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VỀ ĐA PHÚ QUÝ

Khởi đầu từ một công ty vừa và nhỏ, cùng với đội ngũ nhân sự hạn chế, công ty Đa Phú Quý đã không ngừng nỗ

lực hoàn thiện dịch vụ cung cấp trong suốt 10 năm qua. Bằng sự cố gắng đó chúng tôi đã đạt được những thành

công nổi bật không chỉ về tăng trưởng doanh thu, giữ chân được khách hàng lớn, mà các khách hàng mới tìm

đến công ty Đa Phú Quý ngày một nhiều hơn, điều đó phần nào khẳng định được vị thế hàng đầu trong ngành

cho thuê, mua bán, phân phối máy photocopy tại Thành Phố Hồ Chí Minh.



“TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG CÔNG TY HÀNG ĐẦU

TRONG LĨNH VỰC CHO THUÊ, MUA BÁN MÁY PHOTOCOPY”

Với khẩu hiệu “Tận Tâm Phục Vụ” dùng làm chiến lược,

cùng với sự tâm huyêt của đội ngũ cán bộ công nhân kỹ

thuật, rèn luyện và học hỏi để hoàn thiện và nâng cao

tay nghề nhằm đáp ứng nhu cầu và làm “Hài Lòng

Khách hàng”. Chúng tôi tin rằng với tiềm lực cơ sở vật

chất, trang thiết bị đầy đủ và năng lực con người sẽ đáp

ứng trọn vẹn những yêu cầu của quý khách hàng trong

quá trình cho thuê, mua bán và dịch vụ hậu mãi bên

cạnh chất lượng của các dòng máy tiến tiến luôn được

cập nhật để bắt kịp xu thế của toàn cầu.



MỘT SỐ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU



TOSHIBA E-Studio 306/256/356/456: 

Máy Photocopy Toshiba e-Studio 306 / E306 được thiết kế 
nhỏ gọn, đường nét tinh tế và sang trọng, máy phù hợp sử 
dụng cho văn phòng công ty. 

• Máy photocopy kỹ thuật số, 
• Laser đen trắng Chức năng: Photocopy – In – Scan màu 
• Khổ sao chụp: từ A5 – A3 
• Tốc độ in/copy : 30-45 bản / 1 phút 
• Độ phóng to thu nhỏ: từ 25% – 400 % 
• Độ phân giải: 2400 x 600 dpi 
• Khay chứa giấy: 2 x 550 tờ 
• Khay giấy tay: 100 tờ 
• Chức năng tự động đảo mặt bản sao/bản gốc: có sẵn



TOSHIBA E-Studio 307/457 

Dòng máy Photocopy Toshia E307/457 là dòng máy 
có tích hợp khả năng tiết kiệm điện, tiết kiệm nhiên 
liệu và chóng kẹt giấy. 

• Máy phù hợp cho các văn phòng vừa và nhỏ. 
• Máy photocopy kỹ thuật số, Laser trắng đen 
• Chức năng chuẩn: Photocopy – In – Scan màu 
• Khổ sao chụp: A3~A5 
• Tốc độ copy: 30-45 tờ/phút 
• Khay đựng giấy: 550 tờ x 2 khay 
• Khay nạp tay: 100 tờ 
• Độ phân giải: 2400 x 600 dpi 
• Phóng to, thu nhỏ: 25 – 400% 
• Chia bộ điện tử: có sẵn 
• Chức năng tự động đảo mặt bản sao/bản gốc 



TOSHIBA E-Studio 556/856 

• Máy Photocopy kỹ thuật số, Laser trắng đen 
• Chức năng chuẩn: Photocopy – In – Scan màu 
• Khổ sao chụp: A3~A5R 
• Tốc độ: 55- 85 bản/1 phút 
• Khay giấy vào : 2 khay x 500 tờ, khay đôi 2 x 1.250 tờ 
• Khay giấy tay: 100 tờ 
• Độ phân giải : 2.400 x 600 dpi 
• Thu Nhỏ / Phóng to : 25% – 400% 
• Bộ tự động nạp và đảo 2 mặt bản gốc/bản sao 
• Chức năng chia bộ điện tử 
• Chức năng tiệt kiệm điện năng 
• Hệ thống tái sử dụng mực thải 
• Tự động chọn khổ giấy. 
• Quản lý 1.000 mật khẩu người sử dụng



TOSHIBA E-studio 557/857 

• Máy Photocopy kỹ thuật số, Laser trắng đen 
• Chức năng chuẩn: Photocopy – In – Scan màu
• Khổ sao chụp: A3~A5R 
• Tốc độ: 55- 85 bản/1 phút 
• Khay giấy vào : 2 khay x 500 tờ, khay đôi 2 x 1.250 tờ 
• Khay giấy tay: 100 tờ Độ phân giải : 2.400 x 600 dpi 
• Thu Nhỏ / Phóng to : 25% – 400% 
• Bộ tự động nạp và đảo 2 mặt bản gốc/bản sao 
• Chức năng tiệt kiệm điện năng 
• Hệ thống tái sử dụng mực thải 
• Tự động chọn khổ giấy. 
• Quản lý 1.000 mật khẩu người sử dụng



Ricoh MP 4001/5001

Máy photocopy Ricoh 4001/50001 được đánh giá là dòng 
máy có chất lượng ổn định nhất. Nhiều tính năng mới về 
phần mềm, tăng cường khả năng hoạt động linh hoạt giữa 
các module bên trong máy, nâng cao tuổi thọ máy.

