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مذل

- بدٍى گَشی -  رًگی LED ایٌچ 3.5ًوایشگر 

قابل اتصال بِ - قابلیت برقراری ارتباط داخل ٍاحد 

دکوِ ّای لوسی- دٍ پٌل 

CDV-35HM 4,000,000 CDV-43N وامًجًد

امکاوات

3,500,000CDV-35A

قابلیت برقراری -  رًگی LED ایٌچ 3.5ًوایشگر 

دکوِ ّای - قابل اتصال بِ دٍ پٌل - ارتباط داخل ٍاحد 

لوسی

امکاواتمذل

2,150,000 CDV-35U

- بدٍى گَشی -  رًگی LED ایٌچ 4.3ًوایشگر 

قابل اتصال بِ دٍ - قابلیت برقراری ارتباط داخل ٍاحد 

دکوِ ّای لوسی- پٌل 

- بدٍى گَشی -  رًگی LED ایٌچ 4.3ًوایشگر 

قابل اتصال بِ - قابلیت برقراری ارتباط داخل ٍاحد 

دکوِ ّای لوسی- دٍ پٌل 

CDV-43Q 4,300,000 CDV-43U 3,900,000

- قابل اتصال بِ تلفي -  رًگی LED ایٌچ 4.3ًوایشگر 

قابلیت برقراری ارتباط داخلی بیي ٍاحدّا با تلفي 

قابل اتصال بِ دٍ پٌل- ساًترال 

قابلیت برقراری -  رًگی LED ایٌچ 4.3ًوایشگر 

دکوِ - قابل اتصال بِ یک پٌل - ارتباط داخل ٍاحد 

ّای لوسی

CAV-43T2 5,500,000 CDV-43K 2,500,000

قابلیت برقراری -  رًگی LED ایٌچ 4.3ًوایشگر 

دکوِ - قابل اتصال بِ یک پٌل - ارتباط داخل ٍاحد 

قابلیت ذخیرُ سازی فیلن ٍ عکس - ّای لوسی 

هراجعیي

قابلیت برقراری -  رًگی LED ایٌچ 7ًوایشگر 

دکوِ - قابل اتصال بِ دٍ پٌل - ارتباط داخل ٍاحد 

-  برابر 5قابلیت زٍم تصاٍیر تا - ّای لوسی 

 درج160ِقابلیت پي تیلت دیجیتال تا 

CDV-43KM وا مًجًد CDV-70KPT 5,950,000

قابلیت برقراری ارتباط -  رًگی LED ایٌچ 7ًوایشگر 

قابل اتصال بِ دٍ پٌل ٍ دٍ دٍربیي - داخل ٍاحد 

قابلیت ذخیرُ سازی فیلن ٍ عکس - هداربستِ 

زباى فارسی- هراجعیي 

- بدٍى گَشی -  رًگی LED ایٌچ 7ًوایشگر 

قابل اتصال بِ - قابلیت برقراری ارتباط داخل ٍاحد 

در سِ رًگ سفید ، ًقرُ ای ٍ هشکی- دٍ پٌل 

CDV-70KM 6,950,000 CDV-70A 5,300,000
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- بدٍى گَشی -  رًگی LED ایٌچ 3.5ًوایشگر 

قابل اتصال بِ دٍ - قابلیت برقراری ارتباط داخل ٍاحد 

قابلیت ذخیرُ سازی فیلن ٍ عکس هراجعیي- پٌل 
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قابلیت برقراری -  رًگی LED ایٌچ 4.3ًوایشگر 

دکوِ - قابل اتصال بِ دٍ پٌل - ارتباط داخل ٍاحد 

ّای غیر لوسی
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CDV-70P 5,300,000

9,200,000 CDV-70UM 12,900,000
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CDV-70U

