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161SKM 100-835 G3 | سنایزر دستی HF          25,000 Sennheiser   |  میکروفن

163Sony UHF Wireless Diversity Kit | سونی یقه ای Hf           20,000 Sony  |   میکروفن

162Sony UWP-V1 Wireless Lavalier Microphone | سونی یقه ای Hf           20,000 Sony  |   میکروفن

164Sennheiser ew 100 | یقه ای سنایزر HF           20,000 Sennheiser   |  میکروفن

87Arri True Blue D12 HMI 1200W | 35,000          آرک ۱۲۰۰ وات ARRI   |  نور سینمایی

133Arri ARCH2.5KEK | 40,000           آرک ۲۵۰۰ وات ARRI   |  نور سینمایی

86Arri sun 5 HMI PAR (575W) | 30,000           آرک ۵۷۵  وات ARRI   |  نور سینمایی

85Arri ARCH6KEALFK | 200,000          آرک ۶۰۰۰ وات ARRI   |  نور سینمایی

111Skypanel S60 |  150,000         اسكاى پنل اس٦٠ ARRI   |  نور سینمایی

155Ifootage Shark Slider S1 | دالیز و اسالیدر 80,000           اسالیدر کربن آی فوتیج

156Ifootage Shark Slider S1 | دالیز و اسالیدر 150,000         اسالیدر کربن آی فوتیج موتوردار با تایم لپس

153Sevenoak SK-MS01 | دالیز و اسالیدر 15,000           اسکیتر فیلمبرداری

157MaxLight LED 330 II | (سان پک ) فالش روی دوربین 20,000           ال ای دی فلت بزرگ

55MaxLight SMD 228 | (سان پک ) لوازم جانبی نور 15,000           ال ای دی فلت کوچک

135Coolcam LED1260 3200K~5600K | نور سینمایی 50,000           ال ای دی ۱۲۶۰ عددی

134Coolcam LED660 3200K~5600K | نور سینمایی 40,000           ال ای دی ۶۶۰ عددی

208DV و HD 5,000             باتری دوربین Sony  |   باتری و شارژر

184V-Mount Li-Ion Battery | 15,000           باتری لیتیوم و شارژر Sony  |   باتری و شارژر

کتیو پرتابل178 تجهیزات جانبی صدا 75,000          باند ا

جلوه های ویژه 40,000           برف ساز62

60Kenwood 3307 | (هر جفت) تجهیزات جانبی صدا 20,000           بی سیم واکی تاکی

لوازم جانبی نور  |   کابل 1,000              تک راهی ۱۰ متری144

110Velbon RUP-L40 | تک پایه 10,000            تک پایه عکاسی

12Blackmagic Design Production Camera 4K | 4 بلک مجیکK 150,000         دوربین Blackmagic  |   4K  

36Canon EOS 5D Mark II | 5 مارک ۲ کاننD 60,000           دوربین Canon  |   DSLR 

17Canon EOS 5D Mark III DSLR Camera | 5 مارک ۳ کاننD 100,000          دوربین Canon  |   DSLR 

16Canon EOS 5D Mark IV DSLR Camera | 5 مارک ۴ کاننD 150,000         دوربین Canon  |   DSLR  |   Canon  |   4K  |   

34Canon EOS 70D DSLR Camera | 70 کاننD 50,000           دوربین Canon  |   DSLR 

14Sony PMW-EX1R | سونی EX1 100,000          دوربین Sony  |   Sony  |  Camcorder

13Sony PMW-EX3 XDCAM EX HD Camcorder | سونی EX3 125,000         دوربین Sony  |   Sony  |  Camcorder

9Sony PXW-FS7 XDCAM Super 35 | سونی FS7 250,000         دوربین Sony  |   Sony  |   4K  | Camcorder

11Sony NEX-FS700R Super 35 Camcorder | سونی FS700 200,000          دوربین Sony  |   Sony  |   4K  | Camcorder

33Sony HXR-NX3/1 | سونی NX3 85,000          دوربین Sony  |   Sony  |  Camcorder

35Sony HXR-NX5U | سونی NX5 100,000          دوربین Sony  |   Sony  |  Camcorder

30RED SCARLET-W (SCARLET DRAGON) Package | اسکارلت Red 1,200,000       دوربین PL  |   RED  |   4K سینمایی  |   لنز

