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Tên tài khoản: Đoàn Văn Cường Số Tài khoản: 19022405607012 Mở tại : Ngân hàng TechcomBank - CN Hải Phòng. Mỗi ngày chúng tôi luôn
mong nhận được sự ủng hộ và góp ý trân thành đến từ quý khách. Mọi yêu cầu xin liên hệ hotline 0911. Incorrect upgrade will damage your
device. Please upgrade your device by cable connection. Điều kiện áp dụng - Điều kiện và cước phí chúng tôi áp dụng như nội dung đi kèm với
từng sản phẩm của - Riêng với khách hàng tại Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh chúng tôi sẽ chuyển hàng trong 12 tiếng kể từ khi hoàn tất đặt
hàng - Đối với những khách hàng ở xa trên toàn quốc chúng tôi sẽ hỗ trợ để quý khách có thể nhận hàng và thanh toán dễ dàng tại nhà 4. Do not
power off the device when upgrading. Tên tài khoản: Đoàn Văn Cường Số Tài khoản: 02001010110057 Mở tại : Ngân hàng MaritimeBank - CN
Hải Phòng. Ngày nay, Internet đã trở thành một nhu cầu tất yếu, ở bất kỳ đâu cũng cần thiết có sóng WiFi để có thể truy cập mạng, lướt
Facebook, Youtube cho dù đang làm việc hay giải trí. Mục tiêu - Khẳng định chất lượng phục vụ tốt nhất cho toàn bộ khách hàng của - Tiết kiệm
chi phí tận dụng tối ưu các tính năng прошивка tenda n630 v2 sản phẩm bán tại 2.

Bộ phát WiFi TENDA N630 V2 2 ăng ten tốc độ 300Mbps
Router Wifi Tenda N630, chuẩn N 300Mbps, 2 anten, phát sóng mạnh, Có repeater Bộ phát WiFi Tenda N630 là thiết bị phát sóng cung cấp
WiFi cho các thiết bị thông minh như điện thoại, máy tính bảng, tivi thông mình, tivi box Android... Ngày nay, Internet đã trở thành một nhu cầu tất
yếu, ở bất kỳ đâu cũng cần thiết có sóng WiFi để có thể truy cập mạng, lướt Facebook, Youtube cho dù đang làm việc hay giải trí. Đặc điểm nổi
bật Điều kiện sử dụng - Thiết kế nhỏ gọn, 2 ăng ten 5dBi cho vùng phủ sóng ổn định tốt trong phạm vi 40-50 m2. Thông số kĩ thuật Hỗ trợ các
chuẩnIEEE 802. Giao hàng tận nơi trên toàn quốc qua các đơn vị vận chuyển Viettel, VNPT... Tên tài khoản: Đoàn Văn Cường Số Tài khoản:
19022405607012 Mở tại : Ngân hàng TechcomBank - CN Hải Phòng. Tên tài khoản: Đoàn Văn Cường Số Tài khoản: 02001010110057 Mở
tại : Ngân hàng MaritimeBank - CN Hải Phòng. Mọi yêu cầu xin liên hệ hotline 0911. Mục tiêu - Khẳng định chất lượng phục vụ tốt nhất cho toàn
bộ khách hàng của - Tiết kiệm chi phí tận dụng tối ưu các tính năng của sản phẩm bán tại 2. Phạm vi áp dụng - Áp dụng cho tất cả các khách hàng
mua thiết bị sản phẩm tại trên toàn quốc 3. Điều kiện áp dụng - Điều kiện và cước phí chúng tôi áp dụng như nội dung đi kèm với từng sản phẩm
của - Riêng với khách hàng tại Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh chúng tôi sẽ chuyển hàng trong 12 tiếng kể từ khi hoàn tất đặt hàng - Đối với
những khách hàng ở xa trên toàn quốc chúng tôi sẽ hỗ trợ để quý khách có thể nhận hàng và thanh toán dễ dàng tại nhà 4. Các điều kiện khác Với những sản phẩm được bán trong các chương trình ưu đãi khuyến mãi... Mỗi ngày chúng tôi luôn mong nhận được sự ủng hộ và góp ý trân
thành đến từ quý khách. Hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ nhanh khi quý khách có nhu cầu gọi 0225 3600888.

