Nhà bếp

Nhà Bếp

Bữa tối
thịnh soạn
chỉ trong
01 giờ ?
Được chứ.
Hãy em
“vị ngon”
về nhà.

Nâng cao hiệu suất toả
nhiệt cùng hiệu quả nấu
nướng trong giây lát.

THIẾT KẾ TẠI CHÂU ÂU
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Nhà bếp
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Bếp gas

Bếp gas

• Mặt kính an toàn, dễ dàng vệ sinh.
• 3 bếp nấu (5.0kW x 2 / 1.8kW) được sản xuất theo công nghệ Ý (SABAF)
với van điều chỉnh ga kép, dễ dàng kiểm soát ngọn lửa,
cho kết quả nấu nướng tuyệt vời.

• Thiết kế mặt nấu rộng rãi (90 cm).
• Giá đỡ bằng gang bền và chắc chắn.
• Thiết bị ngắt ga tự động (theo công nghệ Nhật Bản).
• Đánh lửa một nấc bằng pin.
• Kích thước sản phẩm (R x S x C, mm): 894 x 508 x 57.
EGT9637CK

• Kích thước mặt cắt (R x S x C, mm): 832 x 470 x 67.
• Màu sắc: Đen

• Mặt kính an toàn, dễ dàng vệ sinh.
• 2 bếp nấu (5.0kW x 2) được sản xuất theo công nghệ Ý (SABAF)
với van điều chỉnh ga kép, dễ dàng kiểm soát ngọn lửa,
cho kết quả nấu nướng tuyệt vời.

• Thiết kế mặt nấu rộng rãi (90 cm).
• Giá đỡ bằng gang bền và chắc chắn.
• Thiết bị ngắt ga tự động (theo công nghệ Nhật Bản).
• Đánh lửa một nấc bằng pin.
• Kích thước sản phẩm (R x S x C, mm): 894 x 508 x 57
• Kích thước mặt cắt (R x S x C, mm): 832 x 470 x 67EGT9627CK

• Màu sắc: Đen

• Mặt kính an toàn, dễ dàng vệ sinh.
• 2 bếp nấu (5.0kW x 2) được sản xuất theo công nghệ Ý (SABAF)
với van điều chỉnh ga kép, dễ dàng kiểm soát ngọn lửa,
cho kết quả nấu nướng tuyệt vời.

• Thiết kế mặt nấu rộng rãi (80 cm).
• Giá đỡ bằng gang bền và chắc chắn.
• Thiết bị ngắt ga tự động (theo công nghệ Nhật Bản).
• Đánh lửa một nấc bằng pin.
• Kích thước sản phẩm (R x S x C, mm): 800 x 500 x 65.
• Kích thước mặt cắt (R x S x C, mm): 676 - 740) x (361 - 440) x 75.
EGT8028CK
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Bếp gas
Bếp gas

• Mặt kính an toàn, dễ dàng vệ sinh.
• 3 bếp nấu (5.0kW x 2 / 1.8kW)
được sản xuất theo công nghệ Ý (SABAF)
với van điều chỉnh ga kép, dễ dàng kiểm soát ngọn lửa,
cho kết quả nấu nướng tuyệt vời.

• Thiết kế mặt nấu rộng rãi (78 cm).
• Giá đỡ bằng gang bền và chắc chắn
• Thiết bị ngắt ga tự động (theo công nghệ Nhật Bản).
• Đánh lửa một nấc bằng pin.
• Kích thước sản phẩm (R x S x C, mm): 780 x 460 x 65
• Kích thước mặt cắt (R x S x C, mm): 732 x 421 x 75
• Màu sắc: Đen
EGT7637CK

• Mặt kính an toàn, dễ dàng vệ sinh.
• 2 bếp nấu (5.0kW x 2) được sản xuất theo công nghệ Ý (SABAF)
với van điều chỉnh ga kép, dễ dàng kiểm soát ngọn lửa,
cho kết quả nấu nướng tuyệt vời.

