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NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU PHILIPS THÔNG MINH

Tự động cài đặt nhiệt độ
& thời gian giúp bạn

Chiên không cần trở, giòn ngon hết cỡ

Nồi chiên không dầu Philips, với công nghệ chiên bằng 
không khí đã được cấp bằng sáng chế, giúp bạn vô tư 
thưởng thức các loại thực phẩm chiên rán yêu thích mà 
không sợ dung nạp quá nhiều chất béo. 
- Công nghệ Smart Sensing: tự động cài đặt nhiệt 
độ và thời gian.
- Công nghệ Fat Removal (Twin TurboStar) & 
Rapid Air: giảm đến 90%* lượng dầu mỡ với mâm 
nhiệt cải tiến.  

* So với cách chiên rán ngập dầu.

NHÓM NẤU ĂN

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU
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Công nghệ Fat Removal
Loại bỏ chất béo

Hay còn gọi là Công nghệ 
Twin TurboStar, được thiết 
kế với mâm nhiệt hình sao 
đôi cải tiến giúp tách và thu 
gom chất béo dư thừa.
Kết hợp với bộ tạo nhiệt và 
động cơ mạnh mẽ tạo nên 
dòng khí nóng xoáy khắp 
lòng nồi như một cơn lốc. 
Công nghệ này giúp cho 
món ăn giòn rụm bên 
ngoài, chín mềm bên trong 
với hương vị thơm ngon và 
chất béo tối thiểu.

Công nghệ này, với thiết 
kế mâm nhiệt hình sao 
độc đáo, tạo ra luồng khí 
nóng nhanh hơn & luân 
chuyển luồng khí đều 
khắp lồng nồi, giúp món 
ăn ngon hơn, giòn bên 
ngoài và mềm bên trong 
với rất ít dầu hoặc không 
cần dầu.

Công nghệ Rapid Air

Nồi chiên không dầu thông 
minh Philips XXL sẽ suy nghĩ 
thay cho bạn. Thưởng thức 
món chiên thơm ngon, giòn 
rụm trong 2 bước đơn giản: 
chọn loại nguyên liệu và 
nhấn nút nấu.
Chíp cảm biến sẽ tự động 
điều chỉnh thời gian, nhiệt 
độ phù hợp dựa trên khối 
lượng thực phẩm , đảm bảo 
chất lượng món ăn chín đều 
từ trong ra ngoài.

Công nghệ Smart Sensing
Cảm biến thông minh
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Thơm ngon giòn rụm, không cần trở, 
Lành mạnh sức khỏe cho cả gia đình
- Món khoai tây chiên: 96% người dùng nồi chiên không dầu Philips 
đồng ý rằng khoai tây chiên có độ giòn rụm tuyệt vời “Giòn như khoai 
tây chiên ngập dầu!”. Khoai tây sẽ giòn như chiên ngập dầu nhưng với 
công nghệ loại bỏ chất béo được cấp bằng sáng chế từ Philips. 
- Gà rán giòn tan: da giòn rụm bên ngoài, thịt mềm chín mọng nước 
bên trong, đồng thời giảm đến 90% chất béo cho cả nhà.

NHÓM NẤU ĂN

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU

Lòng nồi chống dính
Có thể tháo rời lớp 
lưới lọc bên dưới và 
giỏ đựng thuận tiện 
cho việc vệ sinh và 
nấu nướng.

* So với cách chiên rán thông thường.

Tải ứng dụng ngay

Công thức “Chiên không cần trở, giòn
ngon hết cỡ” dành riêng cho tín đồ của
Nồi chiên không dầu Philips. 

•

Chế biến thức uống nhuyễn mịn, thơm ngon
và bổ dưỡng với Máy xay sinh tố Philips. 

•

Tự do sáng tạo và dễ dàng lưu trữ công thức
của riêng bạn. 

•

Nấu ngon mỗi ngày với hơn 200+ công thức
nấu ăn từ các đầu bếp hàng đầu Philips. 

NutriU

Đầy dinh dưỡng,
Đủ năng lượng 

Thiết kế hiện đại
Phím nhấn với 
màn hình kỹ thuật 
số thông minh. 

Kích cỡ XXL dành cho cả gia đình để nấu nhiều món hơn
Nồi chiên Philips XXL là sản phẩm mới nhất với công suất 
và thể tích lớn thiết kế dành cho gia đình bạn.
Chiên được cả con gà hoặc 6 phần khoai tây chiên cho cả 
gia đình (khoảng 1,4 KG/ 7,3 L).
Màn hình hiển thị điện tử sang trọng cùng 5 chế độ cài 
đặt sẵn giúp bạn thực hiện đa dạng món ngon: chiên, 
quay, nướng, làm bánh, hâm nóng...
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Công nghệ Smart Sensing & Tính năng
lưu chế độ chiên nướng yêu thích

* So với cách chiên rán thông thường.

Giảm lượng chất béo

Công suất

Chế độ điều khiển

Màn hình kỹ thuật số với thực đơn 
cài đặt sẵn

Chức năng QuickClean 
(Làm sạch nhanh)

Trọng lượng thực phẩm
Dung tích giỏ chiên/ lòng nồi

Công nghệ Fat Removal (Twin TurboStar)

HD9650HD9745

90%*

2200 W

1,4 Kg
3,5 L / 7,3 L

Phím nhấn màn hình
kỹ thuật số

5 thực đơn
& giữ ấm

GBL: 8,490,000 đ

90%*

2200 W

1,4 Kg
3,5 L / 7,3 L

Phím nhấn màn hình
kỹ thuật số

5 thực đơn
& giữ ấm

GBL: 9,069,000 đ

HD9860

90%*

1500 W

0,8 Kg
2,4 L / 4,5 L

Phím nhấn màn hình
kỹ thuật số

4 thực đơn
& giữ ấm

GBL: 6,999,000 đ

NHÓM NẤU ĂN

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU

* So với cách chiên rán thông thường.

Công nghệ Rapid Air

HD9200 HD9252

Giảm lượng chất béo

Công suất

Chế độ điều khiển

Màn hình kỹ thuật số với thực 
đơn cài đặt sẵn

Chức năng QuickClean 
(Làm sạch nhanh)

Trọng lượng thực phẩm
Dung tích giỏ chiên/ lòng nồi

90%*

1400 W

Nút cơ

0,8 Kg
2,4 L / 4,1 L

GBL: 2,850,000 đ

7 thực đơn
& giữ ấm

GBL: 3,629,000 đ

90%*

1400 W

Cảm ứng

0,8 Kg
2,4 L / 4,1 L

7 thực đơn
& giữ ấm

GBL: 4,669,000 đ

90%*

2000 W

Cảm ứng

1,2 Kg
3 L / 6,2 L

NHÓM NẤU ĂN

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU
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Lồng nồi 5 lớp hợp kim nhôm

Lớp phủ Pha lê siêu cứng: chống dính và chống trầy 
xước, giúp việc làm sạch dễ dàng hơn và tăng độ bền chắc.
Lớp phủ màu vàng: tổng hợp nhiệt trong nồi để thực 
phẩm chín mềm và thơm ngon hơn.
Hợp kim dày: giữ nhiệt đều đảm bảo thực phẩm sẽ được 
nấu chín mềm.
Lớp hạt nhựa phủ ngoài: bảo vệ lớp hợp kim làm lồng 
nồi chắc hơn và bền lâu hơn.
Lớp phủ ngoài màu đen: giúp giữ nhiệt để thực phẩm 
nóng lâu hơn. 

1.

2.

3.

4.

5.

Nồi áp suất đa dụng Philips đa chức 
năng : nấu chậm, nấu áp suất hoặc nấu 
đa năng một cách dễ dàng. Đặc biệt, 
chức năng nấu chậm độc đáo: có thể 
điều chỉnh thời gian nấu lên đến 12 giờ 
và thiết bị tự động xả áp suất giúp việc 
nấu ăn tiện lợi hơn.

Hệ thống nấu thông minh

NỒI ÁP SUẤT 13

Giải pháp toàn diện cho các nhu cầu nấu nướng

Món ngon trở nên dễ dàng và hoàn thiện hơn với nồi 
áp suất Philips đa dụng: nấu cơm, nấu đậu, nấu cháo, 
nấu canh, giữ ấm, hầm xương, hầm thịt 
heo/bò/gà/cừu, làm bánh, sữa chua,…
- Hệ thống nấu thông minh: đa chức năng, dễ dàng 
điều chỉnh với phím nhấn kết hợp màn hình kỹ thuật số 
thông minh.
- Lồng nồi hợp kim nhôm 5 lớp: dày, bền, chống 
dính, giúp nấu ăn ngon và vệ sinh dễ dàng hơn.

NHÓM NẤU ĂN

NỒI ÁP SUẤT
NỒI ÁP SUẤT PHILIPS

Dễ dàng, thảnh thơi
Thơm ngon, đậm vị!



HD2103 HD2137Chức năng hẹn giờ nấu lên đến 24 tiếng
Dễ dàng hoàn thiện món nấu ngay cả khi bận rộn.

Tự động giữ ấm trong 12 giờ, kèm theo chức năng hâm nóng
Giữ cho món ngon luôn nóng hổi thơm ngon, sẵn sàng
cho gia đình thưởng thức.

