Hàng Chính Hãng

CÔNG TY TNHH TM & DV CÔNG MINH
Trụ sở : 192 Cao Huy Đỉnh, Trương Thi, Vinh, Nghệ An
Trung tâm kỹ thuật: Công Ty Ứng Dụng Bản Đồ Việt ( VIETMAP )
Điện thoại : 0383 558877 - 0383567911 – 0912122928 - 0975 227766.
Email : congminhgd@gmail.com

BẢNG BÁO GIÁ HỆ THỐNG MÁY BỘ ĐÀM DÙNG CHO TAXI

Máy bộ đàm Trung Tâm kỹ thuật số hiện đại
nhất tại Việt Nam :
I - MOTOROLA – Kỹ Thuật số : Máy Trung Tâm
M hiÖu /
STT
Tªn Hµng
xuÊt xø
Motorola
01
M¸y bé ®µm tr¹m chÝnh GM
Malaysia
338 cã chøc n¨ng MDC
1200 - qu¶n lý - 128 kªnh
VHF/ UHF W Gåm cã: Th©n
m¸y, Micro, c¸p nguån, gi¸ ®ì,
tµi liÖu h−íng dÉn sö dông
C¸c phô kiÖn :
01
Anten tr¹m chÝnh DECIBEL
Mexico
DB 404/ DB 222
China
02
C¸p dÉn sãng 1/2 inch
03
§Çu nèi c¸p 1/2 inch
China
Taiwan
04
§Çu nèi BNC vµ khíp th¼ng
Viet nam
05
Bé nguån cÊp ®iÖn NISEI NS
1245 A - 45 A – Đài Loan

§¬n Gi¸
(VND)
9.120.000

Sè l−îng
01 bé

13.080.000

01 c©y

13.080.000

97.000
420.000
70.000
4.780.000

50 m
02 c¸i
02 c¸i
01 bé

4.850.000
840.000
140.000
4.780.000

Tæng Tr¹m chÝnh:

[Type text]

Thµnh tiÒn
(VND)
9.120.000
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32.810.000

[Type text]
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Trung Tâm VERTEX STANDARD :
II – M¸y bé ®µm VERTEX STANDARD –
Ph©n phèi bëi tËp ®oµn Motorola :
01
M¸y bé ®µm Trung t©m : VERTEX VX 2200 H
128 kªnh – 50 W – VHF/ UHF
♦ Th©n m¸y ,
♦ Micro , c¸p nguån , gi¸ ®ì ,
♦ ChÊt l−îng ©m thanh trong vµ Êm .
♦ Th−¬ng hiÖu ph©n phèi bëi Motorola
C¸c phô kiÖn :
01
Anten tr¹m chÝnh DECIBEL
Mexico
DB 404/ DB 222
China
02
C¸p dÉn sãng 1/2 inch
03
§Çu nèi c¸p 1/2
Viet nam
04
Bé nguån cÊp ®iÖn NISEI NS
1245 A - 45 A – Đài Loan

01 bé

4.800.000

13.080.000

01 c©y

13.080.000

97.000
420.000
4.780.000

50 m
02 c¸i
01 bé

4.850.000
840.000
4.780.000

Tæng Tr¹m chÝnh:

28.350.000

Trung Tâm KENWOOD :
II – M¸y bé ®µm– KENWOOD
01

01
02
03
04

M¸y bé ®µm Trung t©m : KENWOOD TK 7360
/ TK 8360 - 128 kªnh – 45/50 W – VHF/ UHF
♦ Th©n m¸y ,
♦ Micro , c¸p nguån , gi¸ ®ì ,
♦ ChÊt l−îng ©m thanh trong vµ Êm .
♦ SX tại KENWOOD Singapore
C¸c phô kiÖn :
Mexico
Anten tr¹m chÝnh DECIBEL
DB 404/ DB 222
China
C¸p dÉn sãng 1/2 inch
§Çu nèi c¸p
Viet nam
Bé nguån cÊp ®iÖn NISEI NS
1245 A - 45 A – Đài Loan

