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LỜI NÓI ĐẦU

Mỗi nhà mỗi vẻ,

Dù đó là một biệt thự nguy nga tráng lệ, hay một Penthouse cách mặt đất hàng trăm 
mét, hoặc một căn nhà phố không nhiều diện tích... thì tất cả đều khiến người khách 
trầm trồ hoặc thầm thán phục, ngạc nhiên thú vị hay trầm ngâm chiêm ngưỡng ... vì 

mọi công trình đều như những tác phẩm, đều có những phong cách riêng, điểm nhấn 
này, tiện ích kia vv... đều là thành quả của biết bao nhiêu tâm huyết, công sức, bao 

nhiêu thuận lợi hoặc khó khăn, bao nhiêu hài lòng hoặc chưa vừa ý... chỉ có chính chủ 
nhân mới biết. Nhưng trên hết đó là mái ấm riêng, là nơi chốn đi về hằng ngày, nơi 

cuộc sống tái tạo và tích lũy năng lượng, nơi hạnh phúc thăng hoa.

Vẻ đẹp dễ nhận thấy, còn thông minh?
Ở thời buổi này, chỉ khi ta thiếu nó, như khi quên điện thoại hay bị hết pin, ta mới nhận 

ra giá trị nó vẫn mang đến mà ta sử dụng đương nhiên, không hề bận tâm. Đó là 
những tiện nghi, những an toàn, những tiết kiệm, thật tự nhiên như mình vẫn luôn 

muốn như vậy, chẳng cần để ý tới, vì thời gian và tâm trí cần dành cho những điều 
quan trọng hơn, khiến cuộc sống phong phú hơn. Phần sau của tập sách này sẽ giới 

thiệu những tiện ích thông minh cụ thể để bạn đọc quan tâm tham khảo.

Chúng tôi chân thành cám ơn các vị chủ nhân đã đồng ý cho phép chia sẻ hình ảnh về 
ngôi nhà của mình trong ấn phẩm Nhà đẹp & thông minh với GIRA.

Hy vọng các chủ nhân của những ngôi nhà đẹp trong tương lai có thể tìm thấy vài giải 
pháp hay ý tưởng thiết thực cho mái ấm của mình sau này.



Thao Dien, Dist.2

Trong không gian thoáng đãng gió chiều thổi vào từ sông, 
ngôi biệt thự với kiến trúc độc đáo gây ấn tượng mạnh cho 
khách đến thăm. Hàng lam gỗ dọc màu nâu nổi trên nền 
đá trắng; màu xanh của nước phản chiếu lên mặt kính lấp 
lánh chen bóng hàng dừa xanh giữa trời xanh. Khi chiều 
xuống và đêm về, những tia đèn sáng từ nhiều góc cạnh 
khiến toàn bộ công trình trở nên lấp lánh giữa nền trời sao. 
Chủ nhân đã chọn sản phẩm điều khiển GIRA kiểu F-Line 
màu trắng từ yêu cầu: hiện đại, thông minh và hòa quyện 
vào không gian chung.

HÀI HÒA & TUYỆT HẢO



Một không gian xanh bao la cho tầm 
nhìn vô hạn, khách tưởng mình như 
đang ở trong một khách sạn hàng đầu 
thế giới. Thiết kế Gira ClassiX với 
khung vàng như một lựa chọn tất yếu 
theo cùng đẳng cấp của nội thất sang 
trọng.

Penthouse Ecogreen Hà Nội

BIỆT THỰ 
TRÊN CAO



Phú Mỹ Hưng, Q7 tp.HCM

Với những tiện nghi hiện đại và thiết thực theo phong cách Bắc Âu, 
chủ nhân đã tinh tế chú ý đến từng chức năng mà không quá cầu 
kỳ. Ngôi nhà một trệt ba lầu được trang bị thang máy tiếp cận với 
các phòng rộng và ngập tràn ánh sáng. Đường nét cứng cáp và góc 
cạnh của Gira E 2 như cùng một tiếng nói thể hiện phong cách lịch 
lãm hiện đại này.

