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Combo

CB-BRIDGE-DW1-PIR2 - Combo an ninh Sonoff đầy đủ phụ kiện...

Thiếu các phụ kiện đi kèm là một trong những rắc rối khá
phiền toái cho những ai lần đầu trải nghiệm các thiết bị nhà
thông minh hoặc các thiết bị an ninh. Mặc dù, sản phẩm đã
được mua nhưng chưa thể sử dụng ngay mà phải chạy dọc
xuôi, lui cui tìm những phụ kiện như pin, cốc sạc, cáp usb...
để cấp nguồn và cài đặt thiết bị. Các bộ cảm biến chuyển
động PIR2, cảm biến trạng thái cửa DW1 thì không có sẵn pin
đi kèm. Hoặc ngay cả cái Sonoff Bridge thì cũng không đi
kèm bộ sạc (adapter + cáp sạc Mini USB). Sớm phát hiện sự
bất tiện này, Sonoff Việt ...

CB10BASIC - Bộ combo 10 sản phẩm Sonoff Basic

Sonoff Basic là dòng cơ bản nhất của Sonoff, tuy nhiên, gần
như hội đủ tất cả các tính năng thông minh của một thiết bị
nhà thông minh:Tắt mở qua WiFi trên app eWeLinkTắt mở
cứng trên thiết bịĐiều khiển qua giọng nóiĐiều khiển qua
mạng LANTương thích với IFTTTHỗ trợ tối đa 8 chế độ lịch
biểu/đếm ngược/hẹn giờNgữ cảnh thông minhChia sẻ quản lý,
đồng bộ trạng thái thựcVới bộ Combo 10 Sonoff Basic một
mặt vừa thỏa mãn nhu cầu điều khiển thông minh của gia
đình, mặt khác, tiết kiệm đáng kể mức chi tiêu của gia đình.
Bạn có thể tiết kiệm được đến 25...

CB10BASICFS - Bộ combo 10 sản phẩm Sonoff Basic + Free Ship...

Sonoff Basic là dòng cơ bản nhất của Sonoff, tuy nhiên, gần
như hội đủ tất cả các tính năng thông minh của một thiết bị
nhà thông minh:Tắt mở qua WiFi trên app eWeLinkTắt mở
cứng trên thiết bịĐiều khiển qua giọng nóiĐiều khiển qua
mạng LANTương thích với IFTTTHỗ trợ tối đa 8 chế độ lịch
biểu/đếm ngược/hẹn giờNgữ cảnh thông minhChia sẻ quản lý,
đồng bộ trạng thái thựcVới bộ Combo 10 Sonoff Basic một
mặt vừa thỏa mãn nhu cầu điều khiển thông minh của gia
đình, mặt khác, tiết kiệm đáng kể mức chi tiêu của gia đình.
So với bộ combo CB10BASIC thì vớ...

1,259,000đ

1,249,000đ

885,000đ
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Combo

CB34CHPROR2 - Combo 3 công tắc Sonoff 4 CH Pro 2

Sonoff 4CH Pro 2 là dòng công tắc WiFi thông minh 4 cổng
với hiệu năng mạnh nhất của Sonoff. Sonoff 4CH Pro 2 hỗ trợ
2 nguồn vào DC: 5-24V và nguồn AC: 90 - 240V, giúp thiết bị
được sử dụng linh hoạt trong nhiều ứng dụng, cả công nghiệp
lẫn hộ gia đình. Sonoff 4CH Pro 2 kết hợp với nguồn sạc DC,
hoặc sạc dự phòng để sử dụng liên tục trong các hệ thống
nhà yến hoặc làm công tắc điều khiển cửa rào, cửa cuốn
trong các hệ thống của công ty. Sonoff 4 CH Pro R2 hỗ trợ
thiết lập chế độ Inching, Interlock cứng trên bo mạch với thời
gian thiết lập tối đ...

CB3RF4CHPROR2 - Combo 3 công tắc Sonoff 4CH Pro R2 - 3 remot...

Sonoff 4CH Pro 2 là dòng công tắc WiFi thông minh 4 cổng
với hiệu năng mạnh nhất của Sonoff. Sonoff 4CH Pro 2 hỗ trợ
2 nguồn vào DC: 5-24V và nguồn AC: 90 - 240V, giúp thiết bị
được sử dụng linh hoạt trong nhiều ứng dụng, cả công nghiệp
lẫn hộ gia đình. Sonoff 4CH Pro 2 kết hợp với nguồn sạc DC,
hoặc sạc dự phòng để sử dụng liên tục trong các hệ thống
nhà yến hoặc làm công tắc điều khiển cửa rào, cửa cuốn
trong các hệ thống của công ty. Sonoff 4 CH Pro R2 hỗ trợ
thiết lập chế độ Inching, Interlock cứng trên bo mạch với thời
gian thiết lập tối đ...

CB4CHPROR2RF - Combo công tắc Sonoff 4 CH Pro 2 kèm remote 4...

Sonoff 4CH Pro 2 là dòng công tắc WiFi thông minh 4 cổng
với hiệu năng mạnh nhất của Sonoff. Sonoff 4CH Pro 2 hỗ trợ
2 nguồn vào DC: 5-24V và nguồn AC: 90 - 240V, giúp thiết bị
được sử dụng linh hoạt trong nhiều ứng dụng, cả công nghiệp
lẫn hộ gia đình. Sonoff 4CH Pro 2 kết hợp với nguồn sạc DC,
hoặc sạc dự phòng để sử dụng liên tục trong các hệ thống
nhà yến hoặc làm công tắc điều khiển cửa rào, cửa cuốn
trong các hệ thống của công ty. Sonoff 4 CH Pro R2 hỗ trợ
thiết lập chế độ Inching, Interlock cứng trên bo mạch với thời
gian thiết lập tối đ...

699,000đ

2,040,000đ

1,889,000đ
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Combo

CB4CHPRORRF - Combo công tắc Sonoff 4 CH Pro kèm remote 433...

Bên cạnh Sonoff 4CH Pro R2 thì Sonoff 4CH Pro là dòng công
tắc WiFi thông minh 4 cổng với hiệu năng mạnh nhất của
Sonoff. Sonoff 4CH Pro hỗ trợ 2 nguồn vào DC: 5-24V và
nguồn AC: 90 - 240V, giúp thiết bị được sử dụng linh hoạt
trong nhiều ứng dụng, cả công nghiệp lẫn hộ gia đình. Sonoff
4CH Pro kết hợp với nguồn sạc DC, hoặc sạc dự phòng để sử
dụng liên tục trong các hệ thống nhà yến hoặc làm công tắc
điều khiển cửa rào, cửa cuốn trong các hệ thống của công ty.
Sonoff 4 CH Pro hỗ trợ thiết lập chế độ Inching, Interlock cứng
trên bo mạch với thờ...

CB5BASIC - Combo 5 Sonoff Basic

Sonoff Basic là dòng cơ bản nhất của Sonoff, tuy nhiên, gần
như hội đủ tất cả các tính năng thông minh của một thiết bị
nhà thông minh:Tắt mở qua WiFi trên app eWeLinkTắt mở
cứng trên thiết bịĐiều khiển qua giọng nóiĐiều khiển qua
mạng LANTương thích với IFTTTHỗ trợ tối đa 8 chế độ lịch
biểu/đếm ngược/hẹn giờNgữ cảnh thông minhChia sẻ quản lý,
đồng bộ trạng thái thựcVới bộ Combo 5 Sonoff Basic một mặt
vừa thỏa mãn nhu cầu điều khiển thông minh của gia đình,
mặt khác, tiết kiệm đáng kể mức chi tiêu của gia đình. Bạn
có thể tiết kiệm được đến 95 ...

CBRFR3 - Combo công tắc WiFi kèm remote 433 Sonoff

Bạn muốn biến ngôi nhà bạn trở nên thông minh? Bạn có
muốn điều khiển các thiết bị trong gia đình mình chỉ với vài
lần chạm trên màn hình điện thoại. Sonoff Việt Nam sẽ giúp
bạn làm điều đó. Hôm nay, chúng tôi mang đến cho bạn bộ
combo RFR3R, bao gồm: Công tắc WiFi RF Sonoff RFR3 kèm
Remote điều khiển 433 MHz. Bộ đôi này có giá chỉ 273 nghìn
đồng, không chỉ mang lại sự tiện ích mà còn giúp bạn tiết
kiệm hơn 101 nghìn đồng so với khi mua lẻ từng sản
phẩm.Có thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp dây và bề mặt được khắc
chìm cùng với vỏ nhựa PC chống cháy cao ...

273,000đ

655,000đ

659,000đ
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Combo

CBTH10A - Bộ thiết bị thu thập nhiệt độ, độ ẩm...

Bộ Combo CBTH10A gồm 2 thiết bị Sonoff chính hãng loại
1 là Sonoff TH10 và AM2301 với giá trọn bộ ƯA ĐÃI đáng kể .
Bạn có thể tiết kiệm đến 42 nghìn so với mua sắm riêng rẽ,
trong khi tính năng của mỗi thiết bị được đảm bảo trước khi
đóng gói.Sonoff TH10 là một loại công tắc WiFi thông minh
bên cạnh các các tính năng thông minh như:Quản lý tắt/mở
từ xa các thiết bị điện gia dụng được kết nốiHẹn giờ, lịch
biểu, đếm ngượcĐiều khiển qua giọng nói với Google Home,
Alexa Echo DotHỗ trợ ngữ cảnh đa dạng với IFTTTChia sẻ
kiểm soát,...thì Sonoff T...

