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SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG     CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN–NHI ĐÀ NẴNG           Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

Số:         /TM-BVPSNĐN  

 

      Đà Nẵng, ngày       tháng   7   năm 2022 
 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Về việc mời cung cấp báo giá trang thiết bị vật tư  

hệ thống Công nghệ thông tin 

 

Kính gửi:  Quý công ty 

 

Hiện tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng đang có nhu cầu mua sắm bổ sung 

một số trang thiết bị vật tư công nghệ thông tin. Để có cơ sở lập kế hoạch thuê dich 

vụ, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng 

cung cấp các tài liệu liên quan đến các hệ thống phần mềm gửi về Bệnh viện Phụ 

sản-Nhi Đà Nẵng trước 17 giờ 00 ngày 21 tháng 7 năm 2022 để tổng hợp như sau: 

1. Đăng kí kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện để kinh doanh 

trang thiết bị tin học; 

2. Báo giá của thiết bị cung cấp: Nêu đầy đủ các thông tin tại bảng 

Thông tin chào giá thiết bị theo phụ lục đính kèm; 

3. Một hợp đồng tương tự cung cấp thiết bị ở các Đơn vị đã ký trong 

thời gian 36 tháng gần đây kèm Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

(nếu có); 

4. Catalogue, cấu hình tính năng kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, phân 

loại, phân nhóm, thông tin theo Phụ lục đính kèm. 

Người tham dự chào giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, ký tên khi nộp bảng chào 

giá. Trong bảng chào giá phải ghi rõ thời gian thực hiện hợp đồng, thời gian bảo 

hành, bảo trì và hậu mãi (nếu có), hiệu lực của chào giá. Bảng chào giá phải được 

bỏ vào phong bì, niêm phong kín ở miệng bao. Các tài liệu xin gửi về:  Phòng 

Công nghệ thông tin, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng. Địa chỉ: 402 Lê Văn Hiến, 

phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. 

Rất mong sự hồi đáp của Quý Công ty.  

Trân trọng./.    

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc (để báo cáo); 

- Lưu: VT, CNTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

TS BS. Trần Đình Vinh 
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Phụ lục 1 
NỘI DUNG YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA TRANG THIẾT BỊ 

(Đính kèm Công văn số         /TM-BVPSNĐN  ngày      tháng     năm 2022) 

  
Yêu cầu kỹ thuật của trang thiết bị cntt gồm 3 phần sau: 
1. Yêu cầu chung: Yêu cầu năm sản xuất, mới 100%, yêu cầu môi trường 

hoạt động của thiết bị (nhiệt độ, độ ẩm), nguồn điện sử dụng. 
2. Yêu cầu cấu hình, đặc tính và chức năng: Ghi rõ hệ thống/ máy.. ..(tên 

trang thiết bị) kèm phụ kiện tiêu chuẩn và nêu rõ, đầy đủ các thành phần chính cấu 

thành của thiết bị, số lượng, đơn vị tính. 
3. Yêu cầu khác: Nêu các yêu cầu về bảo hành, bảo trì, thời gian cung cấp, 

lắp đặt, kiểm định, hướng dẫn sử dụng, đào tạo, cung cấp phụ tùng thay thế, các 

điều kiện thương mại (nếu có). 
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Phụ lục 2 
MẪU THÔNG TIN BẢNG CHÀO GIÁ TRANG THIẾT BỊ 

(Đính kèm Công văn số         / TM-BVPSNĐN  ngày      tháng      năm 2022) 

      

STT Tên thiết bị 

Tên 

thương 

mại 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Thông số kỹ thuật và các 

tiêu chuẩn 
Tiêu chuẩn chất lượng Đvt Số lượng  Đơn giá    Thành tiền  

1           

2           

Tổng cộng: … mặt hàng                               
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Phụ lục 3 
DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Đính kèm Công văn số         /BVPSNĐN-CNTT ngày      tháng     năm 2022) 
Stt Tên danh mục/ 

hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

đề 

xuất  

Cấu hình kỹ thuật cơ bản thiết bị, 

Một sản phẩm cụ thể để minh họa cho yêu cầu 

về kỹ thuật của hàng hóa (hoặc tương đương) 