LỊCH LÃM & 
THIẾT THỰC



Villa Quận 3, Tân Định – Sài Gòn

Trở về không gian sống của ngôi biệt thự mái ngói đỏ có kiến trúc phong cách Pháp, 
với vườn cỏ rộng và cây xanh, nghe tiếng chim hót lẫn với tiếng cười của trẻ thơ, hẳn 
chủ nhân cũng như khách đến nhà quên mất ngay sự ồn áo tấp nập của đô thị mình 
vừa bỏ lại sau lưng. Quên ngay những căng thẳng của công việc mình trọng trách. Đi 
cùng với với những tác phẩm nghệ thuật quý giá, các công tắc Gira F-Line được chọn 
lựa đứng trong không gian tuyệt vời này.

BÌNH YÊN GIỮA ĐÔ THỊ



Villa Phú Mỹ Hưng, Q 7 tp Hồ Chí Minh

Khách hẳn không ngờ rằng sản phẩm Gira 
Esprit với khung kính xanh ngọc được lắp đặt từ 
hơn 15 năm trước vẫn giữ được vẻ đẹp tinh 
khiết mới mẻ thế này. Như một gạch nối giữa 
truyền thống và hiện đại trong không gian đẳng 
cấp của một nội thất ấm áp và tiện nghi. Ngay 
cả những ổ cắm âm sàn nắp đồng liền mặt với 
sàn gỗ như cũng thách đố với thời tiết và hòa 
quyện trong không gian mở.

ĐẲNG CẤP 
VƯỢT THỜI GIAN



Villa Thảo Điền, Q.2 ,Sài Gòn

Những bộ đèn chùm như đang hội thoại với trần phòng khách thếp vàng để trải đều ánh sáng 
ấm áp lên bộ sa lông kiểu Ý mầu vang đỏ và chiếc dương cầm có họa tiết. Giày và túi sách được 
bày trên kệ trong phòng phục trang như tại một cửa hàng thời trang. Chủ nhân đã chăm chút 
đến từng chi tiết nhỏ trong ngôi nhà, và công tắc GIRA kiểu E 2 màu trắng được chọn lựa.

CÀNH VÀNG LÁ NGỌC



Villa tp Biên Hòa, Đồng Nai

HÒA KHÍ
SINH TÀI

Bia đá với giòng chữ “Hòa Khí 
Sinh Tài“ trong vườn cây trước 

nhà như tiết lộ cốt cách và 
tâm đắc của chủ nhân. Trong 
kiến trúc theo phong cách cổ 

điển thời phục hưng, các công 
tắc Gira ClassiX như đã tìm 
được nơi tâm đầu ý hợp cho 

kiểu dáng của mình. Các biểu 
tượng trên công tắc giúp cho 
người sử dụng dễ dàng, ngay 

cả ở tuổi thiếu nhi.



Biệt thự Linh Đàm, Hà Nội

Một ngôi biệt thự theo 
đúng phong cách Hà 
Thành. Phòng khách 

với bộ bàn ghế bằng gỗ 
quý  và những đường 

nét vững chãi như tiết 
lộ cho khách về gia tộc 
và uy tín của chủ nhân. 

Mặt công tắc GIRA 
ClassiX màu đồng thau 
hài hòa với mầu gỗ nâu 
ấm, nổi trên nền tường 
màu kem mang lại sự 
ấm áp trong căn nhà.

GIỮ
GÌN

TRUYỀN
THỐNG



Biệt thự song lập Lucasta, Q 9 tp HCM

Trong ngôi nhà với kiến trúc mở kiểu miền Địa Trung Hải, qúy khách có thể thấy những công tắc GIRA với các kiểu 
và màu sắc khác nhau tùy theo phòng. Thưởng thức âm thanh tuyệt hảo từ hệ thống đa vùng cho phép chọn lựa 
nguồn nhạc bất kỳ tại các phòng khác nhau. Trải nghiệm các chế độ ánh sáng tùy theo sinh hoạt và ý thích. Hệ 
thống chuông cửa cho phép nhìn thấy khách ngay cả khi vắng nhà... Để thấy rằng việc chuyển đổi từ hệ thống điện 
thông thường sang thông minh thật đơn giản. 

