
 

 

BẢNG BÁO GIÁ 
 Kính gửi : QUÝ KHÁCH HÀNG  

Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm của Đa Phú Quý, Chúng tôi trân 

trọng gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá thuê máy photocopy như  sau: 

 

BẢNG GIÁ THUÊ 
(Giá chưa bao gồm VAT) 

 

 

MÃ MÁY CHỨC NĂNG 

PHÍ CỐ 

ĐỊNH 

(VNĐ) 

ĐỊNH 

MỨC 

(Số) 

PHÍ VƯỢT 

TRỘI 

TOSHIBA  

E-STUDIO 

256/306/257/307 

In – Photocopy Trắng 

đen – Scan màu 
800.000 4.000 100 đ / 1 bản 

TOSHIBA  

E-STUDIO 

2008A/3008A 

In – Photocopy Trắng 

đen – Scan màu 
1.000.000 4.000 100 đ / 1 bản 

RICOH AFICIO MP 

301 

In – Photocopy Trắng 

đen – Scan màu 
600.000 3.000 100 đ / 1 bản 

RICOH AFICIO MP 

4001/5001 

In – Photocopy Trắng 

đen – Scan màu 
1.000.000 4.000 100 đ / 1 bản 

RICOH AFICIO MP 

4002/5002 

In – Photocopy Trắng 

đen – Scan màu 
1.100.000 4.000 100 đ / 1 bản 

RICOH AFICIO MP 

4054/5054 

In – Photocopy Trắng 

đen – Scan màu 
1.200.000 4.000 100 đ / 1 bản 

 

 

 



 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

 

TOSHIBA E-STUDIO 256/306/257/307 

Chức năng chuẩn : Copy + In mạng - Scan màu 

Tốc độ copy : 25-30 tờ/phút 

Khay đựng giấy : 550 tờ x 2 khay-Khay nạp tay : 100 tờ 

Khổ giấy tối đa : A3. 

Độ phân giải : 600 x 600dp 

Phóng to, thu nhỏ : 25-400%. 

Sao chụp liên tục : 1-999 bản 

Tính năng Scan và gửi email 

Kích thước : 575 x 586 x 756 mm 

Trọng lượng : 75 Kg 

 
 

 

TOSHIBA E-STUDIO 2008A/3008A 
Chức năng chuẩn : Copy + In mạng - Scan màu 

Tốc độ copy : 20-30 tờ/phút 

Khay đựng giấy : 550 tờ x 2 khay 

Khay nạp tay : 100 tờ 

Khổ giấy tối đa : A3. 

Độ phân giải : 2400 x 600 dpi. 

Phóng to, thu nhỏ : 25-400%. 

Sao chụp liên tục : 1-999 bản 

Tính năng Scan và gửi email 

Công suất hàng tháng : 100.000 bản. 

Kích thước : 585 (W) x 585 (D) x 787 (H)mm. 

Trọng lượng : ~54.9 kg. 
 

  

RICOH AFICIO MP 301 

In laser trắng đen, Photocopy laser trắng đen  

Đảo 2 mặt tự động / In – Photocopy - Scan màu  

Là dòng máy đời mới, kích thước nhỏ gọn để bàn 

Độ ổn định chạy giấy cực cao. Độ phân giải: 1200 x 600dpi 

Khổ giấy: A4/A5. Tốc độ copy (bản/phút): 30 

Tính năng Scan và gửi email. Số bản copy liên tục(bản): 999 

. 

Độ phóng to tối đa(%):400 Độ thu nhỏ tối đa(%): 25 Dung 

lượng khay giấy (tờ): 350 x 1 

Dung lượng khay nạp tay (tờ): 50 

In qua thiết bị mạng, Laptop, Mobile… Điện áp sử dụng 

220V. 

Kích thước: 40 x 40x 60 cm. 
 



RICOH RICOH MP 4001/5001 

Máy Photocopy kỹ thuật số, Laser trắng đen 

Đảo 2 mặt tự động / In – Photocopy - Scan màu 

Khổ giấy sao chụp tối đa: A3 

Tốc độ sao chụp/ in: 40-50 bản/phút. 

