
Lorca là thương hiệu 
thiết bị nhà bếp được đăng 
ký bản quyền tại Cộng 
Hòa Liên Bang Đức Số 
302019106704 do cục Sở 
Hữu Trí Tuệ Cộng Hòa Liên 
Bang Đức cấp và đăng ký 
nhãn hiệu Số:230698 tại 
Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt 
Nam (Thương Hiệu sở hữu 
bởi Việt Nam) nổi bật với 
những sản phẩm cao cấp 
mang những đặc trưng hoàn 
hảo của phong cách Châu 
Âu.

Quí khách có thể truy cập 
website https://lorca.vn  bạn 
sẽ tìm thấy thông tin đăng 
ký của thương hiệu Lorca 
tại Cộng Hoà Liên Bang 
Đức

Thöông Hieäu Lorca Ñaõ Ñöôïc Baûo Hoä Taïi CHLB Ñöùc

PROTECTED TRADEMARK 
IN GERMANY

https://lorca.de

Chúng tôi luôn tự hào là nhà cung cấp hàng đầu về thiết bị 
nhà bếp tại Việt Nam. Với tất cả sự chuyên nghiệp và tâm 
huyết, tinh thần sáng tạo không ngừng nỗ lực đổi mới đầu 
tư vào nghiên cứu phát triển sản phẩm hoàn hảo về công 
nghệ có độ tin cậy cao. Chúng tôi luôn đón đầu các xu thế 
mới về thiết bị.
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Made In Germany

INDUCTION
BẾP TỪ

Bếp từ Lorca giải pháp làm nên những món 
ăn hoàn hảo

NGUỒN GỐC XUẤT XỨ

Bếp từ Lorca có nguồn gốc xuất 
xứ rõ ràng được thể hiện trên 
mặt kính và tem dán dưới đáy 
bếp cho các thông tin cụ thể về 
nơi sản xuất, thông số kỹ thuật 
một cách chi tiết với các giấy tờ 
chứng nhận CO (xuất xứ), CQ 
(chất lượng).

SAVE TIME

Lorca đem đến cho bạn công cụ 
nấu ăn thông minh tiết kiệm thời 
gian ngắn hơn rất nhiều với mức 
tiêu thụ năng lượng thấp hơn 
đáng kể.

CÔNG NGHỆ INVERTER

Đột phá mới về công nghệ G5 
thích hợp với món ninh hầm hoặc 
soup, sẽ cần thời gian lâu hơn 
bằng cách làm nóng dần thức 
ăn. Tính năng này năng lượng 
được phân bổ đều hơn, thay cho 
việc tác động mạnh tại một điểm. 
Giảm thiểu được năng lượng tiêu 
thụ.

TÍNH NĂNG BOOSTER

Có hầu hết trong các model của 
bếp từ Lorca. Điều này cho phép 
bếp hoạt động một cách đáng 
kinh ngạc chỉ mất 1,45 phút để 
đun sôi một lít nước từ 200C - 
900C.

CÀI ĐẶT THỜI GIAN

Đồng hồ đếm ngược được thiết 
lập lên đến 99 phút, khi được 
thiết lập bếp sẽ tự tắt trong 
khoảng thời gian đó. Sẽ có tiếng 
“Bíp” báo hiệu món ăn của bạn 
đã được nấu xong.

STOP AND GO

Tạm dừng và hoạt động tiếp: 
Tính năng “pause” cho phép tạm 
dừng và giữ nguyên tất cả các 
chức năng đang cài đặt sẽ được 
kích hoạt.

STEAM, STEW, STIR FRY

Rán, Hầm, Hấp như menu có 
sẵn giúp việc nấu ăn trở nên 
nhanh chóng và trở nên dễ dàng 
hơn bao giờ hết

Dẫn đầu công nghệ Smart Inverter

Lorca nấu ăn là đơn giản

KHÓA AN TOÀN
Khoá an toàn trẻ em giúp ngăn 
ngừa trường hợp bếp vô tình kích 
hoạt.
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SCHOTT CERAN - Vẻ đẹp cứng rắn

Ở trung tâm sống động của căn bếp, bạn 
cần một mặt bếp phẳng đẹp sang trọng, 
tráng lệ, nhưng phải cứng rắn đủ để có thể 
đặt bất cứ nồi, chảo, quánh... lên trên để 
có thể nấu ăn. Schott Ceran mang vẻ đẹp 
sống động, kiêu hãnh nhưng đầy cứng 
rắn. Chúng tôi gọi đó là vẻ đẹp cứng rắn. 
Một vẻ đẹp chỉ có ở Schott Ceran

SCHOTT CERAN - Chịu lực chịu nhiệt

Sản phẩm Kính Schott Ceran được sản 
xuất bằng thuỷ tinh chịu lực với độ cứng 
cực cao. Điều đó  giúp kính chịu được 
nhiệt độ mà bất kể công nghệ gia nhiệt 
nào được sử dụng bên dưới nó. Vì thế 
kính mang một vẻ đẹp vô song, ngày qua 
ngày, và bền bỉ trong nhiều năm.

Đây là lý do tại sao chúng tôi đã lựa chọn 
SCHOTT CERAN cho bếp từ cao cấp: 

SCHOTT CERAN - và thời gian

Schott Ceran khẳng định sự vượt trội, 
sức bền bỉ khi bị muối, mắm, dầu ăn.. 
rơi vãi trên bề mặt mà ko ảnh hưởng tới 
chất lượng cũng như bề mặt của kính.  
Khi nói đến Schott Ceran người ta không 
chỉ nói đến tính hiệu quả, sức bền của bếp 
mà nó còn làm cho căn bếp của gia đình 
bạn sang trọng, nổi bật và sống động.

Hơn cả một cái tên đó là lời hứa và sự cam kết

Bảo hành 6 năm cho mặt kinh Schott Ceran

LORCA tin vào chất lượng
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LCI 809D   Xuất xứ: Made in Germany (Đức)

Giá đề xuất: 24.990.000 VND

710
410

730

730430

  TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
  Mặt kính Schott Ceran phủ Saphia vát cạnh bo viền kim loại, Made in Germany
 Chức năng hâm nóng Warming 
 Chức năng tạm dừng Pause
 Tính năng tự nhận nồi
 Bàn phím điều khiển trượt Slide, 9 mức công suất + booster
 Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 99 phút
 Công nghệ G5 Smart Inverter tiết kiệm 35% điện năng
 Công nghệ Vô Cực Infinite Cooking

 TÍNH NĂNG AN TOÀN
 Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
 Tự động tắt bếp khi không có nồi (Pot detection)
 Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching off
 Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp  
 Tính năng chống tràn bàn phím Overflood Protection
 Khoá an toàn trẻ em Child Lock

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 Điện áp 220V / 50 Hz
 Phải: Ø230mm /2300W, booster 3000W
 Trái: Ø230mm  /2300W, booster 3000W
 Tổng công suất chia sẻ: 3700W
 Kích thước: 730x430x70 mm
 Kích thước khoét đá: 710 x 410mm

Dimensions
Kích thước

BẾP TỪ
INDUCTION HOBS

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết
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LCI 809P   Xuất xứ: Made in Germany (Đức)

Giá đề xuất:  23.890.000 VND

 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 Mặt kính Schott Ceran vát cạnh, Made in Germany
 Chức năng hâm nóng Warming 
 Chức năng tạm dừng Pause
 Tính năng tự nhận nồi
 Bàn phím điều khiển trượt Slide, 9 mức công suất + booster
 Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 99 phút
 Công nghệ G5 Smart Inverter tiết kiệm 35% điện năng
 Công nghệ Vô Cực Infinite Cooking

 TÍNH NĂNG AN TOÀN
 Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
 Tự động tắt bếp khi không có nồi (Pot detection)
 Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp   
 Tính năng chống tràn bàn phím Overflood Protection
 Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching off
 Khoá an toàn trẻ em Child Lock

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 Điện áp 220V / 50 Hz
 Phải: Ø230mm /2300W, booster 3000W
 Trái: Ø230mm  /2300W, booster 3000W
 Tổng công suất chia sẻ: 3700W
 Kích thước: 730x430x70 mm
 Kích thước khoét đá: 710 x 410mm

710
410

730

730430

Dimensions
Kích thước

BẾP TỪ
INDUCTION HOBS

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết

12 13



Made In Germany

 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 Mặt kính Schott Ceran vát cạnh, Made in Germany
 Sử dụng linh kiện EGO nhập khẩu 100% Made In Germany
 Chức năng hâm nóng Warming nhiều mức. 
 Tính năng tự nhận nồi
 Bàn phím điều khiển trượt Slide, 9 mức công suất + booster
 Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 99 phút
 Công nghệ G5 Smart inverter tiết kiệm 35% điện năng

 TÍNH NĂNG AN TOÀN
 Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
 Tự động tắt bếp khi không có nồi (Pot detection)
 Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp 
 Tính năng chống tràn bàn phím Overflood Protection
 Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching off
 Tự động khoá  an toàn trẻ em Child Lock

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 Điện áp 220V / 50 Hz
 Phải: Ø260mm /2600W, booster: 3700W
 Trái: Ø210mm /2300W, booster: 3700W, Ø145mm/1400W, booster: 2200W
 Kích thước: 600x520x60 mm
 Kích thước khoét đá: 555 x 485 mm

LCI 360                   Xuất xứ: Germany (Đức)

Giá đề xuất:  25.890.000 VND

Dimensions
Kích thước

BẾP TỪ
INDUCTION HOBS

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết
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LCI 365 VN                                                        Việt Nam

Giá đề xuất:  14.890.000 VND

 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 Mặt kính Schott Ceran vát cạnh, Germany
 Chức năng hâm nóng Warming nhiều mức
 Tính năng tự động nhận nồi
 Bàn phím điều khiển trượt Slide, 9 mức công suất + booster
 Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 99 phút
 Công nghệ Smart inverter tiết kiệm 35% điện năng
 Sử dụng Chip Siemens IGBT 20A

TÍNH NĂNG AN TOÀN
 Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
 Khoá an toàn trẻ em Child lock
 Tự động tắt bếp khi không có nồi (Pot detection)
 Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching off
 Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp 
 Tính năng chống tràn bàn phím Overflood Protection

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 Điện áp 220V-240V/50-60Hz
 Trái trên: Ø210mm /1800W, booster 2000W
 Tráii dưới: Ø145mm /1800W, booster 2000W
 Phải: Ø260mm  /2000W, booster 2400W
 Kích thước (dài x rộng x cao): 590x520x70 mm
 Kích thước khoét đá: 560 x 490mm

Dimensions
Kích thước

BẾP TỪ
INDUCTION HOBS

590

560
490

590

70

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết
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LCI 309                                   Xuất xứ: Germany (Đức)

Giá đề xuất:  24.790.000 VND

Made In Germany

 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 Mặt kính Schott Ceran vát cạnh, Made in Germany
 Sử dụng linh kiện EGO nhập khẩu 100% Made In Germany
 Chức năng hâm nóng Warming nhiều mức 
 Tính năng tự nhận nồi
 Bàn phím điều khiển trượt Slide, 9 mức công suất + booster
 Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 99 phút
 Công nghệ G5 Smart inverter tiết kiệm 35% điện năng

TÍNH NĂNG AN TOÀN
 Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
 Tự động tắt bếp khi không có nồi (Pot detection)
 Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp 
 Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching off
 Tính năng chống tràn bàn phím Overflood Protection
 Tự động Khoá an toàn trẻ em Child Lock

