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انات متنوع و  آید که دارای تنوع زیاد و امکای به شمار می آیفون تصویری کاالیی ضروری و نیاز هر خانه 

شود قبل از خرید آیفون تصویری در مورد آن اطالعات زیادی کسب  متفاوتی است، که همین امیر سبب می 

کنیم تا بعد از خرید آن دچار مشکلی نشویم و همچنین یکی دیگر از مسائل مهم قیمت آیفون تصویری است که  

با توجه به   تصویری آیفون قیمت ت در نتیجهبا توجه به اینکه آیفون تصویری به کاالیی مهم تبدیل شده اس

تواند متفاوت باشد،  دارد می  امکاناتی مثل لمسی یا غیر لمسی بودن، مدل آن و ویژگی های خاص دیگری که

خواهید بخرید با خبر بشوید. برای اطالع از پس قبل از خرید آیفون تصویری از قیمت آیفون تصویری که می 

تعرفه آیفون تصویری و انتخاب آیفون تصویری متناسب با نیاز ها و قیمت مورد نظر شما، محصوالت ما را 

 .مشاهده کنید

 

► 

 معرفی محصوالت آیفون تصویری 
هم   تصویری آیفون قیمت در محصوالت آیفون تصویری تنوع زیادی در بین مدل های متفاوت دیده می شود و

با یکدیگر متفاوت است و باید قبل از خرید آیفون تصویری کامال دقت نمود تا با توجه به امکاناتی که  

کانات آیفون تصویری تاثیر به  خواهیم آیفون تصویری با کیفیت مناسبی را انتخاب کنیم و باید بدانید اممی 

آیفون تصویری دارد ، همچنین برند محصول و خدمات پس از فروش در قیمت آن موثر است   سزایی در تعرفه

، ما مجموعه ای از بهترین آیفون های تصویری موجود در بازار را برای شما فراهم کرده ایم که با توجه به  

ن و مناسب ترین آیفون تصویری های موجود است ، در نظر  قیمت و تکنولوژی های روز دنیا جزو بهتری

در ایران به موارد مختلفی بستگی دارد که در ادامه به آن ها خواهیم   یتصویر  آیفون قیمت داشته باشید

پرداخت. شما نیز می توانید برای اطمینان خاطر این مدل ها را با آیفون تصویری های شرکت آمازون بر  

 .احی مقایسه کنیداساس تکنولوژی و طر
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 896آیفون تصویری مدل 
اینچ عرضه شده و در یک نگاه می توان فهمید که   7در صفحه نمایش  896آیفون تصویری کدینگ مدل 

 LCD با تکنولوژی  896اینچ کدینگ مدل  7کیفیت این آیفون باال و رضایت بخش است. آیفون تصویری 
 تولید و در بازار عرضه شده است از جنس پالستیکساخته شده و این آیفون تصویری دریک رنگ مشکی 

ABS تصویری  آیفون قرار گرفته است و باید بدانید همانند Extel   این آیفون تصویری نیز طراحی مینیمال و

  تعرفه می باشد و شما می توانید برای کسب اطالعات بیشتر از   ساده ای دارد که شامل گوشی و نمایشگر

 .با کارشناسان ما در کهربادر تماس بگیرید تصویری آیفون

 

 1294آیفون تصویری مدل 
به صورت کلی طراحی آیفون تصویری بر مبنای سادگی و سهولت در استفاده میباشد و طراحی آیفون 

  1294از این رو آیفون تصویری الکتروپیک مدل   ر استتاثیرگذا یتصویر آیفون  قیمت تصویری نیز بر

اینچ  7اینچی میباشد که در وسط پلت فورم اصلی آیفون تصویری   7دارای یک صفحه نمایشگر بزرگ 

الکتروپیک قرار دارد. در سمت راست سه کلید لمسی سه کلید تنظیمات اصلی به صورت لمسی در زیر هم  

ت در کنار بدنه اصلی قرار گرفته است و در کنار آن محل قرار گیری کارت  قرار دارد. سایر کلید های تنظیما 

حافظه میباشد. گوشی آیفون تصویری در سمت راست قرار دارد و مقداری از بدنه اصلی بزرگتر است که به  

بخش توانید در  زیبایی این مدل افزوده است. در نظر داشته باشید اگر تجربه خرید آیفون تصویری را دارید می 

  .نظرات آن را با ما به اشتراک بگذارید
در نظر داشته باشید از آن جایی که آیفون تصویری در انواع مختلفی در بازار کشور وجود دارد باید این مورد  

پردازند گاها آیفون های با کیفیت پایین را به  می  تصویری آیفون فروش را بدانید فروشگاه هایی که به

