
         

BÁO GIÁ THIẾT BỊ MÁY BỘ ĐÀM

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách tới các sản phẩm của công ty chúng tôi.

Là nhà phân phối sản phẩm của các hãng Kenwood, Vertex, Motorola và các thiết bị tính tiền trên xe Taxi tại thị

trường Việt nam. Chúng tôi xin cam kết rằng các sản phẩm và các dịch vụ của công ty chúng tôi cung cấp trên thị

trường đều đạt tiêu chuẩn kỹ thuật của hãng sản xuất và giá cả hậu mãi tốt nhất.

Với đội ngũ kỹ thuật có nhiều năm kinh nghiệm và được đào tạo bởi chính hãng sản xuất, chúng tôi sẽ làm hài

lòng Quý khách hàng về mặt dịch vụ bảo dưỡng , bảo hành cũng như việc triển khai xây dựng lắp đặt thiết bị cho

Quý khách một cách hiệu quả, kinh tế và tiết kiệm.

Theo nhu cầu sử dụng của Qúy khách hàng, chúng tôi xin trân trọng gửi bản chào 
giá các thiết bị sau: 

Stt Tên thiết bị và
tính năng kỹ thuật

Đơn giá
USDVNĐ 
(≤ 9 bộ)  

chưa gồm VAT 

Đơn giá từ
10 đến 29

bộ
USD/ VNĐ

Đơn giá
>30 bộ 

USD/ VNĐ

A Thiết bị máy bộ đàm cầm tay Kenwood 

1
Máy bộ đàm Kenwood Kỹ thuật số NX-240 / NX-

340

- Số kênh nhớ : 32 CH / 02 vùng

- Công suất phát : 05w 

- Chất lượng âm thanh vượt trội.

- Có bo mã hoá tín hiệu chống nghe lén

- Đáp ứng tiêu chuẩn IP - 54/55 về khả năng chịu

nước. Đáp ứng tiêu chuẩn quân đội Mỹ MIL - STD

810

- Sạc nhanh trong vòng 02 giờ

- Dung lượng pin lớn 2000mAh giúp thời gian đàm

thoại kéo dài.

Đồng bộ gồm: Thân máy (Malaysia),  pin Lithium –

KNB45L - 2000mAh,  sạc nhanh KSC43, anten,  cài

lưng, hướng dẫn sử dụng  (Thiết bị đồng bộ nhập

khẩu từ Sigapore)

4.310.000 .4.235.000 4.105.000

2
Máy bộ đàm Kenwood Kỹ thuật số NEXEDGE

NX-206 / NX-306 - M6 Có màn hình

- Số kênh nhớ : 260 CH / 128 vùng

- Công suất phát : 05w 

- Chất lượng âm thanh vượt trội.

- Có bo mã hoá tín hiệu chống nghe lén

- Đáp ứng tiêu chuẩn IP - 54/55 về khả năng chịu

nước. Đáp ứng tiêu chuẩn quân đội Mỹ MIL - STD

810

- Sạc nhanh trong vòng 02 giờ

- Dung lượng pin lớn 1480mAh giúp t

- .hời gian đàm thoại kéo dài.

Đồng bộ gồm: Thân máy (Malaysia),  pin Lithium –

KNB55L – 1.480mAh, sạc nhanh KSC25, anten, cài

lưng, hướng dẫn sử dụng  (Thiết bị đồng bộ nhập

khẩu từ Sigapore)

16.160.000 15.650.000 15.135.000

3
Máy bộ đàm Kenwood TK- 2317/TK-3317 - UHF

- Hiển thị tên người gọi

- Số kênh nhớ : 128 CH

- Công suất phát : 05w / 04w

4.310.000 4.235.000 4.055.000



- Gửi, nhận các tin nhắn lập trình sẵn

- Có bo mã hoá tín hiệu chống nghe lén

- Đáp ứng tiêu chuẩn IP - 54/55 về khả năng chịu

nước. Đáp ứng tiêu chuẩn quân đội Mỹ MIL - STD

810

- Sạc nhanh trong vòng 02 giờ

- Dung lượng pin lớn giúp thời gian đàm thoại kéo

dài.

