
شرح گروه کاالکد کاالردیف
 قیمت مصرف کننده 

ی 190110200 ز       ES4,754,541 2030پنکه رومی 

ی 290110300 ز       ES5,726,362 2040پنکه رومی 

ی 390110500 ز       ES5,726,362 3010پنکه رومی 

      ES7,554,884 4010پنکه پایه بلند 490120100

      ES7,273,795 4020پنکه پایه بلند 590120200

      ES7,554,884 4030پنکه پایه بلند 690120300

      ES4060RW8,802,039پنکه پایه بلند 790120400

      ES4010RWKM8,802,039پنکه پایه بلند 890120500

      ES4010S7,537,615پنکه پایه بلند 990120600

      ES-4070 R9,309,536پنکه پایه بلند طویس 1090120700

    10,070,300نوک مدادی  - R 4070پنکه 1190120702

      ES50206,496,720پنکه تلسکوپی 1290130100

ل دار 1390130200       ES50308,243,697پنکه کنیر

ل دار 1490140200       ES7020WKAI-7,264,201پنکه یواری کنیر

      ES6,312,525 7010پنکه دیواری 1590140100

      FC140-3W-AW4,782,361پنکه سقفز سایا 1690150100

    ES-9010R11,343,358پنکه سه کاره 1790160100

ی 1890110706 ز       ES8010W6,539,891پنکه رومی 

    FSR-SHIBA12,215,408پنکه پایه بلند شیبا 1990120900

      9,606,934 سفید و مشکی FSR-ADOپنکه پایه بلند آدو 2090121000

    13,225,604پنکه رعنا2110

ل 2290110800 ی ریما بدون کنیر ز       5,562,314پنکه رومی 

ل 2390110900 ی ریما با کنیر ز       6,471,778پنکه رومی 

      7,045,469پنکه سقفز پاور2490150400

      MONSOON4,505,109پنکه سقفز اربیت 2590150300

ی انتیک 2690111000 ز       6,061,175 اینج برنز و سبز12پنکه رومی 

ی انتیک 2790111003 ز       7,121,257 اینج برنز16پنکه رومی 

99/03/19آخرین تغییرات -  لیست لوازم خانگی پارس خزر 
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شرح گروه کاالکد کاالردیف
 قیمت مصرف کننده 

    RC101E-230V10,013,699پلوپز صادراپر 2890220180

      RC101G-230V8,941,145پلوپز صادراپر 2990220181

    RC101E-110V11,947,749پلوپز صادراپر 3090220182

    RC181E-230V10,850,253پلوپز صادراپر 3190220280

      RC181G-230V9,687,520پلوپز صادراپر 3290220281

    RC181E-110V13,154,612پلوپز صادراپر 3390220282

    RC271E-230V11,402,838پلوپز صادراپر 3490220380

    RC271G-230V11,469,992پلوپز صادراپر 3590220381

    RC271E-110V13,908,661پلوپز صادراپر 3690220382

    10,013,699 ولت230 دو نفره صادراتی 61پلوپز 3790221402

    11,947,749 ولت 110 دونفره صادراتی 61پلوپز 3890221403

      RC101TYAN 5,633,305پلوپز تیان 3990220500

      5,460,623صادراپر - RC181TYANپلوپز تیان 4090220602

      6,151,354صادراپر - RC271TYANپلوپز تیان 4190220701

      RC101TS6,635,826پلوپز 3990220100

      RC181TS7,765,941پلوپز 4090220200

      RC271TS9,035,161پلوپز 4190220300

      RC-101TSW6,359,534پلوپز سفید 4290220102

      RC-181TSW7,442,640پلوپز سفید 4390220203

      RC-271TSW8,659,096پلوپز سفید 4490220302

    RC-361TSW11,187,944پلوپز سفید 4590221300

      RC-101TYAN6,759,582پلو پز تیان  4690220500

      RC-181TYAN7,863,795پلو پز تیان  4790220600

      RC-271TYAN9,226,072پلو پز تیان 4890220700

      5,377,158(زرد- سفید  ) RC-101TSPپلوپز کندوج 4990220800

      6,428,607(زرد- سفید  ) RC-181TSPپلوپز کندوج 5090220900
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شرح گروه کاالکد کاالردیف
 قیمت مصرف کننده 

