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Được thành lập tại Đức vào năm 1923, Häfele là thương hiệu danh tiếng trên thế giới về giải pháp dự án 

và nhà ở thông minh. Không chỉ đạt tiêu chuẩn chất lượng uy tín của Đức, các dải sản phẩm cao cấp của 

Häfele còn được phát triển với triết lý “dễ dàng” và “công năng” để mang đến những giải pháp đáng tin 

cậy cho các chuyên gia lẫn người tiêu dùng.

Đến Việt Nam vào năm 1998, Häfele đã không ngừng phát triển, mở rộng sản phẩm và dịch vụ để giúp 

người Việt Nam cải thiện hơn nữa tính hiệu quả của những không gian quan trọng trong nhà mình, bao 

gồm bếp, tủ quần áo, phòng tắm và an ninh cửa. 

Sở hữu các giải pháp tiên tiến, dịch vụ giao hàng vượt trội cùng đội ngũ nhân viên tận tâm, Häfele Việt 

Nam kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều không gian sống hiện đại và tối ưu cho người Việt Nam trong tương lai.
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Cảm biến nhận diện nồi chảo

Cảm ứng trượt

Khóa an toàn trẻ em

Gia nhiệt nhanh

Cảm ứng chọn

Chức năng hẹn giờ

Báo hiệu bề mặt nóng

Chức năng kết hợp vùng nấu

CHÚ THÍCH KÝ HIỆU

B
ẾP
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BẾP TỪ KẾT HỢP HÚT MÙI 4 VÙNG NẤU

HC-IHH77D

NEW

2
YEARS             

    
77
CM

Đặc tính sản phẩm

 • 4 vùng nấu từ: 
+ Vùng trước bên phải + Vùng trước bên trái:    
   21,5 x 19cm - 1,6/1,85 kW (gia nhiệt nhanh) 
+ Vùng sau bên phải + Vùng sau bên trái: 
   21,5 x 19cm - 2,1/3 kW (gia nhiệt nhanh)

 • Vát cạnh trước
 • Điều khiển cảm ứng, 9 mức gia nhiệt
 • Tự nhận diện xoong nồi
 • Chức năng gia nhiệt nhanh
 • Chức năng ghép hai vùng nấu
 • Chức năng hẹn giờ cho từng vùng
 • Hệ thống hút xả: tuần hoàn hoặc thông gió
 • Hẹn giờ
 • Chức năng báo hiệu vệ sinh lưới lọc

Chức năng an toàn

 • Khóa trẻ em
 • Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu bề mặt nóng)
 • An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)

Thông tin kỹ thuật

 • Tổng công suất: 7,4 kW (bếp) + 130 W (hút mùi)
 • Hiệu điện thế: 220 - 240V
 • Công suất hút: 1200 m3/h
 • Kích thước sản phẩm: 770R x 520S x 250C mm
 • Kích thước lắp đặt: 750R x 490S mm
 • Bộ kit thông gió: 
536.61.595 - Giá 7,990,000

536.61.655 59.990.000 Đ

BẾP TỪ 3 VÙNG NẤU

HC-IF77D

NEW

2
YEARS             

    
77
CM

Đặc tính sản phẩm

 • 3 vùng nấu từ: 
+ Vùng bên trái: 215x190 mm - 1,6/ 1,85 kW 
(gia nhiệt nhanh) 
+ Vùng giữa: 215x190 mm - 2,1/3 kW (gia nhiệt 
nhanh) 
+ Vùng bên phải: Ø270 mm - 2,3/3 kW (gia 
nhiệt nhanh)

 • Mặt gốm thủy tinh SCHOTT, vát cạnh trước 
 • Điều khiển: cảm ứng trượt, 9 mức gia nhiệt
 • Chức năng gia nhiệt nhanh
 • Tự nhận diện xoong nồi
 • Chức năng ghép hai vùng nấu
 • Hẹn giờ

Chức năng an toàn

 • Khóa trẻ em
 • Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu bề mặt nóng)
 • An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)

Thông tin kỹ thuật

 • Tổng công suất: 6,7 kW
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50/60 Hz
 • Kích thước sản phẩm: 770R x 430S x 68C mm
 • Kích thước lắp đặt: 750R x 365S mm

536.61.665 22.990.000 Đ
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B
ẾP

BẾP TỪ 3 VÙNG NẤU

HC-I773D

NEW

2
YEARS             

  
77
CM

Đặc tính sản phẩm

 • 3 vùng nấu cảm ứng từ: 
+ Vùng giữa: Ø180 mm - 1,4 kW 
+ Vùng bên trái: Ø220 mm - 2,3/3,0 kW (gia 
nhiệt nhanh) 
+ Vùng bên phải: Ø270 mm - 2,3/3,0 kW (gia 
nhiệt nhanh)

 • Mặt gốm thủy tinh SCHOTT
 • Vát cạnh trước 
 • Điều khiển trượt, 9 mức gia nhiệt
 • Chức năng gia nhiệt nhanh
 • Tự nhận diện xoong nồi
 • Hẹn giờ

Chức năng an toàn

 • Khóa trẻ em
 • Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu bề mặt nóng)
 • An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)

Thông tin kỹ thuật

 • Tổng công suất: 6,7 kW
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50/60 Hz
 • Kích thước sản phẩm: 770R x 450S x 68C mm
 • Kích thước lắp đặt: 710R x 410S mm

536.01.905 21.990.000 Đ

BẾP TỪ 2 VÙNG NẤU

HC-I772D

NEW

2
YEARS             

  
77
CM

Đặc tính sản phẩm

 • 2 vùng nấu từ: 
+ Vùng bên trái: Ø270 mm - 2,3/3,0 kW (gia 
nhiệt nhanh) 
+ Vùng bên phải: Ø220 mm - 2,3/3,0 kW (gia 
nhiệt nhanh)

 • Mặt gốm thủy tinh SCHOTT Ceran
 • Vát cạnh trước 
 • Điều khiển: cảm ứng trượt, 9 mức gia nhiệt
 • Chức năng gia nhiệt nhanh
 • Tự nhận diện xoong nồi
 • Hẹn giờ

Chức năng an toàn

 • Khóa trẻ em
 • Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu bề mặt nóng)
 • An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)

Thông tin kỹ thuật

 • Tổng công suất: 6,0 kW
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50/60 Hz
 • Kích thước sản phẩm: 770R x 450S x 68C mm
 • Kích thước lắp đặt: 710R x 410S mm

536.61.645 19.990.000 Đ



8    

BẾP ĐIỆN 2 VÙNG NẤU

HC-R772D

NEW

2
YEARS           

77
CM

Đặc tính sản phẩm

 • 2 vùng nấu điện: 
+ Vùng bên trái: Ø210/270 mm - 1,5/2,4 kW 
+ Vùng bên phải: Ø180 mm - 1,8 kW

 • Mặt gốm thủy tinh SCHOTT Ceran
 • Vát cạnh trước 
 • Điều khiển: cảm ứng, 9 mức gia nhiệt

Chức năng an toàn

 • Khóa trẻ em
 • Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu bề mặt nóng)
 • An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)

Thông tin kỹ thuật

 • Tổng công suất: 4,2 kW
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50/60 Hz
 • Kích thước sản phẩm: 770R x 450S x 67C mm
 • Kích thước lắp đặt: 710R x 410S mm 
 

536.61.685 14.990.000 Đ

BẾP TỪ KẾT HỢP ĐIỆN

HC-M773D

NEW

2
YEARS             

  
77
CM

Đặc tính sản phẩm

 • 2 vùng nấu từ: 
+ Ø220 mm - 2,3 kW (gia nhiệt nhanh 3,0 kW) 
+ Ø180 mm - 1,4 kW

 • 1 vùng nấu điện: Ø270/210/140 mm - 
2,7/1,95/1,05 kW

 • Mặt gốm thủy tinh SCHOTT Ceran
 • Vát cạnh trước 
 • Điều khiển: cảm ứng trượt, 9 mức gia nhiệt
 • Chức năng gia nhiệt nhanh
 • Tự nhận diện xoong nồi
 • Chức năng hẹn giờ

Chức năng an toàn

 • Khóa trẻ em
 • Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu bề mặt nóng)
 • An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)

Thông tin kỹ thuật

 • Tổng công suất: 6,4 kW
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50/60 Hz
 • Kích thước sản phẩm: 770R x 450S x 68C mm
 • Kích thước lắp đặt: 710R x 410S mm 
 

536.61.705 23.990.000 Đ
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B
ẾP

BẾP TỪ KẾT HỢP ĐIỆN

HC-M772D

NEW

2
YEARS             

  
77
CM

Đặc tính sản phẩm

 • 1 vùng nấu từ: Ø220 mm - 2,3/ 3,0 kW (gia 
nhiệt nhanh)

 • 1 vùng nấu điện: Ø270/210 mm - 2,4/1,5 kW
 • Mặt gốm thủy tinh SCHOTT Ceran
 • Vát cạnh trước 
 • Điều khiển: cảm ứng trượt, 9 mức gia nhiệt
 • Chức năng gia nhiệt nhanh
 • Tự nhận diện xoong nồi
 • Chức năng hẹn giờ

Chức năng an toàn

 • Khóa trẻ em
 • Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu bề mặt nóng)
 • An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)

Thông tin kỹ thuật

 • Tổng công suất: 5,4 kW
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50/60 Hz
 • Kích thước sản phẩm: 770R x 450S x 68C mm
 • Kích thước lắp đặt: 710R x 410S 
 

536.61.695 21.990.000 Đ
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BẾP TỪ 4 VÙNG NẤU

HC-I604D

NEW

2
YEARS               

  
60
CM

Đặc tính sản phẩm

 • 4 vùng nấu từ: 220 x 190 mm - 2,2/3,5 kW (gia 
nhiệt nhanh)

 • Điều khiển: cảm ứng trượt, 9 mức gia nhiệt
 • Chức năng gia nhiệt nhanh
 • Vát 3 cạnh, đèn LED viền bếp
 • Chức năng hâm nóng với nhiệt độ cài đặt sẵn
 • Chức năng ghép hai vùng nấu
 • Chức năng tạm dừng
 • Chức năng hẹn giờ

Chức năng an toàn

 • Khóa trẻ em
 • Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu bề mặt nóng)
 • An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)

Thông tin kỹ thuật

 • Tổng công suất: 7,4 kW
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50/60 Hz
 • Kích thước sản phẩm: 576R x 518S x 59C mm
 • Kích thước lắp đặt: 560R x 490S x min50C mm 

535.02.040 22.990.000 Đ

BẾP TỪ ĐA VÙNG NẤU

HC-IF60D

NEW

2
YEARS             

    
60
CM

Đặc tính sản phẩm

 • 4 vùng nấu từ: 235 x 185 mm - 2,1/3,7 kW (gia 
nhiệt nhanh)

 • Điều khiển: cảm ứng trượt, 9 mức gia nhiệt
 • Chức năng gia nhiệt nhanh
 • Mặt gốm thủy tinh SCHOTT Ceran
 • Vát cạnh trước 
 • Chức năng ghép hai vùng nấu và bốn vùng nấu
 • Tự nhận diện xoong nồi
 • Chức năng hẹn giờ

Chức năng an toàn

 • Khóa trẻ em
 • Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu bề mặt nóng)
 • An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)

Thông tin kỹ thuật

 • Tổng công suất: 7,4 kW
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50/60 Hz
 • Kích thước sản phẩm: 590R x 520S x 50C mm
 • Kích thước lắp đặt: 565R x 495S mm 

536.01.911 25.990.000 Đ
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B
ẾP

BẾP TỪ 3 VÙNG NẤU

HC-I603D

NEW

2
YEARS            

  
60
CM

Đặc tính sản phẩm

 • 3 vùng nấu từ: 
+ Vùng trước bên trái: Ø220 mm - 2,3/3,0 kW 
(gia nhiệt nhanh) 
+ Vùng sau bên trái: Ø180 mm - 1,4 kW 
+ Vùng bên phải: Ø270 mm - 2,3/3,0 kW (gia 
nhiệt nhanh)

 • Mặt gốm thủy tinh SCHOTT Ceran
 • Vát cạnh trước 
 • Điều khiển trượt, 9 mức gia nhiệt
 • Chức năng gia nhiệt nhanh.
 • Tự nhận diện xoong nồi
 • Hẹn giờ

Chức năng an toàn

 • Khóa trẻ em
 • Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu bề mặt nóng)
 • An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)

Thông tin kỹ thuật

 • Tổng công suất: 6,7 kW
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50/60 Hz
 • Kích thước sản phẩm: 590R x 520S x 68C mm
 • Kích thước lắp đặt: 560R x 490S mm 

536.61.631 18.990.000 Đ

BẾP ĐIỆN 3 VÙNG NẤU

HC-R603D

NEW

2
YEARS          

60
CM

Đặc tính sản phẩm

 • 3 vùng nấu điện: 
+ Vùng bên trái: Ø140/210/270 mm - 
1,05/1,95/2,7 kW 
+ Vùng sau bên phải: Ø140 mm - 1,2 kW 
+ Vùng trước bên phải: Ø180 mm - 1,8 kW

 • Mặt gốm thủy tinh SCHOTT Ceran
 • Vát cạnh trước 
 • Điều khiển trượt, 9 mức gia nhiệt
 • Hẹn giờ

Chức năng an toàn

 • Khóa trẻ em
 • Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu bề mặt nóng)
 • An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)

Thông tin kỹ thuật

 • Tổng công suất: 5,7 kW
 • Kích thước sản phẩm: 590R x 520S x 67C mm
 • Kích thước lắp đặt: 560R x 490S mm 
 
 

536.01.901 13.990.000 Đ
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MÁY HÚT 
MÙI



Điều khiển cảm ứng

Đèn LED

Màn hình hiển thị LCD

Chức năng hẹn giờ

Chế độ hút tăng cường

CHÚ THÍCH KÝ HIỆU

13    
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MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG

HH-WVG80E

NEW

2
YEARS           

80
CM       

Đặc tính sản phẩm

 • Mặt kính đen
 • Hệ thống hút xả: tuần hoàn hoặc thông gió
 • Điều khiển cảm ứng
 • 3 cấp độ hút + chế độ hút tăng cường
 • Lưới lọc bằng nhôm có thể tháo rời
 • Phụ kiện đi kèm: than hoạt tính, phích cắm

Thông tin kỹ thuật

 • Công suất hút tối đa: 670 m3/h
 • Độ ồn: 52-73 dB
 • Chiếu sáng: 2 đèn LED x  2W
 • Công suất tiêu thụ: 129 W
 • Hiệu điện thế: 220 - 240V
 • Tần số: 50Hz
 • Kích thước sản phẩm: 
798R x 730-1050C x 190S mm 
 
 
 

533.86.018 20.990.000 Đ

MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG

HH-WVGS90A

NEW

2
YEARS         

90
CM       

Đặc tính sản phẩm

 • Mặt kính đen
 • Hệ thống hút xả: tuần hoàn hoặc thông gió
 • Điều khiển cảm ứng
 • 5 cấp độ hút
 • Lưới lọc bằng nhôm có thể tháo rời
 • Phụ kiện đi kèm: than hoạt tính, phích cắm

Thông tin kỹ thuật

 • Công suất hút tối đa: 830 m3/h
 • Độ ồn: 48-63 dB
 • Chiếu sáng: 2 đèn LED x  2W
 • Công suất tiêu thụ: 239 W
 • Hiệu điện thế: 220 - 240V
 • Tần số: 50Hz
 • Kích thước sản phẩm: 
897R x 860-1230C x 315S mm 
 
