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Mặt kính Ceramic cao cấp
chống trầy, xước

Mạch điều khiển

Đạt chuẩn EMC
 tương thích điện từ

Công nghệ
 Inverter tiết 

kiệm điện năng

Bo viền nhôm
 xung quanh

Khe thoát nhiệt Quạt tản nhiệt

Điều khiển SLIDE & TOUCH
( chạm và trượt dễ dàng)

CÁC CHỨC NĂNG
CỦA BẾP TỪ BLUEGER

Cảm biến bồi trào

Tự động ngắt bếp 
khi không có nồi

Tự động ngắt bếp 
khi nhiệt quá cao

Công nghệ 
gia nhiệt liên tục

Mặt kính
an toàn khi sử dụng

Chức năng Pause
     (tạm dừng)

Nút nguồn

Hiển thị

Chức năng 
  Booster

Chức năng 
Khóa an toàn 

Hẹn giờ thông
minh

Chức năng 
Ủ ấm

CHẾ ĐỘ NẤU PHÙ HỢP
 CHO TỪNG MÓN NGON

NẤU CHẬM

HẦM CHIÊN

RANG XÀO

CANH

100-800W 800-1200W

800-1200W 1600-1800W

1800-2000W 1800-2200W

Hệ thống tản nhiệt của bếp từ  
bao gồm: quạt tản nhiệt, 
thanh tản nhiệt, các khe thoát 
nhiệt ở bụng bếp cửa (khe 
thoát nhiệt) sau, hai bên trái, 
phải được bố trí để làm mát  
cho linh kiện bằng cách tuần 
hoàn liên tục, đưa khí nóng 
từ trong ra, lấy gió mát từ 
ngoài vào.



Ð~C TÍNH SØN PHÎM

CHÞC NËNG AN TOÀN

THÔNG SÇ K³ THUẬT

2 vùng nấu, cảm ứng từ 

Mặt kính Glass Ceramic vát cạnh và bo viền 4 cạnh( an toàn khi sử dụng)

Hệ thống bản mạch theo tiêu chuẩn EGO ( Germany)

Tiết kiệm điện năng với chức năng INVERTER

Nhanh hơn với chức năng Booster riêng biệt

Chức năng hẹn giờ nấu linh hoạt (99 phút) 

Cảm biến bồi trào an toàn khi sử dụng 

Hiển thị cảnh báo khi gặp các sự cố 

Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp 

Hệ thống tản nhiệt trọng tâm  

Khóa an toàn  

Kích thước mặt kính: 730 x 420mm  

Kích thước khoét đá: 695 x 395mm  

Hiển thị đèn Led: Red light 

Điều khiển tích hợp Touch ( chạm) và Slide (trượt) 9 mức công suất 

Chức năng tạm dừng (Pause) tiện lợi trong sử dụng 

Hình ảnh kỹ thuật
Công suất: 2000W x 2500W

Công suất: 2300W x 3000W

Ð~C TÍNH SØN PHÎM

CHÞC NËNG AN TOÀN

2 vùng nấu, cảm ứng từ 

Mặt kính Glass Ceramic vát 4 cạnh (thẩm mĩ cao)

Hệ thống bản mạch theo tiêu chuẩn EGO ( Germany)

Công suất cao, nấu nhanh, tiết kiệm nhiên liệu

Công nghệ INVERTER - gia nhiệt liên tục, tiết kiệm điện năng

Nhanh hơn với chức năng Booster  riêng biệt

Chức năng hẹn giờ nấu linh hoạt (99 phút) 

Chức năng Pause( tạm dừng), tiện lợi trong sử dụng 

Cảm biến bồi trào an toàn khi sử dụng 

An toàn cho hệ thống điện với chức năng chia sẻ công suất 

Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp 

Hệ thống tản nhiệt trọng tâm  

Khóa an toàn  

Hiển thị đèn Led: Red light 

Điều khiển tích hợp Touch ( chạm) và Slide (trượt) 9 mức công suất 

Chức năng tạm dừng (Pause) tiện lợi trong sử dụng 
 

THÔNG SÇ K³ THUẬT

Kích thước mặt kính: 730 x 420mm  

Kích thước khoét đá: 695 x 395mm  
Hình ảnh kỹ thuật

Hiển thị cảnh báo khi gặp các sự cố 

730
MM 9

STAGE Easy Clean BOOST

730
MM 9

STAGE Easy Clean BOOST
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MODEL: B-IH 6800EU

MODEL: B-IH 6600EU

GIÁ: 21.000.000 VNĐ

GIÁ: 19.000.000 VNĐ

395mm

695mm

430mm 730mm

395mm

695mm

430mm 730mm

Ð~C TÍNH SØN PHÎM

CHÞC NËNG AN TOÀN

THÔNG SÇ K³ THUẬT

2 vùng nấu, cảm ứng từ 

Mặt kính Glass Ceramic vát cạnh và bo viền 4 cạnh( an toàn khi sử dụng)

Hệ thống bản mạch theo tiêu chuẩn EGO ( Germany)

Công nghệ INVERTER - gia nhiệt liên tục, tiết kiệm điện năng

Nhanh hơn với chức năng Booster riêng biệt

Chức năng hẹn giờ nấu linh hoạt (99 phút) 

Cảm biến bồi trào an toàn khi sử dụng 

An toàn cho hệ thống điện với chức năng chia sẻ công suất 

Hiển thị cảnh báo khi gặp các sự cố 

Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp 

Khóa an toàn  

Kích thước mặt kính: 730 x 420mm  

Kích thước khoét đá: 695 x 395mm  

Hiển thị đèn Led: Red light 

Điều khiển tích hợp Touch ( chạm) và Slide (trượt) 9 mức công suất 

Chức năng tạm dừng (Pause) tiện lợi trong sử dụng 
 

Công suất: 2400W x 2400W

Hình ảnh kỹ thuật

Hình ảnh kỹ thuật

Ð~C TÍNH SØN PHÎM

CHÞC NËNG AN TOÀN

THÔNG SÇ K³ THUẬT

Mặt kính SHOTT & CERAN  vát cạnh, thương hiệu GERMANY

Tiết kiệm thời gian sử dụng với chức năng Booter( nấu nhanh) riêng biệt

Chức năng hẹn giờ nấu linh hoạt 

Chức năng khóa an toàn trong sử dụng 

Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời khỏi vùng nấu 

Tự động tắt bếp khi nhiệt quá cao trong vùng nấu 

Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp 

Khóa an toàn  

Kích thước mặt kính: 730 x 420mm  

Kích thước khoét đá: 680 x 395mm  

Công suất: 2200W x 2000W, Booster 2800W  

Hiển thị đèn Led: Red light 

Điều khiển tích hợp Touch ( chạm) và Slide (trượt) 