      7,300,657 (زرد- سفید  ) RC271TSPپلوپز کندوج 5190221000

      6,759,582 تایمر دار دو نفره RC-61TYANپلو پز 5290221400

      61TSN6,635,826پلوپز تایمردادر دو نفره 5390221401

      RCSC1016,618,558ارام پز - پلوپز 5490230100

      RCSC1817,868,592آرام پز - پلوپز5590230200

      RCSC2719,349,829آرام پز - پلوپز 5690230300

      RCW1016,847,842گرم نگهدار - پلوپز 5790240100

      RCW1818,012,494پلوپز گرم نگهدار 5890240200

      RCW2719,388,202پلوپز گرم نگهدار 5990240300

    DMC-181P11,373,098 نفره دیجیتال  8پلو پز 6090260100

      RC-181TYAN-N8,088,283پلوپز 6190220205

      CW-101TAFTAN7,199,924 تفتان 101گرم نگهدار - پلوپز 6290240101

      8,419,259 تفتان181پلو پز  هوشمند   6390240201

ازا181پلوپز 6490260500     12,513,766 پل

ازا101پلوپز 6590260600     11,502,611 پل

      6,203,159خوراک پر چند کاره کالج 6690260900

      8,012,494 61پلوپز مولتر کوکر6790261000

      1018,121,860پلوپز مولتر کوکر 6890260800

      1819,670,251پلوپز مولتر کوکر 6990261100

    DMC-10110,315,894پلوپز دیجیتال 7090260700

      7,617,242 پارس خزرTSN 181پلوپز 7190220206

         STD- 181 360,716ظرف بخارپز 7290250100

      7,677,681 دیجی استیلFB213بخار پز سایا 7390250303

      6,769,176بخار پز مولتر استیل 7490250302

      FS-12000P6,068,850بخار پز سفید 7590250300

      MG1100 P5,543,126چرخ گوشت 7690310500
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شرح گروه کاالکد کاالردیف
 قیمت مصرف کننده 

