
BẢNG GIÁ CÁP SUPER LINK CÔNG NGHỆ USA 
_Hàng mới về: Cáp 5UTP và 6UTP 100% CU và cáp mạng kèm nguồn 

Máy phay rãnh tường và máy đóng đinh vít trần

Cáp 3 Cáp điện thoại 2 đôi inside 2Px0,45. cuộn dài 200 mét 500,000 đặt hàng

Bảng giá 
Niêm yết

Tình TrạngDESCRIPTIONITEM

Máy phay rãnh tường và máy đóng đinh vít trần

Cáp 5FTP +2C
Loại 100m/ cuộn

850,000 có hàng
0.57mm（23AWG）CCA+ twisted cores 4 pairs * 1.0 PE + AL FOIL + rip cord + 
6.0mm PVC  +2C(7*0.37)black+yellowCCA  Blue 305m/wooden reel
Màu xanh Chuyên thi công phòng cho camera IP và analog sử dụng balun, thi công 
mạng Lan công trình tòa nhà

Cáp mạng liền 
nguồn

Cáp 5FTP +2C
Loại 305m/ cuộn

1,950,000 có hàng

mạng Lan công trình tòa nhà
-Đường kình lõi 0,57mm
-Cáp 4 đôi
-Đường kính nhựa bọc sợi con 1.0 mm cất liệu PE
-Dây dù chịu lực
-Đường kính nhựa bọc tổng thể 6 0mm PVC

UTP CAT5E  CCA
M d l 100 ét / 1

0.51mm（24AWG）CCA+ twisted cores 4 pairs * 0.95 PE  + rip cord + 5.3mm PVC 
Trắng Chuyên Boot room phòng game , thi công mạng Lan công trình tòa nhà
Đường kình lõi 0 52mm

-Đường kính nhựa bọc tổng thể 6.0mm PVC

Model: 100 mét / 1 
cuộn
Có chứng nhận 
CO,CQ

-Đường kình lõi 0,52mm
-Cáp 4 đôi
-Đường kính nhựa bọc sợi con 0,95mm cất liệu PE
-Dây dù chịu lực
-Đường kính nhựa bọc tổng thể 5,3mm PCV

529,000 có hàng



UTP CAT5E CCA
Model: 305 mét / 1 

0.51mm（24AWG）CCA+ twisted cores 4 pairs * 0.95 PE  + rip cord + 5.3mm PVC 
Trắng Chuyên Boot room phòng game , thi công mạng Lan công trình tòa nhà
-Đường kình lõi 0,52mm

cuộn
Có chứng nhận 
CO,CQ

g
-Cáp 4 đôi
-Đường kính nhựa bọc sợi con 0,95mm cất liệu PE
-Dây dù chịu lực
-Đường kính nhựa bọc tổng thể 5,3mm PCV

999,000 có hàng

0 51mm（24AWG）CCA+ twisted cores 4 pairs * 0 95 PE +AL FOIL + rip cord +

FTP CAT5E 305 mét 
/1 cuộn
Chống nhiễu 1 lớp
Có hứ hậ

0.51mm（24AWG）CCA+ twisted cores 4 pairs * 0.95 PE +AL FOIL + rip cord + 
5.3mm PVC  Xanh Nước Biển Chuyên Boot room phòng game , thi công mạng Lan 
công trình tòa nhà
-Đường kình lõi 0,52mm
-Cáp 4 đôi

ấ
1,250,000 có hàng

Có chứng nhận 
CO,CQ

-Đường kính nhựa bọc sợi con 0,95mm cất liệu PE
- Băng nhôm
-Dây dù chịu lực
-Đường kính nhựa bọc tổng thể 5,3mm PCV
0.51mm（24AWG）CCA + twisted cores 4 pairs * 0.95 PE + Al Foil + drain wire