N60 Firmware V2.0.4.1_EN
Mỗi ngày chúng tôi luôn mong nhận được sự ủng hộ và góp ý trân thành đến từ quý khách. Hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ nhanh khi quý khách có
nhu cầu gọi 0225 3600888. Bộ phát WiFi TENDA N630 v2 cho phép mở rộng sóng WiFi qua tính năng kích sóng WiFi còn gọi là WiFi repeater
hay WiFi extender Bộ phát WiFi TENDA N630 v2 hỗ trợ chuẩn 802. Tên tài khoản: Đoàn Văn Cường Số Tài khoản: 19022405607012 Mở tại :
Ngân hàng TechcomBank - CN Hải Phòng. Incorrect upgrade will damage your device. Điều kiện áp dụng - Điều kiện và cước phí chúng tôi áp
dụng như nội dung đi kèm với từng sản phẩm của - Riêng với khách hàng tại Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh chúng tôi sẽ chuyển hàng trong
12 tiếng kể từ khi hoàn tất đặt hàng - Đối với những khách hàng ở xa trên toàn quốc chúng tôi sẽ hỗ trợ để quý khách có thể nhận hàng và thanh
toán dễ dàng tại nhà 4. Ngày nay, Internet đã trở thành một nhu cầu tất yếu, ở bất kỳ đâu cũng cần thiết có sóng WiFi để có thể truy cập mạng,
lướt Facebook, Youtube cho dù đang làm việc hay giải trí. TENDA N630 v2 làm được những gì? Ngày nay, Internet đã trở thành một nhu cầu tất
прошивка tenda n630 v2, ở bất kỳ đâu cũng cần thiết có sóng WiFi để có thể truy cập mạng, lướt Facebook, Youtube cho dù đang làm việc hay
giải trí. Bộ phát WiFi TENDA N630 v2 phát sóng WiFi cho các thiết bị điện thoại thông minh, máy tính bảng, laptop, tivi thông minh, tivi box
Android. Đặc điểm nổi bật Điều kiện sử dụng - Thiết kế nhỏ gọn, 2 ăng ten 5dBi cho vùng phủ sóng ổn định tốt trong phạm vi 40-50 m2. Tên tài
khoản: Đoàn Văn Cường Số Tài khoản: 02001010110057 Mở tại : Ngân hàng MaritimeBank - CN Hải Phòng. Please upgrade your device by
cable connection.
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Tên tài khoản: Đoàn Văn Cường Số Tài khoản: 19022405607012 Mở tại : Ngân hàng TechcomBank - CN Hải Phòng. Router Wifi Tenda
N630, chuẩn Прошивка tenda n630 v2 300Mbps, 2 anten, phát sóng mạnh, Có repeater Bộ phát WiFi Tenda N630 là thiết bị phát sóng cung
cấp WiFi cho các thiết bị thông minh như điện thoại, máy tính bảng, tivi thông mình, tivi box Android. Bảng thông số kỹ thuật bộ phát WiFi
TENDA N630 Đặc tính phần cứng Hỗ trợ các chuẩn IEEE 802. Bộ phát WiFi TENDA N630 v2 phát sóng WiFi cho các thiết bị điện thoại thông
minh, máy tính bảng, laptop, tivi thông minh, tivi box Android. Ngày nay, Internet đã trở thành một nhu cầu tất yếu, ở bất kỳ đâu cũng cần thiết có
sóng WiFi để có thể truy cập mạng, lướt Facebook, Youtube cho dù đang làm việc hay giải trí. Ngày nay, Internet đã trở thành một nhu cầu tất
yếu, ở bất kỳ đâu cũng cần thiết có sóng WiFi để có thể truy cập mạng, lướt Facebook, Youtube cho dù đang làm việc hay giải trí.

Router Wifi Tenda N630, chuẩn N 300Mbps, 2 anten, phát sóng mạnh, Có repeater
Phạm vi áp dụng - Áp dụng cho tất cả các khách hàng mua thiết bị sản phẩm tại trên toàn quốc 3. Incorrect upgrade will damage your device. Đặc
điểm nổi bật Điều kiện sử dụng - Thiết kế nhỏ gọn, 2 ăng ten 5dBi cho vùng phủ sóng ổn định tốt trong phạm vi 40-50 m2.

Mọi yêu cầu xin liên hệ hotline 0911. Do not power off the device when upgrading. Tên tài khoản: Đoàn Văn Cường Số Tài khoản:
19022405607012 Mở tại : Ngân hàng TechcomBank - CN Hải Phòng. Giao hàng tận nơi trên toàn quốc qua các đơn vị vận chuyển Viettel,
VNPT. After upgrading, please restore it to factory defaults and configure the device again. Router Wifi Tenda N630, chuẩn N 300Mbps, 2
anten, phát sóng mạnh, Có repeater Bộ phát WiFi Tenda N630 là thiết bị phát sóng cung cấp WiFi cho các thiết bị thông minh như điện thoại,
máy tính bảng, tivi thông mình, tivi box Android. Ngày nay, Internet đã trở thành một nhu cầu tất yếu, ở bất kỳ đâu cũng cần thiết có sóng WiFi để
có thể truy cập mạng, lướt Facebook, Youtube cho dù đang làm việc hay giải trí. Bộ phát WiFi TENDA N630 v2 phát sóng WiFi cho các thiết bị
điện thoại thông minh, máy tính bảng, laptop, tivi thông minh, tivi box Android. Ngày nay, Internet đã trở thành một nhu cầu прошивка tenda n630
v2 yếu, ở bất kỳ đâu cũng cần thiết có sóng WiFi để có thể truy cập mạng, lướt Facebook, Youtube cho dù đang làm việc hay giải trí.

