Add : 27 Lê Ngọc Hân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel
: (+84-4) 39764539 - Fax: (+84-4) 39765906
E-mail : info@fujiink.com - Website: www.fujiink.com

BÁO GIÁ MÁY PHOTOCOPY
BẢNG BÁO GIÁ

Dịch vụ tốt nhất
Hỗ trợ nhanh nhất

Kính gửi: Qúy khách hàng
Công ty CP Bách Hợp xin gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá các loại máy in, fax,
scan, photocopy như bảng dưới

TT

Tên Máy

01

Máy photocopy
Xerox DC 5070

Hình ảnh chỉ mang tính
chất minh họa

Thông số kỹ thuật
Tính năng copy:
- Tốc độ sao chụp : 55 bản/phút công nghệ laze.
- Khổ giấy : A5 – A3
- Phóng to thu nhỏ : 25% -400%
- Thời gian khởi động máy : 20 giây
- Dung lượng bộ nhớ :1 GB + HDD 40GB
- Độ phân giải : 600 dpi * 600 dpi
- 2 Khay nạp giấy mỗi khay 500 tờ, khay tay chứa 100 tờ
- Sao chụp nhân bản 1- 999 tờ
- Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF).
- Bộ tự động đảo 2 mặt bản chụp (Duplex)
- Màn hình tinh thể lỏng ( LCD ).
Tính năng đặc biệt khác:
- Chức năng e – filing giúp lưu văn bản, khi cần sẽ in ra.
- Chia bộ bản chụp lên đến 999 bộ.
- Tự động chọn khổ giấy và mức phóng thu.
- Chức năng chụp sách, chụp âm bản tiết ki ệm điện…
- Tự động điều chỉnh luợng mực. Tái sử dụng mực thải
- Cài đặt 10 chương trình sao chụp và 100 mà người sử dụng.
Tính năng in Laze:
- Tốc độ in 55 bản/phút(A4).
- Độ phân giải 1200*1200 dpi.
- In qua cổng mạng RJ45, họăc cổng USB 2.0
- Khả năng in 2 mặt, in trang, in dịch lề đóng sách, in khổ A3
Tính năng Scan:
- Tốc độ Scan lên đến 55 bản /phút ( A4).
- Độ phân giải 600*6000dpi
- Khả năng Scan mầu,Scan to Mailbox,Scan to PC, Scan to
Email.
Đơn giá (Đã bao gồm VAT 10%)
Máy photocopy Xerox DC – IV 5070: 87.000.000 đ
(Bằng chữ: Tám mươi bảy triệu đồng chẵn)
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Máy photocopy Xerox
DocuCentre-IV –
2060/3060/3065

Tính năng Photocopy:
- Photocopy kỹ thuật số để bàn khổ A5 - A3.
- Tốc độ 30/35 trang/phút.
- Bộ nhớ 1Gb RAM (up to HDD 120GB).
- Độ phân giải 600*600dpi.
- Phóng thu 25-400%.
- Khả năng nạp và đảo mặt bản gốc tự động có sẵn (ARDF)
- Khả năng đảo mặt bản copy có sẵn (Duplex)
- Khay nạp giấy tự động 500 tờ x 2 khay
- Khay giấy nạp tay 95 tờ.
- Sao chụp nhân bản 1-999 .
- Quét 1 lần sao chụp nhiều lần.

Hình ảnh
mang tính chất minh hoạ.

- Chức năng chia bộ điện tử.
- Chức năng tích hợp bản gốc lên đến 8 trang vào 1
- Chức năng chụp sách, chụp ảnh, chụp âm bản, chụp ngược
chữ, chụp giấy phim, tiết kiệm điện…
- Chức năng tự xoay ảnh bản chụp 90 độ
-Tính năng in Laze:
-Tốc độ in 30/35 bản/phút(A4).
- Độ phân giải 1200*1200 dpi.
-In qua cổng mạng RJ45, họăc cổng USB 2.0
- Khả năng in 2 mặt, in trang, in dịch lề đóng sách, in đ ược tới
khổ A3
-Tính năng Scan:
Tốc độ Scan lên đến 30/35 bản /phút ( A4).
Độ phân giải 600*600dpi
Khả năng Scan mầu, Scan to Mailbox, Scan to PC, Scan to
Email.
Chức năng Fax :
-Tốc độ truyền: Ít hơn 3 giây
- Kích thước bản gốc tối đa: A3
- Độ phân giải: Chuẩn 200*100dpi.
Đơn giá:
Máy photocopy Xerox DC – IV 2060 (cấu hình: in + scan)
Hàng mới nguyên đai (VAT10%) 49.000.000 đ
Hàng bày mẫu: 30.000.000đ
Máy photocopy Xerox DC – IV 3060 (cấu hình: in + scan)
Hàng mới nguyên đai (VAT10%) 52.000.000 đ

