
+

+

+

+

Thông tin thanh toán

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AN LỘC

STK: 0011004066301

Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam

Địa chỉ 31-33 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà nội

STT MÃ SẢN PHẨM CHI TIẾT  GIÁ  GHI CHÚ 

BÁO GIÁ 2013
ANLOC DETECH trân trọng gửi tới Quý khách hàng Bảng báo giá thiết bị 2013

Báo giá chưa bao gồm thuế VAT10%

Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà nội

Bảo hành 15 tháng

Thanh toán 100% giá trị lô hàng

TỔNG ĐÀI KX-TDA100D

Khung chính tổng  đài TDA100D. 
- 7 khe cắm

1 KX-TDA100DBP
Khung chính tổng đài TDA100D ( 8 trung kế - 04 thê bao số - 24 
thuê bao thường )  $        740.00 

2 KX-TDA1180 Card 8 trung kế thường tích hợp hiện số gọi đến  $        173.70 

3 KX-TDA1186 Card mở rộng 8 trung kế thường tích hợp hiện số gọi đến  $        211.00 

4 KX-TDA1176 Card 16 máy nhánh tương tự tích hợp hiện số gọi đến  $        241.30 

5 KX-TDA1178 Card 24 máy nhánh tương tự tích hợp hiện số gọi đến  $        279.30 

1
KX-TDA100DBP
 (8-24)

Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D
- Khung chính KX-TDA100DBP tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số, 
tích hợp 8 trung kế -24 thuê bao

 $        740.00 

2
KX-TDA100DBP
 (8-40)

Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D
- Khung chính KX-TDA100DBP tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số, 
tích hợp 8 trung kế -24 thuê bao
- KX-TDA1176: Card 16 cổng máy nhánh tương tự tích hợp hiện số 
gọi đến

 $        981.30 

3
KX-TDA100DBP
 (16-40)

Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D
- Khung chính KX-TDA100DBP tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số, 
tích hợp 8 trung kế -24 thuê bao
- KX-TDA1180: Card 8 cổng trung kế tương tự có tích hợp hiện số 
gọi đến
- KX-TDA1176: Card 16 cổng máy nhánh tương tự tích hợp hiện số 
gọi đến

 $     1,155.00 

4
KX-TDA100DBP
 (8-48)

Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D
- Khung chính KX-TDA100DBP tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số, 
tích hợp 8 trung kế -24 thuê bao
- KX-TDA1178: Card 24 cổng máy nhánh tương tự có tích hợp hiện 
số

 $     1,019.30 

BÁO GIÁ THEO CẤU HÌNH

- 7 khe cắm
- Tích hợp nguồn & 4 cổng thuê bao số
- Tích hợp sẵn 8 trung kế -24 thuê bao



5
KX-TDA100DBP
 (16-48)

Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D
- Khung chính KX-TDA100DBP tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số, 
tích hợp 8 trung kế -24 thuê bao
- KX-TDA1180: Card 8 cổng trung kế tương tự có tích hợp hiện số 
gọi đến
- KX-TDA1178: Card 24 cổng máy nhánh tương tự có tích hợp hiện 
số

 $     1,193.00 

6
KX-TDA100DBP
 (8-56)

Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D
- Khung chính KX-TDA100DBP tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số, 
tích hợp 8 trung kế -24 thuê bao
- KX-TDA1176*2: Card 16 cổng máy nhánh tương tự tích hợp hiện 
số gọi đến

 $     1,222.60 

7
KX-TDA100DBP
 (16-56)

Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D
- Khung chính KX-TDA100DBP tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số, 
tích hợp 8 trung kế -24 thuê bao
- KX-TDA1180 : Card 8 cổng trung kế tương tự có tích hợp hiện số 
gọi đến
- KX-TDA1176*2: Card 16 cổng máy nhánh tương tự tích hợp hiện 
số gọi đến

 $     1,396.30 

8
KX-TDA100DBP
 (8-64)

Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D
- Khung chính KX-TDA100DBP tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số, 
tích hợp 8 trung kế -24 thuê bao
- KX-TDA1176*1: Card 16 cổng máy nhánh tương tự tích hợp hiện 
số gọi đến
- KX-TDA1178: Card 24 cổng máy nhánh tương tự có tích hợp hiện 
số

 $     1,260.60 

9
KX-TDA100DBP
 (16-64)

Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D
- Khung chính KX-TDA100DBP tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số, 
tích hợp 8 trung kế -24 thuê bao
- KX-TDA1180 *1: Card 8 cổng trung kế tương tự có tích hợp hiện 
số gọi đến
- KX-TDA1176*1: Card 16 cổng máy nhánh tương tự tích hợp hiện 

