BÁO GIÁ ĐẠI LÝ
Kính gửi :

Quý Khách Hàng

Liên hệ :

NGÔ VĂN TRỊNH

ĐT: 0916.955.988

Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tuấn Linh trân trọng gửi đến Quý khách bảng báo giá các thiết bị viễn thông sau:
TT

TÊN HÀNG

CHỨC NĂNG - CÔNG DỤNG

GIÁ
ĐẠI LÝ

GIÁ BÁN LẺ

ORDER

ĐIỆN THOẠI HỮU TUYẾN PANASONIC
- Chức năng gọi lại số gần nhất.
- Điều chỉnh âm lượng chuông.
- Lựa chọn kiểu quay số Tone/Pulse.
- Truyền cuộc gọi trong nội bộ tổng đài.
- Năm màu: Trắng - đen - mận - xanh da trời - xanh tím than

$10.25

VND 240,000

OK

$13.50

VND 320,000

OK

KX-TS520

- Kiểu dáng thiết kế độc đáo mới lạ.
- Bàn phím to, dễ sử dụng, thao tác đơn giản.
- Hệ thống gọi bằng một phím bấm.
- Điều chỉnh âm lượng chuông với 3 mức lựa chọn.
- Đèn báo cuộc gọi đến.
- Chế độ Tone/Pulse.
- Bốn màu: Đen - Trắng - Xanh tím than - Trắng ngà.

$16.50

VND 400,000

OK

KX-T2371

- Nhớ được 14 số điện thoại, 06 nấc chỉnh âm lượng, 03 nấc chỉnh
chuông.
- Chức năng gọi lại số gần nhất.
- Lựa chọn kiểu quay số Tone/Pulse.
- Truyền cuộc gọi trong nội bộ tổng đài.
- Màu: Trắng
- Điều chỉnh âm lượng (4 mức lựa chọn)
- Chỉnh âm lượng chuông của máy.
- Gọi lại số gần nhất.
- Quay số nhanh: 10 số.
- Gọi nhanh băng 1 phím: 20 số.
- Có thể để bàn hoặc treo tường.
- Khóa bàn phím bằng mã.Đèn báo cuộc gọi.
- Màu: Trắng - Đen

$15.40

VND 450,000

OK

- Loa ngoài chất lượng cao,không cần dùng pin vẫn có thể sử
dụng được loa ngoài
- Tùy chỉnh tư thế máy theo 2 mức điều chỉnh cao hoặc thấp.
- Đèn báo cuộc gọi.Chức năng gọi lại số gần nhất.
- Điều chỉnh âm lượng chuông với 3 mức lựa chọn.
- Có thể để bàn hoặc treo tường.
- Quay số nhanh: 10 số.Gọi nhanh băng 1 phím: 20 số.
- Có khe cắm tai nghe.Màu: Trắng - Đen

$26.00

VND 690,000

OK

- Bộ nhớ số quay nhanh: 26 số điện thoại.
- SP-Phone (loa ngoài) hai chiều.
- Khoá đường dài và di động bằng mã.
- Chức năng gọi lại số gần nhất.
- Điều chỉnh âm lượng chuông.
- Lựa chọn kiểu quay số Tone/Pulse.
- Màu: Trắng

$27.00

VND 660,000

OK

1
KX-TS500

2

3

4

KX-TS820

5

KX-TS840

6

KX-T2373

7

KX-T2375

8

KX-TSC11

Màn hình hiển thị số gọi đi.
- Lưu được 10 số gọi đi.
- Bộ nhớ số quay nhanh 26 số điện thoại.
- SP-Phone (loa ngoài) hai chiều.
- Khoá đường dài và di động bằng mã.
- Chế độ gọi lại số gần nhất.Điều chỉnh âm lượng chuông.
-Lựa chọn kiểu quay số Tone/Pulse.