 
 

533.80.203 18.990.000 Đ
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MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG

HH-WVS90A

NEW

2
YEARS         

90
CM      

Đặc tính sản phẩm

 • Mặt kính vân đá xám / đen
 • Hệ thống hút xả: tuần hoàn hoặc thông gió
 • Điều khiển cảm ứng
 • 3 cấp độ hút + chế độ hút tăng cường
 • Lưới lọc bằng nhôm có thể tháo rời
 • Phụ kiện đi kèm: than hoạt tính, phích cắm

Thông tin kỹ thuật

 • Công suất hút tối đa: 720 m3/h
 • Độ ồn: 53-72 dB
 • Chiếu sáng: 2 đèn LED x  1W
 • Công suất tiêu thụ: 252 W
 • Hiệu điện thế: 220 - 240V
 • Tần số: 50Hz
 • Kích thước sản phẩm: 
890R x 801- 1181C x 450S mm 
 
 
 

533.86.003 20.990.000 Đ

MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG

HH-WVG90A

2
YEARS         

90
CM      

Đặc tính sản phẩm

 • Mặt kính đen
 • Hệ thống hút xả: tuần hoàn hoặc thông gió
 • Điều khiển cảm ứng
 • 4 cấp độ hút
 • Lưới lọc bằng nhôm có thể tháo rời

Thông tin kỹ thuật

 • Công suất hút tối đa: 722 m3/h
 • Độ ồn: 55-60 dB
 • Chiếu sáng: 1 đèn LED x 6,4 W
 • Công suất tiêu thụ: 266,4 W
 • Hiệu điện thế: 230V
 • Tần số: 50Hz
 • Kích thước sản phẩm: 
900R x 955-1435C x 455S mm 
 
 
 

535.82.203 20.990.000 Đ
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MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG

HH-WVG80D

2
YEARS         

80
CM       

Đặc tính sản phẩm

 • Bề mặt thép không gỉ kết hợp mặt kính đen
 • Hệ thống hút xả: tuần hoàn hoặc thông gió
 • Điều khiển cảm ứng
 • 3 cấp độ hút + 1 cấp độ hút tăng cường
 • Chế độ hẹn giờ tắt
 • Lưới lọc bằng nhôm có thể tháo rời
 • Phụ kiện đi kèm: than hoạt tính

Thông tin kỹ thuật

 • Công suất hút tối đa: 800 m3/h
 • Độ ồn: 50 - 68 dB
 • Chiếu sáng: 2 đèn LED x 2,5 W
 • Công suất tiêu thụ: 265 W
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50 Hz
 • Kích thước sản phẩm: 800R x 513C x 316S mm
 • Ống che máy hút mùi (mã số: 539.89.946): 
3.490.000 
 

539.81.194 18.990.000 Đ

MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG

HH-WVG90B

2
YEARS           

90
CM      

Đặc tính sản phẩm

 • Mặt kính đen
 • Hệ thống hút xả: tuần hoàn hoặc thông gió
 • Điều khiển cảm ứng
 • 3 cấp độ hút + 1 cấp độ hút tăng cường
 • Phụ kiện đi kèm: than hoạt tính

Thông tin kỹ thuật

 • Công suất hút tối đa: 900 m3/h
 • Độ ồn: 50 - 65dB
 • Chiếu sáng: 2 đèn LED x 2,5 W
 • Công suất tiêu thụ: 265 W
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Kích thước sản phẩm: 
898R x 1035-1465C x 526S mm 
 
 
 

539.89.335 15.990.000 Đ
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MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG

HH-WG90B

2
YEARS         

90
CM      

Đặc tính sản phẩm

 • Mặt kính kết hợp inox
 • Hệ thống hút xả: tuần hoàn hoặc thông gió
 • Điều khiển bằng nút nhấn điện tử
 • Màn hình hiển thị LCD
 • 3 cấp độ hút + 1 cấp độ hút tăng cường
 • Chế độ hẹn giờ tắt
 • Lưới lọc bằng nhôm có thể tháo rời
 • Phụ kiện đi kèm: than hoạt tính

Thông tin kỹ thuật

 • Công suất hút tối đa: 900 m3/h
 • Độ ồn: 44 - 62 dB
 • Chiếu sáng: 2 đèn LED x 2,5W
 • Công suất tiêu thụ: 265 W
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50 Hz
 • Kích thước sản phẩm: 
898R x 687-1097C x 450S mm 
 

539.81.185 12.990.000 Đ

MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG

HH-WVG90C

NEW

2
YEARS           

90
CM      

Đặc tính sản phẩm

 • Mặt kính đen
 • Hệ thống hút xả: tuần hoàn hoặc thông gió
 • Điều khiển cảm ứng
 • 3 cấp độ hút + chế độ hút tăng cường
 • Lưới lọc bằng nhôm có thể tháo rời
 • Phụ kiện đi kèm: than hoạt tính, phích cắm

Thông tin kỹ thuật

 • Công suất hút tối đa: 750 m3/h
 • Độ ồn: 53-70 dB
 • Chiếu sáng: 2 đèn LED x  1 W
 • Công suất tiêu thụ: 252 W
 • Hiệu điện thế: 220 - 240V
 • Tần số: 50Hz
 • Kích thước sản phẩm: 
898R x 912-1172C x 378S mm 
 

533.89.013 14.990.000 Đ
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MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG

HH-WI90B

2
YEARS         

90
CM      

Đặc tính sản phẩm

 • Mặt inox
 • Hệ thống hút xả: tuần hoàn hoặc thông gió
 • Điều khiển bằng nút nhấn điện tử.
 • Màn hình hiển thị LCD
 • 3 cấp độ hút + 1 cấp độ hút tăng cường
 • Chế độ hẹn giờ tắt
 • Lưới lọc bằng nhôm có thể tháo rời
 • Phụ kiện đi kèm: than hoạt tính

Thông tin kỹ thuật

 • Công suất hút tối đa: 900 m3/h
 • Độ ồn: 44 - 62 dB
 • Chiếu sáng: 2 đèn LED x 2,5W
 • Công suất tiêu thụ: 265 W
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50 Hz
 • Kích thước sản phẩm: 
898R x 619-1150C x 450S mm 
 

539.81.175 11.990.000 Đ

MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG

HH-WI70C

2
YEARS           

70
CM      

Đặc tính sản phẩm

 • Mặt inox
 • Màn hình hiển thị LCD
 • Hệ thống hút xả: tuần hoàn hoặc thông gió
 • Điều khiển nút nhấn điện tử
 • 3 cấp độ hút + 1 cấp độ hút tăng cường
 • Chế độ hẹn giờ tắt
 • Lưới lọc bằng nhôm có thể tháo rời
 • Phụ kiện đi kèm: than hoạt tính

Thông tin kỹ thuật

 • Công suất hút tối đa: 900 m3/h
 • Độ ồn: 44 - 62 dB
 • Chiếu sáng: 2 đèn LED x 2,5W
 • Công suất tiêu thụ: 265 W
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50 Hz
 • Kích thước sản phẩm: 
698R x 639-1092C x 450S mm 
 

539.81.158 11.990.000 Đ
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MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG

HH-WI60B

2
YEARS         

70
CM      

Đặc tính sản phẩm

 • Mặt inox
 • Màn hình hiển thị LCD
 • Hệ thống hút xả: tuần hoàn hoặc thông gió
 • Điều khiển bằng nút nhấn điện tử
 • 3 cấp độ hút + 1 cấp độ hút tăng cường
 • Chế độ hẹn giờ tắt
 • Lưới lọc bằng nhôm có thể tháo rời
 • Phụ kiện đi kèm: than hoạt tính

Thông tin kỹ thuật

 • Công suất hút tối đa: 900 m3/h
 • Độ ồn: 44 - 62 dB
 • Chiếu sáng: 2 đèn LED x 2,5W
 • Công suất tiêu thụ: 265 W
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50 Hz
 • Kích thước sản phẩm: 
598R x 619-1150C x 450S mm 
 

539.81.173 11.990.000 Đ

MÁY HÚT MÙI ĐẢO

HH-IS90A

2
YEARS           

90
CM    

Đặc tính sản phẩm

 • Bề mặt thép không gỉ
 • Hệ thống hút xả: tuần hoàn
 • Điều khiển bằng nút nhấn điện tử
 • 3 cấp độ hút + 1 cấp độ hút tăng cường
 • Chế độ hẹn giờ tắt
 • Lưới lọc bằng nhôm có thể tháo rời
 • Phụ kiện đi kèm: than hoạt tính

Thông tin kỹ thuật

 • Công suất hút tối đa: 900 m3/h
 • Độ ồn: 48 - 64 dB
 • Chiếu sáng: 4 đèn LED x 2,5 W
 • Công suất tiêu thụ: 270 W
 • Hiệu điện thế: 220 - 240V
 • Tần số: 50 Hz
 • Kích thước sản phẩm: 
898R x 765 - 1130C x 600S mm 
 
 

539.81.715 29.990.000 Đ
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MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ

HH-BI72A

NEW

2
YEARS           

72
CM       

Đặc tính sản phẩm

 • Mặt kính đen với viền thép không gỉ
 • Hệ thống hút xả: tuần hoàn hoặc thông gió 
 • Hệ thống điều khiển cảm ứng
 • 8 cấp độ hút + 1 cấp độ hút tăng cường 
 • Chế độ hẹn giờ tắt 
 • Lưới lọc bằng nhôm có thể tháo rời 
 • Phụ kiện đi kèm: than hoạt tính, phích cắm

Thông tin kỹ thuật

 • Công suất hút tối đa: 1200 m3/h 
 • Độ ồn: 48-64dB
 • Chiếu sáng: 1 đèn LED x 12W 
 • Công suất tiêu thụ: 292 W 
 • Hiệu điện thế: 230 - 240 V 
 • Tần số: 50 Hz 
 • Kích thước sản phẩm: 720R x 280S x 320C mm 
 • Kích thước hộc cắt: 697R x 265S mm 
 
 

533.80.027 14.990.000 Đ

MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ

HH-BI79A

NEW

2
YEARS         

79
CM       

Đặc tính sản phẩm

 • Mặt inox 
 • Hệ thống hút xả: tuần hoàn hoặc thông gió 
 • Hệ thống điều khiển điện tử 
 • 3 cấp độ hút +1 cấp độ hút tăng cường 
 • Chế độ hẹn giờ tắt 
 • Lưới lọc bằng nhôm có thể tháo rời 
 • Phụ kiện đi kèm: than hoạt tính, phích cắm

Thông tin kỹ thuật

 • Công suất hút tối đa: 630 m3/h 
 • Độ ồn: 49 - 69 dB 
 • Chiếu sáng: 2 đèn LED x 2.5W 
 • Công suất tiêu thụ: 250 W 
 • Hiệu điện thế: 230 - 240 V 
 • Tần số: 50 Hz 
 • Kích thước sản phẩm: 792R x 280S x 272C mm 
 • Kích thước hộc cắt: 768.5R x 265.5S mm 
 
 

533.80.038 8.990.000 Đ
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MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ MẶT KÍNH ĐEN

HH-TG90E

2
YEARS     

90
CM     

Đặc tính sản phẩm

 • Mặt inox kết hợp kính đen
 • Hệ thống hút xả: tuần hoàn hoặc thông gió
 • Điều khiển bằng nút nhấn điện tử
 • 3 cấp độ hút
 • Lưới lọc bằng nhôm có thể tháo rời
 • Phụ kiện đi kèm: than hoạt tính

Thông tin kỹ thuật

 • Công suất hút tối đa: 950 m3/h
 • Độ ồn: 50 - 66 dB
 • Chiếu sáng: 2 đèn LED x 2,5W
 • Công suất tiêu thụ: 265 W
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50 Hz
 • Kích thước sản phẩm: 
898R x 319C x 300-455S mm 
 
 
 

539.81.075 7.990.000 Đ

MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ

HH-TI90D

2
YEARS     

90
CM     

Đặc tính sản phẩm

 • Mặt inox
 • Hệ thống hút xả: tuần hoàn hoặc thông gió
 • Điều khiển bằng nút nhấn điện tử
 • 3 cấp độ hút
 • Lưới lọc bằng nhôm có thể tháo rời
 • Phụ kiện đi kèm: than hoạt tính

Thông tin kỹ thuật

 • Công suất hút tối đa: 500 m3/h
 • Độ ồn: 47 - 65 dB
 • Chiếu sáng: 2 đèn LED x 3 W
 • Công suất tiêu thụ: 156W
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50 Hz
 • Kích thước sản phẩm: 
898R x 180C x 300-455S mm 
 
 
 

539.81.085 6.490.000 Đ
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MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ

HH-S70A

NEW

2
YEARS     

70
CM      

Đặc tính sản phẩm

 • Mặt inox
 • Hệ thống hút xả: tuần hoàn hoặc thông gió
 • Điều khiển bằng nút gạt cơ
 • 3 cấp độ hút
 • Lưới lọc bằng nhôm có thể tháo rời
 • Phụ kiện đi kèm: than hoạt tính, phích cắm

Thông tin kỹ thuật

 • Công suất hút tối đa: 440 m3/h
 • Độ ồn: 57 - 69 dB
 • Chiếu sáng: 2 đèn LED x 4 W
 • Công suất tiêu thụ: 148W
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50 Hz
 • Kích thước sản phẩm: 
698R x 175C x 280-432S mm 
 
 
 

533.89.031 5.490.000 Đ

MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ MẶT KÍNH ĐEN

HH-SG70A

NEW

2
YEARS     

70
CM      

Đặc tính sản phẩm

 • Mặt kính đen
 • Hệ thống hút xả: tuần hoàn hoặc thông gió
 • Điều khiển bằng nút gạt cơ
 • 3 cấp độ hút
 • Lưới lọc bằng nhôm có thể tháo rời
 • Phụ kiện đi kèm: than hoạt tính, phích cắm

Thông tin kỹ thuật

 • Công suất hút tối đa: 800 m3/h
 • Độ ồn: 57 - 69 dB
 • Chiếu sáng: 2 đèn LED x 4 W
 • Công suất tiêu thụ: 258 W
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50 Hz
 • Kích thước sản phẩm: 
698R x 260C x 280-432S mm 
 
 
 

533.89.021 7.490.000 Đ
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MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ MẶT KÍNH ĐEN

HH-TG60E

2
YEARS     

60
CM      

Đặc tính sản phẩm

 • Vật liệu thép không gỉ, mặt kính đen phía trước
 • Hệ thống hút xả: tuần hoàn hoặc thông gió
 • Điều khiển bằng nút nhấn điện tử
 • 3 tốc độ hút
 • Lưới lọc bằng nhôm có thể tháo rời
 • Phụ kiện đi kèm: than hoạt tính

Thông tin kỹ thuật

 • Công suất hút tối đa: 950 m3/h
 • Độ ồn: 50 - 66 dB
 • Chiếu sáng: 2 đèn LED x 2,5 W
 • Công suất tiêu thụ: 265 W
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50 Hz
 • Kích thước sản phẩm: 
598R x 319C x 300-455S mm 
 
 

539.81.073 6.990.000 Đ

MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ

HH-TI60D

2
YEARS     

60
CM      

Đặc tính sản phẩm

 • Mặt inox
 • Hệ thống hút xả: tuần hoàn hoặc thông gió
 • Điều khiển bằng nút nhấn điện tử
 • 3 cấp độ hút
 • Lưới lọc bằng nhôm có thể tháo rời
 • Phụ kiện đi kèm: than hoạt tính 

