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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

ĐG(VND)

TT(VND)

1

180,000

180,000

8 cổng RJ45 10/100Mbps
Công nghệ Ethernet xanh giúp tiết kiệm điện năng tiêu
thụ
Kiểm soát lưu lượng IEEE 802.3x mang lại khả năng
chuyển tải dữ liệu đáng tin cậy
Hộp bằng nhựa, thiết kế để bàn
Switch Tplink 8ports TL- Chỉ cần cắm và sử dụng, không yêu cầu cấu hình
Bảo hành 1 năm
SF1008D

1

250,000

250,000

1

689,000

689,000

24 cổng RJ45 10/100M.
Hỗ trợ MAC address self-learning và auto MDI/MDIX.
Hộp thép chuẩn 13-inch.
Bảo hành 1 năm

1

1,069,000

Tốc độ Wi-Fi chuẩn N lên đến 300Mbps
Hai ăng ten ngoài làm tăng sự ổn định và mạnh mẽ cho
kết nối Wi-Fi
Cài đặt mã hóa bảo mật Wi-Fi dễ dàng bằng cách nhấn
nút WPS
Bảo hành 1 năm

1

480,000,000

Switch TPlink 5 ports SF
1005D

3

SL

5 cổng RJ45 10/100Mbps
Công nghệ xanh giúp tiết kiệm điện năng lên đến 60%
Kiểm soát lưu lượng IEEE 802.3x mang lại khả năng
chuyển tải dữ liệu đáng tin cậy
Hộp bằng nhựa, thiết kế để bàn
Chỉ cần cắm vào là xài, không cần phải tinh chỉnh cấu
hình
Bảo hành 1 năm

1

2

THÔNG TIN SẢN PHẨM

16 cổng RJ45 10/100Mbps
Công nghệ xanh giúp tiết kiệm điện năng lên đến 70%
Kiểm soát lưu lượng IEEE 802.3x mang lại khả năng
chuyển tải dữ liệu đáng tin cậy
Hộp bằng nhựa, thiết kế để bàn và có thể treo tường
Chỉ cần cắm vào là xài, không cần phải tinh chỉnh cấu
hình
Switch Tplink 8ports TL- Bảo hành 1 năm
SF1008D

4

1,069,000

Switch TPlink 24 ports SF
1024D

5

Phát Wi-Fi TL-WR841N

480,000,000

Tốc độ không dây 300Mbps
Trang bị 3 ăng-ten làm tăng đáng kể phạm vi phủ sóng
và tính ổn định cho thiết bị
Cài đặt mã hóa bảo mật không dây dễ dàng bằng cách
nhấn nút WPS
Tương thích với hầu hết các giao thức IPv6
Dễ dàng quản lý và cài đặt thiết bị với ứng dụng TPLINK Tether App trên thiết bị di động
Bảo hành 1 năm

1

680,000

Hỗ trợ chuẩn 802.11ac - thế hệ tiếp theo của Wi-Fi
Kết nối đồng thời băng tần 2.4GHz tốc độ 450Mbps và
băng tần 5GHz tốc độ 1300Mbps cho tổng băng thông
khả dụng lên đến 1750Mbps
Hai cổng USB - dễ dàng chia sẻ máy in nội bộ, tập tin
hoặc đa phương tiện với các thiết bị trong mạng hoặc từ
xa thông qua máy chủ FTP
Truy cập Mạng Khách cung cấp truy cập Wi-Fi an toàn
cho khách chia sẻ mạng gia đình hoặc văn phòng của bạn

1

2,499,000

Chia sẻ kết nối di động 3G, tương thích với các modem
USB 3G băng tần 120+ UMTS/HSPA/EVDO
Tốc độ không dây lên đến 150Mbps
3 chế độ thích hợp với nhiều tình huống khác nhau: Chế
độ 3G Router, WISP Client Router và Travel (AP Mode)
Với chế độ dự phòng 3G/WAN, thiết bị TL-MR3020 có
thể cung cấp một kết nối internet bền bỉ
*Hoạt động tốt với USB 3G của Mobifone, Vinaphone
và Viettel (Firmware mới nhất).
Bảo hành 1 năm