 $     1,434.30 9
 (16-64)

số gọi đến
- KX-TDA1176*1: Card 16 cổng máy nhánh tương tự tích hợp hiện 
số gọi đến
- KX-TDA1178 *1: Card 24 cổng máy nhánh tương tự có tích hợp 
hiện số

 $     1,434.30 

10
KX-TDA100DBP
 (8-72)

Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D
- Khung chính KX-TDA100DBP tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số, 
tích hợp 8 trung kế -24 thuê bao
- KX-TDA1178 * 2: Card 24 cổng máy nhánh tương tự có tích hợp 
hiện số gọi đến

 $     1,298.60 

11
KX-TDA100DBP
 (16-72)

Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D
- Khung chính KX-TDA100DBP tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số, có 
sẵn cấu hình 8 trung kế -24 thuê bao
- KX-TDA1186: Card con 8 cổng trung kế tương tự tích hợp hiện số 
gọi đến.
- KX-TDA1178 * 2: Card cổng máy nhánh tương tự có tích hợp hiện 
số

 $     1,509.60 

12
KX-TDA100DBP
 (8-80)

Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D
- Khung chính KX-TDA100DBP tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số, 
tích hợp 8 trung kế -24 thuê bao
- KX-TDA1176 * 2: Card 16 cổng máy nhánh tương tự tích hợp hiện 
số gọi đến.
- KX-TDA1178 * 1: Card 24 cổng máy nhánh tương tự có tích hợp 
hiện số

 $     1,501.90 

13
KX-TDA100DBP
 (16-80)

Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D
- Khung chính KX-TDA100DBP tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số, 
tích hợp 8 trung kế -24 thuê bao
- KX-TDA1186: Card con 8 cổng trung kế tương tự tích hợp hiện số 
gọi đến.
- KX-TDA1176 * 2: Card 16 cổng máy nhánh tương tự tích hợp hiện 
số gọi đến.
- KX-TDA1178 * 1: Card 24 cổng máy nhánh tương tự có tích hợp 
hiện số

 $     1,712.90 



14
KX-TDA100D
 (8-88)

Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D
- Khung chính KX-TDA100DBP tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số, 
tích hợp 8 trung kế -24 thuê bao
- KX-TDA1176: Card 16 cổng máy nhánh tương tự tích hợp hiện số 
gọi đến.
- KX-TDA1178 * 2: Card 24 cổng máy nhánh tương tự có tích hợp 
hiện số

 $     1,539.90 

15
KX-TDA100DBP
 (16-88)

Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D
- Khung chính KX-TDA100DBP tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số, 
tích hợp 8 trung kế -24 thuê bao
- KX-TDA1186: Card con 8 cổng trung kế tương tự tích hợp hiện số 
gọi đến.
- KX-TDA1176: Card 16 cổng máy nhánh tương tự tích hợp hiện số 
gọi đến.
- KX-TDA1178 * 2: Card 24 cổng máy nhánh tương tự có tích hợp 
hiện số

 $     1,750.90 

16
KX-TDA100DBP
 (24-88)

Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D
- Khung chính KX-TDA100DBP tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số, 
tích hợp 8 trung kế -24 thuê bao
- KX-TDA1180 *1: Card 8 cổng trung kế tương tự có tích hợp hiện 
số gọi đến
- KX-TDA1186: Card con 8 cổng trung kế tương tự tích hợp hiện số 
gọi đến.
- KX-TDA1176: Card 16 cổng máy nhánh tương tự tích hợp hiện số 
gọi đến.
- KX-TDA1178 * 2: Card 24 cổng

 $     1,924.60 

17
KX-TDA100DBP
 (8-96)

Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D
- Khung chính KX-TDA100DBP tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số, có 
sẵn cấu hình 8 trung kế -24 thuê bao
- KX-TDA1178 *3: Card 24 cổng máy nhánh tương tự có tích hợp 
hiện số

 $     1,577.90 

18
KX-TDA100D
 (16-96)

Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D
- Khung chính KX-TDA100DBP tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số, có 
sẵn cấu hình 8 trung kế -24 thuê bao
- KX-TDA1186: Card con 8 cổng trung kế tương tự tích hợp hiện số 
gọi đến.
- KX-TDA1178 *3: Card 24 cổng máy nhánh tương tự có tích hợp 
hiện số

