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Nhiều lựa chọn tưới dễ dàng: Cây trồng khác nhau sẽ yêu cầu cách tưới và lịch trình tưới nước khác nhau.

Hiểu được nhu cầu tưới nước của bạn, từ việc duy trì độ ẩm cơ bản đến chăm sóc chuyên nghiệp sân vườn;

với khả năng lên lịch tưới nước thông minh và cùng lúc tưới được cho béc phun mưa, hệ thống nhỏ giọt 

và các cách thủ công khác.

Dễ dàng thiết lập lịch trình khác nhau cho mỗi ngày: Tiết kiệm nước tưới của bạn thật đơn giản. Ngay cả khi

bạn không ở nhà, việc hẹn giờ tưới theo ngày cho phép bạn linh hoạt tối đa khi nào tưới?, tưới ở đâu? 

và cách bạn tưới nước ra sao? Thiết bị này cực kỳ ưu việt khi sử dụng ở khu vực ít nước hoặc cây trồng hỗn hợp. 

Dễ dàng chuyển sang tưới nước thủ công: Cho dù bạn muốn rửa xe, làm sạch vỉa hè hoặc sử dụng nước

cho các công việc khác, bạn có thể dễ dàng chuyển sang tưới nước thủ công. Không cần điều chỉnh hẹn giờ.

Chỉ cần ấn nút đơn giản khi bạn muốn!

TMWHIZ  100

4 lần
1 ngày

Tưới

BỘ HẸN GIỜ

ĐẦU RA

TMWHIZ  200

BỘ HẸN GIỜ2 TướiTRONG 1

4 lần
1 ngày

TMWHIZ  400

Tưới
BỘ HẸN GIỜ4TRONG 1

4 lần
1 ngày

Góc nhìn màn hình rộng hơn.

Màn hình LCD lớn hiển thị rõ ràng, trực quan.

Nút bấm sử dụng dễ dàng thuận tiện.

Dễ dàng cài đặt lịch tưới khác nhau mỗi ngày.

Có thể bật chế độ tưới thủ công để tưới ngay lập tức.

Tăng cường 2 ron chống rò rỉ nước tại đầu vào và đầu ra.

Thời gian chạy từ 1 phút cho đến 6 giờ, thích ứng được với nguồn nước áp suất thấp.

Tưới liên tục các ngày trong tuần và dễ dàng lựa chọn khoảng thời gian tưới.
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Lên lịch tưới cho 2 hoặc 4 khu tưới riêng lẻ: Việc lựa chọn giữa CO4002 hay CO4004

tùy thuộc vào nhu cầu phân chia khu vực tưới nước của vườn cây và tùy thuộc vào 

nhu cầu nước của các loại cây cụ thể. 

Dễ dàng thiết lập lịch trình khác nhau cho mỗi ngày

Tưới nước thủ công: Phun rửa vật dụng, vệ sinh xe hay phun tưới cây cảnh sẽ rất đơn giản

khi chuyển sangchế độ tưới bằng thủ công. Chỉ với một nút bấm, không cần điều chỉnh hẹn giờ.

Cách thiết lập vô cùng dễ dàng, cho phép bạn kiểm soát thời gian, địa điểm và tần suất tưới.
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1 phút - 6 giờ
CHO 1 LẦN MỞ TƯỚI

THỜI GIAN CHẠY

MÀN HÌNH
GÓC NGHIÊNG

XEM THÔNG TIN

THUẬN TIỆN

MÀN HÌNH LCD

LỚN HƠN

NÚT BẤM VỪA PHẢI

THUẬN TIỆN CÀI ĐẶT

6 THÁNG

BẢO HÀNH

7
NGÀY

TÙY CHỌN TƯỚI

THEO NGÀY & 

KHOẢNG  THỜI GIAN
GIỮA 2 LẦN TƯỚI LIÊN TIẾP

Kích thước

(mm)

Trọng lượng

(g)

Số lần tưới

mỗi ngày

Số khu vực tưới

Tổng số chu kỳ

tưới tối đa

TMWHIZ  100

(CO4001) 

100 - 200 - 170

550

4

1

4

(360 phút)

TMWHIZ  200

(CO4002) 

110 - 180 - 160

550

4

2

8

(360 phút)

TMWHIZ  400

(CO4004) 

110 - 190 - 250

713

4

4

16

Quét QR-Code để xem video hướng dẫn sử dụng

Holman - Úc: Hướng dẫn sử dụng Bộ hẹn giờ tự động

WaterWhiz 100, 200 và 400 Tap Timer