Nếu xảy ra áp suất cao bất thường bên trong nồi, van 
điều chỉnh áp suất sẽ tự động xả hơi nước để đảm 
bảo an toàn.

Tự động xả áp suất để đảm bảo an toàn

Tiện lợi, dễ vệ sinh
Nắp trong và van xả 
có thể tháo rời.

Thiết kế sang trọng
Vỏ ngoài bằng thép 
không gỉ, vệ sinh 
dễ dàng.

Dung tích - Công suất

Thời gian giữ ấm

14 thực đơn nấu

Van xả an toàn, có thể tháo rời

Lồng nồi 5 lớp chống dính

Cài đặt hẹn giờ

Nấu áp suất với các lựa
chọn nấu khác nhau

Chức năng nấu chậm ở
nhiệt độ cao và thấp

5 L
900 W

6 giờ

Núm xoay

GBL: 2,209,000 đ

5 L
980 W

12 giờ

Phím nhấn với màn hình 
kỹ thuật số

GBL: 2,729,000 đ

6 L
910 - 1090 W

12 giờ

Phím nhấn với màn hình 
kỹ thuật số

GBL: 3,259,000 đ

Nồi áp suất cơ Nồi áp suất điện tử Nồi áp suất nấu chậm
(đa dụng)

HD2136

NỒI ÁP SUẤT 15
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Công nghệ nhiệt này tạo ra luồng nhiệt tỏa 
đều trên, dưới và xung quanh nồi, đảm bảo 
hạt gạo được nấu chín đều và mang lại kết 
quả tối ưu.

Công nghệ Fuzzy Logic 3D

Nồi cơm điện cao tần IH (có chữ IH trên thân nồi) viết tắt từ 
Induction Heating - công nghệ đốt nóng trong. Đây là 
công nghệ cảm ứng từ đun nấu không tiếp xúc, tức là làm 
nóng trực tiếp nồi cơm chứ không qua mâm nhiệt. 
Công nghệ nhiệt cao tần tạo ra luồng xoáy mạnh mẽ để 
làm nóng nhanh chóng, giữ nhiệt lâu và duy trì nhiệt độ ổn 
định làm chín đều và giữ trọn dinh dưỡng từng hạt cơm.

Công nghệ cao tần iSpiral

NỒI CƠM ĐIỆN 17

Hơn cả bữa cơm ngon, phải là bữa cơm dinh dưỡng

Nồi cơm điện Philips với công nghệ tiên tiến sẽ giúp việc 
nấu cơm của bạn dễ dàng và chất lượng hơn bao giờ 
hết. Hạt cơm nấu chín đều, nhanh chóng, dẻo thơm 
từng hạt, đặc biệt được bảo toàn dưỡng chất tối đa sẽ 
góp phần nâng tầm bữa cơm của gia đình Việt. 
- Công nghệ nhiệt cao tần Ispiral được cấp bằng 
sáng chế của Philips: hạt cơm chín mềm, ngon, săn 
chắc, không bị nở nát và bảo toàn dưỡng chất.
- Công nghệ nhiệt Fuzzy Logic 3D: hạt cơm chín 
mềm và giữ trọn vị thơm ngon của hạt gạo. 

NHÓM NẤU ĂN

NỒI CƠM ĐIỆN
NỒI CƠM ĐIỆN PHILIPS

Dưỡng chất đong đầy
Cơm ngon trọn vị



Nồi cơm điện
cao tần IH

Công nghệ nhiệt cao tần iSpiral

Công nghệ nhiệt 3D

Cài đặt hẹn giờ

Lồng nồi 5 lớp chống dính

Dung tích - Công suất

Thời gian giữ ấm

Màn hình kỹ thuật số
với thực đơn cài đặt sẵn

HD4515HD3132 HD4533 HD4528

1,8 L
790 - 940 W

12 giờ

(Fuzzy Logic 3D)

8 thực đơn

24 giờ

GBL: 1,819,000 đ

2 L
800 W

48 giờ

GBL: 1,499,000đ

(Fuzzy Logic 3D)

1,8 L
890 - 1070 W

12 giờ

10 thực đơn

24 giờ

GBL: 2,339,000 đ

1,5 L
1500 W

12 giờ

10 thực đơn
(cảm ứng)

24 giờ

(phủ đá Maifan)

GBL: 3,499,000 đ

NỒI CƠM ĐIỆN 19

NHÓM NẤU ĂN

NỒI CƠM ĐIỆN
NHÓM NẤU ĂN

NỒI CƠM ĐIỆN

Lồng nồi 5 lớp dày 3mm tăng độ bền,
chống trầy và vệ sinh dễ dàng

Lớp bảo vệ  ngoài với khả năng chống trầy xước.
Lớp phủ ngoài.
Hợp kim Alumimium (3 mm) cho khả năng 
dẫn nhiệt nhanh và phân phối nhiệt đều.
Lớp phủ trong.
Lớp chống dính giúp vệ sinh dễ dàng.

1.
2.
3.

4.
5.

Lồng nồi 5 lớp phủ đá Maifan (HD4528)
Đá Maifan, hay còn gọi là "bakuhanseki" trong tiếng Nhật, là 1 loại đá khoáng đặc biệt được cấu 
thành bởi các khoáng chất và các hạt vi dưỡng chất có lợi cho sức khỏe con người. 
Sản phẩm nồi cơm điện mới của Philips là sự kết hợp độc đáo giữa công nghệ logic mờ, công nghệ 
nấu cao tần, và lớp phủ đá Maifan với nhiều ưu điểm vượt trội:
- Lồng nồi chứa những khoáng chất có lợi cho sức khỏe.
- An toàn cho sức khỏe vì đạt tiêu chuẩn Châu Âu về vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Chống dính và chống trầy.  

Nồi cơm điện tử

- Nắp trong có thể tháo rời, vệ sinh nhanh chóng và 
đơn giản.
- Thiết kế độc đáo bên trong nắp giúp ngăn chặn 
nước chảy ngược vào trong nồi, giữ cơm luôn ngon 
và tơi xốp hơn.

Thiết kế tinh tế, tiện dụng



MÁY XAY SINH TỐ PHILIPS

Xay mạnh
               tuyệt hảo
Nhuyễn mịn
               tuyệt vời

Công suất mạnh mẽ Công nghệ ProBlend Crush

MÁY XAY SINH TỐ 2120

Xay nhuyễn mịn với hương vị và độ đặc theo ý muốn

Philips hân hạnh ra mắt dòng máy xay sinh tố hoàn toàn 
mới, mạnh hơn, nhanh hơn, bền hơn, mang đến trải 
nghiệm pha chế tuyệt vời nhất:
- Động cơ mạnh mẽ cùng lưỡi dao thép không gỉ sắc bén.
- Công nghệ ProBlend (4, Crush, 3D) độc đáo, chỉ có ở 
Philips.
- Nhiều tốc độ cùng chế độ nhồi đáp ứng nhu cầu chế 
biến đa dạng - từ Bingsu thơm ngon đến những ly sinh tố 
mát lạnh, hay các loại hạt cho món tráng miệng
phong phú...

NHÓM CHẾ BIẾN THỨC UỐNG

MÁY XAY SINH TỐ

450W
-1400W

Công suất mạnh mẽ kết hợp cùng lưỡi dao 
sắc bén đảm bảo mang đến hiệu quả xay 
nhuyễn mịn hoàn hảo

Nghiền đá nhuyễn mịn, nhanh gấp 2 lần
Chức năng nghiền đá công suất cao sử dụng 
công nghệ ProBlend Crush giúp xay mịn đá 
nhanh gấp 2 lần cho bạn ly sinh tố đá bào 
thơm ngon và món tráng miệng mát lạnh.



Nhuyễn mịn tuyệt hảo
trong 45 giây*

*Thử nghiệm trên chế độ mạnh nhất với nhiều nguyên liệu khác nhau.

NHÓM CHẾ BIẾN THỨC UỐNG

MÁY XAY SINH TỐ

Chiếc máy xay mạnh mẽ nhất từ Philips
với tốc độ 35,000 vòng/ phút sẽ mang đến 
kết quả xay nhuyễn mịn hoàn hảo nhất.  

Dễ vệ sinh và có thể dùng với máy rửa chén
Lưỡi dao và cối có thể tháo rời để tháo lắp thuận tiện hơn.

Cảm biến MTP ngăn động cơ bị quá nhiệt
Tính năng bảo vệ chống quá nhiệt động cơ để tránh hỏng máy.

Phụ kiện đa năng 
Đáp ứng nhu cầu 
xay đa dạng  - cối 
xay thịt, gia vị, các 
loại hạt, lọc bã 
giúp làm sữa hạt... 

Chức năng làm 
sạch nhanh
Dễ dàng và nhanh 
chóng để làm sạch 
bằng cách sử dụng 
nút Quick-clean.

