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GIỚI THIỆU CÔNG TY
TECHNO-LOGICAL KITCHENS

BI-207-Induction
Mã sản phẩm

BI-203-DT
Mã sản phẩm

BI-208-Ceramic
Mã sản phẩm
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Giá: 10.000.000đ
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BẾP ĐIỆN TỪ
TECHNO-LOGICAL KITCHENS

Giá: 9.000.000đ

Giá: 8.000.000đ

Thông số kỹ thuật
○ Bếp hồng ngoại 02 vùng nấu, mặt kính Vitroceramic
○ Điều khiển cảm ứng dạng ẩn, chế độ hẹn giờ tự ngắt,
    khóa trẻ em an toàn
○ Công suất 2000W(1000W+1000W)
    +2000W(1000W+1000W) 
○ Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
○ Kích thước mặt kính: 730x420 mm
○ Kích thước khoét đá: 685x385 mm
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Lưu ý: Để bếp điện từ hoạt động bền, hiệu quả nên đấu qua át: bếp đôi ≥20A, bếp 3 ≥30A; dây cấp cho bếp đôi ≥2,5mm; bếp 3≥3,5mm

Thông số kỹ thuật
○ Bếp từ âm kính 02 vùng nấu, mặt kính Vitroceramic
○ Điều khiển cảm ứng dạng ẩn, chế độ hẹn giờ tự ngắt,
    khóa trẻ em an toàn
○ Chức năng tự động tắt khi không có nồi
○ Công suất 1800W+1800W, 
○ Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
○ Bếp sử dụng công nghệ đáy nồi tự nhận diện vùng nấu
○ Kích thước mặt kính: 730x420 mm
○ Kích thước khoét đá: 685x385 mm

Thông số kỹ thuật
○ Bếp hỗn hợp một điện một từ, mặt kính Vitroceramic
○ Điều khiển cảm ứng dạng ẩn, chế độ hẹn giờ tự ngắt,
    khóa trẻ em an toàn
○ Công suất 2000W (1000W + 1000W) + 1800W
○ Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
○ Bếp sử dụng công nghệ đáy nồi tự nhận diện vùng nấu
○ Bếp bên từ tự động ngắt khi không có nồi
○ Kích thước mặt kính: 730x420 mm
○ Kích thước khoét đá: 685x385 mm



Notice: The ceramic plate is hot after cooking, please don’t touch with your hand.
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Giá: 13.000.000đ

Giá: 11.000.000đ

Notice: The ceramic plate is hot after cooking, please don’t touch with your hand.
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MODEL: BI-248-Ceramic

Infrared Infrared

Giá: 16.000.000đ
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Model: BI-2266-C
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BI-234-I
Mã sản phẩm

Please don’t touch the hot surface after the cooking.

Model: BI-234-I

TECHNO -LOGICAL  KITCHENS
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Giá: 14.000.000đ

Notice: The ceramic plate is hot after cooking, please don’t touch with your hand.
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MODEL: BI-273-DT

Infrared

Giá: 12.000.000đ

BI-235-IC
Mã sản phẩm

Giá: 17.000.000đ
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TECHNO -LOGICAL  KITCHENS

Model: BI-235-IC

Please don’t touch the hot surface after the cooking.

WARNING

INDUCTION cooker
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BẾP ĐIỆN TỪ
TECHNO-LOGICAL KITCHENS

BẾP ĐIỆN TỪ
TECHNO-LOGICAL KITCHENS

Thông số kỹ thuật
○ Bếp từ âm kính 02 vùng nấu, mặt kính Vitroceramic
○ Điều khiển cảm ứng dạng ẩn, chế độ hẹn giờ tự ngắt,
    khóa trẻ em an toàn
○ Chức năng tự động tắt khi không có nồi
○ Công suất 1800W+1800W, 
○ Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
○ Bếp sử dụng công nghệ đáy nồi tự nhận diện vùng nấu
○ Kích thước mặt kính: 730x420 mm
○ Kích thước khoét đá: 685x385 mm

