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GIỚI THIỆU THƯƠNG HIỆU ELBA 



GIỚI THIỆU THƯƠNG HIỆU ELBA 



GIỚI THIỆU DÒNG SẢN PHẨM CAO CẤP ELIO 



GIỚI THIỆU BẾP TỪ ELBA 



LỊCH SỬ THƯƠNG HIỆU ELBA 

Thương hiệu ELBA, thuộc sở hữu của tập đoàn Fisher & Paykel - 
được ghi nhận là một trong những công ty sản xuất đồ gia dụng 

tiên tiến nhất thế giới. 

 
Các dòng sản phẩm bếp gas và bếp liền lò thương hiệu ELBA 
được sản xuất tại nhà máy chuyên sản xuất thiết bị âm tủ tại một 

thị trấn nhỏ đầy thơ mộng Borso del Grappa, cách thành phố 

Venice 60km về phía bắc và nằm dưới chân đồi của dãy 

Dolomite hùng vĩ. 
 
Lịch sử hình thành thương hiệu ELBA bắt đầu từ những năm 
1950, khi đó Elio Baggio thành lập nhà máy tráng men cho các 

nhà sản xuất khác. Elio rất giỏi lĩnh vực này nên đến năm 1960 

ông đã bắt tay vào sản xuất bếp nấu độc lập cung cấp cho thị 

trường nội địa. Và chỉ trong vòng 2 thập kỷ, ELBA đã xuất khẩu 

được gần 100.000 sản phẩm bếp cho các thị trường trên toàn 

cầu. Vào năm 1987, Elio bán công ty cho 

tập đoàn De’Longhi. 
 
Fisher & Paykel đã mua lại thương hiệu ELBA vào năm 2006. Và 
kể từ đó, họ đã mạnh tay đầu tư vào việc nghiên cứu, thiết kế và 

phát triển sản phẩm nhằm tạo ra những thiết bị gia dụng được cả 

thế giới ưu chuộng. 

 
Kết quả là các thiết bị gia dụng ELBA đã đáp ứng được những 
yêu cầu khắc khe của Châu Âu về độ tinh xảo trong thiết kế, cũng 

như sự kiên định của khách hàng Úc về mức độ tin cậy của sản 

phẩm và giá cả hợp lý. Điều đó được minh chứng qua việc gần 

400.000 sản phẩm ELBA được xuất xưởng mỗi năm đến với 

khách hàng trên khắp năm châu. 



LỊCH SỬ THƯƠNG HIỆU ELBA 



ELBA QUA NHỮNG CON SỐ 



PHONG CÁCH SỐNG 



PHONG CÁCH SỐNG 



PHONG CÁCH SỐNG 



PHONG CÁCH SỐNG 



BẾP ÂM ELBA 



BẾP TỪ/ ĐIỆN KẾT HỢP ELBA 

 

- 1 vùng nấu cảm ứng từ 

- 1 vùng nấu điện 2 vòng nhiệt 

- Mặt gốm thủy tinh vác cạnh 

- Điều khiển cảm ứng 

- 9 mức gia nhiệt cho mỗi vùng nấu 

- Công tắc mở/ tắt 

- Chức năng tự nhận diện nồi 

- Vùng nấu điện bên trái: Ø210mm/ 1900W 

- Vùng nấu từ bên phải: Ø210mm/ 2000W 

- Tổng công suất: 3900W 

- Khóa trẻ em 

- Tự tắt khi không sử dụng 

- Hiển thị nhiệt dư 

- Chức năng an toàn khi quá nhiệt 

- Chức năng an toàn khi tràn 

- Kích thước sản phẩm (R x S): 733  x 390 mm 

- Kích thước hộc bếp (R x S): 708  x 340 mm 

 

Xuất xứ: Ý 

 

Giá bán lẻ (có VAT): 21.700.000 đ 

 

Mã hàng: ELIO 71-002 H 



BẾP TỪ ELBA 

 

