
STT Hình ảnh Mã SP Giá bán lẻ Tên sản phẩm Thông số kỹ thuật 
Giá đại lý

1 XC-001 1,240,000        
Đèn biến màu thông 

minh 

Nguồn điện: 5V 1.5A

Pin: 800mah

Công suất định mức: 3W

Tần số không dây: Wifi 2.4GHz

Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 40 độ C

558,000         

2 LED 1,160,000         Đèn LED 5 m

Nguồn điên: 12V 2A

Tần số không dây: Wifi 2.4GHz

Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 40 độ C

522,000         

3 2AJK8-LZ803 590,000           

Đèn thông minh nhiều 

màu sắt. Thay đổi màu 

sắc theo sở thích WIFI 

SMART BULB 

(Trụ)

LE7

Điện áp hoạt động:AC 100-240V 50/60Hz

Tuổi thọ: 20000h

Nhiệt độ làm việc: -10 ~ 45 độ c

Độ ẩm làm việc: <= 80%

Chất liệu: nhựa tổng hợp PC + ABS

Kích thước: 59.5 * 59.5 * 123mm

 Đèn chuẩn E27/E26/B22

265,500         

4  2AJK8-LM1 590,000           

Đèn thông minh nhiều 

màu sắt. Thay đổi màu 

sắc theo sở thích WIFI 

SMART BULB (Tròn)

LE13

Điện áp hoạt động:AC 100-240V 50/60Hz

Công suất định mức: 9W

Tuổi thọ: 20000h

Nhiệt độ làm việc: -10 ~ 45 độ c

Độ ẩm làm việc: <= 80%

Chất liệu: nhựa tổng hợp PC + ABS

Kích thước: 62 * 62 * 140mm

Quang thông: >= 800LM

Đèn chuẩn E27/E26/B22

265,500         

BẢNG BÁO GIÁ SMART HOME FOFU T11-2021

THỜI GIAN BẢO HÀNH : Sản phẩm được BH 1 năm. Đổi mới trong vòng 03 tháng nếu do lỗi sản xuất



5   Door Sensor - Wifi 560,000           
Cảm biến cửa từ. Cảnh 

báo khi có người đóng 

mở cửa

Pin: CR2-3V x1

Dòng chờ: 13uA

Dòng báo động: 115mA-120mA

Thời gian chờ: 5 năm

Tuổi thọ pin: 2800 lần kích hoạt

Tiêu chuẩn không dây: IEE802.11b/g/n

Tần số không dây: Wifi 2.4GHz

Phạm vi không dây: 45m

Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 40 độ C

Độ ẩm hoạt động: 20%~85%

Kích thước: 71mm x 21mm x 22mm

                      40mm x 11mm x 11 mm

252,000         

6   Mofion Sensor - Wifi 930,000           
Cảm biến cơ thể con 

người. Cảnh báo khi 

có người đột nhập 

Pin: CR123A-3V x1

Dòng chờ: 26uA

Dòng báo động: 120mA-130mA

Thời gian chờ: 5 năm

Tuổi thọ pin: 2500 lần kích hoạt

Tiêu chuẩn không dây: IEE802.11b/g/n

Tần số không dây: Wifi 2.4GHz

Phạm vi không dây: 45m

Khoảng cách phát hiện: 4-6m

Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 40 độ C

Độ ẩm hoạt động: 20%~85%

418,500         

7  IR Remofe Sensor - Wifi 620,000           

Cảm biến hồng ngoại. 

Điều khiển tất cả thiết 

bị có Remote như Tivi, 

Máy điều hòa,…

Nguồn điện: DC 5V/1A

Tiêu thụ điện: <1w

Tần số hồng ngoại: 38K 

Khoảng cách điều khiển: 7m (không vật cản)

Phần mềm: Fofu smart (hỗ trợ IOS/Android)

Hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói qua loa thông 

minh amazon echo, google home,…

Tiêu chuẩn không dây: IEE802.11b/g/n

Tần số không dây: Wifi 2.4GHz

Kích thước: 69mm x 69mm x 34mm

Màu sắc: đen

279,000         



8
Ổ CẮM ÂM TƯỜNG

 THÔNG MINH FOFU
1,520,000        

FF-P2-1202US

 hình chữ nhật, có viền cao cấp, điều khiển qua App 

Fofu, Wifi.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

– Điện áp: 220V ~ 50Hz.

