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Những sản phẩm tốt luôn luôn nhận được sự ưu ái của người tiêu dùng, nhưng bên cạnh đó
không phải ai cũng làm tốt về sản phẩm. Một ví dụ điển hình thực tế nhất hiện nay, hiện tượng
cực kỳ nhức nhối, đó là nạn đá bẩn hoành hành. Bạn có thể đá ở bất kỳ đâu, vỉa hè, ngõ hẻm
hay cả trong các quán giải khát, nhà hàng, các công ty, doanh nghiệp,...nhưng không phải tất
cả những nơi đó đều có đá sạch để sử dụng. 

  

 

  

Việc sử dụng nước chưa qua xử lý để làm đá viên là một biện pháp không an toàn, bởi lẽ chúng
không sạch sẽ và bị nhiễm khuẩn, gây ra các bệnh nghiêm trọng về đường ruột, nguy hiểm cho
khách hàng. Vậy bạn đã thực sự chú trọng việc tạo ra những viên đá tinh khiết, cách để giữ
chân khách hàng và người tiêu dùng hoàn hảo nhất, hay lợi nhuận ban đầu khi không cần sản
xuất đá sạch?

  

 

  

Hãy suy nghĩ đến việc mua một chiếc máy làm đá Hải Âu, nó sẽ giúp bạn gạt bỏ mọi lo lắng về
những băn khoăn trên, hãy cùng tìm hiểu những tính năng tuyệt vời cùng Hải Âu chúng tôi.
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Mỗi sản phẩm máy làm đá viên Hải Âu của Tập đoàn là sự kết tinh hoàn hảo của việc chuyển
giao công nghệ từ những nước có nền công nghiệp hiện đại và tiên tiến nhất. Những bộ phận
được nhập khẩu trực tiếp từ các nước phát triển như  Pháp & Ấn Độ (France & India), Mỹ, Đức,
Nhật đã tạo nên một dòng sản phẩm máy làm đá viên Hải Âu hoàn chỉnh.

  

 

  

Một trong những linh kiện quan trọng của máy làm đá là bộ lọc thô được nhập khẩu từ Mỹ:

  

 

  

 

  

 

  

-         Có tác dụng lọc sạch vẩn đục, bùn đất, cặn,…
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-         Loại bỏ hoàn toàn các yếu tố độc hại như kim loại nặng, hóa chất tẩy rửa, thuốc diệt côn
trùng, vi khuẩn, ….

  

-         Khử mùi và nâng nồng độ pH…để đá thành phẩm đạt độ tinh khiết hoàn hảo.

  

-         So với nhiều thiết bị lọc nước của máy làm đá sạch  thông thường chỉ có vài 3 cấp lọc,
thì công nghệ lọc của máy lọc nước của Tập đoàn Hải Âu hiện đại hơn

  

-         Có thiết bị bổ sung các khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

  

-         Hệ thống lõi lọc của máy lọc nước loại bỏ hoàn toàn cặn, bụi bẩn và các vi sinh vật tồn tại
trong nước.

  

-         Bình chứa nước của máy làm đá Hải Âu được thiết kế kín, nó giúp chống lại và hạn chế
sự xâm nhập của vi khuẩn, côn trùng và bụi bẩn

  

 

  

 

  

Tập đoàn Hải Âu luôn luôn tự hào mang đến những sản phẩm máy làm đá viên an toàn nhất
và tốt nhất cho sức khỏe của bạn. Những viên đá sạch và an toàn, không nhiễm khuẩn, không
xỉn màu, vẩn đục,... chính là điều mà mọi đơn vị kinh doanh cũng như người tiêu dùng nhìn
thấy ở những viên đá do máy làm đá của Hải Âu tạo ra.
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