Thông số kỹ thuật
○ Bếp hỗn hợp một từ, một  hồng ngoại, mặt kính Vitroceramic
○ Điều khiển cảm ứng dạng ẩn, chế độ hẹn giờ tự ngắt, 
    khóa trẻ em an toàn
○ Công suất 1800W+2000W (1000W+1000W) 
○ Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
○ Bếp sử dụng công nghệ đáy nồi tự nhận diện vùng nấu
○ Bếp bên từ tự động ngắt khi không có nồi
○ Kích thước mặt kính: 730x420 mm
○ Kích thước khoét đá: 685x385 mm

Thông số kỹ thuật
○ Bếp hồng ngoại 02 vùng nấu, mặt kính Vitroceramic

Điều khiển cảm ứng dạng ẩn, chế độ hẹn giờ tự ngắt, ○ 
   khóa trẻ em an toàn

Công suất 2000W+2000W (1000W+1000W) ○ 
Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu○ 
Kích thước mặt kính: 730x420 mm○ 
Kích thước khoét đá: 685x385 mm○ 

Thông số kỹ thuật
○ Bếp từ âm kính 02 vùng nấu, mặt kính Vitroceramic
○ Điều khiển cảm ứng dạng ẩn, chế độ hẹn giờ tự ngắt,
    khóa trẻ em an toàn
○ Chức năng tự động tắt khi không có nồi
○ Công suất 1800W+2000W, 
○ Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
○ Bếp sử dụng công nghệ đáy nồi tự nhận diện vùng nấu
○ Bếp tự động ngắt khi không có nồi
○ Kích thước mặt kính: 735x435 mm
○ Kích thước khoét đá: 705x405 mm

Thông số kỹ thuật
○ Bếp hỗn hợp một từ một hồng ngoại, mặt kính Vitroceramic,
    SCHOTT CERAN - made in Germany 
○ Mâm nhiệt EGO - Made in Germany
○ Điều khiển cảm ứng dạng ẩn, chế độ hẹn giờ tự ngắt, 
    khóa trẻ em an toàn
○ Công suất 1800W+ 2200W(1100W+1100W), 
○ Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
○ Bếp từ sử dụng công nghệ đáy nồi tự nhận diện vùng nấu
○ Bếp bên từ tự động ngắt khi không có nồi
○ Kích thước mặt kính: 710x430 mm
○ Kích thước khoét đá: 655x395 mm

Thông số kỹ thuật
○ Bếp hồng ngoại 02 vùng nấu, mặt kính Vitroceramic, 
    SCHOTT CERAN - made in Germany 
○ Mâm nhiệt EGO - Made in Germany
○ Điều khiển cảm ứng dạng ẩn, chế độ hẹn giờ tự ngắt, 
    khóa trẻ em an toàn
○ Công suất 1200W+2200W, 
○ Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
○ Kích thước mặt kính: 730x435 mm
○ Kích thước khoét đá: 670x415 mm
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Lưu ý: Để bếp điện từ hoạt động bền, hiệu quả nên đấu qua át: bếp đôi ≥20A, bếp 3 ≥30A; dây cấp cho bếp đôi ≥2,5mm; bếp 3≥3,5mm Lưu ý: Để bếp điện từ hoạt động bền, hiệu quả nên đấu qua át: bếp đôi ≥20A, bếp 3 ≥30A; dây cấp cho bếp đôi ≥2,5mm; bếp 3≥3,5mm



BI-277-ID
Mã sản phẩm

BI-299-ID
Mã sản phẩm

BI-299-IC
Mã sản phẩm

76

BẾP ĐIỆN TỪ
TECHNO-LOGICAL KITCHENS

BẾP ĐIỆN TỪ
TECHNO-LOGICAL KITCHENS

Giá: 13.000.000đ

Thông số kỹ thuật
○ Bếp từ âm kính 02 vùng nấu, mặt kính Vitroceramic
○ Điều khiển cảm ứng dạng ẩn, chế độ hẹn giờ tự ngắt, 
    khóa trẻ em an toàn
○ Chức năng tự động tắt khi không có nồi
○ Công suất 2000W+2000W, cả 2 bếp đều có chế độ
    nấu siêu nhanh booster lên 2400W
○ Bếp có chế độ chống tràn thông minh tự ngắt sau 3 giây
    khi nước trào ra mặt bếp
○ Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
○ Bếp sử dụng công nghệ đáy nồi tự nhận diện vùng nấu
○ Kích thước mặt kính: 730x420 mm
○ Kích thước khoét đá: 685x385 mm

