DX 110

 Tích hợp ứng dụng smart Genius
 Nhiều màu sắc với thiết kế thanh lịch
 Dùng được cả hai tay
 Tích hợp với cả hai hệ điều hành Window và MacOS

NX 7000 – NX 7015
5 màu trẻ trung

 Chuột không dây, công nghệ
Blueeye 1200dpi 2.4GHz
 Màu sắc đa dạng , thiết kế
duyên dáng

NX-7015

 Phù hợp cho cả hai tay
 Pico receiver được cài trong chuột để khoá nút
tắt mở, rất tiện cho di chuyển
 Thân thiện với hầu hết tất cả các bề mặt, từ gỗ,
thảm, đá marble
 Receiver dùng được cả cho các chuột khác cùng
dòng

Silicom.com.vn

2.4GHz Wireless IR Mice Series
Micro
Traveler
9000R V3

•
•
•

•
•
•

•

Là thế hệ thứ 3 của chuột
9000R
Chức năng Stick-N-Go
Hoạt động tốt trên hầu hết
các bề mặt đá marble, nhám,
thảm
Receiver hạt đậu, hộp chứa
receiver trên mouse
Thiết kế nhỏ gọn. Tiện cho
việc di chuyển
Pin sạc 320mAh tích hợp
ngay bên trong chuột
Sạc vài phút dùng được vài
Chuột không phát sáng,
không phát tiếng, trọng
lượng nhẹ.

Bluetooth 4.0 Mice Series
NX9000BT

•

Thiết kế kiểu tóc, vật liệu cảm
ứng mềm.

•

Chuột công nghệ blueeye
siêu tiết kiệm pin

•

Công nghệ Bluetooth 4.0

•

Pin 320 mAh có thể sạc lại
được, thời gian sử dụng pin
lên tới 4 tuần

•

Thân thiện với tất cả các bề
mặt (kính, đá, thảm, sô pha)

•

Tuỳ chỉnh độ DPI (800dpi1600dpi) và tốc độ cuộn của
con lăn bằng SmartGenius.

•

Đặc biệt thiết kế đồng màu
với các sản phẩm của Apple

•

Hoạt động trong khoảng cách
lên tới 10m

DÒNG PHÍM CÓ DÂY
KB-125

•Phím gõ tiêu chuẩn,
phím sần chống trượt, giảm ồn
•Thiết kế đơn giản, tiện lợi
•Chống thấm nước

KM-125

•Combo phím chuột văn phòng,
phím sần chống trượt, giảm ồn.
•Chuột dpi 1200, dây dài 1.5m
•Màu đen đồng điệu và sang trọng.

DÒNG PHÍM CÓ DÂY
Slimstar 130

• Bàn phím có dây dạng
mỏng, nhẹ tiện dụng
•Thiết kế với những đường
góc bo tròn, mượt mà.

Slimstar C130

• Bộ bàn phím có dây dạng mỏng, chỉ 25mm,
độ bền cao, giá hợp lí.
•Chuột 1200dpi, phím bấm không phát tiếng,
cổng kết nối USB, màu đen.

Bàn phím Gaming
Scorpion K215
 Đèn chiếu sáng
chuyển đổi 7 màu
 10 phím đa phương
tiện tiện dụng
 Thiết kết chống trượt

Scorpion K220
 Đèn chiếu sáng chuyển
đổi 7 màu
 Thiết kế ấn tượng chuẩn
Game, đèn light 2 bên thân
phím
 Thiết kết chống trượt
 Tuổi thọ phím 2 triệu lần bấm
 Chống thấm nước

 Kết nối USB

Tai nghe choàng đầu
HS-04SU






Tai nghe choàng đầu loại lớn
Tích hợp Microphone
Chuẩn kết nối 3.5mm
Chức năng lọc tiếng ồn, tạp âm
Có thể điều chỉnh kích thước phù hợp

HS-05A








Tai nghe choàng đầu tích hợp Microphone
Chất lựợng đàm thoại online và nghe nhạc tuyệt vời
chỉ trong 1 jack cắm
Sử dụng cho cả PC, Notebook, Smartphone và Tablet
Chụp đầu điều chỉnh linh hoạt, Volumn Control
Đệm tai kích cỡ đầy đủ, tạo cảm giác êm ái khi nghe
nhạc thời gian dài

Loa – Speaker
SW-370 / 2.1
Loa 2.1, gồm 1 loa chính
và 2 loa vệ tinh.
 Volume Control , âm
thanh trầm chất lượng cao
 Tổng công suất 8W
 Chuẩn kết nối 3.5mm,
dây cáp dài 1,2m
 Thiết kế giả gỗ sang
trọng, bền, đẹp, chắc chắn.


SP-HF160 / 4W
Loa 2.0, Volume Control , nguồn
kết nối USB, âm thanh chất lượng
cao
 Tổng công suất 4W
 Chuẩn kết nối 3.5mm, dây cáp dài
1,2m
 Thiết kế giả gỗ sang trọng, nhỏ
gọn.
 Giá rẻ so với các dòng cùng loại


Webcam
FaceCam 1000X






Độ phân giải lên đến 720 HD
Chức năng 3X Digitalzoom
Tích hợp microphone
Ống kính lấy nét bằng tay
Thiết kế kẹp đặc biệt phù hợp với LCD,
notebook hoặc đứng một mình
 Tốc độ khung hình 30fps cho hình ảnh mượt mà

FaceCam 2020

Tự động lấy nét
Độ phân giải lên đến 720 HD
Chức năng 3X Digitalzoom
Tích hợp microphone
Tốc độ khung hình 30fps cho hình ảnh mượt mà
Thiết kế kẹp đặc biệt phù hợp với LCD, notebook
hoặc đứng một mình
Dễ dàng upload đăng tải video cá nhân lên Youtube,
Facebook, Twitter, …

