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PARAMAX - thương hiệu thiết bị âm thanh Việt với 22 năm hình thành và 

phát triển, tự hào nghiên cứu & sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam. Thế hệ sản 

phẩm PARAMAX giải phóng những giới hạn về tiêu chuẩn chất lượng của 

dàn máy âm thanh dành cho giải trí gia đình, góp phần sáng tạo, đưa trải 

nghiệm âm nhạc lên đẳng cấp Hi-Fi.
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MIXER SỐ - AMPLY VÀ MICRO



SA-999 AIR MAX Limited

SA-999 AIR PLUS
• Thiết kế amply liền micro không dây của
PARAMAX giúp đáp ứng tối ưu nhu cầu karaoke 
tiện ích, tiết kiệm.  

• Bộ micro không dây UHF cao cấp với 40 kênh 
tần số được tích hợp sẵn theo máy, nhiều tính 
năng tự động,  với mạch phát và nhận tín hiệu 
được thiết kế tối ưu, hỗ trợ tốt chất giọng ở quãng 
trung âm, đồng thời hạn chế tối đa hiện tượng hú 
rít do trùng hoặc nhiễu sóng.

• Amply với tầng khuếch đại sử dụng các transistor Toshiba, cùng biến áp hình xuyến sử dụng dây đồng 
nguyên chất, đảm bảo mức công suất ra loa tối đa lên đến 500w, kết hợp thế mạnh từ kết nối Bluetooth 
chuẩn aptX đồng thời được tăng cường ngõ nhận tín hiệu Optical, cho khả năng xử lý - khôi phục trọn 
vẹn tín hiệu âm thanh.

• Amply đầu bảng của PARAMAX sở hữu công nghệ 
kết nối không dây Bluetooth chuẩn aptX, kết hợp khả 
năng truyền dẫn tín hiệu kỹ thuật số Optical và Coaxial, 
giúp khai thác tối đa không gian giải trí Online bất tận.

• Sở hữu thiết kế “nội thất” chất lượng tạo nên tính 
trình diễn chuyên nghiệp, với mạch xử lý và khuếch đại 
cao cấp sử dụng chipset dòng CSR từ hãng công nghệ 
Qualcomm (Mỹ), kết hợp các transistor Toshiba và tụ điện Nippon (Nhật) cùng biến áp hình xuyến sử 
dụng dây đồng nguyên chất cho hiệu suất hoạt động cao, dồi dào năng lượng giúp tái hiện chất giọng 
trung thực, sạch tiếng, mạch lạc với dải tần tuyến tính.
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Thông số kỹ thuật

Điện áp sử dụng
Công suất ra loa

Công suất tiêu thụ
Tổng méo hài (THD)
Đáp tuyến
Tỷ lệ tín hiệu/ tiếng ồn
Ngõ vào micro

....................................................................................AC 220V/ 50Hz

...................................................................................500w/ 2CH/ 8Ω

...................................................................................700w/ 2CH/ 4Ω
..................................................................................................1000w

..........................................................................................1%(1KHz)
.................................................................................................20Hz~20,000Hz

...........................................................................................90dB
..............................................................................................................10mV

Ngõ vào music
Bluetooth

Độ nhạy thu tín hiệu RF
Ngõ vào tín hiệu số S/PDIF

Kích thước
Khối lượng tịnh
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)

..........................................................................................................200mV
..........................................................................................Qualcomm, 2.4GHz

Class 2 support, MP3, aptX, Faststream decoder
.................................................................................-86 dBm

.....................................................DAC 24Bit, 96kHz
...................................................DAC 24Bit, 192kHz

.....................................................................420(R) x 154(C) x 330(S)mm
............................................................................................................11.8Kg

..........................7,990,000 VNĐ/ Cái

Thông số kỹ thuật

Điện áp sử dụng
Công suất ra loa
Công suất tiêu thụ
Tổng méo hài (THD)
Đáp tuyến
Tỷ lệ tín hiệu/ tiếng ồn
Ngõ vào micro
Ngõ vào music

....................................................................................AC 220V/ 50Hz
...................................................................................500w/ 2CH/ 4Ω

....................................................................................................820w
..........................................................................................1%(1KHz)

.................................................................................................20Hz~20,000Hz
...........................................................................................90dB

..............................................................................................................10mV

..........................................................................................................200mV

Ngõ vào OPTICAL
Bluetooth

Độ nhạy thu tín hiệu RF
Kích thước
Khối lượng tịnh
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)

...................................................Wolfson WM8805, max 1 FS
..........................................................................................Qualcomm, 2.4GHz

Class 2 support, MP3, aptX, Faststream decoder
.................................................................................-86 dBm

.....................................................................420(R) x 127(C) x 330(S)mm
............................................................................................................11.8Kg

..........................8,390,000 VNĐ/ Cái



DA-2500 DX-2500 AIR
• Mixer karaoke số hàng đầu của PARAMAX, với mạch xử lý DSP hiện đại, kết hợp giao diện chỉnh tay 
được thiết kế phù hợp cho mọi trình độ sử dụng, giúp người dùng thao tác hoàn toàn trực tiếp trên mặt 
máy. 

• Sản phẩm sử dụng chipset DSP từ thương hiệu Dream (Pháp), kết hợp IC giải mã của Texas
Instruments (Mỹ) giúp phát huy tối đa thế mạnh xử lý tín hiệu, khôi phục tiếng hát và nhạc nền đầy đặn, 
sống động như sân khấu thực sự.

• Gia tăng tính chính xác và độ bền cho sản phẩm bằng trang bị loạt biến trở chất lượng cao từ thương 
hiệu danh tiếng ALPS (Nhật) trên tất cả nút chức năng của máy, đây cũng chính là điểm mạnh hiếm 
gặp trong nhóm sản phẩm mixer karaoke số hiện nay.

• Kết nối đa dạng từ nhiều nguồn tín hiệu như Bluetooth, Optical cùng các tính năng xử lý âm thanh 
chuyên nghiệp: Triệt tiêu hú rít từ micro; Giả lập 3 hiệu ứng Echo chuyên sâu giúp biến hóa giọng hát 
đa phong cách; Điều chỉnh âm lượng tổng riêng biệt cho từng loa…
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Kết hợp đồng bộ với Mixer số DX-2500 AIR

Kết hợp đồng bộ với Amply công suất DA-2500

Thông số kỹ thuật

Công suất Stereo tại 0.1% THD

Công suất Brigde tại 0.1% THD

Tỷ số tín hiệu/nhiễu
Hệ số DF
Đáp tuyến
THD
Độ nhạy tín hiệu ngõ vào

.............................400w x 2 kênh (8 Ohms)

.............................600w x 2 kênh (4 Ohms)
................................................1200w (8 Ohms)
................................................1100w (4 Ohms)

.................................................................................................105dB
..............................................................................................................................550:1

........................................................................+/-0.1 dB 20Hz ~ 20,000Hz
...............................................................................................................0.01% tại 8 Ohm

..........................................................0.775V, 1.0V, 1.5V

Mạch lọc thông thấp LPF
Mạch lọc thông cao HPF
Trở kháng ngõ vào
Hệ số CMRR
Nhiễu xuyên âm
Nguồn cung cấp
Kích thước
Khối lượng tịnh
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)