فروشند پس باید حتما از فروشگاه های معتبر فروش آیفون تصویری کاالی خود را خریداری  خریداران می 

 .کنید

 797آیفون تصویری مدل 
مت  در اولین نگاه آیفون تصویری الکتروپیک قاب بیرونی مستطیلی سفید رنگی را مشاهده میکنیم که در س 

چپ آن گوشی صوتی با انحنای مناسب قرار گرفته است که باعث عدم خستگی در مچ در هنگام برقراری  

در این   یتصویر آیفون تعرفه خواهیدارتباط و عدم لغزش در زمان قرارگیری بر روی پنل می شود. اگر می 
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تصویری” در سال های گذشته باال  مدل را بدانید با مشاوران ما تماس بگیرید. همچنین باید بدانید “قیمت آیفون

اینچی قرار دارد تا با قدرت به  4.3رفته اما کیفیت آن هم بهتر شده است. در قسمت میانی بدنه یک نمایشگر  

مشاهده میکنیم که اولین گزینه  Micro-SD و  Mode نمایش تصاویر میپردازد. در صفحه نمایش دو کلمه

ومین گزینه جهت نمایش درگاه میکرو اس دی میباشد. در نوار  جهت انتخاب حالت های مختلف تصویری و د

کناری سمت راست آیفون تصویری سه دکمه قرار دارد که برای فراخوانی آسانسور، دیدن تصاویر پنل دم 

دری، دوربین مداربسته و بازکردن درب استفاده می شود.برای اطالع از قیمت انواع آیفون تصویری مورد  

 .ماس باشیدنظرتان با ما در ت 

 1096آیفون تصویری مدل 
از نظر شکل ظاهری بسیار شبیه به مدلهای بسیار پر فروش آیفون   1096آیفون تصویری الکتروپیک  

  آیفون  قیمت  اینچ الکتروپیک طراحی شده است که شما می توانید برای اطالع دقیق از 7و   5تصویری  

تماس بگیرید.از نظر کاربران طراحی در این سبک برای پلت فورم یک دربازکن  با کارشناسان ما  یتصویر

تصویری بسیار زیبا بوده و در کنار این طراحی بسیار قوی ، امکانات مناسب برای یک دربازکن تصویری  

نیز با کیفیت بسیار باال منظور شده است. امکان ذخیره سازی تصویر و فیلم را از فرد پشت درب درهنگام  

فشار دادن کلید واحد مورد نظر را به صورت اتوماتیک دارد و با استفاده از کارت حافظه قادر هستید میزان  

با  یتصویر آیفون قیمت گیگابایت افزایش دهید. بهتر است بدانید 16تصاویر و فیلم های کوتاه را تا ظرفیت  

 .شودتوجه به قطعات به کار رفته در آن تعیین می 

 1086 پنل تصویری مدل 
از جمله محصوالت شرکت الکتروپیک است که بواسطه زیبایی و مشتری پسند بودن  1086پنل الکتروپیک 

الهام بخش دیگر برندهای تولیدکننده پنل تصویری بوده است. عالوه بر زیبایی، این پنل نسبت به دیگر  

فیت آن کافی است تا مشتریان  محصوالت مشابه در بازار از کیفیت باالتری نیز برخوردار است و وضوح و کی

در خرید این پنل آیفون تصویری ایرانی درنگ نکرده و انتخاب خود را نهایی کنند، همچنین باید گفت قیمت 

باشد.اگر بخواهیم به جنس بدنه این پنل بپردازیم باید بگوییم از فلز آلومینیوم  معقول می  1086آیفون تصویری  

باالیی در برابر دما و رطوبت دارد و در اثر قرار گرفتن در محیط    با دوام ساخته شده است که مقاومت

 .بیرونی با سرما و گرمای هوا آسیبی نمی بیند

 897آیفون تصویری مدل 
آغاز کننده محصوالت جدید در شرکت الکتروپیک خواهد بود ، چند   897آیفون تصویری الکتروپیک مدل 

ت خود را در چند قالب اصلی تولید میکرد که این روند با  سالی بود این برند سرشناس قدیمی تنها محصوال 

تغییرات اساسی ، رو به تولید محصوالت جدید و باظاهری متفاوت و قابلیت های به روز میباشد یکی از این 

تولید شده که از نظر ظاهری بسیار زیبا و ظریف میباشد و در   898مدل های جدید دربازکن تصویری با نام  

تری از مدل های قبلی تولید شده و قابلیت کلید های لمسی نیز در آن افزوده شده است. اندازه  اندازه کوچک



بوده و مناسب برای محیط های مسکونی طراحی شده است. اگر قصد خرید این محصول را دارید  4.3مانیتور 

 . با ما کارشناسان کهربادر بگیرید تصویری آیفون قیمت برای اطالع از

 386دل منبع تغذیه م
منبع تغذیه یا ترانس به دستگاهی گفته می شود که انرژی الکتریکی را برای چند بار مصرفی تامین می کند.  

