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LỜI GIỚI THIỆU

Có mặt tại Việt Nam từ nhiều năm nay, thương hiệu LATINO đã 
đạt được những bước tiến vững chắc và khẳng định được vị trí 
trên thị trường.

LATINO cung cấp các sản phẩm thiết bị nhà bếp cao cấp, với 
giá trị đích thực theo phong cách hiện đại nhất.

Các sản phẩm thiết bị nhà bếp LATINO đều đã hiện diện ở tất 
cả các tỉnh thành trên toàn quốc.

LATINO hiện đã nằm trong TOP các thương hiệu uy tín được các 
Hiệp hội đánh giá cao và trao tặng các Chứng nhận, Biểu trưng 
vàng như:

Sản phẩm tin cậy,

Dịch vụ hoàn hảo,

Nhãn hiệu ưa dùng.

Với tầm nhìn và sứ mệnh đem đến cho khách hàng Vẻ đẹp vĩnh 
cửu, Thân thiện với môi trường, Tiết kiệm điện năng, An toàn với 
người tiêu dùng, LATINO luôn luôn cải tiến, tạo ra những sản 
phẩm thế hệ mới, đột phá về công nghệ, phù hợp với mọi không 
gian nhà bếp.

Vì sự phát triển bền vững, LATINO cam kết:

Giá thành sản phẩm tốt nhất, Chất lượng sản phẩm hoàn hảo.

Dịch vụ bảo hành và chăm sóc khách hàng nhanh chóng, chính 
xác, luôn đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng.

LATINO

“Sang trọng - Thân thiện - Bền bỉ - Hiệu quả”

LATINO

“Giá trị cuộc sống”
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BẾP TỪ
Induction

 • E0  Không có nồi, lỗi điện trở
 • E1  Lỗi IC, tụ
 • E2,E3  Lỗi dao động cảm biến
 • E4,E5  Lỗi cảm biến mâm nhiệt nóng
 • E6  Lỗi trở 820k
 • E7, E8, E9 Lỗi cảm biến công suất, lỗi quạt làm mát
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MODEL: LT - 868I MODEL: LT - 8I8 I MODEL: LT - 8I8 S MODEL: LT -  890 I

BẾP CẢM ỨNG TỪ BẾP CẢM ỨNG TỪ

Giá chính thức: 22.900.000 VNÐ Giá chính thức: 22.900.000 VNÐ Giá chính thức: 22.900.000 VNÐ Giá chính thức: 18.990.000 VNÐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp : 220 - 240 V / 50 -60 Hz
 • Công suất lò trái : 2300 W + Booster 3700 W
 • Công suất lò phải : 2300 W + Booster 3700 W
 • Kích thước mặt kính : 750 x 450 mm
 • Kích thước khoét lỗ : 710 x 400 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Bếp cảm ứng từ 2 vùng nấu
 • Mặt kính SCHOTT CERAN Made in Germany
 • Sử dụng công nghệ biến tần SMART INVERTER thông minh
 • Chức năng BOOSTER siêu nhanh với tổng công suất MAX 3700 W
 • Chức năng chia sẽ nhiệt
 • Ðiều khiển cảm ứng kiểu SLIDE 9 cấp độ
 • Hệ thống an toàn bảo vệ bếp khi quá nhiệt, quá tải

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Tự động ngắt bếp khi không có nồi
 • Cảnh báo dư nhiệt cho từng vùng nấu
 • Chức năng chống tràn
 • Chức năng hẹn giờ, phím khóa trẻ em
 • Chức năng tắt, mở cho từng vùng nấu

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp : 220 - 240 V / 50 -60 Hz
 • Công suất lò trái : 2300 W + Booster 3700 W
 • Công suất lò phải : 2300 W + Booster 3700 W
 • Kích thước mặt kính : 750 x 450 mm
 • Kích thước khoét lỗ : 710 x 400 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Bếp cảm ứng từ 2 vùng nấu
 • Mặt kính SCHOTT CERAN Made in Germany
 • Sử dụng công nghệ biến tần SMART INVERTER thông minh
 • Chức năng BOOSTER siêu nhanh với tổng công suất MAX 3700 W
 • Chức năng chia sẽ nhiệt
 • Ðiều khiển cảm ứng kiểu SLIDE 9 cấp độ
 • Hệ thống an toàn bảo vệ bếp khi quá nhiệt, quá tải

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Tự động ngắt bếp khi không có nồi
 • Cảnh báo dư nhiệt cho từng vùng nấu
 • Chức năng chống tràn
 • Chức năng hẹn giờ, phím khóa trẻ em
 • Chức năng tắt, mở cho từng vùng nấu

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp : 220 - 240 V/ 50 - 60 Hz
 • Công suất lò trái : 2300 W + Booster 3700 W
 • Công suất lò phải : 2300 W + Booster 3700 W
 • Kích thước mặt kính : 750 x 450 mm
 • Kích thước khoét lỗ : 710 x 400 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Bếp cảm ứng từ 2 vùng nấu
 • Mặt kính SCHOTT CERAN Made in Germany
 • Chức năng BOOSTER siêu nhanh lên đến 3700 W
 • Chức năng hẹn giờ lên đến 99 phút

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
 • Tự động ngắt bếp khi không có nồi
 • Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt , quá áp
 • Chức năng chia sẽ nhiệt
 • Chức năng chống tràn
 • Khóa an toàn trẻ em 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp : 220 - 240 V/ 50 -60 Hz
 • Công suất lò trái : 2300 W + Booster 3000 W
 • Công suất lò phải : 2300 W
 • Kích thước mặt kính : 750 x 450 mm
 • Kích thước khoét lỗ : 710 x 400 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Bếp cảm ứng từ 2 vùng nấu
 • Mặt kính SCHOTT CERAN Made in Germany
 • Công nghệ biến tần Smart inverter siêu tiếp kiệm điện
 • Chức năng BOOSTER siêu nhanh
 • Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu
 • Tự động chia sẽ công suất giưa 2 vùng nấu

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Khóa an toàn trẻ em
 • Tự động tắt bếp khi không có xoong , nồi
 • Cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
 • Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt , quá áp
 • Chức năng chống tràn

Made In Germany Made In Germany Made In Germany Made In Germany
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710 400

750

60

450

710 400
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710 400

750

60
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BẾP CẢM ỨNG TỪ BẾP ÐIỆN TỪ 

MODEL: LT - 688 I MODEL: LT - 68 I

Giá chính thức: 18.990.000 VNÐ Giá chính thức: 18.990.000 VNÐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp : 220 - 240 V / 50 -60 Hz
 • Công suất lò trái : 2300 W +Booter 3000 W
 • Công suất lò phải : 2300 W
 • Kích thước mặt kính : 750 x 450 mm
 • Kích thước khoét lỗ : 710 x 400 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Bếp cảm ứng từ 2 vùng nấu
 • Mặt kính SHOTT CERAN Made in Germany
 • Công nghệ biến tần Smart inverter
 • Chức năng BOOSTER siêu nhanh lên đến 3700 W
 • Chức năng đun nấu riêng biệt
 • Ðiều khiển cảm ứng Slide với 9 cấp độ nấu

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Hệ thống cảnh báo khi quá nhiệt , quá áp
 • Chức năng hẹn giờ, khóa bàn phím
 • Chức năng chống tràn
 • Tự động ngắt bếp khi không có nồi
 • Chức năng chia sẻ nhiệt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 • Công suất lò trái : 2000 W
 • Công suất lò phải : 2000 W
 • Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
 • Kích thước khoét lỗ : 710 x 400 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Bếp cảm ứng từ 2 vùng nấu
 • Mặt kính Kanger vát cạnh, chống trầy xước
 • Công nghệ biến tần INVERTER tiếp kiệm điện năng
 • Ðiều khiển cảm ứng trượt SLIDE
 • Chức năng hẹn giờ thông minh

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Tự động tắt khi không có nồi
 • Chức năng cảm biến chống tràn
 • Kiểm soát nhiệt độ trong vùng nấu
 • Chức năng hẹn giờ và khóa phím trẻ em

