
قیمت مصرف کنندهکد اختالفتعداد در کارتنرنگ محصولواتشرح کاالردیفعکس محصولشرح

1۴۰۰۰LM   standard      ۶۰*۶۰ 50 پنل ال ای دیw61/399613,137,385یخی استاندارد

2۴۵۰۰LM 3700LM         60*60 50 پنل ال ای دیw61/399613,137,385زرد

3۴۷۰۰LM 5000LM         60*60    50پنل ال ای دیw61/399613,137,385سفید

4۶۴۰۰LM          60*60 80 پنل ال ای دیw61/445563,369,784سفید / زرد

61/316111,447,152سفید / زرد24w پنل ال ای دی  ۳۰*۶۰      -۶۵۰۰ و 5۲۷۰۰

61/316111,315,592سفید / زرد18wپنل ال ای دی   ۳۰*۳۰       -۶۵۰۰ و 6۲۷۰۰

7
 پنل ال ای دی  طرح آسمان 60*60

یک ستطرح آسمان40w ( یک ست 4 عددی) 
4 عددی

1/3161120,294,113

84w30 cm251/1845304,954
98w60 cm251/1845395,310
1012w90 cm251/1845441,618
1116w120 cm251/1845525,199
125.2w50 cm251/1845267,682
1310. 8w100 cm251/1845639,630
146w24 cm251/1845125,495
158w0251/1845143,567
1612w52 cm251/1845169,670
1714w0251/1845175,693
1821w87 cm251/1845302,444
1928w115 cm251/1845200,793
2035w0251/1845403,468
2118w01/1845944,228سفید / زرد
2236w01/18451,441,189سفید / زرد
2348w01/18451,974,295سفید / زرد
24T2 12المپ خطی روکار سرپیچیw901/1845185,919سفید / زرد
201/18451,005,219سفید / زرد30wخطی روکار25
201/18451,581,242سفید / زرد60wخطی روکار26
201/18452,417,042سفید / زرد100wخطی روکار27
01/18452,270,213سفید / زرد60wکراس روکار         +28
299w251/1845324,196سفید / زرد
3018w251/1845371,592سفید / زرد
3120w251/1845371,592سفید / زرد
3210w251/1845257,517سفید / زرد
3320w251/1845371,592سفید / زرد
3425w251/1845405,477سفید / زرد
3515w501/1845248,481سفید / زرد
3620w501/1845324,196سفید / زرد
01/1845103,069سفید / زردعددی 372
01/1845188,243سفید / زردعددی 384
39T8 14المپ ال ای دی آلمینیومیw01/1845284,624سفید / زرد
4016w201/1845625,153سفید / زرد
4124w201/1845876,144سفید / زرد
4232w201/18451,156,185سفید / زرد

صفحه ۳

T8 المپ ال ای دی شیشه ای

 PLL پایه المپ ال ای دی

پارکینگی خطی ( سفید و زرد )
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T8 المپ ال ای دی فلورسنتی شیشه ای

ليست قيمت پنل ال اي دي / زيركابينتي / خطي / طرح فلورسنت  ٩٧/١١/١١

تاریخ آخرین بازنگری :   ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
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چراغ ال ای دی دیواری /سقفی روکار گرد و بیضی
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T5 زیر کابینتی ال ای دی

زیر کابینتی ال ای دی  خطی ۱۲ ولت

زیر کابینتی کم مصرف 