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 Điện áp 220V / 50 Hz
 Phải: Ø260mm /2600W, booster 3700W
 Trái: Ø210mm  /2300W, booster 3700W
 Giữa: Ø145mm /1400W, booster 2200W
 Kích thước: 750x450x60 mm
 Kích thước khoét đá: 710 x 410mm

710
410

730

730430

Dimensions
Kích thước

BẾP TỪ
INDUCTION HOBS

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết
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75.08011.542

LCI 809                                          Xuất xứ: Germany (Đức)

Giá đề xuất:  21.390.000 VND

   TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Mặt kính Schott Ceran vát cạnh, Made in Germany
 • Sử dụng linh kiện EGO nhập khẩu 100% Made In Germany
 • Tính năng nấu thông minh Heat up time Automatic
 • Chức năng hâm nóng Warming nhiều mức
 • Chức năng dừng bếp tạm thời Pause
 • Tính năng tự  nhận nồi
 • Bàn phím điều khiển trượt Slider, 9 mức công suất + booster
 • Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 99 phút
 • Công nghệ G5 Smart Inverter tiết kiệm 35% điện năng

   TÍNH NĂNG AN TOÀN
 • Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
 • Khoá an toàn trẻ em Child lock
 • Tự động tắt bếp khi không có nồi (Pot detection)
 • Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching off
 • Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp 
 • Tính năng chống tràn bàn phím Overflood Protection

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Điện áp 220V / 50 Hz
 • Phải: 2300W/ booster 3700W
 • Trái: 2300W/ booster 3700W
 • Kích thước: 750x450x60 mm
 • Kích thước khoét đá: 685 x 385mm

Dimensions
Kích thước

BẾP TỪ
INDUCTION HOBS

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết
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LCI 829                                                                   Made In Spain

Giá đề xuất:  19.850.000 VND

 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 Mặt kính Schott Ceran vát cạnh, Germany
 Tính năng nấu thông minh Heat up time Automatic
 Tính năng tự nhận nồi
 Bàn phím điều khiển trượt Slide, 9 mức công suất + booster
 Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 99 phút
 Công nghệ G5 Smart Inverter tiết kiệm 35% điện năng

 TÍNH NĂNG AN TOÀN
 Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
 Khoá an toàn trẻ em Child lock
 Tự động tắt bếp khi không có nồi (Pot detection)
 Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching off
 Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
 Tính năng chống tràn bàn phím Overflood Protection

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 Bếp trái: bếp nấu lớn  với chức năng nấu nhanh (booster) Ø270/2.300W (max 

3.000W)
 Bếp phải: vùng bếp chức năng nhanh (booster) Ø220/2.300W (max 3.000W)
 Kích thước bề mặt: 770x450 mm
 Kích thước khoét đá: 720x420 mm

Dimensions
Kích thước

BẾP TỪ
INDUCTION HOBS

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết
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72.08040.801

P P

LCI-809 PLUS

B O O S T E R

I N V E R T E R

I N D U C T I O N

B O O S T E R

I N V E R T E R

I N D U C T I O N

LCI 809 PLUS                    (LK.EGO - Germany)

Giá đề xuất:  16.890.000 VND

 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 Mặt kính Schott Ceran vát cạnh, Germany
 Linh kiện EGO
 Tính năng nấu thông minh Heat up time Automatic
 Chức năng hâm nóng Warming
 Tính năng dừng bếp tạm thời Pause
 Tính năng tự nhận nồi
 Bàn phím điều khiển trượt Slider, 9 mức công suất + booster
 Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 99 phút
 Công nghệ B4 Smart inverter tiết kiệm 35% điện năng

TÍNH NĂNG AN TOÀN
 Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
 Khoá an toàn trẻ em Child lock
 Tự động tắt bếp khi không có nồi (Pot detection)
 Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching off
 Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
 Tính năng chống tràn bàn phím Overflood Protection

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 Điện áp 220V / 50 Hz
 Phải: 2300W/ booster 3000W
 Trái: 2300W/ booster 3000W
 Kích thước (dài x rộng x cao): 750x450x60 mm
 Kích thước khoét đá: 685 x 385mm

Dimensions
Kích thước

BẾP TỪ
INDUCTION HOBS

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết
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I N V E R T E R

I N D U C T I O N

B O O S T E R

I N V E R T E R

I N D U C T I O N

B O O S T E R

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P
Min Med Max

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P
Min Med Max

8 8 8 8 8 8

72.08044.303

LCI 918                                            (LK.EGO - Germany)

 Giá cđề xuất:  16.390.000 VND

 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 Mặt kính Schott Ceran vát cạnh, Germany
 Sử dụng linh kiện EGO
 Bàn phím trượt slider với 9 mức công suất + Booster
 Chức năng nấu cơm Rice
 Tính năng tự nhận nồi
 Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 99 phút
 Tích hợp hiển thị thông tin tiêu thụ điện năng
 Công nghệ B4 Smart Inverter tiếp kiện 35% điện năng

TÍNH NĂNG AN TOÀN
 Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
 Khoá an toàn trẻ em Child lock
 Tự động tắt bếp khi không có nồi (Pot detection)
 Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching off
 Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
 Tính năng chống tràn bàn phím Overflood Protection

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 Điện áp 220V / 50 Hz
 Phải: 2300W/ booster 3000W
 Trái: 2300W/ booster 3000W
 Kích thước (dài x rộng x cao): 730x430x60 mm
 Kích thước khoét đá: 670 x 380mm

Dimensions
Kích thước

BẾP TỪ
INDUCTION HOBS

730

730

430

430

380
670

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết
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888

L C I - 9 3 9

72.08044.302

I N V E R T E R I N V E R T E R

LCI 939                                  (LK.EGO - Germany)

Giá đề xuất:  15.590.000 VND

 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 Mặt kính Schott Ceran vát cạnh, Germany
 Sử dụng linh kiện EGO
 Bàn phím cảm ứng Touch Control siêu nhạy cả khi tay ướt
 Chức năng booster nấu siêu nhanh
 Tính năng tự nhận nồi
 Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 9 giờ 59 phút
 Công nghệ B4 Smart Inverter tiếp kiện 35% điện năng

TÍNH NĂNG AN TOÀN
 Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
 Khoá an toàn trẻ em Child lock
 Tự động tắt bếp khi không có nồi (Pot detection)
 Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching off
 Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
 Tính năng chống tràn bàn phím Overflood Protection

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 Điện áp 220V / 50 Hz
 Phải: 2300W/ booster 3000W
 Trái: 2300W/ booster 3000W
 Kích thước (dài x rộng x cao): 730x430x60 mm
 Kích thước khoét đá: 670 x 380mm

Dimensions
Kích thước

BẾP TỪ
INDUCTION HOBS

730

730

430

430

380
670

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết
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MIXED INDUCTION
BẾP HỖN HỢP ĐIỆN TỪ
Bếp điện từ Lorca: Ý tưởng chắp cánh cho sự 
sáng tạo dễ dàng hơn

VƯỢT TRỘI VỀ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT KẾ: 

Sử dụng mâm nhiệt  danh tiếng của cộng hòa liên bang Đức kết hợp với 
công nghệ G5 . Bếp từ Lorca sử dụng mâm từ  có ưu điểm vượt trội với khả 
năng sinh nhiệt nhanh và đều, giúp cho thức ăn chín nhanh hơn và giữ trọn vẹn chất 
dinh dưỡng, rút ngắn tối đa thời gian đun nấu so với các dòng bếp từ thông thường 
khác.

NGUỒN GỐC XUẤT XỨ

Bếp điện từ Lorca có nguồn gốc 
xuất xứ rõ ràng được thể hiện 
trên mặt kính và tem dán dưới 
đáy bếp cho các thông tin cụ 
thể về nơi sản xuất, thông số kỹ 
thuật một cách chi tiết với các 
giấy tờ chứng nhận CO (xuất xứ), 
CQ (chất lượng).

DỄ DÀNG SỬ DỤNG
Phím cảm ứng hiển thị chi tiết 
đảm bảo chính xác về công suất 
cho bếp khi sử dụng.

TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG
Bếp sẽ tự động bật tắt để duy trì 
mức công suất mà bạn lựa chọn. 
Nhiệt dư của bếp sẽ được duy trì 
khi bạn tắt bếp sẽ phù hợp với 
từng món ăn.

THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

Lorca sử dụng vật liệu tự nhiên 
hạn chế ảnh hưởng đến môi 
trường.

CÀI ĐẶT THỜI GIAN

Đồng hồ đếm ngược được thiết 
lập lên đến 99 phút , khi được 
thiết lập bếp sẽ tự tắt trong 
khoảng thời gian đó. Sẽ có tiếng 
“Bíp” báo hiệu món ăn của bạn 
đã được nấu xong.

KHÓA AN TOÀN
Khoá an toàn trẻ em giúp ngăn 
ngừa trường hợp bếp vô tình kích 
hoạt.
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LCE 306                               Xuất xứ: Made In Spain

Giá đề xuất:  22.890.000 VND

 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 Mặt kính Schott Ceran vát cạnh chịu lực chịu nhiệt, Germany
 Tính năng nấu thông minh Heat up time Automatic
 Tính năng tự nhận nồi
 Bàn phím điều khiển trượt Slide, 9 mức công suất + booster
 Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 99 phút
 Công nghệ G5 Smart Inverter tiết kiệm 35% điện năng

 TÍNH NĂNG AN TOÀN
 Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
 Khoá an toàn trẻ em Child lock
 Tự động tắt bếp khi không có nồi (Pot detection)
 Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching off
 Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
 Tính năng chống tràn bàn phím Overflood Protection

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 3 vùng nấu: 02 vùng từ - 01vùng điện
 Bếp phải: Bếp từ với chế độ booster: Ø220/2.3 00W (max. 3.000 W)
 Bếp trái: 1 bếp điện high light 3 vòng nấu: Ø270/2.700W; Ø210/1.950W; 

140/1.050 W
 Bếp giữa: 1 bếp từ, Ø180/1.400W
 Kích thước bề mặt: 770x450 mm
 Kích thước lỗ khoét đá: 720 x420 mm

Dimensions
Kích thước

BẾP HỖN HỢP ĐIỆN TỪ
MIXED INDUCTION HOBS

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết
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BẾP HỖN HỢP ĐIỆN TỪ
MIXED INDUCTION HOBS

720
420

LCE 307                                                     Xuất xứ: Malaysia

Giá đề xuất:  15.790.000 VND

 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 Mặt kính Schott Ceran vát cạnh 

chịu lực chịu nhiệt, Germany
 Bàn phím điều khiển cảm ứng 

Touch Control, 9 mức công suất 
+ booster

 Hẹn giờ độc lập cho từng vùng 
nấu, thời gian hẹn đến 99 phút

 Chức năng năng Ecook hâm nóng
 Chức năng Stop and Go: tạm 

dừng (pause) và hoạt động tiếp
 Công nghệ Inverter tiết kiệm 35% 

điện năng
 Tính năng tự nhận nồi

 TÍNH NĂNG AN TOÀN
 Tự động tắt bếp sau 10 giây khi bị nước tràn mặt 

kính Overflood Protection
 Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
 Khoá an toàn trẻ em Child lock
 Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
 Tự tắt bếp khi không có nồi (Pot ditection)
 Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching 

off

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 Công suất lò trái: 2000W, booster 2400W 