 $     1,788.90 

19
KX-TDA100D
 (24-96)

Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D
- Khung chính KX-TDA100DBP tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số, 
tích hợp 8 trung kế -24 thuê bao
- KX-TDA1180*1: Card 8 cổng trung kế tương tự có tích hợp hiện số 
gọi đến
- KX-TDA1186: Card con 8 cổng trung kế tương tự tích hợp hiện số 
gọi đến.
- KX-TDA1178 *3: Card 24 cổng máy nhánh tương tự có tích hợp 
hiện số

 $     1,962.60 

20
KX-TDA100D
 (8-104)

Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D
- Khung chính KX-TDA100DBP tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số, 
tích hợp 8 trung kế -24 thuê bao
- KX-TDA1176 * 2: Card 16 cổng máy nhánh tương tự tích hợp hiện 
số gọi đến.
- KX-TDA1178 * 2: Card 24 cổng máy nhánh tương tự có tích hợp 
hiện số

 $     1,781.20 

21
KX-TDA100DBP
 (16-104)

Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D
- Khung chính KX-TDA100DBP tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số, 
tích hợp 8 trung kế -24 thuê bao
- KX-TDA1186: Card con 8 cổng trung kế tương tự tích hợp hiện số 
gọi đến.
- KX-TDA1176 * 2: Card 16 cổng máy nhánh tương tự tích hợp hiện 
số gọi đến.
- KX-TDA1178 * 2: Card 24 cổng máy nhánh tương tự có tích hợp 
hiện số

 $     1,992.20 



22
KX-TDA100DBP
 (24-104)

Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D
- Khung chính KX-TDA100DBP tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số, 
tích hợp 8 trung kế -24 thuê bao
- KX-TDA1180 *1: Card 8 cổng trung kế tương tự có tích hợp hiện 
số gọi đến
- KX-TDA1186: Card con 8 cổng trung kế tương tự tích hợp hiện số 
gọi đến.
- KX-TDA1176 * 2: Card 16 cổng máy nhánh tương tự tích hợp hiện 
số gọi đến.
- KX-TDA1178 * 2: Card 24 cổng máy nhánh tương tự có tích hợp 
hiện số

 $     2,165.90 

23
KX-TDA100DBP
 (32-104)

Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D
- Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số, có 
sẵn cấu hình 8 trung kế -24 thuê bao
- KX-TDA1180 *1: Card 8 cổng trung kế tương tự có tích hợp hiện 
số gọi đến
- KX-TDA1186 *2: Card con 8 cổng trung kế tương tự tích hợp hiện 
số gọi đến.
- KX-TDA1176 * 2: Card 16 cổng máy nhánh tương tự tích hợp hiện 
số gọi đến.
- KX-TDA1178 * 2: Card 24 cổng máy nhánh tương tự có tích hợp 
hiện số

 $     2,376.90 

24
KX-TDA100DBP
 (16-112)

Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D
- Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số, có 
sẵn cấu hình 8 trung kế -24 thuê bao
- KX-TDA1186: Card con 8 cổng trung kế tương tự tích hợp hiện số 
gọi đến.
- KX-TDA1176 * 1: Card 16 cổng máy nhánh tương tự tích hợp hiện 
số gọi đến.
- KX-TDA1178 * 3: Card 24 cổng máy nhánh tương tự có tích hợp 
hiện số

 $     2,030.20 

Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D

25
KX-TDA100DBP
 (24-112)

Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D
- Khung chính KX-TDA100DBP tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số, 
tích hợp 8 trung kế -24 thuê bao
- KX-TDA1180 *1: Card 8 cổng trung kế tương tự có tích hợp hiện 
số gọi đến
- KX-TDA1186: Card con 8 cổng trung kế tương tự tích hợp hiện số 
gọi đến.
- KX-TDA1176 * 1: Card 16 cổng máy nhánh tương tự tích hợp hiện 
số gọi đến.
- KX-TDA1178 * 3: Card 24 cổng máy nhánh tương tự có tích hợp 
hiện số

 $     2,203.90 

26
KX-TDA100DBP
 (32-112)

Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D
- Khung chính KX-TDA100DBP tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số, 
tích hợp 8 trung kế -24 thuê bao
- KX-TDA1180 *1: Card 8 cổng trung kế tương tự có tích hợp hiện 
số gọi đến
- KX-TDA1186 *2: Card con 8 cổng trung kế tương tự tích hợp hiện 
số gọi đến.
- KX-TDA1176 * 1: Card 16 cổng máy nhánh tương tự tích hợp hiện 
số gọi đến.
- KX-TDA1178 * 3: Card 24 cổng máy nhánh tương tự có tích hợp 
hiện số

