
Stt Hình Ảnh
Mã sản 

phẩm
Thông số kỹ thuật

Đơn giá số 

lượng

Giá bán lẻ đề 

xuất

1
JD-8825

(25w)

Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8825, công suất 25w

Chíp led SMD 5730 công suất cao 72Led. Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày.

Không gian chiếu sáng: khoảng 60m2

Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt

Kích thước đèn: 210*160*40 mm. Chống nước: IP67

Kích thước tấm pin Poly: 340*175*17 mm

Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/12w, tuổi thọ 10-12 năm

Dung lượng pin Lithium: 9.600 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote

Bảo hành: 2 năm

430.000 585.000

BÁO GIÁ ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI - JINDIAN - T10/2020

     Kính gửi:  Quý khách hàng!

       Lời đầu tiên, Công ty TNHH Ánh Nguyệt Cường xin gửi tới Quý khách hàng lời chúc sức khỏe. Chúc Quý khách hàng luôn phát triển và thành công!

Trong chiến lược phát triển kênh phân phối năm 2021, Ánh Nguyệt Cường đang tiến hàng các bước nghiên cứu thị trường, hoạch định chiến lược và phát triển mô hình nhà phân phối 

ủy quyền cung cấp trọn gói  các sản phẩm  NLMT bao gồm: đèn NLMT, Quạt NLMT, bóng Bulbs NLMT và hệ thống điện NLMT áp mái.

     Với mong muốn được hợp tác và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ lắp đặt cũng như duy trì và phát triền mối liên kết giữa Quý khách hàng và Ánh Nguyệt Cường ngày càng bền 

vững. Ánh Nguyệt Cường xin giới thiệu tới Quý khách hàng những sản phẩm  NLMT mà Ánh Nguyệt Cường đang hợp tác với hãng JINDIAN Solar light sản xuất và phân phối. 

    Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý khách hàng trong thời gian tới.

    Xin chân thành cảm ơn!

   Đính kèm là bảng báo giá các sản phẩm.

C Ô N G  T Y T N H H  Á N H  N G U Y Ệ T  C Ư Ờ N G  
 

 VPGD: K137 Đặng Huy Tá - Hòa Minh - Liên Chiểu - Đà nẵng 
 
 Tel: 0915.878.525 | Web: anhnguyetcuong.vn | Email: anhnguyetcuong@gmail.com 
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2
JD-8840

(40w)

Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8840, công suất 40w

Chíp led SMD 5730 công suất cao 100Led. Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày

Không gian chiếu sáng: khoảng 90m2

Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt

Kích thước đèn: 202*254*45 mm. Chống nước: IP67 

Kích thước tấm pin Poly: 340*290*17 mm

Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/16w, tuổi thọ 10-12 năm

Dung lượng pin Lithium: 12.800 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote

Bảo hành: 2 năm

580.000 750.000

3
JD-8860

(60w)

Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8860, công suất 60w

Chíp led SMD 5730 công suất cao 156Led. Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày.

Không gian chiếu sáng: khoảng 120m2

Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt

Kích thước đèn: 223*282*50 mm, Chống nước: IP67

Kích thước tấm pin Poly: 349*349*17 mm

Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/20w, tuổi thọ 10-12 năm

Dung lượng pin Lithium: 16.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote

Bảo hành: 2 năm

700.000 900.000

4
JD-8800

(100w)

Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8800, công suất 100w

Chíp led SMD 5730 công suất cao 256Led. Thời gian chiếu sáng:10-12h/ngày. Không 

gian chiếu sáng: khoảng 200m2

Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt 

Kích thước đèn: 330*260*60 mm, Chống nước: IP67

Kích thước tấm pin Poly: 580*360*17 mm, 

Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/35w, tuổi thọ 10-12 năm

Dung lượng pin Lithium: 36.000 mAh. 

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote

Bảo hành: 2 năm

950.000 1.350.000

5
JD-8200

(200w)

Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8200, công suất 200w

Chíp led SMD 5730 công suất cao 400Led. Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày.

Không gian chiếu sáng: khoảng 300m2

Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt.

Kích thước đèn: 365*295*65mm. Chống nước: IP67

Kích thước tấm pin Poly: 580*360*17 mm

Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/45w, tuổi thọ 10-12 năm

Dung lượng pin Lithium: 40000mah. 