.........................................................................20 ~ 180Hz
................................................................130 ~ 20,000Hz

....................................................................20K Ohm balanced
....................................................................................................................-75dB

...........................................................................................................70dB
.........................................................................220V 50Hz, Fuse 8A

............................................420(R) x 107(C) x 440(S) mm (2U-rack)
..............................................................................................................16Kg

..........................8,790,000 VNĐ/ Cái

Thông số kỹ thuật

Điện áp sử dụng
Công suất tiêu thụ
Tổng méo hài (THD)
Tỷ lệ tín hiệu/ tiếng ồn
Tần số hoạt động
Ngõ vào micro
Ngõ vào music

Bluetooth

Ngõ vào tín hiệu số S/PDIF

Kích thước
Khối lượng tịnh
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)

..........................................................................................Qualcomm, 2.4GHz
Class 2 support, MP3, aptX, Faststream decoder

...............................................................24Bit, 192kHz

...................................................DAC 24Bit, 192kHz
......................................................................420(R) x 65(C) x 160(S) mm

............................................................................................................2.4Kg
..........................4,990,000 VNĐ/ Cái

....................................................................................AC 220V/ 50Hz
..........................................................................................................15w

...................................................................................0.01%(1KHz)
........................................................................................90dBA

................................................................................20Hz~20,000Hz
...............................................................................................................10mV
..........................................................................................................775mV

• Amply công suất DA-2500 là thiết bị khuếch đại chuyên dùng giúp nâng cao khả năng trình diễn của 
dàn âm thanh trong không gian lên đến 60m2.

• Sở hữu mạch khuếch đại Class-AB kinh điển với bộ transistor Toshiba, kết hợp biến áp hình xuyến lớn 
sử dụng dây đồng nguyên chất, cho hiệu suất chuyển đổi tín hiệu cao cùng tỷ số méo sóng hài (THD) 
cực thấp, các ưu thế trên đã giúp amply DA-2500 có được dải âm sắc nét, trung thực theo chuẩn mực 
âm thanh chuyên dùng.

• Sản phẩm với định hướng thiết kế đề cao tính an toàn, sự bền bỉ cho nhu cầu sử dụng lâu dài nên đã 
được trang bị các mạch cảm biến nhiệt tự động, cùng hệ thống tản nhiệt hiệu quả cao nhưng có độ ồn 
tối thiểu. 



• Micro không dây chất lượng cao với các mạch phát và nhận tín hiệu UHF được thiết kế công phu, giúp 
truyền tải và kiểm soát tối ưu dãy tín hiệu âm thanh, tái hiện chất giọng trung thực, khỏe và sắc nét.

• Cho phép người sử dụng chủ động dò tìm, chọn và thay đổi kênh tần số, tránh hiện tượng trùng kênh.

• Khả năng triệt tiêu tiếng hú và loại bỏ nhiễu hiệu quả nhờ trang bị mạch chống hú thế hệ mới, kết 
hợp ứng dụng kỹ thuật nén & giải nén tiên tiến cùng công nghệ băng thông hẹp cho dải trung và cao 
tần.

• Nhiều tính năng tự động tiện ích: tự tắt màn hình, tự ngắt thu âm, chuyển chế độ tiết kiệm năng 
lượng trong thời gian được thiết lập. 

• Đặc biệt, SM-2500 Smart có thiết kế đốc sạc kiêm giá đỡ micro tạo ấn tượng thẩm mỹ đặc sắc với hai 
lựa chọn phiên bản màu Grey hoặc Gold sang trọng. Sở hữu bộ đốc sạc tự động vô cùng tiện lợi, Bạn sẽ 
chẳng tốn thời gian và công sức mà các micro vẫn luôn được sạc đầy, sẵn sàng cho lần sử dụng tiếp theo.
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SM-1000 SMART/ SM-2500 SMART

Thông số kỹ thuật

BỘ PHÁT TÍN HIỆU

................................UHF CH-A: 630MHz~659.7MHz, PLL
................................UHF CH-B: 660MHz~689.7MHz, PLL

...............................................................................10ppm
..........................................................................Điều tần-FM

 ........................................................................................±40kHz
......................................Pin AA1.5V x 2 hoặc Pin sạc AA 1.2V

 ..................................................................................................................................LCD
..................................................................................246.5(C) x 50.5(R) mm

.............................................................................................................300g

Tần số sóng mang

Sai lệch tần số sóng mang
Phương pháp điều chế
Tần số điều chế tối đa
Nguồn cung cấp
Hiển thị
Kích thước
Khối lượng tịnh

BỘ THU TÍN HIỆU

Tần số sóng mang

Độ nhạy thu tín hiệu
Đáp ứng tần số
Tỉ số tín hiệu trên nhiễu
THD ratio
Trở kháng ngõ ra
Tín hiệu ngõ Mix out
Tín hiệu ngõ ra XLR
Nguồn cung cấp

Kích thước
Khối lượng tịnh bộ thu tín hiệu
Khối lượng tịnh bộ sản phẩm có bao bì
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)

................................UHF CH-A: 630MHz~659.7MHz, PLL
................................UHF CH-B: 660MHz~689.7MHz, PLL

...........................................................................................-70dBm
..............................................................................................40Hz~18kHz

..........................................................................................95dB
........................................................................................................<0.5%, tại 1kHz

................................................................................................2.2 kOhm
........................................................................................0~160mV

..........................................................................................0~200mV
..................................................Adaptor AC 180V~240V, 50Hz

                            ...........................................................................DC 12~16V/ 500mA
.......................................................................420(R) x 48(C) x 160(S) mm

........................................................................1.5Kg
....................................................3.3Kg

........................3,990,000 VNĐ/ Bộ

SM-1000 SMART

Thông số kỹ thuật

BỘ PHÁT TÍN HIỆU

BỘ SẠC

UHF CH-A: 630MHz~659.7MHz, PLL
UHF CH-B: 660MHz~689.7MHz, PLL

..............................................10ppm
..........................................................................Điều tần-FM

 ........................................................................................±40kHz
.....................................................................................Pin sạc AA 1.2V

 ..................................................................................................................................LCD
..................................................................................246.5(C) x 50.5(R) mm

.............................................................................................................400g

Tần số sóng vận chuyển tín hiệu

Sai lệch tần số sóng vận chuyển tín hiệu
Phương pháp điều chế
Tần số điều chế tối đa
Nguồn cung cấp
Hiển thị
Kích thước
Khối lượng tịnh

...................................................Adaptor AC 110V ~ 240V, 50Hz

.................................................................................................DC 12V/ 1A
.................................................................................................LED

......................................................................................................................5~6h
..................................................................NI-Cd/ MH AA 1300mAh 1.2V

.........................................................................160(R) x 112(C) x 109(S) mm
...............................................................................................................300g

Nguồn cung cấp

Hiển thị trạng thái sạc
Thời gian sạc
Loại pin sạc
Kích thước
Khối lượng tịnh

BỘ THU TÍN HIỆU

Tần số sóng mang

Độ nhạy thu tín hiệu
Đáp ứng tần số
Tỉ số tín hiệu trên nhiễu
THD ratio
Trở kháng ngõ ra
Tín hiệu ngõ Mix out
Tín hiệu ngõ ra XLR
Nguồn cung cấp