Đồng  bộ  gồm: Thân  máy  (Malaysia),  pin  NIMH

KNB29N - 1500mAh, sạc nhanh KSC43, ăng ten, cài

lưng, hướng dẫn sử dụng  (Thiết bị đồng bộ nhập

khẩu từ Sigapore)

4
Máy bộ đàm Kenwood TK- 2407 (VHF) / TK-3407

– Hiển thị tên người gọi

- Số kênh nhớ : 16 CH

- Công suất phát : 05w / 04w

- Gửi, nhận các tin nhắn lập trình sẵn

- Có bo mã hoá tín hiệu chống nghe lén

- Đáp ứng tiêu chuẩn IP - 54/55 về khả năng chịu

nước. Đáp ứng tiêu chuẩn quân đội Mỹ MIL - STD

810

- Sạc nhanh trong vòng 02 giờ

- Dung lượng pin lớn giúp thời gian đàm thoại kéo

dài.

Đồng  bộ  gồm: Thân  máy  (Malaysia),  pin  NIMH

KNB29N - 1500mAh (Indonesia), sạc nhanh KSC43,

ăng ten, cài lưng, hướng dẫn sử dụng (Thiết bị đồng

bộ nhập khẩu từ Sigapore)

4.155.000 4.080.000 3.975.000

5
Cấu  hình  pin  Lithium-ion  KNB-45L  2000mAh

(dùng cho TK-2317 /  3317  /  2407/  3407/  2307/

3307)

Là cấu hình chuẩn cộng thêm

130.000 130.000 130.000

6
Máy bộ đàm Kenwood TK-2000 

- Số kênh nhớ : 16 CH

- Công suất phát : 05w  Đáp ứng tiêu chuẩn IP -

54/55 về khả năng chịu nuớc, va đạp, mưa, bụi

của Quân đội Mỹ MIL - STD 810

- Pin thông minh Lithium (Sạc ko bị chai pin)

- Kích thước : 54 x 113 x 24,9mm

- Trọng lượng : 203g

Đồng  bộ  gồm: Thân  máy, pin  Lithium  KNB-63L -

1130mAh (Indonesia),  sạcc  bàn  KSC35s,  anten,  cài

lưng, hướng dẫn sử dụng (Thiết bị nhập khẩu đồng

bộ từ  Sigapore)

2.415.000

 

2.310.000 2.180.000

7
Cấu hình pin Lithium - ion KNB-65L 1520mAh 

Là cấu hình chuẩn cộng thêm
130.000 130.000 130.000

8
Máy bộ đàm Kenwood TK-2360/TK3360 – Hiển

thị tên người gọi

- Số kênh nhớ : 16 CH

- Công suất phát : 05w cho cả UHF/VHF 

- Gửi, nhận các tin nhắn lập trình sẵn

- Có bo mã hoá tín hiệu chống nghe lén

- Đáp ứng tiêu chuẩn IP - 54/55 về khả năng chịu

nước. Đáp ứng tiêu chuẩn quân đội Mỹ MIL - STD

810

- Sạc nhanh trong vòng 02 giờ

- Dung lượng pin lớn giúp thời gian đàm thoại kéo

5.105.000 5.025.000 4.975.000

http://images.kenwood.eu/files/image/2143/8/original/TK-2317M_kra-22.jpg


dài.

Đồng bộ gồm: Thân máy (Malaysia), pin Li-on KNB-

55L  -  1480mAh  (Cell  made  in  Japan,  Pack  in

Indonessia),  sạc  nhanh  KSC25,  ăng  ten,  cài  lưng,

hướng dẫn sử dụng (Thiết bị đồng bộ nhập khẩu từ

Sigapore)

9
Máy bộ đàm Kenwood TH-K20A

- Số kênh nhớ : 200 CH

- Công suất phát : 5.5w 

- Màn hình hiển thị tên kênh, dung lượng pin còn

lại…

- Có bo mã hoá tín hiệu chống nghe lén

- Đáp ứng tiêu chuẩn IP - 54/55 về khả năng chịu

nước. Đáp ứng tiêu chuẩn quân đội Mỹ MIL - STD

810

- 12 phím chức năng 

- Trọng lượng 203gr

Đồng bộ gồm: Thân máy (China), pin Li-on KNB-63L -

1130mAh (Cell made in Japan, Pack in Indonessia),

sạc nhanh KSC-

35s ăng ten, cài lưng, hướng dẫn sử dụng  (Thiết bị

đồng bộ nhập khẩu từ Sigapore)