- 2 vùng nấu cảm ứng từ 

- Mặt gốm thủy tinh vác cạnh 

- Điều khiển cảm ứng trượt 

- 9 mức gia nhiệt cho mỗi vùng nấu 

- Công tắc mở/ tắt 

- Chức năng tự nhận diện nồi 

- Vùng bên trái: Ø210mm/ 2000W 

- Vùng bên phải: Ø180mm/ 1800W 

- Tổng công suất: 3600W 

- Khóa trẻ em 

- Tự tắt khi không sử dụng 

- Hiển thị nhiệt dư 

- Chức năng an toàn khi quá nhiệt 

- Chức năng an toàn khi tràn 

- Kích thước sản phẩm (R x S): 733  x 390 mm 

- Kích thước hộc bếp (R x S): 708  x 340 mm 

 

Xuất xứ: Ý 

 

Giá bán lẻ (có VAT): 19.400.000 đ 

Mã hàng: ELIO 71-002 I 



BẾP TỪ ELBA 

- 4 vùng nấu cảm ứng từ 

- Mặt gốm thủy tinh vác cạnh với viền kim loại 

- Điều khiển cảm ứng trượt 

- 9 mức gia nhiệt cho mỗi vùng nấu 

- Công tắc mở/ tắt 

- Chức năng tạm dừng 

- Chức năng tự nhận diện nồi 

- Bộ hẹn giờ từ 1-99 phút trên mỗi vùng nấu 

- Chức năng gia nhiệt nhanh trên 2 vùng nấu lớn 

  + Vùng trước trái: Ø200mm/ 2300W - 3000W 

  +Vùng sau trái: Ø160mm/ 1400W 

  + Vùng sau phải: Ø200mm/ 2300W - 3000W 

  + Vùng trước phải: Ø160mm/ 1400W 

- Tổng công suất: 7400W 

- Khóa trẻ em 

- Tự tắt khi không sử dụng 

- Hiển thị nhiệt dư 

- Chức năng an toàn khi quá nhiệt 

- Chức năng an toàn khi tràn 

- Kích thước sản phẩm (R x S): 580 x 510 mm 

- Kích thước hộc bếp (R x S): 550 x 480 mm 

 

Xuất xứ: Ý 

 

Giá bán lẻ (có VAT): 24.600.000 đ 

Mã hàng: 345-004 I 



BẾP TỪ ELBA 

- 3 vùng nấu cảm ứng từ 

- Mặt gốm thủy tinh vác cạnh với viền kim loại 

- Điều khiển cảm ứng trượt 

- 9 mức gia nhiệt cho mỗi vùng nấu 

- Công tắc mở/ tắt 

- Chức năng tạm dừng 

- Chức năng tự nhận diện nồi 

- Bộ hẹn giờ từ 1-99 phút trên mỗi vùng nấu 

- Chức năng gia nhiệt nhanh trên tất cả vùng nấu 

  + Vùng trước trái: Ø200mm/ 2300W - 3000W 

  + Vùng sau trái: Ø160mm/ 1200W - 1400W 

  + Vùng trước phải: Ø250mm/ 2300W - 3000W  

- Tổng công suất: 6700W 

- Khóa trẻ em 

- Tự tắt khi không sử dụng 

- Hiển thị nhiệt dư 

- Chức năng an toàn khi quá nhiệt 

- Chức năng an toàn khi tràn 

- Kích thước sản phẩm (R x S): 580 x 510 mm 

- Kích thước hộc bếp (R x S): 550 x 480 mm 

 

Xuất xứ: Ý 

 

Giá bán lẻ (có VAT): 23.700.000 đ 

Mã hàng: 345-003 I 



BẾP TỪ ELBA 

 

- 2 vùng nấu cảm ứng từ 

- Mặt gốm thủy tinh vác cạnh với viền kim loại 

- Điều khiển cảm ứng 

- 9 mức gia nhiệt cho mỗi vùng nấu 

- Chức năng tự nhận diện nồi 

- Bộ hẹn giờ trên cả 2 vùng nấu 

- Chức năng gia nhiệt nhanh trên vùng nấu lớn 

- Khóa trẻ em 

- Hiển thị nhiệt dư 

- Kích thước sản phẩm (R x S): 300 x 510 mm 

- Kích thước hộc bếp (R x S): 270 x 490 mm 

 

Xuất xứ: Ý 

 

Giá bán lẻ (có VAT): 13.1000.000 đ 

Mã hàng: E32-050 BK 



 

