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Máy vi tính để bàn cấu hình 1 (Windows bản quyền): 

Máy tính thương hiệu Việt Nam sản xuất trên dây chuyền công nghiệp (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 17025:2017) - 

QCVN 118:2018

- Bo mạch chủ Chipset Intel H470 Express  LGA1200 S/p Intel Core i7 + i5 + i3, 4 x DDR4 DIMM upto 64GB, VGA & 

Sound 08 Channel & Lan Gigabit onboard, 1 x Headphone, 1 x Microphone, 2 x PCIe (16x), 2 x PCIe x1, 1 x Parallel port 

header, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x Display port,  1 x COM, 12 USB (4 x USB 3.1 port(s) (2 at back panel 

(included 1 Type C), 8 x USB 2.0 (6 at midboard),1 x M.2 2280, 2260, 2242 (both SATA & x2 PCIE mode); 4 x SATA  6.0 

Gb/s Ports, 1 x SPDIF out header, 1 x Chassis intrusion header, 1 x TPM 2.0 IC onboard (đồng bộ với thương hiệu máy tính). 

Tích hợp chức năng Recovery giúp người dùng khôi phục hệ thống ngay khi hệ điều hành gặp sự cố

- Cpu Intel Cpu i5-10400 (2.90 GHz - 4.3 GHz, 12MB)

- Bộ nhớ Ram 8Gb DDR4 bus 2400MHz

- Ổ đĩa cứng SSD 240GB sata

- Màn hình (cùng thương hiệu với máy) 21.5" (Độ phân giải: 1920 x 1080, Thời gian đáp ứng: 2ms, (DCR): 180.000.000:1, Số 

màu 16.7M)

- Case mATX front USB With PSU 450W (cùng thương hiệu với máy)

- Chuột Optical USB & Bàn phím USB (cùng thương hiệu với máy)

- Phần mềm bản quyền Microsoft Windows 10 home SL 64-bit

* Bảo hành 24 tháng

(hoặc thiết bị có cấu hình tương đương)

Bộ 178 15.000.000 2.670.000.000

Phụ lục 2:

BẢNG SỐ LƯỢNG VÀ CẤU HÌNH CHI TIẾT TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG ĐỢT 2/2021

(Kèm theo Công văn số         /TTCNTT&TT ngày      tháng      năm 2021)
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Máy vi tính để bàn cấu hình 2 (Windows bản quyền - Hỗ trợ kết nối Domain): 

Máy tính thương hiệu Việt Nam sản xuất trên dây chuyền công nghiệp (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 17025:2017) - 

QCVN 118:2018

- Bo mạch chủ Chipset Intel H470 Express  LGA1200 S/p Intel Core i7 + i5 + i3, 4 x DDR4 DIMM upto 64GB, VGA & 

Sound 08 Channel & Lan Gigabit onboard, 1 x Headphone, 1 x Microphone, 2 x PCIe (16x), 2 x PCIe x1, 1 x Parallel port 

header, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x Display port,  1 x COM, 12 USB (4 x USB 3.1 port(s) (2 at back panel 

(included 1 Type C), 8 x USB 2.0 (6 at midboard),1 x M.2 2280, 2260, 2242 (both SATA & x2 PCIE mode); 4 x SATA  6.0 

Gb/s Ports, 1 x SPDIF out header, 1 x Chassis intrusion header, 1 x TPM 2.0 IC onboard (đồng bộ với thương hiệu máy tính). 

Tích hợp chức năng Recovery giúp người dùng khôi phục hệ thống ngay khi hệ điều hành gặp sự cố

- Cpu Intel Cpu i3-10100 (3.60 GHz - 4.3 GHz, 6MB)

- Bộ nhớ Ram 8Gb DDR4 bus 2400MHz

- Ổ đĩa cứng SSD 240GB sata 

- Màn hình (cùng thương hiệu với máy) 21.5" (Độ phân giải: 1920 x 1080, Thời gian đáp ứng: 2ms, (DCR): 180.000.000:1, Số 

màu 16.7M)

- Case mATX front USB With PSU 450W (cùng thương hiệu với máy)

- Chuột Optical USB & Bàn phím USB (cùng thương hiệu với máy)

- Phần mềm bản quyền Microsoft Windows 10 Pro 64-bit (Hỗ trợ kết nối Domain)