TRẢI NGHIỆM TIỆN ÍCH THÔNG MINH



DIỆN TÍCH ÍT, TIỆN NGHI NHIỀU
Nhà phố Megavillage, Q 9 tp HCM

Trong căn nhà phố liên kế một trệt hai lầu được dùng làm Showroom GIRA Smarthome tại khu Megavillage, 
các giải pháp điện thông minh được thể hiện cụ thể nhằm giúp người sẽ hoặc đang xây nhà trải nghiệm mắt 
thấy tai nghe những tiện ích của nhà thông minh, để dễ dàng hình dung cho ngôi nhà tương lai của mình. 
Cũng có thể tìm hiểu công nghệ tại Showroom GIRA, 148 Bis NKKN, Q 1 tp HCM.



Ý KIẾN/ HỌ ĐÃ NÓI:

Có lần Mai Thanh gặp một sự cố khó quên là điện thoại bị hết pin 
trong buổi làm việc quan trọng, dù đêm trước mình đã cắm sạc 
mà ổ cắm lỏng không bắt điện, phải nói thêm là từ một khách sạn 
hạng sang ở Hà Nội. Do đã sống và học tập tại Đức thời gian dài 
nên Mai Thanh sử dụng trong nhà mình toàn ổ cắm Schuko vì tiêu 
chuẩn an toàn và chất lượng tin tưởng. Trong mỗi công trình xây 
dựng thì phần điện và đèn rất quan trọng, nó tô điểm cũng như 
toát ra sức sống và tinh thần của kiến trúc.

Trải qua hơn 15 năm trong ngành thiết kế nội thất Thái Hòa kết 
nối khách hàng với GIRA, vì sự phong phú của mẫu mã cũng 
như những giải pháp mỹ thuật giúp các thiết kế được thể hiện 
hoàn mỹ và đa dạng từ cổ điển đến hiện đại. Thêm vào đó chất 
lượng của Đức đã thuyết phục khách hàng và giúp Thái Hoà 
tránh khỏi những phiền toái của việc hậu mãi. Sự linh hoạt của 
nguyên tắc Module cho phép ứng dụng lắp đặt truyền thống 
hay công nghệ thông minh đều được thể hiện trau chuốt và 
tinh tế trong từng góc cạnh. Không phải ngẫu nhiên mà GIRA 
dành được nhiều giải thưởng thiết kế cho sản phẩm của mình.

PHAN THẮNG THÁI HÒA
KIẾN TRÚC SƯ
Chuyên ngành kiến trúc thiết kế nội thất
Đại học Khoa Học Ứng Dụng Darmstadt, Đức

Bà NGUYỄN THỊ MAI THANH
Chủ tịch HĐQT CTCP Cơ Điện Lạnh (REE)

Có điều kiện tìm hiểu về công tắc, ổ cắm của nhiều hãng, tôi  
đã chọn sử dụng Gira từ khi xây ngôi nhà đầu tiên cho gia đình 
mình cách đây ngót ba chục năm. Chất lượng, tuổi thọ và 
thẩm mỹ của Gira cho tôi thấy mình đã chọn đúng. Giá của 
Gira tuy có cao, nhưng không phải là đắt, nhất là khi đã biết 
về thị trường tại Đức.

Ông LÊ VĂN TỚI
Phó chủ tịch Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam, 
nguyên Vụ trưởng Vụ vật liệu xây dựng Bộ Xây dựng

Đồng và gỗ 
hòa quyện với 
nhau như âm 

dương của vạn 
vật thể hiện 

chiều sâu của 
không gian.

Đường nét góc cạnh mang 
tính tiên phong đi đôi với 
các mầu cơ bản mãi 
không lỗi thời là hai yếu tố 
chính trong kiểu dáng 
công tắc Khanh chọn sử 
dụng trong công trình này. 

