CÔNG NGHỆ DIỆT MUỖI BẰNG TIA CỰC TÍM VÀ KHÍ CO2
--------o0o-------Kính thưa Quý khách hàng,
Công ty TNHH INDUSTRIAL ONE là công ty đa công nghệ, phục vụ khách hàng
công nghiệp và cộng đồng với các sản phẩm công nghệ cao và giải pháp sáng tạo. Có
trụ sở chính tại TP.Hồ Chí Minh và văn phòng kinh doanh tại Jakarta, Indonesia với
các hoạt động nghiên cứu và phát triển, sản xuất, bán hàng và dịch vụ.
Đồng hành với việc phát triển khoa học công nghệ tiên tiến trên toàn thế giới
trong những năm qua, Công ty đã không ngừng giới thiệu và đem đến cho khách hàng
các giải pháp sáng tạo thông qua các lĩnh vực hoạt động kinh doanh.
Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và nhiễm virus ZIKA diễn biến phức
tạp, lây lan nhanh tại Việt Nam. Để chủ động phòng tránh dịch do muỗi và côn trùng
truyền bệnh. Đặc biệt tiêu diệt muỗi mang virus Zika, diệt muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết và
sốt rét. Chúng tôi xin giới thiệu máy diệt muỗi HORI UV LED sử dụng cộng nghệ tiên
tiến nhất hiện nay – Diệt sạch muỗi bằng các tia siêu cực tím và khí CO2 từ đèn LED và
tấm TiO2 theo công nghệ Violeds- Hàn Quốc và sản xuất tại Indonesia. Với các tính
năng:
- Không sử dụng hoá chất, rất an toàn
- Hoạt động không tạo ra tiếng ồn
- Tiết kiệm điện
- Thiết kế nhỏ gọn, kiểu dáng đẹp
- Kích thước: 200mm x 232mm
- Trọng lượng: 359g
- Bảo hành 12 tháng
- Giá: 900,000 đồng
- Giao hàng tận nơi
Liên hệ mua sản phẩm: Anh Hùng – 093 816 4849 hoặc
gởi email đến Email: info@IndustrialOne.net
Quý khách hàng có thể tham khảo quảng cáo tại đường link bên dưới:
https://m.youtube.com/watch?feature=em-subs_digest&v=87XpPWAa0w4
Rất mong được sự ủng hộ từ Quý khách hàng.
Trân trọng,
Trần Vĩnh Thái
Giám Đốc Kinh Doanh và Tiếp Thị
Công ty TNHH Industrial One
T: 0974 916963
E: thai.tran@IndustrialOne.net
W: www.IndustrialOne.net

