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Park NX10
A primeira opção em pesquisa de nanotecnologia

Maior precisão, melhores dados.
O Park NX10 produz resultados confiáveis, com altíssima resolução. É o único AFM true non-contact do 
mundo, e permite prolongar a vida útil da ponteira enquanto preserva a amostra, dispondo também de 
scanners flexíveis independentes XY e Z que garantem uma precisão e resolução incomparáveis. 

Maior precisão, melhor produtividade.
Para qualquer tipo de análise, com o Park NX10 você não perde tempo em nenhuma das etapas. A 
interface de fácil utilização, o fácil alinhamento do laser, a aproximação automática da ponteira, e o 
software de análise permitem a obtenção dos resultados rápidamente. 

Maior precisão, melhor pesquisa.
Com maior velocidade e dados de maior qualidade, você pode se concentrar em pesquisas mais 
inovadoras. O amplo alcance dos modos de medições do Park NX10 e seu design ajustável permitem 
adaptá-lo aos projetos mais exigentes.



Park NX10
Recursos inovadores para um trabalho inovador

Varredura de precisão XY através da eliminação de Interferências

     • Dois scanners flexíveis XY e Z, independentes e em circuito fechado para amostras e ponteiras

     • Varredura XY plana e ortogonal com arco residual baixo

     • Movimento fora do plano, inferior a 1 nm em todo o raio de varredura

     • Desvio da linearidade do scanner Z de menos de 0.015% sobre todo raio de varredura.

     • Medições de altura com precisão e sem necessidade de processamento por software

Topografia de Precisão AFM com detector de baixo ruído no eixo Z

     • Topografia da amostra medida pelo detector de baixo ruído líder do mercado

     • True Sample Topography® sem ultrapassar os limites da amostra e sem erros de medição

     • Registro exato da altura da superfície, mesmo com varredura em alta velocidade

     • Vibração reduzida do scanner XY através do algoritmo frontal sine-scan

     • Intervalo de varredura anterior (frontal) e posterior líder no mercado, inferior à 0,15%

Melhor vida útil da ponteira, resolução e preservação da amostra em modo True Non-Contact®

     • Largura de banda do scanner Z líder de mercado com mais de 9 KHz

     • Velocidade insuperável do servo no eixo Z, com mais de 62 mm/seg de velocidade de ponteira.

     • Desgaste reduzido da ponteira, o que permite a obtenção de imagens de alta resolução e qualidade por mais tempo.

     • Análise não destrutiva

     • Imune a resultados dependentes de parâmetros observados em imagens obtidas por contato intermitente (tapping imaging)

 
As soluções mais completas e abrangentes

     • A mais abrangente variedade de modos para SPM

     • O maior número de opções para medições de amostras

     • A melhor opção de compatibilidade e possibilidade de atualização do mercado

     • Tecnologia digital de 24 bits com 3 modos de sincronização interna, Q-control, e calibração da constante elástica.

     • Controle ativo da temperatura na caixa acústica

Total Conveniência de utilização

     • Acesso lateral aberto para uma fácil mudança de amostras e ponteiras

     • Alinhamento fácil e intuitivo com a ponteira de fixação pré-alinhada

     • Fácil remoção do cabeçote através da base com dovetail-lock.

     • Visualização de alta resolução através de ótica direta sobre o eixo

     • Rápida aproximação automática da ponteira na superfície da amostra, menos de 10 segundos
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Park NX10
Tecnologia AFM 

Varredura plana ortogonal XY sem deformação 
O Crosstalk Elimination da Park Systems remove eventuais deformações, permitindo uma varredura plana ortogonal XY, independente da 
localização, velocidade e dimensão da varredura. A varredura não exibe qualquer curvatura de fundo, mesmo nas amostras mais planas e 
com diferentes configurações. Isso permite a obtenção de medições de altura mais precisas e uma nanometrologia de precisão para os 
problemas mais complexos em pesquisa e engenharia. 
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Medições Precisas de Superfície

Superfície “Plana” da amostra.

   •  Baixíssimo arco residual
   •  Não requer processamento por software (dados brutos)
   •  Resultados menos dependentes da localização do scanner

A diferença fundamental entre os instrumentos Park e 
os outros AFM está na arquitetura do scanner. O 
design exclusivo da Park com scanner XY independ-
ente do scanner Z permite uma precisão de dados 
incomparável e com uma resolução nanométrica.