Công suất lò giữa: 1200W, booster 1800W
 Công suất lò phải: 800W+800W+800W = 2400W
 Voltage(V) Frequency (Hz): 220-240/50
 Kích thước mặt bếp: 750 X450mm
 Kích thước khoét đá: 720x420mm

Dimensions
Kích thước

LCI 307                                             Xuất xứ: Malaysia

Giá đề xuất:  13.290..000 VND

LCI-307Inver ter

INDUCTION BOOSTER

INDUCTION BOOSTER

INDUCTION BOOOSTER

P O W E R

Dimensions
Kích thước

BẾP TỪ
INDUCTION HOBS

730
430

750

70

750450

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết

 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 Mặt kính Kanger vát cạnh chịu lực 

chịu nhiệt
 Chức năng hâm nóng Warming 

nhiều mức
 Tính năng tự động nhận nồi
 Bàn phím điều khiển trượt Slide, 9 

mức công suất + booster
 Hẹn giờ độc lập cho từng vùng 

nấu, thời gian hẹn đến 99 phút
 Công nghệ Smart inverter tiết 

kiệm 35% điện năng

 TÍNH NĂNG AN TOÀN
 Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
 Khoá an toàn trẻ em Child lock
 Tự động tắt bếp khi không có nồi (Pot detection)
 Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching 

off
 Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp 
 Tính năng chống tràn bàn phím Overflood 

Protection

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 Điện áp 220V-240V/50-60Hz
 Phải: Ø260mm /1800W, booster 2000W
 Trái: Ø210mm  /2000W, booster 2400W
 Giữa: Ø145mm /1800W, booster 2000W
 Kích thước (dài x rộng x cao): 750x450x70 mm
 Kích thước khoét đá: 730 x 430mm
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730

730

675
395

LCE 877                                                       Xuất xứ: Malaysia

Giá đề xuất:  13.890.000 VND

 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 Mặt kính Ceramic chịu nhiệt Schott 

Ceran vát cạnh, Germany
 Bụng bếp bằng Nhôm sáng 

bóng(Aluminium) chống ô-xi hoá
 Bàn phím điều khiển trượt Slider, 9 

mức công suất + booster
 Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, 

thời gian hẹn đến 99 phút
 Chức năng Inverter hâm nóng 

nhiều mức
 Tính năng tự nhận nồi
 Tính năng Stop and Go: tạm dừng 

(pause) và hoạt động tiếp
 Công nghệ Inverter tiết kiệm 35% 

điện năng

 TÍNH NĂNG AN TOÀN 
 Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual 

heat
 Khoá an toàn trẻ em Child lock
 Tự động tắt bếp khi không có nồi (Pot 

detection)
 Tự động tắt bếp khi để quên Automatic 

switching off
 Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
 Tính năng chống tràn bàn phím Overflood 

Protection

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 Công suất lò trái: 2000W, booster 2400W
 Công suất lò phải:1200W+1200W = 

2400W
 Voltage(V) Frequency (Hz): 220-240/50
 Kích thước mặt bếp: 730 X420mm
 Kích thước khoét đá: 675x395mm

BẾP HỖN HỢP ĐIỆN TỪ
MIXED INDUCTION HOBS

Dimensions
Kích thước

395
675

LCI 877                                            Xuất xứ: Malaysia

Giá đề xuất:  13.890.000 VND

 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 Mặt kính Ceramic chịu nhiệt Schott Ceran vát 

cạnh, Germany
 Bụng bếp bằng Nhôm sáng bóng(Aluminium) 

chống ô-xi hoá
 Bàn phím điều khiển trượt Slider, 9 mức công 

suất + booster
 Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian 

hẹn đến 99 phút
 Chức năng Inverter hâm nóng nhiều mức
 Tính năng tự nhận nồi
 Tính năng Stop and Go: tạm dừng (pause) và 

hoạt động tiếp
 Công nghệ Inverter tiết kiệm 35% điện năng

 TÍNH NĂNG AN TOÀN
 Tự động tắt bếp sau 10 giây khi bị nước tràn mặt 

kính Overflood Protection
 Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
 Khoá an toàn trẻ em Child lock
 Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
 Tự tắt bếp khi không có nồi (Pot ditection)
 Tự động tắt bếp khi để quên Automatic 

switching off

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 Công suất lò trái: 2000W, booster 2400w
 Công suất lò phải: 2000W, booster 2400w
 Voltage(V) Frequency (Hz): 220-240/50
 Kích thước mặt bếp: 730 X420mm
 Kích thước  khoét đá: 675x395mm

Dimensions
Kích thước

BẾP TỪ
INDUCTION HOBS

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết
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INVERTER

BOOSTER

INVERTER

BOOSTER

LCI-877 PLUS

P P

 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 Mặt kính Schott Ceran vát cạnh, Germany
 Bụng bếp bằng Nhôm sáng bóng(Aluminium) 

chống ô-xi hoá
 Bàn phím điều khiển trượt Slider, 10 mức công 

suất + booster
 Chức năng tạm dừng (Pause) và hoạt động tiếp
 Chức năng Rán (Stir Fry), Hấp(Steam), Hầm 

(Stew)
 Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian 

hẹn đến 99 phút
 Chức năng Inverter hâm nóng
 Tính năng tự nhận nồi
 Công nghệ Inverter tiết kiệm 35% điện năng
 Sử dụng Chip Siemens IGBT 20A

 TÍNH NĂNG AN TOÀN
 Tự động tắt bếp sau 10 giây khi bị nước tràn mặt 

kính Overflood Protection
 Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
 Khoá an toàn trẻ em Child lock
 Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
 Tự tắt bếp khi không có nồi (Pot ditection)
 Tự động tắt bếp khi để quên Automatic 

switching off

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 Công suất lò trái: 2000W, booster 2400W
 Công suất lò phải: 2000W, booster 2400W
 Voltage(V) Frequency (Hz): 220-240/50
 Kích thước mặt bếp: 730 X420mm
 Kích thước  khoét đá: 690x390mm

Dimensions
Kích thước

BẾP TỪ
INDUCTION HOBS

LCI 877 VN                                                    Việt Nam

Giá đề xuất:  13.790.000 VND

730

730

690
390

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết
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Kính vi tinh thể Kanger được làm bằng vật liệu đặc biệt  . Vật liệu này được đặc 
trưng bởi khả năng chống lão hóa tốt và có thể được làm nóng hoặc làm lạnh 
nhanh trong môi trường nhiệt độ cao nhất định. 

Kính Kanger có hệ số giãn nở nhiệt thấp và khả năng chống sốc nhiệt tốt. Nó 
có thể được xử lý thành các kích cỡ khác nhau. Nó được phát triển đặc biệt cho 
việc sử dụng các loại bếp. 

Kính Kanger có tính thấm từ mạnh và khả năng dẫn nhiệt, chịu nhiệt độ cao, 
độ bóng tốt, cảm giác tay tinh tế và kết cấu mịn.

Kính Kanger thân thiện với môi trường và không thay đổi màu sắc hoặc biến 
dạng khi sử dụng lâu dài.

Dễ lau chùi, kiểu dáng và thanh lịch, vì vậy kính vi tinh Kanger được người tiêu 
dùng ưa chuộng.

THUỘC TÍNH VẬT LÝ CHÍNH:

 Độ giãn nở nhiệt gần như bằng không
 Ổn định nhiệt độ và độ bền tốt
 Độ ổn định cơ học cao
 Hệ thống truyền hồng ngoại được tối ưu hóa
 Độ dẫn nhiệt thấp
 Chống sốc nhiệt mạnh

Bảo hành 6 năm cho mặt kinh Kanger

LORCA tìm giải pháp phù hợp hơn

40 41



LCI 806                                            Xuất xứ: Malaysia

Giá đề xuất:  12.390.000 VND

 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 Mặt kính Kanger phủ sapphire vát cạnh bo 

viền kim loại
 Bụng bếp bằng Nhôm sáng bóng(Aluminium) 

chống ô-xi hoá
 Bàn phím điều khiển trượt Slider, 9 mức công 

suất + booster
 Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian 

hẹn đến 99 phút
 Chức năng Inverter hâm nóng nhiều mức
 Tính năng tự nhận nồi
 Công nghệ Inverter tiết kiệm 35% điện năng

 TÍNH NĂNG AN TOÀN
 Tự động tắt bếp sau 10 giây khi bị nước tràn mặt 

kính Overflood Protection
 Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
 Khoá an toàn trẻ em Child lock
 Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
 Tự tắt bếp khi không có nồi (Pot ditection)
 Tự động tắt bếp khi để quên Automatic 

switching off

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 Công suất lò trái: 2000W, booster 2400w
 Công suất lò phải: 2000W, booster 2400w
 Voltage(V) Frequency (Hz): 220-240/50
 Kích thước mặt bếp: 730 X420mm
 Kích thước khoét đá: 675x395mm

Dimensions
Kích thước

730

730

675
395

BẾP TỪ
INDUCTION HOBS

LCE 806                                                     Xuất xứ: Malaysia

Giá đề xuất:  12.390.000 VND

 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 Mặt kính Kanger phủ sapphire vát 

cạnh bo viền kim loại
 Bụng bếp bằng Nhôm sáng 

bóng(Aluminium) chống ô-xi hoá
 Bàn phím điều khiển trượt Slider, 9 

mức công suất + booster
 Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, 

thời gian hẹn đến 99 phút
 Chức năng Inverter hâm nóng 

nhiều mức
 Tính năng tự nhận nồi
 Công nghệ Inverter tiết kiệm 35% 

điện năng

 TÍNH NĂNG AN TOÀN 
 Tự động tắt bếp sau 10 giây khi bị nước 

tràn mặt kính Overflood Protection
 Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual 

heat
 Khoá an toàn trẻ em Child lock
 Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
 Tự tắt bếp khi không có nồi (Pot ditection)
 Tự động tắt bếp khi để quên Automatic 

switching off

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 Công suất lò trái: 2000W, booster 2400W
 Công suất lò phải: 1200W+1200W = 

2400W
 Voltage(V) Frequency (Hz): 220-240/50
 Kích thước mặt bếp: 730 X420mm
 Kích thước khoét đá:675 x 395mm

BẾP HỖN HỢP ĐIỆN TỪ
MIXED INDUCTION HOBS

Dimensions
Kích thước 730

730

675
395

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết
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 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 Mặt kính Kanger chịu lực chịu nhiệt, vát cạnh
 Bụng bếp bằng Nhôm sáng bóng(Aluminium) 

chống ô-xi hoá
 Bàn phím điều khiển trượt Slider, 10 mức công 

suất + booster
 Chức năng tạm dừng (Pause) và hoạt động tiếp
 Chức năng Rán (Stir Fry), Hấp(Steam), Hầm 

(Stew)
 Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian 

hẹn đến 99 phút
 Chức năng Warming 3 mức
 Tính năng tự nhận nồi
 Công nghệ Inverter tiết kiệm 35% điện năng
 Sử dụng Chip Siemens IGBT 20A

 TÍNH NĂNG AN TOÀN
 Tự động tắt bếp sau 10 giây khi bị nước tràn mặt 

kính Overflood Protection
 Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
 Khoá an toàn trẻ em Child lock
 Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
 Tự tắt bếp khi không có nồi (Pot ditection)
 Tự động tắt bếp khi để quên Automatic 

switching off

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 Công suất lò trái: 2000W, booster 2400W
 Công suất lò phải: 2000W, booster 2400W
 Voltage(V) Frequency (Hz): 220-240/50
 Kích thước mặt bếp: 730 X420mm
 Kích thước khoét đá: 690x390mm