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote

Bảo hành: 2 năm

1.100.000 1.575.000

* Giá trên chưa bao gồm VAT 2/13 www.anhnguyetcuong.vn



6
JD-8825L

(25w)

Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8825L, công suất 25w

Chíp led SMD 5730 công suất cao 72Led. Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày.

Không gian chiếu sáng: khoảng 60m2

Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống 

nước: IP67

Kích thước đèn: 210*178*40 mm, Có đèn báo dung lượng pin

Kích thước tấm pin Poly: 340*175*17 mm, tuổi thọ 10-12 năm

Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/14w, tuổi thọ 10-12 năm

Dung lượng pin Lithium: 9.600 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote

Bảo hành: 2 năm

430.000 585.000

7
JD-8840L

(40w)

Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8840L, công suất 40w

Chíp led SMD 5730 công suất cao 110Led. Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày

Không gian chiếu sáng: khoảng 90m2

Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống 

nước: IP67

Kích thước đèn: 220*255*45 mm, Có đèn báo dung lượng pin

Kích thước tấm pin Poly: 340*290*17 mm

Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/18w. tuổi thọ 10-12 năm

Dung lượng pin Lithium: 12.800 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ 

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote

Bảo hành: 2 năm

580.000 750.000

8
JD-8860L   

(60w)

Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8860L, công suất 60w

Chíp led SMD công suất cao 156Led. Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày.

Không gian chiếu sáng: khoảng 120m2

Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống 

nước: IP67

Kích thước đèn: 223*282*50 mm, Có đèn báo dung lượng pin

Kích thước tấm pin Poly: 340*500*17 mm

Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/22w tuổi thọ 10-12 năm

Dung lượng pin: 16.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote

Bảo hành: 2 năm

700.000 900.000

9
JD-8800L

(100w)

Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8800L, công suất 100w

Chíp led SMD 5730 công suất cao 256Led. Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày.

Không gian chiếu sáng: khoảng 200m2

Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống 

nước: IP67

Kích thước đèn: 330*290*60 mm, Có đèn báo dung lượng pin 

Kích thước tấm pin Poly: 580*360*17 mm

Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/35w tuổi thọ 10-12 năm

Dung lượng pin: 36.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote

Bảo hành: 2 năm

950.000 1.350.000

* Giá trên chưa bao gồm VAT 3/13 www.anhnguyetcuong.vn



10
JD-8200L

(200w)

Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8200L, công suất 200w

Chíp led SMD 5730 công suất cao 400Led. Thời gian chiếu sáng:10-12h/ngày.

Không gian chiếu sáng: khoảng 300m2

Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống 

nước: IP67

Kích thước đèn: 375*330*65 mm, Có đèn báo dung lượng pin 

Kích thước tấm pin Poly: 580*360*17 mm

Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/48w, tuổi thọ 10-12 năm

Dung lượng pin: 40.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ 

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote

Bảo hành: 2 năm

1.100.000 1.575.000

11
JD-8300L

(300w)

Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8300L, công suất 300w

Chíp led: SMD 5730 công suất cao 696Led. Thời gian chiếu hàng 12h-24h/ngày

Không gian chiếu sáng khoảng 400m2

Thân đèn: Nhôm sơn tỉnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống 

nước: IP67

Kích thước đèn: 415*365*90 mm, Có đèn báo dung lượng pin

Kích thước tấm pin Poly: 720*420*17 mm

Điện áp  đầu vào tấm pin 6v/55w,  tuổi thọ 10-12 năm

Dung lượng pin Lithium: 60.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ. 

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote

Bảo hành: 2 năm

1.320.000 1.875.000

12
JD740

(40w)

Đèn pha led  năng lượng mặt trời JD740, công suất 40W

Chíp led: SMD 3030 công suất cao 40Led. Thời gian chiếu sáng: 12-14h/ngày.

Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt, Chống 

nước: IP67

Kích thước đèn: 19*190*45mm, Có đèn báo dung lượng pin

Kích thước tấm pin: 360*290*17mm

Điện áp đầu vào tấm pin Poly: 5V/16W, tuổi thọ 10-12 năm

Pin lưu trữ Lithium-Ion 3.2V 13.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ. 