Thông số kỹ thuật
○ Bếp từ âm kính 02 vùng nấu, mặt kính Vitroceramic,
    SCHOTT CERAN - made in Germany, vát cạnh 
○ Điều khiển bằng cảm ứng trượt (slider), 
    chế độ hẹn giờ tự ngắt,khóa trẻ em an toàn
○ Công suất 2000W+ 2000W, cả hai bếp đều có chế độ
    nấu siêu nhanh (booster) lên 2400W
○ Bếp có chế độ chống tràn thông minh tự ngắt sau 3 giây
    khi nước trào ra mặt bếp
○ Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
○ Bếp từ sử dụng công nghệ đáy nồi tự nhận diện vùng nấu
○ Bếp tự động ngắt khi không có nồi
○ Kích thước mặt kính: 730x420 mm
○ Kích thước khoét đá: 685x385 mm

Thông số kỹ thuật
○ Bếp hỗn hợp một từ một hồng ngoại âm kính , 
    mặt kính Vitroceramic, SCHOTT CERAN - 
    made in Germany, vát cạnh 
○ Điều khiển bằng cảm ứng trượt ( slider), chế độ hẹn giờ
    tự ngắt, khóa trẻ em an toàn
○ Công suất 2400W (1200W+1200W) + 2000W, bên từ có
    chế độ nấu siêu nhanh ( booster) lên 2400W
○ Bếp có chế độ chống tràn thông minh tự ngắt sau 3 giây
    khi nước trào ra mặt bếp
○ Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
○ Bếp từ sử dụng công nghệ đáy nồi tự nhận diện vùng nấu
○ Bếp bên từ tự động ngắt khi không có nồi
○ Kích thước mặt kính: 730x420 mm
○ Kích thước khoét đá:  685x385 mm
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BI-277-IC
Mã sản phẩm

Thông số kỹ thuật
○ Bếp hỗn hợp một từ một hồng ngoại âm kính,
    mặt kính Vitroceramic
○ Điều khiển cảm ứng dạng ẩn, chế độ hẹn giờ tự ngắt,
    khóa trẻ em an toàn
○ Bên từ có chức năng tự động tắt khi không có nồi
○ Công suất 2000W+ 2400W (1200W+1200W), 
    bên từ có chế độ nấu siêu nhanh booster lên 2400W
○ Bếp có chế độ chống tràn thông minh tự ngắt sau 3 giây
    khi nước trào ra mặt bếp
○ Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
○ Bếp sử dụng công nghệ đáy nồi tự nhận diện vùng nấu
○ Kích thước mặt kính: 730x420 mm
○ Kích thước khoét đá:   685x385  mm
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Giá: 13.000.000đ

Giá: 16.000.000đ

Giá: 16.000.000đ

Lưu ý: Để bếp điện từ hoạt động bền, hiệu quả nên đấu qua át: bếp đôi ≥20A, bếp 3 ≥30A; dây cấp cho bếp đôi ≥2,5mm; bếp 3≥3,5mm Lưu ý: Để bếp điện từ hoạt động bền, hiệu quả nên đấu qua át: bếp đôi ≥20A, bếp 3 ≥30A; dây cấp cho bếp đôi ≥2,5mm; bếp 3≥3,5mm



BI-334-ID
Mã sản phẩm

BI-334-IC
Mã sản phẩm

BI-344-ID
Mã sản phẩm

BI-344-IC
Mã sản phẩm
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BẾP ĐIỆN TỪ
TECHNO-LOGICAL KITCHENS

