


بــا ورود محصــوالت هایتــک به بازار ایـــران، مرکـــز خدمـــات پس از 

فـــروش شرکت فـــاره نیـز فعالیـــت خود را در تهـــران آغاز نمود. این 

ــه همــواره  ــا تجرب ــان متخصــص و ب ــدی از کارکن ــره من ــا به ــز ب مرک

ــه  ــار دارد ک ــوده و افتخ ــز ب ــتریان عزی ــه مش ــخگویی ب ــاده پاس آم

بهتریــن خدمــات گارانتــی را در کمتریــن زمــان ممکــن ارائــه دهــد. 

اطمینــان مشــتریان افتخــار شــرکت فــاره و همچنیــن خدمــات پس 

از فروش فاره است.

مشــتری مــداری و تکریــم مشــتری جــزو آرمــان هــای همیشــگی 

ــکان  ــدف ام ــن ه ــه ای ــی ب ــرای دسترس ــت و ب ــاره اس ــرکت ف ش

ــی  ــری بدیه ــرکت ام ــتری و ش ــان مش ــان می ــاط آس ــراری ارتب برق

اســت. بــه همیــن دلیــل و بــرای کســب رضایــت شــما مشــتریان 

گرامــی راهکارهــای گوناگونــی بــرای ارتبــاط بــا مــا در اختیــار شــما 

شماره تماس :   ۶۰۰۱ ۹۰ ۸۸ - ۰۲۱قرار داده ایم.
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صفحــه نمایــش بــزرگ LCD (۳۵x۴۱ میلیمتــر) | دقــت اندازه گیــری 

فشــار خــون: ۳   میلیمتر جیوه (۰٫۴ کیلو پاســکال) | دقــت اندازه گیری 

ــت ســاعت و روز      ــرم | ثب ــب: ٪۵  | وزن دســتگاه: ۹۸ گ ــان قل ضرب

اندازه گیــری | دارای تكنولوژی MDI (اندازه گيری فشــار در حين پر باد 

شدن كاف)

Model: TBM-988

فشارسنج دیجیتال مچی

ــداری  ــه نگه ــر) | حافظ ــزرگ ۴۳x۶۲) LCD میلیمت ــش ب صفحــه نمای

اطالعــات تــا ۶۰ مــورد قبلــی | دقــت انــدازه گیــری ضربــان قلــب:۵٪  |

دقت اندازه گیری فشــار خون: ۳   میلیمتر جیوه (۰ تا ۴۰ کیلو پاســکال) | 

قابلیــت ثبــت ســاعت و روز اندازه گیــری فشــار خــون | دارای 

تكنولوژی MDI (اندازه گيری فشار در حين پر باد شدن كاف)

Model: TBM-995

فشارسنج دیجیتال بازویی

دارای کیــف محافــظ جهــت حمــل آســان | قابلیــت گرفتــن میانگیــن 

دو فشــار | دارای سنســور تشــخیص خطــای دســت | حافــظ نگهداری 

 ۱۲۸x۵۰)LCD  اطالعــات تــا ۶۰ مــورد قبلــی | صفحــه نمایــش بــزرگ

میلیمتــر) | دقــت اندازه گیــری ضربان قلــب : ٪۵   | ثبت ســاعت و روز 

اندازه گیــری | دارای تكنولــوژی MDI (اندازهگيــری فشــار در حيــن

پر باد شدن كاف)

Model: LS805

فشارسنج دیجیتال بازویی

ــری |  ــدازه گی ــرای تســریع در ان ــوژی نســل ســوم ب ــه تکنول ــز ب مجه

ــش  ــه نمای ــی | صفح ــورد قبل ــا ۶۰ م ــات ت ــداری اطالع ــظ نگه حاف

بزرگ LCD  (۶۰x۹۲ میلیمتر) | نمایش ضربان قلب نامنظم | دارای کیف 

محافظ و آداپتور | دارای تكنولوژی MDI (اندازه گيری فشار در حين پر باد 

شدن كاف)