Scanners XY e Z independentes
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Menos de  1 nm

Dados brutos não processados



Medições Precisas de Superfície

“Flat” sample surface as it is!

•  O sinal do detector de baixo ruído no eixo Z é usado em Topografia
•  O detector de baixo ruído no eixo Z é de 0.02 nm 
    em largura de banda extensa
•  Sem erros de medição em nenhuma das extremidades
    Basta calibrar só uma vez (na fábrica)

 Voltagem do eixo Z (Topografia)
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Efeito do erro de medição piezoelétrico

 Detector do eixo Z (Altura)
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Amostra: 1.2 µm Altura Nominal do degrau (step height) (9 µm x 1 µm, 2048 pixels x 128 lines)2

O Melhor detector de baixo ruído no eixo Z do mercado
  
Nossos AFMs estão equipados com os detetores de ruído mais baixos e eficientes do mercado, com 0,02 nm em largura de banda. Isso 
produz uma topografia de amostras de precisão muito elevada, sem ultrapassar os limites da amostra e sem ser necessário calibrar. Essa é só 
mais uma das muitas maneiras do Park NX10 economizar seu tempo, garantindo a obtenção dos melhores resultados.

Topografia exata da amostra, medida pelo detector de baixo ruído no eixo Z

O scanner AFM não manipula dados na topografia de baixo ruído em circuito fechado

Sem erro de medição

Conventional AFM

Conventional AFM Park NX Series

Park NX Series
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     Sensores de Posição XYZ de baixo ruído  
O detector de baixo ruído do eixo Z líder de mercado substitui a tensão 
aplicada como sinal de topografia, enquanto a varredura XY de baixo ruído 
em circuito fechado minimiza os intervalos de varredura para menos de 
0,15% do alcance de varredura.

     Scanner Z de alta velocidade com alcance de 15 µm  
Movido por uma placa piezoelétrica de força elevada e guiado por uma estrutura móvel, o scanner Z 
standard tem uma alta frequência de ressonância, de mais de 9 kHz (normalmente é  de 10.5 kHz) e um 
servomecanismo no eixo Z super rápido, com velocidades de ponteira  superiores a 48 mm/seg. O alcance 
máximo de varredura do scanner Z pode ser aumentado de 15 µm para 30 µm com o scanner Z opcional.

     Scanner Móvel 2D com alcance de 50 µm x 50 µm 
  
O scanner XY consiste em placas piezoelétricas simétricas bidimensionais móveis e de força elevada, que 
permitem um grande movimento ortogonal com o mínimo de deslocamento fora do plano, bem como uma 
resposta elevada, essencial para varreduras de amostras em escala nanométrica. Esta estrutura compacta 
e rígida foi concebida para uma resposta do servo mecanismo ,com o mínimo ruído e alta velocidade.
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     Plataforma de Amostra XY motorizada

A localização da medição da amostra pode ser facilmente controlada 
pela plataforma manual XY integrada. O alcance da plataforma é de
20 mm x 20 mm
 
5     Automação Step-and-Scan  

Utilizando a plataforma motorizada para amostras, 
a função Step-and-Scan permite a obtenção de áreas de 
imagens múltiplas programáveis. Veja como funciona:
 

Essa função automatizada permite um aumento enorme da 
produtividade, reduzindo a necessidade de intervenção permanente 
do usuário durante o processo de varredura.

Efetue a varredura da imagem
Levante o cantílever
Mova a plataforma motorizada para uma coordenada definida pelo usuário
Aproxime
Repita a varredura
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6     Fixador de Amostras de Fácil Acesso   
O design exclusivo do cabeçote do Park NX10’s suporta amostras de até 
50 mm x 50 mm x 20 mm (largura x comprimento x altura) e permite um fácil 
acesso lateral à amostra e à ponteira.
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Park NX10 
A tecnologia mais inovadora de AFM
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Resolução do sinal de 24 bits para os detectores XY e Z
  
    • Resolução de 0,003 nm no XY (50 µm XY)
    • Resolução de 0,001 nm  no Z (15 µm Z)

Processamento Digital do Sinal
  
    • 3 canais flexíveis de sincronização digital
    • Calibração da constante elástica (método térmico)
    • Inclui Controle Digital Q 

Canais de Acesso para Sinal Integrado
  
    • Canais de entrada/saída programáveis
    • 7 entradas e 3 saídas

     Slot de Expansão para Modos e Opções SPM Avançados   
Pode ativar facilmente os Modos Avançados SPM , conectando o módulo opcional na slot de expansão. O 
design modular da série NX permite a compatibilidade entre módulos em toda a linha de produtos da série.