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote

Bảo hành: 2 năm

630.000 870.000

13 JD770 (70w)

Đèn pha led năng lượng mặt trời JD770, công suất 70W

Chíp led SMD 3030 công suất cao 70 Led. Thời gian chiếu sáng: 12-14h/ngày.

Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống 

nước: IP67

Kích thước đèn: 235*230*45mm, Có đèn báo dung lượng pin

Kích thước tấm pin : 500*340*17mm

Điện áp đầu vào tấm pin Poly: 5V/22W, tuổi thọ 10-12 năm

Pin lưu trữ Lithium-Ion 3.2V 19.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ. 

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote

Bảo hành: 2 năm

730.000 1.020.000

* Giá trên chưa bao gồm VAT 4/13 www.anhnguyetcuong.vn
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JD7120 

(120w)

Đèn pha led năng lượng mặt trời JD7120, công suất 120w

Chíp led SMD 3030 công suất cao 120Led. Thời gian chiếu sáng: 12-14h/ngày.

Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống 

nước: IP67

Kích thước đèn: 385*365*45mm, Có đèn báo dung lượng pin

Kích thước tấm pin: 580*360*17mm

Điện áp đầu vào tấm pin Poly: 6V/28W, tuổi thọ 10-12 năm

Pin lưu trữ Lithium-Ion 3.2V 26.000 mAh. Thời gian sạc: 4 - 6 giờ. 

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote

Bảo hành: 2 năm

1.100.000 1.500.000

15
JD7200 

(200w)

Đèn pha led năng lượng mặt trời JD7200, công suất 200w

Chíp led SMD 3030 công suất cao 180Led. Thời gian chiếu sáng: 12-14h/ngày.

Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống 

nước: IP67

Kích thước đèn: 330*315*45mm, Có đèn báo dung lượng pin

Kích thướctấm pin: 680*360*17mm

Điện áp đầu vào tấm pin: 6V/35W, tuổi thọ 10-12 năm

Pin lưu trữ Lithium-Ion 3.2V 40.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ. 

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote

Chống nước: IP67

Bảo hành: 2 năm

1.200.000 1.650.000

16
JD7300 

(300w)

Đèn pha led năng lượng mặt trời JD7300, công suất 300w

Chíp led SMD 3030 công suất cao 240Led. Thời gian chiếu sáng: 12-14h/ngày.

Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống 

nước: IP67

Kích thước đèn: 380*340*45mm, Có đèn báo dung lượng pin

Kích thước tấm pin: 770*360*17mm

Điện áp đầu vào tấm pin: 6V/45W, tuổi thọ 10-12 năm

Pin lưu trữ Lithium-Ion 3.2V 56.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ. 

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote

Chống nước: IP67

Bảo hành: 2 năm

1.350.000 1.875.000

17
JD-1940A

(40w)

Đèn đường liền thể JD1940A, công suất 40w

Kích thước đèn: 240*490 mm. Chíp led SMD 5730 công suất cao 80Led.

Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày. Không gian chiếu sáng: 180
o

Dung lượng pin Lithium: 15000 mAh. .

Chất liệu tấm pin: Poly tuổi thọ 10-12 năm

Điện áp đầu ra tấm pin: 10v/20w

Chức năng: Cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động.

Chống nước: IP67

Bảo hành: 2 năm

600.000 810.000

* Giá trên chưa bao gồm VAT 5/13 www.anhnguyetcuong.vn



18
JD-1960A

（60w）

Đèn đường liên thể JD1960A, công suất 60w

Kích thước đèn: 250*590 mm. Chíp led SMD 5730 công suất cao 120Led.

Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày. Không gian chiếu sáng: 180
o

Dung lượng pin Lithium: 20.000 mAh. 

Chất liệu tấm pin: Poly tuổi thọ 10-12 năm

Điện áp đầu ra tấm pin: 10v/24w

Chức năng: Cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động.

Chống nước: IP67

Bảo hành: 2 năm

720.000 975.000

19
JD-6650

(50W)

Đèn đường năng lượng mặt trời JD - 6650, công suất 50w

Kích thước đèn: 130*380 mm

Chíp led: SMD 5730 công suất cao 100Led. Thời gian chiếu sáng:10-12h/ngày. 

Không gian chiếu sáng: 60m2

Kích thước đèn: 130*380 mm. Chống nước: IP65

Dung lượng pin Lithium: 15.000 mAh. Thời gian xạc 4-6h.

