
پمپ (درين) تخليه كولر گازی مورف 
با قابليت ذخه سازی آب خروجى كولر تا حجم 240cc و تخليه آن توسط 

پمپ تعبيه شده تا ارتفاع 2 م به سمت با 
د آب خروجى 1.5 ا 2 لي بر دقيقه 

نشانگر LED برای نشان دادن زمان تخليه آب توسط پمپ  
قابل نصب در انواع محيط های خان و اداری  
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لیست قیمت محصوالت برند مورف و فکتور 
دى

7.700.000 DRP1White

White

ابعاد : 

بدنه مقاوم تمام فلزی با رنگ كوره ای استاتيک با طراحى چشم نواز

دارای دو خروجى برق شهر با توان 16آم 220 ولت

دارای دو پورت شارژ USB جهت شارژ انواع گو و تبلت

مكانم حرك درب دستگاه جهت محافظت و استفاده بهينه از فضا

 قابل نصب در انواع م كنفرانس٬ مهای اداری٬ آشخانه٬ هتل ها

ابعاد : 
 بدنه مقاوم تمام فلزی با رنگ كوره ای استاتيک با طراحى چشم نواز

 دارای سه خروجى برق شهر با توان 16آم 220 ولت
مكانم حرك درب دستگاه جهت محافظت ازپريزها واستفاده بهينه از فضا

 قابل نصب در انواع م كنفرانس٬ مهای اداری٬ آشخانه٬ هتل ها

ابعاد: 
بدنه مقاوم تمام فلزی با رنگ كوره ای استاتيک با طراحى چشم نواز 

دارای دو خروجى برق شهر با توان 16آم 220 ولت 
جهت شارژ انواع گو و تبلت USB دارای دو پورت شارژ 

 LED و كليد خاموش روشن كردن نور به صورت مجزا از سيستم برق 
قابل نصب در انواع م آرايشقابل نصب در انواع م آرايش٬ متلويزيون٬ ويس خواب٬ آشخانه، 

ادارات و هتل ها  

ابعاد: 
بدنه مقاوم تمام فلزی با رنگ كوره ای استاتيک با طراحى چشم نواز  

دارای سه خروجى برق شهر با توان 16آم 220 ولت 
جهت زيبا و راح استفاده در فضاهای تاريک LED نور روشنا 
كليد خاموش روشن كردن نور به صورت مجزا از سيستم برق 

قابل نصب در انواع م آرايش ٬م تلويزيون٬ ويس خواب و... 

ابعاد: 
دارای دو خروجى برق شهر با توان 16آم 220 ولت 

جهت شارژ انواع گو و تبلت USB دارای دو پورت شارژ 
خروجى شارژ 5 ولت 2.1 آم با امكان شارژ همزمان دو دستگاه 

با كيفيت HDMI 1080 خروجى 
قابل نصب در انواع م تلويزيون٬مبلمان٬ ويس خواب٬ آشخانه و... 

ابعاد : 
دارای سه خروجى برق شهر با توان 16آم 220 ولت

دارای دو پورت شارژ USB جهت شارژ انواع گو و تبلت
خروجى فست شارژ 5 ولت 2.1 آم با امكان شارژ همزمان دو دستگاه

 كليد خاموش روشن كردن دستگاه بدون نياز به كشيدن كابل
قابل نصب در انواع م تلويزيون٬ مبلمان٬ ويس خواب٬ آشخانه

اداراتادارات٬هتل ها

ابعاد: 
طراحى منح به فرد با تركيب شيشه و فلز

دارای يک خروجى برق شهر با توان 16آم 220 ولت
دارای دو پورت شارژ USB جهت شارژ انواع گو و تبلت

 خروجى فست شارژ 5 ولت 2.1 آم با امكان شارژ همزمان دو دستگاه
قابل نصب در انواع مبلمان٬ ويس خواب٬ آشخانه٬ ادارات٬هتل ها

ابعاد : 
بدنه ی توليد شده با چوب طبيعى و فلز

دارای دو خروجى برق شهر با توان 16آم 220 ولت
دارای دو پورت USB جهت شارژ انواع گو و تبلت

 خروجى قسمت شارژ 5 ولت 2.1 آم با امكان شارژ همزمان دو دستگاه
                       قابل نصب در انواع مبلمان٬ ويس خواب٬ آشخانه٬ ادارات٬ هتل ها

ابعاد :  
 نمايش ساعت٬ تاريخ٬ روز و هفته به صورت ديجيتال

با امكان تنظيم 6 آرم مختلف مى باشد
سنسور تشخيص حركت٬ جهت كنل امكانات ساعت بدون تماس

سنسور دی اكسيدكربن جهت اعن هشدار در زمان سطح غمجاز گاز
دارای 4 رله ديجيتال جهت كنل 4 ورودی برق يا دستگاه های بر

 قابل نصب در آشخانه وويس خواب قابل نصب در آشخانه وويس خواب

ا
 محافظت از محتويات داخل كشو بوسيله رمز عبور 4 رقمى

تعي شده توسط كاربر و امكان تغي رمز عبور
باتری داخ ليتيومى بدون نياز به برق٬ آداپتور٬ شارژر و غه
صفحه كليد لم  |  كليد في برای باز كردن اضطراری كشو
قابل نصب در انواع م٬ كمد٬ كشو در منازل٬ ادارات٬هتل ها

ابعاد: 
دارای 2 شارژ پورت USB با قابليت شارژ همزمان 2 دستگاه 

خروجى 5 ولت 2.1 آم با قابليت فست شارژ 
اتصال مستقيم به برق شهر بدون نياز به آداپتور٬ شارژ 

قابل نصب در انواع م٬ مبلمان٬ ويس خواب٬ آشخانه، ادارات٬ هتل ها٬ 
رستوران ها 

ابعاد:
iOS قابليت شارژ يع برای دستگاه های اندرويد و

دارای محافظ افزايش يا كاهش ولتاژ شارژ 
بدنه چوب طبيعى و امكان نصب درزير سطوح بدون نياز به برش سطح 
٬قابل نصب در انواع م٬مبلمان٬ ويس خواب٬ آشخانه٬ ادارات، هتل

 ها٬رستوران ها 

ابعاد : 
  ios قابليت شارژ يع برای دستگاه های اندرويد و

دارای محافظ افزايش يا كاهش ولتاژ شارژ 
نشانگر LED نمايش وضعيت شارژ 

قابل نصب در انواع م، مبلمان، ويس خواب، آشخانه، ادارات، هتل ها، 
رستوران ها 

ابعاد : 
وزن : حدود 3 كيلوگرم 

توان خروجى 200 وات با 1 ساب ووفر و 2 ميدرنج قدرتمند 
صفحه وايرلس شارژر با قابليت شارژ يع انواع گو و تبلت 

اتصال بلوتوث و صفحه كليد لم 
قابل استفاده در انواع مبلمان، ويس خواب، آشخانه 

ترموستات هوشمند وايرلس برای كنل دمای محيط  
ابعاد : 6 * 11.6 * 12 سان م | وزن : 350 گرم 

ارتباط  سيم ب پنل نمايشگر و كنلر و دكمه های كنل لم 
قابليت تنظيم دمای تهويه ی هوا از 18 تا 32 درجه 

نمايشگر 3.7 اينچى برای نمايش دمای محيط و كنل امكانات دستگاه  
قابل نصب در انواع محيط های خان، اداری، تفريحى و... 