1 Máy chủ 
Hệ 

thống 
01 

Server (HP/Fujitsu/Dell) xuất xứ 

Malayisa/Singapore/Japan 

 

   

Máy chủ rack 2U 

2 x Intel Xeon Gold 6252 2.1G, 24C/48T, 

10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo 

8 x 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 

Hỗ trợ tối đa 24 RDIMMs; LRDIMMs 

Hỗ trợ  NVDIMM 

PERC H730P RAID Controller, 2GB NV Cache, 

Adapter, Low Profile 

Hỗ trợ các mức RAID 0,1,5,6,10,50,60 

Bộ nhớ cache tối thiểu 2GB 

Khả năng mở rộng 8GB 

Hỗ trợ ổ cứng SED 

4 x 2TB SSD SAS Write Intensive 12Gbps 512e 

2.5in Hot Plug Drive, PM5-M, 10 DWPD, 7300 

TBW 

Hỗ trợ đĩa cứng 2.5in, 3.5in, SAS, SATA, SSD, 

NVMe 

Hỗ trợ tối đa 32 x 2.5in hoặc 18 x 3.5in hot-plug 

Hỗ trợ 2 x M.2 RAID1 cho Boot 

Hỗ trợ 8X DVD-ROM, USB, EXTERNAL 

Máy chủ có tuỳ chọn sử dụng thành phần lưu trữ 

tối ưu cho khởi động Boot Optimized Storage 

Solution – BOSS với 02 ổ M.2 SSD chạy RAID 1 

mà không chiếm dụng khe cắm ổ cứng 

Hỗ trợ các dung lương 16GB/32GB/64GB 

Tối thiểu 8 PCIe Gen 3, tối đa 4 x 16 slots 

1x Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T, 

rNDC 

1 x Emulex LPE 31002 Dual Port 16Gb Fibre 

Channel HBA, PCIe Full Height 

Hỗ trợ các tuỳ chọn card Mạng như sau: 4 x 1GbE 

or 2 x 10GbE + 2 x 1GbE or 4 x 10GbE or 2 x 

25GbE 

Các cổng kết nối mặt trước: 1 x Dedicated iDRAC 

Direct Micro-USB, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 

(optional) 1 x VGA 

Các cổng kết nối mặt sau: 1 x Dedicated iDRAC 

network port, 1 x Serial, 2 x USB 3.0, 1 x VGA 

Cổng Video card: 2 x VGA 

Khe PCIe: hỗ trợ lên tới 8 PCIe Gen 3 slots, 

maximum of 4 x 16 slots 

Khả năng hỗ trợ tối đa 6 card GPU 
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Hỗ trợ các tính năng bảo mật sau: 

- TPM 1.2/2.0 optional 

- Cryptographically signed firmware 

- Chức năng khởi động an toàn - Secure Boot 

- Ngăn ngừa các thay đổi trái phép, độc hại với 

chức năng System Lockdown 

- Xoá bỏ tất cả các dữ liệu trong máy chủ bao gồm 

ổ cứng, ổ SSD, bộ nhớ một cách nhanh chóng và 

an toàn để bảo mật dữ liệu với chức năng - Secure 

erase 

Hỗ trợ tuỳ chọn sử dụng khe cắm thẻ microSD có 

các chức năng: 

- Có thể  sử dụng để cài đặt Hypervisor 

- Hai thẻ nhớ cho phép làm việc theo chế độ cấu 

hình Mirrored configuration (Một thẻ chính và 

một thẻ dự phòng, tương tự RAID1) 

- Hỗ trợ các dung lượng 16GB/32GB/64GB 

Khả năng tích hợp sẵn thành phần storage máy 

chủ chứa các công cụ quản trị và tiện ích 

(firmware, drivers,..), tự động cập nhật các phiên 

bản mới nhất, có khả năng quay trở lại phiên bản 

cũ. 

