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Tập đoàn Nihon-Trim được thành lập năm 1982 tại Kita, Osaka. Từ khi thành lập đến nay, tập
đoàn Nihon Trim chỉ tập trung nghiên cứu về nước điện giải (nước kangen), tiên phong trong
lĩnh vực nghiên cứu về nước và sức khỏe tại Nhật Bản.
Tập đoàn Nihon-Trim là một trong số những tập đoàn lớn và uy tín nhất trên sàn chứng khoán
Tokyo với hàng chục chi nhánh trên toàn lãnh thổ Nhật Bản và trên 10 công ty thành viên tại
Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…Nihon-Trim với thương hiệu Trim ion hiện nay đang là công ty
số 1 trong lĩnh vực nước và sức khỏe. Máy tạo nước ion kiềm giàu Hydro chiếm 65% thị phần
trong ngành máy lọc nước ion kiềm tại Nhật. Nihon-Trim đã kết hợp với nhiều trung tâm nghiên
cứu khoa học đầu ngành trên thế giới để công bố nhiều công trình nghiên cứu khoa học về tác
dụng của nước ion kiềm đối với sức khỏe con người. Hiện nay, nước ion kiềm giàu Hydro được
ứng dụng nhiều trong chăm sóc sức khỏe, y tế và nông nghiệp. Nước ion kiềm Trim ion cũng
được lan tỏa ra gần 200 quốc gia trên thế giới như Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc…
Tất cả các máy điện giải Trim ion đều được sản xuất ở nhà máy đặt tại Nangoku, Kochi – Nhật
Bản. Không có nhà máy sản xuất tại nước thứ 3. Ngoài tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, máy điện
giải Trim ion còn được quản lý nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng trong lĩnh vực
sản xuất thiết bị y tế ISO 13485. Các thiết bị của Trim ion đều được chứng nhận là thiết bị y tế
trong gia đình của bộ y tế Nhật Bản.
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ĐIỂM NỔI BẬT TRÊN
MÁY LỌC NƯỚC ION KIỀM TRIM ION
LÕI LỌC TINH CHẤT LƯỢNG CAO
Sự kết hợp của than nano hoạt tính và lớp màng vải không dệt loại bỏ
được 13 tạp chất và độc tố theo tiêu chuẩn JIS và 3 tạp chất khác theo
tiêu chuẩn của hiệp hội nước lọc Nhật Bản
Lõi lọc tinh sử dụng than hoạt tính Micro Carbon đạt tiêu chuẩn
chứng nhận NSF
Chứng nhận NSF: Là quy cách chứng nhận an toàn vệ
sinh thực phẩm do tổ chức phi lợi nhuận NSF
International cấp trên toàn thế giới. Để đạt được
chứng nhận theo quy cách NSF, sản phẩm phải đạt
được rất nhiều tiêu chuẩn nghiêm ngặt do tổ chức
này quy định.
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13

Chì hoà tan
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Thuốc tẩy rửa

Điện cực titan phủ bạch kim - bền vững cùng thời gian
Máy lọc nước ion kiềm Trim ion được trang bị tấm điện cực Titan phủ Paltinum ( bạch kim ) có khả
năng chống ăn mòn, chịu nhiệt tốt và hiệu suất điện phân cao. Từ đó, giúp cho máy hoạt động ổn
định, có tuổi thọ bền vững và tạo ra nguồn nước chuẩn y tế.

Công nghệ Double Auto-Change Crossline giúp cho tuôi thọ điện cực bền bỉ
Đối với điện cực thông thường, sau quá trình sử dụng, khoáng chất trong nước có thể bám dần vào điện
cực tạo thành màng bám bẩn làm giảm tính năng điện phân giải của điện cực.
Điện cực của hãng Trim ion sử dụng công nghệ độc quyền tự động đổi chiều dòng điện và dòng nước
(Double Auto-Change Crossline) khiến khoáng chất khó bám bẩn, mang lại tuổi thọ cao cho máy.