Thông tin kỹ thuật

 • Công suất hút tối đa: 500 m3/h
 • Độ ồn: 47 - 65 dB
 • Chiếu sáng: 2 đèn LED x 3 W
 • Công suất tiêu thụ: 156W
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50 Hz
 • Kích thước sản phẩm: 
598R x 180C x 300-455S mm 
 
 

539.81.083 5.490.000 Đ
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Điều khiển cảm ứng

Giữ nhiệt độ bề mặt cửa 
luôn mát

Màn hình cảm ứng TFT

Màn hình LED

Mức tiết kiệm năng lượng

Chức năng hẹn giờ

Khóa an toàn trẻ em

Vệ sinh bằng hơi nước

Vệ sinh nhiệt phân

Chế độ rã đông

CHÚ THÍCH KÝ HIỆU
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LÒ NƯỚNG ÂM TỦ

HO-T60C

2
YEARS             

    
60
CM

Đặc tính sản phẩm

 • 10 chức năng nướng, 37 chương trình thiết lập 
 • Kèm công thức dạy nấu ăn 
 • Dung tích: 65 lít 
 • Tay nắm có đèn 
 • Màn hình điều khiển cảm ứng TFT 
 • Chức năng vệ sinh bằng phương pháp nhiệt phân
 • Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: A 
 • Phụ kiện đi kèm: 2 khay nướng + 1 vỉ nướng

Chức năng an toàn

 • Khóa trẻ em

Thông tin kỹ thuật

 • Công suất nướng: 2000W   
 • Phía trên lò: 900W - Dưới đáy lò: 1100W - 
Vòng nướng: 2000 W

 • Kích thước sản phẩm: 595R x 595C x 575S mm 
 • Kích thước hộc tủ: 560R x 600C x 560S mm

535.02.721 39.990.000 Đ

LÒ NƯỚNG KẾT HỢP HẤP ÂM TỦ

HO-T60B

2
YEARS             

    
60
CM

Đặc tính sản phẩm

 • 10 chức năng nướng, 53 chương trình thiết lập
 • Kèm công thức dạy nấu ăn 
 • Dung tích: 65 lít 
 • Tay nắm có đèn 
 • Màn hình điều khiển cảm ứng TFT 
 • Chức năng vệ sinh bằng phương pháp thủy phân 
 • Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: A 
 • Phụ kiện đi kèm: 2 khay nướng + 1 vỉ nướng + 
1 que thăm thịt

Chức năng an toàn

 • Khóa trẻ em

Thông tin kỹ thuật

 • Công suất nướng: 2000 W   
 • Phía trên lò: 900 W - Dưới đáy lò: 1100 W - 
Vòng nướng: 2000 W

 • Kích thước sản phẩm: 595R x 595C x 575S mm 
 • Kích thước hộc tủ: 560R x 600C x 560S mm

535.02.711 49.990.000 Đ
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LÒ NƯỚNG ÂM TỦ

HO-KT60A9

NEW

2
YEARS             

    
60
CM

Đặc tính sản phẩm

 • 9 chức năng nướng
 • Chương trình nướng đa chức năng
 • Dung tích: 65 lít
 • Cửa kính toàn phần, 3 lớp cách nhiệt, có thông 
gió và dễ vệ sinh

 • Điều khiển bằng núm vặn và cảm ứng
 • Điều khiển thời gian bằng núm vặn
 • Bên trong lò được tráng men dễ lau chùi
 • Phụ kiện đi kèm: 2 khay nướng, 1 vỉ nướng
 • Chế độ tiết kiệm năng lượng
 • Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: A+ (Châu Âu)

Chức năng an toàn

 • Khóa trẻ em

Thông tin kỹ thuật

 • Tổng công suất: 3.2 KW
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50/60 Hz, 16 A
 • Kích thước sản phẩm: 595C x 595R x 575S mm
 • Kích thước hộc tủ: 595-600C x 560R x 560S mm

535.02.611 26.990.000 Đ

LÒ NƯỚNG ÂM TỦ

HO-KT60J

2
YEARS             

    
60
CM

Đặc tính sản phẩm

 • 10 chức năng nướng
 • Chương trình nướng đa chức năng
 • Dung tích: 65 lít
 • Cửa kính toàn phần, 3 lớp cách nhiệt, có thông 
gió và dễ vệ sinh

 • Điều khiển bằng núm vặn và cảm ứng
 • Điều khiển thời gian bằng núm vặn 
 • Phụ kiện đi kèm: 2 khay nướng, 1 vỉ nướng
 • Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: A+ (Châu Âu)

Chức năng an toàn

 • Khóa trẻ em

Thông tin kỹ thuật

 • Tổng công suất: 3,1 kW
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50/60 Hz, 16 A
 • Kích thước sản phẩm: 595R x 595C x 575S mm
 • Kích thước hộc tủ: 560R x 595C x 560S mm

535.62.511 22.990.000 Đ
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LÒ NƯỚNG ÂM TỦ

HO-T60D

2
YEARS             

  
60
CM

Đặc tính sản phẩm

 • 10 chức năng nướng
 • Chương trình nướng đa chức năng tăng cường
 • Dung tích: 65 lít
 • Cửa kính trong suốt 3 lớp cách nhiệt
 • Điều khiển bằng màn hình cảm ứng toàn phần
 • Chức năng vệ sinh bằng phương pháp thủy phân
 • Phụ kiện đi kèm: 2 khay nướng, 1 vỉ nướng
 • Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: A (Châu Âu)

Chức năng an toàn

 • Khóa trẻ em

Thông tin kỹ thuật

 • Tổng công suất: 3,1 kW
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50/60 Hz, 16 A
 • Kích thước sản phẩm: 595C x 595R x 575S mm
 • Kích thước hộc tủ: 595C x 560R x 560S mm

534.05.561 19.990.000 Đ

LÒ NƯỚNG ÂM TỦ

HO-KT60C

2
YEARS             

  
60
CM

Đặc tính sản phẩm

 • 10 chức năng nướng
 • Chương trình nướng đa chức năng
 • Dung tích: 65 lít
 • Cửa kính trong suốt 3 lớp cách nhiệt
 • Cửa kính toàn phần giúp thông gió và dễ vệ sinh
 • Điều khiển bằng 2 núm vặn và màn hình cảm ứng
 • Chức năng vệ sinh bằng phương pháp thủy phân
 • Phụ kiện đi kèm: 2 khay nướng, 1 vỉ nướng
 • Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: A (Châu Âu)

Thông tin kỹ thuật

 • Tổng công suất: 3,1 kW
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50/60 Hz, 16 A
 • Kích thước sản phẩm: 595C x 595R x 575S mm
 • Kích thước hộc tủ: 595C x 560R x 560S mm 

534.05.571 16.990.000 Đ
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LÒ NƯỚNG ÂM TỦ

HO-KT60G

NEW

2
YEARS             
60
CM

Đặc tính sản phẩm

 • Dung tích: 77 lít
 • 9 chức năng nướng
 • Cửa kính trong suốt 3 lớp cách nhiệt
 • Cửa kính toàn phần giúp thông gió và dễ vệ sinh
 • Bề mặt thép không gỉ
 • Điều khiển bằng 2 núm vặn và 1 màn hình cảm ứng
 • Chức năng vệ sinh bằng phương pháp thủy phân
 • Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: A

Thông tin kỹ thuật

 • Tổng công suất: 3.5 kW
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Kích thước sản phẩm: 595C x 595R x 575S mm
 • Kích thước hộc tủ: 595C x 560R x 560S mm 
 
 
 
 
 

535.62.601 12.990.000 Đ

LÒ NƯỚNG ÂM TỦ

HO-K60B

2
YEARS           

60
CM

Đặc tính sản phẩm

 • 8 chức năng nướng
 • Chương trình nướng đa chức năng
 • Dung tích: 65 lít
 • Cửa kính trong suốt 3 lớp cách nhiệt
 • Cửa kính toàn phần giúp thông gió và dễ vệ sinh
 • Điều khiển bằng núm vặn nhấn đẩy với đèn LED 
hiển thị xung quanh

 • Điều khiển thời gian bằng núm vặn
 • Phụ kiện đi kèm: 2 khay nướng, 1 vỉ nướng
 • Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: A (Châu Âu)

Thông tin kỹ thuật

 • Tổng công suất: 2,9 kW
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50/60 Hz, 16 A
 • Kích thước sản phẩm: 595C x 595R x 575S mm
 • Kích thước hộc tủ: 595C x 560R x 560S mm

534.05.581 13.990.000 Đ
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LÒ NƯỚNG ÂM TỦ

HO-K60C

NEW

2
YEARS         

60
CM

Đặc tính sản phẩm

 • Dung tích: 77 lít
 • 9 chức năng nướng
 • Cửa kính trong suốt 3 lớp cách nhiệt
 • Cửa kính toàn phần giúp thông gió và dễ vệ sinh
 • Bề mặt thép không gỉ
 • Điều khiển bằng núm vặn
 • Chức năng vệ sinh bằng phương pháp thủy phân
 • Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: A

Thông tin kỹ thuật

 • Tổng công suất: 3.5 kW
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Kích thước sản phẩm: 595C x 595R x 575S mm
 • Kích thước hộc tủ: 595C x 560R x 560S mm 
 
 
 
 
 
 
 

535.62.591 11.990.000 Đ

KHAY GIỮ ẤM ÂM TỦ

HWD-60B

2
YEARS         

60
CM

Đặc tính sản phẩm

 • Dung tích: 22 lít
 • Màn hình hiển thị LED
 • Điều khiển cảm ứng chọn
 • Tốc độ hâm nóng: 13 phút đạt 80OC
 • Khoảng nhiệt độ: 40-80OC
 • Nhấn để mở
 • Chức năng: lên men bột, chế độ nấu chậm, lên 
men sữa chua, rã đông, giữ ấm thức ăn, khử trùng

Thông tin kỹ thuật

 • Kích thước sản phẩm: 595R x 141C x 561S mm
 • Kích thước hộc tủ: 560R x 136C x 550S mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

538.51.821 9.990.000 Đ
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LÒ VI SÓNG KẾT HỢP NƯỚNG ÂM TỦ

HO-KT45B

2
YEARS             

  
60
CM

Đặc tính sản phẩm

 • 13 chương trình tự động
 • Dung tích: 44 lít
 • Điều khiển bằng cảm ứng và màn hình LED
 • Đồng hồ điện tử có chức năng hẹn giờ
 • Đèn bên trong lò
 • Chức năng rã đông
 • 5 mức công suất vi sóng

Chức năng an toàn

 • Khóa trẻ em

Thông tin kỹ thuật

 • Tổng công suất: 3,35 kW 
 • Kích thước sản phẩm: 595R x 454C x 568S mm 
 • Kích thước hộc tủ: 
560-568R x 450C x tối thiểu 550S mm 
 
 
 
 
 

535.02.731 26.990.000 Đ

LÒ VI SÓNG KẾT HỢP NƯỚNG ÂM TỦ

HM-B38D

2
YEARS           

60
CM

Đặc tính sản phẩm

 • Dung tích: 25 lít
 • 5 cấp độ năng lượng vi sóng
 • 3 chương trình kết hợp vi sóng
 • 2 chương trình rã đông theo khối lượng hoặc 
thời gian

 • Chế độ nướng đối lưu
 • Đồng hồ điện tử
 • Phụ kiện đi kèm: 1 đĩa thủy tinh, 1 vỉ nướng

Chức năng an toàn

 • Khóa trẻ em

Thông tin kỹ thuật

 • Công suất vi sóng đầu vào/ đầu ra: 1450/ 900W
 • Tổng công suất nướng: 1000 W
 • Kích thước sản phẩm: 595R x 388C x 400S mm
 • Kích thước hộc tủ: 
560-568R x 380-382C x tối thiểu 500S mm 
 
 
 

538.31.200 11.990.000 Đ
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LÒ VI SÓNG KẾT HỢP NƯỚNG ÂM TỦ

HM-B38C

2
YEARS             

  
60
CM

Đặc tính sản phẩm

 • 5 cấp độ năng lượng vi sóng
 • 4 chương trình kết hợp vi sóng
 • 2 chương trình rã đông
 • Dung tích: 32 lít
 • Chế độ nướng đối lưu
 • Chương trình nướng nhiều mức độ
 • Điều khiển bằng cảm ứng và màn hình LED
 • Đồng hồ điện tử
 • Đèn bên trong lò
 • Phụ kiện đi kèm: 1 đĩa thủy tinh, 1 vỉ nướng

Chức năng an toàn

 • Khóa trẻ em

Thông tin kỹ thuật

 • Đĩa thủy tinh trong lò: Ø315 mm
 • Công suất vi sóng đầu vào/ đầu ra: 1550/1000W 
- Nướng: 1100 W

 • Kích thước sản phẩm: 595R x 388C x 467.5S mm
 • Kích thước hộc tủ: 560R x 380C x 550S mm

538.01.111 10.990.000 Đ

LÒ VI SÓNG KẾT HỢP NƯỚNG ÂM TỦ

HM-B38A

2
YEARS             
60
CM

Đặc tính sản phẩm

 • 5 cấp độ năng lượng vi sóng
 • 3 chương trình kết hợp tự động 
 • 2 chương trình rã đông 
 • Dung tích: 25 lít 
 • Điều khiển bằng nút bấm và màn hình LED 
 • Đồng hồ điện tử có chức năng hẹn giờ 
 • Đèn bên trong lò 
 • Phụ kiện đi kèm: 1 đĩa thủy tinh, 1 vỉ nướng

Chức năng an toàn

 • Khóa trẻ em

Thông tin kỹ thuật

 • Tổng công suất: 1,45 kW 
 • Kích thước sản phẩm: 594R x 388C x 410S mm 
 • Kích thước hộc tủ:  560R x 380C x 500S mm

535.34.000 9.490.000 Đ
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Chương trình rửa tiết kiệm

Hệ thống chống tràn và 
chống rò rỉ

Chương trình rửa nhanh 
30 phút

Siêu yên tĩnh

Rửa nửa tải

Siêu sạch

Siêu bóng

Độ ồn

Siêu nhanh

Hệ thống hẹn giờ khởi động

44dB

CHÚ THÍCH KÝ HIỆU
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CHẬU RỬA KẾT HỢP MÁY RỬA CHÉN

HDW-SD90A

2
YEARS             

    
58dB

      
Đặc tính sản phẩm

 • Sức chứa: 6 bộ đồ ăn
 • 4 chương trình rửa: Rửa mạnh, Rửa tiết kiệm, 
Rửa nhanh, Rửa rau quả

 • Chức năng rửa nhanh 29 phút
 • Điều khiển cảm ứng, màn hình lớn dễ dàng 
điều khiển

 • Thiết kế chống rò rỉ nước và điện đảm bảo an 
toàn khi sử dụng

 • Rổ đựng được thiết kế phù hợp với chén đĩa 
Châu Á

 • Động cơ BLDC
 • Thiết kế tính năng máy dễ dàng làm mềm nước

Thông tin kỹ thuật

 • Mức tiêu thụ điện: 0,6 kwh/ 1 lần rửa
 • Mức tiêu thụ nước: 6,7 lít/ 1 lần rửa
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tổng công suất: 1780 W
 • Độ ồn: 58 dB
 • Kích thước sản phẩm: 890R x 630C x 510S mm
 • Kích thước hộc tủ: 860R x min 650C x 460S mm

539.20.530 30.990.000 Đ

MÁY RỬA CHÉN ĐỘC LẬP NERO

HDW-F60F

NEW

2
YEARS           

      
44dB

      
Đặc tính sản phẩm

 • Sức chứa: 15 bộ đồ ăn
 • 8 chương trình rửa: Rửa sơ bộ, Rửa nhanh 30’, 
Rửa tiết kiệm...

