
 

Giá treo thép cho máy chiếu 

Ceiling mount for projector 
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Giá treo chuyên dùng dành cho máy chiếu, được sử dụng rất phổ 

biến trong các công trình có lắp đặt máy chiếu cố định treo trần như 

phòng học, phòng họp đa chức năng, hội trường, trung tâm hội 

nghị, trung tâm đào tạo, rạp hát, home cinema,… 

         

                                                    THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

 Mã hàng SF0001F SF4365FS SF4365FB SF70120FB SF10180FB 

 Chiều dài /tùy chỉnh  20cm 43-65cm 43-65cm 70-120cm 100-180cm 

 Kích cở Tube nối 2.5*2.8cm 2.5*4.0cm 2.5*4.0cm 2.5*4.0cm 2.5*4.0cm 

 Trọng lượng 0.9kg 1.35kg 1.5kg 2.13kg 2.71kg 

 Đóng gói/ thùng 48*25*32cm 
20 cây 

48*33*32cm 
20 cây 

48*33*32cm 
20 cây 

63*38*27 
12 cây 

90*38*27 
12 cây 

 Công suất tải (kg) 12kg 12kg 15kg 15kg 15kg 

 Góc quay 360° 

 Độ nghiêng trục máy chiếu ±22.5/±15 

 

 

 

NHÃN HIỆU CÓ ĐĂNG 

KÝ ĐỘC QUYỀN  

 

Đa năng- nhiều chủng loại 

Giá treo bằng hợp kim thép, bền, cứng, sơn tĩnh 

điện, được sản xuất thành từng bộ phận rời, dể 

dàng lắp ráp, vận chuyển, nhiều kích cở lựa chọn từ 

20cm đến 180cm. 

 

Ống nối chữ nhật: 

Loại nhỏ 2.5*2.8cm: 

gọn, nhẹ, giá rẻ.  

Loại lớn 2.5*4cm: chắc 

chắn, có thể cho các 

dây dẫn vào trong ống 

dể dàng, thẩm mỹ. 

 

Thanh nối: 

Gồm 2 đoạn, giúp cho việc điều chỉnh 

khoảng cách dể dàng. 

Bệ Thép: 

Bệ thép gắn vào tường chắc chắn, 

chịu lực đến 15kg.  

Giá treo 2 trong 1: 

Giá treo máy chiếu được thiết kế gắng trần 

hoặc gắn vào tường trong trường hợp dùng 

cho máy chiếu gần. 

Kết nối với máy chiếu: 

Giá treo kết nối với máy chiếu qua các 

chân tùy chỉnh 360°, thích hợp với 99% 

máy chiếu treo thị trường 


