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Công ty VISTACO xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng đến các sản phẩm và dịch vụ của Vistaco. Xin
kính gửi Qúy Khách bảng chào giá chi tiết các thiết bị / dịch vụ như sau:
STT

TÊN HÀNG

1

MÁY CHIẾU SONY
DX220

2

MÁY CHIẾU SONY VPL DX240

3

MÁY CHIẾU SONY VPLDX270

4

MÁY CHIẾU SONY VPLDW240

THÔNG TIN SẢN PHẨM

SL

ĐG(VND)

TT(VND)

MÁY CHIẾU SONY VPL-DX220
- Cường độ sáng: 2.600 Ansi Lument, công nghệ 3LCD 0.63".
Công nghệ xử lý tín hiệu nâng cao nhận thức để tăng cường tái tạo màu sắc và
chiếu rõ nét. Bên cạnh đó công nghệ panel Sony 3LCD c
Độ phân giải chuẩn: XGA (1024x768 Pixels)
- Độ phân giải tối đa: UXGA(1600 x 1200pixels)
- Độ tương phản: 3.000:1; Zoom cơ: 1.2x
- Trình chiếu từ 30” tới 300” (0.76 m tới 7.62m)
- Tuổi thọ bóng đèn lên tới 6.000 (H)
- Chỉnh vuông hình theo chiều dọc: +/-30O (Keystone)
- Kết nối đầu vào: 1-RGB, 1-HDMI, 1-Composite,1-Stereo Jack
- Kích thước (WxHxD): 315x75x230.5 mm
- Loa: 1W (Mono), Trọng lượng: 2.7 (Kg)
Phụ kiện kèm theo: Dây nguồn dài 1.5m, dây tín hiệu (VGA) 1.5m, remote,
Sách và đĩa hướng dẫn sử dụng, túi Sony đựng máy.

1

11,490,000

11,490,000

MÁY CHIẾU SONY VPL-DX240
- Cường độ sáng : 3.200 Ansi Lumens, công nghệ 3LCD 0.63""
- Độ phân giải: XGA (1024x768 Pixels)
- Độ tương phản: 4000:1; Zoom cơ: 1.3X
- Khả năng trình chiếu: Từ 30” tới 300” (0.76 m tới 7.62m)
- Tuổi thọ bóng đèn lên tới 10.000 (H)
- Chỉnh vuông hình theo chiều dọc: +/-30° (Keystone)
- Đầu vào: 1-RGB, 2-HDMI, 1-Composite, Stereo Jack,
- Loa: 1W ( Mono ), Trọng lượng: 2.7 (Kg)
Đặc biệt: HDMI dongle combination.
Phụ kiện kèm theo: Dây nguồn dài 1.5m, dây tín hiệu (VGA) 1.5m, remote,
Sách và đĩa hướng dẫn sử dụng, túi Sony đựng máy.

1

13,790,000

13,790,000

MÁY CHIẾU SONY VPL-DX270
- Công nghệ 3 LCD
- Cường độ sáng: 3.500 Lumens
- Độ phân giải: XGA (1024x768 Pixels)
- Độ tương phản: 3.000:1; Zoom cơ: 1.2X
- Trình chiếu từ 30” tới 300” (0.76 m tới 7.62m)
- Tuổi thọ bóng đèn lên tới 10.000 (H)
- Chỉnh vuông hình theo chiều dọc: +/-30O (Keystone)
- Kết nối đầu vào: 1-D-Sub, 2-HDMI, 1-Composite, 1-USB , 1-Audio Mini
- Đặc biệt: kết nối Wireless ( tùy chọn) (HDMI DONGLE) ; Tính năng trình
chiếu qua máy tính bảng và điện thoại
- Kích thước (WxHxD): 325x85x230 mm
- Loa: 1W ( Mono )
- Trọng lượng: 2.6 (Kg)
Phụ kiện kèm theo: Dây nguồn dài 1.5m, dây tín hiệu (VGA) 1.5m, remote,
Sách và đĩa hướng dẫn sử dụng, túi Sony đựng máy.