 • Công nghệ ion tự nhiên
 • Chế độ rửa Triple Wash
 • Chức năng đặc biệt: Rửa nửa tải
 • Điều khiển cảm ứng
 • Độ ồn: 44 dB
 • Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A+++ (EU)
 • Mở cửa tự động
 • Động cơ BLDC

Chức năng an toàn

 • Chức năng báo mức muối và chất tẩy rửa
 • Khóa trẻ em

Thông tin kỹ thuật

 • Mức tiêu thu điện: 0.83 kwh/ 1 lần rửa
 • Mức tiêu tụ nước: 9 lít/ 1 lần rửa
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tổng công suất: 1900 W
 • Kích thước sản phẩm: 598R x 598S x 820-870C  

533.23.310 24.990.000 Đ
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MÁY RỬA CHÉN ÂM TỦ

HDW-FI60D

NEW

2
YEARS           

      
44dB

      
Đặc tính sản phẩm

 • Sức chứa: 15 bộ đồ ăn Châu Âu
 • 9 chương trình rửa: Rửa sơ bộ, Rửa nhanh, Rửa 
tiết kiệm, Rửa mạnh...

 • Chức năng đặt biệt: Rửa nửa tải
 • Động cơ BLDC
 • Công nghệ Ion khử mùi & công nghệ UV diệt 
khuẩn

 • Điều khiển cảm ứng
 • Tự động mở cửa
 • Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A+++ (Châu Âu)

Chức năng an toàn

 • Chức năng báo mức muối và chất tẩy rửa

Thông tin kỹ thuật

 • Mức tiêu thụ điện: 0,84 kwh/ 1 lần rửa
 • Mức tiêu thụ nước: 9 lít/ 1 lần rửa
 • Hiệu điện thế: 220 - 240V
 • Tổng công suất: 1900W
 • Độ ồn: 44 dB
 • Kích thước sản phẩm: 598R x 820-870C x 570S mm
 • Kích thước hộc tủ: 
600R x 820-870C x min 570S mm

533.23.320 21.990.000 Đ

MÁY RỬA CHÉN ĐỘC LẬP

HDW-F60C

2
YEARS             

      
44dB

      
Đặc tính sản phẩm

 • Sức chứa: 15 bộ đồ ăn Châu Âu 
 • Lắp độc lập
 • 7 chương trình rửa: Rửa sơ bộ, Rửa nhanh, Rửa 
tiết kiệm, Rửa thường, Rửa mạnh... 

 • Chức năng đặc biệt: Rửa nửa tải 
 • Điều khiển bằng nút nhấn 
 • Màn hình hiển thị LED 
 • Động cơ BLDC
 • Tự động mở cửa
 • Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: A+++ (Châu Âu)

Chức năng an toàn

 • Chức năng báo mức muối và chất tẩy rửa
 • Khóa trẻ em

Thông tin kỹ thuật

 • Mức tiêu thụ điện: 1,02 kwh/ 1 lần rửa 
 • Mức tiêu thụ nước: 09 lít/ 1 lần rửa 
 • Độ ồn: 44 dB
 • Kích thước sản phẩm: 
596R x 820-870C x 570S mm 

533.23.200 21.990.000 Đ
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MÁY RỬA CHÉN ÂM BÁN PHẦN

HDW-HI60C

2
YEARS             

      
44dB

      
Đặc tính sản phẩm

 • Sức chứa: 15 bộ đồ ăn Châu Âu 
 • 8 chương trình rửa: Rửa nhanh, Rửa tiết kiệm, 
Rửa tăng cường...

 • Chức năng đặc biệt: Rửa nửa tải
 • Điều khiển nút nhấn
 • Động cơ BLDC
 • Tự động mở cửa
 • Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A+++ (Châu Âu)

Chức năng an toàn

 • Chức năng báo mức muối và chất tẩy rửa
 • Khóa trẻ em

Thông tin kỹ thuật

 • Mức tiêu thụ điện: 0,84 kwh/ 1 lần rửa
 • Mức tiêu thụ nước: 9 lít/ 1 lần rửa
 • Hiệu điện thế: 220 - 240V
 • Tổng công suất: 1900W
 • Độ ồn: 44 dB
 • Kích thước sản phẩm: 598R x 820-870C x 570S mm
 • Kích thước hộc tủ: 600R x 820-870C x 600S mm 
 

533.23.120 21.990.000 Đ

MÁY RỬA CHÉN ÂM BÁN PHẦN

HDW-HI60B

2
YEARS             

      
44dB

      
Đặc tính sản phẩm

 • Sức chứa: 15 bộ đồ ăn Châu Âu 
 • 8 chương trình rửa: Rửa sơ bộ, Rửa nhanh, Rửa 
tiết kiệm, Rửa mạnh...

 • Chức năng đặc biệt: Rửa nửa tải 
 • Điều khiển nút nhấn
 • Động cơ BLDC
 • Tự động mở cửa
 • Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: A+++ (Châu Âu)

Chức năng an toàn

 • Chức năng báo mức muối và chất tẩy rửa
 • Khóa trẻ em

Thông tin kỹ thuật

 • Mức tiêu thụ điện: 0,84 kwh/ 1 lần rửa 
 • Mức tiêu thụ nước: 09 lít/ 1 lần rửa 
 • Độ ồn: 44 dB
 • Kích thước sản phẩm: 598R x 820-870C x 570S mm 
 • Kích thước hộc tủ: 600R x 820-870C x 600S mm 
  
 

533.23.210 21.990.000 Đ
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MÁY RỬA CHÉN ÂM BÁN PHẦN

HDW-HI45A

2
YEARS             

  
52dB

      
Đặc tính sản phẩm

 • Sức chứa: 10 bộ đồ ăn Châu Âu 
 • 7 chương trình rửa; Rửa sơ bộ, Rửa nhanh, Rửa 
tiết kiệm…

 • Điều khiển nút nhấn
 • Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A++ (Châu Âu)

Chức năng an toàn

 • Chức năng báo mức muối và chất tẩy rửa
 • Khóa trẻ em

Thông tin kỹ thuật

 • Mức tiêu thụ điện: 0,73 kwh/ 1 lần rửa
 • Mức tiêu thụ nước: 11 lít/ 1 lần rửa
 • Hiệu điện thế: 220 - 240V
 • Tổng công suất: 1900W
 • Độ ồn: 52 dB
 • Kích thước sản phẩm: 
448R x 820-870C x 570S mm

 • Kích thước hộc tủ: 
450R x 820-870C x tối thiểu 570S mm    
 

533.23.275 15.990.000 Đ

MÁY RỬA CHÉN ĐỘC LẬP

HDW-F60E

2
YEARS             

    
44dB

      
Đặc tính sản phẩm

 • Dung tích: 15 bộ đồ ăn Châu Âu
 • Điều khiển điện tử
 • 8 chương trình rửa: Rửa tiết kiệm, Rửa mạnh, 
Rửa thường…

 • Độ ồn: 44 dB
 • Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A++

Thông tin kỹ thuật

 • Mức tiêu thụ điện: 0.93 kWh/ 1 lần rửa
 • Mức tiêu thụ nước: 10 lít/ 1 lần rửa
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50 Hz
 • Công suất: 1930 W
 • Kích thước sản phẩm: 598R x 610D x 845C mm 
  
 

538.21.200 16.990.000 Đ
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MÁY RỬA CHÉN ĐỂ BÀN

HDW-T50B

NEW

2
YEARS             

    
49dB

      
Đặc tính sản phẩm

 • Dung tích: 6 bộ đồ ăn Châu Âu 
 • Điều khiển cảm ứng
 • 6 chương trình rửa : Rửa tiết kiệm, Rửa mạnh, 
Rửa thường…

 • Độ ồn: 49 dB
 • Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lương A+
 • Chế độ sấy khô tăng cường

Chức năng an toàn

 • Chức năng báo mức muối và chất tẩy rửa
 • Khóa trẻ em

Thông tin kỹ thuật

 • Mức tiêu thụ điện: 174 kwh/year 
 • Hiệu điện thế: 220 - 240V
 • Tần số: 50 Hz
 • Công suất: 1170 - 1380 W
 • Kích thước sản phẩm: 550R x 514S x 438C mm 
 
 
 

539.20.600 11.990.000 Đ
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Điều khiển cảm ứng

Chức năng cấp đông

Không đông tuyết

2 hệ thống làm lạnh độc lập

Bộ lọc mùi

Kệ bằng kính chịu lực

Đèn LED

Cảnh báo mở cửa

Chức năng làm lạnh nhanh

Quạt làm mát

Ngăn đông mềm

CHÚ THÍCH KÝ HIỆU
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TỦ LẠNH 4 CỬA ĐỘC LẬP

HF-SBSIC

2
YEARS             

          
Đặc tính sản phẩm

 • Ngăn đông mềm
 • Hai hệ thống làm lạnh ngăn lan mùi
 • Điều khiển nhiệt độ điện tử
 • Chế độ tiết kiệm năng lượng và chế độ dành 
cho ngày nghỉ

 • Hệ thống cảnh báo chủ động với âm báo mở cửa
 • Chuyển đổi giữa ngăn đông - ngăn lạnh 
 • Đèn LED thông minh dọc tay nắm cửa
 • Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: A+ (Châu Âu)
 • Màn hình điều khiển cảm ứng 
Ngăn lạnh

 • Hệ thống khí lạnh đa chiều và làm mát
 • Chức năng làm lạnh siêu nhanh và tự động ngắt
 • Các kệ bằng kính an toàn
 • Đèn LED chiếu sáng bên trong  
Ngăn đá

 • Ngăn đá chuẩn 4 sao
 • Chức năng đông lạnh siêu nhanh
 • Các kệ bằng kính an toàn

Thông tin kỹ thuật

 • Tổng dung tích: 620 lít
 • Dung tích thực: 526 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 362 lít
 • Dung tích ngăn đá: 164 lít
 • Năng suất đông lạnh: 18 kg trong 24 giờ
 • Tiêu thụ điện năng hằng năm: 459 (kWh/năm)
 • Kích thước: 910R x 1850C x 750S mm

539.16.230 69.990.000 Đ

TỦ LẠNH ĐỘC LẬP SIDE-BY-SIDE

HF-SBSIB

2
YEARS             

          
Đặc tính sản phẩm

 • Công nghệ Inverter
 • Bộ lọc mùi AirFresh
 • Điều khiển nhiệt độ điện tử
 • Chế độ tiết kiệm năng lượng và chế độ dành 
cho ngày nghỉ

 • Hệ thống cảnh báo chủ động với âm báo mở cửa
 • Ngăn lấy đá - nước phía ngoài
 • Cửa minibar nhỏ bên ngăn mát tiện lợi
 • Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: A+ của châu Âu
 • Màn hình điều khiển cảm ứng 
Ngăn lạnh

 • Hệ thống khí lạnh đa chiều và làm mát 
 • Chức năng làm lạnh siêu nhanh và tự động ngắt
 • Các kệ bằng kính an toàn
 • Đèn LED chiếu sáng bên trong  
Ngăn đá

 • Ngăn đá chuẩn 4 sao
 • Chức năng đông lạnh siêu nhanh
 • Các kệ bằng kính an toàn

Thông tin kỹ thuật

 • Tổng dung tích: 675 lít
 • Dung tích thực: 502 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 339 lít
 • Dung tích ngăn đá: 163 lít
 • Năng suất đông lạnh: 10 kg trong 24 giờ
 • Tiêu thụ điện năng hằng năm: 459 (kWh/năm)
 • Kích thước: 895R x 1788C x 745S mm

534.14.250 45.990.000 Đ
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TỦ LẠNH 4 CỬA ĐỘC LẬP

HF-MULB

NEW

2
YEARS           

            
Đặc tính sản phẩm

 • Tủ lạnh độc lập
 • Công nghệ Inverter
 • Ngăn đông mềm
 • Bộ lọc vi khuẩn
 • Màn hình LED điều khiển cảm ứng
 • Chế độ tiết kiệm năng lượng và chế độ dành 
cho ngày nghỉ

 • Hệ thống cảnh báo chủ động với âm báo mở cửa
 • Bộ lọc than hoạt tính bên trong
 • Tiêu chuẩn tiêt kiệm năng lượng: A++ của châu Âu 
Ngăn lạnh

 • Hệ thống khí lạnh đa chiều và làm mát với quạt 
bên trong

 • Các kệ bằng kính an toàn
 • Đèn LED chiếu sáng bên trong  
Ngăn đá

 • Không đông tuyết
 • Chức năng đông lạnh siêu nhanh
 • Các kệ bằng kính an toàn

Thông tin kỹ thuật

 • Tổng dung tích: 472 lít
 • Dung tích thực: 401 lít
 • Tiêu thụ điện năng hằng năm: 332.15 (kWh/năm)
 • Kích thước: 795R x 1800C x 700S mm

534.14.050 34.990.000 Đ

TỦ LẠNH SIDE-BY-SIDE

HF-SBSID

2
YEARS             

          
Đặc tính sản phẩm

 • Tủ lạnh độc lập
 • Công nghệ Inverter
 • Bộ lọc vi khuẩn
 • Màn hình LED điều khiển cảm ứng
 • Chế độ tiết kiệm năng lượng và chế độ dành 
cho ngày nghỉ

 • Hệ thống cảnh báo chủ động với âm báo mở cửa
 • Bộ lọc than hoạt tính bên trong
 • Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: A++ của châu Âu 
Ngăn lạnh

 • Hệ thống khí lạnh đa chiều và làm mát với quạt 
bên trong

 • Các kệ bằng kính an toàn
 • Đèn LED chiếu sáng bên trong 
Ngăn đá

 • Không đông tuyết
 • Chức năng đông lạnh siêu nhanh
 • Các kệ bằng kính an toàn

Thông tin kỹ thuật

 • Tổng dung tích: 562 lít
 • Dung tích thực: 517 lít
 • Tiêu thụ điện năng hằng năm: 575.78 (kWh/năm)
 • Kích thước: 910R x 1770C x 655S mm

534.14.020 29.990.000 Đ
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TỦ LẠNH ĐỘC LẬP NGĂN ĐÁ DƯỚI

H-BF324

2
YEARS             

      
Đặc tính sản phẩm

 • 1 máy nén bên trong tủ lạnh
 • Ngăn đông mềm
 • Điều khiển nhiệt độ điện tử
 • Chế độ tiết kiệm năng lượng 
 • 1 khay đựng đá, 1 kệ đựng chai nước, 2 kệ 
đựng trên cửa tủ

 • Hệ thống rã đông tự động
 • Mức thích nghi môi trường: GT/SN (10OC-43OC)
 • Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: A+ của châu Âu  
Ngăn lạnh