Kích thước
Khối lượng tịnh bộ thu tín hiệu
Khối lượng tịnh bộ sản phẩm có bao bì
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)

................................UHF CH-A: 630MHz~659.7MHz, PLL
................................UHF CH-B: 660MHz~689.7MHz, PLL

...........................................................................................-70dBm
..............................................................................................40Hz~18kHz

..........................................................................................95dB
........................................................................................................<0.5%, tại 1kHz

................................................................................................2.2 kOhm
........................................................................................0~160mV

..........................................................................................0~200mV
..................................................Adaptor AC 110V~240V, 50Hz

                            ..............................................................................................DC 12V/ 1A
.......................................................................420(R) x 48(C) x 160(S) mm

........................................................................1.6Kg
....................................................3.5Kg

...............................Đang cập nhật

SM-2500 SMART
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Sử dụng trong phạm vi tối ưu: 30m  

Tổng số kênh tần số: 200 kênh (CH-A và CH-B)

SM-1000 SMART

SM-2500 SMART

2 phiên bản màu cho Micro & Dock sạc



Thông số kỹ thuật

Loa dome tweeter
Loa mid-woofer
Loa woofer
Trở kháng
Độ nhạy

..................................................................1 x 1 inch (Ø25.4mm)
.....................................................................2 x 6.5 inch (Ø165mm)

..................................................................................1 x 12 inch (Ø305mm)
..............................................................................................................................8Ω

............................................................................................................90dB/ 1w/ 1m

Đáp tuyến
Công suất liên tục/tối đa
Kích thước
Khối lượng tịnh
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)

................................................................................40Hz~20,000Hz (±3dB)
.............................................................120w/240w/1 loa

..................................................................295(R) x 1152(C) x 474(S) mm
..................................................................................................28Kg/1 loa

......................13,590,000 VNĐ/ Cặp

• Mẫu loa đứng cao cấp đầu bảng đến từ thương hiệu PARAMAX, hội tụ đắt giá giữa “chất” Việt và di 
sản Bắc Âu, nâng tầm không gian giải trí gia đình, mang đến cảm nhận như một sân khấu “live” thực thụ.

• Duy nhất D88 Limited được PARAMAX ưu ái sử dụng hệ loa thành phần đẳng cấp Hi-Fi từ các 
thương hiệu huyền thoại của Đan Mạch, đến nay đã trên 80 năm lịch sử: 

- Loa tweeter dome lụa Vifa 1inch dòng DX nổi tiếng bền bỉ với cấu trúc khe từ giải nhiệt bằng dầu 
Ferro-fluid, giúp cuộn dây âm hoạt động ổn định, cho cảm nhận về dải cao chi tiết, mượt mà.
- Bộ đôi mid-woofer Peerless 5.25inch dòng SDS sở hữu màng loa Composite với mũi loa lõm đặc 
trưng, được tin dùng bởi các nhà sản xuất loa danh tiếng, giúp tái tạo dải trung ấm áp, tinh tế.

• Thiết kế đặc thù của loa D88 Limited đã định hình phong cách chơi nhạc theo tiêu chuẩn Hi-Fi, cho 
chất âm sắc nét, độ trung thực cao, và còn ghi điểm tuyệt đối với thế mạnh tái tạo dải trầm xuống cực 
sâu, thể hiện đa dạng cung bậc, nhờ được trang bị woofer lớn 12inch bố trí bên mặt hông thùng loa.

D88 Limited

Sử dụng trong phạm vi tối ưu: 15m2 ~ 50m2

Phối ghép tốt với bộ đôi Mixer số/ Amply công suất DX-2500 AIR/ DA-2500
hoặc Amply tích hợp SA-999 AIR MAX Limited

LOA KARAOKE VÀ NGHE NHẠC

CALVADOS WALNUT
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FX-1500/ FX-2500

FX-1500 FX-2500

WALNUT

CALVADOS

BLACK

Thông số kỹ thuật

................................3 đường tiếng, 4 loa thành phần
............................................................1 x 1 inch (Ø25.4mm)
............................................................1 x 4 inch (Ø102mm)
..........................................................2 x10 inch (Ø254mm)
....................................................................................................6Ω
.............................................................................92dB/ 1w/ 1m
......................................................45Hz~20,000Hz (±3dB)
....................................................................180w/ 360w/1 loa
..........................................337(R) x 1185(C) x 325(S) mm
.................................................................................21.4Kg/1 loa
........................................................9,590,000 VNĐ/ Cặp

...........................................................................................3 đường tiếng, 4 loa thành phần
.................................................................................................1 x 1 inch (Ø25.4mm)

...........................................................................................................1 x 4 inch (Ø102mm)
.................................................................................................................2 x 8 inch (Ø203mm)

.............................................................................................................................................................6Ω
...........................................................................................................................................89dB/ 1w/ 1m

...............................................................................................................45Hz~20,000Hz (±3dB)
..........................................................................................120w/ 240w/1 loa

...............................................................................................325(R) x 1055(C) x 300(S) mm
.................................................................................................................................16Kg/1 loa

.................................................7,590,000 VNĐ/ Cặp

Cấu hình
Loa dome tweeter
Loa midrange
Loa woofer
Trở kháng
Độ nhạy
Đáp tuyến
Công suất liên tục/tối đa
Kích thước
Khối lượng tịnh
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)

FX-1500 FX-2500

• Dòng loa đứng tạo nên tên tuổi của thương hiệu PARAMAX trong thập kỷ qua, với khả năng hỗ trợ 
hát karaoke sánh ngang các mẫu loa treo chuyên dùng, cộng thêm lực đánh dồi dào từ cấu hình hai 
woofer có công suất và độ nhạy cao, giúp mở rộng dải trầm xuống thấp đến 45Hz, rất phù hợp cho nhu 
cầu karaoke và thưởng thức âm nhạc theo phong cách uy lực, rộng mở.

• F-1000 và F-2000 sở hữu thiết kế đột phá với công nghệ mô phỏng màng loa tiên tiến từ Loudsoft 
(Đan Mạch), mạch phân tần và thùng loa sử dụng phần mềm & thiết bị từ LinearX (Mỹ). Đặc biệt loa 
được trang bị cấu trúc mid liền tweeter đẹp mắt, sử dụng loa tweeter 65mm kết hợp loa high-mid 
102mm cho dải âm cao thể hiện thật chi tiết, hài hoà.

• Là hình mẫu lý tưởng của dòng loa đứng thế hệ mới, tương lai gần sẽ là kiểu âm thời thượng cho 
không gian giải trí chất lượng cao của gia đình Việt, với giọng loa không quá thiên về cường độ mà 
hướng đến tính cân bằng, tinh tế nhờ khả năng kiểm soát tốt, từ đó âm nhạc được tái hiện tỉ mỉ đến 
từng chi tiết.

