Có Sẵn Máy Tính Miễn Phí và Chi Phí Thấp
Computers For Classrooms

Có sẵn máy tính chi phí thấp được tân trang dành cho những cá nhân hoặc các nhóm. Computers For
Classrooms (Máy Tính Cho Lớp Học) bắt đầu vào năm 1991, là một chương trình tình nguyện tân trang
các máy tính được quyên góp cho trường học. Chương trình phi lợi nhuận này phục vụ các trường
học, sinh viên, người cao tuổi, các gia đình có thu nhập thấp và các tổ chức phi lợi nhuận.

Máy tính và Giá
• Đối với máy tính và Máy tính xách tay.
Giá dao động từ $100 đến 250$
• Phí vận chuyển áp dụng cho các đơn
hàng dưới 10 máy tính.
• Phí vận chuyển dự kiến:
$10 - $20 tùy vị trí.

• Máy in: $50. Các phụ kiện cũng có sẵn.
• Tất cả máy tính để bàn được tân trang
đều có Màn hình 19’’ LCD, bàn phím và
chuột USB, bàn phím, Windows 10 Pro,
Microsoft Office 2010, chống vi-rút,
chống phần mềm độc hại và bảo hành
1 năm.

www.computersforclassrooms.org/computers-for-low-income-families/
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Human I-T

Human-I-T là doanh nghiệp xã hội tạo môi trường tiếp cận cơ hội bình đẳng bằng cách cung cấp
thiết bị, quyền truy cập Internet, đào tạo kỹ năng số, và hỗ trợ kỹ thuật cho các cộng đồng bị bỏ lại
bên kia vạch phân chia thế giới số, đồng thời trao cho các doanh nghiệp và tổ chức cơ hội làm việc
thiện bằng cách chuyển hóa những bãi rác công nghệ để bảo vệ hành tinh của chúng ta.

Máy tính và Giá
• Máy tính xách tay chi phí thấp chỉ từ $50.
*Bằng chứng về chi phí thấp cần thiết
để hoàn tất giao dịch mua sắm.
• Bảo hành MIỄN PHÍ 1 năm.

• Hỗ trợ kỹ thuật MIỄN PHÍ 1 năm.
• Khóa đào tạo kỹ năng số MIỄN PHÍ.
• Vận chuyển MIỄN PHÍ.

human-i-t.org
Gọi số 888-391-7249 số máy lẻ 562-372-6925

PCs for People

Qua việc tái sử dụng thiết bị điện tử, PCs for People (Máy Tính Cho Mọi Người) giúp tất cả những
người thu nhập thấp và các tổ chức phi lợi nhuận có cơ hội hưởng lợi từ chính tác dụng thay đổi đời
sống của máy tính và Internet di động.

Máy tính và Giá
•
•
•
•
•

Giá dao động từ: $50-$150+.
Máy tính để bàn RAM 4 GB; ổ cứng 160 GB.
Máy tính để bàn RAM 4 GB; ổ cứng 250 GB.
Ổ cứng 6 GB, SSD hoặc 500 GB.
Được cài đặt Microsoft Office.

• Bao gồm chuột, bàn phím, dây điện cho
màn hình máy tính để bàn, dây nguồn
cho máy tính xách tay. Các phụ kiện bổ
sung cũng có sẵn.
• Bảo hành phần cứng 1 năm cho máy tính.

www.pcsrefurbished.com/sales/salesHome.aspx
sales@pcsforpeople.com
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