
No کد کاال پاور بانک  No کد کاال دوربین

1 9876- 83740  Mi 50000 mAh power bank/ اور بانک شیاومی پMi 72 میلی آمپر5000 با ظرفیت 69269
smart IP camera with night vision Global version  black/gren/pink/ دوربین هوشمند

اینترنتی و دید در شب نسخه گلوبال

2 12886 xiaomi Mi Slim 10000 mAh Power Bank/ تایپ / میلی امپر 10000پاور بانک شیائومیc 73

10958 

b:6970171170724     

G 6970171170700       

 p: 6970171170717

smart IP camera with night visionchina version  black/gren/pink/ دوربین هوشمند

(صورتی-سبز-مشکی)چینی-اینترنتی و دید در شب نسخه 

3 s:14439                    

b :14350
 2 Mi 10000 mAh power bank/ پاور بانک شیاومیMi 2 میلی آمپر نسخه 10000 با ظرفیت 74 6970171171165

Xiaomi Xiaoyi Smart IP Camera 2 1080P review/ با کیفیت 2دوربین هوشمند خانگی نسخه 

 و سنسور تشخیص انسان و گریه بچه1080

4 83730  Mi 16000 mAh power bank/  پاور بانک شیاومیMi 75 میلی آمپر16000 با ظرفیت 6970171171080   Smart camera  360 degrees mijia/ درجه360دوربین هوشمند 

5  11407- 12316  Mi 20000 mAh power bank/ پاور بانک شیاومیMi 76 میلی آمپر20000 با ظرفیت 11999   PTZ  camera dom/دوربین هوشمند  دام

6 b:9064  R : 9067 cover 5000/ 5000کاور پاور بانک 77 69701  Yi Car camera recorder/دوربین ماشین و ضبط کننده تصویر

7
B:10704  p :10706 

G: 10705 W:10702 

O:10704

cover 10000/ 10000کاور پاور بانک 78 - Xiaomi Yi Smart Car DVR standard edition/  دوربین ماشین و ظبط کننده تصویر

8        blue:8748           

black :8747- w:8746
cover 160000/ 16000کاور پاور بانک 79 w:13643 G:10187   sport camera white/green/ دوربین فیلمبرداری ورزشی شیاومیYI

کد کاال اسپیکر وهدفون 80 6970171170809 Xiaomi Yi Action Camera（4K）/     دوربین فیلم برداری ورزشی شیائومی

9 b:11864 - w:9834  mi box square white/black/اسپیکر پرتابل بلوتوث شیائومی مدل مستطیل 81 (4)Waterproof shell for sport camera/ ن ورزشی قاب ضد اب دوربی 

10 G:11963 -p:11964 

b:11962
 mi box 2  square golden/red/blue/82 بلوتوث شیائومی2اسپیکر پرتابل  uv case(4k)/ ن ورزشی به همراه محافظ لنن ضد افتاب قاب محافظ دوربی 

11 w:13112
 Mi Round Bluetooth/ اسپیکر گرد مدل راند

83  xiaomi sport camera rod (4k)/ ن ورزشی دسته نگهدارنده دوربی 

12 gr:11870 s:11872 

gold:11871
 mi Bluetooth Speaker mini/اسپیکر گرد کوچک شیائومی 84 - Xiaomi VR/واقیعت مجازی شیائومی

13847  Smart Music Alarm/ساعت هشدار و اسپیکر بلوتوثی هوشمند 85 Xiaomi VR

13 b:11991  mi gun 2 round box black/white/اسپیکر استوانه ای شیائومی 86 11244  sport camera battery/ باتری ارجینال دوربین ورزشی و فیلمبرداری شیائومیYi

88880221-88799877-88676843   1003واحد - طبقه دهم - مجتمع پایتخت    88880221-88799877-88676843   1003واحد - طبقه دهم - مجتمع پایتخت

1396/01/26قیمت همکارتاریخ لیست 1396/01/26قیمت همکارتاریخ لیست



14
p:12656 b:12654 

violet:11713 

s:12655 b:12658

 Mi Piston In-Ear Headphones Basic Edition/هدفون پیستون  نسخه بیسیک 87 11391    Waterproof shell for sport camera/قاب ضد آب برای دوربین فیلمبرداری

