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TP.HCM, ngày 13/10//2014 

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG      

Vv: Triển khai phân phối sản phẩm CÔNG TẮC Ổ CẮM tại Việt Nam  

Trước tiên, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý khách hàng đối với các sản phẩm 

thiết bị điện của TẬP ĐOÀN LS – Hàn Quốc, do Công ty TNHH TM Thái Sơn Nam nhập khẩu và 

phân phối chính thức tại Việt Nam trong hơn 10 năm qua. 

Nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu đa dạng của Quý khách hàng, chúng tôi xin thông báo đến 

Quý khách hàng về việc Công ty TNHH TM Thái Sơn Nam tiếp tục được Hãng LSIS (trực thuộc tập 

đoàn LS) bổ nhiệm là nhà nhập khẩu & phân phối chính thức sản phẩm Công tắc Ổ cắm LS tại thị 

trường Việt Nam. 

Dòng sản phẩm mới ra mắt bao gồm đầy đủ dãy sản phẩm Công tắc, Ổ cắm, Jack cắm Mạng, 

Tivi, Điện thoại, Nắp bảo vệ chống nước và Phím bấm chuông cửa được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 

60669-1 và IEC 60884-1. Mặt Công tắc, Ổ cắm LS sử dụng vật liệu nhựa polycarbonate tiên tiến nhằm 

tăng độ bền và độ đàn hồi, chi tiết dẫn điện làm bằng đồng chất lượng cao. Ngoài ra, sản phẩm được thiết 

kế theo phong cách Châu Âu, hiện đại với màu trắng bóng sang trọng. 

Với việc triển khai chính thức sản phẩm Công Tắc Ổ Cắm LS tại Việt nam, hiện nay tập đoàn LS 

Hàn Quốc, thông qua nhà nhập khẩu và phân phối Thái Sơn Nam, đang cung cấp đủ dãy sản phẩm cho 

các dự án công nghiệp và dân dụng bao gồm: Thiết bị đóng cắt hạ thế (Áp tô mát), Thiết bị bảo vệ và 

khởi động động cơ (Contactor / Relay / Inverter), Máy Biến Áp Khô (MTR), Thanh cái dẫn điện 

(Busway), Cáp Viễn thông  (Lan Cable), thiết bị trung thế (Tủ RMU, VCB,..), Công Tắc & Ổ Cắm 

(Wiring Devices).  

Chúng tôi hy vọng những sản phẩm này sẽ đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn và chất 

lượng sản phẩm, dịch vụ của khách hàng. Xin cảm ơn và kính mong nhận được sự ủng hộ của quý khách! 
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