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1 PANASONIC NHẬT LỌC GIA ĐÌNH F-P15EHA 12 13 m2

Kháng khuẩn/Ngừa virus (Diệt 99,99% virus cúm H1N1 & H5N1)

Diệt khuẩn 99,99%

Khử mùi (Giảm 90% mùi (mùi thuốc lá) chỉ sau 30 phút)

Giữ ẩm da

Diện tích sử dụng: 13m2

Cảm biến mùi

Chế độ khóa trẻ em

3,500,000

2 PANASONIC NHẬT LỌC GIA ĐÌNH F-PXJ30A 12 20 m2

Lọc khí bằng Nanoe

Khử mùi bằng công nghệ Nano

Tấm lọc khí tích hợp

Luồng không khí 3 chiều

Đèn báo thay bộ lọc

Đèn báo chất lượng không khí

Thích hợp cho phòng có diện tích 20m2

4,300,000

3 PANASONIC NHẬT LỌC GIA ĐÌNH F-PXM35A 12 26 m2

Lọc khí bằng Nanoe, diệt tới 99.99% vi khuẩn 

Khử mùi bằng công nghệ Nano

Tấm lọc khí tích hợp

Luồng khí luân chuyển 3D tiên tiến

Đèn báo chất lượng không khí

Đèn báo tuổi thọ tấm lọc

Phạm vi sử dụng 26m2

6,600,000

4 PANASONIC NHẬT LỌC GIA ĐÌNH F-PXL45A 12 33 m2

Lọc khí bằng Nanoe và Khử mùi bằng công nghệ Nano

Tấm lọc khí tích hợp kết hợp Luồng không khí 3 chiều

Đèn báo sạch

Đèn báo thay bộ lọc

Thích hợp cho phòng có diện tích 33m2

10,650,000

5 PANASONIC NHẬT LỌC GIA ĐÌNH F-PXM55A 12 42 m2

Kháng khuẩn/Ngừa virus. Diệt 99,99% vi khuẩn

Khử mùi, giữ ẩm da

Econavi - Tự động - Hiệu quả và tiết kiệm điện

Thích hợp cho phòng có diện tích 42m2

12,500,000
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6 PANASONIC NHẬT LỌC GIA ĐÌNH F-VXK70A 12 52 m2

Chức năng tạo ẩm có đèn báo.

- Thiết kế sang trọng, hiện đại.

- Công suất lớn, diện tích sử dụng 52m2

- Chế độ ECONAVI tiết kiệm tới 60% năng lượng tiêu thụ

- Công nghệ MEGA CATCHER giúp làm sạch hiệu quả

- Chế độ cảm biến con người, giúp máy tự hoạt động khi có người xuất hiện

- Lưới lọc bụi HEPA hoàn toàn mới, lọc sạch cả các bụi PM2.5 nhỏ li ti

- Lưới lọc mùi và lưới tạo ẩm độ bền cao, tuổi thọ 10 năm

14,500,000

7 CHUNGHO KOREA LỌC GIA ĐÌNH

Máy lọc không 

khí 900

07H2030

(Hepa 3 stage)

12 23m2

 -Liên tục phân tích chất lượng không khí và tự động kiểm soát luồng không khí bằng 

cảm biến.

 -4 chế độ hẹn giờ và chỉnh tốc độ quạt mạng lại sự thoải mái hơn cho người dùng.

 -Loại bỏ các chất gây ô nhiễm trong phòng và hoạt động êm ái với bởi động cơ 

BLDC (*ghi chú bên dưới)

 -Thiết kế nhỏ gọn dễ di chuyển 

 -Cảnh bảo mức độ ô nhiễm trong phòng bằng thông qua việc thay đổi màu sắc của 

đèn LED, Chế độ tắt đèn hiển thị để không làm ảnh hưởng giấc ngủ của bạn.

 -Kích thước sản phẩm 326W * 126D * 512H

 -Diện tích áp dụng 23.0 ㎡

 -Trọng lượng sản phẩm 4.88 kg

6,000,000

8 CHUNGHO KOREA LỌC GIA ĐÌNH

Máy lọc không 

khí 400

10H4030

(Hepa 4 stage)

12 34m2

 -Liên tục phân tích chất lượng không khí và tự động kiểm soát luồng không khí bằng 

cảm biến

 -4 chế độ hẹn giờ và chỉnh tốc độ quạt mạng lại sự thoải mái hơn cho người dùng.