Ông PHẠM ANH TUẤN
Giám đốc Công ty TNHH Phúc Vượng

Chị TRỊNH BÙI DỰ KHANH
Quận 7, tp Hồ Chí Minh



Thu Duc Garden Homes, HCM
Sealink Golf & Country Club, Phan Thiet
Sun spa & Resort Dong Hoi, Quang Binh

KHÁCH SẠN

CHUNG CƯ CĂN HỘ CAO CẤP: THE VISTA

GARA NGẦM - THANG XE

CÁC CÔNG
TRÌNH KHÁC

DANH SÁCH CHỌN LỌC 
MỘT SỐ CÁC DỰ ÁN QUY MÔ LỚN

Park Hyatt Hotel, HCMC
Bong Sen Hotel, HCMC
Sofitel Saigon Plaza, HCMC

Palace Hotel, HCMC
Celadon Palace Hotel, Hue
Eternity Hotel, Ha noi
Olalani Hotel, Da nang

QUẦN THỂ BIỆT THỰ

99 biệt thự Phú Gia, Phú Mỹ Hưng Q.7,HCM
Khu biệt thự Chateau Phú Mỹ, Q.7

Bach Suites Hotel, Q1 HCMC
Vinh Hanh Building, Q.HBT, Ha Noi

Hoang Dao Building, Hanoi
Hong Nam Building, Hanoi

Giải pháp dùng thang xe xuống tầng hầm
hay garage ngầm cho phép tận dụng không

gian hẹp, đặc biệt dành cho lối đi.



Gira Standard 55 là giải sản phẩm cơ 
bản tập trung tối ưu vào tiện ích của 
người sử dụng. Chất lượng xử lý bề mặt 
cao cấp tạo ra sự hài hòa và dễ dàng giữ 
sạch.Giải sản phẩm bao gồm hơn 300 
chức năng điều khiển thông minh của 
hệ thống 55.

Nếu có trường hợp do thiết kế sơ xuất mà không có công 
tắc điện ở đầu giường để phát sinh câu hỏi: “ai phải đứng 
lên đi tắt điện bây giờ?” thì việc bổ sung chức năng điều 
khiển qua Bluetooth sẽ giúp bạn giải quyết. Hệ công tắc 
3000 của Gira giúp cho ta có thể điều khiển qua màn hình 
điện thoại từ trên giường một cách thoải mái.

Điều khiển không dây Bluetooth

STANDARD 55

GỢI Ý 
KỸ THUẬT



E2
Gira E2 phối hợp với những đường nét 
thẳng với các màu luôn được ưa 
chuộng. Cùng với màu nhôm và đen 
than là màu trắng tinh có 2 loại bề mặt: 
trắng bóng và trắng mờ. Chất liệu nhựa 
cứng bền bỉ sử dụng hằng ngày: chịu 
va đập, bền trước tia cực tím (UV) và dễ 
vệ sinh

Khóa vân tay 
Kỹ thuật quét tần số cao 
cho phép nhận dạng vân 
tay sống (đặc điểm riêng 
của ngón tay người 
sống) rất nhanh (1 s 
(giây) nếu số người  dưới 
30 hoặc 3 s cho 100 
người). Đèn báo 3 mầu

Ổ cắm sạc điện 
thoại USB
Thay cho ổ cắm thông 
thường, bạn có thể cắm 
thẳng dây USB để sạc 
nhanh điện thoại hoặc 
các thiết bị khác. Việc 
thay ổ cắm rất đơn giản.

Ổ cắm liền mặt sàn 
Bạn muốn không bị vấp phải ổ 
cắm sàn, muốn không bị cản 
trở khi lau nhà hay máy hút bụi 
tự động hoạt động. Ổ cắm âm 
sàn có nắp liền với mặt sàn 
bằng các chất liệu khác nhau 
như Inox, nhôm, đồng có sẵn 
để lựa chọn.  

GỢI Ý 
KỸ THUẬT



ESPRIT 
Nét đặc sắc của Gira Esprit là sự chọn lọc các vật 
liệu cao cấp: kính nhôm, crôm bóng, gỗ hoặc Lino-
leum kết hợp với hình thể rõ ràng của khung. Vẻ 
bên ngoài toát ra tính chất tinh túy của chất liệu. Sự 
cảm nhận hài hòa với vẻ bên ngoài. Khung có thể 
kết hợp với các phần bên trong với các màu trắng 
mờ, trắng bóng, trắng nagf, ngôm hoặc đen than. 
Giải sản phẩm đáp ứng mọi yêu cầu về điều khiển 
thông minh với rất nhiều chức năng an toàn, tiện 
nghi, truyền thông và nêu bật lên giá trị. 