Chức năng tạm dừng (Pause) tiện lợi trong sử dụng 

Hiển thị cảnh báo khi gặp các sự cố    

730
MM 9

STAGE Easy Clean BOOST

730
MM 9

STAGE Easy Clean BOOST

MODEL: B-IH 5050MA

MODEL: B-656GE

GIÁ: 19.800.000 VNĐ

GIÁ: 19.500.000 VNĐ

395mm

695mm

420mm 730mm

395mm

680mm

420mm 730mm

BẾP ĐIỆN TỪ BẾP ĐIỆN TỪ

Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời khỏi vùng nấu
Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời khỏi vùng nấu

Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời khỏi vùng nấu



Hình ảnh kỹ thuật

Ð~C TÍNH SØN PHÎM

CHÞC NËNG AN TOÀN

THÔNG SÇ K³ THUẬT

2 vùng nấu, cảm ứng từ 

Mặt kính Glass Ceramic xám, vát cạnh và bo viền nhôm 4 cạnh

Hệ thống bản mạch theo tiêu chuẩn EGO ( Germany)

Công nghệ INVERTER - gia nhiệt liên tục, tiết kiệm điện năng

Nhanh hơn với chức năng Booster riêng biệt

Chức năng hẹn giờ nấu linh hoạt (99 phút) 

Cảm biến bồi trào an toàn khi sử dụng 

An toàn cho hệ thống điện với chức năng chia sẻ công suất 

Hiển thị cảnh báo khi gặp các sự cố 

Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp 

Khóa an toàn  

Kích thước mặt kính: 730 x 420mm  

Kích thước khoét đá: 695 x 395mm  

Hiển thị đèn Led: Red light 

Điều khiển tích hợp Touch ( chạm) và Slide (trượt) 9 mức công suất 

Chức năng tạm dừng (Pause) tiện lợi trong sử dụng 
 

Công suất: 2200W x 2200W  

BẾP ĐIỆN TỪ - MADE IN MALAYSIA 

Hình ảnh kỹ thuật

Ð~C TÍNH SØN PHÎM

CHÞC NËNG AN TOÀN

THÔNG SÇ K³ THUẬT

Mặt kính Glass Ceramic vát cạnh, chịu lực và truyền nhiệt tốt

Chức năng hẹn giờ nấu linh hoạt 

Chức năng khóa an toàn trong sử dụng 

Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời khỏi vùng nấu 

Tự động tắt bếp khi nhiệt quá cao trong vùng nấu 

Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp 

Khóa an toàn  

Kích thước mặt kính: 730 x 430mm  

Kích thước khoét đá: 695 x 395mm  

Công suất: 2200W x 2200W

Chức năng Rã đông 

Điều khiển tích hợp Touch ( chạm) và Slide (trượt) 

Chức năng Chiên xào  

Hiển thị đèn Led: Red light 

Chức năng tạm dừng (Pause) tiện lợi trong sử dụng 

Hiển thị cảnh báo khi gặp các sự cố    

730
MM 9

STAGE Easy Clean BOOST

730
MM 9

STAGE Easy Clean BOOST

Công nghệ INVERTER - gia nhiệt liên tục, tiết kiệm điện năng

Cảm biến bồi trào an toàn khi sử dụng    
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MODEL: B-9200MA

MODEL: B-626I

GIÁ: 17.200.000 VNĐ

GIÁ: 17.900.000 VNĐ

395mm

695mm

420mm 730mm

395mm

695mm

430mm 730mm

Ð~C TÍNH SØN PHÎM

CHÞC NËNG AN TOÀN

THÔNG SÇ K³ THUẬT

2 vùng nấu, cảm ứng từ 

Mặt kính Glass Ceramic bo viền nhôm, chịu lực và truyền nhiệt tốt

Công nghệ INVERTER - gia nhiệt liên tục, tiết kiệm điện năng

Chức năng Booster (nấu nhanh) riêng biệt

Chức năng hẹn giờ nấu linh hoạt 

Chức năng khóa an toàn trong sử dụng 

Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời khỏi vùng nấu 

Tự động tắt bếp khi nhiệt quá cao trong vùng nấu 

Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp 

Khóa an toàn  

Kích thước mặt kính: 730 x 430mm  

Kích thước khoét đá: 695 x 395mm  

Công suất: 2200W x 2200W

Chức năng tạm dừng (Pause) tiện lợi trong sử dụng 

Hiển thị đèn Led: Red light 

Điều khiển tích hợp Touch ( chạm) và Slide (trượt) 

Hình ảnh kỹ thuật

Ð~C TÍNH SØN PHÎM

CHÞC NËNG AN TOÀN

THÔNG SÇ K³ THUẬT

2 vùng nấu, cảm ứng từ 

Mặt kính Glass Ceramic bo viền nhôm, chịu lực và truyền nhiệt tốt

Công nghệ INVERTER - gia nhiệt liên tục, tiết kiệm điện năng

Chức năng Booster (nấu nhanh) riêng biệt

Chức năng hẹn giờ nấu linh hoạt 

Chức năng khóa an toàn trong sử dụng 

Hiển thị cảnh báo khi gặp các sự cố    
 Tự động tắt bếp khi nhiệt quá cao trong vùng nấu 

Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời khỏi vùng nấu 

Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp 

Khóa an toàn  

Kích thước mặt kính: 730 x 430mm  

Kích thước khoét đá: 695 x 395mm  

Công suất: 2200W x 2200W

Hiển thị đèn Led: Red light 

Điều khiển tích hợp Touch ( chạm) và Slide (trượt) 

