
Là công ty Hoa Kỳ với gần 100 năm hoạt động kinh doanh 
và đã có mặt hơn 40 năm trên thị trường Đông Nam Á. 
Rheem luôn là đơn vị tiên phong phát triển những sản phẩm 
sáng tạo và đáng tin cậy nhất trong lĩnh vực máy nước 
nóng. Rheem luôn nỗ lực mang đến sự thoải mái, an toàn và 
an tâm cho khách hàng trong từng sản phẩm.

Hàng triệu người trên toàn cầu cũng như ở Đông Nam Á đã 
và đang trải nghiệm sản phẩm của Rheem, sản phẩm của 
chúng tôi đáp ứng được hầu hết các nhu cầu của khách 
hàng.

Với mục tiêu đầy tham vọng tạo nên sự khác biệt trên toàn 
cầu đến năm 2025, Rheem sẽ giảm 50% phát thải khí nhà 
kính, rác chôn lấp và là công ty hàng đầu cung cấp sản 
phẩm giảm thiểu tác động tới môi trường.

Tại Hoa Kỳ cũng như trên toàn cầu, những sản phẩm sáng tạo của Tập đoàn 
Rheem luôn dẫn đầu trong các ngành công nghiệp mà chúng tôi tham gia. Bên 
dưới là một số trong hơn 50 thương hiệu toàn cầu của chúng tôi. 

Tin Cậy

Chuyên Gia Về Máy Nước Nóng

Bền Vững

Gia Đình Của Các Thương Hiệu Được Tin Dùng

TẠI SAO NÊN CHỌN RHEEM

Truy cập để biết thêm thông tin chi tiêt  www.Rheem.com.vn
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Rheem® 
PERFORMANCE 
MÁY  NƯỚC  NÓNG  TRỰC  TIẾP   

Thiết kế nhỏ gọn, sang trọng dành 
cho thị trường Đông Nam Á 
Bộ bảo vệ chống sốc điện giúp an 
toàn hơn  
Bảo vệ và tăng tuổi thọ máy với vỏ 
chống nước tiêu chuẩn IP25  
Núm điều khiển vô cấp sang trọng 
giúp điều chỉnh dễ dàng và thuận 
tiện

Bơm tăng áp DC Inverter 55W - siêu êm, 
siêu bền và tiết kiệm điện
Núm điều khiển vô cấp sang trọng giúp điều 
chỉnh dễ dàng và thuận tiện

Bộ bảo vệ chống sốc điện giúp an toàn hơn  

An toàn tối ưu nhờ bộ bảo vệ quá nhiệt kép 

Bảo vệ và tăng tuổi thọ máy với vỏ chống 
nước tiêu chuẩn IP25
Tiêu chuẩn an toàn hàng đầu giúp bảo vệ 
gia đình: 
Không chứa Chì, Thủy ngân, Cadium, Chromium 
Hexavalent, Pbb và Pbde
Kiểu dáng nhỏ gọn, sang trọng và cao cấp 

Rheem® 

PERFORMANCE PLUS 
MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP   

Quét mã để
biết thêm chi tiết 
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Quét mã để
biết thêm chi tiết 

DUY NHẤT 
Bầu đun được làm bằng thép 
không gỉ*

*Trong dòng máy nước nóng 
  trực tiếp

Mang lại hiệu quả giữ nhiệt lâu 
hơn.

 
Thanh gia nhiệt độc lập duy 
nhất trên thị trường*
Bảo trì dễ dàng mà không 
cần phải thay thế toàn bộ. 

Có 2 màu để bạn lựa chọn 

Màn hình cảm ứng LCD

Nhiệt độ chính xác (+/-1°C ) 
ở trạng thái ổn định 
Máy bơm DC Inverter 55W hoạt động êm ái 
(đối với một số model nhất định)  
Van 3 trong 1 

Bảo vệ gia đình với 4 lớp an toàn: 
        Bộ phận an toàn chống quá nhiệt. 
        Phần mềm kiểm soát nhiệt độ được 
        thiết lập chống quá nhiệt, an toàn cho 
        người sử dụng 
        Cảm biến chống quá nhiệt tự động, 
        kiểm soát nhiệt độ tối đa nước nóng 
        đầu ra 

Thiết bị chống giật và chống sốc điện 
        đảm bảo an toàn 
Bầu đun được làm bằng thép không gỉ, 
chống ăn mòn, tăng độ bền của bình 
Bảo vệ và tăng tuổi thọ máy nhờ lớp vỏ 
chống nước tiêu chuẩn IP25 

THOẢI MÁI

AN TOÀN

AN TÂM
Thanh gia nhiệt độc lập được làm bằng hợp 
kim Incoloy, dể dàng thay thế, chống ăn mòn 
hiệu quả trong điều kiện môi trường khắc 
nghiệt ở nhiệt độ quá cao 
Thích hợp sử dụng cho những nơi có 
nguồn nước yếu 

Bộ sen cây sang trọng dùng trên một số dòng sản phẩm 

Thiết kế 
sang trọng, 
dễ sử dụngMÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP 
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