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THƯ NGỎ
Dịch vụ hoàn hảo, chất lượng trên hết
Kính gửi: Quý khách hàng cùng các đối tác!

Lời đầu tiên Công ty CANZY Việt Nam xin gửi tới Quý khách hàng và các đối tác lời chào trân trọng, lời chúc sức khoẻ, lời cảm ơn chân 

thành đối với sự quan tâm và đồng hành của Quý vị trong suốt chặng đường hình thành và phát triển!

Được thành lập năm 2007, Công ty cổ phần CANZY Việt Nam (CANZY) là nhà phân phối độc quyền thương hiệu CANZY tại Việt Nam. 

CANZY chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm thiết bị nhà bếp cao cấp theo tiêu chuẩn và chất lượng Châu Âu. Trong quá trình 

10 năm phát triển, CANZY đã trở thành một trong các hãng thiết bị nhà bếp cao cấp hàng đầu tại Việt Nam.

Chúng tôi không ngừng cải thiện chất lượng cũng như dịch vụ sau bán hàng để thương hiệu CANZY trở thành thương hiệu hàng đầu 

trong lĩnh vực thiết bị nhà bếp. CANZY luôn luôn và không ngừng lắng nghe ý kiến khách hàng, nghiên cứu các công nghệ hiện đại, 

tính năng vượt trội và mẫu mã đa dạng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Ngay từ buổi ban đầu hình thành ý tưởng xây dựng hệ thống phân phối trên toàn Quốc vào mùa xuân năm 2007, CANZY đã xây dựng 

với mục tiêu chất lượng là hàng đầu, phục vụ là trọng tâm, lợi ích khách hàng là then chốt. Để đáp ứng nhu cầu đa dạng ngày càng 

cao của khách hàng CANZY không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, tìm tòi trong hoạt động SXKD đồng thời hợp tác với những Hãng sản 

xuất uy tín nổi tiếng trên thế giới với các dòng sản phẩm chất lượng cao, giá thành phù hợp với người tiêu dùng.

CANZY xác định lợi thế của mình là sự khác biệt về chất lượng, giá cả trên từng sản phẩm, dịch vụ để khẳng định chất lượng sản phẩm, 

dịch vụ hoàn hảo của CANZY.

CANZY – ĐỒNG HÀNH CÙNG GIA ĐÌNH VIỆT

PHI THỊ THANH HOA

Công ty cổ phần CANZY Việt Nam
GIÁM ĐỐC
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BẾP TỪ 
PAROLE DI CUCINA

NGUỒN GỐC XUẤT XỨ

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).

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 .

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.

KHÓA AN TOÀN

Khoá an toàn trẻ em giúp ngăn ngừa trường hợp bếp vô tình 
kích hoạt.



CZ 922
Giá chính thức:  22.980.000VND  

XUẤT XỨ: GERMANY

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp đôi: 2 từ
 • Ứng dụng công nghệ Inverter thông minh vượt trội
 • Bếp từ phải: 2300W, Booster: 3700W
 • Bếp từ trái: 2300W, Booster: 3700W
 • Cấp độ điều chỉnh: 9 cấp độ
 • Chức năng chống tràn, tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
 • Tính năng hâm nóng nhiều cấp độ 650C, 750C, 850C
 • Tính năng tạm dừng hoạt động Pause
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Schott, bộ bảng mạch và mâm từ EGO Germany
 • Điều khiển cảm ứng kiểu Slide
 • Điện áp 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 750x450mm
 • Kích thước khoét đá: 685x370mm

CZ 922P
Giá chính thức:  23.980.000VND  

XUẤT XỨ: GERMANY

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp đôi: 2 từ
 • Ứng dụng công nghệ Inverter thông minh vượt trội
 • Bếp từ trái: 2100W, Booster: 3700W
 • Bếp từ phải: 2100W, Booster: 3700W
 • Cấp độ điều chỉnh: 9 cấp độ
 • Chức năng chống tràn, tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
 • Hẹn giờ khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Schott, bộ bảng mạch và mâm từ EGO Germany
 • Điều khiển cảm ứng kiểu Slide
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 750x450mm
 • Kích thước khoét đá: 670x370mm

BẾP TỪ 

CZ 999DH
Giá chính thức:  25.980.000VND  

XUẤT XỨ: GERMANY

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp ba: 3 từ
 • Ứng dụng công nghệ Inverter thông minh vượt trội
 • Vùng nấu lớn Booster: 3700W
 • Vùng nấu trung Booster: 3700W
 • Vùng nấu nhỏ Booster: 2200W
 • Cấp độ điều chỉnh: 9 cấp độ
 • Chức năng chống tràn, tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
 • Tính năng hâm nóng nhiều cấp độ 650C, 750C, 850C
 • Tính năng tạm dừng hoạt động Pause
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Schott, bộ bảng mạch và mâm từ EGO Germany
 • Điều khiển cảm ứng kiểu Slide
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 620x520mm
 • Kích thước khoét đá: 560x490mm
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CZ 999DHI
Giá chính thức:  26.980.000VND  

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp ba: 3 từ
 • Ứng dụng công nghệ Inverter thông minh vượt trội
 • Vùng nấu lớn Booster: 3700W
 • Vùng nấu trung Booster: 3700W
 • Vùng nấu nhỏ Booster: 2200W
 • Cấp độ điều chỉnh: 9 cấp độ
 • Chức năng chống tràn, tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
 • Tính năng hâm nóng nhiều cấp độ 650C, 750C, 850C
 • Tính năng tạm dừng hoạt động Pause
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Schott, bộ bảng mạch và mâm từ EGO Germany
 • Điều khiển cảm ứng kiểu Slide
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 810x450mm
 • Kích thước khoét đá: 750x420mm

XUẤT XỨ: GERMANY
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TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp đôi: 2 từ
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Bếp từ nhỏ booster: 1800W
 • Bếp từ to booster: 2000W
 • Cấp độ điều chỉnh: 9 cấp độ
 • Chức năng chống tràn, tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Schott Germany
 • Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 730x430mm
 • Kích thước khoét đá: 655x320mm

CZ BM721T
Giá chính thức:  22.980.000VND 

XUẤT XỨ: ITALY

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp đôi: 2 từ
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Bếp từ nhỏ booster: 1800W
 • Bếp từ to booster: 2000W
 • Cấp độ điều chỉnh: 9 cấp độ
 • Chức năng chống tràn, tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Schott Germany
 • Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 730x430mm
 • Kích thước khoét đá: 655x320mm

CZ BM720T
Giá chính thức:  22.980.000VND

XUẤT XỨ: ITALY
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MADE IN ITALY
CZ BMIX740T

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp đôi: 1 từ + 1 hồng ngoại
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Bếp từ 2300W, Booster 3000W
 • Bếp hồng ngoại 2 vòng lửa 2200W
 • Chức năng chống tràn, tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Schott, mâm hồng ngoại EGO Germany
 • Điều khiển cảm ứng kiểu Slide
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 730x430mm
 • Kích thước khoét đá: 680x380mm

CZ BMIX740T
Giá chính thức:  25.980.000VND

XUẤT XỨ: ITALY

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp đôi: 1 từ + 1 hồng ngoại
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Bếp từ booster: 2000W
 • Bếp hồng ngoại:  2200W
 • Chức năng chống tràn, tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Schott Germany, mâm hồng ngoại Spain
 • Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 710x400mm
 • Kích thước khoét đá: 695x330mm