Made In Germany Made In ThaiLand

450

710 400

750

60

430

710 400

730

60

MODEL: LT - 68 IR MODEL: LT - 88 IR

Giá chính thức: 18.990.000 VNÐ Giá chính thức: 16.980.000 VNÐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp : 220 -240 V / 50 - 60 Hz
 • Công suất lò trái : 2000 W
 • Công suất lò phải : 2200 W
 • Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
 • Kích thước khoét lỗ : 710 x 400 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Bếp điện từ hỗn hợp 1 từ + 1 điện
 • Lò phải mâm nhiệt E.G.O Hi - Light ( sx tại Ðức )
 • Công nghệ biến tần INVERTER tiếp kiệm điện năng
 • Mặt kính Kanger vát cạnh, chống trầy xước
 • Tính năng kích hoạt công suất BOOSTER

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Chức năng khóa bàn phím trẻ em
 • Chức năng san sẽ nhiệt giữa 2 lò
 • Chức năng hẹn giờ thông minh
 • Chức năng chống tràn
 • Tự động ngắt khi không có xoong, nồi 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp : 220 - 240 V / 50- 60 Hz
 • Công suất lò trái : 2000 W
 • Công suất lò phải : 2200 W
 • Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
 • Kích thước khoét lỗ : 710 x 400 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Bếp hỗn hợp 1 điện + 1 từ
 • Ðun nấu siêu tiếp kiệm điện với chức năng BOOSTER
 • Mặt kính Kanger chịu nhiệt, vát cạnh, chống xước
 • Lò phải mâm nhiệt E.G.O Hi - light ( sx tại Ðức )
 • Sử dụng công nghệ biến tần INVERTER

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Tự động ngắt bếp khi không có xoong, nồi
 • Chế độ hẹn giờ thông minh
 • Khóa bàn phím trẻ em
 • Chức năng san sẽ nhiệt cho 2 vùng nấu
 • Chức năng chống tràn

Made In ThaiLand Made In ThaiLand

710 400

730

60

430

710 400

730

60
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BẾP CẢM ỨNG TỪ BẾP ÐIỆN TỪ 

MODEL: LT - 88 I MODEL: LT - 02 I

Giá chính thức: 16.980.000 VNÐ Giá chính thức: 11.990.000 VNÐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 • Công suất lò trái : 2000 W
 • Công suất lò phải : 2000 W
 • Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
 • Kích thước khoét lỗ : 710 x 400 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Bếp cảm ứng từ 2 vùng nấu
 • Mặt kính Kanger, chống trầy xước, vát cạnh
 • Phím điều khiển thông minh
 • Công nghệ biến tần đun nấu siêu tiếp kiệm điện
 • Tính năng hẹn giờ thông minh cho từng vùng nấu

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Chức năng hẹn giờ thông minh cho từng vùng nấu
 • Hệ thống bảo vệ khi quá nhiệt, quá áp
 • Tự động tắt bếp khi không có nồi
 • Cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
 • Khóa phím trẻ em an toàn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 • Công suất lò trái : 1800 W
 • Công suất lò phải : 2000 W
 • Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
 • Kích thước khoét lỗ : 710 x 400 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Bếp cảm ứng từ 2 vùng nấu
 • Mặt kính Kanger vát cạnh, chống trầy xước
 • Bàn phím điều khiển thông minh với 9 cấp độ
 • Công nghệ biến tần INVERTER tiếp kiệm điện
 • Chức năng hẹn giờ thông minh

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
 • Hệ thống bảo vệ khi quá nhiệt, quá áp
 • Khóa phím trẻ em thông minh, an toàn
 • Tự động ngắt bếp khi không có xoong, nồi
 • Mâm từ tự động nhận diện vùng nấu

Made In ThaiLand Made In ThaiLand

710 400

730

60

430

710 400

730

60

MODEL: LT - 02 IR MODEL: LT - 03 IR

Giá chính thức: 11.990.000 VNÐ Giá chính thức: 17.980.000 VNÐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 • Công suất lò trái : 2000 W
 • Công suất lò phải : 2200 W
 • Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
 • Kích thước khoét lỗ : 710 x 400 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Bếp điện từ đôi 1 từ + 1 hồng ngoại
 • Mặt kính Kanger vát cạnh
 • Mâm nhiệt EGO Hi - light, với 2 vòng nhiệt
 • Bàn phím điều khiển với 9 cấp độ nấu
 • Chức năng hện giờ cho từng vùng nấu

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Chức năng khóa trẻ em
 • Chức năng cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
 • Tự động ngắt bếp khi không có nồi
 • Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 • Công suất lò trái : 2000 W
 • Công suất lò nhỏ : 1500 W
 • Công suất lò phải : 2200 W
 • Kích thước mặt kính : 780 x 430 mm
 • Kích thước khoét lỗ : 760 x 400 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Bếp điện từ 3 hỗn hợp 2 từ + 1 hồng ngoại
 • Sử dụng đa năng với bếp từ, hồng ngoại kết hợp
 • Mặt kính Kanger, vát cạnh
 • Kiểu dáng dài sang trọng, dễ dàng sử dụng
 • Bàn phím điều khiển dạng SLIDE
 • Tự động chia sẽ công suất giũa 3 bếp

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Hệ thống cảnh báo khi quá nhiệt
 • Khóa an toàn trẻ em
 • Tự động tắt bếp khi để quên
 • Hẹn giờ cho từng vùng nấu

Made In ThaiLand Made In ThaiLand

430

710 400

730

60

430

760 400

780

60
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BẾP ÐIỆN TỪ BẾP CẢM ỨNG TỪ

MODEL: LT - 03 IRS MODEL: LT - 789 MH

Giá chính thức: 16.980.000 VNÐ Giá chính thức: 12.800.000 VNÐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 • Công suất lò trái : 2000 W
 • Công suất lò nhỏ : 1500 W
 • Công suất lò phải : 2200 W
 • Kích thước mặt kính : 590 x 620 mm
 • Kích thước khoét lỗ : 575 x 495 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Bếp từ hỗn hợp 3 vùng nấu 2 từ + 1 hồng ngoại
 • Sử dụng công nghệ vượt trội SMART INVERTER
 • Chức năng BOOSTER siêu nhanh
 • Mặt kính vát cạnh Kanger, chịu nhiệt
 • Hẹn giờ thông minh cho từng vùng nấu
 • Tự động nhận diện vùng nấu

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Khóa an toàn trẻ em
 • Cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
 • Tự động tắt bếp khi không có nồi
 • Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá tải
 • Phím điều kiển thông minh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 • Công suất lò trái : 2000 W +Booster 2400 W
 • Công suất lò phải : 2000 W
 • Kích thước mặt kính : 730 x430 mm
 • Kích thước khoét lỗ : 680 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Bếp điện từ hỗn hợp 1 từ + 1 hồng ngoại
 • Sử dụng đa năng với bếp hồng ngoại kết hợp 789 MH
 • Mặt kính chịu nhiệt Kanger vát cạnh
 • Mâm nhiệt EGO Hi - light, tích hợp chọn vùng nấu
 • Mâm từ tự động nhận diện vùng nấu
 • Phím điều khiển thông minh có thể điều khiển nhiều cấp độ

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Tự động chia sẽ công suất giữa 2 bếp
 • Chức năng BOOSTER siêu nhanh
 • Tự động tắt bếp khi để quên
 • Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
 • Khóa an toàn trẻ em CHIL LOCK

Made In ThaiLand Made In Malaysia

430

710 400

730

60

MODEL: LT - 678 MI MODEL: LT - 578 MH

Giá chính thức: 13.800.000 VNÐ Giá chính thức: 13.990.000 VNÐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 • Công suất lò trái : 2000 W + Booster 2400 W
 • Công suất lò phải : 2000 W + Booster 2400 W
 • Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
 • Kích thước khoét lỗ : 680 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Bếp cảm ứng từ 2 vùng nấu
 • Ðun nấu siêu tiếp kiệm với bếp 2 từ 678 MI
 • Măt kính Kanger chịu nhiệt, vát cạnh
 • Mâm nhiệt tự động nhận kích cỡ nồi
 • Công nghệ biến tần SMART INVETER
 • Phím điều khiển SLIDE với 9 cấp độ nấu

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Chức năng hẹn giờ
 • Phím khóa trẻ em CHILD LOCK
 • Chức năng chống tràn
 • Hệ thống bảo vệ quá nhiệt, quá tải
 • Cảnh báo dư nhiệt vùng nấu