Có các kiểu: 
 Gira Esprit kính                 Gira Esprit kim loại  
 Gira Esprit Multiplex (phối hợp hai vật liệu thiên nhiên đi đôi với độ bền đặc biệt trong 6 màu 
sắc ấn tượng, do đó rất được các nhà thiết kế và kiến trúc sư ưa chuộng)

GỢI Ý 
KỸ THUẬT

Thay vì lắp đèn trực tiếp lên 
bậc thang, bạn cũng có thể 
sử dụng các đèn LED của 
Gira, chỉ nhỏ như một ổ cắm 
để lắp vào tường hông chiếu 
sáng cho nhiều bậc. Việc 
lắp đặt rất dễ thực hiện.

Đèn cầu thang



CLASSIX CLASSIX ART
Trong thiết kế ClassiX Art, phần khung được tô điểm 
thêm các hoa văn nghệ thuật. Những chạm khắc 
laser tinh tế tạo nên sự thu hút cho thị giác cũng như 
cảm nhận khi chạm vào.

Ổ cắm tiêu chuẩn Đức Schuko
Schuko viết tắt từ Schutzkontakt có nghĩa là “tiếp điểm được bảo 
vệ”, và người ta có thể hình dung ngay được sự an toàn chắc chắn 
khi nhìn và sử dụng ổ cắm cũng như đầu cắm này. Hiện nay, nhiều 
gia đình có những thiết bị như tủ lạnh, bếp, bàn ủi, nồi cơm điện vv. 
từ Đức, Nhật, Châu Âu vv. với dây nối điện có đầu cắm kiểu này 
nhưng lại chưa biết mình có thể thực hiện phương châm “nồi nào 
vung nấy”. Hãy dùng ổ cắm Schuko, ổ cắm âm vừa tiết kiệm không 
gian, vừa kín bụi, nước hắt và được an toàn nhờ tiếp điểm nối đất.

Với bề mặt hoàn hảo và các góc tròn hài 
hòa, Gira ClassiX đặt tiêu chuẩn mới 
cho phong cách nội thất cổ điển bằng 
một thiết kế ngoại hạng. Các kiểu khung 
vàng bóng, đồng mờ hay chrome bạc 
bóng sẵn sàng hài hòa vào không gian 
sang trọng. Vật liệu hoàn toàn kim loại 
hay liên kết với phần trong màu đen 
hoặc trắng ngà.

GỢI Ý 
KỸ THUẬT



Kiểu Gira E 3 phối hợp dạng 
cong tròn với bề mặt mềm như 
lụa hoặc sáng bóng của chín 
màu nhạt khác nhau. Thật hài 
hòa và tiêu biểu cho thời đại 
iPhone và điện thoại thông 
minh, cho phép lựa chọn các 
thiết kế nội thất hiện đại một 
cách tinh tế.

Là một giao diện giữa 
nguồn điện và chiếu sáng, 
ổ cắm đèn trong hệ thống 
Gira 55 tạo ra các phương 
án chiếu sáng linh hoạt và 
lắp đặt đơn giản. Các ngọn 
đèn với đế cắm đặc biệt 
được gắn vào như nam 
châm, có thể xoay 360 độ 
và có thể thay thế ngay cả 
khi đang hoạt động.

Có hai dòng sản phẩm: lắp nổi AP hoặc lắp 
chìm UP. Kiểu dáng mang tính chất của 
những nhà thiết kế tạo ấn tượng mạnh: 
Vuông với Tròn, Đen và Trắng. Sử dụng hệ 
55 của Gira, cho phép tất cả các các chức 
năng đi đôi với tính cách thiết kế hiện đại.

E3

GIRA STUDIO

PLUG & LIGHT



Đơn giản, tự nhiên, cổ điển hay thông thái: Hệ sản phẩm Gira 55 
giúp tạo ra các giải pháp hài hòa về thẩm mỹ cũng như kỹ thuật cho 
mỗi yêu cầu riêng của người sử dụng. Các công tắc của Gira thường 
xuyên đoạt các giải thưởng thiết kế quốc tế danh giá cho cho chất 
lượng thiết kế đặc sắc của mình.

