


2 DIN  Players

PROFESSIONAL CAR AUDIO & VIDEO

2 DIN         رادیو پخش های                  یونیورسال
Bluetooth/GPS SERIES



IN DASH  Players

PROFESSIONAL CAR AUDIO & VIDEO

رادیوپخش های ایندش
Bluetooth/GPS SERIES



DECLESS   MP5  Players

رادیـو پخش های دکلـس با نمایشگر”  4/3  و ” 3/2

PROFESSIONAL CAR AUDIO & VIDEO



DVD   CD  Players

PROFESSIONAL CAR AUDIO SYSTEM

رادیـو پخش های دی وی دی و سی دی
Bluetooth SERIES

DVD/MP3  رادیو پخش چند رسانه ای
ISO  برای نصب فابریک اتومبیل ها با سوکت فابریک

 DVD/ VCD / MP3 قابلیت پخش و نمایش فرمتهای
32GB تا   SD CARD/ USB  قابلیت ساپورت

مولتی کالر : امکان تنظیم رنگ نمایشگر به رنگ دلخواه شما 
  video in – video  out ( AUX (  ورودی – خروجی

   front /  rear   :خروجی کامل صدا
دارای رادیو  FM/AM  و حافظه رادیویی 

دارای  پورت خروجی امپلی فایر
دارای پورت کنترل ساب ووفر 

DIN 1  قابلیت نصب بر روی تمام اتومبیل ها با سایز
60W X 4  دارای خروجی صدا با توان



DECLESS  Players

مولتی کالر : امکان تنظیم رنگ نمایشگر به رنگ دلخواه شما 
ISO  برای نصب فابریک اتومبیل ها با سوکت فابریک

32GB تا SD CARD/ USB  قابلیت ساپورت
LCD ، LED و  نمایشگر  ID3 /دارای 4  خروجی  ار سی

FM /AM  دارای موج
دارای ریموت کنترل 

تعویض آلبوم و تفکیک فولدرها در تمام سری ها
40W X 4 خروجی آمپلی

DIN 1  قابلیت نصب بر روی تمام اتومبیل ها با سایز

رادیـو پخش های  دکلـس فیکس پنل و پنل جدا شونده

PROFESSIONAL CAR AUDIO SYSTEM



HEADRESS MONITOR

مانیتورهای پشت صندلی و لکسوزی

PROFESSIONAL CAR VIDEO SYSTEM



SPEAKERS
بلندگوهای اتومبیل 

PROFESSIONAL CAR AUDIO SYSTEM

  7x10 - 6x9 - 4”- 5”- 6” 



SET UP BOX

گیرنده دیجیتال خانگی و خودرو

PROFESSIONAL CAR & HOME DVBT

 BEST OF
INNOVATION



PROFESSIONAL AUDIO & VIDEO

WWW.BOOSTERCO.COM



SUBWOOFER  M1    M2

  M1    M2  ساب ووفرهای سری           و

PROFESSIONAL CAR SUBWOOFER



SUB BOX   TUBE BOX

ساب باکس های حرفه ای  

PROFESSIONAL CAR SUB BOX & TUBE BOX



MIDRENGE     FULRENGE

میدرنج   فول رنج

PROFESSIONAL CAR AUDIO SYSTEM

  10 ” - 8 ” -  6/5  ”



SUPER TWITTER    HORN TWITTER

سوپر توییتر و هورن توییتر

PROFESSIONAL CAR AUDIO SYSTEM



مشخصات آمپلی فایر بوستر
MOSFERT  دارای طراحی مدار ترانزیستور تمام

BSS BQ, LPF ,HPF تنظیمات  مجزا برای فرکانس های
قابلیت بریج کردن دو کانال جهت راه اندازی ساب ووفر

قدرت خروجی بسیار قوی 
فیلتر تقویتی و حذف فرکانسهای زاید )نویز(

مجهز به مدار محافظتی حرارتی 
دارای خروجی مونو برای راه اندازی ساب ووفر 

دارای خروجی های یک تا پنج کانال
دارای مدار پروتکت اتومات جهت محافظت از مسفت های خروجی در حرارت باال 

دارای مدار کنترل بیس از db 0  تا db 12  جهت بهبود کیفیت صدای بیس 
دارای ورودی high input   جهت نصب بدون نیاز به RC  و از خروجی های باند رادیو پخش 

دارای دو خط تغذیه مجزا برای هر کانال جهت تثبیت ولتاژ کار هر کانال 

آمپلی فایر

PROFESSIONAL CAR AMPLIFIER

AMPLIFIER        GOLD

GOLD SERIES



مشخصات آمپلی فایر بوستر
MOSFERT  دارای طراحی مدار ترانزیستور تمام

BSS BQ, LPF ,HPF تنظیمات  مجزا برای فرکانس های
قابلیت بریج کردن دو کانال جهت راه اندازی ساب ووفر

قدرت خروجی بسیار قوی 
فیلتر تقویتی و حذف فرکانسهای زاید )نویز(

مجهز به مدار محافظتی حرارتی 
دارای خروجی مونو برای راه اندازی ساب ووفر 

دارای خروجی های یک تا پنج کانال
دارای مدار پروتکت اتومات جهت محافظت از مسفت های خروجی در حرارت باال 

دارای مدار کنترل بیس از db 0  تا db 12  جهت بهبود کیفیت صدای بیس 
دارای ورودی high input   جهت نصب بدون نیاز به RC  و از خروجی های باند رادیو پخش 

دارای دو خط تغذیه مجزا برای هر کانال جهت تثبیت ولتاژ کار هر کانال 

آمپلی فایر های بوستر

PROFESSIONAL CAR AMPLIFIER

AMPLIFIER        



CAPACITOR

PROFESSIONAL POWER CAPACITOR



POWER KITS

مشخصات سیم پک
GA.8.6.4 دارای سیستم برق

دارای سیستم ریموت
دارای جا فیوز بزرگ و یک عدد فیوز اضافی

دارای 2 عدد RCA با فویل نویز گیر
کلیه سیم ها با کیفیت استاندارد

دارای تجهیزات کامل جهت نصب سیستم حرفه ای 
دارای عایق حفاظتی جهت جلوگیری از آسیب به برق

اکسوسوری

PROFESSIONAL POWER KITS CAR AUDIO



2 WAY CAR ALARM SYSTEM

دزدگیرهای تصویری خودرو با برد باال

PROFESSIONAL CAR SECURITY SYSTEM

BS-5000 BS-3000 BS-2000

خاموش نمودن اتومبیل هنگام سرقت
ماشین یابی در پارکینگ و مکانهای شلوغ

بی صدا و با صدا کردن آژیر
سیستم تاخیر چراغ سقف برای اتومبیلهای جدید

تحریکهای جداگانه برای کاپوت صندوق عقب و دربها
خروجی باز کننده صندوق عقب

حذف شوک سنسور



1 WAY CAR ALARM SYSTEM
دزدگیر ساده اتومبیل با فرکانس 315 

PROFESSIONAL CAR SECURITY SYSTEM

خاموش نمودن اتومبیل هنگام سرقت
دارای سه خروجی چشم

بی صدا و با صدا کردن آژیر
فرمان قفل شدن دربها بعد از روشن شدن خودرو جهت ایمنی کودکان