CZ BMIX701T
Giá chính thức:  23.980.000VND

XUẤT XỨ: ITALY
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TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp ba: 2 từ + 1 hồng ngoại
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Bếp từ to: 2300W, Booster: 3000W
 • Bếp từ nhỏ: 1500W
 • Bếp hồng ngoại:  2200W
 • Chức năng trống tràn, tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Eurokera France, mâm hồng ngoại EGO Germany
 • Điều khiển cảm ứng kiểu Slide
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 750x450mm
 • Kích thước khoét đá: 700x400mm

CZ BMIX75T
Giá chính thức:  26.980.000VND

XUẤT XỨ: ITALY CZ - BMIX63T
Giá chính thức:  24.980.000VND

XUẤT XỨ: ITALY

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp đôi: 3 từ
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Bếp từ phải: 2300W, Booster: 3000W
 • Bếp từ trái to: 2300W, Booster: 3000W
 • Bếp từ trái nhỏ: 1500W
 • Chức năng trống tràn, tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Eurokera France, bản mạch EGO Germany
 • Điều khiển cảm ứng kiểu Slide
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 580x510mm
 • Kích thước khoét đá: 560x490mm

CZ BMIX63S
Giá chính thức:  24.980.000VND

XUẤT XỨ: ITALY

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp ba: 2 từ + 1 hồng ngoại
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Bếp từ to: 2300W, Booster: 3000W
 • Bếp từ nhỏ: 1500W
 • Bếp hồng ngoại:  2200W
 • Chức năng trống tràn, tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Eurokera France, mâm hồng ngoại EGO Germany
 • Điều khiển cảm ứng kiểu Slide
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 580x510mm
 • Kích thước khoét đá: 550x480mm

CZ - BMIX65I
Giá chính thức:  24.980.000VND

XUẤT XỨ: ITALY

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp ba: 2 từ + 1 hồng ngoại
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Bếp từ to: 2300W, Booster: 3000W
 • Bếp từ nhỏ: 1500W
 • Bếp hồng ngoại:  2200W
 • Chức năng trống tràn, tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Eurokera France, mâm hồng ngoại EGO Germany
 • Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 580x510mm
 • Kích thước khoét đá: 550x480mm
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9

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp đôi: 2 từ
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Bếp từ nhỏ: 1800W
 • Bếp từ to: 2200W
 • Tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
 • Tự động tắt bếp khi không có nồi
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Schott vát cạnh Germany
 • Mạch nguồn và mạch điều khiển Spain
 • Điều khiển cảm ứng kiểu Slide
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 730x430mm
 • Kích thước khoét đá: 660x320mm

CZ 822SL
Giá chính thức:  20.980.000VND

XUẤT XỨ: SPAIN

Model: CZ - 822SL

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp đôi: 2 từ
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Bếp từ nhỏ booster: 1800W
 • Bếp từ to booster: 2200W
 • Tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
 • Tự động tắt bếp khi không có nồi
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Schott vát cạnh Germany
 • Mạch nguồn và mạch điều khiển Spain
 • Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 730x430mm
 • Kích thước khoét đá: 665x330mm

CZ II822
Giá chính thức:  19.980.000VND

XUẤT XỨ: SPAIN

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp đôi: 2 từ
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Bếp từ nhỏ booster: 1800W
 • Bếp từ to booster: 2200W
 • Tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
 • Tự động tắt bếp khi không có nồi
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Schott vát cạnh Germany
 • Mạch nguồn và mạch điều khiển Spain
 • Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 730x430mm
 • Kích thước khoét đá: 665x330mm

CZ IG822
Giá chính thức:  19.980.000VND

XUẤT XỨ: SPAIN

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp đôi: 2 từ
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Bếp từ nhỏ booster: 1800W
 • Bếp từ to booster: 2200W
 • Tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
 • Tự động tắt bếp khi không có nồi
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Schott vát cạnh Germany
 • Mạch nguồn và mạch điều khiển Spain
 • Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 730x430mm
 • Kích thước khoét đá: 665x330mm

CZ IB822  
Giá chính thức:  19.980.000VND

XUẤT XỨ: SPAIN
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TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp đôi: 1 từ + 1 hồng ngoại
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Bếp từ booster: 3000W
 • Bếp hồng ngoại: 1900W
 • Cấp độ điều chỉnh: 9 cấp độ
 • Tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
 • Tự động tắt bếp khi không có nồi
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Eurokera vát cạnh France, mạch nguồn và mạch điều khiển Spain
 • Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 730x430mm
 • Kích thước khoét đá: 700x330mm

CZ MIX823G
Giá chính thức:  19.980.000VND 

XUẤT XỨ: SPAIN

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp đôi: 1 từ + 1 hồng ngoại
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Bếp từ booster: 2000W
 • Bếp hồng ngoại: 2200W
 • Tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
 • Tự động tắt bếp khi không có nồi
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Eurokera vát cạnh France, mạch nguồn và mạch điều khiển Spain
 • Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 730x430mm
 • Kích thước khoét đá: 700x330mm

CZ MIX823S
Giá chính thức:  19.980.000VND

XUẤT XỨ: SPAIN

BẾP TỪ 

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp đôi: 1 từ + 1 hồng ngoại
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Bếp từ booster: 2000W
 • Bếp hồng ngoại: 1900W
 • Cấp độ điều chỉnh: 9 cấp độ
 • Tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
 • Tự động tắt bếp khi không có nồi
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Eurokera vát cạnh France, mạch nguồn và mạch điều khiển Spain
 • Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 730x430mm
 • Kích thước khoét đá: 700x330mm

CZ MIX823
Giá chính thức:  19.980.000VND

XUẤT XỨ: SPAIN

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp ba: 2 từ + 1 hồng ngoại
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Bếp từ nhỏ: 1500W
 • Bếp từ to: 2000W
 • Bếp hồng ngoại: 2200W
 • Tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
 • Tự động tắt bếp khi không có nồi
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Eurokera vát cạnh France, mạch nguồn và mạch điều khiển Spain
 • Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 810x450mm
 • Kích thước khoét đá: 775x400mm

CZ MIX833
Giá chính thức:  24.980.000VND

XUẤT XỨ: SPAIN
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CZ - MIX834
Giá chính thức:  22.980.000VND

XUẤT XỨ: SPAIN

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp đôi: 3 từ
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Bếp từ phải to booster: 2000W
 • Bếp từ phải nhỏ booster: 1600W
 • Bếp từ trái booster: 3000W
 • Chức năng trống tràn, tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
 • Tự động tắt bếp khi không có nồi
 • Hẹn giờ khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Eurokera France, toàn bộ mạch nguồn và mạch điều khiển Spain
 • Điều khiển cảm ứng kiểu Slide
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 600x520mm
 • Kích thước khoét đá: 535x480mm

CZ 67P
Giá chính thức:  14.980.000VND

XUẤT XỨ: THAILAND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp đôi: 2 từ
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Bếp từ trái booster: 2600W
 • Bếp từ phải booster: 2600W
 • Tự động ngắt khi không có nồi, tự nhận diện vùng nấu
 • Tính năng tạm dừng hoạt động Pause
 • Có chức năng hâm nóng
 • Nước tràn lên bàn phím bếp tự động ngắt
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng
 • Điều khiển cảm kiểu slide
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 750x450mm
 • Kích thước khoét đá: 690x390mm

