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سته
112W                (قاب پالستيكي) 5٠              8,2٠٠آداپتور تبديل 22٠ به 11٠
2٣٠W                  5٠              8,5٠٠آداپتور تبديل 22٠ به 11٠ با سيم خروجي
٣٣٠W             5٠             7,5٠٠آداپتور تبديل 22٠ به 11٠ بدون سيم خروجي
44٠W                         5٠              9,9٠٠آداپتور تبديل 22٠ به 11٠ با سيم
54٠W                     5٠              8,8٠٠آداپتور تبديل 22٠ به 11٠ بدون سيم
66٠W                         25             17,5٠٠آداپتور تبديل 22٠ به 11٠ با سيم
76٠W                     25              16,٠٠٠آداپتور تبديل 22٠ به 11٠ بدون سيم
81٠٠W                         2٠              19,٠٠٠آداپتور تبديل 22٠ به 11٠ با سيم
91٠٠W                     2٠              18,٠٠٠آداپتور تبديل 22٠ به 11٠ بدون سيم
1٠2٠٠W                         12            2٣,٠٠٠آداپتور تبديل 22٠ به 11٠ با سيم
112٠٠W                    12             22,٠٠٠آداپتور تبديل 22٠ به 11٠ بدون سيم
12٣٠٠W                         12             27,٠٠٠آداپتور تبديل 22٠ به 11٠ با سيم
1٣٣٠٠W                     12             26,٠٠٠آداپتور تبديل 22٠ به 11٠ بدون سيم
141٠٠W       2٠             19,8٠٠آداپتور تبديل 22٠ به 11٠ بدون سيم با فيوز و كليد
151٠٠W             (84.٣2) (صنعتي) 1٠             24,٠٠٠ترانس تبديل 22٠ به 11٠
162٠٠W          ( 96.٣7 ) (صنعتي) 1٠            ٣2,٠٠٠ترانس تبديل 22٠ به 11٠
17٣5٠W           ( 1٠5.42 ) (صنعتي) 6              41,٠٠٠ترانس تبديل 22٠ به 11٠
185٠٠W           ( 12٠.48 ) (صنعتي) 5            5٣,٠٠٠ترانس تبديل 22٠ به 11٠
1975٠W          ( 15٠.42 ) (صنعتي) ٣             79,٠٠٠ترانس تبديل 22٠ به 11٠
2٠1٠٠٠W          ( 15٠.48 ) (صنعتي) ٣              9٠,٠٠٠ترانس تبديل 22٠ به 11٠
2115٠٠W          ( 15٠.6٠ ) (صنعتي) 2            11٣,٠٠٠ترانس تبديل 22٠ به 11٠
222٠٠٠W          ( 15٠.7٠ ) (صنعتي) 2            1٣2,٠٠٠ترانس تبديل 22٠ به 11٠
2٣٣٠٠٠W          ( 15٠.8٠ ) (صنعتي) 2            2٠2,٠٠٠ترانس تبديل 22٠ به 11٠
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ه ، آداپتور ، شارژر و ... س در ایران و وارد کننده منابع تغذ د کننده ترا ن تول بزرگ
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