Hình ảnh kỹ thuật

BẾP ĐIỆN TỪ - MADE IN MALAYSIA 

Chức năng tạm dừng (Pause) tiện lợi trong sử dụng 

Hiển thị cảnh báo khi gặp các sự cố    

Cảm biến bồi trào an toàn khi sử dụng 

Cảm biến bồi trào an toàn khi sử dụng   

730
MM 9

STAGE Easy Clean BOOST

730
MM 9

STAGE Easy Clean BOOST

MODEL: B926MA

MODEL: B926IPLUS

GIÁ: 15.800.000 VNĐ

GIÁ: 16.500.000 VNĐ

395mm

695mm

430mm 730mm

395mm

695mm

430mm 730mm

BẾP ĐIỆN TỪ BẾP ĐIỆN TỪ

Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời khỏi vùng nấu



Ð~C TÍNH SØN PHÎM

CHÞC NËNG AN TOÀN

THÔNG SÇ K³ THUẬT

2 vùng nấu, cảm ứng từ 

Mặt kính Glass Ceramic bo viền nhôm, chịu lực và truyền nhiệt tốt

Công nghệ INVERTER - gia nhiệt liên tục, tiết kiệm điện năng

Chức năng Booster (nấu nhanh) riêng biệt

Chức năng hẹn giờ nấu linh hoạt 

Chức năng khóa an toàn trong sử dụng 

Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời khỏi vùng nấu 

Tự động tắt bếp khi nhiệt quá cao trong vùng nấu 

Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp 

Khóa an toàn  

Kích thước mặt kính: 730 x 430mm  

Kích thước khoét đá: 695 x 395mm  

Công suất: 2200W x 2200W

Hiển thị đèn Led: Red light 

Điều khiển tích hợp Touch ( chạm) và Slide (trượt) 

Chức năng tạm dừng (Pause) tiện lợi trong sử dụng 

Hình ảnh kỹ thuật

Ð~C TÍNH SØN PHÎM

CHÞC NËNG AN TOÀN

THÔNG SÇ K³ THUẬT

2 vùng nấu, cảm ứng từ 

Mặt kính Glass Ceramic bo viền nhôm, chịu lực và truyền nhiệt tốt

Chức năng Booster(nấu nhanh) riêng biệt

Công nghệ INVERTER - gia nhiệt liên tục, tiết kiệm điện năng

Chức năng hẹn giờ nấu linh hoạt 

Chức năng khóa an toàn trong sử dụng 

Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời khỏi vùng nấu 

Tự động tắt bếp khi nhiệt quá cao trong vùng nấu 

Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp 

Khóa an toàn  

Kích thước mặt kính: 730 x 430mm  

Kích thước khoét đá: 695 x 395mm  

Công suất: 2200W x 2200W

Hiển thị đèn Led: Red light 

Điều khiển tích hợp Touch ( chạm) và Slide (trượt) 

Chức năng tạm dừng (Pause) tiện lợi trong sử dụng 

Hình ảnh kỹ thuật

Hiển thị cảnh báo khi gặp các sự cố    

Cảm biến bồi trào an toàn khi sử dụng    

Hiển thị cảnh báo khi gặp các sự cố    

Cảm biến bồi trào an toàn khi sử dụng  

BẾP ĐIỆN TỪ - MADE IN MALAYSIA 

730
MM 9

STAGE Easy Clean BOOST

730
MM 9

STAGE Easy Clean BOOST

MODEL: B926SPECIAL

MODEL: B26MA

395mm

695mm

430mm 730mm

395mm

695mm

430mm 730mm

GIÁ: 16.800.000 VNĐ

GIÁ: 16.000.000 VNĐ

Hình ảnh kỹ thuật

Ð~C TÍNH SØN PHÎM

CHÞC NËNG AN TOÀN

THÔNG SÇ K³ THUẬT

Mặt kính Glass Ceramic bo viền nhôm ,chịu lực và truyền nhiệt tốt

Công nghệ INVERTER - gia nhiệt liên tục, tiết kiệm điện năng

Chức năng hẹn giờ nấu linh hoạt 

Chức năng khóa an toàn trong sử dụng 

Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời khỏi vùng nấu 

Tự động tắt bếp khi nhiệt quá cao trong vùng nấu 

Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp 

Khóa an toàn  

Kích thước mặt kính: 730 x 430mm  

Kích thước khoét đá: 695 x 395mm  

Công suất: 2200W x 2200W

Hiển thị đèn Led: Red light 

Điều khiển tích hợp Touch ( chạm) và Slide (trượt) 

Chức năng tạm dừng (Pause) tiện lợi trong sử dụng 

Hiển thị cảnh báo khi gặp các sự cố    

730
MM 9

STAGE Easy Clean BOOST Cảm biến bồi trào an toàn khi sử dụng    
    

MODEL: B-636PRO

395mm

695mm

430mm 730mm

GIÁ: 16.200.000 VNĐ

BẾP ĐIỆN TỪ BẾP ĐIỆN TỪ

www.blueger.vn The best solution for your kitchen10 11



Ð~C TÍNH SØN PHÎM

CHÞC NËNG AN TOÀN

THÔNG SÇ K³ THUẬT

2 vùng nấu, cảm ứng từ 

Mặt kính Glass Ceramic, chịu lực và truyền nhiệt tốt

Tiết kiệm cùng chức năng INVERTER

Chức năng Booster (nấu nhanh) riêng biệt

Chức năng hẹn giờ nấu linh hoạt 

Chức năng khóa an toàn trong sử dụng 

Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời khỏi vùng nấu 

Cảm biến bồi trào an toàn khi sử dụng

Tự động tắt bếp khi nhiệt quá cao trong vùng nấu 

Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp 

Khóa an toàn  

Kích thước mặt kính: 730 x 430mm  

Kích thước khoét đá: 695 x 395mm  

Công suất: 2200W x 2200W

Hiển thị đèn Led: Red light 

Điều khiển tích hợp Touch ( chạm) và Slide (trượt) 

Chức năng tạm dừng (Pause) tiện lợi trong sử dụng 

Hình ảnh kỹ thuật

Hiển thị cảnh báo khi gặp các sự cố 

Ð~C TÍNH SØN PHÎM

CHÞC NËNG AN TOÀN

THÔNG SÇ K³ THUẬT

2 vùng nấu, cảm ứng từ 

Mặt kính Glass Ceramic bo viền nhôm 4 cạnh, chịu lực và truyền nhiệt tốt

Tiết kiệm cùng chức năng INVERTER

Chức năng Booster (nấu nhanh) riêng biệt

Chức năng hẹn giờ nấu linh hoạt 

Chức năng khóa an toàn trong sử dụng 

Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời khỏi vùng nấu 

Cảm biến bồi trào an toàn khi sử dụng

Tự động tắt bếp khi nhiệt quá cao trong vùng nấu 

Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp 

Khóa an toàn  

Kích thước mặt kính: 730 x 430mm  

Kích thước khoét đá: 695 x 395mm  

Công suất: 2200W x 2200W

Hiển thị đèn Led: Red light 

Điều khiển tích hợp Touch ( chạm) và Slide (trượt) 