• Thiết kế có định hướng đã tạo điểm nhấn cho FX-1500 & FX-2500 ở dải cao và trung nhờ loa tweeter 
dome lụa công nghệ châu Âu với cấu trúc nam châm Neodymium cực mạnh, phối hợp cùng loa 
high-mid 102mm có khả năng kết nối hài hoà với loa tweeter, tái tạo dải âm cao tinh tế, mượt mà.

• Thùng loa được tạo hình từ các mảng ghép kích thước lớn giúp diện mạo của loa FX-Series trông 
mạnh mẽ, nam tính nhưng đủ thanh lịch để xứng đôi với hai loa woofer đường kính 254mm, cũng là 
lựa chọn hiệu quả cho cả nhu cầu nâng cao tính thẩm mỹ của không gian giải trí. 

F-1000/ F-2000

F-1000 F-2000

Sử dụng trong phạm vi tối ưu:
F-1000: 15m2 ~ 30m2                                                                  F-2000: 20m2 ~ 50m2

Phối ghép tốt với bộ đôi Mixer số/ Amply công suất DX-2500 AIR/ DA-2500
hoặc Amply tích hợp SA-999 AIR MAX Limited

Sử dụng trong phạm vi tối ưu:
FX-1500: 15m2 ~ 30m2                                                                  FX-2500: 20m2 ~ 40m2

Phối ghép tốt với bộ đôi Mixer số/ Amply công suất DX-2500 AIR/ DA-2500
hoặc Amply tích hợp SA-999 AIR MAX Limited

Thông số kỹ thuật

.........................................................2 x 10 inch (Ø254mm)
............................................................1 x 4 inch (Ø102mm)
.........................................................1 x2.5 inch (Ø63.5mm)
....................................................................................................6Ω
.............................................................................92dB/ 1w/ 1m
......................................................45Hz~18,000Hz (±3dB)

.....................................................................180w/ 360w/1 loa

..........................................347(R) x 1186(C) x 410(S) mm
.....................................................................................23Kg/1 loa
.........................................................7,590,000 VNĐ/ Cặp

...............................................................................................................2 x 8 inch (Ø203mm)
..........................................................................................................1 x 4 inch (Ø102mm)

..........................................................................................................1 x 2.5 inch (Ø63.5mm)
............................................................................................................................................................6Ω

..........................................................................................................................................91dB/ 1w/ 1m
.............................................................................................................50Hz~18,000Hz (±3dB)

........................................................................................160w/ 320w/1 loa
..............................................................................................277(R) x 1055(C) x 343(S) mm

.............................................................................................................................17.5Kg/1 loa
.................................................5,790,000 VNĐ/ Cặp

Loa woofer
Loa midrange
Loa tweeter
Trở kháng
Độ nhạy
Đáp tuyến
Công suất liên tục/ tối đa
Kích thước
Khối lượng tịnh
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)

F-1000 F-2000

3 phiên bản màu
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• Hiện là dòng loa treo chuyên dùng cao cấp bậc nhất từ PARAMAX, chạm đến chuẩn mực của phong 
cách loa karaoke kết hợp nghe nhạc, được thiết kế để ứng dụng cho không gian từ nhỏ, vừa đến rộng 
lớn nhưng vẫn bảo toàn kiểu âm đặc sắc mà người Việt yêu nhạc có thể lần - đầu - tiếp - cận.

• Hệ loa thành phần chất lượng cao cùng bộ lọc phân tần 3 đường tiếng sẽ tái hiện tiếng hát và nhạc 
nền chỉn chu, gọn gàng, khúc chiết, giúp điều chỉnh và nâng cao kỹ thuật hát karaoke của người dùng.
 
• Đồng thời loa treo chuyên dùng SC-Series sẽ mang lại cảm giác giải trí mới hơn với đáp tuyến mượt 
mà,  rộng mở nhờ kỹ thuật thiết kế góc tỏa âm độc đáo, với 2 tweeter và 2 squawker được bố trí lệch 
hướng nhau theo từng cặp. Điều này cũng giúp dải cao có được góc toả âm rộng, cho âm thanh tách 
bạch hơn, qua đó người dùng rất dễ bố trí loa ở nhiều vị trí khác nhau (treo tường, tủ kệ, chân loa…) mà 
vẫn chuyển tải được độ sống động của âm thanh đến mọi vị trí trong phòng.

SC-2500/ SC-3500

SC-2500 SC-3500

CHARCOAL

Thông số kỹ thuật

................................3 đường tiếng, 5 loa thành phần

..........................................................1 x 12 inch (Ø305mm)

..........................................................2 x 3 inch (Ø76.2mm)

..........................................................2 x 3 inch (Ø76.2mm)

....................................................................................................8Ω
............................................................................90dB/ 1w/ 1m
.....................................................40Hz~20,000Hz (±3dB)
...................................................................350w/ 700w/1 loa
..........................................620(R) x 355(C) x 338(S) mm
.................................................................................17.8Kg/1 loa
........................................................9,390,000 VNĐ/ Cặp

Cấu hình
Loa woofer
Loa squawker
Loa tweeter
Trở kháng
Độ nhạy
Đáp tuyến
Công suất liên tục/ tối đa
Kích thước
Khối lượng tịnh
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)

...........................................................................................3 đường tiếng, 5 loa thành phần
.................................................................................................................1 x 10 inch (Ø254mm)

..........................................................................................................2 x 3 inch (Ø76.2mm)
...............................................................................................................2 x 3 inch (Ø76.2mm)

.............................................................................................................................................................8Ω
..........................................................................................................................................90dB/ 1w/ 1m

..............................................................................................................40Hz~20,000Hz (±3dB)
.......................................................................................250w/ 500w/1 loa

...................................................................................................526(R) x 301(C) x 293(S) mm
............................................................................................................................12.4Kg/1 loa

..................................................7,590,000 VNĐ/ Cặp

SC-2500 SC-3500

Sử dụng trong phạm vi tối ưu: 
SC-2500: 15m2 ~ 30m2                                                                  SC-3500: 20m2 ~ 50m2

Phối ghép tốt với bộ đôi Mixer số/ Amply công suất DX-2500 AIR/ DA-2500,
Amply tích hợp SA-999 AIR MAX Limited hoặc SA-999 AIR Plus

WALNUTCALVADOS

3 phiên bản màu



Thông số kỹ thuật

Cấu hình
Loa woofer
Loa squawker
Loa tweeter
Trở kháng

..............................................................3 đường tiếng, 5 loa thành phần
...................................................................................1 x 10 inch (Ø254mm)

............................................................................2 x 3 inch (Ø76.2mm)
.................................................................................2 x 3 inch (Ø76.2mm)

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

Độ nhạy
Đáp tuyến
Công suất liên tục/tối đa
Kích thước
Khối lượng tịnh
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)

.............................................................................................................94dB/ 1w/ 1m
.................................................................................45Hz~20,000Hz (±3dB)

.............................................................250w/500w/1 loa
.......................................................................537(R) x 312(C) x 316(S) mm

................................................................................................13.7Kg/1 loa
.........................5,790,000 VNĐ/ Cặp

P-1000

Thông số kỹ thuật

Cấu hình
Loa woofer
Loa squawker
Loa tweeter
Trở kháng

..............................................................3 đường tiếng, 5 loa thành phần
...................................................................................1 x 12 inch (Ø305mm)

............................................................................2 x 3 inch (Ø76.2mm)
.................................................................................2 x 3 inch (Ø76.2mm)

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

Độ nhạy
Đáp tuyến
Công suất liên tục/tối đa
Kích thước
Khối lượng tịnh
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)

.............................................................................................................94dB/ 1w/ 1m
................................................................................40Hz~20,000Hz (±3dB)

.............................................................300w/600w/1 loa
.......................................................................595.5(R) x 351.5(C) x 359.2(S) mm

................................................................................................17Kg/1 loa
.........................7,390,000 VNĐ/ Cặp

P-2000

P-1000/ P-2000

• Dòng loa treo nổi tiếng và bán chạy nhất với chất âm đã tạo nên tên tuổi của thương hiệu PARAMAX 
trong nhiều năm qua, P-Series sở hữu hệ loa thành phần cùng bộ lọc phân tần phẩm chất cao, luôn 
đảm bảo hỗ trợ giọng hát tối ưu ở cả ba dải tần, đồng thời kiểm tốt soát cường độ giúp loa hoạt động 
bền bỉ.