      MT12009,014,056 وات 740چرخ گوشت با موتور 7790310200

    MG1400 R10,885,748چرخ گوشت با کلید برگردان 7890310300

    R10,885,748 1400چرخ گوشت نقره ای متالیک 7990310310

      7,006,135 پلاس 1400چرخ گوشت 8090311100

    MG-1500 SP10,656,463چرخ گوشت 8190310701

      MG-1600P7,215,274چرخ گوشت کلیدار 8290310601

      7,215,274 (مشیک - متالیک  ) 1600چرخ گوشت نقره ای 8390310603

    14,489,068چرخ گوشت غذا ساز 8490310900

    14,262,661چرخ گوشت بوفالو8590311000

    MG180010,891,504 (پوت جدید  )چرخ گوشت سایا 8690310801

ی 8790410300       JC700P4,557,873آبمیوه گی 

ی تفاله جدا 8890410400       7,289,144(آووکادو )آبمیوه گی 

ی 8990420300       5,526,817 پی 645مخلو کن - آبمیوه گی 

ی سه کاره 9090430100       A(JBG610 P8,647,584(آبمیوه گی 

ی سه کاره 9190430200       JBG610 SP8,105,550ابمیوه گی 

      3,293,449آب مرکبات گی  لیموناد9290440200

      4,382,312آب مرکبات گی  پالپ پارس خزر9390440300

وس پارس خزر9490440400       2,711,124آب مرکبات گی  سییر

ی سه کاره ویتاملون 9590430500       8,765,584آبمیوه گی 

ی تایگر پارس خزر9690410600     11,018,138آبمیوه گی 

      mango5,940,297آب میوه گی  9790410800

ی ویتا فروت با پارچ پالستییک9890430600     11,293,472آبمیوه گی 

ی ویتا فروت با پارچ شیشه ای 9990430601     12,279,684آبمیوه گی 

-                  

10090520100 
ی

         10477,757*10هواکش خانیک

10190520200 
ی

         12507,497*12هواکش خانیک

10290520300 
ی

         15552,586*15هواکش خانیک

ی
ر
گی

ه 
یو

بم
آ

ت
ش
گو

خ 
ر
چ



شرح گروه کاالکد کاالردیف
 قیمت مصرف کننده 

      AP2,286,132 30هواکش هواکش10390510000

10490611307 
ر
      VC8089,709,585جاروبرق

10590611600 
ر
    16,803,981مشیک نقره ای -  قرمز طویس-  ابی 2200جاروبرق

10690611800 
ر
    14,936,125(نقره ای - زرد - قرمز  ) پارس خزر2000جاروبرق

10790612700 
ر
    turbo14,349,003 2000جاروبرق

10890611203 
ر
      9,380,527آلفا707جاروبرق

      cvc1213,310,718 (طویس)جارودستر اتومبیل 10990620300

      HVC4,715,207-414جارو شارژی سایا سفید 11090620500

ز بنفش اپی نارنجی11190612500  عصاپی مرلی 
ر
      8,480,657جاروبرق

      7,335,192جارو شارژی شارک11290620600

11390612300 
ر
    ECO10,757,195 1900جاروبرق

11490612200 
ر
    11,222,480 بوش ECO 1900جاروبرق

11590612400 
ر
      ECO9,536,902 1800جاروبرق

 سایاقرمز 11690630501
ر
      BETAMAX9,951,341جاروبرق

 آروما11790612900
ر
    15,823,524جاروبرق

11890612100 
ر
    2500W- KOMPRESSOR22,536,099جاروبرق

 فوتون سایا11990630700
ر
    11,224,399جاروبرق

12090613100 
ر
    26,008,947 زیمنس 2500جاروبرق

12190613000 
ر
    27,278,168 بوش 2500جارو برق

 لوتوس12290630400
ر
    12,409,197جاروبرق

      HD-861P1,523,449سشوار سفید سشوار12390710100

    CEP11011,576,480 کاره سفید 11غذا ساز 12490810300

      L 400 PF2,810,897 کاره 6غذا ساز 12590810200

ی 12690810600       2,678,506غذا ساز مکمل جادوپی چرخ گوشت آبمیوه گی 

      BG300P4,690,264آسیاب مخلوط کن 12790830100
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شرح گروه کاالکد کاالردیف
 قیمت مصرف کننده 

      BG310P4,834,166آسیاب مخلوط کن 12890830201

      M-L320P3,315,515آسیاب 12990820100

      BG-330P5,418,411اسیاب مخلوط کن 13090830300

ی خردکن 13190840100 ز       VG7000P4,359,288سیی

      HB5503AP4,706,573همزن و خرد کن دستر ایستاده 13290850100

      HB5501AP2,973,986مخلوط کن دستر 13390850101

      CP802P3,277,140خردکن 13490850300

      4,472,491 زرد سبز بنفش قرمزQMC20خرد کن مخلوط کن 13590850400

      5,431,842 سایا خاکستری بنفشSMCخردکن مخلوط کن شوگان 13690850900

      2,684,263غذا ساز ژوپییر13790810900

 اوربیتال میکس 13890811000
ر
      5,850,118سایا- گوشتکوب هم زن برق

 اوربیتال میکس13990811100
ر
      8,141,047گوشتکوب هم زن برق

      8,106,510خردکن مخلوط کن اسموپر  ساز کارن 14090830400

      6,440,119(سفید و نقره ای  )خرد کن امگا 14190860300

      7,973,161خردکن  مخلوط کن امگا  پالس14290851100

      6,658,851خردکن سالسا14390850800

      3,739,547آسیاب چییل14490820200

      5,443,354 (سفید و نقره ای  ) GR-123Pخردکن 14590860100

      HM3,516,019 - 250مدل - همزن دستر سایا 14690851200

      SMX5,893,289 250مدل - همزن کاسه دار سایا 14790851300

      TO-18CRK8,716,657توسیر سایا سفید  14890910900

      TO-18CRKS 8,950,738توسیر سایا مشیک  14990911000

    TO-28CRKS12,126,189لییر 28توسیر سایا 15090911100

    TO-28CRK11,568,805توسیر سایا 15190911500

      8,733,925 دیجیتال1500توسیر 15290912300

      106,709,697توسیر ولکان 15390912000

    2012,293,115توسیر ولکان 15490912100
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شرح گروه کاالکد کاالردیف
 قیمت مصرف کننده 

    3516,093,102توسیر ولکان 15590912200

    10,806,122 لیتری سایا45توسیر 15690911400

      9,902,414توسیر وستا 15790911600

      FR20148,661,015رسخ کن 15890920400

      20127,311,208رسخ کن 15990920500

      5,363,727سفید  اپی -  سفید طوسی ZG10Aمیتز رسخ کن 16090920700

-                  

      GP- 1025,431,842میوه خشک کن سایا 16190930201

      GP- 1035,821,337میوه خشک کن سایا 16290930400

16391110100 
ر
ی برق       EK2200P2,730,311کیر

 صادراپر 16491110101
ر
ی برق       EK2200P2,569,141کیر

ی قوری سیتز 16591120100       TK2300P3,889,206کیر

      35004,899,402چای ساز دوکاره 16691120500

      7,208,558 استیل 3500چایساز دوکاره 16791120700

      TK2400P4,075,321دم آور اتوماتیک  16891130100

      8,244,656دم آور چای نوش 16991130300

 کریستال 17091110300
ر
ی برق       5,042,345کیر

      30007,358,217دم آور استیل - چایساز 17191130200

 استیل سایا 17291110400
ر
ی برق       STEAMO5,397,305کیر

 استیل سایا 17391110500
ر
ی برق       STEAMO+6,508,232کیر

سو ساز سایا 17492410100     TRENTO16,331,980اسیی

      SIS2012,625,742اتو بخار کف استیل 17591215300

      SIS3013,421,043اتو بخار کف استیل 17691215400

      SIS4113,421,043اتوبخار پروفیلو کف استیل 17791215500

      SIPC3013,589,889اتوبخار کف پیل رسامیک 17891215700
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شرح گروه کاالکد کاالردیف
 قیمت مصرف کننده 

