-DFوزن دستگاه مه ساز ام تی اس مدل 

900A : 3.5کیلوگرم

 سانتی متر14*19*33.5: ابعاد دستگاه 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

:قیمت مصرف کننده 

 وات900: توان خروجی موثر*

زمان مورد نیاز برای گرم شدن مه ساز نایت 

چهار دقیقه: EV-900Fاستار مدل 

 متر8: قدرت پرتاب مه در طول 

 لیتر1:حجم مخزن مایع 

: EV-900Fوزن مه ساز نایت استار مدل 

3.5کیلوگرم 

 سانتی متر14*19*33.5: ابعاد دستگاه 

 270.000

 2,450.000

 3,100.000

 2,100.000

 2,850.000

 2,200.000

 13,900.000

:قیمت مصرف کننده 

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

Soundco.ir Jtraudio.ir

تهیه شده  PS4مایع مه ساز پی اس ال مدل *

از فرمول ویژه و استشمام مطبوع و عاری از 

ه هرگونه آسیب، مناسب برای دستگاه های م

این محصول دارای حجم چهار . ساز می باشد

.لیتری می باشد

یا قابل تنظیم با دی ام ایکس، دس الیت*

ر به صورت اتوماتیک و یا حساس به حسگ

صوتی

حرکت و سرعت فن بر اساس گرمای حاصل

از دستگاه

کانال جهت برنامه ریزی16

رنگ با قابلیت ترکیب7

ر اطالعات بیشت

ر اطالعات بیشت

https://jtraudio.ir/
https://soundco.ir/
https://soundco.ir/product/%d9%85%d9%88%d9%88%db%8c%d9%86%da%af-mts-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%85-230/
https://soundco.ir/product/%d8%b1%d9%82%d8%b5-%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%85-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d8%af%d9%84-%da%af%d9%84%da%a9%d8%b3%db%8c/
https://soundco.ir/product/%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%84-ev-900f/
https://soundco.ir/product/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%84-ev-1200f/
https://soundco.ir/product/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d8%af%d9%84-df-900a/
https://soundco.ir/product/%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d8%af%d9%84-df-1200a-led/
https://soundco.ir/product/%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b3%d8%b1%d9%86%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84dmx-dc192/
https://soundco.ir/product/%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%84-ps4/
https://soundco.ir/product/%da%a9%d9%84%d9%85%d9%be-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%af%d9%84%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%84-75/