Chất liệu tấm pin: Poly tuổi thọ 10-12 năm. Điện áp đầu vào tấm pin: 10v/18w.

Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + tấm pin năng lượng mặt trời 

+ cần gắn đèn

Bảo hành: 2 năm

800.000 1.050.000

20
JD-66100

(100W)

Đèn đường năng lượng mặt trời JD - 66100, công suất 100w

Chíp led SMD 5730 công suất cao 256Led. Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày.

Không gian chiếu sáng: 120m2

Kích thước đèn: 210*490 mm, Chống nước: IP65

Dung lượng pin Lithium: 30.000 mAh. Thời gian xạc 4-6h

Chất liệu tấm pin: Poly tuổi thọ 10-12 năm. Điện áp đầu vào tấm pin: 12v/35w

Điều khiển từ xa khoảng cách 10m Chống nước: IP67

Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + tấm pin năng lượng mặt trời 

+ cần gắn đèn

Bảo hành: 2 năm

1.300.000 1.800.000

21
JD - 399

(70w)

Đèn đường năng lượng mặt trời JD-399, công suất 70w

Chíp led SMD 3030 công suất cao 96 chíp. Thời gian chiếu sáng 10-12h/ngày. 

Không gian chiếu sáng: 120m2.

Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối

Dung lượng pin 3.2V 16.500 mAh. Thời gian xạc 4-6h.

Kích thước thân đèn: 500 * 210 mm, Chống nước: IP65

Kích thước tấm pin Poly: 500 * 340mm, tuổi thọ 10-12 năm

Điện áp đầu vào của tấm pin: 6v/22w.

Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + Tấm pin năng lượng mặt trời 

+ cần gắn đèn

Bảo hành: 2 năm

920.000 1.230.000
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22
JD - 699

(200w)

Đèn đường năng lượng mặt trời 200W

Chíp Led: SMD 3030 công suất cao 448Led

Tấm pin năng lượng mặt trời Poly: 6V/45W

Pin lưu trữ: Lithium-Ion 3.2V 36.000 mAh

Thời gian sạc: 4-6 giờ

Kích thước đèn: 557 * 240mm

Kích thước tấm pin: 670 * 445mm

Thời gian chiếu sáng: 12-20h/ngày

Chất liệu: nhôm + kính cường lực

Chiều cao lắp đặt: 6-8m

Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + Tấm pin năng lượng mặt trời 

+ cần gắn đèn

Bảo hành: 2 năm

1.490.000 2.070.000

23
JD-798

(200w) 

Đèn đường năng lượng mặt trời 200W

Tấm pin mặt trời: Poly 6V/60W

Pin Lithium sắt phosphate 3.2V 50.000 mAh

Chíp led: Chíp SMD 3030 công suất cao 126Led, nhiệt độ màu 6000K

Chất liệu: Kháng alumina

Cấp chống nước: IP66. Nhiệt độ làm việc: -15°C ÷ 80°C

Thời gian sạc: 4 - 6h. Thời gian chiếu sáng: ≥12h/ngày

Diện tích chiếu xạ: khoảng 300m2

Kích thước đèn: 620 * 310mm

Kích thước tấm pin: 700 * 700mm, tuổi thọ 10-12 năm

Sản phẩm gồm: đèn đường + tấm pin năng lượng mặt trời + điều khiển từ xa

Bảo hành: 2 năm

1.650.000 2.325.000

24
JD - Z150

(150w)

Đèn đường năng lượng mặt trời 150W

Model: JD - Z150

Điều khiển ánh sáng Plus Điều khiển từ xa, 

Kích thước tấm pin năng lượng mặt trời:  670*445*25mm.

Polycrystalline Silicon (6V/40W)

Pin lưu trữ: 60.000 mAh Lithium sắt phosphate pin

Chíp led cao cấp: 110Chips

Chất liệu đèn: Nhôm nguyên khối

Chỉ số chống nước: IP65

Thời gian sạc: 4-6giờ.

Thời gian chiếu sáng: 3 ngày mưa

Sản phẩm gồm: đèn đường + tấm pin năng lượng mặt trời + điều khiển từ xa + giá và 

cần đèn

Bảo hành: 2 năm

1.600.000 2.175.000
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25
JD - Z200

(200w)

Đèn đường năng lượng mặt trời 200W

Model: JD - Z200

Điều khiển ánh sáng Plus Điều khiển từ xa, 

Kích thước tấm pin năng lượng mặt trời 670*640*25mm.