$36.00

VND 840,000

OK

Màn hình hiện số gọi đến.
- Lưu được 50 số gọi đến, 20 số gọi đi
- Khoá đường dài, di động bằng mã.
- Điều chỉnh âm lượng chuông.
- Lựa chọn kiểu quay số Tone/Pulse.
- Truyền cuộc gọi trong nội bộ tổng đài.
- Cài đặt ngày giờ.
- Màu: Trắng - Đen.

$20.00

VND 490,000

OK

$22.00

VND 610,000

OK

- Màn hình LCD hiển thị só gọi đến.
- Danh bạ 50 số.
- Gọi nhanh bằng 1 phím bấm: 20 số.
- Quay số nhanh: 10 số.
- SP-Phone( loa ngoài).
- Nhớ 50 số gọi đến, 20 số gọi đi.
- Chức năng tự động gọi lại.
- Ché độ câm tiếng, có nhạc chờ.
- Khóa bàn phím bằng mã.Đèn báo cuộc gọi.
- Có khe cắm tai nghe.
- Màu: Trắng.

$36.00

VND 960,000

OK

Màn hình LCD, hiển thị số gọi đến và gọi đi.
- 50 số gọi đến - 20 số gọi đi.
- Danh bạ 50 tên và số điện thoại.
- Sphone 2 chiều.
- Bàn phím to dễ sử dụng.
- Kiểu dáng mới lạ.
- Phím Navigator dễ sử dụng.
- Chế độ nhạc chờ cuộc gọi.
- Khoá bàn phím bằng mật khẩu.
- Bốn màu: Đen - Đỏ - Xanh tím than - Trắng ngà.

$29.80

VND 760,000

OK

Màn hình LCD, hiển thị số gọi đến và gọi đi.
- 50 số gọi đến - 20 số gọi đi.
- Danh bạ 50 tên và số điện thoại.
- Bàn phím to dễ sử dụng.Kiểu dáng mới lạ.
- Phím Navigator dễ sử dụng.
- Chế độ nhạc chờ cuộc gọi.
- Khoá bàn phím bằng mật khẩu.
- Bốn màu: Đen - Trắng - Đỏ- Trắng ngà.

9

KX-TS560

10

KX-TS880

11

KX-TS580

GIGASET 50xx
- 14 phím gọi nhanh.
- Chế độ câm tiếng.
- Có thể treo tường.

1

$12.50

VND 300,000 CALL

$15.50

VND 370,000 CALL

Gigaset E5005

2
Gigaset 5010

- 20 phím gọi nhanh.
- Chế độ câm tiếng.
- Chức năng khóa bàn phím .
- Có thể treo tường.
- Gọi trực tiếp (Baby call).

- Màn hình LCD hiển thị số gọi đi.
- 20 phím gọi nhanh.
- Gọi lại 5 số vừa gọi.
- Chế độ câm tiếng.
- Chức năng khóa bàn phím.
- Có thể treo tường.
- Nút khóa bàn phím.
- Gọi trực tiếp (Baby call).
- Có loa ngoài.

3

$26.50

VND 610,000 CALL

- Màn hình LCD hiển thị giờ, số gọi đến.
- 20 phím gọi nhanh.
- Gọi lại 5 số vừa gọi.Chế độ câm tiếng.
- Chức năng khóa bàn phím.Có thể treo tường.
- Nút khóa bàn phím.Gọi trực tiếp (Baby call).
- Có loa ngoài.

$41.00

VND 930,000

OK

- Màn hình LCD 2 dòng hiển thị.
- Gọi trực tiếp (Baby call).
- Hiển thị số gọi đến.

$53.50

VND 1,240,000

OK

- Màn hình LCD với cảm ứng chuyển động, tự động bật đèn màn
hình và đèn bàn phím.
- 6 phím gọi nhanh lưu tên (sáng đèn khi có cuộc gọi đến hoặc gọi
nhỡ).Nhớ 5 số vừa gọi.Chức năng babyphone.
- Chế độ câm tiếng.Có loa ngoài.

