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امکانات

قیمت

عکس

برند

لیست قیمت مصرف کننده بر مبنای دالر آزاد( 3300تومان)
کمتر از  10عدد

350.000
320.000
310.000

 25 - 11عدد
 50 - 26عدد

قابل مذاکره

بیش از  50عدد

 )1ردیابی آنالین با استفاده از سیم کارت
)2دارای باطری داخلی پشتیبان با ظرفیت  380میلی آمپر قابل شارژ
)3دارا ی آنتن های داخلی  GPSو  GSMبا قابلیت اتصال به ماهواره
های GLONASS
)4دارای دکمه SOS
 )5دارای سنسور ضربه
)6دارای هشدار خاموش و روشن شدن خودرو
)7امکان خاموش کردن خودرو از راه دور
)8امکان باز/بست کردن درب خودرو از راه دور
 18)9ماه ضمانت تعویض کاال
)10نرم افزار اندروید رایگان

S4

کمتر از  10عدد

490.000
465.000
440.000

 25 - 11عدد
 50 - 26عدد

قابل مذاکره

بیش از  50عدد

240.000
225.000
210.000

کمتر از  10عدد

 25 - 11عدد
 50 - 26عدد

قابل مذاکره

بیش از  50عدد

 )1ردیابی آنالین با استفاده از سیم کارت
)2دارای باطری داخلی پشتیبان با ظرفیت  10000میلی آمپر قابل شارژ
)3قابلیت کارکرد مداوم تا  100روز بدون نیاز به شارژ
)4دارا ی آنتن های داخلی  GPSو  GSMبا قابلیت اتصال به ماهواره
های GLONASS
)5دارای  6آهن ربای بسیار قدرتمند جهت اتصال محکم به بدنه های
فلزی
)6قابلیت تشخیص حرکت خودرو
)7ضد آب و آتش
)8دارای حافظه داخلی جهت ثبت نقاط کور آنتن دهی
 18)9ماه ضمانت تعویض کاال
)10نرم افزار اندروید رایگان

 )1ردیابی آنالین با استفاده از سیم کارت
)2دارای باطری داخلی پشتیبان با ظرفیت  240میلی آمپر قابل شارژ
)3دارا ی آنتن های داخلی  GPSو  GSMبا قابلیت اتصال به ماهواره
های GLONASS
)4خاموش کن خودرو از راه دور
)5دارای سنسور ضربه
)6دارای حافظه داخلی
 18)7ماه ضمانت تعویض کاال
)8نرم افزار اندروید رایگان

AS4

MW3

کمتر از  10عدد

590.000
540.000
520.000

 25 - 11عدد
 50 - 26عدد

قابل مذاکره

بیش از  50عدد

485.000
465.000
425.000

کمتر از  10عدد

 25 - 11عدد
 50 - 26عدد

قابل مذاکره

بیش از  50عدد

 )1ردیابی آنالین با استفاده از سیم کارت
)2دارای باطری داخلی پشتیبان با ظرفیت  600میلی آمپر قابل شارژ
)3دارای آنتن های خارجی پرقدرت
)4دارای دکمه SOS
 )5قابلیت شنود مکالمه
)6قابلیت اضافه کردن دوربین جهت عکسبرداری
)7قابلیت اضافه کردن سنسور سوخت
 )8قابلیت اضافه کردن سنسور دما
 )9دارای دو رله قطع سوخت و برق از راه دور
)10قابلیت اضافه کردن سنسور شوک خارجی
)11نمایش وضعیت درب ها
 18 )12ماه ضمانت تعویض کاال
 )13نرم افزار اندروید رایگان

 )1ردیابی آنالین با استفاده از سیم کارت
)2دارای باطری داخلی پشتیبان با ظرفیت  380میلی آمپر قابل شارژ
)3دارای آنتن های داخلی پرقدرت
)4دارای دکمه SOS
 )5قابلیت شنود مکالمه
)6قابلیت تماس دو طرفه
)7امکان ثبت سه شماره آشنا داخل دستگاه جهت برقراری تماس از قبل
تعیین شده
 )8امکان پاسخگویی و یا رد تماس های دریافتی
 )9صفحه نمایش رنگی
)10نمایشگر سرعت
)11نمایشگر ساعت و تاریخ میالدی
)12نرم افزار اندروید رایگان

Vt1000

WT5

کمتر از  10عدد

180.000
160.000
155.000

 25 - 11عدد
 50 - 26عدد

قابل مذاکره

بیش از  50عدد

180.000
160.000
155.000

کمتر از  10عدد

 25 - 11عدد
 50 - 26عدد

قابل مذاکره

بیش از  50عدد

155.000
135.000
130.000

کمتر از  10عدد

 25 - 11عدد
 50 - 26عدد

قابل مذاکره

بیش از  50عدد

 )1دوربین عکسبرداری ویژه دستگاه VT1000
)2دارای قابلیت عکسبرداری در شب
)3کارکرد در دمای  30-تا  80+درجه
)4اندازه تصویربرداری640*480 :
 )5کارکرد در ولنتاژ 36 - 5+
)6فرمت تصویرjpeg :

سنسور سوخت با قابلیت نمایش سوخت داخل باک خودرو

سنسور دما با قابلیت نمایش آنالین دمای محیط

www.iranavl.ir

 )1به تمامی ردیاب ها ها دارای  18ماه ضمانت تعویض کاال هستند.
 )2به همراه هر دستگاه یک کنترل پنل اینترنتی رایگان برای افراد تعلق میگیرد.
 )3به همراه هر ردیاب یک نسخه پنل ردیابی مخصوص گوشی موبایل بصورت رایگان تعلق خواهد گرفت.
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