2.645.000 2.540.000 2.415.000

B Thiết bị máy bộ đàm cầm tay  Vertex

1 Bộ đàm cầm tay Vertex Standard model VX-261 
V/U:

- Công suất 5w
- Dải tần 136-174Mhz; 403-470Mhz 
- Số kênh : 16CH
- Trọng lượng : 281g
- Kích thước : 109 x 58.4 x 32.3 mm
- Pin xạc lithium FNB-V133Li - UNI 

1.380mAh 
- Âm thanh lớn :700mW
- Hiển thị về máy có LCD theo các chế độ  

MDC1200®, FleetSync®, DTMF, 2-tone 
and 5-tone 

- Chế độ giám sát tình trạng làm việc đơn lẻ 
của người sử dụng - LONE WORKER

- Đáp ứng tiêu chuẩn quân đội Mỹ MIL STD 
810C/D/E/F/G – IP55

- Gửi báo động tình trạng khẩn cấp đặc biệt 
– Emergency

- Cảnh báo người sử dụng khi ở ngoài vùng 
phủ sóng - Scan Options ARTS™

Đồng bộ gồm: Thân máy, Pin Lithium FNB-V133Li

- UNI 1380mAh, sạc bàn, anten, cài lưng, hướng

dẫn  sử  dụng  (Thiết  bị  đồng bộ  nhập khẩu  từ

Motorola Malaysia)

3.205.000 3.155.000 3.025.000

2 Bộ đàm cầm tay Vertex Standard model VX-264 
V/U:

- Công suất 5w
- Dải tần 136-174Mhz; 403-470Mhz 
- Số kênh : 128CH / 8 Nhóm
- Trọng lượng : 281g
- Kích thước : 109 x 58.4 x 32.3 mm
- Có màn hình LCD
- Pin xạc lithium FNB-V133Li - UNI 

1.380mAh 
- Âm thanh lớn :700mW
- Hiển thị về máy có LCD theo các chế độ  

MDC1200®, FleetSync®, DTMF, 2-tone 
and 5-tone 

3.565.000 3.515.000 3.415.000



- Chế độ giám sát tình trạng làm việc đơn lẻ 
của người sử dụng - LONE WORKER

- Đáp ứng tiêu chuẩn quân đội Mỹ MIL STD 
810C/D/E/F/G – IP55

- Gửi báo động tình trạng khẩn cấp đặc biệt 
– Emergency

- Cảnh báo người sử dụng khi ở ngoài vùng 
phủ sóng - Scan Options ARTS™

Đồng bộ gồm: Thân máy, Pin Lithium FNB-V133Li

- UNI 1380mAh, sạc bàn, anten, cài lưng, hướng

dẫn  sử  dụng  (Thiết  bị  đồng bộ  nhập khẩu  từ

Motorola Malaysia)

3 Cấu hình pin Lithium - ion FNB-V134Li 
2300mAh/ dùng cho VX-451/ 454 / 531 / 534 /539
Là cấu hình chuẩn cộng thêm

260.000 260.000 260.000

4 Bộ đàm cầm tay Vertex Standard model VX-351 
V/U:

- Công suất 5w/ 4w
- Dải tần 134-174Mhz; 400-470Mhz 
- Trọng lượng : 310g
- Pin FNB-V96Li/ V130Li: Pin xạc 2300mAh 

Li-ion
Đồng bộ gồm: Thân máy, Pin Lithium FNB-V96Li/

V130Li  -  2300mAh,  sạc  bàn,  anten,  cài  lưng,

hướng dẫn sử dụng (Thiết bị đồng bộ nhập khẩu

từ Motorola Malaysia)

3.465.000 3.415.000 3.290.000

5 Bộ đàm cầm tay Vertex Standard model VX-354V
- Công suất 5w/ 4w
- Dải tần 134-174Mhz; 
- 16 kênh, 2 phím lập trình được
- Trọng lượng : 310g
- Pin FNB-V96Li/ V130Li: Pin xạc 2300mAh 

Li-ion
Đồng bộ gồm: Thân máy, Pin Lithium FNB-V96Li/

V130Li  -  2300mAh,  sạc  bàn,  anten,  cài  lưng,

hướng dẫn sử dụng (Thiết bị đồng bộ nhập khẩu

từ Motorola Malaysia)