Model: TBM-1490A

فشارسنج دیجیتال بازویی

ARM BLOOD PRESSURE MONITORBLOOD PRESSURE MONITOR

ARM BLOOD PRESSURE MONITORARM BLOOD PRESSURE MONITOR



Model: TBM-1597

فشارسنج دیجیتال بازویی

Model: TBM-1491

فشارسنج دیجیتال بازویی

محــدوده اندازه گیــری: ۴۳-۳۲ (درجــه ســانتیگراد) | پیغــام دمای تب با 

۳ بــوق متوالــی | اندازه گیــری دمــای بــدن فقــط در ۱ ثانیــه | خامــوش 

ــه  ــد آب | حافظ ــر ض ــه | دارای س ــس از ۲۰ ثانی ــودکار پ ــدن خ ش

نگهداری تا ۱۰ مورد قبلی | قابلیت اندازه گیری دمای محیط

Model: KFT-22

تب سنج دیجیتال

THERMOMETER
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محــدوده اندازه گیری: ۴۳-۳۲ (درجه ســانتیگراد) | پیغــام درجه حرارت 

ــع  ــه | منب ــس از ۸-۶ دقیق ــودکار پ ــدن خ ــوش ش ــال | خام ــر نرم غی

تغذیه: ۱٫۵V , ۱۱۳۰ LR| هشــدار تب با ۳۰ بوق کوتاه در ۱۰ ثانیه | دارای 

سری قابل انعطاف 

Model: KFT-05

تب سنج دیجیتال

THERMOMETER

ARM BLOOD PRESSURE MONITORARM BLOOD PRESSURE MONITOR

صفحــه نمایــش بــزرگ ۷۳×۴۹ میلیمتــر | انــدازه گیــری فشــار خــون در 

حین پر شدن باد کاف (دارای تکنولوژی MDI) | حافظه نگهداری اطالعات 

بــرای دو گــروه (هــر گــروه ۶۰ مورد) | قابلیت تشــخیص آریتمــی | دقت         

انــدازه گیــری فشــار خــون ۳   میلیمتر جیــوه (۰٫۴ کیلو پاســکال) | دقت 

اندازه گیری ضربان قلب ۵٪   | به همرا آداپتور ، باطری و کیف محافظ 

صفحــه نمایــش بــزرگ ۹۲×۶۰ میلیمتــر | انــدازه گیــری فشــار در حیــن 

پرشدن باد کاف (دارای تکنولوژی MDI) | حافظه نگهداری اطالعات برای 

۲ گــروه (هــر گــروه ۶۰ مــورد) | قابلیــت تشــخیص آریتمــی | دقــت          

ــکال)|  ــوه (۰٫۴کیلوپاس ــر جی ــون : ۳  میلی مت ــار خ ــری فش اندازه گی

ــور ،  ــراه آداپت ــه هم ــب : ۵٪   | ب ــان قل ــری ضرب ــدازه گی ــت ان دق

باطری و کیف محافظ 



دارای چراغ شــب ۷ رنگ | دارای مخزن ۷ لیتری شــفاف برای مشــاهده 

آســان میــزان آب | حداکثــر میــزان رطوبــت: ۴۰۰ میلی لیتر در ســاعت |

فیلتــر کننــده ذرات ریــز گــرد و غبــار موجــود در هــوا | تنظیــم غلظــت 

مــه و خامــوش شــدن خــودکار بــه هنــگام اتمــام آب مخــزن | دارای 

فیلتر قابل تعویض به منظور از بین بردن رسوبات آب

Model: HI-AH26

رطوبت ساز سرد و گرم التراسونیک

AIR HUMIDIFIER

محــدوده انــدازه گیری: ۴۲-۳۲ (درجه ســانتیگراد) | پیغــام درجه حرارت 

غیــر نرمــال | خامــوش شــدن خــودکار پــس از ۸-۶ دقیقــه | 

انــدازه گیــری دمــا بــدن در کمتــر از ۱ دقیقــه | هشــدار تــب بــا ۳۰ بوق 

کوتاه در ۱۰ ثانیه | دارای سری قابل انعطاف 

Model: KFT-03

تب سنج دیجیتال

مخــزن ۴٫۱ لیتــری | دارای ۳ درجــه تنظیــم غلظــت مــه | جــذب کننده 

ــزان  ــر می ــایند | حداکث ــا خوش ــای ن ــر بوه ــیگار و دیگ ــوی دود س ب

رطوبــت: ۳۵۰ میلــی لیتــر در ســاعت | دارای فیلتــر قابــل تعویــض بــه 

منظور از بین بردن رسوبات آب | توان مصرفی: ۳۰ وات | تایمر ۳ زمانه: 