 $     2,414.90 

27
KX-TDA100DBP
 (8-120)

Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D
- Khung chính KX-TDA100D tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số, có 
sẵn cấu hình 8 trung kế -24 thuê bao
- KX-TDA1178 *4: Card 24 cổng máy nhánh tương tự có tích hợp 
hiện số

 $     1,857.20 

28
KX-TDA100DBP
 (16-120)

Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D
- Khung chính KX-TDA100DBP tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số, 
tích hợp 8 trung kế -24 thuê bao
- KX-TDA1186: Card con 8 cổng trung kế tương tự tích hợp hiện số 
gọi đến.
- KX-TDA1178 *4: Card 24 cổng máy nhánh tương tự có tích hợp 
hiện số

 $     2,068.20 



29
KX-TDA100DBP
 (24-120)

Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D
- Khung chính KX-TDA100DBP tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số, 
tích hợp 8 trung kế -24 thuê bao
- KX-TDA1180 *1: Card 8 cổng trung kế tương tự có tích hợp hiện 
số gọi đến
- KX-TDA1186: Card con 8 cổng trung kế tương tự tích hợp hiện số 
gọi đến.
- KX-TDA1178 *4: Card 24 cổng máy nhánh tương tự có tích hợp 
hiện số

 $     2,241.90 

30
KX-TDA100DBP
 (32-120)

Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D
- Khung chính KX-TDA100DBP tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số, 
tích hợp 8 trung kế -24 thuê bao
- KX-TDA1180 *1: Card 8 cổng trung kế tương tự có tích hợp hiện 
số gọi đến
- KX-TDA1186: Card con 8 cổng trung kế tương tự tích hợp hiện số 
gọi đến.
- KX-TDA1178 *4: Card 24 cổng máy nhánh tương tự có tích hợp 
hiện số

 $     2,452.90 

1 KX-TDA0190 Card giao diện lựa chọn (giao diện DISA) 149.00$         

2 KX-TDA0191 Card DISA 4 kênh 295.00$         

3 KX-TDA0192 Card 2 kênh Disa + 2 kênh Voice mail 208.00$         

4 KX-TDA0194 Card 4 kênh Disa + 4 kênh Voice mail 514.00$         

5 KX-TDA0184 Card trung kế E&M 8 cổng 687.00$         

CARD LỰA CHỌN THÊM

6 KX-TDA0188 Card trung kế E1 938.50$         

7 KX-TDA0290CJ Card trung kế PRI (PRI30) 798.00$         

8 KX-TDA0284 Card trung kế BRI 4 cổng 362.00$         

9 KX-TDA0490 Card trung kế IP 16 kênh (kết nối Tđài) 2,077.00$      

10 KX-TDA0484XJ Card trung kế IP 4 kênh (kết nối Tđài) 1,385.00$      

11 KX-TDA0470 Card thuê bao IP 16 kênh 2,110.00$      

12 KX-TDA0196XJ Card quản lý và lập trinh từ xa 158.00$         

13 KX-TDA0410XJ Card mạng cho Tđài (CTI-Link) 480.00$         

1 KX-TVM50 Hộp thư thoại 4h/64Box 728.00$         

2 KX-TVM502 Card mở rộng 2 kênh cho TVM50 416.00$         

3 KX-TVM524 Card mở rộng bộ nhớ (+4h) cho TVM50 282.00$         

4 KX-NCV200BX  Hộp thư thoại 1000h/1024Box
 + ACD report Server 

3,140.00$      

5 KX-TVM200 Hộp Voice mail (1024 hộp/1000h) 1,600.00$      

6 KX-TVM204 Card giao tiếp 4 cổng giữa VM200 và tổng đài 498.00$         

1 KX-DT333 Bàn lập trình cho tổng đài KX-TDA (24 phím gán) 111.50$         

2 KX-DT343 Bàn lập trình cho tổng đài KX-TDA 154.20$         

3 KX-DT346 Bàn lập trình cho tổng đài KX-TDA 6 dòng LCD 203.50$         

4 KX-DT321 Điện thoại số cho tổng đài KX-TDA (8 phím gán) 96.50$          
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5 KX-DT 390 Bàn giám sát DSS cho tđài TDA 64 phím gán 111.50$         

6 KX-NT343 Điện thoại IP Panasonic - 03 dòng 299.00$         

7 KX-NT700 Điện thoại IP hội nghị 757.00$         