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp : 220 - 240 V/ 50 - 60 Hz
 • Công suất lò trái : 2000 W + Booster 2400 W
 • Công suất lò phải : 2000 W
 • Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
 • Kích thước khoét lỗ : 680 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Bếp điện từ kết hợp 1 từ + 1 hồng ngoại
 • Mặt kính Kanger chịu nhiệt, vát cạnh
 • Mâm nhiệt EGO Hi - light tích hợp chọn vùng nấu
 • Công nghệ biến tần INVERTER tiếp kiệm điện
 • Tam dừng khi đun nấu PAUSE
 • Tự động chia sẽ công suất

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Hệ thống bảo vệ khi quá nhiệ, quá áp
 • Cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
 • Tự động tắt bếp khi không có nồi
 • Phím khóa trẻ em CHILD LOCK
 • Chức năng chống tràn
 • Ðiều khiển Slide với 9 cấp độ

Made In Malaysia Made In Malaysia
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BẾP CẢM ỨNG TỪ BẾP CẢM ỨNG TỪ

MODEL: LT - 789 MI MODEL: LT - 678 MH

Giá chính thức: 12.800.000 VNÐ Giá chính thức: 13.800.000 VNÐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp : 220 - 240 V /50 - 60 Hz
 • Tổng công suất 4400 W
 • Công suất lò trái : 2000 W
 • Công suất là phải : 2000 W + Booster 2400 W
 • Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
 • Kích thước khoét lỗ 680 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Ðun nấu siêu tiêp kiệm với bếp 2 từ 789 MI
 • Sử dụng công nghệ biến tần SMART INVERTER
 • Mặt kính Kanger vát cạnh, chịu nhiệt
 • Bàn phím điều khiển thông minh với 9 mức công suất
 • Hen giờ độc lập cho từng vùng nấu
 • Tính năng tạm dùng khi đun nấu PAUSE

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Residul heat : cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
 • Child lock : phím khóa an toàn trẻ em
 • Tự động tắt bếp khi không có nồi
 • Tính năng BOOSTER siêu nhanh khi đun nấu
 • Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp

Made In Malaysia Made In Malaysia

MODEL: LT - 578 MI MODEL: LT - 668 I

Giá chính thức: 13.990.000 VNÐ Giá chính thức: 16.800.000 VNÐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp 220 - 240 V /50 - 60 H z
 • Tổng công suất : 4400 W
 • Bếp từ bên trái : 2000 W
 • Bếp từ bên phải : 2000 W + Booster 2400 W
 • Kích thước mặt kính : 730 x430 mm
 • Kích thước khoét lỗ 680 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Bếp cảm ứng từ 2 vùng nấu
 • Mặt kính Kanger vát cạnh, chịu nhiệt
 • Sử dụng công nghệ biến tần INVERTER
 • Phím điều khiển thông minh dạng SLIDE
 • Tính năng hẹn giờ thông minh cho từng vùng nấu
 • Tự động chia sẽ công suất giữa 2 bếp

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Residualheat : cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
 • Childlock : khóa an toàn trẻ em
 • Atomatic switching off : tự động tắt bếp khi không có nồi
 • Tính năng đun nấu siêu nhanh BOOSTER
 • Khóa an toàn trẻ em

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp : 220 - 240 V /50 - 60 Hz
 • Tổng công suát : 4400 W
 • Lò bên trái : 2000 W
 • Lò bên phải : 2200 W
 • Kích thước mặt kính : 730 x430 mm
 • Kích thước khoét lỗ : 680 x390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Bếp cảm ứng từ 2 vùng nấu
 • Sử dụng công nghệ biến tần INVERTER
 • Mặt kính SCHOTT CERAN vát cạnh, chịu nhiệt
 • Tự động chia sẽ công suất giữa 2 vùng nấu
 • Ðiều khiển thông minh dạng SLIDE

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Tính năng đun nấu siêu nhanh BOOSTER
 • Khóa an toàn trẻ em
 • Cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
 • Tự động ngắt khi không có xoong , nồi
 • Cảm biến tự nhận diện vùng nấu

Made In Malaysia
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Model: LT - 668I

B

INDUCTION
Inverter

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp : 220 - 240 V/ 50 - 60 Hz
 • Công suất lò trái : 2000 W + Booster 2400 W
 • Công suất lò phải : 2400 W
 • Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
 • Kích thước khoét lỗ : 680 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Bếp điện từ kết hợp 1 từ + 1 hồng ngoại
 • Mặt kính Kanger chịu nhiệt, vát cạnh
 • Mâm nhiệt EGO Hi - light tích hợp chọn vùng nấu
 • Công nghệ biến tần INVERTER tiếp kiệm điện
 • Tam dừng khi đun nấu PAUSE
 • Tự động chia sẽ công suất

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Hệ thống bảo vệ khi quá nhiệ, quá áp
 • Cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
 • Tự động tắt bếp khi không có nồi
 • Phím khóa trẻ em CHILD LOCK
 • Chức năng chống tràn
 • Ðiều khiển SLIDE với 9 cấp độ
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BẾP ÐIỆN TỪ BẾP CẢM ỨNG TỪ

MODEL: LT - 668 IH MODEL: LT - GI02 PLUS MODEL: LT - GH02 PLUS

Giá chính thức: 16.800.000 VNÐ Giá chính thức: 9.900.000 VNÐ Giá chính thức: 9.900.000 VNÐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 • Tổng công suất : 4200 W
 • Công suất lò trái : 2000 W
 • Công suất lò phải : 2200 W
 • Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
 • Kích thước khoét lỗ : 680 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Bếp cảm ứng hỗn hợp 1 từ + 1 hồng ngoại
 • Mặt kính SCHOTT CERAN Vát cạnh, chịu nhiệt
 • Sử dụng công nghệ biến tần INVERTER
 • Phím điều khiển thông minh dạng SLIDE
 • Cảm biến tự nhận nồi bên từ

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • An toàn sử dụng với cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
 • Chức năng khóa bàn phím trẻ em an toàn
 • Chức năng BOOSTER siêu nhanh
 • Tự động ngắt bếp khi không có nồi ( bên từ )
 • Linh hoạt chuyển đổi vùng nấu, chia sẽ nhiệt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp : 220 - 240 V /50 - 60 Hz
 • Công suất là trái : 2000 W
 • Công suất lò phải : 2000 W
 • Kích thước mặt kính : 730 x430 mm
 • Kích thước khoét lỗ : 680 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Ðun nấu siêu tiếp kiệm với bếp 2 từ
 • Phím điều khiển dễ dàng thuận tiện
 • Mặt kính vát cạnh, Kanger chịu nhiệt
 • Công nghệ biến tần INVERTER
 • Bếp được thiết kế với 2 mạch riêng biệt

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Chức năng BOOSTER siêu nhanh
 • Khóa phím trẻ em an toàn
 • Chức năng chia sẽ nhiệt
 • Hệu thống bảo vệ khi quá nhiệt, quá áp
 • Cảnh báo dư nhiệt vùng nấu

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp : 220 - 240 V /50 - 60 Hz
 • Công suất là trái : 2000 W
 • Công suất lò phải : 2000 W
 • Kích thước mặt kính : 730 x430 mm
 • Kích thước khoét lỗ : 680 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Ðun nấu siêu tiếp kiệm với bếp 2 từ
 • Phím điều khiển dễ dàng thuận tiện
 • Mặt kính vát cạnh, Kanger chịu nhiệt
 • Công nghệ biến tần INVERTER
 • Bếp được thiết kế với 2 mạch riêng biệt

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Chức năng BOOSTER siêu nhanh
 • Khóa phím trẻ em an toàn
 • Chức năng chia sẽ nhiệt
 • Hệu thống bảo vệ khi quá nhiệt, quá áp
 • Cảnh báo dư nhiệt vùng nấu

430

680 390

730

60

430

680 390

730

60

430

680 390

730

60

INDUCTION
Inverter

B

Model: LT - 668IH

B

E.G.0
inverter

Technology Malaysia Technology Malaysia
MODEL: IH - 882 PLUS

Giá chính thức: 12.500.000 VNÐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp : 220 - 240 V /50 - 60 Hz
 • Công suất lò trái : 2000 W + Booster 2400 W
 • Công suất lò giữa 1500 W
 • Công suất lò phải 2000 W
 • Kích thước mặt kính : 780 x 440 mm
 • Kích thước khoét lỗ : 760 x410 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Bếp điện từ hỗn hợp 2 từ + 1 điện
 • Mặt kính vát cạnh Kanger, chịu nhiệt
 • Lò phải hồng ngoại E.G.O Hi - light - 2 vòng lửa
 • Sử dụng công nghệ biến tần SMART INVERTER
 • Chế độ hẹn giờ thông minh
 • Chức năng tạm dừng khi đun nấu PAUSE

