
Máy hút ẩm không khí mini là gì? #3 

máy hút ẩm gia đình giá rẻ 
Mùa nồm là hiện tượng khá phố biến ở miền Bắc nước ta gây ra hiện tượng ngưng đọng hơi nước trên sàn 

nhà, ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử trong gia đình và cả sức khỏe các thành viên đặc biệt là gia đình 

có người nhà và trẻ nhỏ. Giải pháp tối ưu trong giai đoạn này chính là một chiếc máy hút ẩm gia đình loại 

nhỏ xua tan cảm giác nồm ẩm khó chịu, mang đến bầu không khí khô thoáng cho không gian gia đình. 

Vậy máy hút ẩm mini loại nào tốt? Nên chọn mua máy hút ẩm loại nhỏ nào chính hãng đảm bảo an toàn? 

Cùng tìm hiểu chi tiết bài viết sau. 

Máy hút ẩm mini loại nhỏ là gì? 
Hiện nay, trên thị trường xuất hiện rất nhiều loại máy hút ẩm không chỉ hút ẩm cho gia đình mà còn phục 

vụ cho các ngành công nghiệp, các doanh nghiệp, khu sản xuất lớn nhằm hạn chế tối đa các tác động của 

độ ẩm cao đến môi trường sống, môi trường làm việc, các sản phẩm hàng hóa được sản xuất, … 

Máy hút ẩm gia đình là thiết bị giúp cân bằng lại độ ẩm trong một diện tích không gian nhất định dưới cơ 

chế ngưng tụ hơi nước bởi dàn lạnh. Máy hút ẩm không khí mini có thể biến một nơi có độ ẩm cao 

thành nơi khô dáo, thoáng mát giúp bảo vệ sức khỏe người sử dụng 

 

Máy hút ẩm gia đình còn được gọi với nhiều tên khác như: máy hút ẩm trong nhà, máy hút ẩm dân dụng… 

bởi những loại máy hút ẩm có dung tích vừa và nhỏ này thường được dùng ở những nơi có diện tích nhỏ. 

https://kosmen.vn/may-hut-am-dan-dung


Bạn có thể đặt máy hút ẩm gia đình trong phòng khách, phòng ngủ, văn phòng làm việc…tùy vào mục đích 

sử dụng và sở thích của bản thân. 

Lợi ích của máy hút ẩm gia đình? 
 Máy sẽ giúp không khí trong phòng của bạn luôn khô thoáng, sạch sẽ, giảm bớt cảm giác ẩm ướt khó 

chịu, đặc biệt là vào những ngày trời nồm. 

 Loại bỏ nơi trú ngụ cũng như điều kiện cho nấm mốc và các loại vi khuẩn sinh trưởng, từ đó bảo vệ 

sức khoẻ của các thành viên trong gia đình khỏi các bệnh liên quan đến đường hô hấp. 

 Nỗi lo quần áo bị nhăn, mất mùi thơm, ẩm mốc,.. sẽ không còn nữa vì sản phẩm này có thể giúp quần 

áo luôn khô ráo mà vẫn giữ được mùi thơm. 

 Nhiều model của Nhật được trang bị đèn LED hiển thị, giúp bạn dễ dàng biết tình trạng làm việc của 

máy. 

 Bánh xe được thiết kế đa hướng xoay 360 độ để có thể dễ dàng di chuyển máy đến bất cứ phòng nào 

bạn muốn sử dụng. 

 Giá máy hút ẩm mini cũng rất phải chăng, phù hợp với nhu cầu sử dụng của các hộ gia đình. 

Gợi ý 3 mẫu máy hút ẩm mini đáng mua tốt nhất 2022 
Bạn đang tìm kiếm chọn mua máy hút ẩm mini loại nhỏ nhưng chưa biết nên chọn mua loại nào chất 

lượng giá tốt. Cùng tìm hiểu 3 mẫu máy hút ẩm và lọc không khí gia đình tốt nhất bạn không nên bỏ 

qua. 

1/ Máy hút ẩm nhỏ Kosmen KM-12N 
Máy hút ẩm không khí Kosmen KM-12N thiết kế màu trắng sang trọng phối thêm viền vàng đồng nổi 

bật, được trang bị 4 bánh xe giúp di chuyển dễ dàng, dung tích bình nước thải là 3 lít, vỏ máy được làm từ 

nhựa ABS cho độ bền cao, hạn chế bám bẩn, dễ lau chùi vệ sinh. Kosmen KM-12N phù hợp sử dụng cho 

căn phòng có diện tích hoạt động từ 10 - 40 m2. Máy hút ẩm không khí này sẽ dừng làm việc khi bình 

nước đầy, có chức năng báo nước đầy, có chế độ hẹn giờ bật/tắt từ 1 - 24 giờ, tự động khởi động lại máy, 

công suất hoạt động chỉ 190W rất tiết kiệm điện năng. 