Khay giấy vào: 2 khay x 550 tờ 

Thu nhỏ / phóng to: 25% – 400% 

Độ phân giải copy: 600 x 600dpi 

Dung lượng bộ nhớ: 1 GB + 80 GB HDD 

Kích thước (rộng x dài x cao): 670 x 677 x 910 mm 

Trọng lượng:  78 Kg 
 

RICOH RICOH MP 4002/5002 

Máy Photocopy kỹ thuật số, Laser trắng đen 

Đảo 2 mặt tự động / In – Photocopy - Scan màu 

Khổ giấy sao chụp tối đa: A3 

Tốc độ sao chụp/ in: 40-50 bản/phút. 

Khay giấy vào: 2 khay x 550 tờ 

Thu nhỏ / phóng to: 25% – 400%, tăng từng bước 1% 

Sao chụp liên tục: 999 tờ 

Độ phân giải copy: 600 dpi. 

Độ phân giải in: 1.200×1.200 dpi 

Chức năng tiết kiệm điện năng.Hệ thống tái sử dụng mực 

thải 

In qua thiết bị mạng, Laptop, Mobile… Điện áp sử dụng 

220V. 

Kích thước (rộng x dài x cao): 670 x 682 x 895mm 

Trọng lượng: 97 Kg. 
 

RICOH RICOH MP 4054/5054 

Máy Photocopy kỹ thuật số, Laser trắng đen 
Đảo 2 mặt tự động / In – Photocopy - Scan màu 

Khổ giấy sao chụp tối đa: A3 

Tốc độ sao chụp/ in: 40-50 bản/phút. 

Khay giấy vào: 2 khay x 550 tờ 

Thu nhỏ / phóng to: 25% – 400%, 

 Sao chụp liên tục: 999 tờ 

Độ phân giải in: 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi (tối đa) 

Chức năng tiết kiệm điện năng. 

Hệ thống tái sử dụng mực thảiIn qua thiết bị mạng, Laptop, 

Mobile…  

Điện áp sử dụng 220V. 

Kích thước : 587 x 680 x 913 mm 

Trọng lượng: 89 Kg. 
 

 

 

* Báo giá áp dụng cho hợp đồng thuê 12 tháng.  

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ thuê máy của Đa Phú Quý:  

Khách hàng được:  

 Sử dụng máy mà KHÔNG cần bỏ vốn đầu tư, KHÔNG cần đặt cọc. 

 Chỉ cần ngồi tại Nơi làm việc, lựa chọn dòng máy phù hợp, đội ngũ nhân viên kỹ thuật sẽ tư vấn và vận 



chuyển tận nơi, hướng dẫn sử dụng tận tình. 

 Chỉ việc sử dụng máy, bào trì, sửa chữa, thay thế linh kiện vật tư, mực đã có Đa Phú Quý đảm bảo 

 Chi phí thuê so với chi phí vốn bỏ ra để duy trì khi mua máy ít, tiết kiệm. 

Về Thanh Toán:  

 Định kỳ hàng tháng công ty sẽ chốt chỉ số sử dụng (Ngày cố định). 

 Sau đó gửi Bảng công nợ có ghi chi tiết số lượng bản photocopy cho khách, tổng số tiền thuê máy trong 

tháng và Hóa đơn điện tử VAT hợp lệ.  

 Khách hàng sẽ thanh toán bằng chuyển khoản cho Đa Phú Quý trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được 

đầy đủ chứng từ hợp lệ  

-> Như vậy khách hàng sẽ thanh toán sau 01 tháng sử dụng + 05 ngày để xác nhận chứng từ hợp lệ. 

Đa Phú Quý đảm bảo: 

 Giá thuê cạnh tranh nhất trong khu vực  

 Máy photocopy cập nhật model mới, chất lượng cao đảm bảo luôn sử dụng ổn định. 

 Thời gian cho thuê linh hoạt. 

 Vận chuyển lắp đặt không thu thêm phí. 

 Dịch vụ sửa chữa nhanh, gọn lẹ, đổi máy khác ngay khi khách hàng không hài lòng. 

 

“ TẬN TÂM VÌ KHÁCH HÀNG-CHẤT LƯỢNG LÀ TIÊU CHÍ HÀNG ĐẦU” 

Thông tin liên hệ: 

• 284 Phạm Văn Chiêu-Phường 9-Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh. 

Hãy gọi ngay cho chúng tôi: 028.66808.423/0911.458.080 

 

 

                                                                                          

 