-  تذين گًشی -  روگی LED ایىچ 7ومایشگر 

قاتل اتصال تٍ دي پىل - ترقراری ارتثاط داخل ياحذ 

 - SDرخیرٌ فیلم ي عکس تر ريی -  ي دي ديرتیه  

ضثط تصايیر يیذئًیی تٍ محض - ومایشگر لمسی 

حرکت از جلًی ديرتیه مذارتستٍ

-  تذين گًشی -  روگی LED ایىچ 7ومایشگر 

قاتل اتصال تٍ دي - ترقراری ارتثاط داخل ياحذ 

رخیرٌ فیلم ي عکس تر -  پىل ي دي ديرتیه  

ضثط تصايیر - ومایشگر لمسی - SDريی 

-DRCيیذئًیی تٍ محض حرکت از ريتريی پىل  

40KAٍیا ديرتیه مذارتست 

CDV-71UM 9,900,000 CDV-72UM 10,300,000
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قاتلیت - تذين گًشی -  روگی LED ایىچ 7ومایشگر 

-قاتل اتصال تٍ دي پىل - ترقراری ارتثاط داخل ياحذ 

در دي روگ - شیشٍ ضذ ضرتٍ -  دکمٍ َای لمسی 

سفیذ ي سرمٍ ای

-  تذين گًشی -  روگی LED ایىچ 7ومایشگر 

قاتلیت اتصال تٍ - ترقراری ارتثاط داخل ياحذ 

- دي پىل ي دي ديرتیه ي دي سىسًر حرکتی 

شیشٍ ضذ - دکمٍ لمسی - رخیرٌ فیلم ي عکس 

دي روگ سفیذ ي سرمٍ ای- ضرتٍ 

مذل امکاوات مذل امکاوات

قابلیت - بدٍى گَشی -  رًگی LED ایٌچ 7ًوایشگر 

قابل اتصال بِ دٍ پٌل ٍ - برقراری ارتباط داخل ٍاحد 

در سِ - قابلیت ذخیرُ عکس - دٍ دٍربیي هداربستِ 

ًوایش دٍ تصَیر - رًگ سفید ، ًقرُ ای ٍ هشکی 

ّوسهاى

-  بدٍى گَشی -  رًگی LED ایٌچ 7ًوایشگر 

هٌَی - صفحِ لوسی  - Home Networkسیستن 

قابلیت - قابلیت ضبط تصاٍیر - توام گرافیکی 

قابلیت ارتباط بیي - کٌترل شیر گاز ٍ چراغ ّا 

قابل اتصال بِ تلفي- ٍاحدّا 
CDV-71AM 7,700,000 CDV-705UW 11,000,000

قابلیت برقراری ارتباط -  رًگی LED ایٌچ 7ًوایشگر 

دکوِ ّای - قابل اتصال بِ یک پٌل - داخل ٍاحد 

در دٍ رًگ سفید ٍ سرهِ ای- لوسی 

- بدٍى گَشی -  رًگی LED ایٌچ 7ًوایشگر 

قابل اتصال بِ - قابلیت برقراری ارتباط داخل ٍاحد 

دکوِ ّای - در دٍ رًگ سفید ، ًقرُ ای - دٍ پٌل 

لوسی

CDV-70H 4,600,000

قاتلیت - تذين گًشی -  روگی LED ایىچ 7ومایشگر 

- اتصال تٍ دي پىل -  ترقراری ارتثاط داخل ياحذ 

قاتل اتصال - رخیرٌ فیلم ي عکس - ومایشگر لمسی 

قاتلیت مشاَذٌ تصًیر -  تلفه َمراٌ ًَشمىذ 4تٍ 

مراجعٍ کىىذٌ از طریق مًتایل ي تاز کردن درب از 

َر مکان تا اتصال تٍ ایىتروت

قاتلیت ارتثاط داخل -  روگی LCD ایىچ 7ومایشگر 

پىل یا )قاتل اتصال تٍ چُار ديرتیه - ياحذ 

 128قاتلیت ضثط تصايیر تا  - (ديرتیه مذارتستٍ

عذد

CDV-70UX 14,800,000 CDV-71BE 12,500,000

 غرتی2 ياحذ 474تعذ از استاد معیه پالک - خیاتان آزادی - میذان آزادی - تُران : وشاوی 

