Cây nước nóng lạnh FujiE WD1500E
Mô tả sản phẩm: Cây nước nóng lạnh FujiE WD1500E được sản xuất theo
công nghệ hiện đại của Nhật Bản, làm lạnh bằng chip điện tử, đảm bảo về cả tính
năng, độ bền, tính thẩm mỹ và độ an toàn. Màu đen kết hợp màu xám ghi sang
trọng, phù hợp sử dụng với các không gian như văn phòng công sở, cơ quan, nhà
hàng khách sạn bệnh viện, hộ gia đình và các hộ chung cư. Sử dụng cây nước nóng
lạnh WD1500E làm cho ngôi nhà của bạn thêm khang trang, sang trọng hơn.

Cây nước nóng lạnh FujiE WD1500E
Cây nước nóng lạnh WD1500E thiết kế dạng thẳng đứng giống tủ lạnh, hiện đại
với ngăn chống bụi bảo vệ vòi nước và tay cầm chắc chắn là sự lựa chọn phù hợp
cho người sử dụng.

Hình dáng thẳng đứng, phân thành 2 phần rõ rệt, phần trên khu vực lấy nước,
dưới là ngăn là chứa đồ
Cơ chế hoạt động: Máy có 3 đèn báo: đèn cho vòi nước nóng, đèn cho vòi nước
lạnh và đèn báo đủ nhiệt độ. Cắm phích vào nguồn điện và bật công tắc, mãy sẽ
đun đủ nhiệt sau 3-5 phút. Cây nước sẽ tự ngắt điện khi đủ nhiệt độ.

Sử dụng cây nước quá dễ dàng, chỉ cần cắm vào ổ điện gần nhất và bật công tắc
Đặc điểm nổi bật:
- Thiết kế mới đột phá về kiểu dáng, mặt trước có kính cường lực kết hợp hoa văn
tinh xảo.

Thiết kế màu đen kết hợp màu xám sang trọng

- Máy có thêm nắp bảo vệ cho hệ thống vòi nước, và có khóa an toàn cho những
gia đình có trẻ nhỏ.

Máy có thêm khóa an toàn vòi nóng cho gia đình có trẻ nhỏ
- Ngăn bảo quản cốc chén rộng rãi, có thể cất giữ hoa quả trong thời gian ngắn
thích hợp cho nhân viên văn phòng.

Ngăn chứa đồ nằm bộ phận bên dưới cây nước
- Công nghệ làm nóng nhanh 5 lít/giờ thuận tiện cho các bữa ăn nhẹ ở văn phòng
như mỳ tôm, hay pha những tách trà, café mà không phải tốn công sức đun nấu.

Cây nước nóng lạnh FujiE WD1500E
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
- Thời gian làm lạnh : 0.8L/h - Nhiệt độ làm lạnh từ 10-15oC (trong môi trường lý
tưởng), trong điều kiện thực tế sử dụng ở các nước nhiệt đới như Việt Nam thì
nhiệt độ làm lạnh giao động trong khoảng từ 15-25oC.
- Thời gian làm nóng: 5L/h – Nhiệt độ nước nóng: 85 ~ 95oC
- Phương pháp làm mát: Làm lạnh điện tử
- Có khóa an toàn vòi nóng
- Mô tả: làm nóng với làm lạnh
- Trọng lượng: 11.2kg
- Trọng lượng (cả bao bì): 12.9 kg
- Kích thước: 365 x 390 x 1095 mm, hình dáng to, ngăn chứa đồ rộng hơn cây
nước cùng loại trên thị trường
- Màu sắc: Màu xám bạc kết hợp hoa văn tinh xảo

- Kiểu dáng mới: Mặt kính cường lực và nắp bảo vệ ngăn bụi cho hệ thống vòi
nước.
- Mặt gương sáng bóng sang trọng, các viền bằng vật liệu nhôm nhẹ chắc chắn, tay
cầm mở kiểu tủ lạnh lịch sự tiện nghi.
Công nghệ Nhật Bản, Chính hãng.