01 bé

6.900.000

6.900.000

13.080.000

01 c©y

13.080.000

97.000
420.000
4.780.000

50 m
02 c¸i
01 bé

4.850.000
840.000
4.780.000

Tæng Tr¹m chÝnh:

30.450.000

Trung Tâm ICOM :
[Type text]
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II – M¸y bé ®µm– KENWOOD
01

01
02
03
04

M¸y bé ®µm Trung t©m F5061 VHF /6061 –
UHF - 128 kªnh – 45/50 W – VHF/ UHF
♦ Th©n m¸y ,
♦ Micro , c¸p nguån , gi¸ ®ì ,
♦ ChÊt l−îng ©m thanh trong vµ Êm .
♦ SX tại ICOM Nhật Bản
C¸c phô kiÖn :
Mexico
Anten tr¹m chÝnh DECIBEL
DB 404/ DB 222
China
C¸p dÉn sãng 1/2 inch
§Çu nèi c¸p
Viet nam
Bé nguån cÊp ®iÖn NISEI NS
1245 A - 45 A – Đài Loan

01 bé

7.680.000

7.680.000

13.080.000

01 c©y

13.080.000

97.000
420.000
4.780.000

50 m
02 c¸i
01 bé

4.850.000
840.000
4.780.000
31.230.000

Máy gắn xe – Máy kỹ thuật số :
MOTOROLA

ĐƠN GIÁ : 7.120.000 đ
bảo hành 2năm

[Type text]

XiR M-3188/
45W
UHF/VHF
Cấu hình chuẩn : xuất xứ
Malaysia
- Thân máy
- Micro
- Dây nguồn
- Bộ gá đỡ
- Sách hướng dẫn sử dụng (tiếng
Anh)
- Dải tần số
:
136-174Mhz
403-470Mhz
- Số kênh
: 16 Kênh
-Trọng lượng
: 1010gr
- Công suất phát : 45W
- Nguồn nuôi
: 13.8VDC +/10%
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CHỨC NĂNG :
Theo công nghệ kỹ
thuật số , Máy bộ đàm
kỹ thuật số loại mới , sử
dụng được cùng một lúc
2 kênh cho 1 hoặc 1 cặp
tần số .
Không lẫn tần số với tất
cả các đơn vị khác
- Có thể cắt mở máy ,
ngắt từ xa ra khỏi hệ
thống .
- Hiển thị số hoặc tên
người sử dụng
-Chất lượng âm thanh
rất tốt , không sôi rào ,
không có tiếng loẹt xoẹt
.
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Vx
2100/50W

ĐƠN GIÁ : 5.150.000 đ
Phân phối bởi Motorola

bảo hành 2năm

Cấu hình chuẩn :
- Thân máy
- Micro
- Dây nguồn
- Bộ gá đỡ
- Sách hướng dẫn sử dụng
(tiếng Anh)
- Dải tần số
: 134-174Mhz
400-470Mhz
- Số kênh
: 8 Kênh
-Trọng lượng
: 1300gr
- Công suất phát : 50W
- Nguồn nuôi
: 13.8VDC +/10%

TK7302/8302

KENWOOD TK-7302/8302

GIÁ : 5.980.000 đ
bảo hành 2năm

CHỨC NĂNG :
- Máy gắn xe TAXI
- Có chức năng kiểm
tra,
-Theo dõi máy từ xa,
- Ngắt máy tạm thời ,
- Loại bỏ máy từ xa
- Cảnh báo ngoài vùng
phủ sóng
-Hiển thị số hoặc tên
người sử
dụng

CHỨC NĂNG :

