
Máy làm đá viên Hải Âu có ưu điểm gì?

Mỗi loại máy làm đá viên đều có ưu nhược điểm khi sử dụng và vận hành là khác nhau và tùy
thuộc dòng máy khác nhau do mỗi nhà sản xuất cung cấp . Tùy thuộc
vào chức năng, công suất hay hiệu quả của máy mang lại mà nhận định về ưu nhược điểm của
mỗi người là khác nhau, dù chúng là dòng 
máy làm đá viên mini
hay máy làm đá viên công nghiệp có công suất lớn. 

  

Tập đoàn Hải Âu là một trong các hãng cung cấp máy làm đá đi đầu trên cả nước với các kỹ
sư dày công nghiên cứu và mang lại cho người tiêu dùng sản phẩm máy làm đá viên sạch tinh
khiết nhất với quy trình sản xuất của Italy, máy làm đá Hải Âu còn có thêm những linh kiện được
nhập khẩu từ các nước có nền sản xuất công nghệ phát triển như Đức, Mỹ, Nhật Bản,.. tạo nên
chiếc  máy làm đá viên công nghiệp phục vụ hoàn hảo và tốt nhất cho bạn.
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Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ưu điểm của máy làm đá  viên Hải Âu:

-         Tiết kiệm hơn 50% năng lượng điện khi sử dụng so với các dòng máy thông thường khác
trên thị trường.

-         Máy làm đá sạch Hải Âu được chế tạo từ thép không gỉ cao cấp, đặc biệt chống ăn mòn
và gỉ một cách tuyệt vời nhất.

-         Tốc độ làm đá của máy nhanh và hiệu quả, hiệu năng của máy luôn ổn định.

-         Luôn có chương trình bảo dưỡng máy định kỳ cho người dùng và khách.
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-         Khi vận hành máy chạy rất êm, giảm tối đa tiếng ồn, bộ máy nén được nhập khẩu toàn
bộ từ Nhật Bản và Italy, mang đến độ tin cậy cao hơn cho người dùng.

-          Máy làm đá viên  Hải Âu có hệ thống làm mát bằng gió.

-         Hệ thống điều khiển được thực hiện một cách tự động, không cần người vận hành và trực
máy.

Tập hợp lại những linh kiện thông minh và tiện ích cho một chiếc máy làm đá, Tập đoàn Hải Âu
luôn luôn tự hào mang đến những sản phẩm máy làm đá sạch an toàn nhất và tốt nhất cho sức
khỏe của bạn.

Máy làm đá Hải Âu có cách thức vận hành tự động và sau thời gian ngắn sẽ cho ra sản phẩm
đá sạch tinh khiết, không những không mất thời gian mà còn giảm thiểu được chi phí, tiết kiệm
được phần lớn năng lượng, bạn sẽ không còn phải ngồi để vận hành điều khiển máy nữa vì nó
hoàn toàn tự động, sản phẩm máy làm đá của Tập đoàn Hải Âu tự tin thuyết phục người dùng
và các đơn vị kinh doanh.

Tập đoàn Hải Âu luôn luôn tự hào mang đến những sản phẩm máy làm đá viên an toàn nhất
và tốt nhất cho sức khỏe của bạn. Những viên đá sạch và an toàn, không nhiễm khuẩn, không
xỉn màu, vẩn đục,... chính là điều mà mọi đơn vị kinh doanh cũng như người tiêu dùng nhìn
thấy ở những viên đá do máy làm đá của Hải Âu tạo ra.
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