bep ga chon lua cho
bp t chn la cho bp ca bn?
Cuc i hin i tng i nhiu phát kin ã mang li con ngi rt nhiu tin ích dù vy thi thong có th vn t chúng ta
vào vài tình hung rt khó x trc ti t mt s la chn " k phùng ch th". Mt s bà n tr th k 21 hn va mi hãy mi
mt lúc phi i chn mua bp nu mi bi không thy phi chn lc gia bp in, bp ga hay là bp t . Tng mu bp trên
êu vi nhng u cng nh im yu bù p ln nhau. ây là cha th k n c chc các nhãn hàng cùng vi mu mã kèm
vi giá sn phm khin ta thêm nhiu ri trí. Chính do vy bài báo này có kh nng ã h tr chúng ta có mt s li
tham vn cn thit cho bit rõ loi bp gì thc s thích hp cùng vi cách un nu kèm vi túi tin ca gia ình mình.

Kiu lng nng dùng
iu ln u các bn nh v trong lúc chn lc bp c coi là ta ham mun dùng kiu lng nng nào. Vài bp nu vi in ã
mi làm cho các bà bp núc git mình tng ngay khi nhìn hóa n chng t tin in cui tháng. Gas chính là mt
ngun nng lng khá r, tuy nhiên cùng giá c leo thang ca nhiên liu khí t ó cng là mt im xng áng c lu
tâm ti tng lai.Nhng bp t thc ra có th ã dùng in dù vy cùng vi k thut cm bin trc tip n nu chín thc n ch
không làm nóng mt thoáng bp hay là thit b cu nng (ni, xoong, cho) nên hiu sut do bep tu cao hn th
hn vài loi bp khác. Trung bình hiu sut dùng lng nng do bp lên ti 86% so sánh vi 52% do bp in và
40% ca bp ga. Nhng mà mt cách thc bé trong khi mình i mua bp coi nh là phi nhìn vào biu tng lng
nng (Energy) cùng vi ch A (tiêu chun ln hn ht Châu Âu, rt thp trên ht là G) hay nh vài ngôi sao nhn
nh hiu sut khu hao nng lng( tiêu chun M) lên trên mt bp.

Mt s loi bp n t các xut x sn phm cao cp luôn có th c ánh giá theo vài tiêu chun chung trên: cùng
tiêu chí Châu Âu càng ngày ln (loi A hay nh kiu A+) hoc là vài ngôi sao càng ngày cc k nhiu công
sut bi bp càng cao kèm vi càng ngày tích kim in.
Thm m ng thi ty ra
Cùng b mt phng và bóng láng, mt s bp ng thi in thng thích hp cùng vi vài cn bp tin tin, em phong
cách n gin, bên cnh ó có th s h tr chuyn ty ra bp có kh nng c tin dng hn th cc k nhiu sánh cùng bp
ga. Tuy nhiên nhng bp ga thng xuyên em ti cm thy m áp, truyn thng còn v các cn bp mang phong
cách hoài c.

Giá Tr thành

Bp in t vi li im bt phá v công sut, mc an tâm ln và cng s xuôi tin trong lúc dùng ng thi ty ra, Giá
thành bi nhng bp in t thông thng cao gp hai-ba ln bp ga kèm vi bp in. Bên cnh ra. s dng bp t phi
có nhng trang thit b làm bp vi t trng trong mt áy ( Các loi xoong , ni dành cho bp ).
Nm trên y là nhng gì c bn hn ht cho tr giúp chúng ta có th tr giúp chúng ta có th chn la 1 mu bp
phù hp cùng cn bp và phí tn bi mình. Gi d hin còn phn vân v vt phm chúng ta mong mun sm các
bn có kh nng ón nhn bep.vn, ti ni cung cp mt s sn phm chuyên nghip s mt t Châu Âu có th c t vn
kèm vi ch dn