- 4 vùng nấu điện 

- Mặt gốm thủy tinh vác cạnh 

- Điều khiển cảm ứng 

- 9 mức gia nhiệt cho mỗi vùng nấu 

- Tính năng hẹn giờ trên tất cả vùng nấu 

- Khóa trẻ em 

- Tự tắt khi không sử dụng 

- Hiển thị nhiệt dư 

- Chức năng an toàn khi quá nhiệt 

- Chức năng an toàn khi tràn 

- Kích thước sản phẩm  (R x S): 590 x 510 mm 

- Kích thước hộc bếp (R x S): 560 x 490 mm 

 

Xuất xứ: Ý 

 

Giá bán lẻ (có VAT): 16.400.000 đ 

Mã hàng: 345-005 SS 

BẾP ĐIỆN ELBA 



BẾP ĐIỆN ELBA 

 

- 3 vùng nấu điện 

- Mặt gốm thủy tinh vác cạnh 

- Điều khiển cảm ứng trượt 

- 9 mức gia nhiệt cho mỗi vùng nấu 

- Công tắc mở/ tắt 

- Chức năng tạm dừng 

- Bộ hẹn giờ từ 1-99 phút trên mỗi vùng nấu 

- 1 vùng nấu lớn 3 vòng lửa Ø300mm 2700W  

- Khóa trẻ em 

- Tự tắt khi không sử dụng 

- Hiển thị nhiệt dư 

- Chức năng an toàn khi quá nhiệt 

- Chức năng an toàn khi tràn 

- Kích thước sản phẩm (R x S): 580 x 510 mm 

- Kích thước hộc bếp (R x S): 550 x 480 mm 

 

Xuất xứ: Ý 

 

Giá bán lẻ (có VAT): 17.100.000 đ 

Mã hàng: ELIO 345-003 



 

- 2 vùng nấu điện 

- Mặt gốm thủy tinh vác cạnh với viền kim loại 

- Điều khiển cảm ứng 

- 9 mức gia nhiệt cho mỗi vùng nấu 

- Bộ hẹn giờ trên cả 2 vùng nấu 

- Khóa trẻ em 

- Hiển thị nhiệt dư 

- Kích thước sản phẩm (R x S): 300 x 510 mm 

- Kích thước hộc bếp (R x S): 270 x 490 mm 

 

Xuất xứ: Ý 

 

Giá bán lẻ (có VAT): 11.000.000 đ 

BẾP ĐIỆN ELBA 

Mã hàng: E31-050 BK 



BẾP GA ELBA 



BẾP GA ELBA 



 

- 3 vùng nấu ga với 2 vùng nấu  công suất lớn 4 KW, 3 vòng lửa 

- Đánh lửa bằng điện 

- Điều khiển bằng núm vặn 

- Kiềng gang 

- Thiết bị an toàn tự động khóa ga 

- Kích thước sản phẩm (R x S): 730 x 430 mm 

- Kích thước hộc bếp (R x S): 710 x 410 mm 

 

Xuất xứ: Ý 

 

Giá bán lẻ (có VAT): 13.600.000 đ 

 

BẾP GA ELBA 

Mã hàng: E71-300 BK 



 

- 2 vùng nấu  ga công suất lớn 4 KW, 3 vòng lửa 

- Đánh lửa bằng điện 

- Điều khiển bằng núm vặn 

- Kiềng gang 

- Thiết bị an toàn tự động khóa ga 

- Kích thước sản phẩm (R x S): 730 x 430 mm 

- Kích thước hộc bếp (R x S): 710 x 410 mm 

 

Xuất xứ: Ý 

 

Giá bán lẻ (có VAT): 11.700.000 đ 

 

BẾP GA ELBA 

Mã hàng: E71-200 BK 



 

- 4 vùng nấu  ga  với 1 vùng nấu công suất lớn 3 vòng lửa 

- Đánh lửa bằng điện 

- Điều khiển bằng núm vặn 

- Kiềng tráng men có thể sử dụng được  trong máy rửa chén 

- Thiết bị an toàn tự động khóa ga 

- Kích thước sản phẩm (R x S): 860 x 500 mm 

- Kích thước hộc bếp (R x S): 840 x 480 mm 

 

Xuất xứ: Ý 

 

Giá bán lẻ (có VAT): 10.500.000 đ 

 

