
تعداد در ھر قیمت(تومان)نوع کاالردیف
25              20,000آداپتور 6 حالته رو میزي 2 آمپر1
20             25,000آداپتور 6 حالته رو میزي 4 آمپر2
20             27,000آداپتور 6 حالته رو میزي 6 آمپر3
10            35,000آداپتور 6 حالته رو میزي 8 آمپر4
50             6,950آداپتور 300 میلی آمپر 3-4.5-6-7.5-9-12 ولت ایرانی5
50              7,800آداپتور 500 میلی آمپر 3-4.5- 6-7.5-9-12 ولت ایرانی6
50              8,500آداپتور 1  آمپر 6 ولت ایرانی7
50              8,500آداپتور 1  آمپر 9 ولت ایرانی8
50              8,500آداپتور 1  آمپر 12 ولت ایرانی9
50              9,700آداپتور 1  آمپر 15 ولت ایرانی10
50              9,700آداپتور 1  آمپر 18 ولت ایرانی11
50              9,700آداپتور 1  آمپر 24 ولت ایرانی12
50              10,500آداپتور 7 حالته 500 میلی آمپر NT500خارجی13
50              11,700آداپتور 7 حالته 1  آمپر NT1000خارجی14
50             13,000آداپتور 7 حالته 500 میلی آمپر شیشه اي NT501 خارجی15
50             15,400آداپتور 7 حالته 1000 میلی آمپر شیشه اي NT1001 خارجی16
100             7,700آداپتور 300 میلی آمپر در ولتاژهاي 3-4.5-6-7.5-9-12خارجی17
100              8,800آداپتور 500 میلی آمپر در ولتاژهاي 6-9-12 خارجی18
50              10,500آداپتور 1000 میلی آمپر در ولتاژهاي 9-12 خارجی19
50               11,000آداپتور 1000 میلی آمپر در ولتاژهاي 15-18-24 خارجی20
50             9,550آداپتور 1000 میلی آمپر در ولتاژهاي 6 خارجی21
50              10,500آداپتور 1000 میلی آمپر در ولتاژهاي (10/5) سگا خارجی22
50              8,500آداپتور سگا ( درجه 1 ) 1 آمپر23
50             78,000آداپتور سگا ایرانی24
50             78,000آداپتور میکرو ( 9 ولت )25
50             78,000آداپتور واکمن بزرگ ( 3 ولت )26
50             6,950آداپتور واکمن کوچک ( 3 ولت )27
20             17,500آداپتور 24 ولت ولت رومیزي ( 26 ولت )28
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نیو ترانس
بزرگترین تولید کننده ترانس در ایران و وارد کننده منابع تغذیھ ، آداپتور ، شارژر و ...

لیست قیمت انواع آداپتور تک حالت و متغیر (ایرانی و خارجی)

توضیحات : لیست قیمت فوق موقت است. لطفا جھت خرید ھنگام سفارش قیمت بھ روز را استعالم نمایید.
جھت تھیھ انواع محصوالت تولیدی و وارداتی نیوترانس با فروشگاه نیوترانس تماس بگیرید.
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