Tích hợp sẵn thành phần chứa các công cụ quản trị 

cho phép cấu hình, cập nhật firrmware, triển khai 

HĐH, giám sát tình trạng máy chủ 

Có tuỳ chọn hỗ trợ chức năng Quick Sync 2 

wireless module (optional), cho phép quản trị, 

kiểm tra tình trang máy chủ, giám sát, khắc phục 

sự cố từ ứng dụng hỗ trợ thiết bị trên iOS hoặc 

Android thông qua hệ thống mạng không dây 

(wifi hoặc bluetooth) 

Phần mềm quản trị có khả năng hỗ trợ quản trị lên 

tới 8000 thiết bị 

Máy chủ có tuỳ chọn hỗ trợ khả năng cho phép tự 

động mở case hỗ trợ khắc phục sự cố tới trung tâm 

hỗ trợ của hãng cho các máy chủ  với chức năng 

SupportAssist 

Hỗ trợ nâng cấp 16GB VFlash media để tạo các 

phân vùng ảo chứa hệ điều hành cài đặt 

Hỗ trợ các hệ điều hành: 

Canonical® Ubuntu® LTS 

Citrix® XenServer® 

Microsoft Windows Server® with Hyper-V 

Red Hat® Enterprise Linux 

SUSE® Linux Enterprise Server 

VMware® ESXi 

Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 

750W 

2 SAN Storage 
Hệ 

thống 
01 Dell/HP/Netapp/IBM/Fujitsu 

    Tương thích và đồng bộ: Cùng nhà sản xuất với 
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thiết bị chuyển mạch lưu trữ  

Dạng thiết kế: 19 inch rackmount, chiều cao 2U 

Bộ điều khiển lưu trữ: Dual Controller Active-

Active 

Giao tiếp kết nối cấp phát dịch vụ cho máy chủ:

 >= 08 x FC port 16Gbps (FCP) (có sẵn) 

 >= 04 x Ethernet port 10Gbps (iSCSI) (có 

sẵn) 

 >= 02 x Ethernet 1Gbps 

(iSCSI/Management) (có sẵn) 

Chuẩn RAID: RAID10 và RAID phân bố mức 

RAID5/6 or tương đương và cho phép lắp nóng 

đĩa để mở rộng cấu hình RAID đang có online, 

không có downtime với bất kỳ số lượng đĩa thêm 

vào >= 1. 

Số lượng HDD: lắp sẵn 12 x 1.92TB Flash 

SSD 

Số lượng HDD hỗ trợ tối đa > 500 đĩa (một cặp 

Controller) 

 > 1000 đĩa (khi ghép thêm nhiều 

Controller) 

Dung lượng lưu trữ quản lý tối đa hỗ trợ >= 

30.000TB 

Cáp nguồn >= 02 x cáp nguồn chuẩn PDU 

Dung lượng cache tối thiểu > 60GB controller 

pair. Phải sử dụng công nghệ bộ nhớ (NVRAM 

hoặc DIMM RAM) làm cache, không sử dụng 

Flash Disk (SSD) làm bộ nhớ Cache. 

Dung lượng cache tối đa > 120GB. Phải sử 

dụng công nghệ bộ nhớ (NVRAM hoặc DIMM 

RAM) làm cache, không chấp nhận sử dụng Flash 

Disk (SSD) làm bộ nhớ Cache. 

Giao tiếp kết nối khung đĩa mở rộng SAS 12Gbps 

Hệ điều hành hỗ trợ z/VM, VIOS, IBM i, HP-

UX, Solaris, Linux, Windows, Vmware 

Số lượng volume tối đa hỗ trợ >=8000 

Volume 

Dung lượng LUN tối đa hỗ trợ > 250TB 

Tính năng hot-swap hỗ trợ các thành phần

 Nguồn và quạt 

Tính năng sẵn có trong thiết bị Tính năng 

ghép nối thêm nhiều Controller (ưu tiên) 

 Tính năng cấp phát mỏng 

 Tính năng mirror volume trên cùng thiết bị 

lưu trữ 
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 Tính năng di chuyển dữ liệu một chiều từ 

storage hãng khác. 

 Tính năng sao chụp volume giúp lưu trữ 

trạng thái của volume tại thời điểm. 