* Bảo hành 24 tháng

(hoặc thiết bị có cấu hình tương đương)

Bộ 32 15.000.000 480.000.000
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Máy vi tính để bàn cấu hình 3 (Windows bản quyền): 

Máy tính thương hiệu Việt Nam sản xuất trên dây chuyền công nghiệp (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 17025:2017) - 

QCVN 118:2018

- Bo mạch chủ Chipset Intel H470 Express  LGA1200 S/p Intel Core i7 + i5 + i3, 4 x DDR4 DIMM upto 64GB, VGA & 

Sound 08 Channel & Lan Gigabit onboard, 1 x Headphone, 1 x Microphone, 2 x PCIe (16x), 2 x PCIe x1, 1 x Parallel port 

header, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x Display port,  1 x COM, 12 USB (4 x USB 3.1 port(s) (2 at back panel 

(included 1 Type C), 8 x USB 2.0 (6 at midboard),1 x M.2 2280, 2260, 2242 (both SATA & x2 PCIE mode); 4 x SATA  6.0 

Gb/s Ports, 1 x SPDIF out header, 1 x Chassis intrusion header, 1 x TPM 2.0 IC onboard (đồng bộ với thương hiệu máy tính). 

Tích hợp chức năng Recovery giúp người dùng khôi phục hệ thống ngay khi hệ điều hành gặp sự cố

- Cpu Intel Cpu i3-10100 (3.60 GHz - 4.3 GHz, 6MB)

- Bộ nhớ Ram 8Gb DDR4 bus 2400MHz

- Ổ đĩa cứng SSD 240GB sata + HDD 1TB sata

- Màn hình (cùng thương hiệu với máy) 21.5" (Độ phân giải: 1920 x 1080, Thời gian đáp ứng: 2ms, (DCR): 180.000.000:1, Số 

màu 16.7M)

- Case mATX front USB With PSU 450W (cùng thương hiệu với máy)

- Chuột Optical USB & Bàn phím USB (cùng thương hiệu với máy)

- Phần mềm bản quyền Microsoft Windows 10 home SL 64-bit

* Bảo hành 24 tháng

(hoặc thiết bị có cấu hình tương đương)

Bộ 13 14.000.000 182.000.000
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Máy vi tính để bàn cấu hình 4 (Windows bản quyền): 

Máy tính thương hiệu Việt Nam sản xuất trên dây chuyền công nghiệp (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 17025:2017) - 

QCVN 118:2018

- Bo mạch chủ Chipset Intel H470 Express  LGA1200 S/p Intel Core i7 + i5 + i3, 4 x DDR4 DIMM upto 64GB, VGA & 

Sound 08 Channel & Lan Gigabit onboard, 1 x Headphone, 1 x Microphone, 2 x PCIe (16x), 2 x PCIe x1, 1 x Parallel port 

header, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x Display port,  1 x COM, 12 USB (4 x USB 3.1 port(s) (2 at back panel 

(included 1 Type C), 8 x USB 2.0 (6 at midboard),1 x M.2 2280, 2260, 2242 (both SATA & x2 PCIE mode); 4 x SATA  6.0 

Gb/s Ports, 1 x SPDIF out header, 1 x Chassis intrusion header, 1 x TPM 2.0 IC onboard (đồng bộ với thương hiệu máy tính). 

Tích hợp chức năng Recovery giúp người dùng khôi phục hệ thống ngay khi hệ điều hành gặp sự cố

- Cpu Intel Cpu i3-10100 (3.60 GHz - 4.3 GHz, 6MB)

- Bộ nhớ Ram 8Gb DDR4 bus 2400MHz

- Ổ đĩa cứng SSD 240GB sata 

- Màn hình (cùng thương hiệu với máy) 21.5" (Độ phân giải: 1920 x 1080, Thời gian đáp ứng: 2ms, (DCR): 180.000.000:1, Số 

màu 16.7M)

- Case mATX front USB With PSU 450W (cùng thương hiệu với máy)

- Chuột Optical USB & Bàn phím USB (cùng thương hiệu với máy)

- Phần mềm bản quyền Microsoft Windows 10 home SL 64-bit

* Bảo hành 24 tháng

(hoặc thiết bị có cấu hình tương đương)