CZ 65B Made In ThaiLand

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp đôi: 2 từ
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Bếp từ trái booster: 2600W
 • Bếp từ phải booster: 2600W
 • Tự động ngắt khi không có nồi, tự nhận diện vùng nấu
 • Nước tràn lên bàn phím bếp tự động ngắt
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng
 • Điều khiển cảm ứng kiểu nút bấm
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 750x450mm
 • Kích thước khoét đá: 690x390mm

CZ 65B
Giá chính thức:  12.980.000VND

XUẤT XỨ: THAILAND CZ 900GB
Giá chính thức:  10.980.000VND

XUẤT XỨ: THAILAND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp đôi: 2 từ 
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Bếp từ trái: 2400W
 • Bếp từ Phải: 2400W 
 • Tự nhận diện vùng nấu, cảnh báo dư nhiệt
 • Hẹn giờ khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Vitro Ceramic chịu nhiệt, vát cạnh sang trọng
 • Hệ thống mạch, mâm sản xuất theo công nghệ Châu Âu
 • Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 730x430mm
 • Kích thước khoét đá: 710x400mm

NEW NEW
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XUẤT XỨ: THAILAND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp đôi: 1 từ + 1 hồng ngoại
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Bếp từ booster: 2600W
 • Bếp hồng ngoại: 3000W ba vòng lửa
 • Tự động ngắt khi không có nồi, tự nhận diện vùng nấu
 • Tính năng tạm dừng hoạt động Pause
 • Có chức năng hâm nóng
 • Nước tràn lên bàn phím bếp tự động ngắt
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng
 • Điều khiển cảm ứng kiểu Slide
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 750x450mm
 • Kích thước khoét đá: 690x390mm

CZ 67R
Giá chính thức:  14.980.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp đôi: 1 từ + 1 hồng ngoại
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Bếp từ booster: 2600W
 • Bếp hồng ngoại: 2600W hai vòng lửa
 • Tự động ngắt khi không có nồi, tự nhận diện vùng nấu
 • Nước tràn lên bàn phím bếp tự động ngắt
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng
 • Điều khiển cảm ứng kiểu nút bấm
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 750x450mm
 • Kích thước khoét đá: 690x390mm

CZ 65BS
Giá chính thức:  12.980.000VND

XUẤT XỨ: THAILAND

NEW NEW

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp đôi: 1 từ + 1 hồng ngoại
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Bếp từ: 2000W
 • Bếp hồng ngoại: 2200W
 • Cấp độ điều chỉnh: 9 cấp độ
 • Tự nhận diện vùng nấu, cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Vitro Ceramic chịu nhiệt, vát cạnh sang trọng
 • Hệ thống mạch, mâm sản xuất theo công nghệ Châu Âu
 • Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 730x430mm
 • Kích thước khoét đá: 710x400mm

CZ 900GEB
Giá chính thức:  10.980.000

XUẤT XỨ: THAILAND CZ  67GH
Giá chính thức:  17.980.000VND

XUẤT XỨ: THAILAND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp ba: 3 từ
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Bếp từ to booster: 2400W
 • Bếp từ trung booster: 2200W
 • Bếp từ nhỏ booster: 1800W
 • Tự động ngắt khi không có nồi, tự nhận diện vùng nấu
 • Tính năng tạm dừng hoạt động Pause
 • Có chức năng hâm nóng
 • Nước tràn lên bàn phím bếp tự động ngắt
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng
 • Điều khiển cảm kiểu slide
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 780x450mm
 • Kích thước khoét đá: 750x420mm

NEW

 

CZ 67GH
Made In Thailand
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TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp ba: 2 từ + 1 điện từ
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Bếp từ to booster: 2200W
 • Bếp từ nhỏ booster: 1800W
 • Bếp hồng ngoại: 3000W ba vòng lửa
 • Tự động ngắt khi không có nồi, tự nhận diện vùng nấu
 • Tính năng tạm dừng hoạt động Pause
 • Có chức năng hâm nóng
 • Nước tràn lên bàn phím bếp tự động ngắt
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng
 • Điều khiển cảm kiểu slide
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 780x450mm
 • Kích thước khoét đá: 750x420mm

CZ 67GP
Giá chính thức:  17.980.000VND

XUẤT XỨ: THAILAND

Made In ThailandCZ67HP

0 1 2 3 4 5 6 7 8 P

CZ – 67HP
Giá chính thức:  16.980.000VND

XUẤT XỨ: THAILAND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp ba: 3 từ
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Bếp từ to booster: 2400W
 • Bếp từ trung booster: 2200W
 • Bếp từ nhỏ booster: 1800W
 • Tự động ngắt khi không có nồi, tự nhận diện vùng nấu
 • Tính năng tạm dừng hoạt động Pause
 • Có chức năng hâm nóng
 • Nước tràn lên bàn phím bếp tự động ngắt
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng
 • Điều khiển cảm kiểu slide
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 590x520mm
 • Kích thước khoét đá: 560x490mm

NEW

Made In Thailand
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CZ 67GHP
Giá chính thức:  17.980.000

XUẤT XỨ: THAILAND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp ba: 2 từ + 1 điện từ
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Bếp từ to booster: 2200W
 • Bếp từ nhỏ booster: 1800W
 • Bếp hồng ngoại: 3000W ba vòng lửa
 • Tự động ngắt khi không có nồi, tự nhận diện vùng nấu
 • Tính năng tạm dừng hoạt động Pause
 • Có chức năng hâm nóng
 • Nước tràn lên bàn phím bếp tự động ngắt
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng
 • Điều khiển cảm kiểu slide
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 590x520mm
 • Kích thước khoét đá: 560x490mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp đôi: 2 từ
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Bếp từ trái: 2000W, Booster: 2600W
 • Bếp từ phải: 2000W, Booster: 2600W
 • Tự động ngắt khi không có nồi, tự nhận diện vùng nấu
 • Tính năng tạm dừng hoạt động Pause
 • Có chức năng hâm nóng
 • Nước tràn lên bàn phím bếp tự động ngắt
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng
 • Điều khiển cảm ứng kiểu Slide
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 750x450mm
 • Kích thước khoét đá: 690x390mm

CZ 86P
Giá chính thức:  14.980.000VND 

XUẤT XỨ: MALAYSIA

NEW
NEW

CZ 67GP Made In Thailand
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TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • CZ 66B
 • Bếp đôi: 2 từ
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Bếp từ trái booster: 2600W
 • Bếp từ phải booster: 2600W
 • Tự động ngắt khi không có nồi, tự nhận diện vùng nấu
 • Nước tràn lên bàn phím bếp tự động ngắt
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng
 • Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 750x450mm
 • Kích thước khoét đá: 690x390mm

CZ 66B 
Giá chính thức:  11.980.000VND

XUẤT XỨ: MALAYSIA

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp đôi: 1 từ + 1 hồng ngoại
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Bếp từ: 2000W, Booster: 2600W
 • Bếp hồng ngoại: 3000W ba vòng lửa
 • Tự động ngắt khi không có nồi, tự nhận diện vùng nấu
 • Tính năng tạm dừng hoạt động Pause
 • Có chức năng hâm nóng
 • Nước tràn lên bàn phím bếp tự động ngắt
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng
 • Điều khiển cảm ứng kiểu Slide
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 750x450mm
 • Kích thước khoét đá: 690x390mm

