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Vượt mặt “những người anh em” máy hút bụi, các sản phẩm robot hút bụi hiện nay như 1 xu thế
đã thổi “ 1 làn gió mới” vào thị trường máy hút bụi Việt. Phải nói rằng, robot hút bụi tự động với
nhiều cảm biến thông minh đã làm phải lòng không biết bao nhiêu chị em nội trợ ở khắp mọi
nơi.

  

 

  

 

      

Hệ thống cảm biến của Robot hút bụi thông minh là gì?

Có thể nói rằng, 1 sản phẩm robot có được gọi là thông minh hay không thì phụ thuộc vào rất
nhiều yếu tố. Và trong số đó, 1 yếu tố quan trọng chính là hệ thống cảm biến của robot hút bụi.
Nhờ có những cảm biến siêu tinh vi và nhanh nhạy này mà robot hút bụi có thể hoạt động 1
cách hoàn toàn tự động cùng như vô cùng thông minh.

  

Tại sao Robot hút bụi tự động với nhiều cảm ứng tiên tiến lại thông minh?
Với xu thế “ nhà nhà dùng robot hút bụi “ như hiện nay, do đó trên thị trường xuất hiện rất nhiều
sản phẩm hút bụi với nhiều mức giá khác nhau dành cho người tiêu dùng. Nếu chúng ta ưu tiên
chọn giá rẻ thì chắc chắn các sản phẩm robot này sẽ không có chất lượng tốt như nhưng chiếc
robot hút bụi khác. Cụ thể, là chúng sẽ thiếu đi nhiều cảm ứng quan trọng để giúp cho robot hút
bụi có thể hoạt động 1 cách thông minh và hiệu quả nhất. Nếu tìm kiếm trên internet bằng công
cụ google với từ khóa “ robot hút bụi giá rẻ” thì bạn sẽ thấy những chiếc robot hút bụi đó hoạt
động kém hiệu quả như thế nào.
Lời khuyên: Hãy cân nhắc lựa chọn các sản phẩm robot giá rẻ.
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  Robot hút bụi roomba có thể giám sát qua điện thoại thông minh    Hệ thống cảm ứng của Sản phẩm Robot hút bụi tự động thông minh ở những đâu?Thực tế, hệ thống cảm biến của các dòng robot là khác nhau, mỗi 1 hãng sản xuất sẽ có 1 hệthống cảm biến khác nhau.Ví dụ: Đối với Robot hút bụi Roomba của hãng iRobot còn có khả năng vận hành hoàn toàn tựđộng, tự tính toán diện tích, tự xác định vị trí đồ đạc cũng như tình trạng bụi bẩn trong ngôinhà thông qua 1 hệ thống cảm biến gồm 12 chiếc được gắn tại các vị trí trên đầu, bánh dichuyển, dưới gầm máy. Ngoài ra, các cảm biến khác có nhiệm vụ như là: quét bản đồ, giảm tốckhi gặp vật cản, phát hiện vách đứng để tránh rơi cầu thang v.v….  

  Robot hút bụi Roomba có cảm biến tránh rơi cầu thanh rất nhạy bén  ÂÂÂ   Cũng từ đó mà robot Roomba sẽ điều chỉnh phương pháp hoạt động để làm sạch căn phòngmột cách tối ưu nhất. Do đó, bạn hoàn toàn thoải mái vì sẽ không phải mệt mỏi khi dọn dẹp haylàm sạch sàn nhà nữa.Cuối cùng, vì các chị em nội trợ đã qúa bận rộn với những công việc cơ quan hay tại gia đìnhmình, nên sự có mặt của sản phẩm robot hút bụi là điều hết sức cần thiết. Hơn nữa những chiếcrobot hút bụi có thể hoàn toàn tự động từ A- Z và đồng thời sở hữu hệ thống cảm biến thôngminh nên chắc chắn sẽ vô cùng thích hợp đối với nhu cầu của các chị em trong việc dọn dẹpnhà cửa. 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 NộiTel: 0913.102.168 - 091.507.8989
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