Được bộ y tế Nhật Bản công nhận là thiết bị y tế
Năm 1965, Bộ Y Tế Nhật đã ra thông cáo dược phẩm số 763 để khuyến khích người dân sử dụng
nước điện giải ion kiềm giàu Hydro để tăng cường sức khỏe, phòng chống và hỗ trợ điều trị bệnh.
Tất cả các máy Trim ion đều có chứng nhận thiết bị y tế gia đình.

Máy lọc nước ion kiềm số 1 Nhật Bản
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ĐẶC TÍNH ƯU VIỆT
CỦA NƯỚC ION KIỀM
GIÀU HYDRO TRIM ION

PHÂN TỬ NƯỚC SIÊU NHỎ

CHỈ SỐ CHỐNG OXY HÓA MẠNH

Thanh lọc cơ thể
Thải độc tế bào
Giải độc rượu bia
Chống khát hiệu quả
Hấp thụ tốt các chất dinh dưỡng

Loại bỏ gốc tự do
Tăng cường hệ miễn dịch
Làm chậm quá trình lão hóa
Ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh mãn
tính: tiểu đường, gút, mỡ máu, tim mạch, cao
huyết áp, ung thư...

GIÀU VI KHOÁNG TỰ NHIÊN
Xây dựng các mô cho cơ thể
Tăng cường hệ miễn dịch
Cung cấp chất điện giải cho cơ thể
Bổ sung các kháng quan trọng (Canxi, Magie, Natri,
Kali), ngăn ngừa loãng xương.

GIÀU TÍNH KIỀM TỰ NHIÊN
Trung hòa axit dư thừa trong cơ thể
Nâng cao tính kiềm trong cơ thể, giữ cơ thể trong
trạng thái cân bằng Axit - Kiềm
Ngăn ngừa và hỗ trợ các bệnh đường rượt: táo bón,
đau dạ dày, trĩ, trào ngược dạ dày, rối loạn tiêu hóa.
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LOẠI NƯỚC QUÝ
TỪ MÁY ĐIỆN GIẢI

TRIM ION
Công nghệ điện phân (điện giải) tiên tiến vượt trội giúp
tạo ra nước ion hóa với nhiều cấp độ pH khách nhau.

pH

+10.0-10.5

Kiềm mạnh
Giúp ngâm rửa rau quả, làm giảm đáng kể lượng thuốc trừ
sâu, chất bảo quản trên bề mặt rau, củ, quả.

Kiềm cấp 3
Nước uống hàng ngày cho người trường thành, pha trà, cà
phê, nấu súp và hầm. Hỗ trợ các bệnh mãn tính: gút, mỡ
máu, tiểu đường, dạ dày,...

pH

+8.5-9.0

Nước uống hàng ngày cho người mới uống nước kiềm
mức 1 được 1 tuần. Để nấu cơm.

Kiềm cấp 1

+7.0

+8.0-8.5

Nước để pha sữa và nấu ăn cho bé, uống thuốc tây, nước
uống cho bé dưới 5 tuổi.

Axit yếu

+3.0-4.5

pH

Trung tính

Chăm sóc da và tóc, rửa mặt hàng ngày, giúp da cân bằng
độ pH, mịn màng và se khít lỗ chân lông.

pH

+9.0-9.5

Kiềm cấp 2

Nước uống hàng ngày cho người trưởng thành khi mới
bắt đầu dùng nước kiềm lần đầu tiên.

pH

pH

pH

+5.0-6.0

Axit mạnh
Khử khuẩn, sát trùng chén, bát, dụng cụ làm bếp. Nước để
rửa tay, súc miệng, đặc biệt có thể cầm máu.

Máy lọc nước ion kiềm số 1 Nhật Bản
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TRIM ION GRACIA
Kiến tạo không gian đẳng cấp cho không gian bếp nhà bạn
với sự kết hợp tinh tế giữa phong cách châu Âu và công nghệ
Nhật Bản.