15 14548 InEar Headphones Pro HD/ هندزفریPro HD 88 w:10188   sport camera with shaft white/green/ دوربین فیلمبرداری ورزشی شیاومیYI

16 E1001 1More Single Driver In-Ear Headphones/ 1هندزفری تک درایورMore 89 11876 Small ants sports camera bag Storage/ کیف نگهدارنده دوربین ورزشی شیائومی

17 1001 1More Triple Driver In-Ear Headphones/ 1هندزفری سه درایورMore 90 11690  chest strap/کمربند نگهدارنده دوربین روی قفسه سینه

18
G:E1006/00141913     

    

R:E1006/00134327

1More iBFree Bluetooth In-Ear Headphones/ 1هندزفری بلوتوثیMore iBFree 91 11689  Yi Action Camera Head Mount/هدبند نگهدارنده دوربین ورزشی

19 b:13232 - G:12333 Mi Capsule In-Ear Headphones/هدفون داخل گوشی شیائومی مدل کپسول 92 11688  Sports helmet camera with small ants/هدبند نگهدارنده دوربین ورزشی روی کاله

20 G:13113 s:12314 Mi Cycle iron dual audio headphone/هدفون سری آیرون شیائومی 93 - pent mount small/  بند نگهدارنده دوربین ورزشی برای حیوانات سایز کوچک

21 10037 mi wearing headphone/هدفون روی گوش شیائومی 94 pent mount small/ بند نگهدارنده دوربین ورزشی برای حیوانات سایزبزرگ

22 14100 Headset (Light Edition)/ هدست نسخهLight 95 - نگهدارنده دوربی ورزشی برای دوچرخه

23 b:9439- w:8606  bluetooth earphone white/black/blue/هندزفری بلوتوث شیائومی 96 11243 xiaomi sport camera rod/دسته نگهدارنده دوربین ورزشی شیائومی

97 10896 Xiaomi Universal Selfie Monopod Stick/منوپاد شیائومی

98 10930
Xiaomi Yi Action Camera Bluetooth Monopod/ مونوپاد و شاتر بلوتوث دوربین ورزشی

شیائومی

کد کاال شارژرها 99 10928 Xiaomi Yi Action Camera Bluetooth Remote Control/ریموت بلوتوث دوربین ورزشی

24 13178
 

 Micro USB Adapter/ مبدلUSB-C به Micro USB
100 6970171170601 ant camera holder/نگهدارنده دوربین ماشین

25 B:90106 W:90101
 rodmi bluetooth player with car charger/  شارژر فندکی و پخش کننده بلوتوث شیائومی

مشگی/  سفیدRoidMiمدل 

26 13402
 rodmi 2s car charger with speaker/ شارژر فندکی و پخش کننده بلوتوث و کار کیت شیائومی

RoidMi 2sمدل 
101 1058   rout youth NANO/روتر نانو اسمارت شیائومی

27 11102   xiaomi  car chager fast charging/شارژر فندکی شیاومی مدل 102 6816   router mini/روتر کوچک شیائومی

28 - Mi Multi-Port USB Power/شارژرچند کاره  شیائومی 103 12937    router 3/ شیائومی3روتر 

29 11970 4 mi usb charger/شارژر  تمامی گوشی ها شیائومی 104 10935  rout 1tb enhance/روتر شیائومی با هارد ا ترابایت پیشرفته

30 69541 Mi USB charger/ شارژرusb105 شیائومی 11694   wifi amplifier/ 1تقویت کننده سیگنال وایفای نسخه

31 6970171170960 ant car charger single/شارژر فندکی معمولی ماشین تک پورت 106 13925 .   wifi amplifier/ 2تقویت کننده سیگنال وایفای نسخه

تجهیزات شبکه

1396/01/26قیمت همکارتاریخ لیست



32 6970171170243 ant car charger  double/ 107 پورته2شارژر فندکی معمولی ماشین - xiaomi mini wifi USB 8G/روتر وای فای شیائومی(8G)