۲، ۴، ۸ ساعته | دارای صفحه کنترل لمسی  هوشمند

Model: HI-AH24

رطوبت ساز سرد التراسونیک

مخزن ۳٫۵ لیتری نیمه شفاف | چراغ شب ۷ رنگ | چرخش ۳۶۰ درجه 

ســری خروجــی مــه | دارای فیلتــر جهــت از بیــن بــردن رســـوبات آب|  

جــذب کننــده گــرد و غبار معلق در هـــوا و انـــواع دود سیـــگار و دیگر 

بوهای ناخوشایند | دارای مخزن مجزا برای روغن خوشبو کننده  

Model: HI-AH35

رطوبت ساز سرد التراسونیک

THERMOMETER

AIR HUMIDIFIER AIR HUMIDIFIER
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-

همـراه با ۱ شیشه ۵ میلی لیتــری
روغن خوشبو کننده به عنوان هدیه +
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بالشــت هوشــمند ســاخته شــده از مرغوبتریــن فــوم | دارای روکــش 

ــا ســر و گــردن  ــری ســریع ب ــت پذی ــل شستشــو | حال زیــپ دار قاب

بــرای خوابــی عمیــق و راحــت | تســهیل در جریــان گــردش خــون و 

پیشگیری از گرفتگی گردن و ستون فقرات | دارای روکش اضافه

Model: HI-MF100

بالشت هوشمند نرم

دارای تکنولــوژی ترمــا فیلیــپ (روی بالشــت خنــک و پشــت آن گــرم       

می باشــد) | دارای قــالب دکمــه دار در قســمت بــاالی بالشــت جهــت 

آویــزان و متصــل کــردن بالشــت بــه کیــف یــا چمــدان | دارای روکش 

|CertiPUR  , oeko –tex   زیپ دار قابل شستشو | دارای استاندارهای

دارای ژل خنک کننده

Model: HI-TP90

بالشت مموری فوم مسافرتی

بــرق مصرفــی V– ۲۴۰ V ۲۲۰  ولــت ~  HZ ۵۰ | خروجی گرما ۱۰۰وات |        

۶ درجــه تنظیــم دمــا | اندازه تشــکچه :cm × ۴۰ cm ۶۰  |  جنس: کرک 

ــه|  ــودکار در ۹۰دقیق ــدن خ ــوش ش ــر | خام ــرو فایب ــز مایک ــرم و ری ن

قابل شست و شو در ماشین لباسشویی در دمای ۳۰ درجه سانتیگراد

Model: HI-HP46A

تشکچه برقی

ــوم | طراحــی  ــوری ف ــن مم ــا مرغوبتری بالشــت لوکــس هوشــمند ب

منحصــر بفــرد U شــکل بــرای قرارگرفتن راحت گــردن و شــانه | روکش 

بســیار نــرم و قابــل شستشــو از جنــس مایکــرو فایبــر پرشــده از پــر 

نــرم و لطیــف | دارای فــوم بســیار مرغــوب بــا سیســتم گــردش هــوا، 

پرشده از چای سبز برای دفع بوی عرق 

Model: HI-MF200

بالشت لوکس هوشمند

THERMAFLIP TRAVEL PILLOW

LUXURY MEMORY FOAM PILLOW

MEMORY FOAM PILLOW

ELECTRIC HEATING PAD



برق مصرفی HZ  ~ ۲۲۰ V -۲۴۰ V ۵۰ | خروجی گرما ۶۰ وات | ۳ درجه 

تنظیــم دمــا | انــدازه cm ×۱۵۰ cm ۸۰ | دارای روکــش نخی بســیار نرم|                

قابل شستشــو با دســت در دمای ۳۰ درجه ســانتیگراد | خاموش شدن 

خودکار پس از ۳ ساعت| محافظ گرمای بیش از حد

Model: HI-UB815

روتشکی برقی

بــرق مصرفــی HZ  ~ ۲۲۰ V– ۲۴۰ V ۵۰  |  خروجــی گرمــا  ۱۰۰وات |             

۶ درجــه تنظیــم دما | انــدازه تشــکچه :cm × ۶۰ cm ۴۰ | جنس : کرک 

ــه |  ــر | خامــوش شــدن خــودکار در ۹۰دقیق ــرو فایب ــز مایک ــرم و ری ن

قابل شست و شو در ماشین لباسشویی در دمای ۳۰درجه سانتیگراد

Model: HI-HP46B

تشکچه برقی

رفــع ســریع خســتگی فقــط در ۱۵ دقیقه بــا ماســاژور دســتی هایتک | 