32Sony HVR-Z5 | سونی با بک و رم Z5 65,000          دوربین Sony  |   Sony  |  Camcorder

31Sony HVR-Z7U | سونی با بک و رم Z7 75,000          دوربین Sony  |   Sony  |  Camcorder

10Sony Alpha a7S II Mirrorless Digital Camera | 150,000         دوربین آلفا ۷ سونی Sony  |   DSLR  |   بدون آینه  |   Sony

20GoPro HERO3 | ۳50,000           دوربین گوپرو هرو GoPro   |  اکشن کمرا  |   زیر آب  |   کامپکت

19GoPro HERO4 Silver | ۴70,000           دوربین گوپرو هرو GoPro   |  اکشن کمرا  |   زیر آب  |   کامپکت

18GoPro HERO5 Black | ۵80,000           دوربین گوپرو هرو GoPro  |   4K   |  اکشن کمرا  |   زیر آب  |   کامپکت

210Sony PXW-FS7M2 XDCAM | مارک ۲ سونی FS7300,000         دوربین Sony  |   Sony  |   4K

21DJI Osmo Handheld 4K Camera | 60,000           دی جی آی اوزمو DJI   |  اکشن کمرا  |   ریگ و استبالیزر

116DJI OSMO+ Handheld 4K Camera | 80,000           دی جی آی اوزمو پالس DJI   |  ریگ و استبالیزر

تجهیزات جانبی نور 10,000            دیمر ۱۰ کیلو تسال137

تجهیزات جانبی نور 5,000             دیمر ۵ کیلو تسال136
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لوازم جانبی نور  گیره و کلمپ 2,000             دیوارکوب آویز نور203

209White Beauty Dish Reflector | شکل دهنده ی نور 25,000          رفلکتور بیوتی دیش

شکل دهنده ی نور 10,000            رفلکتور تاشوی بزرگ49

شکل دهنده ی نور 7,000             رفلکتور تاشوی متوسط48

شکل دهنده ی نور 5,000             رفلکتور تاشوی کوچک47

122Hama 35in1 USB 2.0 Multicard Reader | هارد و حافظه جانبی 5,000             رم ريدر

121SanDisk 16GB | هارد و حافظه جانبی 5,000             رم ۱۶ گیگ

120SanDisk 32GB | هارد و حافظه جانبی 7,000             رم ۳۲ گیگ

119SanDisk 64GB | هارد و حافظه جانبی 10,000            رم ۶۴ گیگ

167Zoom F8 Multi-Track Field Recorder | زوم F8 رکوردر  |   میکسر 50,000           رکوردر

69Tascam DR-100 میکروفن  |   رکوردر 25,000          رکوردر

67Zoom H4 میکروفن  |   رکوردر 20,000           رکوردر

68Zoom H5 میکروفن  |   رکوردر 25,000          رکوردر

43Zoom H6 میکروفن  |   رکوردر 30,000           رکوردر

دالیز و اسالیدر 35,000          ریل و شاریو پیروز (حداقل ۳ روز)193

154E-Image ED330 Portable | متری E-image 5 دالیز و اسالیدر 60,000           ریل پرتابل

دالیز و اسالیدر 80,000           ریل پرتابل خم و صاف ۴ متری182

لوازم جانبی نور 10,000            ریموت کنترل دوربین و فالش142

98
 Sennheiser ME66/K6 - Super-Cardioid Mic | سنایزر مینی گان ME66 ست

Capsule
          35,000 Sennheiser   |  میکروفن

89
 Sennheiser ME67/K6 - Shotgun Microphone Deluxe | سنایزر گان ME67 ست

Kit
           40,000 Sennheiser   |  میکروفن

99Sennheiser MKH-60 - (P48) Short Shotgun Mic | سنایزر MKH-60 30,000           ست Sennheiser   |  میکروفن

100Sennheiser MKH-70 - (P48) Super-Cardioid Shotgun | سنایزر MKH-70 35,000          ست Sennheiser   |  میکروفن

