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About Us

Casper Electric Thailand Co.,Ltd được thành lập tại Thái Lan -
trung tâm tài chính, kinh tế của khu vực Đông Nam Á với trụ sở
chính tại toà nhà BHIRAJ TOWER thủ đô Bangkok. Là một công ty
đa quốc gia được thành lập và tư vấn bởi những tổ chức và cá nhân
có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, thương mại và
nhất là trong lĩnh vực điện tử, điện lạnh và điện gia dụng, Casper đã
trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong khu vực.

Casper Vietnam., JSC được Casper Electric Thailand Co.,Ltd tư vấn
kỹ thuật và là đại diện duy nhất phân phối và bảo hành sản phẩm
điều hoà không khí, sân phẩm máy nước nóng và các sản phẩm
điện tử, Tivi mang thương hiệu Casper tại thị trường Việt Nam.
Với mục tiêu rõ ràng về chất lượng, chúng tôi kiểm soát chặt chẽ
từng sản phấm theo tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của Thái Lan và
Quốc tế. Toàn bộ các sân phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc từ
các nhà máy tại Thái Lan.

Tại Việt Nam - đất nước nằm trong khu vực Đông Nam Á có tốc độ
tăng trưởng về kinh tế - xã hội ngày càng tăng, nhu cầu về các sản
phẩm điện tử, điện lạnh và điện gia dụng cũng ngày càng tăng và
đòi hỏi những nghiên cứu và đổi mới không ngừng về đặc tính kỹ
thuật, xu hướng công nghệ.

Từ những đặc tính khác biệt của từng vùng lãnh thố, các sản phấm
mang thương hiệu Casper đã được nghiên cứu kỹ lưỡng và ra đời
dựa trên điều kiện về chất lượng môi trường sống, thị hiếu giải trí
nhằm đáp ứng tốt nhất cho người tiêu dùng Việt Nam.

THÔNG SỐ Kĩ THUẬT •
Trang 45
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THIẾT KỂTRÀN VIÉN<*>

CASPER TV là tác phẩm công nghệ đầy tính thấm mỹ khi kết hợp giữa

hình khối mạnh mẽ và góc cạnh của các đường nét tạo hình cùng cám

hứng bất tận từ không gian kỳ vĩ cúa dải ngân hà.

Kiểu dáng tinh tế của CASPER TV tạo nén không gian sang trọng cho

ngôi nhà của bạn, mang tới nguồn câm hứng có thể bứt phá những giới

hạn truyền thống.

Độ MỎNG TỐI ƯU<*>

Các nhà thiết kế sáng tạo của Casper mang tới những trái nghiệm thấm

mỹ mượt mà về thị giác chỉ bằng việc tối ưu hóa độ mỏng của TV. sán

phẩm CASPER TVIRIS Series 65" chí dày khoáng 7.9mm, tương đương

với độ dày của 1 chiếc iPhone 7 4.7".

°Chi tiẽt xem tại bâng thông số kỹ thuật của từng model.
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WCG‘(*>

Kiến tạo kỳ quan màu sắc thiên nhiên

Kiến tạo kỳ quan màu sắc thiên nhiên

Công nghệ Gam Màu Rộng (Wide Color Gamut) là bước đột

phá đính cao trong lĩnh vực hiển thị hình ẩnh khi có thế hiển

thị các dải màu rộng và chân thực hơn nhiều lần so với dái

màu RGB căn bân.

Công nghệ WCG bổ sung thêm dài màu trắng vào dải màu

RGB căn bân giúp Casper TV có thể hiến thị tới 1 tỷ màu chân

thực tự nhiên thay vì 16 triệu màu được tạo thành từ dái màu

thông thường đỏ-xanh-trắng

Gam màu rộng, bạn sẽ được cảm nhận trọn vẹn những màu

sắc sống động của cuộc sống ngay trong chính không gian

sống của bạn.

<■> Chi tiết xem tại bảng thông số kỹ thuật của từng model.
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Tái tạo rực rỡ bức tranh cuộc sống

Hê thống hiến thi màu sắc cúa CASPER TV hoạt động tũi đa đế I

các SaT động giúp tăng.<ường độ tương phản gĩư^un^sang và

khoảng tối trong khuôn Hình. Mỗi điếm ánh, mỗi cảnh sắc trên các bộ

phim hay các chuẹhg trìnl^giải trí được tái tạo lại chi tiết thông qua lăng

kính tương phán HDR, giúp hình ảnh trên tivi tiệm cận với chất lượng

hình gốc. Sắc màụ thật như cuộc sống.

https://dienmaygiagoc.com.vn/
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DOLBY AUDIO'*)

Tận hưởng trọn vẹn rạp hát tại gia
Được cấp phép bởi Dolby Laboratories - tập đoàn Mỹ với công nghệ mã hóa và lọc âm thanh trứ danh toàn câu, CASPER TV với chuẩn

âm thanh Dolby Audio hoàn toàn có thế mang cả rạp hát tới gia đình bạn.

