MÁY ĐẾM TIỀN SILICON MC-8800
Mã sản phẩmsilicon_mc-8800
Liên hệ

-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 ngáy trong tu?n Hotline : 028.22.688.288 - 0906048343

MÁY ĐẾM TIỀN SILICOM MC-8800

- MA?Y ?Ê?M TIÊ?N SILICON MC-8800 ( CÔNG NGHÊ? MY? USA )
- Máy ??m ti?n b?ng t?i dài ki?u dáng máy n?m, ??m ???c t?t c? các lo?i ti?n polymer và cottong
- Nh?n bi?t và báo l?n lo?i ti?n không cùng m?nh giá, m?t s? hi?n th? l?n hai m?t tr??c hai m?t
sau
- H? th?ng l?c b?i l?n, hút ???c khí ??c h?i b?o v? ng??i s? d?ng không hít ph?i khí ??c h?i c?a
ti?n
-Máy ??m ti?n SILICON MC-8800 s? d?ng m?t b? c?m ?ng h?ng ngo?i ki?m gi? siêu chu?n
- T?c ?? x? lý t?ng g?p nhi?u l?n l?n so v?i th? h? ??i máy c?, h? th?ng màu s?t h?ng ngo?i siêu
chu?n
- Ph?n m?m nâng c?p c?p nh?t liên t?c gi?m t?i ?a chi phí thay th? thi?t b? m?i
- Nhân bi?t tình trang c?a máy khi ho?t ??ng
- Có ch?c n?ng ??m t?t c? vé s? và ti?n ngo?i t? ? ch? ?? thông th??ng
- Có c?ng R232 k?t n?i v?i máy tính ?? bi?t rõ thông tin t? ti?n v?a ??m, k?t h?p c?ng ch? R232
chuy?n t?i ph?n m?m v? máy
- Ph?n m?m nâng c?p dung l??ng ? c?ng l?n 256MB có th? c?p nh?t liên t?c ch??ng trình ki?m
gi? m?i ho?c ti?n l?u thông trên th? tr??ng
- Ph?n c? c?ng cáp, không cong veo, không bay r?i ti?n ...
THÔNG S? K? THU?T
- ?i?n Ngu?n : 220V/AC
- T?n S? : 50HZ 60w
- Tr?ng L??ng : 8,7kg
- Hàng Nh?p kh?u 100%
?U ?I?M: - Máy ??m ti?n SILICON v?i ph?n m?m thông minh, ?ông c? c?ng cáp ???c nhi?u
ngân hàng, ??n v? tin dùng ch??ng trình c?p nh?t liên t?c b? chuyên gia t?p ?oàn phòng ch?ng
ki?m gi? hàng ??u M? - hãng silicon USA máy ??m ti?n nâng c?p ph?n m?m mi?n phí khi có ti?n
gi? phát hành trên th? tr??ng

BA?O HA?NH 12 THA?NG, BA?O TRI? VI?NH VIÊ?N, GIAO HA?NG TÂ?N N?I S?? DU?NG
MIÊ?N PHI?
QUY? KHA?CH HA?NG MUA MA?Y ?Ê?M TIÊ?N CAO CÂ?P ????C KHUYÊ?N MA?I T??NG
KE?M ?E?N SO?I TIÊ?N GIA?, HOA? ??N CH??NG T?? GIA?.....TIÊ?N I?CH TRONG NGÂN
QUY?

vui lo?ng liên hê? 02822688288 ?ê? ????c t? vâ?n l??p ???t
*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 silicon M??I ?U?NG SP CHI?NH HA?NG *
VUI LO?NG LIÊN HÊ? HOTLINE 0906.048.343 ?Ê? ????C T? VÂ?N THÊM - ho??c ???t ha?ng
tr??c tuyê?n ta?i website www.sieuthimaydemtienchinhhang.vn

Sản phẩm liên quan

MÁY ĐẾM TIỀN SILICON MC 2288C

-36% 5.000.000 đ

Giá: 3.200.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN SILICON MC-9900N

-21% 9.500.000 đ

Giá: 7.550.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN SILICON MC-9800W NEW 2021

Giá: 6.500.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN SILICON MC-2800C

Giá: 2.250.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN SILICON MC-8600

Liên hệ

MÁY ĐẾM TIỀN SILICON MC 2600C

-48% 4.200.000 đ

Giá: 2.200.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN SILICON MC 2350

Giá: 2.700.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN SILICON MC 2100

Giá: 6.150.000 đ
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