     Engate Automático através do Cabeçote SLD Slide-to-Connect 
    
O cabeçote do AFM pode ser facilmente instalado ou removido, colocando-o no encaixe dovetail apropriado. O cabeçote engata 
então em sua posição de pré-alinhamento e se conecta com o sistema de controle eletrónico, tendo uma repetibilidade de 
posicionamento de alguns mícrons. A baixa luz coerente do SLD (Díodo de Super Luminescência) permite uma imagem precisa de 
superfícies altamente refletora e medições com  total exatidão em espetroscopia Força-distância em pico Newtons. O comprimento 
de onda do SLD elimina problemas de interferência para usuários interessados em combinar o AFM com análises  no espetro visível. 

     Eixo Z motorizado verticalmente alinhado e Plataforma de Foco  
O eixo Z e a plataforma de foco ativam o cantílever com a superfície da amostra, assegurando um campo de 
visão nítido para o usuário. E porque a plataforma de foco é motorizada e controlada por software, possui a 
precisão necessária para amostras transparentes e aplicações de célula líquida.

Tecnologia Digital de 24 Bits e Alta Velocidade    
Todos AFMs da série NX são controlados e processados pelo mesmo dispositivo. O controlador  é 
totalmente digital e possui tecnologia de 24 bits e alta velocidade, e executa na perfeição o modo True 
Non-Contact®  garantindo  assim rapidez e precisão. Com seu design de baixo ruído, e sua unidade de 
processamento de alta velocidade, o controlador é ideal também para medições de precisão de corrente e 
tensão, bem como para imagens em nano escala. A potencialidade do processamento digital do sinal eleva 
ainda mais as funcionalidades de nossas soluções AFM para pesquisas de alto nível, assim como assegura 
o bom desempenho económico do equipamento.

     Observação Direta no Eixo Ótico com Iluminação LED Integrada
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As lentes de objetivas especialmente projetadas para o  Park NX10, possuem um alcance 
de funcionamento bastante extenso (50mm, WD 0,21 NA, resolução de 1,0 µm), 
garantindo uma observação sobre o eixo ótico com uma nitidez ímpar. Isso permite ao 
usuário navegar facilmente através da superfície da amostra, e localizar rapidamente a área 
pretendida. Com as lentes da objetiva EL20x com Long Travel Head, o sensor ampliado do 
CCD permite uma resolução de 0,7 µm sem perda da qualidade visual.



Park NX10 
Veja porque o AFM de maior precisão do Mundo é também o mais simples de utilizar 

A Troca é muito fácil

Mudança Fácil da amostra e da 
ponteira
O design exclusivo do cabeçote permite um acesso lateral fácil, o que 
simplifica a colocação manual de novas ponteiras e amostras . O cantilever 
pode efetuar varreduras sem nenhuma espécie de alinhamento laser 
complexo, usando cantilevers pré-alinhados instalados no respetivo fixador.

O raio laser está sempre focado sobre o cantilever quando substituído

Alinhamento fácil e intuitivo com o raio laser 
Com o suporte pré-alinhado do cantilever, o raio laser é direcionado sobre o cantilever quando o mesmo é colocado no devido 
lugar. Além disso, o recurso de vista invertida natural no eixo ótico, exclusivo da Park Systems, permite localizar facilmente o 
ponto do laser. Tendo em conta que o raio incide verticalmente sobre o cantilever, é possível focar intuitivamente o raio no 
eixo X e Y, rodando os respetivos botões sempre que desejar mudar de posição. Como resultado, acha-se o laser com muita 
facilidade, e seu posicionamento no PSPD é automático, utilizando a interface do usuário para alinhamento.



Nosso sistema de aproximação da ponteira sobre a amostra não requer 
qualquer intervenção do usuário e acontece apenas 10 segundos depois 
de colocada a amostra no cantilever. Enquanto monitora a resposta do 
cantilever, o Park NX10 pode iniciar uma aproximação automática sobre 
a amostra em 10 segundos. O rápido feedback do scanner Z de alta 
velocidade e o processamento de sinal de baixo ruído, assegurado pelo 
controlador digital NX, permite o acesso à amostra sem qualquer 
necessidade de intervenção do usuário. 