Việc thưởng ngoạn bữa tiệc giái trí sẽ hoàn háo hơn bao giờ hết khi những âm thanh tinh khiết nhất từ hệ thống loa chạm tới và đánh

thức từng giác quan của bạn.

DTS TRUSURROUND'**)

Nhạc trưởng tài ba truyền tải sống động, nâng tầm cảm nhận
Tận hưởng âm thanh sống động được tái tạo giống như đang thu âm trực tiếp nhờcông nghệ giải mã âm thanh không nén chân thực

DTSTrussurround

<‘>Dolby, Dolby Audio, and the double-D Symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
Chi tiết xem tại bàng thông số kỹ thuật của từng model.
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64BIT
Bộ vi xử lý 4 nhân(*>

16GB'*’
SMMC

Bộ XỬ LÝ THÔNG MINH

Bộ xử lý thông minh của CASPER Tivi sử dụng chip xử lý 4 nhân với vai trò

bộ não liên kết hoạt động của mọi con chip bẽn trong bo mạch chủ.

Chassis phiên bán 64 Bít giúp thực hiện các tác vụ đa nhiệm cùng lúc, đảm

báo tốc độ hoạt động mượt mà và mạnh mẽ cúa toàn bộ hệ thống.

Casper Tivi mang tới cho bạn một trải nghiệm dễ dàng và mượt mà nhất.

« Chi tiết xem tại bảng thông số kỹ thuật của từng model.
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Rịci. Ị

> £*"* Q FPT Play OYouĩube

androidtv
Android™ 9 Pie<*>

(ẲOHẤNH

1 ĐỌI 1

ClựisKốlvr

Là phiên bán hệ điều hành bán quyền cập nhật nhất của nhà phát triến Google LLC. Kế

thừa những phiên bán tiền nhiệm trước đó từAndroid™4.4 (Android Kitkat) đến Android 8.0

(Android Oreo), Android 9 Pie mang đến trải nghiệm công nghệ mượt mà và những tính

năng ưu việt nhât cho bạn.

Google, Android TV and other related trademarks and logos are trademarks of Google LLC.

TỊiẹLittlr
1 1 lĩ i n > ■*o

Play Movies & TV

,■ Search movies, TV, and more

@Spotify Cliptv

ộ 1:57

Apps
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so Chromecast built-in

Nhanh chóng truyền tải nội dung bạn yêu thích từ các thiết bị nhỏ gọn

(Smartphone, Laptop, Máy tính bâng...)

Chỉ 1 thao tác đơn gián trên màn hình thiết bị nhỏ của bạn để chọn tính

năng 'Cast' sang màn hình TV, bạn có thế thỏa súc tận hưởng trái

nghiệm trên màn hình lớn.

ứng dụng Chromecast tích hợp sẵn giúp truyền tải nội dung từ hơn 1,000

ứng dụng cho phép Chromecast phổ biến nhất: Youtube, Google Play...

22
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TRỢ LÝ Ảo THÔNG MINH

NETFLIX

Khi Cần điều gì, tói gọi Casper tivi

Sự xuẩt hiện của Trợ lý ảo thông minh với công nghệ Trí tuệ nhân tạo trẽn CASPER

Android TV đã thay đối hoàn toàn giao thức sử dụng TV truyền thống.

Hãy sử dụng chính giọng nói của bạn đế kết nối với CASPER Android TV, Trợ lý ảo

thông minh luôn luôn sẵn sàng lắng nghe bất cứ điều gì mà bạn cần quan tâm hay

đế mang tới cho bạn chính xác nội dung bạn cần tlm kiếm

(*) Google, Android, Android TV and other related marks and

logos are trademarks of Google LLC.©Casper

Google Assistant là một trợ lý cá nhân ảo được phát triển bởi Google và được giới thiệu tại
hội nghị nhà phát triền cùa hãng vào tháng 5 năm 2016. Với trợ lý ảo này bạn có thế trò
chuyện hoặc ra lệnh để điêu khiển các tính năng trên thiết bị một cách dễ dàng. Google
Assistant đã có trên các hệ điềuhành thông dụng như ÍOS, Androĩd, VVebOS. 1
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@ Spotiíy ©NỈIME ANYĨ1ME

NETFLIX I OYouTube

STARZ

♦ Google Play
Với CASPER Android Tivi, hãy thỏa sức truy cập

kho ứng dụng bán quyền với những bân cập

nhật mới nhất của các ứng dụng phổ biến trong

mọi lĩnh vực giải trí yêu thích: Xem phim, Nghe

nhạc, Đọc tin tức, Mạng xã hội...

