
บรรจุกระดาษถาดละ 500 แผน
มีระบบตรวจจับขนาด เลือกถาดอัตโนมัติ
สั่งทำสำเนาไดครั้งละ 999 แผน

ชุดปอนตนฉบับอัตโนมัติไดครั้งละ 75 แผน
หนาจอทัชสกรีนขนาดใหญ

*บริการดวยเครื่อง DC-III 3007, DC-II 4000 และอื่น ๆ
A3

 ผูแ ทนจำหนา ยอยา งเป็นทางการ จาก Fuji Xerox (Thailand)
 หจก. ดิจิตอล ออฟฟิศ โซลูชั่น สำนักงานขาย/ศูนยบริการ สาขาพัทยา 
 6/26-27 หมู  9 ถ.สุขุมวิท (ปากซอย 40) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 
 โทร: 033-031-839, 098-191-5494 Email: support@pattayaprinter.com 

 ใหบริการเครื่องถายเอกสารมัลติฟังกชั่น-ขาวดำ 
 เพื่อสนับสนุนการศึกษา และบริการสังคม 

R สถานศึกษา และหนวยงานราชการทุกแหง ในจังหวัดชลบุรี 
     ไมตองจายคาเชารายเดือน จายคาบริการเพียง 30 สต./หนา 
R ความเร็ว 30 ถึง 55 หนา/นาที* ความคมชัดสูง ใชไดถึงขนาด A3 
R Copy + Print + Scan กลับหนา-หลังอัตโนมัติ ทั้งตนฉบับ และสำเนา 
R พรอมใชงานในระบบ Network และระบบตรวจสอบสิทธิ์ผูใชงาน 
R เครื่องแท + อะไหลแท + หมึกแท เป็นมิตรตอผูใช และสิ่งแวดลอม 
R โดยตัวแทนจำหนายถูกตองอยางเป็นทางการจากฟูจิซีร็อก (ประเทศไทย)

 DocuCentre-III 3007 
 ไดรับตราผลิตภัณฑฉลากเขียว 
 เลขที่ GL2011/567  เมื่อ 28 พ.ค. 55

ราคาที่แสดงยังไมไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

ใหเชา

A4ราคาที่แสดงยังไมไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ดูรายละเอียดจาก Website:   Customer Consultant: 081-649-1761 ,0849477191www.pattayaprinter.com

เครอื� ง Print สี A4 เครอื� ง Print ขาวดํา A4

ค่าเช่าเดือนละ  บาท1,800
ฟรมิีเตอร ์ /เดือน3,000
สว่นเกินคิดหนา้ละ  สต..35

Multi Print Copy Scan Fax

ค่าเช่าเดือนละ  บาท1,000
สี หนา้ละ  บาท 3
ขาวดํา หนา้ละ  บาท1

    เครอื� ง Print สี A4
Multi Print Copy Scan Fax

ค่าเช่าเดือนละ  บาท1,500
สี หนา้ละ  บาท 3
ขาวดํา หนา้ละ  บาท1

การดแูลรกัษา ซอ่มบํารงุ และวสัดสุ� ินเปลือง ทางเราดแูลใหเ้อง การดแูลรกัษา ซอ่มบํารงุ และวสัดสุ� ินเปลือง ทางเราดแูลใหเ้อง 

วสัดสุ� ินเปลือง การซอ่มบํารงุ เป็นหนา้ที�ของผใู้หเ้ช่า เขา้ใชบ้รกิารภายใน 4 ชม.

เครอื� งใหมแ่กะกลอ่งเครอื� งใหมแ่กะกลอ่ง
สญัญาเชา่ 2 ปี
คืนเงนิประกนัให้
เมอื� ครบสญัญา

สญัญาเชา่ 2 ปี
คืนเงนิประกนัให้
เมอื� ครบสญัญา



Fuji Xerox DocuCentre SC2020

ผูแ ทนจำหนา ยอยา งเป็นทางการ จาก Fuji Xerox (Thailand)
หจก. ดิจิตอล ออฟฟิศ โซลูชั่น สำนักงานขาย/ศูนยบริการ สาขาพัทยา 
6/26-27 หมู  9 ถ.สุขุมวิท (ปากซอย 40) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 
โทร: 033-031-839, 098-191-5494 Email: support@pattayaprinter.com

ราคาที่แสดงยังไมไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

คุณสมัติเดน
ถายเอกสารและพิมพ  ดวยความเร็ว 20 หนา /นาที พิมพไ ดค มชัด 1,200 x 1,200 dpi 
สแกนภาพสี ดวยความเร็ว 19 หนา/นาที สแกนภาพขาวดำ 24 หน า/นาที
รับ-สง แฟ็กซ ดวยความเร็วแบบ Super G3 (เป็น Option เสริม)
ใชกระดาษขนาดใหญสุด A3, หนาสุด 256 แกรม และบรรจุกระดาษไดถึง 1,000 แผน
หนาจอสัมผัส (Touch Screen) เปลี่ยนได้ 5 ภาษา (ไทย/อังกฤษ/จีน/ญี่ปุน/เกาหลี)

Fax เขา

Scan เขา
พิมพ บันทึกเขาคอมฯ

สง E-mail

สง Fax ตอ

ตนฉบับ 2 ดาน
กลับอัตโนมัติ พิมพสำเนา 2 ดาน

กลับอัตโนมัติ
Print 2 ดาน

Fuji Xerox DocuCentre SC2020
ไดรับตราผลิตภัณฑฉลากเขียว
เลขที่  GL2015/925(1)

QR Code Scanning 
to DC-SC2020
Product Overview

Print + Scan ผา นอุปกรณม ือถือได  เมื่อใชร ว มกับ Wireless LAN
ตลับหมึกราคาประหยัด งบประมาณไมจม

ผงหมึก Black ความจุ 9,000 หนา /ตลับ
(หมึกดำราคา 2,000 บาท/ตลับ)
ผงหมึก Cyan ความจุ 3,000 หนา /ตลับ
ผงหมึก Magenta ความจุ 3,000 หนา /ตลับ
ผงหมึก Yellow ความจุ 3,000 หนา /ตลับ
(หมึกสีราคา 1,920 บาท/ตลับ)

สัญญาเชา เพื่อการพาณิชย (ในพื้นที่ อ.ศรีราชา/บางละมุง/สัตหีบ)
เดือนละ 3,900 บาท สำหรับคาบำรุงรักษา และดูแลระบบการเชื่อมตอเครือขาย
จำกัดจำนวนคอมฯ ที่ตอพวงไมเกิน 3 เครื่อง (เกินคิด 200 บาท/เครื่อง/ครั้ง)
กรณีเกิดปัญหา จะแกไขปัญหาใหเสร็จสมบูรณ ใหใชงานไดภายใน 4 ชั่วโมง
ไมนับมิเตอร ลูกคาซื้อหมึกเอง
สัญญาเชา 2 ป วางเงินประกันความเสียหาย 20,000 บาท ไดคืนเมื่อครบสัญญา

ใหเชา
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