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1 AOSmith Mỹ Hệ thống lọc đầu vòi
Aquasana USA 3S

12 1.9L/ phút

Công nghệ lọc Claryum® giữ lại khoáng chất có lợi trong nước như Canxi, Kali và 

Magiê cho nước lành mạnh, ngon miệng hơn,… Bảo vệ sức khoẻ toàn diện cho một 

ngày tràn đầy năng lượng.

Toàn bộ hệ thống được kiểm tra và chứng nhận theo tiêu chuẩn NSF/ANSI 42, 53, 401 

+ P473

6,600,000

2 3M Mỹ Hệ thống lọc đầu vòi 3M FF100 12
22.712 Lít

9,5L/phút

Thường dùng trong gia đình từ 5-7 thành viênNước sau lọc uống trực tiếp từ vòi

Không điện, không nước thảiCông nghệ lọc IMPACT độc quyền của 3M4 cấp lọc tích 

hợp trong 1 bộ lọc duy nhấtLoại bỏ Clo và Cloramine, không còn mùi CloLoại bỏ vi 

khuẩn, tạp chất,.. có kích thước siêu nhỏ 0,2 micron

Không làm thay đổi hàm lượng pH tự nhiên của nướcKhông còn chất gây ô nhiễm, 

nước có vị ngon hơn và sạch hơnĐạt chuẩn quốc tế NSF, WQA, và Viện PasteurThay 

lõi lọc 1 năm 1 lần hoặc hết công suấtLõi lọc thiết kế SQC, mỗi lần thay lõi chỉ mất 2 - 

5 phút

9,800,000

3 3M Mỹ Hệ thống lọc đầu vòi
3M AP EASY 

CYST FF
12

7.571 Lít

5,7L/phút

Nước sau lọc uống trực tiếp từ vòi

Không điện, không nước thảiLoại bỏ Clo và Cloramine, không còn mùi CloKhông làm 

thay đổi hàm lượng pH tự nhiên của nướcKhông còn chất gây ô nhiễm, nước có vị ngon 

hơn và sạch hơnĐạt chuẩn quốc tế NSF, WQA, và Viện PasteurThay lõi lọc 1 năm 1 

lần hoặc hết công suấtLõi lọc thiết kế SQC, mỗi lần thay lõi chỉ mất 2 - 5 phútMã bộ 

lọc thay thế 3M C CYST FF (3M SKU 70020109529)

5,600,000

4 3M Mỹ Hệ thống lọc PHA CHẾ 3M DP190 12
204.412 Lít

18,9L/phút

Lọc nước máy thành nước sạch dùng cho nhà hàng, khách sạn, quán cà phê... Ứng dụng 

chế biến thực phẩm, đấu nối vào máy làm đá, máy pha chế cafe và đồ uống lạnh...

Không điện, không nước thải

Công nghệ lọc IMPACT độc quyền của 3MLoại bỏ Clo và Cloramine, không còn mùi 

CloLoại bỏ vi khuẩn, tạp chất,.. có kích thước siêu nhỏ 0,2 micronKhông làm thay đổi 

hàm lượng pH tự nhiên của nướcKhông còn chất gây ô nhiễm, nước có vị ngon hơn và 

sạch hơn4 cấp lọc tích hợp trong 1 bộ lọc duy nhất

Thay lõi lọc 1 năm 1 lần hoặc hết công suấtLõi lọc thiết kế SQC, mỗi lần thay lõi chỉ 

mất 2 - 5 phútCó bộ lọc chống bám cặn Có đồng hồ đo áp lực nướcMáy lọc nước 3M 

sản xuất tại MỹĐược tin dùng tại các cửa hàng, quán cà phê lớn trên thế giới và Việt 

NamĐạt chuẩn quốc tế NSF, WQA, và Viện PasteurMã bộ lọc thay thế: 5613816 

CARTPAK-DP190 (3M SKU 70020269398)

14,900,000

5 3M Mỹ Hệ thống lọc PHA CHẾ 3M ICE160-S 12
132.489 Lí

12,6L/phút

Lọc nước máy thành nước sạch dùng cho nhà hàng, khách sạn, quán cà phê... 