Rápida Aproximação da ponteira com 
Iluminação
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Sem controle térmico

Tempo decorrido (Horas)

Cabine Acústica com Controle Ativo de Temperatura
Projetada exclusivamente para o Park NX10, a Cabine Acústica dispõe de controle ativo de temperatura para garantir um ambiente térmico 
estável. O Park NX10 dispõe também de isolamento contra vibrações e está completamente isolado de interferências acústicas e luminosas 
externas, de modo a que nada comprometa a sua precisão.

• Controles de fácil utilização  –o design inovador dos controles permite ao Park NX10 alcançar rapidamente o equilíbrio térmico.
• Varreduras mais rápidas  – estabilidade térmica inferior a 0,05ºC somente 10 minutos depois de fechar a porta da Cabine Acústica.



Park NX10
Adapta-se a qualquer projeto

Amostra alta 1.5 µm de altura do degrau
Modo de varredura: Non-contact, Topografia a partir do sensor de posição do eixo Z   

Amostra irregular Filme de Tungstenio 
Modo de varredura: Non-contact, Topografia a partir do sensor de posição do eixo Z

1 Amostra lisa Degraus atómicos de um disco de safira
0.3 nm de altura do degrau, Modo de varredura: Non-contact, 
Topografia a partir do sensor de posição do eixo Z

2

3 Amostra regular Fibra de Colágeno
Modo de varredura: Non-contact, Topografia a partir do sensor de posição do eixo Z4

A grande variedade de modos de varredura e o design modular da série NX, permite uma fácil adaptação 

às necessidades de qualquer projeto de microscopia por varredura de sonda.

Propriedades elétricas
  

 •  AFM Condutivo

 •  Espectroscopia I-V

 •  SPM com  Kelvin Probe Microscopy (SKPM/KPM)

 •  SKPM de Alta Tensão

 •  Microscopia de Varredura de Capacidade (SCM)

 •  Microscopia de Varrredura Spreading-Resistance(SSRM)

 •  Microscopia de Tunelamento com Varredura (STM)

 •  Espectroscopia de Tunelamento  com Varredura (STS)

 •  Mapeamento Fotocorrente em função do tempo (Tr-PCM)

Propriedades Óticas
   

 •  Espectroscopia Raman Ponteira Reforçada (TERS)

 •  Mapeamento Fotocorrente em função do tempo (Tr-PCM)

Imagens Standard
   

 •  AFM True Non-Contact®

 •  Contato Básico AFM e Campo Escuro 

 •  Microscopia de Força Lateral (LFM)

 •  Imagem de Fase

Propriedades Químicas
   

 •  Microscopia de Força Química com ponteira funcionalizada

 •  Microscopia Eletroquímica (EQ-STM e EQ-AFM) Propriedades Dielétricas/Piezoelétricas
   

 •  Microscopia de Força Elétrica (EFM)

 • EFM de Contato Dinâmico (DC-EFM)

 •  Microscopia de Força Piezoelétrica (PFM)

 • PFM de Alta Tensão

Propriedades Magnéticas
   

 •  Microscopia de Força Magnética (MFM)

 •  MFM regulável

Propriedades Térmicas 
   

 •  Microscopia de Varredura Térmica (SThM)



Opções

Propriedades Mecânicas
   

 •  Microscopia de Modulação de Força (FMM)

 •  Nano indentação

 •  Nano litografia

 •  Nano litografia de alta tensão

 •  Nano manipulação

 •  Microscopia com Piezo Resposta de Força (PFM)

Medições de Força
   

 •  Espetroscopia Força-Distância (F-D)

 •  Imagem Força Volume

 •  Calibração da Constante elástica

     Por método térmico

Propriedades Dielétricas/Piezoelétricas
   

 •  Microscopia de Força Elétrica (EFM)

 • EFM de Contato Dinâmico (DC-EFM)

 •  Microscopia de Força Piezoelétrica (PFM)

 • PFM de Alta Tensão

Propriedades Magnéticas
   

 •  Microscopia de Força Magnética (MFM)

 •  MFM regulável

Cabeçotes para Scanner Z 
  •  Cabeçote de 15 µm 
  •  Cabeçote de 30 µm
  •  Amplo acesso ótico lateral

