
CÔNG TẮC 1 NÚT
Mã sản phẩm: LM - S1

•      Điện áp hoạt động: 80-270V ~ 50-60 Hz
•     Công suất tiêu thụ không tải: <0.5W
•     Nhiệt độ hoạt động: 0°C – 50°C
•     Công suất tải: 10A/1 kênh
•     Truyền thông: Zigbee HA 1.2
•     Kích thước: 
               Vuông:  95 x 95 x 31.5 mm
               Chữ nhật:  121.5 x 80 x 33.2 mm
•      Bảo hành 24 tháng
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Giá thành: 1.650.000đ

CÔNG TẮC 3 NÚT
Mã sản phẩm: LM - S3

•      Điện áp hoạt động: 80-270V ~ 50-60 Hz
•      Công suất tiêu thụ không tải: <0.5W
•      Nhiệt độ hoạt động: 0°C  – 50°C
•      Công suất tải: 10A/1 kênh
•      Truyền thông: Zigbee HA 1.2
•      Kích thước: 
              Vuông :  95 x 95 x 31.5 mm
 Chữ nhật:  121.5 x 80 x 33.2 mm
•      Bảo hành 24 tháng

 

Giá thành: 1.760.000đ

CÔNG TẮC 4 NÚT
Mã sản phẩm: LM - S4

•      Điện áp hoạt động: 80-270V ~ 50-60 Hz
•      Công suất tiêu thụ không tải: <0.5W
•      Nhiệt độ hoạt động: 0°C – 50°C
•      Công suất tải: 10A/1 kênh 
•      Truyền thông: Zigbee HA 1.2
•      Kích thước: 
               Vuông :  95 x 95 x 31.5 mm
               Chữ nhật:  121.5 x 80 x 33.2 mm
•      Bảo hành 24 tháng 

Giá thành: 1.815.000đ

CÔNG TẮC 2 NÚT
Mã sản phẩm: : LM – S2

•     Điện áp hoạt động: 80-270V ~ 50-60 Hz
•     Công suất tiêu thụ không tải: <0.5W
•     Nhiệt độ hoạt động: 0°C – 50°C
•     Công suất tải: 10A/1 kênh
•      Truyền thông: Zigbee HA 1.2
•      Kích thước: 
                   Vuông:  95 x 95 x 31.5 mm
                   Chữ nhật:  121.5 x 80 x 33.2 mm
•      Bảo hành 24 tháng

Giá thành: 1.705.000đ

Vuông Chữ nhật

Vuông Chữ nhật Vuông Chữ nhật

Vuông Chữ nhật

LM – S1 là công tắc bật/tắt 1 kênh tải đầu ra. Sử 
dụng công nghệ truyền thông Zigbee cho phép 
điều khiển từ xa trên smartphone, máy tính bảng. 
Mặt kính cường lực chống xước, viền nhôm nguyên 
khối sang trọng, tăng thêm vẻ đẹp hiện đại cho 
ngôi nhà

LM - S3 là công tắc bật/tắt 3 kênh tải đầu ra. Sử 
dụng công nghệ truyền thông Zigbee cho phép 
điều khiển từ xa trên smartphone, máy tính bảng. 

LM - S4 là công tắc bật/tắt 4 kênh tải đầu ra, sử 
dụng công nghệ điện dung và truyền thông Zigbee, 
giúp khách hàng điều khiển từ xa trên smartphone, 
máy tính bảng. 

LM – S2 là công tắc bật/tắt 2 kênh tải đầu ra. Sử 
dụng công nghệ truyền thông Zigbee cho phép 
điều khiển từ xa trên smartphone, máy tính bảng. 
Mặt kính cường lực hiện đại, viền nhôm nguyên 
khối làm tăng phần tinh tế, sang trọng cho ngôi 
nhà.
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Vuông Chữ nhật Vuông Chữ nhật

CÔNG TẮC 1 NÚT
NGUỒN 1 DÂY
Mã sản phẩm: LM - S1L

•     Điện áp hoạt động: 80-270V ~ 50-60Hz
•     Công suất tiêu thị không tải: <0.5W
•     Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
•     Công suất tải: Đèn sợi đốt: 500W và Led : 150W
•     Truyền thông: Zigbee HA 1.2
•     Kích thước: 
                       Vuông :  95 x 95 x 31.5 mm
                       Chữ nhật:  121.5 x 80 x 33.2 mm
•      Bảo hành 24 tháng 

