【Bán Máy Photocopy tại Ngô
Quyền】™ Khuyến mại lớn; Giảm
đến 40%
Công ty Việt Số Hóa chuyên Bán máy photocopy tại Ngô Quyền Hải
Phòng và các tỉnh thành lân cận. Bảo hành 01 năm Liên hệ ngay
0981.669.996
Máy photocopy đa chức năng đang dần trở nên quen thuộc đối với
mọi người, đặc biệt là dân văn phòng và những người kinh doanh
dịch vụ in ấn. Cũng bởi tính tiện lợi của chúng, bạn có thể dễ
dàng in ấn, photo, scan… tài liệu một cách dễ dàng và chính
xác nhất. Vì thế, chiếc máy photo đã phát triển một cách nhanh
chóng, mỗi người dùng đều sử dụng nó để đáp ứng cho nhu cầu
của mình như là scan tài liệu, sao chụp và phục vụ công việc
in ấn tài liệu… Dĩ nhiên, chọn một chiếc máy photo tốt nhất
tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của bạn.
Chúng tôi là một trong những đơn vị tiên không trong việc nhập
máy photocopy Ricoh cho thị trường sỉ và lẻ trong nước. Tính
riêng tại TP.Hải Phòng, Ricoh đáp ứng số lượng lớn đơn hàng
bán và cho thuê máy photocopy trong khu vực, trở thành đơn vị
cung cấp máy nhiều nhất tại đây và trong nhiều năm liền. Chất
lượng máy của Ricoh luôn được đảm bảo, trong khi giá bán rất
cạnh canh, chúng tôi luôn đem đến sự hài lòng cao nhất cho các
khách hàng của mình.

Bán máy photocopy tại Ngô quyền Giá rẻ

Địa chỉ Bán máy photocopy Tại Ngô
Quyền Hải phòng
Máy Văn Phòng Việt Số Hóa thành lập năm 2012 với dịch vụ chính
là bán máy photocopy và cho thuê máy photocopy. Với sự đa dạng
từ kiểu dáng đến mẫu mã sản phẩm, Việt Số Hóa hiện đang trở
thành đơn vị cung cấp máy photocopy hàng đầu trên thị trường
hiện nay. Các sản phẩm của đơn vị này luôn nhận được phản hồi
rất tích cực của khách hàng nhờ chất lượng đảm bảo cùng mức
giá thành hấp dẫn.
“Xem khách hàng là người thân, đặt lợi ích của khách hàng lên
trên cả lợi nhuận”

TỔNG KHO MÁY PHOTOCOPY VIỆT SỐ HÓA
Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã cung cấp dịch vụ bán máy
photocopy tại Hải Phòng và các tỉnh thành lân cận như Quảng
Ninh, Hải Dương, Hà Nội, Thái Bình…được rất nhiều khách hàng
hài lòng.
Máy photocopy của Việt Số Hóa luôn là sự lựa chọn của các
doanh nghiệp, văn phòng, công trình, khu công nghiệp, cá nhân,
trường học, hộ kinh doanh dịch vụ… Do chúng tôi không ngừng
cập nhập thêm nhiều dòng máy photocopy đời mới, hiện đại được
chọn lọc kỹ nhất nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho người sử
dụng.
Phương hướng của chúng tôi: Đa dạng hóa máy photocopy nhằm
phục vụ cho nhiều đối tượng khách hàng. Nâng cao tay nghề kỹ
thuật, rèn luyện đội ngũ chăm sóc khách hàng. Phát triển thêm
nhiều chi nhánh trên cả nước. Đem đến cho khách hàng sự hài
lòng tuyệt đối.
Xem thêm: cho thuê máy photocopy tại Ngô Quyền

CHỌN MUA MÁY PHOTOCOPY CỦA VIỆT SỐ HÓA,
BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ
Sản phẩm máy photocopy chất lượng tốt nhất,
giá rẻ nhất, thời gian đáp ứng nhanh chóng.
Hỗ trợ kỹ thuật trọn đời, chính sách đổi mới
máy cho khách hàng mua sản phẩm của Việt Số
Hóa
Mỗi tháng đều có nhiều ưu đãi và quà tặng đặc
biệt giành cho khách hàng.

