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1. ĐẦU ĐỌC MÃ VẠCH
Đầu đọc mã vạch 1D giá tốt TZ3100

TAWA TZ3100

Máy quét mã vạch Tawa TZ3100
Với công nghệ tia Laser hiện đại cho phép đọc mã vạch 1D phổ
biến với tốc độ đọc 150 scans/s là sản phẩm dành cho phân khúc giá
rẻ. Tawa là thương hiệu khá nổi tiếng trong các thiết bị mã vạch,
việc họ lựa chọn đưa ra sản phẩm này nhằm cạnh tranh với các sản
phẩm giá rẻ khác nhưng chất lượng thì vượt trội hơn hẳn về độ
chính xác khi đọc và tuổi thọ
Kết nối: USB
Bảo hành 12 tháng
Xuất xứ: Taiwan
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Đầu đọc mã vạch 1D giá mua được TZ3300

TAWA TZ3300

Máy quét mã vạch Tawa TZ3300
Đầu đọc laser với chế độ quét tự động và chân đế
Thiết kế chắc chắn và thời trang
Chân đế thiết kế gọn gang, tiết kiệm chi phí vận chuyển
Khả năng quét mã nhanh và chính xác
Có thiết kế chống bụi và chống nước chuẩn IP54 Tawa là thương
hiệu khá nổi tiếng trong các thiết bị mã vạch.
Kết nối: USB
Bảo hành 12 tháng
Xuất xứ: Taiwan

Đầu đọc mã vạch 1D giá rẻ ZEBEX Z-3100

ZEBEX Z3100

Máy quét mã vạch Zebex Z3100
Công nghệ CCD, đơn tia.
Tốc độ: 330 scans/s
Đọc các mã vạch 1D và GS1 Databar
Chế độ quét: Tự động hoặc bấm nút
Giao tiếp: USB (RS232 & PS/2 option)
Ưu điểm: giá thành rẻ, chất lượng dẫn đầu trong
phân khúc giá rẻ.
Kết nối: USB
Bảo hành 12 tháng
Xuất xứ: Taiwan

Đầu đọc mã vạch 1D Datalogic QW2120

Datalogic QW2120

Đầu đọc mã vạch Datalogic QW-2120
Đọc mã vạch 1D quét CCD, hỗ trợ Green Spot, tự động hoặc bấm
nút, đọc mã 1D.
Tốc độ: 400scan/s
Cổng giao tiếp đa kết nối.
Giao tiếp USB
Giao tiếp RS232, Keyboard (CALL)Ứng dụng: Siêu thị, nhà sách,
nhà thuốc, bệnh viện...
Độ bền (chuẩn IP): Chịu được độ rơi 1.5m (chuẩn IP42)
Kết nối: USB
Bảo hành 12 tháng
Xuất xứ: VIỆT NAM

Trang 1

Đầu đọc mã vạch 1D không dây kết nối được Iphone, Ipad, Android TZ 3151BT

TZ-3151BT

Máy quét mã vạch 1D cầm tay kết nối bluetooth không dây
Khoảng cách đọc hiệu quả tối đa 10m
Chế độ kiểm kho đơn giản có thể lưu trữ tới 20000 mã vạch
Pin sạc hoạt động được trong thời gian dài, sạc qua cổng giao tiếp
USB tiêu chuẩn, tương thích với mọi máy tính
Mỗi máy có 1 ID độc lập có thể truyền dữ liệu chính xác trong môi
trường có nhiều máy quét hoạt động cùng lúc
Kết nối hệ điều hành : IOS, Android, Laptop, PC
Bảo hành 12 tháng
Xuất xứ: ĐÀI LOAN
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Đầu đọc mã vạch 1D không dây có đế sạc TZ-5240G

TZ-5240G

TZ-5240G Đầu đọc mã vạch không dây
Sạc pin cảm ứng, không dây
1 trạm thu có thể kết nối đến 99 máy quét
Thiết kế theo chuẩn IP52 và chịu được rơi từ độ cao 1.5M
Khoảng cách kết nối đến máy tính trong không gian mở được nâng
cấp từ 300m lên 600m
Trang bị them bộ nhớ trên máy quét, có thể lựa chọn chế độ truyền
dữ liệu trực tiếp hoặc lưu trữ
Bảo hành 12 tháng
Xuất xứ: ĐÀI LOAN