1

15,980,000

15,980,000

MÁY CHIẾU SONY VPL-DW240
- Công nghệ 3 LCD
- Cường độ sáng: 3.000 Lumens
- Độ phân giải: WXGA (1280x800 Pixels)
- Độ tương phản: 3.000:1; Zoom cơ: 1.2X
- Trình chiếu từ 30” tới 300” (0.76 m tới 7.62m)
- Tuổi thọ bóng đèn lên tới 10.000 (H)
- Chỉnh vuông hình theo chiều dọc: +/-30O (Keystone)
- Kết nối đầu vào: 1-D-Sub, 2-HDMI, 1-Composite, 1-USB , 1-Audio Mini
- Đặc biệt: kết nối Wireless ( tùy chọn) (HDMI DONGLE) ; Tính năng trình
chiếu qua máy tính bảng và điện thoại
- Kích thước (WxHxD): 325x85x230 mm
- Loa: 1W ( Mono )
- Trọng lượng: 2.6 (Kg)

1

22,380,000

22,380,000

5

MÁY CHIẾU SONY VPLEX235

6

MÁY CHIẾU SONY VPLEW315

MÁY CHIẾU SONY VPL-EX235
- Độ Sáng 2.800 Ansi Lumens, Công nghệ: 3LCD
- Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
- Độ phân giải: XGA(1024 x 768pixels)
- Độ số tương phản: 3300:1
- Tuổi thọ bóng đèn: 10.000h
- Đèn chiếu: 210W
- Zoom lens: 1.6x.
- Kích thước màn chiếu: 30"" - 300""
- Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình tự động
- Kết nối: HDMI, MINI D-SUB 15PIN; S-VIDEO IN:MINI DIN 4-PIN, RGB DSUB 15-PIN, DVI-D 24PIN, D-SUB 15PIN, RJ45, WIRELESS( OPTIONS)
,USB D-SUB 9-PIN
- Kích thước: 365mm x 96.2mm x 252mm
- Trọng lượng: 3.8 kg
Phụ kiện kèm theo: Dây nguồn dài 1.5m, dây tín hiệu (VGA) 1.5m, remote,
Sách và đĩa hướng dẫn sử dụng, CO, CQ, Phiếu bảo hành chính hãng Sony.

MÁY CHIẾU SONY VPL-EW315
- Hệ thống hiển thị: 3 Tấm LCD 0.75”( 19mm) x 3, BrightEra,
- Cường độ sáng: 3.800 ANSI Lumens
- Độ phân giải thực: WXGA ( 1280 x 800 pixels )
- Độ phân giải tối đa: UXGA ( 1600 x 1200 pixels )
- Tỷ lệ khung hình: 16:10
- Bóng đèn: 225 W
- Tuổi thọ bóng đèn: 10.000H
- Độ tương phản: 3.700:1
- Phóng hình : 1.6X, chỉnh bằng tay
- Kích thước màn chiếu: 30 – 300 inch
- Loa: 16 W Mono
- Tự động điều chỉnh vuông hình: Có. Theo chiều dọc: tối đa 30 độ.
- Tư động dò tìm tín hiệu: Có
- Chức năng treo trần: Có
- Chức năng tắt nguồn trực tiếp: Có
- Chức năng tự động xử lý hình ảnh: Có
- Chức năng tắt máy nhanh ( Off & Go ): Có
- Chức năng nền đen: Có
- Chức năng tiết kiệm điện: 30%
- Chức năng trình chiếu qua máy tính bảng và điện thoại: Có
- Tạm dừng tiếng: Có
- Chế độ tiết kiệm điện: Có
- Ngôn ngữ sử dụng: 27 Ngôn Ngữ. Có Tiếng Việt
- An ninh: Đặt mật khẩu. Khóa bàn phím điều khiển. Khóa an toàn.
- Đầu vào \ Đầu ra: Cổng A VGA, Audio: Stereo mini jack . Cổng B Mini D-sub
15-pin , Audio: Stereo mini jack. Cổng C: HDMI 19 pin ( HDCP support ).
Cổng D HDMI 19 pin ( HDCP support ). Cổng S Video in Mini Din 4 pin. Cổng
Video in Pin jack. Cổng Monitor out: Mini D – Sub 15- pin, Audio output:
Stereo mini. Cổng Lan\Usb: Trình chiếu qua mạng LAN, Trình chiếu qua mạng
Wireless (option), Trình chiếu qua USB Flash. Tính năng trình chiếu qua máy
tính bản và điện thoại (khi kết nối wireless).
Cổng điều khiển: Cổng RS-232C connector: D-sub 9-pin (male), Cổng LAN: RJ45, 10BASE- T/100BASE-TX, Cổng USB: Type-A, Type-B, Cổng Microphone
in : Mini Jack.
- Phụ kiện kèm theo máy
- 1 Remote Điều khiển – Pin điều khiển
- 1 Cáp nguồn