Dimensions
Kích thước

LCI-806 VN 

BẾP TỪ
INDUCTION HOBS

LCI 806 VN                                         Việt Nam

Giá đề xuất:  11.290.000 VND

730

730

690
390

TA 1008 VN                                                Việt Nam

Giá đề xuất  8.390.000 VND

 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 Mặt kính Kanger chịu lực chịu nhiệt
 Bụng bếp bằng kẽm tráng kiềm (zinC) chống gỉ
 Bàn phím điều khiển trượt Slider 9 mức công 

suất
 Chức năng booster nấu siêu nhanh 
 Chức năng Pause tạm dừng và hoạt động tiếp
 Chức năng giữ ấm warming 3 mức
 Chức năng hẹn giờ tắt thông minh.
 Tính năng tự nhận nồi
 Công nghệ Inverter tiết kiệm 35% điện năng
 Sử dụng Chip Siemens IGBT 20A

 TÍNH NĂNG AN TOÀN
 Tự động tắt bếp sau 10 giây khi bị nước tràn mặt 

kính Overflood Protection
 Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
 Khoá an toàn trẻ em Child lock
 Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
 Tự tắt bếp khi không có nồi (Pot ditection)
 Tự động tắt bếp khi để quên Automatic 

switching off

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 Công suất lò trái: 2000W, booster: 2400W
 Công suất lò phải: 2000W, booster: 2400W
 Voltage(V) Frequency (Hz): 220-240/50
 Kích thước bề mặt: 730x420 mm
 Kích thước khoét đá: 675x395mm

Dimensions
Kích thước
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BẾP TỪ
INDUCTION HOBS

710

710

675
395

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết
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730

730

675
395

LCI 886                                           Xuất xứ: Malaysia

Giá đề xuất:  9.390.000 VND

 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 Mặt kính Kanger chịu lực chịu nhiệt vát 2 cạnh 

dài, bo góc
 Bụng bếp bằng kẽm tráng kiềm (zinC) chống gỉ
 Chức năng booster nấu siêu nhanh
 Chức năng giữ ấm Inverter
 Bàn phím điều khiển trượt Slider 9 mức công 

suất
 Tính năng tự nhận nồi
 Chức năng hẹn giờ tắt thông minh độc lập từng 

vùng nấu
 Công nghệ Inverter tiết kiệm 35% điện năng

 TÍNH NĂNG AN TOÀN
 Tự động tắt bếp sau 10 giây khi bị nước tràn mặt 

kính Overflood Protection
 Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
 Khoá an toàn trẻ em Child lock
 Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
 Tự tắt bếp khi không có nồi (Pot ditection)
 Tự động tắt bếp khi để quên Automatic 

switching off

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 Công suất lò trái: 2000W, booster: 2400W
 Công suất lò phải: 2000W, booster: 2400W
 Voltage(V) Frequency (Hz): 220-240/50
 Kích thước bề mặt: 730x420 mm
 Kích thước khoét đá: 675x395mm

Dimensions
Kích thước

BẾP TỪ
INDUCTION HOBS

730

730

675
395

LCE 886                                                     Xuất xứ: Malaysia

Giá đề xuất:  9.390.000 VND

 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 Mặt kính Kanger chịu lực chịu nhiệt 

vát 2 cạnh dài, bo góc
 Bụng bếp bằng kẽm tráng kiềm (zinC) 

chống gỉ
 Chức năng booster nấu siêu nhanh
 Chức năng giữ ấm Inverter
 Bàn phím điều khiển trượt Slider 9 

mức công suất
 Tính năng tự nhận nồi
 Chức năng hẹn giờ tắt thông minh độc 

lập từng vùng nấu
 Công nghệ Inverter tiết kiệm 35% 

điện năng

 TÍNH NĂNG AN TOÀN 
 Tự động tắt bếp sau 10 giây khi bị nước tràn 

mặt kính Overflood Protection
 Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
 Khoá an toàn trẻ em Child lock
 Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
 Tự tắt bếp khi không có nồi (Pot ditection)
 Tự động tắt bếp khi để quên Automatic 

switching off

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 Công suất lò trái: 2000W, booster: 2400W
 Công suất lò phải: 1200W+1200W= 2400W
 Voltage(V) Frequency (Hz): 220-240/50
 Kích thước bề mặt: 730x420 mm
 Kích thước khoét đá: 675x395 mm

Dimensions
Kích thước

BẾP HỖN HỢP ĐIỆN TỪ
MIXED INDUCTION HOBS

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết
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710

710

675
395

TA 1006 PLUS                     Xuất xứ: Trung Quốc

Giá đề xuất:  7.690.000 VND

 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
Mặt kính Kanger chịu lực chịu nhiệt
 Bụng bếp bằng kẽm tráng kiềm (zinC) chống gỉ
 Bàn phím điều khiển trượt Slider 9 mức công 

suất
 Chức năng booster nấu siêu nhanh 
 Chức năng giữ ấm warming 3 mức
 Chức năng hẹn giờ tắt thông minh.
 Tính năng tự nhận nồi
 Công nghệ Inverter tiết kiệm 35% điện năng

 TÍNH NĂNG AN TOÀN
 Tự động tắt bếp sau 10 giây khi bị nước tràn mặt 

kính Overflood Protection
 Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
 Khoá an toàn trẻ em Child lock
 Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
 Tự tắt bếp khi không có nồi (Pot ditection)
 Tự động tắt bếp khi để quên Automatic 

switching off

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 Công suất lò trái: 2000W, booster: 2400W
 Công suất lò phải: 2000W, booster: 2400W
 Voltage(V) Frequency (Hz): 220-240/50
 Kích thước bề mặt: 730x420 mm
 Kích thước khoét đá: 675x395mm

Dimensions
Kích thước

BẾP TỪ
INDUCTION HOBS

730

730

675
395

TA-1006EC PLUS                             Xuất xứ: Trung Quốc

Giá đề xuất:  7.690.000 VND

 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 Bếp hỗn hợp 2 vùng nấu 1 từ 1 hồng 

ngoại
 Mặt kính Kanger chịu lực chịu nhiệt
 Bụng bếp bằng kẽm tráng kiềm (zinC) 

chống gỉ
 Bàn phím điều khiển trượt Slider 9 

mức công suất
 Chức năng booster nấu siêu nhanh 
 Chức năng giữ ấm warming 3 mức
 Chức năng hẹn giờ tắt thông minh.
 Tính năng tự nhận nồi
 Công nghệ Inverter tiết kiệm 35% 

điện năng

 TÍNH NĂNG AN TOÀN 
 Tự động tắt bếp sau 10 giây khi bị nước tràn 

mặt kính Overflood Protection
 Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
 Khoá an toàn trẻ em Child lock
 Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
 Tự tắt bếp khi không có nồi (Pot ditection)
 Tự động tắt bếp khi để quên Automatic 

switching off

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 Công suất lò trái: 2000W, booster: 2400W
 Công suất lò phải: 1200W+1200W= 2400W
 Voltage(V) Frequency (Hz): 220-240/50
 Kích thước bề mặt: 730x420 mm
 Kích thước khoét đá: 675x395 mm

Dimensions
Kích thước

BẾP HỖN HỢP ĐIỆN TỪ
MIXED INDUCTION HOBS

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết
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710

710

675
395

TA 1006C                                    Xuất xứ: Trung Quốc

Giá đề xuất:  7.290.000 VND

 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 Mặt kính Kanger chịu lực chịu nhiệt
 Bụng bếp bằng kẽm tráng kiềm (zinC) chống gỉ
 Bàn phím điều khiển cảm ứng Touch Control 9 

mức công suất
 Chức năng booster nấu siêu nhanh 
 Chức năng giữ ấm warming 3 mức
 Chức năng hẹn giờ tắt thông minh.
 Tính năng tự nhận nồi
 Công nghệ Inverter tiết kiệm 35% điện năng

 TÍNH NĂNG AN TOÀN
 Tự động tắt bếp sau 10 giây khi bị nước tràn mặt 

kính Overflood Protection
 Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
 Khoá an toàn trẻ em Child lock
 Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
 Tự tắt bếp khi không có nồi (Pot ditection)
 Tự động tắt bếp khi để quên Automatic 

switching off

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 Công suất lò trái: 2000W
 Công suất lò phải: 2000W
 Voltage(V) Frequency (Hz): 220-240/50
 Kích thước bề mặt: 730x420 mm
 Kích thước khoét đá: 675x395 mm

Dimensions
Kích thước

BẾP TỪ
INDUCTION HOBS

730

730

675
395

TA-1006EC

TA1006EC                                             Xuất xứ: Trung Quốc

Giá đề xuất:  7.290.000 VND

 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 Mặt kính Kanger chịu lực chịu nhiệt
 Bụng bếp bằng kẽm tráng kiềm (zinC) 

chống gỉ
 Bàn phím điều khiển cảm ứng Touch 

Control 9 mức công suất
 Chức năng booster nấu siêu nhanh 
 Chức năng giữ ấm warming 3 mức
 Chức năng hẹn giờ tắt thông minh.
 Tính năng tự nhận nồi
 Công nghệ Inverter tiết kiệm 35% 

điện năng

 TÍNH NĂNG AN TOÀN 
 Tự động tắt bếp sau 10 giây khi bị nước tràn 

mặt kính Overflood Protection
 Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
 Khoá an toàn trẻ em Child lock
 Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
 Tự tắt bếp khi không có nồi (Pot ditection)
 Tự động tắt bếp khi để quên Automatic 

switching off

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 Công suất lò trái: 2000W
 Công suất lò phải: 2200W
 Voltage(V) Frequency (Hz): 220-240/50
 Kích thước bề mặt: 730x420 mm
 Kích thước khoét đá: 675x395 mm

Dimensions
Kích thước

BẾP HỖN HỢP ĐIỆN TỪ
MIXED INDUCTION HOBS

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết
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TA 1017C           Xuất xứ: Trung Quốc

Giá đề xuất:  1.450.000 VND

 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 Bếp từ đơn
 Mặt kính Kanger chịu nhiệt
 Điều khiển bằng phím cảm ứng, hiển thị thời 

gian điện tử
 Công suất 2000W
 Tiết kiệm 25% điện năng
 Chức năng khoá trẻ em
 Hẹn giờ tự động tắt

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 Tổng công suất: 2000W
 Voltage(V) Frequency (Hz): 220-240/50
 Kích thước mặt bếp: 370x290mm

TA 1018C          Xuất xứ: Trung Quốc

Giá đề xuất:  1.850.000 VND

 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 Bếp từ đơn
 Mặt kính Kanger chịu nhiệt
 Điều khiển bằng phím cảm ứng, hiển thị thời 

gian điện tử
 Công suất 2200W
 Tiết kiệm 25% điện năng
 Chức năng khoá trẻ em
 Hẹn giờ tự động tắt 

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 Tổng công suất: 2200W
 Voltage(V) Frequency (Hz): 220-240/50
 Kích thước mặt bếp: 400x310mm
 Kích thước khoét đá: 370x280mm

BẾP TỪ
INDUCTION HOBS

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết
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CHIMNEYS AND COOKER HOODS
MÁY HÚT KHỬ MÙI
Lorca đem đến cho bạn trải nghiệm tuyệt vời. 
Thiết kế sang trọng vận hành mãnh liệt, êm ái 
cùng động cơ Turbine  nhập khẩu từ Châu Âu,.