CBTH16A - Thiết bị thu thập nhiệt độ, độ ẩm WiFi thông minh...

Sonoff TH16 là bản công suất lớn hơn so với "đàn em" Sonoff
TH10 với khả năng chịu tải đến 16A. Bộ Combo CBTH16A
gồm 2 thiết bị TH16 và AM2301 với giá HẤP DẪN đáng kể so
với combo CBTH10A. Bạn có thể tiết kiệm đến 56 nghìn so
với 42 nghìn của bộ CBTH10A, trong khi khả năng chịu tải
được TĂNG CƯỜNG.Do vậy, Sonoff TH16 một loại công tắc
WiFi thông minh bên cạnh các các tính năng thông minh
như:Quản lý tắt/mở từ xa các thiết bị điện gia dụng được kết
nốiHẹn giờ, lịch biểu, đếm ngượcĐiều khiển qua giọng nói với
Google Home, Alexa Echo DotHỗ trợ ngữ...

369,000đ

349,000đ
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Công tắc WiFi

POW R2/POWER - Công tắc giám sát điện năng tiêu thụ...

Lưu ý: chọn mẫu trước khi mua.  Giá POW R2: 345 nghìn  Giá
POW: 312 nghìn  Công tắc WiFi giám sát điện năng tiêu thụ
Sonoff Pow R2 do Sonoff Việt Nam phân phối là một công tắc
không dây thông minh với tính năng giám sát lượng điện
năng tiêu thụ. Bên cạnh tính năng điều khiển từ xa như các
công tắc thông minh khác của Sonoff Việt Nam, công tắc
Sonoff Pow R2 còn đóng vai trò như một đồng hồ điện, cho
phép người dùng theo dõi tình trạng tiêu thụ điện thực qua
ứng dụng eWeLink được cài đặt trên các dòng smart phone
(cả...

4CH PRO - công tắc WiFi RF 4 cổng

Ghi chú:Không đi kèm remote 433 MHz Có thể kết hợp với
remote 433 MHz để học lệnh điều khiển cửa cuốn, rèm
cửa Hỗ trợ ngõ vào DC 5-24V, dễ dàng trong việc lắp đặt
(không phải khoan đục tường, đi dây hay hàn nối gì vào cửa
cuốn) Công tắc WiFi thông minh 4 cổng SONOFF 4CH PRO là
bản nâng cấp mới nhất của SONOFF 4CH mà Sonoff Việt Nam
phân phối. Cả SONOFF 4CH PRO và SONOFF 4CH được sử
dụng để điều khiển 4 thiết bị riêng rẽ từ xa trên điện thoại với
ứng dụng eWeLink. Với phiên bản nâng cấp, bên cạnh tính
năng kết nối qua WiFi, SONOFF...

4CH PRO 2 - công tắc WiFi RF 4 cổng

Ghi chú: Không đi kèm remote 433 MHz Có thể kết hợp với
remote 433 MHz để học lệnh điều khiển cửa cuốn, rèm
cửa Hỗ trợ ngõ vào DC 5-24V, dễ dàng trong việc lắp đặt
(không phải khoan đục tường, đi dây hay hàn nối gì vào cửa
cuốn) Công tắc WiFi RF 4 cổng SONOFF 4CH PRO 2 là bản
nâng cấp mới nhất của Sonoff 4CH PRO mà Sonoff Việt Nam
phân phối. Cả SONOFF 4CH PRO và SONOFF 4CH PRO 2 được
sử dụng để điều khiển 4 thiết bị riêng rẽ từ xa trên điện thoại
với ứng dụng eWeLink. Bên cạnh tính năng kết nối để điều
khiển các thiết bị qua...

689,000đ

612,000đ

345,000đ
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Công tắc WiFi

4CH R2 / 4CH - công tắc WiFi 4 cổng

Công tắc SONOFF 4CH R2 do Sonoff Việt Nam phân phối là
một công tắc thông minh WiFi 4 cổng được kiểm soát từ xa
qua ứng dụng eWeLink. SONOFF 4CH R2 là bản nâng cấp từ
bản SONOFF 4CH. Cả SONOFF 4CH và SONOFF 4CH R2 đều
có chung một cấu hình (tính năng) nhưng thiết kế bảng mạch
hơi khác nhau.Quá trình cài đặt và sử dụng SONOFF 4CH R2
là hoàn toàn dễ dàng, tương tự như SONOFF 4CH. Một công
tắc  SONOFF 4CH R2 là tương ứng với bốn công tắc SONOFF
BASIC nhằm đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng của mỗi gia
đình.Tính năng nổi bật Sonoff 4CH R2Điều khiển b...

5/32V - mạch DIY hỗ trợ Self-locking và Inching

Lưu ý chọn mẫu 5V (giá 169 nghìn) và 7-32V (192 nghìn)   
 Mạch Sonoff 5V-7/32V đóng vai trò như một công tắc thông
minh như SONOFF BASIC nhưng có hỗ trợ hai chế độ bật tắt
là Self-Locking và Inching. Bạn có thể giám sát tắt mở từ xa
sự hoạt động của thiết bị, đồng bộ trạng thái thực, chia sẻ
quyền kiểm soát hay thực hiện các thiết lập hẹn giờ thông
minh. Mạch Sonoff 5V-7/32V còn cho phép điều khiển thiết bị
qua giọng nói với các thiết bị Google Home, Amazon Alexa.
Bạn cũng có thể thiết lập các điều kiện để xây dựng các ngữ
cảnh ...

BASIC - Công tắc WiFi thông minh 1 cổng

Sonoff Basic là loại công tắc WiFi thông minh đơn giản nhất
nhưng đầy hiệu quả mà Sonoff Việt Nam phân phối. Với thiết
kế nhỏ, gọn dễ dàng lắp đặt và thao tác Sonoff Basic được sử
dụng rộng rãi trong rất nhiều ứng dụng. Sonoff Basic có thể
được sử dụng với hầu hết các thiết bị điện phục vụ cho nhu
cầu cơ bản trong gia đình như đèn, quạt, tivi... Tùy từng nhu
cầu sử dụng cụ thể, Sonoff Basic còn được sử dụng cho hệ
thống tưới tự động (qua van điện từ), hệ thống khóa cửa tự
động (khóa điện) hay các thiết bị cảnh báo (kết hợp đầu
dò)... Bạn c...

138,000đ

169,000đ

499,000đ
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Công tắc WiFi

BASIC R3 - Công tắc WiFi thông minh phiên bản 3

Sonoff Basic R3 là bản nâng cấp của Sonoff Basic, một sản
phẩm đơn giản nhưng đầy hiệu quả mà Sonoff Việt Nam phân
phối. Với thiết kế nhỏ, gọn dễ dàng lắp đặt và thao tác Sonoff
Basic R3 được sử dụng rộng rãi trong rất nhiều ứng dụng.
Sonoff Basic R3 có thể được sử dụng với hầu hết các thiết bị
điện phục vụ cho nhu cầu cơ bản trong gia đình như đèn,
quạt, tivi... Tùy từng nhu cầu sử dụng cụ thể, Sonoff Basic R3
còn được sử dụng cho hệ thống tưới tự động (qua van điện
từ), hệ thống khóa cửa tự động (khóa điện) hay các thiết bị
cảnh báo (kết hợp ...

Công tắc thông minh Sonoff Zigbee BASICZBR3

Sonoff Basic R3 Zigbee là thiết bị công tắc thông minh
Zigbee relay 10A/2200W, tương tự như thiết bị Sonoff Basic
Wifi R3. Hơn thế nữa các thiết bị Nhà thông minh chuẩn
Zigbee không cần phải kết nối Internet để nhận biết nhau,
dựa vào công nghệ Zigbee mesh giúp kết nối giữa chúng
nhanh và tiện lợi hơn so với chuẩn Wifi thông dụng.Dễ dàng
kết nối với Alexa và điều khiển cũng như lập lịch tự động theo
thời gian biểu với khung thời gian dựa vào Mặt trời Mọc và
Mặt trời Lặn Với thiết kế tính tế và nhỏ gọn, dễ lắp dây và bề
mặt được khắc chì...

DUAL - Công tắc WiFi thông minh 2 cổng

Sonoff Dual là loại công tắc WiFi thông minh hai cổng, bật tắt
riêng rẽ hai thiết bị được Sonoff Việt Nam phân phối. Với thiết
kế nhỏ, gọn dễ dàng lắp đặt và thao tác Sonoff Dual được sử
dụng rộng rãi trong rất nhiều ứng dụng. Sonoff Dual có thể
được sử dụng với hầu hết các thiết bị điện phục vụ cho nhu
cầu cơ bản trong gia đình như đèn, quạt, tivi... Tùy từng nhu
cầu sử dụng cụ thể, Sonoff Dual còn được sử dụng cho hệ
thống chiếu sáng, tưới tự động (qua van điện từ), hệ thống
khóa cửa tự động (khóa điện) hay các thiết bị cảnh báo (kết
hợp đầu ...

260,000đ

299,000đ

175,000đ
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DUAL R2 - Công tắc WiFi thông minh 2 cổng phiên bản 2...

Sonoff Dual R2 là loại công tắc WiFi thông minh hai cổng, bật
tắt riêng rẽ hai thiết bị được Sonoff Việt Nam phân phối. Với
thiết kế nhỏ, gọn dễ dàng lắp đặt và thao tác Sonoff Dual R2
được sử dụng rộng rãi trong rất nhiều ứng dụng. Sonoff Dual
R2 có thể được sử dụng với hầu hết các thiết bị điện phục vụ
cho nhu cầu cơ bản trong gia đình như đèn, quạt, tivi... Tùy
từng nhu cầu sử dụng cụ thể, Sonoff Dual R2 còn được sử
dụng cho hệ thống chiếu sáng, tưới tự động (qua van điện
từ), hệ thống khóa cửa tự động (khóa điện) hay các thiết bị
cảnh báo (...