– Công suất chịu tải: 10A/1 lỗ cắm, <2200W (tải 

trở, bình nóng lạnh, ấm đun nước, đèn sưởi), 

<400W (tải dung, đèn led, động cơ, bơm nước, 

quạt, điều hòa).

– Lỗ cắm chân đa năng phù hợp với nhiều loại 

phích cắm khác nhau.

– Tích hợp công tắc cảm ứng bật tắt cho từng lỗ 

cắm.

– Đèn nền led báo trạng thái màu xanh dương.

– Tích hợp tính năng đo điện năng tiêu thụ, điện áp, 

dòng điện.

– Khoảng cách truyền: 15 – 30m.

– App Fofu Smart, tương thích hệ điều hành IOS và 

Android.

– Hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói qua trợ lý ảo 

Alexa, Google Assistant.

– Chất liệu: nhựa PC chống cháy, kính cường lực 

chống xước.

– Trọng lượng: 200g.

684,000         

9 Wifi Smart IR Remote 560,000           

FF-ER2.                    

Điều khiển sóng tín 

hiệu IR (tivi, máy 

lạnh,..)

HỒNG NGOẠI THÔNG MINH FOFU

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- APP fofusmart

- Điều khiển sóng tín hiệu IR (tivi, máy lạnh..)

- Khoảng cách điều khiển 8 mét

- Tần số IR: 36 KHz

- Kết nối WIFI b/g/n 2.4Gh, tầm xa WIFI 10m

- Chuẩn bảo mật: WPA/WPA2

- Nhiệt độ hoạt động 0 đến 50 độ C

- Độ ẩm hoạt động 0 - 90%

- Nguồn sử dụng: Adaptor 5V 1A (micro USB)

- Phụ kiện: dây sạc, hướng dẫn

252,000         

10
Smoke Sensor

FF-SS02
1,350,000        

Báo khói - Smoke 

Sensor-
Cảm biến khói khi xảy ra hỏa hoạn 607,500         



11 Siren Alarm FF-SA01 1,100,000        

Còi báo động wifi 

thông minh Siren 

Alarm -

Còi thông minh cảnh báo khi có tác vụ chuyển động 

nhử cảm biến báo khói, cảm biền chuyển động, càm 

biến từ, camera phát hiện có người, còi sẽ phát ra 

tiếng chuông theo tùy chỉnh kiểu cảnh báo ( ví dụ: 

ban ngày phát ra kiểu chuông báo khách, tối phát ra 

còi hú,...) 

495,000         

12  FF-P3-120T1WB 870,000           
Công tắc điện 1 nút 

391,500         

13 FF-P3-120T2WB 960,000           
Công tắc điện 2 nút 

432,000         

14 FF-P3-120T3WB 1,060,000        
Công tắc điện 3 nút 

477,000         

15  FF-P3-CK122TW-B 960,000           Công tắc điện 2 nút 432,000         

16  FF-P3-CK123TW-B 1,060,000        
Công tắc điện 3 nút 

477,000         

17 FF-P3-CK124TW-B 1,180,000        
Công tắc điện 4 nút 

531,000         

18 FF-DMS301 960,000           
Black,White, Golder, 

Siler-viền metal 
432,000         

19 FF-DMS302 1,060,000        
Black,White, Golder, 

Siler viền metal 
477,000         

20 FF-DMS303 1,180,000        
Black,White, Golder, 

Siler viền metal 
531,000         

 Điều khiển tắc mở điện, hẹn giờ theo lịch trình từ 

xa thông qua App Fofu smart.                        '- Điện 

áp định mức: 100V~250V

- Công suất tiêu thụ: <0.06W.

- Dòng điện chịu tải: 10A( Max). Công suất không 

vượt quá 600w/1 công tắc

- Kích thước: 120mm * 72mm * 36 mm.

- chất liệu chống cháy ABS, mặt kính cường lực

- Tần số không dây: 2.4GHz

- Tiêu chuẩn kết nối: IEE802.11b/g/n

- Màu sắc: đen,trắng

 Điều khiển tắc mở điện, hẹn giờ theo lịch trình từ 

xa thông qua App Fofu smart.                        '- Điện 

áp định mức: 100V~250V

- Công suất tiêu thụ: <0.06W.