MÁY PHOTOCOPY RICOH – MÁY PHOTOCOPY
TOSHIBA – MÁY PHOTOCOPY XEROX

Làm thế nào để
photocopy tốt?

chọn

được

máy

Câu trả lời thường là người bán là ai. Chúng ta đều biết máy
photocopy là một những thiết bị có sử dụng những nhóm linh
kiện hao mòn thường xuyên chính vì vậy cần có một đơn vị cung
cấp dịch vụ thường xuyên để máy chạy được ổn định trong thời
gian dài. Chính vì vậy quý vị nên lựa chọn đơn vị bán máy
photocopy lớn hay các nhà phân phối lớn. Các nhà phân phối này
chủ yếu tập trung ở Hải Phòng và thành phố Hà Nội
Nhận thức được những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực này.
Công ty bán máy photocopy Thanh Bình với đội ngũ đông đảo kỹ
thuật tay nghề cao luôn cam kết đi đầu về chất lượng dịch vụ
sau bán hàng. Công ty có đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp có nhiều
năm kinh nghiệm, luôn hết mình trong công việc. Phấn đấu xây
dựng và phát triển công ty thành một địa chỉ tin tưởng cho
khách hàng với phương châm.Chế độ bảo thành trọn ven suốt 12
tháng
Chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị các dòng máy Photocopy
nhập khẩu RICOH và FUJI XEROXmới độ mới từ 95% – 97% dành cho
văn phòng và các cửa hàng photocopy dịch vụ. Với chế độ bảo
hành 12 THÁNG và bảo trì trọn đời quý vị có yên tâm vào chất
lượng sản phẩm của chúng tôi.

Hãy trao Việt Số Hóa cơ hội được chăm sóc cho văn phòng của
bạn!

Tổng Kho máy photocopy Việt Số Hóa
194 Trung Hành- Đằng Lâm- Hải An- Hải Phòng
Hải Phòng, Hải Phòng 180000
Việt Nam
Điện thoại: 0981669996
Số điện thoại: 0988872245
Fax: 0961669996
Email: tongkhomayphotocopy@gmail.com

【REVIEW】Đánh
giá
photocopy Ricoh MP 7502

máy

Máy photocopy ricoh MP 7502 được sản xuất năm 2014 của hãng
Ricoh. Hãng được biết đến là thương hiệu hàng đầu về máy
photocopy trên toàn thế giới. Máy được sản xuất tại Châu Âu
nên chất lượng đạt chất lượng cao rất khắt khe về công
nghệ.Đây là model mới hiện đại của Ricoh và đang được bán rất
chạy tại công ty chúng tôi. Nếu bạn đang có ý định muốn mua
dòng máy này. Dưới đây là những thông tin mà bạn có thể tham
khảo để chắc chắn hơn về quyết định của mình.

Ricoh MP 7502 – Người bạn đồng hành lý
tưởng cho giới văn phòng
Máy photocopy Ricoh MP 7502 là thế hệ đàn em của máy photocopy
Ricoh MP 6001, MP 7001. Được kế thừa từ những tinh hoa của bậc
đàn anh. Ricoh MP 7502 được đánh giá là người anh hùng của máy
photocopy công nghiệp. Máy có kiểu dáng lớn, tốc độ nhanh và
công suất tối đa hàng tháng cao.

Tốc độ nhanh nhưng vẫn đảm bảo kích
thước nhỏ gọn
Máy có tốc độ in, photocopy rất nhanh lên đến 75 trang/phút,
nặng hơn 200kg. Nặng hơn nhiều so với máy photocopy A3 văn
phòng bình thường (khoảng 100kg).
Hiện nay, khối lượng thông tin đang ngày càng bùng nổ, và giải
pháp để đơn giản hóa việc xử lý tài liệu là rất cần thiết.
Thuộc những dòng máy tốc độ cao, Máy photocopy ricoh mp 7502
sẽ giúp điều đó trở nên dễ dàng hơn. Công việc copy, in
ấn, scan màu qua mạng đều sẽ được hoàn tất một cách hiệu quả
nhất. Giờ đây, bạn có thể yên tâm xử lý khối lượng tài liệu
lớn mà không lo những thông tin bảo mật bị rò rỉ.