2322



MÁY XAY SINH TỐ 25

Công nghệ ProBlend Công nghệ ProBlend 4

HR2051

GBL: 700,000 đ

1,25 L
450 W

1 tốc độ
1 số nhồi

Nhựa

ProBlend 4

HR2056

GBL: 829,000 đ

1,25 L
450 W

1 tốc độ
1 số nhồi

Nhựa

ProBlend 4

HR2041/50

GBL: 1,099,000 đ

1,9 L
450 W

Nhựa

ProBlend

1 tốc độ
1 số nhồi

HR2041/30

GBL: 999,000 đ

1,9 L
450 W

Nhựa

ProBlend

1 tốc độ
1 số nhồi

HR2041/10

GBL: 859,000 đ

1,9 L
450 W

1 tốc độ
1 số nhồi

Nhựa

ProBlend

NHÓM CHẾ BIẾN THỨC UỐNG

MÁY XAY SINH TỐ

Tốc độ xay - Số nhồi

Chức năng QuickClean
(Làm sạch nhanh)

Dung tích - Công suất

Chất liệu cối xay

Công nghệ ProBlend 
với lưỡi cắt bằng thép 
không gỉ 4 cánh

Công nghệ ProBlend Crush Công nghệ 
3D ProBlend 6

NHÓM CHẾ BIẾN THỨC UỐNG

MÁY XAY SINH TỐ

22000
RPM

35000
RPM

Tốc độ xay - Số nhồi

Chức năng QuickClean
(Làm sạch nhanh)

Dung tích - Công suất

Chất liệu cối xay

Công nghệ ProBlend

5 tốc độ
1 số nhồi

2 L
750 W

ProBlend
Crush

Nhựa

GBL: 1,470,000 đ

5 tốc độ
1 số nhồi

2 L
700 W

ProBlend
Crush

Thủy tinh

GBL: 1,550,000 đ

5 tốc độ
1 số nhồi

2 L
700 W

ProBlend
Crush

Nhựa

GBL: 1,950,000 đ

Đa tốc độ
1 số nhồi

2 L
1000 W
(22,000

vòng/phút)

ProBlend
Crush

Thủy tinh

GBL: 2,850,000 đ

Đa tốc độ
1 số nhồi

2 L
1400 W
(35,000

vòng/phút)

3D ProBlend 6

Thủy tinh

GBL: 4,149,000 đ

HR2221 HR2222 HR2223 HR3573 HR3652



MÁY XAY CẦM TAY PHILIPS

Xay nhanh tiện lợi
Nhuyễn mịn tức thời

26

Công suất mạnh mẽ Công nghệ ProBlend Crush

MÁY XAY CẦM TAY 27

Xay nhanh và hiệu quả chỉ bằng cách nhấn nút

Máy xay cầm tay với động cơ hiệu suất cao và thiết kế tiện 
dụng độc đáo, cung cấp hiệu quả xay nhanh và mịn chỉ 
bằng cách nhấn nút, giúp bạn tiết kiệm thời gian khi chuẩn 
bị những món ăn bổ dưỡng tự làm tại nhà mỗi ngày.

NHÓM CHẾ BIẾN THỨC ĂN VÀ NƯỚC UỐNG

MÁY XAY CẦM TAY

Thiết kế lồng xay hình tam giác và thanh 
xay lượn sóng tạo ra luồng luân chuyển tối 
ưu và lưỡi dao tiếp xúc tối đa với thực 
phẩm giúp xay nhanh và nhuyễn mịn hơn. 
Bên cạnh đó lưỡi dao được làm từ thép 
không gỉ vừa tiện vệ sinh vừa tăng độ bền 
sử dụng.

Phần dưới của thanh máy xay có dạng gợn 
sóng đặc biệt, đảm bảo không văng thức 
ăn ra ngoài hoặc bị bẩn trong khi trộn.



Phụ kiện đa dạng
Nhỏ gọn mà vô cùng đa năng với các phụ 
kiện đi kèm thật tiện lợi - que đánh trứng, 
cối xay khô nhỏ, cối xay khô lớn, cốc đựng. 

Máy xay cầm tay

HR2531 HR2534 HR2537
Hệ thống tháo một nút
Dễ dàng tháo lắp các phụ kiện bằng cách nhấn nút để có thể sử dụng
nhiều chức năng khác nhau.

Động cơ 650 W mạnh mẽ
Cho hiệu suất xay cao để bạn chế biến nhiều món ăn ngon miệng ngay
tại nhà.

28 MÁY XAY CẦM TAY 29

NHÓM CHẾ BIẾN THỨC ĂN VÀ NƯỚC UỐNG

MÁY XAY CẦM TAY
NHÓM CHẾ BIẾN THỨC ĂN VÀ NƯỚC UỐNG

MÁY XAY CẦM TAY

Dễ dàng vệ sinh 
Lưỡi dao có thể 
tháo rời và vệ 
sinh dễ dàng 
dưới vòi nước.

Thiết kế tiện dụng
Các nút điều khiển 
dễ thao tác.

Công suất

Công nghệ ProMix chống văng

Hệ thống tháo một nút

Cối xay bằng nhựa kháng vỡ

Thân máy xay

Lưỡi dao bằng thép không rỉ

Tốc độ xay

650 W

1 tốc độ

Nhựa

650 W

1 tốc độ

Kim loại

650 W

1 tốc độ

Kim loại

GBL: 799,000 đ GBL: 950,000 đ GBL: 1,689,000 đ



MÁY ÉP TRÁI CÂY PHILIPS

Tối ưu dinh dưỡng
Tiết kiệm thời gian

30 MÁY ÉP TRÁI CÂY 31

NHÓM CHẾ BIẾN THỨC ĂN VÀ NƯỚC UỐNG

MÁY ÉP TRÁI CÂY

0,5 L
300 W

S

2 tốc độ

GBL: 1,449,000 đ

1,5 L
500 W

M

1 tốc độ

GBL: 2,449,000 đ

2 L
800 W

XL

1 tốc độ

GBL: 3,759,000 đ

Máy ép trái cây

Dung tích - Công suất

Kích thước ống ép

Hộc chứa bã tiện dụng

Tốc độ ép

Chức năng ngăn rỉ giọt

Vòi chống văng

Lưới lọc dễ vệ sinh

Chức năng QuickClean
(Làm sạch nhanh)

HR1863HR1836HR1811



MÁY VẮT CAM VÀ MÁY XAY THỊT 33

HR1393 HR2505

Máy căn bản Máy 2 trong 1

Dung tích - Công suất

Lựa chọn tốc độ tự động

Công nghệ ChopDrop cho
hiệu suất cắt vượt trội

Vận hành dễ dàng

Lưỡi dao bằng thép 
không gỉ

Máy cắt và xay thịt 
2 trong 1

Cối xay bằng nhựa
kháng vỡ

Dễ dàng rửa với
máy rửa chén

0,7 L
450 W

1,1 L
500 W

GBL: 799,000 đ GBL: 1,319,000 đGBL: 659,000 đ

NHÓM CHẾ BIẾN THỨC ĂN VÀ NƯỚC UỐNG

MÁY VẮT CAM
NHÓM CHẾ BIẾN THỨC ĂN VÀ NƯỚC UỐNG

MÁY XAY THỊT

MÁY VẮT CAM PHILIPS

Giữ nguyên vị tự nhiên
cho món ngon bổ dưỡng

Dung tích 0,5 L

Công suất 25 W 

Thiết kế nhỏ gọn, dễ lưu trữ

Thiết kế mới của vòi giúp không bị 
nhỏ giọt

Hộc bảo quản dây dẫn tiện lợi

Dễ dàng rửa với máy rửa chén

HD2738

Máy vắt cam



NHÓM CHẾ BIẾN THỨC ĂN VÀ NƯỚC UỐNG

MÁY ĐÁNH TRỨNG
NHÓM CHẾ BIẾN THỨC ĂN VÀ NƯỚC UỐNG

MÁY SƠ CHẾ THỰC PHẨM

Công suất
Dung tích

Tốc độ

Tô truyền lực tự động

Chân đế hút chống
trượt

Tay cầm chống trượt,
dễ cầm nắm

Nút bấm để tháo
que trộn nhanh chóng

Dễ dàng vệ sinh

Dung tích 2,1 L - Công suất 800 W 

Công nghệ PowerChop

Ống đẩy thực phẩm size lớn

Cối xay sinh tố kháng vỡ

Núm xoay tốc độ được đánh 
mã màu dễ sử dụng

29 chức năng xay

MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VÀ MÁY ĐÁNH TRỨNG 35

HR7510

Máy chế biến thực phẩm Máy cầm tay Máy đa năng

GBL: 2,990,000 đ

HR3705 HR3750

300 W

5 tốc độ
+ tăng cường

GBL: 790,000 đ

450 W
5 L

5 tốc độ
+ tăng cường

(dung tích 3 L)

GBL: 1,949,000 đ



Thân thủy tinhBÌNH ĐUN PHILIPS

Thiết kế tinh tế
Hiệu suất bền lâu

BÌNH ĐUN 37

NHÓM BÌNH ĐUN

BÌNH ĐUN

HD9303 HD9306 HD9316 HD9339

Thân kim loại không gỉ

Dung tích - Công suất

Đế nhiệt phẳng giúp
đun sôi nhanh

Chế độ an toàn, tự động
ngắt điện khi nước sôi

Đế xoay 360o thuận tiện 
đặt và nhấc ấm

Mở nắp dễ dàng với 1 nút nhấn

Chỉ báo mực nước trong suốt
2 mặt, đèn LED hiện đại (khi 
đang hoạt động)

