
Số:

S TT Mã hàng Thông số kĩ thuật Hình Ảnh Đơn vị SL Đơn giá
Hiệu 

chuẩn
VAT Thành tiền Ghi Chú

    260,000          1 2

BDC- GTS 

3Kg độ chính xác 0.1g

6Kg độ chính xác 0.2g

10Kg độ chính xác 0.5g

12Kg độ chính xác 0.5g

15Kg độ chính xác 0.5g

20Kg độ chính xác 1g

30Kg độ chính xác 1g

-Chức năng: cân trọng lượng, trừ bì, zero, báo pin yếu.

- Màn hình LCD số to rõ có đèn nền.

- Tùy chọn: RS232 kết nối với máy tính, máy in (tùy chọn), 

màn hình LED.

- Đơn vị: g, kg, oz, lb

- Nguồn 220V bộ sạc 12V/500mA kèm theo cân.

- Kích thước cân: 260x320x105mm

- Kích thước đĩa cân: 210x260mm

- Vật liệu cân: Vỏ nhựa ABS – Mặt đĩa cân bằng thép 

không gỉ.

- Đĩa 2 lớp: nhựa và inox

- Nhiệt độ hoạt động: 0-40 độ C

- Độ ẩm: ≤ 85% Rh

- Xuất xứ: Sản xuất theo Công nghệ Nhật Bản

- Bảo hành linh kiện 24 tháng, pin 12 tháng

      2,250,000     251,000             2,761,000 

Hiệu 

chuẩn: 

tùy chọn

         1       2,900,000     316,000             3,476,000 

Hiệu 

chuẩn: 

tùy chọn

    260,000 

Cái

Ngày 04 tháng 01 năm 2022

Kính gởi : Quý công ty

Địa chỉ: 

Điện thoại: 

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

1

BDC- TDS 

3Kg độ chính xác 0.1g

6Kg độ chính xác 0.2g

10Kg độ chính xác 0.5g

12Kg độ chính xác 0.5g

15Kg độ chính xác 0.5g

20Kg độ chính xác 1g

30Kg độ chính xác 1g

-Chức năng: cân trọng lượng, cộng dồn, đếm mẫu, trừ bì, 

zero, báo pin yếu, chế độ chờ tiết kiệm pin.

- Màn hình LCD số to rõ có đèn nền.

- Tùy chọn: RS232 kết nối với máy tính, máy in (tùy chọn), 

màn hình LED, cảnh báo HI-LO-OK.

- Đơn vị: g, kg, oz, lb, tlt...

- Bộ xử lý tốc độ cao. thời gian ổn định: trong vòng 1 giây.

- Có thanh báo tải trọng.

- Nguồn 220V pin sạc lại 9vDC adaptor DC 6V/4h

- Hiệu chuẩn tự động.

- Kích thước cân: 34*28.5*11cm

- Kích thước đĩa cân: 29*23cm

- Vật liệu cân: Vỏ nhựa ABS – Mặt đĩa cân bằng thép 

không gỉ.

- Đĩa 2 lớp: nhựa và inox

- Nhiệt độ hoạt động: 0-40 độ C

- Độ ẩm: ≤ 85% Rh

- Xuất xứ: Sản xuất theo Công nghệ Nhật Bản

- Bảo hành linh kiện 24 tháng, pin 12 tháng

Cái

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.shopcandientu.com  -  Email: candientubidica@gmail.com

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



S TT Mã hàng Thông số kĩ thuật Hình Ảnh Đơn vị SL Đơn giá
Hiệu 

chuẩn
VAT Thành tiền Ghi Chú

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

- Giao hàng tận nơi, miễn phí vận chuyển nội thành HCM

- Hiệu chuẩn tùy chọn, thời gian hiệu chuẩn (báo cáo và tem dán sẵn sàng) 1-2 ngày kể từ ngày đặt hàng.

ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG

    260,000 

TRẦN ANH TOÀN/GIÁM ĐỐC

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

CÔNG TY TNHH BIDICA

         1       1,350,000     161,000             1,771,000 

Hiệu 

chuẩn: 

tùy chọn

3

BDC-DS

3Kg độ chính xác 0.1g

6Kg độ chính xác 0.2g

10Kg độ chính xác 1g

-Chức năng: cân trọng lượng, trừ bì, zero, báo pin yếu, 

đếm mẫu, tự động tắt đèn tiết kiệm pin.

- Màn hình LCD số to rõ có đèn nền.

- Đơn vị: g, kg, oz, lb

- Nguồn: PIN 2A hoặc Adaptor 9V cắm nguồn trực tiếp.

- Kích thước cân:  220x170x60mm

- Kích thước đĩa cân: 155X155mm

- Vật liệu cân: Vỏ nhựa ABS – Mặt đĩa cân bằng thép 

không gỉ.

- Đĩa 2 lớp: nhựa và inox

- Nhiệt độ hoạt động: 0-40 độ C

- Độ ẩm: ≤ 85% Rh

- Xuất xứ: Sản xuất theo Công nghệ Nhật Bản

- Bảo hành linh kiện 24 tháng, pin 12 tháng

Cái


