TỔNG QUAN SẢN PHẨM
Cây nước nóng lạnh FujiE là hãng sản phẩm lọc nước đến từ Nhật Bản được tích hợp tính năng
và được cải tiến với công nghệ tiên tiến nhất, đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng sang trọng luôn
được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng và tin dùng. Dòng cây nước nóng lạnh WD1500C
của FujiE với công nghệ làm nóng và lạnh nhanh bằng block, thiết kế hiện đại đột phá với
ngăn chống bụi bảo vệ vòi nước và tay cầm như tủ lạnh chắc chắn sẽ là sự lựa chọn phù hợp với
các không gian như văn phòng, công ty hay gia đình.

Cây nước nóng lạnh FujiE WD1500C làm lạnh Block

1/ Cơ chế vận hành: Cây nước nóng lạnh FujiE WD1500C có thùng cách nhiệt giữ nước ở một
nhiệt độ thích hợp, sẵn sàng cho mọi người sử dụng nóng hoặc lạnh.
2/ Mô tả sơ bộ: Thiết kế cây nước nóng lạnh WD1500C dạng thẳng đứng với 2 vòi nóng và lạnh
- Nắp bảo vệ cho hệ thống vòi nước được làm bằng kính cường lực màu đen trong suốt.
- Ngăn bảo quản được thiết kế tay cầm kiểu tủ lạnh
- Có 2 nút công tắc nóng (màu đỏ) và lạnh (màu xanh) ở phía sau máy để dễ dàng tùy chỉnh nóng
lạnh tùy ý.

Thiết kế hình dáng thẳng đứng, có 2 vòi nóng lạnh riêng biệt
Thuộc tính:
– Thương hiệu: FujiE
– Mã sản phẩm: WD1500C
– Xuất xứ: Công nghệ Nhật Bản, chính hãng
– Bảo hành: 24 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Sản phẩm bảo hành 24 tháng tại hãng
CÔNG DỤNG:
Cây nước nóng lạnh FujiE WD1500C sản xuất theo công nghệ Nhật Bản với công nghệ block
siêu bền, 2 vòi nóng/lạnh và ngăn bảo quản thực phẩm lớn. Phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau
như giải khát, pha trà, pha mỳ,… Phù hợp cho mọi không gian từ văn phòng, gia đình, trường
học, bệnh viện hay những quán ăn.

Màu đỏ sang trọng, được ứng dụng nhiều trong các văn phòng, gia đình
ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI:
- Kiểu dáng mới hiện đại đột phá về mặt thiết kế với mặt kính cường lực kết hợp họa tiết hoa văn
tinh xảo và có nắp bảo vệ ngăn bụi giữ vệ sinh cho hệ thống vòi nước.
- Hệ thống bảo vệ quá tải điện áp, tự ngắt khi hết nước hay khi đủ nhiệt giúp tiết kiệm điện năng.

Máy có hệ thống tự động ngắt điện khi đã đun đủ nước
- Với công nghệ tiên tiến nhất Nhật Bản có tốc độ 5 lít/giờ sẽ giúp bạn nhanh chóng có được loại
nước mình mong muốn.
- Công nghệ làm lạnh bằng block giúp làm lạnh nhanh và bền hơn so với các cây nước nóng lạnh
khác dùng chip hay quạt gió. Máy nén môi chất lạnh R134a được sử dụng trong cây nóng lạnh
FujiE WD1500C không gây cháy nổ, không độc hại, không ảnh hưởng xấu tới cơ thể người, và
đặc biệt thân thiện với môi trường với ODP (chỉ số phá hủy tầng ozon) = 0.

Công nghệ làm lạnh bằng block, làm lạnh nhanh và sâu
- Sản phẩm thiết kế có khóa an toàn, bạn có thể gạt lẫy sang trái để chặn nước nóng. Đây là một
trong những tính năng vượt trội, bảo vệ cho những gia đình có trẻ nhỏ chóng bỏng nước.

Khóa an toàn
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:
FujiE WD1500C là sản phẩm được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn công nghệ của Nhật Bản,
những công nghệ hiện đại và tối tân nhất và đã có nhiều chứng nhận hàng đầu của thế giới như:
CO, CQ.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
- Thời gian làm lạnh : 1.5L/h 5 ~ 15oC
- Thời gian làm nóng: 5L/h 85 ~ 95oC
- Phương pháp làm mát: làm lạnh bằng block
- Mô tả: làm nóng với làm lạnh
- Trọng lượng: 17.2kg
- Trọng lượng (cả bao bì): 18.8 kg
- Kích thước: 365x390x1095 mm, kích thước khá to, có ngăn chứa nước rộng rãi.
- Thiết kế: Có nhiều đường nét tinh xảo, nắp bảo vệ bằng kính cường lực, bảo đảm an toàn cho
khách hàng.
- Phía bên phía ngoài:
+ Có một lớp mặt gương sáng bóng sơn màu đen bóng.

+ 4 mặt xung quanh có một lớp sơn bóng màu đỏ
+ Viền của sản phẩm cay lọc nước này có vật liệu là nhôm nhẹ,khá chắc chắn.
+ Có tay nắm, thuận tiện cho việc mở và đóng.
- Công nghệ Nhật Bản, Chính hãng

Cấu tạo các bộ phận của cây nước
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH FUJIE WD1500C AN TOÀN, HIỆU
QUẢ:
- Đặt cây nước nóng lạnh ở nơi thoáng mát cách xa vật cản phía sau máy ít nhất 20cm. Bạn nên
chú ý là tuyệt đối không được phép đặt các thiết bị dễ sinh nhiệt, nước hoặc những thứ dễ bắt lửa
ở gần máy.
- Đối với các loại máy làm lạnh bằng block như cây nóng lạnh FujiE WD1500C, nên để từ 1 - 2
giờ sau khi mang đến mới sử dụng.
- Sử dụng bình nước được thiết kế cho cây nước nóng lạnh (bình nước không có vòi và nên sử
dụng nước tinh khiết); KHÔNG dùng nước máy, các loại trà có màu hoặc các loại nước khác để
tránh làm giảm tuổi thọ của máy. Lắp bình lên phần trên cùng của máy.
- Lần đầu trước khi sử dụng, bạn nên xả bớt tầm 1 – 2 lít nước ở cả 2 vòi để cho máy hoạt động
trơn chu hơn. Đợi khoảng 15p rồi mới cắm nguồn điện và bật công tắc lên lại một cách nhanh
chóng.

- Tuyệt đối không được phép cắm điện khi trong bình lọc không có nước.
- Nếu máy lọc nhà bạn đã được sử dụng một trong suôt 1 thời gian dài thì bjan nên vệ sinh lại
máy (nên thay lớp lọc thường xuyên để tranh bẩn). Cây nước nóng đã được sử dụng trong thời
gian dài thì chúng ta nên rút ổ cắm ra xả để cho máy được nghỉ và một phần là để tiết kiệm điện
cho gia đình bạn.