$42.00

VND 950,000

OK

- Có 8 màu lựa chọn: Tím - Trắng - Đen - Đỏ - Nâu - Hồng Cam - Vàng.
- Mở rộng tối đa tới 6 tay con
- Hạn chế cuộc gọi với 6 mức cấm
- Hiện và lưu 50 số hoặc tên gọi đến, 10 số gọi đi.
- Danh bạ lưu 50 tên và số.Quay số nhanh 9 số.
- 14 âm điệu chuông/6 kiểu chuông trên tay con.
- Đàm thoại hội nghị giữa các tay con
- Màn hình có đèn chiếu sáng màu cam
- Thời gian chờ lên tới 150 giờ, thời gian đàm thoại liên tục 17giờ.

$28.20

VND 720,000

OK

- Có 4 màu lựa chọn: Tím - Trắng - Đen - Đỏ
- Chức năng giống như điện thoại KX-TG1311
- Cấu hình ban đầu gồm: 01 máy mẹ + 01 tay con

$48.20

VND 1,190,000

OK

- Có 2 màu lựa chọn: Tím - Đen.
- Chức năng giống như điện thoại KX-TG1311
- Cấu hình ban đầu gồm: 01 máy mẹ + 02 tay con

$63.50

VND 1,570,000

OK

- Chức năng giống như điện thoại KX-TG1100
- Cấu hình ban đầu gồm: 01 máy mẹ + 01 tay con.
- 2 màu lựa chọn: Bạc - Titan.

$49.30

VND 1,220,000

OK

Gigaset 5015

4
Gigaset 5020

5
Gigaset 5030

6
Gigaset 5040

ĐIỆN THOẠI VÔ TUYẾN
PANASONIC - DECT THÂN THIỆN

1

KX-TG1311

2

KX-TG1312

3
KX-TG1313

4
KX-TG1102

5

KX-TG1611

- Màn hình LCD.Danh bạ lưu 50 tên và số.
- Hiển thị 50 số gọi đến, 10 số gọi đi.
- Có thể lưu số và danh bạ, chỉnh âm lượng khi đang đàm thoại.
- Chế độ câm tiếng.9 ngôn ngữ để lựa chọn.
- Chức năng khóa bàn phím.
- Thời gian đàm thoại lên tới 15h, thời gian chờ 170h.
- Chức năng truyền cuộc gọi, đàm thoại giữa các tay con.
- Màu sắc: Vàng kem, Tím, Xanh,Đen,Đỏ.

$29.70

VND 730,000

OK

Điện thoại Decphone thế hệ ECO - Tiết kiệm điện năng tới
90%. Có 5 màu Xanh - Xám - Trắng Ngà - Đen Titan - Đỏ
- Màn hình LCD màu hổ phách hiển thị ngày giờ.
- Sphone trên tay con.Chế độ "câm tiếng".
- Danh bạ 50 tên và số.Hiển thị số gọi đến.
- Hiển thị ngày giờ và có chức năng báo thức.
- Gọi lại 10 số gần nhất.Chức năng khóa bàn phím.
- 15 nhạc chuông và 14 ngôn ngữ lụa chọn.
- Thời gian đàm thoại 18h, thời gian chờ 170h.
- Khả năng mở rộng: 6 tay con.

$33.00

VND 820,000

OK

- Chức năng giống như điện thoại KX-TG2511
- Cấu hình ban đầu gồm: 01 máy mẹ + 01 tay con.
- 2 màu lựa chọn: Xám - Đen Titan.

$52.20

VND 1,290,000

OK

$34.50

VND 850,000

OK

$40.00

VND 1,070,000

OK

$66.70

VND 1,750,000

OK

PANASONIC - DECT THẾ HỆ ECO

1

KX-TG2511

2
KX-TG2512

Điện thoại Decphone thế hệ ECO - Tiết kiệm điện năng tới
90%. Có 5 màu Xanh - Xám - Trắng - Đen Titan - Hồng
- Màn hình LCD màu hổ phách hiển thị ngày giờ.
- Sphone trên tay con.
- Danh bạ 50 tên và số.Hiển thị số gọi đến.
- Hiển thị ngày giờ và có chức năng báo thức.
- Gọi lại 10 số gần nhất.Chế độ "câm tiếng".
- Thời gian đàm thoại 18h, thời gian chờ 170h.
- Khả năng mở rộng: 6 tay con.

