
 

 

                                                                                        Đà Nẵng, Ngày 09 tháng 09 năm 2019 

 

Kính gửi:  
 

Công ty TNHH Ánh Nguyệt Cƣờng  kính gửi đến Quý Công ty lời chào trân trọng! 

Cùng với sự phát triển của xã hội, sự phát triển của công nghệ, ngày nay máy bộ đàm - thiết bị an ninh là những thiết 

bị không thể thiếu trong mọi lĩnh vực, từ nhà hàng, khách sạn, cao ốc văn phòng cho đến các công trình xây dựng và 

đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh bảo vệ. 

Công ty TNHH Ánh Nguyệt Cƣờng  tự hào là đơn vị chuyên nghiệp phân phối các sản phẩm máy bộ đàm trong cả 

nước với kinh nghiệm nhiều năm. Đặc biệt là sản phẩm máy bộ đàm KBC, đã và đang khẳng định được thương hiệu 

của mình với giá cả cạnh tranh, đáp ứng được tất cả các lĩnh vực, đi kèm với đó là chất lượng sản phẩm tốt sánh 

ngang với các sản phẩm mang thương hiệu Quốc tế. 

Công ty chúng tôi xin trân trọng gửi bảng giá máy bộ đàm cầm tay sau:  

BÁO GIÁ BỘ ĐÀM CẦM TAY – THƢƠNG HIỆU KBC 

(100% thiết bị đồng bộ chính hãng ) 
 

ĐẶC ĐIỂM NHẬN DIỆN BỘ ĐÀM THƢƠNG HIỆU KBC 

 Sản phẩm độc quyền có logo KBC trên tất cả các sản phẩm, luôn có tem chính hãng KBC, tem hợp 

chuẩn hợp quy ICT và tem chống hàng giả của Bộ Công An đi kèm (Designed by KBC, manufactured 

in China)

 Thiết kế 16 kênh. Công suất hoạt động 1W - 10W

 Cự ly: 1 km ~ 5 km trong không gian đường thẳng (môi trường lý tưởng)

 Dải tần làm việc:

+ UHF: 400 - 470 MHz + VHF: 136 - 174MHz 

 Cách nhận diện bộ đàm KBC chính hãng:

 Mặt trước thân máy bộ đàm luôn có logo KBC 

 Phần main bên trong thân máy màu vàng, main được in nổi logo KBC 

 Trên thân máy và phụ kiện luôn có tem chống hàng giả của Bộ Công An, tem hợp chuẩn hợp 

quy ICT, tem bảo hành chính hãng KBC 

 Trên logo của KBC luôn có chữ “R” nghĩa là Registered (thương hiệu đã được đăng kí với cơ 

quan nhà nước) giúp khách hàng nhận ra mình đang sử dụng sản phẩm, thương hiệu đáng tin cậy 

 Bảo hành 24 tháng cho thân máy, 12 tháng cho phụ kiện và đặc biệt có chế độ đổi mới 1 đổi 1 trong 

vòng 03 tháng đầu.
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CHỦNG LOẠI MÁY BỘ ĐÀM 

 

LĨNH VỰC ƢU TIÊN 

SỬ DỤNG 

ĐƠN GIÁ 

(CHƢA VAT) 

 

HÌNH ẢNH 

SẢN PHẨM GIÁ SL 
GIÁ ĐẠI 

LÝ 

01 KBC PT-U100 UHF 16 kênh Công 

suất 5W. 

- Kết cấu nhỏ gọn, âm thanh to rõ, hoạt 

động ổn định 

- Tổ chức sự kiện 

- Nhà hàng, quán 

Cafe,Karaoke, 

Khách sạn 2sao,.. 

Call 800.000 
 

 



 

 

 

 Các phụ kiện kèm theo: 

 Pin LiOn (sạc nhồi) KBP-100 3.7V, 

dung lƣợng pin: 2100mAh 

 Cài lưng, Angten, HDSD 

 Sạc bàn KBS – 100 

-Phù hợp cho phạm vi liên lạc <1km 

- Dùng trong nhà 

xưởng, an ninh 

bảo vệ,…. 

   

Pin máy bộ đàm KBC PT-U100 -  250.000  

Sạc bộ đàm KBC PT-U100 -  250.000  

 Angten bộ đàm KBC PT-U100 -  160.000  

02 KBC PT-169/196 VHF/UHF 16 kênh 

Công suất 5W. 