BẾP GA ELBA 

Mã hàng: E90-440 X 



 

- 4 vùng nấu  ga  với 2 vùng nấu công suất lớn 3 vòng lửa 

- Đánh lửa bằng điện 

- Điều khiển bằng núm vặn 

- Kiềng tráng men có thể sử dụng được  trong máy rửa chén 

- Thiết bị an toàn tự động khóa ga 

- Kích thước sản phẩm (R x S): 860 x 500 mm 

- Kích thước hộc bếp (R x S): 840 x 480 mm 

 

Xuất xứ: Ý 

 

Giá bán lẻ (có VAT): 9.900.000 đ 

 

BẾP GA ELBA 

Mã hàng: E90-330 X 



 

- 2 vùng nấu  ga  với 1 vùng nấu công suất lớn 3 vòng lửa 

- 1 vùng nấu  điện nhanh 

- Đánh lửa bằng điện 

- Điều khiển bằng núm vặn 

- Kiềng gang 

- Thiết bị an toàn tự động khóa ga 

- Kích thước sản phẩm (R x S): 730 x 430 mm 

- Kích thước hộc bếp (R x S): 710 x 410 mm 

 

Xuất xứ: Ý 

 

Giá bán lẻ (có VAT): 8.000.000 đ 

 

BẾP GA – ĐIỆN KẾT HỢP ELBA 

Mã hàng: E74-210 X 



 

- 3 vùng nấu  ga  với 1 vùng nấu công suất lớn 3 vòng lửa 

- Đánh lửa bằng điện 

- Điều khiển bằng núm vặn 

- Kiềng gang 

- Thiết bị an toàn tự động khóa ga 

- Kích thước sản phẩm (R x S): 730 x 430 mm 

- Kích thước hộc bếp (R x S): 710 x 410 mm 

 

Xuất xứ: Ý 

 

Giá bán lẻ (có VAT): 9.700.000 đ 

 

BẾP GA ELBA 

Mã hàng: E74-300 X 



 

- 2 vùng nấu  ga  với 1 vùng nấu công suất lớn 3 vòng lửa 

- Đánh lửa bằng điện 

- Điều khiển bằng núm vặn 

- Kiềng gang 

- Thiết bị an toàn tự động khóa ga 

- Kích thước sản phẩm (R x S): 730 x 430 mm 

- Kích thước hộc bếp (R x S): 710 x 410 mm 

 

Xuất xứ: Ý 

 

Giá bán lẻ (có VAT): 9.700.000 đ 

 

BẾP GA ELBA 

Mã hàng: E74-200 X 



 

- 3 vùng nấu  ga  với 1 vùng nấu công suất lớn 3 vòng lửa 

- Đánh lửa bằng điện 

- Điều khiển bằng núm vặn 

- Kiềng tráng men có thể sử dụng được  trong máy rửa chén 

- Thiết bị an toàn tự động khóa ga 

- Kích thước sản phẩm (R x S): 680 x 500 mm 

- Kích thước hộc bếp (R x S): 560 x 480 mm 

 

Xuất xứ: Ý 

 

Giá bán lẻ (có VAT): 8.600.000 đ 

 

BẾP GA ELBA 

Mã hàng: E70-330 X 



 

- 4 vùng nấu  ga  với 1 vùng nấu công suất lớn 3 vòng lửa 

- Đánh lửa bằng điện 

- Điều khiển bằng núm vặn 

- Kiềng gang 

- Thiết bị an toàn tự động khóa ga 

- Kích thước sản phẩm (R x S): 580 x 500 mm 

- Kích thước hộc bếp (R x S): 550 x 470 mm 

 

Xuất xứ: Ý 

 

Giá bán lẻ (có VAT): 9.600.000 đ 

 

BẾP GA ELBA 

Mã hàng: EF65-445 X 



 

- 3 vùng nấu  ga 

- 1 vùng nấu điện nhanh 

- Đánh lửa bằng điện 

- Điều khiển bằng núm vặn 

- Kiềng tráng men có thể sử dụng được  trong máy rửa chén 

- Thiết bị an toàn tự động khóa ga 

- Kích thước sản phẩm (R x S): 580 x 500 mm 

- Kích thước hộc bếp (R x S): 550 x 470 mm 

 

Xuất xứ: Ý 

 