5
Thiết kế âm bồn
tiết kiệm diện tích

5 loại nước
chức năng

5 tấm điện cực
Platinum

Chuẩn thiết
bị y tế

Vận hành
ổn định

Grohe Là thương hiệu toàn cầu được tín nhiệm trong nhiều thập kỷ nhờ vào
giá trị về công nghệ chất lượng và thiết kế bền vững để mang lại trải nghiệm
về sự tinh khiết của dòng nước.
Hãng Grohe được thành lập năm 1936 tại Đức, là hãng lớn nhất chuyên sản
xuất thiết bị nước. Hãng sở hữu trung tâm thiết kế tiên tiến chuyên nghiên cứu
và thiết kế các loại thiết bị nước đẳng cấp được thế giới yêu chuộng. Vẻ đẹp và
tinh tế của sản phẩm, tính năng sử dụng, độ bền đều đạt tới mức đẳng cấp,
chính là vì triết lý đặc trưng, cũng như sự cầu toàn của hãng.
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Bảng: Thông số sản phẩm
Model

Gracia

Xuất xứ

Nhật Bản

Số chứng nhận thiết bị y tế

224AGBZX00024000

Bộ phận điện giải

5 tấm điện cực chất liệu Titan phủ bạch kim

Điện áp/ công suất

100V/270W

Lõi lọc

12.000L tiêu chuẩn Nhật Bản

Nước đầu ra

4L/phút

Độ pH

3.0 - 10.5

Ngôn ngữ

Tiếng Nhật

Kích thước máy

310(W) x 329(H) x 100(D) mm

Kích thước vòi

178(W) x 371(H) x 249(D) mm

Trọng lượng

5Kg

DỄ DÀNG LÀM SẠCH BỒN RỬA
VỚI VÒI NƯỚC CẦM TAY
Một điểm nhấn nữa trên máy điện
giải Trim ion Gracia đó chính là
thiết kế của đầu vòi. Đầu vòi có thể
kéo ra và sử dụng như một đầu vòi
sen cầm tay nên cũng rất tiện lợi
cho việc làm sạch đồ có kích
thước lớn và vệ sinh xung quanh
bồn rửa. Đối với loại vòi vuông ( Vòi
L ) bạn chỉ cần xoay núm chuyển
đổi được trang bị trên đầu vòi sen,
còn đối với loại vòi tròn, bạn chỉ
cần nhấn nút chuyển đổi trong
khi may đang hoạt động nước để
chuyển sang vòi sen.

TÍCH HỢP BẢNG ĐIỀU KHIỂN CẢM
ỨNG NGAY TRÊN THÂN VÒI
Là model cao cấp, máy lọc nước ion kiềm Trim ion Gracia
được trang bị bảng điều khiển cảm ứng ngay trên thân vòi.
Đem lại trải nghiệm hoàn hảo cho người sử dụng.

THÂN MÁY ĐƯỢC THIẾT KẾ NHỎ GỌN
Trim ion Gracia với thiết kế phần
thân máy nhỏ gọn, nên rất tiện
dụng và thích hợp đặt ở phía dưới
bồn rửa giúp nâng cao tính thẩm
mỹ cho không gian. Hơn thế nữa,
Trim ion Gracia được trang bị để có
thể sử dụng được cả nguồn nước
có sẵn của gia đình bạn, bao gồm
cả nguồn nước nóng, vì thế bạn
không cần phải lắp thêm vòi nước
khác.

4 LOẠI NƯỚC TRÊN MỘT VÒI NƯỚC
Máy lọc nước Trim ion Gracia cho phép lựa chọn 4 loại
nước cho các mục đích sử dụng khác nhau: nước uống,
nước nấu ăn, nước rửa rau quả, nước rửa bát đĩa.

CHỨC NĂNG VAN AN TOÀN
Trim ion Gracia được trang bị van an toàn, khi phát hiện thấy sự bất thường về áp suất nước bên trong thân máy chính thì ngay
lập tức, chức năng này được kích hoạt đồng thời ngừng cấp nước. Còn khi không chắc chắn rằng nước bị rò rỉ từ thiết bị chính,
thì một cảm biến rò rỉ nước sẽ phát hiện và buộc dừng nước bằng van điện từ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thiết bị.

