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Code 

Color 
 

Commodity price 
)Riyal( 

Product photos 
Technical Specifications 

 

1 
S06 

Matt Black 

Rose Gold 

104.900.000 

 

 

فته :    ه لمیس, زاماک,آلیاژ رسی پیشر یر سنسور اثر انگشت   هوش مصنویع, دستگ

ال,  کلید مکانییک ضد رسقت, کارت ورود,  ئيیس (,فوق رسی    ع ) سو   رمز عبور دیجیت

ارژ(, زنگ درب هوشمند, هشدار رسقت, هشدار اتمام   باتری لیتیویم)قابل ش

شارژ اضطراری,  باتری, یل درگاه  ای داخ قفل با  باز کردن  اپلیکیشن موبایل,, وای ف

زبانه قفل   OLEDنمایشگر   گزارش ورود و خروج بر روی موبایل,  ,موبایل,

ابل تعویض,قفل خودکار,  قفل شب بند  فوالدی,سیلندرق

2 S12 

Black Nickel 

 

127.900.000 

 

فته :     ه لمیس, هوش  رسی پیشر دستگیر اژ زاماک,  طرایح کشور فرانسه, آلی

لید مکانییک  رسی    ع) سو مصنویع, سنسور اثر انگشت فوق  ارت ورود, ک ئيیس (, ک

ال, هشدار رسقت, زنگ درب هوشمند, باتری   ضد رسقت, رمز عبور دیجیت

اخیل,   ای د درگاه شارژ اضطراری, وای ف ابل شارژ(, هشدار اتمام باتری,  لیتیویم)ق

اپلیکیشن موبایل, باز کردن قفل با موبایل, , گزارش ورود و خروج بر روی موبایل,  

شب  OLEDشگر نمای زبانه قفل فوالدی,سیلندرقابل تعویض,قفل خودکار, قفل 

 بند

3 S10 

(camera) 

Rose Gold 

162.500.000 

 

فته:     ه لمیس, هوش   رسی پیشر اژ زاماک, دستگیر طرایح کشور فرانسه, آلی

سو  یک  مصنویع, سنسور اثر انگشت فوق رسی    ع )  ئيیس (, کارت ورود, کلید مکانی

ایشگر  ال,نم ایش تصاویر  4ضد رسقت, رمز عبور دیجیت ال,نم ,,چشیم دیجیت اینچی

ن  دید در شب,,مدیریت برنامه ها روی نمایشگر,حافظه   HDروی موبایل,دوربیر

ابل شارژ(, هشدار  داخیل, هشدار رسقت, زنگ درب هوشمند, باتری لیتیویم)ق

وای فای داخیل, اپلیکیشن موبایل, باز کردن   ارژ اضطراری,  اه ش اتمام باتری, درگ

زبانه قفل   OLEDقفل با موبایل, , گزارش ورود و خروج بر روی موبایل, نمایشگر  

ابل تعویض,قفل خودکار, قفل شب  بند  فوالدی,سیلندرق

4 
S08 

(camera) 

Black Nickel 

Gold 

 

159.500.000 

 

 
فته   ه لمیس, هوش مصنویع, سنسور اثر انگشت  :  رسی پیشر یر آلیاژ زاماک, دستگ

ئيیس (, کارت ورود, کلید مکانییک ضد رسقت, رمز عبور  فوق رسی    ع ) سو 

ن  4دیجیتال,نمایشگر   ر  روی موبایل,دوربیر ,,چشیم دیجیتال,نمایش تصاوی اینچی

HD   ,ایشگر,حافظه داخیل, هشدار رسقت دید در شب,,مدیریت برنامه ها روی نم

ارژ   اه ش ام باتری, درگ ارژ(, هشدار اتم زنگ درب هوشمند, باتری لیتیویم)قابل ش

وای فای داخیل, اپلیکیشن موبایل, باز کردن قفل با موبایل, , گزارش  اضطراری, 

ابل  OLEDورود و خروج بر روی موبایل, نمایشگر  زبانه قفل فوالدی,سیلندرق

 تعویض,قفل خودکار, قفل شب بند 

5 

S23 

(Face ID) 

(camera) 

Black  

copper  

225.000.000 

 
 هوش سنسور ,مصنوعی هوش ,لمسی دستگیره ,زاماک آلیاژ  :پیشرفته سری  

  )سریع فوق انگشت اثر سنسور ، سنسور حساسیت تنظیم قابلیت ، مصنوعی

 نمایشگر,دیجیتال عبور رمز ,سرقت ضد مکانیکی کلید ,ورود کارت  ,(ئیسیسو

  ,شب در دید  HDدوربین,موبایل روی  تصاویر نمایش,دیجیتال چشمی,,اینچی4

 ,داخلی حافظه,نمایشگر روی ها برنامه مدیریت,برای تشخیص چهره3Dدوربین  

 اتمام هشدار ,(شارژ قابل)لیتیومی باتری ,هوشمند درب زنگ ,سرقت هشدار

 با قفل کردن باز ,موبایل اپلیکیشن ,داخلی فای وای ,اضطراری شارژ درگاه ,باتری

 قفل زبانه OLEDرنمایشگ ,موبایل روی بر خروج و ورود گزارش , ,موبایل

 بند  خودکارشب قفل,تعویض سیلندرقابل,فوالدی

6 Multi lock 

 

 

9.500.000 

 قفل مولتی:   

 رنگ :  سیلور  

 جنس زبانه: فوالد 

 جنس بدنه :استیل
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