
Đánh giá về EcoRide Chip 

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét EcoRide Chip, một thiết bị 

Gắn và Sử dụng (plug-and-play) để giảm mức tiêu thụ nhiên liệu 

trên ô tô của bạn. Thiết bị này hứa hẹn sẽ giảm mức tiêu thụ nhiên 

liệu tới 35%, đồng thời cải thiện khả năng tăng tốc và phản 

hồi. Nhưng nó thực sự làm gì? Thiết bị này có gì đặc biệt? Hãy 

cùng tìm hiểu. Cũng đọc để đánh giá. Bài viết này sẽ giúp bạn 

quyết định xem liệu Chip EcoRide có phù hợp với bạn hay không.  

EcoRide Chip là một thiết bị Gắn và Sử dụng 

Chip EcoRide là thiết bị điều chỉnh chip tiết kiệm tương thích OBD2 

có thể giúp bạn tiết kiệm tiền xăng và bảo trì.  Nó tăng 15% mã lực 

và tối ưu hóa các thành phần động cơ bên trong.  Không giống như 

các thiết bị điều chỉnh chip tiết kiệm khác, EcoRide không cần cài 

đặt và chỉ cần lái xe 150 dặm để "học" chiếc xe của bạn. Quá trình 

cài đặt rất dễ dàng, nhưng bạn phải tắt đánh lửa để cài đặt chip.  

Chip EcoRide là một thiết bị Gắn và Sử dụng có chức năng sửa lại 

ECU máy tính của động cơ ô tô của bạn.  Sau khi được cài đặt, nó 

yêu cầu khoảng thời gian tạm dừng khoảng 100 dặm. Khi gắn trong 

xe, nó sẽ tăng mã lực lên 15%.  Chip EcoRide cũng có thể được sử 

dụng để chẩn đoán các vấn đề xảy ra với ô tô của bạn và thông 

báo cho bạn về vấn đề này trong thời gian thực.  Nó cũng có thể 

cung cấp cho bạn một ước tính sửa  chữa chính xác trước khi bạn 

mang xe đến thợ cơ khí. 

Chip EcoRide là một thiết bị gắn (plug-in) dễ cài đặt. Nó yêu cầu 

một cổng OBD2, là cổng tiêu chuẩn cho ô tô của bạn.  Chip tương 

thích với nhiều loại xe. Chip EcoRide sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền 

xăng và chi phí bảo dưỡng. Ngoài việc cải thiện hiệu suất nhiên 

liệu cho xe của bạn, EcoRide Chip cũng cải thiện mã lực.  Thiết bị 

này là một thiết bị plug-in có thể dễ dàng cài đặt vào cổng OBD2 

trên ô tô của bạn. 

Chip EcoRide hoạt động bằng cách theo dõi mức tiêu thụ nhiên 

liệu, điều chỉnh công suất của bạn cho phù hợp.  Nó cũng cải thiện 



hiệu suất, nhưng bạn có thể không nhận thấy bất kỳ thay đổi nào 

sau khi cài đặt. Trên thực tế, bạn có thể không nhận thấy sự khác 

biệt nào nếu bạn chỉ lái xe ở mức công suất tối đa.  Lợi ích lớn nhất 

của EcoRide Chip là nó hoạt động trên mọi ô tô, bất kể loại động 

cơ hay chế tạo. Chip EcoRide sẽ tồn tại được 150 dặm trước khi 

nó yêu cầu cập nhật. 

Chip EcoRide làm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu 

lên đến 35% 

Chip EcoRide là đơn vị điều chỉnh chip tiết k iệm OBD2 có thể cải 

thiện động cơ của ô tô để tăng hiệu quả sử dụng nhiên liệu và 

công suất. Thiết bị này hoạt động bằng cách ánh xạ lại ECU máy 

tính của ô tô. EcoRide tương thích với nhiều loại ô tô, bao gồm 

BMW, Mercedes-Benz và thậm chí một số ô tô chạy bằng động cơ 

diesel. Nó cũng có thể cải thiện 15% mã lực của chiếc xe, và nó 

cũng giúp người sử dụng tiết kiệm tiền xăng và chi phí bảo dưỡng.  