Xem thêm các kiểu dáng tại
www.gira.de
www.gira.vn
Dùng phần mềm Configurator để hình dung kiểu dáng 
và màu sắc phù hợp với thiết kế nội thất của bạn !  

Gira Event Clear 
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Nhà thông minh kết nối tất cả các thiết bị trong ngôi nhà của bạn 
thành một hệ thống hoàn chỉnh, điều khiển chúng theo các kịch 

bản thông minh, bao gồm: hệ thống chiếu sáng, rèm cửa, cửa 
cuốn, điều hòa nhiệt độ, âm thanh đa vùng, camera an ninh, 

chuông cửa có hình, hệ thống an ninh báo trộm, thiết bị báo khói, 
báo cháy, cảnh báo rò rỉ khí gas, tưới nước sân vườn...

1. CHIẾU SÁNG
- Điều khiển thật đơn giản chỉ với một phím bấm
Vẫn những công tắc quen thuộc được gắn trên tường, nhưng việc 
điều khiển đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều, không còn phải đi bật 
tắt từng bóng đèn, những kịch bản chiếu sáng hoàn hảo nhất cho 
từng cảnh sinh hoạt cụ thể sẽ được thực hiện chỉ với một phím bấm. 
Không chỉ tiện nghi hơn, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian 
cũng như chi phí cho tiền điện. Một ví dụ nhỏ, khi bạn ra khỏi nhà chỉ 
cần bấm phím "Ra ngoài" ngay cửa ra vào, tất cả các bóng đèn sẽ tắt 
cho dù bạn có lỡ quên tắt đèn tại phòng nào đó trên lầu. Hơn thế 
nữa, các phím bấm thông minh chỉ mang điện 24V DC không giật, 
không cháy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về điện cho cả gia đình.
- Điều khiển trực quan trên iPhone, iPad và Điện thoại Android
Đèn nào đang bật, đèn nào đang tắt...tất cả đều được thể hiện một 
cách trực quan ngay trên iPhone, iPad hay Android phone của bạn. 
Chỉ với một chạm hay trượt, bạn đã có thể điểu khiển toàn bộ hệ 
thống chiếu sáng của ngôi nhà từ bất cứ nơi nào trên thế giới. Những 
kịch bản chiếu sáng theo ý thích của riêng bạn cũng sẽ dễ dàng được 
tạo lập và thay đổi bởi chính bạn ngay trên iPhone, iPad...
- Chiếu sáng theo thời gian
Không chỉ những bóng đèn bên ngoài nhà, tất cả các bóng đèn đều 
có thể tự động bật tắt theo giờ mà bạn muốn. Chức năng này thật 
hữu hiệu và tiết kiệm khi mà những bóng đèn trang trí sân vườn hay 
tường rào có thể tự động sáng lên lúc 7 giờ tối và chắc chắn sẽ tắt 
hết lúc 10 giờ đêm cho dù bạn có quên.

2. RÈM CỬA

- Kiểm soát rèm và cửa cổng bất cứ lúc 
nào. Tất nhiên, bạn vẫn có thể điều khiển 
rèm điện với một công tắc đơn giản trên 
tường, nhưng giải pháp thông minh của 
GIRA có thể giúp bạn kiểm soát chiếc rèm 
bằng iPhone, iPad hoặc điện thoại 
Android - cho dù bạn đang ngồi thư thả 
trên sofa hay đang ngao du ở một quốc 
gia nào.
- Đa chức năng - thiết kế phù hợp theo 
nhu cầu của bạn. Bạn có thể đóng tất cả 
các rèm, cửa một cách tự động khi hoàng 
hôn buông xuống hoặc cài đặt chúng 
đóng mở tự động như thể có người ở nhà 
khi bạn đang đi nghỉ mát ở phương xa

3.ĐIỀU KHIỂN ÂM THANH 
ĐA VÙNG SONOS  
Gira X1 App cho phép điều 
khiển các loa Sonos một 
cách dễ dàng qua màn 
hình điện thoại hoặc các 
phím KNX, bật tắt nhạc, 
điều chỉnh âm thanh, 
chọn bài vv…

