BẢNG BÁO GIÁ ĐẠI LÝ MÁY BỘ ĐÀM – TAY DÒ KIM LOẠI
( Áp dụng từ 2016 )
Công Minh trân trọng cảm ơn sự Ủng hộ - Hợp tác của Quý đại lý khu vực Miền trung và Tây
nguyên trong thời gian qua. Với hơn 10 năm trong ngành, là đơn vị tiên phong và là nhà Phân
phối – Bảo hành – Sửa chữa tại Miền trung thiết bị Máy bộ đàm – Tay dò thương hiệu nổi
tiếng nhất và cũng là hãng thông dụng nhất hiện nay trong 8 năm qua như: Baofeng,
Kenwood, Icom, Motorola, SuperScanner, Garrett. Công ty chúng tôi xin hân hạnh gửi tới
Quý Đại lý bảng báo giá như sau :
Hàng chính hãng, nguyên đai nguyên kiện
Bảo hành, sửa chữa nhanh nhất
Kỹ thuật Online liên tục để hỗ trợ cho khách hàng của Đại lý
Sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Giá (VNĐ)

Áp dụng cho số lượng từ 10 trở lên
BAOFENG BF-777s
BAOFENG BF-666s
BAOFENG BF-888s

KENWOOD TK F10
Singapore

MOTOROLA MT918
Malaysia

MOTOROLA
CP1400plus
Malaysia

KENWOOD TK 307
Singapore

0912122928

Phiên bản mới nhất Ver2016
* Dung lượng 16 kênh * Dãi tần rộng : UHF 400-470 MHZ
* Công suất: <5 W * Pin Lithium dung lượng cao: 1500 mAH (cho
phép sạc nhồi khi nào cần ) - Thời gian sạc pin: 3 giờ
Trọn bộ gồm: Thân máy, anten, 01 pin Li-ion bộ sạc, cài lưng
Thích hợp cho Nhà hàng, quán nhậu, khách sạn mini, café,
karaoke, công ty bảo vệ, lữ hành…
Phiên bản mới nhất Ver2016
Dải tần UHF 400-470MHz - Số kênh 16
Loại Pin Ni-Mh - Dung lượng 1800mAh
Điện thế sử dụng 7.2V - Thời gian sử dụng 12h
Kích thước nhỏ, gọn : 125.5x 55 x 35 mm : 380g
Thích hợp cho Nhà hàng, quán nhậu, khách sạn mini, café,
karaoke, công ty bảo vệ, lữ hành…

1.300.000
(Mua số
lượng gọi
0912122928

1.500,000
(Mua số
lượng gọi
0912122928)

Phiên bản mới nhất Ver2016
* Dung lượng kênh nhớ : 16 kênh
* Dãi tần: UHF 400-470 MHZ * Công suất: <5 W
* Pin Lithium dung lượng cao: 1500 mAH (cho phép sạc nhồi khi
nào cần ) - Thời gian sạc pin: 3 giờ
Trọn bộ gồm: Thân máy, anten, 01 pin Li-ion bộ sạc, cài lưng
Thích hợp cho Nhà hàng, quán nhậu, khách sạn mini, café,
karaoke, công ty bảo vệ, lữ hành…
Phiên bản mới nhất Ver2016
* Dung lượng 16 kênh * Dãi tần rộng : UHF 400-470 MHZ
* Công suất: <5 W * Pin Lithium dung lượng cao: 1500 mAH (cho
phép sạc nhồi khi nào cần ) - Thời gian sạc pin: 3 giờ
Trọn bộ gồm: Thân máy, anten, 01 pin Li-ion bộ sạc, cài lưng
Thích hợp cho Nhà hàng, quán nhậu, khách sạn mini, café,
karaoke, công ty bảo vệ, lữ hành…

1.500,000
(Mua số
lượng gọi
0912122928)

Dung lượng kênh nhớ : 16 kênh - Dãi tần rộng : UHF 400-470
MHZ - Pin Lion sạc nhồi, sạc nhanh - Pin theo máy chính ( 2400
MAh). Dây cao su viền máy chống nước.
Thân máy chắc chắn, chống va đập.