Nhiều chủ xe đang chuyển sang sử dụng công nghệ tiết kiệm nhiên 

liệu để giảm lượng xăng tiêu thụ.  Mặc dù các thiết bị này có thể 

đắt tiền và yêu cầu sửa đổi cấu trúc, nhưng ECORide Chip là lựa 

chọn phổ biến nhất cho các chủ xe muốn giảm mức tiêu thụ nhiên 

liệu. Chip EcoRide tương thích với hầu hết mọi loại xe hơi và có 

thêm ưu điểm là đơn giản và dễ lắp đặt.  Nếu bạn muốn tiết kiệm 

tiền, bạn có thể đảo ngược con chip hoặc tháo nó ra bất cứ khi nào 

bạn muốn. Ngoài việc dễ dàng cài đặt và gỡ bỏ, nó cũng có thể 

được giám sát. 

Một lựa chọn phổ biến khác là EcoRide Chip.  Thiết bị này kết nối 

với giao diện OBDII của ô tô và có thể cải thiện hiệu suất của xe từ 

15% đến 35%. Chip EcoRide hoạt động tương tự như các thiết bị 

OBD khác, bao gồm các thiết bị bảo vệ và chip giúp giảm tiêu thụ 

nhiên liệu. Chúng thường có giá từ $25 đến $50. Kết quả khác 

nhau tùy thuộc vào mô hình và loại xe. Một số loại xe sẽ giảm 35% 

mức tiêu thụ nhiên liệu, trong khi những loại khác có thể chỉ tiết 

kiệm được 2% hoặc thậm chí 1%.  Tuy nhiên, sản phẩm này không 



dành cho tất cả mọi người và một số xe có thể cần sử dụng nhiều 

năng lượng hơn mức cần thiết. 

Một tùy chọn khác để cải thiện hiệu suất nhiên liệu là chip 

EcoPlus. Thiết bị này có tác dụng cải thiện hệ thống ECU của xe 

bạn. Nó cải thiện hiệu suất nhiên liệu của ô tô dựa trên thói quen 

lái xe của bạn. Bằng cách tăng hiệu quả sử dụng nhiên l iệu của xe, 

bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền.  Đây là một khoản đầu tư 

tuyệt vời cho môi trường và có thể giúp bạn tiết kiệm tiền xăng.  Nó 

cũng dễ dàng cài đặt và cài đặt trong vòng vài giây.  

Chip EcoRide cải thiện khả năng tăng tốc 

Chip EcoRide là một thiết bị điều chỉnh chip tiết kiệm OBD2 cắm và 

chạy có thể tăng mã lực cho ô tô của bạn lên tới 15%.  Chip 

EcoRide hoạt động bằng cách lập trình lại ECU của ô tô với các 

thuật toán toán học phức tạp.  Kết quả là một động cơ hoạt động 

với hiệu suất cao nhất và tăng khả năng tăng tốc và công 

suất. Chip EcoRide tương thích với nhiều loại ô tô.  Nó sử dụng 

công nghệ này để cải thiện khả năng tăng tốc của xe, đồng thời 

giúp bạn tiết kiệm tiền xăng và bảo dưỡng.  

Một cách khác để tăng khả năng tăng tốc là giảm lượng xăng t iêu 

thụ trong xe của bạn. Bằng cách giảm lượng khí thải, bạn sẽ có thể 

tiết kiệm tiền xăng và cải thiện môi trường của bạn.  Hãy nhớ rằng, 

nhiên liệu hóa thạch không phải ở đây để tồn tại.  Vì vậy, hãy đảm 

bảo cứu hành tinh của chúng ta bằng cách cài đặt một  con chip 

ngay hôm nay. Bạn sẽ không hối tiếc! Vì vậy, hãy chuyển đổi và sở 

hữu cho mình một Chip EcoRide!  Không có thời điểm nào tốt hơn 

để đầu tư vào một chiếc xe mới. 