 • Hệ thống khí lạnh đa chiều và làm mát với quạt 
bên trong

 • Các kệ bằng kính an toàn  
Ngăn đá

 • Chức năng đông lạnh siêu nhanh
 • Các kệ bằng kính an toàn

Thông tin kỹ thuật

 • Tổng công suất: 166 W
 • Tổng dung tích: 341 lít
 • Dung tích thực: 324 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 235 lít
 • Dung tích ngăn đá: 94 lít
 • Năng suất đông lạnh: 12 kg trong 24 giờ
 • Độ ồn: 42 dB
 • Tiêu thụ điện năng hằng năm: 335 (kWh/năm) 
(0,917 kWh/24h)

 • Kích thước: 595R x 1860C x 650Smm

534.14.230 24.990.000 Đ
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TỦ RƯỢU ÂM

HW-B36A

2
YEARS     UV   

60
CM

Đặc tính sản phẩm

 • Dung tích: 24 chai (0.75 lít/chai)
 • Hệ thống hiển thị đèn LED, điều khiển cảm ứng
 • Làm lạnh bằng khí nén
 • Hệ thống đèn chiếu sáng màu trắng
 • Nhiệt độ bảo quản 4~18OC
 • Cửa kính ngăn tia UV
 • Cửa kính 2 lớp bảo quản nhiệt độ bên trong

Thông tin kỹ thuật

 • Kích thước sản phẩm: 596R x 455C x 575S mm
 • Kích thước cắt: 564R x 450C x 550S mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

538.11.800 17.990.000 Đ

TỦ RƯỢU ÂM

HW-G32A

2
YEARS       

40dB

    32BOTTLES
Đặc tính sản phẩm

 • Tổng dung tích: 106 lít
 • Lắp độc lập 
 • Sức chứa: 32 chai (loại chai 0.75 lít tiêu chuẩn) 
 • Cửa kính, 6 ngăn chứa gỗ có thể tháo rời 
 • Điều khiển điện tử 
 • Hệ thống chiếu sáng bên trong với đèn LED 
 • Hệ thống làm lạnh không rỉ nước 
 • Không đóng tuyết bên trong 
 • 2 khu vực nhiệt độ riêng biệt, có thể điều chỉnh 
từ 5 - 22OC

Thông tin kỹ thuật

 • Mức tiêu thụ điện: 0,58 kWh / 24h
 • Độ ồn: 40 dB 
 • Hiệu điện thế: 230-240V
 • Tần số: 50-60 Hz
 • Kích thước sản phẩm: 493R x 830C x 587S mm 
 
 
 
 
 
 

534.16.960 29.990.000 Đ
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MÁY GIẶT
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MÁY GIẶT 8KG

HW-F60B

2
YEARS     8 kg

Đặc tính sản phẩm

 • Dung lượng: 8 kg, 1400 vòng/phút
 • 16 chương trình giặt
 • Nút vặn điều khiển kết hợp đèn LED
 • Chế độ giặt êm
 • Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: A+++ (Châu Âu)

Chức năng an toàn

 • Khóa trẻ em
 • Chế độ chống tràn

Thông tin kỹ thuật

 • Độ ồn khi giặt: 59 db
 • Độ ồn khi vắt: 78 db
 • Tổng công suất: 2000W
 • Mức tiêu thụ nước: 55 lít/ 1 lần giặt
 • Hiệu điện thế: 220-240V
 • Tần số: 50 Hz, 16A
 • Kích thước sản phẩm: 595R x 850C x 565S mm 
 
 
 
 
 

538.91.530 14.990.000 Đ

MÁY SẤY 8 KG

HD-F60A

2
YEARS     8 kg

Đặc tính sản phẩm

 • Dung lượng: 8 kg
 • 15 chương trình sấy
 • Chế độ sấy không nhăn
 • Công nghệ sấy tăng cường
 • Chế độ AutoDry tự động phát hiện độ ẩm
 • Công nghệ ActiveSteam: chống nhăn và làm 
mới quần áo

 • Cửa kính trong suốt
 • Bộ lọc bụi vải dễ vệ sinh
 • Điều khiển điện tử, màn hình LED
 • Hẹn giờ

Chức năng an toàn

 • Khóa trẻ em
 • Cách âm chống ồn

Thông tin kỹ thuật

 • Độ ồn (chương trình tiêu chuẩn): 69 dB
 • Tổng công suất: 650W
 • Hiệu điện thế: 220-240 V
 • Tần số: 50 Hz, 16 A
 • Kích thước sản phẩm: 595R x 845C x 622S mm 
 

538.91.520 19.990.000 Đ
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MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

CF-8209

NEW

1
YEARS     

HEPA
UV   UV   

Đặc tính sản phẩm

 • Tích hợp đa lưới lọc: lưới lọc bên ngoài, lưới lọc 
HEPA và tia UV.

 • Lưới lọc HEPA tích hợp than hoạt tính ngăn 
chặn hầu hết các loại bụi, khói ô nhiễm, phấn 
hoa, chất gây dị ứng và gây bệnh.

 • Tia UV tiêu diệt các loại vi khuẩn, vi rút và mầm 
bệnh gây hại trong không khí.

 • Tích hợp cảm biến bụi đo chất lượng không khí
 • Chức năng tự động điều khiển tốc độ hút theo 
chất lượng của không khí.

 • Màn hình hiển thị bụi 2.5 micro mét

Thông tin kỹ thuật

 • Tốc độ hút: 350m3/h.
 • 4 mức tốc độ và 3 chế độ hẹn giờ (2/4/8 giờ).
 • Độ ồn: 32/45/55/62 dB
 • Kích thước phòng phù hợp: 55-60 m2

 • Kích thước: Ø270 x 531C mm
 • Mua lưới lọc mã số: 532.86.237 - Giá: 990.000 Đ

537.82.700 6.990.000 Đ

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ WIFI

CF-8126S

NEW

1
YEARS       

HEPA
UV   UV   

Đặc tính sản phẩm

 • Tích hợp wifi tiện dụng
 • Tích hợp đa lưới lọc: lưới lọc bên ngoài, lưới lọc 
HEPA và tia UV

 • Lưới lọc HEPA tích hợp than hoạt tính ngăn 
chặn hầu hết các loại bụi, khói ô nhiêm, phần 
hoa, chất gây dị ứng và gây bệnh

 • Tia UV tiêu diệt các loại vi khuẩn, vi rút và mầm 
bệnh gây hại trong không khí

 • Tích hợp cảm biến bụi đo chất lượng không khí
 • Chức năng tự động điều khiển tốc độ hút theo 
chất lượng của không khí

Thông tin kỹ thuật

 • Tốc độ hút: 229 m3/h.
 • 4 mức tốc độ và 3 chế độ hẹn giờ (2/4/8 giờ).
 • Độ ồn: 30/45/55/60 dB
 • Kích thước phòng phù hợp: 30-35 m2

 • Kích thước: Ø235 x 492C mm
 • Mua lưới lọc mã số: 532.84.444 - Giá 790.000 Đ

537.82.720 5.990.000 Đ
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MÁY ÉP CHẬM CỠ LỚN

HSJ-B30A

NEW

1
YEARS   BPA   

34
rpm   90

Đặc tính sản phẩm

 • Thiết kế miệng rộng với đường kính lên đến 
90mm

 • Ép được tất cả các loại rau củ quả
 • Động cơ lõi đồng bền bỉ, hoạt động siêu tĩnh
 • Tốc độ quay chỉ 34rpm đảm bảo tối đa dưỡng chất, 
bã khô và nhiều nước hơn 3 lần máy ép thường

 • Thiết kế kiểu dáng tinh tế, thân vỏ bằng thép 
không gỉ 304

 • Dễ dàng tháo rời và có thể rửa bằng máy rửa chén 

Thông tin kỹ thuật

 • Hiệu điện thế: 220-240 V, 50/60 Hz, 250 W
 • Kích thước (RxSxC): 29,5 x 18 x 55 cm 
 
 
 
 

535.43.531 6.990.000 Đ

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

CF-8116

NEW

1
YEARS     

HEPA
UV   UV  

Đặc tính sản phẩm

 • Tích hợp đa lưới lọc: lưới lọc bên ngoài, lưới lọc 
HEPA và tia UV.

 • Lưới lọc HEPA tích hợp than hoạt tính ngăn 
chặn hầu hết các loại bụi, khói ô nhiêm, phần 
hoa, chất gây dị ứng và gây bệnh.

 • Tia UV tiêu diệt các loại vi khuẩn, vi rút và mầm 
bệnh gây hại trong không khí.

 • Tích hợp cảm biến bụi đo chất lượng không khí
 • Chức năng tự động điều khiển tốc độ hút theo 
chất lượng của không khí

Thông tin kỹ thuật

 • Tốc độ hút: 200m3/h
 • 4 mức tốc độ và 3 chế độ hẹn giờ (2/4/8 giờ).
 • Độ ồn: 30/37/47/60 dB
 • Kích thước phòng phù hợp: 20-25 m2

 • Kích thước: Ø231 x 391C mm
 • Mua lưới lọc mã số: 532.86.236 - Giá: 590.000 Đ

537.82.710 3.990.000 Đ
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MÁY XAY SINH TỐ CHÂN KHÔNG

BR230-19E00

NEW

1
YEARS   BPA     

Đặc tính sản phẩm

 • Công nghệ hút chân không giữ nguyên dưỡng chất
 • Cối xay không chứa chất BPA an toàn cho 
người sử dụng

 • Điều khiển cảm ứng
 • Hộp chống ồn giảm thiểu độ ồn
 • Lưỡi dao bằng thép không gỉ.
 • Bộ phận máy có thể tháo rời dễ dàng vệ sinh 
và lau chùi

 • Nhiều tốc độ khác nhau
 • Cối xay dung tích 1 lít

Thông tin kỹ thuật

 • Hiệu điện thế: 220-240 V
 • Tần số: 50/60 Hz
 • Công suất: 1000 W 
 
 
 

535.43.271 3.990.000 Đ

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU

AF-68A

NEW

1
YEARS       3.2 L

Đặc tính sản phẩm

 • Nướng, chiên thực phẩm không cần dầu mỡ 
nhờ công nghệ Rapid Air

 • Điều chỉnh nhiệt độ dễ dàng theo từng món ăn 
với nhiệt độ từ 80 - 200 độ C

 • Chế độ hẹn giờ chủ động trong việc nấu nướng
 • Tự động ngắt khi quá nhiệt
 • 8 chương trình chiên được cài đặt sẵn thời 
gian nhiệt độ (khoai tây chiên, đùi cánh gà, 
bánh, tôm cá...)

 • Mặt trước thêm lớp cách nhiệt inox 304 
 • Bảng điều khiển cảm ứng kết hợp núm xoay 
tinh tế, dễ điều chỉnh

 • Khay nướng phủ lớp chống dính hạn chế bám 
dính thức ăn và dễ vệ sinh

 • Chân đế chống trượt, an toàn cho người sử dụng
 • Dung tích lớn 3,2 lít

Thông tin kỹ thuật

 • Công suất: 1500 W
 • Kích thước sản phẩm (CxSxR): 31.5 x 26.6 x 27 cm

535.43.710 2.990.000 Đ
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LÒ CHIÊN KHÔNG DẦU 5L

AF-T5A

NEW

1
YEARS       5.0 L

Đặc tính sản phẩm

 • Nướng, chiên thực phẩm không cần dầu mỡ 
nhờ công nghệ Rapid Air

 • Điều chỉnh nhiệt độ dễ dàng theo từng món ăn 
với nhiệt độ từ 80 - 200 độ C

 • Chế độ hẹn giờ chủ động trong việc nấu nướng
 • Tự động ngắt khi quá nhiệt
 • 8 chương trình chiên được cài đặt sẵn thời 
gian nhiệt độ (khoai tây chiên, đùi cánh gà, 
bánh, tôm cá...)

 • Thân máy inox 304
 • Bảng điều khiển cảm ứng kết hợp núm xoay 
tinh tế, dễ điều chỉnh

 • Khay nướng phủ lớp chống dính hạn chế bám 
dính thức ăn và dễ vệ sinh

 • Chân đế chống trượt, an toàn cho người sử dụng
 • Dung tích lớn 5 lít

Thông tin kỹ thuật

 • Công suất: 2000 W
 • Kích thước (CxSxR): 380 x 380 x 363 mm 

535.43.712 3.990.000 Đ

LÒ CHIÊN KHÔNG DẦU CỠ LỚN

AF-602A

NEW

1
YEARS       11 L

Đặc tính sản phẩm

 • Nướng, chiên thực phẩm không cần dầu mỡ 
nhờ công nghệ Rapid Air

 • Điều chỉnh nhiệt độ dễ dàng theo từng món ăn 
với nhiệt độ từ 45 - 200 độ C

 • Chế độ hẹn giờ chủ động trong việc nấu nướng
 • Tự động ngắt khi quá nhiệt
 • 8 chương trình chiên được cài đặt sẵn thời 
gian nhiệt độ (khoai tây chiên, đùi cánh gà, 
bánh, tôm cá...)

 • Chế độ quay giúp chiên nướng thực phẩm 
đều hơn

 • Phụ kiện: Xiên nướng BBQ, gà, giỏ chiên khoai 
tây, giá lưới

 • Bảng điều khiển cảm ứng kết hợp núm xoay 
tinh tế, dễ điều chỉnh

 • Khay nướng phủ lớp chống dính hạn chế bám 
dính thức ăn và dễ vệ sinh

 • Chân đế chống trượt, an toàn cho người sử dụng
 • Dung tích lớn 11 lít

Thông tin kỹ thuật

 • Công suất: 2000 W
 • Kích thước (CxSxR):  
380 x 360 x 435 mm

535.43.711 4.990.000 Đ
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MÁY TRỘN ĐA NĂNG

FM305

NEW

1
YEARS     5.0 L  

Đặc tính sản phẩm

 • Động cơ Copper Motor mạnh mẽ, hiệu năng cao
 • Thể tích bát trộn 5 lít làm bằng inox 304
 • 8 tốc độ quay cùng chế độ tăng cường
 • Chân đế thiết kế chống trượt
 • Dễ dàng tháo rời các bộ phận để thuận tiện 
việc chùi rửa

 • Tự động tắt sau 10 phút an toàn khi sử dụng
 • Kết hợp được với bộ dụng cụ xay thịt*
 • Các phụ kiện chính: 
- Nhào bột (Dough hook) thép không gỉ phủ 
Teflon chống dính 
- Trộn (Be ater) thép không gỉ phủ tefl on 
chống dính 
- Đánh trứng (Whisk) l àm bằng inox 304

Thông tin kỹ thuật

 • Hiệu điện thế: 220-240V,50/60Hz, 350W
 • Kích thước(RxSxC): 370 x 180 x 345 mm 
* Phụ kiện này mua riêng (mã số: 535.43.139 - 
giá: 1.090.000 Đ)

535.43.128 7.490.000 Đ

ẤM ĐUN NƯỚC THỦY TINH

T-602C

NEW

1
YEARS    

Đặc tính sản phẩm

 • Dung tích: 1,7L
 • Đế tiếp điện- bộ điều khiển Strix của Anh
 • Chất liệu thủy tinh & thép không gỉ 304
 • Thước đo hiển thị mức nước tiện lợi
 • Đế rời, có thể xoay 360 độ
 • Lưới lọc cặn có thể tháo rời và vệ sinh
 • Tự động ngắt khi sôi hoặc khi cạn nước
 • Hệ thống đèn LED với 5 màu sắc khác nhau 
tương ứng 5 mức nhiệt độ từ 50O - 100OC