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp
 • Chức năng chia sẽ nhiệt
 • Khóa an toàn trẻ em
 • Tự động ngắt bếp khi xoong, nồi rời khỏi vùng nấu
 • Chức năng chống tràn
 • Kiểm soát nhiệt độ trong vùng nấu
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Technology Malaysia
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BẾP ÐIỆN TỪ BẾP CẢM ỨNG TỪ

MODEL: LT - HBN 88 IH PLUS

Giá chính thức: 0.000.000 VNÐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 • Công suất lò phải : 2000 W + Booster 2400 W
 • Công suất lò trái : 2000 W + Booster 2400 W
 • Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
 • Kích thước khoét lỗ : 680 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Bếp điện từ hỗn hợp 1 từ + 1 điện
 • Mặt kính vát cạnh Kanger, chịu nhiệt
 • Lò phải hồng ngoại E.G.O Hi - light - 2 vòng lửa
 • Sử dụng công nghệ biến tần SMART INVERTER
 • Chế độ hẹn giờ thông minh
 • Chức năng tạm dừng khi đun nấu PAUSE

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Chức năng chống tràn
 • Chức năng hẹn giờ, khóa phím trẻ em
 • Chức năng tạm dừng khi đun nấu PAUSE
 • Chức năng tự ngắt bếp khi không có nồi
 • Chức năng an toàn bảo vệ bếp khi quá nhiệt, quá áp
 • Chức năng cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
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Made In ThaiLand
MODEL: LT - I 266 PLUS MODEL: LT - IH 266 PLUS

Giá chính thức: 11.800.000 VNÐ Giá chính thức: 11.800.000 VNÐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 • Công suất lò trái : 2000 W
 • Công suất lò phải : 2000 W
 • Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
 • Kích thước khoét lỗ : 680 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Ðun nấu siêu tiếp kiệm điện với bếp từ I266 Plus
 • Mặt kính Kanger vát cạnh, chịu nhiệt
 • Chức năng BOOSTER siêu nhanh với công suất 4400 W
 • Ðiều khiển cảm ứng dạng SLIDE
 • Chức năng chia sẽ nhiệt
 • Tự nhận diện vùng nấu

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Khóa phím trẻ em an toàn
 • Tự động tắt bếp khi xoong, nồi rời vùng nấu
 • Chức năng hẹn giờ thông minh, riêng biệt
 • Chức năng tạm dừng khi đun nấu PAUSE
 • Chức năng chống tràn
 • Hệ thống an toàn bảo vệ bếp khi quá nhiệt, quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 • Công suất lò phải : 2000 W + Booster 2400 W
 • Công suất lò trái : 2400 W
 • Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
 • Kích thước khoét lỗ : 680 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Bếp hỗn hợp 1 từ + 1 hồng ngoại
 • Sử dụng công nghệ INVERTER siêu tiếp kiệm điện
 • Kích hoạt công suất siêu nhanh BOOSTER
 • Mân nhiệt E.G.O Hi - Light ( hai vòng lửa )
 • Mặt kính Kanger vát cạnh, chịu nhiệt
 • Ðiều khiển cảm ứng thông minh cho từng vùng nấu

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Tự động ngắt bếp khi không có xoong, nồi
 • Cảnh báo dư nhiệt cho vùng nấu
 • Chức năng hẹn giờ và khóa phím an toàn
 • Chức năng tạm dừng PAUSE
 • Hệ thống an toàn bảo vệ bếp khi quá nhiệt, quá áp
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Technology Malaysia Technology Malaysia

MODEL: LT - HBN 88 I PLUS

Giá chính thức: 0.000.000 VNÐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 • Công suất lò phải : 2000 W + Booster 2400 W
 • Công suất lò trái : 2000 W + Booster 2400 W
 • Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
 • Kích thước khoét lỗ : 680 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Công nghệ biến tần SMART INVERTER
 • Kích hoạt công suất siêu nhanh BOOSTER
 • Tính năng chiên, xào rán, hâm nóng
 • Mặt kính Kanger vát cạnh, chịu nhiệt
 • Ðiều khiển cảm ứng dạng trượt SLIDE
 • Tính năng chia sẽ công suất

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Chức năng chống tràn
 • Chức năng hẹn giờ, khóa phím trẻ em
 • Chức năng tạm dừng khi đun nấu PAUSE
 • Chức năng tự ngắt bếp khi không có nồi
 • Chức năng an toàn bảo vệ bếp khi quá nhiệt, quá áp
 • Chức năng cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
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Made In ThaiLand
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BẾP CẢM ỨNG TỪ BẾP CẢM ỨNG TỪ

MODEL: LT - 035 IR

Giá chính thức: 13.900.000 VNÐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 • Công suất lò phải : 2000 W
 • Công suất lò trái : 2000 W + Booster 2400 W
 • Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
 • Kích thước khoét đá : 680 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Bếp hỗn hợp 1 từ + 1 điện
 • Lò phải mâm nhiệt E.G.O Hi - Light ( 2 vòng nhiệt )
 • Công nghệ INVERTER Tiết kiệm điện năng
 • Cảm ứng điều khiển thông minh SLIDE
 • Chức năng chia sẽ nhiệt độ
 • Mặt kính Kanger vát cạn, chịu nhiệt

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Chức năng tạm dừng khi đun nấu PAUSE
 • Hệ thống an toàn bảo vệ bếp khi quá nhiệt, quá áp
 • Chức năng hẹn giờ và khóa bàn phím an toàn
 • Tự động ngắt bếp khi không có xoong, nồi ( bên từ )
 • Chức năng cảnh báo dư nhiệt cho vùng nấu
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Made In ThaiLand

MODEL: GS 545 I MODEL: GS 545 IH

Giá chính thức: 9.900.000 VNÐ Giá chính thức: 9.900.000 VNÐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 • Công suất lò phải : 2000 W
 • Công suất lò trái : 2000 W
 • Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
 • Kích thước khoét đá : 680 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Bếp cảm ứng từ 2 vùng nấu
 • Mặt kính Kanger vát cạnh, chịu nhiệt
 • Ðiều khiển cảm ứng trượt SLIDE
 • Công nghệ biến tần INVERTER Tiếp kiệm điện
 • Tính năng BOOSTER siêu nhanh
 • Tự nhận diện vùng nấu

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Khóa phím trẻ em
 • Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp
 • Tự động tắt bếp khi không có nồi
 • Chức năng chống tràn
 • Chức năng hẹn giờ riêng biệt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp : 220 - 240 V /50 - 60 Hz
 • Công suất lò phải : 2400 W
 • Công suất lò trái 2000 W
 • Kích thước mặt kính 730 x 430 mm
 • Kích thước khoét lỗ : 680 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Bếp hỗn hợp 1 từ + 1 hồng ngoại
 • Mặt kính Kanger vát cạnh, chịu nhiệt
 • Mâm nhiệt E.G.O Hi - Light ( 2 vòng lửa)
 • Công nghệ biến tần INVERTER
 • Tự nhận diện vùng nấu
 • Chức năng BOOSTER siêu nhanh

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Tự động tắt bếp khi không có nồi ( bên từ )
 • Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp
 • Chức năng hẹn giờ, khóa phím trẻ em
 • Chức năng chống tràn
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Technology Malaysia Technology Malaysia

MODEL: LT - 035 I

Giá chính thức: 13.900.000 VNÐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 • Công suất lò phải : 2000 W + Booster 2400 W
 • Công suất lò trái : 2000 W + Booster 2400 W
 • Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
 • Kích thước khoét lỗ : 680 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Bếp cảm ứng từ 2 vùng nấu
 • Mặt kính Kanger vát cạnh, chịu nhiệt
 • Chức năng BOOSTER Siêu nhanh
 • Sử dụng công nghệ biến tần INVERTER
 • Cảm ứng điều khiển thông minh SLIDE
 • Chức năng chia sẽ nhiệt

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Tự động ngắt bếp khi không có xoong , nồi
 • Cảnh báo dư nhiệt cho vùng nấu
 • Chức năng hẹn giờ và khóa phím an toàn
 • Chức năng tạm dừng PAUSE
 • Hệ thống an toàn bảo vệ bếp khi quá nhiệt, quá áp
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Made In ThaiLand
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BẾP CẢM ỨNG TỪ BẾP CẢM ỨNG TỪ

