جزییات پکیج استند الون آلفا

تصویر

منطقه

توضیحات

تعداد

قیمت (ریال)

ردیف

شرح کاال

سالي

لاتل سفارش در رًگ
ّای سفیذً ،مزُ ای،
هطکی ٍ تض

1

7/050/000

1

7/050/000

1

کلیذ  4پل لوسی Shine

لاتل سفارش در رًگ
ّای سفیذ ،هطکی ٍ تض

1

8/050/000

2

کلیذ لوسی پزدُ تزلی

سالي

1

18/500/000

3

کلیذ لوسی Soul

هستز یا
اتاق خَاب

لاتل سفارش در رًگ
ّای سفیذ ،هطکی

3/200/000

4

سٌسَر حزکتی

هستز یا
اتاق خَاب

-

1

5

تاًذ سمفی ٍ 20ات

هستز یا
اتاق خَاب

-

1

6/950/000

6

لفل هماتل تزلی

1

7/000/000

7

کارتخَاى کیپذ تاذ آلفا

آضپشخاًِ

درب
ٍرٍدی

1

18/500/000

8

تزاًس

-

-

1

2/500/000

9

پکیح هالتی هذیا

سزٍیس
تْذاضتی
یا حوام

لاتل سفارش تا کلیذ
هطکی یا سفیذ

1

28/500/000

شرح پکیج استند الون آلفا:
 .1کىترل  14سرخط ريشىایی از طریق کلیذَای لمسی آلفا ي َمچىیه از طریق اپلیکیشه آلفا ي
َمیىطًر کىترل ريشىایی َا از خارج از خاوٍ ي از طریق سرير اختصاصی آلفا بذين ویاز بٍ
ایىتروت.
 اهکاى تغییز رًگ  LEDکلیذّا تِ رًگ دلخَاُ
 اهکاى افشایص یا کاّص ضذت ًَر  LEDکلیذّا ٍ ّوچٌیي کن ٍ سیاد کزدًصذای پل ّا
 عذم ًیاس تِ تعَیض سین کطی استاًذارد ٍ ًزهال ساختواى.
 هٌطثك تا لَطی کلیذّای هتذاٍل
 .2پخش مًسیقی از طریق آمپلی فایر ي پلیر آلفا (کلیذ )Soul
 تا لاتلیت اتصال اس طزیك تلَتَث تِ پلیز آلفا ٍ پخص هَسیمی ٍ یا استفادُ اس

 16گیگ حافظِ

داخلی سیستن.
 اهکاى هذیزیت آٌّگ ّا اعن اس کن ٍ سیاد کزدى صذا ٍ تعَیض آٌّگ ّا اس رٍی خَد پلیز آلفا ٍ
کٌتزل اس طزیك اپلیکیطي تِ طَر ّوشهاى.
 یک سزخط رٍضٌایی اتَهاتیک
 .3یک یا دي عذد باوذ  20يات تًکار آلفا جُت پخش مًسیقی
 .4کىترل پردٌ برقی ساله با امکان باز ي بستٍ ي یا استپ در َر حالت دلخًاٌ
 اهکاى هذیزیت ٍ کٌتزل پزدُ اس طزیك اپلیکیطي آلفا
 اهکاى کٌتزل پزدُ اس طزیك کلیذ لوسی پزدُ تزلی آلفا
 .5باز ومًدن درب يريدی ياحذ از طریق کارتخًان تاچ آلفا
 تا لاتلیت ضٌاسایی کارت ٍ تگ  ٍ RFIDرهش
 اهکاى تاس ًوَدى درب ٍاحذ اس خارج اس هٌشل ٍ اس طزیك اپلیکیطي آلفا تذٍى ًیاس تِ ایٌتزًت تا سزٍر
اختصاصی

 اهکاى تغییز رًگ  LEDکارتخَاى ٍ ست کزدى آى تا کلیذّای لوسی ٍ یا رًگ هحیط تِ راحتی ٍ
تَسط کارتز
 پیص تیٌی هذار هحافظ خْت هَالعی کِ سارق الذام تِ تاسًوَدى کارتخَاى هی ًوایذ ،در ایي حالت
ّن دستگاُ کارتخَاى ٍ ّن لفل تزلی اس هذار خارج خَاٌّذ ضذ ٍ آصیز دستگاُ تِ صذا در خَاّذ
آهذ.
 عذم اهکاى لَ رفتي رهش دستگاُ تِ علت رهش ّای هتٌاٍب ٍ پیطٌْادی کارتخَاى
 .6پکیج مالتی مذیا جُت سريیس بُذاشتی شامل؛
 سٌسَر حزکتی  PIRخْت تطخیص ٍرٍد افزاد تِ داخل سزٍیس
 یک عذد اسپیکز ٍ 5ات تَکار خْت پخص هَسیمی
 یک عذد دستگاُ خَضثَکٌٌذُ کِ ًیاس تِ تعَیض تاطزی ًذاضتِ ٍ تِ صَرت هادام العوز فعال
خَاّذ تَد
 یک عذد هٌثع تغذیِ 2آهپز
 کلیذ  4پل هالتی هذیا تا اهکاى اتصال في تَْیِ ٍ الهپ سزٍیس
 اهکاى اًتمال آٌّگ ّای ضخصی ٍ هَرد عاللِ تِ دستگاُ خْت پخص
 سٌاریَ پذیز تَدى پکیح هالتی هذیا ٍ اهکاى تغییز ٍضعیت تِ عولکزد اتَهاتیک ٍ ،یا استفادُ اس
ّزکذام اس آپطي ّای هالتی هذیا تِ صَرت هدشا ٍ دستی
 اهکاى تزًاهِ ریشی سهاىدّی ٍ هذیزیت ّز کذام اس اهکاًات پکیح ،تِ عٌَاى هثال ایٌکِ هی تَاى
سیستن را تٌظین ًوَد کِ اس ساعت  12ضة تِ تعذ هَسیمی پخص ًطَد

