cach su dung am gioi
m|Nóng} siêu tc Happy Call tr giúp c nhà các bn có nhng ly nc chóng vánh
m un nc siêu tc ngày càng có kh nng c cc k nhiu c nhà tuyn chn chn. Nóng siêu tc Happy Call
mt,8 lit có ch hot ng thông minh, t hot ng em qui trình gi nóng sau chuyn t n mc nóng ch cùng 5
phút. Các bn có kh nng cng chng cn lo lng trong lúc nu nc vi nóng vn tc cao Hnh phúc Call, kèm
theo có kh nng "tranh th" khin thêm nhiu nhng iu na tit kim khong thi gian bn.
m siêu tc panasonic nhng ngi các bn thân ca mi c nhà Vit
m vn tc cao vi công sut bình thng ca mt s bình thu v chi 700W, nu sôi nc trong vòng tám-10 phút,
quy trình hâm có hiu sut trong khong 30 - 35W. Nh vic công sut cao nên m tc ln nu nóng nc
nhanh chóng t tám - 10 phút.

Thc t, nu nh mt vài bình nha này có kh nng c sx mt s loi nha cc k tt (nh là melamine...), chp hành
mt vài trình t ch to thì s cha gây ra c t. Tuy vy cho cn trng, ta hãy coi k trang thit b trc vic sm ?m
siêu t?c chính hãng trên ht chính là xem tác nhân nha có kh nng c sn xut. Khi dùng ch em luôn
luôn phi tuân th ch dn s dng do dùng.
Nóng tc ln tin ích cho gia ình
Bc s dng am sieu toc cc k gin n bi nóng vn tc cao u có chc nng hâm nc m sau khi va mi nu sôi
cùng vi mt s nóng 900C ên 980C ( pha chè, cà phê) hoc 600C ( trn sa em bé).
Loi bình có ng rut tráng men cha dính còn có th kh c v clor nc. Vài loi nóng vn tc cao luôn luôn có
kh nng c cu trúc nút khoá an tâm, thành th chúng ta phi bt nút khoá trc khi ly nc sôi. Còn v kiu s
dng nút thao tác vi in máy thì nút khoá cng s t ng khoá sau mt vài giây.
m siêu tc giá tr mi trên ht 2013

Ch em lu ý tuyt i không mua ?m gii t?c nhp nhng hoc cha rõ ngun gc. Mt vài tri nghim ta thy c vài
hàng trôi ni, ngun gc không rõ ràng thng coi nh là hàng không d tin cy v cht lng.
cm quan phía ngoài, ch em phi mua mt s loi bình mà rut bình trn mt mu nh là sáp ong, ng nên sm
vài loi nha nhám, có gn nhng ht ly ty nh cát nh...
Bc dùng m vn tc cao
Trong khi s dng m siêu tc. Cha nc vch thp hn ht, di 0.1 lít tránh khi nc óng cn ngay khi sôi. Sau
1 thì gi s dng, nm trên b phn khin cho nhit kèm theo bên trong lòng m nu có th ã hình thành vài m
bé r sét.
Bn ch nên quá mc lo ngi v chuyn này. Do ngay khi un nc, nc nu ti tng khu vc s có sôi khác hn c
coi là mt trong nhng nguyên nhân hình thành r sét nhanh hoc là chm.
Bc vê sinh m gii tôc
ôi cùng mt s vt nc bám lâu ngày: vào trong bình mt mung bé vài-bon-nát cùng lng nc va , un nóng
trong hai -3 phút, cáu nc cng ht. bình có th c trng sáng: Ta ch cn mi cho vào ni nc s sôi nhng thìa
dm, un ti 5 phút.
Nóng tc ln do các bn luôn luôn trng sáng tr li. Hút bi bình: bn mt cái khu trang n ti lòng bình, rót
nc y bình. un sôi khong t 5 - 10 phút, cn nc có th ã b hút ti khu trang.