90Sennheiser MKH-416 - Short Shotgun Interference | سنایزر MKH416 45,000          ست Sennheiser   |  میکروفن

لوازم جانبی نور  |   کابل 1,000              سه راهی ۱۰ متری143

104Sachtler Ace | ساچلر Ace 20,000           سه پایه Sachtler   |  سه پایه فیلمبرداری

150Sachtler DA100 Baby Legs | با هد ساچلر baby 15,000           سه پایه Sachtler   |  سه پایه فیلمبرداری

148Sachtler DV-1 | ساچلر DV-1 20,000           سه پایه Sachtler   |  سه پایه فیلمبرداری

149Sachtler DV-2 | ساچلر DV-2 20,000           سه پایه Sachtler   |  سه پایه فیلمبرداری

147Sachtler 0375 FSB-4 Carbon | کربن FSB4 20,000           سه پایه Sachtler   |  سه پایه فیلمبرداری

113E-image EG06A2 | سه پایه فیلمبرداری 20,000           سه پایه حرفه ای ایمیج

183Sachtler CF100M | 10,000            سه پایه متوسط ساچلر Sachtler   |  سه پایه فیلمبرداری

192Cartoni Focus 18 Fluid Head | سه پایه فیلمبرداری 30,000           سه پایه کارتونی

176Kupo 40" Riser C-Stand Turtle Base Kit | لوازم جانبی نور 15,000           سه پایه کوپو مدل پرچمی

97Sachtler Video 15 SB | 40,000           سه پایه ۱۵ ساچلر Sachtler   |  سه پایه فیلمبرداری

96Sachtler Video 18 S2 | 50,000           سه پایه ۱۸ ساچلر Sachtler   |  سه پایه فیلمبرداری

146Sachtler 25 EFP 2 CF | 80,000           سه پایه ۲۵ ساچلر Sachtler   |  سه پایه فیلمبرداری

199Impact Super Clamp | لوازم جانبی نور  گیره و کلمپ 2,000             سوپر کلمپ نور

124SanDisk 32GB Extreme Pro (160MB/S) Compact Flash | هارد و حافظه جانبی 10,000            سی اف ۳۲ گیگ

123Sandisk 64GB Extreme Compact Flash | هارد و حافظه جانبی 10,000            سی اف ۶۴ گیگ

57Tilta TT-03-TL DSLR Shoulder Rig | تیلتا DSLR ریگ و استبالیزر 80,000           شولدر مت باکس

59Tilta Universal Shoulder Rig | تیلتا Universal ریگ و استبالیزر 80,000           شولدر مت باکس

159MVA515w Sympla | 40,000           شولدر مت باکس وکاس و مانفروتو Sachtler   |  ریگ و استبالیزر  |   مت باکس

44Canon Speedlite 600EX II-RT | لوازم جانبی نور  |   فالش روی دوربین 50,000           فالش سر دوربین کانن

101Mettle MS600 | فالش استودیویی 60,000           فالش پرتابل

102Manda300J Studio Flash Kit TC-300 | فالش استودیویی 80,000           فالش چترى

109Mettle Mars-DR 300W | فالش استودیویی 30,000           فالش چترى
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140JTL Mobilight 401, 400WS | فالش استودیویی 40,000           فالش چتری ۴۰۰ ژول پرتابل

106Sekonic L-758DR-U DigitalMaster Light Meter | لوازم جانبی نور 40,000           فالش متر و نورسنج حرفه ای

207Standard Studio Fan | جلوه های ویژه 15,000           فن بزرگ پایه دار

115DJI Focus Wireless Follow Focus System | 120,000          فوکوس وایرلس DJI   |  مانیتور

لوازم جانبی نور  |   کابل 2,000             قرقره برق ۵۰ متری145

کابل 15,000           قرقره کابل تصویر ۲۰ متری169

کابل 30,000           قرقره کابل تصویر ۵۰ متری168

لوازم جانبی نور  |   کابل 15,000           قرقره کابل سه فاز ۵۰ متری141

کابل  |   تجهیزات جانبی صدا 15,000           قرقره کابل صدا ۲۰ متری171

کابل  |   تجهیزات جانبی صدا 30,000           قرقره کابل صدا ۵۰ متری170

139Dedolight 85mm f/2.8 Lens| تجهیزات جانبی نور  |  شکل دهنده های نور 10,000            لنز ددوالیت

128Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM | 50,000           لنز ماکرو ۱۰۰ کنون Canon  |   Macro  |   Canon  |   لنز EF  |   عکاسی

63Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM Lens | 75,000          لنز ۱۰۰٬۴۰۰ کانن Canon  |   Telephoto  |   Canon  |   لنز EF  |   عکاسی

80Samyang 14mm Ultra Wide-Angle f/2.8 Lens | 35,000          لنز ۱۴ سامیانگ سینمایی Canon  |   Ultrawide  |   سینمایی  |   Samyang  |   لنز EF  |   عکاسی

212Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm F/2.8G ED | نیکون f2.8 ۱۴،۲۴ 50,000           لنز Nikon  |   Wide  |   Telephoto  |   nikon  |   عکاسی

73Nikon AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR | 50,000           لنز ۱۶٬۳۵ نیکون Nikon  |   Wide  |   nikon  |   عکاسی

75Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM Lens | 45,000          لنز ۱۶٬۳۵ کانن Canon  |   Wide  |   Canon  |   لنز EF  |   عکاسی

84Zeiss Compact Prime CP.2 18mm/T1.5 Super Speed | 150,000         لنز ۱۸ زایس PL  |   Zeiss سینمایی  |   لنز

79Samyang 24mm T1.5 Cine Lens for Canon EF-Mount | 35,000          لنز ۲۴ سامیانگ سینمایی Canon  |   Wide  |   سینمایی  |   Samyang  |   لنز EF  |   عکاسی

74Canon EF 24-105mm f/4L IS USM | 35,000          لنز ۲۴٬۱۰۵ کانن Canon  |   Normal  |   Canon  |   لنز EF  |   عکاسی

72Nikon 24-70mm f/2.8G AF-S ED | 50,000           لنز ۷۰ ۲۴٬ نیکون Nikon  |   Normal  |   nikon  |   عکاسی

71Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM | 45,000          لنز ۷۰ ٬ ۲۴ کانن Canon  |   Normal  |   Canon  |   لنز EF  |   عکاسی

81Zeiss Compact Prime CP.2 35mm/T2.1 Cine Lens - PL | 150,000         لنز ۳۵ زایس PL  |   Zeiss سینمایی  |   لنز

78Samyang 35mm T1.5 Cine Lens for Canon EF | 35,000          لنز ۳۵ سامیانگ سینمایی Canon  |   Wide  |   سینمایی  |   Samyang  |   لنز EF  |   عکاسی

211Canon EF 50mm f/1.2L USM | کانن f1.2 ۵۰ 55,000          لنز Canon  |   Normal  |   Canon  |   لنز EF  |   عکاسی

82Zeiss Compact Prime CP.2 50mm/T2.1 Cine Lens (PL) | 150,000         لنز ۵۰ زایس PL  |   Zeiss سینمایی  |   لنز

125Carl Zeiss 50mm - Canon Mount | 40,000           لنز ۵۰ زایس Canon  |   Normal  |   Zeiss  |   لنز EF  |   عکاسی

108Samyang 50mm T1.5 VDSLR AS UMC Lens | 35,000          لنز ۵۰ سامیانگ سینمایی Canon  |   Normal  |   سینمایی  |   Samyang  |   لنز EF  |   عکاسی

118Canon EF 50mm F/1.4 USM | 30,000           لنز ۵۰ کانن Canon  |   Normal  |   Canon  |   لنز EF  |   عکاسی

103Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm | 60,000           لنز ۷۰٬۲۰۰  نیکون Nikon  |   Telephoto  |   nikon  |   عکاسی

66Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II | 60,000           لنز ۷۰٬۲۰۰  کانن Canon  |   Telephoto  |   Canon  |   لنز EF  |   عکاسی

61Canon EF 8-15mm f/4L Fisheye USM Lens | 50,000           لنز ۸٬۱۵ کانن Canon  |   Fisheye  |   Canon  |   لنز EF  |   عکاسی