Giá bán lẻ (có VAT): 8.000.000 đ 

 

BẾP GA – ĐIỆN KẾT HỢP ELBA 

Mã hàng: EF60-310 X 



 

- 4 vùng nấu  ga 

- Đánh lửa bằng điện 

- Điều khiển bằng núm vặn 

- Kiềng tráng men có thể sử dụng được  trong máy rửa chén 

- Thiết bị an toàn tự động khóa ga 

- Kích thước sản phẩm (R x S): 580 x 500 mm 

- Kích thước hộc bếp (R x S): 550 x 470 mm 

 

Xuất xứ: Ý 

 

Giá bán lẻ (có VAT): 8.200.000 đ 

 

BẾP GA ELBA 

Mã hàng: EF60-400 X 



 

- 3 vùng nấu  ga với 1 vùng nấu công suất lớn 3 vòng lửa 

- Đánh lửa bằng điện 

- Điều khiển bằng núm vặn 

- Kiềng tráng men có thể sử dụng được  trong máy rửa chén 

- Thiết bị an toàn tự động khóa ga 

- Kích thước sản phẩm (R x S): 580 x 500 mm 

- Kích thước hộc bếp (R x S): 550 x 470 mm 

 

Xuất xứ: Ý 

 

Giá bán lẻ (có VAT): 8.000.000 đ 

 

BẾP GA ELBA 

Mã hàng: EF60-300 X 



 

- 1 vùng nấu ga công suất lớn 3 vòng lửa 

- Đánh lửa bằng điện 

- Điều khiển bằng núm vặn 

- Kiềng gang 

- Thiết bị an toàn tự động khóa ga 

- Kích thước sản phẩm (R x S): 288 x 510 mm 

- Kích thước hộc bếp (R x S): 270 x 490 mm 

 

Xuất xứ: Ý 

 

Giá bán lẻ (có VAT): 6.400.000 đ 

 

BẾP GA ELBA 

Mã hàng: E35-100 X 



 

- 2 vùng nấu ga 

- Đánh lửa bằng điện 

- Điều khiển bằng núm vặn 

- Kiềng gang 

- Thiết bị an toàn tự động khóa ga 

- Kích thước sản phẩm (R x S): 288 x 510 mm 

- Kích thước hộc bếp (R x S): 270 x 490 mm 

 

Xuất xứ: Ý 

 

Giá bán lẻ (có VAT): 6.200.000 đ 

 

BẾP GA ELBA 

Mã hàng: E35-200 X 



MÁY HÚT MÙI ELBA 



 

- Thiết kế màu đen, 90cm 

- Điều khiển cảm ứng 

- 3 tốc độ hút cộng tăng cường 

- Công suất hút: 703 m3/h 

- Độ ồn: 56 dBA 

- Kích thước sản phẩm (R x S): 900 x 379 mm 

 

Xuất xứ: Ý 

 

Giá bán lẻ (có VAT): 23.700.000 đ 

Mã hàng: ELIO 9364 

MÁY HÚT MÙI ELBA 



 

- Thiết kế màu thép không gỉ, 90cm 

- Điều khiển bằng nút nhấn 

- 3 tốc độ hút 

- Công suất hút: 750 m3/h 

- Độ ồn: 56 dBA 

- Kích thước sản phẩm (R x S): 900 x 480 mm 

 

Xuất xứ: Ý 

 

Giá bán lẻ (có VAT): 13.100.000 đ 

Mã hàng: ECH 9066 X 

MÁY HÚT MÙI ELBA 



 

- Thiết kế màu thép không gỉ, 60cm 

- Điều khiển bằng nút nhấn 

- 3 tốc độ hút 

- Công suất hút: 750 m3/h 

- Độ ồn: 56 dBA 

- Kích thước sản phẩm (R x S): 600 x 480 mm 

 

Xuất xứ: Ý 

 

Giá bán lẻ (có VAT): 11.900.000 đ 

Mã hàng: ECH 6066 X 

MÁY HÚT MÙI ELBA 



 

- Thiết kế màu kim loại, 60cm 

- Điều khiển trượt 

- 3 tốc độ hút 

- Công suất: 390 m3/h 

- Kích thước sản phẩm (R x S): 600 x 278 mm 

 

