
Ngày: 14/01/2022

STT Hình ảnh Nhà sản xuất
Bảo 

Hành

Số 

lượng
Đơn giá VC

Hiệu 

Chuẩn

Thuế 

VAT 10%

Tổng thanh 

toán (VNĐ)

1

2

3

4

Thanh toán trước khi giao hàng hoặc thanh toán bằng tiền mặt(chuyển khoản) khi nhận hàng.

Phí vận chuyển: miễn phí nội thành Hồ Chí Minh, Giao ở tỉnh khác vui lòng liên hệ hotline kiểm tra chi tiết.

Hiệu chuẩn: tùy chọn, báo cáo + tem sẵn sàng trong vòng 1-2 ngày kể từ ngày đặt hàng.

ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG

Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm ủng hộ sản phẩm và dịch vụ của công ty chúng tôi !

NGƯỜI BÁO GIÁ

LÊ THU HIỀN

Cân bàn điện tử 2 mặt màn hình BDC-8006 KT 50*60cm

 - -01 Đầu cân (indicator) BDC-8006- Taiwan - Chất liệu inox

-Cảm ứng lực 500kg 

-Bàn cân kích thước 50x60x85cm

-Trụ inox, đĩa inox, khung sườn cân sắt phủ sơn tĩnh điện

- Mức cân tối đa: 60kg/10g, 100kg/20g, 150kg/20g, 200kg/50g, 300kg/50g, 500kg/100g

Đài Loan

 Linh 

Kiện: 

12 

Tháng

Pin: 6 

Tháng 

1         3,300,000              -       370,000 367,000   4,037,000      

247,000   2,717,000      

Cân bàn điện tử 2 mặt màn hình BDC-8006 KT 45*52cm

 - -01 Đầu cân (indicator) BDC-8006- Taiwan - Chất liệu inox

-Cảm ứng lực 300kg 

-Bàn cân kích thước 45x52x80cm

-Trụ inox, đĩa inox, khung sườn cân sắt phủ sơn tĩnh điện

- Mức cân tối đa: 60kg/10g, 100kg/20g, 150kg/20g, 200kg/50g, 300kg/50g

Đài Loan

 Linh 

Kiện: 

12 

Tháng

Pin: 6 

Tháng 

1         2,500,000              -       370,000 287,000   3,157,000      

 - -01 Đầu cân (indicator) BDC-8006- Taiwan - Chất liệu inox

-Cảm ứng lực 150kg 

-Bàn cân kích thước 35x42x70cm

-Trụ inox, đĩa inox, khung sườn cân sắt phủ sơn tĩnh điện

- Mức cân tối đa: 60kg/10g, 100kg/20g, 150kg/20g

Đài Loan

1         2,300,000      -     267,000   2,937,000      

 Linh 

Kiện: 

12 

Tháng

Pin: 6 

Tháng 

370,000   

Cân bàn điện tử 2 mặt màn hình BDC-8006 KT 35*42cm

 Linh 

Kiện: 

12 

Tháng

Pin: 6 

Tháng 

1         2,100,000              -       370,000 

 - -01 Đầu cân (indicator) BDC-8006- Taiwan 2 mặt màn hình

-Cảm ứng lực 300kg 

-Bàn cân kích thước 40x50x75cm

-Trụ inox, đĩa inox, khung sườn cân sắt phủ sơn tĩnh điện

-Cân đạt độ chính xác III theo OIML.

-Độ phân giải 1/30.000 tốc độ xử lý nhanh.

- Mức cân tối đa: 60KG/10g, 100kg/20g, 150kg/20g, 200kg/50g, 300kg/50g

CHỨC NĂNG ĐẦU BDC-8006

- Chức năng: kiểm tra khối lượng, đếm số lượng, kiểm tra mức pin, chế độ chờ tiết kiệm pin, cân động vật, cộng dồn...

- Màn hình LED đỏ, rộng, thuận tiện cài đặt, 2 mặt màn hình trước sau dễ quan sát từ nhiều hướng.

- Đơn vị cân: kg

- Thời gian ổn định: 3 giây, Thời gian trừ bì: 1giây.

- Nguồn điện cung cấp: AC 220V; 50, 60Hz (-2% ~ +2%), Pin sạc lại sử dụng được 120 giờ liên tục.

- Vỏ inox nguyên khối có khả năng kháng nước và chống bụi tốt.

Đài Loan

Cân bàn điện tử 2 mặt màn hình BDC-8006 KT 40*50cm

Kính gởi : Quý Công Ty

Địa chỉ: 

Người liên hệ: 

Hân hạnh gởi đến quý khách hàng bảng báo giá chi tiết cân điện tử và linh kiện cân điện tử như sau:

Cân điện tử - Thông số cân -  Đặc điểm kỹ thuật - Thời gian bảo hành

BẢNG BÁO GIÁ CÂN ĐIỆN TỬ - LINH KIỆN CÂN ĐIỆN TỬ

CÔNG TY TNHH BIDICA
8 Song Hành, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM

STK : 900578 –  CÔNG TY TNHH BIDICA – NGÂN HÀNG Á CHÂU (ACB) CN AN SƯƠNG

Điện thoại: 0975.900.579 - 0975575439

Website: www.bidica.vn  -  Email: candientubidica@gmail.com