Giá thành: 1.815.000đ

CÔNG TẮC 3 NÚT
NGUỒN 1 DÂY
Mã sản phẩm: LM - S3L

•      Điện áp hoạt động: 80-270V ~ 50-60Hz
•      Công suất tiêu thị không tải: <0.5W
•      Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
•      Công suất tải: Đèn sợi đốt: 500W và Led : 150W
•       Truyền thông: Zigbee HA 1.2
•      Kích thước: 
                     Vuông :  95 x 95 x 31.5 mm
                     Chữ nhật:  121.5 x 80 x 33.2 mm
•      Bảo hành 24 tháng 

Giá thành: 1.870.000đ

CÔNG TẮC 4 NÚT
NGUỒN 1 DÂY
Mã sản phẩm: LM - S4L

•      Điện áp hoạt động: 80-270V ~ 50-60Hz
•      Công suất tiêu thị không tải: <0.5W
•      Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
•      Công suất tải: Đèn sợi đốt: 500W và Led : 150W
•      Truyền thông: Zigbee HA 1.2
•      Kích thước: 
                    Vuông :  95 x 95 x 31.5 mm
                    Chữ nhật:  121.5 x 80 x 33.2 mm
•      Bảo hành 24 tháng

Giá thành: 1.870.000đ

CÔNG TẮC 2 NÚT
NGUỒN 1 DÂY
Mã sản phẩm: : LM – S2L

•      Điện áp hoạt động: 80-270 V ~ 50-60Hz
•      Công suất tiêu thị không tải: <0.5W
•      Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
•      Công suất tải: Đèn sợi đốt: 500W và Led : 150W
•      Truyền thông: Zigbee HA 1.2
•      Kích thước: 
                      Vuông :  95 x 95 x 31.5 mm 
                      Chữ nhật:  121.5 x 80 x 33.2 mm
•      Bảo hành 24 tháng 

Giá thành: 1.815.000đ

Vuông Chữ nhật Vuông Chữ nhật

LM-S1L là công tắc bật/tắt 1 kênh tải đầu ra, không 
dùng dây mát. Sử dụng công nghệ truyền thông  
Zigbee, giúp khách hàng điều khiển trên smartphone, 
máy tính bảng.  

LM-S2L là công tắc bật/tắt 2 kênh tải đầu ra, không 
dùng dây mát. Sử dụng công nghệ truyền thông  
Zigbee, giúp khách hàng điều khiển trên smartphone, 
máy tính bảng. 

LM-S4L là công tắc bật/tắt 4 kênh tải đầu ra, không 
dùng dây mát. Sử dụng công nghệ truyền thông  
Zigbee,  điều khiển thông qua smartphone, máy 
tính bảng. 

LM-S3L là công tắc bật/tắt 3 kênh tải đầu ra, không 
dùng dây mát. Sử dụng công nghệ truyền thông  
Zigbee, giúp khách hàng điều khiển bằng smartphone, 
máy tính bảng.

BẢNG GIÁ 2018
NHÀ THÔNG MINH
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Vuông Chữ nhật

Ổ CẮM - 16A
Mã sản phẩm: LM - SK

– 80°C•     Nhiệt độ hoạt động: 0°C 

•
     Kích thước:  

                 Vuông:  95 x 95 x 31,5 mm;
                 Chữ nhật:  121,5 x 80 x 33.2 mm
•     Bảo hành 24 tháng

Giá thành: 693.000đ

•     Nhiệt độ hoạt động: 0°C  – 80°C
•     Kích thước: 
              Vuông :  95 x 95 x 31.5 mm
 Chữ nhật:  121.5 x 80 x 33.2 mm
•      Bảo hành 24 tháng 

LUXURY
CÔNG TẮC VIỀN VÀNG

BÁO GIÁ

Vuông Chữ nhật

Ổ TIVI, MẠNG/ĐIỆN THOẠI
Mã sản phẩm: LM - ITV

Giá thành:  759.000đ

Mã sản phẩm: LM - SG

Giá thành: 2.530.000đ

LUXURY 
Ổ CẮM (Điện, Anten, Mạng...)
Mã sản phẩm: LM - SKG

Giá thành: 1.100.000đ

Là bộ ổ cắm được mạ viền vàng sang trọng, tinh tế 
cho ngôi nhà

Là bộ công tắc cao cấp có kích thước, tính năng, 
thông số kĩ thuật và chế độ bảo hành tương tự bộ  
1, 2, 3, 4 nút. Đặc biệt được mạ viền vàng sang 
trọng, tinh tế.
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BĐK CÔNG SUẤT CAO
1 NÚT