Chip EcoRide cải thiện khả năng phản hồi 

Chip EcoRide là hộp điều chỉnh chip tiết kiệm OBD2 Plug  and Play 

giúp đọc mức tiêu thụ nhiên liệu và tối ưu hóa các bộ phận của 

xe. Nó hứa hẹn sẽ tăng mã lực cho chiếc xe của bạn lên 15 phần 

trăm và giúp bạn tiết kiệm tiền xăng.  Nó sử dụng các thuật toán 



toán học tiên tiến để chỉnh sửa lại ECU của ô tô, đảm bảo nó sử 

dụng đúng lượng điện năng và nhiên liệu.  Cho dù bạn lái một chiếc 

xe sang trọng hay một chiếc sedan hàng ngày, EcoRide Chip sẽ 

giúp bạn tận dụng tối đa chiếc xe của mình.  

Chip EcoRide tương thích với cả xe chạy xăng và xe chạy dầu, và 

có thể dễ dàng chuyển đổi từ loại này sang loại khác.  Công tắc 

không yêu cầu bất kỳ sửa đổi cơ học nào, giúp bạn tiết kiệm tiền 

và thời gian. Thiết bị này cũng giúp loại bỏ sự cần thiết của một 

thợ cơ khí và có thể được mua trực tuyến với mức giảm giá 

50%. Các lô hàng được vận chuyển bởi Bưu điện Thụy Sĩ, UPS và 

FedEx. Nó có sẵn ở Singapore, Thụy Sĩ và Mỹ thông qua các nhà 

mạng uy tín. 

Chip EcoRide có thể được lắp trong cổng OBD2 của xe hoặc bên 

dưới bảng điều khiển. Quá trình này rất dễ dàng và chỉ cần đặt lại 

năm giây. Chip EcoRide tương thích với hầu hết các loại xe được 

sản xuất sau năm 1996 và hoạt động tốt trên cả xăng và dầu 

diesel. Chip kết nối với giao diện trên ô tô của bạn thông qua cổng 

OBD2, vì vậy rất dễ cài đặt.  Sau đó, Chip EcoRide sẽ kết nối với 

cổng chẩn đoán trên ô tô của bạn, cung cấp nhiều dữ liệu hữu ích.  

Chip EcoRide cải thiện tốc độ tối đa 

Chip EcoRide hoạt động bằng cách ánh xạ lại ECU máy tính của ô 

tô để tăng mã lực và hiệu quả sử dụng nhiên liệu.  Sau một khoảng 

thời gian đột nhập khoảng 100 dặm, con chip  sau đó sẽ chỉnh sửa 

lại ECU để tối ưu hóa công suất và mức tiêu thụ nhiên liệu của 

xe. Nó đơn giản như vậy. Nó cũng an toàn, dễ lắp đặt và sẽ cải 

thiện hiệu suất của ô tô của bạn.  Và bạn có thể thấy kết quả ngay 

lập tức! 

Chip EcoRide là một công nghệ tương đối mới và nó hứa hẹn sẽ 

cắt giảm tới 15% chi phí xăng của bạn.  Con chip này không chỉ 

giúp cải thiện tốc độ tối đa của bạn mà còn giảm lượng khí thải 

carbon của bạn. Nhiên liệu hóa thạch sẽ không tồn tại mãi mãi, vì 

vậy chúng ta cần phải làm phần việc của mình để giảm lượng khí 



thải carbon của mình. Vì vậy, hãy mua một Chip EcoRide ngay 

hôm nay và tiết kiệm tiền trong quá trình này.  Nó đáng giá từng xu! 

Chip EcoRide hoạt động bằng cách sửa đổi hệ thống ECU của ô 

tô. Nó tối ưu hóa các thông số trong bộ điều khiển động cơ, hoặc 

ECU, để giảm tiêu thụ nhiên liệu và khí thải.  Khi xe đạt 200 km, nó 

sẽ tự động lập trình lại bản đồ ECU để tối đa hóa công suất và mô -

men xoắn. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ có thể tận hưởng hiệu suất 

của chiếc xe của mình nhiều hơn nữa! Chip EcoRide giúp bạn tiết 

kiệm tiền nhiên liệu và bảo trì! Thiết bị này rất dễ cài đặt và hoạt 

động với ô tô hiện có của bạn. Bạn có thể tiết kiệm đến 15% nhiên 

liệu chỉ với một cài đặt đơn giản.  

 