1

12,920,000

12,920,000

1

27,950,000

27,950,000

MÁY CHIẾU SONY VPL-EX230
Độ sáng: 2.800 Ansi Lumens
Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
Kích thước ảnh chiếu: 30” - 300”
Độ tương phản: 3,300:1
Tuổi thọ bóng đèn: 10,000 H
Kết nối Wireless: Thiết bị IFU-WLM3 (Option)
Cổng LAN điều khiển để trình chiếu qua mạng,Trình chiếu USB
Cổng kết nối đa dạng: HDMI x1, 3-RGB (2-In, 1-Out ), VIDEO, USB -Tybe A,
USB -Tybe B, RS232, RJ45.
Tính năng nổi bật:
- Ưu điểm nổi bật của tất cả dòng E là khả năng kết nối không dây và kết nối
wifi với máy tính bảng cũng như smartphone.
- Máy chiếu VPL-E-series mới của Sony rất lý tưởng cho một số các ứng dụng,
đặc biệt trong mục đích giáo dục. với thiết kế 2 quạt tản nhiệt lớn trong máy
nhằm nâng cao tuổi thọ máy,và độ tương phản lên đến 3300:1, trình chiếu qua
mạng LAN , USB, và chức năng chiếu trên bảng đen.
- Tuối thọ bóng đèn lên tới 10,000H và có cổng đa dạng là ưu điểm nổi bật của
dòng sản phẩm này.
- Tấm lọc khí cực bền 7,000 giờ , thời gian làm sạch bằng thời gian thay bóng.
- Có 4 chế độ bóng đèn: Độ sáng cao, tiêu chuẩn, độ sáng thấp và tự động.
- Chế độ Auto của bóng đèn có tác dụng tự động điều chỉnh độ sáng phù hợp
với tín hiệu đầu vào và ánh sáng bên ngoài.
- Hỗ trợ trình chiếu không dây với máy tính và các thiết bị di động chạy hệ điều
hành iOS và Android khi mua thêm 1 chiếc USB wireless của Sony.
- Có cổng LAN để điều khiển và trình chiếu qua mạng.
- Chế độ tiết kiệm năng lượng (Auto Lamp Dimming) giúp tiết kiệm tối đa năng
lượng trong quá trình sử dụng máy chiếu, qua đó làm tăng tuổi thọ của đèn
chiếu.
Tích hợp 24 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt.
Phụ kiện kèm theo: Dây nguồn dài 1.5m, dây tín hiệu (VGA) 1.5m, remote,
Sách và đĩa hướng dẫn sử dụng, CO, CQ Sony.
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1

12,680,000

12,680,000

1

16,450,000

16,450,000

MÁY CHIẾU SONY
EX230
MÁY CHIẾU SONY VPL-EX250
Độ sáng: 3,300 Lumens
Độ phân giải chuẩn: XGA (1024 x 768)
Kích thước ảnh chiếu: 30” - 300”
Độ tương phản: 3,300:1
Tuổi thọ bóng đèn: 10,000 H
Kết nối Wireless: Thiết bị IFU-WLM3 (Option)
Cổng LAN điều khiển để trình chiếu qua mạng,Trình chiếu USB
Cổng kết nối đa dạng: HDMI x1, 3-RGB (2-In, 1-Out ), VIDEO, USB -Tybe A,
USB -Tybe B, RS232, RJ45.
Tính năng nổi bật:
- Ưu điểm nổi bật của tất cả dòng E là khả năng kết nối không dây và kết nối
wifi với máy tính bảng cũng như smartphone.
- Máy chiếu VPL-E-series mới của Sony rất lý tưởng cho một số các ứng dụng,
đặc biệt trong mục đích giáo dục. với thiết kế 2 quạt tản nhiệt lớn trong máy
nhằm nâng cao tuổi thọ máy,và độ tương phản lên đến 3300:1, trình chiếu qua
mạng LAN , USB, và chức năng chiếu trên bảng đen.
- Tuối thọ bóng đèn lên tới 10,000H và có cổng đa dạng là ưu điểm nổi bật của
dòng sản phẩm này.
- Tấm lọc khí cực bền 7,000 giờ , thời gian làm sạch bằng thời gian thay bóng.
- Có 4 chế độ bóng đèn: Độ sáng cao, tiêu chuẩn, độ sáng thấp và tự động.
- Chế độ Auto của bóng đèn có tác dụng tự động điều chỉnh độ sáng phù hợp
với tín hiệu đầu vào và ánh sáng bên ngoài.
- Hỗ trợ trình chiếu không dây với máy tính và các thiết bị di động chạy hệ điều
hành iOS và Android khi mua thêm 1 chiếc USB wireless của Sony.
- Có cổng LAN để điều khiển và trình chiếu qua mạng.
- Chế độ tiết kiệm năng lượng (Auto Lamp Dimming) giúp tiết kiệm tối đa năng
lượng trong quá trình sử dụng máy chiếu, qua đó làm tăng tuổi thọ của đèn
chiếu.
Tích hợp 24 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt.
Loa : 1W
Phụ kiện kèm theo: Dây nguồn dài 1.5m, dây tín hiệu (VGA) 1.5m, remote,
Sách và đĩa hướng dẫn sử dụng, CO, CQ Sony