Bộ 22 13.000.000 286.000.000
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Máy vi tính xách tay cấu hình 1 (Windows bản quyền): 

- Bộ vi xử lý: Intel Core i5-1035G1, 1.0GHz up to 3.6GHz (6M Cache)

- Bộ nhớ RAM: 4GB DDR4 

- Lưu trữ: Ổ cứng SSD 256GB 

- Cạc đồ họa tích hợp:  Intel UHD Graphics

- Màn hình: LCD 14.0” (1920 x 1080 Pixel)

- Kết nối không dây: Wifi 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth V5.0

- Cổng kết nối: 1x HDMI, 1x 3.5mm Combo Audio Jack, 1x RJ45 LAN Jack for LAN (10/100/1000), 1x DC-in, 2x USB 3.0, 

1x Đầu đọc thẻ Micro SD

- Bảo mật: TPM 2.0 (Chip mã hóa dữ liệu), Fingerprint (cảm biến vân tay)

- Hệ điều hành bản quyền: Windows 10 Home

* Bảo hành 24 tháng

(hoặc thiết bị có cấu hình tương đương)

Cái 43 15.000.000 645.000.000
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Máy vi tính xách tay cấu hình 2 (Windows bản quyền): 

- Bộ vi xử lý: Intel Core i3-10110U, 2.1GHz up to 4.1GHz (4M Cache)

- Bộ nhớ RAM: 4GB DDR4 

- Lưu trữ: Ổ cứng SSD 256GB

- Cạc đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics

- Màn hình: LCD 14.0” (1920 x 1080 Pixel)

- Kết nối không dây: Wifi 802.11 ac + Bluetooth V4.2

- Cổng kết nối: 1x HDMI, 1x 3.5mm Combo Audio Jack, 1x RJ45 LAN Jack for LAN (10/100/1000), 1x DC-in, 2x USB 3.0, 

1x Đầu đọc thẻ Micro SD

- Bảo mật: TPM 2.0 (Chip mã hóa dữ liệu), Fingerprint (cảm biến vân tay)

- Hệ điều hành bản quyền: Windows 10 Home

* Bảo hành 24 tháng

(hoặc thiết bị có cấu hình tương đương)

Cái 1 13.000.000 13.000.000
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Máy in cấu hình 2 (in laser đơn sắc 02 mặt/ khổ giấy A4):

- Chức năng: In laser 02 mặt tự động

- Khổ giấy in tối đa: A4.

- Tốc độ in: 25 trang/phút. 

- Độ phân giải: 600 x 600dpi

- Bộ nhớ: 64 MB

- Giấy vào: Khay cassette 250 tờ, khay đa mục đích 1 tờ

- Cổng giao tiếp với máy tính: USB 2.0, LAN.

- Tương thích Win 7, 8, 8.1, 10 (32, 64 bit)

* Bảo hành: 12 tháng

(hoặc thiết bị có cấu hình tương đương)

Cái 7 3.750.000 26.250.000
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Máy in cấu hình 3 (in laser đơn sắc 02 mặt/ khổ giấy A4)

- Chức năng: In laser 02 mặt tự động.

- Khổ giấy in tối đa: A4.

- Tốc độ in: 34 trang/ phút.

- Độ phân giải in: 600 x 600 dpi.

- Bộ nhớ: 32MB.

- Giấy vào: Khay cassette 250 tờ, khay đa chức năng 1 tờ

- Cổng giao tiếp với máy tính: USB 2.0.

- Tương thích Win 7, 8, 8.1, 10 (32, 64 bit)

* Bảo hành: 12 tháng

(hoặc thiết bị có cấu hình tương đương)

Cái 16 4.000.000 64.000.000
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Máy in cấu hình 4 (in laser đơn sắc 02 mặt/ khổ giấy A4)

- Chức năng: In laser 02 mặt tự động.

- Khổ giấy in tối đa: A4.

- Tốc độ in: 34 trang/ phút.

- Độ phân giải in: 600 x 600 dpi.

- Bộ nhớ: 64MB.

- Giấy vào: Khay cassette 250 tờ, khay đa chức năng 1 tờ.

- Cổng giao tiếp với máy tính: USB 2.0, LAN, Wifi.

