
26 CATALOGUE SẢN PHẨM

TIỆN NGHI
• Điều khiển bằng điện thoại thông minh với COZYTOUCH
• Chế độ BOOST làm nóng nhanh
• Điện trở đồng 2500W làm nóng nhanh, sản xuất tại Ai Cập
• LED trực quan báo tình trạng nước nóngg
• Nút điều chỉnh nhiệt độ với cảm biến nhiệt chính xác cao
• Mặt bích lớn dễ bảo dưỡng
• Thiết kế dễ dàng lắp đặt

AN TOÀN
• IP24 – chống nước/côn trùng xâm nhập
• PRCD chống giật
• Cảm biến chống cháy & chống quá nhiệt

CHẤT LƯỢNG - ĐỘ BỀN
• +50% tuổi thọ lòng bình nhờ vào công nghệ O’Pro
• Thanh Mg mật độ cao bảo vệ lòng bình
• Tráng men kim cương cho lòng bình
• Lòng bình bằng thép, sản xuất tại Nhật
• Lòng bình hàn ghép mí tự động
• Khớp nối chống ăn mòn điện hóa cho ren
• Ron cao su 02 lớp ngăn ngừa ăn mòn điện hóa miệng bình
• Van an toàn bảo vệ lòng bình quá áp

TIẾT KIỆM
• Chế độ ECO tiết kiệm điện tuổi thọ lòng bình
• Đạt chuẩn 5* tiết kiệm năng lượng nhờ lớp cách nhiệt

Polyurethane tỉ trọng cao giúp giữ nhiệt lâu & tiết kiệm điện
• Ống cấp nước lạnh phương ngang giúp giảm hòa tan, tăng

nước nóng

NANTO WIFI

SẢN XUẤT TẠI THÁI LAN
MADE IN THAILAND

BÌNH NƯỚC NÓNG SANG TRỌNG
VÀ KẾT NỐI THÔNG MINH
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Đèn báo chức năng Wifi sẵn sàng
Chế độ vắng nhà (7°C)
Chế độ ECO tiết kiệm điện
Đèn thể hiện mức độ làm nóng nước

5 Đèn tăng giảm nhiệt độ làm nóng nước
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Lòng bình tráng men kim cương

Núm điều chỉnh nhiệt độ
LED hiển thị nhiệt độ nước
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT 15 ĐẾN 30L (TREO TƯỜNG ĐỨNG)

KÍCH THƯỚC

Đường cấp nước lạnh

Chế độ ECO

Đường cấp nước nóng

Điện trở bằng đồng

Công nghệ O’Pro Thanh Mg

Lớp cách nhiệt tiết kiệm điện

KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT
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BÌNH NƯỚC NÓNG
GIA DỤNG