Polycrystalline Silicon (6V/60W)

Pin lưu trữ: 72.000 mAh Lithium sắt phosphate pin

Chíp led cao cấp: 163Chips

Chất liệu đèn: Nhôm nguyên khối

Chỉ số chống nước: IP65

Thời gian sạc: 4-6giờ.

Thời gian chiếu sáng: 3 ngày mưa

Sản phẩm gồm: đèn đường + tấm pin năng lượng mặt trời + điều khiển từ xa + giá và 

cần đèn

Bảo hành: 2 năm

1.900.000 2.625.000

26
JD-19150

(150w)

Tấm năng lượng mặt trời: đa tinh thể 10V25W

Pin: pin lithium sắt phosphate 6.4V 40000mah

Chíp led SMD công suất cao 243 chíp

Chất liệu: Hợp kim nhôm. Cấp chống nước: IP65

Thời gian sạc: 4-6H. Thời gian chiếu sáng: 18-20h/ngày

Chế độ điều khiển: điều khiển từ xa, điều khiển ánh sáng, cảm ứng cơ thể con người

Kích thước thân đèn: 90 * 22 * 4.5cm

Chiều cao lắp đặt ≥ 6m

Bộ sản phầm gồm: 1 Đèn JD19150 + 1 bộ vít nở + 1 bộ điều khiển từ xa

1.750.000 2.475.000

27
JD-A200

(100w) 

Tấm pin mặt trời: đa tinh thể 10V30W

Pin: pin lithium sắt phosphate 6.4V 30000mah

Chíp led SMD công suất cao 162 chíp

Chất liệu: Hợp kim nhôm. Cấp chống nước: IP65

Thời gian sạc: 4-6H. Thời gian chiếu sáng: 18-20h/ngày 

Chế độ điều khiển: điều khiển từ xa, điều khiển ánh sáng, cảm ứng cơ thể con người

Kích thước thân đèn: 67 * 32 cm

Chiều cao lắp: ≥ 6m

Bộ sản phẩm gồm: 1 Đèn A200 + 1 bộ vít nở + 1 bộ điều khiển từ xa + cần lắp đèn

1.400.000 1.950.000
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28
JD-A300

(150w) 

Tấm pin mặt trời: đa tinh thể 10V45W

Pin: pin lithium sắt phosphate 6.4V 40000mah

Chíp led SMD công suất cao 243 chíp

Chất liệu: Hợp kim nhôm. Cấp chống nước: IP65

Thời gian sạc: 4-6H. Thời gian chiếu sáng: 18-20h/ngày

Chế độ điều khiển: điều khiển từ xa, điều khiển ánh sáng, cảm ứng cơ thể con người

Kích thước thân đèn: 100 * 32 cm

Chiều cao lắp đặt: ≥ 6m

Bộ sản phầm gồm: 1 Đèn JDA300 + 1 bộ vít nở + 1 bộ điều khiển từ xa + cần lắp đèn

1.900.000 2.700.000

29
JD-X50

(50w)

Kích thước đèn: 200*120 mm 

Tấm pin năng lượng mặt trời: size: 143*236*18 mm

Chất liệu tấm pin: Poly tuổi thọ 10-12 năm 

Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/3.3w. Chống nước: IP67

Bộ sản phẩm gồm: đèn + tấm pin và remote

Bảo hành: 1 năm

190.000 255.000

30
JD-9909

(15w)

Tấm pin mặt trời: đa tinh thể 6V/15W

Pin: pin lithium sắt phosphate 3.2V - 10000mah

Số lượng chíp led: 20 led, nhiệt độ màu 6000K

Nguồn sáng: 15W

Thời gian sạc: 4 - 6h. Thời gian chiếu sáng: ≥12h

Diện tích chiếu xạ: khoảng 50m2

Kích thước thân đèn: 220*330mm

Kích thước tấm: 290*340mm

Sản phẩm gồm: đèn  + tấm pin năng lượng mặt trời + điều khiển từ xa + khung

Bảo hành: 2 năm

800.000 1.050.000

31
JD-9990s

(90w)  

Công suất đèn: 90w.