https://kosmen.vn/may-hut-am
https://kosmen.vn/may-hut-am-kosmen-km-12n


 

Thông số kỹ thuật: 
- Tên sản phẩm: Máy hút ẩm dân dụng Kosmen KM-12N 

- Thương hiệu: Kosmen - Đức 

- Công suất: 12 lít/ ngày (30°C 80% RH), 6.5 lít/ ngày (27°C 60% RH) 

- Phạm vi hoạt động: 10 - 40m² 

- Máy nén: Danfu 

- Độ ồn: ≤ 40 dB 

- Bảo hành: 24 tháng 

- Tính năng: hẹn giờ, ngủ, sấy quần áo 

- Giá bán: Sản phẩm hiện được phân phối chính hãng tại Kosmen chỉ từ 4.180.000 VNĐ 

 

2/ Máy hút ẩm gia đình Kosmen KM-20N 
Máy hút ẩm dân dụng 20L Kosmen KM-20N công suất hút ẩm 20 lít/ngày, sử dụng trong phòng với diện 

tích từ 40 – 80m2, dung tích bình chứa lớn lên đến 5 lít. Kosmen KM-20N rất thích hợp đặt ở phòng 

khách, văn phòng. Phù hợp với nhu cầu của nhiều khách hàng. 

Nếu bạn đang tìm kiếm một model hút ẩm cho không gian phòng khách, phòng ngủ diện tích 40-80m² 

thì máy hút ẩm 20L Kosmen KM-20N sẽ là lựa chọn hoàn hảo giúp tạo không gian khô thoáng, không khí 

trong lành, bảo vệ sức khoẻ gia đình. Phù hợp với những gia đình có người già, trẻ nhỏ hoặc những người 

có bệnh về đường hô hấp. 

https://justpaste.it/km-20n


 

Thông số kỹ thuật: 
- Tên sản phẩm: Máy hút ẩm dân dụng Kosmen KM-20N 

- Thương hiệu: Kosmen - Đức 

- Công suất: 20 lít/ ngày (30°C 80% RH), 12 lít/ ngày (27°C 60% RH) 

- Phạm vi hoạt động: 40 - 80m² 

- Máy nén: Panasonic 

- Độ ồn: ≤ 40 dB 

- Bảo hành: 24 tháng 

- Tính năng: thoải mái, sấy quần áo, làm sạch anion, tăng/ giảm độ ẩm theo yêu cầu 

- Giá bán: Sản phẩm hiện được phân phối chính hãng tại Kosmen chỉ từ 6.050.000 VNĐ 

 

3/ Máy hút ẩm không khí mini Kosmen KM-60S 
KM-60S là dòng máy hút ẩm không khí hiện đại được rất nhiều khách hàng tin dùng trong những năm 

gần đây. Máy sở hữu vẻ ngoài sang trọng, hiện đại nhưng không kém phần phần tinh tế với những tính 

năng thông minh, công suất lọc mạnh mẽ mang đến sự hài lòng cho khách hàng. Sản phẩm được sử dụng 

nhiều tại các gia đình, văn phòng, nhà hàng,... 

Máy hút ẩm lọc không khí KM-60S có dạng hình hộp chữ nhật, tối giản. Kích thước của máy khá nhỏ với 

độ dài các chiều lần lượt là 42cm x 31.7cm x 67.3cm, nhờ đó máy có thể đặt tại nhiều vị trí khác nhau mà 

không tốn quá nhiều diện tích. Bảng điều khiển cảm ứng kỹ thuật dễ dàng vận hành. Các thông số của 



máy được hiển thị rõ ràng và chính xác trên màn hình LED giúp bạn theo dõi được quá trình hoạt động 

của máy. 

 

Thông số kỹ thuật: 

- Tên sản phẩm: Máy hút ẩm dân dụng Kosmen KM-60S 

- Thương hiệu: Kosmen - Đức 

- Công suất: 60 lít/ ngày (30°C 80% RH), 37 lít/ ngày (27°C 60% RH) 

- Phạm vi hoạt động: 50 - 110m² 

- Máy nén: Panasonic 

- Độ ồn: ≤ 51dB 

- Bảo hành: 24 tháng 

- Tính năng: thoải mái, sấy khô, làm sạch anion, tự động rã đông 

- Giá bán: Sản phẩm hiện được phân phối chính hãng tại Kosmen chỉ từ 10.120.000 VNĐ 

 

Cách chọn công suất máy hút ẩm loại nhỏ hiệu quả, tiết kiệm 
Công suất hút ẩm của máy hút ẩm được đo bằng số Lít/ ngày (hoặc Lít/ giờ) tại điều kiện tiêu chuẩn (đa số 

các hãng đo ở dk 30oC, 80%). Thị trường có đa dạng các loại máy hút ẩm mini có công suất hút ẩm 



12L/ngày, 14L/ngày, 16L/ngày, 20L/ngày, 30L/ngày, 50L/ngày…Vậy chọn công suất bao nhiêu là phù 
hợp? 