ماســاژ بــه روش ضربــه ای بــا اشــعه مــادون قرمــز | قابلیــت از بیــن 

بــردن درد و گرفتگــی عضــالت و بازگردانــدن قــدرت و انــرژی دوبــاره 

بــه آنهــا | بهبــود در متابولیــزم بــدن و گــردش خــون و جلوگیــری از 

ــردن  ــاد ک ــم و زی ــت ک ــی | قابلی ــاض و گرفتگــی رگ هــای خون انقب

سرعت ماساژ

Model: HI-HM423

ــوان  ــا | ت ــت، پ ــت، دس ــانه پش ــاژ، ش ــرای ماس ــتفاده ب ــت اس قابلی

مصرفی ۲۸  وات | قابلیت تنظیم سرعت ماساژ | دارای ۳ سر قابل تعویض | 

قابلیت ماساژ گرمایی با استفاده از اشعه مادون قرمز 

Model: HI-HM731

ماساژور دستیماساژور دستی
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ELECTRIC HEATING PADELECTRIC UNDER BLANKET

MASSAGERMASSAGER
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رفــع ســریع خســتگی فقــط در ۱۵ دقیقه بــا ماســاژور دســتی هایتک | 

دارای ۷ ســر قابــل تعویــض برای ماســاژ تمامــی نقاط بــدن | قابلیت از 

ــدن و  ــزم ب ــود در متابولی ــی عضــالت و بهب ــردن درد و گرفتگ ــن ب بی

گردش خون | از بین بردن چربی با ماساژ دادن شکم و دور کمر

Model: HI-HM416

ماساژور دستی

دارای ۱۱ کالهــک ماســاژ بــرای تمامــی نقــاط بــدن | قابلیــت ماســاژ 

لرزشــی، ضربــه ای و گرمایــی | دارای دکمــه تنظیــم ســرعت ماســاژ | 

برنــده  ازبیــن   | وات   ۲۰ مصرفــی:  تــوان   | گیلوگــرم   ۱/۷ : وزن 

درد و گرفتگی عضالت و تسریع شدت جریان خون 

Model: HI-HM761

ماساژور دستی

ــم ســرعت ماســاژ | قابلیــت  ــت ماســاژ و ۲ درجــه تنظی دارای ۳ حال

ــوان  ــرم  |  ت ــی | وزن :۴/۳ کیلوگ ــی و غلتک ــی، کمپرس ــاژ گرمای ماس

مصرفــی : ۵۰ وات | تســکین دهنــده درد پــا و تســریع گــردش خــون 

در بــدن | طراحــی بســیار زیبــا بــه همــراه ســیم جمــع کن در قســمت 

کف دستگاه

Model: HI-FM609

ماساژور پا

ــرای  ــردن دســته ماســاژ ب ــی ۲۵ وات | قابلیــت جــدا ک ــوان مصرف ت

ســهولت کار | فرکانس HZ ۵۰ -۶۰ | دارای ۳ ســر قابل تعویض و قابلیت 

ماساژ گرمایی | قابلیت تنظیم سرعت ماساژ

Model: HI-HM737

ماساژور دستی

SHARK HAMMER MASSAGERMASSAGER

MASSAGERFOOT MASSAGER



ــری  ــد الغ ــا کمربن ــی ب ــردن چرب ــن ب ــتگی و از بی ــریع خس ــع س رف

ــرژی  ــه شــیوه ان ــی | ماســاژ ب هایتــک | دارای قابلیــت ماســاژ گرمای

ــرعت  ــم س ــرای تنظی ــرل ب ــرعت ۲۰۰t/s | دارای کنت ــا س ــی ب لرزش

ماساژ و روشن و خاموش کردن

Model: HI-BM114

دارای موتور بســیار قوی ۵۵۵ با توان ۵۵۰۰RPM | سرعت و سهولت در 

ســوزاندن چربــی و کالــری | قابلیــت تنظیــم ســرعت ماســاژ | تــوان 

مصرفــی : ۳۶ وات | وزن :۱/۵کیلوگــرم | قابلیــت اســتفاده روی 

تمامی نقاط بدن با طراحی زیبای کمربندی 

Model: HI-BM116

کمربند الغریکمربند الغری

دارای آداپتــور و فندکــی ماشــین بــرای اســتفاده در منــزل، محــل کار و 

ــاژ  ــرای ماس ــاال ب ــری ب ــاف پذی ــا انعط ــوره ب ــودرو | ۷ موت ــل خ داخ