Dòng máy photocopy công nghiệp ổn
định

Khi mua máy photocopy công nghiệp thì bạn không phải lo máy bị
hư hỏng do sử dụng nhiều. Máy có độ bền rất cao Ricoh MP 7502
rất bền. Hàng tháng có thể in, photocopy vài trăm ngàn bản.
Sức chứa giấy lớn đến 4300 tờ.

Máy photocopy nhập khẩu cho mức giá
dễ chịu
Máy photocopy MP 7502 mới có mức giá rất cao, Trên 200 triệu
đồng. Máy thường được sử dụng khi hết thời gian bảo hành từ
01- 03 năm. và được nhập về Việt Nam và được chúng tôi bán
với giá siêu tốt chỉ 45 triệu đồng độ mới của máy đến 95%. Quý
khách có thể đến trực tiếp văn phòng công ty để kiểm tra chất
lượng của máy.

Những ưu điểm nổi bật của dòng sản

phẩm Máy photocopy ricoh mp 7502
Là thiết bị đa năng, ngoài chức năng chính là copy, máy
còn có thể in qua mạng, scan màu qua mạng
Tốc độ in vô cùng ấn tượng, đáp ứng rất tốt nhu cầu của
những văn phòng, công ty có quy mô lớn và hiện đại
Độ phân giải của máy cao mang đến những bản sao với chất
lượng tuyệt vời nhất, sắc nét nhất
Được trang bị màn hình hiển thị cảm ứng đa màu sắc, hiển
thị rõ ràng những thông số giúp người dùng dễ dàng thao
tác, điều khiển máy
Được trang bị hệ thống chống bám mực và chống kẹt giấy
thông minh, làm tăng năng suất làm việc cũng như tăng
tuổi thọ cho máy
Hệ thống tái sử dụng mực thải vừa giúp người dùng tiết
kiệm mực lại vừa làm tăng tối đa số lượng bản chụp, hạn
chế tối đa lượng mực rơi vào trong máy tránh làm giảm
tuổi thọ của các chi tiết máy
Tính năng bảo mật người sử dụng, mọi dữ liệu, thông tin,
văn bản quan trọng của công ty bạn sẽ được bảo mật một
cách tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khả năng
bảo mật tuyệt vời của những dòng máy Ricoh.

Trên đây, chúng tôi đã giới thiệu về dòng sản phẩm Máy
photocopy ricoh mp 7502. Hi vọng rằng, bạn có thể tham khảo và
lựa chọn cho văn phòng mình thiết bị máy photocopy phù hợp
nhất và chất lượng nhất.
Mọi thông tin chi tiết xin quý khách vui lòng liên hệ trực
tiếp với chúng tôi theo hotline để được tư vấn và hỗ trợ tốt
nhất. Xin chân thành cảm ơn!

Tổng Kho máy photocopy Việt Số
Hóa

Tổng Kho máy photocopy Việt Số Hóa
194 Trung Hành- Đằng Lâm- Hải An- Hải Phòng
Hải Phòng, Hải Phòng 180000
Việt Nam
Điện thoại: 0981669996
Số điện thoại: 0988872245
Fax: 0961669996
Email: tongkhomayphotocopy@gmail.com

【REVIEW】Đánh
giá
photocopy Ricoh MP 5054

máy

Ricoh vốn được biết đến với thương hiệu máy photocopy nổi
tiếng trên toàn cầu. Máy photocopy của Ricoh luôn có những cải
tiến phù hợp với xu thế hiện đại của người dùng. Máy được giới
thiệu vào cuối năm 2016. Đến nay trên thị trường vẫn đang có
cả máy mới 100% và máy đã qua sử dụng.

