
Chọn Mua Robot Hút Bụi Với 2 Tiêu Chí Pin - Tiếng Ồn Có Thực Sự Cần Thiết

Có thể dễ dàng nhận thấy trên thị  trường hiện nay có không ít các hãng robot hút bụi. Nếu bạn
đã từng tham khảo  qua trên mạng internet thông qua công cụ tìm kiếm google với từ khóa “
robot  hút bụi tự động “ hay robot hút bụi thông minh” thì không thể bất ngờ hơn khi  có tới hàng
trăm bài viết nói về sản phẩm này. Ngoài ra, cũng có đến hơn 10  hãng sản xuất robot hút bụi
được ưa chuộng nhất. Trong số đó, dẫn đầu  top 10 chính là 2 hãng iRobot và Neato. 

  

    

Công nhận phải nói rằng, 2 hãng  này đã sản xuất ra được những sản phẩm robot hút bụi vô
cùng hoàn hảo với những  tính năng và công nghệ cực kỳ hiện đại khiến người tiêu dùng cũng
như giới  chuyên môn đánh giá cao.

    

Quay trở lại với bài viết này, sẽ  chỉ đề cập đến 2 tiêu chí đó là chọn mua robot hút bụi vì pin
khỏe và tiếng ồn  nhỏ có thực sự là cần thiết.

 1 / 4



Chọn Mua Robot Hút Bụi Với 2 Tiêu Chí Pin - Tiếng Ồn Có Thực Sự Cần Thiết

  Robot hút bụi hiện đại với tính năng giám sát từ xa qua smartphone

1.     Chọn  Mua Robot Hút Bụi Với Tiêu Chí Pin Tốt
    

Dung lượng pin trung bình của các  dòng robot hút bụi khoảng 2000- 3200 mAh, điều  này
mang lại 1giờ- 2giờ hoạt động liên tục cho robot. Nhiều người thắc mắc nếu  robot làm việc dọn
dẹp cho sàn nhà chưa xong mà đột nhiên hết pin thì làm thế  nào?

    

Bạn hoàn toàn yên  tâm về vấn đề này, bởi vì các robot hút bụi hiện nay không chỉ tự động mà
còn  vô cùng thông minh. Cụ thể, chúng có đến khoảng 12 loại cảm biến khác nhau giúp  chúng
hoạt động hoàn toàn độc lập và không cần bất cứ sự can thiệp nào của bàn  tay con người.
Trong đó, bộ cảm biến tự động về trạm sạc khi hết pin sẽ giúp giải quyết băn khoăn phía trên
dành cho bạn.

    

Sau khi pin đầy, Robot hút bụi sẽ  quay lại chỗ cũ để hoàn thành nốt công việc của mình, chúng
lại có thể hoạt động  liên tục trong khoảng 120 phút nữa.

    

Tóm lại, nếu diện tích ngôi nhà bạn  không quá lớn thì cũng không cần quan tâm đến thời lượng
pin, mà tốt hơn hết chúng ta cần  quan tâm đến vấn đề các tính năng khác liên quan đến hiệu
quả làm việc của  robot hút bụi.

    
Xem  thêm: Robot Hút Bụi Roomba 880 Công Nghệ Hiện Đại Cải Tiến Không Ngờ
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  Robot hút bụi có thể giải quyết lông thú cưng cho bạn

2.     Chọn  Mua Robot Hút Bụi Với Tiêu Chí Tiếng Ồn Nhỏ
    

Trước tiên, chúng ta cần chú ý 1 điều  quan trọng đó là robot hút bụi hoạt động vơi tiếng ồn nhỏ
vì chúng được trang bị  công suất hút bụi rất thấp khoảng   500-1000 pa. Trong khi đó để có
thể làm sạch mặt sàn hiệu quả thì yêu cầu  chung phải là từ 1500-2000 pa. Tuy nhiên, thay vào
đó âm thanh mà chúng sẽ phát  ra trong quá trình hoạt động cũng khá lớn. 

    

Nhưng, chúng ta cũng cần lưu ý 1 điều rằng  là robot hút bụi có thể hoạt động hoàn toàn độc
lập. Chúng ta có thể để robot  thực hiện công việc làm sạch sàn nhà cho mình trong khi chúng
ta thì đi làm, đi  ra ngoài thực hiện những công việc khác. Và điều tất nhiên là tiếng ồn cũng vì 
thế mà sẽ không ảnh hưởng gì đến chúng ta.

    

Chú ý: có 1 số robot hút bụi tại  được quảng cáo chạy êm ái không gây tiếng ồn nào. Thực tế,
điều này đồng nghĩa  với việc robot hút bụi của bạn sẽ dọn dẹp sàn nhà không được hiệu quả
cao như những  gì mà bạn mong đợi.

    

Với những gì bài viết cung cấp, chắc  chắn bạn đã hiểu hơn về sản phẩm robot hút bụi và biết
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cách chọn cho 1 sản phẩm  ưng ý nhất.

      

Xem thêm: Chọn Robot Hút Bụi Của  các Hãng Nổi Tiếng Được Khách Hàng Đánh Giá 

   

Liên hệ ngay với chúng tôi để được  tư vấn và đặt hàng ngay:

    

Trụ Sở Tập đoàn Hải Âu tại Hà Nội:

    

Địa chỉ: Số 72 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ  Liêm, Hà Nội

    

Tel: 0913.102.168 - 091.507.8989 
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