Đầu đọc mã vạch 1D Đa tia để bàn tốc độ cao TZ6100

TAWA TZ6100

Đầu đọc mã vạch đa tia TZ6100
Được nâng cấp lên bản 24 tia laser với tốc độ quét 2.000scan/giây
CPU 32 bit giúp việc giải mã dễ dàng và nhanh chóng
Hỗ trợ giao diện kết nối tùy chọn: USB, RS232, PS2 ( tùy chọn)
Tự động chuyển chế độ nghỉ khi không sử dụng để tiết kiệm năng
lượng và cải thiện độ bền của máy.
Thiết kế nhỏ gọn, tinh tế: là giải pháp lý tưởng cho những nơi bị hạn
chế không gian làm việc.
Với một vùng quét chính xác, bạn hoàn toàn có thể yên tâm với sản
phẩm, đem lại tốc độ làm việc nhanh và hiệu quả hơn.
TZ6100 Là sự lựa chọn tốt nhất cho quầy thanh toán tại siêu thị và
các cửa hàng vừa và nhỏ, sử dụng trong kiểm soát quy trình sản
xuất, kho hàng và nhiều ứng dụng khác…
Bảo hành 12 tháng
Xuất xứ: Taiwan

Đầu đọc mã vạch 1D Đa tia để bàn ZEBEX TZ6170

TAWA TZ6100

Đầu đọc mã vạch đa tia TZ6100
Được nâng cấp lên bản 24 tia laser với tốc độ quét 2.000scan/giây
CPU 32 bit giúp việc giải mã dễ dàng và nhanh chóng
Hỗ trợ giao diện kết nối tùy chọn: USB, RS232, PS2 ( tùy chọn)
Tự động chuyển chế độ nghỉ khi không sử dụng để tiết kiệm năng
lượng và cải thiện độ bền của máy.
Thiết kế nhỏ gọn, tinh tế: là giải pháp lý tưởng cho những nơi bị hạn
chế không gian làm việc.
Với một vùng quét chính xác, bạn hoàn toàn có thể yên tâm với sản
phẩm, đem lại tốc độ làm việc nhanh và hiệu quả hơn.
TZ6100 Là sự lựa chọn tốt nhất cho quầy thanh toán tại siêu thị và
các cửa hàng vừa và nhỏ, sử dụng trong kiểm soát quy trình sản
xuất, kho hàng và nhiều ứng dụng khác…
Bảo hành 12 tháng
Xuất xứ: Taiwan

Đầu đọc mã vạch đa tia Honeywell Youjie YJ5900
Máy quét mã vạch đa tia YJ5900 phù hợp với các yêu cầu quản lý
bằng tem nhãn của các cửa hàng bán lẻ, siêu thị, hiệu thuốc, trang
sức,…
Công nghệ quét Laser
Độ tương phản Visible Laser Diode, 650nm+/-10nm
Số tia quét Đa tia
Tốc độ quét 1650 scan/second
Đọc mã vạch 1D
Kết nối: USB
Bảo hành 12 tháng
Honeywell Youjie YJ5900 Xuất xứ: Taiwan

Máy đọc mã vạch 2D cầm tay kết nối usb TZ2200

TAWA TZ2200

Máy đọc mã vạch TZ2200 là dòng máy đọc 2D có hiệu suất làm
việc mạnh mẽ, tiết kiệm năng lượng, đọc được tất cả các mã vạch
1D và 2D thông dụng, đọc nhanh được trên màn hình máy tính và
điện thoại.
Kết nối với máy tính qua cổng USB.
Hỗ trợ cổng giao tiếp:USB
Tiêu chuẩn công nghiệp: Chịu được va đập từ độ cao 1.5m(5’)
Bảo hành 12 tháng
Xuất xứ: Taiwan