Máy lọc nước ion kiềm số 1 Nhật Bản
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TRIM ION GRACE
Trim ion Grcace là model cao cấp với thiết kế mặt gương màu
đen tuyền kết hợp với màn hình cảm ứng tạo nên sự sang
trọng và đẳng cấp, phù hợp với mọi không gian

1

#

Hydro hòa tan #1
thế giới

7
7 loại nước
chức năng

5 tấm điện cực
Platinum

Chuẩn thiết
bị y tế

Vận hành
ổn định

CHỈ SỐ CHỐNG OXY HÓA (ORP) CAO NHẤT HIỆN NAY
Với tác dụng kép của nước ion kiềm và Hydro hòa tan, Trim ion Grace cho ra nước điện giải có chỉ số ORP lên tới -1500(mV),
chỉ số này khẳng định tác dụng vô cùng hiệu quả trong việc làm chậm quá trình lão hóa, làm đẹp da và ngăn ngừa nhiều
loại bệnh, trong đó có các bệnh về tế bào như ung thư.
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Bảng: Thông số sản phẩm
Model

Grace

Xuất xứ

Nhật Bản

Số chứng nhận thiết bị y tế

229AGBZX00069000

Bộ phận điện giải

5 tấm điện cực chất liệu Titan phủ bạch kim

Điện áp/ công suất

100V/350W

Lõi lọc

10.000L tiêu chuẩn Nhật Bản

Nước đầu ra

3L/phút

Độ pH

3.0 - 10.5

Ngôn ngữ

Tiếng Nhật

Kích thước

260(W)×321(H)×126(D) mm

Trọng lượng

5.5 Kg

CÔNG NGHỆ ĐIỆN PHÂN KÉP
NƯỚC ĐẦU VÀO

Màng trao
đổi Proton
BUỒNG ĐIỆN GIẢI
Hydro TĂNG CƯỜNG

ÔXY

HYDRO

(Giữ nguyên nước
trung tính)
Lớp mạ vàng trắng
NƯỚC TRUNG TÍNH

BUỒNG ĐIỆN GIẢI
THÔNG THƯỜNG

NƯỚC TRUNG TÍNH GIÀU HYDRO

HYDRO
ÔXY

(Chuyên tạo kiềm)
Màng trao
đổi Ion

Lớp mạ vàng trắng

NƯỚC AXIT

NƯỚC ION KIỀM
SIÊU GIÀU HYDRO

CÔNG NGHỆ ĐIỆN PHÂN KÉP
Khác hoàn toàn với công nghệ điện phân thông thường, Trim ion Grace được trang bị thêm một buồng điện phân Hydro
tăng cường. Chức năng của buồng điện phân tăng cường này giúp tạo ra nồng độ Hydro hòa tan cao nhưng giữ nguyên
nước ở trạng thái trung tính. Sau đó, nước trung tính siêu giàu Hydro hòa tan này được chạy qua buồng điện phân thông
thường. Và cũng tại buồng điện phân thông thường này, nước được tạo tính kiềm mong muốn như các model khác của
Trim ion. Công nghệ điện phân kép (Hybrid Double Electronize System) trên máy lọc nước ion kiềm Trim ion Grace có tác
dụng tạo ra nước kiềm có nồng độ Hydro hòa tan đạt 1300 (ppb) cao nhất thế giới thời điểm hiện tại.

Máy lọc nước ion kiềm số 1 Nhật Bản
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TRIM ION TI 9000
Trim ion Ti-9000 mang đậm phong cách thiết kế tối giản
của Nhật Bản, biểu tượng trực quan, dễ sử dụng.

7
Độ bền cao

7 loại nước
chức năng

5 tấm điện cực
Platinum

Chuẩn thiết
bị y tế

Vận hành
ổn định

TẤM ĐIỆN CỰC SIÊU BỀN

Trim ion Ti-9000 sử dụng tấm điện cực Titan phủ bạch kim với tuổi thọ lên
tới 4.000h điện phân tương đương với tuổi thọ trên 50 năm sử dụng
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Bảng: Thông số sản phẩm
Model