به عبارت دیگر منبع تغذیه انرژی الکتریکی را از یک منبع انرژی دریافت می کند و آن را به فرکانس یا  

وجه داشته باشید منبع تغذیه یکی از مهم ترین  ولتاژ مورد نیاز برای دستگاه مورد نظر تبدیل می کند. باید ت

ترمینال برای دریافت   2عوامل در قیمت آیفون تصویری است. منبع تغذیه آیفون تصویری الکتروپیک دارای  

ولتی برای انتقال تصویر و دو   12ترمینال خروجی می باشد که دو خروجی   4ولت و    220برق با ولتاژ  

تبدیل می  DC به کار می رود. این منبع تغذیه جریان برق شهری را برقخروجی دیگر برای باز کردن درب 

کند.منبع تغذیه الکتروپیک برای تامین برق مورد نیاز آیفون تصویری الکتروپیک به کار می رود و یکی از 

متعلقات اصلی درب باز کن های تصویری می باشد که بدون آن عملکرد درب بازکن ها با اختالل مواجه  

آنتی استاتیک ساخته شده است و کیفیت بسیار باالیی دارد و به مرور   ABS شد. این منبع تغذیه از جنس خواهد 

 .تغییر رنگ نخواهد داد
  

 پنل تصویری مدل کدینگ رندا
آیفون تصویری الکتروپیک رندا با داشتن ظاهری ساده زیبا جلوه بی نظیری به ساختمان شما میدهد و ضمنا با  

از قیمت مناسبی نیز برخوردار است. در قسمت باالیی پنل که به دو قسمت   یتصویر  فونآی  قیمت توجه به

وجود دارد که به   LED نمایشگر   جداگانه تقسیم شده است، در سمت چپ یک لنز با کیفیت و در سمت راست

ات و  ، دکمه قفل، ورود به منوی تنظیم9تا   0نمایش عدد واحد می پردازد. در قسمت میانی صفحه اعداد 

برقراری تماس وجود دارد، که تمامی آن ها لمسی خازنی هستند و جلوه زیبای برای پنل دم دری به وجود  

آورده اند. در قسمت مقابل محیط بیان شده، بلندگو کرکره ای مانند وجود دارد، تا پس از ارتباط صدای فرد 

ه وجود می آورد. در دور چشمی لنز شاهد  پاسخگو را به پنل زنگ انتقال داده، صحبت دو طرفه با کیفیت را ب

منبع نور سون سگمنتی هستیم، که در تاریکی مطلق به کمک لنز آماده، و شفافیت تصویر در شب برای  

 .کاربران تضمین می کند
 سیم کشی الین به الین  .1
 سیم کشی موازی  .2
 سیم کشی مجزا  .3

 مزایای آیفون های تصویری مدرن
 ضبط و ذخیره تصویر و فیلم اشخاص  .1
 قابلیت ضبط صدا  .2
 برقراری ارتباط بین واحدها در طبقات مختلف ساختمان  .3
 امکان دایورت زنگ واحد به زنگ واحدهای دیگر هنگام خروج از منزل  .4
 باز نمودن درب ورودی ساختمان حتی در زمان خالی بودن آن .5
 امکان بازکردن چند درب  .6



ل یا تلفن ثابت انتقال زنگ آیفون به موبای .7

 

 انواع سیم کشی و تاثیر آن بر روی قیمت آیفون تصویری
 سیم کشی موازی  •

را از واحدها رد کرده و ابتدا به جعبه تقسیم و درنهایت به پنل متصل   در این روش چندین رشته موازی کابل

می کنند. این روش بسیار به صرفه و کم مصرف است درنتیجه اصوال در سیم کشی های آپارتمان ها کاربرد  

 .دارد. هزینه نصب آیفون تصویری در این نوع سیم کشی کمی بیشتر است

 سیم کشی مجزا  •
ای هر واحد ساختمانی یک کابل کشیده می شود که نتیجه آن دریافت کیفیت باالتری  در این روش سیم کشی بر

 .از صدا و تصویر برای هر واحد است

   سیم کشی الین به الین •
این نوع سیم کشی بسیار متداول است، چرا که عالوه بر مقرون به صرفه بودن قابل استفاده برای اکثر آیفون 