- Dòng điện chịu tải: 10A( Max). Công suất không 

vượt quá 600w/1 công tắc 

- Kích thước: 120mm * 72mm * 36 mm.

- chất liệu chống cháy ABS, mặt kính cường lực

- Tần số không dây: 2.4GHz

- Tiêu chuẩn kết nối: IEE802.11b/g/n

- Màu sắc: đen, trắngTrọng lượng: 150g 


 Điều khiển tắc mở điện, hẹn giờ theo lịch trình từ 

xa thông qua App Fofu smart.                                   - 

 Điện áp định mức: 100V~250V

- Công suất tiêu thụ: <0.06W.

- Dòng điện chịu tải: 10A( Max). Công suất không 

vượt quá 600w/1 công tắc

- chất liệu chống cháy ABS, mặt kính cường lực

- Tần số không dây: 2.4GHz

- Tiêu chuẩn kết nối: IEE802.11b/g/n

- Màu sắc: đen,trắng



21 FF-DMS747 1,300,000        
Black,White, Golder, 

Siler-viền metal
585,000         

22 FF-P3-123TCW 1,300,000           585,000         

24 FF-P3-123TLW 1,380,000           621,000         

26 FF-P3-123TH1W 1,880,000           846,000         

27 FF-P3-123D1WR 900,000              405,000         

 Điều khiển tắc mở điện, hẹn giờ theo lịch trình từ 

xa thông qua App Fofu smart.                                   - 

 Điện áp định mức: 100V~250V

- Công suất tiêu thụ: <0.06W.

- Dòng điện chịu tải: 10A( Max). Công suất không 

vượt quá 600w/1 công tắc

- chất liệu chống cháy ABS, mặt kính cường lực

- Tần số không dây: 2.4GHz

- Tiêu chuẩn kết nối: IEE802.11b/g/n

- Màu sắc: đen,trắng

- Điện áp: 220V ~ 50Hz.

- Công suất chịu tải: <800W (nếu dùng đảo chiều động cơ công suất 

lớn cần đấu thêm khởi động từ, contactor để chịu tải cho công tắc 

tránh gây quá tải làm cháy công tắc).

- Chờ Tiêu Thụ: dưới 0.5W

- Đèn nền led báo hiệu trạng thái.

- Wifi: 2.4Ghz IEEE 802.11b/g/n.

- App: FOFU SMART tương thích hệ điều hành Android và IOS.

- Tương thích với các loại rèm hay động cơ cửa cuốn sử dụng điện 

áp xoay chiều 220V.

- Trọng lượng: 200g.

-Điện áp: 220V~ 50HZ/

-Tải Công suất: <400W

-Thân sản phẩm Chất liệu: Kính cường lực-Ceramic

- Kích thước sản phẩm : HOA KỲ Loại 120*76mm.

-Điều chỉnh độ sáng: Điện tử vô cấp Dimming

-Loại Switch: Điện tử Dimming

-Phạm vi áp dụng: đèn sợi đốt, đèn halogen, LED Dimmable

- Điều chỉnh 8 mức độ sáng.

- Tích hợp đèn led 7 đoạn trắng hiển thị mức dimmer.

-Tuổi thọ: 10000h

- Wifi: 2.4Ghz IEEE 802.11b/g/n.

- App FOFU SMART tương thích hệ điều hành IOS và Android.

-Trọng lượng: 0.2 kg

– Số nút bấm: 1 nút, 2 nút , 3nút

– Điện áp: 220V ~ 50Hz.

– Công suất chịu tải: 16A <3500W (tải trở, đèn sợi đốt, bình nóng 

lạnh), <400W (tải dung, đèn led, máy bơm).

– Bật/tắt cả 2 cực chống giật đảm bảo an toàn điện.

– Wifi: 2.4Ghz IEEE 802.11b/g/n.

– Hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói thông qua trợ lý ảo Amazon Alexa 

và Google Home.

– App Tuya, Smart Life hỗ trợ hệ điều hành IOS và Android.

– Chất liệu: nhựa, kính cường lực.

– Màu sắc: trắng.