      SIPC2012,751,417اتوبخار کف پیل رسامیک 17991215600

      SIPC4113,589,889اتو بخار پروفیلو پیل رسامیک 18091215800

      3,589,889 کف دیاموند نقره ای SIPC301اتو بخار 18191216300

      3,589,889 کف دیاموند نقره ای SI-PC411اتو بخار پروفیلو 18291216400

      5,054,817اتوبخار پالتینیوم سایا18391217400

      3,505,467اتوبخار رینیوم سایا18491217300

      6,163,826اتو بخار پاالدیوم سایا18591217500

      5,168,980اتوبخار وانادیوم سایا18691217600

      4,973,272اتوتیتانیوم18791217700

      4,558,832اتو برلیوم 18891217800

      4,984,785 پارس خزر601اتوبخار با کف استیل مدل 18991216600

      4,824,573 پارس خزر قرمز بنفش503اتوبخار با کف رسامیک 19091216800

      5,896,167 پارس خزر 702اتوبخار با کف دیاموند نقره ای مدل 19191216700

      5,516,264 پارس خزر602اتو بخار با کف دیاموند نقره ای مدل 19291216500

      4,306,524 صورتی ابی سبز SIS501اتو کف استیل پارس خزر 19391215900

      4,922,426 صورتی ابی سبز SIDS501اتو کف دیاموند کف رسامیک نقره ای 19491216100

      2,804,181 سفید مشکی DS5000Pترازوی دیجیتال ترازو19591510100

      5,037,548مشیک سفید زردSM850 Pساندوی    ج ساز ساندویچ19691610100

      Aj7,396,591 3011ساندوی    چ ساز سایا 19791610200

 کباب پز19891710100
ر
      BBQ2000V29,190,576کباب پز برق

    60219,591,853تصفیه هوا سایا 19991810100

    57,265,540تصفیه هوا بلواسکای سایا20091810600

    KF-P2214,696,288تصفیه هوا سایا 20191810200

    KF-P23A12,834,188تصفیه هوا سایا 20291810300
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شرح گروه کاالکد کاالردیف
 قیمت مصرف کننده 

    KC-M260UV29,155,616تصفیه کننده هوای سایا 20391810400

      4,879,256 پارس خزر8500بخارشوی 20492010100

      BZ4267,830,218بخارشوی سایا20592010101

      TREX8,033,600بخارشوی 20692020100

      21R-A12345P1,162,733فودسیور 20792210100

      21Q-A12345P1,299,920فودسیور 20892220100

      21B-A12345P1,066,798فودسیور 20992230100

         FL-1B1.2/2.3/3.3775,155فودسیور 21092240100

         FL-1B2/3.2/4.7920,976فودسیور 21192250100

      21S-A6P1,357,481فودسیور 21292260100

         173,642 لیتر0/75فودسیور مستطییل با ظرفیت 21319408551

         239,838 لیتر1.2فودسیور مستطییل با ظرفیت 21419408431

         345,366 لیتر 3/2فودسیور مستطییل با ظرفیت 21519408521

            64,276پمپ فود سیور 21616117051

         850,944فودسیورپک الک 21792250300

         895,074فودسیورفالویا21892250200

      CH2000TL5,551,761بخاری کنود کتورفن دار 21991010200

      CH-2000TM5,123,890بخاری کنوکتور فن دار 22091020300

ی 22191020500 ز       FH-2000P3,878,653بخاری رومی 

      2000p7,409,063فن هییر دار ایستاده 22291020600

      2000M5,054,817فن هییر دار ایستاده 22391020800

22491030100 
ر
      fl-15007,676,721شومینه برق

      egg morning3,009,482تخم مرغ پز درب پالستییک 22591410400

      egg morning3,400,897تخم مرغ پز درب استیل  22691410401
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شرح گروه کاالکد کاالردیف
 قیمت مصرف کننده 

      RY1,238,521 9990تخم مرغ پز  سایا 22791410100

    WM71278,242,694لباسشوپی تمام اتوماتیک سفید 22891920200

    WM71280,360,940لباسشوپی تمام اتوماتیک نقره ای  22991920201

    WM81483,008,747لباسشوپی تمام اتوماتیک نقره ای  23091920101

    WM81480,890,501لباسشوپی تمام اتوماتیک سفید  ای  23191920100

    WM8514- w86,211,058لباسشوپی تمام اتوماتیک سفید  23291920300

    S -WM8514    88,507,743لباسشوپی تمام اتوماتیک  نقره ای  23391920301
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