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GIÁ BÁN
(VNĐ) HÌNH ẢNH

1 AM 50SH 2.5 Ei3 FE 50 0:51 3.890.000

2 AM 60SH 2.5 Ei3 FE 60 1:02 4.100.000

Thế hệ sản phẩm đột phá với thiết kế sang trọng, tính năng ưu 
việt, tối tân, góp phần nâng cao khả năng tiết kiệm điện, giúp 
người sử dụng hài lòng với sự tiện nghi của sản phẩm và thỏa 
mãn bởi những nhu cầu cao cấp trong cuộc sống hiện đại. 
Dòng sản phẩm AM series có hai loại dung tích 50 lít và 60 lít

AM - series

(Áp dụng từ ngày 3/8/2009)

Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa trực tuyến 
GOOS Co., Ltd                                     

Địa chỉ: Phòng 22.07, Toà nhà Vimeco, Đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà nội
ĐT: + 84-4-773 7548                           Fax: +84-4-773 5834

Website: http://choxaydung.vn                Email: sale@choxaydung.vn

BẢNG BÁO GIÁ BÌNH NƯỚC NÓNG ARISTON

3 AM 50SH 2.5 ER FE 50 0:51 3.400.000

4 AM 60SH 2.5 ER FE 60 1:02 3.650.000

1 Ti 15 0:15 2.150.000

2 Ti 30 0:26 2.540.000

3 Ti 40 0:31 2.900.000

4 Ti 50 0:51 3 010 000

Công nghệ BEST (Bộ ổn định nhiệt an toàn điện tử)bản quyền 
của Ariston; cung cấp thêm 18% lượng nước nóng khi pha trộn ở 
nhiệt độ 40oC so với bình tiêu chuẩn 
- Hệ thống kiểm soát an toàn TSS tích hợp thiết bị chống giật 
ELCB
- Thanh đốt với cơng nghệ tự làm sạch SCHE giúp tăng cường 
tuổi thọ bình
- Lớp cách nhiệt mật độ cao góp phần tiết kiệm điện năng
- Bộ điều khiển thông minh với nhiều chức năng lựa chọn
- Đèn hiển thị điện tử nhiệt độ bình
- Siêu bền hơn nhờ công nghệ tráng Titan. 
Bảo hành 10 năm

Dòng sản phẩm AM series có hai loại dung tích 50 lít và 60 lít 
với màn hình hiển thị LCD có trang bị điều khiển từ xa (hoặc 
dùng bảng điều khiển kêt nối bằng dây). 
Bảo hành 10 năm

Ti - series

4 Ti 50 0:51 3.010.000



1 Pro 15 0:15 1.890.000

2 Pro 30 0:26 2.200.000

1 Ti- tech- Pro 15 0:15/0:26 1.810.000

2 Ti- tech- Pro 30 0:51/0:31 2.160.000

Pro - series

Ti- tech- Pro

Hệ thống kiểm soát an toàn TSS tích hợp thiết bị chống giật 
ELCB. Thiết bị ổn định nhiệt chính xác cao. Lớp cách nhiệt mật 
độ cao góp phần tiết kiệm điện năng. Kiểm soát nhiệt hiệu suất 
cao. Siêu bền hơn nhờ công nghệ tráng Titan. Thanh đốt với công 
nghệ tự làm sạch SCHE góp tăng cường tuổi thọ bình và tiết 
kiệm năng lượng. Thuận lợi trong lắp đặt và bảo dưỡng
Bảo hành 7 năm

Hệ thống kiểm soát an toàn TSS tích hợp thiết bị chống giật 
ELCB 
- Thiết bị ổn định nhiệt chính xác cao 
- Lớp cách nhiệt mật độ cao góp phần tiết kiệm điện năng 

ể ấ3 Ti- tech- Pro 40 0:40 2.500.000

4 Ti- tech- Pro 50 0:51 2.800.000

5 Ti- tech- Pro 80 1:22 3.800.000

6 Ti- tech- Pro 100 1:43 5.720.000

1 Star- series 15 0:15/0:26 1.700.000

2 Star- series 30 0:31/0:51 1.970.000

Star- series

Hệ thống kiểm soát an toàn TSS 
- Thiết bị ổn định nhiệt chính xác cao 
- Tráng men chống rỉ sét kéo dài tuổi thọ 
- Kiểm soát nhiệt hiệu suất cao 
- Vật liệu cách nhiệt hiệu suất cao 
- Thuận lợi trong lắp đặt và bảo dưỡng 
- Bản Cực magiê lớn và không bị ăn mòn 
Bảo hành 5 năm

- Kiểm soát nhiệt hiệu suất cao 
- Siêu bền hơn nhờ công nghệ tráng Titan 
- Thuận lợi trong lắp đặt và bảo dưỡng 
- Có nhiều loại dung tích khác nhau, kiểu lắp đặt khác nhau 
- Lựa chọn công suất: 1500W/2500W 
- Nhiều loại dung tích chọn lựa; dung tích lớn mang lại sự tiện 
nghi hơn
Bảo hành 7 năm



1 Bravo

Tích hợp bộ kiểm soát điện tử, vòi sen đa chức năng cao cấp và 
bơm tăng áp.
Đáp ứng tối đa sự thoải mái trong sử dụng cho cả gia đình. 
Giải pháp tối ưu cho nhu cầu sử dụng nước nóng hàng ngày của 
gia đình.Hệ thống kiểm soát an toàn tổng thể với thiết bị chống 
giật ELCB đảm bảo an toàn cho người sử dụng và thiết bị

1.300.000

2 Bello màu (có bơm) 2.150.000

3 Bello màu (không có bơm) 1.650.000

Máy nước nóng trực tiếp (Bảo hành 2 năm)

Hệ thống đun trực tiếp hiệu quả 
- Tuyệt đối an toàn các chức năng an toàn 
- Tổng hợp: 
+ Bộ thiết bị chống giật ELCB tích hợp 15mA 
+ Bộ giới hạn nhiệt độ tại 550C chống quá nhiệt nhằm bảo vệ 
người tiêu dùng tốt nhất 
+ Công tắc tiết lưu tự động ngăn ngừa sự quá nhiệt do tắc nghẽn 
đường ống 

Tí h h bộ điể khiể hiệt độ điệ tử

4 Bello trắng(có bơm) 2.050.000

5 Bello trắng(không có bơm) 1.560.000

“GOOS hướng tới giảm giá thành sản phẩm cho khách hàng bằng cách cải thiện hệ thống phân phối.
Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.”

Chú ý:
-  Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội

- Tích hợp bộ điểu khiển nhiệt độ điện tử 
- Hợp chuẩn Châu Âu về thiết bị điện, điện tử 
- Bộ van thiết kế 3-trong-1: (khóa - lọc - mở) 
- Phù hợp mọi điều kiện áp lực nước 