نرم و دلپذیر | دارای ۸ برنامه ماســاژ مجهز به سیســتم ماســاژ گرمایی| 

از بیـــن برنده درد و گرفتگی عضـــالت و بازگرداندن انـــرژی و قـــدرت 

دوبـاره به آنها 

Model: HI-CM570

ماساژور صندلی تمام چرم

دارای ۲ گــوی ماســاژ در قســمت گــردن و ۴ گــوی ماســاژ در قســمت 

ــت ماســاژ  ــور لرزشــی در قســمت نشــیمنگاه | قابلی ــر| دارای موت کم

لرزشــی، شیاتســو و گرمایشــی | دارای چندیــن برنامــه ماســاژ بــرای 

گــردن و پشــت | گــوی هــای ماســاژ متحــرک در قســمت پشــت بــه 

ســمت بــاال و پاييــن حرکــت کــرده تــا تمامــی نقــاط پشــت شــما را 

ماساژ دهند

Model: HI-CM810

ماساژور صندلی
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ظرفیــت: ۱۸۰ کیلوگــرم | روشــن شــدن خودکار بــا ایســتادن روی ترازو| 

منبع تغذیه: باطری(AAA*۴) | امکان جابجایی آســان با دســته استیل | 

پوشش داخلی شیشه مقاوم و مستحکم 

Model: HI-DS52

ترازوی دیجیتال

ظرفیت: ۱۵۰ کیلوگرم | منبع تغذیه: باطری (CR۲۰۳۲*۲) | روشــن شدن 

ــی  ــوش شــدن خــودکار | ســنجش نســبی چرب ــا | خام ــا اشــاره پ ب

بــدن، آب، اســتخوان و ماهیچــه | دارای دکمــه هــای تمــام لمســی و 

۴ سنسور هوشمند در پایه ها | تلفیقی زیبا از آلومینیم و شیشه

Model: HI-AS64

ترازوی دیجیتال تشخیصی

ترازوی دیجیتال تشخیصیترازوی دیجیتال تشخیصی

ظرفیت: ۱۵۰ کیلوگرم | منبع تغذیه: باطری(CR۲۰۳۲*۲) | روشــن شــدن 

ــی  ــا | خامــوش شــدن خــودکار | ســنجش نســبی چرب ــا  اشــاره پ ب

بــدن، آب، اســتخوان و ماهیچــه | دارای دکمــه هــای تمــام لمســی و 

۴ سنســور هوشــمند در پایــه هــا | حافظــه نگهــداری اطالعــات وارد 

شده تا ۸ نفر

Model: HI-AS65

ظرفیــت:  ۱۵۰ کیلوگــرم | منبــع تغذیــه: باطــری(AAA*۲) | منبــع تغذیه 

ــا |  ــاره پ ــا اش ــدن ب ــن ش ــری (R ۲۰۳۲) | روش ــنج: باط ــاع س ارتف

خامــوش شــدن خــودکار | شیشــه نشــکن و ایمــن | انــدازه گیــری قد، 

وزن و BMI با تکنولوژی آلتراسانیک 

Model: HI-AS68

DIGITAL BATHROOM SCALE

DIGITAL BATHROOM SCALEDIGITAL BATHROOM SCALE

DIGITAL BATHROOM SCALE
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ظرفیــت: ۱۵۰ کیلوگــرم | نمایشــگر بــزرگ بــرای خوانــدن آســان اعداد |                  

منبع تغذیه: باطری (AAA*۲) | سطح بزرگ برای ایستادن راحت | دقت 

"LO" :ترازو: ۱۰۰ گرم | نمایشگر اتمام باطری

Model: HI-DS56

ظرفیــت: ۱۵۰ کیلوگــرم | منبــع تغذیه: باطری (AA*۴) | دقت ســنجش:         