- Tương thích Win 7, 8, 8.1, 10 (32, 64 bit)

* Bảo hành: 12 tháng

(hoặc thiết bị có cấu hình tương đương)

Cái 4 4.495.000 17.980.000
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Máy in cấu hình 5 (in laser đơn sắc 02 mặt/ khổ giấy A4):

- Chức năng: In laser 02 mặt tự động.

- Khổ giấy in tối đa: A4.

- Tốc độ in 38 trang/phút. 

- Độ phân giải 600 x 600dpi.

- Bộ nhớ: 1GB.

- Giấy vào: Khay cassette 250 tờ; Khay đa mục đích 100 tờ.

- Cổng giao tiếp với máy tính: USB 2.0 tốc độ cao, LAN.

- Tương thích Win 7, Win 8.1, Win 10 (32, 64 bit).

* Bảo hành: 12 tháng.

(hoặc thiết bị có cấu hình tương đương)

Cái 36 7.000.000 252.000.000
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Máy in cấu hình 6 (in laser đơn sắc 02 mặt/ khổ giấy A4):

- Chức năng: In laser 02 mặt tự động.

- Khổ giấy in tối đa: A4.

- Tốc độ in 38 trang/phút. 

- Độ phân giải 600 x 600dpi, 1200 x 1200dpi.

- Bộ nhớ: 1GB.

- In trực tiếp từ USB.

- Giấy vào: Khay cassette 250 tờ; Khay đa mục đích 100 tờ.

- Cổng giao tiếp với máy tính: USB 2.0 tốc độ cao, LAN, WiFi.

- Tương thích Win 7, Win 8.1, Win 10 (32, 64 bit).

* Bảo hành: 12 tháng.

(hoặc thiết bị có cấu hình tương đương)

Cái 3 9.000.000 27.000.000
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Máy in cấu hình 7 (in laser đơn sắc 02/ khổ giấy A4):

- Chức năng: In laser 02 mặt tự động.

- Khổ giấy in tối đa: A4.

- Tốc độ in 40 trang/phút.

- Độ phân giải 600 x 600dpi, 1200 x 1200dpi.

- Bộ nhớ: 512BM.

- Giấy vào: Khay cassette 250 tờ; Khay đa mục đích 50 tờ.

- Cổng giao tiếp với máy tính: USB 2.0 tốc độ cao, Network

- Tương thích Win 7, Win 8.1, Win 10 (32, 64 bit)

* Bảo hành: 12 tháng

(hoặc thiết bị có cấu hình tương đương)

Cái 20 10.000.000 200.000.000
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Máy in cấu hình 8 (in laser đơn sắc 02 mặt - scan - copy/ khổ giấy A4):

- Chức năng: In laser 02 mặt tự động, scan, copy.

- Khổ giấy in, scan, copy tối đa: A4.

- Tốc độ in, copy: 27 trang/phút (A4).

- Tốc độ scan: 4 giây/trang (màu) - 3 giây/trang (đơn sắt).

- Độ phân giải in, scan, copy: 600 x 600dpi.

- Độ phân giải scan: 600 x 600dpi; 9600 x 9600dpi.

- Bộ nhớ: 512 MB

- Giấy vào: Khay cassette 250 tờ, khay đa mục đích 1 tờ.

- Cổng giao tiếp với máy tính: USB 2.0.

- Tương thích Win 7, 8, 8.1, 10 (32, 64 bit)

* Bảo hành: 12 tháng

(hoặc thiết bị có cấu hình tương đương)

Cái 30 4.990.000 149.700.000
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Máy in cấu hình 9 (in laser đơn sắc 02 mặt - scan - copy/ khổ giấy A4):

- Chức năng: In laser 02 mặt tự động, scan, copy.

- Khổ giấy in, scan, copy tối đa: A4.

- Tốc độ in, copy: 34 trang/phút (A4) 

- Tốc độ scan: 22.5 trang/phút (đơn sắc) – 7.5 trang/phút (màu)

- Độ phân giải in, copy: 600 x 600dpi

- Độ phân giải scan: 600 x 600dpi; 1200 x 1200dpi

- Bộ nhớ: 128 MB

- Giấy vào: Khay cassette 250 tờ, Khay nạp giấy tự động 50 tờ, khay đa chức năng 1 tờ.