Ti-9000

Xuất xứ

Nhật Bản

Số chứng nhận thiết bị y tế

21500BZZ00119000

Bộ phận điện giải

5 tấm điện cực chất liệu titan phủ bạch kim

Điện áp/ công suất

220V/420W

Lõi lọc

12.000L tiêu chuẩn Nhật Bản

Nước đầu ra

5.5L/phút

Độ pH

3.5- 10.5

Ngôn ngữ

Tiếng Anh/ Nhật

Kích thước

271(W)×367(H)×138(D) mm

Trọng lượng

5Kg

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN MẠCH THÔNG MINH
Trim ion Ti-9000 sử dụng công nghệ độc quyền tự động điều chỉnh quá trình
điện phân để đáp ứng với những thay đổi về chất lượng của nước do các yếu
tố theo mùa và khu vực. Điều này cho phép tạo ra nước Hydro điện phân luôn
có độ đặc như nhau, đảm bảo độ ổn định, hiệu quả và tiết kiệm điện năng.

VÒI XOAY 360 ĐỘ
Trim ion Ti-9000 được trang bị vòi lấy nước 1 chiều trên thân máy xoay 360
độ. Giúp cho sản phẩm máy lọc nước Trim ion Ti-9000 trở nên gọn gàng và
tiện dụng hơn.

NÚT BẤM
Sở hữu hệ thống bảng điều khiển lớn, kết hợp cùng hệ thống nút bấm
không thấm nước và trực quan, Trim ion Ti-9000 mang lại trải nghiệm dễ
dàng trong quá trình sử dụng.

Máy lọc nước ion kiềm số 1 Nhật Bản
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TRIM ION HYPER
Trim ion Hyper kích thước nhỏ gọn, thiết kế với phong
cách hiện đại tinh tế

7
Độ bền cao

7 loại nước
chức năng

5 tấm điện cực
Platinum

Chuẩn thiết
bị y tế

Vận hành
ổn định

CHẾ ĐỘ TURBO TĂNG CƯỜNG ĐIỆN PHÂN

Chế độ Turbo với khả năng tăng cường hiệu suất điện phân một cách
vượt trội từ đó tạo ra nước ion kiềm có nồng độ Hydro hòa tan cao.
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Bảng: Thông số sản phẩm
Model

Hyper

Xuất xứ

Nhật Bản

Số chứng nhận thiết bị y tế

226AGBZX00012000

Bộ phận điện giải

5 tấm điện cực chất liệu Titan phủ bạch kim

Điện áp/ công suất

100V/300W

Lõi lọc

8.000L tiêu chuẩn Nhật Bản

Nước đầu ra

4L/phút

Độ pH

3.0 - 10.5

Ngôn ngữ

Tiếng Nhật

Kích thước

234(W)×239(H)×112.5(D) mm

Trọng lượng

2.8 Kg

MÀN HÌNH HIỂN THỊ TRỰC QUAN

Màn hình LCD cỡ lớn hiển thị các thông số như chỉ số nồng độ Hydro
hòa tan, vạch báo chế độ nước kiềm, vòng tròn nhấp nháy cùng nhạc
báo hiệu nước bắt đầu điện giải, pin hiển thị tuổi thọ lõi lọc...

THIẾT KẾ TINH TẾ, HIỆN ĐẠI

Cũng tương tự như các model khác, thiết kế của máy lọc nước ion kiềm
Trim ion Hyper cũng rất được chú trọng. Với phong cách hiện đại, tinh
tế kết hợp cùng với tone màu trắng chủ đạo giúp nâng cao tính thẩm
mỹ, phù phợp với mọi không gian.
Bên cạnh đó, Trim ion Hyper với thiết kế vòi và thân máy tách rời, do đó
bạn hoàn toàn có thể lắp tại bồn rửa hoặc treo tường tùy ý, góp phần
làm cho phòng bếp trở nên sạch sẽ và gọn gàng hơn.

