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VỢT MUỖI - BÚT THỬ ĐIỆN - THIẾT BỊ ĐIỆN - CHUÔNG ĐIỆN

*Giá bán đã bao gồm VAT

19.500

- Kiểm tra điện áp nhanh, từ AC 100 - 500V
- Nhựa ABS bền bỉ
- Tích hợp 2 dạng đầu thử
- Thiết kế nhỏ gọn, dễ bỏ túi, có cài vắt túi tiện lợi
- Tay cầm chống trượt
- Đóng gói: 1 cái/ hanger; 24 cái/hộp;
                    600 cái/thùng

NEP1501
- Kiểm tra điện áp nhanh, từ AC 100 - 500V
- Nhựa ABS bền bỉ
- Tích hợp 2 dạng đầu thử
- Thiết kế nhỏ gọn, dễ bỏ túi, có cài vắt túi tiện lợi
- Tay cầm chống trượt
- Đóng gói: 1 cái/ hanger; 24 cái/hộp;
                    600 cái/thùng 19.500

NEP1502

ĐÈN BÁO

18.000

FXF302WW-Nano-Full 
(Đóng gói 10 cái/hộp, 180 cái/thùng)

- Đèn báo màu trắng
- Pilot lamp, white 220VAC

N302WF-Nanoco-Full
(Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng)
N302WW-Nanoco-Wide
(Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng)

- Đèn báo màu xanh
- Pilot lamp, green 220VAC

(Đóng gói 10 cái/hộp, 180 cái/thùng)

N302GF-Nanoco-Full
(Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng)
N302GW-Nanoco-Wide
(Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng)
FXF302GW-Nano-Full

- Đèn báo LED màu đỏ
- Pilot lamp, red 220VAC

N302RF-Nanoco-Full
(Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng)
N302RW-Nanoco-Wide 
(Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng)

63.500

70.000

NF101F-Full/ NF101W - Wide
FF102F-Nano-Full/ FF102W-Nano-Wide

- Cầu chì - Fuse
- 220VAC - 10A
- Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

16.800

FDL903FW-Full
- Công tắc điều chỉnh độ sáng đèn
- Dimmer for incandescent lamp
- 220VAC - 1000W
- Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

NDL903F-Full/ NDL903W-Wide

FDL603FW-Full
FDL603W-Wide

- Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt/độ sáng đèn
- Dimmer for fan/lamp 220VAC - 700W
- Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

NDF603F/ NDL603F-Full
NDF603W/ NDL603W-Wide

DIMMER

CẦU CHÌ

CÔNG TẮC THẺ
NCS7001

- Công tắc thẻ (Có bao gồm thẻ)
- Card Switch -20A - 250V
- Đóng gói 1 cái/hộp, 10 cái/thùng 800.000

210.000

NMR103BE - THÔNG MINH 2 IN 1
- Màu: Kem
- Pin Lithium có độ bền cao 18650h
- 6 đèn thu hút muỗi ánh sáng tím 
- Sạc nhanh 2 - 4 tiếng
- Xả điện nhanh giúp an toàn
- Khung lưới bảo vệ 3 lớp chắc chắn
- Chất liệu nhựa ABS
- Cổng sạc Micro USB 5V và dây sạc
- Không bao gồm củ sạc
- Đế cắm di động và móc treo
- Đóng gói: 20 cái/thùng

VỢT MUỖI An toàn, tiện lợi, luôn bảo vệ gia đình bạn

BÚT THỬ ĐIỆN
An toàn, tiện lợi

130.000

NMR102B - Màu xanh dương
NMR102BE - Màu kem
- Pin Lithium có độ bền cao 14500h
- Thời gian sạc đầy: 8 giờ 
- Có đèn Led chiếu sáng
- Xả điện nhanh giúp an toàn
- Khung lưới bảo vệ 3 lớp chắc chắn
- Chất liệu nhựa ABS
- Đóng gói: 20 cái/thùng

115.000

NMR101G - Xanh lá
NMR101P - Hồng
- Pin Lithium có độ bền cao 14500h
- Thời gian sạc đầy: 8 giờ 
- Có đèn Led chiếu sáng
- Xả điện nhanh giúp an toàn
- Khung lưới bảo vệ 3 lớp chắc chắn
- Chất liệu nhựa PP
- Đóng gói: 30 cái/thùng

THU H Ú T MUỖI

DIỆ T  M UỖI

24.000

- Điện áp kiểm tra: 12V-220V
- Màn hình hiển thị LCD
- Pin AG3-1.5V
- Thân bút bằng nhựa ABS độ bền cao
- Đo điện cảm ứng, đo điện áp, đo thông mạch và
đứt mạch
- Đóng gói: 1 cái/Blister, 20 cái/hộp  

NEP1202 - Bút thử điện đa năng

51.000

- Điện áp kiểm tra: 12V-220V
- Màn hình hiển thị LCD
- Đèn chỉ thị; Đèn LED chiếu sáng
- Pin AG3-1.5V
- Thân bút bằng nhựa ABS độ bền cao
- Đo điện cảm ứng, đo điện áp, đo thông mạch và 
đứt mạch
- Đóng gói: 1 cái/Blister, 10 cái/hộp  

NEP1201 - Bút thử điện đa năng

18.000

18.000

CHUÔNG ĐIỆN KHÔNG DÂY
- Bộ chuông điện không dây
- 110V - 220V/ Max 0.5W
- 36 kiểu chuông
- 4 mức âm lượng (lớn - vừa- nhỏ - im lặng), 0 dB - 110 dB
- Hoạt động lên đến 300m (không vật cản)
- Có thể kết nối thêm đến 8 nút chuông cảm ứng
- Đóng gói 1 bộ/hộp; 60 bộ/ thùng

- Nút chuông cảm ứng
- Dùng cho chuông điện không dây
- Pin CR2032 3V
- IP44, cảm ứng 1 lần chạm
- Đóng gói 1 cái/hộp; 100 cái/thùng

ND156  ND157  NDT15

340.000 140.000

NHỎ GỌN, TIÊN LỢI,
LẮP ĐÂU CŨNG ĐƯỢC

CHUÔNG ĐIỆN
KHÔNG DÂY LED

NEW NEW NEW