8

MÁY CHIẾU SONY VPLEX250

1

Màn chiếu treo tường 84” (Đường chéo)
Kích thước: 60” x 60” (1.5m x 1.5m).
Tỉ lệ: 1:1. Chất liệu: Matte White.

1

980,000

980,000

2

Màn chiếu treo tường 100” (Đường chéo)
Kích thước: 70” x 70” (1.8m x 1.8m).
Tỉ lệ: 1:1. Chất liệu: Matte White.

1

980,000

980,000

3

Màn chiếu treo tường 120” (Đường chéo)
Kích thước: 84” x 84” (2.2m x 2.2m).
Tỉ lệ: 1:1. Chất liệu: Matte White.

1

1,480,000

1,480,000

4

Màn chiếu treo tường 135” (Đường chéo)
Kích thước: 96” x 96” (2.4m x 2.4m).
Tỉ lệ: 1:1. Chất liệu: Matte White.

1

1,980,000

1,980,000

5

Màn chiếu treo tường 170” (Đường chéo)
Kích thước: 120” x 120” (3.05m x 3.05m).
Tỉ lệ: 1:1. Chất liệu: Matte White.

1

3,838,000

3,838,000

Màn chiếu treo tường 150” (Đường chéo)
Kích thước: 120” x 90” (3m x 2.25m).
Tỉ lệ: 4:3. Chất liệu: Matte White.

1

3,598,000

3,598,000

7

Màn chiếu 3 chân 84” (Đường chéo)
Kích thước: 60” x 60” (1.5m x 1.5m).
Tỉ lệ: 1:1. Chất liệu: Matte White.

1

985,000

8

Màn chiếu 3 chân 100” (Đường chéo)
Kích thước: 70” x 70” (1.8m x 1.8m).
Tỉ lệ: 1:1. Chất liệu: Matte White.

1

1,120,000

1,120,000

9

Màn chiếu 3 chân 100” (Đường chéo)
Kích thước: 70” x 70” (1.8m x 1.8m).
Tỉ lệ: 1:1. Chất liệu: Matte White.

1

1,180,000

1,180,000

10

Màn chiếu 3 chân 120” (Đường chéo)
Kích thước: 84” x 84” (2.2m x 2.2m).
Tỉ lệ: 1:1. Chất liệu: Matte White.

1

1,730,000

1,730,000

11

Màn chiếu 3 chân 120” (Đường chéo)
Kích thước: 84” x 84” (2.2m x 2.2m).
Tỉ lệ: 1:1. Chất liệu: Matte White.

1

1,950,000

1,950,000

12

Màn chiếu 3 chân 135” (Đường chéo)
Kích thước: 96” x 96” (2.4m x 2.4m).
Tỉ lệ: 1:1. Chất liệu: Matte White.

1

2,360,000

2,360,000

13

Màn chiếu 3 chân 120” (Đường chéo)
Kích thước: 96” x 96” (2.4m x 2.4m).
Tỉ lệ: 1:1. Chất liệu: Matte White.

1

2,360,000

2,360,000

Màn chiếu 3 chân 150” (Đường chéo)
Kích thước: 120” x 90” (3m x 2.25m).
Tỉ lệ: 4:3. Chất liệu: Matte White.

1

5,200,000

5,200,000

15

Màn chiếu điện tử 100” (Đường chéo)
Kích thước: 70” x 70” (1.8m x 1.8m).
Tỉ lệ: 1:1. Có remote điều khiển từ xa.
Chất liệu: Matte White.

1

2,200,000

2,200,000

16

Màn chiếu điện tử 120” (Đường chéo)
Kích thước: 84” x 84” (2.2m x 2.2m).
Tỉ lệ: 1:1. Có remote điều khiển từ xa.
Chất liệu: Matte White.

1

2,500,000

2,500,000

17

Màn chiếu điện tử 135” (Đường chéo)
Kích thước: 96” x 96” (2.4m x 2.4m).
Tỉ lệ: 1:1. Có remote điều khiển từ xa.
Chất liệu: Matte White.

