
VTV2 Sự lựa chọn thông thái
Các câu hỏi cho lần quay tới

Nội dung 2 - Chiếc tủ lạnh phù hợp

1. Một chiếc tủ lạnh tốt phải đáp ứng yêu cầu nào?

2. Tủ lạnh inverter là khác tủ lạnh cơ như thế nào?

3. Trên thị trường có nhiều loại tủ lạnh như 1 cánh, hai cánh, nhiều cánh, side 

by side? Nó khác nhau ở điểm nào?

4. Tủ lạnh càng to càng tốn điện phải không?

5. Tôi xem phim thấy loại tủ lạnh side by side được nước ngoài dùng rất 

nhiều, ưu điểm của loại tủ này là như thế nào?

6. Nhà đông người thì nên dùng tủ dung tích lớn hay mua tủ đông?

7. Loại gas dùng cho tủ lạnh và điều hòa có giống nhau ko? Sao điều hòa phải 

bơm gas mà tủ lạnh lại không?

8. Tại sao tủ lạnh có cái đóng tuyết trên ngăn đá, có cái lại không? loại nào tốt 

hơn?

9. Tủ lạnh nhà tôi thỉnh thoảng lại kêu tạch một cái và rung bần bật? Nó bị lỗi 

gì vậy? 

10. Đi mua tủ lạnh thường không được thử? Có kinh nghiệm nào chọn nhanh 

được ko? Và đi mua thì cần chú ý đến điều gì? 

11.Tủ lạnh có tiêu thụ nhiều điện không? làm thế nào để lựa chọn được cái 

dùng tiết kiệm điện nhất?

12.Nhiều loại tủ lạnh có chức năng ngăn đông mềm. Xin giải thích khái niệm 

này giúp?

13.Trong một chiếc tủ lạnh có nhiều ngăn, làm thế nào để kiểm soát nhiệt độ ở

các ngăn?

14.Tôi thấy các dòng tủ lạnh của Châu ÂU rất đơn giản, ít ngăn còn tủ Nhật 

thì hay có nhiều ngăn? Tại sao lại thế?

15.Tại Việt Nam có khá nhiều thương hiệu tủ lạnh trong nước sản xuất. Xin 

cho biết họ sản xuất được những gì?

16.Làm cách nào để tính được lượng điện tiêu thụ hàng tháng của Tủ lạnh?



17.Tủ lanh nhà tôi từ lúc mua về không bao giờ rút phích cắm điện, như vậy 

có tốn điện không? Có cách nào để tiết kiệm điện cho tủ lạnh?

18. Tại sao điều hòa làm mát thì chảy nước rất nhiều, còn tủ lạnh thì lại 

không? 

19.Nhiều loại tủ lạnh đời mới có tính năng khử khuẩn, xin hỏi là họ khử khuẩn

bằng cách nào?

20.Nhà tôi ở tầng 1 nên rất ẩm, các đồ điện bằng sắt hay bị mục phần đáy. Tủ 

lạnh cũng bị như vậy? Tư vấn giúp tôi loại tủ lạnh nào không bị thế. Xin 

cảm ơn. 

Nội dung 2 – Chọn quạt điện cho mùa hè

1. Quạt trần

1. Nhà tôi ở chung cư, trần thấp lắp quạt trần nhưng ko mát lắm? Tại sao vậy?

2. Tôi thấy nhiều loại quạt trần có 5 cánh bán đắt hơn 3 cánh? Đắt hơn là do 

nhiều cánh hay vì sao?

3. Trên thị trường có nhiều loại quạt 5 cánh rất đẹp nhưng khá đắt (Trên 5 

triệu).  Xin hỏi những loại quạt ấy có gì đặc biệt?

4. Xin cho hỏi công suất tiêu thụ điện của quạt trần so với quạt bàn thì thế 

nào? dùng loại nào tiết kiệm điện hơn.

5. Tôi dùng quạt trần có hộp số, lắp ở nhà rất xấu, tôi có thay được loại công 

tắc vô cấp không?  Phải lưu ý điều gì. 

6. Trên mạng quảng cáo nhiều loại quạt trần có thêm đèn, điều khiển rất đẹp, 

nhưng toàn của nước ngoài.  Có nhà sản xuất nào của Việt Nam sản xuất 

loại tương tự ko? Cảm ơn. 

