
MODEL HÌNH ẢNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT BÁN LẺ
(VNĐ) XUẤT XỨ

PCS-G60DP

Bộ thiết bị HNTH PCS-G60DP bao gồm: Đầu Codec x 1, Camera chất lượng 
SD x 1, Micro đa hướng x 1, Remote điều khiển x 1.
Độ phân giải: w4CIF (1024 x 576)
Truyền dữ liệu trình chiếu: Đã kích hoạt sẵn.
Kết nối đa điểm: 6 điểm với tùy chọn PCSA-MCG80, 10 điểm với kết nối 
Cascade.

79,900,000 Japan

PCS-XG55

Bộ thiết bị HNTH PCS-XG55 bao gồm: Đầu Codec x 1, Camera chất lượng 
HD x 1, Micro đa hướng x 1, Remote điều khiển x 1.
Truyền dữ liệu trình chiếu với tùy chọn PCSA-DSG80
Độ phân giải: 720p
Kết nối đa điểm: hỗ trợ 2 điểm.

89,900,000 Japan

PCS-XG80

Bộ thiết bị HNTH PCS-XG80 bao gồm: Đầu Codec x 1, Camera chất lượng HD x 
1, Micro đa hướng x 2, Remote điều khiển x 1.
Độ phân giải: 720p, 1080p
Truyền dữ liệu trình chiếu với tùy chọn PCSA-DSG80
Kết nối đa điểm: 6 điểm với tùy chọn PCSA-MCG80, 10 điểm với kết nối 
Cascade.

123,320,000 Japan

PCS-XA55

Bộ thiết bị HNTH PCS-XA55 bao gồm: Đầu Codec x 1, Camera CMOS HD 
chất lượng cao với độ phân giải lên đến 8-megapixel Pixel đã tích hợp Micro x 1.
Độ phân giải: 720p
Truyền dữ liệu trình chiếu với tùy chọn PCSA-DSG80
Kết nối đa điểm: hỗ trợ 2 điểm

107,860,000 Japan

PCS-XA80

Bộ thiết bị HNTH PCS-XA80 bao gồm: Đầu Codec x 1, Camera CMOS HD 
chất lượng cao với độ phân giải lên đến 8-megapixel Pixel đã tích hợp Micro x 1.
Độ phân giải: 720p
Truyền dữ liệu trình chiếu: với tùy chọn PCSA-DSG80
Kết nối đa điểm: 6 điểm với tùy chọn PCSA-MCG80, 10 điểm với kết nối 
Cascade.

127,350,000 Japan

STAND

Kệ thép đặt bộ thiết bị HNTH
- Hợp kim thép, sơn tĩnh điện
- Màu sắc: tùy chọn theo yêu cầu chủ đầu tư.
- Cao: 1,600cm
- Rộng: 90cm
- Ngang: 45cm
- Tải trọng: 50kg
- Có bánh xe bên dưới, dễ dàng di chuyển sang các khu vực phòng họp khác trong 
cùng 1 công ty.

9,660,000 Việt Nam

Điều kiện thương mại:
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
Miễn phí giao hàng tại nội thành Hà Nội và Hồ Chí Minh
Bảo hành 12 tháng tại trung tâm bảo hành của Phúc An
Thanh toán 100% ngay khi có thông báo giao hàng
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Phụ Kiện Tùy Chọn

Công ty cổ phần công nghệ Phúc An  trân trọng gửi tới Quý khách bảng giá sau:  ( báo giá chỉ mang tính chất tham khảo, liên hệ 
chúng tôi để có giá tốt nhất )

BẢNG GIÁ HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH SONY      
















