
Kohler chứng tỏ là hãng đi đầu trong hạng mục Nhà tắm và Nhà bếp tại CES 2023 cùng với những 
cải tiến và thiết kế thông minh mới để nâng cao sức khỏe tại nhà 

KOHLER, Wis., Ngày 3 tháng 1 năm 2023 /PRNewswire/ -- Được thành lập năm 1873, Kohler Co. bắt 
đầu hành trình năm thứ 150 trong việc cung cấp những cải tiến lần đầu được đưa ra thị trường khi công 
bố dòng sản phẩm thông minh mà công ty sẽ trưng bày tại CES 2023 ở Las Vegas. Công ty hàng đầu 
trong các hạng mục nhà bếp, bồn tắm, hệ thống năng lượng và thiết bị khách sạn sẽ ra mắt các sản 
phẩm và dịch vụ được thiết kế để giúp mọi người nâng cao sức khỏe tại nhà, đồng thời tận dụng công 
nghệ trong việc cung cấp nước thông minh và quản lý trong cuộc sống hàng ngày. 

Tạo ra những trải nghiệm tích cực hơn cho mọi người bằng cách cải thiện hiệu suất và hiệu quả của việc 
cung cấp nước là một lợi thế cạnh tranh của Kohler. Bên cạnh nhiều cải tiến khác thì những cải tiến sản 
phẩm sau đây sẽ được giới thiệu tại gian hàng Kohler CES (#5921): 

• Bộ điều khiển và van vòi sen thông minh Anthem sẽ cung cấp đồng thời những cài đặt nhiệt 
độ, áp suất và vòi phun khác nhau cho mỗi vòi xả nước chỉ với một nút chạm cảm ứng. Rửa 
bằng nước ấm và nước mát cùng lúc mang lại lợi ích trị liệu thủy sinh và tạo ra trải nghiệm 
giống như spa tại nhà. Hệ thống vòi hoa sen thông minh kỹ thuật số của Anthem kiểm soát tối 
đa sáu vòi xả nước và hiển thị lượng nước đã sử dụng sau mỗi lần tắm giúp thông báo cho 
mọi người về mức tiêu thụ của họ. 

• Bộ sưu tập Vòi sen cây và Vòi sen cầm tay Statement VES (Vòi xịt sinh thái đa năng) sử 
dụng nước ít hơn tới 40% so với vòi sen cây 2,5gpm thông thường. Vòi phun dòng chảy thấp 
của VES được tối ưu hóa để cung cấp độ khả năng xối rửa mạnh mẽ trong lúc vẫn duy trì độ 
ấm - đáp ứng hai nhu cầu chính về trải nghiệm tắm vòi sen. Bộ sưu tập Statement gồm công 
nghệ cảm ứng không khí Katalyst của Kohler giúp truyền không khí vào các giọt nước nên giọt 
nước sẽ trông to hơn và giữ nhiệt lâu hơn, giúp mang lại cảm giác ngâm mình thoải mái hơn 
mà lại sử dụng ít nước hơn. Vòi sen cây Statement tương thích với các đường ống hiện để có 
để nâng cấp dễ dàng. 

• Hệ thống giám sát nước thông minh H2Wise, hoạt động dựa trên Phyn, giám sát và theo dõi 
tất cả việc sử dụng nước của hộ gia đình, cảnh báo người dùng về rò rỉ và cung cấp cảnh báo 
trước khi đóng băng. H2Wise™+ có chức năng ngắt từ xa trong trường hợp rò rỉ nghiêm trọng. 
Một tính năng thông minh mới nhằm giảm thiểu hiện tượng đường ống bị đóng băng sẽ ra mắt 
vào Quý 2 năm 2023. Tính năng sẽ phát hiện xem đường ống có bắt đầu bị đóng băng hay 
không và sử dụng một thiết bị cố định dòng chảy KOHLER Konnect giảm áp suất trong thời 
gian ngắn và giảm thiểu thiệt hại tiềm ẩn. 

• Nhà vệ sinh thông minh Eir cung cấp các tính năng thuận tiện như ghế sưởi, chế độ làm sạch 
cá nhân, nắp tự động đóng mở, xả kép và khả năng xả tự động thông minh đáp ứng các tiêu 
chí WaterSense của EPA. Thiết kế bóng bẩy và nhiều tùy chọn hoàn thiện giúp mở rộng danh 
mục sản phẩm bồn cầu thông minh của Kohler. 