Chức năng tạm dừng (Pause) tiện lợi trong sử dụng 

Hình ảnh kỹ thuật

Hiển thị cảnh báo khi gặp các sự cố    

730
MM 9

STAGE Easy Clean BOOST

730
MM 9

STAGE Easy Clean BOOST

MODEL: B255IH

395mm

695mm

430mm 730mm

395mm

695mm

430mm 730mm

GIÁ: 11.500.000 VNĐ

MODEL: B266IH GIÁ: 10.500.000 VNĐ

COOKER HOOD
Lợi ích thú vị nhất có được từ máy hút mùi là niềm vui hàng ngày được nấu ăn trong 
bầu không khí trong lành và thoải mái. Giảm tác động của mùi khó chịu, ngột ngạt để 
bạn thoải mái sáng tạo nấu các món ăn yêu thích. Thay vì chán nản vì phải đứng nấu 
ăn trong phòng bếp ám mùi, ngột ngạt, nóng bức. Bạn sẽ háo hức mỗi khi nấu ăn và 
cùng gia đình thưởng thức những bữa cơm trong bầu không khí trong lành, sạch sẽ.

Chính những lợi ích trên mà máy hút mùi đã trở thành thiết bị không thể thiếu trong 
căn bếp của gia đình bạn!

Hút mùi Blueger đa dạng mẫu mã, công nghệ vượt trội.

Kiểu dáng Tum kính Kiểu dáng Vát hiện đại Kiểu dáng ClassicKiểu dáng chữ T sang trọng

BẾP ĐIỆN TỪ
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Easy CleanMM
700

1450m/h<45db

LED
3

Model : BT70i

   1450m/h3

Công suất hút

Điều khiển 
cảm ứng thông minh 

Động cơ 
Turbin đôi vượt trội

Độ ồn động cơ < 45DB 

Máy sử dụng động cơ turbin đôi

Hệ thống đèn Led 2x1.5W

Ð~C TÍNH SØN PHÎM

THÔNG SÇ K³ THUẬT

Phím điều khiển cảm ứng, 9 tốc độ hút( gấp 3 lần cấp độ hút của các
máy thông thường) 

Máy được tích hợp công nghệ khử ồn tiêu chuẩn Châu Âu<25db

Lưới lọc Inox siêu bền, dễ dàng vệ sinh khi sử dụng

Sản phẩm sử dụng động cơ DC:
- Khả năng điều chỉnh tốc độ và quá tải tốt
- Tiết kiệm điện năng
- Tuổi thọ động cơ cao

Chức năng Smart lock, nâng cao tuổi thọ động cơ

Siêu tiết kiệm điện với công suất Motor: 75w

Kích thước sản phẩm: 700 x 470x(431-781)mm

Kích thước ống thoát: 150mm  

Công suất hút: 1000CBM

Hình ảnh kỹ thuật

Hình ảnh kỹ thuật

800mm

MÁY HÚT MÙI 

Made in Malaysia

Độ ồn động cơ <25db

Nguồn điện: 220V - 50Hz

3

THÔNG SÇ K³ THUẬT

Kích thước sản phẩm: 700 x 470x(400-400)mm  

Kích thước ống thoát: 150mm  

Công suất hút: 1450CBM

Ð~C TÍNH SØN PHÎM

Chức năng Smartlock: Sạch không gian nấu & nâng cao tuổi thọ động cơ.

Ổn định êm hơn với động cơ D/C:210W

Hệ thống lọc bằng than hoạt tính, lưới lọc inox siêu bền và dễ dàng vệ sinh
khi sử dụng

Máy được tích hợp 8 cấp độ hút

Điều khiển Slide(trượt) & Touch(chạm) dễ dàng sử dụng.

Độ ồn động cơ <45db

Nguồn điện: 220V - 50Hz

Easy CleanMM
700

1450m/h<45db

LED
3

Easy CleanMM
700

1000m/h<45db

LED
3

695mm

280

43
1 

- 7
81

m
m

283

470mm

MODEL: B70SLIDE GIÁ: 7850.000 VNĐ

MODEL: B709EU GIÁ: 7.950.000 VNĐ

MÁY HÚT MÙI

www.blueger.vn The best solution for your kitchen14 15

Ð~C TÍNH SØN PHÎM

THÔNG SÇ K³ THUẬT

Chức năng Smartlock (sạch không gian tăng tuổi thọ động cơ)

Nhẹ nhàng cùng phím điều khiển cảm ứng, 3 cấp độ hút

Lưới lọc Inox siêu bền, dễ dàng vệ sinh khi sử dụng

Máy được tích hợp công nghệ khử ồn tiêu chuẩn

Máy sử dụng động cơ turbin đôi, hệ thống đèn Led 2x3W

Kích thước sản phẩm: 700x480x(548-998)mm

Kích thước ống thoát: 150mm  

Công suất hút: 1450CBM

Độ ồn động cơ <45db

Nguồn điện: 220V - 50Hz

GIÁ: 7.250.000 VNĐ

54
8-

99
8m

m

283324

500mm695mm

60
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Ð~C TÍNH SØN PHÎM

THÔNG SÇ K³ THUẬT

Phím điều khiển cảm ứng, 3 tốc độ hút

Dòng sản phẩm hút mùi Luxury vát

Dòng sản phẩm điều gió 3 chiều

Chức năng Smart lock nâng cao độ bền sản phẩm và môi trường sống

Máy sử dụng động cơ turbin đôi, hệ thống đèn Led 2x1.5W

Kích thước sản phẩm: 600 x 470x(400-500)mm  

Kích thước ống thoát: 150mm  

Công suất hút: 1200CBM

Công Motor: 230W

 

MÁY HÚT MÙI 

600

50
0

40
0

Hình ảnh kỹ thuật

Hình ảnh kỹ thuật

Độ ồn động cơ <45db

Nguồn điện: 220V - 50Hz

THÔNG SÇ K³ THUẬT

Kích thước sản phẩm: 700 x 480 x 410mm  

Kích thước ống thoát: 150mm  

Công suất hút: 1450CBM

Công suất Motor :160W

Ð~C TÍNH SØN PHÎM

Điều khiển cảm ứng vẫy tay, 3 cấp độ hút

Tự động sấy Motor

Máy sử dụng động cơ turbin đôi

Lưới lọc inox siêu bền, dễ dàng vệ sinh khi sử dụng

Hệ thống đèn Led 2x1.5W

Độ ồn động cơ <56db

Nguồn điện: 220V - 50Hz

3

Easy CleanMM
600

1200m/h<45db

LED
3

Easy CleanMM
700

1450m/h<45db

LED
3

89

480
575mm
695mm

364mm 281

41
0m

m

MODEL: B-386P GIÁ: 7.550.000 VNĐ

MODEL: B60LXI GIÁ: 6.850.000 VNĐ

Ð~C TÍNH SØN PHÎM

THÔNG SÇ K³ THUẬT

Kiểu dáng tum kính treo áp tường

Lưới lọc Inox dễ dàng vệ sinh khi sử dụng

Phím điều khiển cơ 3 cấp độ

Máy sử dụng động cơ turbin đôi

Chức năng Smartlock ( sạch không gian, nâng cao tuổi thọ động cơ)

