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• Loa toàn dải và siêu trầm thụ động PRO-V thuộc thương hiệu PARAMAX-PRO, tự hào tiên phong là 
dòng loa chuyên nghiệp được nghiên cứu, thiết kế và sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam, là biểu tượng 
rực rỡ cho 22 năm kinh nghiệm trong sản xuất thiết bị âm thanh của PARAMAX CORPORATION, với 
nhiều tiến bộ trong ứng dụng nguyên vật liệu & thiết kế sáng tạo.

• Trình diễn một chất âm chân thực, cân bằng toàn dải, nhạy ở dải trung - quãng tần số đóng vai trò 
quan trọng trên toàn dải âm, kết hợp đáp tuyến rộng, mượt mà, kiểm soát tốt dải cao, hạn chế méo 
tiếng gây cảm giác chói gắt, từ đó hỗ trợ giọng hát dày ấm và chi tiết như hát trên sân khấu "live" cùng 
ban nhạc. Lợi điểm này giúp PRO-V Series ứng dụng tốt cho không gian giải trí gia đình cao cấp, các 
loại hình sân khấu nhỏ như: Bar, Club, Coffee shop..

• Dòng loa PRO-V được hoàn thiện với kích thước thùng loa lớn, đảm bảo thể tích hoạt động tối đa cho 
hệ loa thành phần. Được trang bị loa nén tần số cao có dome loa từ chất liệu titanium quý hiếm. Bên 
cạnh đó, các loa woofer sử dụng màng loa được thiết kế chuyên sâu, kết hợp cuộn dây âm công suất 
cao trong cấu trúc nam châm ngoại cỡ giúp nâng hiệu suất, tăng độ động, cho phép màng loa đạt gia 
tốc di chuyển cực lớn với hành trình chuẩn xác, tái tạo những âm trầm mạnh mẽ.

PRO-V25/ PRO-V30/ PRO-V40

Thông số kỹ thuật

...............................................................................................2 đường tiếng, 2 loa thành phần
...................................................................................................................1 x 15 inch (Ø 385mm)

.....................................................................................3 inch (Ø 76.2mm)
................................................................................................1.0inch (Ø 25.4mm)

..............................................................................1.75inch (Ø 44.5mm)
................................................................................................................................................................8Ω
................................................................................................................40Hz~20,000Hz (± 3dB)

.................................................................................................................................................97dB/1w/1m
........................................................................................................350w/ loa (122.4dB)

....................................................................................................410(R) x 680(C) x 440(S) mm
...............................................................................................................................24.8Kg/1 loa

....................................................16,990,000 VNĐ/ Cặp

Cấu hình
Loa woofer
Cuộn dây tiếng loa woofer
Đường kính họng còi
Cuộn dây tiếng loa tweeter
Trở kháng
Đáp tuyến 
Độ nhạy
Công suất liên tục
Kích thước
Khối lượng tịnh
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)

PRO-V40

Thông số kỹ thuật

...............................................................................................2 đường tiếng, 2 loa thành phần
...................................................................................................................1 x 10 inch (Ø 254mm)

..................................................................................2.5 inch (Ø 63.5mm)
................................................................................................1.0inch (Ø 25.4mm)

..............................................................................1.35inch (Ø 34.4mm)
................................................................................................................................................................8Ω
................................................................................................................50Hz~20,000Hz (± 3dB)

.................................................................................................................................................96dB/1w/1m
...........................................................................................................250w/ loa (120dB)

....................................................................................................300(R) x 340(C) x 530(S) mm
...............................................................................................................................17.9Kg/1 loa

....................................................12,590,000 VNĐ/ Cặp

Cấu hình
Loa woofer
Cuộn dây tiếng loa woofer
Đường kính họng còi
Cuộn dây tiếng loa tweeter
Trở kháng
Đáp tuyến 
Độ nhạy
Công suất liên tục
Kích thước
Khối lượng tịnh
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)

PRO-V25

Thông số kỹ thuật

...............................................................................................2 đường tiếng, 2 loa thành phần
...................................................................................................................1 x 12 inch (Ø 305mm)

.....................................................................................2.5 inch (Ø 63.5mm)
................................................................................................1.0inch (Ø 25.4mm)

..............................................................................1.75inch (Ø 44.5mm)
................................................................................................................................................................8Ω
................................................................................................................40Hz~20,000Hz (± 3dB)

.................................................................................................................................................96dB/1w/1m
...........................................................................................................250w/ loa (120dB)

....................................................................................................360(R) x 600(C) x 385(S) mm
...............................................................................................................................20.8Kg/1 loa

....................................................14,590,000 VNĐ/ Cặp

Cấu hình
Loa woofer
Cuộn dây tiếng loa woofer
Đường kính họng còi
Cuộn dây tiếng loa tweeter
Trở kháng
Đáp tuyến 
Độ nhạy
Công suất liên tục
Kích thước
Khối lượng tịnh
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)

PRO-V30

LOA TOÀN DẢI CHUYÊN DÙNG

PRO-V25

PRO-V30

PRO-V40



SUB-V40/ SUB-V50

SUB-V50SUB-V40

• Hệ thống loa siêu trầm thụ động (còn gọi là Sub hơi) của PARAMAX-PRO được trang bị loa woofer 
đường kính 15inch (SUB-V40) và 18inch (SUB-V50), sử dụng cuộn dây âm công suất lớn trong cấu trúc 
nam châm ngoại cỡ, cung cấp nguồn năng lượng dồi dào cho hoạt động ở mức công suất lên đến 
1000w.

• Thùng loa có cấu tạo chắc chắn, ứng dụng cổng thoát khí đôi hình chữ nhật hướng ra phía trước, làm 
giảm tối đa lực cản khi màng loa di chuyển, giúp giảm nhiễu âm và tăng độ nhạy cho dải trầm.

• SUB-V40 & SUB-V50 kiểm soát tối ưu đáp tuyến âm thanh từ 36Hz đến 1.5kHz, là ngưỡng cảm nhận 
dải trầm rất “đẹp” với tai người nghe, qua đó hỗ trợ hoàn hảo cho chất giọng và nhạc nền, góp phần 
mở ra không gian giải trí gia đình cao cấp, các loại hình sân khấu nhỏ như: Bar, Club, Coffee shop..

Thông số kỹ thuật
SUB-V40 SUB-V50

................................................................................................................loa siêu trầm thụ động
................................................................................................................1 x 15 inch (Ø385mm)

.............................................................................4.0 inch (Ø100mm)
.....................................................................................................600w/ loa (120dB)

...........................................................................................................................................................8Ω

...............................................................................................................35Hz ~ 1,800Hz (±3dB)
.........................................................................................................................................92dB/ 1w/ 1m

................................................................................................465(R) x 593(C) x 565(S) mm
..........................................................................................................................37.8Kg/1 loa

....................................................8,190,000 VNĐ/ Cái

.........................................................loa siêu trầm thụ động
.............................................................1 x 18 inch (Ø460mm)
..................................................................4.0 inch (Ø100mm)

......................................................................1000w/ loa (129dB)
........................................................................................................8Ω
............................................................36Hz ~ 1,500Hz (±3dB)
.................................................................................99dB/ 1w/ 1m
..............................................570(R) x 692(C) x 624(S) mm
....................................................................................45.4Kg/1 loa
......................................................................Đang cập nhật

Cấu hình
Loa woofer
Cuộn dây tiếng loa woofer
Công suất liên tục
Trở kháng
Đáp tuyến
Độ nhạy
Kích thước
Khối lượng tịnh
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)

LOA SIÊU TRẦM THỤ ĐỘNG
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