Lưới lọc tháo rời, dễ dàng vệ sinh

Chức năng giữ ấm

GBL: 630,000 đ

1,2 L - 1800 W

GBL: 749,000 đ

1,5 L - 1800 W

GBL: 1,249,000 đ

1,7 L - 1800 W

GBL: 1,299,000 đ

1,7 L - 1800 W

Nắp tháo rời

36



Bàn ủi hơi nước đứng 40
44Bàn ủi hơi nước cầm tay
46Bàn ủi hơi nước hệ thống
50Bàn ủi hơi nước OptimalTEMP
55Bàn ủi hơi nước & Bàn ủi khô
57Phân loại mặt đế bàn ủi

SẢN PHẨM CHĂM SÓC
QUẦN ÁO
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BÀN ỦI
HƠI NƯỚC ĐỨNG PHILIPS

Bàn ủi đứng hàng hiệu, chăm sóc đồ sành điệu

Bàn ủi hơi nước đứng Philips với những tính năng vượt 
trội sẽ giúp bạn chăm sóc quần áo, đặc biệt là ủi phẳng 
nếp nhăn trên các loại vải cầu kỳ (ren, lụa, xếp ly, đính 
cườm,....) một cách nhanh chóng và hoàn toàn dễ dàng.
- Công nghệ Dual Heating: ủi phẳng lì trong tích tắc.
- Ngăn chứa tinh dầu MyEssence: lưu giữ mùi hương 
yêu thích.
- Công nghệ Air-Stretch: cho kết quả ủi tối ưu.

Ngăn chứa tinh dầu
MyEssence

Với ngăn chứa đặc biệt này, 
bạn có thể thêm ngay tinh 
dầu thơm yêu thích để có thể 
lưu lại trên quần áo khi ủi.

Công nghệ đầu hút sáng 
tạo, sử dụng lực hút để 
điều chỉnh kéo nhẹ nhàng 
và giữ quần áo tiếp xúc tốt 
hơn với mặt đế ủi giúp hơi 
nước thấm sâu. Sự kết hợp 
tuyệt vời này giúp bạn đạt 
kết quả tối ưu chỉ trong 
1 lần ủi và thậm chí ủi chỉ 
với 1 tay.

Công nghệ AirStretch

Công nghệ mới làm nóng kép 
giúp tạo hơi nước nhanh 
chóng tại chân đế và đun 
nóng lần nữa ở đầu ủi, khiến 
hơi phun mạnh mẽ và tập 
trung. Ủi phẳng lì trong tích 
tắc, không có vết đọng nước 
trên mặt vải.

Công nghệ Dual Heating
làm nóng kép

BÀN ỦI HƠI NƯỚC ĐỨNG 4140

SẢN PHẨM CHĂM SÓC QUẦN ÁO

BÀN ỦI HƠI NƯỚC ĐỨNG



42

Công nghệ tự xử lý cặn*
Công nghệ độc quyền tự xử lý cặn, đảm bảo hiệu suất hơi phun 
bền lâu.

Cầu ủi dài, có thể nghiêng 300 giúp tiện lợi hơn khi ủi
Thiết kế cầu ủi có cầu vai vừa vặn, thuận tiện và dễ dàng 
hơn khi ủi vai áo. Tấm phủ đi kèm với khả năng chịu nhiệt 
cao, bề mặt thấm hơi nước và thoáng khí giúp khô nhanh 
chóng.

SẢN PHẨM CHĂM SÓC QUẦN ÁO

BÀN ỦI HƠI NƯỚC ĐỨNG
SẢN PHẨM CHĂM SÓC QUẦN ÁO

BÀN ỦI HƠI NƯỚC ĐỨNG

Hơi phun liên tục giúp khử mùi và diệt đến 
99,9 %** vi khuẩn
Hơi phun nóng giúp làm mới quần áo và diệt tới 99,9 %* vi khuẩn. Số 
lần giặt và hong khô giảm đi, tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời 
giúp quần áo bền lâu hơn.

Nghiêng
 300

Bàn chải vải đi kèm 
Giúp hơi nước thấm 
sâu trên những loại 
vải dày.

Vòi hơi nước silicon 
không chứa PVC
An toàn khi sử dụng.

* Kiểm nghiệm theo chuẩn IEC với nước có hàm lượng khoáng cao trên 500 giờ tương ứng với 5 năm sử dụng.
** Được tổ chức bên ngoài kiểm nghiệm trên các loại vi khuẩn Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans 
ATCC 10231 trong thời gian ủi hơi nước 1 phút. * Kiểm nghiệm theo chuẩn IEC với nước có hàm lượng khoáng cao trên 500 giờ tương ứng với 5 năm sử dụng.

GBL: 1,859,000 đ GBL: 2,159,000 đ GBL: 2,450,000 đ GBL: 2,999,000 đ GBL: 5,299,000 đ GBL: 5,999,000 đ GBL: 8,599,000 đ

GC482 GC518 GC485 GC487 GC558 GC576 GC625

COMFORT TOUCH EASY TOUCH PLUS ALIBABA

BÀN ỦI HƠI NƯỚC ĐỨNG 43

Công nghệ Dual Heating
Mặt đế OptimalTEMP 

Đầu ủi FlexHead  
Ngăn chứa tinh dầu
MyEssence

Công nghệ AirStretch
Mặt đế SmartFlow

Thiết kế tinh tế, tiện lợi,
phụ kiện đa dạng 

Chức năng xả cặn

Tự động ngắt điện khi 
không sử dụng

Chế độ hơi phun
Hơi phun liên tục

w Công suất
Dung tích ngăn chứa nước 

2 chế độ
32 g/phút

Găng tay,
móc treo

1600 W
1,4 L

 Cầu ủi StyleBoard, 
khung cầu vai, 
khóa cố định, 

móc treo, bàn chải

5 chế độ
40 g/phút

2000 W
1,8 L

Găng tay, móc 
treo, kẹp tạo ly, 

bàn chải

1600 W
1,6 L

5 chế độ
32 g/phút

Găng tay,
móc treo

1800 W
1,4 L

2 chế độ
35 g/phút

 Cầu ủi StyleMat,
găng tay, 
móc treo

3 chế độ
35 g/phút

1800 W
1,4 L

 Khung cầu vai,
 khóa cố định, găng 
tay, móc treo, kẹp 

tạo ly, bàn chải 

5 chế độ
42 g/phút

2200 W
1,8 L

3 chế độ + Eco
35 g/phút

tăng cường: 90 g

Cầu ủi 
nghiêng 300,

găng tay, bánh xe

Tự xử lý cặn*

2200 W
2 L



SHT3020SHT3010

Mặt đế ủi hơi nước bằng kim loại

SẢN PHẨM CHĂM SÓC QUẦN ÁO

BÀN ỦI HƠI NƯỚC CẦM TAY
Bàn ủi hơi nước cầm tay

BÀN ỦI HƠI NƯỚC CẦM TAY 45

Công suất

GBL: 1,429,000 đ

120 ml
(có thể tháo rời)

1000 W

30 giây

20 g/phút

99,9 %*

GBL: 1,199,000 đ

1000 W

30 giây

20 g/phút

99,9 %*

100 ml
(có thể tháo rời)Dung tích ngăn chứa nước

Thời gian làm nóng

Hơi phun liên tục

Tay cầm gấp gọn, túi vải đi kèm

An toàn trên mọi loại vải có thể 
ủi được

Khử mùi & diệt khuẩn

* Được tổ chức bên ngoài kiểm nghiệm trên các loại vi khuẩn Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 
trong thời gian ủi hơi nước 1 phút.

BÀN ỦI HƠI NƯỚC CẦM TAY PHILIPS

Giải pháp tiện lợi
và nhỏ gọn
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Ủi nhanh chóng với hơi phun thẳng đứng
linh hoạt, mạnh mẽ gấp 2 lần*

Bàn ủi hơi nước hệ thống Philips là bàn ủi nhanh và 
mạnh mẽ nhất thế giới với các công nghệ mới đột phá.
- Hơi phun mạnh mẽ, liên tục và nhiều hơn gấp 2 
lần*: ủi nhanh hơn.
- Công nghệ Nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP độc 
quyền của Philips: không cần bất cứ thao tác điều 
chỉnh nhiệt độ nào.

SẢN PHẨM CHĂM SÓC QUẦN ÁO

BÀN ỦI HƠI NƯỚC HỆ THỐNG

BÀN ỦI HƠI NƯỚC HỆ THỐNG 47* So với bàn ủi hơi nước Philips Azur Performer của Philips

Hơi phun tăng cường tối đa lên đến 450 
gram giúp ủi phẳng nhanh chóng những 
nếp gấp khó nhất trên chất liệu vải dày cũng 
như giúp khử trùng áo quần hay rèm cửa.

Công nghệ đột phá này tự động xác lập 
nhiệt độ lý tưởng, mà không cần thêm bất 
cứ thao tác điều chỉnh nào, để thích ứng với 
các loại vải khác nhau.
Quần áo của bạn từ lụa đến jeans sẽ được ủi 
thẳng một cách dễ dàng.

Công nghệ OptimalTEMP
Tối ưu hóa nhiệt độ, 100% không cháy

Hơi phun mạnh mẽ liên tục
nhiều hơn gấp 2 lần*

BÀN ỦI HƠI NƯỚC HỆ THỐNG
PHILIPS PERFECT CARE
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Tự động ngắt điện khi không sử dụng
An toàn và tiết kiệm điện với tính năng tự động ngắt điện khi không 
sử dụng trong vài phút.

Đi kèm ngăn chứa vôi hóa, không cần hộp dung dịch tẩy 
cặn, tiết kiệm chi phí
Hệ thống tẩy cặn tích hợp Smart Calc Clean của chúng tôi sẽ 
nhắc nhở bạn khi nào cần tẩy sạch cặn bám. Bàn ủi đi kèm 
ngăn chứa để thu gom cặn vôi dễ dàng. Không cần dùng 
đến hộp dung dịch tẩy cặn, tiết kiệm chi phí phát sinh.

Ngăn chứa nước lớn để sử dụng lâu hơn
Ngăn chứa nước trong suốt có dung tích lớn 1,5 lít cho phép bạn ủi 
liên tục tới 1,5 giờ đồng hồ. Với cửa châm nước lớn, bạn có thể xem 
rõ ràng còn dư bao nhiêu nước trong ngăn và dễ dàng châm đầy 
nước lại bất kỳ lúc nào.

Nhẹ và nhỏ gọn để sử dụng và cất giữ dễ dàng
Trọng lượng nhẹ và kích cỡ nhỏ gọn để cất giữ gọn gàng và 
đặt vừa vặn trên ván ủi. Công nghệ ProVelocity độc quyền 
giúp bộ tạo hơi nước trở nên nhỏ gọn hơn bao giờ hết.

BÀN ỦI HƠI NƯỚC HỆ THỐNG 49

GBL: 5,189,000 đ

Nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP,
100% không cháy

Mặt đế SteamGlide Plus

Chức năng xả cặn nhanh dễ dàng
với ngăn chứa vôi hóa đi kèm

Tự động ngắt điện khi không sử dụng

w Công suất bàn ủi 2400 W
Áp suất bơm 6,5 ba-rơ

Dung tích ngăn chứa nước 1,5 L,
có thể tháo rời

Hơi phun liên tục 120 g/phút
Hơi phun tăng cường 450 g

GC7933

Bàn ủi hơi nước hệ thống
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100% không cháy

Dòng bàn ủi cảm ứng nhiệt Philips OptimalTEMP thông 
minh và mạnh mẽ giúp bạn ủi mọi nếp nhăn trên tất cả 
chất liệu vải có thể ủi được một cách nhanh chóng và 
hoàn toàn dễ dàng mà không lo cháy.
- Công nghệ nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP độc 
quyền của Philips: không cần bất cứ thao tác điều 
chỉnh nhiệt độ nào.
- Công nghệ cảm biến hơi phun tự động DynamiQ: 
ủi thông minh và thuận tiện.

BÀN ỦI HƠI NƯỚC OPTIMAL TEMP 51* So với bàn ủi hơi nước Philips Azur Performer của Philips

Công nghệ này là sự  kết hợp hoàn hảo giữa 
động cơ hơi nước mạnh mẽ và bộ xử lý điều 
khiển thông minh, giúp duy trì nhiệt độ ổn 
định ở mức 1300C và giao động dưới 1400C. 
Đây là nhiệt độ an toàn cho tất cả các loại vải 
có thể ủi được, kể cả vải voan và lụa.

Vị trí cảm biến nằm ở tay cầm để cảm nhận 
chính xác tất cả chuyển động của bàn ủi. 
Hơi nước sẽ tự động bắt đầu khi di chuyển 
bàn ủi và ngưng lại khi dừng.

Công nghệ DynamiQ
Cảm biến hơi phun tự động

Công nghệ OptimalTEMP
Tối ưu hóa nhiệt độ, 100% không cháy

SẢN PHẨM CHĂM SÓC QUẦN ÁO

BÀN ỦI HƠI NƯỚC OPTIMAL TEMP

BÀN ỦI HƠI NƯỚC PHILIPS
OPTIMAL TEMP
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BÀN ỦI HƠI NƯỚC OPTIMAL TEMP 53

SẢN PHẨM CHĂM SÓC QUẦN ÁO

BÀN ỦI HƠI NƯỚC OPTIMAL TEMP
SẢN PHẨM CHĂM SÓC QUẦN ÁO

BÀN ỦI HƠI NƯỚC OPTIMAL TEMP

Hơi nước IONIC
Chế độ hơi nước IONIC tạo ra các luồng hơi nước ion hóa phun mạnh 
và sâu, đảm bảo ủi hợp vệ sinh hơn theo từng nhu cầu về trang phục 
của bạn.

Công suất 3000 W để làm nóng nhanh
Công suất mạnh để bàn ủi làm nóng nhanh và ủi hiệu quả giúp bạn 
ủi thẳng quần áo nhanh chóng.

Mặt đế SteamGlide Advanced
Đế ủi được làm bằng thép không gỉ, cứng hơn gấp hai lần 
so với đế bằng nhôm thông thường. Mặt đế được phủ 6 
lớp, bao gồm lớp titan cải tiến, cho bàn ủi lướt êm vượt trội 
và ủi phẳng quần áo nhanh hơn.

Công nghệ hơi phun mạnh mẽ Turbo
Bơm tăng cường hơi nước tích hợp của Philips cung cấp 
hơi phun mạnh và liên tục lên tới 50% để ủi phẳng các 
nếp nhăn trên quần áo nhanh và dễ dàng hơn.

Công nghệ OptimalTEMP
100% không cháy

Cảm biến hơi phun tự động DynamiQ
và 4 chế độ hơi phun

Mặt đế

Hơi phun liên tục - tăng cường

Chức năng xả cặn

Hệ thống ngăn rỉ giọt

Tự động ngắt điện khi không sử dụng

Công suất

Bàn ủi hơi nước OptimalTEMP

Dung tích ngăn chứa nước

GC3920 GC5039GC4938

GBL: 2,499,000 đ

2500 W

300 ml

45 g/ phút - 180 g

Đèn báo

SteamGlide Plus 
lướt êm & bền vượt trội

75 g/phút - 260 g

GBL: 4,149,000 đ

3000 W

350 ml

Đèn báo (Xả vôi hóa nhanh 
trong 15 giây)

SteamGlide Advanced
hiện đại nhất, lướt êm tối ưu

GBL: 3,199,000 đ

3000 W

330 ml

55 g/ phút - 240 g

Đèn báo (Xả vôi hóa nhanh 
trong 15 giây)

SteamGlide Plus
lướt êm & bền vượt trội
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Công suất 1000 W

Mặt đế Aluminium chống trầy xước

Đèn báo sẵn sàng

Đầu bàn ủi nhọn, dễ dàng đi vào 
rãnh cúc áo, cầu vai

Núm vặn điều chỉnh nhiệt độ

Dây quấn gọn

HD1172

BÀN ỦI HƠI NƯỚC & BÀN ỦI KHÔ 55

SẢN PHẨM CHĂM SÓC QUẦN ÁO

BÀN ỦI HƠI NƯỚC
SẢN PHẨM CHĂM SÓC QUẦN ÁO

BÀN ỦI KHÔ

w Công suất

Ngăn chứa nước

Hơi phun liên tục - 
tăng cường

Mặt đế

Phun tia giúp làm
ẩm vải

Tự động ngắt điện khi 
không sử dụng

Chức năng xả cặn

Hệ thống ngăn rỉ giọt

Bàn ủi hơi nước dòng phổ thông Bàn ủi khô

GC1426 GC1740 GC1756 GC2676 GC2992 GC2997 DST3030 DST3040

1400 W

160 ml

Non-Stick
chống dính

18 g/phút
65 g

GBL: 579,000 đ

2000 W

220 ml

Non-Stick
chống dính

25 g/phút
90 g

GBL: 699,000 đ

2000 W

220 ml

Ceramic
chống dính

25 g/phút
100 g

GBL: 999,000 đ

2400 W

300 ml

Ceramic
chống dính

40 g/phút
180 g

GBL: 1,409,000 đ

2300 W

320 ml

SteamGlide
chống dính

40 g/phút
150 g

GBL: 1,549,000 đ

2400 W

320 ml

SteamGlide
chống dính

40 g/phút
160 g

GBL: 1,999,000 đ

2400 W

300 ml

Ceramic
chống dính

40 g/phút
180 g

GBL: 1,199,000 đ

2600 W

300 ml

Ceramic
chống dính

40 g/phút
200 g

GBL: 1,499,000 đ GBL: 369,000 đ

BÀN ỦI KHÔ PHILIPS

Kinh tế và bền bỉ



PHÂN LOẠI CÁC MẶT ĐẾ BÀN ỦI 57

SẢN PHẨM CHĂM SÓC QUẦN ÁO

PHÂN LOẠI CÁC
MẶT ĐẾ BÀN ỦI

Lướt êm

Chống trầy xước

Mặt đế chống mòn
Cho hiệu quả ủi dài lâu

Phủ gốm
Chống mài mòn tối đa

Phủ Titanium cao cấp
Cho hiệu quả lướt tốt nhất

Mặt nhôm không gỉ
Chống trầy xước tốt nhất

Phủ Sol-gel
Chống trầy xước và
lướt êm vượt trội

Chất liệu chống dính
Lướt dễ dàng trên mọi 
loại vải

Lướt êm

Non-Stick

Bàn ủi hơi nước PhilipsBàn ủi khô Philips

Lướt êm và 
chống trầy xước

Ceramic

Lướt êm tối ưu
và chống trầy 
xước vượt trội

SteamGlide
Plus

Lướt êm tối ưu và 
chống trầy xước 

hiện đại nhất

T-ionicGlide/
SteamGlide
Advanced

Lướt cơ bản

Aluminium

Lướt êm vượt trội
và chống trầy xước

SteamGlide
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Máy hút bụi không dây

Máy hút bụi có hộc chứaMáy hút bụi không dây 60

66Máy hút bụi có hộc chứa

SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
NHÀ CỬA
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MÁY HÚT BỤI KHÔNG DÂY 61

Công nghệ hiện đại,
Siêu nhanh, siêu sạch

Máy hút bụi không dây SpeedPro & Aqua với những 
tính năng vượt trội và thiết kế hiện đại với khả năng 
vươn dài để hút sạch bụi bẩn ở những chỗ khó tiếp cận 
nhất, ví dụ như chân tường, các góc phòng, góc nhà, 
bên dưới gầm giường, gầm cầu thang, tủ quần áo,... 
Máy được trang bị đầu hút xoay 1800 thu gom hết bụi 
bẩn, giúp bạn vệ sinh nhà cửa nhanh chóng và hiệu quả.

MÁY HÚT BỤI KHÔNG DÂY PHILIPS

Hệ thống hút bụi và lau sàn độc đáo kiểm soát việc tháo 
nước để duy trì độ ướt tối ưu trong quá trình vệ sinh cho 
tất cả các loại sàn cứng. Có thể giặt các tấm đệm vi sợi 
bằng tay hoặc bằng máy giặt. 
Lưu ý : Bàn đạp AquaBoost của dòng SpeedPro Aqua giúp 
làm tăng lượng nước để làm sạch nhiều bụi bẩn nhanh 
hơn. Khoang chứa nước 280 ml.

Hệ thống lau nhà độc đáo
Hút bụi và lau sàn trong 1 lần di chuyển

ĐỒ DÙNG DỌN DẸP NHÀ CỬA

MÁY HÚT BỤI KHÔNG DÂY

Nhẹ lướt như bay, 
sạch nhanh mạnh mẽ
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ĐỒ DÙNG DỌN DẸP NHÀ CỬA

MÁY HÚT BỤI KHÔNG DÂY

Động cơ PowerBlade
Thiết kế cho tốc độ không khí cao (lên đến 800 L/phút) giúp hút mạnh và 
chính xác mọi bụi bẩn. Tăng hiệu quả hút cao trong thời gian dài.

Pin sạc nhanh cho hoạt động bền bỉ
Điện áp pin 18V với thời gian sạc 5 tiếng cho thời gian sạc sử dụng 
dài đến 40-50 phút (tùy model).

Thiết kế thân máy nhỏ gọn
Cán máy có thể áp sát mặt sàn, luồn vào các góc hẹp. Thân 
máy có thể gỡ ra, ráp ngắn lại tiện cho việc hút nệm, hút 
salon hoặc hút bụi rèm cửa...

Bộ lọc cao cấp 3 lớp, có thể rửa được
Hệ thống lọc chặn được tới 99% phấn hoa và bào tử 
nấm mốc, lọc không khí sạch trong động cơ để đảm bảo 
tốc độ không khí cao và hiệu suất sử dụng bền lâu. Bộ 
lọc có thể rửa đảm bảo tốc độ không khí cao trong thời 
gian lâu hơn*.

* Rửa bộ lọc 2 tuần một lần bằng tay để đạt hiệu suất tối ưu. Giũ cho đến khi thấy nước sạch. Để khô trong 24 giờ 
trước khi sử dụng lại. Thay đổi mới từ viền bộ lọc màu đen sang màu cam.

Công nghệ PowerCyclone 7 với thiết kế khí 
động học đặc biệt, giúp lực hút mạnh hơn, 
tách không khí sạch và hút bụi tốt hơn đảm 
bảo hiệu quả làm sạch tối ưu thông qua 
3 bước:
- Bước 1: Không khí mang bụi được hút vào 
dễ dàng.
- Bước 2: Đường dẫn khí hình cong nhanh 
chóng đẩy không khí rơi vào vòng xoắn ốc, 
tại hộc phân tách bụi.
- Bước 3: Phía trên cùng của cơn lốc xoáy, 
bụi sẽ bị tách rời khỏi không khí và dời sang 
hộc chứa bụi.

Công nghệ 
PowerCyclone 7

Với cấu trúc này việc hút bụi bẩn tốt hơn, 
không chỉ phía trước, hai bên mà còn các 
góc khe hẹp giúp hút sạch bụi bẩn 1 cách 
chính xác và mạnh mẽ trên tất cả các loại 
sàn. Đầu hút zig-zag cải tiến được cấp bằng 
sáng chế, thu hẹp đường đi không khí, vì 
vậy luồng khí được tăng tốc đẩy các hạt bụi 
vào hộc chứa nhanh hơn. Một số mẫu máy 
còn tích hợp đèn LED phía trước và 2 bên 
hông đầu hút để thuận tiện cho việc quan 
sát và hút bụi trong các hốc tối.

Đầu hút
xoay 1800 độc đáo

ĐỒ DÙNG DỌN DẸP NHÀ CỬA

MÁY HÚT BỤI KHÔNG DÂY
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MÁY HÚT BỤI KHÔNG DÂY 65

XC4201

Mercury

GBL: 6,479,000 đ

Ngăn chứa bụi kép độc đáo, thu gom bụi 
hiệu quả.
Dung tích 0,25 L

Pin Li-Ion 14,4 V (2,500 Ahm)
Sử dụng 30 phút/ Sạc 5 giờ

Dễ dàng trút sạch hộc bụi chỉ với một 
nút bấm

Đầu hút có động cơ với trục chổi xoắn 
chống rối tóc

Lọc đến 99%* với hệ thống lọc 3 lớp

Máy nhỏ gọn áp sát mặt sàn

* Chặn được tới 99% các hạt nhỏ cỡ 0,3 micromet.
Các kiểm tra được thực hiện theo IEC60312/EN60312

ĐỒ DÙNG DỌN DẸP NHÀ CỬA

MÁY HÚT BỤI KHÔNG DÂY
ĐỒ DÙNG DỌN DẸP NHÀ CỬA

MÁY HÚT BỤI KHÔNG DÂY
SpeedPro

Dung tích hộc chứa bụi

FC6721

GBL: 5,999,000 đ

0,4 L

PowerCyclone 7

18 V
Sử dụng 40 phút/ sạc 5 giờ

FC6723

GBL: 7,199,000 đ

0,4 L

PowerCyclone 7

18 V
Sử dụng 30 phút/ sạc 5 giờ

GBL: 10,499,000 đ

SpeedPro Aqua

FC6728

0,4 L

PowerCyclone 7

21,6 V
Sử dụng 50 phút/ sạc 5 giờPin Li-Ion

(tích hợp đèn LED) (tích hợp đèn LED)Đầu hút mỏng, xoay1800

Động cơ PowerBlade

Công nghệ PowerCyclone
hút mạnh mẽ

Chế độ AquaBoost
giúp làm sạch sâu hơn

PowerPro Aqua

FC6404

Dễ dàng vệ sinh bộ lọc và
thân máy

Kết hợp hút bụi và lau sàn
chỉ trong 1 lần di chuyển

Thích hợp cho mọi loại sàn

GBL: 7,490,000 đ

0,6 L

PowerCyclone 4

18 V
Sử dụng 40 phút/ sạc 5 giờ



Công nghệ PowerCyclone 8 sử dụng tác 
động lốc xoáy mạnh mẽ để tăng tối đa 
luồng khí và kích hoạt sức hút tối đa. Tốc 
độ luồng khí được tăng cực nhanh trong 
khoang hình trụ giúp loại sạch bụi ra 
khỏi không khí ở tốc độ > 185 km/giờ 
một cách hiệu quả, đảm bảo sức hút cao 
trong thời gian dài hơn cho hiệu quả 
làm sạch vượt trội.

Công nghệ PowerCyclone 8
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Hệ thống lọc Allergy H13

Hệ thống lọc Allergy H13 chặn được 
> 99,9 % các hạt bụi nhỏ, bao gồm phấn 
hoa, lông thú nuôi và hạt bụi, bảo vệ 
những người bị dị ứng. Cấp độ lọc tương 
đương với HEPA 13**.

ĐỒ DÙNG DỌN DẸP NHÀ CỬA

MÁY HÚT BỤI CÓ HỘC CHỨA

Lực hút siêu mạnh,
Lọc sạch 99,9%* bụi siêu nhỏ

Máy hút bụi có hộc chứa của Philips mang đến hiệu quả 
dọn dẹp tối ưu cho không gian trong nhà bạn.

Công nghệ khí động học, PowerCyclone 8 giúp tách 
rời bụi bẩn và không khí sạch một cách dễ dàng. 
Đầu hút cải tiến TriActive+ kết hợp cùng bộ lọc chất 
gây dị ứng H13** giúp làm sạch mọi mặt sàn đơn 
giản và hiệu quả hơn.

•

•

* Hiệu suất thu gom và lọc bụi được thử nghiệm trên HF có công cụ có kẽ hở theo tiêu chuẩn DIN EN60312-1:2013.
** Cấp độ lọc được thử nghiệm theo EN60312-1-2017 và tương đương với HEPA 13.

MÁY HÚT BỤI CÓ HỘC CHỨA PHILIPS

Lực hút cao, làm sạch hiệu quả
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ĐỒ DÙNG DỌN DẸP NHÀ CỬA

MÁY HÚT BỤI CÓ HỘC CHỨA
ĐỒ DÙNG DỌN DẸP NHÀ CỬA

MÁY HÚT BỤI CÓ HỘC CHỨA

Ngăn chứa bụi có thể trút sạch bụi dễ dàng
Ngăn chứa bụi được thiết kế cẩn thận để xử lý bụi bẩn đã thu gom mà 
không tạo ra đám mây bụi.

Khớp nối Active Lock
Các bộ phận được tháo lắp dễ dàng.

Đầu chải bụi tích 
hợp trên tay cầm
Dùng cho đồ nội 
thất, mặt phẳng và 
vải bọc.

Phụ kiện đa dạng
Bộ phụ kiện đính 
kèm trên thân máy.

Đầu hút cải tiến Multi Clean
Đầu hút Multi Clean giúp làm sạch kỹ lưỡng trên tất cả 
các loại sàn. Đầu hút được thiết kế để bám sát lên mặt 
sàn, đảm bảo khả năng thu gom bụi tối ưu kể cả những 
hạt bụi mịn.

Máy hút bụi có hộc chứa

Công suất máy
Dung tích hộc chứa bụi

Công nghệ PowerCyclone

GBL: 2,599,000 đ

1800 W
1,3 L

PowerCyclone 4

XB2023

GBL: 3,109,000 đ

1800 W
1,5 L

PowerCyclone 5

FC9350

Bộ lọc EPA 10: Lọc sạch
trên 90% bụi siêu nhỏ

GBL: 3,499,000 đ

1900 W
1,5 L

PowerCyclone 5

FC9351

Bộ lọc chất gây dị ứng 
(Allergy H13*)

Đầu chải bụi tích hợp
trên tay cầm

Khớp nối Active Lock

Đầu hút Tri Active

Đầu hút cải tiến, thích hợp 
với mọi loại sàn

GBL: 5,189,000 đ

2000 W
2 L

PowerCyclone 8

FC9728
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*Thử nghiệm giảm tỷ lệ vi sinh vật bởi Airmid Health group Ltd, được thực hiện trong buồng 28,5 m3 có chứa vi-rút cúm A (H1N1) trong không khí. 
Bản thân máy lọc không khí không chống lại COVID-19 nhưng có thể là một phần của việc bảo vệ bản thân và gia đình sở hữu không khí trong lành. 

Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ

Với đội ngũ hơn 100 nhà khoa học, các bác sĩ và kỹ sư chuyên ngành, Philips tiên 
phong trong lĩnh vực phát triển và cải tiến công nghệ y tế với bề dày lịch sử đáng tự 
hào. Tiếp nối hành trình, Philips chính thức ra mắt Máy lọc không khí Philips 3000i và 
2000i series – dòng sản phẩm sở hữu đột phát mới về công nghệ, giúp cải thiện chất 
lượng không khí trong nhà, ngăn chặn các chất gây ô nhiễm, vi khuẩn và vi-rút.
Để hỗ trợ cải thiện chất lượng không khí, các dòng máy lọc mới của Philips được cải 
tiến với khả năng loại bỏ tới 99,9 %3 vi-rút và aerosol (hay còn gọi là khí dung) ra khỏi 
không khí. Nhờ bộ lọc Philips NanoProtect HEPA, máy cũng hỗ trợ loại bỏ đến 99,9 % 
các hạt bụi trong không khí với kích thước nhỏ tới 0,003 micron4 (tương đương 3nm) 
- nhỏ hơn loại vi-rút nhỏ nhất5 từng được phát hiện khi đi qua bộ lọc. Hiệu suất lọc 
này được kỳ vọng sẽ đạt hiệu quả tương tự với các giọt khí dung có thể chứa vi-rút.

Theo các thống kê gần đây, không khí trong không gian lớn thực chất có mức độ ô nhiễm cao hơn không khí bên 
ngoài gấp 2-5 lần1 và thường chứa các hạt bụi mịn PM2.5, các chất gây dị ứng, vi khuẩn, khí độc hại cũng như 
chịu tác động từ độ ẩm không khí. Nhiều tác nhân gây ô nhiễm ẩn náu trong các không gian sống hiện tại, làm 
tăng nguy cơ mắc phải các bệnh mạn tính như hen suyễn hoặc viêm mũi dị ứng, ảnh hưởng đến hơn 20%2 dân 
số toàn cầu hiện nay.

Những yếu tố này xuất phát từ các hoạt động hàng ngày không thể ngăn chặn, vì vậy giải pháp hữu hiệu nhất là 
lọc sạch không khí trong nhà, giảm thiểu tối đa các yếu tố gây hại.

* Giọt khí dung: hạt bay lơ lửng trong không khí có thể chứa vi rút.
* Bụi mịn PM2.5: xuất phát từ khói thuốc lá, nấu ăn, nhang, đèn dầu, nến, lò sưởi....
* Vi khuẩn và virus: có khả năng lây nhiễm và gây bệnh.
* Chất gây dị ứng: có trong bụi, phấn hoa, mạt bụi trong nhà, nấm mốc và vảy da thú cưng.
* Khí độc hại trong không khí: là hợp chất hữu cơ dễ bay hơi phát tán từ các vật liệu trang trí nội thất, xây 
dựng, sản phẩm làm sạch, sản phẩm chăm sóc cá nhân.

1 Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EFA).
2 Hiện trạng các bệnh dị ứng phổ biến ở Đức, AllergoJ int., 2016.

TÁC DỤNG CỦA MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

3 Thử nghiệm giảm tỷ lệ vi sinh vật bởi Airmid Health group Ltd. Thử nghiệm được thực hiện trong buồng 28,5 m3 có 
chứa vi-rút cúm A (H1N1) trong không khí. Bản thân máy lọc không khí sẽ không chống lại COVID-19 nhưng có thể là 
một phần của kế hoạch trong việc bảo vệ bản thân và gia đình sở hữu không khí trong lành (Cơ quan Bảo vệ Môi 
trường Hoa Kỳ).
4 Từ không khí đi qua bộ lọc, được iUTA kiểm tra bằng khí dung NaCI theo tiêu chuẩn DIN71460-1.
5 Tài liệu hỗ trợ về kích thước của Corona Vi-rút [// Nguồn tham khảo: s Vargaet al. The Lancet 2020, Vol 395, ngày 30 
tháng 5, e100; Kích thước của SARS-CoV-2: 60 -140 nanomet].

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ PHILIPS
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Sự kết hợp ưu việt của thiết kế khí động 
học và bộ lọc Philips NanoProtect HEPA, 
hỗ trợ loại bỏ đến 99,97% các hạt bụi 
trong không khí với kích thước nhỏ tới 
0,003 micron*  - nhỏ hơn loại vi-rút nhỏ 
nhất từng được phát hiện khi đi qua 
bộ lọc. Hiệu suất lọc này được kỳ vọng 
sẽ đạt hiệu quả tương tự với các giọt khí 
dung có thể chứa vi-rút.

Công nghệ 
VitaShield

Cảm biến AeraSense chuyên nghiệp quét 
không khí chính xác 1000 lần một giây để 
phát hiện các chất ô nhiễm có hại và chọn 
tốc độ phù hợp với mọi môi trường một 
cách thông minh.
Cảm biến hiển thị chất lượng không khí 
trong thời gian thực, hiển thị mức độ chất 
gây dị ứng và PM2.5 dưới dạng chỉ số và 
vòng màu trực quan từ màu xanh lam 
(không có hạt bụi nhỏ và chất gây dị ứng) 
đến màu đỏ (nhiều hạt bụi nhỏ và chất gây 
dị ứng).

      Công nghệ
cảm biến AeraSense

Thời gian sử dụng bộ lọc:

- FY0194/30 (AC0820): 12 tháng*

BỘ LỌC HEPA

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

Lọc 2 lớp với NanoProtect HEPA và bộ tiền 
lọc chặn được các hạt siêu mịn nhỏ đến 
kích thước 0,003 micron**, giúp bạn tránh 
bị phơi nhiễm bụi mịn PM2.5, vi khuẩn, 
phấn hoa, bụi, lông thú cưng, khí và các 
chất ô nhiễm khác.

*Từ không khí đi qua bộ lọc, được kiểm tra với sol khí NaCl bởi iUTA theo DIN71460-1.

BỘ LỌC HEPA TÍCH HỢP 3 LỚP

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

Thời gian sử dụng bộ lọc: 

- FY3430/30 (AC3033): 36 tháng*

- FY2180/30 (AC2936): 36 tháng*

Lớp tiền lọc chặn được bụi và lông tóc.

Lớp lọc than hạt tính sẽ loại bỏ khí 
độc hại và mùi lạ.

Lớp lọc NanoProtect HEPA sẽ lọc
các hạt bụi siêu nhỏ cỡ 0,003 micron**.

MÀNG LỌC 3 LỚP RIÊNG BIỆT

Lớp 1 lọc thô bên ngoài.
Lớp 2 lọc than hoạt tính: khử mùi hôi.

Lớp 3 lọc Hepa: lọc và giữ lại các chất gây 
dị ứng như phấn hoa, hóa chất hữu cơ bay 
hơi độc hại, nấm mốc và virus, vi khuẩn.

*Tùy theo thói quen sử dụng & mức độ ô nhiễm của không khí.
**Từ không khí đi qua bộ lọc, được kiểm tra với sol khí NaCl bởi iUTA theo DIN71460-1.

Thời gian sử dụng bộ lọc (AC1215): 
- FY1410: 12 tháng*       - FY1413: 12 tháng*

Thời gian sử dụng bộ lọc: 

- FY1700/30 (AC1715): 12 tháng*
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Tích hợp ứng dụng Clean Home+ tiện lợi
Điều khiển máy lọc không khí và kiểm tra chất lượng không khí ở nhà mọi 
lúc mọi nơi.

Màn hình hiển thị 3 tùy chọn khác nhau là IAI chất gây dị ứng, bụi mịn PM2.5, khí 
gas độc hại giúp nhanh chóng kiểm tra chất lượng không khí trong nhà theo thời 
gian thực và an tâm hơn về sức khỏe của bản thân và cả gia đình.

Điều chỉnh ánh sáng tự động
Tự động điều chỉnh theo môi trường trong phòng giúp nhìn rõ mọi 
chức năng điều khiển.

Lưu thông không 
khí 3600

Lọc không khí 
nhanh chóng và 
hiệu quả hơn.

Làm sạch tự động 
thông minh
Cảm biến chất lượng 
không khí theo thời gian 
thực và tự động loại bỏ 
hạt bụi nhỏ, khí độc hại 
và chất gây dị ứng.

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

Dễ dàng theo dõi, điều khiển và kiểm tra chất lượng 
không khí trong nhà

Clean Home+

Kiểm tra chất lượng 
không khí nhanh chóng

Dễ dàng điều khiển,
theo dõi từ xa

Thoải mái cập nhật
thông tin hữu ích

Theo dõi tình trạng
bộ lọc

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ
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Công suất
Mức độ ồn
Diện tích phòng lọc tối đa
Tốc độ phân phối không khí sạch

W

Màn hình hiển thị và phản hồi 
chất lượng không khí

AC1215

Khóa trẻ em an toàn

AC2936AC1715 AC3033

Clean
Home+

Kết nối ứng dụng Clean Home+
tiện lợi

AC0820

Hiệu suất bộ lọc
Lọc hạt siêu mịn 0,003 micron
Lọc PM 2.5: 99 %
Lọc vi rút H1N1: 99,9 %
Lọc vi khuẩn: 99,9 %

Lọc hạt siêu mịn 0,003 micron
Lọc PM 2.5
Lọc vi-rút và khí dung: 99,9 %
Lọc chất gây dị ứng: 99,99 %

Lọc hạt siêu mịn 0,003 micron
Lọc PM 2.5: 99 %
Lọc vi rút H1N1: 99,9 %
Lọc vi khuẩn: 99,9 %

Lọc hạt siêu mịn 0,003 micron
Lọc PM 2.5: 99 %
Lọc vi rút H1N1: 99,9 %
Lọc vi khuẩn: 99,9 %

Lọc hạt siêu mịn 0,003 micron
Lọc hạt cỡ nhỏ 0,3 µm: 99,5 %
Lọc vi rút H1N1: 99,9 %
Lọc vi khuẩn: 99 %

Chế độ

Công nghệ AeraSense

Chế độ làm sạch tự động với
cảm biến PM2.5 thông minh

Công nghệ VitaShield

Cảnh báo thay bộ lọc

GBL: 6,450,000 đ

50 W
33 dB(A)

63 m2

270 m3/h

Đèn báo theo mã màu

6

GBL: 6,890,000 đ

27 W
15 - 50 dB(A)

78 m2

300 m3/h

Đèn báo theo mã màu
và chỉ số hiển thị

5

GBL: 10,990,000 đ

46 W
30-65 dB(A)

Đèn báo theo mã màu
và chỉ số hiển thị

85 m2

330 m3/h

4

(chỉ báo trạng thái bộ lọc)

GBL: 12,990,000 đ

55 W
33-66 dB(A)

104 m2

400 m3/h

Đèn báo theo mã màu
và chỉ số hiển thị

5

(chỉ báo trạng thái bộ lọc)

GBL: 4,450,000 đ

Đèn báo theo mã màu

22 W
35-61 dB(A)

49 m2

190 m3/h

3

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ PHILIPS NALA AC1715

Lọc sạch đến 99,9% các hạt nhỏ hơn cả vi-rút*

* Lọc 99,97% các hạt nhỏ cỡ 0,003 micron. Từ không khí đi qua bộ lọc. Được kiểm tra với sol khí NaCl bởi iUTA theo DIN71460-1.
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CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
PHILIPS

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH: 
Sản phẩm Philips được bảo hành trong vòng 2 năm nếu lỗi do khuyết điểm về linh kiện hoặc lỗi kỹ thuật. 
Sản phẩm sẽ tự động mất hiệu lực bảo hành nếu bị thay thế các bộ phận khác không phải trung tâm bảo hành hoặc ủy quyền của Philips.
Philips không chịu trách nhiệm về việc sử dụng sản phẩm bị lỗi do nguồn cung cấp điện áp không phù hợp cho thiết bị.   -

-

-

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH: 
Chúng tôi chỉ bảo hành cho các sản phẩm Philips được kinh doanh và phân phối trực tiếp chính thức tại thị trường Việt Nam. 
Thời gian bảo hành 2 năm bắt đầu từ ngày mua nhưng không quá 36 tháng kể từ ngày sản xuất (số serial). Bằng chứng phiếu mua 
hàng hoặc hóa đơn và phiếu bảo hành là bắt buộc. Bảo hành Philips được áp dụng khi sản phẩm được sử dụng đúng cách, đúng mục 
đích sử dụng và hoạt động theo hướng dẫn trong tài liệu.
Việc bảo hành không bao gồm sản phẩm bị thiệt hại do thiên tai hoặc trường hợp bất khả kháng. Một số loại trừ nhất định áp dụng 
cho bảo hành.
Đối với những sản phẩm Philips mà Người tiêu dùng mua từ nước ngoài sẽ được áp dụng các điều khoản, thời gian, điều kiện tương 
tự với sản phẩm của Philips Việt Nam (chỉ áp dụng cho Người tiêu dùng mua các sản phẩm Philips đó cho mục đích cá nhân và không 
dành cho mục đích thương mại hoặc kinh doanh). Điều kiện: Người tiêu dùng cần cung cấp Hóa đơn/Phiếu mua hàng từ nước ngoài.
Chi tiết các điều khoản không bảo hành và giới hạn, vui lòng xem thông tin tại website: www.philips.com.vn.

-

-

-

-

-

CÁC ĐIỂM LƯU Ý: 
Hiện tại, Philips đã triển khai hình thức đăng ký bảo hành sản phẩm trực tuyến tại website www.philips.com.vn hoặc quét mã QR 
code bên dưới.

-
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Vui lòng đọc kỹ thông tin hướng dẫn sử dụng và tham khảo chi tiết phần hỗ trợ tại website www.philips.com.vn, mục "Hỗ trợ 
sản phẩm".

Để được hỗ trợ nhanh chóng, vui lòng liên hệ Philips thông qua các kênh sau:

-

-

Khi liên hệ bảo hành, Quý khách vui lòng chuẩn bị sẵn các thông tin sau: 
  + Loại và model sản phẩm.
  + Bằng chứng mua hàng (hóa đơn, phiếu mua hàng).
  + Phiếu bảo hành bản gốc (điền đầy đủ thông tin ngày mua hàng, tên đại lý, model sản phẩm).
  + Thông tin số serial hoặc mã ngày sản xuất (có thể được tìm thấy trong ngăn chứa pin hoặc mặt sau phía dưới sản phẩm).  
Trong trường hợp gấp, quý khách cũng có thể mang máy trực tiếp đến trung tâm bảo hành gần nhất với các giấy tờ cần thiết để được 
hỗ trợ tốt hơn.

-

-

1 Số Hotline: 1800 5999 88 (Miễn cước cuộc gọi).

2 Zalo: Tìm kiếm tên “Philips PH Vietnam” từ Zalo hoặc 
quét mã QR code bên dưới. Quan tâm và Chat với 
chúng tôi để được hỗ trợ.

3 Trung tâm bảo hành ủy quyền của Philips: tìm kiếm 
trung tâm bảo hành gần nhất trên website www.philips.com.vn 
hoặc quét mã QR code bên dưới. 