MODEL: LT - G 68 I MODEL: LT - G 68 IH

Giá chính thức: 0.000.000 VNÐ Giá chính thức: 0.000.000 VNÐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 • Công suất lò phải : 2000 W + Booster 2400 W
 • Công suất lò trái : 2000 W + Booster 2400 W
 • Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
 • Kích thước khoét lỗ : 680 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Bếp cảm ứng từ 2 vùng nấu
 • Mặt kính Kanger vát cạnh, chịu nhiệt
 • Sử dụng công nghệ biến tần INVERTE tiếp kiệm điện
 • Kích hoạt công suất siêu nhanh BOOSTER
 • Ðiều khiển cảm ứng trượt SLIDE
 • Tự ngắt bếp khi xoong, nồi rời khỏi vùng nấu

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Chức năng cảnh báo dư nhiệt cho vùng nấu
 • Chức năng chống tràn
 • Chức năng khóa phím trẻ em
 • Chức năng hẹn giờ
 • Hệ thống an toàn bảo vệ khi quá nhiệt, quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 • Công suất lò trái : 2000 W
 • Công suất lò phải : 2000 W
 • Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
 • Kích thước khoét lỗ : 680 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Bếp hỗn hợp 1 từ + 1 hồng ngoại
 • Sử dụng công nghệ INVERTER siêu tiếp kiệm điện
 • Kích hoạt công suất siêu nhanh BOOSTER
 • Mân nhiệt E.G.O Hi - Light ( hai vòng lửa )
 • Mặt kính Kanger vát cạnh, chịu nhiệt
 • Ðiều khiển cảm ứng thông minh cho từng vùng nấu

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Hệ thống bảo vệ khi quá nhiệt, quá áp
 • Chức năng chống tràn
 • Khóa phím trẻ em
 • Chức năng hẹn giờ cho từng vùng nấu
 • Chức năng chia sẽ nhiệt
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MODEL: LT - A 2 II

Giá chính thức: 17.800.000 VNÐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 • Công suất lò phải : 2000 W
 • Công suất lò trái : 2000 W
 • Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
 • Kích thước khoét lỗ : 690 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Bếp cảm ứng từ 2 vùng nấu
 • Mặt kính SHOTT CERAN Vát cạn, chịu nhiệt
 • Ðiều khiển cảm ứng thông minh với 9 cấp độ nấu
 • Công nghệ tiếp kiệm điện INVERTER
 • Mâm từ tự nhận biết kích cỡ nồi
 • Tính năng BOOSTER siêu nhanh

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Chức năng hẹn giờ thông minh cho từng vùng nấu
 • Chức năng chống tràn
 • Chức năng khóa phím trẻ em
 • Hệ thống bảo vệ khi quá nhiệt, quá áp
 • Chức năng chia sẻ nhiệt
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MODEL: LT - S 2 II

Giá chính thức: 16.990.000 VNÐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 • Công suất lò trái : 2000 W
 • Công suất lò phải : 2000 W
 • Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
 • Kích thước khoét lỗ : 690 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Bếp cảm ứng từ 2 vùng nấu
 • Mặt kính EUROKERA vát cạnh, chịu nhiệt
 • Sử dụng công nghệ biến tần INVERTER
 • Tính năng BOOSTER siêu nhanh
 • Ðiều khiển cảm ứng thông minh với 9 cấp độ

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Tự động tắt bếp khi không có nồi
 • Chức năng cảm biến chống tràn
 • Chức năng hẹn giờ, khóa bàn phím trẻ em
 • Chức năng chống tràn
 • Hệ thống an toàn khi quá nhiệt, quá tải
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BẾP CẢM ỨNG TỪ BẾP CẢM ỨNG TỪ

MODEL: LT - A 2 IH

Giá chính thức: 17.800.000 VNÐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 • Công suất lò trái : 2000 W
 • Công suất lò phải : 2200 W
 • Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
 • Kích thước khoét lỗ : 690 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Bếp hỗn 1 từ + 1 hồng ngoại
 • Mặt kính SHOTT CERAN vát cạnh, chịu nhiệt
 • Công nghệ tiếp kiệm điện INVERTER
 • Mâm nhiệt E.G.O Hi - Light (hai vòng lửa)
 • Tự động tắt bếp khi không có nồi (bếp bên từ)

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Hệ thống bảo vệ khi quá nhiệt quá, quá áp
 • Chức năng chống tràn
 • Chức năng khóa phím trẻ em
 • Chức năng hẹn giờ thông minh cho từng vùng nấu
 • Chức năng cảnh báo dư nhiệt
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MODEL: LT - B 2 IH

Giá chính thức: 14.500.000 VNÐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp : 220 - 240 V / 50 -60 Hz
 • Công suất lò trái : 2000 W
 • Công suất lò phải : 2200 W
 • Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
 • Kích thước khoét lỗ : 690 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Bếp hỗn hợp 1 từ + 1 hồng ngoại
 • Mặt kính EUROKERA vát cạnh, chịu nhiệt
 • Công nghệ biến tần INVERTER
 • Mâm nhiệt E.G.O Hi - Light ( hai vòng nhiệt )
 • Phím điều khiển với 9 cấp độ nấu

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Chức năng hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu
 • Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp
 • Tự động ngắt bếp khi không có nồi ( lò bên từ )
 • Chức năng hẹn giờ và khóa phím trẻ em
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MODEL: LT - B 2 II

Giá chính thức: 14.500.000 VNÐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp : 220 - 240 W / 50 - 60 Hz
 • Công suất lò phải : 2000 W
 • Công suất lò trái : 2000 W
 • Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
 • Kích thước khoét lỗ : 690 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Bếp cảm ứng từ 2 vùng nấu
 • Mặt kính EUROKERA vát cạnh, chịu nhiệt
 • Ứng dụng công nghệ INVERTER tiếp kiệm điện
 • Phím điều khiển thông minh với 9 cấp độ nấu
 • Tính năng BOOSTER siêu nhanh

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp
 • Chức năng hẹn giờ và khóa phím trẻ em
 • Tự nhận diện vùng nấu
 • Chức năng cảm biến chống tràn

430

690 390

730

60

MODEL: LT - S 2 IH

Giá chính thức: 16.990.000 VNÐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 • Công suất lò trái : 2000 W
 • Công suất lò phải : 2200 W
 • Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
 • Kích thước khoét lỗ : 690 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Bếp hỗn hợp 1 từ + 1 hồng ngoại
 • Mặt kính EUROKERA vát cạnh, chịu nhiệt
 • Mâm hồng ngoại E.G.O Hi - light (hai vòng nhiệt)
 • Phím điều khiển cảm ứng thông minh với 9 cấp độ
 • Công nghệ biến tần INVERTE

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Chức năng chia sẽ nhiệt
 • Chức năng chống tràn
 • Chức năng khóa phím trẻ em
 • Hệ thống an toàn bảo vệ khi quá nhiệt, quá áp
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BẾP GAS

MODEL: BẾP GAS ÂM LT - 722MODEL: LT - 02GT

Giá chính thức: 7.680.000 VNÐGiá chính thức: 10.800.000 VNÐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Kích thước mặt kính : 750 x 450 mm
 • Kích thước khoét đá : 680 x 380 mm
 • Lượng gas tiêu thụ : 0.03 kg / lò / h
 • Hệ thống đánh lửa bằng IC ( Sử dụng pin )

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Bếp gas âm : hai lò nấu
 • Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt dày 8 mmm
 • Khay Inox 304, chống han rỉ
 • Bát, pép chia lửa bằng đồng

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Chức năng cảm biến ngắt gas tự động, an toàn
 • Bộ chế đánh lửa Made In ITALY
 • Kiềng gang đúc siêu bền

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp : 220-240 V / 50 - 60 Hz
 • Công suất bếp từ : 2000W
 • Kích thước mặt kính : 730x430mm
 • Kích thước khoét lỗ : 710x400mm
 • Kết cấu khung vỏ: Bằng thép 

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Bếp đôi : 1 Từ + 1 Gas
 • Mặt kính bằng kính Ceramic cường lực 8mm 
 • Công nghệ biến tần Inverter
 • Chức năng hẹn giờ, khóa phím trẻ em
 • Bên Gas có pép chia lửa bằng đồng của Horisun, khay chống 
tràn Inox cao cấp

 • Kiếng gang đúc siêu bền
 • Chế đánh lửa và kim cảm ứng MADE IN ITALY

450
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BẾP GAS

 • LỬA ÐỎ
 Kiểm tra bếp, họng, chỉnh gió

 • KHÔNG ÐÁNH ÐƯỢC LỬA
 Kiểm tra IC, pin, sứ

 • KHÔNG GIỮ ÐƯỢC LỬA 
 Kiểm tra cảm ứng, cắt bớt lò xo

 • KHÔNG RA GAS 
 Kiểm tra bình gas, khóa gas, củ chế

Stufa A Gas Sản phẩm bếp gas âm cao cấp Latino được 
sản xuất trên dây truyền hiện đại áp dụng công 
nghệ tiên tiến nhất. Bộ bát pép chia lửa được 
làm bằng đồng, họng bếp gas được sản xuất 
trên công nghệ hợp kim mạ đồng chống han rỉ.