Trang 2

Đầu đọc mã vạch 2D không dây TZ-3051BT

TZ-3051BT

Đọc tất cả các loại mã vạch 1D và 2D thông dụng, khả năng đọc dữ
liệu mạnh mẽ hơn
Được thiết kế theo chuẩn IP54 và chịu được rơi từ độ cao 1,5M
Thích hợp với tất cả các hệ thống POS, thiết kế tiêu chuẩn công
nghiệp
Đọc mã vạch trên màn hình máy tính, điện thoại
Hỗ trợ giao thức kết nối không dây qua đầu cắm USB
Bảo hành 12 tháng
Xuất xứ: Taiwan
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Đầu đọc mã vạch 2D không dây wiless TZ-5130C

TZ5130C

Đọc tất cả các loại mã vạch 1D và 2D Công nghệ nhận diện mã
vạch 2D siêu nhạy cùng khả năng giải mã mạnh mẽ
Được thiết kế theo chuẩn IP61 và chịu được rơi từ độ cao 2M
TZ5130 sử dụng tốt trong môi trường kho bãi rộng lớn với khoảng
cách kết nối không dây lên đến 100m.
Đọc mã vạch trên màn hình máy tính, điện thoại
Hỗ trợ giao thức kết nối qua đế sạc
Kết nối trực tiếp IOS & Android thông qua Bluetooth
Bảo hành 12 tháng
Xuất xứ: Taiwan

Đầu đọc mã vạch 2D không dây wiless TZ-5130BLE

TZ5130BLE

Đọc tất cả các loại mã vạch 1D và 2D Công nghệ nhận diện mã
vạch 2D siêu nhạy cùng khả năng giải mã mạnh mẽ
Được thiết kế theo chuẩn IP61 và chịu được rơi từ độ cao 2M
TZ5130 sử dụng tốt trong môi trường kho bãi rộng lớn với khoảng
cách kết nối không dây lên đến 100m.
Đọc mã vạch trên màn hình máy tính, điện thoại
Hỗ trợ giao thức kết nối qua đế sạc
Kết nối trực tiếp IOS & Android thông qua Bluetooth
Bảo hành 12 tháng
Xuất xứ: Taiwan

Đầu đọc mã vạch 2D không dây TZ-6800
Hỗ trợ đọc mã vạch 1D, 2D, QRCODE
Sử dụng tần số 433 MHz
Sạc nhanh không dây
IP54; thiết kế chống va đập công nghiệp độc đáo
Khoảng cách kết nối lên đến 600m trong điều kiện tiêu chuẩn
Bộ nhớ tích hợp trong máy đọc. có thể lưu trữ đến 100,000 mã vạch
EAN13
Bảo hành 12 tháng
Xuất xứ: Taiwan

Đầu đọc mã vạch 2D để bàn TZ-7200

TZ7200

Đầu đọc mã vạch 2D để bàn chính hãng Tawa model TZ-7200 là
dòng máy đọc mã vạch 2D để bàn giá hấp dẫn, sử dụng công nghệ
chụp ảnh LED với góc chụp rộng, chế độ nhận diện mã vạch thông
minh và siêu nhạy.
Máy đọc mã vạch 2D TZ-7200 có thể đọc được tất cả các mã vạch
1D trên sản phẩm thông dụng và hầu hết các mã vạch 2D có trên thị
trường.
Đây là phương án thay thế tuyệt vời cho các máy quét mã vạch đa
tia để bản đang được sử dụng nhiều tại các siêu thị lớn như Big C,
Metro...
Được thiết kế theo chuẩn IP61 và chịu được rơi từ độ cao 2M
Đọc mã vạch trên màn hình máy tính, điện thoại
Bảo hành 12 tháng
Xuất xứ: Taiwan