Máy hút mùi Lorca với thiết diện mặt hút rộng: Hút mùi từ mọi góc độ 
nâng cao hiệu quả sử dụng 

Thiết kế hoàn hảo: Đa dạng kích cỡ phù hợp với mọi không gian bếp.

Tối ưu cho căn bếp của bạn: Máy hút mùi Lorca với công nghệ tiên tiến 
nổi bật kết hợp với kiểu dáng thiết kế tuyệt vời là người bạn đồng hành 
trong cuộc sống hiện đại của bạn. Loại bỏ mùi hôi một cách hiệu quả, 
hoạt động êm ái với cấu trúc buồng hút đặc biệt.

NGUỒN GỐC XUẤT XỨ

Máy hút mùi Lorca có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng với các thông tin về 
nơi sản xuất, nhà phân phối 1 cách chi tiết trên tem nhãn sản phẩm. 
Chứng nhận CO (xuất xứ), CQ (chất lượng).

ĐỘ ỒN CỦA MÁY HÚT MÙI LORCA

Hút mùi Lorca được áp dụng công nghệ tiên tiến nhất tạo ra dòng máy 
vận hành êm ái, là yêu tố quan trọng để gia đình bạn tận hưởng những 
khoảng khắc nấu nướng thư thái mà không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn. 

Độ ồn này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, cách lắp dặt, đường kính ống, 
loại motor, chỗ gấp khúc hoặc ống thoát nhỏ hơn so với khuyến cáo sẽ 
gây ồn. Những nguyên nhân đó sẽ làm máy hút kém hơn so với công 
bố trong Catologue.

ĐÈN LED

Ánh sáng nhẹ nhàng , tuổi thọ cao, tiết kiệm điện.

PHÍM CHẠM CẢM ỨNG

Sáng tạo đặc biệt cho phép dễ dàng và nhanh chóng thay đổi các mức 
công suất hút . Ngoài ra có thêm sự lựa chọn kinh tế cho các dòng máy 
hút phím bấm cơ học.

CÀI ĐẶT THỜI GIAN

Tính năng đặc biệt này giúp bạn tắt máy tự động sau khi được thiết lập.

Bếp sạch Nhà sang
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 Chất liệu Inox - kính
 Điều khiển cảm ứng 4 tốc độ - Hẹn giờ 

tắt nên tới 90 phút
 Màn hình hiển thị LCD
 Ống thoát Ø150mm
 Đèn Led tiết kiệm điện: 2x2W 
 1 lưới Aluminium filter
 Động cơ turbine đôi
 Công suất động cơ 260W
 Công suất hút: 1300m3/h
 Độ ồn: 52dbA 
 Lẫy cài inox chống cháy
 Kích thước: 900mm

 Chất liệu Inox - kính
 Điều khiển cảm ứng 4 tốc độ - Hẹn giờ 

tắt lên tới 90 phút
 Màn hình hiển thị LCD
 Ống thoát Ø150mm
 Đèn Led tiết kiệm điện: 2x3W
 1 lưới Aluminium filter
 Động cơ turbine đôi
 Công suất động cơ 260W
 Công suất hút: 1300m3/h
 Độ ồn: 52dbA 
 Lẫy cài inox chống cháy
 Kích thước: 700mm

TA 6018P-90CM                    Xuất xứ: Made in Poland (Ba Lan)

Giá đề xuất:  15.690.000 VND

TA 6008P-70CM                    Xuất xứ: Made in Poland (Ba Lan)

Giá đề xuất:  14.690.000 VND
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Dimensions
Kích thước

Dimensions
Kích thước

MÁY HÚT KHỬ MÙI TREO TƯỜNG
DECORATIVE VERTICAL CHIMNEY

Thiết kế phẳng giao thoa với sự tĩnh lặng

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết
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 Kiểu máy kính gắn tường - mặt kính 
phẳng

 Kính chịu nhiệt đen và sơn đen
 Màn hình LCD
 Điều khiển bằng cảm ứng  Khử mùi 

bằng than hoạt tính thế hệ mới và ống 
thoát Ø150 mm

 Lưới lọc nhôm với bộ than hoạt tính dễ 
vệ sinh

 Lẫy cài inox chống cháy
 Đèn Led tiết kiệm điện: 1Wx2
 Đông cơ Turbine đôi
 Công suất động cơ 195W
 Công suất hút: 1150m3/h
 Độ ồn: 48dbA
 Tự động mở kính khi sử dụng
 Kích thước: 700/900 mm
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 Kiểu máy kính gắn tường - mặt kính 
phẳng

 Chất liệu Inox - kính
 Màn hình LCD
 Điều khiển bằng cảm ứng - hẹn giờ tắt 

mặc định 5 phút
 Khử mùi bằng than hoạt tính thế hệ mới 

và ống thoát Ø150 mm
 Lưới lọc inox Stainless Steel dễ vệ sinh
 Lẫy cài inox chống cháy
 Đèn Led tiết kiệm điện: 1,5Wx2
 Động cơ turbine đôi
 Công suất động cơ 195W
 Công suất hút: 1150m3/h
 Độ ồn: 48dbA
 Kích thước: 700/ 900 mm

TA 6008E-70CM/90CM                        Xuất xứ: Trung Quốc

Giá đề xuất:  11.950.000 VND/12.950.000 VND

TA 6008C-70CM/90CM                      Xuất xứ: Trung Quốc  

Giá đề xuất:  10.890.000 VND/11.890.000 VND

Dimensions
Kích thước

Dimensions
Kích thước

MÁY HÚT KHỬ MÙI TREO TƯỜNG
DECORATIVE VERTICAL CHIMNEY

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết
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 Chất liệu Inox - kính
 Điều khiển bằng phím bấm điện tử
 Ống thoát Ø150mm
 Đèn Led tiết kiệm điện: 1,5Wx4  
 Bộ lọc than hoạt tính và 1 lưới nhôm
 Lẫy cài inox chống cháy
 Cánh quạt motor bằng kim loại, chống ồn
 Động cơ Turbine đôi
 Công suất động cơ 195W
 Công suất hút: 1150m3/h
 Độ ồn: 48dbA
 Hiệu quả hút tối đa
 Kích thước: 900mm

TA 6009

TA 6009-90CM                              Xuất xứ: Trung Quốc

Giá đề xuất:  12.690.000 VND

Dimensions
Kích thước

MÁY HÚT KHỬ MÙI ĐẢO
ISLAND COOKER HOOD

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết

Để ánh mắt chàng luôn nhìn nàng say đắm
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Mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn với môi trường 
ánh sáng Led

 Chất liệu Inox - kính
 Điều khiển cảm ứng 4 tốc độ - Hẹn giờ tắt 

nên đến 90 phút
 Màn hình hiển thị LCD
 Ống thoát Ø150mm
 Đèn Led tiết kiệm điện: 2Wx2 
 3 lưới metal filters
 Động cơ turbine đôi
 Công suất động cơ 260W
 Công suất hút: 1300m3/h
 Chức năng hẹn giờ tắt
 Độ ồn: 52dbA 
 Lẫy cài inox chống cháy
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 Chất liệu Inox - kính
 Màn hình LCD
 Điều khiển bằng cảm ứng hẹn giờ tắt 

mặc định 5 phút
 Khử mùi bằng than hoạt tính, ống 

thoát Ø150 mm
 Lưới lọc inox Stainless Steel dễ vệ 

sinh, lẫy cài inox chống cháy
 Đèn Led tiết kiệm điện: 1,5Wx2
 Cánh quạt motor bằng kim loại, 

chống ồn
 Động cơ turbine đôi
 Công suất động cơ 195W
 Công suất hút: 1150m3/h
 Độ ồn: 48dbA
 Thiết diện hút rộng, hiệu quả hút cao
 Kích thước: 700/ 900 mm
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TA 6007P-70CM/90CM         Xuất xứ: Made in Poland (Ba Lan)

Giá đề xuất:  11.790.000 VND/12.790.000 VND

TA 6007E-70CM/90CM                     Xuất xứ: Trung Quốc  

Giá đề xuất:  8.960.000 VND/9.790.000 VND

Dimensions
Kích thước

Dimensions
Kích thước

MÁY HÚT KHỬ MÙI TREO TƯỜNG
DECORATIVE VERTICAL CHIMNEY

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết
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 Kiểu máy kính gắn tường - mặt kính 
cong

 Chất liệu Inox - kính
 Màn hình LCD
 Điều khiển bằng cảm ứng - hẹn giờ tắt
 Khử mùi bằng than hoạt tính, ống 

thoát Ø150 mm
 Lưới lọc inox Stainless Steel dễ vệ 

sinh
 Lẫy cài inox chống cháy
 Đèn Led tiết kiệm điện: 3Wx2
 Động cơ Turbine đôi
 Công suất động cơ 195W
 Công suất hút: 1150m3/h
 Độ ồn: 48dbA (siêu êm)

TA 2005T-70CM                      Xuất xứ: Made in Poland (Ba Lan)

Giá đề xuất:  8.950.000VND

Dimensions
Kích thước

MÁY HÚT KHỬ MÙI TREO TƯỜNG
DECORATIVE VERTICAL CHIMNEY

 Kiểu máy kính gắn tường - mặt kính 
cong

 Chất liệu Inox - kính
 Màn hình hiển thị số
 Điều khiển bằng phím bấm - hẹn giờ tắt
 Khử mùi bằng than hoạt tính thế hệ mới 

và ống thoát Ø150 mm
 Lưới lọc inox Stainless Steel dễ vệ sinh
 Lẫy cài inox chống cháy
 Đèn Led tiết kiệm điện: 3Wx2
 Động cơ Turbine đôi
 Công suất động cơ 195W
 Công suất hút: 1150m3/h
 Độ ồn: 48dbA (siêu êm)
 Kích thước: 700 mm

TA 2005P-70CM                 Xuất xứ: Made in Poland (Ba Lan)

Giá đề xuất:  8.390.000 VND

Dimensions
Kích thước

 Kiểu máy kính gắn tường - mặt kính 
cong

 Chất liệu Inox - kính
 Màn hình LCD
 Điều khiển bằng phím bấm - hẹn giờ tắt
 Khử mùi bằng than hoạt tính thế hệ mới 

và ống thoát Ø150 mm
 Lưới lọc inox Stainless Steel dễ vệ sinh
 Lẫy cài inox chống cháy
 Đèn Led tiết kiệm điện: 3Wx2
 Động cơ Turbine đôi
 Công suất động cơ 195W
 Công suất hút: 1150m3/h
 Độ ồn: 48dbA (siêu êm)
 Kích thước: 900 mm
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TA 2005P-90CM                     Xuất xứ: Made in Poland (Ba Lan)

Giá đề xuất:  8.890.000VND

Dimensions
Kích thước

MÁY HÚT KHỬ MÙI TREO TƯỜNG
DECORATIVE VERTICAL CHIMNEY

 Chất liệu Inox - kính 8mm
 Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ - Hẹn 

giờ tắt 
 Màn hình hiển thị LCD
 Ống thoát Ø150mm
 Đèn Led tiết kiệm điện: 1,5Wx2 
 Bộ lọc 2 than hoạt tính và 2 lưới Inox 

Baffle
 Động cơ turbine đôi
 Công suất động cơ 190W
 Công suất hút: 1100m3/h
 Độ ồn: 48dbA 
 Lẫy cài inox chống cháy
 Kích thước: 700/900mm

