
Máy giặt Paros công suất 35kg Korea 
Nhờ có hệ thống lò xo và giảm rung công nghiệp được thiết 
kế và lắp đặt một cách khoa học nhằm hấp thụ tối đa lực rung 
và lắc khi thiết bị hoạt động. 

MÁY GIẶT KOREA 
Máy giặt công nghiệp mới nhập khẩu nguyên chiếc 100%
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Sản phẩm hoàn 
hảo 

Được người tiêu 
dùng tin dùng 
nhiều nhất 2015 

Sản phẩm phong 
phú 

Hàng có sẵn tại kho, 
nhiều sự lựa chọn 
cho khách hàng 

Hướng dẫn vận 
hành & Chuyển 
giao công nghệ 

Với đội ngũ kỹ thuật 
chuyên môn cao, 

THIẾT BỊ 
CHÍNH HÃNG 
HS Cleantech hãng sản 
xuất thiết bị giặt công 

nghiệp hàng đầu thế giới

1

NHẬP KHẨU 
NGUYÊN CHIẾC 

100% thiết bị nhập 
nguyên chiếc, hồ sơ 

nhập khẩu, chứng nhận 
chất lượng và nguồn 

gốc sản phẩm

2

BẢO HÀNH 
DÀI LÂU 

Bảo hành toàn cầu theo 
tiêu chuẩn thế giới 

Bảo trì thiết bị định kỳ

3



Tham khảo thêm : 

MÁY GIẶT CÔNG SUẤT 
35 Kg / MẺ  
 Paros 35kg Hàn Quốc công nghệ tiên 
tiến nhất thế giới được nhập khẩu từ 
Hàn Quốc 

- Nhờ có hệ thống lò xo và giảm rung công 
nghiệp được thiết kế và lắp đặt một cách khoa 
học nhằm hấp thụ tối đa lực rung và lắc khi 
thiết bị hoạt động. 

- Nhờ hệ thống lò xo này mà thiết bị có thể 
cân bằng và hoạt động với lực vắt siêu cao - 
PAROS 

- Lắp đặt không cần gia cố nền, móng cho máy. 
Có thể đặt thiết bị tại các vị trí tầng cao. 

- Motor được điều khiển bằng hệ thống biến 
tần hiện đại hàng đầu thế giới hiện nay. 

- Hệ thống điều khiển biến tần giúp thiết bị có 
thể chạy với nhiều tốc độ vắt khác nhau, từ 
đó đáp ứng mọi nhu cầu giặt-vắt đối với các 
loại chất liệu khác nhau 

- Hiệu quả hơn, bảo vệ tuổi thọ motor lâu hơn 
và hơn hết là tiết kiệm điện năng, giảm chi phí 
vận hành. 

 "Máy giặt công nghiệp 
Paros Hàn Quốc 35kg 
lần giặt" 

Với chương trình giặt có thể thay đổi và cài 
đặt, trong đó có những chương trình giặt tiêu 
chuẩn thế giới được nhà sản xuất cài đặt sẵn.

THE ONE VIET NAM INFO@THEONEJSC.COM - 0936.090.191

Máy giặt công nghiệp 
Cao cấp Korea 

* Trang bị hệ thống điều khiển vi xử lý hiện đại hàng đầu thế 
giới. 
* Với chương trình giặt có thể thay đổi và cài đặt, trong đó có 
những chương trình giặt tiêu chuẩn thế giới được nhà sản xuất 
cài đặt sẵn. 
* Điều chỉnh mức nước, nhiệt độ, tốc độ vắt, thời gian giặt... 
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MÁY SẤY 45KG THE ONE 
CLEANTECH KOREA

Máy sấy công nghiệp Bossong - Hs Cleantech 45 kg, với 
hệ thống đảo chiều ngăn ngừa hiện trạng rối vải trong quá 
trình sấy. Toàn bộ chăn, đệm và những đồ giặt khác đều 
được sấy đều 
- Do cấu trúc nhiệt động lực học của thiết kế máy sấy, 
mang lại hiệu suất nhiệt tuyệt vời của nó và hệ thống ống 
xả không khí với lưu lượng lớn đảm bảo làm khô và có 
hoạt động trong một h gian ngắn nhưng tối đa hóa hiệu 
quả công việc và tiết kiệm năng lượng và do đó tiết kiệm 
chi phí bảo trì. 
- Với kết cấu Lồng máy được sử lý và điều trị bằng thép 
không gỉ ( Inox - SUV #4 ) chống lại bất kỳ sự ăn mòn hoá 
học, cơ học nào. Đảm bảo đạt chuẩn về vệ sinh, không có 
bất kỳ sự ô nhiễm, gây bẩn, han gỉ, không gây hư hại cho 
sản phẩm trong quá trình vận hành. Sản phẩm sau khi qua 
quy trình sấy khô đạt được sự hoàn hảo, hoàn mỹ tốt 
nhất cho sản phẩm. 
- Máy sấy với hệ thống đảo chiều ngăn ngừa hiện trạng rối 
vải trong quá trình sấy. Toàn bộ chăn, đệm và những đồ 
giặt khác đều được sấy đều.

MÁY SẤY 
CÔNG 
NGHIỆP 
45KG - 

BOSSONG 
HS 

CLEANTECH 
KOREA  