۱۰۰ گــرم | ســنجش نســبی چربــی بــدن، آب، اســتخوان و ماهیچــه | 

ــات  ــن اطالع ــظ آخری ــر و حف ــا ۸ نف ــات ت ــداری اطالع ــت نگه قابلی

اندازه گیری شده | تلفیقی زیبا از آلومینیم و شیشه

Model: HI-AS66

ترازوی دیجیتال خانگیترازوی دیجیتال تشخیصی

ظرفيــت: ۱۸۰ كيلوگــرم | دقــت انــدازه گيــري: ۱۰۰ گــرم | صفحه نمايش       

بــزرگ LED | خامــوش شــدن خــودكار پــس از ۱۰ ثانيه | روشــن شــدن 

     | kg/st/lb خــودكار بــا اشــاره پــا روي دســتگاه | واحــد انــدازه گيــري

منبع تغذيه: باطری AAA*۴ | داراي دسته جهت حمل آسان

Model: HI-DS84

ظرفیــت: ۱۵۰ کیلوگــرم | نمایشــگر بــزرگ بــرای خوانــدن آســان اعداد | 

منبــع تغذیــه: باطری (AAA*۲) | ســطح بــزرگ برای ایســتادن راحت |        

"LO" :دقت ترازو: ۱۰۰ گرم | نمایشگر اتمام باطری

Model: HI-DS54

ترازوی دیجیتال خانگیترازوی دیجیتال خانگی
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ــه:  ــع تغذی ــک | منب ــدن اتوماتی ــن ش ــرم | روش ــت: ۱۸۰ کیلوگ ظرفی

باطــری(AAA*۴)| امــکان جابجایی آســان با دســته اســتیل | پوشــش 

داخلی شیشه مقاوم و مستحکم 

Model: HI-DS52

ترازوی دیجیتال

                            |  (۱*CR۲۰۳۲) باطــری تغذیــه:  منبــع   | کیلوگــرم  ظرفیــت: ۱۵۰ 

دقــت تــرازو: ۱۰۰ گرم | ارتفاع ترازو: ۱۸ میلیمتر | نمایشــگر اتمام باطری: 

"LO" | طرح های متنوع و شیشه بسیار مقاوم 

Model: HI-DS42

ترازوی دیجیتال خانگی

ترازوی دیجیتال چمدانترازوی دیجیتال تشخیصی

۳ واحــد انــدازه گیــری: st:lb,lb,kg | نشــانگر اضافــه بار | نشــانگر اتمام 

باطری | نوع باطری: CR۲۰۳۲*۱ | دقت اندازه گیری ۱۰۰ گرم | خاموش شدن 

خودکار 

Model: HI-LS83

ظرفیــت: ۱۸۰ کیلوگــرم | تبــادل اطالعــات بــا گوشــی همــراه از طریــق 

بلوتوث | اپلیکیشــن iOS  و Android | دارای ۸ حافظه | صفحه نمایش 

دیجیتال LED | منبع تغذیه : ۴ عدد باطری AAA | سنجش نسبی چربی 

بــدن، آب، اســتخوان، ماهیچــه | دکمه هــای تمام لمســی |روشــن شــدن 

با اشاره پا و خاموش شدن خودکار

Model: HI-BS90

DIGITAL ANALYZER SCALEDIGITAL LUGGAGE SCALE

DIGITAL BATHROOM SCALE

A
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ضــد لک | خاموش شــدن خــودکار | ظرفیت: ۵۰۰۰ گــرم | دارای ۴ واحد           

اندازه گیری | دقت ســنجش: ۱ گرم | کمترین میزان اندازه گیری: ۲ گرم |            

دارای کاســه اســتیل مجــزا بــرای شستشــوی آســان و توزیــن آســان            

مواد حجیم

Model: HI-KS28

منبــع تغذیه ترازو: باطــری (CR۲۰۳۲*۲) | ظرفیــت: ۵۰۰۰ گرم | خاموش 

شــدن خودکار | دقت ســنجش: ۱ گرم | ۴ سنســور هوشــمند در پایه ها  | 

استیل ضدزنگ با انعکاس آینه

Model: HI-K86

ترازوی آشپزخانه دیجیتالترازوی آشپزخانه دیجیتال

ترازوی آشپزخانه دیجیتال

ظرفیــت: ۵۰۰۰ گــرم | ۴ سنســور هوشــمند در پایه ها | دقت ســنجش: 