 Scanners XY 
  •  Scanner XY 10 µm x 10 µm 
  •  Scanner XY 50 µm x 50 µm 
  •  Scanner XY 100 µm x 100 µm

Controle de Temperatura   
  •  Heating & Cooling Stage (0~180 ºC)
  •  250 ºC Heating Stage
  •  600 ºC Heating Stage

Células Líquidas 
  •  Célula líquida universal
  •  Célula para eletroquímica
  •  Célula líquida aberta

Sonda para Líquidos 
  •  Concebida para ambientes líquidos
  •  Resistente a soluções-tampão incluindo ácidos
  •  AFM de Contato e Não Contato para imagens em ambiente líquido

Suporte para chip estilo clip   
  •  Pode ser utilizado com cantilever não fixo
  •  Função de polarização da sonda disponível para EFM e AFM condutiva 
  •  Tensão de Polarização da Ponteira: -10 V a 10 V

Gerador de Campo Magnético
 
  •  Aplicando um campo magnético  externo paralelo a superficie da amostra
  •  Campo magnético regulável
  •  Alcance: -300 a 300 gauss
  •  Com núcleo de ferro puro e duas bobines solenóides



Park NX10
Especificações

Scanner Scanner XY  Scanner Z  

Observação Objective lens

Eletrónica Processamento de sinal Funções integradas Acesso de sinais externos

Opções/Modos

Park Systems  O Microscópio de Força Atómica mais confiável

Scanner XY móvel de modulo único, com controle em circuito fechado
Alcance: 50 µm × 50 µm (opcional 10 µm × 10 µm or 100 µm × 100 µm)
Resolução: 0.05 nm
Ruido do detector de posição: < 0.25 nm (largura de banda: 1 kHz)
Movimento fora do plano: < 2 nm (numa varredura de 40 µm)

ADC: 18 canais
4 canais ADC de alta velocidade (64 MSPS)
ADCs de 24 bits para sensor de posição dos scanners X, Y, e Z 
DAC: 12 canais
2 canais DAC de alta velocidade (64MSPS)
DACs de 20 bits para sensor de posição so scanner X, Y,e Z
Dimensão maxima dos dados: 4096 x 4096 pixels

Observação direta no eixo da superfície da amostra e cantilever
Campo de visão: 480 × 360 µm (com lente objetiva 10×)
CCD: 1 Mpixel (resolução pixel: 0.4 µm)

Scanner móvel guiado por força elevada
Alcance: 15 µm (opcional 30 µm)
Resolução: 0.015 nm
Ruido do detector de posição: 0.03 nm (largura de banda:1 kHz)
Frequência de Ressonância: > 9 kHz (freq. típica 10.5 kHz)
Ruido de topografia: < 0.03 nm (0.02 nm típico)

3 canais de amplificador digital flexivel sincronizado
Calibração da Constante elástica (Método term. opcional)
Controle Digital Q 

20 entradas/saídas de sinais
5 saídasTTL : EOF, EOL, EOP, Modulação,
e polarização AC 

10x (0.21NA) lentes de alcance ultra longo (resolução 1µm)
20x (0.42 NA) lentes de longo alcance e alta resolução (resolução 0.6 µm)

Imagem Standard Propriedades Químicas Propriedades Dielétricas/Piezoelétricas

Propriedades MagnéticasMedição de Força Propriedades Óticas

•  AFM True Non-Contact 
•  AFM de contato básico e DFM
•  Microscopia de Força (LFM)
•  Imagem de fase

•  Microscopia de Força Química com ponteira funcionalizada
•  Microscopia Eletroquímica (EC-STM e EC-AFM)

•  Microscopia de Força Elétrica (EFM)
•  EFM de Contato Dinâmico (DC-EFM)
•  Microscopia com Piezo Resposta de Força (PFM)
•  PFM de Alta Tensão

•  Microscopia de Força Magnética (MFM)
•  MFM Regulável

•  Espetroscopia Força- Distância (F-D)
•  Imagem Força Volume 

•  Espectroscopia Raman Ponteira Reforçada (TERS)
•  Mapeamento Fotocorrente em função do tempo (Tr-PCM)