EGARA - Công tắc cửa Gara WiFi thông minh eWeLink

Công tắc cửa Gara WiFi thông minh eWeLink EGARA được sử
dụng để lắp đặt cho các cửa cuốn Gara để đóng/mở cửa từ xa
qua WiFi trên ứng dụng eWeLink ở bất kì đâu, bất cứ lúc nào.
Lưu ý: Công tắc cửa EGARA này chỉ áp dụng cho loại cửa
cuốn MỘT NÚT KÍCH (Bấm kéo lên, bấm kéo xuống)Sự hoạt
động của thiết bị dễ dàng được kiểm soát trên ứng dụng. Bạn
sẽ luôn nhận được thông báo trạng thái đóng/mở cửa theo
thời gian thực, nâng cao sự bảo mật an ninh dành cho ngôi
nhà thông minh.Như các công tắc thông minh khác của
Sonoff, công tắc cửa Gara eWeLink EGARA...

EMCB632PM - Cầu dao tổng WiFi giám sát và điều khiển từ xa q...

EMCB632PM - một công tắc WiFi thông minh eWeLink công
suất lớn hay là 1 CB điện thông minh (** Model có tính năng
đo Điện năng, hàng đặt trước, vui lòng liên lạc với chúng tôi),
cho phép tắt/mở từ xa và theo dõi hiện trạng của thiết bị này
trong mỗi gia đình, căn hộ, chung cư hay đơn giản là các dãy
phòng trọ.Bạn muốn một lần tắt/mở toàn bộ hệ thống điện
trong gia đình khi đang ở xa?Bạn muốn một cầu dao tổng cho
từng phòng trọ? từng căn hộ ở chung cư?Các công tắc WiFi
thông minh đang sử dụng có công suất, cường độ dòng quá
nhỏ và bạn cần một cô...

1,499,000đ

619,000đ

290,000đ
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EMCP2PM - Cầu dao tổng WiFi giám sát và điều khiển từ xa qua...

EMCP2PM - một công tắc WiFi thông minh eWeLink công suất
lớn hay là 1 CB điện thông minh (** Model có tính năng đo
Điện năng, hàng đặt trước, vui lòng liên lạc với chúng tôi),
cho phép tắt/mở từ xa và theo dõi hiện trạng của thiết bị này
trong mỗi gia đình, căn hộ, chung cư hay đơn giản là các dãy
phòng trọ.Bạn muốn một lần tắt/mở toàn bộ hệ thống điện
trong gia đình khi đang ở xa?Bạn muốn một cầu dao tổng cho
từng phòng trọ? từng căn hộ ở chung cư?Các công tắc WiFi
thông minh đang sử dụng có công suất, cường độ dòng quá
nhỏ và bạn cần một công...

EMCP2PM - Cầu dao tổng WiFi kiêm đồng hồ điện eWeLink...

EMCP2PM - một công tắc WiFi thông minh eWeLink công suất
lớn 2 trong 1 với cầu dao tổng kiêm đồng hồ điện thông minh
(** Model có tính năng đo Điện năng, hàng đặt trước, vui lòng
liên lạc với chúng tôi), cho phép tắt/mở và theo dõi điện năng
tiêu thụ của mỗi gia đình, căn hộ, chung cư hay đơn giản là
các dãy phòng trọ. Với sản phẩm 2 trong 1 MCP2PM của
eWeLink, việc quản lý các chi tiền điện sẽ trở nên dễ dàng
hơn, đồng thời tăng độ bền, độ ổn định của tất cả các thiết bị
điện trong gia đình. Nào, chúng ta cùng khám phá các tính
năng 2 trong 1 ...

ESWUS1C - Công tắc cơ WiFi thông minh eWeLink

Công tắc cơ WiFi thông minh chuẩn hình chữ nhật ESWUS1C
của eWeLink được kết nối với Internet thông qua mạng WiFi.
Bạn có thể kiểm soát trạng thái bật / tắt của công tắc từ bất
kỳ đâu, bất cứ lúc nào khi có kết nối mạng qua điện thoại
thông minh. Bạn có thể điều khiển bất kỳ thiết bị điện nào
được cắm vào công tắc này từ mạng cục bộ (LAN) hoặc từ xa
qua mạng WiFi. Công tắc cơ WiFi thông minh còn có chức
năng hẹn giờ, lịch biểu, chia sẻ kiểm soát và đồng bộ trạng
thái.Công tắc cơ WiFi thông minh chuẩn hình chữ nhật
ESWUS1C này hoàn toàn tương th...

459,000đ

1,099,000đ

1,099,000đ



10
Công tắc WiFi

ET1UK-20A - Công tắc cảm ứng WiFi thông minh eWeLink

Công tắc cảm ứng WiFi thông minh ET1UK-20A công suất lớn
của eWeLink thích hợp để sử dụng cho các bình nước nóng,
máy bơm hoặc các thiết bị công suất lớn trong gia đình. Công
tắc cảm ứng WiFi ET1UK-20A có thể chịu tải tối đa 20A và
công suất tải tối đa 4400W là loại công tắc cảm ứng duy nhất
chịu tải lớn trên 4000W. Công tắc được thiết kế dạng hình
chữ nhật nhỏ gọn, thích hợp thay thế các ổ cắm thông
thường trong gia đình. Với thiết kế sang trọng, độ bền cao,
không thấm nước và cảm ứng vẫn có thể hoạt động tốt khi
tay dính ướt giúp ngôi nhà của...

IFAN 03/IFAN 02

Công tắc điều khiển quạt Sonoff IFan 03 do Sonoff Việt Nam
phân phối là một bộ điều khiển quạt trần đèn chùm. Bằng
cách thay thế bộ điều khiển cũ bằng Sonoff IFan 03, các quạt
trần với đèn LED bình thường sẽ chuyển thành quạt thông
minh. Nó cho phép bạn tắt mở, điều chỉnh tốc độ quạt, độ
sáng của đèn từ xa qua ứng dụng eWeLink được cài đặt dễ
dàng trên điện thoại.Với sự phát triển của xã hội, nhu cầu của
người dân ngày càng cao hơn nhất là ở nhu cầu nâng cao
chất lượng cuộc sống, sự tiện nghi và sang trọng trong ngôi
nhà của mình. Bên cạnh nhữn...

MINI - Công tắc đèn đảo chiều WiFi thông minh

Sonoff Mini là một công tắc thông minh DIY nhỏ gọn do
Sonoff Việt Nam phân phối. Sonoff Mini được sử dụng cho các
loại hộp chuyển đổi khác nhau, ngay cả hộp chuyển đổi
chuẩn EU nhỏ nhất. Sonoff Mini là cách thuận tiện để tự động
hóa các thiết bị gia dụng của bạn với ứng dụng
eWeLink. Sonoff Mini được sử dụng làm công tắc đèn cầu
thang với chế độ tắt/mở đảo chiều (2 cực). Bạn có thể dễ
dàng bật/tắt đèn hành lang ở mỗi lầu mà không phải lên
xuống, rất thuận tiện.Nó hỗ trợ chế độ DIY (được thiết kế cho
nhà phát triển) cho phép người dùng tích...

201,900đ

526,500đ

659,000đ
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RF - công tắc WiFi RF thông minh

Ghi chú: Sản phẩm chưa bao gồm Remote.Công tắc WiFi
thông minh kết hợp điều khiển RF 433 Sonoff RF do Sonoff
Việt Nam phân phối là một phiên bản mở rộng của công tắc
WiFi thông minh Sonoff Basic với việc tích hợp thêm bộ tiếp
nhận sóng RF 433MHz. Vì vậy, Sonoff RF thừa hưởng toàn bộ
tính năng của dòng Sonoff Basic như giám sát, điều khiển tắt
mở thiết bị từ xa qua sóng WiFi trên ứng dụng eWeLink với
các tính năng thông minh như chia sẻ quyền kiểm soát, hẹn
giờ, kịch bản hay khả năng nhận lệnh qua giọng nói... mà còn
cho phép người dùng điều khi...

RFR3 - công tắc WiFi RF phiên bản 3

Ghi chú: Sản phẩm chưa bao gồm remote 433 MHzCông tắc
WiFi thông minh kết hợp điều khiển RF 433 Sonoff RF R3 do
Sonoff Việt Nam phân phối là một phiên bản nâng cấp của
công tắc WiFi thông minh SONOFF RF với việc bổ sung thêm
tính năng giám sát qua Camera. Vì vậy, Sonoff RF thừa hưởng
toàn bộ tính năng của dòng SONOFF RF như điều khiển tắt
mở thiết bị từ xa qua sóng WiFi trên ứng dụng eWeLink, hay
tắt mở qua Remote 433 với các tính năng thông minh như
chia sẻ quyền kiểm soát, hẹn giờ, kịch bản hay khả năng
nhận lệnh qua giọng nói...Sự khác nhau ...

