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

Có thể chúng ta đã nghe đến cụm từ robot hút bụi,  có thể chúng ta chưa, tuy nhiên sản phẩm
này đang được rất nhiều người tiêu dùng  ưa chuộng bởi những lợi ích mà nó đem lại. Nếu sở
hữu trong tay 1 chiếc robot  hút bụi, bạn sẽ không cần phải hàng ngày dọn dẹp sàn nhà nữa mà
chỉ cần sử dụng  chúng là mặt sàn đã sạch rồi. 
  

    

Dưới đây là những thông tin về các robot hút bụi  nổi tiếng đang được ưa chuộng nhất dành cho
các gia đình.

    1. Robot hút bụi iRobot Roomba 960 - Giá tham khảo: 19
triệu VNĐ
    

Ưu  điểm: Tính năng cảm biến cực nhạy, có thể  hút bụi trên nhiều bề mặt sàn khác nhau ( sàn
gạch, sàn đá, sàn gỗ… ). Ngoài  ra, máy hoạt động im lặng, kết hợp dùng được với app hoặc
giọng nói, tự tạo bản  đồ ảo cho ngôi nhà.
  
  

    

Nhược  điểm: thỉnh thoảng bị mắc kẹt khi gặp những bộ  nội thất có bàn ghế gầm thấp.
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iRobot là 1 trong các hãng  sản xuất robot “giúp việc” nổi tiếng nhất với rất nhiều các dòng sản
phẩm khác  nhau. Thực tế, phiên bản 960 là 1 trong các dòng model mới và cao cấp nhất của 
hãng này: có camera để dò đường,có ứng dụng di động để giám sát quá trình hoạt  động của
robot. Hơn nữa, còn sử dụng công nghệ điều khiển bằng giọng nói của  Amazon Alexa. Đặc biệt
là có khả năng tạo nên tường ảo và bản đồ để giúp việc làm  sạch sàn nhà hiệu quả hơn.

  Các  model của robot hút bụi Roomba do hãng iRobot sản xuất

    

Những  sự lựa chọn khác cũng tốt không kém:

    

    2. Robot hút bụi iRobot Roomba 690: Giá tham khảo: 10 triệu
VNĐ
    

Ưu  điểm: Giá cả phù hợp cho mọi người, có thể  điều khiển từ xa thông qua ứng dụng di động,
điều khiển được bằng giọng nói,  hút bụi vô cùng hiệu quả.
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Nhược  điểm: Cảm biến của roomba 690 bị hạn chế với  các đồ vật hay sàn nhà màu đen. Bởi
chúng dễ nhầm lẫn là chướng ngại vật nên có  thể khiến cho robot bị giảm hiệu suất công việc
khi hoạt động.

    

    

Người anh em phiên bản roomba 690 này chỉ có  mức giá gần như bằng 1 nửa so với 960, tuy
nhiên nó cũng có nhiều tính năng rất  hiện đại không kém. Đó là dùng được với app ứng dụng di
động, hay như điều khiển  bằng giọng nói với Alexa. Nếu muốn tậu một robot hút bụi giá cả phải
chăng mà  lại có thể điều khiển bằng điện thoại thì bạn nên xem xét tới 1 chiếc Roomba  690
này!

   Lần  lượt là robot hút bụi eufy, neato và Dyson 360 Eye
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3.Robot hút bụi Eufy RoboVac 11+ - Giá tham khảo: 5 triệu VNĐ

    

Ưu  điểm: Giá rẻ, chạy êm ái, điều kiểu bằng  remote đơn giản, hút bụi hiệu quả.

    

Nhược  điểm: chúng được sạc với thời gian hơi lâu,  điều hướng di chuyển đôi khi bị va chạm,
và nhất là không có kết nối Wifi cũng  như app di động.

    

Có thể khẳng định rằng,  chú robot RoboVac 11+ tuy không có Wifi kết nối và ứng dụng di
động nhưng nó hoàn  toàn có thể hút bụi siêu tốt, tránh các vật cản, cảm biến giúp nó không bị
rơi cầu  thang. Ngoài ra, có thể trở về dock sạc một cách thông minh và nhanh chóng khi  hết
pin .

    

Vâng, đây thực sự là một  lựa chọn “vừa rẻ vừa ngon” dành cho những đối tượng khách hàng
đang muốn mua  robot hút bụi cho gia đình mình!

    

    4. Robot hút bụi Neato Botvac D5 Connected: Giá tham khảo: 16  triệu
VNĐ
    

Ưu  điểm: Thiết kế đặc biệt với nửa hình vuông  và nữa hình tròn nên robot có thể dễ dàng hút
bụi được ở những ngóc ngách, hơn  nữa dung lượng pin lớn nên có thể dụng lâu hơn các robot
khác.

    

Nhược  điểm: Giá thành cao, khoang chứa chất thải  có kích thước nhỏ, khó tháo dỡ.
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Neato Botvac D5 có thiết kế cực kỳ đặc biệt nên  có thể hoạt động được ở những góc tường, nơi
mà những robot khác khó vào được. 

    

Ngoài ra, máy robot này còn được trang bị công nghệ cảm  biến laser, kết nối Wifi, ứng dụng
điều khiển v.v... nói chung là   rất nhiều tính năng độc đáo!

    

    5. Robot hút bụi Dyson 360 Eye - Giá tham khảo: 25 triệu VNĐ 
    

Ưu  điểm: Chế độ hút bụi siêu mạnh, định hướng  xuất sắc với camera 360 độ, điều khiển được
bằng điện thoại thông mình thông  qua wifi.

    

Nhược  điểm: Siêu đắt, và chịu thua với các đồ nội  thất tầm thấp, sạc pin mất nhiều thời gian
hơn.

    

Thực tế, nếu có “điều  kiện” thì có lẽ robot Dyson 360 Eye là một sự lựa chọn không tồi khi nó
được  trang bị bộ phận camera 360 độ, tức là có thể nhìn quanh được ngôi nhà của bạn  1 vòng
tròn.

    

Trên đây là 5 sản phẩm  robot hút bụi nổi tiếng xứng đáng để bạn lựa chọn, chúc bạn sẽ chọn
được 1 sản  phẩm thích hợp nhất cho gia đình mình.

    

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
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Email: Haiau@haiau.com

    

Tel: 0913.102.168 -  091.507.8989 
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