BẾP ĐIỆN TỪ
TECHNO-LOGICAL KITCHENS

Thông số kỹ thuật
○ Bếp từ âm kính 03 vùng nấu, mặt kính Vitroceramic,
    SCHOTT CERAN - made in Germany, vát cạnh 
○ Điều khiển bằng cảm ứng dạng ẩn, chế độ hẹn giờ tự ngắt,
    khóa trẻ em an toàn
○ Công suất 1800W + 1200W + 2000W, (Tổng công suất 5000W)
○ Bếp có chế độ chống tràn thông minh tự ngắt sau 3 giây
    khi nước trào ra mặt bếp
○ Bếp bên trái và bên phải có chế độ nấu siêu nhanh (booster),
    bên trái booster lên 2200W, bên phải boster lên 2400W
○ Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
○ Bếp từ sử dụng công nghệ đáy nồi tự nhận diện vùng nấu
○ Bếp tự động ngắt khi không có nồi
○ Kích thước mặt kính: 780x430 mm
○ Kích thước khoét đá: 750x390 mm

Thông số kỹ thuật
○ Bếp hỗn hợp 02 từ + 01 hồng ngoại âm kính, mặt kính Vitroceramic,
    SCHOTT CERAN - made in Germany, vát cạnh  
○ Mâm nhiệt EGO-Made in Germany
○ Điều khiển bằng cảm ứng dạng ẩn, chế độ hẹn giờ tự ngắt, 
    khóa trẻ em an toàn
○ Công suất 1800W + 1200W + 2400W (1200W+1200W),
    (Tổng công suất 5400W)
○ Bếp có chế độ chống tràn thông minh tự ngắt sau 3 giây
    khi nước trào ra mặt bếp
○ Bếp bên trái có chế độ nấu siêu nhanh (booster), lên 2200W
○ Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
○ Bếp từ sử dụng công nghệ đáy nồi tự nhận diện vùng nấu
○ Bếp bên từ tự động ngắt khi không có nồi
○ Kích thước mặt kính: 780x430 mm
○ Kích thước khoét đá: 750x390 mm

Thông số kỹ thuật
○ Bếp từ âm kính 03 vùng nấu, mặt kính Vitroceramic,
    SCHOTT CERAN - made in Germany, vát cạnh 
○ Điều khiển bằng cảm ứng dạng ẩn, chế độ hẹn giờ tự ngắt, 
    khóa trẻ em an toàn
○ Công suất 1800W (trái trên)+ 1200W (trái dưới) + 2000W
    (bên phải), (Tổng công suất 5000W)
○ Bếp có chế độ chống tràn thông minh tự ngắt sau 3 giây
    khi nước trào ra mặt bếp
○ Bếp từ bên trái trên nấu tốc độ siêu nhanh (booster)
    lên 2200 W, bên  phải (booster) lên 2400W
○ Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
○ Bếp từ sử dụng công nghệ đáy nồi tự nhận diện vùng nấu
○ Bếp tự động ngắt khi không có nồi
○ Kích thước mặt kính: 590x520 mm
○ Kích thước khoét đá: 560x490 mm

Thông số kỹ thuật
○ Bếp hỗn hợp 02 từ + 01 hồng ngoại âm kính, 
    mặt kính Vitroceramic, SCHOTT CERAN - 
    made in Germany, vát cạnh  
○ Mâm nhiệt EGO - Made in Germany
○ Điều khiển bằng cảm ứng dạng ẩn, chế độ hẹn giờ tự ngắt,
    khóa trẻ em an toàn
○ Công suất 1200W (trái trên) + 1800W (trái dưới) + 2400W
   (bên Phải) (1200W+1200W), (Tổng công suất 5400W)
○ Bếp có chế độ chống tràn thông minh tự ngắt sau 3 giây
    khi nước tràn ra mặt bếp
○ Bếp từ bên trái dưới có chế độ nấu siêu nhanh
   (booster) lên 2200W
○ Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
○ Bếp từ sử dụng công nghệ đáy nồi tự nhận diện vùng nấu
○ Bếp bên từ tự động ngắt khi không có nồi
○ Kích thước mặt kính: 590x520 mm
○ Kích thước khoét đá: 560 x490 mm
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Giá: 18.000.000đ

Giá: 18.000.000đ

Giá: 19.000.000đ

Giá: 19.000.000đ

Lưu ý: Để bếp điện từ hoạt động bền, hiệu quả nên đấu qua át: bếp đôi ≥20A, bếp 3 ≥30A; dây cấp cho bếp đôi ≥2,5mm; bếp 3≥3,5mm Lưu ý: Để bếp điện từ hoạt động bền, hiệu quả nên đấu qua át: bếp đôi ≥20A, bếp 3 ≥30A; dây cấp cho bếp đôi ≥2,5mm; bếp 3≥3,5mm