BĐK CÔNG SUẤT CAO
3 NÚT

BĐK CÔNG SUẤT CAO
2 NÚT

Mã sản phẩm: LM - HP1

Giá thành: 1.705.000đ

Mã sản phẩm: LM - HP3

Giá thành: 1.815.000đ

BỘ ĐIỀU KHIỂN 
CỬA CUỐN
Mã sản phẩm: LM - S3D

Giá thành: 1.760.000đ

Mã sản phẩm: : LM - HP2 

Giá thành: 1.760.000đ

Vuông Chữ nhật

Vuông Chữ nhật Vuông Chữ nhật

Vuông Chữ nhật

LM - HP2 là công tắc dùng để bật/tắt các thiết bị 
công suất cao như: bình nóng lạnh, điều hòa, máy 
bơm nước ... tối đa 1 nút công suất cao và 1 
thường.

LM - HP1 là công tắc dùng để bật/tắt các thiết bị 
công suất cao như: bình nóng lạnh, điều hòa, máy 
bơm nước... Có 1 nút công suất cao. Sử dụng công 
nghệ truyền thông zigbee giúp khách hàng điều 
khiển trên smartphone, máy tính bảng. 

•     Điện áp hoạt động: 80-270V ~ 50-60 Hz
•     Công suất tiêu thụ không tải: <0.5W
•     Nhiệt độ hoạt động: 0°C – 50°C
•     Công suất tải: 17A/kênh công suất cao,       
10A/ kênh công suất thường
•     Truyền thông: Zigbee HA 1.2
•     Kích thước: 
               Vuông :  95 x 95 x 31.5 mm
 Chữ nhật:  121.5 x 80 x 33.2 mm
•     Bảo hành 24 tháng 

LM - S3D là công tắc dùng để đóng/mở cửa cuốn, 
sử dụng công nghệ truyền thông zigbee giúp khách 
hàng điều khiển từ xa trên điện thoại, máy tính 
bảng, làm cho ngôi nhà trở nên tiện nghi hơn.

•      Điều khiển từ xa
•     Nguồn cấp: 80-270V ~ 50-60 Hz
•     Tín hiệu đầu ra: 220V/24V
•     Nhiệt độ hoạt động: 0°C  – 50°C
•     Truyền thông: Zigbee HA 1.2
•     Kích thước: 
               Vuông:  95 x 95 x 31.5 mm
               Chữ nhật:  121.5 x 80 x 33.2 mm
•     Bảo hành 24 tháng

•      Điện áp hoạt động: 80-270V ~ 50-60 Hz
•      Công suất tiêu thụ không tải: <0.5W
•      Nhiệt độ hoạt động: 0°C – 50°C
•      Công suất tải: 17A/kênh 
•      Truyền thông: Zigbee HA 1.2
•      Kích thước: 
               Vuông :  95 x 95 x 31.5 mm
 Chữ nhật :  121.5 x 80 x 33.2 mm
•      Bảo hành 24 tháng 

LM – HP3 là công tắc dùng để bật/tắt các thiết bị 
công suất cao như: bình nóng lạnh, điều hòa, máy 
bơm nước ... tối đa 1 nút công suất cao và 2 nút 
thường.

•     Điện áp hoạt động: 80-270V ~ 50-60 Hz
•     Công suất tiêu thụ không tải: <0.5W
•     Nhiệt độ hoạt động: 0°C – 50°C
•      Công suất tải: 17A/kênh công suất cao, 10A/ 
kênh công suất thường
•     Truyền thông: Zigbee HA 1.2
•     Kích thước: 
               Vuông :  95 x 95 x 31.5 mm
 Chữ nhật:  121.5 x 80 x 33.2 mm
•     Bảo hành 24 tháng 

BẢNG GIÁ 2018
NHÀ THÔNG MINH
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BỘ ĐIỀU KHIỂN 
CỬA CỔNG

BỘ ĐIỀU KHIỂN 
HỒNG NGOẠI

CẢM BIẾN CỬA
Mã sản phẩm: LM - G

2

Giá thành: 1.650.000đ

Mã sản phẩm: LM - IRZ

Giá thành: 1.650.000đ

AMLY KHÔNG DÂY 
Mã sản phẩm: LM - MA

Giá thành: 3.850.000đ

Mã sản phẩm: : LM - DSZ

Giá thành: 1.210.000đ
Vuông Chữ nhật

Cảm biến cửa giúp bảo vệ ngôi nhà của bạn, tự 
động kích hoạt các thiết bị an ninh như: còi hú, đèn 
xoáy, rèm, đèn… Đồng thời cảnh báo đến điện 
thoại hoặc máy tính bảng khi phát hiện ngôi nhà bị 
đột nhập trái phép.