• Thiết kế mặt nấu rộng rãi (78 cm).
• Giá đỡ bằng gang bền và chắc chắn.
• Thiết bị ngắt ga tự động (theo công nghệ Nhật Bản).
• Đánh lửa một nấc bằng pin.
• Kích thước sản phẩm (R x S x C, mm): 780 x 460 x 65.
• Kích thước mặt cắt (R x S x C, mm): 732 x 421 x 75.
EGT7627CK

• Màu sắc: Đen

• Mặt kính an toàn, dễ dàng vệ sinh
• 2 bếp nấu (5.0kW x 2) được sản xuất theo công nghệ Ý (SABAF)
với van điều chỉnh ga kép, dễ dàng kiểm soát ngọn lửa,
cho kết quả nấu nướng tuyệt vời.

• Thiết kế mặt nấu rộng rãi (78 cm).
• Giá đỡ bằng sắt phủ sơn tĩnh điện.
• Thiết bị ngắt ga tự động (theo công nghệ Nhật Bản).
• Đánh lửa một nấc bằng pin.
• Kích thước sản phẩm (R x S x C, mm): 780 x 460 x 65.
• Kích thước mặt cắt (R x S x C, mm): 732 x 421 x 75.
• Màu sắc: Xám
EGT7627EG
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Bếp gas
Bếp gas bàn

• Thiết kế Prima độc đáo theo phong cách bếp ga âm
(núm điều chỉnh phía trên).

• Mặt kính an toàn, bền chắc và dễ dàng vệ sinh.
• Van điều chỉnh nhiệt kép.
• Thiết bị ngắt ga an toàn.
• Nắp chia lửa bằng đồng, chịu được nhiệt cao.
• Giá đỡ tráng men.
• Viền bọc thép không gỉ
ngăn ngừa thức ăn tràn ra từ phía dưới thiết bị.

• Công suất bếp 4.3kW x 2
• Kích thước sản phẩm (R x C x S, mm): 710 x 170 x 410
• Màu sắc : Đen
ETG729GKTR

• Thiết kế Prima độc đáo theo phong cách bếp ga âm
(núm điều chỉnh phía trên).

• Mặt kính an toàn, bền chắc và dễ dàng vệ sinh.
• Van điều chỉnh nhiệt kép.
• Thiết bị ngắt ga an toàn.
• Nắp chia lửa bằng đồng, chịu được nhiệt cao.
• Giá đỡ tráng men.
• Công suất bếp 3.4kW x 4.3kW
• Kích thước sản phẩm (R x C x S, mm): 710 x 148 x 410
ETG728GKR

• Màu sắc : Đen

• Thiết kế Prima độc đáo theo phong cách bếp ga âm
(núm điều chỉnh phía trên).

• Mặt kính an toàn, bền chắc và dễ dàng vệ sinh.
• Nắp chia lửa bằng đồng, chịu được nhiệt cao.
• Giá đỡ tráng men.
• Công suất bếp 3.0kW x 3.0kW.
• Kích thước sản phẩm (R x C x S, mm): 710 x 148 x 410
ETG726GKR
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Bếp điện từ
Bếp điện từ âm

• Thiết kế 4 vùng nấu mạnh mẽ
có 1 vùng công suất cực đại 3.1kW (Booster).

• Mặt kính Ceran
• Công suất nấu: 7.4kW
• Công suất vùng nấu: 2.3kW/1.8kW/1.4kW x2
• Bảng điều khiển phía trước
giúp dễ dàng hơn cho việc điều chỉnh & sử dụng

• Chế độ hẹn giờ riêng lẻ,
giúp bạn có thể tự cài đặt hẹn giờ cho từng vùng nấu riêng biệt.

• An toàn với chức năng tự động tắt & “khoá trẻ em“
• Đèn hiển thị cảnh báo riêng lẻ,
giúp bạn nhận biết vùng nấu nào vẫn còn nóng.

• Kích thước (RxCxS,mm): 610x55x515.
EHED63CS

• Kích thước âm (RxS,mm): 560x490
• Màu sắc: Đen

• 2 Vùng nấu công suất mạnh (2000w/ vùng nấu lớn,
1200W vùng nấu nhỏ).