3,950,000CDV-70N23,450,000CDV-70N

قاتلیت ترقراری -  روگی LED ایىچ 7  ومایشگر 

- قاتل اتصال تٍ دي پىل - ارتثاط داخل ياحذ 

دکمٍ َای لمسی

قاتلیت ترقراری -  روگی LED ایىچ 7 ومایشگر 

دکمٍ - قاتل اتصال تٍ یک پىل - ارتثاط داخل ياحذ 

َای لمسی
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قابلیت ارتباط داخل -  رًگی LCD ایٌچ 7ًوایشگر 

پٌل یا دٍربیي )قابل اتصال بِ چْار دٍربیي - ٍاحد 

قابل -  عدد 128قابلیت ضبط تصاٍیر تا  - (هداربستِ

 گَشی بیسین4اتصال بِ 

- بدٍى گَشی -  رًگی LCD ایٌچ 10/1ًوایشگر 

قابلیت اتصال بِ دٍ پٌل ٍ دٍ - ارتباط داخل ٍاحد 

- صفحِ لوسی هٌَی گرافیکی - دٍربیي هداربستِ 

- ًوایش تصَیر در تصَیر -  عکس 128ضبط 

زباى فارسی

CDV-72BE 14,500,000 CDV-1020AE 18,000,000

1395 _لیست قیمت کًماکس کرٌ تا گاراوتی ایران کًماکس 

 tel : 0216123

www.iphonevideo.ir

http://telegram.me/commaxcompany

مذل امکاوات مذل امکاوات

قابل - بدٍى گَشی -  رًگی LCD ایٌچ 10/2ًوایشگر 

ًوایش  - (پٌل یا دٍربیي هداربستِ) دٍربیي 4اتصال بِ 

هٌَی گرافیکی - صفحِ لوسی - تصَیر بِ صَرت کَاد 

 تلفي بیسین 4قابل اتصال بِ -  عکس 68ضبط - 

(CDT-180) -قابل اتصال بِ تلفي

- بدٍى گَشی -  رًگی LCD ایٌچ 10/2ًوایشگر 

 -(CDT-300)قابل اتصال بِ گَشی بیسین تصَیری 

هٌَی - صفحِ لوسی  - Home Network سیستن 

قابلیت - قابلیت ضبط تصاٍیر - توام گرافیکی 

قابل اتصال بِ - کٌترل شیر گاز چراغ ّا ٍ پردُ ّا 

تلفي
CDV-1020AQ 26,000,000 CDV-1020AD 27,000,000

DRC-41QC 2,050,000 DRC-40K 2,250,000

قابلیت - دید در شب - رٍکار - پٌل تک ٍاحدی رًگی 

96*154اتعاد - تذوٍ فلسی -  CDV-72UMاتصال بِ 

- دید در شب - رٍکار - پٌل تک ٍاحدی رًگی 

ابعاد -بدًِ فلسی  - CDV-70KPTقابلیت اتصال بِ 

154*96

ابعاد - دید در شب - رٍکار - پٌل تک ٍاحدی رًگی 

136*96

- دید در شب - رٍکار - پٌل تک ٍاحدی رًگی 

96*154ابعاد - بدًِ فلسی 

DRC-40KA 2,950,000 DRC-40KPT 3,150,000

اتعاد - دیذ در شة - ريکار -  پىل تک ياحذی روگی 

142*100

اتعاد - ريکار - پىل یک ياحذی روگی تا لىس مخفی 

120*87

DRC-4FC 2,200,000 DRC-4L 1,700,000

 غرتی2 ياحذ 474تعذ از استاد معیه پالک - خیاتان آزادی - میذان آزادی - تُران : وشاوی 