Sản phẩm TK-7302 /
8302 là dòng máy
chuyên dùng cho taxi,
máy trạm và hệ thống
mới nhất của Kenwood,
thiết kế rắn chắc đáp
ứng các tiêu chuẩn
quân đội Mỹ với các
tính năng đa dạng và
hiện đại sử dụng công
nghệ FleetSync® và
MDC-1200 thực sự là
giải pháp thích hợp và
lý tưởng cho công việc
của bạn
CHỨC NĂNG :
Sản phẩm IC F 5013 H/
6013
H là dòng máy
Cấu hình chuẩn :
chuyên
dùng cho taxi,
- Thân máy
máy trạm và hệ thống
- Micro
mới nhất của ICOM,
- Dây nguồn
thiết kế rắn chắc đáp
- Bộ gá đỡ
ứng
các tiêu chuẩn
- Sách hướng dẫn sử dụng
quân đội Mỹ với các
(tiếng Anh)
tính
năng đa dạng và
- Dải tần số
: 136-174Mhz
400-470Mhz hiện đại sử dụng công
nghệ MDC-1200 thực
- Số kênh
: 16 Kênh
sự là giải pháp thích
-Trọng lượng
: 1180gr
hợp và lý tưởng cho
- Công suất phát : 25/50W
- Nguồn nuôi
: 13.6VDC +/- công việc của bạn
10%
Cấu hình chuẩn :
- Thân máy
- Micro
- Dây nguồn
- Bộ gá đỡ
- Sách hướng dẫn sử dụng (tiếng
Anh)
: 136-174Mhz
- Dải tần số
400-470Mhz
- Số kênh
: 16 Kênh
-Trọng lượng
: 1180gr
- Công suất phát : 25/50W
- Nguồn nuôi
: 13.6VDC +/10%

F5013/6013 H

ICOM IC 6013 H

GIÁ : 4.259.000 đ
bảo hành 1năm

[Type text]

0912122928

[Type text]

Hàng Chính Hãng
Anten đế từ Loại sx tại Việt Nam
Anten đế từ Loại sx tại Đài Loan
OPEK

[Type text]

320.000 VND
480.000 VNĐ
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ĐỒNG HỒ TÍNH CƯỚC TAXI
AD-116E
DÙNG CHO XE
QUẢN LÝ
Cấu hình chuẩn:

AD-116E
GIÁ :2.720.000 VNĐ

-Thân đồng hồ
AD-116E
- Dây nguồn
- Bộ xung điện
- mắt thu phát hồng
ngoại
- Board hồng ngoại
- đèn báo khách
-nhân công lắp đặt
( MUA 10 BỘ
TẶNG BỘ LẬP
TRÌNH VÀ PHẦN
MỀM )

Có gắn sẵn
chức năng
lời chào khi
khách lên xe
, xuống xe

LGB-M1
LGB-M1

DÙNG CHO XE
QUẢN LÝ
CHỐNG KÍCH
XUNG
TÍCH HỢP ĐỊNH
VỊ
Cấu hình chuẩn:

GIÁ :2.600.000 VNĐ

-Thân đồng hồ
LGB-M1
- Dây nguồn
- Bộ dây xung
( MUA 10 BỘ
TẶNG BỘ LẬP
TRÌNH )
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CHỨC NĂNG
- Sản phẩm hiện nay được rất nhiều khách
hàng tin dùng vì có nhiều tính năng quản
lý rất thông minh, tiện ích giúp cho nhà
quản lý khai thác kinh doanh hiệu quả
nhằm hạn chế tối đa thất thóat doanh thu,
giá cả rất hợp lý, rất phù hợp cho các
doanh nghiệp kinh doanh taxi theo hình
thức ăn chia doanh thu trên đồng hồ.
- Lập trình bằng máy tính, giao diện phần
mềm thân thiện, dễ sử dụng, thao tác cực
nhanh chính xác, - Vỏ bằng nhựa chịu
nhiệt , màu đen, kiểu dáng đẹp.
- Phát hiện chích xung, xung lạ tác động
vào đồng hồ, ghi lại số lần tác động .
- Lưu Km rỗng giữa 02 cuốc kinh doanh,
tổng km rỗng ( tính năng này rất hữu
dụng để quản lý tài xế khi xe đi tỉnh)
- Lưu lại những cuốc kinh doanh dưới
100m ( số cuốc bị cụp cò) là cơ sở để phát
hiện tài xế có tác động vào đường xung
hay không?
- Có thể kết nối với mọi lọai cảm biến
- lưu được dữ liệu 400 cuốc kinh doanh
gần nhất với đầy đủ các thông số : số tiền,
số km vận doanh, thời gian chờ, thời gian
khách lên/xuống xe.
- Khi mất điện không mất dữ liệu của cuốc
đang kinh doanh, đồng hồ tự động ghi lại
số lần mất điện - Hiển thị số xung/kmCHỨC NĂNG
-nhiều tính năng quản lý rất thông minh,
tiện ích giúp cho nhà quản lý khai thác
kinh doanh hiệu quả nhằm hạn chế tối đa
thất thóat doanh thu, giá cả rất hợp lý, rất
phù hợp cho các doanh nghiệp kinh doanh
taxi theo hình thức ăn chia doanh thu trên
đồng hồ.
- Lập trình bằng bộ nhớ ngoài ( chíp)cực
nhanh
- Phát hiện chích xung, xung lạ tác động
vào đồng hồ, ghi lại số lần tác động .
- Lưu Km rỗng giữa 02 cuốc kinh doanh,
tổng km rỗng ( tính năng này rất hữu
dụng để quản lý tài xế khi xe đi tỉnh)
- Lưu lại những cuốc kinh doanh dưới
100m ( số cuốc bị cụp cò) là cơ sở để phát
hiện tài xế có tác động vào đường xung
hay không?
- Có thể kết nối với mọi lọai cảm biến
- lưu được dữ liệu 400 cuốc kinh doanh
[Type text]
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3T

GIÁ :

2.710.000 VNĐ
- Lập trình bằng bộ nhớ ngoài
cực nhanh

ĐÈN NÓC TAXI
Gía : 260.000 VNĐ

[Type text]

gần nhất với đầy đủ các thông số : số tiền,
số km vận doanh, thời gian chờ, thời gian
khách lên/xuống xe.
- Khi mất điện không mất dữ liệu của cuốc
đang kinh doanh, đồng hồ tự động ghi lại
số lần mất điện - Hiển thị số xung/km
- Kiểm tra màn hình hiễn thị .
CHỨC NĂNG
-nhiều tính năng quản lý rất thông minh,
tiện ích giúp cho nhà quản lý khai thác
DÙNG CHO XE
QUẢN LÝ
kinh doanh hiệu quả nhằm hạn chế tối đa
CHỐNG KÍCH
thất thóat doanh thu, giá cả rất hợp lý, rất
XUNG
phù hợp cho các doanh nghiệp kinh doanh
ĐỊNH GIỜ HOẠT
taxi theo hình thức ăn chia doanh thu trên
ĐỘNG CHO ĐỒNG đồng hồ.
HỒ
- Phát hiện chích xung, xung lạ tác động
( ƯU VIỆT NHẤT
vào đồng hồ, ghi lại số lần tác động .
KHÔNG LOẠI
- Lưu Km rỗng giữa 02 cuốc kinh doanh,
NÀO CÓ-DÙNG
tổng km rỗng ( tính năng này rất hữu
CHO CÁC CÔNG
dụng để quản lý tài xế khi xe đi tỉnh)
TY CÓ XE CỔ
- Lưu lại những cuốc kinh doanh dưới
PHẦN )
100m ( số cuốc bị cụp cò) là cơ sở để phát
hiện tài xế có tác động vào đường xung
Cấu hình chuẩn:
hay không?
-Thân đồng hồ 3T
- Có thể kết nối với mọi lọai cảm biến
- Dây nguồn
- lưu được dữ liệu 400 cuốc kinh doanh
- Bộ dây xung
gần nhất với đầy đủ các thông số : số tiền,
số km vận doanh, thời gian chờ, thời gian
khách lên/xuống xe.
- Khi mất điện không mất dữ liệu của cuốc
đang kinh doanh, đồng hồ tự động ghi lại
số lần mất điện - Hiển thị số xung/km
- Kiểm tra màn hình hiễn thị.
ĐÈN NÓC TAXI MÀU VÀNG

