
Máy làm đá Hải Âu trang bị đầy đủ linh kiện

Sử dụng nước chưa qua xử lý để làm đá viên là một biện pháp không an toàn, bởi lẽ chúng
không sạch sẽ và bị nhiễm khuẩn, gây ra các bệnh nghiêm trọng về đường ruột, nguy hiểm cho
khách hàng.

Vậy bạn đã thực sự chú trọng việc tạo ra những viên đá tinh khiết, cách để giữ chân khách hàng
và người tiêu dùng hoàn hảo nhất, hay lợi nhuận ban đầu khi không cần sản xuất đá sạch? Sẽ
là hiểm họa lớn tiềm tàng nếu bạn không quan tâm đến việc nguồn nước có được đảm bảo hay
không, mà cứ trực tiếp cho vào hệ thống máy làm đá thì khi sử dụng thành phẩm, khả năng
nhiễm các bệnh từ sử dụng nước đá bẩn là không thể tránh khỏi.

Hãy suy nghĩ đến việc mua một chiếc máy làm đá Hải Âu, nó sẽ giúp bạn gạt bỏ mọi lo lắng về
những băn khoăn trên, hãy cùng tìm hiểu những tính năng tuyệt vời cùng Hải Âu chúng tôi.

Linh kiện của máy làm đá viên Hải Âu được nhập khẩu trực tiếp từ các nước phát triển như 
Pháp & Ấn Độ (France & India), Mỹ, Đức, Nhật đã tạo nên một dòng sản phẩm máy làm đá viên
Hải Âu hoàn hảo mang đến nhiều công dụng tiện ích tuyệt vời cho khách hàng.
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Van điều tiết sản xuất tại Nhật là linh kiện của máy với công dụng:

-         Van điều tiết giúp tăng tốc độ làm lạnh của máy làm đá.

-         Van điều tiết giúp cân bằng lưu lượng và áp suất nước khi đưa vào dàn làm lạnh,

-         Giúp điều chỉnh áp suất nước trong dàn làm lạnh

Năm vừa qua, máy làm đá sạch tự động Hải Âu nằm trong top 100 Thương hiệu dẫn đầu Việt
Nam năm 2015 do Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam bình chọn dưới sự đánh
giá của người tiêu dùng. Máy làm đá của Hải Âu đã đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO
9001:2008. Hãy sở hữu ngay một chiếc máy làm đá Hải Âu ngay hôm nay.

 2 / 3



Máy làm đá Hải Âu trang bị đầy đủ linh kiện

Tập đoàn Hải Âu luôn luôn tự hào mang đến những sản phẩm máy làm đá sạch  an toàn nhấtvà tốt nhất, tinh khiết nhất, an toàn nhất. Máy làm đá Hải Âu luôn vì sức khỏe của bạn mà tạo ranhững viên đá sạch tinh khiết, an toàn và tiện dụng nhất. Với chính sách bảo hành lên đến 24tháng cho mỗi sản phẩm, khách hàng có thể yên tâm khi sử dụng máy làm đá viên Hải Âu.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 NộiTel: 043.788.0246 - 0902.563.636 - 0913.102.168Showroom tại Hà Nội: Số 78 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà NộiTel: 043.788.0246 - 0902.563.636 - 0913.102.168Showroom tại TP.HCM:Địa chỉ: Số 522, Hoàng Văn Thụ, phường 4 , Tân Bình, TP HCMTel: 086.292.3070 - 0905.855.366Showroom tại Vinh:Địa chỉ: Tòa nhà Trung Anh, KM2, Đại Lộ V.I Lê NinTel: 03.8668.9256 - 0902.563.636  
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http://maylamdahaiau.com/