3.825.000 3.770.000 3.670.000

6 Bộ đàm cầm tay Vertex Standard model VX-451 
V/U:

- Ngâm được dưới nước ở độ sâu 1m 
trong vòng 30 phút

- Công suất 5w/ 4w
- Dải tần 134-174Mhz; 400-470Mhz, 450-

520Mhz
- 16 kênh, 2 phím lập trình được
- Trọng lượng : 310g
- Pin FNB-V133Li: Pin xạc 1380mAh Li-ion

Đồng  bộ  gồm: Thân  máy,  pin  Pin  FNB-V133Li

1380mAh  (Cell-Japan  Pack  in  China),  sạc  bàn,

anten, cài lưng, hướng dẫn sử dụng

4.335.000 4.225.000 4.080.000

7 Bộ đàm cầm tay Vertex Standard model VX-454 
- Ngâm được dưới nước ở độ sâu 1m 

trong vòng 30 phút
- Hiển thị tên người gọi
- Công suất 5w/ 4w
- Dải tần 134-174Mhz; 400-470Mhz
- 16 kênh, 2 phím lập trình được
- Trọng lượng : 310g
- Pin FNB-V133Li: Pin xạc 1380mAh Li-ion

Đồng bộ gồm: Thân máy, pin Pin FNB-V133Li 
1380mAh (Cell-Japan Pack in China), sạc bàn, 
anten, cài lưng, hướng dẫn sử dụng

4.750.000 4.650.000 4.490.000

8 Bộ đàm cầm tay Vertex Standard Kỹ thuật số 
model EVX- 531 V/U:

- Ngâm được dưới nước ở độ sâu 1m 

6.285.000 6.185.000 6.025.000

http://www.vatgia.com/3041/807576/vertex-standard-vx-231.html


trong vòng 30 phút. Tiêu chuẩn IP-57
- Công suất 5w – 03 phím lập trình
- Dải tần 134-174Mhz; 403-470Mhz
- Thiết kế nhỏ gọn, rắn chắc
- Tương thích hoạt động được cả 2 chế độ 

Analog và Digital
- Chất lượng cuộc gọi tốt, loại bỏ nhiễu tạp 

âm, tăng cự ly liên lạc
- Kiểm tra được có bao nhiêu máy đang hoạt

động trong vùng phủ sóng 
- Có nút báo động khẩn cấp, hỗ trợ cho 

người làm việc ở khu vực đơn lẻ 
- Chế độ nói thầm
- Số kênh : 32 kênh / 2 nhóm
- Trọng lượng : 280g
- Kích thước (Cao x Rộng x Dày) : 106,7 x 

58,5 x 34 mm với Pin FNB-V133LI-UNI
- Pin FNB-V133Li: Pin xạc 1380mAh Li-ion

Đồng bộ gồm: Thân máy, pin Pin FNB-V133Li 
1380mAh, sạc bàn, anten, cài lưng, hướng dẫn sử 
dụng

9 Bộ đàm cầm tay Vertex Standard Kỹ thuật số 
model EVX- 534 V/U:

- Ngâm được dưới nước ở độ sâu 1m 
trong vòng 30 phút. Tiêu chuẩn IP-57

- Gửi nhận tin nhắn
- Màn hình hiển thị 8 ký tự chữ và số
- Sao chép dữ liệu trực tiếp giữa các máy 

(EVX-534/539)
- Khóa máy/hủy máy/khôi phục máy từ xa
- Bộ mã hóa âm thanh đảo ngược (Voice 

inversion encryption)
- Công suất 5w – 7 phím lập trình được
- Dải tần 134-174Mhz; 403-470Mhz
- Thiết kế nhỏ gọn, rắn chắc
- Tương thích hoạt động được cả 2 chế độ 

Analog và Digital
- Chất lượng cuộc gọi tốt, loại bỏ nhiễu tạp 

âm, tăng cự ly liên lạc
- Kiểm tra được có bao nhiêu máy đang hoạt

động trong vùng phủ sóng 
- Có nút báo động khẩn cấp, hỗ trợ cho 

người làm việc ở khu vực đơn lẻ
- Chế độ nói thầm
- Số kênh : 512 kênh / 32 nhóm
- Trọng lượng : 280g
- Kích thước (Cao x Rộng x Dày) : 106,7 x 