Technology Italya Technology Italya
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BẾP GAS BẾP GAS

MODEL: BẾP GAS ÂM LT - 712MODEL: BẾP GAS ÂM LT - 732

Giá chính thức: 6.800.000 VNÐGiá chính thức: 7.680.000 VNÐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
 • Kích thước khoét đá : 680 x 380 mm
 • Lượng gas tiêu thụ : 0.03 kg / lò / h

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Bếp gas âm : hai lò nấu
 • Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt dày 8 mm
 • Khay Inox 304, chống han rỉ
 • Bộ bát , pép chia lửa bằng đồng
 • Pép hầm riêng biệt, tiếp kiệm gas

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Bộ đánh lửa bằng IC, dễ dàng sử dụng
 • Bộ cảm biến ngắt gas tự động, an toàn
 • Kiềng gang đúc chống trượt, siêu bền

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Kích thước mặt kính : 750 x 450 mm
 • Kích thước khoét đá : 680 x 380 mm
 • Lượng gas tiêu thụ : 0.03 kg / lò / h

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Bếp gas âm : hai lò nấu
 • Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt dày 8 mm
 • Khay Inox 304, chống han rỉ
 • Bộ bát , pép chia lửa bằng đồng
 • Pép hầm riêng biệt, tiếp kiệm gas

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Hệ thống đánh lửa bằng IC, dễ dàng sử dụng
 • Chức năng cảm biến ngắt gas tự động an toàn
 • Kiềng gang đúc chống trượt, siêu bền
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MODEL: BẾP GAS ÂM LT - 757

Giá chính thức: 6.800.000 VNÐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
 • Kích thước khoét đá : 680 x 380 mm
 • Lượng gas tiêu thụ : 0.03 kg / lò / h

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Mặt kính chịu nhiệt, chịu lực dày 8 mm
 • Kiềng gang đúc chống trượt, siêu bền
 • Khay Inox 304 cao cấp, không rỉ
 • Mặt kính tráng gương, sang trọng
 • Họng hợp kim mạ đồng

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Tính năng cảm ứng ngắt gas tự động, an toàn
 • Bộ bát, pép chia lửa bằng đồng
 • Hệ thống đánh lửa bằng IC

MODEL: BẾP GAS ÂM LT - 752

Giá chính thức: 5.200.000 VNÐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
 • Kích thước khoét đá : 680 x 380 mm
 • Lượng gas tiêu thụ : 0.03 kg / lò / h

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Pép chia lửa bằng đồng
 • Pép hầm riêng biệt
 • Họng bếp được làm bằng gang siêu bền
 • Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt dày 8 mm
 • Khay Inox cao cấp

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Bộ đánh lửa bằng IC, dễ dàng sử dụng
 • Bộ cảm biến ngắt gas tự động, an toàn
 • Kiềng gang đúc chống trượt, siêu bền
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BẾP GAS

MODEL: BẾP GAS ÂM LT - 756MODEL: BẾP GAS ÂM LT - 727

Giá chính thức: 4.890.000 VNÐGiá chính thức: 4.280.000 VNÐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
 • Kích thước khoét đá : 680 x 380 mm
 • Lượng gas tiêu thụ : 0.03 kg / lò / h

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt dày 8 mm
 • Pép chia lửa bằng đồng
 • Khay Inox chống tràn
 • Kiềng gang đúc, chống trượt, siêu bền

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Hệ thống đánh lửa bằng IC, sử dụng dễ dàng
 • Hệ thống cảm ứng ngắt gas tự động, an toàn
 • Họng bếp được sản xuất bằng gang đúc

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
 • Kích thước khoét đá : 680 x 380 mm
 • Lượng gas tiêu thụ : 0.03 kg / lò / h

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Kiềng phủ men cao cấp chống rỉ
 • Mặt kính chịu lực chịu nhiệt
 • Mâm pép Sabaf của Italy
 • Bộ chia lửa sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu
 • Khay Inox cao cấp

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • Tính năng cảm ứng ngắt gas tự động, an toàn
 • Hệ thống đánh lửa bằng IC, nhẹ nhàng sử dụng

Technology Italya Technology Italya
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Công suất hút : 1200 m3/h
 • Ðèn Halogen sang trọng, siêu sáng
 • Ống thoát 150 mm, độ ồn <48 Db
 • Lưới lọc mỡ Aluminum 5 lớp dễ dàng vệ sinh 
 • Kích thước : 1100 x 900 x 371 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Ðiều khiển bằng phím bấm với 3 tốc độ
 • Máy hút treo độc lập, thiết kế sang trọng hiện đại
 • Chất liệu Inox cao cấp
 • Hệ thống hút xả bằng đường ống thoát
 • Ðộng cơ tuabin đôi

HÚT MÙI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Công suất hút : 1200 m3/h
 • Ðèn Led sang trọng, siêu sáng
 • Ống thoát 150 mm, độ ồn <48 Db
 • Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp 
 • Kích thước : 700 x 367 x 371 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Kính vát sang trọng hiện đại theo phong cách châu Âu
 • Ðiều khiển cảm ứng kỹ thuật số với 3 tốc độ
 • Hệ thống hút xả bằng đường ống thoát
 • Ðộng cơ tuabin đôi
 • Kiểu dáng toa kính (treo áp tường)

MODEL:  MÁY HÚT MÙI LT - 887 MODEL: MÁY HÚT MÙI ÐẢO LT - L05

Giá chính thức: 12.500.000 VNÐ Giá chính thức: 14.900.000 VNÐ

1200

HÚT MÙI
Hoods

 • KHÔNG CHẠY 
 Kiểm tra nguồn điện, mạch nguồn, cầu chì, tụ, động cơ

 • KHÔNG SÁNG ÐÈN
 Kiểm tra phím bấm, bóng đèn

 • KÊU TO, HÚT YẾU
 Kiểm tra lá gió, than khử mùi bị bít, đường ống bị thu nhỏ,  
 ống bị gấp nhiều góc cua, đường ống quá dài
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HÚT MÙI

MODEL:  MÁY HÚT MÙI LT - T 05 / 70 / 90

Giá chính thức: 9.680.000 / 9.880.00 VNÐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðộng cơ tuabin đôi
 • Công suất hút : 1200 m3 / h
 • Ðộ ồn < 48 Db, ống thoát 150 mm
 • Kích thước máy : 700 mm
 • Hệ thống đèn Led chiếu sáng

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Kiểu dáng tum kính
 • Chất liệu Inox cao cấp, mặt kính trước Acrylic đen
 • Lưới lọc bằng thanh Inox 304 dễ dàng vệ sinh
 • Hút xả tuần hoàn bằng đường ống và than hoạt tính
 • Ðiều khiển phím bấm với 3 cấp độ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðộng cơ : tuabin đôi
 • Công suất hút : 1200 m3 /h
 • Ðèn Led chiếu sáng tiếp kiệm điện
 • Ðộ ồn : < 48 Db
 • Ống thoát : 150 mm
 • Kích thước sản phẩm : 700 x 900 x 285 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Thiết kế theo kiểu dáng châu âu, sang trọng
 • Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp, dễ dàng vệ sinh
 • Chất liệu bằng Inox cao cấp
 • Ðiều khiển cảm ứng với 3 tốc độ
 • Hệ thống hút xả bằng đường ống và than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðộng cơ tuabin đôi
 • Công suất hút : 1200 m3 / h
 • Ðộ ồn < 48 Db, ống thoát 150 mm
 • Kích thước máy : 700 mm
 • Hệ thống đèn Led chiếu sáng