Hàng bày mẫu: 31.000.000đ
Máy photocopy Xerox DC – IV 3065 (cấu hình: in + scan)
Hàng mới nguyên đai (VAT10%) 56.000.000 đ
Hàng bày mẫu: 34.000.000đ
Lưu ý: Đối với tất cả hàng bày mẫu, giá chưa bao gồm VAT,
Khi khách hàng muốn Công ty cung cấp hóa đơn chúng tôi sẽ
tính phí 15%
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Máy photocopy
Xerox WorkCentre
5225/5230

Tính năng Photocopy:
- Photocopy kỹ thuật số để bàn khổ A5 - A3.
- Tốc độ 25/30 trang/phút.
- Bộ nhớ 512Mb RAM + HDD 40GB.
- Độ phân giải 600*600dpi.
- Phóng to thu nhỏ 25-400%.
- 2 Khay nạp giấy mỗi khay 500 tờ, khay tay chứa 95 tờ
- 2 Khay trữ lượng giấy lớn đến 2000 tờ
- Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF).
- Bộ tự động đảo 2 mặt bản chụp (Duplex)
- Màn hình tinh thể lỏng ( LCD ).
- Chế độ lưu bản gốc, quét 1 lần chụp 999 bản
Tính năng đặc biệt khác:
- Chia bộ bản chụp lên đến 99 bộ,Sao chụp nhân bản 1-999 tờ
- Chức năng xoay mặt bản chụp 90 độ
- Tự động chọn khổ giấy và mức phóng thu.

Ống mực sử dụng
đượckhoảng 25.000 bản

- Chức năng chụp sách, chụp ảnh, chụp âm bản, chụp ngược
chữ, chụp giấy phim, tiết kiệm điện…
- Tự động điều chỉnh luợng mực, tái sử dụng mực thải
- Cài đặt 10 chương trình sao chụp và 100 mà người SD.
Chức năng in laser
- Tốc độ in 25/30 bản/phút ( A4).
- Độ phân giải 1200*600 dpi
- In qua cổng mạng RJ45 hoặc cổng USB 2.0.
- In được 2 mặt. In từ khổ A5-A3.
Chức năng Scaner :
- Khả năng Scan đen trắng
- Tốc độ 25/30 bản/phút.
Chức năng Fax :
-Tốc độ truyền: Ít hơn 3 giây
- Kích thước bản gốc tối đa: A3
- Độ phân giải: Chuẩn 200*100dpi.

Đơn giá:
Máy photocopy Xerox WC 5225 (Full Option)
Hàng mới nguyên đai (VAT10%): 29.000.000 đ
Hàng bày mẫu: 17.500.000đ
Máy photocopy Xerox WC 5230 (Full Option)
Hàng mới nguyên đai (VAT10%): 32.000.000 đ
Hàng bày mẫu: 20.000.000đ
Lưu ý: Đối với tất cả hàng bày mẫu, giá chưa bao gồm VAT,
Khi khách hàng muốn Công ty cung cấp hóa đơn chúng tôi sẽ
tính phí 15%
CUNG CẤP, MÁY IN, MÁY FAX, MÁY PHOTOCOPY CHÍNH HÃNG
CHO THUÊ MÁY IN TỐC ĐỘ CAO, GIÁ ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG
1 - Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT.
2 - Giao hàng: Miễn phí vận chuyển trong nội thành.
3 - Thanh toán : Bằng USD hoặc VNĐ theo tỷ giá bán ra trên thị trường tự do tại thời
điểm thanh toán. Bằng tiền mặt, sec hoặc chuyển khoản.
4 - Bảo hành: theo tiêu chuẩn hãng.
5 - Khi có thay đổi giá, chúng tôi sẽ điều chỉnh và thông báo cho quý khách được biết.
6 - Ngoài ra khách hàng còn được hưởng nhiều chính sách hỗ chợ khách hàng khác.
Để biết thêm thông tin chi tiết và cụ thể về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi,
xin Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp thông tin dưới đây:
Phòng kinh doanh - Công ty Cổ Phần Bách Hợp
Địa chỉ: 27 Lê Ngọc Hân - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
Điện thoại :04. 3 976 4539 (máy lẻ: 306) - Fax: 04.3 976 5905
Quản lý kinh doanh:
Nguyễn Văn Hoàn - Mobile: 0985.61.8683 - Email: hoannv@fujiink.com

Xin chân thành cảm ơn sự lựa chọn của qúy khách!