TA 2005C-70CM/90CM                  Xuất xứ: Trung Quốc

Giá đề xuất:  6.690.000 VND/6.890.000 VND

Dimensions
Kích thước

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết
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MÁY HÚT KHỬ MÙI TREO TƯỜNG
DECORATIVE VERTICAL CHIMNEY

 Chất liệu Inox - kính cường lực
 Điều khiển bằng phím bấm điện 

tử 3 tốc độ
 Đèn báo sáng đang hoạt động
 Ống thoát Ø150mm
 Đèn Led tiết kiệm điện: 2Wx2 
 Bộ lọc than hoạt tính và 2 lưới 

inox 
 Lẫy cài inox chống cháy
 Động cơ turbin đôi
 Công suất động cơ 190W
 Công suất hút: 1100m3/h
 Độ ồn: 48dbA
 Kích thước: 700/900mm

TA 2005A-90cm                                       Xuất xứ: Trung Quốc   

Giá đề xuất:  6.690.000 VND

Dimensions
Kích thước

 Chất liệu Inox - kính 8mm
 Điều khiển cảm ứng với 3 phím 

3 tốc độ và điều khiểm cảm biến 
tay không cần chạm

 Đèn báo sáng đang hoạt động
 Ống thoát Ø150mm
 Đèn Led tiết kiệm điện: 1,5Wx2 
 Bộ lọc 2 than hoạt tính và 2 lưới  

Inox lọc 5 lớp
 Lẫy cài inox chống cháy
 Động cơ turbin đôi
 Công suất động cơ 190W
 Công suất hút: 11 50m3/h
 Độ ồn: 48dbA
 Kích thước: 700/900mm

TA 2001E-70cm/90cm                   Xuất xứ: Trung Quốc

Giá đề xuất:  5.850.000 VND/6.050.000 VND

Dimensions
Kích thước
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MÁY HÚT KHỬ MÙI TREO TƯỜNG
DECORATIVE VERTICAL CHIMNEY
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 Chất liệu Inox - kính 6mm
 Điều khiển bằng phím bán điện tử 3 

tốc độ - Hẹn giờ tắt mặc định 5 phút
 Đèn báo sáng đang hoạt động
 Ống thoát Ø150mm
 Đèn Led tiết kiệm điện: 2Wx2 
 Bộ lọc 1 than hoạt tính và 2 lưới 

inox Baffle
 Lẫy cài inox chống cháy
 Động cơ turbin đôi
 Công suất động cơ 190W
 Công suất hút: 1050m3/h
 Độ ồn: 48dbA
 Kích thước: 700/900mm

TA 2001C-70cm/90cm                    Xuất xứ: Trung Quốc  

Giá đề xuất:  5.850.000 VND/6.050.000 VND

Dimensions
Kích thước

 Chất liệu Inox - kính 6mm
 Điều khiển bằng phím bán điện 

tử 3 tốc độ
 Đèn báo sáng đang hoạt động
 Ống thoát Ø150mm
 Đèn Led tiết kiệm điện: 1.5Wx2 
 Bộ lọc 1 than hoạt tính và 2 lưới 

inox Baffle
 Lẫy cài inox chống cháy
 Động cơ turbin đôi
 Công suất động cơ 190W
 Công suất hút: 1100m3/h
 Độ ồn: 48dbA
 Kích thước: 700/900mm

Dimensions
Kích thước

TA 2006D-70CM/90CM                      Xuất xứ: Trung Quốc  

Giá đề xuất:  6.150.000 VND/6.350.000 VND
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Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết
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MÁY HÚT KHỬ MÙI TREO TƯỜNG
DECORATIVE VERTICAL CHIMNEY

 Chất liệu Inox - kính 6mm
 Điều khiển bằng phím bấm điện tử 3 

tốc độ
 Ống thoát Ø150mm
 Đèn Led tiết kiệm điện: 2Wx2  
 Bộ lọc than hoạt tính và 2 lưới inox
 Lẫy cài inox chống cháy
 Động cơ turbine đôi
 Công suất động cơ 190W
 Công suất hút: 1050m3/h
 Độ ồn: 48dbA
 Hiệu quả hút tối đa
 Kích thước: 700/900mm
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TA 2006B-70CM/90CM                   Xuất xứ: Trung Quốc

Giá đề xuất:  5.350.000 VND/5.550.000 VND

Dimensions
Kích thước

Dimensions
Kích thước

 Chất liệu Inox - kính
 Điều khiển bằng phím bấm cơ 

3 tốc độ
 Ống thoát Ø150mm
 Đèn Led tiết kiệm điện: 2Wx2 
 2 bộ lọc than hoạt tính và lưới 

lọc nhôm 3 lớp 
 Động cơ Turbine đôi
 Công suất động cơ 120W
 Công suất hút: 1000m3/h
 Độ ồn: 48dbA
  Kích thước: 700/900mm

TA 2006A-70CM/90CM                      Xuất xứ: Trung Quốc

Giá đề xuất:  4.690.000 VND/4.790.000 VND
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 Chất liệu Inox - kính
 Điều khiển bằng phím bấm cơ 

3 tốc độ
 Ống thoát Ø150mm
 Đèn chiếu sáng Led tiết kiệm 

điện: 2Wx2 
 2 bộ lọc than hoạt tính và lưới 

lọc nhôm 3 lớp 
 Động cơ Turbine đôi
 Công suất động cơ 120W
 Công suất hút: 1000m3/h
 Độ ồn: 48dbA
 Kích thước: 700/900mm

TA 2001B-70CM/90CM                     Xuất xứ: Trung Quốc

Giá đề xuất:  4.550.000 VND/4.750.000 VND

Dimensions
Kích thước

MÁY HÚT KHỬ MÙI TREO TƯỜNG
DECORATIVE VERTICAL CHIMNEY

 Chất liệu Inox - kính
 Điều khiển bằng phím bấm cơ 

3 tốc độ
 Ống thoát Ø150mm
 Đèn chiếu sáng Led tiết kiệm 

điện: 2Wx2 
 2 bộ lọc than hoạt tính và lưới 

lọc nhôm 3 lớp 
 Động cơ Turbine đôi
 Công suất động cơ 120W
 Công suất hút: 1000m3/h
 Độ ồn: 48dbA
 Kích thước: 700/900mm

TA 2001H-70CM/90CM                    Xuất xứ: Trung Quốc 

Giá đề xuất:  4.550.000 VND/4.750.000 VND

Dimensions
Kích thước
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Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết

68 69



Ø120

280

17
6

40

430
700

 Kiểu máy: gắn âm tủ
 Chất liệu: inox
 Động cơ 110W
 Công suất: 700 m3/h
 Độ ồn: 46dbA
 Điều khiển: cơ rút trượt
 2 Lưới lọc mỡ: Aluminum 3 lớp
 Máy kéo ra bật, đóng vào tắt
 Có chế độ khử mùi tại chỗ
 Đèn 2x28W
 Ống thoát: Ø120mm
 Kích thước 700mm

TA 3005P-70CM                 Xuất xứ: Made in Poland (Ba Lan) 

Giá đề xuất:  4.290.000 VND

Dimensions
Kích thước

MÁY HÚT KHỬ MÙI ÂM TỦ
STANDARD CHIMNEY

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết
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TA 3005C-70CM                                    Xuất xứ: Trung Quốc

Giá đề xuất:  3.950.000 VND

TA 3005A-70CM                              Xuất xứ: Trung Quốc

Giá đề xuất:  3.350.000 VND

 Kiểu máy: gắn âm tủ
 Chất liệu: inox - kính
 Động cơ 160W
 Công suất: 700 m3/h
 Độ ồn: 46dbA
 Điều khiển: cảm ứng 3 tốc độ
 2 Lưới lọc mỡ: Aluminum 3 lớp
 Hút khử bằng than hoạt tính

 Máy kéo ra bật, đóng vào tắt
 Có chế độ khử mùi tại chỗ
 Đèn 2 x 40W
 Lẫy cài inox chống cháy
 Hẹn giờ tắt mặc định 5 phút
 Ống thoát: Ø150mm
 Kích thước 700mm

 Kiểu máy: gắn âm tủ
 Chất liệu: inox men trắng
 Động cơ: 2Motor x 100W
 Công suất: 700 m3/h
 Độ ồn: 46dbA
 Điều khiển: phím bấm gạt 2 tốc độ
 Lưới lọc mỡ: Aluminum 3 lớp

 Hút khử bằng than hoạt tính
 Máy kéo ra bật, đóng vào tắt
 Có chế độ khử mùi tại chỗ
 Đèn 2 x 20W
 Lẫy cài inox chống cháy
 Ống thoát: Ø125mm
 Kích thước 700mm

Dimensions
Kích thước

Dimensions
Kích thước

MÁY HÚT KHỬ MÙI ÂM TỦ
STANDARD CHIMNEY

Ø120
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TA 3007A-60CM/70CM                      Xuất xứ: Trung Quốc

Giá đề xuất:  3.150.000 VND/3.250.000 VND

TA 3007M-60CM/70CM                Xuất xứ: Trung Quốc

Giá đề xuất:  3.050.000 VND/3.150.000 VND

 Kiểu máy: classic - boeing
 Chất liệu: inox toàn phần không gỉ
 Động cơ: 2Motor x 120W
 Công suất: 700m3
 Độ ồn: 45dbA
 Điều khiển: phím bấm - 3 tốc độ
 Đèn chiếu sáng 1x20W

 Lưới lọc mỡ: Aluminum 3 lớp, dễ tháo 
lắp vệ sinh

 Hút khử mùi bằng than hoạt tính
 Ống thoát: Ø120mm
 Mặt kính gập 1800
 Có chế độ khử mùi tại chỗ
 Kích thước: 600/700mm

 Kiểu máy: classic - boeing
 Chất liệu: men đen - chống vân tay
 Động cơ: 2Motor x 120W
 Công suất: 700 m3
 Độ ồn: 45db
 Điều khiển: phím nhấn - 3 tốc độ
 Đèn chiếu sáng 1x20W

 Lưới lọc mỡ: Aluminum 3 lớp, dễ 
tháo lắp vệ sinh

 Lẫy cài inox chống cháy
 Hút khử mùi bằng than hoạt tính
 Ống thoát: Ø120mm
 Mặt kính gập 1800
 Có chế độ khử mùi tại chỗ
 Kích thước 600/700mm

Dimensions
Kích thước

Dimensions
Kích thước

MÁY HÚT KHỬ MÙI ÂM TỦ
STANDARD CHIMNEY

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết
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CRYSTAL GAS
BẾP GAS KÍNH
Bếp Gas Lorca mang lại cho bạn hiệu quả nấu nướng 
tối ưu

Bộ đốt Bếp gas Lorca theo thiết kế mới nhất tối ưu hóa ngọn lửa giúp việc nấu 
nướng nhanh hơn và lượng gas tiêu thụ hiệu quả hơn đáng kể. 

Khí gas kết hợp với không khí trước khi đến bộ đốt vì vậy việc sử dụng kiểm 
soát ngọn lửa đạt hiệu quả cao hơn so với bộ đốt thông thường

MÂM CHIA LỬA BẰNG ĐỒNG
Chịu nhiệt lớn , gia nhiệt đều phù hợp với nấu ăn chiên, xào hay 
những món cần với thời gian nhanh.