 -Loại bỏ các chất gây ô nhiễm trong phòng và hoạt động êm ái với bởi động cơ 

BLDC (*ghi chú bên dưới)

 -Thiết kế nhỏ gọn dễ di chuyển 

 -Cảnh bảo mức độ ô nhiễm trong phòng bằng thông qua việc thay đổi màu sắc của 

đèn LED, Chế độ tắt đèn hiển thị để không làm ảnh hưởng giấc ngủ của bạn.

 -Kích thước sản phẩm 390W * 205D * 623H

 -Diện tích áp dụng 34.0 ㎡ 

 -Trọng lượng sản phẩm 7.4 kg

8,000,000

9 CHUNGHO KOREA LỌC GIA ĐÌNH
ULPA 

CHA-N500A

(Ulpa 4 stage)

12 <40m2

- Liên tục phân tích chất lượng không khí và tự động kiểm soát luồng không khí bằng 

cảm biến

- Làm sạch đa chiều tốc độ cao sử dung bộ lọc ULPA

- Thiết kế mỏng, trang nhã và dễ lắp đặt hoặc treo tường

- Loại bỏ các chất gây ô nhiễm trong phòng và hoạt động êm ái với bởi động cơ 

BLDC(*ghi chú bên dưới)

- Cảnh bảo mức độ ô nhiễm trong phòng bằng thông qua việc thay đổi màu sắc của 

đèn LED, Chế độ tắt đèn hiển thị để không làm ảnh hưởng giấc ngủ của bạn.

- Máy phát xung i-on loại bỏ bẩn và vi khuẩn

- Kích thước sản phẩm 541W * 162D * 386H

- Diện tích áp dụng 35.3 ㎡

- Trọng lượng sản phẩm 7 kg

12,500,000

10 CHUNGHO KOREA
LỌC VĂN PHÒNG, 

TRƯỜNG HỌC, BV

Máy lọc không 

khí A600

GAP-15H5150

 (Hepa 4 stage)

12 55m2

 -Liên tục phân tích chất lượng không khí và tự động kiểm soát luồng không khí bằng 

cảm biến

 -4 chế độ hẹn giờ và chỉnh tốc độ quạt mạng lại sự thoải mái hơn cho người dùng.

 -Loại bỏ các chất gây ô nhiễm trong phòng và hoạt động êm ái với bởi động cơ 

BLDC (*ghi chú bên dưới)

 -Thiết kế nhỏ gọn dễ di chuyển 

 -Cảnh bảo mức độ ô nhiễm trong phòng bằng thông qua việc thay đổi màu sắc của 

đèn LED, Chế độ tắt đèn hiển thị để không làm ảnh hưởng giấc ngủ của bạn.

 -Kích thước: 450 x 240 x 707 (um)

 -Diện tích áp dụng 55.0 ㎡ 

 -Trọng lượng sản phẩm 10 kg

11,500,000



11 CHUNGHO KOREA
LỌC VĂN PHÒNG, 

TRƯỜNG HỌC, BV

Máy lọc không 

khí 6 – Way

GAP-

25H8550/ 

(Ulpa hoặc 

Hepa 4 stage)

12 51m2

 -Liên tục phân tích chất lượng không khí và tự động kiểm soát luồng không khí bằng 

cảm biến

 -4 chế độ hẹn giờ và chỉnh tốc độ quạt mạng lại sự thoải mái hơn cho người dùng.

 -Loại bỏ các chất gây ô nhiễm trong phòng và hoạt động êm ái với bởi động cơ 

BLDC (*ghi chú bên dưới)

 -Thiết kế nhỏ gọn dễ di chuyển 

 -Cảnh bảo mức độ ô nhiễm trong phòng bằng thông qua việc thay đổi màu sắc của 

đèn LED, Chế độ tắt đèn hiển thị để không làm ảnh hưởng giấc ngủ của bạn.

 -ích thước: 361 x 210 x 1,074 (um)

 -Diện tích áp dụng 51㎡(ULPA)/ 79 ㎡ (HEPA)

 -Trọng lượng sản phẩm 15 kg

24,500,000

12 MICHELIN Pháp
MÁY LỌC KHÍ Ô TÔ

(Carton mua 15 pcs/ time)
ML-19 12 15 m3/h

- Thanh lọc nhiều lớp với bộ lọc HEPA, hiệu quả 99,79% các 

hạt lơ lửng và vi khuẩn trong không khí

- Màn hình kỹ thuật số, hiển thị chỉ số chất lượng không khí

- Đèn LED kết hợp và thân máy bằng hợp kim nhôm

- Bốn tốc độ lọc linh hoạt

- Động cơ mạnh mẽ hút & lọc từ dưới lên trên

Các lõi lọc có thể thay thế dễ dàng.