Số lượng đèn led: 432 led

Pin sạc: Lithium 52000mAh 3.2V.

Kích thước đèn: 210 x 49c0mm

Tấm pin NLMT: 12V 55W

Kích thước tấm pin: 700x500x15 cm

Cảm biến ánh sáng và cảm biến hành động

Tấm pin công nghệ Poly, tuổi thọ lên đến 10-12 năm

Thời gian sạc: 4-6 tiếng, Thời gian chiếu sáng 14-16h

sản phẩm bao gồm: Đèn + Tâm Pin NLMT + Đk từ xa + Giá đỡ

Bảo hành:  2 năm

1.750.000 2.475.000
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32 JD-S88

Công suất: 25 w

Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 25w polysilicon

Dung lượng pin: pin lithium sắt phosphate 24000mah

Bộ sạc: Bộ sạc bộ chuyển đổi 1A (5 mét)

Thời gian sạc: 4 - 6h

Thời lượng: 10-12h

Chế độ làm việc: nút đa chức năng + điều khiển từ xa

Kích thước quạt: cao 120cm, rộng 45cm

Kích thước tấm: 35 * 48cm

Số lượng đóng gói: 3 bộ / thùng

Màu sản phẩm: Đen

1.300.000 1.800.000

33 JD-S888

Công suất: 25 w

Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 25w polysilicon

Dung lượng pin: pin lithium sắt phosphate 78000mah

Bộ sạc: Bộ sạc bộ chuyển đổi 1A (5 mét)

Thời gian sạc: 4 - 6h

Thời lượng: 8-12h

Chế độ làm việc: nút đa chức năng + đèn ngủ nhỏ

Kích thước quạt: cao 120cm, rộng 45cm

Kích thước tấm: 35 * 48cm

Số lượng đóng gói: 3 bộ / thùng

Màu sản phẩm: trắng và xanh

1.100.000 1.425.000

Stt Hình Ảnh
Mã sản 

phẩm
Thông số kỹ thuật

Cấp 3

(5-10 bộ)

Giá bán lẻ đề 

xuất

1 L-100W

Đèn đường lá:

Số lượng đèn LED: 2 led COB

Lumen: 110Lm/w

Công suất: 100W

Phạm vi chiếu sáng: 130㎡

Điện áp pin: 3,2V

Dung lượng pin: 40.000Mah

Công suất pin mặt trời: Poly 40W / 6V. Chống nước IP67

Thời gian sạc: 4 - 6 giờ. Thời gian chiếu sáng: ≥12h

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn giá đỡ + đèn + tấm pin + remote

Bảo hành: 2 năm

1.450.000 2.025.000

BẢNG BÁO GIÁ ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI - SOLAR LIGHT
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2 L-100W/NP

Đèn đường lá: 

Số lượng đèn LED: 2 led COB 3030

Lumen: 150Lm/w

Công suất: 100W

Kích thước đèn: 620*260*80mm

Phạm vi chiếu sáng: 180㎡
Dung lượng pin: 48.000Mah

Công suất tấm pin mặt trời: Poly 6V/50w

Kích thước: 670*530*30mm

Chống nước IP67

Thời gian sạc: 4 - 6 giờ. Thời gian chiếu sáng: ≥12h

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn giá đỡ + đèn + tấm pin + bộ lưu trữ điện

Bảo hành: 2 năm

2.400.000 3.300.000

3 L-150W/NP

Đèn đường lá: 

Số lượng đèn LED: 3 led COB 3030

Lumen: 150Lm/w

Công suất: 150W

Kích thước đèn: 850*320*80mm

Phạm vi chiếu sáng: 250㎡
Dung lượng pin: 72.000Mah

Công suất tấm pin mặt trời: Poly 6V/60w

Kích thước: 670*630*30mm

Chống nước IP67

Thời gian sạc: 4 - 6 giờ. Thời gian chiếu sáng: ≥12h

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn giá đỡ + đèn + tấm pin + bộ lưu trữ điện

Bảo hành: 2 năm

2.700.000 3.750.000

4 M-60/N

Số lượng chíp led SMD5730: 216 chíp

Lumen: 2000Lm

Công suất 60W (có đèn báo dung lượng pin)