Công suất lọc phù hợp sử dụng trong các quán cà phê, nhà hàng vừa và nhỏKhông 

điện, không nước thải

Công nghệ lọc IMPACT độc quyền của 3MLoại bỏ Clo và Cloramine, không còn mùi 

CloLoại bỏ vi khuẩn, tạp chất,.. có kích thước siêu nhỏ 0,2 micronKhông làm thay đổi 

hàm lượng pH tự nhiên của nướcKhông còn chất gây ô nhiễm, nước có vị ngon hơn và 

sạch hơn4 cấp lọc tích hợp trong 1 bộ lọc duy nhất

Thay lõi lọc 1 năm 1 lần hoặc hết công suấtLõi lọc thiết kế SQC, mỗi lần thay lõi chỉ 

mất 2 - 5 phútCó đồng hồ đo áp lực nước

Máy lọc nước 3M sản xuất tại MỹĐạt chuẩn quốc tế NSF, WQA, và Viện Pasteur

Mã bộ lọc thay thế: 5613405 WATERFILTER CTG HF60-S (3M SKU 70020116706)

10,500,000

CÔNG TY CỔ PHẦN AQUALITY

Website: AQuality.vn
GIÁ NHÀ SX

MÁY LỌC NƯỚC UỐNG TRỰC TIẾP
Website: AQuality.vn



6 3M Mỹ
MÁY LỌC NƯỚC NÓNG 

LẠNH ĐỂ BÀN
3M HCD-2 12

4.000 Lít

2,0L/phút

3 chế độ nước: nóng, lạnh, nhiệt độ thườngCó chế độ khoá nước nóng bảo vệ trẻ emBộ 

lọc dễ thay thếThiết kế sang trọng với nút chạm đèn LED

Tiết kiệm không gianBảo vệ kép với công nghệ đèn cực tím và lõi lọc carbon lọc sạch 

cặn bẩn, triêt tiêu cả vi khuẩn và vi rútLưu giữ khoáng chất có lợi cho sức khỏe.Không 

còn Clo, không chì hoà tanKhông còn cặn bẩnĐược thử nghiệm theo Tiêu chuẩn NSF 

42, 53

Vỏ máy sản xuất tại Hàn Quốc, hoàn toàn không chứa BPA.

Bộ lọc 3M sản xuất tại Mexico

29,920,000

7 CHUNGHO KOREA Hệ thống lọc đầu vòi

RO M9

Undersink
(Nước thường)

(12-15L/h)

12 12-15L/h

- Máy lọc nước RO undersink

- Bộ lọc treo tường hoặc đặt sàn.

- Dễ dàng lắp đặt, sử dụng, thay thế lõi lọc

- Bình chứa rời dung tích lớn 12l

- Công suất lọc lớn 12-15L/h

- Đạt chứng chỉ  NSF & FDA

- Áp lực nước : 30-125 psi

- Công suất 24W / Trọng lượng 13.5 kg

- Kích thước: 500*380*470

- Nhập khẩu Hàn Quốc

8,500,000

8 CHUNGHO KOREA
MÁY LỌC NƯỚC ĐỂ 

BÀN

Ambient S

CHP-1290D
(Nước thường)

(12-15L/h)

12 12-15L/h

- Máy lọc nước RO thường.

- Đạt giải thiết kế IF 2014

- Kiểu dáng siêu mỏng, nhỏ gọn.

- Bình chứa rời, kín đảm bảo vệ sinh

- Vòi gạt dễ dàng khi lấy nước.

- Công nghệ tuần hoàn nước tự nhiên 24H

- Van tự khóa khi phát hiện rò rỉ nước.

- Dung tích bình chứa nước: 3.4l

- Đạt chứng chỉ  NSF & FDA

- Công suất 20W / Trọng lượng 6.4 kg

- Kích thước: 180*413*415

- Nhập khảu Hàn Quốc, lắp ráp Việt Nam

6,500,000

9 CHUNGHO KOREA
MÁY LỌC NƯỚC ĐỂ 

BÀN

Ambient 

CHP-1270D

(Nước thường)

(12-15L/h)

12 12-15L/h

- Máy lọc nước RO thường.

- Núm ấn dễ dàng khi lấy nước, chống rớt

- Bình chứa rời, kín đảm bảo vệ sinh

- Chế độ rảnh tay khi lấy nước  (1lít / lần)

- Van tự khóa khi phát hiện rò rỉ nước.

- Công nghệ tuần hoàn nước tự nhiên 24H

- Cảm biến đo mực nước bình chứa

- Đèn Led báo chế độ nước đầy và sử dụng

- Dung tích bình chứa nước 4.2l

- Đạt chứng chỉ  NSF & FDA

- Công suất 30W/ Trọng lượng 9.3 kg

- Kích thước: 280W * 350D * 412H

- Nhập khẩu Hàn Quốc

8,500,000

10 CHUNGHO KOREA
MÁY LỌC NƯỚC ĐỂ 

BÀN

TINY COLD UV

CHP-2321D
(Nước lạnh-thường)

(8-10L/h)

12 8-10L/h

- Máy lọc nước RO  cho nước lạnh và thường

- Thiết kế đặt kệ hoặc đặt bàn

- Hệ thống tự động làm sạch (ACS)

- Công nghệ tuần hoàn nước tự nhiên 24H

- Chức năng diệt khuẩn bằng UV

- Điều khiển bằng cảm ứng

- Chế độ tắt nước lạnh, tiết kiệm điện

- Van tự khóa khi phát hiện rò rỉ nước.