LM - G là công tắc dùng để đóng/mở cửa cổng, sử 
dụng công nghệ truyền thông zigbee giúp khách 
hàng điều khiển từ xa trên điện thoại, máy tính 
bảng làm cho ngôi nhà tiện nghi hơn.

•     Nguồn cấp: Pin CR2477 3V 1000mAh
•     Nhiệt độ hoạt động: 0°C – 50°C
•     Thời gian sử dụng pin: 1,5 năm
•     Truyền thông: Zigbee HA 1.2
•     Kích thước: 36 x 36 x 15mm
•     Khối lượng: 29 gr
•     Bảo hành 24 tháng

Âm ly không dây là thiết bị có chức năng khuếch 
đại tín hiệu xử lý, giúp quý khách hàng có những 
trải nghiệm âm nhạc ở bất cứ đâu trong ngôi nhà. 
Amply sử dụng công nghệ truyền thông không dây 
Zigbee – tiêu chuẩn 802.15.4.

•     Nguồn cấp: 19.5 VDC/ 1A
•     Nhiệt độ hoạt động: 0°C – 50°C
•     Truyền thông: Wifi
•     Kích thước: 151,5 x 67,5 x 24,2 mm
•     Bảo hành 24 tháng

•      Điện áp hoạt động: 80-270V ~ 50-60 Hz
•      Công suất tiêu thụ không tải: <0.5W
•      Nhiệt độ hoạt động: 0°C – 50°C
•      Truyền thông: Zigbee HA 1.2
•      Kích thước: 
               Vuông :  95 x 95 x 31.5 mm
 Chữ nhật :  121.5 x 80 x 33.2 mm
•      Bảo hành 24 tháng 

LM – IRZ giúp khách hàng điều khiển các thiết bị: 
tivi, quạt, điều hòa, ... thông qua điện thoại, máy 
tính bảng mà không cần dùng tới Remote. Bộ điều 
khiển hồng ngoại có thể học và lưu 1.000 lệnh của 
remote điều khiển.

•     Nguồn cấp: 5 VDC/ 1A
•     Nhiệt độ hoạt động: 0°C – 50°C
•     Góc điều khiển: 360º
•     Số mã lệnh : 1000 lệnh
•     Truyền thông: Wifi
•     Kích thước: 70 x 21 mm
•     Khối lượng: 66,5 gr
•     Bảo hành 24 tháng 

BẢNG GIÁ 2018
NHÀ THÔNG MINH
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CHIẾT ÁP
Mã sản phẩm: LM - D

•     Điện áp hoạt động: 80-270V ~ 50-60 Hz
•     Công suất tiêu thụ không tải: <0.5W
•     Nhiệt độ hoạt động: 0°C  – 50°C
•     Công suất tải: 100W
•     Truyền thông: Zigbee HA 1.2
•     Kích thước: 
               Vuông  :  95 x 95 x 31.5 mm
 Chữ nhật : 121.5 x 80 x 33.2 mm
•     Bảo hành 24 tháng 

Giá thành: 1.815.000đ

BỘ ĐIỀU KHIỂN
RÈM ĐÔI
Mã sản phẩm: LM - S4C

•     Điện áp hoạt động: 80-270V ~ 50-60 Hz
•     Công suất tiêu thụ không tải: <0.5W
•       Nhiệt độ hoạt động: 0°C – 50°C
•     Truyền thông: Zigbee HA 1.2
•     Kích thước: 
              Vuông :  95 x 95 x 31.5 mm
 Chữ nhật: 121.5 x 80 x 33.2 mm
•     Bảo hành 24 tháng 