SLAMPER - chuôi đèn WiFi thông minh Sonoff

Chuôi đèn thông minh Sonoff Slamper do Sonoff Việt Nam
phân phối là thiết bị cho phép gắn và điều khiển tắt/mở từ xa
hệ thống đèn trong gia đình. Sonoff Slamper giúp nâng cao
sự tiện dụng, chuyên nghiệp và tiết kiệm điện năng cho các
gia đình.Một số tính năng chính của Sonoff SlamperHỗ trợ
kiểm soát qua sóng vô tuyến 433 MHzHỗ trợ quan sát theo
thời gian thực qua ứng dụng eWeLinkHỗ trợ tắt/mở từ xa hệ
thống đèn gia đình trên điện thoại/máy tính bảng (có kết nối
WiFi, 3G)Hỗ trợ tối đa 8 chế độ hẹn giờ hoặc đếm ngược thời
gianLàm việc với các thi...

269,000đ

247,000đ

219,000đ
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SLAMPER R2 - chuôi đèn WiFi thông minh Sonoff

Chuôi đèn thông minh Sonoff Slamper R2 do Sonoff Việt Nam
phân phối là thiết bị cho phép gắn và điều khiển tắt/mở từ xa
hệ thống đèn trong gia đình. Sonoff Slamper R2 biến các đèn
thông thường thành đèn thông minh, có khả năng tắt/mở từ
xa, hẹn giờ bật tắt... Sonoff Slamper R2 giúp nâng cao sự tiện
dụng, chuyên nghiệp và tiết kiệm điện năng cho các gia đình.
Sonoff Slamper R2 hoàn toàn tương thích với Google Home,
Amazon Alexa, cũng như hoạt động tốt với IFTTT để lập các
ngữ cảnh thông minh. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Sonoff
Slamper R2 và Son...

SV - mạch DIY Sonoff SV 5-24V

Mạch DIY SONOFF SV là một công tắc điện áp thấp. Công tắc
SONOFF SV đèn điện áp thấp hỗ trợ nguồn điện 5-24V. Nguồn
cung riêng biệt cho phép nó kết nối với cả nguồn AC và DC.
SONOFF SV có GIPO dành riêng để hỗ trợ phát triển tiếp theo.
Lưu ý: SONOFF SV chỉ gồm bản mạch và không có chức năng
433 RF. Trong trường hợp, các bạn có nhu cầu thiết lập các
chế độ Self-locking, Interlock hay Inching thì xem xét sử dụng
mạch SONOFF 5-12VMạch DIY SONOFF SV WiFi điện áp thấp
Sonoff SV là một thiết bị giá cả phải chăng cung cấp các tính
năng phát triển cho ...

T0 1/2/3 cổng chuẩn EU/UK/US - công tắc WiFi cảm ứng...

Sonoff TX T0 chuẩn EU/UK/US 1, 2, 3 cổng do Sonoff Việt
Nam phân phối là dòng công tắc WiFi cảm ứng thông minh
cho phép tắt/mở, quản lý từ xa qua WiFi trên ứng dụng
eWeLink và nút cảm ứng tắt mở trên công tắc.Bạn có thể kết
nối trực tiếp công tắc với router trong nhà mà không cần phải
có bộ trung tâm xử lí. Sonoff TX thay thế hoàn hảo các công
tắc truyền thống để mang lại các tiện ích thông minh & nâng
cao sự sang trọng cho không gian ngôi nhà. Với các loại công
tắc WiFi cảm ứng Sonoff TX, bạn có thể giám sát tắt mở từ xa
các thiết bị điện ...

455,000đ

209,000đ

272,000đ
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T1 1/2/3 cổng chuẩn EU/UK - Công tắc WiFi RF cảm ứng...

Sonoff TX T1 chuẩn EU/UK 1, 2, 3 cổng do Sonoff Việt Nam
phân phối là dòng công tắc WiFi cảm ứng thông minh cho
phép tắt/mở, quản lý từ xa qua WiFi trên ứng dụng eWeLink,
nút cảm ứng tắt mở trên công tắc và hỗ trợ điều khiển qua
sóng RF 433 MHz. Lưu ý, dòng Sonoff T1 không có chuẩn
US.Bạn có thể kết nối trực tiếp công tắc với router trong nhà
mà không cần phải có bộ trung tâm xử lí. Sonoff TX thay thế
hoàn hảo các công tắc truyền thống để mang lại các tiện ích
thông minh & nâng cao sự sang trọng cho không gian ngôi
nhà. Với các loại công tắ...

T1EU - công tắc cảm ứng WiFi

Ghi chú:Chỉ còn loại hỗ trợ sóng RF 315 MHz (không bao gồm
remote)Chỉ còn 37 sản phẩm loại T1EU1C (hình vuông 1 nút),
giá 449 nghìn/sản phẩmChỉ còn 64 sản phẩm loại T1US2C
(hình chữ nhật 2 nút), giá 499 nghìn/sản phẩmTính năng
LAN CHỈ HỖ TRỢ các công tắc 1 CỔNG , loại 2/3 cổng không
có tính năng LANSonoff T1 EU là một công tắc cảm ứng thông
minh, chuẩn vuông có hỗ trợ remote 433 do Sonoff Việt Nam
phân phối. Bạn có thể kết nối trực tiếp công tắc với router
trong nhà mà không cần phải có bộ trung tâm xử lí. Bạn có
thể sử dụng...

T2 1/2/3 cổng chuẩn EU/UK/US - Công tắc WiFi RF cảm ứng...

Lưu ý:  Phải đấu dây N.  Chuẩn hình vuông (EU) hoặc hình
chữ nhật (US) 1 nút (505 nghìn), 2 nút (555 nghìn) và 3 nút
(605 nghìn) Tính năng LAN CHỈ HỖ TRỢ các công tắc 1
CỔNG , loại 2/3 cổng không có tính năng LANSonoff TX T2
chuẩn EU/UK 1, 2, 3 cổng do Sonoff Việt Nam phân phối là
dòng công tắc WiFi cảm ứng thông minh cho phép tắt/mở,
quản lý từ xa qua WiFi trên ứng dụng eWeLink, nút cảm ứng
tắt mở trên công tắc và hỗ trợ điều khiển qua sóng RF 433
MHz. Tất cả các sản phẩm Sonoff TX dòng T2 đều được thiết
kế cạnh b...

505,500đ

449,000đ

485,000đ
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T3 1/2/3 cổng chuẩn EU/UK/US - Công tắc WiFi RF cảm ứng...

Lưu ý:  Phải đấu dây N.  Chuẩn hình vuông (EU) hoặc hình
chữ nhật (US) 1 nút (505 nghìn), 2 nút (555 nghìn) và 3 nút
(605 nghìn) .Tính năng LAN CHỈ HỖ TRỢ các công tắc 1
CỔNG , loại 2/3 cổng không có tính năng LAN   Sonoff TX T3
chuẩn EU/UK 1, 2, 3 cổng do Sonoff Việt Nam phân phối là
dòng công tắc WiFi cảm ứng thông minh cho phép tắt/mở,
quản lý từ xa qua WiFi trên ứng dụng eWeLink, nút cảm ứng
tắt mở trên công tắc và hỗ trợ điều khiển qua sóng RF 433
MHz. Tất cả c...

T4EU1C - Công tắc WiFi cảm ứng âm tường không dây trung tính...

Công tắc WiFi cảm ứng âm tường 1 kênh chuẩn EU - Sonoff
T4EU1C là phiên bản mới của ITEAD do Sonoff Việt Nam phân
phối. Công tắc cảm ứng T4EU1C có những tính năng nổi bật
sau:Thiết kế dây đơn, không cần đi dây lạiTắt/mở các thiết bị
điện từ xaĐiều khiển qua giọng nói với Google Home,
AlexaHẹn giờ tắt/mởTắt/mở cảm ứng siêu nhạyCho phép thiết
lập ngữ cảnh thông minhChia sẻ quản lý với các thành viên
trong gia đìnhĐồng bộ trạng thái trên điện thoạiKiểm soát
qua mạng LAN khi không có WiFiĐèn LED phát quang ban
đêm, dễ dàng tìm thiết bịKính cường lự...

TH10/16 - Công tắc WiFi thông minh kết hợp đầu dò nhiệt độ, ...

Lưu ý chọn mẫu TH10 (219 nghìn) và TH16 (249 nghìn) Công
tắc WiFi thông minh giám sát độ ẩm, nhiệt độ SONOFF TH10
của Sonoff Việt Nam thích hợp sử dụng trong gia đình hoặc
các văn phòng bởi chúng quản lý hiệu quả và tiết kiệm điện
năng các thiết bị quạt điện, máy điều hòa không khí, máy tạo
độ ẩm, bể cá thông minh, hệ thống tưới nước,... SONOFF
TH10/16 kết hợp với các đầu dò SONOFF rất phù hợp sử dụng
trong các nhà xưởng để chủ động giám sát, cảnh báo rủi ro
hỏa hoạn hay điều kiện ẩm thấp phát sinh. Hãy trải nghiệm
ngôi nhà thông minh trên...

219,000đ

459,000đ

505,500đ



15
Công tắc WiFi

Thiết bị điều chỉnh ánh sáng đèn Sonoff Dimmer D1...

Sonoff Dimmer D1, thiết bị có khả năng điều chỉnh độ sáng
của đèn một cách linh hoạt và thông minh, một sản phẩm
đơn giản nhưng đầy hiệu quả mà Sonoff Việt Nam phân phối.
Với thiết kế nhỏ, gọn dễ dàng lắp đặt và thao tác nên Sonoff
Dimmer D1 được lựa chọn và sử dụng rộng rãi cho nhu cầu
cơ bản trong gia đình như hệ thống ánh sángLên lịch và tự
điều chỉnh ánh sáng phụ hợp trong thời gian nghỉ ngơi trên
ứng dụng eWeLinkLập ngữ cảnh dựa vào thời gian
Sunrise/Sunset ở từng khu vực địa lý để Hệ thống ánh sáng
trong Ngôi nhà của bạn được Bật sáng hoặ...