- Cảm biển quang học mực nước

- Cảnh báo an toàn bằng đèn Led và tiếng bíp

- Dung tích nước thường 4.6L/ lạnh 3.0L

- Công suất lạnh: 100W / Trọng lượng: 18.8 Kg

- Kích thước: 290W * 497D * 474H

15,500,000



11 CHUNGHO KOREA
MÁY LỌC NƯỚC ĐỂ 

BÀN

TINY H/C UV

CHP-3931D
(Nóng-lạnh-thường)

(8-10L/h)

12 8-10L/h

- Máy lọc nước RO nóng, lạnh, thường

- Thiết kế đặt kệ hoặc đặt bàn

- Chế độ khóa nước nóng an toàn

- Hệ thống tự động làm sạch (ACS)

- Công nghệ tuần hoàn nước tự nhiên 24H

- Chức năng diệt khuẩn bằng UV

- Điều khiển bằng cảm ứng

- Chế độ tắt nước lạnh, tiết kiệm điện

- Van tự khóa khi phát hiện rò rỉ nước.

- Cảm biển quang học mực nước

- Cảnh báo an toàn bằng đèn Led và tiếng bíp

- Dung tích nước thường 4.6L/ nóng 0.57l/ lạnh 3.0L

- Công suất lạnh: 100W / Trọng lượng: 19.3 Kg

- Kích thước: 290W * 497D * 474H

19,500,000

12 CHUNGHO KOREA
MÁY LỌC NƯỚC ĐỂ 

BÀN

TINY ICE UV

CHP-5321D
(Nóng-lạnh

thường-đá)

(8-10L/h)

12 8-10L/h

- Thiết kế đặt kệ hoặc đặt bàn

- Chế độ khóa nước nóng an toàn

- Hệ thống tự động làm sạch (ACS)

- Công nghệ tuần hoàn nước tự nhiên 24H

- Chức năng diệt khuẩn bằng UV

- Điều khiển bằng cảm ứng

- Chế độ tắt nước lạnh, tiết kiệm điện

- Van tự khóa khi phát hiện rò rỉ nước.

- Cảm biển quang học mực nước

- Cảnh báo an toàn bằng đèn Led và tiếng bíp

- Dung tích nước thường 2.4l / Nóng 0.57L/ Lạnh 1.4L/ Đá: 0.5kg

- Công suất lanh: 100W/ Trọng lượng: 22.6 Kg

- Kích thước: 290W * 497D * 474H

- Nhập khẩu Hàn Quốc

26,500,000

13 CHUNGHO KOREA
MÁY LỌC NƯỚC 

(Nóng - Lạnh - Thường)

IGUASSU 500

CHP-3720S
(Nóng-lạnh-thường)

(12-15L/h)

12 12-15L/h

- Chế độ khóa nước nóng an toàn

- Công nghệ tuần hoàn nước tự nhiên 24H

- Kiểm tra lỗi và sạc điện thoại qua cổng USB

- Điều khiển bằng cảm ứng

- Hệ thống tiết kiệm điện cảm biến ánh sáng 

- Lựa chọn mức nước sử dụng (0.5-1lit)

- Cảnh báo an toàn bằng đèn Led và tiếng bíp

- Cảm biến quang học mực nước.

- Van tự khóa khi phát hiện rò rỉ nước.

- Dung tích nước thường 7L/nóng 1.5L/lạnh 3L

- Trọng lượng: 30.4 Kg

- Kích thước: 295W * 384D * 1170H

- Nhập khẩu Hàn Quốc

24,500,000

14 CHUNGHO KOREA
MÁY LỌC NƯỚC 

(Nóng - Lạnh - Thường)

DIGITAL 

CHP-3800ST
(Nóng-lạnh-thường)

(12-15L/h)

12 12-15L/h

- Thiết kế thân thiện, dễ sử dụng

- Chế độ khóa nước nóng an toàn

- Công nghệ tuần hoàn nước tự nhiên 24H

- Sử dụng bơm điện DC không có tiếng ồn, hoạt động tốt trong điều kiện áp lực nước 

thấp.

- Sử dụng Gas R-134a làm lạnh bảo vệ môi trường

- Hệ thống tiết kiệm điện cảm biến ánh sáng 

- Cảm biến quang học mực nước

- Vòi điều khiển bằng cơ dễ sử dụng.