CZ 86R
Giá chính thức:  14.980.000VND

XUẤT XỨ: MALAYSIA

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp đôi: 1 từ + 1 hồng ngoại
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Bếp từ booster: 2600W
 • Bếp hồng ngoại: 2600W hai vòng lửa
 • Tự động ngắt khi không có nồi, tự nhận diện vùng nấu
 • Nước tràn lên bàn phím bếp tự động ngắt
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng
 • Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 750x450mm
 • Kích thước khoét đá: 690x390mm

CZ 66BS
Giá chính thức:  11.980.000VND

XUẤT XỨ: MALAYSIA CZ – 86GH
Giá chính thức:  16.980.000VND

XUẤT XỨ: MALAYSIA

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp ba: 3 từ
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Bếp từ to booster: 2600W
 • Bếp từ trung booster: 2200W
 • Bếp từ nhỏ booster: 1800W
 • Tự động ngắt khi không có nồi, tự nhận diện vùng nấu
 • Tính năng tạm dừng hoạt động Pause
 • Có chức năng hâm nóng
 • Nước tràn lên bàn phím bếp tự động ngắt
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng
 • Điều khiển cảm kiểu slide
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 780x450mm
 • Kích thước khoét đá: 750x420mm14
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Model: CZ - 200SS

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp ba: 2 từ + 1 hồng ngoại
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Bếp từ to booster: 2200W
 • Bếp từ nhỏ booster: 1800W
 • Bếp hồng ngoại: 3000W ba vòng lửa
 • Tự động ngắt khi không có nồi, tự nhận diện vùng nấu
 • Tính năng tạm dừng hoạt động Pause
 • Có chức năng hâm nóng
 • Nước tràn lên bàn phím bếp tự động ngắt
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng
 • Điều khiển cảm kiểu slide
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 780x450mm
 • Kích thước khoét đá: 750x420mm

CZ 86GP
Giá chính thức:  17.980.000VND

XUẤT XỨ: MALAYSIA CZ – 86HP
Giá chính thức:  16.980.000VND

XUẤT XỨ: MALAYSIA

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp ba: 3 từ
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Tổng công suất: 5600W
 • Bếp từ to booster: 2600W
 • Bếp từ trung booster: 2200W
 • Bếp từ nhỏ booster: 1800W
 • Tự động ngắt khi không có nồi, tự nhận diện vùng nấu
 • Tính năng tạm dừng hoạt động Pause
 • Có chức năng hâm nóng
 • Nước tràn lên bàn phím bếp tự động ngắt
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng
 • Điều khiển cảm kiểu slide
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 590x520mm
 • Kích thước khoét đá: 560x490mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp ba: 2 từ + 1 hồng ngoại
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Bếp từ to: 2300W, Booster: 3000W
 • Bếp từ nhỏ: 1500W
 • Bếp hồng ngoại:  30000W ba vòng lửa
 • Chức năng trống tràn, tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
 • Tính năng tạm dừng hoạt động Pause
 • Có chức năng hâm nóng
 • Nước tràn lên bàn phím bếp tự động ngắt
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng
 • Điều khiển cảm ứng kiểu Slide
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 590x520mm
 • Kích thước khoét đá: 560x490mm

CZ 86GPH
Giá chính thức:  17.980.000VND

XUẤT XỨ: MALAYSIA CZ 200SS
Giá chính thức:  8.980.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp đôi: 2 từ 
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 20% điện năng
 • Tổng công suất: 4000W
 • Bếp từ trái: 2000W
 • Bếp từ phải: 2000W 
 • Tự nhận diện vùng nấu, cảnh báo dư nhiệt
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Vitro Ceramic chịu nhiệt, vát cạnh sang trọng
 • Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 730x430mm
 • Kích thước khoét đá: 700x4000mm
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CZ - 923

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp đôi: 2 từ 
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Tổng công suất: 4200W
 • Bếp từ nhỏ: 2000W, Booster: 2400W
 • Bếp từ to: 2200W, Booster: 2600W
 • Tự nhận diện vùng nấu, cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Vitro Ceramic chịu nhiệt, vát cạnh sang trọng
 • Hệ thống mạch, mâm sản xuất theo công nghệ Châu Âu
 • Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 750x450mm
 • Kích thước khoét đá: 710x400mm

Giá chính thức:  12.980.000VND
CZ 400-2GB
Giá chính thức:  9.980.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp đôi: 2 từ 
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Tổng công suất: 4000W
 • Bếp từ trái: 2200W, Booster: 2600W
 • Bếp từ phải: 2200W, Booster: 2600W
 • Tự nhận diện vùng nấu, cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Vitro Ceramic chịu nhiệt, vát cạnh sang trọng
 • Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 730x430mm
 • Kích thước khoét đá: 710x400mm

CZ 300-2SS
Giá chính thức:  7.980.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp đôi: 2 từ 
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 20% điện năng
 • Tổng công suất: 4000W
 • Bếp từ trái: 2200W, Booster: 2600W
 • Bếp từ phải: 2200W, Booster: 2600W 
 • Tự nhận diện vùng nấu, cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Vitro Ceramic chịu nhiệt, vát cạnh sang trọng
 • Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 730x430mm
 • Kích thước khoét đá: 710x400mm

CZ - 930I
Giá chính thức:  9.890.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp đôi: 2 từ 
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 20% điện năng
 • Tổng công suất: 4000W
 • Bếp từ trái: 2200W, Booster: 2600W
 • Bếp từ phải: 2200W, Booster: 2600W 
 • Tự nhận diện vùng nấu, cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
 • Nước tràn lên bàn phím bếp tự động ngắt
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Vitro Ceramic chịu nhiệt, vát cạnh sang trọng
 • Điều khiển cảm ứng kiểu Slide
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 730x430mm
 • Kích thước khoét đá: 680x390mm

BẾP TỪ 

PAR
O

LE D
I C

U
C

IN
A



Model: CZ - 200GS

17

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp đôi: 1 từ + 1 hồng ngoại
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 20% điện năng
 • Tổng công suất: 4200W
 • Bếp từ tối đa: 2000W
 • Bếp hồng ngoại: 2200W
 • Tự nhận diện vùng nấu, cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Vitro Ceramic chịu nhiệt, vát cạnh sang trọng
 • Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Kích thước bề mặt: 730x430mm
 • Kích thước khoét đá: 700x400mm

CZ 200GS
Giá chính thức:  8.980.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp đôi: 1 từ + 1 hồng ngoại 
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Tổng công suất: 4000W
 • Bếp từ: 2000W, Booster: 2400W
 • Bếp hồng ngọai: 2000W 
 • Tự nhận diện vùng nấu, cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
 • Hẹn giờ khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Vitro Ceramic chịu nhiệt, vát cạnh sang trọng
 • Hệ thống mạch, mâm sản xuất theo công nghệ Châu Âu
 • Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 750x450mm
 • Kích thước khoét đá: 710x400mm

CZ - 925
Giá chính thức:  12.980.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp đôi: 1 từ + 1 hồng ngoại
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Tổng công suất: 4000W
 • Bếp từ tối đa: 2000W
 • Bếp hồng ngoại:2000W
 • Chức năng trống tràn, tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Vitro Ceramic chịu nhiệt, vát cạnh sang trọng
 • Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Kích thước bề mặt: 730x430mm
 • Kích thước khoét đá: 680x380mm