Propriedades elétricas Propriedades mecânicas Propriedades Térmicas

•  AFM Condutiva
•  Espetroscopia I-V
•  SPM com sonda de Kelvin (SKPM/KPM)
•  SKPM de Alta Tensão
•  Microscopia de Varredura de Capacidade (SCM)
•  Microscopia de Varredura Spreading-Resistance  (SSRM)
•  Microscopia de Tunelamento com Varredura (STM)
•  Espetroscopia de Tunelamento com Varredura (STS)
•  Mapeamento por Fotocorrente em função do tempo (Tr-PCM)

•  Microscopia de Modulação de Força(FMM)
•  Nano indentação
•  Nano litografia
•  Nano litografia de Alta tensão
•  Nano manipulação
•  Microscopia com Piezo Resposta de Força (PFM)

•  Microscopia de Varredura Térmica (SThM)

Plataforma

Software NXP NXI

Dimensão da Amostra: até 100 mm x 100 mm, espessura até 20 mm 
Peso da amostra: até 500 g
Movimento no eixo XY: 20 mm x 20 mm
Movimento no eixo Z: 25 mm
Movimento plataforma de foco: 15 mm

Software de controle de sistema dedicado e aquisição de dados
Ajuste de parâmetros de feedback em tempo real
Controle de scripts por programas externos (opcional)

Software de análise de dados AFM

Célula de Eletroquímica
Célula Líquida Universal com Controle de Temperatura
Plataformas para a Amostra com Controle de Temperat.
Gerador de Campo Magnético

Acessórios
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Park Systems 
Apresenta o melhor AFM do Mercado: precisão e fácil utilização

www.parkAFM.com

Há mais de 25 anos, nascia a Park Systems na 
Universidade de Stanford, aonde o Dr. Sang-il 
Park, fundador, trabalhava como parte 
integrante do grupo que foi pio neiro no 
desenvolvimento da tecnologia AFM. Após 
aperfeiçoar essa tecnologia, ele prosseguiu com 
a criação do primeiro AFM comercial, dando 
assim origem ao nascimento da Park Systems

A Park Systems trabalha diariamente para 
manter o espírito inovador desde o início de 
suas atividades. Ao longo de nossa longa 
história, temos honrado nossos compromissos 
de apresentar o AFM de maior precisão e fácil 
utilização do mercado, com funções revolu-
cionárias como o modo True Non-ContactTM e 
vários softwares automatizados. Não nos 
contentamos com o sucesso do passado. 
Nossos produtos são concebidos com o mesmo 
cuidado e criatividade do princípio, permitindo 
que você se concentre na obtenção de resulta-
dos sem se preocupar com a integridade de 
suas ferramentas.

A sede mundial fica localizada na

Korean Advanced Nanotechnology Center (KANC) em Suwon, Coreia.

Rua Araraquara, 335 – São Bernardo do Campo 
São Paulo – Brazil
Tel: +55 11 4178-7070 Web: anacomci.com.br
Email: anacom@anacomci.com.br

EUROPA

OCEANIA

França +33-1-6953-8023

Alemanha+49-6103-30098-0

Itália +39-02-9009-3082

Israel +972-3-923-9666

Suíça +41-22-788-9186

Romênia   +40-21-313-5655  
Rússia  +7 (495) 22-11-208

Espanha e Portugal +34-902-244-343

Turquia +90-312-236-42-0708

RU e Irlanda +44(0)1372-378-822

Benelux, Escandinávia, e Báltico +31-184-64-0000

Austrália e Nova Zelândia +61-2-9319-0122

SEDES ASIA
SEDE MUNDIAL +82-31-546-6800

SEDE CONT. AMERICANO +1-408-986-1110

SEDE JAPÃO +81-3-3219-1001

SEDE SE ASIATICO +65-6634-7470

AMERICA
EUA  +1-408-986-1110

Canadá  +1-888-641-0209

Brasil +55-11-4178-7070

Chile +56-2-2245-4805  
Colômbia  +57-347-0060  
Equador  +593-2-284-5287

México  +52-818-374-9000 

China +86-10-6401-0651

Índia +91-22-666-33-915

Indonésia +62-21-384-6464

Malásia  +60-3-8075-2268

Pakistan +92-51-4444-112
Filipinas +632-807-2712

Arábia Saudita +966-2-640-5846

Taiwan +886-2-2755-2266

Tailândia +662-668-2436

EAU +971-4-339-2603

Vietnã +84-4-35620516




