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لیست قیمت دستگاههای تصفیه هوای این شرکت با جدید ترین تکنولوژی حذف کلیه آالینده های مضر و تولید یون   ،احتراماً

                                                    .Neo.Tec منفی اکسیژن به شرح زیر است: 

 

 

 

 

 

 
 

CS-828    0,00025,3   تومان  برای استفاده در اتومبیل با فیلتر هپا  

AP-V28B    0,00002,4   تومان  برای استفاده در اتومبیل با فیلتر هپا و کربن اکتیو  

XJ-805    0,00050     تومان  خوشبو کننده برای استفاده در اتومبیل   

XJ-201    0,00098     تومان متری 6-12برای استفاده در  اتاق خواب    

XJ-205    0,00079     تومان متری 6-12اتاق خواب برای استفاده در     

XJ-210    0,000281,    تومان متری با المپ یووی6-12برای استفاده در  اتاق خواب    

XJ-211    0,000581,    تومان متری با المپ یووی6-12برای استفاده در  اتاق خواب    

XJ-902    0,000541,    تومان متری 10-15برای استفاده در  اتاق خواب    

XJ-2000    0,00075,2    تومان متری، و اتومبیل 20-30برای استفاده در اتاق خواب   

XJ-2100    0,00045,3    تومان متری، 20-30برای استفاده در اتاق خواب   

XJ-2200    00,0008,3    تومان  
متری، 25-40برای استفاده در اتاق خواب  

متری 12عمومیدفاتر، بیمارستانها ، مطب ها، اماکن   

XJ-2500    00,0007,4    تومان متری 15-20برای استفاده در  اتاق خواب    

Baren B757    0,00025,7    تومان  
متری)دارای ژنراتور 20-30برای استفاده در اتاق خواب

 ازن و المپ یووی(

XJ-3200    0,00007,9    تومان  
متری   40 -70برای استفاده در منازل  

متری 40-50دفاتر، بیمارستانها ، مطب ها، اماکن عمومی  

XJ-3900A    00,0003,41    تومان  
متری   65 -85برای استفاده در منازل  

متری 45-65دفاتر، بیمارستانها ، مطب ها، اماکن عمومی  

AP-C 260    00,0003,71    تومان  
متری   40 -70برای استفاده در منازل  

متری 20-40دفاتر، بیمارستانها ، مطب ها، اماکن عمومی  

AP-HC520    0,00009,62    تومان  
متری   80 -100برای استفاده در منازل  

متری 40-60دفاتر، بیمارستانها ، مطب ها، اماکن عمومی  

AP-HC600A    00,0008,41    تومان  
متری   80 -120برای استفاده در منازل  

متری 60-80دفاتر، بیمارستانها ، مطب ها، اماکن عمومی  

CS-6000    00,0005,43    تومان  
متری   80-100برای استفاده در منازل  

متری 50-70دفاتر، بیمارستانها ، مطب ها، اماکن عمومی  

XJ-390D+ 

filter 
تومان    00,0005,62  

استفاده در  دفاتر، بیمارستانها ، مطب ها اماکن  برای 

متری  120-150عمومی  



 

 

 

و خدمات پس از فروش این شرکت به صورت دائمی ارائه خواهد شد  یکسال گارانتی   

 با تقدیم احترام   

 مهدی رحیمی

                  مدیر فروش

XJ-780 Humidifier    0,00053,4    تومان  دستگاه بخور سرد  

XJ-130     0,00098     تومان  دستگاه استریل کننده یخچال 

XJ-950    0,00059     تومان  دستگاه مخصوص سرویس بهداشتی  

XJ-93    0,00075     تومان  دستگاه از بین برنده حشرات  

XJ-70 Flash Dog 

leash 
تومان     000075,     دستگیره چراغدار قالده حیوانات 

XJ-390D Filter    0,00002,8    تومان 390فیلتر هپا و کربن اکتیو و تیتانیوم      

AP-HC300  Filter    0,000551,    تومان اکتیوفیلتر هپا و کربن       

AP-HC600  Filter 

G4 
تومان    ,0,000071    فیلتر      G4     

AP-HC600  Filter    0,00095.2 ن توما     فیلتر هپا 

AP-HC600  Filter     0,00053,3 ان توم     فیلتر کربن اکتیو 

XJ-3800A-1 Filter 0.00051.1  تومان 3800فیلتر هپا و کربن اکتیو     

APC520- APC260 0.00051.0    تومان 520-260فیلتر فرمالدهید    

APC520- APC260    0,00058     تومان 520-260فیلتر وی او سی    
XJ2800 –XJ-2200 

Filter 
تومان     0,00085    2200و  2800فیلتر هپا و کربن اکتیو   

XJ-3200-3000C 

Filter 
تومان    .0,000201    3000و  3200-3100اکتیوفیلتر هپا و کربن    

CS-3300A Filter    0.000521.    تومان 3300فیلتر ترکیبی دستگاه    

CS-4000A Filter    0,00000,2    تومان 4000فیلتر ترکیبی دستگاه    

CS-10000 Filter 

 
تومان    0,00003,4    دوعدد10000فیلتر ترکیبی دستگاه     

CS-8000  Filter 

 
تومان    0,00005,4    دوعدد   8000فیلتر ترکیبی دستگاه      

CS-6000  Filter    0,00085,2    تومان دوعدد  6000فیلتر ترکیبی دستگاه    

CS828  Filter     ,000200     تومان 828فیلتر هپا و کربن اکتیو     

APV08B    ,000053     تومان  فیلتر هپا   

XJ3800A-1 Filter    0.00051.1   تومان 3800فیلتر تیتانیوم    

XJ3900A Filter    0,00080     تومان 3900فیلترکربن    

XJ3900A Filter    00,00011,  تومان 3900فیلتر هپا   

XJ3900A H14 

Filter 
تومان    ,00,00091    14اچ  3900فیلتر هپا   

XJ-3800-1-3000C       1.250.000  تومان 3000و 3800-1دستگاه های پایه مخصوص    