3

KX-TG2711
Model mới thay thế điện thoại KX-TG6611(tính năng tương
đương) - Điện thoại Eco Dect “Mất điện dùng được”
- Phím chức năng thông minh với các tính năng: báo cuộc gọi đến,
tắt chuông báo thức…
- Màn hình LCD hiển thị rõ nét.Có đèn màn hình và đèn bàn phím
Danh bạ lưu 100 tên và số.Hiển thị 50 số gọi đến*, nhớ 10 số gọi
đi Trả lời bằng phím bất kì
- Có loa ngoài trên tay con.Chế độ điều chỉnh âm giọng nói
- Chế độ câm tiếng, chức năng khóa bàn phím 14 ngôn ngữ để lựa
chọn.Thời gian thoại lên tới 15h, thời gian chờ 170h
- Chức năng chuyển cuộc gọi, đàm thoại giữa các tay con.
- Hạn chế cuộc gọi, chặn cuộc gọi đến*.
- Chống nghe thông với chế độ “Privacy Mode”.

4

KX-TG6711
Model mới thay thế điện thoại KX-TG6612(tính năng tương
đương)
- Điện thoại Eco Dect “Mất điện dùng được”
- Chức năng tương tự máy điện thoại KX-TG6711
- Cấu hình ban đầu gồm : 01 máy mẹ + 01 tay con.

5

KX-TG6712

PANASONIC - DECT VIP

1

KX-TG6451

2

KX-TG6461

3

- Mất điện máy mẹ dùng được.
- Máy con OK cốc sạc rời.
- Màn hình màu cam.
- Danh bạ lưu 100 số điện thoại trên máy mẹ, 100 tên và số điện
thoại trên tay con.
- Nhớ 50 số điện thoại gọi đến - 10 số gọi đi.
- Với 13 ngôn ngữ và 06 kiểu chuông lựa chọn.
- Có giá treo tường.

$82.00

VND 2,030,000

OK

- Mất điện máy mẹ dùng được.
- Máy con OK cốc sạc rời.
- Màn hình màu cam.
- Danh bạ lưu 100 số điện thoại trên máy mẹ, 100 tên và số điện
thoại trên tay con.
- Nhớ 50 số điện thoại gọi đến - 10 số gọi đi.
- Với 13 ngôn ngữ và 06 kiểu chuông lựa chọn.
- Trả lời tự động, để lại lời nhắn.Có giá treo tường.

$87.00

VND 2,150,000

OK

- Tay con mở rộng cho máy: KX-TG6411 - KX-TG6412 - KXTG6451 - KX-TG6461

$37.00

VND 880,000

ORDER

$28.30

VND 670,000

OK

$46.30

VND 1,110,000

OK

KX-TGA641

SIEMENS DECT GIGASET

1

A120

Cốc sạc nhỏ gọn - phím bấm linh hoạt - dễ sử dụng.
- Danh bạ 50 tên và số.hiển thị số gọi đến,nhớ 50 số gọi nhỡ.
- 8 phím gọi tắt (từ 2 đến 9).5 mức đổ chuông, câm tiếng
- 10 kiểu nhạc chuông.
- Gọi lại 10 số vừa gọi.
- Chế độ Eco Mode plus-tiết kiệm điện năng.
- Mở rộng lên đến 4 tay con.Có 2 màu: Đen, Đỏ.
MADE IN GERMANY
- Chức năng giống như điện thoại A120
- Cấu hình ban đầu gồm: 01 máy mẹ + 01 tay con.
Màu : Đen

2
A120 Duo

3

AS300

- Màn hình LCD màu hổ phách, hiển thị ngày - giờ.
- Danh bạ 60 tên và số, nhớ 10 số gọi đi, 25 số gọi nhỡ.
- 10 nhạc chuông, 28 ngôn ngữ lựa chọn.
- Chế độ câm tiếng và khóa phím.Có speakerphone.
- Thời gian thoại 20h, thời gian chờ: 220h.
- Đàm thoại hội nghị.Khả năng mở rộng: 4 tay con.
- Có đèn bàn phím.MADE IN GERMANY.

