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Tên thiết bị - Model - Thông số kỹ thuật
Hãng 

sản xuất
Số 

lượng
Đơn giá Thành tiền

1 Tên thiết bị - Mức cân:
 - Cân tính tiền chống nước QUA Đài Loan

 + Mức cân: 30 Kg x 5g

10%

2 Model - Thông số kỹ thuật:
 - Model: QUA

 - Màu cân: Trắng đục

 - Cảm ứng lực: Load Cell

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ CÂN ĐIỆN TỬ

Nhà sản xuất : QUA - Taiwan

Tổng tiền thanh toán:
Tiền thuế GTGT:

Cộng tiền hàng :

Hân hạnh gởi đến Quý vị bảng báo giá Cân điện tử và linh kiện cân điện tử như sau:

Điện thoại :

     Với tinh thần khách hàng là trên hết, tập thể công ty chúng tôi luôn lắng nghe và cố gắng đem đến cho quý vị 
sự hài lòng nhất, cung cấp sản phẩm chất lượng, thương hiệu uy tín, giao hàng đúng hạn, bảo hành chu đáo ! 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC TRƯƠNG
Số: 162/7/21 Tân Thới Nhất 08, khu phố 6, P. Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM

Số Tài khoản : 110002649081 -  Vietinbank - CN 12

Điện thoại: 0914114439 - 028 6271 7656 

Website: www.canphuctruong.vn  -  Mail: canphuctruong@gmail.com

 - Kích thước đĩa: 208 x 303 mm.

 - Kích thước cân: 360 x 340 x 125 mm.

 - Vỏ cân bằng nhựa ABS cao cấp, chống va đập .

 - Chân đế cân bằng cao su, giúp cân ổn định.

 - Đơn vị cân: Kg/g

 - Cân có thiết kế đặc biệt chống nước.

 - Nhiệt độ môi trường  5°~ 50°C, độ ẩm từ 10 - 80% 

 - Màn hình LED đỏ hiển thị rõ nét, giúp đọc kết quả nhanh.

 - Cân đếm số lượng dễ dàng với 3 màn hình hiển thị: Trọng 

lượng tổng, trọng lượng đơn vị và số lượng.

 -

 -

 -

Giao hàng ngay khi nhận được yêu cầu mua hàng của khách, thanh toán khi nhận hàng.

Miễn phí giao hàng tại TP. Hồ Chí Minh, giá trên chưa bao gồm chi phí giao hàng các Tỉnh (Thành) khác 

Bảo hành 18 tháng

Cân tính tiền chuyên nghiệp với 3 màn hình hiển thị: Trọng lượng, đơn giá/1kg và tổng số tiền phải thanh 

toán, cộng dồn khi tính giá tiền cho nhiều sản phẩm.

Sạc theo cân: 220V-50Hz sạc từ 6-8 giờ, Pin: 4V/4A thới gian sử dụng 72h  liên tục.

Tính năng cơ bản như: Trừ bì, Zero, thay đổi độ sáng màn hình, xóa bộ nhớ, xóa dữ liệu khi nhập sai, kiểm 

tra dung lượng pin.

ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG

TRẦN NGỌC TUẤN

Xin chân thành cảm ơn Quý vị, đã quan tâm sản phẩm và dịch vụ của công ty chúng tôi !




