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Trải nghiệm 
tắm đỉnh cao



THOẢI MÁI.
AN TOÀN.
THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG.

EasySET Exposed là dòng sản phẩm mới 
nhất được trang bị bộ trộn cảm biến nhiệt 
độ theo tiêu chuẩn Mỹ. Bộ trộn cảm biến 
nhiệt độ giúp duy trì nhiệt độ ổn định và 
chính xác theo thiết lập dựa trên nhu cầu 
người dùng.  Bất kỳ sự thay đổi đột ngột về 
áp suất và nhiệt độ, thiết bị sẽ tự động điều 
chỉnh một cách nhanh chóng (chưa đến 
một giây) lượng nước cấp nóng và lạnh để 
nhiệt độ dòng nước luôn ổn định trong khi 
tắm.

Bạn không còn phải lãng phí thời gian và 
nguồn nước quý giá bằng việc sử dụng nút 
điều khiển để chỉnh nhiệt độ nước trước 
khi tắm hay để tránh bị bỏng (hoặc ít nhất 
là tránh bị giật mình) khi những thành viên 
trong gia đình bạn sử dụng nước lạnh ở các  
nơi khác trong nhà.

Vòi Tắm Sen
Cảm Biến Nhiệt.



Tiện Ích Đỉnh Cao.
An Toàn Tối Đa.

NHIỆT ĐỘ ỔN ĐỊNH
Gia tăng trải nghiệm tắm bằng bộ 
cảm biến nhiệt - duy trì sự ổn định 
nhiệt dù cho bất kỳ sự thay đổi đột 
ngột nào về áp suất và nhiệt độ của 
dòng nước cấp. 

AN TOÀN NHIỆT
Tính năng vô cùng quan trọng đối 
với nhà có trẻ em và người lớn tuổi 
khi nhiệt độ nước đột ngột vượt quá 
49°C, khoá an toàn sẽ được kích 
hoạt để kiểm soát nhiệt độ nước 
ở mức an toàn. Điều này sẽ phòng 
tránh những tai nạn bất ngờ khi 
nguồn nước lạnh ngừng cấp đột 
ngột. 

KHÓA AN TOÀN
Để có trải nghiệm tắm an toàn và 
thoải mái hơn, một khoá nhiệt độ 
được cài đặt ở mức 38°C. Bạn sẽ 
cần phải nhấn mở khóa để sử dụng 
nước nóng hơn 38°C.

THÂN BỀ MẶT MÁT
Bề mặt thân sen sẽ không bị nóng 
lên do nguồn nước nóng bên trong, 
thân vòi sen được thiết kế để luôn 
mát mẻ, ngăn ngừa bất kỳ trường 
hợp bỏng nào xảy ra khi chạm trên 
bề mặt thiết bị.



Khi
Gặp Các Vấn Đề
Về Không Gian.

TẠO KHÔNG GIAN
Với xu hướng không gian phòng 
tắm đang dần thu hẹp, bạn sẽ muốn 
gắn thêm các giá đỡ hoặc kệ trong 
phòng tắm nhưng giờ thì không cần 
thiết nữa.

EasySET Exposed không chỉ phong 
cách mà còn tiện ích vô cùng với 
thiết kế mở rộng không gian giúp 
bạn có thể đặt được nhiều đồ hơn.

Thêm vào đó thiết bị được thiết kế 
khéo léo để lượng nước dư thừa 
được thoát ra ngoài dễ dàng.

Hai móc treo phụ kiện được thiết kế 
ẩn ở hai bên hông thiết bị.

Tất cả được thiết kế trọn vẹn để 
mang đến những trải nghiệm tắm 
hoàn hảo.



NHẤN
Hãy tưởng tượng một trải nghiệm 
mới mẻ. Để bật tắt đầu sen tắm hay 
sen tay chỉ một nút nhấn đơn giản.

XOAY
Hãy điều chỉnh nhiệt độ và lưu 
lượng nước để tạo ra dòng nước 
hoàn hảo của riêng mình. Tuỳ chỉnh 
dòng nước theo nhu cầu của bạn, 
nước mạnh sẽ giảm bớt căng thẳng 
cho cơ bắp, còn nước nhẹ nhàng 
thì để thư giãn giống SPA. Chỉ cần 
xoay nút điều khiển để điều chỉnh 
dễ dàng.

TẬN HƯỞNG
Đắm mình trong trải nghiệm tắm 
từng ngày với chức năng lưu giữ 
cài đặt mức nhiệt độ và lưu lượng 
mong muốn cho những lần tắm sau. 
Trải nghiệm tắm hoàn hảo như  lần 
đầu.  

Vòi Tắm Sen 
Dễ Dàng Sử Dụng.



AIRNEGIZE
Nhờ vào công nghệ Airnegize mà 
không khí được trộn cùng với dòng 
nước tắm , mang đến trải nghiệm 
tắm sang trọng với các tia nước mát  
hơn và tiết kiệm hơn.  

Thiết Kế Nhỏ Gọn
Đa Chức Năng.

NÚT NHẤN 3 CHỨC NĂNG
Chỉ với một nút bấm đơn giản, bạn 
có thể chuyển đổi dễ dàng hơn với 
3 chức năng đến từ thương hiệu 
American Standard. Hãy lựa chọn 
cho sự thư giãn của bạn.

DỄ DÀNG ĐIỀU CHỈNH
Không còn phải lo lắng về việc điều 
chỉnh chiều cao gác sen, thiết kế 
này cho phép bạn điều chỉnh chiều 
cao của tay sen chỉ bằng nhấn và 
trượt theo chuyển động tay bạn.