Máy lọc nước ion kiềm số 1 Nhật Bản
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TRIM ION NEO
Trim ion Neo là dòng máy tiêu chuẩn với màu trắng tinh khôi
sẽ làm nổi bật căn bếp của bạn
Bảng: Thông số sản phẩm
Model

NEO

Xuất xứ

Nhật Bản

Số chứng nhận thiết bị y tế

221AGBZX00290000

Bộ phận điện giải

5 tấm điện cực chất liệu Titan phủ bạch kim

Điện áp/ công suất

220V/260W

Lõi lọc

7.000L tiêu chuẩn Nhật Bản

Nước đầu ra

4L/phút

Độ pH

3.5 - 10.5

Ngôn ngữ

Tiếng Nhật

Kích thước

276(W)×248(H)×112(D) mm

Trọng lượng

3 Kg

7
Siêu tiết kệm
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7 loại nước
chức năng

5 tấm điện cực
Platinum

Chuẩn thiết
bị y tế

Vận hành
ổn định

CHÍNH SÁCH & HƯỚNG DẪN
KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
Các sản phẩm máy lọc nước ion kiềm Trim ion được áp dụng chính sách bảo hành theo các điều kiện miễn
phí và tính phí trong các trường hợp hỏng hóc, lỗi kỹ thuật sau:
1. Thời hạn bảo hành:

02 năm

05 năm

Phần điện

Tấm điện cực

2. Điều kiện bảo hành miễn phí:
o
o

o
o

o
o

Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành quy
định ở mục 1.
Sản phẩm đã được đăng ký bảo hành trên hệ
thống của Nihon-Trim tại Việt Nam hoặc các
phương thức xác nhận ngày mua hợp lệ, hóa
đơn mua hàng trùng khớp model, số serial
trên sản phẩm.
Những hư hỏng, lỗi của sản phẩm được đánh
giá, kết luận là do lỗi linh kiện, lỗi kỹ thuật từ
nhà sản xuất.
Số máy, số serial, tem niêm phong, tem bảo
hành trên sản phẩm máy lọc nước ion kiềm
Trim ion phải còn nguyên vẹn không bị cào
rách hoặc mất đi.
Sản phẩm được cung cấp bởi hãng Nihon-Trim
và phân phổi bởi công ty Việt Thiên.
Máy lọc nước ion kiềm Trim ion được lắp đặt
đúng quy định, chuẩn kỹ thuật và an toàn.

3. Điều kiện bảo hành tính phí:
o Không thực hiện đăng ký bảo hành theo đúng
quy định.
o Sản phẩm không còn trong thời gian bảo hành.
o Sản phẩm không được sử dụng đúng mục đích,
công năng và theo cách thức phù hợp với
hướng dẫn của nhà sản xuất.
o Sản phẩm hư hỏng do tác động của các yếu tố
bên ngoài như: thiên tai, lũ lụt, sấm sét, hỏa
hoạn, côn trùng, nguồn điện, nứt vỡ, hư hỏng
do va chạm, bảo quản sản phẩm không tốt.
o Sản phẩm có dấu hiệu sửa chữa trước bởi nhân
viên kỹ thuật, trạm bảo hành không thuộc hệ
thống bảo hành của hãng Nihon-Trim tại Việt
Nam.
o Hư hỏng do quá trình sử dụng không đúng tieu
chuẩn kỹ thuật, quy định an toàn của sản phẩm.
o Bất cứ hư hỏng nào liên quan do việc sử dụng
linh phụ kiện không phải là linh kiện chính
hãng do Nihon-Trim tại Việt Nam cung cấp.

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ
Để đảm bảo lợi ích tối đa cho quý khách hàng, chúng tôi khuyến cáo quý khách hàng nên yêu cầu nhân viên lắp
đặt hướng dẫn chi tiết về các quy định, điều khoản và điều kiện bảo hành. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách
kích hoạt bảo hành điện tử các sản phẩm máy tạo nước ion kiềm Trim ion qua tin nhắn SMS
Cú pháp nhắn tin kích hoạt bảo hành điện tử:

Ti_Số Serial gửi 8088
Trong đó:
Ti: là mã lệnh kích hoạt bảo hành.
_: là khoảng trắng
Số serial: là số được in trên hộp hoặc trên tem dán trên thân máy.

Máy lọc nước ion kiềm số 1 Nhật Bản
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CONTACT US
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG VIỆT THIÊN
Address: 15BT2, KĐT Bán Đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Phone: 1900 575761
Email: info@nihon-trim.com.vn
Văn Phòng Hồ Chí Minh
Address: Số 27, Đường 38, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp HCM
Phone: (+84) 902 357 808
Email: thanh.hd@vietthien.vn

