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Nước điện giải ion kiềm giàu hydro đa ứng dụng trong cuộc sống gia đình, từ uống, nấu ăn đến rửa mặt.

Luôn duy trì độ pH ổn định. 
Cần gạt đa năng dễ sử dụng.

Chức năng quản lý vệ sinh 
an toàn và làm sạch tự động 
giúp điện phân ổn định hơn.

Điều chỉnh điện phân 
6 bước tạo ra nước điện giải
ion kiềm giàu hydro ổn định

Chức năng thông báo 
thay lõi lọc trong nháy mắt.

Thay thế bộ lọc một chạm 
dễ dàng.

Máy điện giải hiện đại, kiểu lắp đặt bên dưới bồn rửa, gọn gàng & thanh lịch.

Đã thay đổi chế độ xả / dừng nước từ loại 
nút thông thường thành cần gạt đa năng.
Duy trì độ pH ổn định và sử dụng tốt nhất 
môi trường xung quanh của thiết bị. 
Ngoài ra, người già và trẻ em có thể tự 
sử dụng cần gạt đa năng rất dễ dàng.

Máy có chức năng tự động làm sạch các khoáng chất 
lắng đọng trong tế bào điện phân như canxi, 
khiến chúng khó bám vào tấm điện cực và duy trì 
hiệu suất điện phân ổn định trong thời gian dài.

Đây là chức năng điều chỉnh điện phân 6 bước 
để luôn duy trì độ pH tối ưu.
3 giai đoạn (chế độ điện phân: tốc độ dòng nước 
(Tiêu chuẩn) và dòng điện cố định) 
tổng cộng 6 giai đoạn.

Đèn báo cho bạn biết khi nào cần thay lõi lọc. 
Đến lúc phải thay, đèn tín hiệu chuyển sang 
màu đỏ và ai cũng có thể thấy được.

Thay bộ lọc dưới bồn rửa là một áp lực lớn 
đối với người già và phụ nữ. Sản phẩm này 
độc lập với bộ lọc từ thân máy chính và vì nó 
sử dụng bộ ghép nối tại điểm kết nối nên có thể 
thay thế bộ lọc chỉ bằng một lần chạm 
mà không cần dụng cụ.

Lắp đặt ẩn dưới bồn rửa gọn gàng.
Bộ điện phân nhỏ gọn dễ dàng lắp đặt ẩn dưới tủ bếp.

Màn hình cảm ứng với các nút chức năng 
dễ sử dụng cho gia đình.

Các tạp chất, rỉ sắt đỏ, v.v. được loại bỏ 
hoàn toàn với lõi lọc đã được nâng cấp và cải tiến.

Điện phân tạo ra 2 loại nước

Độc đáo và đặc trưng của nước axit nhẹ

"Mỏng & Gọn" Dễ dàng 
lắp đặt gọn gàng 
dưới bồn rửa.

Đèn tín hiệu dễ nhìn và sử dụng cho trẻ em 
và người già.

Nút chọn nước ion kiềm / nước tinh khiết

Tận dụng hiệu quả không gian 
xung quanh bếp. Thiết kế với 
phần thân chính của máy điện 
giải và lõi lọc có thể dễ dàng 
lắp đặt dưới bồn rửa.

Đèn xanh dương khi chọn nước ion kiềm.

Nước an toàn để uống sau khi loại bỏ tạp chất có hại, 
có thể dùng để pha sữa cho bé và uống thuốc. Nước tinh khiết sau khi loại bỏ các 

tạp chất như clo vào buồng điện phân 
và tạo ra nước ion kiềm ở phía cực âm 
và nước có tính axit ở phía cực dương.

Nước có tính axit được tạo ra ở phía cực dương. 
Sử dụng để rửa mặt và lau chùi, vệ sinh dụng cụ bếp.

Màng lọc sợi rỗng có kích thước lỗ siêu nhỏ 
chỉ từ 0,1 micromet, không cho phép các tạp chất 
có kích thước lớn hơn đi qua.

Đèn xanh lá khi chọn nước tinh khiết.

Đèn hồng khi chọn nước axit nhẹ.

Nước tinh khiết Duy trì hiển thị 
loại nước chảy ra 
ngay cả khi nước 
đang chảy.

Nước ion kiềm (thấp)
Nước ion kiềm (trung bình)
Nước ion kiềm (cao)

Thiết kế dễ dàng thay đổi lượng nước chảy ra mỗi lần 
bạn nhấn nút.

Lõi lọc thay thế (AR501-K)

Nước
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Clo dư tự do

2- MIB (mùi nấm móc)Độ đục

Màn trao đổi
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Nước ion axit Nước ion kiềm

Cực dương Cực âm