BI-219-DH
Mã sản phẩm Thông số kỹ thuật

Bếp âm kính 2 lò kiểu bếp Á
Đánh lửa bằng pin 1.5v
Kiềng bằng gang đúc chịu nhiệt
Mặt kính đen chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm
Hệ thống ngắt ga tự động, an toàn
Kích thước: 750x450x58mm
Kích thước khoét đá: 685x385mm

BI-239-DH
Mã sản phẩm

Giá: 6.000.000đ

Giá: 3.600.000đ

Giá: 3.800.000đ

Giá: 6.600.000đ

Giá: 3.800.000đ

Giá: 4.600.000đ

600 mm

3
8
0
 m

m

535 mm

3
3
5
 m

m

600 mm

3
8
0
 m

m

535 mm

3
3
5
 m

m

750 mm

4
5
0
 m

m

685 mm

3
8
5
 m

m

730 mm

4
3
0
 m

m

685 mm

3
8
5
 m

m

750 mm

4
5
0
 m

m

685 mm

3
8
5
 m

m

Thông số kỹ thuật
Bếp âm kính 2 lò kiểu bếp Á
Đánh lửa bằng pin 1.5v
Kiềng bằng gang đúc chịu nhiệt
Mặt kính đen chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm
Hệ thống ngắt ga tự động, an toàn
Kích thước: 750x450x58mm
Kích thước khoét đá: 685x385mm

730 mm

4
3
0
 m

m

685 mm

3
8
5
 m

m

10 11



BI-283-DH
Mã sản phẩm

Giá: 5.600.000đ

Giá: 5.000.000đ

Giá: 5.600.000đ

Giá: 5.800.000đ

Giá: 5.200.000đ

730 mm

4
3
0
 m

m

685 mm

3
8
5
 m

m

730 mm

4
3
0
 m

m

685 mm

3
8
5
 m

m

750 mm

4
5
0
 m

m

685 mm

3
8
5
 m

m

730 mm

4
3
0
 m

m

685 mm

3
8
5
 m

m

750 mm

4
5
0
 m

m

685 mm

3
8
5
 m

m

750 mm

4
5
0
 m

m

685 mm

3
8
5
 m

m

Thông số kỹ thuật
Bếp âm kính 2 lò kiểu bếp Á
Hệ thống mâm chia lửa bằng đồng
Đánh lửa bằng pin 1.5v
Kiềng bằng gang đúc chịu nhiệt
Mặt kính đen chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm
Hệ thống ngắt ga tự động, an toàn
Kích thước: 750x450x58mm
Kích thước khoét đá: 685x385mm

12 13



Giá: 4.600.000đ

730 mm

4
3
0
 m

m

685 mm

3
8
5
 m

m

750 mm

4
5
0
 m

m

685 mm

3
8
5
 m

m

14

1
4

0

600/700
500

Ống thoát Ø: 120mm

1
4
0

600/700
500

Ống thoát Ø: 120mm

1
4
0

600/700
500

Ống thoát Ø: 120mm

1
4
0

600/700
500

Ống thoát Ø: 120mm

750 mm

4
5
0
 m

m

685 mm

3
8
5
 m

m



Ống thoát Ø: 120mm

600-700
490

1
4
0

Ống thoát Ø: 120mm

Ống thoát Ø: 120mm

Ống thoát Ø: 120mm

BI-29-ISO-06/07
Mã sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Thân máy sơn vân gỗ
Kích thước: 600/700mm
Số động cơ: 2 motor, 3 tốc độ
Độ ồn 48Db, 2 đèn x 20w
Công suất hút 650m�/h
Hút khử bằng than hoạt tính

