
Sản phẩm Mã hàng Đ.giá (vat) S.lượng Thành tiền Khuyển mãi

- Hộp mực G&G 12A
   Bản in: 1.600 trang

NT-PH2612U 678.600đ 12 hộp 8.136.000đ Máy in Canon Laser LBP 2900
(chi tiết trang 2)

MUA MỰC IN - TẶNG MÁY IN
Bạn muốn mua cartridge mực mới tương đương mực nguyên gốc với giá
thành khoảng từ 50% đến 60% so với mực chính hãng?

- Cartridge thương hiệu mực thay thế của Ninestar được cung cấp trên 200
quốc gia, OEM cho 22 hãng sản xuất máy in trên toàn cầu sẽ giúp bạn giảm
đáng kể giá thành khi mua hộp mực mới với chất lượng và số lượng bản in
tương thích 100% với bất cứ hãng máy in nào hiện có trên thị trường với nhiều
cải tiến đáng kể trong thiết kế hộp mực nhằm giảm thiểu kẹt giấy hoặc hư hỏng
linh kiện khi tháo lắp.
- Cartridge mực G&G được thiết kế với các lẫy chuyển và nút bấm mà không sử
dụng ốc vít sẽ giúp bạn dễ dàng tháo lắp, thay thế trống, gạt, loại bỏ mực dư
sau in ấn hoặc bổ sung mực một cách dễ dàng.
- Được phân phối tại Việt Nam do công ty TNHH D.O.G với mạng lưới các kỹ
thuật viên được huấn luyện toàn quốc sẵn sàng phục vụ bạn bất cứ khi nào bạn
gửi yêu cầu trên hệ thống Rada.

Mực in G&G do Công ty TNHH D.O.G
phân phối độc quyền:

1. Miễn phí vận chuyển đơn hàng.
2. 100% mực chính hãng.
3. Sản phẩm có mặt trên 176 quốc gia.
4. Mạng lưới phân phối toàn quốc
5. Giảm 5% đặt hàng trên Rada (link
cài đặt: https://apprada.vn/service)
6. Đặt hàng trên website doggroup.vn.

Nếu bạn có thắc mắc gì hãy liên hệ với
chúng tôi để được tư vấn và nhận
được dịch vụ tốt nhất:

Máy in có thể lắp đặt mực G&G 12A:

- HP LaserJet 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 1022n, 1022nw,
3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055, M1005 MFP, M1300 MFP,
1319f MFP...
- Canon LBP 2900, 3000; Canon FaxPhone L120, L90; FAX L100,
L120; i-SENSYS 4140, MF4380dn, MF4010, MF4660pl, MF4100,
4690pl, MF4110, MF4120, MF4140, MF4150, MF4270, MF4320d,
MF4330d, MF4340d, 4050, MF4350d, 4120, MF4370dn; Satera
D450, MF4120, MF4130, MF4150, MF4330d, MF4350d,
MF4370dn, 4380dn, MF6570; imageCLASS D420, D480, MF4150,
MF4270, MF4350, MF4350d, MF4370, MF4370dn, MF4380dn...

Chứng nhận sáng chế và các giấy phép bảo hộ
quyền sáng chế toàn cầu:

+ ISO 9001, ISO 14001, ISO19752 & ISO19798
+ Chứng nhận CE tuân thủ luật pháp của liên
minh Châu Âu và được lưu thông tự do trên
toàn thị trường các quốc gia thuộc Châu Âu
+ Chứng chỉ STMC hiệp hội mực in quốc tế cấp
+ Chứng chỉ về tiêu chuẩn RoHS về việc hạn
chế các chất độc hại

dopgroup.vn  -  apprada.vn

Bảo hành 1 đổi 1

Điện thoại: 098 159 5922 | 0903435410

MUA 12 HỘP MỰC IN G&G - TẶNG 1 MÁY IN LBP 2.900



 Các chi phí  Chính hãng Mực không chính hãng  G&G  G&G áp dụng

- Chi phí máy in  2,850,000  2,850,000  2,850,000  Tặng máy in mới 100% 

- Chi phí hộp mực in   19,200,000  8,136,000  8,136,000 

- Vật tư thay thế sửa chữa  -    1,200,000 

- Chi phí đổ mực  -    1,200,000 

- Tổng chi phí  22,050,000  5,250,000  10,986,000  8,136,000 

Lợi ích HÃNG ĐỔ MỰC G&G

Bảo hành bảo hành khi hỏng không bảo hành 1 đổi 1 

chất lượng bản in đảm bảo không đảm bảo đảm bảo

Thời gian hoạt động liên tục ngắt quãng liên tục

Máy in Canon Laser LBP 2900

Hình ảnh

Hãng máy in Canon

Chức năng In

Độ phân giải 600*600 dpi (2400 * 600 dpi tương đương với công nghệ loc hình ảnh tự động AIR)

Cổng giao tiếp Hi-Speed USB 2.0 port

Tốc độ in 12 trang/ phút

Mực in Cartridge 303/12A

Hệ điều hành tương thích  Windows XP/Vista/7/8/8.1/10

Công suất in Công suất in: 220 – 240V (+/-10%), 50/60Hz (+/-2Hz)

MUA MỰC IN - TẶNG MÁY IN

     1. Lợi ích - Chi phí

     2. Lợi ích - Chất lượng

     3. Sản phẩm khuyến mãi

dopgroup.vn  -  apprada.vn


