HIỆN ĐẠI

itot là sản phẩm hiện đại theo xu hướng IoT.
Với công nghệ cảm ứng và điều khiển không dây.

SANG TRỌNG

Thiết kế của itot phù hợp cho ngôi nhà được thiết kế.
itot sử dụng chất liệu cao cấp của itot làm nổi bật
thêm các điểm nhấn trong ngôi nhà của bạn.

Bluetooth

PHONG CÁCH

Công nghệ
cảm ứng

itot thay thế cho những loại công tắc truyền thống bấm cứng nhắc.
Thể hiện đẳng cấp khi sử dụng thiết kế hiện đại và cảm ứng.

THÔNG MINH

Đèn hiển thị
trạng thái

itot được tích hợp công nghệ Bluetooth, bạn dễ dàng điều khiển
itot thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh từ xa.

TƯƠNG THÍCH

Điều khiển bằng
smartphone

itot được thiết kế theo tiêu chuẩn và tương thích với chuẩn
lắp đặt âm tường. Dễ dàng thay thế công tắc cũng như lắp đặt.

Đèn cảm biến ánh sáng
khi tới gần

. Dễ dàng lắp đặt và sử dụng
. Thay thế các loại công tắc thông thường
. Bật/tắt thiết bị chỉ cần chạm vào biểu tượng trên
mặt cảm ứng hoặc thông qua phần mềm
. Tải phần mềm iky.home để điều khiển Công tắc itot
. Bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1
iky.home tương thích
với hệ điều hành

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã sản phẩm :
Điện áp
:
Công suất
:
Kết nối
:
Mặt kính
:
Công nghệ :
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IHTOB1
170V ~ 250V
1.000W/ công tắc
Bluetooth 4.0
Kính cường lực
Cảm ứng diện dung

Số công tắc
Chất liệu
Màu sắc
Kích thước
Tiêu chuẩn

:
:
:
:
:

1–3
Nhựa ABS, Kính cường lực
Trắng/ Đen
118 x 70 x 30 mm
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bên bạn khi cần