- Van tự khóa khi phát hiện rò rỉ nước.

- Dung tích lớn : nước thường 15L, nóng 3.8L lạnh  4.5L phù hợp số lượng người dùng 

lớn.

- Trọng lượng: 37.5 Kg

- Kích thước: 360W * 412D * 1323H

23,500,000



15 CHUNGHO KOREA
MÁY LỌC NƯỚC 

(Nóng - Lạnh - Thường)

NEW 700 ICE

CHP-5380S2
(Nóng-lạnh

Thường- ấm -đá)

(12-15L/h)

12 12-15L/h

- Máy lọc nước RO nóng, lạnh, thường, đá

- Thiết kế trang nhã, sang trọng 

- Khóa nước nóng an toàn.

- Công nghệ tuần hoàn nước tự nhiên 24H

- Điều khiển bằng cảm ứng

- Hệ thống tiết kiệm điện

- Cảm biến quang học mực nước

- Chế độ rảnh tay khi lấy nước 

- Van tự khóa khi phát hiện rò rỉ nước.

- Cảnh báo an toàn bằng đèn Led và tiếng bíp

- Dung tích nước Thường 7L / Nóng 2.5L/ Lạnh 2.8L / Đá 2kg/h

- Trọng lượng: 45.9 Kg

- Kích thước: 360W * 455D * 1424H

37,500,000

16 CHUNGHO KOREA

MÁY LỌC NƯỚC 

(Nóng - Lạnh - Thường)

CHUYÊN CAFÉ

NEW WHI CAFÉ  
 (Nóng-lạnh

thường-đá-Cafe)

(8-10L/h)

12 8-10L/h

- Máy lọc nước RO đầu tiên trên thế giới có chức năng pha cafe và làm đá viên, cung 

cấp nước thường, nóng lạnh.

- Chức năng pha café trong 30s

- Thiết kế trang nhã, sang trọng 

- Khóa nước nóng an toàn.

- Công nghệ tuần hoàn nước tự nhiên 24H

- Điều khiển bằng cảm ứng

- Hệ thống tiết kiệm điện

- Cảm biến quang học mực nước

- Chế độ rảnh tay khi lấy nước 

- Van tự khóa khi phát hiện rò rỉ nước.

- Cảnh báo an toàn bằng đèn Led và tiếng bíp

- Trọng lượng: 45.9 Kg

- Kích thước: 360 x 496 x1.420

42,500,000

17 CHUNGHO KOREA

MÁY LỌC NƯỚC 

(Nóng - Lạnh - Thường)

CHUYÊN RƯỢU

WINE CELLA

CHP-5150S
(Nóng-lạnh

thường-đá-bảo quản 

rượu vang)

(8-10L/h)

12 8-10L/h

- Máy lọc nước RO đầu tiên trên thế giới có chức năng làm đá viên và bảo quản rượu 

vang

- Thiết kế trang nhã, sang trọng 

- Khóa nước nóng an toàn.

- Công nghệ tuần hoàn nước tự nhiên 24H

- Điều khiển bằng cảm ứng

- Hệ thống tiết kiệm điện

- Cảm biến quang học mực nước

- Chế độ rảnh tay khi lấy nước 

- Van tự khóa khi phát hiện rò rỉ nước.

- Dung tích nước Thường 7L / Nóng 1.2 L/ Lạnh 2 L / Đá 2kg

- Trọng lượng: 51.8 Kg

- Kích thước: 360W *485D*1420H

34,500,000

18 PHILIPS Hà Lan
Máy lọc nước RO 
Philips AUT2015

AUT2015 24 1,05 lít/phút

Máy lọc nước RO Philips AUT2015 sở hữu kiểu dáng tinh gọn phù 

hợp không gian gia đình, các bộ lọc dễ dàng thay thế chỉ đơn giản 

xoay bộ lọc và kéo ra mà không cần đến dịch vụ hỗ trợ chuyên 

nghiệp nào

Thiết kế mỏng và nhỏ gọn phù hợp với không gian dưới bồn rửa

Cảm biến rò rỉ: Tự động tắt nguồn cấp nước khi phát hiện rò rỉ

Tốc độ lấy nước khá nhanh 1,05 lít/phút, cho bạn thoải mái để sử 

dụng trong các sinh hoạt hàng ngày

9,590,000



19 PHILIPS Hà Lan
Máy lọc nước RO 
Philips AUT3015

AUT3015 24 1,57 lít/phút

RO Philips AUT3015 thiết kế nhỏ gọn, không sử dụng bình chứa và có hai vòi nước ra - 

