
Cùng Khám Phá Cách Giúp Bạn Phân Biệt Bếp Từ Hàng Thật Và Hàng Giả

Thực trạng hiện  nay, có không ít các sản phẩm bếp từ giả, nhái với mẫu mã bên ngoài đẹp,
nhưng  chất lượng bên trong kém được tung ra thị trường với giá siêu rẻ để thu hút  khách hàng.
Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu, vì thực tế bếp từ là thiết bị được  các khách hàng ưa chuộng
và “ săn lùng” trong  thời gian gần đây.

  

    

Chính vì thế, là  người tiêu dùng thông minh, bạn nên tự trang bị cho mình những kiến thức
phân  biệt bếp điện từ thật và giả. Trong bài viết dưới đây, sẽ mách bạn cách phân biệt  bếp từ
thật và giả dễ dàng và dễ nhớ nhất.

    1. Bếp Từ - Cách phân biệt  thật và giả nhờ mặt kính
    

Cách đầu tiên  đó chính là quan sát hình thức bên ngoài của bếp. Đơn giản nhất, là việc bạn
hãy  quan sát kĩ càng mặt kính của bếp. Đối với các bếp “xịn”,  lớp kính này có độ sáng bóng
cao, màu sắc, chữ, hoa văn rất tinh xảo. Trái lại,  các loại bếp hàng nhái lại có mặt kính màu
vẩn đục hơn, và cũng kém sắc nét hơn.  

    

Nếu sử dụng  những loại bếp giả này 1 thời gian, đa phần các nút cảm ứng trên thiết bị sẽ bị 
chập chờn hoặc hỏng hẳn. Bên cạnh đó, mặt bếp có thể rạn nứt do khả năng chịu  nhiệt kém.
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Bếp từ âm bàn giúp tăng tính thẩm mỹ cho không gian bếp

   2. Bếp Từ - Cách phân biệt  thật và giả qua tem mác
    

Nếu tinh ý, bạn  sẽ nhận ra các nhà sản xuất uy tín đều thực hiện rất tốt khâu dán nhãn hiệu,
tem  mác. Do đó, đây cũng là 1 trong các cách để phân biệt bếp từ thật và giả hữu  ích dành
cho bạn. Cụ thể, trên bề mặt thiết bị sẽ có các tem mác chống hàng giả  được in chữ rõ ràng
mà chỉ có hãng đó mới có. Ngoài ra, còn có phiếu bảo hành  kèm theo bên trong, và cả tem
bảo hành cũng được dán lên các phần ốc vít của  bếp. 

    

Vì thế, nếu  như chiếc bếp từ mà bạn đang sở hữu không có những đặc điểm nêu trên, thì rất 
có thể đó là đồ giả, đồ nhái, đồ không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

    
  3. Bếp từ - Cách phân biệt thật và giả qua nút điều khiển
    

Các tính năng  của Bếp từ được điều khiển bằng các nút bấm chìm / cảm ứng trên mặt bếp. Có
thể  nói rằng, đây là bộ phận được bạn thao  tác trực tiếp nhiều nhất giúp bạn tinh chỉnh bếp
theo ý muốn. 

    

Thông thường,  các bếp thật sẽ có nút được in sâu vào trong mặt kính để phòng tránh việc bị
mờ  nút sau 1 thời gian sử dụng. Còn đối với các bếp cảm ứng thì rất nhạy, và đặc  biệt là dùng
được ngay cả trường hợp mà tay bị ướt. Còn về phần các bếp giả,  các phím này rất cứng và
rạn, dùng 1 thời gian thì phím bị trờn, nhanh bị bong  và tung.

    4. Bếp từ - Cách phân biệt  thật và giả qua Nhà cung cấp
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Nhìn chung, Việt  Nam không trực tiếp sản xuất ra các bếp điện từ, mà chủ yếu là liên doanh
nhận  lắp ráp, hoặc nhập khẩu chính hãng. Trên thị trường, các bếp từ quá đa dạng về  kiểu
dáng và xuất xứ khiến cho người tiêu dùng bị nhầm lẫn và hiểu rằng các bếp  “đều “ giống
nhau. Để có thể chọn mua bếp chất lượng, bạn có thể tìm cho mình  một nhà sản xuất uy tín.
Ngày nay, thương mại điện tử thông qua internet cũng  được các hãng rất chú trọng. Vì vậy, bạn
cũng có thể tham khảo các địa chỉ  trang web của các nhà sản xuất để tìm hiểu thêm về các
sản phẩm.

    5. Bếp từ - Cách phân biệt  thật và giả qua giá cả
    

Chắc chắn  hàng thật sẽ được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, bởi vậy các dòng bếp từ này
sẽ thường có giá  thành cao. Trong khi đó, bạn lại khám phá ra được 1 địa chỉ bán bếp từ với
giá cả  quá rẻ. Theo kinh nghiệm, thì với mức giá như vậy, chiếc bếp đó rất có thể là  hàng nhập
lậu, hàng kém chất lượng, hàng nhái…

    

Xem thêm:

  

1. Mách Bạn Cách Chọn Nồi Dùng Cho Bếp Từ Đạt Hiệu  Quả Cao Nhất 
2. 6 Mẹo Hay Giúp Việc Sử Dụng Bếp Từ Công Nghiệp Được Hiệu Quả Tối  Đa

   

Vâng, đối với  những kinh nghiệm vừa được chia sẻ phía trên. Chúc bạn có thể chọn mua cho
mình  được một chiếc bếp từ “đúng chuẩn, đúng hiệu” nhất trên thị trường.
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http://maylamdagiare.com/bep-tu-bep-tu-cong-nghiep-thich-hop-dung-noi-gi-cach-nhan-biet-noi-nhiem-tu/
http://maylamdavn.com/3-cach-ve-sinh-bep-tu-cong-nghiep-don-gian-ma-hieu-qua/
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