
Để Mua Robot Hút Bụi Phù Hợp Nhất Bạn Cần Biết Chúng Hoạt Động Trong Môi Trường Nào

Nếu như ai  muốn tìm kiếm thông tin trước khi mua sản phẩm robot hút bụi  thì đây là bài  viết
tuyệt vời dành cho bạn. Bài viết sẽ chỉ ra cho bạn thấy điều kiện ngôi nhà  bạn có thích hợp sử
dụng 1 chiếc robot hút bụi tự động không?

  

Và ngay  dưới đây là 1 sô điều cần thiết mà bạn cần quan tâm.

Robot hút bụi Roomba không làm bạn  phải thất vọng
    

    Robot hút bụi hoạt động tốt đối với  những ngôi nhà có
diện tích dưới 250m2 
    

Nhìn  chung, đối với tình kinh tế tại Việt nam thì trung bình mỗi gia đình sở hữu 1  ngôi nhà có
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diện tích khoảng 60m2. Do đó, hầu hết các khách hàng có thể thoải  mái chọn mua 1 chiếc
robot hút bụi mà mình thích cho gia đình.

    

Tuy  nhiên, nếu ngôi nhà của bạn cao tầng thì sẽ giảm đi tính hoàn toàn tự động làm  việc
100% của robot hút bụi. Bởi sau khi làm sạch mỗi tầng, nó không thể tự leo  cầu thang, lúc này
bạn sẽ cần hỗ chúng thực hiện công việc ấy.

    

    

Xem  thêm: 

      

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

    

2.  Chọn Robot Hút Bụi Của các Hãng Nổi Tiếng Được Khách Hàng Đánh Giá Cao

   

Robot hút bụi có thể hoạt động tốt  với mặt sàn dốc dưới 30 độ
    

Đối  với những ngôi nhà có độ dốc không đáng kể thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử  dụng
sản phẩm robot hút bụi tự động. Bởi chúng sở hữu 1 khả năng làm sạch sàn  nhà cực kỳ hiệu
quả, đặc biệt đối với robot hút bụi Roomba có khả năng lấy đi  những vết bẩn triệt để lên đến
98%.
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Robot hút bụi thông minh sẽ giúp bạn hoàn toàn công việc quét nhà
    

    Robot hút bụi hoạt động tốt đối với  các loại thảm có độ dày dưới 1 inch.
    

Thực  tế, các loại thảm thông thường sẽ không thành vấn đề đối với sự di chuyển và  làm việc
của thiết bị robot hút bụi. Ngoại trừ những trường hợp thảm quá dày  trên 2,54 cm thì chắc chắn
bất cứ 1 chiếc robot hút bụi nào cũng phải “chào  thua” với độ cao này.

    

Đối  với những robot hút bụi cao cấp có thể xử lý tất cả các loại mặt sàn, mặt thảm  như:

    

-  Các loại thảm

    

-  Sàn gạch

    

-  Sàn đá 

    

-  Sàn gỗ v.v…
  
  

    

Chú ý: Trước  khi cho robot hút bụi, bạn cần phải dọn dẹp các chướng ngại vật trên sàn nhà, 
chúng có thể là đồ chơi của bé, các đồ dùng hay bất cứ thứ gì khác mà không  phải là rác. Hơn
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nữa, robot hút bụi sẽ không thể hoạt động tốt trong mặt sàn  ướt nên chúng ta cần phải lưu ý
đến vấn đề này.

    

Nếu  nhà bạn có cầu thang thì cũng hoàn toàn yên tâm, bởi những chiếc robot hút bụi  đều có
các bộ cảm biến vô cùng tinh vi, và nhanh nhạy như:
  

    

-  Bộ cảm biến tránh rơi cầu thang

    

-  Bộ cảm biến giảm tốc khi gặp vật cản

    

-  Bộ cảm biến nhận biết tường ảo, trạm sạc v.v…

    

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

    

Vâng, đó là những thông tin bổ ích sẽ giúp mua robot hút bụi được thích hợp và  ưng ý cho gia
đình mình nhất. Bạn cũng có thể liên lạc với chúng tôi, đơn vị  cung cấp sản phẩm robot hút bụi
Roomba cao cấp, thương hiệu được cả thể giới công nhận.

    

  

Xem thêm: Sản phẩm robot hút bụi  Roomba tự động đa dạng mẫu mã
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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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