۱ گــرم  | طراحــی بســیار زیبــا بــا قابلیــت آویــزان شــدن در آشــپزخانه| 

دارای شمارشگر معکوس با آالرم و دکمه های تمام لمسی 

Model: HI-KS24

ظرفیت: ۵۰۰۰ گرم | نمایشگر اعالم اتمام باطری | دقت سنجش: ۱ گرم| 

ــگر  ــی و نمایش ــای لمس ــه ه ــودکار | دارای دکم ــدن خ ــوش ش خام

ــی،  ــری، چرب ــی (کال ــبه ارزش غذای ــت محاس ــخ | قابلی ــان و تاری زم

نمک، پروتیین، فیبر، کربوهیدرات) ۹۹۹ ماده غذایی

Model: HI-KS22

ترازوی دیجیتال رژیمی
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گام سنج دیجیتالترازوی آشپزخانه دیجیتال

ــق  ــبه دقی ــات | محاس ــش اطالع ــرای نمای ــزرگ ب ــگر ب ــا نمایش ب

مســافت طــی شــده، زمــان، کالــری مصــرف شــده و تعــداد گام هــا | 

ذخیره اطالعات تا ۷ روز 

Model: HI-PM12

ظرفیت: ۳۰۰۰ گرم | منبع تغذیه: باطری AAA*۲ | دقت سنجش: ۱ گرم| 

g,lb,oz :واحد اندازه گیری

Model: HI-K72

DIGITAL KITCHEN SCALEPEDOMETER

شیر دوش برقیشیر دوش برقی

Model: EBP–3112

ــری از  ــتم جلوگی ــدا | سیس ــن ص ــا کمتری ــرد ب ــد BPA | عملک فاق

بازگشت شــیر(ANTI-REFLUX MECHANISM) | ۹ درجه تنظیم قدرت 

مکش | دارای ۲ فاز (ماســاژ ســینه- دوشــیدن شــیر) | شــبیه ساز مکش 

نوزاد | کم حجم، سبک و قابل حمل

Model: EBP–3110

ELECTRIC BREAST PUMPELECTRIC BREAST PUMP

صفحــه نمایــش LED با دکمه های لمســی | جلوگیری از برگشــت شــیر 

             | ANTI-REFLUX هنــگام دوشــیدن بــا طراحــی منحصــر بفــرد

دو حالــت مکــش بــا قابلیــت تنظیــم ســرعت هــر حالــت |            

 Residual Milk Expression ســری بســیار نــرم ژلــه ای | دارای حالــت

جهــت مکــش تمامــی شــیر باقــی مانــده در انتهــای کار | دارای دو فــاز 

(ماســاژ ســینه- دوشــیدن شــیر) | کــم حجــم، ســبک و قابــل حمــل | 

BPA فاقد



��را��� ��ره ����دا ��  �����ت ����� 
www.fareh.com

فیلتراســیون ۵ مرحلــه ای شــامل فیلتــر اولیه، فیلتــر کربنی، فیلتــر ِهپا، 

المپ UV، یونیزه کننده |  پوشــش دهی محیط تــا ۱۵ متر مربع | دارای ۳ 

درجه تنظیم سرعت و تایمر ۳ زمانه | میزان تصفیه هوا: ۱۵۳ متر مکعب 

در ســاعت | از بیــن برنــده ذرات معلــق، گرد و غبــار و مــواد آلــرژی زا تــا 

ــری،  ــده باکت ــن برن ــدا | از بی ــم ص ــی ک ــور ژاپن ۹۹/۹۷٪ | دارای موت

ویــروس، جــرم، بــوی بــد، بــوی ســیگار، ذرات تولیــد شــده توســط مو 

و بدن حیوانات خانگی و گازهای سمی موجود در هوا

Model: HI-AP800

دستگاه تصفیه هوا

AIR PURIFIER

محاسبه دقیق کالری مصرفی ،مسافت طی شده، تعداد گامهـا، آنالیـز 

وضعیت خواب و سنجش مداوم ضربان قلب | نمایش تاریخ، زمان و 

اعالن تماس ها و پیامک های دریافتی | ضد آب با میزان نفوذ پذیری 

IP67 | صفحه نمایش OLED با دکمه لمسی | امکان تنظیـم هشـدار، 

ساعت بیدار باش و تعیین اهداف روزانه

Model: HI-FT90

مچ بند هوشمند

FITNESS TRACKER





telegram.me/hitec_health
محصـوالت جدید         جشـنواره ها         راهکار هاى سالمتى

instagram.com/hitec_health

facebook.com/hitec.Health

www.fareh.com

پیشنهاد مى کنیم رسانه هاى اجتماعى و وب سایت هایتــک را دنبال کنید

براى همراه بودن با ما و آگاهى بیشتر از:




