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Giàn phơi quần áo thông 
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Dễ dàng dừng hạ
Làm khô bằng không khí và bằng 
nhiệt
Khử khuẩn và diệt côn trùng
Điều khiển bằng ứng dụng

SDR702XASW
Thanh phơi riêng biệt

Bảo vệ sức khỏe gia đình bạn, đặc biệt là trẻ sơ sinh

Giàn phơi quần áo thông minh SDR702 có không gian phơi quần áo rộng và thanh phơi 

dành riêng cho mẹ và bé. Giàn phơi cũng hỗ trợ khử khuẩn và diệt côn trùng, phơi ngoài 

trời và sấy nhiệt, đáp ứng mọi nhu cầu phơi đồ hằng ngày.

Thiết kế linh hoạt đáp ứng nhiều nhu cầu phơi khác nhau

• Mang đến không gian phơi quần áo rộng

• Phơi khô nhiều quần áo hơn cùng lúc

• Chăm sóc sức khỏe mẹ và bé

Hoạt động thông minh, phơi quần áo nhẹ nhàng

• Nâng giàn phơi lên bằng một lần nhấn nút

• Giữ để dừng và đẩy để nâng

• Tận hưởng cuộc sống thông minh với điều khiển từ xa

Đảm bảo vệ sinh hơn để bảo vệ sức khỏe gia đình

• Làm sạch quần áo tốt hơn trong một bước

• Làm khô quần áo nhanh chóng

• Làm khô quần áo hiệu quả trong mọi thời tiết



 

Khử khuẩn và diệt côn trùng

SDR702 có 2 đèn UVC giúp khử khuẩn quần áo 

hiệu quả. Sau khi bắt đầu khử khuẩn, giàn phơi 

sẽ tự động nâng lên, sau đó bắt đầu diệt sạch vi 

khuẩn có hại bằng đèn UV. Sản phẩm cũng có 2 

thiết bị xua đuổi côn trùng để loại bỏ côn trùng 

trên quần áo hiệu quả.

Làm khô bằng không khí

Hai quạt thổi ngang có thể loại bỏ hơi ẩm từ 

quần áo hiệu quả với luồng gió mạnh, giúp quần 

áo khô nhanh hơn bao giờ hết. SDR702 có hai 

chế độ làm khô bằng không khí "Tiêu chuẩn" và 

"Chuyên sâu", trong đó quá trình làm khô sẽ tự 

động dừng sau 2 giờ và 4 giờ. Tận hưởng trải 

nghiệm phơi khô hiệu quả mà không cần lo 

lắng.

Làm khô thông minh bằng nhiệt

Máy sưởi được kiểm soát nhiệt độ có thể liên 

tục thổi dòng khí ấm 40-50°C và tạo không gian 

khô ráo trong khu vực bên trong giàn phơi. 

Nhờ đó, kể cả vào mùa mưa, quần áo vẫn có 

thể khô nhanh. SDR702 có hai chế độ làm khô 

bằng nhiệt "Tiêu chuẩn" và "Chuyên sâu", trong 

đó quá trình làm khô quần áo sẽ tự động dừng 

sau 2 giờ và 4 giờ. Vừa giúp quần áo nhanh khô, 

vừa giúp tiết kiệm điện và giữ cho quần áo 

không bị phai màu do sấy lâu.

2,4 m thanh phơi đầy đủ

Giàn phơi phù hợp với nhiều tình huống khác 

nhau và là giải pháp cho mọi rắc rối khi phơi 

quần áo. Sản phẩm có hai thanh để phơi quần 

áo và hai thanh dành cho ga trải giường, tất cả 

đều dài 2,4 m. Cùng với 42 lỗ treo, giúp đáp 

ứng nhiều nhu cầu phơi đa dạng. Các thanh 

ngang ở hai đầu dùng để phơi giày dép, gối, đồ 

chơi và các vật dụng khác cần phải trải ra để 

phơi khô.

Khả năng chịu tải 35 kg

Khả năng chịu tải 35 kg cho phép phơi nhiều 

quần áo cùng lúc. Nếu quần áo vượt quá 35 kg, 

động cơ sẽ tự động dừng. Và giàn phơi sẽ cảnh 

báo để đảm bảo an toàn cho bạn khi sử dụng.

Điều khiển bằng ứng dụng

Sau khi liên kết giàn phơi với Ứng dụng, bạn có 

thể sử dụng điều khiển từ xa để hoàn thành các 

hướng dẫn như: nâng giàn lên, hạ giàn xuống, 

chiếu sáng, khử khuẩn và diệt côn trùng, v.v. 

Ứng dụng cũng hỗ trợ xem lại nhật ký để bạn 

có thể kiểm soát tình hình phơi quần áo tại nhà 

ngay cả khi bạn vắng nhà.

Dễ dàng dừng hạ

Giữ nhẹ giàn phơi đang hạ xuống để dừng lại. 

Sau khi treo quần áo, chỉ cần dùng tay đẩy nhẹ, 

giàn phơi sẽ tự động nâng lên, giúp việc phơi 

quần áo trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Không 

cần phải đi vòng quanh để tìm kiếm điều khiển 

từ xa, bạn có thể phơi quần áo dễ dàng.

Bộ điều khiển từ xa

Chỉ cần nhấn nút một lần trên điều khiển từ xa 

để theo dõi quá trình phơi quần áo. Động cơ 

DC giúp giàn phơi nâng lên và hạ xuống êm ái 

và nhanh chóng. Chỉ mất 20 giây để nâng hoặc 

hạ giàn phơi. Không cần chờ đợi quá lâu, bạn 

đã có thể tận hưởng những điều tuyệt vời nhất 

trong cuộc sống.
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Những nét chính

Giàn phơi quần áo thông minh
Dễ dàng dừng hạ Làm khô bằng không khí và bằng nhiệt, Khử khuẩn và diệt côn trùng, Điều khiển bằng ứng 
dụng
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Bảng màu
• Xám

Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao)
• 2.400x578x200 mm

Trọng lượng thực của sản phẩm
• 16,4 kg

Phạm vi nâng
• 0-1100 mm

Tải trọng tối đa
• 35 kg

Nguồn điện
• Điện áp đầu vào: 220 V
• Công suất định mức của sản phẩm: 712 W
• Công suất định mức khi làm khô bằng nhiệt: 350 

W*2
• Công suất định mức khi làm khô bằng không khí: 12 

W*2
• Công suất định mức của đèn LED: 12 W
• Công suất định mức của đèn UVC: 7 W*2
• Công suất định mức của thiết bị xua đuổi côn 

trùng: 5 W
•
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Các thông số

Giàn phơi quần áo thông minh
Dễ dàng dừng hạ Làm khô bằng không khí và bằng nhiệt, Khử khuẩn và diệt côn trùng, Điều khiển bằng ứng 
dụng

* * Tỷ lệ khử khuẩn của đèn UVC được kiểm nghiệm trong các điều 
kiện phòng thí nghiệm tiêu chuẩn (phiên bản 2.1.5.4 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế) và có thể đạt hiệu quả lên đến 99,99%. Tỷ lệ khử 
khuẩn thực tế có thể thay đổi trong môi trường sử dụng thực tế.
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