Đầu đọc mã vạch 2D để bàn tốc độ cao TZ-7300

TZ7300

Máy đọc mã vạch 2D để bàn TZ7300HP là dòng máy đọc mã vạch
tân tiến nhất hiện nay, cho phép người dùng đọc được tất cả các mã
vạch 1D 2D thông dụng với góc quét rộng và độ nhạy cao.
TZ7300HP được trang bị chip cảm biến hiện diện siêu nhạy, khả
năng giải mã nhanh, kể cả các mã khó trên thẻ căn cước công dân.
Thiết kế hiện đại, thân thiện với người dùng, có khả năng điều chỉnh
góc quét. Ngoài ra, máy đọc mã vạch 2D để bàn TZ7300HP còn
được thiết kế 3 chế độ đọc phù hợp với nhu cầu của khách hàng: chế
độ đọc thường, chế độ đọc trên màn hình và chế độ đọc nhanh vật
thể đang di chuyển
Đọc mã vạch trên màn hình máy tính, điện thoại
Bảo hành 12 tháng
Xuất xứ: Taiwan

Trang 3

2. MÁY IN HÓA ĐƠN
Máy in hóa đơn khổ K57 PRP-085m2

PRP-085M

Máy in hóa đơn PRP-085M với thiết kế nhỏ gọn, thích hợp cho các
hệ thống bán lẻ tiêu biểu như siêu thị, của hàng, tạp hóa để in bill
thanh toán hay phiếu hẹn khách hàng. Máy in nhiệt được thiết kế có
tốc độ in của giấy tương đối nhanh đến 90 mm/s, sử dụng khổ giấy
58mm, cho mực in đều, xuất hóa đơn chỉ trong thời gian ngắn Máy
in hóa đơn PRP-085M kết nối dễ dàng với phần mềm quản lý bán
hàng..
Khổ giấy: 58mm
Tốc độ: 90mm/s
Bảo hành 12 tháng
Xuất xứ: Taiwan
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Máyin hóa đơn khổ K80mm TAWA PRP-085US

PRP-085US

Máy in hóa đơn nhiệt PRP-085US có chất lượng và tốc độ in vượt
trội với thiết kế 2 cổng giao tiếp USB và Serial tích hợp
Ứng dụng của máy in hóa đơn:
Tương thích với các hệ điều hành O/S Win ME/Win2000/Win
NT/Win XP/Win 7/Win Vista
- Thích hợp với ESC/POS, tùy chọn cột và font chữ (chỉnh sửa
bằng bộ chuyển đổi DIP)
- Phù hợp với tất cả các hệ thống bán lẻ thương mại POS
- Hỗ trợ cài đặt in đậm/ tùy chỉnh chữ cái/ khoảng cách dòng
- Hỗ trợ tải và in hình ảnh NV
- Hỗ trợ in hình ảnh đồ họa có độ phân giải khác nhau
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ
- Có thể in font chữ nhỏ!
Bảo hành 12 tháng
Xuất xứ: Taiwan

Máy in hóa đơn PRP-085S
Máy in hóa đơn nhiệt PRP-085S có chất lượng và tốc độ in vượt trội
với tốc độ lên tới 300mm/s
Độ phân giải 576 dots/line ; 512 dots/line
Tự động cắt giấy
Khổ giấy 80mm
Chiều dài nhãn in Max80mm
Độ bền đầu in: 100km
Hỗ trợ đa ngôn ngữ
Bảo hành 12 tháng
Xuất xứ: Taiwan

PRP-085S
Máy in hóa đơn 3 cổng kết nối (USB+LAN+COM) PRP-085K bản 2019

PRP-085K

Máy in hóa đơn PRP-085K 2019
- Thích hợp với các hệ điều hành O/S Win ME/Win2000/Win
NT/Win XP/Win 7/Win Vista
- 3 Cổng kết nối USB, Serial, LAN tích hợp
- Thích hợp với ESC/POS, tùy chọn cột và font chữ (chỉnh sửa
bằng bộ chuyển đổi DIP)
- Phù hợp với tất cả các hệ thống bán lẻ thương mại POS
- Hỗ trợ cài đặt in đậm/ tùy chỉnh chữ cái/ khoảng cách dòng
- Hỗ trợ tải và in hình ảnh NV logo
- Hỗ trợ in hình ảnh đồ họa có độ phân giải khác nhau
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ, Tiếng nhật, Tiếng Việt, Tiếng Trung, Tiếng
Hàn Quốc
- Có thể in font chữ nhỏ!
Độ bền đầu in: 150km bền nhất hiện nay
Giao tiếp: USB+LAN+COM
Hỗ trợ đa ngôn ngữ
Bảo hành 12 tháng
Xuất xứ: Taiwan