3T

Đèn nóc

-Bao gồm :
vỏ nhựa trơn không
chữ
đế từ
dây nguồn , jắc
nguồn
Nguồn cung cấp :
12v
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-Vật liệu PVC có chất chống UV
- Mầu vàng , trắng hoặc theo yêu cầu
- Đế từ nam châm cực khoẻ
- Đèn 12v công suất cao
DỊCH VỤ SƠN CHỮ, LOGO THEO YÊU
CẦU
KHÔNG BONG TRÓC , BỀN MẦU

[Type text]
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ĐÈN NÓC TAXI
Gía : 380.000VNĐ

ĐÈN NÓC TAXI
Gía : 460.000VNĐ

Đèn nóc

ĐÈN NÓC TAXI GẮN CỐ ĐỊNH

-Bao gồm :
vỏ nhựa trơn không
chữ
- Càng , giá đỡ bắt
cố định vào thân xe
-Đèn LED
- Dây nguồn
Nguồn cung cấp :
12v

- Vật liệu : PVC
-Mầu trắng
- kiểu dáng theo yêu cầu
-Đèn LED siêu sáng độ bền cao
DỊCH VỤ SƠN CHỮ, LOGO THEO YÊU
CẦU
KHÔNG BONG TRÓC , BỀN MẦU

Đèn nóc

ĐÈN NÓC TAXI GẮN CỐ ĐỊNH

-Bao gồm :
vỏ nhựa trơn không
chữ
- Càng , giá đỡ bắt
cố định vào thân xe
-Đèn LED
- Dây nguồn
Nguồn cung cấp :
12v

- Vật liệu : PVC
-Mầu trắng
- kiểu dáng theo yêu cầu
-Đèn LED siêu sáng độ bền cao

ĐÈN LEĐ Đèn led

DỊCH VỤ SƠN CHỮ, LOGO THEO YÊU
CẦU
KHÔNG BONG TRÓC , BỀN MẦU

ĐÈN LED

Bao gồm:
- bảng chữ
- đế inox
- thanh đèn
- dây nguồn
nguồn cung cấp :
12v

-Vật liệu mica trong
-Chữ khắc laze theo yêu cầu
- Mầu sắc theo yêu cầu
- Đèn Led siêu sáng độ bền cao

Giá : 130.000 190.000 VNĐ

Hộp Mica
các loại

- vật liệu : Mica trong , mica màu đủ kích
cỡ

Giá :
1.200.000 - VNĐ

Máy in
cước Taxi
Giá giấy
in : Khoang :

Gồm có : Thân máy in cước
01 cuộn giấy nhiệt
Kích cỡ giấy : 58 mm
Sx tại VN
( Ghi chú : Hình ảnh mang tính chất minh
họa )
.

Gía :
120.000 VNĐ

3000 – 4000
VND / cuon
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Lưu ý Báo giá trên chưa bao gồm VAT. Khi mua hàng phải cộng them 10% VAT

Công ty chúng tôi là nhà nhập khẩu , phân phối , bảo hành tại Việt Nam của hãng KENWOOD, KIRISUN,
VERTEX .
Đối tác vàng của MOTOROLA.
Chúng tôi cung cấp dich vụ trọn gói cho khách hàng là các doanh nghiệp vận tải TAXI , từ tư vấn , thiết kế hệ
thống ,
Khai thủ tục cấp phép tần số vô tuyến điện , lắp đặt , bảo hành sửa chữa với thời gian nhanh nhất
Trân trọng cảm ơn và mong được hợp tác :
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ : Công Minh
Kiều Loan

[Type text]
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: 0912 122928
: 0975 227766
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