Giá: 3.800.000đ / Giá: 3.900.000đ
Ống thoát Ø: 120mm

BI-30-GT-07/09
Mã sản phẩm

Giá: 8.800.000đ / Giá: 9.000.000đ

1
7
5

2
4
8

482

600-700-900

4
2

Giá: 3.400.000đ / Giá: 3.500.000đ / Giá: 3.600.000đ
Ống thoát Ø: 120mm

BI-26-W-06/07/09
Mã sản phẩm

Thông số kỹ thuật
Máy hút mùi toa vuông Inox
Kích thước: 700/900mm
Động cơ turbine, công suất hút 950m�/h
Đèn led 2x5w
Độ ồn 48Db
Nút điều khiển cảm ứng 3 tốc độ
Hút, khử mùi bằng than hoạt tính
Ống thoát Ø: 150mm

700/900

6
0

5
4
8
-1

0
0
0

282 323

505



BI-69-ICT-07/09
Mã sản phẩm

Giá: 6.400.000đ / Giá: 6.600.000đ

Thông số kỹ thuật

Máy hút mùi toa vuông Inox+kính
Kích thước: 700/900mm
Động cơ turbine, công suất hút 950m�/h
Đèn led 2x5w
Độ ồn 48Db
Nút bấm điện tử 3 tốc độ
Mặt kính cong chịu lực dày 6 mm
Hút, khử mùi bằng than hoạt tính

Giá: 5.800.000đ / Giá: 6.000.000đ

Thông số kỹ thuật

Máy hút mùi toa vuông Inox+kính
Kích thước: 700/900mm
Động cơ turbine, công suất hút 950m�/h
Đèn led 2x5w
Độ ồn 48Db
Nút bấm cơ 3 tốc độ
Mặt kính cong chịu lực dày 8mm
Hút, khử mùi bằng than hoạt tính
Ống thoát Ø: 150mm

Ống thoát Ø: 150mm

BI-7788-IG-07/09
Mã sản phẩm

Giá: 6.200.000đ / Giá: 6.400.000đ

Ống thoát Ø: 150mm



700-900
5
0
0
-9

8
0

500

2
8
6

4
5
0 8

0
0

700-900

BI-80-GT-09
Mã sản phẩm

Giá: 10.000.000đ

BI-85-GT-07/09
Mã sản phẩm

Giá: 8.600.000đ /Giá: 8.800.000đ

Giá: 7.200.000đ / Giá: 7.400.000đ

Giá: 5.600.000đ / Giá: 5.800.000đ

Thông số kỹ thuật

Máy hút mùi toa vuông Inox+kính
Kích thước: 700/900mm
Động cơ turbine, công suất hút 1000m�/h
Đèn led 2x5w
Độ ồn 48Db
Nút điều khiển cảm ứng 3 tốc độ
Chế độ hẹn giờ tự ngắt
Mặt kính cong chịu lực dày 8mm
Hút, khử mùi bằng than hoạt tính
Ống thoát Ø: 150mm

300270

700/900 500

4
0
7

4
0

7

300
27

0

500900

4
0
7

4
0
7

Ống thoát Ø: 150mm

Thông số kỹ thuật
Máy hút mùi toa vuông Inox
Kích thước: 900mm
Động cơ turbine, công suất hút 1000m�/h
Đèn halogen 2x20w
Độ ồn 48Db
Nút điều khiển cảm ứng 3 tốc độ
Chế độ hẹn giờ tự ngắt
Hút, khử mùi bằng than hoạt tính
Ống thoát Ø: 150mm

Thông số kỹ thuật

Máy hút mùi toa vuông Inox+kính
Kích thước: 700/900mm
Động cơ turbine, công suất hút 1000m�/h
Đèn halogen 2x20w
Độ ồn 48Db
Nút điều khiển cảm ứng 3 tốc độ
Chế độ hẹn giờ tự ngắt
Mặt kính cong chịu lực dày 8mm
Hút, khử mùi bằng than hoạt tính
Ống thoát Ø: 150mm



Giá: 6.600.000đ / Giá: 6.800.000đ

BI-98-IG-07/09
Mã sản phẩm

300 270

700/900500
4
0
7

4
0
7

Thông số kỹ thuật

Máy hút mùi toa vuông Inox+kính
Kích thước: 700/900mm
Động cơ turbine, công suất hút 1000m�/h
Đèn halogen 2x20w
Độ ồn 48Db
Nút bấm cơ 3 tốc độ
Mặt kính cong chịu lực dày 8mm
Hút, khử mùi bằng than hoạt tính
Ống thoát Ø: 150mm