• Các loa woofer sử dụng màng loa cứng và nhẹ, với viền nhún bằng cao su NR, kết hợp cuộn dây âm 
công suất lớn luôn đảm bảo tiếng hát xuống trầm nội lực, dày dặn, dễ luyến láy ở cả các nốt thấp. 

• Độ phủ âm thanh rộng toàn không gian của dòng loa P-Series có được nhờ kỹ thuật bố trí các cặp 
tweeter và squawker lệch hướng với nhau, giảm sự chồng lấn nên các dải tần tách bạch hơn, đồng 
thời giảm bớt biên độ âm thanh ở dải trung cao vốn dễ gây chói, giúp tiếng hát được đưa vào trọng 
tâm dễ dàng hơn.  

Sử dụng trong phạm vi tối ưu: 
P-1000: 10m2 ~ 30m2                                                     P-2000: 20m2 ~ 50m2

Phối ghép tốt với bộ đôi Mixer số/ Amply công suất DX-2500 AIR/ DA-2500,
Amply tích hợp SA-999 AIR MAX Limited hoặc SA-999 AIR Plus

P-1000

P-2000
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LOA SIÊU TRẦM ĐIỆN



• Loa siêu trầm chủ động (loa sub điện) SUB-1000 & SUB-2000 của PARAMAX với khả năng thể hiện dải 
trầm uy lực, tạo được chiều sâu cho không gian âm nhạc, là phương án phối ghép hoàn hảo cho các dàn 
máy karaoke, hệ thống nghe nhạc và xem phim gia đình trong diện tích từ 15m2 ~ 50m2.

• SUB-1000 và SUB-2000 đều được trang bị woofer đường kính 12inch, tích hợp mạch khuếch đại 
Class-D mạnh mẽ cùng cấu trúc nam châm lớn, kiểm soát màng loa di chuyển nhanh và chính xác. Thiết 
kế bảng điều khiển cho phép hiệu chỉnh linh hoạt các chức năng: chỉnh âm lượng, cắt tần số, chỉnh 
pha…giúp người dùng dễ dàng tối ưu hoá hoạt động của loa siêu trầm.

• Thiết kế thùng cao cấp sử dụng cổng thoát hơi dạng khe chắc chắn, cùng hướng với loa woofer giúp 
SUB-1000 và SUB-2000 truyền tải năng lượng của dải trầm trực tiếp, trọn vẹn đến người thưởng thức. 

SUB-1000/ SUB-2000

WALNUTCALVADOS BLACK
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Thông số kỹ thuật

Đáp tuyến
Loa woofer (1)
Amply gắn trong
Kích thước
Khối lượng tịnh
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)

........................................................................................................................20Hz~200Hz (±3dB)
...............................................................................................................đường kính 305mm

.............................................................................Class D, công suất 500w (Peak)
....................................................................................................410(R) x 465(C) x 469(S) mm

...........................................................................................................................................19.5Kg
..........................................................6,390,000 VNĐ/ Cái

Thông số kỹ thuật

Đáp tuyến
Loa woofer (1)
Amply gắn trong
Kích thước
Khối lượng tịnh
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)

........................................................................................................................24Hz~125Hz (±3dB)
...............................................................................................................đường kính 305mm

.............................................................................Class D, công suất 600w (Peak)
....................................................................................................376(R) x 463(C) x 478(S) mm

...........................................................................................................................................23.5Kg
..........................................................7,590,000 VNĐ/ Cái

Thông số kỹ thuật

SUB-2500 SUB-4500
Đáp tuyến
Loa woofer (1)
Amply gắn trong
Kích thước
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)

........................................................................................................................24Hz~125Hz (±3dB)
............................................................................................................đường kính 305mm

..........................................................................Class D, công suất 600w (Peak)
................................................................................................376(R) x 448(C) x 478(S) mm

..........................................................Đang cập nhật

......................................................................18Hz~125Hz (±2dB)
....................................................................đường kính 381mm
........................................Class D, công suất 800w (Peak)
...............................................476(R) x 574(C) x 600(S) mm
........................................................................Đang cập nhật

• Dòng loa siêu trầm chủ động (loa sub điện) công suất vừa và lớn được PARAMAX giới thiệu trong năm 
2021, đánh dấu cho bước phát triển mạnh mẽ, đưa mặt hàng sub điện chất lượng cao, vốn đắt đỏ, trở 
thành sản phẩm dễ tiếp cận. Dòng sản phẩm sẽ thoả mãn nhu cầu của “Fan” Việt, giúp cải thiện, nâng 
cấp dải trầm cho dàn máy karaoke, hệ thống nghe nhạc và xem phim gia đình với chi phí đầu tư hợp lý.

• SUB-2500 và SUB-4500 được trang bị woofer đường kính lớn lần lượt 12inh & 15inch, có màng loa từ 
chất liệu nhôm siêu cứng, phối hợp cấu trúc nam châm kép và mạch khuếch đại Class-D mạnh mẽ. Với 
các trang bị vượt trội, loa siêu trầm mới có khả năng kiểm soát tối ưu chuyển động của màng loa ở tốc 
độ cao, tạo ra dải trầm xuống sâu và uy lực, đảm bảo khả năng trình diễn trong diện tích lên đến 80m2.

• Bên cạnh khả năng hoạt động mạnh mẽ, các sản phẩm còn được thiết kế để
hiệu chỉnh linh hoạt các chức năng ở dạng nút vật lý quen thuộc như: nút cắt tần 
số, điều chỉnh pha…giúp người dùng có thể nhanh chóng thiết lập theo sở thích 
riêng của mình mà không tốn nhiều thời gian và công sức.

• Cấu trúc thùng loa của SUB-2500 và SUB-4500 được thiết kế, sản xuất và lắp ráp 
theo tiêu chuẩn khắt khe dành cho nhóm sản phẩm chuyên dùng, giúp triệt tiêu 
rung chấn, giảm nhiễu nền mang lại hiệu quả trình diễn dải trầm đặc sắc, vượt trội 
đến với các “Fan” Việt đã trót đam mê những nốt trầm.