Có thể nói máy photocopy Ricoh MP 5054 là 1 bước cải tiến vượt
bậc so với các bậc đàn anh trước của nó. Như Ricoh MP 5001,
Ricoh MP 5002… Tất cả về phần cơ và điện tử đều thay đổi. Với
những máy photocopy đời trước thì mọi linh kiện hao mòn như:
Trống, gạt, mực, cụm sấy, cụm trống có thể dùng chung được
ngoại trừ main điện tử.
Về Ngoại hình, chiếc Máy photocopy ricoh mp 5054 này khá nhỏ
gọn, có thiết kế đẹp mắt, nhiều đường nét tinh tế và độc đáo,
sang trọng. Sản phẩm này rất thích hợp sử dụng trong những văn
phòng, công ty trong và ngoài nước, đặc biệt là những nơi có
yêu cầu cao về sự sang trọng, dòng máy này chắc chắn sẽ là
điểm nhấn ấn tượng cho không gian văn phòng của bạn.

Nhưng bắt đầu từ Ricoh MP 5054 thì nó khác biệt hoàn toàn so
với các thế hệ máy trước đó. Máy Ricoh MP 5054 thay đổi hoàn
toàn về công nghệ. Khắc phục triệt để những vướng mắc mà đàn
anh gặp phải đó là không sử dụng cụm Belt, Không dùng lau dầu
nguyên nhân dẫn đến kẹt giấy. và không dùng ống sấy nữa mà
chuyển sang dùng lụa sấy như máy in. Đây cũng là 1 khoản tiết
kiệm đối với chi phí vật tư tiêu hao khi người dùng sử dụng
máy Photocopy RICOH MP 5054.
Một ưu điểm của dòng máy này là có sẵn ổ cứng, đồng nghĩa với
việc bạn photo là tài liệu số được lưu trực tiếp vào ổ cứng.

Dung lượng ổ lên tới 320Gb tha hồ cho bạn lưu trữ. Khi cần lấy
tài liệu, bạn có thể truy xuất ra máy tính vô cùng dễ dàng.

Ưu điểm của máy Photocopy RICOH MP
5054
Những ưu điểm khác biệt của RICOH 5054 so với các model đời
trước với tốc độ tương đương:
– Quét 1 lần với bản gốc 2 mặt (giống với các dòng máy công
nghiệp
–

Bộ nhớ Ram cũng được nâng gấp đôi với 2GB Ram

– Hộp mực lớn, dung lượng lên đến >40000 bản in, phù hợp với
văn phòng in ấn số lượng lớn

Chức năng chính
RICOH MP 5054

Máy

Photocopy

Độ phân giải cao, mang đến những bản in sắc nét nhất,
chất lượng nhất
Khả năng phóng to, thu nhỏ rất tốt, tăng giảm đến từng
1%
Được trang bị màn hình điều khiển LCD cảm ứng màu đa sắc
9 inch, hiển thị nội dung trong ổ cứng và các thông số
một cách rõ ràng giúp người sử dụng có thể dễ dàng hơn
trong thao tác và sử dụng máy
Đảo hai mặt bản sao tự động giúp tiết kiệm được gấp đôi
chi phí giấy cho người sử dụng
Tiết kiệm điện năng nhờ vào chế độ tiết kiệm điện năng
được tích hợp sẵn trong máy
Chức năng chia bộ điện tử
Hệ thống tái sử dụng mực thải giúp tiết kiệm mực in,
đồng thời làm tăng tuổi thọ của máy
Tính năng tự động chọn khổ giấy

Bảo mật thông tin, dữ liệu cá nhân
Sau khi khám phá về Máy Photocopy RICOH MP 5054 hẳn các bạn đã
biết được phần nào các tính năng nổi bật của máy và có sự đánh
giá của riêng mình.
Sự lựa chọn là ở bạn!
Chúng tôi chúc các bạn trang bị được model phù hơp với văn
phòng của mình với chất lượng tốt nhất.

Cam kết chất lượng Máy Photocopy
RICOH MP 5054
Là máy nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường: Mỹ, Canada
và Châu Âu
+

Máy mới 97% – 98%, chính hãng Ricoh.