 Tính năng phân tầng dữ liệu tự động (khả 

năng thông minh tự động phân bổ dữ liệu lên các 

vùng đĩa có tốc độ cao thấp khác nhau tùy thuộc 

vào nhu cầu của ứng dụng lớp trên) 

 Tính năng đồng bộ dữ liệu giữa hai tủ đĩa, 

tính năng nén dữ liệu 

Tính năng tạo hệ thống lưu trữ có độ sẵn sàng cao 

khi kết hợp 2 tủ đĩa cùng loại thành một hệ thống 

đồng nhất chạy song song Active-Active Hệ 

thống lưu trữ phải có khả năng hỗ trợ trong trường 

hợp cần một hệ thống lưu trữ có độ sẵn sàng cao 

hơn bằng cách kết hợp hai tủ đĩa cùng loại và cấu 

hình 2 tủ đĩa này thành một hệ thống lưu trữ đồng 

nhất trong đó 2 tủ đĩa chạy song song Active-

Active, đảm bảo trong bất kỳ tình huống nào nếu 

một tủ đĩa bị sự cố thì hệ thống ứng dụng vẫn hoạt 

động bình thường với khả năng Read/Write dữ 

liệu trên tủ đĩa còn lại. 

Bộ phần mềm quản trị hạ tầng lưu trữ đính kèm tủ 

đĩa phải đáp ứng tối thiểu các tính năng sau đây:

 Tối ưu hóa cơ sở hạ tầng lưu trữ bằng cách sử 

dụng nền tảng quản lý và hỗ trợ lưu trữ dựa trên 

điện toán đám mây. 

 Cung cấp cơ chế tự động hóa các quy trình 

hỗ trợ và tương tác với hãng cung cấp tủ lưu trữ để 

cho phép giải quyết vấn đề nhanh hơn, hiệu quả 

hơn 

 Cung cấp thông tin chính xác hiện trạng 

sức khỏe phần cứng, phần mềm của toàn bộ hệ 

thống lưu trữ 

 Cung cấp thông tin chi tiết về khả năng 

quản lý hệ thống lưu trữ cũng như hiệu suất hoạt 

động của hạ tầng lưu trữ bao gồm các thông tin 

sau: 

   + Mức độ khai thác IOPS  

   + Mức độ khai thác băng thông 

(Bandwidth)  

   + Tốc độ truy xuất dữ liệu (đọc/ghi) của 

hệ thống  

   + Gởi email cảnh báo đến quản trị hệ 

thống khi có các sự cố, cảnh báo có liên quan tới 
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phần cứng, phần mềm...hoặc phát hiện các cấu 

hình chưa tối ưu, chưa đúng với khuyến nghị của 

nhà cung cấp, từ đó đưa ra các gợi ý khắc phục, tối 

ưu hóa cụ thể 

 Khi cần thiết có thể bổ sung license phù 

hợp có thể giám sát, quản lý được các tủ đĩa của 

các hãng hàng đầu trên thế giới bao gồm IBM, 

DellEMC, Hitachi, NetApp, PureStorage... 

 Có khả năng giám sát, quản lý các hệ 

thống lưu trữ thuộc dạng Block hoặc FileSystem 

hoặc Object Storage (với license phù hợp) 

 Cài đặt dễ dàng, không cần tiêu tốn tài 

nguyên máy chủ vật lý. 

 Có thể sử dụng một máy ảo bất kỳ 

(vmware, hyper-v, kvm...) để cài đặt. 

 Không cần bảo trì, nâng cấp, 

patch/fix...máy quản trị hạ tầng lưu trữ. 