• Mặt bếp Ceramic bền và chất lượng cao. (xuất xứ tại Âu Châu)
• Điều chỉnh bằng điện tử chính xác với đèn hiển thị LED
(14 mức công suất + mức công suất cực mạnh).

• Bếp tự động tắt khi không sử dụng trong vòng 2 giờ.
• Khóa an toàn cho trẻ em.
• Kích thước sản phẩm (RxSxC, mm): 420x700x55
• Kích thước mặt cắt (RxS, mm): 390x670
• Màu sắc: Đen
EHC726BA

Bếp điện mini

• Mặt kính Ceran bền & dễ dàng cho việc vệ sinh.
• Cài đặt hẹn giờ tối đa 180 phút, cho phép nấu
hoặc hâm thức ăn trong thời gian dài.

• Cảm biến nhận biết nồi từ, tự động tắt khi
không đặt nồi trên thiết bị.

• Tự động ngắt an toàn ngăn ngừa sự quá nhiệt.
• Cảm biến chạm, màn hình hiển thị LED.
• Phụ kiện nồi 2 đáy.
• 9 mức công suất.
• Công suất: 2000W.
• Kích thước (R x C x S,mm): 345 x 59 x 280.
ETD40
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Bếp điện từ
Bếp điện từ mini (tiếp theo)

• Mặt kính Ceran phẳng, liền khối,
dễ dàng cho việc vệ sinh.

• Cài đặt hẹn giờ tối đa 90 phút,
cho phép nấu hoặc hâm thức ăn trong thời gian dài.

• Cảm biến nhận biết nồi từ,
tự động tắt khi không đặt nồi trên thiết bị.

• Tự động ngắt an toàn ngăn ngừa sự quá nhiệt.
• Cảm biến chạm, màn hình hiển thị LED.
• Phụ kiện nồi 2 đáy.
• 9 mức công suất.
• Công suất: 2000W.
• Kích thước (R x C x S, mm): 350 x 60 x 290
ETD33SF

• Màu sắc: trắng

• Mặt kính Ceran phẳng, liền khối,
dễ dàng cho việc vệ sinh.

• Cài đặt hẹn giờ tối đa 90 phút,
cho phép nấu hoặc hâm thức ăn trong thời gian dài.

• Cảm biến nhận biết nồi từ,
tự động tắt khi không đặt nồi trên thiết bị.

• Tự động ngắt an toàn ngăn ngừa sự quá nhiệt.
• Cảm biến chạm, màn hình hiển thị LED.
• Phụ kiện nồi 2 đáy.
• 9 mức công suất.
• Công suất: 2000W.
• Kích thước (R x C x S, mm): 350 x 60 x 290.
ETD32R

ETD32D

Màu sắc: Đỏ.

Màu sắc: Đồng.

• Mặt kính Ceran phẳng,
dễ dàng cho việc vệ sinh.

• Cài đặt hẹn giờ tối đa 180 phút,
cho phép nấu hoặc hâm thức ăn trong thời gian dài.

• Cảm biến nhận biết nồi từ,
tự động tắt khi không đặt nồi trên thiết bị.

• Tự động ngắt an toàn ngăn ngừa sự quá nhiệt.
• Điều khiển bằng cảm biến chạm.
• Khóa trẻ em.
• Phụ kiện nồi 3 đáy.
• 8 mức công suất.
• Công suất: 2000W
ETD29KC

• Kích thước (R x C x S,mm): 280 x 62 x 358.
• Màu sắc : Đen.
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Máy hút mùi
Hút mùi ống

• Vỏ thép không gỉ & mặt kính.
• Bộ lọc dầu mỡ bằng nhôm có thể chùi rửa được.
• Lọc Carbon
• Vận hành thích hợp cho cả 2 chế độ hoạt động:
hút mùi tuần hoàn khép kín hoặc thải ra ngoài.