Máy in hóa đơnBluetooth PRP-085BT

PRP-085BT

TAWA PRP-085BT máy in hóa đơn nhiệt kế nối không giây
Bluetooth tương thích cả IOS & Android, khổ giấy in nhiệt 57mm.
Chiếc máy in mini, kết nối không dây, vận hành mượt mà trên các
thiết bị kết nối Bluetooth, xứng đáng là lựa chọn hoàn hảo cho in ấn
hóa đơn di động. Máy được chọn sử dụng in hóa đơn tiền điện
Đặc tính nổi bật
1. Vận hành đơn giản
2. Tùy chọn ngôn ngữ đa dạng
3. Hỗ trợ in logo trên hóa đơn
4. Tuổi thọ bánh răng cao, tỉ lệ sửa chữa thấp
5. Giao diện ethernet tốc độ 100MB
6. Được lập trình để tránh mất bản in
7. Kết nối IOS, Android
Bảo hành 12 tháng
Xuất xứ: Taiwan

Trang 4

3. MÁY IN MÃ VẠCH
Máy in mã vạch & hóa đơn XPrinter XP-350B

Xprinter XP 350B

XP 350B là sản phẩm mới đang được nhiều khách hàng ưa chuộng
hiện nay bởi kiểu dáng nhỏ gọn, giá cả hợp lý.
Bộ nhớ 2M Flash và 2M bộ nhớ Dram
- Độ phân giải : 203Dpi
- Tốc độ in cực nhanh : 4 Inch hoặc 127mm/s
- Tự động căn chỉnh kích thước tem nhãn mã vạch
- Tương thích với tất cả phần mềm in mã vạch hiện có
- Hỗ trợ in mã vạch từ BMP và PCX
- Hỗ trợ kết nối : USB
- Hỗ trợ in nhãn mã vạch chiều rộng từ 20mm – 80 mm
- Kích thước cuộn giấy nhãn mã vạch : Đường kính Max 85mm, lõi
25mm
- Tự động kiểm soát nhiệt độ đầu in đảm bảo độ bền đầu in
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc

1,400,000

Call

3,650,000

Call

5,850,000

Call

3,630,000

Call

19,500,000

Call

Máy in mã vạch, tem nhãn Godex G500

GODEX G500

Những ưu điểm nổi bật của máy in tem nhãn mã vạch Godex G500
Tích hợp 2 phương thức in nhiệt trực tiếp và truyền nhiệt tiên tiến
Chất lượng in ấn sắc nét, tốc độ in vượt trội
Độ phân giải: 203dpi (8 dots/mm)
Tốc độ in: 5ips (127 mm/s)
Ribbon: Wax, wax/resin, resin (300m)
Chiều rộng khổ in: 4.25"(108 mm)
Chiều cao nhãn in: min 0.16" (4mm), max 68" (1727mm)
Bộ nhớ: 4MB Flash (2MB sử dụng lưu trữ) / 16MB SDRAM
Công nghệ "Sensor đôi" tùy chỉnh giúp in được nhiều loại tem nhãn
Bảo hành 12 tháng
Xuất xứ: Taiwan

Máy in mã vạch, tem nhãn Godex G530

GODEX G530

Godex G530 máy in tem nhãn mã vạch độ phân giải cao thiết kế
nhỏ gọn chiếm ít diện tích.
Tích hợp 2 phương thức in nhiệt trực tiếp và truyền nhiệt tiên tiến
Chất lượng in ấn sắc nét, tốc độ in vượt trội
Độ phân giải: 300dpi (8 dots/mm)
Tốc độ in: 5ips (127 mm/s)
Ribbon: Wax, wax/resin, resin (300m)
Chiều rộng khổ in: 4.25"(108 mm)
Chiều cao nhãn in: min 0.16" (4mm), max 68" (1727mm)
Bộ nhớ: 4MB Flash (2MB sử dụng lưu trữ) / 16MB SDRAM
Công nghệ "Sensor đôi" tùy chỉnh giúp in được nhiều loại tem nhãn
Bảo hành 12 tháng
Xuất xứ: Taiwan

