Những Điều Căn Bản
Máy sấy điện

Khi đánh giá mức sử dụng năng lượng gia đình, máy sấy có thể
không phải là loại thiết bị đầu tiên quý vị nghĩ đến. Tuy nhiên, gia
đình Mỹ trung bình giặt khoảng 300 lần mỗi năm và mức sử dụng
năng lượng tăng lên nhanh chóng. Máy sấy điện an toàn hơn, rẻ
hơn và lắp đơn giản hơn máy sấy ga.

Tại sao nên chọn Máy Sấy Điện?
• Phí Tổn Thấp Hơn Lúc Mua. Mua máy sấy điện rẻ hơn. Giá mua trung bình cho
loại máy sấy điện rẻ hơn máy sấy ga có tính năng tương tự từ $50-100.
• Chi Phí Lắp Thấp Hơn. Máy sấy ga đòi hỏi phải lắp đường ga trong phòng giặt,
cần phải có thợ lắp có giấy phép. Phần lớn các ngôi nhà đều có đi dây sẵn cho máy
sấy điện, và gia chủ có thể lắp được.
• An toàn. Bất cứ đồ dùng ga nào trong nhà đều có nguy cơ rò rỉ nguy hiểm, cũng
như thải hơi cacbon monixit vào nhà nếu không được lắp và thông gió phù hợp.
Máy sấy điện an toàn hơn và không đòi hỏi lắp đặt chuyên nghiệp.

Khi nào là thời điểm tốt nhất để lắp đặt?
• Trong Quá Trình Tu Sửa. Nếu quý vị muốn tu sửa nhà, và phòng giặt không có
ổ cắm 220-volt, thì nên lắp một cái rồi đổi từ ga sang điện.
• Bất cứ lúc nào. Nếu quý vị có sẵn ổ cắm 220-volt thì lắp máy sấy điện dễ như
cắm chỉ vào ổ!

Tôi nên làm gì kế tiếp?
• Kiểm tra ổ cắm. Máy sấy điện đòi hỏi phải có mạch điện 220-volt để cắm trong
phòng giặt. Phần lớn các ngôi nhà đều có lắp sẵn ổ cắm này, nhưng nhớ kiểm tra
ổ cắm trước khi mua thiết bị.
• Cần Thợ Điện. Nếu phòng giặt không có ổ cắm 220-volt thì cần thợ điện có giấy
phép lắp ổ cắp thích hợp.
• Vào Phụ Tá Đồ Dùng (Appliances Assistant). Tại đây, quý vị có thể so sánh
các lựa chọn và điểm hiệu năng, đọc các nhận xét của khách hàng, và tìm các
chuyên gia dịch vụ địa phương.
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