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1 AOSmith Mỹ Hệ thống lọc đầu nguồn   AOS AQ-1000 12
1.59 m3/h
~4 triệu L

ỨNG DỤNG NAC – Công nghệ làm mềm nước tiên tiến không dùng hóa chất đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe và 

môi trường.

CHỨNG NHẬN NSF/ANSI 42 – Được cấp bởi Tổ chức giám định độc lập về an toàn vệ sinh thực phẩm và nước uống 

của Mỹ về giảm lượng clo trong nước máy tới 97%.

HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC, BỀN BỈ - liên tục 10 năm với tổng dung tích 3,785 triệu lít nước.

128,000,000

3 AOSmith Mỹ Hệ thống lọc đầu nguồn
AOS I97

12 2.0 m3/h

Công nghệ WATERMAX khử cứng và làm mềm nước: Nước tiếp cận tối đa vật liệu lọc, giúp khai thác tối ưu hiệu quả 

hệ thống.

Bộ điều khiển cảm ứng thông minh

Đèn UV diệt khuẩn: tiêu diệt virus, vi khuẩn và các tác nhân gây hại trong nước, đảm bảo nước đầu ra luôn tinh khiết.

68,000,000

4 AOSmith Mỹ Hệ thống lọc đầu nguồn
LS03U

12 2,4m3/h

CÔNG NGHỆ TRAO ĐỔI ION: Làm mềm nước triệt để, mang lại nguồn nước sạch và an toàn tuyệt đối cho cả nhà.

ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG: Tự động hoàn nguyên, tự động sục rửa với bảng điều khiển cài đặt thời gian.

THƯƠNG HIỆU MỸ danh tiếng với hơn 140 năm kinh nghiệm đã tạo nên sự tin tưởng của người tiêu dùng với sản 

phẩm của A. O. Smith trên toàn thế giới.

255,000,000

5 AOSmith Mỹ Hệ thống lọc đầu nguồn
AOS System 103

12 2,4m3/h

Hiệu quả loại bỏ sắt vượt trội lên tới 12ppm so với loại thông thường giúp bảo vệ toàn diện không gian sống gia đình bạn

Điều khiển tự động với màn hình chạm thông minh giúp cài đặt theo khối lượng nước hoặc theo thời gian hoàn nguyên 

sục rửa.

Bộ lọc trung tâm nhập khẩu từ Mỹ - Hệ thống lắp ráp hoàn thiện tại châu Âu được kiểm tra và chứng nhận chất lượng 

theo tiêu chuẩn NSF/ANSI 44.

THƯƠNG HIỆU MỸ danh tiếng với hơn 140 năm kinh nghiệm đã tạo nên sự tin tưởng của người tiêu dùng với sản 

295,000,000

6 PENTAIR Mỹ Hệ thống lọc đầu nguồn
Pentair-

Omnifilter Series 
OM26K

12
2 m3/h

(2-3 phòng 
tắm)

Dòng máy làm mềm nước tăng áp đôi OMNIFilter có công nghệ sleek và cung cấp nước mềm tốt hơn. Tặng bộ lọc thô 

(màu trắng).

NƯỚC TỐT HƠN

Tận hưởng nước mềm hơn để tắm, làm sạch và sử dụng thiết bị nước khác

Giảm sử dụng năng lượng máy nước nóng tới 30% *

Tiết kiệm chi phí cho bột giặt, xà phòng rửa chén và các sản phẩm tẩy rửa khác

Sử dụng:

- Prefilter: 1-2 năm

- Wholehouse Filter: 3-5 năm

- Softener: 7-10 năm

151,800,000

7 PENTAIR Mỹ Hệ thống lọc đầu nguồn
Pentair-

Omnifilter Series 
OM34K

12
2.5 m3/h

(4 phòng tắm)

Dòng máy làm mềm nước tăng áp đôi OMNIFilter có công nghệ sleek và cung cấp nước mềm tốt hơn. Tặng bộ lọc thô 

(màu trắng).

NƯỚC TỐT HƠN

Tận hưởng nước mềm hơn để tắm, làm sạch và sử dụng thiết bị nước khác

Giảm sử dụng năng lượng máy nước nóng tới 30% *

Tiết kiệm chi phí cho bột giặt, xà phòng rửa chén và các sản phẩm tẩy rửa khác

Sử dụng:

- Prefilter: 1-2 năm

- Wholehouse Filter: 3-5 năm

- Softener: 7-10 năm

173,800,000

8 PENTAIR Mỹ Hệ thống lọc đầu nguồn
Pentair-

Omnifilter Series 
OM40K

12
3.5 m3/h

(5 phòng tắm)

Dòng máy làm mềm nước tăng áp đôi OMNIFilter có công nghệ sleek và cung cấp nước mềm tốt hơn. Tặng bộ lọc thô 

(màu trắng).