Tính năng quản trị bằng giao diện web Có 

Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật từ chính hãng tại chỗ

 ≥ 36 tháng 

3 SAN Switch 
Hệ 

thống 
01 Dell/HP/Netapp/IBM/Fujitsu 

   

 Tương thích và đồng bộ: Cùng nhà sản xuất 

với thiết bị lưu trữ 

Dạng thiết kế: Rackmount 19 inch, chiều cao 1U 

Số port Activate sẵn trên mỗi bộ ≥ 8 ports 

16Gbps (bao gồm 8 SFPs 16Gb đã lắp sẵn) 

Số lượng port mở rộng tối đa ≥ 24 port 

Tốc độ mỗi port 4, 8, 16 hoặc 32Gbps 

Aggregate bandwidth 768 Gbps end-to-end full 

duplex 

Giao thức kết nối FC 

Cáp quang đi kèm 8 sợi OM3 LC-LC 5m 

Tính năng bao gồm (sẵn có) Advanced Web 

Tools, Advanced Zoning, Full Fabric, Enhanced 

Group Management 

Hỗ trợ hệ điều hành Windows 2003, Windows 

2008, Red Hat Linux, Red Hat Linux Advanced 

Server 

 SUSE Linux, SUSE Linux Enterprise 

Server (SLES) 

Hỗ trợ giao diện quản trị Web 

Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật từ chính hãng tại chỗ

 ≥ 12 tháng 

4 
Máy vi tính để 

bàn 
Bộ 100 Dell/HP/Fujitsu/Acer 

   
 Kiểu dáng:  Dạng thùng đứng  

Chipset Intel® H610 Express Chipset 

CPU Intel® Core™ i3-12100 Processor (12M 

https://www.intel.vn/content/www/vn/vi/products/sku/134584/intel-core-i312100-processor-12m-cache-up-to-4-30-ghz/specifications.html
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Cache, up to 4.30 GHz) 
Mainboard Cùng thương hiệu với máy tính 

Hệ điều hành:  No OS 

DDR 4GB DDR4 U-DIMM, có khả năng nâng 

cấp RAM tối đa 64G 

HDD 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD 

Graphics:  Intel® UHD 

Khe cắm mở rộng: 1x PCIe® 3.0 x 1 

 1x PCIe® 3.0 x 16 

 1x M.2 connector for WiFi 

 1x M.2 connector for storage 

 2x DDR4 U-DIMM slot 

Cổng kết nối mặt sau: 1x RJ45 LAN for LAN 

insert (10 / 100 / 1000) 

 1x Display port 1.2 

 1x DVI-D 

 2x PS2 

 1x Kensington lock 

 1x Padlock loop 

 1x Serial port 

 1x HDMI 1.4 

 1x VGA Port 

 3 x Audio jacks 

 2x USB 2.0 Type-A 

 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 

Kết nối mặt trước: 1x Headphone 

 1x MIC in 

 2x USB 2.0 Type-A 

 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 

 1x Headphone 

 1x Mic in 

 2x USB 2.0 Type-A 

Âm thanh: Realtek ALC887, High Definition 

7.1 Channel Audio 

LAN: Realtek® RTL8111H Ethernet LAN 

10/100/1000 

Nguồn 300W power supply (80+ Bronze, peak 

350W) 

K/M Cổng USB. ( Cùng thương hiệu đồng bộ 

với thân máy) 

 Mainboard: Cùng thương hiệu đồng bộ với 

thân máy 

Bảo mật: Khả năng bảo mật từ BIOS 

 Công cụ chuẩn đoán PC 

 Chức năng khôi phục dữ liệu thông qua 

một phím duy nhất F9 

 Chức năng khóa cổng USB qua BIOS 

 Chức năng quản trị  (sao lưu và khôi phục 

dữ liệu, khóa cổng USB, khóa thay đổi thiết lập hệ 

thống, xóa file vĩnh viễn, tạo logo boot tùy chỉnh) 

 Chức năng hỗ trợ  ( kiểm tra tình trạng 

thiết bị, đề xuất sửa lỗi thông minh, cập nhật hệ 

https://www.intel.vn/content/www/vn/vi/products/sku/134584/intel-core-i312100-processor-12m-cache-up-to-4-30-ghz/specifications.html
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thống tự động, kết nối với điện thoại) 

 Chức năng khởi động AI: hỗ trợ người sử 

dụng để khởi động lại hệ thống bằng cách chọn 

thiết bị khởi động từ menu khởi động thuận tiện (  

HDD, DVD ROM, or USB ) 

 + Bảo mật với TPM Module 2.0 & 

Kensington Lock 

Chứng nhận: BSMI  /  CB  /  CE  /  FCC  /  UL  /  

CCC 

 Máy tính được kiểm tra theo chuẩn quân 

đội Mỹ MIL-STD 810H ( 10 chuẩn test ). 

