کاتالوگ نمایشگرهای اماکن مذهبی

دستگاه پخش اذان ،دعا و قرآن اتوماتیک
در هر شهر و شهرستان که باشید دیگر نیاز نیست تا منتظر پخش اذان از رادیو یا تلویزیون باشید .این دستگاه زمان دقیق اذان و اوقات شرعی هر نقطه
را محاسبه و طبق آن اذان را پخش می نماید .همچنین این دستگاه قادر است قبل از اذان با چند صوت مختلف چندین سوره از قرآن را تالوت نماید.
بعد از پخش اذان نیز دعای فرج را به صورت کامال اتوماتیک خوانده می شود .در صورت نیاز می توانید هر یک از امکانات مذکور را فعال یا غیر فعال
نمود .عالوه بر موارد فوق الذکر امکاناتی مانند نمایش اوقات شرعی ،نمایش ذکر روز ،نمایش تاریخ شمسی و قمری و ...نیز توسط این دستگاه ارائه می
گردد.

ضمانت و خدمات پس از فروش
با خیالی آسوده محصوالت سیب سیاه را تهیه کنید چرا که محصوالت ما  42ساعت قبل از تحویل تست نهایی می شوند و از همه لحاظ
بررسی می گردند .همچنین تمامی محصوالت دارای دوازده ماه ضمانت نامه کتبی و ده سال خدمات پس از فروش می باشند که کارت
ضمانت نامه محصول به همراه آن ارسال می شود .محصوالت سیب سیاه به گونه ای طراحی و ساخته می شوند که از لحاظ کیفیت ظاهری
و کیفیت سخت افزاری  -نرم افزاری در نوع خود بی نظیرند.

از ما کیفیت

از شما حمایت

از تولیدات داخلی حمایت کنیم!
مشخصات و امکانات:














نمایش تاریخ به شمسی و قمری
نمایش ذکر روزهای هفته
نمایش اوقات شرعی مختص هر شهر
پخش قرآن قبل از اذان (با قابلیت انتخای قاری و نام سوره)
پخش اذان طبق اوقات شرعی (با قابلیت انتخاب موذن)
پخش دعا بعد از پخش اذان
دارای بلندگوی داخلی
قابلیت اتصال به آمپلی فایر از طریف فیش AUX
قابلیت روشن و خاموش کردن اتوماتیک آمپلی فایر از طریق کلید اتوماتیک
تغذیه از برق شهر
دارای باطری داخلی پشتیبان
ابعاد نمایشگر  61در  24سانتیمتر
نصب راحت بر روی دیوار یا روی میز

کانال تلگرامtelegram.me/sibesiah :

30138811199 – 30101133111 – 30190330118 – 30183102190

کانال ویدئویی آپاراتAparat.com/sibesiah :

info@sibesiah.com

اینستاگرامInstagram.com/sibesiah :

www.sibesiah.com