Máy in mã vạch, tem nhãn TSC TE200

TSC TE200

Thiết kế hiện đại, vuông vắn
Máy in mã vạch TSC TE200 sở hữu thiết kế hiện đại, vuông vắn với
kiểu dáng nhỏ gọn, dễ dàng đặt ở nhiều không gian, vị trí khác
nhau. Thiết bị có cấu trúc chắc chắn, vỏ ngoài sử dụng chất liệu
nhựa cao cấp có độ bền cao, chống va đập, chống bụi bẩn hiệu quả.
Độ phân giải: 203dpi
Tốc độ in: 6ips
Ribbon: Wax, wax/resin, resin (300m)
Chiều rộng khổ in: 4.25"(108 mm)
Chiều cao nhãn in: min 0.16" (4mm), max 68" (1727mm)
Bộ nhớ: 4MB Flash (2MB sử dụng lưu trữ) / 16MB SDRAM
Công nghệ "Sensor đôi" tùy chỉnh giúp in được nhiều loại tem nhãn
Bảo hành 12 tháng
Xuất xứ: Taiwan

Máy in mã vạch, tem nhãn công nghiệp Godex EZ2350i

EZ2350i

Godex EZ 2350i là máy in mã vạch công nghiệp, có tốc độ in nhanh
(127mm/s), in giấy thường, giấy nhựa PVC, tem kim loại (xi bạc,
thiếc) cho các nhà máy, xưởng sản xuất.
Công nghệ "Sensor kép" (adjustable reflective & transmissive
sensor) tự động tùy chỉnh giúp thiết kế và in được nhiều loại tem
nhãn, mã vạch khác nhau.
Có thể chứa cuộn giấy decal dài tới 300m (khổ giấy rộng 105mm)
Tốc độ in 5 IPS (127 mm/s)
Độ phân giải 300 dpi (12 dot/mm)
Bộ vi xử lý 32bit CPU, cổng giao tiếp tiêu chuẩn USB 2.0
Phần mềm cài đặt (driver) Seagull Scientific Windows đính kèm
Phần mềm QLabel miễn phí thiết kế và in mã vạch dễ dàng
Giây USB, dây nguồn và tài liệu hướng dẫn miễn phí đi kèm
Tùy chọn thêm: dao cắt tròn (rotary cutter), công cụ tách tem
nhãn (label dispenser), thẻ nhớ adapter CF với RTC,
Bảo hành 12 tháng
Xuất xứ: Taiwan
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Máy in mã vạch công nghiệp Zebra ZT410
Máy in mã vạch Zebra ZT410 được thiết kế với khung kim loại bền
chắc và được cải tiến tốc độ in cùng và hỗ trợ hệ điều hành Android,
Windows 8, IOS (Apple) kết nối Bluetooth. Zebra ZT410 in nhãn
chất lượng cao, có thể nâng cấp độ phân giải lên đến 600 dpi cho
những nhu cầu in tem mã vạch nhỏ và dễ sử dụng và bảo trì.

ZEBRA ZT410

Thông số kỹ thuật
Công nghệ in: In nhiệt trực tiếp / in nhiệt qua ribbon mực
Tốc độ in (max): 14 ips (356mm / sec)
Độ phân giải
203 dpi / 8 dots per mm
300 dpi / 12 dots per mm
600 dpi / 24 dots per mm (Only ZT410 model)
Bộ nhớ
512 MB flash (64 MB user-available)
256 MB RAM (4 MB user-available)
Chiều rộng in: 104mm
Khổ giấy: 110mm

25,900,000

Call

4,750,000

Call

4. MÁY KIỂM KHO
Máy kiểm kho TZ-1102
Máy kiểm kho TZ1102 mang một thiết kế hoàn toàn khác biệt, gọn
nhẹ và thời trang hơn.
Các phím chức năng sắp xếp hợp lý, dễ điều khiển và sử dụng.
Hỗ trợ truyền dữ liệu trực tiếp, lưu trữ dữ liệu và truyền dữ liệu theo
lô sau khi đọc xong.
Ngoài ra TZ1102 được tích hợp công nghệ lưu trữ và truyền dữ liệu
không dây bằng tần số 433MHz, khoảng cách truyền dữ liệu tối đa
lên đến 300m, không sử dụng cáp.
Hỗ trợ cộng dồn
Bảo hành 12 tháng
Xuất xứ: Taiwan

