BÁO GIÁ ĐẠI LÝ ĐIỆN THÔNG MINH BROADLINK - KAWA
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GIÁ ĐẠI LÝ

GIÁ LẺ

NHÀ THÔNG MINH BROADLINK
Trung tâm điều khiển nhà thông minh Broadlink RM-Pro

RM-PRO

- Tích hợp sóng hồng ngoại 360 độ để điều khiển các thiết bị gia dụng trong nhà như TV, điều hòa,
đầu đĩa...
- Tích hợp sóng radio để điều khiển các công tắc, ổ cắm phạm vi đến 50m xuyên tường xuyên vật cản
- Kết nối internet thông qua wifi cho phép điều khiển tại nhà hoặc từ xa thông qua SmartPhone,
Tablet
- Thiết lập được các kịch bản thông minh như hẹn giờ, các ngữ cảnh bật tắt và quản lý đồng thời
nhiều thiết bị
- Cài đặt đơn giản trực tiếp trên SmartPhone, Tablet
- Điệp áp sử dụng 5V, có sẵn adapter kèm theo

770,000

1,100,000

560,000

800,000
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900,000
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1,000,000

980,000

1,400,000

Công tắc cảm ứng Broadlink 1 nút TC2-1US

TC2-1US

Bật tắt chạm cảm ứng, mặt kính cường lực sang trọng trong suốt.
Kết nối với trung tâm RM-Pro bằng sóng radio để điều khiển qua SmatPhone, Tablet.
Dễ dàng lắp đặt chỉ cần thay thế cho các mặt công tắc thủ công truyền thống
Màu sắc: trắng. Kiểu dáng: Hình chữ nhật lắp vừa đế âm thông dụng trên thị trường
Công suất chịu tải 300W với đèn sợi đốt; 100W với đèn compact / đèn led

Công tắc cảm ứng Broadlink 2 nút TC2-1US

TC2-2US

Bật tắt chạm cảm ứng, mặt kính cường lực sang trọng trong suốt.
Kết nối với trung tâm RM-Pro bằng sóng radio để điều khiển qua SmatPhone, Tablet.
Dễ dàng lắp đặt chỉ cần thay thế cho các mặt công tắc thủ công truyền thống
Màu sắc: trắng. Kiểu dáng: Hình chữ nhật lắp vừa đế âm thông dụng trên thị trường
Công suất chịu tải 300W với đèn sợi đốt; 100W với đèn compact / đèn led

Công tắc cảm ứng Broadlink 3 nút TC2-1US

TC2-3US

Bật tắt chạm cảm ứng, mặt kính cường lực sang trọng trong suốt.
Kết nối với trung tâm RM-Pro bằng sóng radio để điều khiển qua SmatPhone, Tablet.
Dễ dàng lắp đặt chỉ cần thay thế cho các mặt công tắc thủ công truyền thống
Màu sắc: trắng. Kiểu dáng: Hình chữ nhật lắp vừa đế âm thông dụng trên thị trường
Công suất chịu tải 300W với đèn sợi đốt; 100W với đèn compact / đèn led

Bộ báo động thông minh Alarm Kit Broadlink S1
Bao gồm:

Broadlink S1

HÌNH ẢNH

MÃ HÀNG

- Bộ xử lý trung tâm cắm vào ổ cắm điện có khả năng kết nối wifi
- Cảm biến chuyển động hồng ngoại tần số 433Hz phát hiện tín hiệu chuyển động và gửi về bộ xử lý
- Cảm biến mở cửa phát hiện việc tách mở cánh cửa và gửi tín hiệu về bộ xử lý
- Remote điều khiển từ xa để tắt mở báo động
Chức năng:
Các đầu dò, cửa từ phát hiện tín hiệu và gửi về bộ xử lý, thông qua đó gửi tín hiệu cảnh báo tới điện
thoại hoặc kết hợp với bộ RM-PRO thực hiện bật hoặc tắt các thiết bị khác trong hệ thống nhà thông
minh tùy theo người dùng cài đặt.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

GIÁ ĐẠI LÝ

GIÁ LẺ

NHÀ THÔNG MINH KAWA
Công tắc cảm ứng Kawa 1 nút KW-CT1

KW-CT1B
KW-CT1W

Bật tắt chạm cảm ứng, mặt kính cường lực sang trọng trong suốt.
Dễ dàng lắp đặt chỉ cần thay thế cho các mặt công tắc thủ công truyền thống
Sử dụng sóng Radio RF433 có thể dùng điều khiển để bật tắt từ xa xuyên vật cản
Kết nối với trung tâm RM-Pro bằng sóng radio để điều khiển qua SmatPhone, Tablet.
Màu sắc: đen/trắng tùy chọn
Kích thước: 120 x 72 x 42mm, hình chữ nhật lắp vừa đế âm thông dụng trên thị trường
Công suất chịu tải mỗi kênh: 300W với đèn sợi đốt; 100W với đèn đèn led