27
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KHO ỨNG DỤNG PHONG PHÚ

Kho ứng dụng phong phú thỏa mãn nhu cầu giải trí đa dạng của mọi thành viên

trong gia đình bạn.

Hệ điều hành Android TM 9 Pie bản quyền từ nhà phát triển Google LLC mang đến

cho bạn hàng trăm lựa chọn ứng dụng phong phú và thịnh hành: Youtube, Netílix,

FPT Play, VTV Go, Viettel tv, Clip tv, Fim+, Spotiíy, Zing MP3, Fox News...

Bạn có thể dễ dàng truy cập những nguồn giải trí không giới hạn ởmọi lĩnh vực: Xem

phim, Nghe nhạc, Đọc tin tức...

(Các ứng dụng tiêu biểu: Youtube, Amazon Prime Video, Google Play Movies & TV,

FPT Play, VTV Go, Fim+)

* Các ứng dụng có thể thay đổi, gián đoạn, chấm dứt hoặc thay đổi mà không cần báo trước; có
thểphải trà phí thuê bao hoặc thêmcác điẽu khoản, điẽu kiện sử dụng tính phí.

primevideo
__ Games

ON

ÕYouTube ids

BÁOMÓI

GooglePlay
Movies

NBC NEWS

fìm^
Hollywood của ban

OYouTube

■ liptv
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CASPER IRIS 86775
TRÁI NGHIỆM RẠP HÁT TẠI GIA!

í#:.

"Ảm nhạc là tiếng vọng của càm xúc"

Chúng ta không thế nhìn thấy câm xúc, không thế nghe,

không thế ngửi, không thể nếm hay chạm đến cảm xúc

mà chỉcó thể câm nhận. Hệ thống loa Soundbar tích hợp

trên Casper Iris series 86" và 75' với hiệu ứng âm thanh

vòm đa chiều, bạn như đang cảm nhận từng tiếng vang

vọng sống động của cuộc sống. Màn hình lớn với âm

thanh sống động biến không gian nhà bạn thành một

Rạp Hát Tại Gia thu nhỏ.

<■> Chi tiết xem tại bảng thông số kỹ thuật của từng model.

(*)Thông số kỹ thuật của từng sán phẩm có thể thay đối theo khu vực, quốc gia mà không cần thông báo trước.
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GARDENIA I 43” / 32”

For you we never sleep - Vì sự hài lòng của khách hàng, chúng tôi không ngừng nổ lực.

Các kỹ sư Casper đã phát triển thêm dòng smart tivi thế hệ mới có thếtiếp cận tới mọi tầng

lớp người tiêu dùng. Gardenia Series ra đời nhằm tăng sự lựa chọn cho người tiêu dùng.

Bộ xử lý

Hệ điều hành

Tấm nền

Thiết kế

Hình ảnh

Âm thanh

CPU 4 nhân

Linux

IPS

Tràn viền

HD/ Full HD/HDR

Dolby Audio

"Thông số kỹ thuật cúa tùng sản phẩm có thế thay đối theo khu vục. quốc gia má khổng căn thông báo trước.

https://dienmaygiagoc.com.vn/
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ĐIỂU KHIỂN

Giao tiếp của bạn với Casper Android TV chưa bao giờ

trở nên dễ dàng và nhanh chóng đến thếvới điều khiển

Casper thông minh. Chí cần vài thao tác trên các phím

bấm được thiết kế sẵn, TV sẽ nhanh chóng đưa bạn tới

khám phá những trải nghiệm thú vị.

Truy cập nhanh màn hình chủ

Nguón

OK

Điéu khiển bằng Giọng nói thông minh ---------- ;

Truy cập nhanh tùychinh ---------- cca

£J------------- Truy cập tín hiệu đáu vào

Q________ Truy cặp cài đật

Phím khởi động nhanh !■■■*ứng dụng Neữlix--------- ------------------------------------------- ''“ro khờl đíns "ha"h Y°u’“be