– Kích thước: 120mm.

– Trọng lượng: 200g.

– Số nút bấm: 1 nút - 2 nút - 3 nút

– Điện áp: 220V ~ 50Hz.

– Công suất chịu tải:  < 500W/nút (tải dung, đèn led).

– Wifi: 2.4Ghz IEEE 802.11b/g/n.

– Hỗ trợ Amazon Alexa, Google Home.

– App: FOFU SMART hỗ trợ hệ điều hành IOS và Android.

– Hỗ trợ Home Assistant, Amazon alexa.

– Chất liệu: nhựa, kính cường lực.

– Màu sắc: đen, trắng, vàng

– Trọng lượng: 200g



28 FF-P3-123D2WR 930,000              418,500         

29 FF-P3-123D3WR 1,080,000           486,000         

30 FF-P3-863R1-Wifi 420,000              189,000         

31 FF-P3-863R2-Wifi 420,000              189,000         

32 FF-P3-863R3-Wifi 420,000              189,000         

-                 

1
 Bộ rèm wifi smart  FF-

EH1W (2.2M)
5,400,000           2,430,000      

2
  Bộ rèm wifi smart FF-

EH1W (3.2M)
5,900,000           2,655,000      

3
 Bộ rèm wifi smart  FF-

EH1W (4.2M)
6,400,000           2,880,000      

4
  Bộ rèm wifi smart  FF-

EH1W (5.2M)
6,900,000           3,105,000      

-           

– Số nút bấm: 1 nút - 2 nút - 3 nút

– Điện áp: 220V ~ 50Hz.

– Công suất chịu tải:  < 500W/nút (tải dung, đèn led).

– Wifi: 2.4Ghz IEEE 802.11b/g/n.

– Hỗ trợ Amazon Alexa, Google Home.

– App: FOFU SMART hỗ trợ hệ điều hành IOS và Android.

– Hỗ trợ Home Assistant, Amazon alexa.

– Chất liệu: nhựa, kính cường lực.

– Màu sắc: đen, trắng, vàng

– Trọng lượng: 200g

- Công Tắc Điều Khiển Từ Xa Không Dây 433mhz Rf 

- Dòng điện làm việc : 20-25mA

 -Nút 1 , 2, 3

 -Mã hóa: EV1527

 -Tần số: 433,92

 -Khoảng cách điều khiển từ xa: 0-100m

 -Nguồn: 1 * L828 12V 27A pin (không bao gồm)

 -Dòng điện 20-25mA

- Công tắc có thể thay thế bộ điều khiển từ xa để điều khiển các sản 

phẩm có chức năng điều khiển từ xa RF 433Mhz.

 -Tuổi thọ cơ học 100.000 lần hoạt động. Chất lượng cao với tuổi thọ 

dài. Nâng cấp ngôi nhà của bạn thành ngôi nhà thông minh trang 

nhã, điều khiển mọi lúc mọi nơi.

- Bộ rèm gồm: Động cơ +ống rèm + remote rèm + phụ kiện treo rèm 

+ ốc vít và dụng cụ lắp rèm

- Bộ rèm dài 2.2m, 3.2m, 4.2m,5.2m 

- Ray chất liệu thép cứng, sơn tĩnh điện, chống trượt, chống rối, 

chống kẹt bánh xe

-Đã bao gồm phụ kiện lắp đặt như khớp nối, tắt kê, bát bắt trần

- Động cơ dùng sóng Wi-Fi 2.4GHz

- Hỗ trợ kết nối điều khiển bằng Alexa hoặc Google home

- Quản lý bằng ứng dụng FOFU SMART

- Điều khiển trên ứng dụng điện thoại từ xa, hẹn giờ

- Lên lịch đóng mở rèm, mở rèm theo phần trăm

- Lực kéo động cơ: 1,2.N.M

- Công suất định mức: 40W

- Chịu tải: 40kg

- Dòng điện: 220V

- Cấp độ bảo vệ : IP20

- Độ ồn: < 30Db

BỘ RÈM CỬA WIFI

THIẾT BỊ ĐIỂU KHIỂN QUA BỘ TRUNG TÂM GATEWAY (Zigbee)



21 -Bộ trung tâm Zigbee 

FF-TO-SZWGZ-A-

2,030,000           913,500         

1

Cảm biến chuyển động 

thông minh 

Mã hàng : PD01Z - Zigbee

1,880,000           846,000         

2

Cảm biến cửa từ 

Mã hàng : DS05B - 

Zigbee

900,000              405,000         

3
Cảm biến nước tràn 

Mã hàng : FF-WA100Z
1,300,000           585,000         

-                 

10

FF-P3-123T1ZR                 

(ZIGBEE)

1,300,000           585,000         

- Điện áp: 220V ~ 50Hz.

