نمایشگرهای ساعت و تقویم دیجیتال

ساعت و تقویم دیجیتال مدل اداری (بانکی)
امروزه نمایشگرهای ساعت و تقویم دیجیتال به عنوان یک ابزار مهم درون بانک ها نصب می گردد .این نمایشگرها به دلیل اینکه معموالً
در بانک ها نصب گردیده اند به این نام معروف شده اند،که البته عالوه بر بانک ها و موسسات ،در اداره جات ،دفاتر کار ،دانشگاه ها و
بسیاری از مکان های دیگر نیز نصب می گردند .از امکانات این نمایشگرها می توان به نمایش ساعت ،تاریخ ،دما ،روز هفته ،مناسبت های
سال و ...اشاره نمود .لیست کامل امکانات ،تصاویر و ابعاد موجود این محصول را می توانید در ادامه مشاهده نمایید.

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.

نحوه سفارش و تحویل محصول
در صورتی که محصول مورد نظر شما در انبار موجود باشد و شما قصد خرید حضوری را دارید؛ پس از هماهنگی های الزم به دفتر فروش
مراجعه و محصول خود را دریافت می نمایید .اما در صورتی که خارج از شهر اصفهان هستید و تمایل به خرید غیر حضوری دارید ،در
صورتی که محصول مورد نظر شما آماده است ،کل مبلغ محصول را به حساب مورد تایید شرکت واریز می کنید سپس محصول مورد نظر
از طریق باربری (ترمینال) برای شما ارسال خواهد شد .در م واقعی که محصول مورد نظر آماده نمی باشد می بایست یک دوم قیمت کل را
به عنوان پیش پرداخت به حساب مورد تایید شرکت واریز و پس از آماده شدن نهایی محصول تسویه حساب نمایید.

سخنی با مشتریان
خرید محصوالت این چنینی مانند خرید از سوپر مارکت محله نیست که اگر یک خرید بی کیفیت داشتید به خود بگویید خوب دفعه بعد
محصول با کیفیت تری را انتخاب می کنم .اغلب مشتریان فقط یک نمایشگر میخرند و یک بار خرید می کنند پس شانس دیگری برای
خرید مجدد ندارن د .باید خوب تصمیم بگیرید و بهترین تولید کننده را انتخاب کنید .گول تولید کنندگان بی اعتبار و خانگی را نخورید!
شرکت نورنگار صنعت سیف (سهامی خاص) با نام تجاری سیب سیاه اولین و برترین واحد تولید کننده نمایشگرهای دیجیتال در کشور
بوده و به همراه متخصصین و مهندسین مجرب و با تجربه بهترین خدمات را به مشتریان ارائه می دهد .این شرکت همچنین با استفاده از
بهترین قطعات و مواد اولیه با کیفیت ترین تجهیزات را تولید و به بازار عرضه می کند .خدمات خوب و کیفیت مناسب تولیدات ما شعار
نیست و نصب محصوالت این شرکت در مکانهایی نظیر حرم امام رضا (ع) ،کارخانه های بزرگ کشور همانند سایپا ،ایران خودرو ،شرکت
ملی نفت ایران ،شرکت پارس جنوبی ،فرودگاه ،ایستگاه های اتوبوسرانی ،مساجد و اماکن مذهبی و ...گواه این گفته و افتخار سیب سیاه
است.

از ما کیفیت

از شما حمایت

از تولیدات داخلی حمایت کنیم!
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مشخصات مدل A


دارای ظاهری بسیار شیک و جدید با طراحی پرانتزی یا مستطیلی



نمایش ساعت  ،تاریخ  ،دما و روز هفته



تنظیم اتوماتیک و بی نیاز از تنظیم روزانه



قابلیت پخش آرم و لوگو در قسمت روان



دارای باتری پشتیبان برای زمان قطع برق



قابلیت درج بینهایت متن از طریق مموری کارت



دارای نرم افزار کامل با کاربری آسان



دارای کلید تعبیه شده کنار دستگاه برای تنظیم ساعت و تاریخ



ابعاد نمایشگر  06در  06سانتیمتر



نمایش اطالعات بر روی Dot-matrix



درج آرم ،لوگو و شعار تبلیغاتی مرتبط با مشتری در باالی تابلو به صورت برچسب یا حکاکی

مشخصات مدل Bو C


دارای ظاهری بسیار شیک و جدید با طراحی پرانتزی یا مستطیلی



نمایش ساعت  ،تاریخ  ،دما و روز هفته



نمایش ذکرهای روز هفته



نمایش اوقات شرعی هر شهر (بنا به سفارش مشتری اعمال میشود)



نمایش مناسبت های سال (بنا به سفارش مشتری اعمال میشود)



تنظیم اتوماتیک و بی نیاز از تنظیم روزانه



دارای باتری پشتیبان برای زمان قطع برق



تغییر اطالعات با استفاده از مموری کارت SD



دارای نرم افزار فارسی حرفه ای با کاربری بسیار آسان



پشتیبانی از تمام فونتهای ویندوز



دارای کلید تعبیه شده کنار دستگاه برای تنظیم ساعت و تاریخ



ابعاد نمایشگر  ۰6در  04سانتیمتر (مدل  )Bابعاد نمایشگر  ۰6در  42سانتیمتر (مدل )C



ابعاد قسمت روان  ۲4در  26پیکسل



نمایش اطالعات بر روی  LEDو7segment



درج آرم ،لوگو و شعار تبلیغاتی مرتبط با مشتری در باالی تابلو به صورت برچسب یا حکاکی

مشخصات مدل D


این مدل از لحاظ امکانات مشابه مدل های  Bو  Cاست .فقط قسمت مربوط به نمایش روز هفته در یک خط جداگانه نمایش داد نمی شود بلکه
در همان خط مربوط به نمایش متن روان به نمایش در می آید.
لیست قیمت ()1001
ردیف

نام محصول

ابعاد

تعداد خطوط

جنس بدنه

جنس نمایشگر

قیمت (تومان)

۲

مدل D

 ۰6در  ۰4سانتیمتر

 3خط

پلکسی گالس

LED / 7Seg

تماس بگیرید

4

مدل C

 ۰6در  42سانتیمتر

 2خط

پلکسی گالس

LED / 7Seg

تماس بگیرید

3

مدل B

 ۰6در  04سانتیمتر

 2خط

پلکسی گالس

LED / 7Seg

تماس بگیرید

2

مدل A

 06در  06سانتیمتر

 3خط

پلکسی گالس

Dot Matrix

تماس بگیرید

کانال تلگرامtelegram.me/sibesiah :

30138811199 – 30101133111 – 30190330118 – 30183102190

کانال ویدئویی آپاراتAparat.com/sibesiah :

info@sibesiah.com

اینستاگرامInstagram.com/sibesiah :

www.sibesiah.com

نمایشگرهای ساعت و تقویم دیجیتال

نمایشگر نوع A
تراکم و کیفیت باالی نمایشگر،
نمایش اطالعات با دو فونت فارسی و
انگلیسی ،نمایش ترکیبی اطالعات
همراه با افکت در سه خط از مزایای
این نوع نمایشگر می باشد.

نمایشگر نوع B
این نمایشگر در دو نمونه پرانتزی و
معمولی تولید می شود .در این
نمایشگراعداد

فقط

به

صورت

انکلیسی نمایش داده می شوند.

نمایشگرهای نوع  Dو ( Cبه ترتیب)
مدل کوچک شده نمایشگرهای نوع B
می باشند.
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