• Công suất hút tối đa: 1000m3/giờ
• Đường kính ống thoát khí: 150mm.
• Mức tiêu thụ năng lượng motor 330w.
• Công suất: 430W
• Độ ồn: 72dB(A).
• Kích thước (RxCxS)mm: 900 x (680-1100) x 512.
EFC9555X

• Màu sắc : Thép không gỉ.

• Thiết kế dạng kính cong phù hợp với kiểu nhà bếp hiện đại
• Lưới lọc dầu mỡ 5 lớp hiệu quả
giúp giảm bớt lượng dầu mỡ bám trong bếp

• Đèn Halogen giúp chiếu sáng hiệu quá hơn
• Vận hành thích hợp cho cả 2 chế độ hoạt động:
hút mùi tuần hoàn khép kín hoặc thải ra ngoài.

• Công suất hút tối đa: 1000m3/giờ
• Đường kính ống thoát khí: 150mm.
• Công suất mô-tơ: 330W
• Đèn Halogen công suất 50Wx2.
• Công suất: 430W
• Độ ồn: 72dB(A).
• Kích thước (RxCxS)mm: 898 x (640-1.210) x 500
EFC9551X
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Máy hút mùi
Hút mùi mỏng

• Lưới lọc nhôm 5 lớp.
• Lưới lọc carbon.
• 3 mức độ hút.
• Vận hành được ở cả chế độ tuần hoàn
khép kín và hút thải ra ngoài.

• Công suất hút tối đa: 550m³/h
• Ống thoát khí: 150mm.
• Công suất mô-tơ: 60W x 2
• Đèn Halogen công suất 20W.
• Công suất: 170W.
EFT9516X

EFT9516K

Màu sắc: Thép không gỉ.

Màu sắc: Đen.

• Độ ồn: 50-60 dB(A).
• Kích thước (R x C x S):
900mm x 135mm x 500mm.

• Lưới lọc nhôm 5 lớp.
• Lưới lọc carbon.
• 3 mức độ hút.
• Vận hành được ở cả chế độ tuần hoàn
khép kín và hút thải ra ngoài.

• Ống thông gió ra: 150mm.
• Công suất mô-tơ: 60W x 2
• Công suất hút tối đa: 550m³/h
• Đèn Halogen công suất 20W.
• Công suất: 170W.
EFT7516X

EFT7516K

Màu sắc: Thép không gỉ.

Màu sắc: Đen.

• Độ ồn: 50-60 dB(A).
• Kích thước (R x C x S):
760mm x 135mm x 500mm.

• Lưới lọc nhôm 5 lớp.
• Lưới lọc carbon.
• 3 mức độ hút.
• Vận hành được ở cả chế độ tuần hoàn khép kín
và hút thải ra ngoài.

• Công suất hút thải tối đa: 520m³/h
• Ống thoát khí: 150mm
• Công suất mô-tơ: 200W
• Đèn Halogen công suất 20W x 2
• Công suất: 240W
• Kích thước (R x C x S): 598mm x 145mm x 536mm.
EFT6510K
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Lò nướng
Lò nướng

• Dung tích khoang lò 38L.
• 5 chức năng nấu với quạt đối lưu.
• Chế độ nướng xiên quay.
• Điều khiển cơ.
• Điều chỉnh nhiệt độ từ 90oC đến 230oC.
• Tay cầm & thanh trang trí bằng thép không gỉ.
• Công suất: 1500W.
• Kích thước sản phẩm: (R x C x S,mm): 550 x 328 x 427.
• Màu sắc: Thép không gỉ
EOT38MBB

• Dung tích khoang lò 38L.
• 7 chức năng nấu với quạt đối lưu.
• Chế độ nướng xiên quay.
• Có chức năng rã đông.
• Điều khiển điện tử.
• Điều chỉnh nhiệt độ từ 60oC đến 230oC.
• Tay cầm & thanh trang trí bằng thép không gỉ.
• Công suất: 1500W.
• Kích thước sản phẩm: (R x C x S,mm): 550 x 328 x 427.
• Màu sắc: Đen
EOT38DXB
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Lò nướng
Lò nướng âm

• Dung tích khoang lò: 74 lít
• 8 Chương trình nấu nướng + Quạt đối lưu nhiệt
• Điều khiển điện tử
• Quạt siêu đảo nhiệt lớn giúp thức ăn nướng chín đều.
• Hẹn giờ tự động.
• Thiết kế khoang lò rộng,
khay đựng lớn hơn so với khay đựng thông thường.