TUS4C - Công tắc WiFi cảm ứng 4 nút hình chữ nhật...

Công tắc WiFi cảm ứng 4 NÚT hình chữ nhật TUS4C có số nút
cao nhất trong dòng công tắc WiFi thông minh sử dụng app
eWeLink trên nền tảng công nghệ đám mây. Công tắc cảm
ứng TUS4C hỗ trợ 4 cách tắt/mở như:Chạm để tắt/mở trên
nút cảm ứngTắt/mở từ xa qua WiFi trên app eWeLinkTắt/mở
qua giọng nói với Google Home, Alexa EchoTắt/mở hẹn giờ,
hoặc theo ngữ cảnhLưu ý:Cần cần đấu dây N (Neutral)Không
hỗ trợ điều khiển qua RFCông tắc WiFi cảm ứng 4 NÚT hình
chữ nhật TUS4C sử dụng app eWeLink để tắt/mở 3 cổng kết
nối từ xa qua WiFi. Công tắc TUS4C tương th...

659,000đ

237,000đ
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EPS2EU - Ổ cắm WiFi thông minh 4 cổng 2 USB

Ổ cắm WiFi thông minh EPS4EU của eWeLink với 4 lỗ cắm
cho phép tắt/mở riêng rẽ 4 thiết bị kết nối. Ổ cắm với thiết kế
nhỏ, gọn, dễ cài đặt nên thuận tiện mang theo sử dụng trong
các hoàn cảnh khác nhau. Bên cạnh đó, ổ cắm WiFi EPS4EU
còn cho phép chế độ sạc thông minh (hẹn giờ) các thiết bị
Smartphone qua 2 cổng USB rất thuận tiện và dễ dàng. Hơn
thế nữa ổ cắm WiFi EPS4EU có thể làm việc với các thiết bị
nhận diện giọng nói với Amazon Alexa, Google Home giúp
cuộc sống thêm tiện nghi và thoải mái. Sau đây là một số
tính năng chính của thiết bị.Đ...

ESW2USB - Công tắc WiFi thông minh 2 cổng, 2 USB chuẩn US...

Công tắc WiFi thông minh ESW2USB gồm 2 công tắc WiFi, 2
cổng USB cho phép tắt mở riêng rẽ hai thiết bị độc lập từ xa
qua ứng dụng eWeLink, cũng như hỗ trợ sạc nhanh điện thoại
qua 2 cổng USB (2A/5V). Bên cạnh đó, với thiết kế hình chữ
nhật trang nhã, nhỏ gọn công tắc ESW2USB hoàn toàn tương
thích với các ổ cắm chữ nhật phổ biến ở Việt Nam. Ứng dụng
eWeLink ngày càng tiện lợi, tối đa hóa trải nghiệm người
dùng với việc tích hợp Amazon Alexa, Google Home... bên
cạnh các tính năng cơ bản là tắt/mở, hẹn giờ, chia sẻ kiểm
soát...Lưu ý:Chuẩn chấu cắm...

S20 EU/AU - Phích cắm WiFi thông minh

Phích cắm thông minh Sonoff S20 do Sonoff Việt Nam phân
phối là loại phích cắm 2 chấu chuẩn AU và EU, có khả năng
thay thế phích cắm thông thường, giúp kết nối đồ điện tử với
nguồn điện. Tuy nhiên, chúng có thể bật tắt các thiết bị điện
dễ dàng, thông qua kết nối WiFi với smartphone, tự ngắt điện
khi quá tải hay cài đặt kịch bản khởi động hoặc tắt thiết bị
khi kết hợp với các cảm biến.Đây được xem là một trong
những cách phổ biến nhất để trải nghiệm tính năng nhà
thông minh, bởi không phải ai cũng có đủ điều kiện và cơ hội
mua sắm các thiết bị ...

299,000đ

659,000đ

819,000đ



17
Phích cắm WiFi

S22 - phích cắm WiFi kết hợp đầu dò

Phích cắm thông minh Sonoff S22 là lựa chọn thiết yếu của
mọi gia đình. Ngoài chức năng thay thế ổ cắm thông thường,
S22 cho phép tắt các thiết bị điện dễ dàng, thông qua kết nối
Wi-Fi với smartphone, tự ngắt điện khi quá tải hay cài đặt
kịch bản khởi động hoặc tắt thiết bị khi kết hợp với các cảm
biến. Tính năng hẹn giờ và chia sẻ quyền kiểm soát giữa các
thành viên trong gia đình sẽ nâng cao hơn hiệu quả sử dụng
thiết bị.Kết nối trực tiếp với nguồn điện, đồng thời sử dụng
ứng dụng Sonoff với công nghệ điện toán đám mây, phích
cắm Sonoff S22 c...

S26 - phích cắm WiFi thông minh

Phích cắm WiFi thông minh Sonoff S26 do Sonoff Việt Nam
phân phối là một phiên bản nâng cấp của các phích cắm WiFi
Sonoff 20. Với bản nâng cấp này, Sonoff S26 được bổ sung
thêm nhiều tính năng hữu ích như giám sát qua camera, hỗ
trợ nhiều chuẩn cắm như EU / US / UK / CN / AU (Ghi chú:
Sonoff Việt Nam chỉ phân phối chuẩn CN phổ biến cho dòng
sản phẩm này). Người dùng có thể ngay lập tức chuyển đổi
bất kỳ phích cắm thông thường nào thành ổ cắm thông minh
với chức năng hẹn giờ thuận tiện hoạt động trên điện thoại
thông minh của người dùng. Với Son...

S30 - phích cắm WiFi thông minh

Phích cắm WiFi thông minh Sonoff S30 (dành cho nguồn AC
110V) do Sonoff Việt Nam phân phối là một phiên bản nâng
cấp của các phích cắm WiFi Sonoff S20. Với bản nâng cấp
này, Sonoff S30 được bổ sung thêm nhiều tính năng hữu ích
như giám sát qua camera. Người dùng có thể ngay lập tức
chuyển đổi bất kỳ phích cắm thông thường nào thành ổ cắm
thông minh với chức năng hẹn giờ thuận tiện hoạt động trên
điện thoại thông minh của người dùng. Với Sonoff S30, bạn có
thể bật / tắt bất kỳ thiết bị được kết nối nào trên app
eWeLink hoặc bằng cách nhấn nút tắ...

359,000đ

359,000đ

230,000đ
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S31 US - phích cắm WiFi đo điện năng tiêu thụ

Sonoff S31 US (dành cho nguồn AC 90-264V)  là một phích
cắm WiFi giám sát điện năng tiêu thụ do Sonoff Việt Nam
phân phối. Sonoff S31 US là một phích cắm nhỏ gọn nhưng
tính năng đầy mạnh mẽ. Cụ thể, khả năng chịu tải của Sonoff
S31 US mạnh mẽ hơn Sonoff S20 khi cho phép dòng tối đa
16A (so với 10A ở Sonoff S20) và công suất cực đại đến
4200W gần gấp đôi so với S20. Ngoài ra, khả năng đo lường
điện năng tiêu thụ của Sonoff S31 US cũng chính xác hơn hẳn
so với Sonoff POW. Vì những đặc điểm trên, Sonoff S31 US có
thể được sử dụng rộng rãi và ...

S55 - ổ cắm WiFi chống nước

Ổ cắm thông minh Wifi chống nước Sonoff S55 có nhiều phiên
bản theo các chuẩn cắm UK / AU / US / FR / DE / ZA hoạt
động tốt với Google Home, Amazono Alexa cũng như tính
năng IFTTT.Sonoff S55 là một Ổ cắm thông minh chống nước
tiện dụng có thể kết nối với mạng WiFi tại nhà của bạn.
Sonoff S55 giúp bạn quản lý và lập trình các thiết bị từ xa
bằng điện thoại hoặc giọng nói của bạn thông qua Amazon
Alexa hoặc Google Home. Vật liệu vỏ của Sonoff S55 chịu thời
tiết khắc nghiệt có khả năng chống nước chuẩn IP55 đảm bảo
sự chắc chắn và an toàn khi bạn ...

589,000đ

350,000đ
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AED2 - Trợ lý ảo Amazon Echo Dot thế hệ 2

Sản phẩm Amazon Echo Dot thế hệ 2 mà Công ty eWeLink
Việt Nam cung cấp là một thiết bị loa tích hợp trợ lý ảo Alexa
điều khiển bằng giọng nói sử dụng để chơi nhạc, điều khiển
các thiết bị nhà thông minh, cung cấp thông tin, đọc tin tức,
đặt cảnh báo và nhiều chức năng khác. Sản phẩm này sử
dụng ứng dụng Amazon Alexa để kết nối và quản lý thiêt bị.
Xem thêm: cách tải, cài và sử dụng Amazon Alexa trên
Android, iOS Amazon Echo Dot là gì?Amazon Echo Dot là một
thiết bị loa tích hợp trợ lý ảo Alexa điều khiển bằng giọng nói
sử dụng để chơi nhạc, đi...

AEP - Trợ lý ảo Amazon Echo Plus

Trợ lý ảo Amazon Echo Plus do eWeLink Việt Nam cung cấp
sử dụng ứng dụng Amazon Alexa với nhiều tính năng mới
được thêm vào, lần đầu tiên cung cấp khả năng phân nhóm
thiết bị cũng như gán chuỗi lệnh tự động. Ứng dụng Amazon
Alexa là một cách tốt nhất để tích hợp các thiết bị & giải
pháp thông minh của eWeLink vào cùng một nơi, trên cùng
một giao diện. Bạn có thể điều chỉnh độ sáng và điều khiển
nhà thông minh cũng như thỏa mãn nhu cầu giải trí, học tập
bằng giọng nói của mình. Dòng loa thông minh Amazon Echo
Plus do eWeLink cung cấp sở hữu...