448,000

640,000

Công tắc cảm ứng Kawa 2 nút KW-CT2

KW-CT2B
KW-CT2W

Bật tắt chạm cảm ứng, mặt kính cường lực sang trọng trong suốt.
Dễ dàng lắp đặt chỉ cần thay thế cho các mặt công tắc thủ công truyền thống
Sử dụng sóng Radio RF433 có thể dùng điều khiển để bật tắt từ xa xuyên vật cản
Kết nối với trung tâm RM-Pro bằng sóng radio để điều khiển qua SmatPhone, Tablet.
Màu sắc: đen/trắng tùy chọn
Kích thước: 120 x 72 x 42mm, hình chữ nhật lắp vừa đế âm thông dụng trên thị trường
Công suất chịu tải mỗi kênh: 300W với đèn sợi đốt; 100W với đèn đèn led
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Công tắc cảm ứng Kawa 3 nút KW-CT3

KW-CT3B
KW-CT3W

Bật tắt chạm cảm ứng, mặt kính cường lực sang trọng trong suốt.
Dễ dàng lắp đặt chỉ cần thay thế cho các mặt công tắc thủ công truyền thống
Sử dụng sóng Radio RF433 có thể dùng điều khiển để bật tắt từ xa xuyên vật cản
Kết nối với trung tâm RM-Pro bằng sóng radio để điều khiển qua SmatPhone, Tablet.
Màu sắc: đen/trắng tùy chọn
Kích thước: 120 x 72 x 42mm, hình chữ nhật lắp vừa đế âm thông dụng trên thị trường
Công suất chịu tải mỗi kênh: 300W với đèn sợi đốt; 100W với đèn đèn led

Công tắc cảm ứng Kawa 4 nút KW-CT4

KW-CT4B
KW-CT4W

KW-RM08

Bật tắt chạm cảm ứng, mặt kính cường lực sang trọng trong suốt.
Dễ dàng lắp đặt chỉ cần thay thế cho các mặt công tắc thủ công truyền thống
Sử dụng sóng Radio RF433 có thể dùng điều khiển để bật tắt từ xa xuyên vật cản
Kết nối với trung tâm RM-Pro bằng sóng radio để điều khiển qua SmatPhone, Tablet.
Màu sắc: đen/trắng tùy chọn
Kích thước: 120 x 72 x 42mm, hình chữ nhật lắp vừa đế âm thông dụng trên thị trường
Công suất chịu tải mỗi kênh: 300W với đèn sợi đốt; 100W với đèn đèn led

Điều khiển từ xa Kawa KW-RM08
Điều khiển từ xa sóng radio RF433 8 nút
Điều khiển được tới 8 thiết bị, xuyên tường xuyên vật cản

Ổ cắm đôi Kawa KW-SC02

KW-SC02

Mặt kính cường lực sang trọng trong suốt.
Đồng bộ thiết kế với công tắc chạm cảm ứng
Màu sắc: đen/trắng tùy chọn
Kích thước: 120 x 72 x 42mm, hình chữ nhật lắp vừa đế âm thông dụng trên thị trường

Mặt kính cường lực lắp thiết bị điện KW-MP3

KW-MP3B
KW-MP3W

Mặt kính cường lực sang trọng trong suốt. Đồng bộ thiết kế với công tắc chạm cảm ứng
Sử dụng để lắp các loại mặt Công tắc; Ổ cắm; Hạt TV; Hạt mạng rời
Màu sắc: đen/trắng tùy chọn
Kích thước: 120 x 72 x 42mm, hình chữ nhật lắp vừa đế âm thông dụng trên thị trường

TÀI KHOẢN NHẬN THANH TOÁN:
* Công ty TNHH Đầu tư HTA Việt Nam - 0081100768003 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - CN Trần Duy Hưng
* Nguyễn Mạnh Hùng - Tài khoản số 0011 0035 790 72 - tại Ngân hàng Vietcombank - Sở giao dịch
* Nguyễn Mạnh Hùng - Tài khoản số 104 005 678 575 - tại Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Chương Dương
* Nguyễn Mạnh Hùng - Tài khoản số 1221 0000 1719 95 - tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Thành
* Nguyễn Mạnh Hùng - Tài khoản số 1450 205 133 150 tại Ngân hàng Nông nghiệp - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
* Nguyễn Mạnh Hùng - Tài khoản số 103 203 437 120 17 - tại Ngân hàng Techcombank Hà Nội
* Nguyễn Mạnh Hùng - Tài khoản số 0330 1010 980 881 - Tại Ngân hàng Hàng Hải - Chi nhánh Hà Nội
Các thông số kỹ thuật, giá cả có thể thay đổi mà không kịp thông báo trước.
Hàng mới mua trong vòng 30 ngày nếu có lỗi được đổi mới ngay (điều kiện là còn nguyên tem không bị trầy sước móp méo)
Hàng đã mua không đổi, trả lại. Không bảo hành với các nguyên nhân chủ quan sét đánh, sai điện áp, cháy nổ…
Hình thức thanh toán: Thanh toán ngay bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt
Miễn phí giao hàng tại Nội thành Hà Nội và ra Bến xe với đơn hàng từ 2 triệu trở lên (đơn hàng dưới 2 triệu thu 30,000 tiền cước giao hàng)