3. ÂM THANH ĐA VÙNG
- Kết nối và chia sẻ
Chỉ cần trang bị bộ điều khiển âm 
thanh tại khu vực bạn muốn, kết nối 
trực tiếp với loa hay bộ dàn HomeThe-
ater, bạn đã có tất cả âm nhạc ngay nơi 
bạn cần. Chỉ cần một kho nhạc duy 
nhất, đặt bất cứ đâu trong nhà, mọi 
người đều có thể sử dụng chung một 
cách chủ động và hoàn toàn độc lập từ 
bất cứ phòng nào. Chỉ cần có kết nối 
internet, bạn hay bất cứ thành viên nào 
trong gia đình, tại những phòng khác 
nhau đều có thể chọn hàng triệu bản 
nhạc để thưởng thức theo sở thích 
riêng của mình.

ĐIỀU KHIỂN ĐƠN GIẢN, TIỆN NGHI TỐI ĐA !
CHỨC NĂNG THÔNG MINH



9. AN NINH CHỐNG ĐỘT NHẬP
- Tất cả đều tham gia "chống trộm"
Toàn bộ đèn sẽ bật sáng, rèm cửa sẽ mở, 
nhạc sẽ mở to, vòi tưới cỏ sẽ phun 
nước,còi sẽ hú, email sẽ được gửi đi, 
điều hoà sẽ tắt trong khi cửa cuốn Gara 
và cửa cổng sẽ đóng lại...tất cả các thiết 
bị đều tham gia "chống trộm" ngay khi 
ngôi nhà có sự xâm nhập trái phép.
- Sử dụng đơn giản
Thiết lập hoặc hủy bỏ chế độ an ninh chỉ 
với công tắc, một chạm trên điện thoại di 
động, một mật khẩu, hoặc tự động theo 
giờ định trước...tất cả đều có thể theo 
bất cứ cách nào bạn muốn. Ví dụ, hệ 
thống An ninh sẽ tự động bật lúc 12h 
đêm và tự huỷ lúc 5h sáng khi bạn thức 
giấc. Hay là bạn vẫn duy trì chế độ "cảnh 
báo, xua đổi" cho những xâm nhập bên 
ngoài nhà trong khi cả gia đình vẫn sinh 
hoạt bình thường mà không có bất cứ 
phiền phức gì.
- Điều khiển từ xa và nhận thông báo 
đầy đủ
Bằng điện thoại bất kỳ hay máy tính 
bảng... bạn có thể kích hoạt/huỷ bỏ và 
theo dõi hệ thống báo động ở nhà từ bất 
cứ nơi nào, bất cứ lúc nào.

- Mức độ cảnh báo theo ý thích cá 
nhân bạn
Bất cứ sự xâm nhập ngoài ý muốn 
nào, từ bất cứ khu vực nào, hệ thống 
An ninh sẽ thực hiện từng bước qua 
các cấp độ báo động khác nhau mà 
bạn đã thiết lập. Nó có thể bắt đầu 
với một "cảnh báo - xua đuổi" bằng 
đèn nhấp nháy liên tục ngoài nhà, 
gửi email thông báo đến địa chỉ đặt 
trước, rồi nhạc ầm ầm nổi lên, còi 
báo động hú inh ỏi, đèn toàn nhà bật 
sáng, rèm cửa được kéo lên, ... nếu 
kẻ đột nhập tiến vào sâu hơn trong 
nhà với mức độ nguy hiểm đã cao 
hơn.