B1 - Bóng LED đổi màu WiFi thông minh

Bóng đèn WiFi đổi màu thông minh Sonoff led bulb B1 do
Sonoff Việt Nam phân phối, cho phép tùy biến không gian
ngôi nhà của bạn ngập tràn màu sắc, phù hợp với các ngữ
cảnh hàng ngày của gia đình như học tập, làm việc, giải trí,
tiệc tùng và nhiều hơn thế... Cuộc sống muôn màu bắt đầu từ
đèn LED đổi màu thông minh B1 của Sonoff.Bóng đèn LED
WiFi đổi màu thông minh B1 của Sonoff cho phép tùy biến
không gian ngôi nhà của bạn ngập tràn màu sắc, phù hợp với
ngữ cảnh hàng ngày của gia đình. Với dải màu rộng 16 triệu
màu, Sonoff B1 tự động điều chỉnh ...

374,000đ

3,999,000đ

869,000đ
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DDCTWIFI - Đèn diệt côn trùng WiFi thông minh

Hoạt động hiệu quả caoBị thu hút bởi ánh sáng của đèn diệt
muỗi, muỗi sẽ bay đến ống đèn và gần lưới hút khí. Dưới tác
động của luồng không khí được hút vào từ quạt, muỗi sẽ bị
hút vào trong khoang chưa và bị tiêu diệt ở đây.Thiết kế WiFi
thông minh điều khiển qua ứng dụng eWelink.Điểm tuyệt vời
nhất của đèn diệt côn trùng thông minh là bộ điều khiển
WiFi. Thiết bị được kết nối với các điện thoại thông minh qua
ứng dụng eWeLink. Bạn có thể thiết lập ứng dụng để mở thiết
bị diệt côn trùng thông minh này vào một thời điểm nhất
định, điều chỉnh độ...

E4CHPRO - Công tắc WiFi 4 cổng eWeLink

Công tắc WiFi thông minh 4 cổng E4CHPRO sử dụng app
eWeLink để tắt/mở 4 cổng kết nối từ xa qua WiFi. Công tắc 4
cổng eWeLink E4CHPRO tương thích hoàn hảo với Google
Home, Alexa để điều khiển qua giọng nói, liên kết với IFTTT
để tùy nghi thiết lập cá ngữ cảnh thông minh. Với eWeLink
E4CHPRO bạn dễ dàng chia sẻ quyền kiểm soát thiết bị với
các thành viên trong gia đình, giám sát theo trạng thái thực
để nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị. Ngoài ra, với các tính
năng hẹn giờ, lịch biểu, đếm ngược luôn nhắc bạn thực hiện
các công việc hàng ngày một ...

ECAM360IR - Camera WiFi thông minh phát hiện chuyển động...

Camera WiFi thông minh phát hiện chuyển động ECAM360IR
của eWeLink cho phép xem toàn cảnh ở chế độ HD 1080P,
phát hiện chuyển động trong đêm bằng sóng hồng ngoại với
hình ảnh sắc nét qua bộ lọc IR-CUT. Camera WiFi phát hiện
chuyển động ECAM360IR còn hỗ trợ đàm thoại hai chiều và
quản lý giám sát từ xa trên điện thoại qua ứng dụng eWeLink
có thể kết hợp với Google Home, Amazon Alexa. Khoảng cách
phát hiện chuyển động trong đêm lên tới 10m đủ xa cùng với
chế độ quay phim HD 1080P (độ phân giải 1080x1920) đủ
sắc nét để có thể ghi hình rõ ràng các ...

1,799,000đ

499,000đ

599,000đ
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ECAMNT - Camera ngoài trời sử dụng app eWeLink

ECAMNT là một camera ngoài trời, sử dụng app eWeLink do
Sonoff Việt Nam phân phối. Camera ngoài trời ECAMNT rất
phù hợp trong việc phát hiện chuyển động, âm thanh và gửi
cảnh báo từ xa qua WiFi đến điện thoại trên ứng dụng
eWeLink. Bên dưới là một số thông số nổi bật của camera
ngoài trời ECAMNT:Độ phân giải: 1080PỐng kính 4mm, góc
xoay: 80 độngKhoảng cách hồng ngoại phát hiện: 10mChuẩn
WiFi: 2.4G, 802.11 b/g/nGiao thức: TCP/IP, RTSPCổng
internet: RJ-45, 10/100MBNguồn cấp: DC12V/2ACông suất:
5-10WHỗ trợ thẻ nhớ TF: 128G (không đi kèm thiết bị)C...

ECWIFI - Công tắc rèm WiFi cảm ứng thông minh eWeLink...

Công tắc rèm WiFi cảm ứng cho phép điều khiển rèm - cửa
cuốn từ xa qua ứng dụng eWeLink, hỗ trợ nhận diện giọng nói
(Alexa Echo, Google Home) giúp tận hưởng cuộc sống thông
minh. Với nhiều tính năng nổi bật như chia sẻ kiểm soát, chế
độ bảo vệ an toàn điện và các thiết lập hẹn giờ, công tắc rèm
WiFi cảm ứng có thể hoạt động ngay cả khi mạng WiFi không
khả dụng. Nào chúng ta cùng khám phá những đặc điểm và
tính năng nổi bật của sản phẩm công tắc rèm WiFi cảm ứng
thông minh qua loạt hình ảnh bên dưới nhé.Hoạt động với
các loại mô tơ nhảy giới hạn...

EDLDC12 - Công tắc mở cửa WiFi thông minh eWeLink

Mạch điều khiển (Công tắc) mở cửa WiFi thông minh eWeLink
EDLDC12 tương thích với tất cả các khóa cửa điện có mô tơ
và mạch điều khiển 12V. 5 phút lắp đặt rất dễ dàng và mở
cửa ở bất kì đâu, bất cứ lúc nào. Điều khiển mở cửa trực tiếp
trên điện thoại qua ứng dụng eWeLink. Trên ứng dụng
eWeLink, bạn có thểMở cửa từ xa ở bất cứ đâuThiết lập hẹn
giờChia sẻ quyền quản lýGhi lại nhật kí hoạt độngHỗ trợ nhận
lệnh qua giọng nói, IFTTT. Tương thích với các thiết bị
Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Google Home, Google
Nest.Lưu ý sử dụng công tắc ...

319,000đ

659,000đ

2,190,000đ
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EIRDC666 - trung tâm điều khiển hồng ngoại

EIR-DC666 là bộ trung tâm điều khiển do Sonoff Việt Nam
phân phối. Với trung tâm điều khiển hồng ngoại EIR-DC666
bạn dễ dàng điều khiển tivi, máy lạnh, âm thanh và nhiều
thiết bị khác từ xa qua WiFi. Với nền tảng đám mây trên ứng
dụng eWeLink, EIR-DC666 quản lý toàn bộ hệ thống giải trí
và thiết bị điện gia dụng trong gia đình mọi lúc, mọi nơi qua
mạng WiFi trong gia đình.Hợp nhất tất cả các điều khiển từ
xa về cùng một mốiVới công nghệ đám mây, tất cả các tính
năng điều khiển từ xa qua sóng hồng ngoại sẽ được tự động
cập nhật trên đám may. Tru...

EKTTD - Thiết bị khuếch tán tinh dầu WiFi thông minh eWeLink...

Thiết bị khuếch tán tinh dầu WiFi thông minh EKTTD của
eWeLink được điều khiển từ xa trực tiếp trên điện thoại qua
ứng dụng eWeLink. Thiết bị khuếch tán tinh dầu được thiết kế
nhỏ gọn dạng hình bầu với các vân gỗ cổ điển vừa khuếch
tán tinh dầu giúp bạn cảm thấy thoải mái sau ngày làm việc
mệt nhọc; đồng thời nó cũng là một món đồ trang trí trang
trọng cho căn phòng của bạn. Với dung tích lớn, thiết bị có
thể khuếch tán tinh dầu liên tục trong 8 đến 12 giờ với hai
chế độ khuếch tán mạnh và khuếch tán nhẹ. Thiết bị hoạt
động êm ả, không tiếng ồn...

EPCI - Card PCI WiFi thông minh tắt mở máy tính từ xa...

Card PCI WiFi thông minh EPCI cho phép tắt mở máy tính từ
xa thông qua WiFi trên app eWeLink. Bạn dễ dàng khởi động
máy, remote vào máy từ xa để truy cập dữ liệu và hoàn
thành công việc từ bất kì đâu. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể
hẹn giờ khời động máy trước khi vào văn phòng hoặc tắt toàn
bộ máy tính khi ra về mà không ảnh hưởng đến độ bền và độ
ổn định của các thành phần trong máy. Đó là hai trong số
những tính năng nổi bật của thiết bị Card WiFi thông minh
của eWeLink. Mời bạn tham khảo thêm các tính năng hữu ích
khác của sản phẩm Card WiFi t...