©Casper

ANDROIDTV

Truy cập nhanh Màn hình chú

Tâng/giám âm lượng

Phím tát Youtube

Phím tát Netílix

Truy câp nhanh Màn hình chù

Nguón

Truy cập các ngõ vào

Phím tât Prime video

Truy cập menu Cài đặt

Thay đói kênh chương trình

Thoát khỏi menu
Cài đặt hoặc ứng dụng

Casper

SMARTTV

Nguón--------- — Ó

Truy cập nhanh các tùychinh
cân bản: Nghe nhạc, Hẹn giờ,

Giờ thégiới, Loa thanh Soundbar

Truy cập tín hiệu đáu vào

3

5 6

2

© Casper

Trở vé giao diện chính

Ngay cà với dòng sân phẩm Casper Tivi không sử dụng hệ điều

hành, chiếc điều khiển sẽ là trợ lý đắc lực cho việc truy cập

nhanh vào các tính năng căn bán và hơn thế nữa. 43
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THÔNG SỐ Kĩ THUẬT" ASTERSeries
65EG8000 65UG6000 1 1 43PX6200 32HX6200 43PG520Q 32HG5200 32HN5200

Thông sỗ chung
Power AC U0-240V S0/60Hz AC 11O-24OV 5O/6OHz AC 110-240V 50/60Hz AC 110-240V 50/60HỈ AC 11O-24OV5O/6OHỈ AC110-240V50/60HỈ AC 110-240V 50/60Hz AC 100-240V 50/60HỈ AC 100-240V 50/60H1 50/60Hz LC 110-240V 50/60Hz AC 11O-24OV 50/60Hz

Cabinet Prameless Erameless Erameless Prameless Erameless Prameless Erameless Erameless Erameless Erame wlthhair-llne Erame wlth halr-line Erame wlth hair-tne

ThỗngsỂ tímnỉn

[Màn hinh hlén thi_____ 4K Ultra HD 4K Ultra HD 4K Ultra HD 4K Ultra HD 4K Ulưa HD 4K Ultra HD 4K Ultra HD Pull HD HO Pull HD HD HD
Kích thước mán hmh (mch 86" 75* 65* 65* 55" 55" 50" 43" 32" 43" 32" 32"
Độ phãngiái________ 3840'2160 3840*2160 3840*2160 3840*2160 3840*2160 3840*2160 3840*2160 1920*1080 1366*768 1920*1080 1366*768 1366*768
Tám nẽn__________ IPS/VA IPS/VA IPS/VA IPS IPS/VA IPS IPS/VA IPS IPS IPS IPS/VA IPS/VA
Chi sỗ hinh ánh PureMottc 300Hz(Reíresh Rate

60Hz)
180Hz (RetreshRate

60Hz)
180Hz (Retresh Rate

60Hz)
120Hz (Retresh Rate

60Hỉ)
120Hz (RetreshRate

60Hz)
120Hz (RetreshRate

60Hz)
120Hz (Reíresh Rate

60Hz) RelreshRate 60Hz Retresh Rate 60Hz 120Hz (Retresh Rate
60Hz)

120Hz (Retresh Rate
60Hz)

120Hz (Retresh Rate
60Hz)

Thông sỗ phàn cứng
Chlpxứ lý thòng minh 4 nhân 4 nhân 4 nhàn 4 nhân 4 nhãn 4nhãn 4 nhân 4 nhân 4 nhân 4 nhân 4 nhản
DPR _____ 2.0GB 2.0GB 2.0GB 2.0GB 2.0GB 2.0GB 2.0GB 768MB 768MB 1.5GB 1.5GB
eMMC___________ 16.0GB 16.0GB 16.0GB 16.0GB 16.0GB 16.0GB 16.0GB 4.0GB 4.0GB 8.0GB 8.0GB

Cống nghè AI
Hệ điềuhành Androidtv Androldlv Androldtv Androidtv Androidtv Androidtv Androidtv Linux Linux Androldtv Androldtv
Phlén bán AndroldTM9 Pie AndroldTM 9 Ple AndroldTM9 pie AndroldTM9 Pie Androld TM 9 Pie AndroidTM9 Pie AndroldTM9 Pie AndroldTM9 Pie AndroldTM9 Ple
Dièu khiênbỉnggipng nói

Tính nâng thông minh

Ịchromecast Built-in
iGooglePlayStore_____ y
Google Play Movies 8 TV
E-show

Smart Smart Zone Smart Zone Smart Zone Smart Zone Smart Zone Smart Zone Smart Zone Smart Zone Smart Zone Smart Source

C6ng nghịhinh ẳnh
WCG*

2KHDRHDR_____________ 4K HDR 4K HDR 4KHDR 4K HDR 4KHDR 4K HDR 4KHDR HDR HDR 2KHDR
Super Bnghtness