KIỀNG BẾP
Kết cấu siêu bền dạng đúc phù hợp với mọi loại nồi 

AN TOÀN TUYỆT ĐỐI
Bạn hoàn toàn yên tâm khi đun nấu. Bếp Gas Lorca được trang bị 
hệ thống ngắt gas an toàn hạn chế tối đa nguy cơ rò rỉ hay cháy nổ.

BỘ LỌC TẠP CHẤT GAS
Với bộ lọc này đảm bảo ngọn lửa luôn xanh khi sử dụng.

BẾP GA
GAS HOBS

680
370

TA 909C                                     Xuất xứ: Trung Quốc 

Giá đề xuất:  6.590.000 VND

 Bếp 02 lò bằng nhau
 Chế độ pép hầm tiết kiệm gas
 Hệ thống đánh lửa kép bằng pin
 Kiềng gang đúc an toàn
 Cảm ứng ngắt gas tự động an toàn
 Mặt kính Temple, mép kính bo tròn 

sang trọng
 Khay inox không gỉ
 Kích thước mặt kính: 750x450mm
 Kích thước khoét đá: 680x370mm

Dimensions
Kích thước

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết

680
370

750

TA 828A                                                   Xuất xứ: Trung Quốc   

Giá đề xuất:  4.850.000 VND

 Bếp 02 lò bằng nhau
 Chế độ pép hầm tiết kiệm gas
 Hệ thống đánh lửa kép bằng pin
 Kiềng gang đúc an toàn
 Cảm ứng ngắt gas tự động an toàn
 Mặt kính Temple, mép kính bo tròn 

sang trọng
 Khay inox không gỉ
 Kích thước mặt kính: 750x450mm
 Kích thước khoét đá: 680x370mm

Dimensions
Kích thước

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết

Dimensions
Kích thước

TA 827C                                     Xuất xứ: Trung Quốc

Giá đề xuất:  3.690.000 VND

410

630
350

730

 Bếp 02 lò bằng nhau
 Chế độ pép hầm tiết kiệm gas
 Hệ thống đánh lửa kép bằng pin
 Kiềng gang đúc an toàn
 Cảm ứng ngắt gas tự động an toàn
 Mặt kính Temple, mép kính bo tròn sang trọng
 Khay inox không gỉ
 Kích thước mặt kính: 730x410mm
 Kích thước khoét đá: 630x350mm

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết

BẾP GA
GAS HOBS
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Nướng là sướng - Ăn là mê

Mẫu lò nướng Lorca TA 917 có kích thước tiêu chuẩn và dung tích 60 lít, sản phẩm có dung tích lớn. Đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho gia 
đình đông người, đáp ứng cho việc nấu nướng nhiều món ăn cùng một lúc.

OVEN
LÒ NƯỚNG

CHẾ ĐỘ NẤU DÙNG QUẠT

Chế độ nấu dùng quạt và hơi nóng. Phương pháp nấu nhanh hiệu quả giúp làm 
giòn bề mặt thức ăn mà vẫn giữ bề mặt bên trong chín đều và mềm. Để nướng tạo 
sốt cho món ăn, không cần làm nóng trước. Chức năng nướng bằng quạt, bằng hơi 
nóng giúp hơi nóng được phân tán đều và nhanh ở phía trên và phía dưới.

CHẾ ĐỘ NẤU DÙNG QUẠT VÀ SỬ DỤNG HƠI NÓNG TỪ PHÍA TRÊN

Thích hợp cho việc làm nóng và giữ nóng các thức ăn chín.

CHẾ ĐỘ NẤU DÙNG QUẠT VÀ SỬ DỤNG HƠI NÓNG TỪ PHÍA DƯỚI

Tạo ra vòng tròn hơi nóng từ hai phía. Thích hợp làm đế bánh pizza và hay làm 
vỏ các loại bánh.

CHẾ ĐỘ NẤU SỬ DỤNG LUỒNG NÓNG ĐỐI LƯU

Phân tán nhiệt đều và nhanh. Thích hợp nướng các loại bánh mỳ và bánh ngọt có 
thể nướng nhiều loại thức ăn mà không bị biến mùi.

CHẾ ĐỘ NẤU DÙNG QUẠT VÀ SỬ DỤNG HƠI NÓNG TỪ PHÍA DƯỚI

Dùng khi người nấu không cần nấu ăn nhanh hay hầm thức ăn. Thích hợp cho các 
món ăn được nấu trong nồi đất.

CHẾ ĐỘ NƯỚNG/CHẾ ĐỘ NƯỚNG TIẾT KIỆM ĐIỆN

Làm vàng bề mặt thức ăn. Thích hợp cho việc nướng thịt mà vẫn giữ được nước 
sốt từ thịt tiết ra.

LUỒNG NÓNG ĐỐI LƯU

Luồng nóng đối lưu tiết kiệm năng lượng cho việc nấu ăn được đồng nhất. Thích 
hợp cho việc nướng. Để có kết quả tốt nhất nên sử dụng một giá đựng thức ăn.

NGUỒN NHIỆT TRÊN

Làm chín tạo màu cho nước sốt trên bề mặt thức ăn. Dành cho món mỳ hoặc 
khoai tây.

NHIỆT DƯỚI

Để hâm nóng các thức ăn và giữ nóng thức ăn. Các loại thức ăn.

NƯỚNG HOÀN TOÀN

Nướng đều. Sử dụng tốt nhất cho các món nướng như thịt bò và cá.

NƯỚNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Tiết kiệm một phần hai năng lượng so với chế độ nướng hoàn toàn. Sử dụng thịt 
xông khói hay bánh mỳ nướng.

NƯỚNG KẾT HỢP VỚI CHẾ ĐỘ NHIỆT DƯỚI

Duy trì lượng nhiệt đều đặn trong lò. Chế độ này rất lý tưởng cho thức ăn có bề 
mặt đẹp.

CHẾ ĐỘ RÃ ĐÔNG

Chỉ dùng quạt. Sử dụng sức gió để giảm một nửa thời gian rã đông.
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TA 917                                                  Xuất xứ: Malaysia

Giá đề xuất:  12.980.000 VND

 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 Điều khiển điện tử, hiển thị mà hình Led  với 

5 chức năng lựa chọn
 Que xiên nướng và chức năng Rotisseries
 Công suất: 2200W 
 Nhiệt độ nướng: 50 - 2700C.
 Tay nắm nhôm.
 Cửa kính 3 lớp, chịu nhiệt, chịu lực.
 Dung tích: 60L.
 Điện áp: 220 -240V/50HZ.
 Chất liệu: Inox - kính.
 Kích thước: 600 x 600 x 600mm.

Dimensions
Kích thước

LÒ NƯỚNG
OVEN

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết
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Nồi Chiên Không Dầu được sản xuất 
dựa trên những nghiên cứu chi tiết và 
tỉ mỉ, nhằm nâng cao công năng sử 
dụng, độ bền  và giảm thiểu tác động 
đến môi trường.

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU
AIR FRYER

Ngon hơn mỗi ngày

TA 6003                                                      Xuất xứ: Trung Quốc

Giá đề xuất:  3.950.000 VND
  THÔNG TIN SẢN PHẨM:
 Dung Tích 7 Lít
 Thời gian hẹn giờ tối đa 60 phút
 Tay cầm cảm ứng
 Màn hình điều khiển cảm ứng kỹ 

thuật số
 Giỏ chống dính, nồi chiên không 

dầu chống dính được FDA chứng 
nhận

 Có thể điều khiển mức nhiệt từ 800 
đến 200o c 

 Tự động tắt và báo tín hiệu đèn 
khi nấu xong

 Công nghệ lưu thông không khí 
nhanh chóng nấu chín thức ăn 
bằng cách lưu thông không khí 
nóng theo mọi hướng, đảm bảo 
nấu ăn nhanh và đều.

 Có thể lau rửa an toàn
 Tiết kiệm 85% dầu

 TÍNH NĂNG AN TOÀN:
 Hệ thống an toàn chống quá nhiệt
  Nút bảo vệ để giữ khay nướng an 

toàn
  Chức năng tự động ngắt điện an 

toàn tháo rời khay nướng. 
 Chân chống trượt

  THÔNG TIN SẢN PHẨM:
 Dung Tích 7 Lít
 Thời gian hẹn giờ tối đa 60 phút
 Tay cầm cảm ứng
 Màn hình điều khiển cảm ứng kỹ 

thuật số
 Giỏ chống dính, nồi chiên không 

dầu chống dính được FDA chứng 
nhận

 Có thể điều khiển mức nhiệt từ 800 
đến 200o c 

 Tự động tắt và báo tín hiệu đèn 
khi nấu xong

 Công nghệ lưu thông không khí 
nhanh chóng nấu chín thức ăn 
bằng cách lưu thông không khí 
nóng theo mọi hướng, đảm bảo 
nấu ăn nhanh và đều.

 Có thể lau rửa an toàn
 Tiết kiệm 85% dầu

 TÍNH NĂNG AN TOÀN:
 Hệ thống an toàn chống quá nhiệt
  Nút bảo vệ để giữ khay nướng an 

toàn
  Chức năng tự động ngắt điện an 

toàn tháo rời khay nướng. 
 Chân chống trượt

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
 Kích thước sản phẩm 30x29x37 cm
 Công suất: 1800W, 110-240V/ 50-60Hz

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
 Kích thước sản phẩm 30x29x37cm
 Công suất: 1800W, 110-240V/ 50-60Hz

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU
AIR FRYER

TA 6012                                                    Xuất xứ: Trung Quốc

Giá đề xuất:  3.950.000 VND

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết
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Thêm thời gian, thêm yêu thương

MÁY RỬA BÁT
DISHWASHER

MÀN HÌNH HIỂN THỊ
Hiển thị cảm ứng kỹ thuật số cho thông tin chính xác khi lựa chọn vận hành các 
chế độ rửa khác nhau.

RỬA TỰ ĐỘNG
Tự động làm sạch theo chế độ đã chọn. Với áp suất phun cao hơn, nồi chảo và 
bát đĩa bẩn sẽ làm được làm sạch tối ưu, trong khi đồ ít bẩn có thể đặt ở phía trên

CHỨC NĂNG SẤY KHÔ
Sấy khô hoàn toàn bát đĩa, khử khuẩn mang lại sự sạch sẽ khi sử dụng.

Khí nóng đảm bảo cho bát đĩa của bạn được sấy khô nhanh chóng trong thời gian 
ngắn nhất, ngăn ngừa nấm mốc và mùi phát triển trở lại.

AUTO OPEN
Khi kết thúc chương trình rửa, cửa sẽ tự động mở ra, làm cho không khí thoát lên 
tránh ngưng tụ trên bát đĩa.