Giá thành: 1.815.000đ

BỘ ĐIỀU KHIỂN 
RÈM ĐƠN
Mã sản phẩm: LM - S3C

•
     Điện áp hoạt động: 80-270V ~ 50-60 Hz

•
     Công suất tiêu thụ không tải: <0.5W

•
     Nhiệt độ hoạt động: 0°C – 50°C

•
     Truyền thông: Zigbee HA 1.2
     Kích thước: 

               Vuông :  95 x 95 x 31.5 mm
 Chữ nhật: 121.5 x 80 x 33.2 mm
•

•

     Bảo hành 24 tháng

Giá thành: 1.760.000đ

BỘ ĐIỀU KHIỂN QUẠT
Mã sản phẩm: : LM - F 

Giá thành: 1.705.000đ

Vuông Chữ nhật

Vuông Chữ nhật Vuông Chữ nhật

Vuông Chữ nhật

Bộ điều khiển quạt dùng để điều khiển quạt, nút 1 
tăng tốc, nút 2 giảm tốc. Sử dụng công nghệ truyền 
thông không dây zigbee điều khiển trên điện thoại, 
máy tính bảng.

•     Điều khiển từ xa
•     Nguồn cấp: 80-270V ~ 50-60 Hz
•     Nhiệt độ hoạt động: 0°C – 50°C
•     Truyền thông: Zigbee HA 1.2
•     Kích thước: 
            Vuông:  95 x 95 x 31.5 mm
            Chữ nhật:  121.5 x 80 x 33.2 mm
•     Bảo hành 24 tháng

Chiết áp dùng để điều chỉnh độ sáng đèn, sử dụng 
công nghệ truyền thông zigbee điều chỉnh độ sáng từ 
xa trên smartphone, máy tính bảng. 

Bộ điều khiển rèm đôi dùng để đóng/mở thiết bị rèm 2 
lớp. Với 4 nút để điều khiển 2 động cơ rèm, nút 1,2 điều 
khiển động cơ 1 và nút 3,4 điều khiển động cơ 2. Sử 
dụng công nghệ truyền thông zigbee điều khiển từ xa 
trên smartphone, máy tính bảng. 

Bộ điều khiển rèm đơn dùng để đóng/mở rèm. Sử dụng 
công nghệ cảm ứng điện dung, truyền thông zingbee 
giúp khách hàng điều khiển rèm từ xa trên smartphone, 
máy tính hoặc bằng giọng nói. Có 3 nút: 1 mở, 2 dừng, 
3 đóng.

BẢNG GIÁ 2018
NHÀ THÔNG MINH
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Bộ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM (HC)
Mã sản phẩm: LM - HC

•    Nguồn cấp: 80 - 270V ~ 50-60 Hz
•    Nhiệt độ hoạt động: 0ºC  – 50ºC
•    Truyền thông: Zigbee HA 1.2;  Z-wave
•    Kích thước: 95,6 x 48,9 x 46 mm
•    Khối lượng: 66,5 gram
•    Bảo hành 24 tháng 

BẢNG GIÁ 2018

Giá thành: 2.530.000đ

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG
Mã sản phẩm: LM - MDZ

•     Nguồn cấp: 220 VAC
•     Nhiệt độ hoạt động: 0°C  – 50°C

•
     Góc quét: 100°

•
     Khoảng cách cảm ứng: 5m

•
     Vùng cảm ứng khả dụng: 20m2

•
     Truyền thông: Zigbee HA 1.2

•
     Chế độ cảm biến ánh sáng: Ngày/đêm tùy chỉnh

•

     Bảo hành 24 tháng

Giá thành: Giá thành: 1.320.000đ

BỘ LẶP SÓNG
Mã sản phẩm: : LM – Reapeater

•     Nguồn cấp: 220 - 240VAC/ 50Hz
•     Nhiệt độ hoạt động: 0ºC  – 50ºC
•     Truyền thông: Zigbee 
•     Kích thước: 55 x 44 x 19 mm
•     Bảo hành 24 tháng 

Giá thành: 825.000đ

BỘ ĐIÈU KHIỂN ĐÈN
LED 16 TRIỆU MÀU
Mã sản phẩm: : LM - LED

 1.430 .000đ

Thiết bị giúp khách hàng dễ dàng biến đổi màu 
sắc ánh sáng ngôi nhà với 16 triệu sắc màu thông 
qua smartphone hoặc bằng giọng nói. 

Thiết bị tự động bật đèn khi phát hiện có chuyển 
động và tắt đèn khi không có chuyển động. Cảm 
biến chuyển động có chức năng đo nhiệt độ, ánh 
sáng, độ ẩm … trong ngôi nhà.