+ Cam kết chưa qua sử dụng tại Việt Nam đảm bảo bản chụp
đẹp đúng tiêu chuẩn
+ Bảo hành 01 năm hoặc 50000 bản in và bảo trì trọn đời
sản phẩm
Mọi thông tin chi tiết xin quý khách vui lòng liên hệ trực
tiếp với Việt Số Hóa theo Hotline 0981 669 996 để được tư vấn
và hỗ trợ tốt nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi!

【REVIEW】Đánh
giá
Máy
Photocopy RICOH Aficio MP

5002
Ricoh là thương hiệu máy photocopy nổi tiếng trên toàn thế
giới. Sản phẩm luôn được đánh giá có nhiều sáng tạo và hoạt
động bền bỉ, ổn định. Máy photocopy Ricoh Aficio MP 5002 được
ra mắt vào đầu năm 2012. Sau khi người đàn anh Ricoh MP 5001
khai tử 1 tháng trước đó. Tiếp nối những thành công mà Ricoh
MP 5001 đã đạt được, Có thể nói MP 5002 là một bước đi đột phá
mới về tính năng cũng như công nghệ. Model này sẽ là đối thủ
cạnh tranh nặng ký với nhiều model cùng phân khúc với giá
thành của các hãng khác.
Việt Số Hóa sẽ cùng bạn khám phá lý do máy Ricoh MP 5002 là sự
chọn lựa không thể bỏ qua trước khi cân nhắc mua một chiếc máy
photocopy cho văn phòng của bạn.

1. Giới thiệu chung Máy Photocopy
Ricoh MP 5002 – Giải pháp dành cho
Doanh Nghiệp.
Máy photocopy Ricoh MP 5002 là thiết bị máy photocopy đa chức
năng A3 tốt nhất dành cho văn phòng hiện nay, Điều đáng chú ý
đầu tiên chính là về hình dáng và màu sắc của máy. Ricoh đã
bắt kịp xu hướng hiện nay. Màu trắng – đen là tông chủ đạo cho
sản phẩm này. Bạn sẽ nhận thấy nó sẽ khác biệt hẳn so với
những người đàn anh đi trước. Sang trọng hơn nếu bạn để trong
văn phòng. Cho dù bạn sử dụng lâu thì vẫn sẽ không bị “lỗi
mốt”.
Điều thứ 2 mà chúng ta cần quan tâm đó là Ricoh Aficio MP 5002
mang đến tốc độ sao chép tuyệt vời với 50 trang/phút. Máy được
trang bị thêm 2 cổng kết nối USB 2.0 và khe gắn thẻ Micro SD
nằm ngay trên bảng điều. Với thay đổi này người dùng có thể dễ
dàng in ấn, scan tài liệu mà không cần sử dụng đến máy tính
hay thiết bị di động

Thân thiện người dùng: bảng điều khiển có thể xoay linh hoạt
tối đa góc 90 độ, có tác dụng chống chói và dễ tùy chỉnh theo
hướng nhìn. Giao diện của Ricoh được thiết kế theo phong cách
smartphone, nghĩa là người dùng sẽ vào màn hình điều hướng các
tính năng trước khi vào màn hình chi tiết, theo đó, Ricoh lần
đầu tiên trang bị nút Home trên cả bàn phím cơ cũng như màn
hình cảm ứng. Điều này tăng khả năng tùy biến theo nhu cầu,
khi khách hàng hoàn toàn có thể thay đổi những tính năng mình
hay sử dụng để show ra ngoài “desktop”.

2. Tính năng chung của Máy Ricoh MP
5002
• Tính năng Copy (sao chép)
Tốc độ xử lý vẫn là điều đáng lưu ý dành cho máy Ricoh MP
5001. Bản copy A4 có tốc độ tới 50 trang/phút. ARDF cũng được
nâng cấp từ
ARDF 3080 của 5001 lên ARDF 3090 trên MP
5002.Bộ phận cơ khỏe và chắc chắn hơn rất nhiều. hạn chế nhất
việc kẹt giấy với những tờ giấy kém chất lượng. Khay ARDF có
thể chứa đến 100 tờ gốc để dễ dàng sao chụp mà không phải đặt
nhiều lần.
Các tính năng hỗ trợ như chia bộ điện tử, chia bộ ngang dọc,
sample test, vẫn không thay đổi. Người dùng có thể nâng cấp
các options chọn thêm như Finisher hoặc LCT để tăng tốc xử lý
công việc.