5. MÁY POS - MÀN HÌNH CẢM ỨNG
Máy POS một màn hình cảm ứng điện dung POS T1100

POS T1100

Máy pos màn hình cảm ứng 15" touch screen, 1024*768, 4:3, Xoay
gập, cảm ứng điện dung, đa điểm.
- Intel(R) Core(TM) J1900U CPU @ 1.99GHz (4CPUs);
- SSD 64Gb/ RAM4Gb/ GigaLAN/4xUSB 3.0/Vga
- Khung sườn: Chống rỉ, chống rung.
- Chế độ: Đứng - ngồi làm việc, tùy chỉnh góc nhìn
- Tương thích: Đa nền tảng Windows/linux…
Bảo hành 12 tháng
Xuất xứ: Taiwan

12,000,000

Call

16,500,000

Call

4,600,000

Call

5,300,000

Call

Máy POS hai màn hình cảm ứng điện dung Pos T1300

POS T1300

Máy pos cảm ưng 15" touch screen, 1280*1024, 4:3, Xoay gập, cảm
ứng điện dung.
- DisplayLCD touch screen 15’LCD1024X768.
- Touch Capacitive, Screen 15"
- Intel(R) Core(TM) I3-3217U
- RAM DDR3-4Gb; SSD 128G
- Khung sườn: Chống rỉ, chống rung
- Chế độ: Đứng - ngồi làm việc, tùy chỉnh góc nhìn
- Tương thích: Đa nền tảng Windows/linux…
Bảo hành 12 tháng
Xuất xứ: Taiwan

Màn hình cảm ứng chuyên dụng 15"

TS-15TB

Màn hình cảm ứng Kích thước màn hình 15"
- Công nghệ cảm ứng điện dung đa điểm.
- Độ phân giải màn hình, 1024 × 768, Tỷ lệ hình 4:3,
- Khung sườn thép, chống rung, xoay gập
- 12V – DC (kèm bộ adaptor)
Bảo hành 12 tháng
Xuất xứ: Taiwan

Màn hình cảm ứng chuyên dung 17"

TS-17TB

Màn hình cảm ứng Kích thước màn hình 15"
- Công nghệ cảm ứng điện dung đa điểm.
- Độ phân giải màn hình, 1024 × 768, Tỷ lệ hình 4:3,
- Khung sườn thép, chống rung, xoay gập
- 12V – DC (kèm bộ adaptor)
Bảo hành 12 tháng
Xuất xứ: Taiwan
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6. KÉT ĐỰNG TIỀN
Két đựng tiền TW410

TW410

Thép tĩnh điện, chống trộm, chống cháy, chống trầy xước, Khóa tự
động, khóa chìa, 9 ngăn tiền giấy. KT 410*420*113 mm
Autovol 12 – 24V (tương thích với máy in có cổng J11)
Khối lượng: 8KG
Bảo hành 12 tháng
Xuất xứ: Taiwan

1,250,000

Call

1,100,000

Call

2,650,000

Call

14,750,000

Call

300,000

call

550,000

call

550,000

call

Két đựng tiền TW330

TW410

Thép tĩnh điện, chống trộm, chống cháy, chống trầy xước, Khóa tự
động, khóa chìa, 4 ngăn tiền giấy, 4 ngăn tiền xu. KT 330*360*80
mm
Autovol 12 – 24V (tương thích với máy in có cổng J11)
Khối lượng: 3.5 kg