83Zeiss Compact Prime CP.2 85mm/T2.1 Cine Lens | 150,000         لنز ۸۵ زایس PL  |   Zeiss سینمایی  |   لنز

77Samyang 85mm T1.5 Cine Lens for Canon EF | 35,000          لنز ۸۵ سامیانگ سینمایی Canon  |   Telephoto  |   سینمایی  |   Samyang  |   لنز EF  |   عکاسی

213Odyssey7Q+ OLED Monitor | مانیتور  |   هارد و حافظه جانبی  |   رکوردر 150,000         مانیتور ادیسه ۷.۷ اینچی

29Sony LMD-9020 9" | 45,000          مانیتور سونی ۹ اینچی Sony  |   مانیتور

28Sony LMD-9030 9" | 45,000          مانیتور سونی ۹ اینچی Sony  |   مانیتور

27SWIT 15.6inch Full HD | مانیتور 60,000           مانیتور ۱۵.۶ اینچی سوئیت

24Panasonic "17 | 100,000          مانیتور ۱۷ اینچی پاناسونیک Panasonic  |   مانیتور

25SWIT S-1071HF 7" | مانیتور 45,000          مانیتور ۷ اینچی سوئیت

26Sony PVM740 7.4" OLED | 45,000          مانیتور ۷.۴ اینچی سونی Sony  |   مانیتور

جلوه های ویژه 15,000           مایع برف ساز64

جلوه های ویژه 20,000           مایع مه ساز65

جلوه های ویژه 35,000          مه ساز58

126Datavideo 'DEMO' SE-800 Digital Video Mixer | چ تصویر 300,000         میز سو�چ دیتاBسو 

107
 Rode VideoMic GO On-Camera Shotgun | دوربین های اس ال آر Rode میکروفن

Microphone
میکروفن 15,000           
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165Sony ECM44B | 15,000           میکروفن یقه ای با سیم سونی Sony  |   میکروفن

177Montarbo Promix 573 | میکسر 50,000           میکسر ۱۲ خط صدا

112Dedolight 100W 4-Light Kit KA1 | نور سینمایی 60,000           نور ددوالیت ۴ عددی

138Fomex H1000 Continuous Light 1000w | ۱۰۰۰ نور سینمایی  |   فالش استودیویی 25,000          نور فومکس

نور سینمایی 25,000          نور ژوپیتر ۹ کاسه190

40Kino Flo Interview 2' 4Bank, 2-Light Kit | ۶۰ 60,000           نور کینو فلو ARRI   |  نور سینمایی

41Kino Flo 4Bank 4' Gaffer 2-Light Kit | ۱۲۰ 90,000           نور کینو فلو ARRI   |  نور سینمایی

166K44 Perception | معمولی AKG هدفون 5,000             هدفون

70Sennheiser HD 25 | 10,000            هدفون سنایزر Sennheiser   |  هدفون

22DJI Inspire 1 | (با یک اپراتور، تهران) تصویربرداری هوایی 700,000         هلی شات اینسپایر وان   |  DJI   |  اکشن کمرا

23DJI Phantom 4 Quadcopter  |  (با یک اپراتور، تهران) 400,000         هلی شات فانتوم ۴ DJI  |   تصویربرداری هوایی

114Vaxis·Storm Wireless Camera Video Transmission | مانیتور  |   رکوردر  |   کابل 120,000          وایرلس تصویر

127VPL-DX220 سونی | HD 70,000           ویدیو پروجکشن Sony  |   چ تصویرBمانیتور  |   سو

لوازم جانبی نور  گیره و کلمپ 1,000              پایه صلیبی198

پرده و فون 15,000           پایه فون95

تجهیزات جانبی صدا 10,000            پایه میکروفن بلند180

تجهیزات جانبی صدا 5,000             پایه میکروفن کوتاه179

174Background Roll 3m X 5m Gary | پرده و فون 25,000          پرده فون عکاسی خاکستری

172Background Roll 3m X 5m white | پرده و فون 25,000          پرده فون عکاسی سفید 

175Background Roll 3m X 5m pink | پرده و فون 25,000          پرده فون عکاسی صورتی

