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Từ khi sản phẩm robot hút bụi tự động ra đời, chúng đã giải quyết được nhiều vấn đề hơn những
máy hút bụi truyền thống trước đó rất nhiều. Đó là ưu điểm hoàn toàn tự động, hút bụi hiệu quả,
công nghệ hiện đại v.v… Cùng tham khảo bài viết ngay dưới đây để biết thêm chi tiết.

  

 

  

ÂÂ 

      

Robot Hút Bụi Thông Minh - Chất Liệu, Kích Thước, Kiểu Dáng:

  

Chất Liệu: Robot hút bụi có vỏ bên ngoài được làm bằng nhựa cao cấp vô cùng chắc chắn và
tuổi thọ bền bỉ.

  

Kích thước: nếu so sánh với các máy hút bụi truyền thống thì robot hút bụi có kích thước khá
nhỏ gọn trung bình khoảng (chiều rộng, cao 353 mm × 92 mm)

  

Kiểu dáng: có hình tròn dẹt nên rất thuận tiện trong di chuyển và hút bụi; ví dụ như:

  

- Hút được nhiều ngóc ngách trong nhà
- Hút được các gầm giường, gầm bàn dưới ( 72- 78mm)
- Không “cồng kềnh” như các máy hút bụi thông thường, nên đặt đâu cũng được.

  

ÂÂ 
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Robot Hút Bụi Thông Minh - Trọng lượng:
Còn đối với Trọng lượng của robot hút bụi thì cũng vô cùng nhẹ ( khoảng 3,9 kg) nên bạn hoàn
toàn có thể dễ dàng mang đi dọn dẹp tại những tầng khác trong nhà của mình hay như mang ra
ngoài cũng vô cùng thoải mái.

  

Robot Hút Bụi Thông Minh - Cấu tạo:
- Đó là thân máy của robot: gồm vỏ máy, phần cứng, chổi quét, khoang chứa rác, bánh xe, hệ
thống chổi hút lulô cuốn (có 1 số dòng robot không có).
- Phần tiếp theo là những linh phụ kiện kèm theo máy: gồm đế sạc pin (dock sạc) và araptor
kèm theo, thiết bị tường ảo, điều khiển từ xa, chổi kèm theo, miếng lọc bụi kèm theo v.v…

  

ÂÂ 

  

Robot Hút Bụi Thông Minh - Công nghệ:
Ví dụ: đối với robot hút bụi Roomba trên thị trường, đã được hãng sản xuất nổi tiếng iRobot
nghiên cứu và ứng dụng những công nghệ vô cùng hiện tại và tiên tiến như là : AeroForce,
iAdapt, Hepa, Tường ảo Virtual Walls, amazon alexa…

  

  

Các loại linh phụ kiện kèm theo robot hút bụi Roomba của iRobot

  

 2 / 4



Robot Hút Bụi Thông Minh Được Thiết Kế Đẹp Hơn Các Loại Hút Bụi Thông Thường
Thứ sáu, 21 Tháng 9 2018 15:16

ÂÂ 

  

Công nghệ AeroForce và iAdapt: giúp loại bỏ đi những bụi bẩn nhiều hơn , nhiều hơn nữa.
Ngoài ra, còn loại bỏ rác/bụi bẩn/chất gây dị ứng nhiều hơn 50% so với các đối thủ cạnh tranh
trên thị trường.

  

Hepa : bộ lọc HEPA có thể thu gom những hạt bụi siêu nhỏ vì thế việc vệ sinh sẽ giữ được hiệu
suất tối ưu cũng như tránh các vi khuẩn, nấm mốc….
Tường ảo Virtual Walls: Chiếc Robot hút bụi Roomba là 1 trong số các robot được trang bị tính
năng tường ảo Virtual Walls. Điều này cho phép bạn giữ nó làm việc chỉ trong các phòng nhất
định mà bạn muốn và không cho phép nó đi vào các phòng khác.

  

Amazon alexa: Bạn có thể ra lệnh cho robot hút bụi Roomba này bắt đầu làm sạch sàn nhà
bằng giọng nói 1 cách đơn giản bởi nó tương thích với Google Assistant và Amazon Alexa.

  

Bên cạnh đó, để có thể điều khiển bằng giọng nói, thì chắc chắn phải có kết nối wifi với 1 chiếc
điện thoại thông minh. Thông qua điện thoại bạn còn có thể, giám sát, đặt lịch làm việc, điều
khiển giọng nói và nhiều điều thú vị khác nữa….

  

ÂÂ 

  

Robot hút bụi Roomba có thể kết nối với điện thoại thông minh
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Robot Hút Bụi Thông Minh - Tuổi thọ và Độ bền dài lâu:
Sản phẩm robot hút bụi cũng giống như máy hút bụi, có chế độ bảo hành lên đến 12 tháng vì
thế các gia đình có thể hoàn toàn yên tâm. Hơn nữa, nếu đến với địa chỉ uy tín, bạn còn có thể
được chăm sóc nhiệt tình ngay cả khi hết chế độ bảo hành nữa.

  

Trên đây, bài viết đã cung cấp các thông tin về cấu tạo, kiểu dáng, cũng như những công nghệ
vượt trội của robot hút bụi so với các “ người anh em” hút bụi thông thường khác. Nếu bạn chưa
sở hữu dòng sản phẩm tuyệt vời này hãy…..
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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