
Đẳng cấp từ màn hình cảm ứng sang trọng cùng trải nghiệm mượt mà bởi
công nghệ hiện đại, máy bán hàng tự động SVM - Smart Vending Machines
là sản phẩm tiên phong thay đổi hoàn toàn "bộ mặt" của các dòng máy bán
hàng truyền thống, mang lại kỷ nguyên mới cho ngành bán lẻ, phá bỏ mọi
rào cản để tạo ấn tượng sâu sắc cho khách hàng Việt Nam và khách quốc tế.

MÁY BÁN HÀNG TỰ ĐỘNG
THÔNG MINH THẾ HỆ MỚI
ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM
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WWW.SMARTVENDINGMACHINES.NET

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Màn hình cảm ứng hiện đại 55" với
độ phân giải Full HD

Linh hoạt thanh toán phi tiền mặt
(Thẻ ngân hàng, ví điện tử, QR code...)

Hệ thống thang nâng thông minh 
giữ hàng hoá nguyên vẹn 

Chất liệu và màu sắc sang trọng, 
mang đậm phong cách Châu Âu 

Hệ thống điện toán đám mây ưu việt
tối ưu quản lý dễ dàng 

Phù hợp đặt tại những khu vực cao 
cấp, nâng tầm thương hiệu doanh nghiệp
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OMNIPAY

SVM MANAGER

SAFETY SENSE

ANTICOVID SHIELD

SMART UPS

SVM ACTIVE PRO

Hỗ trợ đa dạng các loại hình thanh toán, tăng
trải nghiệm người dùng: thẻ ngân hàng, mobile
money, QR Code, Momo, tiền mặt...

Quản lý thông minh giúp tối đa năng suất & tối
thiểu chi phí vận hành, điều khiển từ xa, theo
thời gian thực, đa nền tảng: desktop, mobile,...

Tính năng cảm biến hỗ trợ an toàn tuyệt đối cho
người dùng: Công nghệ ELCB chống giật, Bộ ổn
định điện giúp tự ngắt khi xảy ra sự cố, Hệ
thống cảm biến Radar cảnh báo phát hiện người
đến gần để ngắt tia UVC

Công nghệ diệt khuẩn đa lớp bảo vệ người
dùng, khử khuẩn trên các điểm chạm và
diệt virus bên trong khoang chứa hàng. 

Tính năng hỗ trợ ổn định điện áp, tránh
chập chờn và đảm bảo bền bỉ. Giảm tải
tình trạng mất điện, chập chờn, mất giao
dịch, đảm bảo máy hoạt động 24/7

Hệ thống cảnh báo từ xa các vấn đề quan
trọng như: kẹt hàng, lỗi linh kiện, kẹt tiền,... 
Cập nhật liên tục tình trạng máy, giúp nhà
quản lý dễ dàng nhận được thông báo

WWW.SMARTVENDINGMACHINES.NET
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ĐẲNG CẤP DẪN ĐẦU

TIÊN PHONG MỞ LỐI

Uư đãi lớ n dànhcho kháchhàng, đối tácquan tâm tớ isản phẩm 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tầng 2 tòa nhà Trung Yên Plaza, 
số 1 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
info@hyperlogy.com
024.3395.5588
www.smartvendingmachines.net

Chương trình ưu đãi sẽ xây dựng theo từng trường hợp cụ
thể, vui lòng liên hệ với SVM để có tư vấn chi tiết nhất!