• Sprig là thương hiệu phong cách sống mới của Kohler. Sprig có các hệ thống truyền hương liệu 
tắm với kiểu dáng sành điệu và các viên tắm tự nhiên, thân xoay linh hoạt cùng các chai xịt 
mùi hương và bom tắm cao cấp mang đến một trải nghiệm thư giãn yên bình thông qua liệu 
pháp mùi hương. Các hệ thống truyền hương liệu Sprig dễ dàng bổ trợ cùng vòi sen đang sử 
dụng giúp khuếch tán tinh dầu thơm vào nước, từ đó dễ dàng nâng tầm thói quen hàng ngày 
thành những khoảnh khắc thư giãn để tăng cường sức khỏe. 

• Đá lát Alo ANN SACKS, một công ty của Kohler, được làm từ 50-70% thủy tinh tái chế từ màn 
hình TV và PC bỏ đi và sẽ được trưng bày tại CES. 



Là sản phẩm được vinh danh Giải thưởng Sáng tạo CES 2023, bồn tắm Trải nghiệm vô cực tĩnh 
lặng của Kohler sẽ ra mắt ngay tại điểm trưng bày vào năm nay để những người tham dự có thể nhìn 
chiêm ngưỡng, thưởng mùi, lắng nghe và cảm nhận được trải nghiệm tắm thông minh đa giác quan để 
biến phòng tắm thành nơi trú ẩn thư giãn và thoải mái. 

Kohler sắp ra mắt Chẩn đoán từ xa nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng cao cấp nhất đối với 
các sản phẩm cần xử lý sự cố bằng ứng dụng di động KOHLER Konnect. Ứng dụng sẽ cung cấp phản 
hồi ngay lập tức về trạng thái của thiết bị, hướng dẫn từng bước để chẩn đoán và khắc phục sự cố cũng 
như khả năng truyền dữ liệu và kết nối mọi người trực tiếp với nhân viên dịch vụ khách hàng để được hỗ 
trợ cá nhân hóa. Chẩn đoán từ xa hiện khả dụng cho vòi sen thông minh Anthem và nút xả thông minh 
PerfectFill, sản phẩm được vinh danh Giải thưởng Sáng tạo CES 2022 và sẽ là một tùy chọn cho các sản 
phẩm hỗ trợ KOHLER Konnect trong tương lai. 

Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập Bộ công cụ báo chí KOHLER CES. 

Giới thiệu về Kohler Co. 

Được thành lập vào năm 1873 và có trụ sở chính tại Kohler, Wisconsin, Kohler Co. là một trong những 
công ty tư nhân lớn nhất và lâu đời nhất của Hoa Kỳ có hơn 40.000 nhân viên. Với hơn 50 cơ sở sản 
xuất trên toàn thế giới, Kohler là công ty hàng đầu toàn cầu về thiết kế, cải tiến và sản xuất các sản phẩm 
nhà bếp và nhà tắm; tủ, gạch lót và thiết bị chiếu sáng sang trọng; động cơ, máy phát điện và các giải 
pháp năng lượng sạch; và chủ sở hữu/đơn vị điều hành hai điểm đến nghỉ dưỡng là khách sạn và resort 
sân gôn năm sao ở Kohler, Wisconsin, và St. Andrew, Scotland. Sân golf Whistling Straits tại Kohler là 
nơi tổ chức Ryder Cup lần thứ 43 vào năm 2021. Công ty cũng phát triển các giải pháp để giải quyết các 
vấn đề cấp bách, chẳng hạn như nước sạch và vệ sinh, cho các cộng đồng khó khăn trên khắp thế giới 
nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Để biết thêm chi tiết, vui lòng 
truy cập kohlercompany.com. 

Tin tưởng vào điều tốt đẹp hơn: Hành tinh tốt đẹp hơn, Cộng đồng tốt đẹp hơn, Cuộc sống tốt 
hơn 

Tin tưởng vào điều tốt đẹp hơn là chiến lược tác động xã hội và bền vững của Kohler. Đồng thời, chiến 
lược được dựa trên triết lý hoạt động của công ty: luôn tìm cách cải tiến hơn nữa – vì hành tinh, con 
người, cộng đồng và doanh nghiệp. Triết lý Tin tưởng vào điều tốt đẹp hơn gồm có ba trụ cột: Hành tinh 
tốt đẹp hơn, Cộng đồng tốt đẹp hơn, Cuộc sống tốt hơn Thông qua từng trụ cột này, Kohler nỗ lực phát 
triển các sản phẩm và chương trình có tác động có ý nghĩa, không chỉ đối với hoạt động kinh doanh của 
mình mà còn đối với các cộng đồng mà Kohler phục vụ cũng như cuộc sống của những người sử dụng 
sản phẩm của Kohler. 

Liên hệ:                               
Stephen Maliszewski              Jillian Rosone 
stephen.maliszewski@kohler.com  Jillian.rosone@kohler.com  
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