Còng nghé im thanh

Soun.jL.ji__________
ỊPureSound________ Puresound PureSound PureSound Pure Sound PureSound PureSound PureSound Nature Sound Nature Sound
1DolbyAudio________
DTS TruSurround_____

8W ♦ 8WAudio Power Output 20W * 20W • 10W •
10W 1SW ♦ 1SW 10W♦ 10W 10W♦ 10W 10W♦ 10W 10W • 10W 10W. 10W 8W>8W 6W*6W 10W*10W 10W♦ 10W

KAníl

HDMI____________ 3/ HDMI 2.0 3/ HDMI 2.0 3/ HDMI 2.0 3/HDMI2.0 3/ H0MI 2.0 3/HDMI 2.0 3/ HDMI 2.0 2/HDMI1.4 2/ HDMI 1.4 3/ HDMI 2.0 3/ HDMI 1.4 2/HDMI 1.4
USB_____________ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
[LAN
Wih ự
Bluetooth_________
Headphone________
Digital Audio Out_____ Opttcal Optical Optical Optlcal optìcal optical Optìcal Optkal SPDIE
Chia sé man hĩnh

Giál mỉ tm hiíu truyền hinh
số DVB-T2 •/

Trong lượng (kg)
Unit welght

Khôngcó chỉnđế
|withoutstand_______ 60 29 27.10 19.40 13.00 11.20 9.50 6.50 3.86 6.4 3.8 3.8
Cóchín đẽ
Withstand_________ 72 29.8 29.10 19.80 13.30 11.50 9.80 6.70 3.90 6.5 3.9 3.9

Kích thước (R*C*S)mm
Unlt Dimension (W*H*D)mm

Khốngcó chân dẽ
Without stand_______ 1330.9*1,163.3*100.4 1.673.4*987.5*78.6 1.448.9*836.4*48.3 1.450.3*834.5*74.7 1231.6*715.2*75.1 1234.9*717.7*90.9 1119.7*648*89.2 958*74*563 720*427*70 966.7*566.1*88.5 725.9*427.5*81.7 725.9*427.5*81.7
KỈóchânđé
|withstand 1,930.9* 1.764.3*621.0 .673.4*1,062.3*366.2 1,448.9*911.5*343.7 l,45O.3*9O9.3*277.8 1231.6’782.4’258.9 1234.9*783.9*258.9 1119.7*717.9*258.8 958*217*613 720*477*223 966.7*615.8*213.8 725.9*478.4*181 725.9*478.4*181
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ÍĐỔll
TRONG 1 NÃM 1

Nội dung báo hành Ngày mua hàng Ngày sản xuất

Máy .^'24 tháng 30 tháng

Điều Khiển 06 tháng 12 tháng

BÁO HÀNH

Chính sách 1 ĐỐ11 TRONG 1 NĂM(*):

Casper áp dụng chính sách đối mới sân phẩm cùng loại trong thời gian 01 năm kế từ ngày mua hàng:

•Áp dụng trong-lnăm đầu đối với sản phấm bị lỗi màn hình được xác nhận lôi do sân xuất bởi kỹ thuật viên của

Trung Tâm DVKH chính hãng hoặc Trạm bảo hành Casper ủy quyền.

•Thời gian áp dụng,4ốimới không quá 18 tháng kể từ ngày sán xuất

I.Đăng ký bảo hành:

Đế được hướng đầy đủ quyền lợi bảo hành sàn phấm, khách hàng vui lòng thực hiện đăng ký bảo hành trong vòng

15 ngày sau khi mua sán phấm, theo một trong các cách dưới đây. Việc không đăng ký bảo hành hoặc đăng ký

không đúng thời gian quy định có thế ánh hưởng tới quyền lợi bảo hành của Quý khách hàng sau này:

Cách 1: Đăng ký qua App eCasper.

Quý khách hàng tải ứng dụng eCasper về điện thoại di động sau đó triển khai đăng ký tài khoản theo hướng dân

Cách 2: Đăng ký bảo hành qua hotline.

Quý khách hàng gọi điện lên hotline 1800.6644 đế TTCSKH hỗ trợ kích hoạt và đăng ký bảo hành cho sán phẩm

Tivi của Casper.
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Đại lý phân phối

32/28 Đường 35, Khu phố 1, P. Bình An, TP. Thủ Đức, TP. HCM

57 Song Hành, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Showroom

0902 390 599 - 0898 477 699
Điện thoại (08:00 - 17:00)

CÔNG TY CỔ PHẦN CASPER VIỆT NAM

Tầng 7, tòa Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Hotline: 18006644 | Điện thoại: +8424-3784-3666 | E-mail: info@casper-electric.com

Trụ sở tại Hà Nội