459,000đ

499,000đ

659,000đ
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ES2USB - Phích cắm WiFi thông minh eWelink

Công tắc WiFi thông minh eWelink ES2USB với 2 cổng sạc
USB giúp quá trình sạc điện thoại nhanh và thuận tiện hơn.
Bạn có thể linh hoạt sử dụng công tắc WiFi ES2USB để thiết
lập chế độ tự động cho các thiết bị điện trong nhà, như bật
máy nước nóng, tắt/mở đèn, quạt... và bảo vệ quá tải cho
thiết bị được sạc. Công tắc WiFi thông minh eWelink còn hỗ
trợ nhận diện giọng nói với Amazon Alexa, Google Home và
được điều khiển từ xa qua ứng dụng eWeLink trên các
Smartphone. Thiết bị nhỏ, gọn nhẹ, dễ cài đặt và mang đi sử
dụng ở bất kì đâu. Sau đây là mộ...

ESWSUS - Phích cắm WiFi thông minh

Phích cắm WiFi thông minh ESWSUS của eWeLink hỗ trợ 2
chế độ tắt/mở thông minh là tắt trực tiếp trên thiết bị hoặc
tắt/mở từ xa qua WiFi trên ứng dụng eWeLink (hỗ trợ cả
Android và iOS). Phích cắm WiFi ESWSUS đóng vai trò là một
bộ định thời để thiết lập lịch biểu hoạt động của thiết bị kết
nối. Các thiết bị sẽ tự động vận hành mà không cần sự can
thiệp của bạn. Phích cắm WiFi thông minh ESWSUS có thể
được sử dụng trong các hệ thống tưới nhỏ giọt, hệ thống tưới
thông minh cho khu vườn thân yêu của mình. Cũng giống như
tất cả các sản phẩm mang n...

GK-200MP2-B - Camera Sonoff Full HD 1080P

Camera an ninh Full HD 1080P của Sonoff GK-200MP2-B cho
hình ảnh sắc nét với tính năng nhìn đêm rõ ràng với công
nghệ IR led hồng ngoại giúp quan sát lên tới 15 mét. Dễ dàng
lắp đặt, sử dụng và giám sát theo thời gian thực trên ứng
dụng eWeLink. Camera Sonoff hỗ trợ tính năng đàm thoại 2
chiều, phát hiện và gửi cảnh báo tức thời đến người dùng,...
Sau đây là một số tính năng chính của Camera Sonoff
GK-200MP2-BXem và điều khiển từ xa cửa, gara của bạn khi
làm việc với SONOFF RF BridgeHoạt động với công tắc / phích
cắm th...

850,000đ

179,000đ

389,000đ
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LED L1 - Dây đèn LED đổi màu thông minh

Sonoff led L1 là dải đèn led đổi màu thông minh - một sản
phẩm giải trí độc đáo do Sonoff Việt Nam phân phối. Sonoff
led L1 sẽ biến căn phòng của bạn trở nên sống động với dải
đèn LED thông minh. Thật dễ dàng để trang trí cây thông mỗi
dịp Noel hay chào đón năm mới với ánh đèn lung linh trên
những cành mai, cây cảnh trong gia đình của bạn.Chọn màu
linh hoạt & dễ dàngChỉ cần nhấn vào ứng dụng eWeLink để
chọn màu bằng camera điện thoại thông minh của bạn để
đồng bộ hóa màu của dải đèn LED thông minh hoặc sử dụng
điều khiển giọng nói qua Googl...

RF BRIDGE 433 - Kết nối & điều khiển các thiết bị RF...

Sonoff Brigde 433 đóng vai trò là bộ trung tâm tiếp và phát
sóng RF (DW1, PIR2 phát --> Bridge thu), còi hụ (thu, Bridge
phát). Bridge là trung gian để gửi tín hiệu cảnh báo lên app
eWeLink qua wifi để từ đó đồng bộ trạng thái với các cảm
biến và thiết lập ngữ cảnh với các thiết bị khác dựa trên
trạng thái của các cảm biến này.Ghi chú:Sonoff RF Bridge
433 chỉ hỗ trợ mã tần số 433 cố định (fixed code) như
PT2260, PT2262, PT2264, EV1527,...Sonoff RF Bridge 433
không hỗ trợ học lệnh các mã nhảy (rolling code) và mã động
(dynamic code),Không hiể...

SC - Thiết bị giám sát môi trường nhà thông minh

Sonoff SC là một thiết bị giám sát chất lượng môi trường dựa
trên nền tảng ESP8266 và ATMega328 (Arduino). Với Sonoff
SC bạn dễ dàng giám sát theo thời gian thực các dữ liệu quan
trắc được từ bạn ở, sinh hoạt hoặc làm việc thông qua ứng
dụng eWeLink bất cứ ở đâu, khi nào. Thiết bị giám sát môi
trường Sonoff SC sẽ đo lường các thông số như nhiệt độ, độ
ẩm, cường độ ánh sáng, chất lượng không khí (bụi) và thậm
chí mức ô nhiễm tiếng ồn.Sonoff ESC giúp bạn theo dõi được
các thông số môi trường không khí xung quanh bạn trên điện
thoại di động, đo nh...

879,000đ

325,000đ

585,900đ
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SIREN-ALARM-01 - Chuông báo động không dây 433 MHz

Chuông báo động không dây 433 MHz SIREN-ALARM-01 có
thể hoạt động độc lập cũng như tích hợp với các bộ trung tâm
an ninh để phát cảnh báo khi được kích hoạt. Âm thanh cảnh
báo to rõ 100dB cùng đèn nhấp nháy thích hợp để báo động
mọi người nhanh chóng di tản đến nơi an toàn. Chuông báo
động không dây SIREN-ALARM-01 thích hợp sử dụng với
PG103 / W2B / W123 / G4 / G30 / PG105 / PG106 Alarm.Thiết
bị sử dụng nguồn AC 100-250V, kết hợp với pin sạc để đảm
bảo chuông vẫn có thể hoạt động ngay cả khi mất điện, giúp
sự an ninh của gia đình luôn được đảm ...

SIREN-ALARM-02 - Chuông báo trộm eWeLink

Chuông báo trộm SIREN-ALARM-02 của eWeLink là một phần
không thể thiếu trong các giải pháp chống trộm thông minh.
Chuông báo trộm Siren-alarm-02 vừa có khả năng kết hợp với
cảm biến an ninh như cảm biến chuyển động PIR2, cảm biến
mở cửa DW1, cảm biến khói/gas của Sonoff thông qua Sonoff
Bridge để thực hiện các ngữ cảnh an ninh thông minh.
eWeLink Siren-alarm-02 vừa có thể hoạt động độc lập làm
chuông báo với lời nhắc thoại kèm theo đèn flash nhấp nháy.
Với chức năng 2 trong 1, đây là một chiếc chuông báo trộm
mang đến sự thuận tiện hơn bao giờ ...

SKIT01 - Bộ Kit giám sát, cảnh báo an ninh

Bạn cảm thấy bất an, lo lắng về nạn trộm cắp, đột nhập cũng
như sự an toàn cho ngôi nhà của bạn? Bạn muốn nâng cao sự
tiện lợi, an toàn cho gia đình của mình cũng như mong ước
biến muốn ngôi nhà của mình trở nên thông minh hơn? Tất
cả vấn đề này có thể được giải quyết bởi một giải pháp đơn
giản đó là kết hợp cảm biến hồng ngoại phát hiện chuyển
động Sonoff PIR2 với các thiết bị an ninh khác như bộ cảm
biến đóng mở cửa Sonoff DW1 và cầu chuyển Sonoff Bridge
433 để thực hiện một giải pháp an ninh cơ bản nhất. Bộ
combo ba thiết bị Sonoff Bridge 43...

650,000đ

499,000đ

519,000đ
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SMOKE-ALARM-01 - cảm biến khói eWeLink

Thiết bị cảm biến báo khói này SMOKE-ALARM-01 có thiết kế
cấu trúc độc đáo và bộ xử lý thông minh để xử lý tín hiệu
quang điện, độ nhạy và độ ổn định cao. Đầu báo khói có độ
nhạy cao và cảnh báo kịp thời khi phát hiện khói hoặc đốm
cháy. SMOKE-ALARM-01 thích hợp cho báo cháy trong gia
đình, lớp học, trung tâm mua sắm, khách sạn, nhà hàng, tòa
nhà văn phòng, ngân hàng, thư viện, kho,...Tính năngGiúp
phát hiện sớm đám cháy. SMOKE-ALARM-01 có thể kịp thời
gửi tín hiệu báo động âm thanh và ánh sáng khi khói đạt
được mật độ nhất định.Tích hợp cảm bi...

SMOKE-ALARM-02 - Đầu dò báo khói

Đầu dò báo khói Smoke alarm 02 của eWeLink dễ dàng tích
hợp với bộ Bridge để thực hiện ngữ cảnh an ninh cho nhà
thông minh. Với 3 chế độ cảnh báo qua chuông (90dB), đèn
flash và cảnh báo qua app (khi tích hợp) sẽ nhắc nhỏ mọi
người di tản một cách hiệu quả. Thiết bị có độ ổn định rất
cao, khả năng phát hiện 360 độ (không góc chết). Tính năng
chínhHỗ trợ 3 chế độ báo động: Âm thanh, ánh sáng độc lập
và báo động không dây 433 MHzCài đặt đơn giản, không cần
đục tường và nối dây.Không góc chết, góc phát hiện 360 độ,
rất tin cậyTích hợp công ng...

Thiết bị điều chỉnh ánh sáng đèn Sonoff Dimmer D1...