DRC-4G 2,150,000 DRC-4CGN2 1,850,000

اتعاد - دیذ در شة - تًکار -  پىل تک ياحذی روگی 

178*119

- دیذ در شة - ريکار -  پىل تک ياحذی روگی 

142*100اتعاد 
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در دٍ - دید در شب - تَکار -   پٌل تک ٍاحدی رًگی 

140*152ابعاد / رًگ سفید ٍ سرهِ ای 

- دید در شب - تَکار -   پٌل تک ٍاحدی رًگی 

123*187ابعاد / بدًِ فلسی 

DRC-4U 3,200,000 DRC-4CANC 3,200,000
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مذل امکاوات مذل امکاوات

با بدًِ - دید در شب - تَکار -  پٌل تک ٍاحدی رًگی 

130*182ابعاد / فلسی 

با - دید در شب - رٍکار -  پٌل تک ٍاحدی رًگی 

116*169ابعاد / بدًِ فلسی 

DRC-41UN 3,200,000 DRC-4CHC 3,300,000

DRC-2UC 3,800,000 DRC-3UC 3,900,000

بدًِ - دید در شب - تَکار - پٌل چْار ٍاحدی رًگی 

130*248ابعاد - فلسی 

بدًِ - دید در شب - تَکار - پٌل پٌج ٍاحدی رًگی 

130*315ابعاد - فلسی 

بدًِ - دید در شب - تَکار - پٌل دٍ ٍاحدی رًگی 

130*248ابعاد - فلسی 

بدًِ - دید در شب - تَکار - پٌل سِ ٍاحدی رًگی 

130*248ابعاد - فلسی 

DRC-4UC 4,000,000 DRC-5UC 4,700,000

بدًِ - دید در شب - تَکار -  پٌل شش ٍاحدی رًگی 

130*315ابعاد - فلسی 

- دید در شب - تَکار -   پٌل ّفت ٍاحدی رًگی 

130*315ابعاد - بدًِ فلسی 

 غرتی2 ياحذ 474تعذ از استاد معیه پالک - خیاتان آزادی - میذان آزادی - تُران : وشاوی 

DRC-6UC 4,800,000 DRC-7UC 4,900,000

http://www.iphonevideo.ir/
http://telegram.me/commaxcompany


 غرتی2 ياحذ 474تعذ از استاد معیه پالک - خیاتان آزادی - میذان آزادی - تُران : وشاوی 

DRC-14AC2 5,800,000 DRC-16AC2 6,900,000

DRC-10AC2 5,400,000 DRC-12AC2 5,600,000

- دیذ در شة - تًکار -     پىل چُاردٌ ياحذی روگی 

123*316اتعاد - تذوٍ فلسی 

دیذ در - تًکار -     پىل شاوسدٌ ياحذی روگی 

123*389اتعاد - تذوٍ فلسی - شة 

DRC-6AC2 4,200,000 DRC-8AC2 5,200,000

- دیذ در شة - تًکار -     پىل دٌ ياحذی روگی 

123*316اتعاد - تذوٍ فلسی 

دیذ در - تًکار -     پىل ديازدٌ ياحذی روگی 

123*316اتعاد - تذوٍ فلسی - شة 

DRC-2AC2 3,600,000 DRC-4AC2 3,800,000

بدًِ - دید در شب - تَکار -    پٌل شش ٍاحدی رًگی 

123*250ابعاد - فلسی 

- دید در شب - تَکار -    پٌل ّشت ٍاحدی رًگی 

123*316ابعاد - بدًِ فلسی 
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مذل امکاوات مذل امکاوات

بدًِ - دید در شب - تَکار -  پٌل دٍ ٍاحدی رًگی 

123*250ابعاد - فلسی 

- دید در شب - تَکار -   پٌل چْار ٍاحدی رًگی 

123*250ابعاد - بدًِ فلسی 
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