- Cổng giao tiếp với máy tính: USB 2.0, LAN, wifi

- Tương thích Win 7, 8, 8.1, 10 (32, 64 bit)

* Bảo hành: 12 tháng

(hoặc thiết bị có cấu hình tương đương)

Cái 18 7.000.000 126.000.000
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Máy in cấu hình 13 (in phun màu/ khổ giấy A3):

- Chức năng: In phun màu 01 mặt.

- Khổ giấy in tối đa: A3.

- Tốc độ in: xấp xỉ 10.4 trang/phút (Màu), xấp xỉ 14.5 trang/phút (Trắng đen).

- Tốc độ in ảnh cỡ (4 x 6"): xấp xỉ 36 giây/ phút (in không viền) 

- Độ phân giải in: 9600 x 2400 dpi.

- Giấy vào: Khay cassette 150 tờ.

- Cổng giao tiếp với máy tính: USB 2.0.

- Tương thích Win 7, Win 8.1, Win 10 (32, 64 bit).

* Bảo hành thân máy: 12 tháng.

* Bảo hành đầu phun: 03 tháng.

(hoặc thiết bị có cấu hình tương đương)

Cái 2 5.600.000 11.200.000
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Máy in cấu hình 14 (in phun màu/ khổ giấy A3):

- Chức năng: In phun màu 01 mặt.

- Khổ giấy in tối đa: A3.

- Tốc độ in ảnh 4 x 6: 34 giây/ 1 ảnh 

- Tốc độ in ảnh A4: 51 giây/ 1 ảnh

- Tốc độ in ảnh A3: 1 phút 30 giây/ 1 ảnh

- Độ phân giải in tối đa: 4800 x 2400 dpi.

- Giấy vào: Khay cassette 150 tờ; Khay đa mục đích 1 tờ.

- Cổng giao tiếp với máy tính: USB 2.0, Wifi.

- Tương thích Win 7, Win 8.1, Win 10 (32, 64 bit).

* Bảo hành thân máy: 12 tháng.

* Bảo hành đầu phun: 03 tháng.

(hoặc thiết bị có cấu hình tương đương)

Cái 2 10.000.000 20.000.000
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Máy photocopy cấu hình 1 

- Photocopy 02 mặt, in 02 mặt, scan 02 mặt 

- Tốc độ sao chụp/in: 22 bản A4/phút 

- Tốc độ scan lên đến 45 bản/phút.

- Bản gốc tối đa: A3 (tờ rời, sách, vật thể)

- Độ phân giải bản chụp, bản in, bản scan: 600 dpi

- Zoom: 25%-400%

- Khay nạp giấy tự động: 250 tờ x 2 khay

- Khay nạp giấy tay: 100

- Sao chụp liên tục: 1 - 999 tờ

- Chia bộ điện tử tự động

- Bộ nhớ trong: 512MB

- Giao tiếp: USB 2.0, Ethernet (in, quét qua mạng)

- Bộ nạp và đảo mặt bản gốc tự động

- Bộ đảo mặt bản sao tự động

- Chân đế máy

* Bảo hành 150.000 bản chụp hoặc12 tháng, tùy điền kiện nào đến trước

(hoặc thiết bị có cấu hình tương đương)

Bộ 3 50.000.000 150.000.000
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Máy photocopy cấu hình 2:

- Photocopy 02 mặt, in 02 mặt, scan 02 mặt (scan màu)

- Tốc độ sao chụp/in: 28 bản/phút (A4)

- Tốc độ scan lên đến 45 bản/phút.

- Bản gốc: tối đa A3 (tờ rời, sách, vật thể)

- Độ phân giải: 600 dpi (bản chụp, bản scan); 1800 x 600 dpi (bản in)

- Zoom: 25%-400%

- Khay nạp giấy tự động: 500 tờ x 2 khay

- Khay nạp giấy tay: 100 tờ

- Màn hình điều khiển cảm ứng 7 inch

- Sao chụp liện tục: 1-9999 bản

- Chia bộ điện tử tự động

- Bộ nhớ trong: 2GB

- Giao tiếp: USB 2.0, Ethernet (in, quét qua mạng)

- Bộ nạp và đảo mặt bản gốc tự động

- Bộ đảo mặt bản sao tự động

- Chân đế máy

* Bảo hành 150.000 bản chụp hoặc12 tháng, tùy điền kiện nào đến trước

(hoặc thiết bị có cấu hình tương đương)

Bộ 2 60.000.000 120.000.000



TT Tên hàng hóa
Đơn vị 

tính
 Số lượng

Đơn giá 

( Đồng)

 Giá gói thầu 

(Đồng)
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Máy photocopy cấu hình 3:

- Photocopy 02 mặt, in 02 mặt, scan 02 mặt (scan màu)

- Tốc độ sao chụp/in: 36 bản/phút (A4)

- Tốc độ scan lên đến 45 bản/phút.