SUB-2500/ SUB-4500

WALNUT

CALVADOS

BLACK

SUB-2500

SUB-1000

SUB-2000

SUB-4500
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CBZ-1000/ CBZ-2000
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Sử dụng trong phạm vi tối ưu:
CBZ-2000: 20m2 ~ 40m2                                                                  CBZ-1000: 10m2 ~ 30m2

Combo sản phẩm gồm: Amply tích hợp sẵn 2 micro không dây UHF và 2 loa đa dụng
dành cho karaoke & nghe nhạc

Thông số kỹ thuật

.......................................................................................AC 220V/50Hz
...................................................................................... 500w/2CH/4Ω

.....................................................................................................820w
............................................................................................1%(1KHz)

...............................................................................................20Hz ~ 20,000Hz
............................................................................................90dB

...............................................................................................................10mV
..........................................................................................................200mV

..........................................................................DIR9001, max 1 FS
..........................................................................................Qualcomm, 2.4GHz

Class 2 support, MP3, Faststream decoder
.......................................................................................-86dB

....................................................................420(R) x 127(C) x 330(S) mm
..................................................................................................11.8Kg/ Cái

Điện áp sử dụng
Công suất ra loa
Công suất tiêu thụ
Tổng méo hài (THD)
Đáp tuyến
Tỷ lệ tín hiệu/ tiếng ồn
Ngõ vào micro
Ngõ vào music
Ngõ vào OPTICAL
Bluetooth

Độ nhạy thu tín hiệu RF
Kích thước
Khối lượng tịnh

AMPLY A-1000 .........................................................................................................Ø64mm
.....................................................................................................Ø102mm

.........................................................................................................Ø305mm
................................ 180w/ 360w/ 1 loa

................................................................................................................................8Ω
..............................................................................38Hz ~ 20,000Hz (±3dB)

...............................................................................................................92dB/ 1w/ 1m
.....................................................................361(R) x 620(C) x 350(S) mm

................................................................................................15.3Kg/1 loa

01 loa tweeter
01 loa high-mid
01 loa woofer
Công suất đầu vào (liên tục/ tối đa)
Trở kháng
Đáp tuyến
Độ nhạy
Kích thước
Khối lượng tịnh

LOA Z-2000

..........................................................kênh A: 675.3 MHz ~ 681 MHz

..........................................................kênh A: 675.3 MHz ~ 681 MHz
.....mỗi micro khi sử dụng cần gắn 2 viên pin loại AA 1.5V

........................257.5 (Cao) x 51.3 (Đường kính đầu chụp lưới micro)
x 23 (Đường kính đuôi thân micro) mm

Băng tần làm việc

Nguồn cung cấp
Kích thước

MICRO KHÔNG DÂY

COMBO CBZ-2000

Thông số kỹ thuật

Điện áp sử dụng
Công suất ra loa
Công suất tiêu thụ
Tổng méo hài (THD)
Đáp tuyến
Tỷ lệ tín hiệu/ tiếng ồn
Ngõ vào micro
Ngõ vào music
Ngõ vào OPTICAL
Bluetooth

Độ nhạy thu tín hiệu RF
Kích thước
Khối lượng tịnh

AMPLY A-800 01 loa tweeter
01 loa high-mid
01 loa woofer
Công suất đầu vào (liên tục/ tối đa)
Trở kháng
Đáp tuyến
Độ nhạy
Kích thước
Khối lượng tịnh

LOA Z-1000

COMBO CBZ-1000

......................................................................................AC 220V/50Hz

..................................................................................... 350w/2CH/4Ω
.....................................................................................................550w

..........................................................................................1%(1KHz)
..............................................................................................20Hz ~ 20,000Hz

............................................................................................85dB
...............................................................................................................10mV
...........................................................................................................200mV

..........................................................................DIR9001, max 1 FS
.........................................................................................Qualcomm, 2.4GHz

Class 2 support, MP3, Faststream decoder
.......................................................................................-86dB

....................................................................420(R) x 127(C) x 330(S) mm
..................................................................................................9.5Kg/ Cái

....................................................................................................................Ø64mm
...............................................................................................................Ø102mm

...................................................................................................................Ø254mm
........................................... 150w/ 300w/ 1 loa

..........................................................................................................................................8Ω
........................................................................................40Hz ~ 20,000Hz (±3dB)

.........................................................................................................................91dB/ 1w/ 1m
...............................................................................306(R) x 575(C) x 318(S) mm

..........................................................................................................12.2Kg/1 loa

..........................................................kênh A: 675.3 MHz ~ 681 MHz

..........................................................kênh A: 675.3 MHz ~ 681 MHz
.....mỗi micro khi sử dụng cần gắn 2 viên pin loại AA 1.5V

........................257.5 (Cao) x 51.3 (Đường kính đầu chụp lưới micro)
x 23 (Đường kính đuôi thân micro) mm

Băng tần làm việc

Nguồn cung cấp
Kích thước

MICRO KHÔNG DÂY

COMBO CBZ-1000COMBO CBZ-2000
Giá bán lẻ đề xuất trọn bộ (đã bao gồm VAT): 12,790,000 VNĐ/ BộGiá bán lẻ đề xuất trọn bộ (đã bao gồm VAT): 14,790,000 VNĐ/ Bộ

Giải pháp trọn bộ karaoke & nghe nhạc CBZ-1000 và CBZ-2000 sử dụng cấu hình loa đứng ngắn công 
suất cao trong thiết kế bắt mắt, gọn gàng, hội tụ đầy đủ các phẩm chất: Hát hay, tiện ích và thẩm mỹ 
không gian.

• CBZ-1000 và CBZ-2000 được phát triển để đáp ứng tốt vấn đề hạn chế diện tích lắp đặt, và còn 
hướng đến tính đa dụng cho nhu cầu giải trí Online qua kết nối Bluetooth hoặc Optical từ 
smart-phone, tablet, smart-TV...

• Được thiết kế có chất âm hài hòa, liền lạc ở các dải tần, âm vực rộng mở nhưng vẫn kiểm soát chất 
giọng ổn định toàn thời gian, lợi điểm sẽ mang đến trải nghiệm giải trí sống động ở mọi thể loại, từ 
nhạc nhẹ cho đến sôi động. Bên cạnh đó, người dùng còn có thể sử dụng chức EQ Preset để tạo hiệu 
ứng âm thanh cực mạnh khi chơi nhạc EDM, Remix…



COMBO CBX-1000COMBO CBX-2000

Thông số kỹ thuật

Điện áp sử dụng
Công suất ra loa
Công suất tiêu thụ
Tổng méo hài (THD)
Đáp tuyến
Tỷ lệ tín hiệu/ tiếng ồn
Ngõ vào micro
Ngõ vào music
Ngõ vào OPTICAL
Bluetooth

Độ nhạy thu tín hiệu RF
Kích thước
Khối lượng tịnh

AMPLY A-2000

COMBO CBX-2000

LOA X-2000

02 loa tweeter
01 loa woofer
Công suất đầu vào (liên tục/ tối đa)
Trở kháng
Đáp tuyến
Độ nhạy
Kích thước
Khối lượng tịnh

..............................................................................AC 220V/50Hz
............................................................................. 700w/2CH/4Ω

