
TT THÔNG SỐ  MÁY GIA ĐÌNH LG GIANT C 

1 Chế độ bảo hành khi kinh doanh không 
4 năm Động cơ inverter, 1 năm các trang thiết bị, 

chăm sóc cả đời sản phẩm. 

2 Chế độ bảo dưỡng định kỳ không 1 năm 1 lần miễn phí 

3 
Chăm sóc khách hàng khi có 

phát sinh 
không 

24/7, Được tham gia các hội thảo và lớp học hàng 

năm nhằm chia sẻ và xây dựng về kỹ thuật để công 

việc kinh doanh trở nên hoàn hảo hơn 

4 Tuổi đời sản phẩm 
4.000 lần giặt tương đương 

khoảng 2 năm 
16.000 lần giặt ( gấp 4 lần ) tương đương 10 năm 

5 Khả năng vận hành 10 tiếng/ ngày 24 tiếng / ngày 

6 Tiêu thụ điện 800w/h-1000w/h 500w/h 

7 Tiêu thụ nước 100lit/ lần giặt/6kg 60 lit/ lần giặt/10kg 

8 Thời gian giặt 8kg đồ Chia làm 2 lần mỗi lần 55 phút Chỉ 1 lần 35 phút 

9 Tốc độ giặt 30-35 vòng /phút 40-50 vòng/phút 

10 Tốc độ vắt 60 vòng / phút 1100 vòng trên phút 

11 Độ ồn 300dB 62dB, Trang bị bộ giảm rung chấn Multiple Dampers 

12 Nguyên lý hoạt động giặt 

- Bơm nước ngập quần áo  

( mất thời gian trong khi lồng giặt 

đứng im chờ đợi) 

- Xoay đảo để bề mặt quần áo ma 

sát với nhau 

-Ma sát quần áo với lồng giặt 

trong hỗn hợp nước giặt giặt.  

- Lồng giặt đảo đồ cùng thời điểm lập tức 3 vòi phun 

sương ở tốc độ cao để nước ngấm đều làm cho vết bẩn 

giảm độ bám vào đồ giặt. 

- Cùng lúc lồng giặt bằng inox thiết kế để có độ ma 

sát tốt với 4  thanh giặt gắn cao tăng độ ma sát làm 

sạch đồ giặt. 

- Giống công nghệ rửa xe hơi sử dụng vòi phun sương 

tốt độ cao để dễ dàng loại bỏ vết bẩn cả xe chỉ với 01 

thùng nước nhỏ.  

13 
Động cơ Động cơ thông thường sử dụng 

dây curoa để truyền lực  

Sử dụng động cơ Inverter gắn trực tiếp vào lồng giặt, 

Loại bỏ hoàn toàn dây đai curoa truyền động 

14 
Cấu tạo ngoài Lớp sơn thường Lớp sơn có cấu trúc giống sơn ôtô giúp sạch và sáng 

bóng lâu dài 

15 
Quản lý doanh thu Thông thường Tích hợp được bộ quản thanh toán bằng thẻ, xu hay 

mã vach….  

16 
Tính tiện dụng Nhiều bước khi thao tác máy, sửa 

chữa, lắp đặt và di chuyển 

Cấu tạo đơn giản, tập trung ở phía trước máy để dễ 

dàng tháo lắp, lắp đặt và di chuyển. 

17 Thời gian lắp đặt hệ cửa hàng 1 ngày 1 ngày 

 

 

 