- Chức năng giống như điện thoại AS300
- Cấu hình ban đầu gồm: 01 máy mẹ + 01 tay con.

4

AS300Duo

$37.00

VND 890,000 CALL

$64.50

VND 1,550,000 CALL

BÁO GIÁ ĐẠI LÝ
Quý khách hàng

Kính gửi:
Tên công ty:
Địa chỉ:

Công ty TNHH đầu tư TM Tuấn Linh xin gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá các sản phẩm mà chúng tôi đang phân phối như sau:

1. Điện thoại Alcatel- Thương hiệu Pháp- Xuất xứ Trung Quốc
STT

TÊN HÀNG

1
AL-Slim

2

AL- 9416

TÍNH NĂNG - CÔNG DỤNG

GIÁ ĐẠI LÝ

GIÁ BÁN LẺ

ORDER

o Máy điện thoại để bản, có thể treo tường
o Chức năng gọi lại số điện thoại gần nhất
o Chức năng Flash chuyển cuộc gọi
o Có thể sử dụng làm máy thử đường dây

$6.20

VND 160,000

OK

o Điện thoại cố định, có thể treo tường
o Điều chỉnh âm lượng tai nghe, chuông
o Chức năng gọi lại số gần nhất
o Đèn báo chuông reo
o Chức năng Flash
o Chuyển đổi Tone/ Pulse
o Mầu : Trắng

$8.50

VND 210,000

ORDER

$14.00

VND 330,000

OK

2. Điện thoại RCA - Thương hiệu Mỹ - Xuất xứ Trung Quốc

1

RT 5401

o Điện thoại cố định thiết kế hoành tráng
o Chức năng ghi âm lên đến 40 phút
o Chức năng điều chỉnh tốc độ phát lời nhắn
o Màn hình hiển thị số
o Phím định hướng 4 chièu
o Chức năng điều chỉnh âm lượng chuông, loa ngoài
o Danh bạ lưu 99 số điện thoại và tên người.

3. Điện thoại UNIDEN- Thương hiệu Mỹ- Xuất xứ Trung Quốc

1

o Điện thoại cố định, có thể treo tường
o Phù hợp sử dụng trong phòng bếp, phòng tắm
o Có thể sử dụng làm điện thoại thử đường dây
o Phím bấm to, dễ sử dụng
o Điều chỉnh tắt, bật chuông
o Chuyển đổi Tone/ Pulse
o Chuyển đổi Flastime.Chức năng gọi lại số gần nhất

$5.50

VND 150,000

OK

o Điện thoại cố định không màn hình, có thể treo tường
o Đèn báo chuông reo, tin nhắn thoại
o 10 cửa gán số gọi nhanh
o 10 phím gọi tắt
o 01 phím gán số nóng
o Chức năng gọi lại số gần nhất.Hai mầu: Đen- Trắng

$8.00

VND 220,000

OK

o Điện thoại cố định không màn hình, có thể treo tường
o Chức năng speaker phone- loa ngoài
o Đèn báo chuông reo, tin nhắn thoại
o 10 cửa gán số gọi nhanh
o 10 phím gọi tắt
o 01 phím gán số nóng
o Chức năng gọi lại số gần nhất
o Hai mầu: Đen- Trắng

$10.30

VND 280,000

OK

AS 7101

2

AS- 7201

3

AS-7301

Trang 6

4

AS-7401

5

o Điện thoại cố định, thiết kế sang trọng
o Màn hình hiển thị số gọi đến, gọi đi ,
ngày giờ, chi tiết cuộc gọi
o Đèn màn hình mầu Vàng Cam
o 8 phím lưu trữ sô gọi nhanh bằng 1 phím bấm
o Danh bạ lưu 68 số
o Có khả năng kết nối tai nghe
o Loa ngoài 2 chiều kỹ thuật số