............................................................................................1000w
.....................................................................................1%(1KHz)

.........................................................................................20Hz ~ 20,000Hz
.....................................................................................90dB

........................................................................................................10mV

....................................................................................................200mV
....................................................................DIR9001, max 1 FS

..................................................................................Qualcomm, 2.4GHz
Class 2 support, MP3, Faststream decoder

................................................................................-86dB
.............................................................420(R) x 154(C) x 330(S) mm

..........................................................................................11.8Kg/ Cái

..........................................................................................Ø25.4mm
..............................................................................................Ø305mm

.................... 350w/ 700w/ 1 loa
.....................................................................................................................8Ω
....................................................................65Hz ~ 20,000Hz (±3dB)

..................................................................................................90dB/ 1w/ 1m
...................................................595.5(R) x 351.5(C) x 387(S) mm

....................................................................................16.4Kg/1 loa

..........................................................kênh A: 675.3 MHz ~ 681 MHz

..........................................................kênh A: 675.3 MHz ~ 681 MHz
.....mỗi micro khi sử dụng cần gắn 2 viên pin loại AA 1.5V

........................257.5 (Cao) x 51.3 (Đường kính đầu chụp lưới micro)
x 23 (Đường kính đuôi thân micro) mm

Băng tần làm việc

Nguồn cung cấp
Kích thước

MICRO KHÔNG DÂY

Thông số kỹ thuật

Điện áp sử dụng
Công suất ra loa
Công suất tiêu thụ
Tổng méo hài (THD)
Đáp tuyến
Tỷ lệ tín hiệu/ tiếng ồn
Ngõ vào micro
Ngõ vào music
Ngõ vào OPTICAL
Bluetooth

Độ nhạy thu tín hiệu RF
Kích thước
Khối lượng tịnh

AMPLY A-1000

COMBO CBX-1000

LOA X-1000

02 loa tweeter
01 loa woofer
Công suất đầu vào (liên tục/ tối đa)
Trở kháng
Đáp tuyến
Độ nhạy
Kích thước
Khối lượng tịnh

..........................................................kênh A: 675.3 MHz ~ 681 MHz

..........................................................kênh A: 675.3 MHz ~ 681 MHz
.....mỗi micro khi sử dụng cần gắn 2 viên pin loại AA 1.5V

........................257.5 (Cao) x 51.3 (Đường kính đầu chụp lưới micro)
x 23 (Đường kính đuôi thân micro) mm

Băng tần làm việc

Nguồn cung cấp
Kích thước

MICRO KHÔNG DÂY

.........................................................................................................Ø76mm
........................................................................................................Ø254mm

.............................. 200w/ 400w/ 1 loa
................................................................................................................................8Ω
.............................................................................40Hz ~ 20,000Hz (±3dB)

..............................................................................................................91dB/ 1w/ 1m
...................................................................510(R) x 308(C) x 284(S) mm

................................................................................................9.6Kg/1 loa

.......................................................................................AC 220V/50Hz
...................................................................................... 500w/2CH/4Ω

.....................................................................................................820w
............................................................................................1%(1KHz)

...............................................................................................20Hz ~ 20,000Hz
............................................................................................90dB

...............................................................................................................10mV
..........................................................................................................200mV

..........................................................................DIR9001, max 1 FS
..........................................................................................Qualcomm, 2.4GHz

Class 2 support, MP3, Faststream decoder
.......................................................................................-86dB

....................................................................420(R) x 127(C) x 330(S) mm
..................................................................................................11.8Kg/ Cái

Giá bán lẻ đề xuất trọn bộ (đã bao gồm VAT): 12,790,000 VNĐ/ BộGiá bán lẻ đề xuất trọn bộ (đã bao gồm VAT): 15,790,000 VNĐ/ Bộ

CBX-1000/ CBX-2000

Sử dụng trong phạm vi tối ưu:
CBX-2000: 20m2 ~ 40m2                                                                  CBX-1000: 10m2 ~ 30m2

Combo sản phẩm gồm: Amply tích hợp sẵn 2 micro không dây UHF và 2 loa đa dụng
dành cho karaoke & nghe nhạc

Giải pháp trọn bộ karaoke & nghe nhạc CBX-1000 và CBX-2000 sử dụng cấu hình loa treo chuyên 
dùng, mang lại trải nghiệm ca hát, giải trí tại nhà chất lượng cao, không thua kém hệ thống karaoke 
chuyên nghiệp.

• CBX-1000 và CBX-2000 được thiết kế có chất âm sắc nét, đẩy âm thanh đi xa, tiếng bass khỏe, các 
dải tần không chồng lấn, qua đó hỗ trợ tiếng hát trung thực, dễ luyến láy, rất phù hợp cho dòng nhạc 
cần tái hiện nhiều chi tiết nhạc cụ. Đồng thời dễ hiệu chỉnh cho cả giọng nam và giọng nữ, nhờ thiết kế 
đáp tuyến rộng mở của cả amply và loa, kết hợp lợi điểm độ nhạy cao sẽ cho cảm nhận âm thanh 
mạnh mẽ, giàu năng lượng.

• Cấu hình nổi trội đáp ứng hầu hết các kết nối cần thiết như Bluetooth, Optical để trải nghiệm nguồn 
nhạc Online từ smart-phone, tablet, smart-TV…nhưng với mức trình diễn cao hơn, tùy chỉnh hiệu ứng 
vang chuyên nghiệp hơn.

TRỌN BỘ KARAOKE VÀ NGHE NHẠC27 TRỌN BỘ KARAOKE VÀ NGHE NHẠC 28



DÒNG SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG



MX-220

• Mixer karaoke số chất lượng cao cho khả năng xử lý tín hiệu nhạc nền và giọng hát chuyên nghiệp 
trên phần mềm khi kết nối với máy tính qua cổng USB, cho phép lưu tối đa lên đến 21 kiểu âm thanh 
khác nhau. 

• Chất âm và hiệu ứng vang được thiết lập theo đúng triết lý chân thực mà PARAMAX muốn hướng 
tới, với công nghệ giải mã Decoder 5.1 đạt độ chính xác cao, cho khả năng xử lý tương đương tín hiệu 
gốc. 

• Bộ cân bằng tần số 4 dải Equalizer cho phép điều chỉnh tín hiệu từng ngõ ra riêng biệt và có thể 
điều chỉnh thời gian trễ của tín hiệu cho mỗi kênh. 

• Hiệu quả cao từ chức năng triệt tiêu tiếng hú, luôn mang đến thành phẩm trọn bộ “nền nhạc - 
giọng hát - hiệu ứng vang” đồng đều, trong trẻo. 

• Hỗ trợ các cổng Input: Microphone, Optical, RCA và cổng Output chuyên dùng XLR.

MA-120/ MA-220
• Thiết kế mạch Class-H hiệu năng cao và đáng tin cậy, cho khả năng khuếch đại mạnh mẽ vượt trội, 
vững vàng ở cường độ lớn, thể hiện âm thanh trung thực, sạch tiếng với toàn bộ dải âm cân bằng. 

