MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA 2804
Mã sản phẩmMAXDA-2804
Giá: 6.500.000 đ
Giá công ty: 9.500.000 đ

MÁY ??M TI?N MAXDA 2804 ( new 2021) Công ngh? ph?n m?m ki?m gi? thông minh

- Máy ??m ti?n ki?u dáng ma?y ???ng
- Quý khách hàng ??t mua tr?c tuy?n trên nút ??t hàng, ho?c g?i h? tr? t? v?n mi?n phí
24/7 các nga?y trong tu?n Hotline :028.22.688.288 - 0906048343
SIÊU THI? MA?Y ?Ê?M TIÊ?N CHI?NH HA?NG - CO? M??T TRÊN TOA?N QUÔ?C TRUNG
TÂM BA?O HA?NH TRÊN 63 TI?NH THA?NH TRÊ CA? N???C
* CAM KÊ?T GIA? RE? NHÂ?T THI? TR???NG *

MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA 2804

???C ?IÊ?M NÔ?I BÂ?T MA?Y ?Ê?M TIÊ?N MAXDA 2804
-Có ph?n m?m ki?m gi? m?i nh?t trên th? tr??ng Vi?t Nam hi?n nay, nh?n bi?t l?n lo?i ngay t? t?
th? nh?t, nh?n bi?t ???c các t? ti?n gi? liên ti?p nhau t? t? th? nh?t.
Hi?n th? 4 màn hình, có màn hình kéo dài.
Nh?n bi?t ???c các lo?i ti?n khi ? ch? ?? hi?n th? s? ti?n VN?.
1. CHI TI?T TÍNH N?NG * ti?nh n?ng ???c biê?t so v??i ca?c sa?n phâ?m cu?ng loa?i
ti?nh tô?ng siêu chuâ?n *
- Ki?u dáng: máy ???ng sang tro?ng hiê?n thi? 2 m??t sô? ke?p tiê?n i?ch cho ng???i s?? du?ng
- Có ph?n m?m ki?m gi? m?i nh?t trên th? tr??ng Vi?t Nam hi?n nay, nh?n bi?t l?n lo?i ngay t? t?
th? 2, nh?n bi?t ???c các t? ti?n gi? liên ti?p nhau t? t? th? nh?t.
- T? ??ng ??m, ki?m tra ti?n gi?, ti?n siêu gi? polyme b?ng công ngh? tiên ti?n : 3D, tia c?c tím,
tia h?ng ngo?i và h? th?ng m?t màu.
- T? ??ng nh?n bi?t ti?n l?n lo?i.
- S? d?ng h? th?ng m?t th?n tinh vi, s?a d?ng led siêu nh? s? lý màu s?c nh?n d?ng ti?n siêu
gi?.
- Hi?n th? 4 màn hình, có màn hình kéo dài.
- ??m ?n ??nh s?, ??m c?ng d?n có hút b?i

- Ch?c n?ng chia ti?n và ?n ??nh s? t?
- T? ??ng ki?m tra tình tr?ng máy.
- H? th?ng m?t màu và tia h?ng ngo?i.
- Hi?n th? m?nh giá ti?n l?n lo?i và phát hi?n ti?n gi? và siêu gi? m?i nh?t 2018.
- L?u ???c s? l??ng c?a l?n ??m tr??c.
- Nh?n bi?t ???c các lo?i ti?n khi ? ch? ?? hi?n th? s? ti?n VN?.
- Nâng c?p ch??ng trình ki?m tra ti?n gi? qua m?ng máy tính.
- H? th?ng m?t ??m ???c thi?t k? d?ng g?p gù thu?n ti?n vi?c v? sinh máy.
- Máy s? d?ng ? ch?a l?n thu?n ti?n vi?c nâng c?p ph?n m?m khi có ti?n gi? m?i xu?t hi?n, gi?m
t?i ?a khi thay th? máy m?i, ti?t ki?m t?i ?a ngân sách.
- T?c ?? ??m: 1400 t?/ phút.
III. CÁC LÝ DO QUAN TR?NG NÊN MUA HÀNG T?I SIÊU THI? MA?Y ?Ê?M TIÊ?N CHI?NH
HA?NG
CÔNG TY SA PHA?T phân ph?i 100% s?n ph?m Maxda chính hãng, ??y ?? gi?y t?.
Mi?n phí v?n chuy?n & l?p ??t toàn qu?c.
??i tr? s?n ph?m trong vòng 15 ngày.
B?o hành 18 tháng chính hãng cho t?t c? s?n ph?m.
H? tr? b?o trì, h? tr? k? thu?t t?i ?a sau khi h?t th?i gian b?o hành.
D?ch v? ch?m sóc khách hàng sau bán t?t nh?t

ma?y ?ê?m tiê?n maxda 2804

Sản phẩm liên quan

MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA 2165

-35% 9.500.000 đ

Giá: 6.200.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA BC-38

-30% 11.000.000 đ

Giá: 7.700.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA 5688

-31% 9.800.000 đ

Giá: 6.800.000 đ
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