58,5 x 34 mm với Pin FNB-V133LI-UNI
- Pin FNB-V133Li: Pin xạc 1380mAh Li-ion

Đồng bộ gồm: Thân máy, pin Pin FNB-V133Li 
1380mAh, sạc bàn, anten, cài lưng, hướng dẫn sử 
dụng

6.670.000 6.580.000 6.415.000

10 Cấu hình pin Lithium - ion FNB-V134Li 
2300mAh/ dùng cho VX-451/ 454 / 531 / 534 /539
Là cấu hình chuẩn cộng thêm

260.000 260.000 260.000

11 Cấu hình pin chống cháy nổ Lithium - ion FNB-
V134Li IS 2300mAh/ dùng cho VX-451/ 454 / 
531 / 534 /539
Là cấu hình chuẩn cộng thêm

1.000.000 1.000.000 1.000.000

12 Bộ đàm cầm tay Vertex Standard Kỹ thuật số 
model EVX- 531IS – Chống cháy nổ V/U:

- Ngâm được dưới nước ở độ sâu 1m 
trong vòng 30 phút. Tiêu chuẩn IP-57

- Dòng máy chống cháy nổ dùng trong 
các môi trường nguy hiểm

- Công suất 5w – 03 phím lập trình
- Dải tần 134-174Mhz; 403-470Mhz

7.570.000 7.225.000 7.055.000



- Thiết kế nhỏ gọn, rắn chắc
- Tương thích hoạt động được cả 2 chế độ 

Analog và Digital
- Chất lượng cuộc gọi tốt, loại bỏ nhiễu tạp 

âm, tăng cự ly liên lạc
- Kiểm tra được có bao nhiêu máy đang hoạt

động trong vùng phủ sóng 
- Có nút báo động khẩn cấp, hỗ trợ cho 

người làm việc ở khu vực đơn lẻ 
- Chế độ nói thầm
- Số kênh : 32 kênh / 2 nhóm
- Trọng lượng : 280g
- Kích thước (Cao x Rộng x Dày) : 106,7 x 

58,5 x 34 mm với Pin FNB-V133LI-UNI
- Pin FNB-V134LiIS: Pin xạc chống cháy nổ 

2300mAh Li-ion
Đồng bộ gồm: Thân máy, Pin FNB-V134LiIS: Pin 
xạc chống cháy nỏ 2300mAh Li-ion, sạc bàn, 
anten, cài lưng, hướng dẫn sử dụng

13 Bộ đàm cầm tay Vertex Standard Kỹ thuật số 
model EVX- 539IS – Chống cháy nổ UHF:

- Ngâm được dưới nước ở độ sâu 1m 
trong vòng 30 phút. Tiêu chuẩn IP-57

- Dòng máy chống cháy nổ dùng trong 
các môi trường nguy hiểm

- Công suất 5w –  16phím lập trình
- Dải tần 134-174Mhz; 403-470Mhz
- Thiết kế nhỏ gọn, rắn chắc
- Tương thích hoạt động được cả 2 chế độ 

Analog và Digital
- Chất lượng cuộc gọi tốt, loại bỏ nhiễu tạp 

âm, tăng cự ly liên lạc
- Kiểm tra được có bao nhiêu máy đang hoạt

động trong vùng phủ sóng 
- Có nút báo động khẩn cấp, hỗ trợ cho 

người làm việc ở khu vực đơn lẻ 
- Chế độ nói thầm
- Số kênh : 512 kênh / 32 nhóm
- Trọng lượng : 360g
- Kích thước (Cao x Rộng x Dày) : 112,5 x 

57,5 x 38 mm với Pin FNB-V133LI-UNI
- Pin FNB-V134LiIS: Pin xạc chống cháy nổ 

2300mAh Li-ion
Đồng bộ gồm: Thân máy, Pin FNB-V134LiIS: Pin 
xạc chống cháy nỏ 2300mAh Li-ion, sạc bàn, 
anten, cài lưng, hướng dẫn sử dụng