 Nước tinh khiết để uống trực tiếp và nước lọc để rửa thực phẩm hoặc đun sôi

Sở hữu kiểu dáng tinh gọn phù hợp không gian gia đình, các bộ lọc dễ dàng thay thế chỉ 

đơn giản xoay bộ lọc và kéo ra mà không cần đến dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp nào

Thiết kế mỏng và nhỏ gọn phù hợp với không gian dưới bồn rửa

Cảm biến rò rỉ: Tự động tắt nguồn cấp nước khi phát hiện rò rỉ

Tốc độ lấy nước nhanh 1,57 lít/phút, cho bạn thoải mái để sử dụng trong các sinh hoạt 

hàng ngày

13,200,000

20 PHILIPS Hà Lan
Máy lọc nước RO để bàn 
Philips ADD6910

ADD6910 24 0,13 lít/phút

Công nghệ đun nóng tức thì, hệ thống lọc RO tất cả trong 1 và đen UV LED đảm bảo 

diệt khuẩn.

- Công suất: 2200 W

- Hệ thống lọc tất cả trong một loại bỏ 99.999% vi khuẩn và virus, 99.9% bụi, phèn và 

clo trong nước

- Đèn UV loại bỏ 99.9% vi khuẩn

- Giảm 95% độ cứng của nước

- Loại bỏ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC): Có

- Độ chính xác của thiết bị lọc: RO:0.0001um

- Thể tích lọc: 2000 lít

- Mô-đun lọc thay thế: ADD550

- Tốc độ dòng nước định mức: 0,13 l/phút

- Ngăn chứa: 4 lít

11,790,000

21 PHILIPS Hà Lan
Máy lọc nước RO 
Philips ADD8960

ADD8960 24 11.8 lít/h

- Kích thước sản phẩm: 1106 x 424 x 430mm

- Ngăn chứa nước: 10 l

- Nhiệt độ nước: Nhiệt độ thường

- Cấp độ lọc: 9 cấp

- Số lõi: 8 (Chống vi khuẩn; GAC; Hydro; Đá maifan; Kiềm ORP; PP, 1 micron; PP, 5 

micron; RO)

- Công suất bộ lọc: 75 GPD (11,8 lít/giờ)

- Giảm vi khuẩn; vi rút tới 99.99%

- Giảm thuốc trừ sâu; kim loại nặng; clo; amoni: lên tới 99%

- Áp suất nước đầu vào/ MPa: 0,06-0,4

- Nhiệt độ nước đầu vào: 5-38 °C

- Chất lượng nước đầu vào: QCVN 02:2009/BYT

- Lõi lọc RO: Nhật Bản

- Tuổi thọ lọc RO: 36 tháng

6,590,000

22 PHILIPS Hà Lan
Máy lọc nước RO 
Philips ADD8970

ADD8970 24 15,7 lít/h

- Kích thước sản phẩm: 1106 x 424 x 430mm

- Ngăn chứa nước: 10 l

- Nhiệt độ nước: Nhiệt độ thường

- Cấp độ lọc: 9 cấp

- Số lõi: 6 (PP5, GAC, PP1, RO 100G Dow Ú, Pro4 4 in 1, Chống vi khuẩn)

- Công suất bộ lọc: 100 GPD (15,7 lít/giờ)

- Giảm vi khuẩn; vi rút tới 99.99%

- Giảm thuốc trừ sâu; kim loại nặng; clo; amoni: lên tới 99%

- Áp suất nước đầu vào/ MPa: 0,06-0,4

- Nhiệt độ nước đầu vào: 5-38 °C

- Chất lượng nước đầu vào: QCVN 02:2009/BYT

- Lõi lọc RO: Mỹ

7,890,000

23 PHILIPS Hà Lan
Máy lọc nước RO 
Bù khoáng & Đèn UV

ADD8976 24 11,8 lít/h

- Thiết kế sang trọng, hiện đại

- Bộ lọc RO DOW US cao cấp.

- Bộ lọc khoáng 2 trong 1: ORP và Alkaline

- Lõi Hydrogen bổ sung khoáng chất

- Khử trùng bằng tia UV

- Số lõi lọc: 9. Bao gồm: PP5, GAC, PP1, RO 75G JP, Maifan, Alkaline ORP 2-in-1, 

Hdrogen, Post Anti-bacteria, UV.

- Số tầng lọc: 10

- Công nghệ lọc: RO với màng lọc nhập khẩu từ DOW US.

- Công suất lọc: 11.8L/h (75G)

- Tuổi thọ lọc RO: lên đến 36 tháng

8,990,000



24 PHILIPS Hà Lan
Máy lọc nước RO
Nóng - Lạnh - Nguội

ADD8980 24 11,8 lít/h

- Thiết kế sang trọng, hiện đại

- Bộ lọc RO DOW US cao cấp.

