
Tại sao cần dùng máy rửa bát? 

Cuộc sống bận rộn luôn làm chúng ta có ít thời gian hơn nên cần phải ưu tiên những việc quan 

trọng lên trước. Ngày nay, người phụ nữ không chỉ là người đảm nhiệm các công việc nội trợ 

chính trong gia đình mà còn là người tạo ra thu nhập không nhỏ trong gia đình, do đó thời gian 

dành cho các công việc nội trợ sẽ bị giảm đi đáng kể 

 

Người chồng có sẵn sàng giúp vợ rửa bát? 

Giải pháp là gì, người chồng san sẻ công việc được không? Cũng được nhưng chắc chắn là rất 

khó mà có thể đảm bảo sự ổn định và hài lòng. Con cái thì sao? Cũng tốt thôi nhưng để xử lý 

đống bát đĩa, nồ thì không phải là đơn giản. 

Máy rửa bát ra đời nhằm giải quyết cho bạn các vấn đề mà bạn đang mắc phải, đó là nó giúp 

người vợ mất ít thời gian hơn cho việc nội trợ, giúp người chồng cũng có thể vận hành vui vẻ 

và đặc biệt là có thể tận dụng được sức lao động của trẻ nhỏ, cũng là sự rèn luyện hợp lý cho 

sự phát triển toàn diện 

Chọn máy rửa bát như thế nào? 

Xuất phát từ nhu cầu sử dụng của gia đình, với gia đình có số lượng sử dụng bát đĩa ít, bạn có 

thể lựa chọn dòng máy công suất rửa nhỏ, thường là 6 bộ 



Tuy nhiên, đa số gia đình đều sử dụng nhiều bát đĩa trong bữa ăn, không kể xoong nồi, thì 

chiếc máy rửa bát phổ biến nhất là chiếc máy có công suất rửa 10-14 bộ/ lần. 

Ngoài công suất, mua mát rửa bát cần chú ý đến chất lượng, kiểu dás quang sản phẩm. Với 

các hộ gia đình thiết kế ngay từ đầu, nên sử dụng máy âm tủ để tiết kiệm không gian, ngoài ra 

màu sắc là những vấn đề rất quan trọng 

Trại sao nên chọn máy rửa bát Fagor? 

Máy rửa bát Fagor - Thương hiệu máy rửa bát nổi tiếng thế giới đến từ Tây Ban Nha. Máy rửa 

bát Fagor là dòng máy rửa bát cao cấp với kiểu dáng chuyên nghiệp, sang trọng, độ bền cao và 

đặc biệt chất lượng rất ổn định 



 

Máy rửa bát cao cấp Fagor 



Enterbuy là đơn vị chuyên cung cấp máy rửa bát Fagor ra thị trường trong nhiều năm qua đã 

giúp cho rất nhiều hộ gia đình giải quyết được các vấn đề mà họ đang gặp phải 1 cách hợp lý 

nhất 

CAM KẾT HÀNG NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIẾC CHÍNH HÃNG 

HÃY MUA NGAY 

Để Nắm Bắt Cơ Hội Tuyệt Vời Này! 

  

  

W 

Giá thị trường là VNĐ 

Giá Enterbuy VNĐ 

  

 

  

HOT: Tặng phiếu mua hàng 300.000 đ 

Để mua sản phẩm máy lọc nước Geyser tại Enterbuy 

 Có cơ hội mua giá tốt hơn vào đơn hàng thứ 2 nếu đăng ký thông tin vào 

bảng dưới đây 
 



 

 

Hotline tư vấn và đặt hàng: 04.35510165 

ENTERBUY VIỆT NAM 

114 KHUẤT DUY TIẾN - THANH XUÂN - HÀ NỘI 
 