- 1 pin lithium CR2 3V.

-Cảm biến chuyển động hồng ngoại PIR khoảng cánh 7m, góc quét 

120 độ.

- Công suất chịu tải: <500W (đèn sợi đốt), <100W đèn LED.

-Thời gian trễ tắt có thể điều chỉnh.

- Cảm biến ánh sáng có thể điều chỉnh.

Zigbee

- App FOFU Smart tương thích hệ điều hành IOS và Android.

- Trọng lượng: 100g.

- Nguồn điện: 1 pin Lisun CR 2 3v

- Tuổi thọ pin: 1 năm(tùy nhu cầu sử dụng).

- Khoảng hở giữa 2 bộ phận: <5mm.

- Cảm biến phát hiện mở cửa không dây cảnh báo đến điện thoại.

Zigbee

- App FOFU SMART tương thích hệ điều hành IOS và Android.

- Trọng lượng: 100g.

- Điện áp: 220V ~ 50Hz.

- Công suất chịu tải: <1000W/nút (đèn sợi đốt, đèn led, đèn tiết kiệm 

điện).

- Chuẩn Zigbee HA.

- Khoảng cách điều khiển: 30 - 50m.

- Dễ dàng mở rộng sóng sử dụng mạng Mesh là ưu điểm của Zigbee.

- Cần kết hợp với bộ điều khiển trung tâm Zigbee FF-TO-SZWGZ-A-.

- App FOFU SMART tương thích hệ điều hành IOS và Android.

- Có thể lắp đặt cho đế âm chữ nhật thông dụng tại Việt Nam.

- Có thể lựa chọn phiên bản có dây âm (N) hoặc không có dây âm.

- Chất liệu: kính cường lực, nhựa PC chống cháy.

- Kích thước: 120x76x33mm.

Nguồn điện: adapter micro USB 5V/1A.

'- Khoảng cách điều khiển: 15 - 30m.

-  Chuẩn Zigbee HA.

- Wifi: 2.4Ghz IEEE 802.11b/g/n.

- App FoFu Smart tương thích hệ điều hành IOS và Android.

- Nguồn điện: 1 pin lithium CR2032 3V.

- Tuổi thọ pin: 1 năm.

- Cảm biến phát hiện tràn nước không dây cảnh báo đến điện thoại.

- Wifi: 2.4Ghz IEEE 802.11b/g/n.

- App FOFU SMART tương thích hệ điều hành IOS và Android.

- Trọng lượng: 100g.

THIẾT BỊ CẢM BIẾN Zigbee

CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN ĐÈN THÔNG MINH



11

  FF-P3-123T2ZR                      

       (ZIGBEE)

1,560,000           702,000         

12

FF-P3-123T3ZR             

(ZIGBEE)

1,870,000           841,500         

7

FF-P3-123D1ZR (ZIGBEE)

Color : white, Black, 

Gold, Grey

1,300,000           585,000         

8

FF-P3-123D2ZR  

(ZIGBEE)

Color : white, Black, 

Gold, Grey

1,560,000           702,000         

9

 FF-P3-123D3ZR         

(ZIGBEE)        Color : 

white, Black, Gold, Grey

1,870,000           841,500         

13 FF-P3-863R1 420,000              189,000         

14 FF-P3-863R2 420,000              189,000         

15 FF-P3-863R3 420,000              189,000         

-                 

- Điện áp: 220V ~ 50Hz.

- Công suất chịu tải: <1000W/nút (đèn sợi đốt, đèn led, đèn tiết kiệm 

điện).

- Chuẩn Zigbee HA.

- Khoảng cách điều khiển: 30 - 50m.