8.570.000 8.465.000 8.210.000

C Thiết bị máy bộ đàm cầm tay Motorola 

1a Máy bộ đàm Motorola CP 1660 – VHF / UHF

- Tần  số  :  136-174  Mhz;  403-445  Mhz;  435-

480Mhz

- Số kênh nhớ : 99 CH

- Công suất phát : 5w / 4w

- Đáp ứng tiêu chuẩn quân đội Mỹ MIL -  STD

810

Đồng bộ gồm: Thân máy,  Pin  Lithium Ion  7,4V

1750mAh PMNN4476A, sạc bàn (China), ăng ten,

cài lưng, hướng dẫn sử dụng  (Thiết bị đồng bộ

nhập khẩu từ Malaysia)

4.360.000 4.310.000 4.190.000

1b Máy bộ đàm Motorola CP 1300 – VHF / UHF

- Tần  số  :  136-174  Mhz;  403-445  Mhz;  435-

480Mhz

- Số kênh nhớ : 99 CH

- Công suất phát : 5w / 4w

- Đáp ứng tiêu chuẩn quân đội Mỹ MIL -  STD

4.310.000 4.250.000 4.130.000

http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://static.eway.vn/ware/2011/05/23/a2f15de0a7c0499bb77ddbbbffe7a8421306133379_cp166.jpg%3Fsize%3D240x240&imgrefurl=http://eway.vn/product/744682/may-bo-dam-cam-tay-motorola-cp166.html&usg=__1MbdMytCBhEo2ceSsAGrS6ZPY1Q=&h=240&w=240&sz=16&hl=vi&start=14&zoom=1&tbnid=ZVI8pblj5Z4ECM:&tbnh=110&tbnw=110&ei=MExPT7L7Do2UiAfJsNT1Cw&prev=/search%3Fq%3Dmotorola%2Bcp1660%26um%3D1%26hl%3Dvi%26sa%3DN%26rlz%3D1T4SKPT_enVN431VN431%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
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Đồng bộ gồm: Thân máy,  Pin  Lithium Ion  7,4V

1750mAh PMNN4476A, sạc bàn (China), ăng ten,

cài lưng, hướng dẫn sử dụng  (Thiết bị đồng bộ

nhập khẩu từ Malaysia)

2 Máy bộ đàm cầm tay số MotoTrbo XiR P3688

UHF/VHF 16CH

- Công suất : 4W/5W:

- UHF: 403 - 470 Mhz; AZH01QDC9JA2AN

- VHF: 136 - 174 Mhz; AZH01JDC9JA2AN

Đồng  bộ  gồm: Thân  máy  Digital  MotoTrbo  XiR

P3688; Pin sạc Lithium 7,2V 2150mAh, NNTN4497;

Bộ sạc pin kèm adaptor có đèn báo WPLN4139A;

Anten Motorola, bát đeo, phụ kiện và tài liệu HDSD

6.750.000 6.670.000 6.545.000

3 Máy bộ đàm cầm tay số MotoTrbo XiR SL 1M

UHFIVHF 256CH 3W:

VHF: 136 - 174MHz; AZH88JCP9JA2AN

UHF: 403 - 470MHz; AZH88QCP9JA2AN
Đồng bộ gồm:
- Thân máy MotoTrbo XiR SL 1M 256CH UHFIVHF

3W

-  Pin  sạc  Lithium  Ion  7,2V  2300mAh;  PIN:

PMNN4468A

- Bộ sạc PS000042A12

- Anten Motorola UHF/VHF, bát đeo, phụ kiện vá tàl

liệu 
MotoTrbo XiR SL1M - nhóm sản phẩm Tonga:
- Chế độ đơn cong (analog/digital)
- Hệ thống chuyển tiếp đơn điểm (analog/digital)
- Hệ thống chuyển tiếp đa điểm IPSC (option)

7.670.000 7.540.000 7.415.000

4a Máy bộ đàm Motorola GP328 UHF

- Số kênh nhớ : 16 CH

- Công suất phát : 4w

- Đáp ứng tiêu chuẩn quân đội Mỹ MIL -  STD

810

Đồng  bộ  gồm: Thân  máy  (Malaysia),  pin  NiMH

7.2V  1450mAh,  PMNN4008A. (Celorigin  China),

sạc  bàn  +  adaptor,  P/N:  PMTN4025A. (China),

anten, cài lưng, hướng dẫn sử dụng (Thiết bị đồng

bộ nhập khẩu từ Malaysia)

 7.645.000 7.465.000 7.310.000

4b Cấu hình pin Lithium ion  HNN9013D 1500mAh

(Celorigin China)