- Kết cấu rắn chắc, âm thanh to rõ, 

hoạt động ổn định 

Các phụ kiện kèm theo: 

 Pin LiOn (sạc nhồi) KBP-169/196 

7.4V, dung lƣợng pin: 2500mAh 

 Cài lưng, Angten, HDSD 

 Sạc bàn KBS – 169/196 

-Phù hợp cho phạm vi liên lạc khoảng 

1km - 3km 

- Dịch vụ Bảo vệ, 

Vệ sinh công 

nghiệp,… 

- Nhà hàng có 

phạm vi rộng, 

khách sạn, 

Resort, Đội 

CSGT,… 

- Xây dựng, nhà 

xưởng rộng,… 

 1.250.000  

 

 
 

 

Pin máy bộ đàm KBC PT196 -  350.000  

Sạc bộ đàm KBC PT196 -  360.000  

Angten bộ đàm KBC PT196 -  190.000  

03 KBC PT-6000/7000 VHF/UHF 

16 kênh Công suất 10W 

- Kết cấu rắn chắc, âm thanh trong 

rõ, hoạt động ổn định 

- Có chức năng báo động khi sự cố 

xảy ra 

Các phụ kiện kèm theo: 

 Pin LiOn (sạc nhồi) KBP- 

6000/7000 7.4V, dung lƣợng pin: 

4800mAh 

 Cài lưng, Angten, HDSD 

 Sạc bàn KBS – 100 

-Phù hợp cho phạm vi liên lạc khoảng 

3km - 5km 

- Dịch vụ bảo vệ, 

Xây dựng,… 

- Sân Golf, Resort, 

khách sạn, Đóng 

tàu, Cảng biển,… 

- Khách sạn 4, 5 

sao, Ban quản lý 

tòa nhà,… 

- Ban chỉ huy quân 

sự, đội CSGT,… 

 2.200.000  

 

 

 

 

Pin máy bộ đàm KBC PT7000 -  550.000  

Sạc bộ đàm KBC PT7000 (cả bộ bao 

gồm cốc sạc và adapter) 

-  600.000  

Angten bộ đàm KBC PT7000 -  220.000  

 

 



 

 

 

PHỤ KIỆN BỘ ĐÀM CHÍNH HÃNG 

01 Tai nghe cao cấp dùng cho máy bộ 

đàm KBC 

- Bảo hành 01 tháng 

- Nhà hàng, khách 

sạn, bảo vệ,… 

- Công ty sự 

kiện… 

 260.000 
 

 

02 Tai nghe ống hơi xoắn trong dùng 

cho máy bộ đàm KBC 

- Bảo hành 01 tháng 

- Nhà hàng, khách 

sạn, bảo vệ,… 

- Công ty sự 

kiện… 

 210.000  

 

03 Tai nghe tiêu chuẩn dùng cho máy bộ 

đàm KBC 

- Bảo hành 01 tháng 

- Nhà hàng, khách 

sạn, bảo vệ,… 

- Công ty sự 

kiện… 

 180.000  

 

04 Tai nghe tiêu chuẩn dùng cho máy bộ 

đàm KBC 

- Không bảo hành 

- Nhà hàng, khách 

sạn, bảo vệ,… 

- Công ty sự 

kiện… 

 130.000  

 

 Thông tin bán hàng: 

- Sản phẩm đồng bộ 100% chính hãng, có tem chống hàng giả của Bộ Công An, có tem ICT (Chứng nhận 

đủ điều kiện bán và sử dụng bộ đàm cũng như cấp phép tần số theo quy định của luật tần số vô tuyến 

điện), tem bảo hành chính hãng KBC 

- Giao hàng miễn phí tận nơi trên toàn quốc theo yêu cầu của đại lý 

- Hỗ trợ máy mẫu MIỄN PHÍ mỗi model ít nhất là 02 bộ 

- Hỗ trợ hàng lưu kho cho đại lý chỉ cần đặt cọc 50%, có thể trả lại và hoàn tiền đặt cọc (chi tiết trong hợp 

đồng) 

- Hỗ trợ bộ nhận diện thương hiệu KBC bao gồm: Catalog, phiếu bảo hành, phong bì thư, thiệp chúc mừng, 

bao bì,… 

- Các sản phẩm đƣợc tính theo giá bán sỉ mà không cần cam kết doanh số tối thiểu hàng tháng 

- Thanh toán 50% giá trị đơn hàng, 50% còn lại theo thỏa thuận thanh toán vào cuối tháng (Chi tiết trong 

hợp đồng) 

- Hạn mức công nợ lên đến 50.000.000đ 

 Thông tin sau bán hàng: 

- Mọi sản phẩm KBC đều có hóa đơn chứng từ hợp lệ, có phiếu bảo hành, xuất hàng theo đúng seri sản 

phẩm 

- Thực hiện chính sách bảo hành nhanh: 1 đổi 1 đối với sản phẩm xác định ngay đƣợc lỗi, các sản phẩm 

chờ test sẽ báo lại thời gian bảo hành chính xác, chậm nhất là 03 ngày 

- Hỗ trợ bảo hành tận nơi với cả khách hàng của đại lý tại các thành phố có đặt trụ sở của KBC (tức 

TP. Hà Nội, TP.Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh) 

- Thực hiện cam kết 100%: về thời gian bảo hành – đổi mới sản phẩm 03 tháng đầu. 

 Thông tin thƣơng mại: Công ty TNHH Ánh Nguyệt Cường. Đại chỉ: Đặng Huy Tá – Hòa Minh – Liên 

Chiểu - Đà Nẵng Điện thoại : 0915.878.525 

 


