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BẢNG BÁO GIÁ CÂN ĐIỆN TỬ 

Kính gởi : Số : TPS-online-2022 

Tel/Fax : Ngày : 

Địa chỉ : Kính chuyển :  

Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm ủng hộ sản phẩm và dịch vụ của công ty chúng tôi. 

Hân hạnh gửi đến Quý khách hàng Bảng báo giá thiết bị cho cân điện tử như sau: 

 
 Mô Tả Hàng Hóa 

Description 

Nhà Sản 

Xuất 

 

Giá VNĐ 

Prices 

Hình Cân 

PHOTO 

1 Cân sức khỏe đo chiểu cao 300kg (300kg x 100g) 

Model DPS300 
Hãng sản xuất: TPS OEM HCT  

Cân sức khỏe đo chiều cao là dòng cân được sử dụng 

nhiều tại các bệnh viện, phòng khám bệnh, trạm y tế, nhà 

thuốc tây, phòng tập thể dục, trường học, nhà trẻ, văn 

phòng, vừa có thể cân nặng xem kết quả ngay trên 

cân, vừa có thể biết được chiều cao của mình ngay trên 

thước đo với những thao tác vô cùng đơn giản. 

Đo chiều cao dễ dàng.  

  u điểm của cân thước đo DPS-300 là tích hợp 2 chức 

năng đo cân nặng và chiều cao mà sử dụng vô cùng đơn 

giản. Mặt cân hiển th  các thông số màu đỏ r  ràng, dễ 

đọc. Thước đo chiều cao của cân g n sát ph n thân với 

vạch chia r  ràng, cho kết quả đọc nhanh. Cân điện tử 

DPS300 có Phạm vi đọc chiều cao từ 80-2100mm, phù 

hợp sử dụng để theo d i chiều cao của trẻ nhỏ hay người 

lớn. 

Đo cân nặng với tải trọng lên đến 300kg 

 Kích thước mặt bàn cân (300 x 400) mm làm bằng nhôm 

kim loại vững ch c thiết kế tấm cao su chống trược giúp 

người dùng có thể tự tin đứng lên. Cân theo d i sức 

khỏe DPS300 có tải trọng lên đến 300kg, cho kết quả 

chính xác và nhanh chóng. Các chỉ số về cân nặng sẽ được 

hiển th  r  ràng ngay trên mặt cân giúp người dùng dễ 

dàng quan sát. 

Độ phân giải nội: 1/10.000 cân kỹ thuật theo 

ĐLVN15:2009 tiêu chuẩn đo lường Việt Nam, cũng như 

tiêu chuẩn Quốc Tế OIML R76. 

Chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy không thông 

qua bất kỳ đơn v  nào do đó giá chúng tôi cung cấp cạnh 

tranh nhất và chủ động linh kiện sữa chữa cũng như bảo 

hành trong sử dụng, Cam kết thời gian sớm nhất cho 

khách hàng. 

Lưu ý sử dụng cân đúng cách.  

Khi cân, tháo bỏ giày dép rồi mới bước lên bàn cân. 

Đứng im trên mặt cân, tránh di chuyển để đảm bảo độ 

chính xác khi cân. 

 

TPS 

OEM 

HCT 

 

3,300,000 

VNĐ 

 

 

 
DPS300  

(300kg x 100g) 

Hàng có sẵn 

Bảo hành 12 tháng 
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Đọc kết quả cân nặng trên màn hình và kết quả chiều cao 

trên thước đo đã chia vạch. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 
Mức cân lớn nhất Max: 300kg 

Mức cân nhỏ nhất: min = 20e. 

Giá tr  độ ch a kiểm: e=d= 100g. 

Giá tr  độ đọc: (100g đến 300kg). 

Thời gian ổn đ nh: 3 giây. 

Đơn v  trọng lượng giữa kg và lb. 

Phím chức năng: On/Off, TARE, UNIT/BMI,Print/hold 

Có thể tính toán BMI chỉ số cơ thể. 

Kích thước đĩa cân: (300 x 400) mm. 

Kích thước tổng thể: (300 x 400 x 2100) mm  

Kích thước đóng gói: (870 x 330 x 190) mm  

Thước đo: chiều cao từ 80-2100mm 

Chức năng, cân, trừ bì, trả về Zero, Chức năng Hold tự 

động giữ khối lượng khi giao động 

Màn hình LED đỏ dễ nhìn có độ phân giải cao không b  

mờ khi môi trường có độ ẩm cao. 

Bàn cân thiết kế có cao su chống trơn trượt. 

Trụ cân được làm bằng vật liệu nhôm cao cấp. 

Thước đo chiều cao của cân g n sát ph n thân với vạch 

chia r  ràng, cho kết quả đọc nhanh. 

Cổng giao tiếp RS232 dùng để truy xuất dữ liệu qua máy 

vi tính hoặc máy in. 

- DPS300 đã được phê duyệt mẫu cân nhập khẩu bởi TPS 

mang ký hiệu PDM---2022. 

Trọng lượng cân: 11.8kg 

Trọng lượng đóng gói: 12kg 

Nguồn điện: 220V adapter 12VDC kèm pin sạc 6v/4.5ah  

Cung cấp bao gồm: 

- Cân điện tử model DSP300. 

- AC adapter 12 VDC, pin sạc 6V/4.5Ah kèm theo cân. 

- CO phòng thương mại, CQ hãng sản xuất (bản sao). 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt, Tiếng Anh). 

Xuất Xứ: TPS OEM HCT Trung Quốc. 

Điều kiện thương mại 

-  Giá trên chưa bao gồm 10% VAT. - Hàng mới 100%, đúng tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất. 

- Giao hàng tận nơi miễn phí tại TPHCM. - Hàng có sẵn giao hàng ngay khi nhận yêu cầu Của Khách hàng. 

- Thanh toán 100% khi giao hàng. - Bảo hành 12 tháng. 

-Trân trọng báo giá Kim Cương (0908.444.000 – (028) 62.888.666)                                            

   

BÊN MUA                                                  CTY CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT 

XÁC NHẬN MUA HÀNG              

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

The WeighI DPS-300 Digital Physician Scale are suitable for many medical 
and sports applications like gyms, doctors offices and hospitals. They feature a 

sturdy design and construction with a metal base and non slip weighing 

platform. The WeighI DPS-300 is a digital scale with built in battery and color 
coded keypad that is simple to use. 
The WeighI DPS-300 scale is a Digital Physician Scale. It is an accurate 

electronic device with advanced design and stable performance. It is designed 

to measure both the weight and the height of a person. 
 

Key Name Function and analysis DPS300 

On/Off 

Zero 

1. short press: on; Long press: off. 
2. zero 

3. Can cancel the setting，return to the previous 

menu 

 

Tare 
1.Tare 

2. When setting, confirm the setting data. 

Unit/BMI/→ 

1. long press to switch units. 
2. short press to calculate BMI. 
3. When setting, move the flashing cursor 

Print/Hold 
1. save, cancel preservation 

2. When setting, appear cycle and flashing number. 

- Max.weighing: 300kg 

- Min.value per division:100g 

- Height range to be measured:80-2100cm. 
- Min.value of height per division:0.1cm. 
- Load platform:(400 x 300) mm. 
- LED display. 
- Gross weight:12kg. 

Prices : USD 120 FOB Viet Nam  

 