173Background Roll 3m X 5m Black | پرده و فون 25,000          پرده فون عکاسی مشکی

94Background Roll 3m X 5m Chromablue | جلوه های ویژه 5,000             پرده کروماکی آبی

160ABC MiniCrane 350 | ابعاد ۴.۵ متر ABC پروجیب و کرین 70,000           پروجیپ

117Libec JB-30 Jib | پروجیب و کرین 50,000           پروجیپ لیبک

نور سینمایی 10,000            پروژکتور کاسه ای 51۱۰۰۰

نور سینمایی 10,000            پروژکتور کاسه ای 52۲۰۰۰

نور سینمایی 5,000             پروژکتور کاسه ای 50۸۰۰

130Sony DSR-40P VCR 40,000           پلیر Sony  |   پلیرها

129Sony HVR-M15U 45,000          پلیر Sony  |   پلیرها

185HDMI کابل 10,000            کابل تصویر ۱۰ متری

187HDMI کابل 2,000             کابل تصویر ۲ متری

186HDMI کابل 5,000             کابل تصویر ۵ متری

206XLR to XLR Cables | کابل  |   تجهیزات جانبی صدا 2,000             کابل صدا ۱۰ متری

1813.5mm Jack | کابل  |   تجهیزات جانبی صدا 5,000             کابل صدای پروجکشن

56Manfrotto Pump Cup with Flat Base | ریگ و استبالیزر 10,000            کارمانت مانفرتو مکشی

158Microdolly Hollywood Car Mount | سه پایه عکاسی  |   سه پایه فیلمبرداری  |   دالیز و اسالیدر 50,000           کارمانت پنتر

132Metabones Nikon F Lens To Sony | 15,000           کانورتور نیکون به سونی Sony  مبدل های لنز

131Metabones T Smart Adapter | 15,000           کانورتور کانن به سونی Sony  مبدل های لنز

105Secced SC-Traveler JIBENG6 | (تهران) پروجیب و کرین 400,000         کرین سكسد ٦مترى با اپراتور

152Secced SC-Traveler JIBENG6 | (تهران) پروجیب و کرین 550,000        کرین سكسد ۱۰ مترى با اپراتور

151Secced SC-Traveler JIBENG6 | (تهران) پروجیب و کرین 750,000        کرین سكسد ۱۲ مترى با اپراتور

نور سینمایی 40,000           کول الیت ۱۰ عددی39

نور سینمایی 25,000          کول الیت ۲ عددی189

نور سینمایی 25,000          کول الیت ۴ عددی188

نور سینمایی 30,000           کول الیت ۶ عددی37

نور سینمایی 35,000          کول الیت ۸ عددی38



پــارس لنــز
(اجاره دوربین و تجهیزات حرفه ای سینمایی و فیلمسازی)

برای سفارش تجهیزات لطفا به وب سایت پارس لنز به آدرس www.parslens.com مراجعه نماBد و یا با شماره های  ۲۶۷۶۰۶۳۸  -  ۲۶۷۶۰۴۵۵-۰۲۱  تماس حاصل نماBد.

عنوان محصولکد
 قیمت اجاره روزانه 

(0)
گروه بندی و برند محصول

204Tilta ES-T17-A Handheld Camera Cage Rig | تیلتا Alpha 7 ریگ و استبالیزر 100,000          کیج نگهدارنده

لوازم جانبی نور  گیره و کلمپ 2,000             گیره آمریکایی197

201Kupo 2-1/2" Grip Head With Big Handle | لوازم جانبی نور  گیره و کلمپ 2,000             گیره خورشیدی کوپو

لوازم جانبی نور  گیره و کلمپ 1,500             گیره سوسماری194

لوازم جانبی نور 2,000             گیره سوپروایزر195

202Lowel Grip | لوازم جانبی نور  گیره و کلمپ 2,000             گیره الول

لوازم جانبی نور 1,500             گیره نجاری196

200Kupo Large Gaffer Grip | لوازم جانبی نور  گیره و کلمپ 3,000            گیره کوپو

205DJI Ronin-MX | (بااپراتور،تهران) 250,000         گیمبال دی جی آی DJI   |  ریگ و استبالیزر


