THÔNG TIN NHẬN DẠNG HÀNG GIẢ THƯƠNG HIỆU VINAKIP
( Tiếp theo )
luôn là thương hiệu mạnh trên thị trường về sản phẩm thiết bị đóng ngắt mạch
điện trong dân dụng và công nghiệp. Sản phẩm mẫu mã đẹp, tuổi thọ cao luôn đem đến cho người
tiêu dùng sự yên tâm về chất lượng sản phẩm.
Tiếp tục, chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng cách thức phân biệt hàng thật hàng giả về sản
phẩm Phích cắm làm giả loại Phích cắm K4 của VINAKIP như sau:
1. Bao bì:
Hàng thật VINAKIP

Đường răng cưa cắt đứt
giữa 2 túi đựng sản phẩm
(đóng gói bằng thiết bị
chuyên dùng tiên tiến )
Nội dung in: chỉ rõ loại sản phẩm phích cắm “K4”
“PHÍCH CẮM ĐIỆN CHỐNG VỠ K4
6 A 250 V ∼’’

Mã sản phẩm: VKPK4
* Giữa thông số dòng điện và điện áp là dấu cách,

Hàng giả VINAKIP

Không có đường răng
cưa cắt đứt giữa 2 túi
đựng sản phẩm
( đóng gói bằng tay)
“ PHÍCH CẮM ĐIỆN CHỐNG CHÁY CHỐNG VỠ”
PHÍCH CẮM ĐIỆN 6 A/250 V
PHÍCH CẮM ĐIỆN K55 10 A/250 V

Mã sản phẩm: (Không có)

* Giữa thông số dòng điện và điện áp là dấu
(/) không có dấu chỉ nguồn xoay chiều “10
có dấu chỉ nguồn điện xoay chiều “6 A 250 V∼ ”
A/250 V”
* Ngăn cách giữa 2 túi đựng sản phẩm được hàn
* Ngăn cách giữa 2 túi đựng sản phẩm được
nhiệt, có đường cắt đứt kiểu răng cưa trên máy tự
hàn nhiệt công nghệ thủ công, không có
động ( Thiết bị chuyên dùng )
đường cắt đứt kiểu răng cưa
* Bao bì chỉ dùng cho duy nhất loại Phích cắm K4;
* Bao bì dùng chung cho nhiều loại phích cắm
Bao bì mỗi loại phích được nhận biết theo màu sắc
khác nhau, vì vậy không ghi rõ loại sản phẩm
khác nhau.
phích cắm K4

2. Sản phẩm:
Hàng thật VINAKIP
Chân cực cắm vuông
90o với thân nhựa, 2
chân cực cắm chặt,
chắc chắn, an toàn khi
sử dụng

Hàng giả VINAKIP
Chân cực cắm xiên lệch,
kiểm tra dùng tay lay
nhẹ thấy 2 chân cực
cắm của phích rất lỏng,
không an toàn khi sử
dụng
(Có thể kiểm tra độ rơ
lỏng của Chân cực cắm
ngay khi sản phẩm đang
còn trong túi bóng )

Sử dụng nhựa tái sinh
nên sỉn màu hơn

3. Chân cực cắm:
Hàng thật VINAKIP

Chân phích màu
sáng bóng

Hàng giả VINAKIP

Chân phích tối
màu

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới khách hàng khi phát hiện ra những sản phẩm giả mạo thương
hiệu
để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng
Chúng tôi tiếp tục khuyến cáo Quý khách hàng hãy đến các địa chỉ tin cậy hoặc những địa chỉ
trong hệ thống bán hàng của Công ty VINAKIP và các Nhà phân phối, đại lý chính thức của
VINAKIP trên cả nước, hoặc xin vui lòng liên hệ tới số điện thoại 043 3838 033; 043 3839093 để
được hướng dẫn và tư vấn.
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