Xuất xứ: Ý 

 

Giá bán lẻ (có VAT): 5.100.000 đ 

Mã hàng: ECH 602 SS 

MÁY HÚT MÙI ELBA 



 

- Thiết kế màu thép không gỉ, 90cm 

- Điều khiển bằng nút nhấn 

- 3 tốc độ hút 

- Công suất hút: 390 m3/h 

- Kích thước thiết bị (R x S): 900 x 505 mm 

 

Xuất xứ: Ý 

 

Giá bán lẻ (có VAT): 5.500.000 đ 

Mã hàng: ECH 942 X 

MÁY HÚT MÙI ELBA 



 

- Thiết kế màu thép không gỉ, 60cm 

- Điều khiển bằng nút nhấn 

- 3 tốc độ hút 

- Công suất hút: 390 m3/h 

- Kích thước thiết bị (R x S): 600 x 505 mm 

 

Xuất xứ: Ý 

 

Giá bán lẻ (có VAT): 4.700.000 đ 

Mã hàng: ECH 642 X 

MÁY HÚT MÙI ELBA 



LÒ NƯỚNG ÂM TỦ ELBA 



LÒ NƯỚNG ÂM TỦ ELBA – CÁC ĐẶC TÍNH 



LÒ NƯỚNG ÂM TỦ ELBA – CÁC ĐẶC TÍNH 



LÒ NƯỚNG ÂM TỦ ELBA – CÁC TÍNH NĂNG 



LÒ NƯỚNG ÂM TỦ ELBA – CÁC TÍNH NĂNG 



 

- Dung tích thực: 87L 

- Thiết kế thép không gỉ kết hợp với mặt kính xám đậm 

- 9 chức năng nướng tự động 

- Touch sensitive electronic programmer with knob controls 

- Màn hình kỹ thuật số 

- Quạt làm mát âm 

- Chức năng tự vệ sinh bằng phương pháp nhiệt phân 

- Khoang lò tráng men dễ dàng vệ sinh 

- Hệ thống đóng mở cửa êm 

- Cửa kính 2 lớp cách nhiệt với mặt kính có thể tháo lắp dễ dàng 

- Phụ kiện: khay, giá đỡ, giá đỡ định hình, bộ lọc bằng nhôm, bộ Roti 

- Kích thước sản phẩm (R x C): 896 x 478 mm 

- Kích thước hộc tủ (R x C): 860 x 550 x 480 mm 

 

Xuất xứ: Ý 

 

Giá bán lẻ (có VAT): 40.000.000 đ 

Mã hàng: ELIO 910 

LÒ NƯỚNG ÂM TỦ ELBA 



 

- Dung tích thực: 72L 

- Thiết kế mặt kính xám đậm 

- 11 chức năng nướng tự động 

- 6  tầng để khay 

- Điều khiển cảm ứng toàn phần với đèn hiển thị LED 

- 2 đèn halogen trong lò 

- Chức năng vệ sinh bằng phương pháp nhiệt phân Pyrolytic  

- Khóa trẻ em 

- Chức năng làm nóng lò và hiển thị nhiệt dư 

- Gia nhiệt nhanh 

- Quạt làm mát 

- Mặt kính cửa lò nướng có thể tháo lắp dễ dàng 

- Cửa kính 4 lớp cách nhiệt 

- Khoang lò trán men dễ dàng vệ sinh 

- Chức năng Roti 

- Phụ kiện: khay, giá đỡ, giá đỡ định hình, bộ Roti, khay nhồi bột, khay nướng 

- Kích thước sản phẩm (R x S): 595 x 595 mm 

- Kích thước hộc tủ (R x S): 560 x 565 mm 

 

Xuất xứ: Ý 

 

Giá bán lẻ (có VAT): 44.900.000 đ 

Mã hàng: XLP 100 P 

LÒ NƯỚNG ÂM TỦ ELBA 



 