Phù hợp với xe hơi: 25 chỗ trở xuống hoặc 10m2

1,550,000

13 Winix Hàn Quốc
MÁY LỌC GIA ĐÌNH, 

VĂN PHÒNG
Zero S

2 năm

(1 đổi 1

trong 

năm

đầu)

300 m3/h

40 m2

- Cảm biến chất lượng không khí thông minh

- Công nghệ diệt khuẩn Plasmawave

- Diện tích đáp ứng rộng

- Chức năng khóa trẻ em

- Chế độ ngủ

- Diện tích đáp ứng: 40 m2

- Công suất làm sạch: 300 m3/h

- Độ ồn tối đa: 49.1 dB

- Cảm biến: Bụi, ánh sáng

- Chế độ: tự động, ngủ, turbo, tùy chỉnh

- Tính năng khác: Plasmawave, khóa trẻ em

7,990,000

14 Winix Hàn Quốc
MÁY LỌC GIA ĐÌNH, 

VĂN PHÒNG
Tower

QS W

2 năm

(1 đổi 1

trong 

năm

đầu)

250 m3/h

33 m2

- Máy màu trắng

- Cảm biến chất lượng không khí thông minh

- Công nghệ diệt khuẩn Plasmawave

- Tích hợp JBL cao cấp 16W

- Diện tích đáp ứng: 33 m2

- Công suất làm sạch: 250 m3/h

- Độ ồn tối đa: 49.7 dB

- Cảm biến: Bụi, ánh sáng

- Chế độ: tự động, ngủ, turbo, tùy chỉnh

- Tính năng khác: Loa bluetooth JBL J1716W, Plasmawave

12,990,000

15 Winix Hàn Quốc
MÁY LỌC GIA ĐÌNH, 

VĂN PHÒNG
Tower

QS B

2 năm

(1 đổi 1

trong 

năm

đầu)

250 m3/h

33 m2

- Máy màu đen

- Cảm biến chất lượng không khí thông minh

- Công nghệ diệt khuẩn Plasmawave

- Tích hợp JBL cao cấp 16W

- Diện tích đáp ứng: 33 m2

- Công suất làm sạch: 250 m3/h

- Độ ồn tối đa: 49.7 dB

- Cảm biến: Bụi, ánh sáng

- Chế độ: tự động, ngủ, turbo, tùy chỉnh

- Tính năng khác: Loa bluetooth JBL J1716W, Plasmawave

14,990,000



16 AIRPROCE TQ
MÁY LỌC KHÍ Ô TÔ

(Siêu lọc)
AX-30 12 22 m3/h

- Công nghệ làm sạch áp lực cao

- Làm sạch không khí trong xe chỉ trong vòng 6 phút

- Công nghệ lưu thông khí động lực học

- Bộ lọc HEPQ H13 và bộ lọc than hoạt tính 

- Thiết kế của sản phẩm được chăm chút và tạo hình sắc sảo đến 

từng chi tiết tạo nên vẻ đẹp tinh tế nhất cho sản phẩm 

- Kết nối với ứng dụng di động Airproce

Phù hợp với xe hơi: 25 chỗ trở xuống hoặc 10m2

6,600,000

17 AIRPROCE TQ

MÁY LỌC GIA ĐÌNH, 

VĂN PHÒNG

(Lọc cho giới siêu giàu)

LẤY KHÍ TƯƠI

AC-160 12
220 m3/h

75 m2

Hiệu quả thanh lọc PM2.5 : 99,9%

Độ ồn vận hành cực thấp : 23.1db

Mang lại bầu không khí trong lành,sạch bụi và giàu Oxy tự nhiên

Giải pháp lọc không khí thông minh

Cấu trúc sắp xếp bộ lọc HEPA

Công nghệ tiên tiến bảo vệ sức khỏe của bạn

Động cơ mạnh mẽ, đầy sức mạnh từ Germany

Đường dẫn khí tối ưu áp lực gió đầu ra

Điều chỉnh tự động tỷ lệ gió trong và ngoài ngôi nhà

Ít tiếng ồn & không tạo nhiệt khi vận hành

Vật liệu giảm chấn, giảm ồn cao cấp

Nhiều phiên bản với nhiều kích thước khác nhau, phù hợp cho mọi không gian vừa và 

trung bình

Thiết kế tinh tế, sang trọng và an toàn

30,800,000

18 AIRPROCE TQ

MÁY LỌC GIA ĐÌNH, 

VĂN PHÒNG

(Lọc cho giới siêu giàu)