- Bộ lọc khoáng Pro4 4 trong 1: GAC, FIR, Alkaline, Hydrogen.

- 3 nhiệt độ nước: nóng, lạnh, môi trường

- Số lõi lọc: 6. Bao gồm: PP5, GAC, PP1, RO 100G DOW US, Pro4 4 in 1, Anti-

bacteria.

- Số tầng lọc: 9

- Công nghệ lọc: RO với màng lọc nhập khẩu từ DOW US.

- Công suất lọc: 11.8L/h (75G)

- Tuổi thọ lọc RO: lên đến 36 tháng

9,890,000

25 PHILIPS Hà Lan Bộ lọc nước tại vòi AWP3753 24  1.6L/ phút

- Nước sạch phù hợp nhu cầu sinh hoạt & nấu ăn.

- Lắp đặt dễ dàng 3 bước không cần công cụ (Fastpin).

- Thay lõi lọc dễ dàng (Quick-fit).

- Công nghệ lọc: UF loại bỏ 99% clo dư, kim loại hòa tan & vi khuẩn trong 

nước.

- Thành phần bộ lọc: lưới lọc thô, bộ lọc than hoạt tính, màng lọc sợi rỗng

UF, màng lọc trầm tích.

- Công suất lọc: 1.6L/ phút.

- Tuổi thọ lọc: 1200L (hoặc lên đến 6 tháng)

1,190,000

26 PHILIPS Hà Lan Bộ lọc nước vòi sen AWP1775 24 8L/ phút

- Tốt cho làn da nhạy cảm của phụ nữ & trẻ nhỏ.

- Chăm sóc da & giảm hư tổn tóc.

- Dễ dàng lắp đặt vào vòi sen.

- Công nghệ lọc: KDF loại bỏ Clo hiệu quả.

- Thành phần bộ lọc: lưới lọc thô 1, bộ lọc KDF, lưới lọc thô 2.

- Công suất lọc: 8L/ phút

- Tuổi thọ lọc: 50,000L. (hoặc lên đến 1 năm)

- Chứng nhận bộ lọc: NSF

1,150,000

27 Winix Hàn Quốc
Máy lọc nước RO
nóng/lạnh

TR105-
WV

2 năm

(1 đổi 1

trong 

năm

đầu)

13L/h

-Tháo lắp và thay lõi tiện lợi

- Bình chứa không rỉ ngăn chặn vi khuẩn

- Bình nước nóng cách nhiệt 2 lớp (PU+PE) làm nóng hiệu quả

- Công suất : 400 W

- Máy nén: LG TS24LATG

- Dung tích thùng: 1.8L Lạnh & 2L Nóng

- Bộ lọc 5 lõi: Sediment 1, Sediment 2, Pre Carbon 1, RO,

Post Carbon

- Chế độ nước: nóng, lạnh

- Chế độ tiết kiệm điện: Eco

15,990,000

28 Winix Hàn Quốc
Máy lọc nước RO
nóng/lạnh

TR108-
WV

2 năm

(1 đổi 1

trong 

năm

đầu)

13L/h

- Tháo lắp và thay lõi tiện lợi

- Bình chứa không rỉ ngăn chặn vi khuẩn

- Bình nước nóng cách nhiệt 2 lớp (PU+PE) làm nóng hiệu quả

- Bổ sung khoáng và vi chất có lợi cho sức khỏe

- Công suất : 400 W

- Máy nén: LG TS24LATG

- Dung tích thùng: 1.8L Lạnh & 2L Nóng

- Bộ lọc 8 lõi: Sediment 1, Sediment 2, Pre Carbon 1, Pre Carbon 2, 

RO, Post Carbon, Alkaline, Nano Silver

- Chế độ nước: nóng, lạnh

19,990,000



29 PENTAIR Mỹ
Combo làm mềm nước và 

uống trực tiếp
Pentair River Soft 

PT-13
12 600L/h

- Máy lọc nước uống trực tiếp, loại bỏ màu, mùi vị, Clo, hóa chất. Diệt trừ vi sinh vật, 

virus, vi khuẩn và các tác nhân gây ung thư như: VOCs, Cysts, THMs, MTBE.

- Làm mềm nước, loại bỏ các cặn canxi, huyền phù, rỉ sét, cặn lơ lửng, kim loại nặng 

như chì, asen, thủy ngân, Crôm, sắt, nhôm, đồng,...