 Máy tính phải đạt chuẩn ISO 9001:2015; 

14001:2015; 27001:2013; 45001:2018; 14064 

Green House 

 100% sử dụng tụ rắn giúp cho việc tản 

nhiệt & chịu nhiệt được tốt hơn. 

 Bảo hành: 36 tháng 

Màn hình LCD (Kích thước: 19.5,Độ phân 

giải: 1600 x 900 ( 16:9 ) 

5 
Máy in trắng 

đen 
cái 50 HP/CANON/EPSON 

    

Tốc Độ In Màu Đen (Iso, A4) Lên Đến 38 

Trang/Phút (Mặc Định); Lên Đến 40 Trang/Phút 

(Hp Tốc Độ Cao) 

Trang Ra Đầu Tiên Đen  Nhanh 6,3 Giây  

Chất Lượng In  Fine Lines (1200 X 1200 

Dpi) 

Công Nghệ Độ Phân Giải In Hp Fastres1200, Hp 

Prores1200, Economode 

Chu Kỳ Hoạt Động (Hàng Tháng, A4) lên 

đến 80,000 trang [10] chu kỳ hoạt động được định 

nghĩa là số lượng trang in tối đa mỗi tháng với đầu 

ra hình ảnh. giá trị này giúp so sánh tính năng 

mạnh mẽ của sản phẩm với các máy in hp laserjet 

hoặc hp color laserjet khác, cho phép vận hành 

máy in và mfp một cách hợp lý để đáp ứng nhu 

cầu của các cá nhân hoặc nhóm liên kết. 

Số lượng trang được đề xuất hàng tháng 750 

đến 4000  

Tốc độ bộ xử lý 1200 mhz 

Ngôn ngữ in hp pcl 6, mô phỏng mức 3 

postscript hp, pdf, urf, pwg raster 

Màn hình màn hình đồ họa lcd 2 dòng 

Hộp mực thay thế Hộp mực HP 76A Black 

LaserJet Toner Cartridge (~3.000 trang), CF276A; 

Hộp mực HP 76X LaserJet Màu đen (~10.000 

trang) 

Khả năng in trên thiết bị di động apple 

airprint™; google cloud print™; hp eprint; ứng 

dụng hp smart; ứng dụng di động; được mopria™ 

chứng nhận; có khả năng chuyển vùng để in ấn dễ 

dàng; in qua wi-fi® direct 
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Khả năng không dây có, wi-fi băng tần kép tích 

hợp sẵn; xác thực thông qua wep, wpa/wpa2, wpa 

bản doanh nghiệp; mã hóa qua aes hoặc tkip; wps; 

wi-fi direct; bluetooth low-energy 

Kết nối, tiêu chuẩn 1 usb 2.0 tốc độ cao; 1 cổng 

chủ usb ở phía sau; mạng gigabit ethernet 

10/100/1000base-t; sóng wi-fi 802.3az(eee) 

802.11b/g/n / 2.4 / 5 ghz 

Yêu cầu hệ thống tối thiểu 2 gb dung lượng ổ 

cứng còn trống, kết nối internet, cổng usb, trình 

duyệt internet. để biết yêu cầu bổ sung về phần 

cứng của hệ điều hành, hãy xem tại microsoft.com 

In hai mặt tự động (mặc định) 

Nguồn điện áp đầu vào 110 vôn: 110 đến 127 vac 

(+/- 10%), 50/60 hz (+/- 2 hz); điện áp đầu vào 

220 vôn: 220 đến 240 vac (+/- 10%), 50/60 hz (+/- 

2 hz) (không có điện áp kép, sản phẩm khác nhau 

theo từng số hiệu bộ phận với số nhận dạng mã 

tùy chọn) 

Kích thước (r x s x c) 381 x 357 x 216 mm 15 x 

14,06 x 8,5 inch  không có khay và nắp không mở 

rộng 
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