1

3,120,000

3,120,000

18

Màn chiếu điện tử 170” (Đường chéo)
Kích thước: 120” x 120” (3m x 3m).
Tỉ lệ: 1:1. Có remote điều khiển từ xa.
Chất liệu: Matte White.

1

5,960,000

5,960,000

6

14

Màn chiếu treo tường
(Wall Screen)
Hiệu APOLLO

Màn chiếu 3 chân (di động)
Tripod Screen
Hiệu APOLLO

985,000

19

Màn chiếu điện tử 200” (Đường chéo)
Kích thước: 144” x 144” (3.6m x 3.6m).
Tỉ lệ: 1:1. Có remote điều khiển từ xa.
Chất liệu: Matte White.

1

10,580,000

10,580,000

20

Màn chiếu điện tử 235” (Đường chéo)
Kích thước: 165” x 165” (4.2m x 4.2m).
Tỉ lệ: 1:1. Có remote điều khiển từ xa.
Chất liệu: Matte White.

1

19,500,000

19,500,000

21

Màn chiếu điện tử 150” (Đường chéo)
Kích thước: 120” x 90” (3m x 2.25m).
Tỉ lệ: 4:3. Có remote điều khiển từ xa.
Chất liệu: Matte White.

1

5,200,000

5,200,000

22

Màn chiếu điện tử 180” (Đường chéo)
Kích thước: 140” x 102” (3.55m x 2.6m).
Tỉ lệ: 4:3. Có remote điều khiển từ xa.
Chất liệu: Matte White.

1

10,380,000

10,380,000

23

Màn chiếu điện tử 200” (Đường chéo)
Kích thước: 160” x 120” (4m x 3m).
Tỉ lệ: 4:3. Có remote điều khiển từ xa.
Chất liệu: Matte White.

1

10,970,000

10,970,000

Màn chiếu điện tử 250” (Đường chéo)
Kích thước: 198” x 150” (5.02m x 3.8m).
Tỉ lệ: 4:3. Có remote điều khiển từ xa.
Chất liệu: Matte White.

1

40,200,000

40,200,000

Màn chiếu điện tử 300” (Đường chéo)
Kích thước: 236” x 177” (6m x 4.5m).
Tỉ lệ: 4:3. Có remote điều khiển từ xa.
Chất liệu: Matte White.

1

45,000,000

45,000,000
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Màn Chiếu Điện Có
Remote
Electric Screen
Hiệu APOLLO và DALITE

Ghi chú: Gía chưa bao gồm chi phí lắp đặt phí lắp đặt
Giá có thể thay đổi mà chúng tôi chưa kịp báo đến quí khách . Xin quí khách thông cảm
1. Vistaco cam kết giao hàng mới và chính hãng 100% đúng như báo giá. Nếu quý khách phát hiện hàng không chính hãng hoặc
không đúng như báo giá, Kính mong quý khách từ chối nhận hàng và phản ánh ngay với chúng tôi qua Hotline : 0918 579 802
2. Giao hàng miễn phí tận nơi trong tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh
3. Tất cả hàng hóa được bảo hành theo quy định của nhà sản xuất, Xin quý khách vui lòng đọc kỹ qui định bảo hành trước khi
mua hàng.
4. Thời gian giao hàng: 1 -2 ngày sau khi ký xác nhận đặt hàng và đặt cọc.
5. Gía trên đã bao gồm thuế Vat 10%
6. Thanh toán 100% giá trị đơn hàng ngay sau khi khách hàng nhận và kiểm tra hàng. Xin quý khách kiểm tra kỹ trước khi xác
nhận để đảm bảo quyền lợi của quý khách.
7. Báo giá có hiệu lực trong vòng 15 ngày tính từ ngày gửi báo giá.
Ngoài ra Vistaco còn cung cấp những mặt hàng sau : Văn Phòng Phẩm - Máy vi tính - Máy in - Mực In - Máy Fax - Tổng Đài
Điện Thoại - Camera - Và Các máy móc dùng cho Văn Phòng khác ( Qúy Khách có thể xem chi tiết tại Website :
www.Vistaco.com.vn)
VISTACO hy vọng Quý Khách tìm được những sản phẩm cần thiết cho thành công của Qúy Khách. Trong trường hợp có bất kỳ thắc
mắc nào liên quan đến sản phẩm, xin quý khách đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi theo số Hotline : 0918 579 802

Chân thành cảm ơn và rất vui được phục vụ!
XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG

ĐẠI ĐIỆN KINH DOANH