SUPPER SILIENCE

Với công nghệ giảm tiếng ồn, hoạt động cực kỳ yên tĩnh của máy rửa bát Lorca
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TA 918                                                  Xuất xứ: Malaysia

Giá đề xuất:  19.890.000 VND

MÁY RỬA CHÉN
DISHWASHER

MÁY RỬA CHÉN
DISHWASHER

  ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:
 Dung tích chứa: 14 bộ bát đĩa (Châu Âu)
 Màu: Xám bạc
 Loại máy đứng độc lập
 Tay cầm: hợp kim nhôm
 Chất liệu: thép không gỉ
 Ngăn dao kéo ba lớp; hai vùng rửa
 Điều khiển: màn hình kỹ thuật số lớn + 

điều khiển cảm ứng
 9 Chương trình Rửa: Tự động, Chuyên 

sâu, Bình thường, Sinh thái, Thủy tinh, 90 
phút, Rửa nhanh, Ngâm, rửa nồi

 Công nghệ Dualzone Wash chức năng 
rửa kép với giàn phun trên và dưới

 Thời gian làm sạch: từ 90 đến 120 phút
 Mức tiêu thụ nước: 7L-8L/lần rửa
 Rửa ở nhiệt độ cao và thời gian tăng 

cường Power Wash
 Sấy khô Extra Drying, khử khuẩn
 Tự động mở cửa Auto Open 
 Độ ồn khi hoạt động: 44-48 dB(A)
 Lớp tiết kiệm năng lượng: A ++

 TÍNH NĂNG AN TOÀN:
 Khóa an toàn cho trẻ em
 Tính năng tự động ngắt điện khi mở cửa

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
 Kích thước sản phẩm:815x618x598mm
 Điện áp: 220-240V/50-60Hz  

Mức tiêu thụ điện năng tiêu chuẩn: 0,5 - 
0,8KW/Lần rửa

 Phụ kiện đi kèm: 1 Vòi liên nước

Dimensions
Kích thước

TA 916                                                  Xuất xứ: Malaysia

Giá đề xuất:  13.950.000 VND

Dimensions
Kích thước

  ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:
 Dung tích chứa: 8 bộ bát đĩa (Châu Âu)
 Màu: Xám bạc
 Loại máy đứng độc lập
 Tay cầm: hợp kim nhôm
 Chất liệu: thép không gỉ
 Ngăn dao kéo ba lớp; hai vùng rửa
 Điều khiển: màn hình kỹ thuật số lớn + 

điều khiển cảm ứng
 8 Chương trình Rửa: Chuyên sâu, Bình 

thường, Tiết Kiệm, Vệ Sinh, Rửa nhanh, 
rửa đồ thuỷ tinh, rửa xoong nồi, rửa 1/2 
lượng bát đĩa

 Sấy khô Extra Drying, khử khuẩn
 Thời gian làm sạch: từ 90 đến 120 phút
 Mức tiêu thụ nước: 6-7L/lần rửa
 Độ ồn khi hoạt động: 44-48 dB(A)
 Lớp tiết kiệm năng lượng: A ++

 TÍNH NĂNG AN TOÀN:
 Khóa an toàn cho trẻ em
 Tính năng tự động ngắt điện khi mở cửa

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
 Kích thước sản phẩm:595x620x525mm
 Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 Mức tiêu thụ điện năng tiêu chuẩn: 

0,65KW/Lần rửa
 Phụ kiện đi kèm: 1 Vòi liên nước

620

525 595

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết Sản phẩm bảo hành 3 năm

Quét Qrcode để xem chi tiết
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Cách nhẹ nhàng nhất để chuẩn bị bữa ăn

TA 908                                               Xuất xứ: Malaysia

Giá đề xuất:  7.690.000 VND
Dimensions
Kích thước

LÒ VI SÓNG
MICROWAVE

 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 Lò Vi sóng kết hợp lò nướng  2 trong 1, với 12 

chức năng
 12 chức năng: Cài đặt thời gian, Chế độ nấu 

bằng vi sóng, Nướng hoặc nấu kết hợp, Khởi 
động nhanh, rã đông theo trọng lượng, rã 
đông theo thời gian, đặt thời gian nấu, Menu 
tự động, nấu nhiều phần, chức năng thông tin, 
chức năng tuỳ chỉnh, chức năng khóa trẻ em.

 Điều khiển kỹ thuật số Digital kết hợp núm vặn 
và nút bấm phím cơ hiển thị led

 10 công thức nấu ăn tự động được lập trình 
sẵn 

 Nút bấm mở nhấn cơ
 Lựa chọn hẹn giờ 60 phút. Chế độ tăng thêm 

30 giây.
 Nấu siêu nhanh : Siêu nhanh 30S
 Kiểu dáng Màu đen sang trọng
 Vi sóng 5 cấp độ, 
 Khoang lò chất liệu thép không gỉ
 Đèn trong lò: Halogen/Led
 Đia xoay thuỷ tinh chịu nhiệt, đường kính 

315mm, làm cho thức ăn chín đều
 CHỨC NĂNG AN TOÀN
 Dung tích 25 lít
 Khóa an toàn trẻ em
 Cửa kính, chịu nhiệt cao chống tia UV
 THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 Dung tích 25 lít
 Công suất  800W
 Kích thước: 594x459x388mm

594

38
8

459

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết
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TA 5012 - TITANIUM                Xuất xứ: Trung Quốc 

Giá đề xuất:  3.160.000 VND

BỘ NỒI
COOKWARE SETS

  THÔNG TIN SẢN PHẨM:
 Bộ dụng cụ nấu ăn 8 món: 3 nồi + 3 vung +1 chảo + 1 xửng hấp
 Bộ nồi - chảo cấu trúc đáy 5 lớp siêu bền giúp truyền và giữ nhiệt 

tối ưu, tiết kiệm điện năng.
 Chất liệu: toàn thân nồi inox SUS304 - 18/10 dày 0,6 mm tiếp xúc 

thực phẩm an toàn.
 Đáy nồi 5 lớp: lớp ngoài cùng inox 403 (18/0), lớp nhôm nguyên 

chất 0.5mm, lớp lõi kim loại 1,5mm, lớp nhôm nguyên chất 0.5mm, 
lớp trong cùng inox 304 (an toàn tuyệt đối khi tiếp xúc trực tiếp với 
thực phẩm) 

 Vung kính cường lực chịu nhiệt an toàn
 Chảo tráng 3 lớp chống dính XylanPlus của công ty Whitford 

(Mỹ) an toàn và siêu bền.
 Tay cầm inox cao cấp đánh bóng và tản nhiệt nhanh.
 Sử dụng trên mọi loại bếp: bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp gas và máy 

rửa bát
 Đặc biệt với bếp từ hiệu quả tiết kiệm trên 30% điện năng và nâng 

cao tuổi thọ của bếp. 

Đường kính: 24 cm
Chiều cao: 13,5 cm
Thể tích: 5,7 Lít

Đường kính: 20 cm
Chiều cao:11,5 cm
Thể tích: 3,3 Lít

Đường kính: 26 cm
Chiều cao: 6,5 cm
Thể tích: 2,2 Lít

Nồi lớn              Nồi nhỏ              Xửng hấp               Chảo                   Quánh  

Đường kính: 24 cm
Chiều cao: 9,5 cm

Đường kính: 16 cm
Chiều cao: 9,5 cm
Thể tích: 1,8 Lít

Quét Qrcode để xem chi tiết
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Chậu rửa Lorca được thiết kế và 
sản xuất dựa trên những nghiên 
cứu chi tiết và tỉ mỉ, nhằm nâng 
cao công năng sử dụng, độ bền  
và giảm thiểu tác động đến môi 
trường. Với chậu rửa Lorca tất 
cả các vấn đề trên đều vô cùng 
quan trọng, từng chi tiết của sản 
phẩm được trau chuốt để đưa 
ra một sản phẩm hoàn hảo cho 
người tiêu dùng

SINKS
CHẬU RỬA

800 mm

45
0 

m
m

TA 297V                                                     Xuất xứ: Trung Quốc

Giá đề xuất:  3.950.000 VND

  THÔNG TIN SẢN PHẨM:
 Chậu 02 hố
 Chậu HANDMADE
 Chất liệu: Inox 18/10, dầy 1,2 mm
 Kích thước mặt chậu: 800x450 mm
 Kích thước khoét đá: 760x410 mm

Dimensions
Kích thước

CHẬU RỬA
SINKS

800 mm

45
0 

m
m

TA 296V                                                     Xuất xứ: Trung Quốc

Giá đề xuất:  3.590.000 VND

  THÔNG TIN SẢN PHẨM:
 Chậu 02 hố
 Chậu HANDMADE
 Chất liệu: Inox 18/10, dầy 1,0 mm
 Kích thước mặt chậu: 800x450 mm
 Kích thước khoét đá: 760x410 mm

Dimensions
Kích thước

Dimensions
Kích thước

CHẬU RỬA
SINKS

810 mm

42
5 

m
m

  THÔNG TIN SẢN PHẨM:
 Chậu 02 hố
 Chất liệu: Inox
 Kích thước: 810x425 mm
 Kích thước khoét đá: 775x385 mm

TA 294V                                                     Xuất xứ: Trung Quốc 

Giá đề xuất:  1.790.000 VND

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết
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Vòi Lorca với thiết kế hiện đại, chất 
lượng cao phù hợp với hầu hết nhu 
cầu sử dụng cho cuộc sống tiện 
nghi hơn.

TABS
VÒI NƯỚC

TA 102C
Giá đề xuất:  1.490.000 VND

  THÔNG TIN SẢN PHẨM:
 Vòi chậu rửa 2 đường nước
 Chất liệu: Đồng mạ Crome
 Thiết kế hiện đại
 Hệ thống cấp nước linh hoạt
 Xuất xứ:  P.R.C

TA 102S
Giá đề xuất:  1.690.000 VND

  THÔNG TIN SẢN PHẨM:
 Vòi chậu rửa 2 đường nước
 Chất liệu: Inox 304
 Thiết kế hiện đại
 Hệ thống cấp nước linh hoạt
 Xuất xứ:  P.R.C

TA 103M
Giá đề xuất:  2.690.000 VND

 THÔNG TIN SẢN PHẨM:
 Vòi chậu rửa 3 đường nước
 Chất liệu: Đồng mạ Crome
 Thiết kế hiện đại
 Hệ thống cấp nước linh hoạt
 Xuất xứ:  P.R.C

VÒI NƯỚC
TABS

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết
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Chúng tôi bảo hành 3 năm cho tất cả sản phẩm

LORCA gửi trọn niềm tin

730

730

670
400

LCI-888S                                                  Xuất xứ: Malaysia

Giá đề xuất:  12.590.000 VND

 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 Mặt kính Kanger chịu lực chịu nhiệt 

vát 4 cạnh dài, bo góc
 Bo viền Aluminium 4 cạnh cao cấp
 Bụng bếp bằng kẽm tráng kiềm (zinC) 

chống gỉ
 Chức năng booster nấu siêu nhanh
 Chức năng giữ ấm Warming nhiều 

mức
 Bàn phím điều khiển trượt Slider 9 

mức công suất
 Tính năng tự nhận nồi
 Chức năng hẹn giờ tắt thông minh độc 

lập từng vùng nấu
 Công nghệ Inverter tiết kiệm 35% 

điện năng

 TÍNH NĂNG AN TOÀN 
 Tự động tắt bếp sau 10 giây khi bị nước tràn 

mặt kính Overflood Protection
 Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
 Khoá an toàn trẻ em Child lock
 Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
 Tự tắt bếp khi không có nồi (Pot ditection)
 Tự động tắt bếp khi để quên Automatic 

switching off

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 Công suất lò trái: 2000W, booster: 2400W
 Công suất lò phải: 2000W, booster: 2400W
 Voltage(V) Frequency (Hz): 220-240/50
 Kích thước bề mặt: 730x420 mm
 Kích thước khoét đá: 670x400 mm

Dimensions
Kích thước

BẾP TỪ
INDUCTION HOBS

warm warm

Inverter Inverter

2020

LCI-888S

s

Sản phẩm bảo hành 3 năm
Quét Qrcode để xem chi tiết