های تصویری می باشد. در آن یک رشته کابل وارد جعبه تقسیم ساختمان می شود و درنهایت توسط قطعه ای  

نید با ارتباط گرفتن با مشاوره های ما  توابه نام سوئیچر به پنل درب ارسال می شود. توجه داشته باشید که می 

 .از آخرین قیمت آیفون تصویری اطالع پیدا کنید

 مهم ترین معیارهای انتخاب های آیفون تصویری 
در اینجا از جمله مهم ترین معیارهای انتخاب آیفون تصویری را برای شما معرفی می نماییم: داشتن حافظه  

بلیت ارتباط بین واحد ها، دوربین با کیفیت، پنل درب بازکن خارجی،  داخلی و خارجی، قابلیت انتقال تماس، قا

قابلیت باز کزدن درب پارکینگ، پشتیبانی از سیستم دو پنلی، داشتن منو دو زبانه، قابلیت انتخاب زنگ،وجود  

 .آهنربا در گوشی و همچنین قیمت آیفون تصویری است

 



 قابلیت انتقال تماس
می کند که اگر شما منزل نباشید می توانید آیفون خود را به گونه ای تنظیم کنید  این قابلیت به این صورت عمل 

که وقتی زنگ واحد شما خورد آیفون دیگری زنگ بخورد. این ویژگی در صورتی الزم می شود که شما  

موثر  تواند در قیمت آیفون تصویری  منزل نیستید و مثال بسته پستی مهمی به دست شما می رسد. این قابلیت می 

 .باشد

 قابلیت ارتباط با واحدها
این قابلیت بدین صورت است که واحد ها در آن می توانند با یکدیگر به طور صوتی ارتباط برقرار کنند و  

 .عالوه برآن هر واحد می تواند حتی با نگهبانی نیز در ارتباط باشد

 قابلیت باز کردن درب پارکینگ 
ن در ساخت آیفون تصویری درب پارکینگ ها را نه تنها می توانیم  امروزه با بکارگیری تکنولوژی های مدر

توانیم جک های پارکینگی را با فشار دادن یک دکمه بر روی پنل داخلی   از طریق ریموت باز کنیم بلکه می 

 .آیفون تصویری باز کنیم

 داشتن حافظه داخلی و خارجی 
مروزی است. چرا که به ما قابلیت ضبط فیلم ها را داشتن حافظه داخلی از ویژگی های بسیار مهم آیفون های ا

در حد چند ثانیه می دهد و تحت شرایط هایی این ویژگی امنیت ما را تامین میکند. مدل هایی از آیفون های  

تصویری وجود دارد که امکان اضافه کردن حافظه خارجی را نیز به ما می دهند. یکی از قابلیت هایی که در  

 اثرگذار است همین داشتن حافظه داخلی و خارجی است  قیمت آیفون تصویری

 دوربین با کیفیت 
داشتن دوربین با کیفیت از دیگر ویژگی ها و فاکتورهایی ست که باید به هنگام خرید آیفون تصویری به آن 

توجه کنیم. دوربین آیفون تصویری باید تصاویر را واضح و شفاف نمایش دهد، قابلیت دید در شب داشته باشد 

کیفیت نیز در قیمت آیفون تصویری  و زاویه دید بیشتر و مناسبی را تحت پوشش خود قرار دهد. دوربین با 

 .نقش مهمی دارد

 



 پشتیبانی از سیستم دو پنلی 
سیستم دو پنلی به سیستمی گفته می شود که شما می توانید توسط یک درب بازکن دو درب را باز کنید. بدین  

معنا که اگر دو درب داشته باشید این سیستم ها برای شما بهترین و مناسب ترین گزینه هستند.اما این موضوع  

ی توانید از سیستم های دو پنلی استفاده  به این معنا نیست اگر محل زندگی یا کار شما دارای یک درب است نم

کنید. بلکه مکان هایی که دارای یک درب هستند می توانند از پنل بعدی برای نصب دوربین های مدار بسته  

 .کمک بگیرند و به صورت لحظه ای تمام تصاویر را به صورت زنده مشاهده کنند

 کالم پایانی در مورد قیمت آیفون تصویری 
در آگاه سازی شما در مورد قیمت آیفون تصویری داشتیم و امیدواریم برای شما مفید بوده   در این مطلب سعی 

باشد. باید توجه داشته باشید قیمت آیفون تصویری با توجه به گستردگی آن در بازار متنوع است پس اگر 

تباط برقرار کنید.  خواهید در مورد آخرین قیمت آیفون تصویری بدانید با کارشناسان ما در این زمینه ارمی 

 .همچنین اگر این مطالب برای شما مفید بود آن را به اشتراک بگذارید
 