SFTP CAT5E 305 
mét / 1 cuộn
Chống nhiễu 2 lớp

0.51mm（24AWG）CCA +  twisted cores 4 pairs  0.95 PE + Al Foil + drain wire 
0.5mm + 64*0.12 Al-mg + rip cord + 5.7mm PVC Vàng  Chuyên Boot room phòng 
game , thi công mạng Lan công trình tòa nhà
-Đường kình lõi 0,52mm
-Cáp 4 đôi
Đường kính nhựa bọc sợi con 0 95mm cất liệu PE 1 368 000 có hàngChống nhiễu 2 lớp

Có chứng nhận 
CO,CQ

-Đường kính nhựa bọc sợi con 0,95mm cất liệu PE
- Băng nhôm
- Dây mát 0,5mm
- 64 sợi hợp kim 0,12 Al-mg chống chiễu
-Dây dù chịu lực
Đ ờ kí h h b ổ hể 5 7 PCV

1,368,000 có hàng

-Đường kính nhựa bọc tổng thể 5,7mm PCV

UTP CAT6E 305 mét 
/ 1 ộ

0.57mm（23AWG）CCA+ twisted cores 4 pairs * 1.0 PE + rip cord + filler + 6.2mm 
PVC Xanh Lá Chuyên Boot room phòng game , thi công mạng Lan công trình tòa 
nhà
Đường kính lõi dây 0 58mm CCA/ 1 cuộn

Chống nhiễu 1 lớp
Có chứng nhận 
CO,CQ

- Đường kính lõi dây 0,58mm CCA
- Cáp 4 đôi
- Đường kính nhựa bọc sợi con 1.0mm chất liệu PE
- Dây dù chịu lực chống dãn
- Lõi chữ thập
Đ ờ kí h h b ổ hể 6 2 Cấ liệ PVC

1,639,000 có hàng

- Đường kính nhựa bọc tổng thể 6,2mm Cất liệu PVC



0.57mm（23AWG）CCA  +  twisted cores 4 pairs * 1.0 PE + filler+ mylar + drain wire 
0.5mm + Al Foil + 64*0.12 Al-mg + rip cord + 6.2mm PVC  Cam Chuyên Boot room 
phòng game , thi công mạng Lan công trình tòa nhà

SFTP CAT6E 305 
mét / 1 cuộn
Chống nhiễu 2 lớp
Có chứng nhận 
CO CQ

p g g , g ạ g g
- Đường kính lõi dây 0,58mm CCA
- Cáp 4 đôi
- Đường kính nhựa bọc sợi con 1.0mm chất liệu PE
- Lõi chữ thập
- Dây mát 0,55mm

1,868,000 có hàng

CO,CQ - Dây mát 0,55mm
- Băng nhôm tổng thể
- 64 sợi hợp kim chống nhiễu 0,12AL-mg
- Dây dù chịu lực chống dãn
- Đường kính nhựa bọc tổng thể 6,2mm Cất liệu PVC

RG6 Cáp Camera, 
tivi 305 mét
2 lớp chống nhiễu
Có chứng nhận 
CO,CQ

1,180,000 có hàng

RG6 Cá ti i

1.02CCS 18%+4..8FPE+B-AL FOIL+96*0.12AL+6.9PVC Chuyên Dùng cho camera , 
tivi, truyền hình cáp màu trắng
- Đường kính lõi 1,02 CCS
- Đường kính bọc lõi 4,8mm cất liệu FPE
- Băng nhôm tổng thểRG6 Cáp camera, tivi 

100 mét
2 lớp chống nhiễu
Có chứng nhận

600,000 có hàng

RG59+2C Cáp 
camera 105 mét
2 lớp chống nhiễu + 850 000 có hàng

0.8CCS 18%+3.6FPE+Al Foil+64*0.12CCA+6.0PVC+2C（7*0.37）CCA
Chuyên Dùng cho camera có 2 dây điện đi kèm màu trắng

- Băng nhôm tổng thể
- 96 sợi hợp kim chống nhiễu 0,12AL
- Đường kính bọc tổng thể 6,9mm chat liệu PVC

