
Kính Gửi Quý ĐẠi lý:   Bảo hành 12 tháng

STT hình ảnh THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THIẾT BỊ  SÂN KHẤU
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Đèn sân 
khấu 9W- 54 

bóng
Đèn par led

RGBW 54x9w LED PAR 7 in 1 Chiếu sáng 
giai đoạn, Great cho Club, Hiển thị Dj,  

Phòng khiêu vũ, Bands, Hiển thị thanh vv
Độ sáng LED mạnh mẽ: 54 bóng đèn Led 

(12 màu, 18 màu xanh lá cây, 18 màu 
xanh, 6 màu trắng), tạo ra ánh sáng tĩnh 
và thay đổi màu sắc mạnh. Sử dụng độ 

truyền cao của ống kính acrylic, góc 



Máy tạo khói 
1000W

  Máy phun khói 1000w đi kèm cùng 
máy là 2 tay điều khiển, một tay dây bấm 

có chiều dài 2 mét và một remote điều 
khiển từ xa.

Thông số kỹ thuật:
– Hiệu điện thế:AC120V/230V　

– Tần số:50-60Hz　
– Công suất tổng: 1000W　

– Cường độ:F10A
– Dung tích bình chứa:1.L　

– Tốc độ phun:5600cuft/min　
– Thời gian khởi động :8min
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Máy tạo khói 

3000W

Máy tạo khói công suất lớn 3000W dùng 
cho các sân khấu lớn, không gian rộng – 
thoáng – ngoài trời, các quán bar, phòng 

hát có diện tích từ 100 đến 200 mét 
vuông trở lên. Đây là loại mày khói công 
suất lớn nhất trên thị trường hiện nay, 
tạo ra làn khói cực dày, lưu lượng cực 

lớn, đủ đáp ứng cho tất cả mọi nhu cầu 

8



THIẾT BỊ  ÂM THANH - KARAOKE

11
Dung dịch 

tạo khói 
Rabit

Dung dịch tạo khói không gây hại cho 
sức khỏe con người, mỗi bình chứa 4,5lit 
dùng được cho tất cả các loại máy phun 
khói. Đây là dòng dung dịch khói không 
mùi thơm, giá rẻ rất phù hợp dành cho 
các đơn vị dùng trong công nghiệp, như 

thử ống thông gió công trình, test các 
thiết bị báo cháy….Dung dịch khói DJ 
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Dung dịch 

tạo khói

Dung dịch tạo khói không gây hại cho 
sức khỏe con người, mỗi bình chứa 4,5lit 
dùng được cho tất cả các loại máy phun 
khói. Đây là dòng dung dịch khói không 
mùi thơm, giá rẻ rất phù hợp dành cho 
các đơn vị dùng trong công nghiệp, như 

thử ống thông gió công trình, test các 
thiết bị báo cháy….Dung dịch khói DJ 



Thông số kỹ thuật loa  151
- Cấp 100V - 20W

- Công suất 40W / 8ohm
- Peak: 80W

- Màng loa giấy Carbon.
- Thùng loa bằng nhựa Compostie.

- Dải tần: 50hz-16Khz
- Phủ âm: 7-9m.

- Trọng lượng: 3,2kg/ đôi

LOA TAY B-
151 

14

Loa Karaoke 
DIHO 

OK102
(cái)

Loa Karaoke DIHO OK102 với cấu trúc 
thiết kế hiện đại đã tạo nên âm thanh 
cực kỳ trong trẻo và thanh thoát. Loa 

Bass của DiHo OK102 tiếng cực chắc và 
sâu. Vì vậy dòng loa DiHo OK102 có thể 

vừa hát karaoke và vừa nghe nhạc được. 
Với tính chất chất đặc biệt này giúp bạn 
có thể sự hiệu quả tối đa của dòng sản 

phẩm này. DiHo OK 102 là dòng sản 



CỤC ĐẨY 
YAMAHA XP 

7000S

Xuất xứ: Trung Quốc
Tổng độ méo sóng hài 0,1 %

Băng thông công suất 8ohm là 700 x 2 W, 
4 ohm là 930 x2 W

Đáp tuyến tần số 10Hz - 40kHz
Tiêu thụ điện 650W

Màu sắc Đen
Kích thước( R x C x D) 480 x 456 x 88

Trọng lượng 14kg
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 Micro 

không dây 
UGX8 II

Mã sản phẩm: UGX8 II
Nhà sản xuất: Trung Quốc
Bảo hành chính hãng: 12 tháng
Số tay Micro: 02
Màu sắc: Trắng và vàng sang trọng
Loại Pin:  AA 1.5V (thời gian sử dụng 8 
giờ)
Khoảng cách thu phát: 100m
Tần số đáp ứng: 80 Hz – 18 KHz
Tỷ lệ méo tiếng: < 0.5 %
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21
ANY CAST 

(HDMI)

CPU: AM8251
Ram: 256M, Nand fash 128M
Chuẩn Wifi: IEEE 802.11 b/g/n
Power: 400mA 5V (có thể lấy nguồn từ 
cổng USB của tivi)
Hỗ trợ Media:
Âm thanh: Mp3,WMA, WAV, OGG, AAC, 
FLAC, 3GP…
Video: MP4, MKV, AVI, RM, RMVB, MOV, 

19 Vang số x6

Echo
1. Bộ lọc băng thông thấp: 5,99 Hz – 

20.6KHz
2. Vang cao qua bộ lọc: 0Hz – 1000Hz

3. Vang cân bằng tham số: 3 phần
4. Tiếng vang mức độ: 0 đến 100%

5. Vang mức độ âm thanh trực tiếp:. 0 
đến 100%

6. Trước tiếng vang chậm trễ: 0 ~ 500ms
7. Cánh trước tiếng vang chậm trễ: 0 ~ ± 



Bộ chuyển 
đổi Optical 

Audio to 
RCA Audio – 

Digital to 
Analog 

Audio R/L

Chuyển đổi âm thanh optical từ Smart 
TV ra âm ly AV, chuyển đổi TV không có 
âm thanh AV ra dàn âm thanh

– Chuyển đổi từ tín hiệu Quang hoặc 
Coaxial sang Audio R/L

– Đầu vào  là tín hiệu Quang, Coaxial
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