Hệ thống đèn Led 2x1.5W

Kích thước sản phẩm: 900 x 470x(400-500)mm  

Kích thước ống thoát: 150mm  

Công suất hút: 1000CBM

Độ ồn động cơ:  <45db

Nguồn điện:  220V - 50Hz

 

Ð~C TÍNH SØN PHÎM

THÔNG SÇ K³ THUẬT

Kiểu dáng tum kính treo áp tường

Lưới lọc Inox dễ dàng vệ sinh khi sử dụng

Phím điều khiển cơ 3 cấp độ

Máy sử dụng động cơ turbin đôi

Hệ thống đèn Led 2x1.5W

Kích thước sản phẩm: 700 x 470x(400-500)mm  

Kích thước ống thoát: 150mm  

Công suất hút: 1000CBM

 

Hình ảnh kỹ thuật

Hình ảnh kỹ thuật

Chức năng Smartlock ( sạch không gian, nâng cao tuổi thọ động cơ)

Độ ồn động cơ <45db

Nguồn điện: 220V - 50Hz

3

3

Easy CleanMM
900

1000m/h<45db

LED
3

Easy CleanMM
700

1000m/h<45db

LED
3

695mm

280

43
1 

- 7
81

m
m

283

470mm

695mm

280

43
1 

- 7
81

m
m

283

470mm

MODEL: B901I GIÁ: 6.050.000 VNĐ

MODEL: B701I GIÁ: 5.950.000 VNĐ

MÁY HÚT MÙI MÁY HÚT MÙI MÁY HÚT MÙI MÁY HÚT MÙI MÁY HÚT MÙI
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505mm

460mm

450mm

Hình ảnh kỹ thuật

Ð~C TÍNH SØN PHÎM

THÔNG SÇ K³ THUẬT

Máy được tích hợp công nghệ khử ồn tiêu chuẩn 

Lưới lọc Inox siêu bền, dễ dàng vệ sinh khi sử dụng

Phím điều khiển cơ 3 cấp độ

Máy sử dụng động cơ turbin đôi

Hệ thống đèn Led 2x1.5W

Kích thước sản phẩm: 700 x 470x(400-500)mm  

Kích thước ống thoát: 150mm  

Công suất hút: 1000CBM

Công suất Motor : 230W

 

Hình ảnh kỹ thuật

Độ ồn động cơ <45db

Nguồn điện: 220V - 50Hz

Ð~C TÍNH SØN PHÎM

THÔNG SÇ K³ THUẬT

Kiểu dáng tum kính treo áp tường

Lưới lọc Inox dễ dàng vệ sinh khi sử dụng

Hệ thống lọc bằng than hoạt tính, cốc lọc mỡ

Phím điều khiển cơ 3 cấp độ hút

Sử dụng động cơ turbin đôi

Hệ thống đèn Led 2x1,5W

Kích thước sản phẩm: 700 x 450 x 500mm  

Kích thước ống thoát: 150mm  

Công suất hút: 1000CBM

Máy được tích hợp công nghệ khử ồn tiêu chuẩn

Độ ồn động cơ <45db

Nguồn điện: 220V - 50Hz

3

3

Easy CleanMM
700

1000m/h<45db

LED
3

Easy CleanMM
700

1000m/h<45db

LED
3

695mm

280

43
1 

- 7
81

m
m

283

470mm

MODEL: B710GS GIÁ: 5.890.000 VNĐ

MODEL: B07GS GIÁ: 5.850.000 VNĐ

505mm

460mm

450mm

Hình ảnh kỹ thuật

Ð~C TÍNH SØN PHÎM

THÔNG SÇ K³ THUẬT

Kiểu dáng tum kính treo áp tường

Lưới lọc nhôm 5 lớp dễ dàng vệ sinh khi sử dụng

Phím điều khiển cơ 3 cấp độ

Máy sử dụng động cơ turbin đôi

Hệ thống đèn Led 2x1.5W

Kích thước sản phẩm: 700 x 470x(400-500)mm  

Kích thước ống thoát: 150mm  

Công suất hút: 1000CBM

B70E

MÁY HÚT MÙI 

Hình ảnh kỹ thuật

Độ ồn động cơ <45db

Nguồn điện: 220V - 50Hz

Ð~C TÍNH SØN PHÎM

THÔNG SÇ K³ THUẬT

Kiểu dáng tum kính treo áp tường

Lưới lọc Inox dễ dàng vệ sinh khi sử dụng

Hệ thống lọc bằng than hoạt tính, cốc lọc mỡ

Phím điều khiển cơ 3 cấp độ hút

Sử dụng động cơ turbin đôi

Hệ thống đèn Led 2x1,5W

Kích thước sản phẩm: 700 x 450 x 500mm  

Kích thước ống thoát: 150mm  

Công suất hút: 1000CBM

Máy được tích hợp công nghệ khử ồn tiêu chuẩn

Độ ồn động cơ <45db

Nguồn điện: 220V - 50Hz

3

3

Easy CleanMM
700

1000m/h<45db

LED
3

Easy CleanMM
700

1000m/h<45db

LED
3

695mm

280

43
1 

- 7
81

m
m

283

470mm

MODEL: B70E GIÁ: 5.350.000 VNĐ

MODEL: B710E GIÁ: 5.300.000 VNĐ

MÁY HÚT MÙI MÁY HÚT MÙI MÁY HÚT MÙI MÁY HÚT MÙI MÁY HÚT MÙI MÁY HÚT MÙI
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505mm

460mm

450mm

Hình ảnh kỹ thuật

 

Ð~C TÍNH SØN PHÎM

THÔNG SÇ K³ THUẬT

Kiểu dáng tum kính treo áp tường

Lưới lọc Inox dễ dàng vệ sinh khi sử dụng

Phím điều khiển cơ 3 cấp độ

Máy sử dụng động cơ turbin đôi

Dòng sản phẩm phù hợp với không gian bếp nhỏ, công suất hút không giảm

Hệ thống đèn Led 2x1.5W

Kích thước sản phẩm: 600 x 470x(400-500)mm  

Kích thước ống thoát: 150mm  

Công suất hút: 1000CBM

 

