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S TT Hình ảnh
Nhà sản 

xuất

Bảo 

Hành

Số 

lượng
Đơn giá Hiệu chuẩn

Thuế GTGT 

10%

Tổng thanh 

toán

1

2

- Rộng: 58mm dài 40mm

- Độ dài: 800 tem.

- Quy cách: dạng decal in nhiệt, lõi lớn chuyên dùng cho cân điện tử

1            48,000                     -                 4,800             52,800 

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

- Miễn phí vận chuyển giao hàng toàn quốc.

- Hiệu chuẩn tùy chọn theo yêu cầu, tem và báo cáo sẵn sàng sau 1-2 ngày kể từ ngày đặt hàng.

- Quý khách cần mua giấy số lượng lớn vui lòng kiểm tra chi tiết với nhân viên bán 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

TRẦN ANH TOÀN/GIÁM ĐỐC

          370,000 

Giấy in tem K58x40mm, giá bán lẻ.

1       7,600,000           797,000        8,767,000 

- Mức cân tối đa 30kg, bước nhảy 5g, mức cân tối thiểu: 50g

- Bộ nhớ: khả năng lưu 10000 mã hàng với 189 mã gọi nhanh.

- Kết cấu: máy in nhiệt tích hợp bên trong cân, không cần sử dụng mực in.

- Chức năng: kiểm tra khối lượng, in tem mã vạch, trừ bì, zero, về 0.

- In mã vạch theo định dạng EAN 2+5+5+1.

- Kích thước đĩa cân: 360 x 250 mm, đĩa 2 lớp: nhựa và inox.

- Kích thước cân: 380 x 410 x 510mm.

- Khổ giấy in tem: 58x40mm.

- Kết nối với máy tính bằng WIFI thông qua chương trình TM-A.

- Thông tin trên tem: tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, mã hàng, số kg, tổng số tiền, mã vạch, ngày đóng gói, hạn sử dụng, 

ghi chú...Layout tem được thiết kế theo yêu cầu.

Yousheng 

Linh 

Kiện: 

12 

tháng

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

Cân điện tử in tem mã vạch TMA 30kg/5g
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Website: www.bidica.vn  -  Email: candientubidica@gmail.com
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