2 lớp chống nhiễu + 
Dây điện
Có chứng nhận

850,000 có hàng

RG59+2C Cáp 
camera 305 mét
2 lớp chống nhiễu + 
Dâ điệ

1,950,000 có hàng

Chuyên Dùng cho camera có 2 dây điện đi kèm màu trắng
- Đường kính lõi 0,8 CCS
- Đường kính bọc lõi 3,6mm cất liệu FPE
- Băng nhôm tổng thể
- 64 sợi hợp kim chống nhiễu 0,12CCA
- Đường kính bọc tổng thể 6 0mm chat liệu PVCDây điện

Có chứng nhận 
CO CQ

1.63CCS+ 7.11FPE+ AL FOIL+ 96*0.15(60%) + Jelly+10.0PVC+ 1.8mm
- Đường kính lõi 1,63 CCS
- Đường kính bọc lõi 7,11mm cất liệu FPE

- Đường kính bọc tổng thể 6,0mm chat liệu PVC
- 2 dây cáp điện đi kèm mỗi dây cáp có 7 lõi đường kính 1 lõi là 0,37mm

RG11

g ọ , ệ
- Băng nhôm tổng thể
- 96 sợi hợp kim chống nhiễu 0,15CCA
- Dầu chống Nm
- Đường kính bọc tổng thể 10.0mm chat liệu PVC
- dây chịu lực 1,8mm

2,979,000 đặt hàng

- dây chịu lực 1,8mm



UTP CAT 5E CU  
305M/ cuộn

0.5CU+0.86PE+rip cord+4.9 PVC  
100% đồng nguyên chất 
-Đường kình lõi 0,5mmộ

100% Đồng
Chứng nhận CO,CQ
Màu xám

Đường kình lõi 0,5mm
-Cáp 4 đôi
-Đường kính nhựa bọc sợi con 0,86mm cất liệu PE
-Dây dù chịu lực
-Đường kính nhựa bọc tổng thể 4,9mm PCV

1,800,000 có hàng

UTP CAT 6E CU  
305M/ cuộn

100% Đồng

0.56CU+0.95PE+rip cord+6.1PVC  
100% đồng nguyên chất 
-Đường kình lõi 0,56mm
-Cáp 4 đôi
Đ ờ kí h h b i 0 95 ất liệ PE

2,450,000 có hàng100% Đồng
Chứng nhận CO,CQ
Màu xanh Dương

-Đường kính nhựa bọc sợi con 0,95mm cất liệu PE
- Lõi chữ Thập
-Dây dù chịu lực
-Đường kính nhựa bọc tổng thể 6,1mm PCV

, , g

RJ45 Cat 5 đầu UTPdùng cho cat 5e 400,000 có hàngRJ45 Cat 5 đầu UTPdùng cho cat 5e 400,000 có hàng
RJ45 Cat 6 đầu UTP dùng cho cat 6 440,000 có hàng

máy đóng đinh vít trần
Xem thông số hình ảnh tại website: Xem bằng trình duyệt IE (internet Explorer)
http://superlink.com.vn/vi/trang-chu/may-cat-ranh-tuong/super-power-dv1
Video: 8 300 000Super Power DV1 Video:
https://www.youtube.com/watch?v=xlHP2eyU3cU

8,300,000

Máy cắt rãnh phay tường

Super Power SP8

Máy cắt rãnh phay tường
Xem thông số hình ảnh tại website: Xem bằng trình duyệt IE (internet Explorer)
http://superlink.com.vn/vi/trang-chu/may-cat-ranh-tuong/may-cat-ranh-tuong
Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=xxM7H8awGv0

7,800,000





Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
Giao hàng miễn phí khu vực nội thành TP. Hồ Chí Minh
Mọi chi tiết về sản phẩm xin vui lòng truy cập website: http://superlink.com.vn hoặc call: 0909 596 858‐ 0888 099911‐ 08 38181314