- Dung tích thực: 59L 

- Thiết kế mặt kính màu xám đậm 

- 9 chức năng nướng tự động 

- Điều khiển điện tử với nút Khởi động/ Kết thúc 

- Quạt làm mát 

- Cửa lò nướng có thể tháo lắp dễ dàng 

- Mặt kính cửa lò nướng có thể tháo lắp dễ dàng 

- Cửa kính 2 lớp cách nhiệt 

- Khoang lò trán men dễ dàng vệ sinh 

- Chức năng tự vệ sinh bằng phương pháp nhiệt phân Catalytic 

- Chức năng Roti 

- Phụ kiện: khay, giá đỡ, khay định hình, lọc mỡ, bộ Roti 

- Kích thước sản phẩm (R x S): 595 x 595 mm 

- Kích thước hộc tủ (R x S): 560 x 565 mm 

 

Xuất xứ: Ý 

 

Giá bán lẻ (có VAT): 24.200.000 đ 

Mã hàng: ELIO 800 

LÒ NƯỚNG ÂM TỦ ELBA 



 

- Dung tích thực: 59L 

- Thiết kế mặt kính màu xám đậm 

- 9 chức năng nướng tự động 

- Điều khiển điện tử với nút Khởi động/ Kết thúc 

- Quạt làm mát 

- Cửa lò nướng có thể tháo lắp dễ dàng 

- Mặt kính cửa lò nướng có thể tháo lắp dễ dàng 

- Cửa kính 2 lớp cách nhiệt 

- Khoang lò trán men dễ dàng vệ sinh 

- Chức năng tự vệ sinh bằng phương pháp nhiệt phân Catalytic 

- Chức năng Roti 

- Phụ kiện: khay, giá đỡ, khay định hình, lọc mỡ, bộ Roti 

- Kích thước sản phẩm (R x S): 595 x 595 mm 

- Kích thước hộc tủ (R x S): 560 x 565 mm 

 

Xuất xứ: Ý 

 

Giá bán lẻ (có VAT): 19.600.000 đ 

Mã hàng: ELIO 600 

LÒ NƯỚNG ÂM TỦ ELBA 



 

- Dung tích thực: 59L 

- Thiết kế mặt kính gương 

- 9 chức năng nướng tự động 

- Quạt làm mát 

- Cửa lò nướng có thể tháo lắp dễ dàng 

- Mặt kính cửa lò nướng có thể tháo lắp dễ dàng 

- Cửa kính 2 lớp cách nhiệt 

- Khoang lò trán men dễ dàng vệ sinh 

- Phụ kiện: khay, giá đỡ 

- Kích thước sản phẩm (R x S): 595 x 595 mm 

- Kích thước hộc tủ (R x S): 560 x 565 mm 

 

Xuất xứ: Ý 

 

Giá bán lẻ (có VAT): 16.600.000 đ 

Mã hàng: ELIO 624 

LÒ NƯỚNG ÂM TỦ ELBA 



 

- Dung tích thực: 38L 

- Màn hình hiển thị điện tử 

- Điều bằng nút nhấn và núm vặn 

- Bề mặt hoàn thiện với thép không gỉ chống bám vân tay và mặt kính xám 

đậm 

- 3 chức năng nấu (vi sóng, nướng, vi sóng + nướng)  

- 5 mức độ năng lượng vi sóng 

- Quạt làm mát âm tủ 

- Đèn halogen trong lò với hiệu ứng mờ 

- Đĩa thủy tinh có thể đảo chiều 

- Stainless steel cavity 

- Khóa trẻ em 

- Cửa kính 2 lớp cách nhiệt an toàn 

- Công suất: 1000 watts 

- Kích thước sản phẩm (R x C): 595 x 455 mm 

- Kích thước hộc tủ (R x C): 560 x 450 mm 

 

Xuất xứ: Ý 

 

Giá bán lẻ (có VAT): 33.700.000 đ 

Mã hàng: ELIO 100 MW-50 

LÒ VI SÓNG ÂM TỦ ELBA 



 

- 5 chương trình rửa 

- 12 bộ tiêu chuẩn Châu Âu 

- Điều khiển bằng nút nhấn 

- Khay để ly rượu 

- Rỗ để dao kéo 

- Tiêu thụ nước: 12 lít 

- Nhiệt độ: 45°C to 75°C 

- Kích thước sản phẩm (R x S x C): 600 x 600 x 820 mm 

 

Xuất xứ: Ý 

 

Giá bán lẻ (có VAT): 28.900.000 đ 

Mã hàng: IDW 155-60 

MÁY RỬA CHÉN ÂM TOÀN PHẦN ELBA 




