
Mẹo Chọn Mua Và Sử Dụng Cây Nước Nóng Lạnh Tốt Nhất Dành Cho Bạn

Hiện  nay có rất nhiều sản phẩm cây nước nóng lạnh khác nhau trên thị  trường nên sẽ làm cho
bạn đắn đo trước những sự lựa chọn. Loại cây nóng lạnh  nào được coi là tốt? Giá cả như thế
nào là hợp lý?

  

Những lưu ý khi chọn mua cây nước nóng lạnh
    

Trên thị trường có 2 loại cây  nước nóng lạnh với chất lượng và giá thành khác nhau. Đó là cây
nước nóng lạnh  làm lạnh bằng chíp điện tử và cây nước nóng lạnh có bộ phận làm lạnh bằng
lock (máy nén).

    Cây  nước nóng lạnh làm bằng chip
    

- Cây nước nóng lạnh được làm  lạnh bằng chíp điện tử sẽ có giá thành rẻ hơn. Nhiệt độ làm
lạnh tối đa chỉ đạt  tới khoảng 15 oC, và đồng thời nhiệt độ làm  nóng tối đa cũng chỉ khoảng
80  oC. Ngoài ra, cây  nước làm lạnh bằng chíp điện tử không
có ngăn lạnh mà chỉ có ngăn trữ cốc đĩa,  và thông thường có độ bền không cao. Nói chung,
cây nước nóng lạnh làm lạnh bằng  chíp điện tử thích hợp sử dụng cho các hộ gia đình dưới 8
người.

    Cây  nước nóng lạnh làm lạnh bằng lock
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- Thực tế, cây nước nóng lạnh làm  lạnh bằng lock có cơ chế làm lạnh khá giống với các loại tủ
lạnh. Ưu việt hơn  loại cây nước còn lại, nhiệt độ làm lạnh khoảng 5 – 10 oC, nhiệt độ làm nóng
lên tơi 90 – 95  oC.
Hơn nữa, cây nước nóng lạnh làm lạnh bằng lock  thường có ngăn lạnh khá rộng rãi, và đồng
thời có giá thành và độ bền cũng cao  hơn so với cây nước nóng lạnh làm lạnh bằng chíp điện
tử. Đối với cây nước nóng  lạnh làm lạnh bằng lock/ máy nén sẽ thích hợp sử dụng tại các công
ty, căngtin  trường học v.v…

    

Bởi vậy, tùy thuộc vào nhu cầu sử  dụng của bạn/ đơn vị bạn mà có thể chọn lựa cây nước
nóng lạnh thích hợp.

    

Xin  nói thêm, vấn đề về sử dụng điện năng cũng vô cùng quan trọng, bởi vì cây nước  nóng
lạnh sẽ hoạt động hầu như 24h/24h. Do dó, bạn cần sáng suốt lựa chọn cây  nước nóng lạnh có
công suất vừa phải, khoảng 500 W làm nóng và 65-85W làm lạnh.

    

Cuối cùng, hãng sản xuất và cửa  hàng bán lẻ cũng là yếu tố cực kỳ quan trọng khi chọn mua
cây nước nóng lạnh. Phải  nói rằng, khi chọn hãng sản xuất uy tín, có danh tiếng sẽ giúp bạn an
tâm hơn  khi sử dụng, đồng thời chế độ bảo hành cũng tốt nhất.

  Khi  hết nước hãy tắt công tắc của cây nước nóng lạnh

    Mẹo sử dụng cây nước nóng lạnh an toàn và hiệu quả
    

 2 / 4



Mẹo Chọn Mua Và Sử Dụng Cây Nước Nóng Lạnh Tốt Nhất Dành Cho Bạn

- Khi  lần đầu tiên sử dụng cây nước nóng lạnh, ta nên vệ sinh ống dẫn  nước bằng cách mở xả
từ 3 – 5 lít nước ở cả 2 chiếc vòi nóng và lạnh.

    

- Đặt cây nước xa tường 1 khoảng cách  10 – 15 cm sẽ đảm bảo độ thông thoáng, giúp cho thiết
bị hoạt động dễ dàng và  tuổi thọ được tốt hơn.

    

- Hãy  đọc kĩ hướng dẫn sử dụng về dung tích và loại bình nước được phép sử dụng cho  cây
nước nóng lạnh của bạn.

    

- Chú ý, nếu là cây nước nóng  lạnh làm lạnh bằng lock, khi di chuyển thiết bị, ta nên chờ
khoảng 1 - 2h sau  mới tiếp tục sử dụng trở lại.

    

- Lưu ý tắt công tắc nguồn khi  bình không có nước hoặc khi không có bình nước.

    

- Không cắm cây nước nóng lạnh chung với các  thiết bị điện khác và tuyệt đối không được để
thịt, cá… trong ngăn mát của cây  nước nóng lạnh.

    

Hải Âu chuyên cung cấp bình đun nước nóng, máy làm đá, máy làm kem uy tín, chất lượng 
trên thị trường.
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  Máy đun nước  nóng Hải Âu giúp chất lượng đồ uống ngon nhất

    

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

    

Email: Haiau@haiau.com

    

Tel: 0913.102.168 - 091.507.8989 
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