 • Điều chỉnh nhiệt độ theo mong muốn: 50O, 
70O, 80O, 90O, 100OC

 • Chức năng giữ ấm theo nhiệt độ đã chọn

Thông tin kỹ thuật

 • Hiệu điện thế: 220-240V/50-60Hz
 • Công suất: 1850-2200W 
 
 
 

535.43.732 990.000 Đ



56    

ẤM ĐUN NƯỚC

T-907B

NEW

1
YEARS    

Đặc tính sản phẩm

 • Dung tích: 1,7L
 • Đế tiếp điện- bộ điều khiển Strix của Anh
 • Chất liệu thép không gỉ 304
 • Thước đo hiển thị mức nước
 • Đế rời, có thể xoay 360 độ
 • Lưới lọc cặn có thể tháo rời và vệ sinh
 • Tự động ngắt khi sôi hoặc khi cạn nước

Thông tin kỹ thuật

 • Hiệu điệnthế: 220-240V/50-60Hz
 • Công suất: 1850-2200W 
 
 
 
 
 
 
 
 

535.43.731 790.000 Đ

ẤM ĐUN NƯỚC

T-9017

NEW

1
YEARS    

Đặc tính sản phẩm

 • Dung tích: 1L
 • Đế tiếp điện- bộ điều khiển Strix của Anh
 • Chất liệu thép không gỉ 304
 • Thước đo hiển thị mức nước
 • Đế rời, có thể xoay 360 độ
 • Lưới lọc cặn có thể tháo rời và vệ sinh
 • Tự động ngắt khi sôi hoặc khi cạn nước

Thông tin kỹ thuật

 • Hiệu điện thế: 220-240V/50-60Hz
 • Công suất: 1850-2200W 
 
 
 
 
 
 
 
 

535.43.730 590.000 Đ
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MÁY PHA CÀ PHÊ DẠNG VIÊN

HE-BMM018

1
YEARS    

Đặc tính sản phẩm

 • Nút điều khiển có đèn LED
 • Khay chứa nước 0,67 lít, có thể tháo rời
 • Chức năng thông báo thiếu nước
 • Khay hứng có thể tháo rời để phù hợp độ cao 
của nhiều cốc

 • Chức năng tự vệ sinh, tự động tắt sau 10 phút 
không hoạt động

 • Vòi có thể tháo rời dễ dàng vệ sinh
 • Khay chứa: 10 viên

Thông tin kỹ thuật

 • Công suất: 1145 W
 • Hiệu điện thế: 220-240V, 50Hz
 • Kích thước sản phẩm: 114R x 244C x 320S mm 
 
 
 
 
 

535.43.018 2.990.000 Đ

MÁY ÉP CHẬM TRÁI CÂY, RAU CỦ

GS-133N

NEW

1
YEARS    

Đặc tính sản phẩm

 • Động cơ DC mang lại hiệu suất ép hiệu quả
 • Dễ dàng tháo lắp, vệ sinh
 • Có thể sử dụng với nhiều loại trái cây, hoa quả
 • Mặt ngoài bằng thép không gỉ
 • Đường kính ống nhồi: 32 mm
 • Tốc độ quay 80 vòng/phút 

Thông tin kỹ thuật

 • Hiệu điện thế: 220-240V
 • Tần số: 50/60 Hz
 • Công suất: 200W 
 
 
 

535.43.811 3.990.000 Đ
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MÁY XAY SINH TỐ ĐỂ BÀN

GS-603

1
YEARS    

Đặc tính sản phẩm

 • Thiết kệ hiện đại, tinh tế mang phong cách 
Châu Âu

 • Vật liệu bên ngoài và lưỡi dao bằng thép không gỉ 
 • Bộ phận có thể tháo rời dễ dàng vệ sinh và 
lau chùi

 • Nhiều tốc độ khác nhau và có đèn LED
 • Bảo vệ quá nhiệt cho động cơ 1000W, khóa 
an toàn

 • Phụ kiện kèm cốc đựng 1,5 lít

Thông tin kỹ thuật

 • HIệu điện thế: 220-240V
 • Tần số: 50/60 Hz
 • Công suất: 1000W 
 
 
 
 
 

535.43.262 2.290.000 Đ

MÁY ÉP TRÁI CÂY

GS-353

1
YEARS    

Đặc tính sản phẩm

 • Thiết kế gọn, dễ dàng đặt ở nhiều nơi trong bếp
 • Ống nhồi rộng đường kính 65mm
 • Có thể ép cả nhiều loại táo, cà rốt, lê…
 • Cốc chứa bả dung tích 1,4 lít và bình đựng 
nước trái cây 500ml

 • Mặt ngoài bằng thép không gỉ 
 • Bảo vệ quá nhiệt cho động cơ 400W với hai 
chế độ khóa an toàn

 • Lưới lọc bằng thép không gỉ bảo đảm vệ sinh
 • Hai mức tốc độ 

Thông tin kỹ thuật

 • Hiệu điện thế: 220-240V
 • Tần số: 50/60 Hz
 • Công suất: 400W 
 
 
 
 

535.43.086 1.490.000 Đ
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MÁY XAY SINH TỐ MINI

GS-621

1
YEARS    

Đặc tính sản phẩm

 • Đa chức năng, dễ dàng sử dụng
 • Thiết kế nhỏ tiện dụng, phù hợp đem theo khi 
du lịch

 • Có thể tận dụng cối xay làm bình mang đi
 • Lưỡi dao bằng thép không gỉ, có thể tháo rời 
dễ dàng vệ sinh

 • Cối xay dung tích 600 ml
 • Mặt ngoài bằng thép không gỉ, chức năng 
khóa an toàn

Thông tin kỹ thuật

 • Hiệu điện thế: 220-240V
 • Tần số: 50/60 Hz
 • Công suất: 350 W 
 
 
 
 
 

535.43.263 890.000 Đ

MÁY XAY CẦM TAY

GS-206

1
YEARS    

Đặc tính sản phẩm

 • Công suất mạnh mẽ 800W với độ ồn thấp
 • Thiết kế máy dài với lưỡi dao bằng thép không gỉ
 • 5 mức tốc độ với điều khiển nút nhấn
 • Thiết kế gọn dễ dàng sử dụng
 • Cối xay lớn 1600 ml 
 • Kèm theo cốc 1 lít

Thông tin kỹ thuật

 • Hiệu điện thế: 220-240V
 • Tần số: 50/60 Hz
 • Công suất: 800W 
 
 
 
 
 
 
 
 

535.43.090 1.490.000 Đ
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BỘ DAO MUỖNG NĨA 24 MÓN

OLIVIA

NEW

1
YEARS    

Đặc tính sản phẩm

 • Thép không gỉ 304, lớp hoàn thiện sáng bóng và 
mạ crom

 • Bảo vệ sản phẩm không bị trầy xước, không bị ăn 
mòn, hoen gỉ và có thể rửa bằng máy rửa chén

 • Dao làm từ vật liệu thép không gỉ 430 đặc biệt 
được tôi cứng

 • Đảm bảo độ cứng cáp khi sử dụng
 • Số lượng:  
- 6 dao 
- 6 nĩa 
- 6 thìa lớn 
- 6 thìa nhỏ

 • Phù hợp để bày một bàn tiệc nhỏ cho 6 người

Thông tin kỹ thuật

 • Nĩa: 205 x 27,3mm 
Dao: 241 x 21 mm 
Thìa lớn: 200 x 40,7 mm 
Thìa nhỏ: 141.5 x 28,4 mm

531.02.010 1.490.000 Đ

MÁY VẮT CAM

GS-401

1
YEARS    

Đặc tính sản phẩm

 • Vỏ ngoài bằng thép không gỉ và nhựa
 • Bộ phận có thể tháo rời dễ dàng vệ sinh
 • Chức năng chống nhỏ giọt
 • Thiết kế hình trụ có nắp chống bụi
 • Độ ồn thấp
 • Chân cao su chống trượt

Thông tin kỹ thuật

 • Hiệu điện thế: 220-240V
 • Tần số: 50Hz
 • Công suất: 100W 
 
 
 
 
 
 
 
 

535.43.089 1.090.000 Đ
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BỘ NỒI CHẢO MÀU ĐEN

NEW

1
YEARS            

Đặc tính sản phẩm

 • Thiết kế châu Âu
 • Phù hợp với tất cả các loại bếp: bếp từ, bếp gas, 
bếp điện…

 • Vật liệu 3 lớp:  
- Lớp trong cùng tiếp xúc thực phẩm là lớp Inox 
304 chống rỉ sét, an toàn với thực phẩm 
- Lớp lõi là nhôm nguyên chất giúp truyền nhiệt 
nhanh và tỏa nhiệt đều ra xung quanh. 
- Lớp  ngoài cùng là lớp Inox 430 chăc chắn, bắt 
từ tốt

 • Độ dày lên đến 2.5mm chắc chắn
 • Lớp sơn ngoài chống dính whitford

Thông tin kỹ thuật

 • Set gồm có: 
- Nồi nhỏ có nắp kích thước: 20x11.5 cm 
- Nồi lớn có nắp kích thước: 24x13.5 cm 
- Chảo không nắp kích thước: 24x4,5cm 
 

531.08.043 5.990.000 Đ

BỘ NỒI CHẢO MÀU ĐỎ

NEW

1
YEARS            

Đặc tính sản phẩm

 • Thiết kế châu Âu
 • Phù hợp với tất cả các loại bếp: bếp từ, bếp gas, 
bếp điện…

 • Vật liệu 3 lớp:  
- Lớp trong cùng tiếp xúc thực phẩm là lớp Inox 
304 chống rỉ sét, an toàn với thực phẩm 
- Lớp lõi là nhôm nguyên chất giúp truyền nhiệt 
nhanh và tỏa nhiệt đều ra xung quanh. 
- Lớp  ngoài cùng là lớp Inox 430 chăc chắn, bắt 
từ tốt

 • Độ dày lên đến 2.5mm chắc chắn
 • Lớp sơn ngoài chống dính whitford

Thông tin kỹ thuật

 • Set gồm có: 
- Nồi nhỏ có nắp kích thước: 20x11.5 cm 
- Nồi lớn có nắp kích thước: 24x13.5 cm 
- Chảo không nắp kích thước: 24x4,5cm 
 

531.08.042 5.990.000 Đ
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BỘ NỒI BẾP TỪ

1
YEARS          

Đặc tính sản phẩm

 • Thiết kế theo phong cách châu Âu
 • Phù hợp với tất cả các loại bếp: bếp từ, bếp gas, 
bếp điện…

 • Có thể vệ sinh bằng máy rửa chén
 • Nắp nồi bằng kính

Thông tin kỹ thuật
 • Thép không gỉ 304 
 • Đáy nồi 3 lớp làm bằng hợp kim thép không gỉ 
304, nhôm và inox 430

 • Bộ 4 nồi : - Nồi Ø16 cm 
                - Nồi Ø20 cm  
                - Nồi cán dài Ø16 cm 
                - Chảo Ø24 cm 
 
 
 
 
 

531.08.040 3.990.000 Đ

BỘ NỒI BẾP TỪ

1
YEARS          

Đặc tính sản phẩm

 • Thiết kế theo phong cách châu Âu
 • Phù hợp với tất cả các loại bếp: bếp từ, bếp gas, 
bếp điện…

 • Có thể vệ sinh bằng máy rửa chén
 • Nắp nồi bằng kính

Thông tin kỹ thuật
 • Thép không gỉ 304 
 • Đáy nồi 3 lớp làm bằng hợp kim thép không gỉ 
304, nhôm và inox 430

 • Bộ 4 nồi : - Nồi Ø16 cm 
                - Nồi Ø20 cm 
                - Nồi Ø24 cm  
                - Nồi cán dài Ø16 cm 
 
 
 
 
 

531.08.000 4.090.000 Đ



63    

TH
IẾ

T 
B

Ị G
IA

 
D

Ụ
N

G
 N

H
Ỏ

BỘ NỒI BẾP TỪ

1
YEARS          

Đặc tính sản phẩm

 • Thiết kế theo phong cách châu Âu
 • Phù hợp với tất cả các loại bếp: bếp từ, bếp gas, 
bếp điện…

 • Có thể vệ sinh bằng máy rửa chén
 • Nắp nồi bằng kính

Thông tin kỹ thuật
 • Thép không gỉ 304 
 • Đáy nồi 3 lớp làm bằng hợp kim thép không gỉ 
304, nhôm và inox 430

 • Bộ 4 nồi : - Nồi Ø16 cm 
                - Nồi Ø20 cm  
                - Nồi Ø24 cm  
                - Chảo Ø24 cm 
 
 

531.08.001 4.090.000 Đ

NỒI

1
YEARS          

Đặc tính sản phẩm

 • Thiết kế theo phong cách châu Âu
 • Phù hợp với tất cả các loại bếp: bếp từ, bếp gas, 
bếp điện…

 • Có thể vệ sinh bằng máy rửa chén
 • Nắp nồi bằng kính

Thông tin kỹ thuật
 • Thép không gỉ 304 
 • Đáy nồi 3 lớp làm bằng hợp kim thép không gỉ 
304, nhôm và inox 430

 • Kích thước: 20 x 11.5 cm 
 
 
 
 
 

531.08.007 1.090.000 Đ
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CHẢO

1
YEARS          

Đặc tính sản phẩm

 • Thiết kế theo phong cách châu Âu
 • Phù hợp với tất cả các loại bếp: bếp từ, bếp gas, 
bếp điện…

 • Có thể vệ sinh bằng máy rửa chén

Thông tin kỹ thuật
 • Thép không gỉ 304 
 • Đáy nồi 3 lớp làm bằng hợp kim thép không gỉ 
304, nhôm và inox 430

 • Kích thước: Ø24 mm

 
 
 
 
 
 
 
 
 

531.08.008 990.000 Đ
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PHỤ KIỆN
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BỘ KIT THÔNG GIÓ CHO BẾP KẾT HỢP 
MÁY HÚT MÙI 539.66.822/536.11.655

536.61.595 7.990.000 Đ

ỐNG CHE MÁY HÚT MÙI 539.81.194 

539.89.946 3.490.000 Đ

THAN HOẠT TÍNH CHO MÁY HÚT MÙI 
539.81.194/335/073/075

532.90.849 1.090.000 Đ

THAN HOẠT TÍNH CHO MÁY HÚT MÙI 
539.81.083/085

532.90.953 890.000 Đ

THAN HOẠT TÍNH CHO MÁY HÚT MÙI 
539.66.822/536.11.655

532.86.811 1.490.000 Đ

THAN HOẠT TÍNH CHO MÁY HÚT MÙI 
539.81.065

532.90.772 1.990.000 Đ
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THAN HOẠT TÍNH CHO MÁY HÚT MÙI 
535.82.203

535.82.980 890.000 Đ

THAN HOẠT TÍNH CHO MÁY HÚT MÙI 
539.81.175/158/185/168/775/173/715

532.90.821 690.000 Đ

THAN HOẠT TÍNH CHO MÁY HÚT MÙI 
533.89.041/ 043/031

532.85.945 490.000 Đ

THAN HOẠT TÍNH CHO MÁY HÚT MÙI  
533.80.203/038

532.85.497 590.000 Đ

THAN HOẠT TÍNH CHO MÁY HÚT MÙI 
533.86.018

532.85.944 790.000 Đ

THAN HOẠT TÍNH CHO MÁY HÚT MÙI 
533.86.003/533.89.013/533.89.021

532.85.943 490.000 Đ
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BỘ LỌC CHO MÁY LỌC KHÔNG KHÍ 
CF-8209