- Chống cáu cặn trên đường ống đặc biệt là các thiết bị trao đổi nhiệt, tiết kiệm điện 

năng, ngăn ngừa bệnh sỏi thận, vôi hóa, làm cho da tóc mềm mại hơn, các thiết bị vệ 

sinh luôn sáng bóng.

Sử dụng:

- Prefilter: 1-2 năm

- Softener: 7-10 năm

- Chu kì lõi lọc uống: >1.5 năm

45,500,000

30 PENTAIR Mỹ
Combo làm mềm nước và 

uống trực tiếp
Pentair River Soft 

PT-18
12 800L/h

- Máy lọc nước uống trực tiếp, loại bỏ màu, mùi vị, Clo, hóa chất. Diệt trừ vi sinh vật, 

virus, vi khuẩn và các tác nhân gây ung thư như: VOCs, Cysts, THMs, MTBE.

- Làm mềm nước, loại bỏ các cặn canxi, huyền phù, rỉ sét, cặn lơ lửng, kim loại nặng 

như chì, asen, thủy ngân, Crôm, sắt, nhôm, đồng,...

- Chống cáu cặn trên đường ống đặc biệt là các thiết bị trao đổi nhiệt, tiết kiệm điện 

năng, ngăn ngừa bệnh sỏi thận, vôi hóa, làm cho da tóc mềm mại hơn, các thiết bị vệ 

sinh luôn sáng bóng.

Sử dụng:

- Prefilter: 1-2 năm

- Softener: 7-10 năm

- Chu kì lõi lọc uống: >1.5 năm

49,500,000

31 PENTAIR Mỹ Hệ thống lọc đầu vòi Everpure PBS-400 12 8.3L/ phút

Công nghệ Everpure độc quyền của Pentair:

✅ Loại bỏ tốt tạp chất, hóa chất, kim loại nặng,.. và các mầm bệnh ở cấp lọc 0.5 

micron.

✅ Lõi lọc chống đóng vôi váng trong các thiết bị sử dụng nước

✅ Giữ được các chất khoáng tự nhiên tốt cho sức khỏe

✅ Công suất lọc lớn lên tới 8.3 lít / phút

✅ Đặc biệt: KHÔNG sử dụng ĐIỆN - KHÔNG có NƯỚC THẢI

✅ Thiết kế sang trọng, phù hợp mọi không gian

✅ An toàn và thân thiện với môi trường 

7,689,000

32 Mutosi
VN/ LÕI 

NHẬT BẢN
Lọc nước Gia đình MP-370U 24 20 L/h

Đạt chuẩn Quốc gia nước uống trực tiếp QCVN6-

1:2010/BYT.

- Thiết kế tối giản sang trọng, mặt kính kết hợp với thân nhựa 

siêu bền, phù hợp với không gian bếp hiện đại, dễ dàng lắp đặt 

vệ sinh

- Thân tủ kín bảo vệ hệ thống lọc, các linh kiện bên trong phù 

hợp với cả môi trường ẩm thấp

- Sử dụng màng CSM (Toray - Nhật Bản ) 100 GPD, công suất 

lọc lớn 20 L/h đáp ứng cho cả nhu cầu uống và nấu ăn hàng 

ngày.

- Tích hợp bình áp bên trong cho lưu lượng nước ra vòi nhanh, 

đáp ứng nhu cầu lấy nước nhiều liên tục

- Hệ lõi lọc thay nhanh dễ dàng lắp đặt, thay thế 

5,925,000

33 Mutosi
VN/ LÕI 

NHẬT BẢN
Bán công nghiệp MP-30 24 30 L/h

Đạt chuẩn Quốc gia nước uống trực tiếp QCVN6-

1:2010/BYT

- Công suất lọc lớn 30 L/h đáp ứng nhu cầu sử dụng các văn 

phòng, tòa nhà ...

- Sử dụng 2 màng CSM (Toray - Nhật Bản ) 100 GPD 

- Hệ thống khung thép vững chắc, dễ dàng lắp đặt

- Bình áp chứa nước lớn 11G đáp ứng nhu cầu dữ trữ và sử 

dụng nhiều liên tục

9,890,000



34 Mutosi
VN/ LÕI 

NHẬT BẢN
Bán công nghiệp MP-50 24 50 L/h

Đạt chuẩn Quốc gia nước uống trực tiếp QCVN6-

1:2010/BYT

- Công suất lọc lớn 50 L/h đáp ứng nhu cầu sử dụng các văn 

phòng, tòa nhà ...