THÔNG SÇ K³ THUẬT

Kích thước sản phẩm: 700 x 470x(400-500)mm  

Kích thước ống thoát: 150mm  

Công suất hút: 1000CBM

Công suất Motor :175W

Ð~C TÍNH SØN PHÎM

Máy được tích hợp công nghệ khử ồn tiêu chuẩn 

Lưới lọc Inox siêu bền, dễ dàng vệ sinh khi sử dụng

Phím điều khiển cơ 3 cấp độ

Máy sử dụng động cơ turbin đôi

Hệ thống đèn Led 2x1.5W

 

GIÁ: 4.850.000 VNĐB7000MM

Độ ồn động cơ <45db

Nguồn điện: 220V - 50Hz

Độ ồn động cơ <45db

Nguồn điện: 220V - 50Hz

3

3

Easy CleanMM
700

1000m/h<45db

LED
3

Easy CleanMM
700

1000m/h<45db

LED
3

595mm

280

42
6 

- 7
76

m
m

283

470mm

B70E
3

MODEL: B06ES GIÁ: 5.290.000 VNĐ

3MODEL: B7000MM GIÁ: 4.850.000 VNĐ

Hình ảnh kỹ thuật

Ð~C TÍNH SØN PHÎM

THÔNG SÇ K³ THUẬT

Kiểu dáng: phẳng, cổ điển

Chất liệu thân máy Inox

Phím điều khiển cơ 3 cấp độ

Lưới lọc nhôm 5 lớp

Đèn chiếu sáng led: (1x3W)

Độ ồn < 45db 

Kích thước ống thoát: 110mm  

Công suất hút: 550CBM

Kích thước sản phẩm: 700x150x503mm

THÔNG SÇ K³ THUẬT

Độ ồn < 45db 

Kích thước ống thoát: 110mm  

Công suất hút: 550CBM
Kích thước sản phẩm: 700x150x503mm

 

Hình ảnh kỹ thuật

Ð~C TÍNH SØN PHÎM

Kiểu dáng: phẳng, cổ điển

Chất liệu thân máy phủ men

Phím điều khiển cơ 3 cấp độ

Lưới lọc nhôm 5 lớp

Đèn chiếu sáng led: (1x3W)

 

Nguồn điện: 220V - 50Hz

Nguồn điện: 220V - 50Hz

3

3

Easy CleanMM
700

  550m/h<45db

LED
3

Easy CleanMM
700

  550m/h<45db

LED
3

695mm

336mm

495mm

13
5m

m

125

695mm

336mm

495mm

13
5m

m

125

MODEL: B207S GIÁ: 3.050.000 VNĐ

MODEL: B207B GIÁ: 3.050.000 VNĐ

MÁY HÚT MÙI MÁY HÚT MÙI MÁY HÚT MÙI MÁY HÚT MÙI MÁY HÚT MÙI MÁY HÚT MÙI MÁY HÚT MÙI



360mm

660mm

760mm
450mm

Ð~C TÍNH SØN PHÎM

THÔNG SÇ K³ THUẬT

Mâm chia lửa bằng đồng 

Chế độ hầm tiết kiệm gas

Công nghệ ngọn lửa tập trung, tiết kiệm nhiên liệu đốt

Mặt kính cường lực, chịu nhiệt, dày 8mm

Cảm biến an toàn tự động khóa gas 

Kích thước mặt kính: 760 x 450mm  

Kích thước khoét đá: 670 x 370mm  

Công suất: 3.8 + 3.8(kw)

Khay Inox, bộ chia lửa đồng

Họng bếp đồng, chống kết dính khi sử dụng

Hệ thống đánh lửa bằng PIN(I/C)

Hình ảnh kỹ thuật

GIÁ: 5.950.000 VNĐ

BẾP GAS ÂM
Easy CleanMM

760
SAFETY
DEVICE

ELECTRONIC
IGNITION

Bộ chia lửa bằng đồng Họng Pép đồng chống
kết dính khi sử dụng

Mặt kính dày 8mm,
chịu lực, chịu nhiệt

Cảm ứng nhiệt chống cháy Sứ đánh lửa 
Trong trường hợp nhiệt độ vượt quá mức cho phép 

thì cảm biến nhiệt sẽ tắt lửa, tránh được nguy cơ hỏa hoạn
Đánh lửa trực tiếp- kết nối tia điện nhanh mồi gas, 

giúp cấu tạo ngọn lửa xanh

Ngọn lửa tập trung
xào chiên ngon hơn.

MODEL: B216C
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8 CẤP LỌC ƯU VỆT 
Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Cấp 6 Cấp 7 Cấp 8

Lõi lọc
PP 5micron

Loại bỏ 99,99%
 vi khuẩn, vi rút...

Lõi lọc
 PP 1micron

Lõi 
GAC-T33

Lõi 
khoáng đá

Lõi 
Alkaline Hydrogen

Lõi 
Nano bạc

Màng 
RO-DUPONT

Lõi lọc 
OCB-GAC

Hỗ trợ trung hoà 
Axit dư, tăng sức 
đề kháng, chậm 
quá trình lão hoá

Tăng vị ngon cho 
nước

Bổ sung khoáng 
chất, chất điện 
giải cần thiết cho 
cơ thể

Loại bỏ rong rêu, 
cặn bẩn lớn hơn 
1 micromet(bùn, 
đất...)

Loại bỏ các cặn 
bẩn lơ lửng trên 
5 micromet(rong, 
rêu, đất, cặn...)

Loại bỏ 
Clo.Clorine dư 
thừa, chất hữu 
cơ, khí gây 
mùi,...

