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* Hồ Chí Minh: 33/4 Bùi
Đình Túy, Phường 26,
Q.Bình Thạnh
ĐT: (028) 3510.2786 (028) 3510 6176 - 0902
787 139

* Đà Nẵng: 33 Cao Sơn Pháo,
P.Hòa An, Q.Cẩm lệ
ĐT: 0962.986.450
* Hải Phòng: 879 Tôn Đức
Thắng, phường Sở Dầu,
* Vinh: 43 Trường Chinh,
quận Hồng Bàng
phường Lê Lợi, tp.Vinh, tỉnh
ĐT: 0868.227775
Nghệ An
* Hà Nội: Số 1 ngõ 495 ĐT: 0969.581.266
* Thanh Hóa: 523 Bà Triệu,
Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân
phường Đông Thọ, tp.Thanh
Nam, Q.Thanh Xuân
* Cần Thơ: 351/1A Đường
Hóa
ĐT: (024).3221.6365 30/4, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, ĐT: 0963.040.460
0962714680
TP.Cần Thơ
ĐT: 0938.704.139
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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 hủy tài liệu AURORA AS105MQ

AS105MQ

Mô tả chi tiết
- Dòng máy hủy siêu yên tĩnh, siêu vụn, thích hợp
để hủy những tài liệu
quan trọng, tài liệu cần bảo mật.
- Kiểu hủy: siêu vụn 3x9 mm
- Số tờ hủy/ lần : 10 tờ ( 75g/A4)
- Tốc độ hủy: 2,2 mét/ phút
- Dòng máy hủy siêu yên tĩnh .Độ ồn: 58dB
- Chiều rộng miệng cắt: 230 mm
- Dung tích bình chứa : 26,5 lít, có bánh xe di
chuyển dễ dàng
- Có hộc hủy CD & thẻ từ ( Credit card)
- Có đèn Led báo chế độ chờ/ cảnh báo hộc đựng
chưa đóng
- Cảnh báo đầy bình chứa, quá tải, quá nhiệt.
- Tự khởi động/ ngưng khi kẹt giấy/ trả giấy ngược
- Kích thước ( L x W x H mm) : 380 x 293 x 588
- Trọng lượng : 16,5 kg

SL
1

Đơn giá
Giá
bán:3.900.000₫
Giá thị trường:

4.910.000₫

Bảo hành/Bảo trì: 1 năm thân máy, 3 năm dao cắt
Tổng giá trị đơn hàng: 3.900.000₫
giá trên chưa bao gồm thuế Vat

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.