- Sử dụng 3 màng CSM (Toray - Nhật Bản ) 100 GPD 

- Hệ thống khung thép vững chắc, dễ dàng lắp đặt

- Bình áp chứa nước lớn 11G đáp ứng nhu cầu dữ trữ và sử 

dụng nhiều liên tục

12,290,000

35 Mutosi
VN/ LÕI 

NHẬT BẢN
Bán công nghiệp MP-80 24 80 L/h

Đạt chuẩn Quốc gia nước uống trực tiếp QCVN6-

1:2010/BYT

- Công suất lọc lớn 80 L/h đáp ứng nhu cầu sử dụng các văn 

phòng, tòa nhà ...

- Sử dụng 5 màng CSM (Toray - Nhật Bản ) 100 GPD 

- Hệ thống khung thép vững chắc, dễ dàng lắp đặt

- Bình áp chứa nước lớn 11G đáp ứng nhu cầu dữ trữ và sử 

dụng nhiều liên tục

13,950,000

36 Mutosi
VN/ LÕI 

NHẬT BẢN
Lọc nước Gia đình MP-350D-BK 24 10 L/h

1 vòi 3 chức năng: Nóng – Lạnh – Nguội: Tiện lợi hơn với 

3 lựa chọn lấy nước trên cùng 1 vòi

- Chất lượng nước đầu ra đạt chuẩn nước uống trực tiếp 

QCVN 6-1:2010/BYT.

- Tốc độ làm nóng, lạnh nhanh

- Nhiệt độ nóng có thể điều chỉnh tùy theo nhu cầu sử dụng 

45ºC ~ 95ºC

- Làm lạnh bằng Block siêu bền, làm lạnh nhanh và sâu. Nhiệt 

độ lạnh xuống dưới 10ºC

- Công tắc nóng lạnh riêng biệt, chủ động sử dụng theo nhu 

cầu, tiết kiệm điện năng.

- Hệ lõi lọc thay nhanh dễ dàng lắp đặt, thay thế .

- Thiết kế sang trọng phù hợp với nhiều không gian hiện đại

10,490,000

37 PENTAIR China/Mỹ Máy lọc nước nóng lạnh
Pentair Fibredyne 

Normal
12 3.8L/ phút

✅ Công nghệ cao cấp Pentair Fibredyne, có thể điều chỉnh nhiệt độ nước nóng đến 90 

– 95 độ C và nước lạnh xuống dưới 10 độ C. Bạn có thể tùy ý lựa chọn nhiệt độ nước 

theo nhu cầu sử dụng như: nước nóng để pha sữa, trà, cà phê; nước ấm vừa phải cho 

người già và trẻ nhỏ; hay nước mát lạnh cho ngày hè oi bức,…

✅ Công suất sử dụng để làm nóng nước (500W) và làm lạnh nước (90W) giúp tiết 

kiệm điện năng so với các dòng thông thường khác trên thị trường.

✅ Đặc biệt Pentair Fibredyne được trang bị khóa nóng giúp tránh bị bỏng nước sôi, an 

toàn cho trẻ nhỏ và người già

✅ Không bình chứa, vỏ làm từ chất liệu nhựa siêu bền, an toàn cho ngành thực phẩm.

✅ Ngăn đựng đồ tiện dụng: Dòng máy lọc nước nóng lạnh Pentair Fibredyne được 

thiết kế có ngăn đựng đồ tiện lợi, bạn có thể đựng ly, tách, các gói trà, cà phê,… để 

thuận tiện cho việc lấy sử dụng.

9,680,000



38 TRIM ION Nhật bản Để bàn
TRIM ION 

HYPER
24 5L/ phút

Bạn đang tìm kiếm một chiếc máy lọc nước điện giải mạnh mẽ, 

linh hoạt với nhiều tính năng tự động thân thiện với người 

dùng và tiết kiệm năng lượng. Bạn cần chế biến thức ăn ngon 

hơn và sử dụng nước ion kiềm giàu Hydro để chăm sóc sức 

khỏe cho cả gia đình, TRIM ION HYPER là dành cho bạn! 

TRIM ION được là sản phẩm 100% nội địa của Nhật Bản, sản 

xuất bởi hãng Nihon Trim - hãng chuyên về nước sức khỏe 

chiếm thị phần cao tại thị trường Nhật Bản.

63,600,000

39 TRIM ION Nhật bản Dưới bồn
TRIM ION 

GRACIA
24 5L/ phút

TRIM ION GRACIA là một tuyệt tác của dòng máy lọc nước 

điện giải giàu Hydro. Kiến tạo không gian đẳng cấp cho bếp 

nhà bạn với sự kết hợp có một không hai giữa phong cách 

Châu Âu và công nghệ Nhật Bản. Ngôi nhà của bạn sẽ trở nên 

sang trọng và hoàn hảo hơn khi có thêm TRIM ION GRACIA!

113,600,000