1

559,000

9

Chia sẻ kết nối 4G với tốc độ tải về lên đến 150Mbps và
tốc độ tải lên đạt 50Mbps
Hỗ trợ 11 thiết bị kết nối cùng lúc (10 thiết bị Wi-Fi + 1
thiết bị có dây)
Pin dung lượng 2000mAh cho phép thời gian sử dụng
đến 8 tiếng
Hỗ trợ Wi-Fi hostpot tốc độ lên đến 150 Mbps ở băng
tần 2.4GHz hoặc 433Mbps ở băng tần 5GHz
Trang bị khe cắm thẻ nhớ Micro SD hỗ trợ dung lượng
lên đến 32G
Dễ dàng quản lý với ứng dụng tpMiFi
Tự động nhận dạng và cấu hình thẻ SIM Việt Nam*
*Áp dụng cho thẻ SIM của Mobifone, Vinaphone và
2G/3G/4G Wi-Fi TP-Link Viettel
Bảo hành 1 năm
TL - M7300

1

1,890,000

10

Tốc độ không dây 300Mbps
Kích thước nhỏ thiết kế thuận tiện cho tính di động
Chế độ phần mềm SoftAP-Biến một kết nối internet có
dây vào một máy tính hoặc máy tính xách tay thành một
hotspot Wi-Fi
Dễ dàng thiết lập kết nối không dây an toàn chỉ với 1 nút
nhấn WPS
Bảo hành 1 năm

1

250,000

Tốc độ không dây 150Mbps
Mã hóa bảo mật không dây với 1 nút nhấn QSS
Ăng ten 4dBi tháo rời được, tăng cường tối ưu sức mạnh
tín hiệu của bộ chuyển đổi USB
Bảo hành 1 năm

1

220,000

6

Phát Wi-Fi TP-Link
WR845N

7

Phát Wi-Fi TP-Link
Archer C7

8

3G Wi-Fi TP-Link TL MR3020

Thu Wifi TP-Link
WN822N

11

Thu Wifi TP-Link
WN722N

680,000

2,499,000

559,000

1,890,000

220,000

12

Thu Wifi TP-Link
WDN4800

13

Tốc độ truyền dữ liệu không dây lên tới 450Mbps
3Atenal
Hai băng tần 2.4Ghz hay 5Ghz
Giao diện PCI Express
Kết nối bảo mật nâng cao với mã hóa WPA/WPA2
Bảo hành 1 năm

1

870,000

870,000

Tốc độ truyền dữ liệu không dây lên tới 300Mbps
2Atenal
Giao diện PCI Express
Kết nối bảo mật nâng cao với mã hóa WPA/WPA2
Bảo hành 1 năm

1

380,000

380,000

Tốc độ truyền dữ liệu không dây lên tới 150Mbps
Giao diện PCI Express
Kết nối bảo mật nâng cao với mã hóa WPA/WPA2
Bảo hành 1 năm

1

280,000

280,000

Tốc độ truyền tải không dây lên đến 150Mbps
Giao diện PCI chuẩn 32 bit
Kết nối bảo mật nâng cao mã hóa WPA/WPA2
Bảo hành 1 năm

1

260,000

260,000

Bộ chuyển đổi PCI 10/100Mbps
Hỗ trợ điều khiển lưu lượng công song toàn phần chuẩn
IEEE 802.3x

1

150,000

150,000

Card mạng PCI tốc độ 10/100/1000Mbps
Tương thích với chuẩn Ethernet IEEE
802.3/802.3u/802.3ab

1

380,000

380,000

Bộ chuyển đổi PCIe tốc độ 10/100/1000Mbps
Giao diện PCIe chuẩn 32 bit, tiết kiệm không gian
Mở máy từ xa, thuận tiện để quản lý LAN rộng khắp hơn

1

250,000

250,000

Card Mạng TP-Link TLWN881ND

14

Card Mạng TP-Link
WN781ND

15

Card Mạng TP-Link TLWN751ND

16
Card Mạng TP-Link
TF3200

17

TPlink TG3269 PCI

18
TPlink TG3468 PCI
Express

Ghi chú: Gía chưa bao gồm chi phí lắp đặt phí lắp đặt 150,000vnđ/ thiết bị
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