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Hút xả tuần hoàn bằng đường ống thoát và than hoạt tính
 • Kiểu dáng tum kính
 • Chất liệu Inox đen cao cấp, sang trọng
 • Ðiều khiển bằng màn hình Led cảm ứng với 3 tốc độ
 • Lưới lọc bằng thanh Inox 304

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðộng cơ tuabin đôi
 • Công suất hút : 1200 m3 / h
 • Hệ thống đèn Led chiếu sáng
 • Ðộ ồn : < 48 Db, ống hút 150 mm
 • Kích thước 700 x 480 x 900 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Chất liệu làm bằng Inox cao cấp
 • Lưới lọc mỡ bằng thanh Inox 304 dễ dàng vệ sinh
 • Ðiều khiển bằng phím bấm với 3 tốc độ
 • Kiểu dáng tum kính
 • Hệ thống hút xả bằng đường ống và than hoạt tính

MODEL:  MÁY HÚT MÙI LT - 78 70 MODEL: MÁY HÚT MÙI LT - 88 70

Giá chính thức: 5.800.000 VNÐ Giá chính thức: 7.200.000 VNÐ

MODEL: MÁY HÚT MÙI LT - 68 70

Giá chính thức: 5.600.000 VNÐ

HÚT MÙI
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HÚT MÙI

MODEL:  MÁY HÚT MÙI LT - C09 / 70

Giá chính thức: 6.890.000 VNÐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðộng cơ tuabin đôi
 • Công suất hút : 1200 m3 / h
 • Ðộ ồn <48 Db, ống thoát 150 mm
 • Hệ thống chiếu sáng bằng đèn Led
 • Kích thước máy 700

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Kiểu dáng tum kính
 • Sản phẩm được sản xuất bằng chất liệu Inox cao cấp
 • Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp siêu bền
 • Sang trọng với điều khiển phím bấm cảm ứng 3 tốc độ
 • Hệ thống tuần hoàn hút xả bằng đường ống và than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Kích thước sản phẩm : 700 mm
 • Công suất hút : 1200 m3 / h
 • Ðộ ồn < 48 Db, ống hút 150 mmm
 • Hệ thống chiếu sáng bằng đèn Led

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Chất liệu làm bằng Inox cao cấp
 • Hệ thống điều khiển bằng phím bấm với 3 tốc độ
 • Hệ thống hút xả tuần hoàn bằng đường ống và than hoạt tính
 • Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp Aluminium
 • Ðộng cơ tuabin đôi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Kích thước máy : 700 / 900
 • Công suất hút : 1200 m3 / h
 • Ðộ ồn < 48 Db, ống thoát 150 mm
 • Ðộng cơ tuabin đôi
 • Hệ thống chiếu sáng bằng đèn Led

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Sản phẩm được sản xuất bằng Inox cao cấp
 • Ðiều khiển phím dạng bấm với 3 tốc độ
 • Hút khử mùi bằng than hoạt tính và đường ống thoát
 • Lưới lọc bằng nhôm Aluminium 5 lớp
 • Kiểu dáng tum kính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Kích thước sản phẩm : 700 mm
 • Công suất hút : 1200 m3 / h
 • Ðộ ồn < 48 Db, ống hút 150 mm
 • Hệ thống chiếu sáng bằng đèn Led

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Sản phẩm được làm bằng chất liệu Inox cao cấp
 • Lưới lọc mỡ bằng thanh Inox 304
 • Ðộng cơ tuabin đôi
 • Hệ thống hút xả tuần hoàn bằng đường ống và than hoạt tính
 • Hệ thống điều khiển bằng phím bấm với 3 tốc độ

MODEL:  MÁY HÚT MÙI LT - C08 / 70 MODEL: MÁY HÚT MÙI LT - C06 / 70 / 90

Giá chính thức: 7.680.000 VNÐ Giá chính thức: 6.580.000 / 6.780.000 VNÐ

MODEL: MÁY HÚT MÙI LT - HB 68 / 70

Giá chính thức: 0.000.000 VNÐ

HÚT MÙI

10
00

305

500

273

700

80
0

294

500

310

700

10
00

305

500

273

700

80
0

294

500

310

700-900

1200 1200 1200

Technology MalaysiaTechnology Malaysia Technology MalaysiaTechnology Malaysia



40 41

HÚT MÙI

MODEL:  MÁY HÚT MÙI LT - C05 / 90

Giá chính thức: 5.880.000 VNÐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðộng cơ tuabin đôi
 • Công suất hút 1200m3 / h
 • Ðộ ồn < 48 Db, đường ống thoát 150 mm
 • Hệ thống chiếu sáng bằng đèn Led
 • Kích thước máy 700 / 900 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Kiểu dáng tum kính
 • Sản phẩm được sản xuất bằng chất liệu Inox cao cấp
 • Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp siêu bền
 • Sang trọng với điều khiển phím bấm cảm ứng 3 tốc độ
 • Hệ thống tuần hoàn hút xả bằng đường ống và than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Kích thước máy 900
 • Ðộng cơ tuabin đôi
 • Công suát hút 1200m3 / h
 • Ðộ ồn < 48 Db, ống thoát 150 mm
 • Hệ thống chiếu sáng bằng đèn Led

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Sản phẩm được sản xuất bằng chất liệu Inox cao cấp
 • Hệ thống điều khiển dạng phím bấm với 3 tốc độ
 • Lưới lọc mỡ bằng nhôm Aluminium 5 lớp
 • Hút khử mùi bằng than hoạt tính hoặc đường ống thoát
 • Kiểu dáng máy tum kính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðộng cơ tuabin đôi lõi đồng
 • Công suất hút : 1200m3 / h
 • Ðộ ồn < 48 Db, đường ống thoát 150 mm
 • Hệ thống chiếu sáng bằng đèn Haloge siêu bền
 • Kích thước máy 700 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Phím điều khiển dạng trượt Slide với 3 cấp độ
 • Tính năng hẹn giờ lên đến 60 s
 • Lưới lọc được làm bằng Inox 304
 • Hút khử mùi bằng đường ống thoát
 • Sản phẩm được làm bằng Inox cao cấp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðộng cơ tuabin đôi
 • Công suất hút 1200m3 / h
 • Ðộ ồn < 48 Db, ống thoát 150 mm
 • Hệ thống chiếu sáng bằng đèn Led
 • Kích thước máy 700 / 900 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Kiểu dáng máy tum kính
 • Lưới lọc mỡ bằng nhôm Aluminium 5 lớp
 • Hệ thống điều khiển dạng phím bấm với 3 tốc độ
 • Hút khử mùi bằng than hoạt tính hoặc đường ống thoát
 • Sản phẩm được sản xuất bằng chất liệu Inox cao cấp

MODEL:  MÁY HÚT MÙI LT - C05 / 70 / 90 
Black

MODEL: MÁY HÚT MÙI LT - C10 / 70

Giá chính thức: 5.680.000 / 5.780.000 VNÐ Giá chính thức: 5.990.000 VNÐ

MODEL: MÁY HÚT MÙI LT - C07 / 70 / 90

Giá chính thức: 5.880.000 VNÐ
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HÚT MÙI

MODEL:  MÁY HÚT MÙI LT - 70 K10 MODEL:  MÁY HÚT MÙI LT - 70 F26

Giá chính thức: 0.00.000 VNÐ Giá chính thức: 5.780.000 VNÐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðộng cơ tuabin đôi
 • Ðộ ồn < 48 Db, đường ống thoát 150 mm
 • Công suất hút 1200 m3 / h
 • Kích thước máy 700 / 900 mm
 • Ðèn Led 1.5 W tiếp kiệm điện

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Chất liệu làm bằng Inox cao cấp
 • Phím điều khiển 2 tốc độ
 • Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp
 • Hút khử mùi bằng đường ống thoát

