
تصویر محصول  مشخصات  مشخصات  (تومان)قیمت مصرف کننده  مدل

Victure PC650 1080P 

FHD Dualband 2.4GHz 

and 5GHz WiFi IP 

Camera Baby Monitor 

with Night Vision 

Motion Detection 2-Way 

Audio

App: ipc360 Home 

 درج360ٍزايیٍ دید 

قاتلیت چرخش ي تغییر زايیٍ دید

امکان چک کردن تصًیر تا تلفه َمراٌ

امکان ترقراری ارتثاط صًتی دي طرفٍ

قاتلیت دید در شة

پشتیثاوی از دي تاود

AP Modeقاتلیت 

قاتلیت اتصال تٍ دستگاٌ 

1920*1080رزيلًشه 

Wi-Fiقاتلیت اتصال تٍ 

iOS – Androidپشتیثاوی از سیستم عامل 

1,600,000 PC650

Victure PC530 1080P 

FHD WiFi IP Camera 

Indoor Wireless 

Security Camera 

Motion Detection Night 

Vision Home 

Surveillance Monitor 2-

Way Audio 

Baby/Pet/Elder

New Ver App:Victue 

Home  

Old Ver: IPC360pro

 درج360ٍزايیٍ دید 

قاتلیت چرخش ي تغییر زايیٍ دید

امکان چک کردن تصًیر تا تلفه َمراٌ

امکان ترقراری ارتثاط صًتی دي طرفٍ

قاتلیت دید در شة

2.4Ghپشتیثاوی 

1920*1080رزيلًشه 

Wi-Fiقاتلیت اتصال تٍ 

قاتلیت تعقیة سًشٌ

iOS – Androidپشتیثاوی از سیستم عامل 

1,500,000 PC530

cture 1080P FHD Baby 

Monitor Pet Camera  

2.4G Wireless Indoor 

Home Security Camera 

for 

Baby/Pet/Nanny/Elderly 

Compatible with iOS & 

Android System

App:IPC360pro

new version:Victure 

Home

 درج120ٍزايیٍ دید 

ي تغییر زايیٍ دید ياید

امکان چک کردن تصًیر تا تلفه َمراٌ

امکان ترقراری ارتثاط صًتی دي طرفٍ

قاتلیت دید در شة

پشتیثاوی از دي تاود

1920*1080رزيلًشه 

Wi-Fiقاتلیت اتصال تٍ 

iOS – Androidپشتیثاوی از سیستم عامل 

1,450,000 PC420

Victure PC660 Outdoor 

Camera 1080P WiFi 

Home Security Camera 

with Pan/Tilt 360° View 

Night Vision 

Compatible with 

iOS/Android

App;Tuya Smart

ديرتیه يای فای:  وًع

Victure:  ترود

1080P:  کیفیت

دارد:  میکريفه ي تلىدگً

تلٍ:  ساپًرت ممًری

تلٍ:  ضد آب

قاتلیت تعقیة سًشٌ

19,500,000 PC660T

Victure PC730 1080P 

Wireless Outdoor 

Security Camera

App:IPC360 pro

ديرتیه يای فای:  وًع

Victure:  ترود

1080P:  کیفیت

دارد:  میکريفه ي تلىدگً

تلٍ:  ساپًرت ممًری

تلٍ:  ضد آب

تدوٍ فلسی

قاتلیت اتصال تٍ دستگاٌ

1,500,000 PC730

Victure PC750 1080P 

Wireless Outdoor 

Security Camera

App:IPC360 pro

ديرتیه يای فای:  وًع

Victure:  ترود

1080P:  کیفیت

دارد:  میکريفه ي تلىدگً

تلٍ:  ساپًرت ممًری

تلٍ:  ضد آب

تدوٍ فلسی

PIRدارای 

قاتلیت اتصال تٍ دستگاٌ

1,600,000 PC750

Victure EC730 1080P 

Wireless Outdoor 

Security Camera

App:CloudEdge

ديرتیه يای فای شارشی:  وًع

Victure:  ترود

1080P:  کیفیت

دارد:  میکريفه ي تلىدگً

تلٍ:  ساپًرت ممًری

تلٍ:  ضد آب

تدوٍ فلسی

 میلی آمپر6750تاطری 

لىر تصًیر ياید

2,400,000 EC730

Victure, Make Life Easier.

www.iranvicture.com

هدل ّایی کِ با برًاهِ ٍیکچر َّم کار هی کٌٌد فعال فقط با هَدم ّای سین کارتی ٍ سین کارت ّوراُ اٍل آًالیي هی شًَد : تَجِ 

. کلیِ دٍربیي ّای دارای گاراًتی رسوی یک سالِ ایراى ٍیکچر هی باشٌد 

iranvicture.irایٌستاگرام شرکت 

w w w .i ra n v ic tu re .c o m


