
Gia Dụng Nhỏ

SDA

THIẾ T KẾ  T ẠI  C HÂ U ÂU

ThuhaMin
Rectangle

ThuhaMin
Rectangle

ThuhaMin
Rectangle

ThuhaMin
Rectangle



SDA

ThuhaMin
Rectangle

ThuhaMin
Rectangle



Máy xay sinh tố

Máy ép trái cây

•   Dung tích: bình chứa 0.7lit và thùng chứa 1.4lít

•  

•   Ống chứa nguyên liệu rộng 8cm

•   Lưỡi ép và lưới lọc bằng thép không gỉ

•   Có tính năng khóa an toàn.

•   7000 - 8000 vòng/ phút

•   Công suất 700W

•  

EJE3000

EBR2001 EBR2501 EBR2601

•   

•  Dung tích: 1.25 lít.

•  Bình chứa bằng nhựa.

•  

•   Lưỡi dao bằng thép không gỉ (có thể thay thế)

•   Hệ thống bảo vệ (bình và nắp)

•  

•   Công suất: 400 W.

•   

•   

•   Dung tích: 1.5 lít.

•   Bình chứa bằng nhựa.

•  

•   Lưỡi dao bằng thép không gỉ (có thể thay thế)

•   Hệ thống bảo vệ (bình và nắp)

•  

•   Công suất: 500 W.

•   Màu sắc: Trắng xanh rêu

•   

•   Dung tích: 1.5 lít.

•   Bình chứa bằng thuỷ tinh.

•  

•   Lưỡi dao bằng thép không gỉ (có thể thay thế)

•   Hệ thống bảo vệ (bình và nắp)

•  

•   Công suất: 500 W.

•   Màu sắc: Trắng xám
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Máy pha cà phê

•   Dung tích: 1,5L

•   Đèn báo bật/tắt, tự ngắt sau 120 phút

•   Dĩa hâm nóng chống dính, van chống nhỏ giọt.

•   Công suất: 730-870W

•   Màu sắc: Trắng

ECM1303W ECM3505

•   Dung tích: 1.5L

•   Công suất: 1850-2200W

•   Màu sắc: Trắng

•   Dung tích: 1.7L

•   Mở nắp bằng một nấc

•  

•   Lưới lọc có thể tháo rời

•   Bộ phận tạo nhiệt có tráng thép không gỉ

•  

•   Công suất: 1850-2200W

•   Màu sắc: Đen

EEK1303W EEK3505 EEK5604S

•   Dung tích: 1.5L

•   Lưới lọc có thể tháo rời

•   Đế làm nóng chống dính

•   Hệ thống chống nhỏ giọt

•  

•  

•   Công suất: 920-1100W

•   Màu sắc: Đen bạc

•   Dung tích: 1.5L

•  

•  

•   Công suất: 2000-2400W

•   Màu sắc: Trắng
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Lò nướng bánh mì

•    Dung tích: 21L

•   Thanh nhiệt bằng thép không gỉ

•  

•  

•   Khay thực phẩm chống dính

•   Bên trong thân máy tráng lớp chống dính  
 giúp vệ sinh dễ dàng

•  

•   Công suất: 1500W

•   Màu sắc: Đen

•  2 ngăn nướng 

•  

•  

•  

•  

•  Làm  nóng bánh mì tròn 

•  

•  Thành máy cách nhiệt 

•  Công suất: 730W - 870W

•  Màu sắc: Trắng

•   

•  Thanh bật nướng bánh mì tròn, bánh mì ổ

•  

•  

•  Màu sắc: Đen bạc

ETS1303W ETS3505

•   Dung tích: 15L

•   Chức năng chính: Nướng bánh,  
 nướng thịt, hâm nóng, xiên que

•   Thanh nhiệt bằng thép không gỉ

•  

•  

•   Khay thực phẩm chống dính

•   Công suất: 1200W

•   Màu sắc: Đen

EOT3805K EOT4805K
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Nồi cơm

•   Dung tích: 1.8L / 10 ly

•   3 tính  năng kết hợp: nấu cơm,  
hâm nóng tới 24 giờ & hấp 

•   Đáy nồi không dính 

•   
 (vá xới cơm, cốc nước & khay hấp) 

•   Công suất: 700W

•   Màu bạc với họa tiết hạt gạo

•   Dung tích: 1.8L / 10 ly

•   4 tính năng kết hợp: nấu cơm;  
 hâm nóng tới 24 giờ; hấp & nấu cháo 

•   Đáy nồi không dính 

•   
 (vá xới cơm, cốc nước & khay hấp) 