CZ 300-2GS
Giá chính thức:  7.980.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp đôi: 1 từ + 1 hồng ngoại 
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Tổng công suất: 4000W
 • Bếp từ: 2000W, Booster: 2400W
 • Bếp hồng ngọai: 2000W 
 • Tự nhận diện vùng nấu, cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Vitro Ceramic chịu nhiệt, vát cạnh sang trọng
 • Hệ thống mạch, mâm sản xuất theo công nghệ Châu Âu
 • Điều khiển cảm ứng kiểu Slide
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 750x450mm
 • Kích thước khoét đá: 710x410mm

CZ - 937
Giá chính thức:  13.980.000VND
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CZ 400-2EB
Giá chính thức:  9.980.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp đôi: 2 hồng ngoại
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Tổng công suất: 4200W
 • Bếp hồng ngoại trái: 2000W
 • Bếp hồng ngoại phải: 2200W
 • Tự nhận diện vùng nấu, cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Vitro Ceramic chịu nhiệt, vát cạnh sang trọng
 • Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 730x430mm
 • Kích thước khoét đá: 710x400mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp đôi: 1 từ + 1 hồng ngoại 
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Tổng công suất: 4200W
 • Bếp từ: 2000W, Booster: 2400W
 • Bếp hồng ngọai: 2200W 
 • Tự nhận diện vùng nấu, cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Vitro Ceramic chịu nhiệt, vát cạnh sang trọng
 • Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 730x430mm
 • Kích thước khoét đá: 710x400mm

CZ 400-2EGB
Giá chính thức:  9.980.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp đôi: 2 hồng ngoại
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Tổng công suất: 4200W
 • Bếp hồng ngoại trái: 2000W
 • Bếp hồng ngoại phải: 2200W
 • Tự nhận diện vùng nấu, cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Schott sản xuất tại Germany, vát cạnh sang trọng
 • Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 730x430mm
 • Kích thước khoét đá: 710x400mm

CZ 500-2IDH
Giá chính thức:  13.890.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp đôi: 1 từ + 1 hồng ngoại 
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Tổng công suất: 4200W
 • Bếp từ: 2000W, Booster: 2600W
 • Bếp hồng ngọai: 2200W 
 • Tự nhận diện vùng nấu, cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
 • Nước tràn lên bàn phím bếp tự động ngắt
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Schott sản xuất tại Germany, vát cạnh sang trọng
 • Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 730x430mm
 • Kích thước khoét đá: 680x390mm

CZ - 930H
Giá chính thức:  9.680.000VND
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TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp ba: 2 từ + 1 hồng ngoại 
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Tổng công suất: 5700W
 • Bếp từ nhỏ: 1500W, Booster: 2000W
 • Bếp từ to: 2000W, Booster: 2400W
 • Bếp hồng ngoại: 2200W
 • Tự nhận diện vùng nấu, cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Vitro Ceramic chịu nhiệt, vát cạnh sang trọng
 • Hệ thống mạch, mâm sản xuất theo công nghệ Châu Âu
 • Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 780x450mm
 • Kích thước khoét đá: 770x410mm

CZ 935
Giá chính thức:  15.980.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp ba: 2 từ + 1 hồng ngoại
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Tổng công suất: 5700W
 • Bếp từ nhỏ: 1500W, Booster: 2000W
 • Bếp từ to: 2000W, Booster: 2400W 
 • Bếp hồng ngoại: 2200W
 • Tự nhận diện vùng nấu, cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Vitro Ceramic chịu nhiệt, vát cạnh sang trọng
 • Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước bề mặt: 780x430mm
 • Kích thước khoét đá: 760x400mm

CZ 400-3GES
Giá chính thức:  14.890.000VND

CZ 400-3SS
Giá chính thức:  13.980.000VND 

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp ba: 3 từ
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Tổng công suất: 5700W
 • Bếp từ trái nhỏ: 1500W, Booster: 2000W
 • Bếp từ trung: 2000W, Booster: 2400W 
 • Bếp từ to: 2200W, Booster: 2600W
 • Tự nhận diện vùng nấu, cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Vitro Ceramic chịu nhiệt, vát cạnh sang trọng
 • Điểu khiển cảm ứng kiểu phím bấm
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước về mặt: 590x520mm
 • Kích thước khoét đá: 562x492mm

CZ - 933
Giá chính thức:  15.680.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp ba: 3 từ 
 • Công nghệ biến tần Inverter thông minh, tiết kiếm 30% điện năng
 • Tổng công suất: 5700W
 • Bếp từ nhỏ: 1500W, Booster: 2000W
 • Bếp từ trung: 2000W, Booster: 2400W
 • Bếp từ to: 2200W, Booster: 2600W
 • Tự nhận diện vùng nấu, cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
 • Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính Vitro Ceramic chịu nhiệt, vát cạnh sang trọng
 • Hệ thống mạch, mâm sản xuất theo công nghệ Châu Âu
 • Điểu khiển cảm ứng kiểu phím bấm
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Kích thước về mặt: 600x520mm
 • Kích thước khoét đá: 575x495mm
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CZ- 818
Giá chính thức:  4.980.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp từ âm đơn: 1 từ
 • Tổng công suất: 2600W
 • Công suất tôi đa đạt 2600W
 • Bếp từ sử dụng công nghệ tự nhận diện vùng nấu
 • Chức năng hẹn giờ phím khóa trẻ em
 • Nước tràn lên bàn phím tự động tắt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính cường lực, chịu nhiệt cao
 • Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Kích thước bề mặt: 510x300mm
 • Kích thước khoét đá: 490*270mm

CZ- 817
Giá chính thức:  4.880.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp đơn âm: 1 hồng ngoại
 • Tổng công suất: 2600W
 • Công suất tôi đa đạt 2600W
 • Bếp từ sử dụng công nghệ tự nhận diện vùng nấu
 • Chức năng hẹn giờm phím khóa trẻ em
 • Nước tràn lên bàn phím tự động tắt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính cường lực, chịu nhiệt cao
 • Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm
 • Điện áp: 220v/50Hz
 • Kích thước bề mặt: 510x300mm
 • Kích thước khoét đá: 490*270mm

CZ-188
Giá chính thức:  2.250.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Tính năng sản phẩm:
 • Bếp đơn: 1 hồng ngoại
 • Tổng công suất: 2200W
 • Công suất tôi đa đạt 2200W
 • Bếp từ sử dụng công nghệ tự nhận diện vùng nấu
 • Chức năng hẹn giờm phím khóa trẻ em

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính cường lực, chịu nhiệt cao
 • Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm
 • Điện áp: 220v/50Hz
 • Kích thước bề mặt: 360x280x55mm

CZ-177
Giá chính thức:  2.250.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp đơn: 1 từ
 • Tổng công suất: 2000W
 • Công suất tôi đa đạt 2000W
 • Bếp từ sử dụng công nghệ tự nhận diện vùng nấu
 • Chức năng hẹn giờ phím khóa trẻ em

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính cường lực, chịu nhiệt cao
 • Điều khiển cảm ứng kiểu phím bấm
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Kích thước: 360x300x60mm
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CZ - 899
Giá chính thức:  2.350.000VND

 • Bộ nồi cao cấp Canzy
 • Dùng được cho tất cả các loại bếp
 • Chất liệu: Inox 201 an toàn
 • Kích thước nồi: 16, 18, 20, 24(cm)
 • Màu sắc: màu bạc