LẤY KHÍ TƯƠI

AC-260 12
320 m3/h

130 m2

Hiệu quả thanh lọc PM2.5 : 99,9%

Độ ồn vận hành cực thấp : 23.1db

Mang lại bầu không khí trong lành,sạch bụi và giàu Oxy tự nhiên

Giải pháp lọc không khí thông minh

Cấu trúc sắp xếp bộ lọc HEPA

Công nghệ tiên tiến bảo vệ sức khỏe của bạn

Động cơ mạnh mẽ, đầy sức mạnh từ Germany

Đường dẫn khí tối ưu áp lực gió đầu ra

Điều chỉnh tự động tỷ lệ gió trong và ngoài ngôi nhà

Ít tiếng ồn & không tạo nhiệt khi vận hành

Vật liệu giảm chấn, giảm ồn cao cấp

Nhiều phiên bản với nhiều kích thước khác nhau, phù hợp cho mọi không gian vừa và 

trung bình

Thiết kế tinh tế, sang trọng và an toàn

44,000,000

19 AIRPROCE TQ

MÁY LỌC GIA ĐÌNH, 

VĂN PHÒNG

(Lọc cho giới siêu giàu)

LẤY KHÍ TƯƠI

AC-360 12
400 m3/h

160m2

Hiệu quả thanh lọc PM2.5 : 99,9%

Độ ồn vận hành cực thấp : 23.1db

Mang lại bầu không khí trong lành,sạch bụi và giàu Oxy tự nhiên

Giải pháp lọc không khí thông minh

Cấu trúc sắp xếp bộ lọc HEPA

Công nghệ tiên tiến bảo vệ sức khỏe của bạn

Động cơ mạnh mẽ, đầy sức mạnh từ Germany

Đường dẫn khí tối ưu áp lực gió đầu ra

Điều chỉnh tự động tỷ lệ gió trong và ngoài ngôi nhà

Ít tiếng ồn & không tạo nhiệt khi vận hành

Vật liệu giảm chấn, giảm ồn cao cấp

Nhiều phiên bản với nhiều kích thước khác nhau, phù hợp cho mọi không gian vừa và 

trung bình

Thiết kế tinh tế, sang trọng và an toàn

58,300,000



20 AIRPROCE TQ

MÁY LỌC GIA ĐÌNH, 

VĂN PHÒNG

(Lọc cho giới siêu giàu)
AI-300 12

~500 m3/h

160m2

Máy lọc không khí thông minh AirProce AI-300

Quạt ly tâm quay ngược 1300m3 / h

Thiết kế đầu vào và đầu ra không khí 320 °

100% công nghệ niêm phong

Trộn và kết hợp bộ lọc

Hiệu quả lọc AirPro HEPA cấp y tế

Bộ lọc TVOC chống formaldehyde

Màn hình TFT 5 inch

Điều khiển từ xa APP điện thoại

Giám sát chất lượng không khí thời gian thực

Con lăn nhúng

Lưu lượng không khí: (6 tốc độ dừng) 85.145.201.262.361.510m³ / h

Độ ồn: (6 tốc độ dừng) 25, 31, 37, 43, 48, 55 db

Hiệu suất lọc: PM2,5 ≧ 99,97% TVOC ≧ 97%

Bộ lọc hiệu quả sớm: Bộ lọc Airpro MIX (Bộ lọc than hoạt tính cấp Airpro F7 + & 

alumin hoạt tính)

Bộ lọc hiệu quả cao: Hiệu quả bộ lọc HEPA của Airpro H13

Chức năng phát hiện chất lượng không khí xung quanh: máy dò PM2.5, phát hiện 

TVOC, kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm, đèn phát hiện

Chế độ hoạt động: chế độ thủ công, chế độ thông minh, chế độ ngủ

Kích thước: dài 41cm X 66cm X rộng 41cm

Cân nặng: 16 kg

31,900,000


