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Trong cuộc sống hiện đại, thẻ từ là một trong những thứ không thể thiếu, mọi sự tiện dụng gói
gọn lại bằng những chiếc thẻ từ. Từ thẻ nhân viên, thẻ lên thang máy, thẻ thành viên… tuy nhỏ
gọn nhưng rất tiện lợi. Vậy mua máy in thẻ từ  giá rẻ ở đâu? 

  Thông tin cơ bản về máy in thẻ từ
  

  

Việc chế tạo ra một chiếc máy in thẻ từ đã và đang góp phần rất lớn vào sự phát triển của xã
hội, đưa con người đến gần hơn với những tiện ích, giảm bớt sự khó khăn trong giao thương,
trao đổi hàng hóa…. Máy in thẻ từ hiểu đơn giản là một công nghệ in, giúp in lên những chiếc
thẻ nhựa những hình ảnh, màu sắc, mã code, thông tin cần thiết. Tùy vào yêu cầu sử dụng của
khách hàng có thể in lên những chiếc thẻ nhựa có kích cỡ, hình dạng khác nhau.

  

Khi sử dụng máy in thẻ từ người ta có thể lựa chọn cơ chế in 1 hoặc 2 mặt một cách linh động.
Có thể in nhiệt tràn lề, in theo khổ… Tốc độ in có thể lên tới 120 thẻ giờ, độ phân giải lên tới 300
DPI, cũng như có ngăn chứa thẻ vào thẻ ra, có thể sử dụng nhiều loại vật liệu thẻ khác nhau
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cũng như độ dày thẻ khác nhau, kết nối với nhiều hệ điều hành cùng các máy móc, thiết bị
khác.

  Lợi ích của máy in thẻ nhựa với cuộc sống
  

Những chiếc thẻ nhựa đã không còn xa lạ gì trong cuộc sống hiện đại, đuợc áp dụng trong
nhiều lĩnh vực và mục đích khác nhau. Những chiếc máy in thẻ cho ra những chiếc thẻ chất
luợng rõ nét, hình ảnh sắc sảo, máy móc đơn giản và dễ sử dụng cùng nhiều phần mềm thiết kế
đa năng, cho bạn thỏa thích thiết kế. Chi phí bỏ ra với giá cả phải chăng, đáp ứng nhu cầu và
đòi hỏi ngày càng cao của người tiêu dùng. Nhằm đáp ứng những đòi hỏi ngày càng lớn của
khách hàng, nhà sản xuất không ngừng nâng cấp, thay đổi linh kiện để tăng tốc độ in ấn, cho ra
những chiếc thẻ từ hoàn mỹ nhất.

  Mua máy in thẻ từ ở đâu thì rẻ và uy tín?
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Một trong những địa chỉ tin cậy để mua máy cũng như in thẻ, khách hàng có thể truy cập
website https://thegioithenhua.vn/  để đuợc tư vấn miễn phí. Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình tư
vấn, máy móc chính hãng, nhập khẩu nguyên chiếc, mẫu mã in thẻ đa dạng giúp khách hàng
dễ dàng lựa chọn https://thegioithenhua.vn/ . 

  

Khi cần in thẻ từ cho chung cư, cho công ty, in thẻ từ làm thẻ giữ xe… vui lòng liên hệ đến http
s://thegioithenhua.vn/
. 
Chúng tôi cam kết dành những gì tốt đẹp nhất cho quý khách hàng.

  

Xem thêm: Những tác dụng tuyệt vời của thẻ từ chấm công
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