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* Hà Nội: Số 1 ngõ 495 ĐT: 0969.581.266
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Quý khách hàng

Cảm ơn quý khách đã chọn sản phẩm của công ty chúng tôi. Theo yêu cầu của quý
khách, chúng tôi hân hạnh gửi tới quý khách bảng báo giá thiết bị sau:

Hình ảnh

Thông tin sản phẩm
Máy chấm công vân tay & kiểm soát cửa
Sunbeam J404

SL
1

Đơn giá
Giá
bán:4.700.000₫
Giá thị trường:

J404

Mô tả chi tiết
- Số dấu vân tay thực: 3.000 dấu vân tay + thẻ từ
+ mật khẩu
- Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay
- Bộ nhớ: 200.000 lần chấm công
- Giao tiếp : TCP/IP,RS485,USB,U-disk
- Thiết kế nhỏ gọn,sang trọng
- Màn hình LCD 2.8”TFT hiển thị tên, ID
- Hoạt động bình thường trong nước với IP68 *****
- Tích hợp hệ thống kiểm soát cửa
- Sử dụng cảm biến Samsung siêu nhạy và cực
nhanh
- Mắt đọc chống trầy, chống dấu vân tay giả
- Sử dụng chip Intel
- Kết hợp đầu đọc phụ cho kiểm soát cửa
- Chống nước theo IP65
- Tích hợp âm thanh và password bảo vệ máy
- Thời gian đọc vân tay: <0,5 giây
- Bảo toàn dữ liệu chấm công khi mất điện
- Nguồn 12V, 2A
- Có thể hẹn giờ mở / tắt máy => An toàn và tiết
kiệm điện

5.200.000₫

Bảo hành/Bảo trì: 1 năm
Tổng giá trị đơn hàng: 4.700.000₫

Tư vấn bán hàng ưu tiên: Chất lượng + Đáp ứng tốt nhu cầu + Tiết kiệm chi phí cho
khách hàng.
- Hàng hóa: chính hãng, mới 100% nguyên đai nguyên kiện.
- HẢI MINH Giao hàng SIÊU TỐC trong vòng 1- 4 tiếng giờ hành chính ngay khi nhận được
yêu cầu (Trừ 1 số model, mặt hàng đặc biệt cần điều hàng từ kho này tới kho khác)

tiền mặt/chuyển khoản/cà thẻ/dịch vụ thu tiền hộ tận
nhà (với 1 số sp nhỏ gọn)
- Thanh toán linh hoạt:

- HẢI MINH Bảo hành TẬN NƠI - NHANH - CHU ĐÁO: Đội ngũ kỹ thuật viên tới tận nơi
từng khách hàng bảo hành miễn phí trong khu vực nội thành Hồ Chí Minh/Hà Nội/Thanh
Hóa/Hải Phòng /Vinh/Đà Nẵng áp dụng cho tất cả các mặt hàng. Riêng 1 số mặt hàng đặc biệt,
chúng tôi vẫn giao hàng, lắp đặt, bảo hành toàn quốc miễn phí.

UY TÍN - TẬN TÌNH - TRÁCH NHIỆM - NHANH CHÓNG!
Truy cập website Sieuthihaiminh.vn để tìm hiểu thêm nhiều dòng sản phẩm đa dạng của HẢI
MINH.