Giá: 16.000.000đ

BI-8899-GT-09
Mã sản phẩm

Giá: 8.800.000đ / Giá: 9.000.000đ

BI-65-IG-07/09
Mã sản phẩm Thông số kỹ thuật

Máy hút mùi toa vuông + kính
Kích thước: 700/900mm
Động cơ turbine, công suất hút 950m�/h
Đèn led 2x2w
Độ ồn 48Db
Nút bấm cơ 3 tốc độ
Hút, khử mùi bằng than hoạt tính
Ống thoát Ø: 150mm

Giá: 15.000.000đ

BI-75-GT-09
Mã sản phẩm

900

700-900

Thông số kỹ thuật

Máy hút mùi toa vuông + kính
Kích thước: 900mm
Động cơ turbine, công suất hút 1000m�/h
Độ ồn 48Db
Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ
Hút, khử mùi bằng than hoạt tính
Ống thoát Ø: 150mm

Thông số kỹ thuật

Máy hút mùi toa vuông, màu đen
Chất liệu nhôm cao cấp Anodic chống oxi hóa
Kích thước: 900mm
Động cơ turbine, công suất hút 1000m�/h
Đèn led 2x1,5w
Độ ồn 48Db
Nút bấm điện tử 3 tốc độ
Hút, khử mùi bằng than hoạt tính
Ống thoát Ø: 150mm



Giá: 18.000.000đ

Giá: 16.000.000đ

Giá: 16.000.000đ

24 25

TECHNO-LOGICAL KITCHENS
BẾP TỦ - LÒ NƯỚNG - MÁY SẤY BÁT

TECHNO-LOGICAL KITCHENS

Thông số kỹ thuật

Đèn sấy bằng tia cực tím kết hợp với ống phóng ozone,
sấy khô và diệt khuẩn tối đa, loại bỏ hoàn toàn các độc tố.
Sử dụng đèn tia cực tím ,tiết kiệm 23% điện năng.
Chế độ tự ngắt - An toàn cho người sử dụng.
Dung tích: 53 lít, công suất: 280W, điện áp: 220-240V/50Hz
Sấy khô, tiệt trùng bằng tia cực tím và ozone
Chế độ hẹn giờ sấy.
Lựa chọn thời gian sấy linh hoạt: 15/30/45/60/90 phút
Hệ thống điều khiển điện tử
Lắp đặt: Máy lắp treo hoặc để bàn
Kích thước: 800 x 310 x 375 mm (RxSxC)

BI-666-NEO
Mã sản phẩm

Giá: 6.800.000đ

Ống thoát Ø: 150mm

1000



26 27

Giá: 8.200.000đ

Giá: 9.800.000đ

Giá: 9.600.000đ

CBI-7540
Chất liệu: Inox 201; độ dày 0,7 mm
Kích thước chậu: 750x400x200 mm (DxRxS)
Kích thước cắt đá: 730x380 mm

Chất liệu: Inox 201, bóng
VBI-24

Giá: 2.200.000đ
Chất liệu: Inox 304, mờ

Chất liệu: Inox 201, bóng
VBI-96

Giá: 2.600.000đ
Chất liệu: Inox 304, mờ

CBI-8248
Chất liệu: Inox 201; độ dày 1 mm
Kích thước chậu: 820x480x230 mm (DxRxS)
Kích thước cắt đá: 805x455 mm

Giá: 3.400.000đ

Giá: 2.400.000đ

CBI-7643
Chất liệu: Inox 201; độ dày 0,8 mm
Kích thước chậu: 760x430x230 mm (DxRxS)
Kích thước cắt đá: 735x405 mm

Chất liệu: Inox 201; độ dày 0,8 mm
Kích thước chậu: 920x450x230 mm (DxRxS)
Kích thước cắt đá: 895x425 mm

VÒI RỬA - CHẬU RỬAMÁY SẤY BÁT ÂM TỦ