- Dễ dàng mở rộng sóng sử dụng mạng Mesh là ưu điểm của Zigbee.

- Cần kết hợp với bộ điều khiển trung tâm Zigbee FF-TO-SZWGZ-A-.

- App FOFU SMART tương thích hệ điều hành IOS và Android.

- Có thể lắp đặt cho đế âm chữ nhật thông dụng tại Việt Nam.

- Có thể lựa chọn phiên bản có dây âm (N) hoặc không có dây âm.

- Chất liệu: kính cường lực, nhựa PC chống cháy.

- Kích thước: 120x76x33mm.

- Công Tắc Điều Khiển Từ Xa Không Dây 433mhz Rf 

- Dòng điện làm việc : 20-25mA

 -Nút 1 , 2, 3

 -Mã hóa: EV1527

 -Tần số: 433,92

 -Khoảng cách điều khiển từ xa: 0-100m

 -Nguồn: 1 * L828 12V 27A pin (không bao gồm)

 -Dòng điện 20-25mA

- Công tắc có thể thay thế bộ điều khiển từ xa để điều khiển các sản 

phẩm có chức năng điều khiển từ xa RF 433Mhz.

 -Tuổi thọ cơ học 100.000 lần hoạt động. Chất lượng cao với tuổi thọ 

dài. Nâng cấp ngôi nhà của bạn thành ngôi nhà thông minh trang 

nhã, điều khiển mọi lúc mọi nơi.

- Điện áp: 220V ~ 50Hz.

- Công tắc không sử dụng dây N lên không cần lại đi lại đường dây 

điện trong nhà.

- Công suất chịu tải: <500W/nút (đèn sợi đốt, đèn led, đèn tiết kiệm 

điện).

- Chuẩn Zigbee HA.

- Khoảng cách điều khiển: 30 - 50m.

- Dễ dàng mở rộng sóng sử dụng mạng Mesh là ưu điểm của Zigbee.

- Phản hồi trạng thái bật/tắt về điện thoại.

- Cần kết hợp với bộ điều khiển trung tâm Zigbee Tuya THA1.

- App FOFU SMART tương thích hệ điều hành IOS và Android.

- Kích thước: 120x76x33mm.

- Trọng lượng: 200g.

BỘ RÈM CỬA Zigbee



1  SC10 - FF-AC01Z 6,400,000           2,880,000      

-                 

1

Ổ cắm tường 5 lỗ

280,000              126,000         

2 Ổ cắm màu trắng 5 lỗ 

cổng USB

420,000              189,000         

Ổ CẤM NGUỒN THƯỜNG

- Bộ rèm gồm: Động cơ +ống rèm + remote rèm + phụ kiện treo rèm 

+ ốc vít và dụng cụ lắp rèm

- Bộ rèm dài 6.2m, 7.2m, 8.2m 

- Ray chất liệu thép cứng, sơn tĩnh điện, chống trượt, chống rối, 

chống kẹt bánh xe

-Đã bao gồm phụ kiện lắp đặt như khớp nối, tắt kê, bát bắt trần

- Động cơ dùng sóng Zigbee (kết nối bộ trung tâm Zigbee)

- Hỗ trợ kết nối điều khiển bằng Alexa hoặc Google home

- Quản lý bằng ứng dụng FOFU SMART

- Điều khiển trên ứng dụng điện thoại từ xa, hẹn giờ

- Lên lịch đóng mở rèm, mở rèm theo phần trăm

- Lực kéo động cơ: 1,2.N.M

KHÓA CỬA SMART 

-  Nguồn : 220V ~ 250 10A

- Đèn LED hiển thị báo nguồn điện.

- Chất liệu: Nhựa Acrylic an toàn không độc hại + khả năng chống 

cháy.

-  Màu sắc : Trắng Bóng

-Kích thước:145x85x40

-  Nguồn : 220V ~ 250 10A

- Công suất USB: Nguồn 1 chiều 5V 2100mA.

- Đèn LED hiển thị báo nguồn điện.

- Chất liệu: Nhựa Acrylic an toàn không độc hại,khả năng chống cháy.