• Tính năng in
Với việc in ấn với những máy photo đời cũ thì việc xử lý những
file nặng từ PDF hoặc file ảnh rất lâu, Đến RIcoh MP 5002 thì
bạn hoàn toàn có thể yên tâm về thời gian vì máy đã được trang
bị dung lượng RAM lên đến 1GB, Giúp xử lý dữ liệu được nhanh
chóng.Ngoài ra bạn có thể mua thêm thẻ Adobe Postcript để có
thể trải nghiệm việc in file PDF với kích thước “siêu to khổng

lồ”
Tốc độ in của MP 5002 cũng cho ra 50 trang A4/ phút.Tốc độ
này là nhanh nhất trong phân khúc dòng máy văn phòng.
Cổng kết nối cơ bản vẫn là LAN, USB 2.0, ngoài ra bạn cũng có
thể trang bị thêm tính năng in wifi với option Card Wifi,
nhưng, với mức giá không hề dễ chịu.

• Tính năng Scan
Ricoh cung cấp nhiều tùy chọn scan khác nhau bạn có thể scan
gửi trực tiếp Email, Scan đến thư mục trong máy tính, hoặc lưu
trực tiếp vào HDD của máy photocopy.
Ricoh cung cấp tính năng scan màu và đen trắng trên MP
5002 với tốc độ khá ấn tượng: 61 ảnh trắng đen/phút hoặc 31
ảnh màu/phút (ở độ phân giải 200 dpi). Máy cho độ phân giải
tối đa lên tới 600 dpi. Bạn nên lưu ý rằng độ phân giải càng
cao, dung lượng file càng lớn.
Dung lượng file lớn làm bạn lo lắng? Ricoh có vẻ rất biết
chiều lòng khách hàng, khi trang bị HDD Với dung lượng 128GB,
tức là tăng 3 lần so với MP 5001, tăng đáng kể khả năng lưu
trữ thông tin của bạn. Cần phải nói thêm rằng, HDD được trang
bị trên MP 5002 là HDD chuẩn mSATA được mã hóa, tăng cường khả
năng bảo mật dữ liệu Scan của bạn, ngăn chặn tối đa tình trạng
rò rỉ dữ liệu có thể xảy ra.
. Tổng hợp Lý do bạn nên lựa chọn máy Photocopy Ricoh MP 5002?
Máy có chức năng in trực tiếp qua mạng kết nối trực tiếp
với hệ thống mạng của công ty. Nên nhiều nhân viên có
thể cùng sử dụng máy tính và in qua mạng dễ dàng.
Máy có hệ thống tự động nạp và đảo bản gốc. Mỗi khay nạp
bản gốc của MP 5002 có sức chứa là 50 tờ. Bạn chỉ cần
nạp bản gốc vào khay và chọn số lượng cần photo, công
việc còn lại hãy để MP 5002 giải quyết nốt.
Tính năng quản lý người dùng. Máy có thể tạo hơn 1000
tài khoản truy cập, tài khoản bao gồm tên và mật khẩu.
Bạn cũng cố thể cấp quyền sử dụng cho từng tài khoản

(Chức năng và số lượng in).
In trực tiếp từ điện thoại. Máy cho phép in trên thiết
bị di dộng trên ứng dụng di động của hãng Ricoh .

Sau khi khám phá về máy photocopy Ricoh Aficio MP 5002, hẳn
các bạn đã biết được phần nào các tính năng nổi bật của máy và
có sự đánh giá của riêng mình.
Sự lựa chọn là ở bạn!
Chúng tôi chúc các bạn trang bị được model phù hơp với văn
phòng của mình với chất lượng tốt nhất.
——————————————————
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT SỐ HÓA

Địa chỉ: 194 Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
Hotline: 0981 669 996 | 052 210 9999
Email: tongkhomayphotocopy@gmail.com

