
# NEW RELEASES # 2020

Smart Phụ kiện
cửa đi

PP9000

KHÓA ĐIỆN TỬ

Quản lý bằng mật khẩu chủ và 
mật khẩu người dùng
Managed by master password 
and user password

Chức năng xác thực kép bằng 
cách kết hợp 2 trong 3 cách đăng 
nhập (vân tay/mã số/thẻ từ).
Double verification function by 
combine 2 in 3 access ways (Fin-
gerprint/Password/Key card).

Tích hợp chế độ riêng tư, được 
kích hoạt từ mặt trong khóa.
Private mode/Double locking 
mode can be activated from 
inside.

Tích hợp chế độ vắng nhà để tăng cường an ninh 
cho căn nhà.
Away mode/Defense mode to increase security 
for your house in case no one home.

Có thể thay đổi linh hoạt giữa 2 chế độ khóa tự động 
và thủ công.
Auto/Manual locking mode is changable.

Tích hợp âm thanh cảnh báo Pin yếu.
Low-battery warning by sound

Hướng dẫn cài đặt bằng giọng nói (Tiếng Anh/
Trung Quốc).
Voice guide feature (English / Chinese)

Häfele Smart Lock APP.
- Open on smartphone App via Bluetooth
- Setting easier
- Checking history

- Mở khóa trên APP điện thoại qua sóng Bluetooth
- Cài đặt khóa dễ dàng hơn
- Kiểm tra lịch sử

Chức năng chống sao chép mật khẩu bằng 
cách sử dụng kèm mật mã ảo.
A password can be entered with a random 
number to prevent stealing.

Có thể tích hợp với hệ thống nhà thông minh sử 
dụng sóng Z-wave.
Smart home intergration with Z-wave module 
(optional).
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We reserve the right to alter speci cations without notice. Price is inclusive of 10% VAT. 

PP9000

                     

ĐẶC TÍNH / SPECIFICATIONS 

Khả năng lưu trữ / Memory storage Vân tay: 100 vân tay
Thẻ từ: 100 thẻ
Mật khẩu: 1 mật khẩu chủ & 10 mật khẩu người dùng  

Kích thước mặt ngoài / Front dimensions 69 x 390 x 65 (RxCxS)/ (WxHxD)
(bao gồm tay nắm  / include handle)

Kích thước mặt trong / Back dimensions 78 x 390 x 70 (RxCxS)/ (WxHxD)
(bao gồm tay nắm  / include handle)

Vật liệu / Material Nhôm, Kẽm, Nhựa ABS / Al, Zn, ABS

Màu hoàn thiện / Finish Đen mờ / Đen đồng / Matt Black / Glossy Copper

Nguồn điện / Power source 6V (8 viên pin alkaline, loại 1,5V, cỡ AA) 
6V (alkaline battery 1.5V X 8ea, AA size)

Nguồn khẩn cấp / Emergency power Pin 5V qua cổng Micro USB 
5V Power bank via Micro USB port

Nhiệt độ vận hành / Operation temperature từ -25 OC đến +55 OC / from -25 OC to +55 OC

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP / DOOR DIMENSIONS

Độ dày cửa / Door thickness 38 - 90 mm

Đố cửa / Door stile 120 mm

Khác / Others Loại cửa: cửa gỗ
Khoảng cách cửa - khung cửa: tối thiểu 3mm
Door type: wood door - Door gap: minimum 3mm

Tuỳ chọn / Option Mã số / Art.No. Giá / Price (Đ)

Phiên bản tiêu chuẩn /Standard version

Đen mờ / Matt Black 912.05.691 15.680.000

Đồng bóng / Glossy copper 912.05.692 15.680.000

Phiên bản có module Z-wave / Z-wave version

Đen mờ / Matt Black 912.05.693 16.868.000

Đồng bóng / Glossy copper 912.05.694 16.868.000

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL ACCESSORIES

Thẻ từ lớn / Big card 917.80.739 68.000

Thẻ từ nhỏ / Tag card 912.05.369 88.000

Z-wave module kết nối nhà thông minh
Z-wave module for smart home intergration

912.05.698 1.268.000

PHỤ KIỆN KÈM THEO / ACCESSORIES INCLUDED

 • 2 thẻ từ lớn (85 x 54 mm) & 2 thẻ từ nhỏ (45 x 18 mm)  
2 big cards (85 x 54 mm) & 2 tag cards (45 x 18 mm).

 • 2 chìa khóa cơ / 2 mechanical keys

F
Key card: 100 user cards
Password: 1 master password, 10 user passwords
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá bao gồm 10% VAT.
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