Nhưng với gia đình nói chung thì hầu hết chỉ cần chọn tương đối theo thể tích phòng và độ kín của phòng 

là được rồi, hoặc nếu bạn có yêu cầu đặc biệt gì khác thì nên nói với người tư vấn. Còn với gia đình thông 
thường bạn có thể chọn công suất máy tương ứng với diện tích phòng như sau (chiều cao 3-4m): 

 Diện tích phòng <20m2: chọn máy hút ẩm công suất 12-16L/ngày 

 Diện tích phòng 20-30m2: chọn máy hút ẩm công suất 16-20L/ngày 

 Diện tích phòng 30-50m2: chọn máy hút ẩm công suất 20-30L/ngày 

 Diện tích phòng 50-80m2: chọn máy hút ẩm công suất 50L/ngày 

Một lưu ý cho gia đình khi dùng phòng ngủ thì nên chọn máy độ ồn thấp, thường máy công suất càng nhỏ 
độ ồn càng thấp và 1 số hãng cao cấp độ ồn sẽ thấp hơn hãng tầm trung và rẻ tiền. 

Ngoài ra với phòng rộng có thể chọn 1 máy hút ẩm công suất lớn hẳn. Thị trường có nhiều loại hút ẩm công 

suất lớn hơn 50L nhiều như 70L, 90L, 100L, 150L… nhưng nó thuộc dòng máy hút ẩm công nghiệp rồi 

nên sẽ không có khay chứa nước thải trong máy mà sẽ thải nước trực tiếp ra ngoài theo ống dẫn. 

 

Địa chỉ bán máy hút ẩm không khí mini tốt nhất 
Hiện nay, thương hiệu đã chính thức có mặt tại Việt Nam và nhận được nhiều khen ngợi. Các sản phẩm 

của Kosmen mang đến giải pháp tối ưu để bảo vệ sức khỏe của các thanh viên trong gia đình khỏi những 

bệnh về hô hấp, bệnh ngoài da,.... nhờ mang đến không khí trong lành, thông thoáng nhất. 

Là một thương hiệu đến từ Đức, Kosmen được biết đến là doanh nghiệp sở hữu công nghệ hiện đại, tiên 

tiến hàng đầu Thế giới. Các sản phẩm máy hút ẩm Kosmen được thiết kế và chế tạo theo những tiêu chuẩn 
khắt khe nên đảm bảo được chất lượng tốt nhất, có thể đáp ứng mọi yêu cầu sử dụng của người tiêu dùng. 

https://kosmen.vn/


 

Nhằm đáp ứng đa dạng hơn nhu cầu sử dụng của người dùng nên Kosmen đã không ngừng nghiên cứu và 

giới thiệu các sản phẩm với các công suất khác nhau. Hãng đang cung cấp hai dòng máy chính đó là máy 

hút ẩm gia đình (mini với công suất nhỏ) và dòng máy công nghiệp (công suất lớn). Vì thế, bạn có thể dễ 

dàng lựa chọn cho mình một thiết bị phù hợp với nhu cầu sử dụng cụ thể. 

Bên cạnh đó, các sản phẩm được sản xuất với công nghệ hiện đại, đảm bảo độ bền vượt trội. Máy hút ẩm 

Kosmen làm việc bền bỉ, ổn định trong thời gian dài ở khí hậu nước ta. Nhờ việc hạn chế các sự cố, hỏng 
hóc nên giảm bớt chi phí sửa chữa và bảo dưỡng. 

Máy hút ẩm Kosmen có khả năng hút ẩm nhanh chóng, rút ngắn thời gian cần sử dụng để vận hành mà 

vẫn duy trì độ ẩm ở mức cần thiết. Dàn lạnh được chế tạo đặc biệt có khả năng làm việc liên tục, giúp kiểm 

soát độ ẩm ở mức tối ưu nhất. Đồng thời, các model có khả năng tạo ra các ion diệt khuẩn, nên sẽ hạn chế 

đc vi khuẩn, nấm mốc,... thanh lọc không khí và hạn chế mùi hôi khó chịu. 

Liên hệ ngay để được tư vấn và báo giá tốt nhất. 
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