Dịch vụ đổ mực máy in

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Khánh Nguyễn chính thức được thành lập từ tháng
03 năm 2010. Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty là Dịch vụ Tin học bao gồm: bảo trì máy
tính, sửa chữa máy tính, xử lý các sự cố về máy tính, máy văn phòng, các sự cố về mạng
internet, mạng điện thoại, lập trình tổng đài, diệt virus ...

Với dịch vụ đổ mực máy in của công ty HAT, quý khách sẽ được đổ mực máy in chính hãng và
hỗ trợ kỹ thuật tận nơi bởi đội ngũ chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm.

Chi tiết quy trình đổ mực máy in:

ü Vệ sinh lại toàn bộ hộp mực in

ü Loại bỏ lượng mực dư thừa ra khỏi trước khi đổ mực vào

ü Sử lý lại toàn bộ linh kiện của hộp mực

ü Dùng dầu mỡ bôi trơn chuyên dụng cho mực in để các chi tiết bên trong hộp mực không bị
ma sát mạnh

ü Kiểm tra chất lượng hộp mực trước khi trả lại cho khách hàng

ü Theo dõi số lần đổ mực trên mỗi hộp mực của khách hàng

Kết quả sau khi thực hiện công việc đổ mực :
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ü Máy sau khi đổ in sắc nét đậm

ü Không bị chảy mực

ü In rõ tới khi hết mực và có thể đổ mực được nữa

Dịch vụ đổ mực chất lượng cao của chúng tôi luôn tuân thủ các điều kiện trên, chúng tôi luôn
báo trước cho khách hàng biết hộp mực của bạn đã đổ được bao nhiêu lần và có thể đổ được
bao nhiêu lần tiếp theo sau đó.

Cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến dịch vụ của công ty! Rất mong nhận được sự hợp tác.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Khánh Nguyễn
Địa chỉ: 20 Hồ Tùng Mậu – Cầu Giấy – Hà Nội
Chi nhánh: 65 Vạn Bảo - Ba Đình - Hà Nội
Hotline: 0927.881.881 (Mr Khánh)
Email: khanhnv@baotrimaytinh.biz
Website: http://baotrimaytinh.biz
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