•   Công suất: 750W

•   Màu vàng rượu với họa tiết bông lúa

ERC2100

ERC2200

ERC1001

•   Dung tích: 1.8L / 10 ly

•   Hâm nóng trong vòng 12 giờ 

•   Đáy nồi không dính 

•   
(vá xới cơm, cốc nước & khay hấp)

•   Công suất: 700W 

•   Màu sắc: Trắng
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Nồi cơm

ERC6503W

ERC6603W

ERC7603W

•   Dung tích: 1.8L / 10 ly

•   4 tính năng kết hợp: nấu cơm;  
hâm nóng tới 24 giờ; hấp & nấu cháo 

•   Đáy nồi không dính 

•   
(vá xới cơm, cốc nước & khay hấp) 

•   Công suất: 700W

•   Màu sắc: Trắng

•   Dung tích: 1.8L / 10 ly

•   7 tính năng kết hợp: nấu cơm;  
hâm nóng tới 24 giờ; hấp & nấu cháo,  
nấu soup, hầm, làm bánh.

•   Đáy nồi không dính 

•   
(vá xới cơm, cốc nước & khay hấp)

•   Công suất: 800W 

•   Màu sắc: Trắng

•   Dung tích: 1.2L 

•   4 tính năng kết hợp: nấu cơm;  

•   Đáy nồi không dính, chống trầy xước

•   
(vá xới cơm, cốc nước & khay hấp)

•   Công suất: 600W 

•   Màu sắc: Trắng
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Bàn ủi khô

•  

•   Mặt bàn ủi chống dính

•   

•   Công suất : 1300W

•  
EEDI1004

EDI1014

EDI2004

•  

•   Mặt bàn ủi bằng thép không gỉ

•  

•   Công suất : 1300W

•   Màu sắc: Trắng xanh lá

•  

•   Mặt bàn ủi chống dính  
 với chức năng phun tia

•  

•   Tay cầm bằng cao su

•    Công suất : 1300W

•   Màu sắc: Trắng xanh dương
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Bàn ủi hơi nước

ESI5113

ESI5123

ESI4005

ESI5223

ESI4015

ESI400

•   Phun hơi nước 120g/phút  
 cùng với chức năng  phun hơi dọc

•   Mặt bàn ủi bằng sứ, tay cầm tiện lợi 

•   

•  

•   Màu sắc: Trắng xanh

•   Phun hơi nước 110g/phút  
 cùng với chức năng  phun hơi dọc

•   Mặt bàn ủi bằng sứ, tay cầm tiện lợi 

•   

•  

•  

•   Phun hơi nước 70g/phút,  
 có chức năng phun tia

•   Dung tích bình chứa nước 250 ml,  

•   Mặt bàn ủi chống dính

•   Trang bị tính năng chống vôi hóa,  
 tự làm sạch, chống nhỏ giọt

•   Tay cầm cao su chống trượt

•  

•   

•  

•   Màu sắc: Hồng nhạt

•   Phun hơi nước 100g/phút  
 cùng với chức năng  phun hơi dọc

•   Mặt bàn ủi chống dính, tay cầm tiện lợi 

•   

•  

•   Màu sắc: Trắng cam

•   Phun hơi nước 80g/phút  
 cùng với chức năng  phun hơi dọc

•   Mặt bàn ủi chống dính,  
 tay cầm tiện lợi 

•   

•  

•   Màu sắc: Trắng xanh lá

•   Phun hơi nước 75g/phút,  
 có chức năng phun tia

•   Dung tích bình chứa nước 250 ml,  

•   Mặt bàn ủi chống dính

•   Trang bị tính năng chống vôi hóa,   
 tự làm sạch, chống nhỏ giọt

•   Tay cầm cao su chống trượt

•  

•  

•   

•  

•   Màu sắc: Tím nhạt
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Quạt lửng

•   Màu sắc: xanh, cam, tím

•  

•  

•  

•   Chiều cao: 690mm

•   Đường kính: 400mm

EDF1063JB EDF1063P EDF1063SO

•   Màu sắc: xanh, cam, tím

•  

•  

•  

•   Chiều cao: 690mm

•   
thấp nhất 850mm,  
cao nhất 1020mm

•  Đường kính: 400mm

ESSF2063JB ESSF2063P ESSF2063SO

Quạt bàn
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