532.86.237 990.000 Đ

THAN HOẠT TÍNH CHO MÁY HÚT MÙI 
533.80.027

532.85.946 590.000 Đ

BỘ LỌC CHO MÁY LỌC KHÔNG KHÍ 
CF-8116

532.86.236 590.000 Đ

BỘ DỤNG CỤ XAY THỊT 

535.43.139 1.090.000 Đ
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CHẬU BẾP
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Lắp nổi

Lắp bằng

Chống vấy màu
LGA 1103 

Thạch anh siêu mịn

Lắp âm

Kháng khuẩn cao

An toàn với thực phẩm
LGA 5631024 

Chống bám mùi
LGA 5421357

Bền chắc
DIN 13310

Dễ lau chùi 

Bảo hành 5 năm cho chậu và 2 
năm cho phụ kiện đi kèm

Kháng bụi 

Chịu va đập
DIN EN438-2

Chịu nhiệt
DIN 13310

CHÚ THÍCH KÝ HIỆU
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KÍCH THƯỚC TỦ TỐI THIỂU

800
mm

900
mm

1200
mm

570.35.340

570.35.360 570.27.209

570.36.300 570.35.380567.68.349

570.35.460

570.36.400 570.35.480567.68.649

570.35.560

565.76.359570.35.370

565.76.659570.35.470

565.76.959570.35.570570.36.500 570.35.580567.68.949

570.33.330

570.30.800

570.30.500

570.30.300

567.23.050 567.23.040

567.20.537

567.20.513

567.20.546

567.20.493

567.20.506
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600
mm

500
mm

570.36.350 570.32.330

570.36.450 570.32.830

570.36.550 570.32.530

570.35.430

570.35.530

570.35.330 567.23.083

567.20.227

567.24.000

567.20.266

C
H

Ậ
U
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ẾP



74    

CHẬU ĐÁ HÄFELE WORKSTATION

HS19-GKD2S120

      
1200
MM

Thông tin kỹ thuật

 • Độ sâu bồn: 140 / 230 mm
 • Độ dày: 1.2 cm
 • Kích thước chậu: 1140D x 460R mm
 • Kích thước mỗi bồn: 133D x 384R / 509D x 
384R mm

 • Kích thước cắt đá: 
+ Lắp nổi: 1120D x 440R mm 
+ Lắp âm: 1080D x 400R mm 
+ Lắp bằng: 1131D x 451R mm

 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn gồm bộ xả siphon 
570.35.913 và bộ phụ kiện (thớt, rổ thoát nước, 
rổ inox, khay đỡ) 

 • Kích thước tủ đề nghị: 1200 mm
 • Phương thức lắp đặt: lắp nổi / lắp âm / lắp bằng 
 
 
 
 

Màu đen - 570.35.340 27.990.000 Đ 

CHẬU ĐÁ HÄFELE

HS20-GKD2S80

NEW

       
800
MM      

Thông tin kỹ thuật

 • Độ sâu bồn: 200 mm
 • Độ dày: 1.2 cm
 • Kích thước chậu: 1160D x 510R mm
 • Kích thước bồn: 438D x 330R mm
 • Kích thước cắt đá: 
+ Lắp nổi: 1140D x 490R mm 
+ Lắp âm: 1144D x 494R mm 
+ Lắp bằng: 1151D x 501R mm

 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon): 
570.35.923

 • Kích thước tủ đề nghị: 80 cm
 • Phương thức lắp đặt: lắp nổi/ lắp âm / lắp bằng

Màu đen - 570.33.330 17.590.000 Đ 
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CHẬU ĐÁ HÄFELE

HS19-GED2S80

      
800
MM

Thông tin kỹ thuật

 • Độ sâu bồn: 170 / 195 mm
 • Độ dày: 1.2 cm
 • Kích thước chậu: 1160D x 500R mm
 • Kích thước mỗi bồn: 324D x 347R / 378D x 
430R mm

 • Kích thước cắt đá:  
+ Lắp nổi: 1140D x 480R mm 
+ Lắp âm: 1146D x 486R mm

 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon): 
570.35.915

 • Kích thước tủ đề nghị: 800 mmm
 • Phương thức lắp đặt: lắp nổi / lắp âm 

Màu đen  - 570.35.370
12.490.000 Đ  Màu kem - 570.35.470

Màu xám - 570.35.570

CHẬU ĐÁ HÄFELE

HS18-GED2R80

      
800
MM

Thông tin kỹ thuật

 • Độ sâu bồn: 204 mm
 • Độ dày: 1.2 cm
 • Kích thước chậu: 1160D x 500R mm
 • Kích thước mỗi bồn: 341D x 422R / 341D x 
422R mm

 • Kích thước cắt đá:  
+ Lắp nổi: 1140D x 480R mm 
+ Lắp âm: 1145D x 481R mm

 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon): 
570.35.916

 • Kích thước tủ đề nghị: 80 cm
 • Phương thức lắp đặt: lắp nổi/ lắp âm 

Màu đen  - 570.35.360
11.490.000 Đ Màu kem - 570.35.460

Màu xám - 570.35.560
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CHẬU ĐÁ HÄFELE

HS19-GEN2S90

      
900
MM

Thông tin kỹ thuật

 • Độ sâu bồn: 200mm
 • Độ dày: 1.2 cm
 • Kích thước chậu: 860D x 500R mm
 • Kích thước mỗi bồn: 360D x 430R / 360D x 
430R mm

 • Kích thước cắt đá:  
+ Lắp nổi: 840D x 480R mm 
+ Lắp âm: 846D x 486R mm

 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon): 
570.35.917

 • Kích thước tủ đề nghị: 900 mm
 • Phương thức lắp đặt: lắp nổi / lắp âm 

Màu đen  - 570.36.300
9.990.000 Đ Màu kem - 570.36.400

Màu xám - 570.36.500

CHẬU ĐÁ HÄFELE

HS19-GEN2R90

      
900
MM

Thông tin kỹ thuật

 • Độ sâu bồn: 205mm
 • Độ dày: 1.2 cm
 • Kích thước chậu: 860D x 500R mm
 • Kích thước mỗi bồn: 373D x 421R / 373D x 
421R mm

 • Kích thước cắt đá:  
+ Lắp nổi: 840D x 480R mm 
+ Lắp âm: 845D x 485R mm

 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon): 
570.35.916

 • Kích thước tủ đề nghị: 900 mm
 • Phương thức lắp đặt: lắp nổi / lắp âm 

Màu đen  - 570.35.380
10.990.000 Đ Màu kem - 570.35.480

Màu xám - 570.35.580
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CHẬU ĐÁ HÄFELE

HS20-GED1S60

NEW

       
600
MM

Thông tin kỹ thuật

 • Độ sâu bồn: 180mm
 • Độ dày: 1.2 cm
 • Kích thước chậu: 1000D x 500R mm
 • Kích thước bồn: 480D x 420R mm
 • Kích thước cắt đá: 
+ Lắp nổi: 980D x 480R mm 
+ Lắp âm: 984D x 484R mm

 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon): 
570.35.925

 • Kích thước tủ đề nghị: 600 mm
 • Phương thức lắp đặt: lắp nổi / lắp âm 

Màu đen  - 570.32.330
9.090.000 Đ Màu kem - 570.32.830

Màu xám - 570.32.530

CHẬU ĐÁ HÄFELE

HS19-GED1R60

      
600
MM

Thông tin kỹ thuật

 • Độ sâu bồn: 220 mm
 • Độ dày: 1.2 cm
 • Kích thước chậu: 1000D x 500R mm
 • Kích thước bồn: 482D x 422R mm
 • Kích thước cắt đá:  
+ Lắp nổi: 980D x 480R mm 
+ Lắp âm: 985D x 481R mm

 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon): 
570.35.914

 • Kích thước tủ đề nghị: 600 mm
 • Phương thức lắp đặt: lắp nổi / lắp âm 

Màu đen  - 570.36.350
9.990.000 Đ Màu kem - 570.36.450

Màu xám - 570.36.550
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CHẬU ĐÁ HÄFELE

HS20-GED1S80

NEW

       
800
MM

Thông tin kỹ thuật

 • Độ sâu bồn: 200mm
 • Độ dày: 1.2 cm
 • Kích thước chậu: 750D x 456R mm
 • Kích thước bồn: 694D x 384R mm
 • Kích thước cắt đá:  
+ Lắp nổi: 736D x 442R mm 
+ Lắp âm: 694D x 400R mm

 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon): 
570.35.912

 • Kích thước tủ đề nghị: 800 mm
 • Phương thức lắp đặt: lắp nổi/ lắp âm 

Màu đen  - 570.30.300
11.290.000 Đ Màu kem - 570.30.500

Màu xám - 570.30.800

CHẬU ĐÁ HÄFELE

HS19-GEN1S60

      
600
MM

Thông tin kỹ thuật

 • Độ sâu bồn: 200 mm
 • Độ dày: 1.2 cm
 • Kích thước chậu: 550D x 430R mm
 • Kích thước bồn: 490D x 370R mm
 • Kích thước cắt đá:  
+ Lắp nổi: 530D x 410R mm  
+ Lắp âm: 490D x 370R mm

 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon): 
570.35.914

 • Kích thước tủ đề nghị: 600 mm
 • Phương thức lắp đặt: lắp nổi / lắp âm 

Màu đen  - 570.35.330
9.790.000 Đ Màu kem - 570.35.430

Màu xám - 570.35.530
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CHẬU ĐÁ BLANCO

BLANCOZIA 8S

      
800
MM

Thông tin kỹ thuật

 • Độ sâu bồn: 190 mm
 • Độ dày: 1.2 cm
 • Kích thước chậu: 1160D x 500R mm
 • Kích thước mỗi bồn: 337.5D x 450R mm
 • Kích thước cắt đá: 
+ Lắp nổi: 1140D x 480R mm 
+ Lắp âm: 1130D x 480R mm

 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (gồm bộ xả 
532.90.255 và siphon 565.69.911)

 • Kích thước tủ đề nghị: 800 mm
 • Phương thức lắp đặt: lắp nổi / lắp âm 

Màu đen  - 565.76.359
14.090.000 Đ Màu kem - 565.76.659

Màu xám - 565.76.959

CHẬU ĐÁ BLANCO

BLANCOZIA 9

      
900
MM

Thông tin kỹ thuật

 • Độ sâu bồn: 190 mm
 • Độ dày: 1.2 cm
 • Kích thước chậu: 860D x 500R mm
 • Kích thước mỗi bồn: 375D x 450R mm
 • Kích thước cắt đá: 
+ Lắp nổi: 840D x 480R mm  
+ Lắp âm: 830D x 450R mm

 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (gồm bộ xả 
532.90.255 và siphon 565.69.911)

 • Kích thước tủ đề nghị: 900 mm
 • Phương thức lắp đặt: lắp nổi / lắp âm 

Màu đen  - 567.68.349
12.590.000 Đ Màu kem - 567.68.649

Màu xám - 567.68.949
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Chậu inox / Stainless steel sink HS20-SSN2S90
567.20.537

Chậu inox / Stainless steel sink HS20-SSN2R90L
567.20.546

GIÁ ƯU ĐÃI TRỌN BỘ
FULL-SET PRICE

GIÁ ƯU ĐÃI TRỌN BỘ
FULL-SET PRICE

12.740.000 Đ

10.140.000 Đ

11.990.000 Đ

9.490.000 Đ

Art.No.: 567.20.577

Art.No.: 567.20.586

Lưới để đồ 
Rollmat 

Sus304 rollmat
567.25.938
790.000 Đ

Lưới để đồ 
Rollmat 

Sus304 rollmat
567.25.938
790.000 Đ

Thớt gỗ 
Wooden cutting 

board
567.25.929
660.000 Đ

Thớt gỗ 
Wooden cutting 

board
567.25.929
660.000 Đ

Rây kim loại 
Sus304 colander

567.25.913
1.100.000 Đ

Rây kim loại 
Sus304 colander

567.25.913
1.100.000 Đ



81    

C
H

Ậ
U

 B
ẾP

CHẬU HÄFELE INOX

HS20-SSN2S90

NEW

      
900
MM

Thông tin kỹ thuật

 • Độ sâu bồn: 200mm
 • Độ dày: 1.2 mm
 • Kích thước chậu: 880D x 510R mm
 • Kích thước bồn: 400D x 400R / 400D x 400R mm
 • Kích thước cắt đá: 856D x 486R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon): 
567.25.923

 • Kích thước tủ đề nghị: 900 mm
 • Phương thức lắp đặt: lắp nổi
 • Phụ kiện đặt thêm: (Trang 97) 
+ Lưới để đồ Rollmat: 567.25.938 
+ Thớt gỗ: 567.25.929 
+ Rây kim loại: 567.25.913

567.20.537 10.490.000 Đ 

CHẬU HÄFELE INOX

HS20-SSN2S90L

NEW

      
900
MM

Thông tin kỹ thuật

 • Độ sâu bồn: 215mm
 • Độ dày: 0.9 mm
 • Kích thước chậu: 860D x 500R mm
 • Kích thước bồn: 350D x 400R / 400D x 400R mm
 • Kích thước cắt đá: 836D x 476R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon): 
567.25.875

 • Kích thước tủ đề nghị: 900 mm
 • Phương thức lắp đặt: lắp nổi
 • •Phụ kiện đặt thêm: (Trang 97) 
+ Lưới để đồ Rollmat: 567.25.938 
+ Thớt gỗ: 567.25.929 
+ Rây kim loại: 567.25.913 

567.20.546 7.890.000 Đ 
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CHẬU HÄFELE INOX

HS20-SSD2R90

NEW

      
900
MM

Thông tin kỹ thuật

 • Độ sâu bồn: 195 mm
 • Độ dày: 0.8 mm
 • Kích thước chậu: 1200D x 500R mm
 • Kích thước bồn: 420D x 380R mm
 • Kích thước cắt đá: 1176D x 476R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon): 
567.25.875

 • Kích thước tủ đề nghị: 900 mm
 • Phương thức lắp đặt: lắp nổi 

567.20.513 5.090.000 Đ 

CHẬU HÄFELE INOX

HS19-SSN2S90L

        
900
MM

Thông tin kỹ thuật

 • Độ sâu bồn: 200 mm
 • Độ dày: 1 mm
 • Kích thước chậu: 870D x 450R mm
 • Kích thước mỗi bồn: 450D x 400R / 340D x 
400R mm

 • Kích thước cắt đá:  
+ Lắp nổi: 840D x 420R mm 
+ Lắp âm: 825D x 405R mm

 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon): 
567.25.923

 • Kích thước tủ đề nghị: 900 mm
 • Phương thức lắp đặt: lắp nổi/ lắp âm
 • Phụ kiện đặt thêm: (Trang 97) 
+ Lưới để đồ Rollmat: 567.25.938 
+ Thớt gỗ: 567.25.929 
+ Rây kim loại: 567.25.913 

567.23.040 8.990.000 Đ 



83    

C
H

Ậ
U

 B
ẾP

CHẬU HÄFELE INOX

HS19-SSN2S90M

        
900
MM

Thông tin kỹ thuật

 • Độ sâu bồn: 200 mm
 • Độ dày: 1 mm
 • Kích thước chậu: 870D x 490R mm
 • Kích thước mỗi bồn: 400D x 450R mm
 • Kích thước cắt đá:  
+ Lắp nổi: 850D x 470R mm 
+ Lắp âm: 835D x 455R mm