NƯỚC XỊT
Giá chính thức:  250.000VND

 • Nước vệ sinh cao cấp Canzy
 • Dung tích 350ml
 • Làm sạch vết bẩn hữu cơ, dầu mỡ, tiêu diệt nấm, vi khuẩn, xua đuổi 

côn trùng
 • Làm sạch trên chất liệu: kính, đá, gỗ, nhựa, kim loại, da
 • Thành phần: Nước tinh khiết, hương liệu Cafe hoặc tinh dầu cam, 

dung dịch nano, cồn.
 • Hạn sử dụng 3 năm





BẾP GAS 
STUFA A GAS
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TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp Gas âm: 3 lò
 • Hệ thống bát chia lửa và kim phun Somipress – Made In Italy
 • Pép hầm bằng đồng, chế độ tiết kiệm Gas
 • Cảm ứng ngắt Gas tự động, an toàn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt cao
 • Độ dày mặt kính: 8mm
 • Hệ thống đánh lửa bằng Pin(IC)
 • Lượng Gas tiêu thụ: 0,03Kg/lò/h
 • Kích thước mặt kính: 750x450mm
 • Kích thước khoét đá: 680x380mm

CZ-103
Giá chính thức:  8.980.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp Gas âm: 3 lò
 • Hệ thống bát chia lửa bằng đồng mạ Crom chất lượng cao
 • Pép hầm bằng đồng, chế độ tiết kiệm Gas
 • Cảm ứng ngắt Gas tự động, an toàn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt cao
 • Độ dày mặt kính: 8mm
 • Hệ thống 3 vòng lửa
 • Hệ thống đánh lửa bằng Pin(IC)
 • Lượng Gas tiêu thụ: 0,03Kg/lò/h
 • Kích thước mặt kính: 750x450mm
 • Kích thước khoét đá: 680x380mm

CZ- 368
Giá chính thức:  8.680.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp Gas âm: 3 lò
 • Hệ thống bát chia lửa bằng đồng nguyên chất
 • Pép hầm bằng đồng, chế độ tiết kiệm Gas
 • Cảm ứng ngắt Gas tự động, an toàn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt cao
 • Độ dày mặt kính: 8mm
 • Hệ thống đánh lửa bằng Pin(IC)
 • Lượng Gas tiêu thụ: 0,03Kg/lò/h
 • Kích thước mặt kính: 750x450mm
 • Kích thước khoét đá: 680x380mm

CZ- 863
Giá chính thức:  5.880.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp Gas âm: 3 lò
 • Hệ thống bát chia lửa bằng đồng nguyên chất
 • Pép hầm bằng đồng, chế độ tiết kiệm Gas
 • Cảm ứng ngắt Gas tự động, an toàn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt cao
 • Độ dày mặt kính: 8mm
 • Hệ thống 3 vòng lửa
 • Hệ thống đánh lửa bằng Pin(IC)
 • Lượng Gas tiêu thụ: 0,03Kg/lò/h
 • Kích thước mặt kính: 750x450mm
 • Kích thước khoét đá: 680x380mm

CZ-308
Giá chính thức:  7.880.000VND
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TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp Gas âm: 2 lò
 • Hệ thống bát chia lửa và kim phun Somipress – Made In Italy
 • Pép hầm bằng đồng, chế độ tiết kiệm Gas
 • Cảm ứng ngắt Gas tự động, an toàn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt cao
 • Độ dày mặt kính: 8mm
 • Hệ thống đánh lửa bằng Pin(IC)
 • Lượng Gas tiêu thụ: 0,03Kg/lò/h
 • Kích thước mặt kính: 750x450mm
 • Kích thước khoét đá: 680x380mm

CZ-102 ĐỎ
Giá chính thức:  7.980.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp Gas âm: 2 lò
 • Hệ thống chia lửa bằng 3 vòng lửa
 • Pép hầm bằng đồng, chế độ tiết kiệm Gas
 • Hệ thống cảm ứng, ngắt Gas tự động từ Italy

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính đen kim sa sang trọng
 • Độ dày mặt kính: 8mm
 • Hệ thống đánh lửa bằng Pin(IC)
 • Lượng Gas tiêu thụ: 0,03Kg/lò/h
 • Kích thước mặt kính: 750x450mm
 • Kích thước khoét đá: 680x380mm

CZ- 688
Giá chính thức:  7.680.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp Gas âm: 2 lò
 • Hệ thống chia lửa bằng 3 vòng lửa
 • Pép hầm bằng đồng, chế độ tiết kiệm Gas
 • Hệ thống cảm ứng, ngắt Gas tự động từ Italy

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính đen kim sa sang trọng
 • Độ dày mặt kính: 8mm
 • Hệ thống đánh lửa bằng Pin(IC)
 • Lượng Gas tiêu thụ: 0,03Kg/lò/h
 • Kích thước mặt kính: 750x450mm
 • Kích thước khoét đá: 680x380mm

CZ- 788
Giá chính thức:  7.980.000VND

NEW NEW

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp Gas âm: 2 lò
 • Hệ thống bát chia lửa và kim phun Somipress – Made In Italy
 • Pép hầm bằng đồng, chế độ tiết kiệm Gas
 • Cảm ứng ngắt Gas tự động, an toàn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt cao
 • Độ dày mặt kính: 8mm
 • Hệ thống đánh lửa bằng Pin(IC)
 • Lượng Gas tiêu thụ: 0,03Kg/lò/h
 • Kích thước mặt kính: 750x450mm
 • Kích thước khoét đá: 680x380mm

CZ-102 XANH ĐEN
Giá chính thức:  7.980.000VND
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TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp Gas âm: 2 lò
 • Hệ thống bát chia lửa và kim phun Somipress – Made In Italy
 • Pép hầm bằng đồng, chế độ tiết kiệm Gas
 • Cảm ứng ngắt Gas tự động, an toàn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt cao
 • Độ dày mặt kính: 8mm
 • Hệ thống đánh lửa bằng Pin(IC)
 • Lượng Gas tiêu thụ: 0,03Kg/lò/h
 • Kích thước mặt kính: 750x450mm
 • Kích thước khoét đá: 680x380mm

CZ-102 XANH
Giá chính thức:  7.980.000VND
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TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp Gas âm: 2 lò
 • Hệ thống bát chia lửa bằng đồng mạ Crom chất lượng cao
 • Pép hầm bằng đồng, chế độ tiết kiệm Gas
 • Cảm ứng ngắt Gas tự động, an toàn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt cao
 • Độ dày mặt kính: 8mm
 • Hệ thống 3 vòng lửa
 • Hệ thống đánh lửa bằng Pin(IC)
 • Lượng Gas tiêu thụ: 0,03Kg/lò/h
 • Kích thước mặt kính: 750x450mm
 • Kích thước khoét đá: 680x380mm

CZ-268 CARO
Giá chính thức:  7.680.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp Gas âm: 2 lò
 • Hệ thống bát chia lửa bằng đồng mạ Crom chất lượng cao
 • Pép hầm bằng đồng, chế độ tiết kiệm Gas
 • Cảm ứng ngắt Gas tự động, an toàn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt cao
 • Độ dày mặt kính: 8mm
 • Hệ thống 3 vòng lửa
 • Hệ thống đánh lửa bằng Pin(IC)
 • Lượng Gas tiêu thụ: 0,03Kg/lò/h
 • Kích thước mặt kính: 750x450mm
 • Kích thước khoét đá: 680x380mm