NƯỚC TỐT HƠN

Tận hưởng nước mềm hơn để tắm, làm sạch và sử dụng thiết bị nước khác

Giảm sử dụng năng lượng máy nước nóng tới 30% *

Tiết kiệm chi phí cho bột giặt, xà phòng rửa chén và các sản phẩm tẩy rửa khác

Sử dụng:

- Prefilter: 1-2 năm

- Wholehouse Filter: 3-5 năm

- Softener: 7-10 năm

195,800,000
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9 PENTAIR Mỹ Hệ thống lọc đầu nguồn
Pentair 5600SXT 

VT-17-01
12

4 m3/h
(6 người hoặc 
5 phòng tắm)

Dòng máy làm mềm nước tăng áp đôi OMNIFilter có công nghệ sleek và cung cấp nước mềm tốt hơn. Tặng bộ lọc thô 

(màu trắng).

NƯỚC TỐT HƠN

Tận hưởng nước mềm hơn để tắm, làm sạch và sử dụng thiết bị nước khác

Giảm sử dụng năng lượng máy nước nóng tới 30% *

Tiết kiệm chi phí cho bột giặt, xà phòng rửa chén và các sản phẩm tẩy rửa khác

Sử dụng:

- Prefilter: 1-2 năm

- Wholehouse Filter: 3-5 năm

- Softener: 7-10 năm

217,800,000

10 PENTAIR Mỹ Hệ thống lọc đầu nguồn
Pentair 5600SXT 

VT-21-01
12

>5 m3/h
(8 người hoặc 
8 phòng tắm)

Dòng máy làm mềm nước tăng áp đôi OMNIFilter có công nghệ sleek và cung cấp nước mềm tốt hơn. Tặng bộ lọc thô 

(màu trắng).

NƯỚC TỐT HƠN

Tận hưởng nước mềm hơn để tắm, làm sạch và sử dụng thiết bị nước khác

Giảm sử dụng năng lượng máy nước nóng tới 30% *

Tiết kiệm chi phí cho bột giặt, xà phòng rửa chén và các sản phẩm tẩy rửa khác

Sử dụng:

- Prefilter: 1-2 năm

- Wholehouse Filter: 3-5 năm

- Softener: 7-10 năm

250,800,000

11
GE 

PENTAIR
Mỹ Hệ thống lọc đầu nguồn AVANTAPURE 12 4-6 phòng tắm

Lọc tạp chất >30um @ 8-12 tháng thay lõi

Xử lý Clo, màu mùi, độ đục, hóa chất @ 2-4 năm

Giảm thiểu độ cứng, kiểm soát cáu cặn, vôi váng @ 3-5 năm

Muối hoàn nguyên với hạt nhựa trao đổi ion @ 4-6 tháng

460,900,000

12
GE 

PENTAIR
Mỹ Hệ thống lọc đầu nguồn PROELITE 12 5-7 phòng tắm

Lọc tạp chất >30um @ 8-12 tháng thay lõi

Xử lý Clo, màu mùi, độ đục, hóa chất @ 2-4 năm

Giảm thiểu độ cứng, kiểm soát cáu cặn, vôi váng @ 3-5 năm

Muối hoàn nguyên với hạt nhựa trao đổi ion @ 4-6 tháng

462,000,000

13
GE 

PENTAIR
Mỹ Hệ thống lọc đầu nguồn

PROELITE 
SENSOR

12 6-8 phòng tắm

Lọc tạp chất >30um @ 8-12 tháng thay lõi

Xử lý Clo, màu mùi, độ đục, hóa chất @ 2-4 năm

Giảm thiểu độ cứng, kiểm soát cáu cặn, vôi váng @ 3-5 năm

Muối hoàn nguyên với hạt nhựa trao đổi ion @ 4-6 tháng

528,000,000

14 PENTAIR Mỹ

LỌC VI SINH 

gắn thêm cho

Hệ thống lọc đầu nguồn

Lineguard UF-
100

12 3,6m3/h
Xử lý vi sinh vật, ký sinh trùng, ngăn chặn >99.99% vi rút, >99.99999% vi khuẩn

380 x 200 x 1050

(Tuổi thọ 5 năm)
330,000,000