 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon): 
567.25.923

 • Kích thước tủ đề nghị: 900 mm
 • Phương thức lắp đặt: lắp nổi/ lắp âm
 • Phụ kiện đặt thêm: (Trang 97) 
+ Thớt gỗ: 567.25.929 
+ Lưới để đồ Rollmat: 567.25.938

567.23.050 7.990.000 Đ 

CHẬU HÄFELE INOX

HS19-SSN2S90S

      
900
MM

Thông tin kỹ thuật

 • Độ sâu bồn: 200 mm
 • Độ dày: 0.8 mm
 • Kích thước chậu: 770D x 440R mm
 • Kích thước mỗi bồn: 350D x 400R mm
 • Kích thước cắt đá: 
+ Lắp nổi: 750D x 420R mm 
+ Lắp âm: 735D x 405R mm

 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon): 
567.25.923

 • Kích thước tủ đề nghị: 900 mm
 • Phương thức lắp đặt: lắp nổi/ lắp âm
 • Phụ kiện đặt thêm: (Trang 97) 
+ Lưới để đồ Rollmat: 567.25.938 
+ Thớt gỗ: 567.25.929 
+ Rây kim loại: 567.25.913 

567.23.020 6.990.000 Đ 
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CHẬU HÄFELE INOX

HS20-SSN2R90S

NEW

      
900
MM

Thông tin kỹ thuật

 • Độ sâu bồn: 180 mm
 • Độ dày: 0.8 mm
 • Kích thước chậu: 785D x 450R mm
 • Kích thước bồn: 355D x 410R mm
 • Kích thước cắt đá: 745D x 415R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon): 
567.25.923

 • Kích thước tủ đề nghị: 900 mm
 • Phương thức lắp đặt: lắp âm 

567.20.506 5.290.000 Đ 

CHẬU HÄFELE INOX

HS20-SSN2R90M

NEW

      
900
MM

Thông tin kỹ thuật

 • Độ sâu bồn: 200 mm
 • Độ dày: 0.8 mm
 • Kích thước chậu: 860D x 480R mm
 • Kích thước bồn: 381D x 405R mm
 • Kích thước cắt đá: 844D x 464R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon): 
567.25.875

 • Kích thước tủ đề nghị: 900 mm
 • Phương thức lắp đặt: lắp nổi 

567.20.493 4.590.000 Đ 
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CHẬU HÄFELE INOX

HS20-SSN1S60

NEW

      
600
MM

Thông tin kỹ thuật

 • Độ sâu bồn: 215mm
 • Độ dày: 0.9 mm
 • Kích thước chậu: 860D x 500R mm
 • Kích thước bồn: 450D x 400R mm
 • Kích thước cắt đá: 836D x 476R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon): 
567.25.922

 • Kích thước tủ đề nghị: 600 mm
 • Phương thức lắp đặt: lắp nổi
 • Phụ kiện đặt thêm: (Trang 97) 
+ Lưới để đồ Rollmat: 567.25.938 
+ Rây kim loại: 567.25.913 

567.20.266 5.790.000 Đ 

CHẬU HÄFELE INOX

HS19-SSN2R90

NEW

      
900
MM

Thông tin kỹ thuật

 • Độ sâu bồn: 180 mm
 • Độ dày: 0.8 mm
 • Kích thước chậu: 780D x 480R mm
 • Kích thước mỗi bồn: 330D x 380R mm
 • Kích thước cắt đá: 760D x 460R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)
 • Kích thước tủ đề nghị: 800 mm
 • Phương thức lắp đặt: lắp nổi

567.23.010 4.790.000 Đ 
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CHẬU HÄFELE INOX

HS19-SSD1R60

      
600
MM

Thông tin kỹ thuật

 • Độ sâu bồn: 185 mm
 • Độ dày: 0.8 mm
 • Kích thước chậu: 820D x 470R mm
 • Kích thước bồn: 420D x 380R mm
 • Kích thước cắt đá: 800D x 450R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon): 
567.25.922

 • Kích thước tủ đề nghị: 600 mm
 • Phương thức lắp đặt: lắp nổi 

567.23.093  2.790.000 Đ 

CHẬU HÄFELE INOX

HS20-SSN1S50

NEW

      
500
MM

Thông tin kỹ thuật

 • Độ sâu bồn: 200mm
 • Độ dày: 1.0 mm
 • Kích thước chậu: 440D x 380R mm
 • Kích thước bồn: 400D x 340R mm
 • Kích thước cắt đá: 405D x 345R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon): 
567.25.922 

 • Kích thước tủ đề nghị: 500 mm
 • Phương thức lắp đặt: lắp âm

567.20.227  4.590.000 Đ 
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CHẬU HÄFELE INOX

HS20-SSN1R50

NEW

      
500
MM

Thông tin kỹ thuật

 • Độ sâu bồn: 180 mm
 • Độ dày: 0.8 mm
 • Kích thước chậu: 440D x 390R mm
 • Kích thước bồn: 410D x 355R mm
 • Kích thước cắt đá: 415D x 360R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon): 
567.25.922 

 • Kích thước tủ đề nghị: 500 mm
 • Phương thức lắp đặt: lắp âm 

567.24.000  2.690.000 Đ 

CHẬU HÄFELE INOX

HS19-SSN1R50

      
500
MM

Thông tin kỹ thuật

 • Độ sâu bồn: 165 mm
 • Độ dày: 0.8 mm
 • Kích thước chậu: 465D x 485R mm
 • Kích thước bồn: 400D x 365R mm
 • Kích thước cắt đá: 442D x 462R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon): 
567.25.922 

 • Kích thước tủ đề nghị: 500 mm
 • Phương thức lắp đặt: lắp nổi 

567.23.083  2.390.000 Đ 
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89    

Lớp mạ bền

Dễ lau chùi

Đầu vòi riêng cho nước uống

Thân vòi xoay linh hoạt 

Đầu vòi kéo dài

Vòi nóng/ lạnh

Vòi lạnh

Bảo hành 2 năm 

Dòng nước với nhiều tia nước 
nhỏ

Dòng nước hòa trộn với bọt khí

Dây vòi linh hoạt

360°

CHÚ THÍCH KÝ HIỆU

VÒ
I B

ẾP
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VÒI BẾP HÄFELE HYDROS

HT20-CH1F187

NEW

2
YEARS   360°            

Thông tin kỹ thuật

 • Chất liệu: đồng mạ crom
 • Vòi nóng/ lạnh
 • Đầu vòi linh hoạt
 • Đóng gói: trọn bộ (đã bao gồm dây cấp nước) 

570.82.230 12.990.000 Đ

VÒI BẾP HÄFELE HYDROS

HT20-CH1P241

NEW

2
YEARS   360°                

Thông tin kỹ thuật

 • Chất liệu: đồng mạ crom
 • Vòi nóng/ lạnh
 • Đầu vòi rửa có thể kéo dài
 • Đóng gói: trọn bộ (đã bao gồm dây cấp nước)

570.82.220 9.990.000 Đ
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VÒI BẾP HÄFELE

HT20-GH1P259

NEW

2
YEARS   360°                        

Thông tin kỹ thuật

 • Chất liệu: đồng mạ màu đá & crom
 • Vòi nóng/ lạnh
 • Đầu vòi rửa có thể kéo dài
 • Đóng gói: trọn bộ (đã bao gồm dây cấp nước)

Màu đen  - 570.82.300
10.690.000 ĐMàu kem - 570.82.500

Màu xám - 570.82.400

VÒI BẾP HÄFELE HYDROS

HT20-CH1P259

NEW

2
YEARS   360°                 

Thông tin kỹ thuật

 • Chất liệu: đồng mạ crom
 • Vòi nóng/ lạnh
 • Đầu vòi rửa có thể kéo dài
 • Đóng gói: trọn bộ (đã bao gồm dây cấp nước)

570.82.210 9.990.000 Đ
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VÒI BẾP HÄFELE

HT19-GH1P278

2
YEARS   360°               

Thông tin kỹ thuật

 • Chất liệu: đồng mạ màu đá & crom
 • Vòi nóng/ lạnh
 • Đầu vòi rửa có thể kéo dài
 • Đóng gói: trọn bộ (đã bao gồm dây cấp nước)

Màu đen  - 570.51.380
3.790.000 ĐMàu kem - 570.51.480

Màu xám - 570.51.580

VÒI BẾP BLANCO

BLANCOLINUS-S

2
YEARS   360°             

Thông tin kỹ thuật

 • Chất liệu: Đồng mạ màu đá và crom
 • Vòi nóng/ lạnh
 • Đầu vòi rửa có thể kéo dài
 • Đóng gói: trọn bộ (đã bao gồm dây cấp nước)

Màu đen  - 565.68.350
11.790.000 ĐMàu kem - 565.68.650

Màu xám - 565.68.950
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VÒI BẾP HÄFELE

HT19-GH1F270

2
YEARS   360°            

Thông tin kỹ thuật

 • Chất liệu: đồng mạ màu đá & crom
 • Vòi nóng/ lạnh
 • Đóng gói: trọn bộ (đã bao gồm dây cấp nước) 

Màu đen  - 570.51.390
2.790.000 ĐMàu kem - 570.51.490

Màu xám - 570.51.590

VÒI BẾP BLANCO

BLANCOMIDA

2
YEARS   360°            

Thông tin kỹ thuật

 • Chất liệu: Đồng mạ màu đá và crom
 • Vòi nóng/ lạnh
 • Đóng gói: trọn bộ (đã bao gồm dây cấp nước) 

Màu đen  - 569.07.300
4.590.000 ĐMàu kem - 569.07.600

Màu xám - 569.07.900
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VÒI BẾP HÄFELE

HT19-CH1P280

2
YEARS   360°            

Thông tin kỹ thuật

 • Chất liệu: đồng mạ crom
 • Vòi nóng/ lạnh
 • Đầu vòi rửa có thể kéo dài
 • Đóng gói: trọn bộ (đã bao gồm dây cấp nước) 

570.51.280 3.290.000 Đ

VÒI BẾP HÄFELE

HT19-CH1P319

2
YEARS   360°             

Thông tin kỹ thuật

 • Chất liệu: đồng mạ crom
 • Vòi nóng/ lạnh
 • Đầu vòi rửa có thể kéo dài
 • Đóng gói: trọn bộ (đã bao gồm dây cấp nước)

570.50.290 2.590.000 Đ
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VÒI BẾP HÄFELE

HT19-CH1F281

2
YEARS   360°          

Thông tin kỹ thuật

 • Chất liệu: đồng mạ crom
 • Vòi nóng/ lạnh
 • Đóng gói: trọn bộ (đã bao gồm dây cấp nước) 

570.51.030 3.590.000 Đ

VÒI BẾP HÄFELE

HT19-CH1F250

2
YEARS   360°                  

Thông tin kỹ thuật

 • Chất liệu: đồng mạ crom
 • Vòi nóng/ lạnh
 • Đầu vòi rửa có thể kéo dài
 • Đóng gói: trọn bộ (đã bao gồm dây cấp nước)

570.51.000 3.390.000 Đ
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VÒI BẾP HÄFELE

HT19-CH1P201

2
YEARS   360°          

Thông tin kỹ thuật

 • Chất liệu: đồng mạ crom
 • Vòi nóng/ lạnh
 • Đầu vòi rửa có thể kéo dài
 • Đóng gói: trọn bộ (đã bao gồm dây cấp nước)

570.50.280 2.590.000 Đ

VÒI BẾP HÄFELE

HT19-CH1F220

2
YEARS   360°             

Thông tin kỹ thuật

 • Chất liệu: đồng mạ crom
 • Vòi nóng/ lạnh
 • Đóng gói: trọn bộ 

570.51.290 2.090.000 Đ
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VÒI BẾP HÄFELE

HT19-CH1F135

2
YEARS   360°       

Thông tin kỹ thuật

 • Chất liệu: đồng mạ crom
 • Vòi nóng/ lạnh
 • Đóng gói: trọn bộ (đã bao gồm dây cấp nước) 

570.50.270 990.000 Đ

VÒI BẾP BLANCO

BLANCOLINUS-S

2
YEARS   360°           

Thông tin kỹ thuật

 • Chất liệu: đồng mạ crom
 • Vòi nóng/ lạnh
 • Đầu vòi rửa có thể kéo dài
 • Đóng gói: trọn bộ (đã bao gồm dây cấp nước)

565.68.250 9.790.000 Đ



98    

VÒI BẾP HÄFELE

HT19-CH2P271

2
YEARS   360°                

Thông tin kỹ thuật

 • Chất liệu: đồng mạ crom
 • Vòi nóng/ lạnh
 • Tích hợp đường nước uống
 • Đóng gói: trọn bộ (đã bao gồm dây cấp nước)

570.51.060 4.390.000 Đ

VÒI BẾP HÄFELE

HT19-CC1F255

2
YEARS   360°      

Thông tin kỹ thuật

 • Chất liệu: đồng mạ crom
 • Vòi lạnh
 • Đóng gói: chưa bao gồm dây cấp nước 

570.52.281  1.590.000 Đ
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PHỤ KIỆN



CUỘN LƯỚI KIM LOẠI HÄFELE

2
YEARS       

 • Chất liệu: Thép không rỉ
 • Kích thước: 430x350x9 mm

567.25.938 790.000 Đ

THỚT GỖ HÄFELE

2
YEARS       

 • Chất liệu: Gỗ tự nhiên
 • Kích thước: 420x320x25 mm

567.25.929 660.000 Đ

RÂY KIM LOẠI HÄFELE

2
YEARS          

 • Chất liệu: Thép không rỉ
 • Kích thước: 422x227x82 mm

567.25.913 1.100.000 Đ

BỘ XẢ CHẬU 1 HỘC

2
YEARS          

 • Chất liệu: Thép không rỉ/ Nhựa
 • Vui lòng đặt chén xả riêng.

567.25.924 330.000 Đ
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BỘ XẢ CHO CHẬU 2 HỘC ( 1 XẢ TRÀN)

2
YEARS       

 • Chất liệu: Thép không rỉ/ Nhựa
 • Vui lòng đặt chén xả riêng.

567.25.876 550.000 Đ

BỘ XẢ CHO CHẬU 2 HỘC ( 2 XẢ TRÀN)

2
YEARS       

 • Chất liệu: Thép không rỉ/ Nhựa
 • Vui lòng đặt chén xả riêng.

567.25.925 550.000 Đ

CHÉN XẢ

2
YEARS          

 • Chất liệu: Thép không rỉ/ Nhựa

567.25.926 290.000 Đ

CHÉN XẢ CHO CHẬU 1 HỘC CÓ BỘ 
ĐIỀU KHIỂN

2
YEARS          

 • Chất liệu: Thép không rỉ/ Nhựa

567.25.927 490.000 Đ
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CHÉN XẢ CHO CHẬU 2 HỘC CÓ BỘ 
ĐIỀU KHIỂN

2
YEARS          

 • Chất liệu: Thép không rỉ/ Nhựa

567.25.928 880.000 Đ
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www.hafele.com.vn

Häfele VN LLC.

Lầu 3, Tòa nhà Ree

Số 9 Đường Đoàn Văn Bơ,

Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Phone: (+84 28) 39 113 113

Email: info@hafele.com.vn

 732.04.335 - Nov 2020