Phạm vi chiếu sáng: 100m
2

Điện áp Pin: 3,2V

Dung lượng pin: 27.500mAh

Công suất tấm pin mặt trời: 5V / 35w poly

Chống nước: IP65

Thời gian sạc: 4-6h

Thời gian chiếu sáng:  ≥12h

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn giá đỡ + đèn + tấm pin + remote

Bảo hành: 2 năm

1.050.000 1.425.000
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5 M-100/N

Số lượng chíp led SMD5730: 288 chíp

Lumen: 2300Lm

Công suất: 100W  (có đèn báo dung lượng pin)

Phạm vi chiếu sáng: 150m
2

Điện áp Pin: 3,2V

Dung lượng pin: 33.000mAh

Công suất tấm pin mặt trời: 5V / 40W poly

Chống nước: IP65

Thời gian sạc: 4-6h

Thời gian chiếu sáng:  ≥12h

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn giá đỡ + đèn + tấm pin + remote

Bảo hành: 2 năm

1.350.000 1.875.000

6 M-200/N

Số lượng chíp led SMD5730: 360 chíp

Lumen: 2700Lm

Công suất: 200W  (có đèn báo dung lượng pin)

Phạm vi chiếu sáng: 200m
2

Điện áp Pin: 3,2V

Dung lượng pin: 44.000mAh

Công suất tấm pin mặt trời: 5V/50W poly

Chống nước: IP65

Thời gian sạc: 4-6h

Thời gian chiếu sáng:  ≥12h

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn giá đỡ + đèn + tấm pin + remote

Bảo hành: 2 năm

1.550.000 2.175.000

7 JD - Z300

Đèn đường năng lượng mặt trời: Công suất 300w

Chíp led SMD5730 cao cấp: 936 chíp

Phạm vi chiếu sáng: 200m2 (có đèn báo dung lượng pin)

Điện áp Pin: 3,2V

Dung lượng pin: 58.000mAh

Công suất tấm pin mặt trời: 6V/50W poly

Chống nước: IP67

Thời gian sạc: 4-6h

Thời gian chiếu sáng:  ≥12h

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn giá đỡ + đèn + tấm pin + remote

Bảo hành: 2 năm

1.650.000 2.325.000

8 UFO150w

Đèn đường UFO 150W

Chế độ điều khiển: Cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động

Tấm pin silicon poly (6V/18W)

Pin: 3 pin lithium iron phosphate Dung lượng: 18000 mAh

Chíp led SMD: 240 chíp

Chất liệu: ABS

Cấp độ chống nước: IP65

Phương pháp sạc, thời gian: sạc năng lượng mặt trời, khoảng 6 giờ

Thời gian chiếu sáng: khoảng 12 giờ chiếu sáng bền vững

750.000 975.000
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9 UFO250w

Đèn đường UFO 250W

Chế độ điều khiển: Cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động

Tấm pin silicon poly (6V/25W)

Pin: 3 pin lithium iron phosphate Dung lượng: 25000 mAh

Chíp led SMD: .400 chíp

Chất liệu: ABS

Cấp độ chống nước: IP65

Phương pháp sạc, thời gian: sạc năng lượng mặt trời, khoảng 6 giờ

Thời gian chiếu sáng: khoảng 12 giờ chiếu sáng bền vững

1.000.000 1.350.000

QUYỀN LỢI CỦA ĐẠI LÝ:

 + Công ty TNHH Ánh Nguyệt Cường là doanh nghiệp chuyên nhập khẩu và phân phối đèn led dân dụng, led công nghiệp, led quảng cáo và đèn năng lượng mặt trời 

chính hãng Jindian

+ Đèn Năng lượng mặt trời được nhập khẩu chính ngạch nên có đầy đủ hóa đơn chứng từ CO, CQ sẽ là lợi thế khi Quý khách hàng muốn vào các dự án

 + Đối với những đại lý uy tín, lấy số lượng hàng nhiều sẽ được quyền lợi có tên và địa chỉ trên fanpage và website chính thức của. Đặc biệt Công ty có hổ trợ công nợ 

gối đầu cho Nhà phân phối và tổng đại lý lấy hàng thường xuyên với khối lượng lớn

 + Bảng giá trên được áp dụng từ tháng 10/2020 cho đến khi có thông báo mới.
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