MÁY ĐẾM TIỀN GLORY 618W NEW 2020 JAPAN
Mã sản phẩmglory_618_new_2020
Giá: 8.700.000 đ
Giá công ty: 9.500.000 đ

MA?Y ?Ê?M TIÊ?N GLORY 618 NEW 2019 ( CÔNG NGHÊ? NHÂ?T JAPAN )

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY 618W NEW 2020

MA?Y ?Ê?M TIÊ?N GLORY 618W NEW 2020

-MA?Y ?Ê?M TIÊ?N GLORY 618W NEW 2020 ( CÔNG NGHÊ? NHÂ?T BA?N )
-Ma?y ?ê?m tiê?n cao câ?p kiê?u da?ng ma?y n??m b?ng ta?i da?i , co? ch??c n?ng kiê?m
gia? siêu viê?t hiê?n ?a?i nhâ?t thi? tr???ng viê?t nam hiê?n nay
-Da?nh cho ca?c hê? thô?ng ngân ha?ng , va? c? quan ti?n du?ng hiê?n nay
-ma?y ?ê?m tiê?n pha?t hiê?n tiê?n siêu gia? vnd, pha?t hiê?n tiê?n không cu?ng mê?nh gia? ,
tiê?n mê?nh gia? nho? trong mê?nh gia? l??n va? ng???c la?i
-T?? ?ô?ng ?ê?m va? d??ng co? ch??c n?ng ?ê?m tô?ng , chia tiê?n ta?ch t?? theo y? muô?n
-Hoa?n Toa?n t?? ?ô?ng nhâ?n biê?t mê?nh gia? polymer ?? chê? ?ô? AUTO
-Co? hê? thô?ng la?m ma?t , va? hu?t bu?i khi? ?ô?c cu?a tiê?n ????c l??p phâ?n ?a?y cu?a
ma?y
-S?? du?ng 20 câ?p m??t hô?ng ngoa?i , va? 4 bô? l?u hi?nh a?nh ,khi t?? tiê?n qua khay ?ê?
nhâ?n ?i?nh tiê?n gia? hay tiê?n lâ?n loa?i mô?t ca?ch siêu chuâ?n xa?c
-Co? 3 m??t ma?u ?ê? nhâ?n biê?t siêu gia? va? ki?ch th???c c??a sô? trong t?? tiê?n
-T?? ?ô?ng Kiê?m tra ti?nh tra?ng ma?y khi g??p s?? cô? , co? cô?ng RS232 ?ê? kê?t nô?i m??t
sô? ke?o da?i , va? nâng câ?p ch??ng tri?nh kiê?m gia? m??i
-Ma?ng hiê?n hiê?n thi? ky? thuâ?t sô? t?? 0-9999
THÔNG SÔ? KY? THUÂ?T
-?iê?n a?p 220V-240V/AC
-Tâ?ng Sô? : 50HZ -60HZ
-Ki?ch Th???c 563 X 318 x 238
-Tro?ng L???ng :8,8 kg
-Xuâ?t X?? : JAPAN nhâ?p khâ?u 100%
-?U ?IÊ?M : ma?y ?ê?m tiê?n glory , v??i công nghê? tâ?p ?oa?n japan hoa?ng toa?n m??i
kiê?m gia? siêu chuâ?n v??i hê? thô?ng m??t ma?u siêu chuâ?n , ca?m biê?n hô?ng ngoa?i
thông minh gia? ch??c n?ng ba?o nhâ?m , ne?n nhiê?u ch??c n?ng trên cu?ng mô?t phi?m ,
công nghê? t?? ?ô?ng ?iê?u chi?nh thông sô? ky? thuâ?t hoa?n toa?n m??i trên thi? tr???ng

hiê?n nay
-Ch??ng tri?nh câ?p nhâ?t phâ?n mê?m kiê?m gia? m??i khi co? tiê?n gia? m??i l?u thông trên
thi? tr???ng, do chuyên gia tâ?p ?oa?n l??n vê? pho?ng chô?ng tiê?n gia? ha?ng ?â?u
interanasino
* Thiê?t Bi? ????c ba?o ha?nh 18 Tha?ng , Ba?o tri? vi?nh viê?n sau khi hê?t th??i gian ba?o
ha?nh , nhân viên ky? thuâ?t t??i tâ?n n?i giao ha?nh l??p ???t h???ng dâ?n s?? tâ?n n?i du?ng
miê?n phi?
CO? CH??NG NHÂ?N XUÂ?T X?? HA?NG HOA? CO,COQ NHA? NHÂ?P KHÂ?U

*QUY? KHA?CH HA?NG L?U Y? ?Ê? TRA?NH HA?NG GIA? NÊN KIÊ?M TRA TRÊN MA?Y
CO? TEM CHÔ?NG GIA? CU?A HA?NG GLORY M??I ?U?NG SP CHI?NH HA?NG *
VUI LO?NG LIÊN HÊ? HOTLINE 0906.048.343 ?Ê? ????C T? VÂ?N THÊM

Sản phẩm liên quan

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY GF-333A

-34% 5.800.000 đ

Giá: 3.800.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY-5300Plus ( SP nhập khẩu 2020)

-37% 15.000.000 đ

Giá: 9.500.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY GF-9988Plus ( SP CAO CẤP 2020)

-30% 14.000.000 đ

Giá: 9.800.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY -5200W NEW 2020

-20% 9.800.000 đ

Giá: 7.800.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY BC 2800W

-8% 6.500.000 đ

Giá: 6.000.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY-2200A

Giá: 2.500.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY GALAXY-9999 NEW 2020

-17% 17.500.000 đ

Giá: 14.500.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY S888

-32% 9.500.000 đ

Giá: 6.500.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY 9900S

-31% 9.800.000 đ

Giá: 6.800.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY 4800A

-2% 9.800.000 đ

Giá: 9.600.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY-2100

-11% 8.900.000 đ

Giá: 7.900.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN GOLORY 700W

Giá: 58.000.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY-299A

Giá: 4.400.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY 1800A

Giá: 5.100.000 đ
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