• Cửa lò 2 lớp kiếng cải tiến hơn và mát hơn,
tăng tính an toàn khi tiếp xúc.

• Khoang lò tráng men vệ sinh dễ dàng.
• Kích thước sản phẩm (RxCXS)mm: 594 x 594 x 567
• Kích thước âm (RxCXS,mm): 560 x 600 x 550.
EOB3400BOX

• Màu sắc: Thép không gỉ

• Dung tích khoang lò: 56 lít.
• 6 chức năng nấu, nướng
(Nấu kết hợp quạt đối lưu/Rả Đông/Hâm nóng phía dưới/nướng
+ quạt/nướng/ Quạt).

• Điều khiển cơ.
• Cửa lò 2 lớp cách nhiệt.
• Khoang lò tráng men dễ dàng vệ sinh.
• Công suất: 2515W.
• Kích thước sản phẩm (R x C x S,mm): 594 x 590 x 560.
• Kích thước âm (R x C x S,mm): 560 x 593 x 550.
• Trọng lượng tịnh: 33.6kg.
• Màu sắc: Thép không gỉ.
EOB2100COX
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Lò vi sóng
Kết hợp

• Lò vi sóng 32L
• Kết hợp 4 trong 1 (vi sóng, nướng, nấu bằng nồi hấp, quạt đối lưu).
• Nút vặn điện tử cùng hiển thị LED dễ dàng sử dụng.
• Nút khởi động nhanh tiện lợi.
• Chức năng rã đông điều chỉnh dựa trên khối lượng và thời gian.
• 15 chương trình tự động để hâm, nấu thức ăn & đồ uống.
• 05 chương trình hấp tự động với nồi hấp theo kèm.
• Khóa an toàn cho trẻ.
• Khoang lò phẳng.
• Cửa lò trang trí bằng thép không gỉ
• Công suất vi sóng 900W/nướng 1250W.
EMS3288X

• Kích thước (R x C x S,mm) 498 x 375 x 570.
• Màu sắc: Đen

• Lò Vi Sóng 30L iMPRESSO - có quạt đối lưu
• Kết hợp 4 trong 1 (vi sóng, nướng, nấu bằng nồi hấp, quạt đối lưu).
• Nút vặn điện tử cùng hiển thị LED dễ dàng sử dụng.
• Nút khởi động nhanh tiện lợi.
• Chức năng rã đông điều chỉnh dựa trên khối lượng và thời gian.
• 14 chương trình tự động để hâm, nấu thức ăn & đồ uống.
• 05 chương trình hấp tự động với nồi hấp theo kèm.
• Khóa an toàn cho trẻ.
• Cửa lò trang trí bằng thép không gỉ
• Công suất vi sóng 900W/nướng 1050W.
• Kích thước(R x C x S,mm): 538 x 294 x 346.
EMS3087X

• Màu sắc: Đen

• Lò Vi Sóng 30L iMPRESSO - có nướng
• Kết hợp 3 trong 1 (vi sóng, nướng, nấu bằng nồi hấp).
• Nút vặn điện tử cùng hiển thị LED dễ dàng sử dụng.
• Nút khởi động nhanh tiện lợi.
• Chức năng rã đông điều chỉnh dựa trên khối lượng và thời gian.
• 12 chương trình tự động để hâm, nấu thức ăn & đồ uống.
• 05 chương trình hấp tự động với nồi hấp theo kèm.
• Khóa an toàn cho trẻ.
• Cửa lò trang trí bằng thép không gỉ.
• Công suất vi sóng 900W/nướng 1050W.
• Kích thước(R x C x S,mm): 538 x 294 x 346.
EMS3085X
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• Màu sắc: Đen
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Lò vi sóng
Không nướng