CZ-268 HOA
Giá chính thức:  7.680.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp Gas âm: 2 lò
 • Hệ thống bát chia lửa bằng đồng mạ Crom chất lượng cao
 • Pép hầm bằng đồng, chế độ tiết kiệm Gas
 • Cảm ứng ngắt Gas tự động, an toàn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt cao
 • Độ dày mặt kính: 8mm
 • Hệ thống 3 vòng lửa
 • Hệ thống đánh lửa bằng Pin(IC)
 • Lượng Gas tiêu thụ: 0,03Kg/lò/h
 • Kích thước mặt kính: 750x450mm
 • Kích thước khoét đá: 680x380mm

CZ-268 XANH ĐEN
Giá chính thức:  7.680.000VND

BẾP GAS 

STU
FA A G

AS



27

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp Gas âm: 2 lò
 • Hệ thống bát chia lửa bằng đồng nguyên chất
 • Pép hầm bằng đồng, chế độ tiết kiệm Gas
 • Cảm ứng ngắt Gas tự động, an toàn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt cao
 • Độ dày mặt kính: 8mm
 • Hệ thống 3 vòng lửa
 • Hệ thống đánh lửa bằng Pin(IC)
 • Lượng Gas tiêu thụ: 0,03Kg/lò/h
 • Kích thước mặt kính: 750x450mm
 • Kích thước khoét đá: 680x380mm

CZ – 118S
Giá chính thức:  6.880.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp Gas âm: 2 lò
 • Hệ thống bát chia lửa bằng đồng nguyên chất
 • Pép hầm bằng đồng, chế độ tiết kiệm Gas
 • Cảm ứng ngắt Gas tự động, an toàn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt cao
 • Độ dày mặt kính: 8mm
 • Hệ thống 3 vòng lửa
 • Hệ thống đánh lửa bằng Pin(IC)
 • Lượng Gas tiêu thụ: 0,03Kg/lò/h
 • Kích thước mặt kính: 730x430mm
 • Kích thước khoét đá: 680x380mm

CZ- 118
Giá chính thức:  6.880.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp Gas âm: 2 lò
 • Hệ thống bát chia lửa bằng đồng mạ Crom chất lượng cao
 • Pép hầm bằng đồng, chế độ tiết kiệm Gas
 • Cảm ứng ngắt Gas tự động, an toàn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt cao
 • Độ dày mặt kính: 8mm
 • Hệ thống 3 vòng lửa
 • Hệ thống đánh lửa bằng Pin(IC)
 • Lượng Gas tiêu thụ: 0,03Kg/lò/h
 • Kích thước mặt kính: 750x450mm
 • Kích thước khoét đá: 680x380mm

CZ-268
Giá chính thức:  7.680.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp Gas âm: 2 lò
 • Hệ thống bát chia lửa bằng đồng nguyên chất
 • Pép hầm bằng đồng, chế độ tiết kiệm Gas
 • Cảm ứng ngắt Gas tự động, an toàn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt cao
 • Độ dày mặt kính: 8mm
 • Hệ thống đánh lửa bằng Pin(IC)
 • Lượng Gas tiêu thụ: 0,03Kg/lò/h
 • Kích thước mặt kính: 730x430mm
 • Kích thước khoét đá: 680x380mm

CZ- 862
Giá chính thức:  4.880.000VND
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TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp Gas âm: 2 lò
 • Bát chia lửa kiểu Châu âu hiện đại
 • Cảm ứng ngắt Gas tự động, an toàn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt cao
 • Độ dày mặt kính: 8mm
 • Hệ thống đánh lửa bằng Pin(IC)
 • Lượng Gas tiêu thụ: 0,03Kg/lò/h
 • Kích thước mặt kính: 730x430mm
 • Kích thước khoét đá: 680x380mm

CZ- 27MI ĐEN
Giá chính thức:  3.580.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp Gas âm: 2 lò
 • Bát chia lửa kiểu Châu âu hiện đại
 • Cảm ứng ngắt Gas tự động, an toàn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt cao
 • Độ dày mặt kính: 8mm
 • Hệ thống đánh lửa bằng Pin(IC)
 • Lượng Gas tiêu thụ: 0,03Kg/lò/h
 • Kích thước mặt kính: 730x430mm
 • Kích thước khoét đá: 680x380mm

CZ- 27MI ĐỎ
Giá chính thức:  3.680.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp Gas âm: 2 lò
 • Pép hầm bằng đồng, chế độ tiết kiệm Gas
 • Cảm ứng ngắt Gas tự động, an toàn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt cao
 • Độ dày mặt kính: 8mm
 • Hệ thống đánh lửa bằng Pin(IC)
 • Lượng Gas tiêu thụ: 0,03Kg/lò/h
 • Kích thước mặt kính: 730x430mm
 • Kích thước khoét đá: 680x380mm

CZ- 762
Giá chính thức:  4.980.000VND

BẾP GAS 

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp Gas âm: 2 lò
 • Pép hầm bằng đồng, chế độ tiết kiệm Gas
 • Bát chia lửa kiểu Châu âu hiện đại
 • Cảm ứng ngắt Gas tự động, an toàn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt cao
 • Độ dày mặt kính: 8mm
 • Hệ thống đánh lửa bằng Pin(IC)
 • Lượng Gas tiêu thụ: 0,03Kg/lò/h
 • Kích thước mặt kính: 730x430mm
 • Kích thước khoét đá: 680x380mm

CZ- 217MI 
Giá chính thức:  3.980.000VND
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TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp Gas âm: 2 lò
 • Bát chia lửa kiểu Châu âu hiện đại
 • Cảm ứng ngắt Gas tự động, an toàn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt cao
 • Độ dày mặt kính: 8mm
 • Hệ thống đánh lửa bằng Pin(IC)
 • Lượng Gas tiêu thụ: 0,03Kg/lò/h
 • Kích thước mặt kính: 600x380mm
 • Kích thước khoét đá: 540x340mm

CZ- 26MI
Giá chính thức:  3.380.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Bếp Gas âm: 2 lò
 • Pép hầm bằng đồng, chế độ tiết kiệm Gas
 • Cảm ứng ngắt Gas tự động, an toàn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt cao
 • Độ dày mặt kính: 8mm
 • Hệ thống đánh lửa bằng Pin(IC)
 • Lượng Gas tiêu thụ: 0,03Kg/lò/h
 • Kích thước mặt kính: 600x380mm
 • Kích thước khoét đá: 540x340mm

CZ- 662
Giá chính thức:  4.480.000VND
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CZ 350C
Giá chính thức:  15.180.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi treo độc lập
 • Đèn halogen siêu sáng
 • Điều khiển kiểu phím bấm 3 cấp độ
 • Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Kính, Inox
 • Lực hút: 1400(m3/h)
 • Độ ồn: < 45DB
 • Ống thoát: 150mm
 • Kích thước: 900x1100x371mm

CZ 999
Giá chính thức:  22.980.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi treo độc lập
 • Đèn Led siêu sáng tiết kiệm điện
 • Điều khiển kiểu phím bấm
 • Điều khiển bluetooth
 • Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu đá nhân tạo, Công nghệ Anodize tráng Ceramic cao cấp 
 • Lực hút: 1400(m3/h)
 • Độ ồn: < 45DB
 • Ống thoát: 150mm
 • Kích thước: 526x380mm