5. KIỂM SOÁT VÀO RA
- Giám sát trạng thái cửa, cổng
Nhà có nhiều cửa? Bạn lại hay quên? Không cần mất công đi kiểm 
tra từng phòng nữa chỉ cần mở điện thoại smart phone hay iPad lên, 
bạn sẽ biết ngay cửa nào đang mở: từ cổng vào, cửa gara, cửa chính, 
cửa sau, cửa phòng ngủ đến cửa trên sânthượng...thậm chí các cửa 
sổ. Bạn cũng có thể đóng chúng lại với chỉ một nút bấm nếu đó là 
các cửa điện.
- Chuông cửa có hình
Khi có người bấm chuông, cuộc gọi có hình sẽ được gửi ngay đến 
iPhone, iPad của bạn cho dù bạn ở bất cứ nơi nào. Khi đó, trò chuyện 
với khách, chụp hay ghi hình lại, thậm chí mở cửa cho khách vào, tất 
cả đều có thể thực hiện ngay trên thiết bị cầm tay của bạn.
- Camera quan sát
Hệ thống quan sát và ghi hình trong Giải pháp Nhà thông minh đã 
trở nên rất đơn giản, dễ dùng và tiện lợi. Chỉ cần kéo một sợi dây cáp 
mạng đến những vị trí bạn muốn, mua camera phù hợp với nhu cầu 
của bạn, cắm vào và sử dụng. Giải pháp tiên tiến này cho phép bạn 
nâng cấp và mở rộng hệ thống camera bất cứ lúc nào, không cần đi 
lại dây, với chi phí thấp nhất. Việc quan sát và xem lại các đoạn ghi 
hình của tất cả các camera bạn có, cho dù đặt tại Hà Nội, Sài Gòn 
hay Đà Nẵng, đều được tích hợp ngay trong một ứng dụng duy nhất 
trên chính iPhone, iPad của bạn. Hệ thống camera được bảo mật 
cho từng vị trí và được ghi hình theo nhiều chế độ khác nhau tuỳ theo 
mục đích và yêu cầu của bạn.

6. ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ
- Kết nối đa dạng, tiết kiệm tối đa
Chỉ với một phím bấm, nhiệt độ phòng cũng như 
ánh sáng, rèm cửa sẽ tự động được điều chỉnh về 
chế độ thích hợp cho từng mục đích sử dụng. Điều 
hoà sẽ không bật nếu cửa sổ phòng đang mở. Một 
chạm nhẹ trên điện thoại smart phone sẽ đảm bảo 
tắt hết tất cả điều hoà khi bạn ra khỏi nhà...Tất cả 
đều theo những gì bạn muốn nhằm mang lại lợi ích 
tối đa cả về năng lượng cũng như tuổi thọ thiết bị.
- Điều khiển linh hoạt
Bạn có thể bật tắt bất cứ điều hoà trong phòng nào 
bằng phím bấm gắn tường hay iPhone, iPad, không 
còn phải mất công tìm điều khiển cầm tay

7. THIẾT BỊ BÁO KHÓI, BÁO CHÁY, 
CẢNH BÁO RÒ RỈ KHÍ GAS
Hệ thống báo khói, báo cháy, rò rỉ 
khí gas cho nhà thông minh bao 
gồm các thiết bị như đầu báo khói, 
nhiệt, cảm biến gas. Trong trường 
hợp có các tín hiệu về khói hoặc 
nhiệt độ, gas bất thường, hệ thống 
sẽ tự động truyền tín hiệu để 
chuông báo cháy phát ra tín hiệu, 
đồng thời đèn tự động sẽ phát sáng

8.ĐIỀU KHIỂN QUA GIỌNG NÓI 
“Alexa bật đèn!”, “Alexa kéo màn 
lên!” hoặc kiếm bài hát, dự báo thời 
tiết…qua lệnh của bạn nói ra. Gira X1 
cho kết nối Alexa của Amazon với hệ 
thống điện trong nhà.

10. AN TOÀN VÀ AN NINH MẠNG
Việc điều khiển qua mạng càng 
mang lại tiện nghi thì cũng đồng 
thời đặt ra nhu cầu bảo vệ an toàn 
mạng để không bị kẻ lạ xâm nhập 
hoặc chiếm quyền điều khiển. Gira 
S1 sẽ đảm bảo việc truyền dữ liệu 
được mã hóa an toàn và chống truy 
cập trái phép.
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đã có lời kể và cho ý kiến, nhận xét chân tình, thẳng thắn.
 

và các vị chủ nhân:
 

Chị Đỗ Ngọc Anh
 Chị Lê Thúy Hải Hà

Chị Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh
Chị Trịnh Bùi Dự Khanh

  
Ông Đào Văn Công

 Ông Đặng Xuân Trung
Ông Phạm Anh Tuấn

 Ông Bà Nguyễn Ngọc Hải
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đã chia sẻ hình ảnh và cho phép đăng tải về ngôi nhà yêu quý của mình.
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