$12.00

VND 320,000

OK

o Điện thoại cố định, thiết kế sang trọng
o Phím bấm to, dễ dàng sử dụng
o Màn hình hiển thị số gọi đến, gọi đi , ngày giờ, chi tiết cuộc
gọi
o Đèn màn hình mầu Vàng Cam
o 8 phím lưu trữ sô gọi nhanh bằng 1 phím bấm
o Danh bạ lưu 68 số
o Có khả năng kết nối tai nghe
o Loa ngoài 2 chiều kỹ thuật số

$12.81

VND 340,000

OK

o Điện thoại cố định, thiết kế lịch sự
o Đèn màn hình mầu xanh dương
o Chức năng điều chỉnh âm lượng chuông, loa ngoài
o Chức năng hiện thị số gọi đi, gọi đến, ngày giờ
o Speaker phone 2 chiều rõ nét

$13.35

VND 350,000

OK

o Điện thoại cố định, hiện đại với 2 line vào
o Sử dụng được 2 line vào hoạt động độc lập
o Khả năng lưu 52 số gọi đến và 10 số gọi đi.
o Màn hình hiển thị chi tiết cuộc gọi, số điện thoại.
o Chức năng đàm thoại hội nghị 03 bên
o Chức năng báo thức.
o Chức năng cấm làm phiền
o Nhạc chờ khi ấn phím Hold.
o Lựa chọn Flash 100ms/300ms/600ms

$20.00

VND 530,000

OK

Màn hình LCD hiển thị số lớn
Hiển thị ngày giờ.Điều chỉnh âm lượng chuông
Hiển thị số gọi đến*.Nhớ 50 số đã gọi
8 số gọi bằng 1 phím bấm
10 phím gọi nhanh.Chức năng gọi lại số gần nhất
Loa ngoài 2 chiều, không cần dùng pin
Điều chỉnh âm lượng loa ngoài.Chế độ nhạc chờ

$11.00

VND 280,000

OK

o Bộ hai tay của AS 8116

$28.00

VND 710,000

Call

o Màn hình LCD hiển thị số và chữ lớn.
o Danh bạ 20 số, 10 số gọi đến, 5 số gọi đi.
o Khả năng mở rộng tới 5 tay con, truyền cuộc gọi giữa các tay
con.
o Chế độ câm tiếng.
o Chức năng khóa bàn phím.
o 4 màu lựa chọn: Trắng - Đen - Xanh - Đỏ.

$15.38

VND 390,000

OK

$61.51

VND 1,530,000

OK

AS-7402

6

AS 7404

7

AS 7502

8

AS 7412
9
AS-8116-2

10

AS1101

o Điện thoại kéo dài kỹ thuật số: 01 mẹ + 01 con kéo dài
o Màn hình màu xanh LCD
o Danh bạ 200 số, nhớ 30 số gọi đến, 10 số gọi đi.
o Speaker phone trên máy mẹ và con.
o Đèn báo tin nhắn trên tay con.
o Hệ thống trả lời tự động kỹ thuật số .
o Phạm vi phát sóng rộng.

11

AS1052-2R

Trang 7

1
NP-1201

o Điện thoại để bàn, thiết kế đơn giản
o Có thể treo tường
o Chức năng gọi lại số điện thoại gần nhất
o Chức năng truyền cuộc gọi trong nội bộ tổng đài
o Hai mầu: Đen- Trắng

Trang 8

$5.20

VND 140,000

OK

2

o Điện thoại cố định, để bàn, có thể treo tường.
o Điều chỉnh âm lượng chuông
o Điều chỉnh Flash
o Phím bấm bằng cao su
o Mầu sắc: Đỏ- Xanh- Đen- Trắng

$5.60

VND 150,000

OK

o Điện thoại để bàn hoặc treo tường., thiết kế hiện tại, phù hợp
sử dụng trong gia đình, văn phòng
o Điều chỉnh âm lượng chuông
o Chức năng redial.6 phím gọi nhanh.
o Đặc biệt, tích hợp sẵn phím 171