Sonoff Dimmer D1, thiết bị có khả năng điều chỉnh độ sáng
của đèn một cách linh hoạt và thông minh, một sản phẩm
đơn giản nhưng đầy hiệu quả mà Sonoff Việt Nam phân phối.
Với thiết kế nhỏ, gọn dễ dàng lắp đặt và thao tác nên Sonoff
Dimmer D1 được lựa chọn và sử dụng rộng rãi cho nhu cầu
cơ bản trong gia đình như hệ thống ánh sángLên lịch và tự
điều chỉnh ánh sáng phụ hợp trong thời gian nghỉ ngơi trên
ứng dụng eWeLinkLập ngữ cảnh dựa vào thời gian
Sunrise/Sunset ở từng khu vực địa lý để Hệ thống ánh sáng
trong Ngôi nhà của bạn được Bật sáng hoặ...

237,000đ

249,000đ

269,000đ
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WIFI-RF BRIDGE - Bộ chuyển tiếp sóng vô tuyến

Bộ chuyển tiếp sóng vô tuyến WIFI-RF BRIDGE của eWeLink
Việt Nam có tính năng tiếp và chuyển sóng vô tuyến tương tự
Sonoff Bridge so Sonoff Việt Nam phân phối. Điểm khác biệt
chính giữa WIFI-RF BRIDGE so với Sonoff Bridge ở chỗ WIFI-RF
BRIDGE hỗ trợ 2 tần số vô tuyến là 315 MHz và 433MHz. Bạn
có thể sử dụng WIFI-RF BRIDGE để điều khiển từ xa các công
tắc RF, rèm cửa, cửa cuốn từ xa qua WiFi trên ứng dụng
eWeLink. Cơ chế ghép nối các remote RF tương tự với Sonoff
Bridge.Hỗ trợ kiểm soát tối đa 16 thiết bị RF trên app
eWeLink qua WiFi (chuẩn 2.4G...

459,000đ
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T1UK3CN - Công tắc cảm ứng không dây trung tính

Công tắc WiFi cảm ứng KHÔNG CẦN DÂY TRUNG TÍNH (N)
chuẩn hình vuông T1UK3CN có thể được lắp đạt dễ dàng mà
không phải đi lại hệ thống dây sẵn có. Công tắc cảm ứng
T1UK3CN hỗ trợ đến 5 cách tắt/mở như:Chạm để tắt/mở trên
nút cảm ứngTắt/mở từ xa qua WiFi trên app eWeLinkTắt/mở
từ xa qua điều khiển (remote) 433.92 MHzTắt/mở qua giọng
nói với Google Home, Alexa EchoTắt/mở hẹn giờ, hoặc theo
ngữ cảnhLưu ý: Không cần đấu dây N (Neutral)Loại công tắc
cảm ứng không cần dây trung tính TUKNO3C này sử dụng
app eWeLink để tắt/mở 3 cổng kết nối từ xa q...

569,000đ
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AM2301 - Đầu dò nhiệt độ, độ ẩm Sonoff

Đầu dò nhiệt độ, độ ẩm AM2301 của eWeLink có thiết kế gọn,
nhẹ nhưng phát huy hiệu quả tối đa trong việc giám sát, đo
lường các yếu tố môi trường. Đầu dò AM2301 là thiết bị đo
nhiệt độ và độ ẩm có độ chính xác cao với chức năng hiệu
chuẩn tự động.Bạn có thể sử dụng đầu dò với các thiết bị,
công tắc WiFi thông minh như ETH10, ETH16 để giám sát và
điều khiển tắt mở thiết bị theo các giá trị tham số từ đầu
dò. Kết hợp với các công tắc wifi thông minh như
ETH10/ETH16 của eWeLink, trên ứng dụng eWeLink mới nhất,
người dùng có thể sử dụng AM2301...

DS18B20 - Đầu dò độ ẩm Sonoff

Sonoff Việt Nam cung cấp các đầu dò độ ẩm, nhiệt độ chính
hãng Sonoff với các mẫu Sonoff DS18B20 (đầu dò độ ẩm),
Sonoff AM2301 (đầu dò nhiệt độ, độ ẩm - dùng trong môi
trường khô). Các loại đầu dò độ ẩm, nhiệt độ được sử dụng
phổ biến trong các ứng dụng quan trắc môi trường, trong nhà
xưởng hoặc các trại chăn nuôi... Nguyên tắc hoạt động của
các đầu dò nhiệt độ, độ ẩm là sử dụng các cảm biến nhiệt độ,
độ ẩm trong thiết bị để thu thập thông số môi trường về
truyền về bộ xử lí. Thông thường, các đầu dò này không hoạt
động độc lập mà kết hợp với c...

DW1 - Cảm biến phát hiện cậy cửa

Cảm biến phát hiện cậy/mở cửa Sonoff DW1 là một loại cảm
biến phát hiện trạng thái đóng mở cửa tiện lợi và rất hiệu
quả. Cảm biến Sonoff DW1 này giúp bạn dễ dàng kiểm soát
người ra vào nhà, văn phòng. Sonoff DW1 đặc biệt hữu ích
khi bạn đang hưởng một kì du lịch thú vị bên gia đình hoặc
đang đi công tác xa vì sẽ không có kẻ gian nào có thể đột
nhập vào nhà mà bạn không hay biết. Cảm biến Sonoff DW1
có thể được sử dụng kết hợp với cầu Sonoff Bridge 433. Cảm
biến Sonoff DW1 phát hiện trạng thái mở cửa và gửi cảnh báo
ngay lập tức đến ứng dụng Son...

109,000đ

98,000đ

137,000đ
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L786WF - Thiết bị khuếch đại WiFi âm tường

Thiết bị khuếch đại WiFi âm tường L786WF của eWeLink với
bộ đôi ăngten cho tốc độ truyền tải tối đa lên đến 300 Mbps
giúp người dùng duy trì một sự ổn định WiFi trong nhà, văn
phòng... cho nhu cầu làm việc, giải trí của bạn.Bạn đã từng
gặp phải vấn đề này?WiFi trong phòng chập chờn, truy cập
lúc được lúc không?Camera giám sát ngôi nhà bị lag, xem lúc
được lúc không?Dây mạng kéo mắc như mạng nhện, mất
thẩm mỹ ngôi nhà?Khoan, đục tường để gắn thiết bị, chi phí
đầu tư cao?Thiết bị khuếch đại WiFi âm tường L786WF của
eWeLink có vật liệu được làm từ...

PIR2 - Cảm biến hồng ngoại phát hiện chuyển động...

Bạn cảm thấy bất an, lo lắng về nạn trộm cắp, đột nhập cũng
như sự an toàn cho ngôi nhà của bạn? Bạn muốn nâng cao sự
tiện lợi, an toàn cho gia đình của mình? Bạn muốn ngôi nhà
của mình trở nên thông minh hơn? Tất cả vấn đề này có thể
được giải quyết bởi một giải pháp đơn giản đó là kết hợp cảm
biến hồng ngoại phát hiện chuyển động Sonoff PIR2 với các
thiết bị an ninh khác như bộ cảm biến mở cửa Sonoff DW1,
cầu chuyển Sonoff Bridge 433 để thực hiện cảnh báo qua ứng
dụng eWeLink. Một giải pháp hiệu quả với chi phí tối thiểu để
nâng cao sự tiện n...

RF433 - Remote điều khiển 433

Bộ điều khiển Sonoff RF433 do Sonoff Việt Nam phân phối có
thể được thiết lập để ghép nối hầu hết với các thiết bị điện sử
dụng sóng vô tuyến 433MHz trên thị trường. Sonoff RF433
được thiết kế cho 4 nút độc lập để điều khiển 4 thiết bị riêng
rẽ.Sonoff RF433 được thiết kế và công nghệ hiện đại mới
nhất cho phép điều khiển RF đơn giản và thông minh hơn;
cùng với nắp trượt nắp để bảo vệ các nút tránh điều khiển
ngoài ý muốn.Phạm vi hoạt động của sản phẩm Sonoff RF433
vào khoảng 30m và trong điều kiện thông thoáng (ngoài
trường) thì tầm hoạt động c...

53,000đ

250,000đ
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RM433 - Điều khiển remote 433

Bộ điều khiển từ xa Sonoff RM433 do Sonoff Việt Nam phân
phối là phiên bản nâng cao cho remote RF 4 nút 433 MHz.
Được thiết kế với 8 nút để thực hiện các chức năng khác
nhau trên nhiều loại thiết bị khác nhau. Chẳng hạn như điều
chỉnh tốc độ quạt, cài đặt độ sáng,... Remote điều khiển
Sonoff RM433 với thiết kế đơn giản và phong cách mang lại
một trang trí đẹp mắt cho không gian nhà bạn. Sonoff RM433
có khả năng tương thích mạnh mẽ. Nó có thể được ghép nối
để điều khiển SONOFF BASIC RF, RFR3, Slampher, iFan03,
D1, 4CH Pro R2, dòng công tắc cảm ứ...

WC66 - Hộp chống nước bảo vệ công tắc Sonoff

Với hộp chống nước bảo vệ công tắc WC66 của Sonoff, bạn
hoàn toàn có thể sử dụng các công tắc thông minh SONOFF
BASIC, SONOFF RF, TH10/16, DUAL, POWER... trong môi
trường nước, cho phép bạn vận hành hệ thống nhà thông
minh của mình một cách trơn tru. liên tục dù trong điều kiện
khắc nghiệt của môi trường.Với kích thước nhỏ gọn 132.2 x
68.7 x 50.1 mm, hộp chống nước bảo vệ công tắc WiFi thông
minh khỏi các tác động từ môi trường, giúp nhà thông minh
vận hành liên tục, thông suốt. Hộp chống nước bảo vệ công
tắc WC66 hỗ trợ các công tắc SONOFF BAS...

78,000đ
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