Chống tái nhiễm 
khuẩn trong quá 
trình nước lưu 
thông trong hệ 
thống lọc

MÁY LỌC NƯỚC BLUEGER

 Màng RO thẩm thấu ngược, 
có khe lọc đạt 0,0001 micron

   Tuổi thọ: 3 - 5năm
MÀNG LỌC RO DUPONT -  MADE IN USA

 Loại bỏ hoàn toàn chất rắn, khí hoàn toàn 
trong nước, các Ion kim loại nặng, vi sinh 
vật, vi khuẩn, siêu vi khuẩn, các chất hữu 
cơ làm cho nước trở nên hoàn toàn tinh 
khiết nhưng không làm thay đổi tính lý – 
hoá của nó

CHO NGUỒN NƯỚC 
CHUẨN TINH KHIẾT

Đạt chuẩn quốc gia 
QCVN-6-1:2010/BYT về nước đóng chai

QCVN

QUY CHUẨN NƯỚC
 UỐNG TRỰC TIẾP

6-1:2010/BYT
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Ð~C TÍNH SØN PHÎM

THÔNG SÇ K³ THUẬT

Sử dụng đa dạng trong nhiều nguồn nước

Màng RO DUPONT - MADE IN USA

Ngăn chặn vi khuẩn, virus, amip

Loại bỏ kim loại nặng, asen và các độc tố

8 cấp lọc diệt khuẩn, vô trùng

Bơm Headon 8369 ( Made in Taiwan), tích hợp 2 chức năng hút và đẩy

Mạch sục rửa thông minh

Đạt chuẩn quốc gia QCVN-6-1:2010/BYT về nước đóng chai

Vỏ tủ tạo bởi kính cường lực, an toàn trong sử dụng

Công suất hút: 10L/H 

MÁY LỌC NƯỚC

 

MÁY LỌC NƯỚC 

Ð~C TÍNH SØN PHÎM

THÔNG SÇ K³ THUẬT

Sử dụng đa dạng trong nhiều nguồn nước

Màng RO DUPONT - MADE IN USA

Đồng hồ dầu đo áp lực nước

Ngăn chặn vi khuẩn, virus, amip

Loại bỏ kim loại nặng, asen và các độc tố

8 cấp lọc diệt khuẩn, vô trùng

Mạch sục rửa thông minh

Bơm Headon 8369 ( Made in Taiwan), tích hợp 2 chức năng hút và đẩy

Đạt chuẩn quốc gia QCVN-6-1:2010/BYT về nước đóng chai

Vỏ tủ tạo bởi kính cường lực, an toàn trong sử dụng

Công suất hút: 10L/H 

Ð~C TÍNH SØN PHÎM

THÔNG SÇ K³ THUẬT

Sử dụng đa dạng trong nhiều nguồn nước

Màng RO DUPONT - MADE IN USA

Ngăn chặn vi khuẩn, virus, amip

Loại bỏ kim loại nặng, asen và các độc tố

8 cấp lọc diệt khuẩn, vô trùng

Đèn báo máy hoạt động

Bơm Headon 8369 ( Made in Taiwan), tích hợp 2 chức năng hút và đẩy

Đạt chuẩn quốc gia QCVN-6-1:2010/BYT về nước đóng chai

Vỏ tủ tạo bởi kính cường lực, an toàn trong sử dụng

Công suất hút: 10L/H 

Ð~C TÍNH SØN PHÎM

THÔNG SÇ K³ THUẬT

Sử dụng đa dạng trong nhiều nguồn nước

Màng RO  DUPONT - MADE IN USA

Ngăn chặn vi khuẩn, virus, amip

Loại bỏ kim loại nặng, asen và các độc tố

8 cấp lọc diệt khuẩn, vô trùng

Đèn báo máy hoạt động

Bơm Headon 8377 ( Made in Taiwan)

Đạt chuẩn quốc gia QCVN-6-1:2010/BYT về nước đóng chai

Công suất hút: 10L/H 

QCVN

QUY CHUẨN NƯỚC
 UỐNG TRỰC TIẾP

6-1:2010/BYT

QCVN

QUY CHUẨN NƯỚC
 UỐNG TRỰC TIẾP

6-1:2010/BYT

QCVN

QUY CHUẨN NƯỚC
 UỐNG TRỰC TIẾP

6-1:2010/BYT

MODEL: B008 Titan GIÁ: 6.050.000 VNĐ MODEL: Bpearl GIÁ: 4.950.000 VNĐ

MODEL: B008GT GIÁ: 3.600.000 VNĐMODEL: B008 Diamond GIÁ: 5.500.000 VNĐ

MÁY HÚT MÙI MÁY HÚT MÙI MÁY HÚT MÙI MÁY HÚT MÙI MÁY LỌC NƯỚC MÁY LỌC NƯỚC



MÁY RỬA BÁT
Máy rửa bát hiện nay trở thành thiết bị không 
thể thiếu trong mỗi không gian bếp bởi sự 
tiện ích mà nó đem lại.
Ngoài việc máy rửa bát tiết kiệm thời gian 
công sức thì máy rửa bát có những lợi ích mà 
chúng ta chưa biết.
Máy hoạt động ở mức nhiệt độ lên tới 75ºC 
cùng các chế độ rửa nước áp lực cao. Bát, đĩa, 
xoong nồi... không những được rửa sạch “ kin 
kít”mà còn được diệt khuẩn rất hoàn hảo.
Máy rửa bát là công cụ đắc lực giúp ích cho 
việc bảo vệ sức khỏe, phòng chống lây nhiễm, 
tiết kiệm nguồn nước bảo vệ môi trường, 
ngoài ra còn giúp cho gia đình thêm thời gian 
hạnh phúc bên nhau nhiều hơn!
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600
MM

<45db

LED
Sets Dishes

14 AUTO

Hình ảnh kỹ thuật

CHÖÑNG TRÌNH RÛA

Rửa tự động Auto Wash

CHÞC NËNG AN TOÀN

Khóa máy khi có sự cố ngoại cảnh tác động ( ngập nước, va đập, yếu điện,
thiếu nước...)

Rửa mạnh

Rửa nhanh

Rửa tiết kiệm

Rửa sơ bộ

Rửa chờ

MÁY RỬA BÁT

Ð~C TÍNH SØN PHÎM

Điều khiển điện tử, màn hình Led sang trọng 

Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng Châu Âu A++ ( biến tần tích hợp)

Chức năng hẹn giờ

Chức năng đặc biệt: tăng tốc độ rửa

Chức năng sấy tăng cường Turbo Fan

Chống rò nước từ máy

Chức năng sấy tăng cường Turbo Fan

Máy độc lập hoặc âm tủ

Chất liệu Inox chống gỉ cao cấp

THÔNG SÇ K³ THUẬT

Dung tích chứa 14 bộ bát đĩa

Độ ồn: maximum 40db

Mức tiêu thụ điện năng: 1.03Kwh/lần rửa

Điện áp 220-240V/ 50Hz-60Hz

Mức tiêu thụ nước: 12 lít/ lần rửa

Chiều dài cáp điện 1.5m 

Kích thước sản phẩm: 845C x 600R x 600S mm

820-880

 845
(mm)

min. 570

600

580-595

600

600

MODEL: B688E
GIÁ: 

www.blueger.vn 28 The best solution for your kitchen29

MÁY LỌC NƯỚC



MÁY RỬA BÁT

CHÖÑNG TRÌNH RÛA

Rửa tự động Auto Wash

CHÞC NËNG AN TOÀN

Khóa máy khi có sự cố ngoại cảnh tác động ( ngập nước, va đập, yếu điện,
thiếu nước...)