• Máy photocopy Ricoh laser trắng đen 
• Chức năng: In, copy, scan màu 
• Tốc độ : 40-50 trang/phút A4 
• Độ phân giải: 600 x 600 dpi 
• Khổ giấy: A3 ~ A5R 
• Khay giấy vào: 2 khay x 550 tờ 
• Khay giấy tay: 100 tờ 
• Thu nhỏ/Phóng to: 25% -> 400% 
• Chức năng đảo mặt bản gốc/bản sao 
• Màn hình điều khiển cảm ứng màu LCD 
• Chức năng tiết kiệm điện năng 
• Hệ thống tái sử dụng mực thải



Ricoh MP 4002/5002

Máy không có nhiều cải tiến về mặt thông số so với các 
dòng trước đó, tốc độ giữ nguyên, scan màu, in đơn sắc qua 
mạng, fax. Ổ cứng lớn hơn, tốc độ khởi động nhanh hơn.

• Chức năng: In, copy, scan màu
• Tốc độ: 40 trang/phút A4
• Dung lượng bộ nhớ:
• Khổ giấy photocopy tối đa: A3
• Tốc độ photocopy: 50 trang A4 / 1 phút
• Khay chứa giấy lớn: 2 khay x 550 tờ
• Khay giấy phụ: 100 tờ
• Phóng to / Thu nhỏ: 25% – 400%
• Độ phân giải: 600 x 600 dpi





MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA ĐEN TRẮNG

CHI TIẾT GÓI BASIC GÓI NORMAL GÓI PRO GÓI EXP

MODEL Toshiba E-studio 
306/456 Toshiba E-studio 307/457 Toshiba E-studio 556/856 Toshiba E-studio 557/857

Phí Thuê Gói Basic Gói Normal Gói PRO Gói EXP

Giá thuê 700.000 đ 800.000~1.000.000đ 1.300.000đ Liên hệ

Định mức 3.000 trang A4 5.000 – 8.000 trang A4 10.000 trang A4 30.000 trang A4

Phí vượt 100đ 100đ 100đ 100đ



MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA MÀU

CHI TIẾT GÓI BASIC GÓI NORMAL GÓI PRO GÓI EXP

MODEL Toshiba E-studio 
2555/4555C Toshiba E-studio 5055C Toshiba E-studio 

5560/6560C
Liên hệ

Phí Thuê Gói Basic Gói Normal Gói PRO Liên hệ

Giá thuê 1.500.000đ 1.800.000đ 2.500.000đ Liên hệ

Định mức 1.000 trang trắng đen
1.000 trang màu

1.000 trang trắng đen
1.000 trang màu

1.000 trang trắng đen
1.500 trang màu Liên hệ

Phí vượt 1000đ/bản màu & 200đ/bản đen trắng Liên hệ



MÁY PHOTOCOPY RICOH

MODEL Ricoh MP 4001/5001 Ricoh MP 4002/5002

Giá thuê 900.000đ 1.300.000 1.000.000đ 1.400.000đ

Định mức 5000 bản 10.000.bản 5000 bản 10.000.bản

Phí vượt 100đ/bản 100đ/bản 100đ/bản 100đ/bản



MUA MÁY

üCó mọi quyền sử dụng.
üKhông phải trả phí hàng tháng.
üKhông có giới hạn giấy sử dụng.

üKhông tốn chi phí đầu tư.
üĐược sửa chữa miễn phí.
üDễ dàng nâng cấp sản phẩm nhất.

THUÊ MÁY



Giá thuê cạnh

tranh nhất tại

khu vực miền

Nam

Máy model mới, 

chất lượng cao, 

sử dụng ổn

định.

Thời gian, địa điểm

cho thuê linh hoạt.

Vận chuyển lắp đặt

không thu thêm phí.

Dịch vụ sửa

chữa, bảo hành

nhanh chóng

Đổi máy ngay

khi khách hàng

không hài lòng.

Tại sao nên lựa chọn
dịch vụ thuê máy của

ĐA PHÚ QUÝ 



1. TIẾT KIỆM CHI PHÍ ĐẦU TƯ

KHÔNG tốn chi phí đầu tư máy 

photocopy, thay mực, bảo 

dưỡng, sửa chữa.

2. TIẾT KIỆM NGUỒN NHÂN SỰ:

KHÔNG tốn nhân sự giải quyết các 

sự cố máy photocopy.

3. TIẾT KIỆM CHI PHÍ QUẢN LÝ

Dễ dàng quản lý chi phí in, vật tư, 

thiết bị văn phòng một cách 

chính xác, hiệu quả.

GIẢI PHÁP SỬ DỤNG MÁY PHOTOCOPY TIẾT KIỆM



1000+ KHÁCH HÀNG TIN DÙNG 
…là giá trị cốt lõi giúp Công ty Đa Phú Quý thành công!



XIN CẢM ƠN!XIN CẢM ƠN!