900,000
(Mua số
lượng gọi
0912122928)

2,300,000
(Mua số
lượng gọi
0912122928)

MOTOROLA GP 728

MOTOROLA 368plus

PIN

- Pin LION, 3,7V ( SẠC
S
NHANH TRONG 4H)
- dung lượng
ợng lớn 1800 mAh sạc nhồi được.
đ
- Công suất
ất phát : 5W(UHF) - Dãy tần số : 400-470
470 Mhz (UHF)
- Cự ly liên lạc
ạc : 1 ~ 3 Km
- Bộ
ộ nhớ 16 kênh
k
tần số.
Pin LION, 3,7V ( SẠC
S
NHANH TRONG 4H)
dung lượng
lư
lớn 2500 mAh sạc nhồi được.
- Công suất
ất phát : 8W(UHF) - Dãy tần số : 400-470
470 Mhz (UHF)
- Cự ly liên lạc
ạc : 1 ~ 3 Km - Bộ nhớ 16 kênh tần
ần số. Kích th
thước
nhỏ,
ỏ, gọn : 111x 55 x 30 mm. - Trọng lượng : 270g
Baofeng
Kenwood
Motorola
BỘ SẠC

900,000
(Mua số
lượng gọi
0912122928)
2,300,000
(Mua số
lượng gọi
0912122928)
400,000
500,000
500,000
600,000

ADAPTOR SẠC
S

300,000

ANTEN BAOFENG

300,000

TAI NGHE

300,000

TAY DÒ KIM LOẠI CẦM
ẦM TAY
SUPER SCANER
MD-3003B1

GARRET
1165180

Tính năng kêu và rung khi phát hiện ra kim loại,
loại có báo đèn
đèn, âm
thanh lớn, độ nhạy cao.
cao Sử dụng đơn giản và an toàn cho người
sử dụng.
Đồng
ồng bộ gồm:
gồm Thân máy, bao da đeo, pin.
Sử dụng trong các nhà xưởng,
xưởng công trình xây dựng, công ty bảo
vệ, sân bay, ga xe lửa,
lử tiệm kim hoàn......... MADE IN CHINA
Khoản cách phát hiện 5-20cm. Tính năng kêu khi phát hiện ra
kim loại, có báo đèn,
đèn âm thanh lớn, độ nhạy cao. Sử dụng đơn
giản và an toàn cho người sử dụng.
dụng
Đồng bộ gồm:
gồm Thân máy, bao da đeo, pin.
Sử dụng trong các nhà xưởng,
xưởng công trình xây dựng, công ty bảo
vệ, sân bay, ga xe lửa,
lửa tiệm kim hoàn.............. MADE IN USA

1.700,000
(Mua số
lượng gọi
0912122928)

5,800,000
(Mua số
lượng gọi
0912122928)

ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI
ẠI CHUNG:
* Giá trên chưa bao gồm
ồm thuế VAT 10%.
* Lưu ý : Máy được
ợc giao miễn phí tại Đà nẵng, Quảng nam, Huế. Các tỉnh
ỉnh v
và TP khác người
mua chịu phí.
* Là Nhà Phân phối chính thức với
ới số lượng
ợng lớn, Chúng tôi xin cam kết mang đến cho Quý
Đại lý với giá cả - chất lượng
ợng & dịch vụ tốt nhất.
-

Thời gian bảo hành: Kể
ể từ ngày
ng
giao hàng.
Thân máy bộ đàm: 01 năm; Pin: 06 tháng.
Tay dò kim loại: 1 năm.
Hàng chính hãng & mới
ới 100% .
Cập
ập nhật phần mềm miễn phí

Mọi
ọi chi tiết, xin liên
li
hệ

CÔNG MINH

0383 558877

Hoặc số 0912122928 - 0975227766
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0912122928