• Lò Vi Sóng 23L
• Chức năng hâm nóng, nấu, nướng, rã đông.
• Điều khiển điện tử kết hợp núm xoay
• Cài đặt nấu tự động (90 phút)
• Khóa trẻ em
• Chế độ Re-turntable giúp mặt đĩa luôn trở về đúng với vị trí ban đầu
• Công suất vi sóng: 800W
• Kích thước (RxSxC, mm): 296x485x422
• Màu sắc: Bạc
EMS2327S

• Lò Vi Sóng 23L
• Chức năng rã đông.
• Hẹn giờ tự động tắt hết sức tiện lợi.
• Khoang lò dễ dàng lau chùi.
• Cửa lò trang trí Thép Không Gỉ
• Công Suất Nấu Vi Sóng 800W
• Kích thước (RxCxS,mm): 485 x 292.5 x 370
• Màu sắc: Đen
EMM2308X

• Lò Vi Sóng 20L
• Chức năng: hâm nóng, nấu, rã đông
• Điều khiển cơ với chương trình tắt tự động
• Chế độ rã đông tự động
• Công suất vi sóng: 800W
• Kích thước (RxCxS, mm): 440x356x258
• Màu sắc: Trắng

EMM2009W
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Lò vi sóng
Có nướng

• Lò Vi Sóng có nướng 23L
• Chức năng hâm nóng, nấu, nướng, rã đông.
• Điều khiển điện tử kết hợp núm xoay.
• Cài đặt nấu tự động (90 phút).
• 03 chương trình nấu nướng kết hợp.
• Công suất vi sóng: 800W/ nướng 1300W
• Chế độ Re-turntable giúp mặt đĩa luôn trở về đúng với vị trí ban đầu.
• Khóa trẻ em.
• Kích thước (RxSxC, mm): 296x485x422
EMS2347S

• Màu: Bạc

• Lò Vi Sóng có nướng 23L
• Kết hợp nấu vi sóng và nướng mang đến hiệu quả cao nhất.
• Nút vặn điện tử cùng hiển thị LED dễ dàng sử dụng.
• Nút khởi động nhanh tiện lợi
• Chức năng rã đông điều chỉnh dựa trên khối lượng và thời gian
• 8 chương trình tự động để hâm, nấu thức ăn & đồ uống.
• Hoàn toàn có thể lập trình nhiều chế độ và hẹn giờ chương trình nấu.
• Khóa an toàn cho trẻ.
• Cửa lò trang trí bằng thép không gỉ
• Công suất vi sóng 800W/nướng 1000W
• Kích thước SP (RxSxC,mm) 485 x 292.5 x 370
EMS2348X

• Màu sắc: Đen

• Lò Vi Sóng 23L có nướng
• Kết hợp nấu vi sóng và nướng mang đến hiệu quả cao nhất.
• Chức năng rã đông.
• Hẹn giờ tự động tắt hết sức tiện lợi.
• Khoang lò dễ dàng lau chùi.
• Cửa lò trang trí bằng Thép Không Gỉ
• 3 Chức Năng Nấu
• Công Suất Nấu Vi Sóng 800W/nướng 1000W
• Kích Thước Sản Phẩm (RxCxS,mm): 485 x 292.5 x 370
EMS2318X
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Lò vi sóng
Có nướng

• Lò Vi Sóng 20L có nướng
• Chức năng: nấu, hâm nóng, rã đông, nướng.
• Điều khiển điện tử.
• Công suất vi sóng 800W/nướng: 1000W
• Chức năng rã đông.
• 8 Chương trình nấu tự động.
• Kích thước (RxCxS, mm): 461 x 280 x 373
• Màu sắc:Trắng

EMS2057X

• Lò Vi Sóng 20L có nướng
• Chức năng: hâm nóng, nấu, nướng, rã đông
• Điều khiển cơ với chương trình tắt tự động
• 3 chương trình nấu nướng kết hợp
• Chế độ rã đông tự động
• Công suất vi sóng: 800W/ nướng 1000W
• Kích thước (RCS mm): 440x356x258
• Màu sắc:Trắng

EMM2019W
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