Là cấu hình chuẩn cộng thêm

620.000 620.000 620.000

C Thiết bị máy bộ đàm cầm tay KIRISUN + HYT

1
Máy bộ đàm KIRISUN PT-260 – VHF / UHF

- Tần số : 136-174 Mhz; 400-470 Mhz

- Số kênh nhớ : 16 CH

- Công suất phát : 5w / 4w

- Kích thước nhỏ gọn : 60mm x 210mm x 34mm

- Trọng lượng cực nhẹ : 223g

- Đáp ứng tiêu chuẩn quân đội Mỹ MIL -  STD

810

Đồng  bộ  gồm: Thân  máy,  pin  PT260  Li-ion

1200mAh, sạc bàn, Anten, cài lưng, hướng dẫn sử

dụng

1.440.000 1.360.000 1.290.000

http://www.motorola.com/governmentandenterprise/id_2011i/en-sg/public/functions/browseproduct/productdetailpage.aspx?navigationpath=id_801i/id_1388i/id_1152i/id_188i/id_1366i


2
Máy bộ đàm cầm tay HYTERA HYT TC-320 UHF

2w 16CH

UHF: 403 - 470Mhz; công suất 2W

Đồng bộ gồm: 

- Thân máy TC 320 16CH  UHF  2W.-

- Pin Lithium ( Li-Ion) 1700mAh; PIN: BL 1715.

- Bộ Sạc có cổng USB; P/N: PS0601

- Anten UHF, bát cài BC16, phụ kiện đồng bộ .

1.875.000 1.810.000 1.720.000

3
Máy  bộ  đàm  cầm  tay  HYTERA  HYT  TC-508

UHFNHF 4W/5W 16CH

VHF: 136 -174Mhz; công suất 5W China

UHF: 403 - 470Mhz; công suất 4W

Đồng bộ gồm: 

- Thân máy TC508 16CH VHF/UHF 5W/4W.

- Pin Lithium ION 7.4V 1650mAh; PIN: BL 1719.

- Bộ Sạc bàn kern adaptor; P/N: CH10L19

- Anten VHF/UHF, bát cài BC12, phụ kiện đồng bộ 

2.180.000 2.130.000 2.100.000

4
Máy  bộ  đàm  cầm  tay  HYTERA  HYT  TC-518

UHFNHF 4W/5W 16CH

VHF: 136 -174Mhz; công suất 5W China

UHF: 403 - 470Mhz; công suất 4W

Đồng bộ gồm: 

- Thân máy TC-518 

- Pin Lithium ( Li-Ion) 1650 mAh; PIN: BL 1719.

- Bộ Sạc bàn kern adaptor; P/N: CH10L19

- Anten VHF, bát cài BC12, phụ kiện đồng bộ

2.430.000 2.380.000 2.230.000

D Thiết bị máy dò kim loại 

1 Máy dò kim loại Super Scaner do Trung Quốc

sản xuất.

Bao gồm : Thân máy. pin sạc nhiều lần. Bao đeo. 
Sạc pin.

1.000.000
950.000 900.000

3 Máy dò kim loại Garet do Mỹ sản xuất.

Bao gồm : Thân máy.

1.950.000
1.900.000 1.850.000

CÁC ĐIỀU KHOẢN THƯƠNG MẠI:

 Gíá cả: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

 Bảo hành: 

- Thiết bị bộ đàm Kenwood, Motorola, Vertex :  Bảo hành 24 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất đối với
thiết bị chính và 06 tháng đối với thiết bị phụ kiện kể từ ngày ký biên bản bàn giao thiết bị đối với những lỗi do
nhà sản xuất gây ra.

- Trong thời gian bảo hành, Công ty sẽ định kỳ cử nhân viên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống bộ đàm nhằm đảm
bảo cho hệ thống hoạt động tốt, đáp ứng tối đa nhu cầu công việc của Quý Cơ quan. 

- Khi hết thời gian bảo hành, Công tysẽ cung cấp các dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thay thế linh kiện với giá ưu đãi
và thời gian nhanh nhất.

Nhân dịp này, Công ty TNHH PCCC Hoàng Thịnh Phát  xin được gửi tới Quý Công ty lời chào trân
trọng và mong được hợp tác lâu dài.

CÔNG TY TNHH PCCC HOÀNG THỊNH PHÁT
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