7. CÂN SIÊU THỊ
Cân điện tử mã vạch CAS SW-1S

CAS CL5200

Cân siêu thị đơn giản SW-1S
Tính năng:
- Dùng pin với nguồn tự động
- Màn hình LCD lớn (cao 25cm)
- Tải trọng: 2kg, 5kg, 10kg, 20kg, 30kg
- Phím chuyển đổi êm nhẹ
- Thiết kế nhỏ gọn và khay cân bằng nhựa
- Chân đế nhỏ
- Các chức năng hiển thị: Zero, net, cân bằng, pin yếu
Phù hợp với các cửa hàng thực phẩm, nông sản, siêu thị nhỏ

Cân điện tử mã vạch CAS CL5200

CAS CL5200

Cân Điện Tử CL 5200
Cân chuyển sử dụng trong các cửa hàng kinh doanh thực phẩm, các
siêu thị như BigC, Lotte Mart, Metro.
Ngoài chức năng cân chính xác cao, còn hộ trợ nhiều tình năng
quản lý: hàng hóa, sản phẩm, nhân viên cân, tính tiền, giá…
Có thể in nhãn để dán trực tiếp lên bao bì, In phiếu để quét mã vạch
Kết nối mạng không dây để quản lý từ xa
Bộ nhớ lưu sẵn: 3.000 PLU, 1000 thông tin
Mục dữ liệu gồm: tên sản phẩm, số liệu thông tin, trừ bì, đơn giá…
Chức năng in: tên sản phẩm, đơn giá, thông tin xuất hàng, nhóm sản
phẩm, thông tin khách hàng.
144 phím cài đặt nhanh
Bàn cân dạng treo chống thấm nước vào thiết bị điện tử của cân.
Định dạng nhãn: 50 kiểu tùy chọn được thiết kế trên PC
Máy in nhiệt tốc độ cao.
Cổng RS -232C kết nối máy tính để quản lí
Kết nối mang: LAN, Wireless LAN (802.11b)

8. VẬT TƯ - PHỤ KIỆN
Đầu in máy in hóa đơn khổ k57
Công nghệ truyền nhiệt
Hàng chính hàng khổ đầu in 57mm
Tương thích với các loại máy in khổ K57 như PRP-085m
Bảo hành: 3 tháng

Đầu in máy in hóa đơn khổ k80
Công nghệ truyền nhiệt
Hàng chính hàng khổ đầu in 80mm
Tương thích với các loại máy in khổ K80 như PRP-085K, PRP085S, PRP-085US
Bảo hành: 3 tháng

Đầu in máy in mã vạch
Dịch vụ thay thế đầu in các loại máy in mã vạch
Godex, TSC, ZEBRA...
Công nghệ in truyền nhiệt
Bảo hành: 3 tháng

Giấy in nhiệt
Giấy in nhiệt K57 kích thước 57mm

600,000

Call

Giấy in nhiệt K80 kích thước 80mm

700,000

Call
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Ribbon in mã vạch - Mực in mã vạch
WAX Thường (110x300m)

150,000

Call

WAX Premium (110x300m)

160,000

Call

WAX/RESIN - (110x300m)

290,000

Call

75,000

Call

Decal tem nhãn - Giấy in mã vạch
3Tem-35x22 3 tem 1 hàng
Decal giấy thường đặt theo yêu cầu

call

call

Decal pvc, xibac đặt theo yêu cầu

call

call

I. Cam kết về chất lượng:
- Thiết bị chính hãng mới 100%
- Bảo hành12 tháng với thiết bị theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và còn nguyên tem bảo hành
- Địa điểm bảo hành tại trung tâm bảo hành của Zenpos - số 69 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
II. Điều kiện thanh toán và phương thức thanh toán:
- Thanh toán 50% giá trị đơn hàng khi đặt hàng, 50% ngay khi nhận bàn giao hàng hóa
-Thanh toán bằng Tiền mặt hoặc Chuyển khoản cho Công ty cổ phần ZENPOS
Số tài khoản: 0591000556789 Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Hưng Yên
III. Giao hàng:
-Bên bán sẽ bàn giao cho khách hàng từ 01-05 ngày kể từ ngày nhận được tiền thanh toán đặt cọc
!Báo giá này chỉ có giá trị trong vòng 07 ngày vui lòng liên hệ để cập nhật thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN ZENPOS
Phụ trách bán hàng

Trang 8