- Bản gốc: tối đa A3 (tờ rời, sách, vật thể)

- Độ phân giải: 600 dpi (bản chụp, bản scan); 1800 x 600 dpi (bản in)

- Zoom: 25%-400%

- Khay nạp giấy tự động: 500 tờ x 2 khay

- Khay nạp giấy tay: 100 tờ

- Màn hình điều khiển cảm ứng 7 inch

- Sao chụp liện tục: 1-9999 bản

- Chia bộ điện tử tự động

- Bộ nhớ trong: 2GB

- Giao tiếp: USB 2.0, Ethernet (in, quét qua mạng)

- Bộ nạp và đảo mặt bản gốc tự động

- Bộ đảo mặt bản sao tự động

- Chân đế máy

* Bảo hành 150.000 bản chụp hoặc12 tháng, tùy điền kiện nào đến trước

(hoặc thiết bị có cấu hình tương đương)

Bộ 2 70.000.000 140.000.000
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Máy photocopy cấu hình 4:

- Photocopy 02 mặt, in 02 mặt, scan 02 mặt (scan màu)

- Tốc độ sao chụp/in: 36 bản/phút (A4)

- Tốc độ scan lên đến 80 bản/phút.

- Bản gốc: tối đa A3 (tờ rời, sách, vật thể)

- Độ phân giải: 600 dpi (bản chụp, bản scan); 1800 x 600 dpi & 1200 x 1200 dpi (bản in)

- Zoom: 25%-400%

- Khay nạp giấy tự động: 500 tờ x 2 khay

- Khay nạp giấy tay: 150 tờ

- Màn hình điều khiển cảm ứng 10.1 inch

- Sao chụp liện tục: 1-9999 bản

- Chia bộ điện tử tự động

- Bộ nhớ trong: 8GB + ổ cứng SSD 256GB

- Giao tiếp: USB 2.0, Ethernet (in, quét qua mạng)

- Bộ nạp và đảo mặt bản gốc tự động

- Bộ đảo mặt bản sao tự động

- In trực tiếp USB, In Banner khổ giấy 1200x297mm

- Chân đế máy

* Bảo hành 150.000 bản chụp hoặc12 tháng, tùy điền kiện nào đến trước

(hoặc thiết bị có cấu hình tương đương)

Bộ 5 75.000.000 375.000.000



TT Tên hàng hóa
Đơn vị 
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(Đồng)
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Máy photocopy cấu hình 5: 

- Photocopy 02 mặt, in 02 mặt, scan 02 mặt (scan màu)

- Tốc độ sao chụp/in: 45 bản/phút (A4)

- Tốc độ scan lên đến 55 bản/phút.

- Bản gốc: tối đa A3 (tờ rời, sách, vật thể)

- Độ phân giải: 600 dpi (bản chụp, scan); 1.200 x 1200 dpi (bản in)

- Zoom: 25%-400%

- Khay nạp giấy tự động: 550 tờ x 2 khay

- Khay nạp giấy tay: 100 tờ

- Màn hình điều khiển cảm ứng 7 inch (hỗ trợ Tiếng Việt)

- Sao chụp liện tục: 1-999 bản

- Chia bộ điện tử tự động

- Bộ nhớ trong: 2GB RAM + 30GB eMMC

- Giao tiếp: USB 2.0, Ethernet (in, quét qua mạng), Wifi

- Bộ nạp và đảo mặt bản gốc tự động

- Bộ đảo mặt bản sao tự động

- Chân đế máy

* Bảo hành 150.000 bản chụp hoặc12 tháng, tùy điền kiện nào đến trước

(hoặc thiết bị có cấu hình tương đương)

Bộ 1 90.000.000 90.000.000

6.045.130.000 Tổng giá gói thầu đề nghị
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