-  Màu sắc : Trắng Bóng

-Kích thước:145x85x40



1 FF-CL1 7,900,000        SMART DOOR

Chất liệu : hợp kim cao cấp,Màu sắc: Màu đen

Kích thước: 268mm*63mm*26mm,Trọng lượng: 

1400g (chưa bao gổm chốt cửa )

Tuổi thọ: 100.000 lần

Loại cửa thích hợp:,99%cửa gỗ, cửa kim loại, thích 

hợp gần 99% loại cửa có độ dày cửa từ 4-10cm

Phần mềm: Fofu smart (hỗ trợIOS/Android)

Chế độ mở cửa: mật khẩu, dấu vân tay, thẻ từ, APP, 

chìa khóaNguồn điện: 5v (cổng Micro USB )

Tuổi thọ pin: mở được hơn 7300 lần cho mỗi lần 

thay pin

Tốc độ nhận biết: 0.3 giây

Dung lượng lưu trữ: lên đến 100 dấu vân tay 

Tiêu chuẩn không dây : IEE802.11b/g/n

Tần số không dây : Wifi 2.4GHz

3,300,000      

2 FF-CL2 9,880,000        SMART DOOR

Chất liệu:  hợp kim cao cấp,Màu sắc: Màu đen

Kích thước : 330mm*68mm*25mm,Trọng lượng: 

2000g (chưa bao gổm chốt cửa)

Tuổi thọ: 100.000 lần

Loại cửa thích hợp:4-10cm : cửa gỗ, cửa kim loại, 

thích hợp gần 99% loại cửa có độ dày cửa từ 4-

10cm

Phần mềm: Fofu smart (hỗ trợ IOS/Android)

Chế độ mở cửa: mật khẩu, dấu vân tay, thẻ từ, APP, 

chìa khóa

Nguồn điện: 5v (cổng Micro USB )

Tuổi thọ pin: mở được hơn 7300 lần cho mỗi lần 

thay pin

Tốc độ nhận biết : 0.3 giây

Dung lượng lưu trữ: lên đến 100 dấu vân tay 

Tiêu chuẩn không dây : IEE802.11b/g/n

Tần số không dây : Wifi 2.4GHz

4,170,000      

- GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT. 

-Thanh toán: Tiền Mặt

Chính sách bảo hành:

LƯU Ý: 



Chính sách bán hàng :

- Bảo hành 12 tháng. Đổi mới trong 03 tháng đầu

- Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu sản phẩm đó còn thời hạn bảo hành được tính dựa trên tem bảo hành hoặc mã vạch được dán trên 

từng sản phẩm. Sản phẩm được bảo hành trong thời hạn liên quan đến lỗi do nhà sản xuất .

- Trường hợp không bảo hành: Cháy nỗ, vô nước, rơi rớt dẫn đến hư hỏng thiết bị, có sự tác động bên ngoài vào sản phẩm, và sản phẩm hết 

hạn bảo hành.

- Để cập nhật được báo giá và các chương trình thường xuyên. Quý khách xin vui lòng để lại địa chỉ email hoặc gọi điện thoại thường xuyên 

cho kinh doanh để cập nhật chương trình và bảng giá mới nhất.

- Đối với những đơn hàng đặt, hàng dự án : Tuỳ theo dự án, Quý khách sẽ đàm phán công nợ, tiền mặt, thời gian đặt hàng.

- Hàng không có sẵn Quý Khách vui lòng xác nhận mã hàng cần đặt hàng, chuyển khoản 50% tổng giá trị đơn hàng, số tiền còn lại thanh toán 

sau khi nhận đủ hàng.



GHI CHÚ

còn ít
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Bỏ mẫu

Bỏ mẫu



mẫu mới

mẩu mới

 Có hàng 

Màu trắng 



 Có hàng 

Màu trắng 

 Có hàng 

Màu trắng 

hàng mẫu 

hàng mẫu 

 có hàng

màu white 

 Có hàng  

 Có hàng  

 Có hàng  

 Có hàng  
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có hàng 

có hàng 

hàng mẫu 

hàng mẫu 



hàng mẫu 

hàng mẫu 

hàng mẫu 

hàng mẫu 

hàng mẫu 

hàng mẫu 

hàng mẫu 

 có hàng

màu white 



 Có hàng  

 Có hàng 

Màu trắng 

 Có hàng 

Màu trắng 
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HÀNG 