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðộng cơ tuabin đôi
 • Hệ thống chiếu sáng bằng đèn Led
 • Công suất hút 1200 m3 / h
 • Ðộ ồn < 48 Db, đường ống thoát 150 mm
 • Kích thước máy 700 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Sản phẩm được làm bằng chất liệu Inox cao cấp
 • Lưới lọc được làm bằng thanh Inox 304
 • Ðiều khiển dạng phím bấm với 3 tốc độ
 • Hút, khử mùi bằng đường ống thoát hoặc than hoạt tính
 • Kiểu dáng máy tum kính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðộng cơ tuabin đôi
 • Hệ thống chiếu sáng bằng đèn Led
 • Công suất hút 1200 m3 / h
 • Ðộ ồn < 48 Db, đường ống thoát 150 mm
 • Kích thước máy 700 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Sản phẩm được làm bằng chất liệu Inox cao cấp
 • Lưới lọc được làm bằng thanh Inox 304
 • Ðiều khiển dạng phím bấm với 3 tốc độ
 • Hút, khử mùi bằng đường ống thoát hoặc than hoạt tính
 • Kiểu dáng máy tum kính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Hệ thống chiếu sáng bằng đèn Led
 • Công suất hút : 1200 m3 / h
 • Ðộng cơ tuabin đôi
 • Ðộ ồn < 48 Db , đường ống thoát 150 mm
 • Kích thước máy 700 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Phím điều khiển dạng phím bấm với 3 tốc độ
 • Sản phẩm được làm bằng chất liệu Inox cao cấp
 • Hút, khử mùi bằng than hoạt tính hoặc đường ống thoát
 • Lưới lọc mỡ bằng nhôm Aluminium 5 lớp
 • Kiểu dáng máy tum kính

MODEL:  MÁY HÚT MÙI LT - C03 / 70 / 90

Giá chính thức: 4.480.000 / 4.580.000 VNÐ

MODEL: MÁY HÚT MÙI LT - 70 K9

Giá chính thức: 5.680.000 VNÐ
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HÚT MÙI

MODEL:  MÁY HÚT MÙI LT - 7002 SYP

Giá chính thức: 3.800.000 VNÐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Sản phẩm được thiết kế với 2 động cơ hút
 • Công suất hút 800 m3 / h
 • Ðộ ồn < 48 Db, ống thoát 120 mm
 • Lưới lọc mỡ Aluminium 3 lớp
 • Kích thước sản phẩm 700 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Thân máy được làm bằng chất liệu Inox cao cấp
 • Ðiều khiển dạng phím bấm với 3 tốc độ
 • Hệ thống hút xả bằng đường ống hoặc than hoạt tính
 • Công suất động cơ 2 x 100 W

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Lưới lọc mỡ Aluminium 5 lớp
 • Ðộng cơ tuabin đôi
 • Ðộ ồn < 48Db , đường ống thoát 120 mm
 • Công suất hút 750m3 / h
 • Kích thước máy 700 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Sản phẩm được làm bằng chất liệu Inox
 • Phím điều khiển với 2 tốc độ
 • Hút, khử mùi bằng đường ống thoát
 • Kiểu dáng âm tủ

MODEL:  MÁY HÚT MÙI LT - D05 I / 70

Giá chính thức: 3.580.000 VNÐ

HÚT MÙI

1200 1200

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Lưới lọc mỡ Aluminium 5 lớp siêu bền
 • Ðộ ồn < 48 Db, đường ống thoát 120 mm
 • Công suất hút 800 m3 / h
 • Kích thước máy 700 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Chất liệu bằng Inox cao cấp
 • Bàn phím điều khiển với 3 tốc độ
 • Hút, khử mùi bằng đường ống thoát
 • Kiểu dáng âm tủ

MODEL: MÁY HÚT MÙI RÚT LT - 700 T

Giá chính thức: 4.800.000 VNÐ
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Sản phẩm được làm bằng 2 động cơ
 • Công suất hút 800 m3 / h
 • Ðộ ồn < 48Db, đường ống thoát 120 mm
 • Lưới lọc mỡ Aluminium 3 lớp
 • Kích thước sản phẩm 700 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Phím điều khiển dạng phím bấm với 3 tốc độ
 • Sản phẩm được làm bằng chất liệu Inox cao cấp
 • Hút, khử mùi bằng than hoạt tính hoặc đường ống thoát
 • Lưới lọc mỡ bằng nhôm Aluminium 5 lớp
 • Kiểu dáng máy tum kính

MODEL: MÁY HÚT MÙI LT - D05 B / 70

Giá chính thức: 3.480.000 VNÐ

1200
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MODEL:  MÁY HÚT MÙI LT - 270 I

Giá chính thức: 3.580.000 VNÐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Sản phẩm được thiết kế với 2 động cơ hút
 • Lưới lọc Aluminium 5 lớp
 • Cộng suất hút 800 m3 / h
 • Ðộ ồn < 48 Db, đường ống thoát 120 mm
 • Kích thước sản phẩm 700 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Ðiều khiển phím bấm với 3 tốc độ
 • Thân máy được làm bằng Inox cao cấp
 • Hút, xả bằng đường ống thoát hoặc than hoạt tính
 • Công suất động cơ 2 x 100 W

HÚT MÙI

LÒ NƯỚNG
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Sản phẩm được thiết kế với 2 động cơ hút
 • Lưới lọc mỡ Aluminium 5 lớp
 • Công suất hút 800 me / h
 • Ðộ ồn < 48 Db, đường ống thoát 120 mm
 • Kích thước sản phẩm 700 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Công suất động cơ 2 x 100 W
 • Ðiều khiển dạng phím bấm với 3 tốc độ
 • Hệ thống hút xả bằng đường ống hoặc than hoạt tính
 • Thân máy được làm bằng thép phủ sơn tĩnh điện

MODEL: MÁY HÚT MÙI LT - 270 B

Giá chính thức: 3.480.000 VNÐ

1200
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MODEL:  LÒ NƯỚNG LT - 401

Giá chính thức: 11.800.00 VNÐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Ðiện áp : 220 - 240 V / 50 Hz
 • Công suất : 2450 W
 • Kích thước sản phẩm : 650 x 570 x 665 mm
 • Dung tích : 60 L
 • Nhiệt độ nướng 50 - 250oC
 • Hệ thống cửa kính với 2 lớp cách nhiệt
 • Kích thước khoét tủ: 56 x 58 cm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Ðiều khiển cơ học với 4 chức năng
 • Chức năng làm sạch dễ dàng
 • Tính năng nướng, rã đông thực phẩm
 • Hệ thống đèn chiếu sáng bên trong khoang lò nướng
 • Tính năng quạt tự làm mát
 • Mặt kính cường lực

LÒ NƯỚNG
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BỘ NỒI

THÔNG SỐ VÀ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Thân được làm bằng Inox 201 cao cấp
 • Nắp nồi bằng vung kính, quai nồi được làm bằng thép đúc
 • Giữ nhiệt và truyền nhiệt tốt với 3 lớp đáy
 • Bề mặt trong và ngoài bóng đẹp
 • Sản phẩm tuyệt đối an toàn cho người sử dụng
 • Kích thước nồi : 18, 20, 24 (cm)
 • Kích thước chảo : 24 cm

THÔNG SỐ VÀ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Bộ nồi cao cấp Latino
 • Dùng được cho tất cả các loại bếp
 • Chất liệu: Inox 403 an toàn
 • Khả năng chịu ăn mòn cực cao
 • Kích thước nồi: 16, 18, 20, 24 (cm)
 • Màu sắc: màu bạc

THÔNG SỐ VÀ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 • Dùng được cho tất cả các loại bếp
 • Chất liệu: Inox 430 an toàn
 • Khả năng chịu ăn mòn cực cao
 • Kích thước nồi: 18, 20, 22, 24 (cm)
 • Màu sắc: màu bạc

MODEL: BỘ NỒI LT-LUXURY

MODEL: LT - 999

MODEL: LT - 888

Giá chính thức: 2.350.00 VNÐ

Giá chính thức: 6.000.00 VNÐ

Giá chính thức: 5.000.00 VNÐ

Technology Germany

Technology Germany

Technology Germany



VĂN PHÒNG ÐIỀU HÀNH MIỀN BẮC

Ðịa chỉ : LK 627-628 Khu Giếng Sen, La Khê Hà Ðông Hà Nội
Ðiện thoại : 0909 100 177 - 0918 001 718

VĂN PHÒNG ÐIỀU HÀNH MIỀN TRUNG

Ðịa chỉ : Lô B2 - 17, KDC Phước lý, Hoàng Minh, Q. Liên Chiều, TP. Ðà Nẵng
Ðiện thoại : 0905 496 576

VĂN PHÒNG ÐIỀU HÀNH MIỀN NAM

Ðịa chỉ : Số 39 - Ðường Nguyễn giản Thanh - P.15, Q.10, TP. Hồ Chí Minh
Ðiện thoại : 0906 659 787

Hotline: 0909 100 177
Website : Latino.com.vn


