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Ở phần 1 của  bài viết chúng ta đã tìm hiểu về 3 lợi thế khi chọn mua máy làm đá sạch hải âu, 
cùng tìm hiểu thêm những lợi thế còn lại ngay sau đây.

  

Xem thêm: 10 Lợi Thế Khi Chọn Mua  Máy Làm Đá Sạch Hải Âu Phần 1

   

4. Máy  Làm Đá Sạch Hải Âu - Đội ngũ chăm sóc khách
hàng chuyên  nghiệp
    

Hải  Âu Group hướng tới 1 dịch vụ chất lượng, đến với Hải Âu khách hàng không chỉ tìm  được
1 địa chỉ uy tín, những sản phẩm cao cấp mà còn được tư vấn bởi đội ngũ  nhân viên nhiệt tình
chu đáo. 

    

Cho  dù là phương tiện liên lạc nào như điện thoại, email, facebook… hay là trực  tiếp đến cửa
hàng, bất kể mọi câu hỏi nào của khách hàng cũng đều được giải đáp  rõ ràng nhất giúp khách
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hàng nắm được đầy đủ các thông tin mong muốn.

   Showroom Hải Âu đa dạng nhiều loại model máy  làm đá, máy làm kem
    

  5. Máy Làm Đá Sạch Hải Âu - Tốc  độ làm đá cực nhanh

    

1  tốc độ làm đá sạch cực kỳ ấn tượng nhờ vào công nghệ độc quyền có một không  hai, máy
làm đá Hải Âu chỉ mất từ 18-24 phút cho 1 mẻ đá thành phẩm. 

    

Bên  cạnh đó, tùy theo nhu cầu sử dụng đá sạch tại các đơn vị, bạn cũng có thể tùy  chỉnh
được chế độ sản xuất của đá với các thời gian khác nhau để sản xuất ra  những viên đá già, đá
vừa hoặc đá non. Còn về vấn đề thùng trữ đá thì đơn vị  bạn cũng hoàn toàn yên tâm vì chúng
có thể bảo quản được đá suốt cả 1 ngày trời  mà không sợ tan chảy.

    

Chất  lượng đá viên của máy làm đá Hải Âu là tốt nhất so với các dòng máy khác đang bày bán
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trên thị trường. Bởi cơ chế  hoạt động của máy theo quy trình hoàn toàn khép kín nên không có
bất cứ sự can  thiệp nào từ bên ngoài giúp đá viên chất lượng vệ sinh tốt nhất. 

    

Ngoài  ra, với sản lượng tối đa có thể lên đến 1800kg/ngày, nên không những đáp ứng đủ  nhu
cầu sử dụng đá viên thông thường mà còn có thể phục vụ cho các đơn vị kinh  doanh đá sạch
vừa và nhỏ.

Máy làm đá sạch Hải Âu thích hợp nhiều đơn vị  kinh doanh

6. Máy  Làm Đá Sạch Hải Âu - Linh kiện máy móc nhập khẩu

Mỗi  sản phẩm máy làm đá viên Hải Âu là sự kết hợp tuyệt vời từ những công nghệ hiện  đại của
những nước có nền công nghiệp phát triển tiên tiến nhất. Các bộ phận chính đều  được nhập
khẩu từ các nước đang phát triển. Tất  cả đã tạo nên 1 dòng sản phẩm máy làm đá viên Hải Âu
hoàn chỉnh, chất lượng tốt  nhất.

7. Máy  Làm Đá Sạch Hải Âu - Sản phẩm được cấp nhiều chứng nhận  uy tín

Nghiên  cứu kỹ lưỡng các điều kiện khí hậu tại Việt Nam, Hải Âu đã đưa ra thị trường  những
sản phẩm máy làm đá có chất lượng vượt trội, giúp ngăn chặn bụi, váng  bẩn, diệt khuẩn, tạo
quá trình làm đá tốt nhất khi sản xuất, đặc biệt giúp hạn  chế được việc sử dụng nguồn nước
nhiễm vi sinh, vi khuẩn có hại.

Thực  tế, các linh kiện của máy được sản xuất, lắp ráp, cùng với quy trình lắp đặt  máy làm đá
Hải Âu theo một tiêu chuẩn nhất định. Điều này đáp ứng đầy đủ các tiêu  chuẩn quản lý chất
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lượng ISO 9001:2015 và CE Marking theo khung tiêu chuẩn nhập  khẩu của các nước châu Âu
ban hành.

Hơn nữa,  máy làm đá sạch Hải Âu còn sở hữu giấy chứng nhận nước đá viên tinh khiết của  Bộ
Y tế, Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, Tổng cục tiêu  chuẩn đo lường
chất lượng, và viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh ( đá sạch 99,9% nếu kết hợp cùng lọc nước RO).

Trên  đây là phần 2 của bài viết, hãy cùng xem tiếp bài 3 của bài viết để tìm hiểu  đầy đủ về 10
lợi thế  khi chọn mua máy  làm đá sạch hải âu.

      

Xem thêm:  10 Lợi Thế Khi Chọn Mua Máy Làm Đá Sạch Hải Âu Phần 3

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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