
7  Bí Quyết Chọn Mua Robot Hút Bụi Thông Minh Được Ưng Ý Nhất

Quả thực để  mua 1 thiết bị điện hiện đại nào sao cho ưng ý với mình là điều không hề dễ 
dàng, nhất là 1 sản phẩm công nghệ cao robot hút bụi thông minh. Vì thế dưới  đây sẽ tiết lộ 7
bí quyết chọn mua robot hút bụi thông minh cho bạn.

  

    1. Bí Quyết Chọn Mua Robot Hút Bụi - Tìm Kiếm Bằng
Công Cụ Google
    

Trong thời buổi internet bùng nổ  như hiện nay, trước khi mua bất cứ sản phẩm nào thì hầu
hết người tiêu dùng đều  tham khảo qua chiếc máy tính, hay điện thoại thông minh của mình.
Chỉ vài thao  tác đơn giản thông qua công cụ google, bạn đã có 10 đơn vị đứng đầu ở trang
nhất.  Giờ thì công việc của chúng ta là tìm kiếm thông tin tham khảo giữa các nhà  cung cấp để
so sánh trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

    2. Bí Quyết Chọn Mua Robot Hút Bụi - Đến Tận Nơi Để Thêm  Trải
Nghiệm
    

Sau khi tham  khảo trên mạng mà bạn vẫn chưa thể quyết định mua hàng tại đâu thì tốt nhất là
 nên đến tận nơi các đơn vị cung cấp để có thể trực tiếp “ mục sở thị” các máy robot hút bụi
này. Hải Âu cũng là 1 trong  những đơn vị cung cấp sản phẩm này.
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Mua Robot tại những đơn vị có sẵn  linh phụ kiện thay thế

      

Xem thêm: Robot hút bụi iRobot Roomba công  nghệ tiên tiến

   

3. Bí Quyết Chọn Mua Robot Hút Bụi - Cần Nắm Thông Tin Diện  Tích Sàn
Nhà
    

Trong quá  trình lựa chọn sản phẩm, bạn cần phải cung cấp 1 số thông tin diện tích sàn  nhà,
chất liệu sàn nhà cũng như kiến trúc ngôi nhà của bạn cho bộ phận bán hàng  để được tư vấn 1
chiếc robot hút bị thích hợp nhất.

  

Xem thêm: Để Mua Robot Hút Bụi Phù Hợp Nhất Bạn Cần Nắm Rõ Thông Tin Diện Tích Sàn
Nhà
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4. Bí Quyết Chọn Mua Robot Hút Bụi - Dung Lượng Pin Dài,  Tiếng Ồn Nhỏ Là
1 Lợi Thế
    

Ngoài các  tính năng khác của robot hút bụi bạn cần quan tâm ra thì 2 vấn đề dung lượng  pin
và tiếng ồn gây ra cũng là điều bạn phải xem xét. Tuy nhiên bạn nên tham khảo  bài viết dưới
đây là biết thêm chi tiết.

  

Xem thêm:  Chọn Mua Robot Hút Bụi Với 2 Lý Do Pin Khỏe -Tiếng Ồn Nhỏ Có Thực Sự Cần
Thiết

5. Bí Quyết Chọn Mua Robot Hút Bụi - Chọn Sản Phẩm Có Giá  Cả Vừa Túi Tiền
    

Trên thị trường  có rất nhiều hãng cũng như địa chỉ cung cấp khác nhau, nên ta có thể thoái
mái  lựa chọn. Hãy chọn thiết bị robot hút bụi có giá cả phù hợp với tình hình kinh  tế của gia
đình bạn. Tất nhiên các tính năng, ưu điểm cũng là điều ta cần xem  xét.
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Một số loại robot hút bụi, lau nhà  của hãng iRobot
    

  6. Bí Quyết Chọn Mua Robot Hút Bụi -  Chọn Sản Phẩm Của Những Hãng Nổi Tiếng,
Được Khách  Hàng Đánh Giá Cao

  

    

Đây là thông  tin các robot hút bụi được người tiêu dùng đánh giá cao như là: 

    

- Eufy RoboVac 11+ 

    

- iRobot Roomba 960, iRobot Roomba  690, Roomba 880, Roomba 870 v.v…. 

    

- Neato Botvac D5 Connected, 

    

- Samsung Powerbot R7070
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- Dyson 360 Eye

    

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

    

Nói chung, đối  với các sản phẩm robot hút bụi vừa kể trên rất đa dạng về giá cả ( cao có, thấp 
cũng có ) nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn cho mình 1 thiết bị ưng ý  nhất.

    

7. Bí Quyết Chọn Mua Robot Hút Bụi - Chọn Loại Robot Hút  Bụi Có Dịch Vụ Hậu Mãi Tốt
  
  

    

Xin lưu ý  thêm 1 điều rằng, nhà cung cấp nào có chế độ bảo hành tốt, sẵn có các linh phụ  kiện
thay thế v.v… thì sẽ thuận lợi hơn cho bạn trong quá trình sử dụng nếu như  có hư hỏng gì.

    

Tổng kết, với  7 bí quyết chọn mua robot hút bụi thông minh trên, chắc chắn bạn sẽ lựa chọn
được  cho gia đình mình 1 sản phẩm vô cùng hoàn hảo.

    

  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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