• Nội thất phẩm chất cao với bộ transistor công suất từ thương hiệu Toshiba, bộ tụ nguồn dung lượng 
lớn giúp lọc phẳng nguồn cấp cho mạch hoạt động làm giảm nhiễu tối ưu, kết hợp biến áp hình xuyến 
ngoại cỡ đáp ứng nguồn năng lượng dồi dào, đảm bảo sản phẩm vận hành ổn định, bền bỉ. 

• Hệ mạch bảo vệ đạt độ tin cậy cao với cảm biến nhiệt tự ngắt, mạch bảo vệ giới hạn biên độ khuếch 
đại…

MIXER SỐ VÀ AMPLY CÔNG SUẤT31 MIXER SỐ VÀ AMPLY CÔNG SUẤT 32

MIXER SỐ VÀ AMPLY CÔNG SUẤT

Thông số kỹ thuật

Điện áp tín hiệu cho ngõ vào
Điện áp tín hiệu cho ngõ ra
Tỷ lệ tín hiệu/ tiếng ồn

.................................................................4V (R.M.S)
.....................................................................4V (R.M.S)

........................................................................................>80dB

Độ nhạy ngõ mic
Kích thước
Khối lượng tịnh
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)

.......................................................................................................64mV
..............................................................483(R) x 47.5(C) x 218.5(S) mm

............................................................................................................3.5Kg
.........................7,990,000 VNĐ/ Cái

Thông số kỹ thuật

Công suất Stereo tại 0.1% THD

Công suất Brigde tại 0.1% THD

Tỷ số tín hiệu/nhiễu
Hệ số DF
Đáp tuyến
THD
Độ nhạy tín hiệu ngõ vào

.............................600w x 2 kênh (8 Ohms)

.............................900w x 2 kênh (4 Ohms)

................................................1800w (8 Ohms)
................................................2000w (4 Ohms)

.................................................................................................105dB
..............................................................................................................................550:1

........................................................................+/-0.1 dB 20Hz ~ 20,000Hz
...............................................................................................................0.01% tại 8 Ohm

..........................................................0.775V, 1.0V, 1.5V

Mạch lọc thông thấp LPF
Mạch lọc thông cao HPF
Trở kháng ngõ vào
Hệ số CMRR
Nhiễu xuyên âm
Nguồn cung cấp
Kích thước
Khối lượng tịnh
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)

.........................................................................20 ~ 180Hz
................................................................130 ~ 20,000Hz

....................................................................20K Ohm balanced
....................................................................................................................-75dB

..........................................................................................................-70dB
.......................................................................220V 50Hz, Fuse 10A

............................................483(R) x 490(C) x 88(S) mm (2U-rack)
..............................................................................................................24Kg

........................11,990,000 VNĐ/ Cái

MA-120

Thông số kỹ thuật

Công suất Stereo tại 0.1% THD

Công suất Brigde tại 0.1% THD

Tỷ số tín hiệu/nhiễu
Hệ số DF
Đáp tuyến
THD
Độ nhạy tín hiệu ngõ vào

.............................800w x 2 kênh (8 Ohms)
.............................1200w x 2 kênh (4 Ohms)
................................................2000w (8 Ohms)
................................................2400w (4 Ohms)

.................................................................................................106dB
..............................................................................................................................550:1

........................................................................+/-0.1 dB 20Hz ~ 20,000Hz
...............................................................................................................0.01% tại 8 Ohm

..........................................................0.775V, 1.0V, 1.5V

Mạch lọc thông thấp LPF
Mạch lọc thông cao HPF
Trở kháng ngõ vào
Hệ số CMRR
Nhiễu xuyên âm
Nguồn cung cấp
Kích thước
Khối lượng tịnh
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)

.........................................................................20 ~ 180Hz
................................................................130 ~ 20,000Hz

....................................................................20K Ohm balanced
....................................................................................................................-75dB

..........................................................................................................-70dB
.......................................................................220V 50Hz, Fuse 15A

............................................483(R) x 490(C) x 88(S) mm (2U-rack)
..............................................................................................................25Kg

........................13,790,000 VNĐ/ Cái

MA-220

MA-120

MA-220



• 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

LOA TOÀN DẢI CHUYÊN DÙNG33 LOA TOÀN DẢI CHUYÊN DÙNG 34

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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PRO-C10/ PRO-C12
• Dòng sản phẩm loa treo chuyên dùng đặc sắc, thiết kế dành cho ca hát và thưởng thức âm nhạc 
trong không gian giải trí gia đình chất lượng cao hoặc lắp đặt tại các điểm karaoke kinh doanh, 
Coffee-shop…

• Với thiết kế 3 đường tiếng, 5 loa thành phần tách bạch, PRO-C Series tạo ấn tượng mạnh ở dòng 
nhạc có tiết tấu nhịp nhàng, biến chuyển cảm xúc đa dạng. Dòng sản phẩm nổi bật với các loa 
woofer sử dụng màng loa cứng và nhẹ, kết hợp gân nhún bằng chất liệu Polyether có đặc tính đàn 
hồi linh hoạt cho phép di chuyển cực nhanh và chính xác, giúp tăng độ nhạy của loa, nâng âm 
lượng đầu ra dồi dào, mạnh mẽ.

• Bộ đôi PRO-C10 & PRO-C12 còn khẳng định “chất” thông qua thiết kế thẩm mỹ độc đáo: sử dụng 
mặt lưới kim loại nguyên tấm với mắt lưới đồng dạng được tạo hình bằng công nghệ CNC hiện đại, 
kết hợp hài hoà với thùng loa có phẩm chất vượt trội nhờ ứng dụng công nghệ sơn chuyên dùng 
bền bỉ.

PRO-C10

PRO-C12
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Thông số kỹ thuật

Loa woofer
Loa squawker
Loa tweeter
Trở kháng
Độ nhạy

...................................................................................1 x 10 inch (Ø254mm)
............................................................................2 x 3 inch (Ø76.2mm)
............................................................................2 x 3 inch (Ø76.2mm)

...............................................................................................................................8Ω
..............................................................................................................90dB/ 1w/ 1m

Đáp tuyến
Công suất liên tục/tối đa
Kích thước
Khối lượng tịnh
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)

................................................................................40Hz~20,000Hz (±3dB)
...........................................................250w/500w/1 loa

....................................................................526(R) x 318(C) x 300(S) mm
................................................................................................13.7Kg/1 loa

.........................7,790,000 VNĐ/ Cặp

PRO-C10

Thông số kỹ thuật

Loa woofer
Loa squawker
Loa tweeter
Trở kháng
Độ nhạy

..............................................................................1 x 12 inch (Ø304.8mm)
............................................................................2 x 3 inch (Ø76.2mm)

.................................................................................2 x 3 inch (Ø76.2mm)
...............................................................................................................................8Ω

............................................................................................................90dB/ 1w/ 1m

Đáp tuyến
Công suất liên tục/tối đa
Kích thước
Khối lượng tịnh
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)

................................................................................40Hz~20,000Hz (±3dB)
............................................................350w/700w/1 loa

..............................................................572.8(R) x 351(C) x 332.5(S) mm
................................................................................................18.2Kg/1 loa

.......................9,990,000 VNĐ/ Cặp

PRO-C12

LOA KARAOKE CHUYÊN DÙNG
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