33 90801 Xiaomi Roidmi Car Dual Cigarette Lighter/ دو راهی شارژر فندکی شیائومی 108 W:4986 B:4987 

black:4908
xiaomi mini wifi USB/روتر وای فای شیائومی

کد کاال کابل ها  109 6934  ZMI MF855 powerbank 7800mAh/ 4پاور بانک و مودم همراهG شیائومی ZMI

34 885909
 Apple Original Lightning  Cable/ متر1اپل به طول  USB کابل اوریجینال تبدیل الیتنینگ به 

1m
110 8812 Flash 16 G/ گیگابایتی عروسکی16فلش 

35 885909 Apple Cable high copy with pack/کابل های کپی اپل با بسته 111 11949 Flash 32 G/ گیگابایتی عروسکی32فلش 

36 - Apple Cable high copy/ کابل های کپی اپل

37 69541  HDMI cable 1.5m/ متری 1/5کابل HDMI112 شیائومی MK0101G103000125 Mechanical Keyboard/کیبورد مکانییک

38 - Wired LAN Network Card USB to RJ45/تبدیل شبکه به یو اس بی 113 13785/00303594 Portable Mouse/موس پرتابل

39 564310008186 HDMI CONVERT VGA/تبدیل اچ دی ام ای به وی جی ای

کد کاال سالمتی و ورزشی 114 11974  Smart Power Strip/چند راهی برق هوشمند شیائومی

40 1612170008348 Smart Watch Global/ساعت هوشمند 115 w:10243 b:10244  Power Strip/چند راهی برق یو اس بی دار  شیائومی

41 11342   mi band 1a / 1دست بند سالمتی شیائومی نسخهa 116 11885 Xiaomi Mi Power Strip 5 Sockets White/ پورت بدون یو اس بی5چند راهی 

42 12315  mi band 1s heart rate/ 1دست بند سالمتی شیائومی نسخهs117 دارای سنسور محاسبه ضربان قلب 14411 USB/6 Sockets / 3USBs Power Strip  پورت3/ سوکت 6چندراهی 

43 13035  mi band 2/ 118  شیائومی با صفحه نمایش دیجیتال2دستبتد می بند 11998  Smart Socket/پریز برق هوشمند شیائومی

44 6970100370010 band forst mi/دستبتد سالمتی فورست 119 11998 2 Smart Socket/2پریز برق هوشمند شیائومی

45 697010037003 band equator/دستبتد سالمتی ایکواتور 120 10894   yeelight lamp/ میلیون رنگ هوشمند شیائومی16چراغ خواب 

46
g:9378 

o:9379:b:8749 

p:9380 

 Mi band strap/ 1بند رنگی دستبند سالمتیa 1 وs121 شیائومی 11957  yeelight white/ bulb/چراغ حبابی هوشمند

 Mi band 2 strap/ یم بند 
ی

122 2بند رنیک 11958  Yeelight LED Smart Enhanced color Bulb/  میلیون رنگ هوشمند  شیائومی16چراغ حبابی 

47 10038 xiaomi Miband strap leather/بند چرمی اورجینال دستبند سالمتی شیائومی 123 - Wireless switch/سویچ وایرلس

48 12204  Mi Bunny child watch smart/ساعت هوشمند می بانی کودکان شیائومی 124 11169 Multifunctional gateway/دستگاه مرکزی ست هوشمند خانگی

لوازم جانبی کامپیوتر

لوازم برقی 



49 - Transformers/ربات تاشو  125 11170 human body sensor/سنسور تشخیص حرکت  ست هوشمند خانگی

126 11171 Doors and Windows sensor/سنسور درب و پنجره  ست هوشمند خانگی

127 12381 temperature and humidity sensor/سنسور هوشند انداره گیری دما

کد کاال مالتی مدیا و سرگرمی 128 - majic cube/مکعب هوشمند شیائومی

50 12129  mi network radio/رادیو اینترنتی 129 11855  rainbow aa battery/ ولت قلمی1.5باتری رنگین کمانی 