7. Nhà tôi lắp điều hòa rồi, nhưng vẫn muốn lắp thêm quạt trần. Xin hỏi như 

vậy thì có tiết kiệm điện hơn ko hay lãng phí?

8. Tôi rất thích dùng quạt trần, nhưng nó lại không có tính năng tạo gió tư 

nhiên, lúc mạnh lúc nhẹ như quạt bàn? Có thể lắp thêm thiết bị hay có loại 

quạt nào có tính năng như vậy ko?

9. Chất liệu làm cánh quạt trần khác nhau như nhôm, sắt, gỗ, nhựa… có ảnh 

hưởng đến lưu lượng gió hay tốc độ quay ko?

10.Tôi thấy có nhiều loại quạt trần quay tốc độ không cao nhưng rất mát. Độ 

mát của Quạt trần phụ thuộc vào cái gì?



11.Tôi thấy quạt trần chỉ phục vụ cho khoảng không gian tầm 10-15 m2. Nếu 

rộng hơn thì phải lắp nhiều quạt. Liệu có loại nào lắp cho không gian lớn 

không?

B. Quạt sàn, tường. 

1. Hiện nay có khá nhiều loại quạt có hình dạng cánh khác nhau, xin cho biết

về cơ cấu hoạt động của các loại quạt mới này?

2. Quạt không cánh loại gì vậy? Xin hỏi nó làm mát như thế nào

3. Công suất tiêu thụ điện của các loại quạt bàn như thế nào?

4. Quạt hơi nước hoạt động như thế nào? Nó có làm tăng độ ẩm trong phòng 

lên nhiều ko?

5. Tôi thấy có loại quạt tháp khá gọn. Loại này năm nay mới thấy có? Dùng 

nó có mát như quạt 3 cánh truyền thống không?

6. So sánh giá tiền thì thấy loại quạt Điều hòa cũng khá đắt, xin hỏi cơ chế 

hoạt động của nó?

7. Trong phòng lắp điều hòa rồi liệu có cần mua thêm quạt bàn?

8. Xin tư vấn về các thương hiệu quạt trong nước sản xuất. 

9. Để sử dụng quạt điện hiệu quả có cần bảo dưỡng hay sửa chữa định kỳ 

ko?

10.Những loại quạt ghi là Quạt công nghiệp có sử dụng được trong gia đình 

không? 

C. Quạt Điều hòa 

1. Trên thị trường gần đay có loại quạt điều hòa, giá bán cũng 3-4 triệu đồng.

Loại này khác quạt thường ở điểm gì

2. Loại quạt điều hòa có sử dụng môi chất làm lạnh hay không và hơi mát 

sinh ra như thế nào

3. Loại quạt điều hòa này cần bảo dưỡng như thế nào?

4. Tôi thấy cái quạt điều hòa này lúc đầu rất mát, sau kém dần? Lý do vì sao 

vậy?

5. Nếu tôi cho nước đá vào khoang chứa nước thì có mát hơn không?

6. Tôi nghe nói mấy loại quạt có phun ra hơi nước này hay làm hòng đồ điện 

trong nhà? Liệu có đúng ko?

7. Tôi thấy mấy loại quạt điều hòa công suất lớn, sử dụng khá tốn diện tích. 

Sử dụng quạt loại này hiệu quả nhất trong trường hợp nào? 



Nội dung 3 – Chọn mua Tủ đông

1. Khi nào thì cần mua Tủ đông

2. Tủ đông khác tủ lạnh như thế nào? Hình dáng, Kích thước, công năng

3. Công suất tiêu thụ điện của tủ đông

4. Nên lưu ý gì khi mua Tủ đông?

5. Sử dụng Loại Gas (Môi chất) làm lạnh nào cho hiệu quả

6. Tủ đông của Việt Nam sản xuất có chất lượng như thế nào?

7. Hiệu suất của Tủ đông so với tủ lạnh có cùng dung tích như thế nào?

8. Gia đình đông người dùng tủ đông hợp lý hơn hay dùng tủ lạnh

9. Tủ đông hay gặp những hỏng hóc gì?

10.Chi phí tiền điện hàng tháng của tủ đông ra sao? 


