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Loại 
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 Giá (Chưa bao 

gồm VAT ) 

Màn chiếu 

khung 

nhôm cố 

định 

SOFT PVC 

4K/8K 
16:9 

FRW220 100″ 87″x49″ 221*125 7,500.000 

FRW260 120″ 105″x59″ 266*150 8,800.000 

FRW300 135″ 118″x66″ 299*168 9,400.000 

FRW330 150″ 131″x74″ 332*188 11,500.000 

FRW440 200″ 174″x98″ 442*249 18,300.000 

 

MÔ TẢ 

MÀN CHIẾU KHUNG CỐ ĐỊNH  là một trong những màn hình máy chiếu phổ biến nhất, đặc biệt là cho Rạp hát tại 
nhà, Phòng họp, Thính phòng và bất cứ nơi nào có giải pháp treo tường vĩnh viễn là phù hợp. Màn hình Khung cố 
định lắp ráp nhiều, chúng được gắn dễ dàng, thao tác lắp đặt đơn giản, không sử dụng, kết nối với nguồn điện. 
Màn hình khung cố định có bề mặt chiếu phẳng lý tưởng để tối đa hóa độ phân giải và chất lượng hình ảnh. Ngoài 
các loại màn chiếu khung cố định truyền thống, màn chiếu khung cố định còn là loại thiết kế cong tạo hiệu ứng 
trình chiếu tuyệt vời, màn chiếu khung cố định là phong cách hiện đại đồng thời thu hút khán giả trong trải nghiệm 
điện ảnh ngày càng thú vị hơn. 

 

https://aoa.vn/danh-muc/man-chieu?filter_loai-man=man-chieu-khung-di-dong
https://aoa.vn/danh-muc/may-chieu?filter_tinh-nang-may-chieu=may-chieu-day-hoc-van-phong
https://aoa.vn/thuong-hieu/exzen
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Một số tính năng sản phẩm : 

• Màn hình khung cố định là sự lựa chọn hoàn hảo cho các rạp chiếu phim hoặc ứng dụng trong các phòng 

mô phỏng. 

• Đây là màn hình độc quyền sử dụng công nghệ hiệu ứng lấp lánh dành riêng cho các phòng mô phỏng 

cũng như ứng dụng cho các phòng đào tạo 

• Màn hình cong có thể có bán kính khác nhau , hoàn thiện bề mặt khác nhau và góc vòng cung để mở rộng 

góc nhìn lên tới 180 

• Độ phân giải cao, đủ độ sáng, góc nhìn lớn, hạn chế tác động của ánh nắng mặt trời, hình ảnh chân thực 

với màu sắc bão hòa. 

• Màn hình tráng nano quang học, đáp ứng nhu cầu trình chiếu 4K tuyệt vời, tuổi thọ siêu dài 

• Kích thước màn hình có thể được điều chỉnh với các mối nối phía sau. 

•  
Các tính năng nổi bật khác : 

• Khung đổ thanh lịch, giống như một TV plasma, cực kì phù hợp với mọi góc trong nhà của bạn. 

• Khung & khung nhôm cường độ cao. Có thể thực hiện thành khung vòm. 

• Màn hình có thể chọn màn hình máy bay, màn hình chuông, màn hình cong theo yêu cầu của trang web. 

• Các loại vải có thể dùng cho màn chiếu cố định : Vải màn chiếu trước / sau HD PVC, các loại vải có đặt tính 

mền, màn xuyên âm, vải bạc (3D),…. 
  

  

https://aoa.vn/danh-muc/may-chieu?filter_tinh-nang-may-chieu=may-chieu-full-hd-3d
https://aoa.vn/danh-muc/may-chieu?filter_tinh-nang-may-chieu=may-chieu-2k-4k
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THÔNG TIN KỸ THUẬT 
Thông số kĩ thuật : 

Chất liệu PVC Trắng, PVC Xám, 3D Bạc, nhôm 

Di động Không 

Màu sắc Trắng, xám , bạc 

Kích thước 84-300 inch 

Độ dày 0.32 mét 

Khung vật liệu Nhôm 

Ứng dụng Rạp phim tại nhà, rạp chiếu phim nhỏ , tư nhân 

Các tính năng Có thể được tùy chỉnh 

Bảo hành 1 năm 

Xuất xứ Trung Quốc 

 