51 12361    TV box 3s enhance white/تی وی باکس نسخه سوم تقویت شده 130 12266  rainbow aaa battery/باتری رنگین کمانی نیم قلمی شیائومی

52 11608   TV box3 black/ 131 شیائومی3می تی وی باکس 6296 Smart Quick Button/دکمه هوشمند

53 12539-9056   mini TV box/پخش کننده تلویزیون کوچک شیائومی 132 -   smart desk lamp/چراغ مطالعه هوشمند شیائومی

54 11569  Tv Host/ساندبار شیائومی 133   p:9892 O:9893     

G :9894 B:83345
 LED  pink/ چراغLEDیواس بی شیائومی  

55 -   universal controller/ریموت کنترل تمامی محصوالت شیائومی 134 B:11790 w:11791  Mi LED Plus blue/white/  چراغLED Plusیو اس بی شیاومی 

56 10943  game pad bluetooth/گیم پد بی سیم شیائومی 135 B:10772 W:1104  fan blue/white/مینی پنکه شیائومی

57 11890 body feeling the remote control/کنترل هوشمند شیائومی 136 - /Xiaomi LED  Light-compensating Lamp/چراغ ال ای دی موبایل

137 1778 Xiaomi Phone Holder Little Bee Design/ایه نگهدارنده گوشی موبایل شیائومی مدل پ

زنبور عسل
58 xiaomi chest Bag 138 - Monitor the herbal plant data/نظارت هوشند گیاه

59 xiaomi classic business back pack 139 13646 Xiaomi roller pen/خودکار شیائومی

60 Xiaomi Laptop Backpack

61 xiaomi multipurpose backpacks 140 w:1553 Ninebot mini pro scooter/ اسکوتر ناین بات مینی

62 Xiaomi leather wallet 141 b:11961 w:11960 Ninebot mini scooter balance/اسکوتر ناین بات مینی

63 U-shape pillow/بالش هوشمند شیائومی 142 12161 Mi Ninebot Mini Scooter Sports/ لوازم ایمنی اسکوتر ورزشی ناین بات شیائومی سایز کوچک

143 Handle of mi Scooter/دسته اسکوتر مینی

64 Xiaomi laptop/لپ تاپ شیائومی 144 Rechargeable, folding bike/دوچرخه شارژی تاشو شیائومی

65 Xiaomi laptop/لپ تاپ شیائومی تجهیزات پزشکی

اسکوتر برقی

لپ تاپ 

کیف ها و کوله پشتی ها

1396/01/26قیمت همکارتاریخ لیست



145 11219   water purifier on/ تصفیه اب هوشند شیائومی

66 12800 MI Intelligent Rice Cooke/پلوپز هوشمند شیائومی 146 - فیلتر های تصفیه آب 

67 11389 majia electrical mosquito/حشره دور کن برقی 147 13018   air purifier 2/تصفیه هوای هوشمند شیائومی

68 - sweeper/جارو برقی هوشمند  148 6923185600077  L1 Water Filter Kettle/ پارچ تصفیه آب مدلL1

69 13031 Constant temperature electric kettle/کتری برقی هوشمند 149 6970734470018 Fresh Air Mask Black/Gray/ ماسک شارژی مدلFresh Air

150 12336 AIRWEAR Anti Dust Mask/ ماسک ضد گردوغبار مدلAIRWEAR

70 12873 Unmanned aerial aircraft/ دوربین دار شیائومیپهباد 151 6970237666581 Soocare X3 electric toothbrush/ مسواک برقی هوشمند مدلSoocare X3

71 Walkie-Talkie /واکی تاکی 152 - فیلتر های تصفیه آب

153 12943  iHealth 2 Smart Blood Pressure Monitor/ 2فشارسنج هوشمند  شیائومی نسخه

154 11951  iHealth Blood Pressure  Bluetooth Edition/فشارسنج  دیجیتالی بلوتوث دار شیائومی

155 6954   smart scale/ترازوی هوشمند شیائومی

156 11221   tds pen/تستر سختی  آب شیائومی

کد کاال

لوازم خانگی