Rửa 1/2 giàn

Rửa tráng

Chức năng 3in1 kết hợp các chu trình rửa

Ð~C TÍNH SØN PHÎM

Điều khiển phím cơ,hiển thị Led 

Tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn A+++ của Châu Âu

Điều chỉnh cao thấp giá trên

Chế độ Turbo Fandrying hút ẩm tăng cường

Thời gian tạm dừng lên đến 24 giờ

Chống rò nước từ máy

Chức năng sấy tăng cường Turbo Fan

THÔNG SÇ K³ THUẬT

Dung tích chứa 14 bộ bát đĩa
  
Độ ồn: 40db - 46db 

Công suất: 1850 - 2000W

Điện áp 220-240V/ 50Hz-60Hz

Mức tiêu thụ nước: 12 lít/ lần rửa   

Chiều dài cáp điện 1.5m 

Kích thước sản phẩm: 845C x 600R x 600S mm

820-880

 845
(mm)

min. 570

600

580-595

600

600

Máy độc lập hoặc âm tủ

Chất liệu: Inox cao cấp chống gỉ tuyệt đối

Hình ảnh kỹ thuật

600
MM

<45db

LED
Sets Dishes

14 AUTO

MODEL: B68M
GIÁ: 
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MÁY LỌC NƯỚC

BẾP GAS DƯƠNG

MẶT BẾP
Kính cường lực

ĐÁNH LỬA
Piezo(điện)

ĐẦU ĐỐT
Hợp kim nhôm

Pép chia lửaĐầu ống dẫn gas

Khay inox Núm vặn



BẾP GAS DƯƠNG 

Ð~C TÍNH SØN PHÎM

Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt cao

Bộ chia lửa, họng bếp (Ф90- Ф80)

Thân bếp được tạo bởi thép sơn tĩnh điện

Đánh lửa megneto tiên tiến, cục nhạy

Pép chụp đồng, họng thép, miệng họng được làm bằng Inox sus304

Tiết kiệm thời gian nấu với bộ pép chia lửa khác biệt với bếp thông
thường

Ð~C TÍNH SØN PHÎM

Mặt kính chịu lực chịu nhiệt cao

Bộ chia lửa, họng bếp (Ф90- Ф90) 

Thân bếp được tạo bởi thép sơn tĩnh điện

Đánh lửa magneto tiên tiến, cực nhạy

Pép chụp đồng, họng thép, miệng họng được làm bằng inox SUS304

Tiết kiệm thời gian nấu với bộ pép chia lửa khác biệt với bếp thông
thường

Kích thước sản phẩm: 700 x 370mmKích thước sản phẩm: 700 x 370mm

MODEL: B98A
GIÁ: 1.780.000 VNĐ

MODEL: B99B
GIÁ: 1.780.000 VNĐ

BẾP GAS DƯƠNG 

Ð~C TÍNH SØN PHÎM

Bộ chia lửa, họng Inox sus304 

Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt cao

Thân bếp chất liệu inox cao cấp

Đánh lửa megneto tiên tiến, cực nhạy

Pép chụp đồng

Kích thước sản phẩm: 685 x 386mm

Ð~C TÍNH SØN PHÎM

Công nghệ: Đầu đốt hồng ngoại

Màng gốm chịu nhiệt ( Ф155) 

Thân bếp: Thép phủ sơn tĩnh điện

Mặt kính chịu lực chịu nhiệt cao

Kiềng bếp phủ men chịu nhiệt

Kích thước sản phẩm: 700 x 370mm

Ð~C TÍNH SØN PHÎM

Công nghệ: Đầu đốt hồng ngoại

Màng gốm chịu nhiệt ( Ф135) 

Thân bếp: Thép phủ sơn tĩnh điện

Mặt kính chịu lực chịu nhiệt cao

Kiềng bếp phủ men chịu nhiệt

Kích thước sản phẩm: 700 x 370mm

Kích thước sản phẩm: 700 x 370mm

Ð~C TÍNH SØN PHÎM

Bộ chia lửa, họng bếp (  Ф90- Ф80 )

Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt cao

Thân bếp được tạo bởi thép sơn tĩnh điện

Đánh lửa magneto tiên tiến, cực nhạy

Pép chụp đồng, họng thép, miệng họng được làm bằng inox SUS304

Tiết kiệm thời gian nấu với bộ pép chia lửa khác biệt với bếp tông thường

Kiềng gang chắn gió chống trượt siêu bển, tiết kiệm nhiên liệu đốt

MODEL: B99GLX
GIÁ: 2.300.000 VNĐ

MODEL: HG155
GIÁ: 2.250.000 VNĐ

MODEL: B72GB
GIÁ: 1.980.000 VNĐ

MODEL: KG89
GIÁ: 2.450.000 VNĐ
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BẾP GAS DƯƠNG BẾP GAS DƯƠNG



LINH KI¼N BẾP ÐI¼N - T¯

LINH KI¼N MÁY HÚT MÙI

LINH KI¼N BẾP GAS ÂM

LINH KI¼N BẾP GAS DÖÑNG

LINH KI¼N MÁY LỌC NÖ>C

Mâm điện bên từ Mâm điện bên điện Mạch điều khiển 
        bên điện

Mạch điều khiển 

Bát pép chia lửa 

Bát pép chia lửa 

Màng DUPONT Lõi 123 Bơm tăng áp

Ống dẫn gas Kiềng Khay      Cụm chế
 ( van điều áp) 

Họng gốm Chế bếp dương 

Núm vặn Họng bếp

Họng bếp Sứ đánh lửa Núm vặn IC cao áp Cảm ứng nhiệt 

Mạch điều khiển &
công tắc chuyển số 

Công tắc chuyển số 
Phím điều khiển 
      cảm ứng 

Tụ điện Motor Đèn LED Hộp than hoạt tính

Mạch điều khiển 
        bên từ

Cầu chì bếp điện Quạt tản nhiệt Cảm biến từ Cảm biến điện

ADAPTOR
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