$6.50

VND 160,000

OK

o Điện thoại để bàn hoặc treo tường.
o Có phím speakerphone.
o Chọn chế độ Tone/Pulse.
o Chế độ nhạc chờ, redial
o Chức năng câm tiếng
o Chức năng khóa phím, redial
o Điều chỉnh âm lượng chuông

$6.00

VND 160,000

OK

$8.20

VND 210,000

OK

$8.50

VND 220,000

OK

$9.80

VND 250,000

OK

$9.30

VND 240,000

OK

NP-1202

3
NP-1203

4

NP-1301
o Điện thoại để bàn, thiết kế hiện tại, phù hợp
dụng trong gia đình, văn phòng
o Màn hình hiển thị số gọi đến, ngày giờ, chi tiết
cuộc gọi
o Đèn màn hình màu xanh
o Khả năng nhớ 10 số gọi đi, 22 số gọi đến
o Loa ngoài 2 chiều
o Chức năng hẹn giờ máy tính
o 10 kiểu chuông đa âm
o 8 kiểu chuông đơn âm

5

sử
các

NP-1402
o Điện thoại để bàn có màn hình hiển thị số gọi đi, gọi đến
o Loa ngoài 2 chiều
o Đèn báo cuộc gọi đến
o 8 kiểu chuông lựa chọn
o Nhớ 5 số gọi đi gần nhất
o Danh bạ lưu 30 số
o Điều chỉnh âm lượng chuông

6

NP -1405
o Điện thoại để bàn, thiết kế hiện tại, phù hợp
dụng trong gia đình, văn phòng
o Màn hình hiển thị số gọi đến, ngày giờ, chi tiết các
gọi
o Màn hình lớn, dèn màn hình mầu xanh
o Khả năng nhớ 10 số gọi đi, 22 số gọi đến
o Loa ngoài 2 chiều
o Chức năng hẹn giờ máy tính
o 10 kiểu chuông đa âm,8 kiểu chuông đơn âm

7

sử
cuộc

NP-1403
o Điện thoại để bàn, thiết kế hiện tại, phù hợp
dụng trong gia đình, văn phòng
o Màn hình hiển thị số gọi đến, ngày giờ, chi tiết các
gọi
o Đèn màn hình mầu xanh
o Khả năng nhớ 10 số gọi đi, 22 số gọi đến
o Loa ngoài 2 chiều
o Chức năng hẹn giờ máy tính
o 10 kiểu chuông đa âm,8 kiểu chuông đơn âm
o Đặc biệt, tích hợp sẵn phím 171

8

NP-1404

Trang 9

sử
cuộc

5. Điện thoại Motorola - Thương hiệu

1

Điện thoại Decphone thế hệ ECO - Tiết kiệm điện năng.
- Cấu hình ban đầu: 1 mẹ + 1 tay con.
- Màn hình LCD hiển thị số gọi đến.
- Đèn màn hình, Sphone trên tay con.
- Danh bạ 50 tên và số.
- Nhờ 40 số gọi đến.
- Hiển thị ngày giờ và có chức năng báo thức.
- Gọi lại 10 số gần nhất.
- Chế độ "câm tiếng".
- Chức năng khóa bàn phím.
- 10 nhạc chuông và 17 ngôn ngữ lụa chọn.
- Thời gian đàm thoại 12h, thời gian chờ 250h.
- Khả năng mở rộng: 5 tay con.

$18.50

VND 460,000

Call

- Chức năng giống như điện thoại C601
- Cấu hình ban đầu gồm: 01 máy mẹ + 01 tay con.

$20.00

VND 520,000

Call

VND 890,000

Call

C601

2

C602
6. Bộ đàm giám sát- Xuất xứ Trung Quốc
Màn hình LCD, có 22 kênh tần số,
- 5 kiểu chuông lựa chọn
- Chế độ khóa bàn phím.
- Tự động dò tần số.
- Bộ 2 tay, khả năng kết nối tời 20 tay.
- Cự ly: 500 - 800m

1

$35.00

GMR 2200-2

Trang 10