CẦN GẠT/TAY SEN
Nhẹ nhàng giấu đi cần gạt cho 
không gian thêm linh hoạt và an 
toàn trong phòng tắm.



AN TOÀN NHIỆT

Kiểm soát nhiệt độ an 
toàn bằng chức năng 
khóa nhiệt độ nước ở 
49OC khi nước lạnh xả 
xuống.

Thông Số
Sản Phẩm.

Vòi tắm cảm biến nhiệt
EasySET Exposed

WF-4954

Nóng lạnh

Bộ sen cảm biến nhiệt
EasySET Exposed

WF-4955

Đầu sen phun mưa
Tay sen

ĐIỀU CHỈNH
DỄ DÀNG

Giá đỡ vòi sen cho phép 
bạn dễ dàng điều chỉnh 
độ cao thiết bị, một tay.

NÚT BẤM
DỄ DÀNG

Nút chỉnh để chuyển 
đổi giữa các chế độ 
phun.

THERMOCOMFORT

Cung cấp một nhiệt độ 
thích hợp và ổn định.

NHẤN VÀ XOAY

Điều chỉnh lượng nước 
dễ dàng đem lại tiện 
ích hàng ngày chỉ bằng 
việc xoay nút ấn.

THÂN BỀ MẶT MÁT

Thân vòi luôn mát để 
ngăn ngừa bỏng bất 
chợt.

KIẾN TẠO
KHÔNG GIAN

Kiến tạo thêm không 
gian sử dụng trong 
phòng tắm.

VÒI SEN 360O

Vòi sen 360O đem lại 
không gian linh hoạt và 
dễ dàng sử dụng.

AIRNERGIZE

Đem đến trải nghiệm 
tắm sang trọng với các 
tia nước mát hơn và tiết 
kiệm hơn.



LIXIL là một công ty hàng đầu trên thế giới trong lĩnh 
vực xây dựng và nhà ở. Danh mục đầu tư độc đáo của 
chúng tôi bao gồm tất cả mọi thứ từ công nghệ cách 
mạng hóa phương thức tương tác với nước trong 
cuộc sống hàng ngày, đến hàng loạt các sản phẩm 
và dịch vụ nhà ở và các dự án kiến trúc lớn. Cung cấp 
những thế mạnh cốt lõi về nước, nhà bếp, nhà ở và 
công nghệ xây dựng, thương hiệu của chúng tôi bao 
gồm LIXIL, INAX, GROHE, American Standard, và 
Permasteelisa là những thương hiệu hàng đầu trong 
các ngành công nghiệp và khu vực hoạt động. LIXIL 
hoạt động tại hơn 150 quốc gia và tuyển dụng hơn 
70.000 nhân viên, mang đến chức năng, chất lượng 
và thiết kế giúp cho cuộc sống của mọi người trở nên 
tốt đẹp và thú vị hơn - dù họ ở bất cứ nơi đâu.

Tìm hiểu thêm tại www.lixil.com.vn

EasySET Exposed - Trải nghiệm tắm đỉnh cao

Hiện đã có mặt tại hệ thống Showroom Lixil trên toàn quốc.
Hãy đến tham quan và trải nghiệm sản phẩm mới của
American Standard - bộ cảm biến nhiệt Easy Exposed tại các Showroom.

Lixil Showroom

TP. Hồ Chí Minh

Showroom LIXIL HCM 

218Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
P. 6, Q. 3 

ĐT: (028) 3636 9712

TP. Hà Nội

Showroom LIXIL Hà Nội 

46 Bích Câu,
P. Quốc Tử Giám,
Q. Đống Đa 

ĐT: (024) 3556 6153
/ 3556 6639 / 3556 6640

TP. Đà Nẵng
Showroom LIXIL Đà Nẵng

189 Điện Biên Phủ,
Q.Thanh Khê, Đà Nẵng.

ĐT: (0236) 2249 049



Hotline: 1900 54 54 60
www.americanstandard.com.vn
www.lixil.com.vn

Chi nhánh Công ty TNHH Lixil Việt Nam tại tỉnh Bình Dương
Số 287/3, Khu phố 2, Phường An Phú, Thị xã Thuận An,
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
ĐT: (0274) 3740 100 - Fax: (0274) 3740 101

Văn phòng Hà Nội:
Tầng 3 - 46 Bích Câu
P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, Hà Nội.
ĐT: (024) 3556 6639 - Fax: (024) 3556 6031

Văn phòng Đà Nẵng:
Tầng 2 - 189 Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.
ĐT: (0236) 2249 049 - Fax: (0236) 3649 828

Văn phòng Hồ Chí Minh:
Tầng 2 - Tòa nhà Intan
97 Nguyễn Văn Trỗi, P.12, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.
ĐT: (028) 3847 8005 - Fax: (028) 3847 8001

Văn phòng Cần Thơ:
Tầng 5 - Tòa nhà PVcombank
131 Trần Hưng Đạo, P.An Phú, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: (0292) 6252 246 – Fax: (0292) 6252 202.

Văn phòng Nha Trang :
Tầng 9 – Tòa nhà Nha Trang Building
42 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
ĐT: (0258) 3812 558- 3812 557 – Fax: (0258) 3812 556

Lixil Showroom Hà Nội:
46 Bích Câu, Đống Đa, Hà Nội.

Lixil Showroom Hồ Chí Minh:
218 bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, HCM.

Lixil Showroom Đà Nẵng:
189 Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng.
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