HC được ví như bộ não của giải pháp nhà thông 
minh Lumi, giúp khách hàng điều khiển các thiết bị 
điện trong ngôi nhà dù ở bất cứ đâu thông qua 
điện thoại, máy tính bảng khi được kết nối internet, 
3G, 4G và điều khiển bằng giọng nói

Bộ lặp sóng (Repeater) có chức năng khuếch đại 
sóng từ bộ điều khiển trung tâm (HC), làm cầu nối 
giúp HC kết nối và giao tiếp với các thiết bị ở xa 
hơn.

•    Điện áp hoạt động Adapter: 12/24VDC
•    Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
•    Truyền thông: Zigbee
•    Kích thước: 55 x 44 x 19 mm
•    Bảo hành 24 tháng 

NHÀ THÔNG MINH
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LOA ĐIỀU KHIỂN 
BẰNG GIỌNG NÓI
Mã sản phẩm: LM - MILO

Giá thành: 4.730.000đ

Loa thông minh Milo là thiết bị giúp khách hàng 
điều khiển hệ thống thiết bị điện trong ngôi nhà 
bằng giọng nói TIẾNG VIỆT. 

•     Điện áp: 12VDC/2A
•     Nhiệt độ hoạt động: 0°C – 50°C
•     Truyền thông: Zigbee HA 1.2 , Z-wave Wifi ,           
Bluetooth
•      Kích thước: 89,5 x 114,35
•      Bảo hành 24 tháng

BẢNG GIÁ 2018
NHÀ THÔNG MINH
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Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI VIỆT NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐỨC TÀI



BỘ RÈM TỰ ĐỘNG ĐÈN LED TRANG TRÍ
Giá thành: - Bộ điều khiển (LM-CZ)   4.235.000đ
                    - Thanh rèm                      418.000đ/1m

LOA AMAZON
Giá thành: ECHO DOT                  1.760.000đ

 Phần mềm tích hợp  615.000đ
Giá thành: XIAOMI HONEYWELL   825.000đ

 Phần mềm tích hợp   550.000đ

CẢM BIẾN KHÓI
HONEYWELL

    

Giá thành: - Cuộn led (Mã sp: CUONLED)     385.000đ/5m
                        - Nguồn led (Mã sp: NGUONLED)   330.000đ

Hệ thống ánh sáng được kết nối trực tiếp đến công 
tắc, tích hợp với điện thoại, có thể thay đổi màu 
sắc theo ý thích của chủ nhà với hệ thống đèn Led 
lên đến 16 triệu màu

Bộ thiết bị rèm tự động bao gồm động cơ và thành 
rèm, giúp khách hàng kết nối công tắc với hệ 
thống thanh ray để điều khiển đóng/mở rèm một 
cách dễ dàng.

•     Nguồn cấp: 12V-10A
•     1 cuộn led có độ dài 5m

Thiết bị cảnh báo khói giúp khách hàng phát hiện 
nhanh các dấu hiệu trước khi đám cháy xảy ra, từ 
đó có thể ngăn chặn được các vụ cháy hoặc hạn 
chế thiệt hại về người và các tài sản.

•     Trọng lượng sản phẩm: 100g
•     Kích thước: 90 × 90 × 36mm
•     Nhiệt độ hoạt động: -10°C đến 55ºC
•     Truyền thông : Zigbee
•     Sử dụng pin CR123A/3VDC: Thời lượng lên đến 5 năm
•     Bảo hành 24 tháng 

•     Điện áp: AC100-240V 50/60Hz
•     Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
•     Điện năng tiêu thụ: 39W
•     Bảo hành 24 tháng

Voice control có tên gọi là “Alexa”. Alexa có khả 
năng “nói chuyện” giúp bạn điều khiển các thiết bị 
trong ngôi nhà bằng giọng nói tiếng Anh..., là trợ lý 
ảo đắc lực của gia đình bạn.

•     Điện áp hoạt động: 5.2 VDC /1.8 A
•     Nhiệt độ hoạt động: 0°C – 50°C
•     Góc điều khiển: 360°
•     Truyền thông: Dual-band wifi 802,11 a/b/g/n; 
(2.4 & 5 Ghz) Bluetooth 
•     Kích thước: 32 x 84 x 84 mm
•     Khối lượng: 163 gram
•     Bảo hành 24 tháng
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