CZ 987
Giá chính thức:  20.980.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi treo độc lập
 • Đèn Led siêu sáng tiết kiệm điện
 • Điều khiển kiểu phím bấm 
 • Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Công nghệ tráng men cao cấp
 • Lực hút: 1400(m3/h)
 • Độ ồn: < 45DB
 • Ống thoát: 150mm
 • Kích thước: 405x445mm

NEW

NEW
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CZ SB08
Giá chính thức:  21.980.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi kính vát
 • Đèn 2 LED siêu sáng tiết kiệm điện 
 • Hệ thống mở của tự động thông minh
 • Điều khiển kiểu cảm ứng, có điều khiển từ xa
 • Lưới lọc mỡ bằng lưới nhôm 5 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính
 • Chế độ hẹn giờ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Kính vát, Inox
 • Lực hút: 1400(m3/h)
 • Độ ồn: < 45DB
 • Ống thoát: 150mm
 • Kích thước: 800mm

CZ 888
Giá chính thức:  18.680.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi kính vát
 • Đèn Led siêu sáng tiết kiệm điện
 • Điều khiển cảm ứng
 • Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Kính cường lực và sử dụng công nghệ tráng nhôm Anodize
 • Lực hút: 1400(m3/h)
 • Độ ồn: < 45DB
 • Ống thoát: 150mm
 • Kích thước: 700mm

CZ ISO-90E
Giá chính thức:  15.480.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi treo độc lập
 • Đèn halogen siêu sáng
 • Điều khiển kiểu phím bấm 3 cấp độ
 • Lưới lọc mỡ bằng lưới nhôm 5 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính
 • Chế độ hẹn giờ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Kính, Inox
 • Lực hút: 1400(m3/h)
 • Độ ồn: < 45DB
 • Ống thoát: 150mm
 • Kích thước: 900mm

NEW



CZ 70EA/90EA/LUXURY
Giá chính thức:  16.980.000/17.980.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi kính vát
 • Đèn 2 LED siêu sáng tiết kiệm điện 
 • Hệ thống mở của tự động, điều khiển cảm ứng với màn hình hiển thị LCD
 • Điều khiển kiểu cảm ứng, có điều khiển từ xa
 • Lưới lọc mỡ bằng lưới nhôm 5 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính
 • Chế độ hẹn giờ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Kính vát
 • Lực hút: 1400(m3/h)
 • Độ ồn: < 45DB
 • Ống thoát: 150mm
 • Kích thước: 700/900mm

CZ 087D/089D
Giá chính thức:  9.680.000/9.880.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút kính vát sang trọng
 • Đèn LED 2*2W siêu sáng tiết kiệm điện
 • Điều khiển kiểu cảm ứng 3 cấp độ 
 • Lưới lọc mỡ bằng lưới nhôm Aluminum 5 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: kính vát
 • Lưc hút: 1400(m3/h)
 • Độ ồn: < 45DB
 • Ống thoát: 150mm
 • Kích thước: 700/900mm

CZ P68
Giá chính thức:  15.980.000VND

XUẤT XỨ: ITALY

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi chữ T sang trọng
 • Đèn Halogen siêu sáng
 • Điều khiển kiểu cảm ứng
 • Lưới lọc mỡ bằng lưới nhôm Aluminum 5 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Inox, kính
 • Lực hút: 1400(m3/h)
 • Độ ồn: < 45DB
 • Ống thoát: 150mm
 • Kích thước: 900mm
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CZ RAP 90
Giá chính thức:  15.980.000VND

XUẤT XỨ: ITALY

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi chữ T 
 • Đèn Led siêu sáng 2x1,5W tiết kiệm điện
 • Điều khiển cảm ứng 4 cấp độ
 • Lưới lọc mỡ bằng lưới nhôm Aluminum 3 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Inox, kính
 • Lực hút: 1400(m3/h)
 • Độ ồn: < 45DB
 • Ống thoát: 150mm
 • Kích thước: 900/480mm

CZ B53C
Giá chính thức:  13.980.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi chữ T
 • Sản phẩm Inox và kính liền khối 
 • Đèn LED dải siêu sáng tiết kiệm điện
 • Điều khiển cảm ứng kiểu Slide hiện đại
 • Lưới lọc mỡ bằng lưới nhôm 5 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Kính đen, Inox sang trọng
 • Lực hút: 1400(m3/h)
 • Độ ồn: < 45DB
 • Ống thoát: 150mm
 • Kích thước: 900mm

CZ T07/T09
Giá chính thức:  13.990.000/14.390.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi chữ T
 • Dải Led xanh sang trọng
 • Điều khiển cảm ứng 3 cấp độ
 • Lưới lọc mỡ bằng lưới nhôm 5 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính
 • Chức năng hẹn giờ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: sử dụng công nghệ nhôm Anodize
 • Lực hút: 1400(m3/h)
 • Độ ồn: < 45DB
 • Ống thoát: 150mm
 • Kích thước: 700/900mm
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CZ B07/B09
Giá chính thức:  12.580.000/12.980.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi chữ T
 • Đèn Led siêu sáng tiết kiệm điện
 • Điều khiển cảm ứng 3 cấp độ
 • Lưới lọc mỡ bằng lưới nhôm 5 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Inox
 • Lực hút: 1400(m3/h)
 • Độ ồn: < 45DB
 • Ống thoát: 150mm
 • Kích thước: 700/900mm

CZ K77/K79
Giá chính thức:  11.980.000/12.980.000VND

XUẤT XỨ: ITALY

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi chữ T
 • Đèn Halogen siêu sáng tiết kiệm điện
 • Điều khiển phím bấm 3 tốc độ
 • Lưới lọc mỡ bằng lưới nhôm Aluminum 5 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Inox, Kính 
 • Lực hút: 1400(m3/h)
 • Độ ồn: < 45DB
 • Ống thoát: 150mm
 • Kích thước: 700/900mm

NEW

CZ 2370 

Giá chính thức:  7.580.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi chữ T
 • Đèn Led siêu sáng tiết kiệm điện
 • Điều khiển cảm ứng
 • Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Công nghệ Anodize tráng Ceramic cao cấp 
 • Lực hút: 1400(m3/h)
 • Độ ồn: < 45DB
 • Ống thoát: 150mm
 • Kích thước: 700mm
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CZ SL 90
Giá chính thức:  12.980.000VND

XUẤT XỨ: ITALY

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi kinh cong 
 • Đèn Led siêu sáng 2x1,5W tiết kiệm điện
 • Điều khiển phím bấm 4 tốc độ
 • Lưới lọc mỡ bằng lưới nhôm Aluminum 3 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Kinh, Inox sang trọng
 • Lực hút: 1400(m3/h)
 • Độ ồn: < 45DB
 • Ống thoát: 150mm
 • Kích thước: 900mm

CZ MR 70/ MR 90
Giá chính thức:  11.980.000/12.980.000VND

XUẤT XỨ: ITALY

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi kinh cong 
 • Đèn Led siêu sáng 2x1,5W tiết kiệm điện
 • Điều khiển phím bấm 3 tốc độ
 • Lưới lọc mỡ bằng lưới nhôm Aluminum 5 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Kinh, Inox sang trọng
 • Lực hút: 1400(m3/h)
 • Độ ồn: < 45DB
 • Ống thoát: 150mm
 • Kích thước: 700/900mm

CZ V57/V59
Giá chính thức:  12.980.000/13.980.000VND

XUẤT XỨ: ITALY

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi kính cong
 • Đèn Halogen siêu sáng tiết kiệm điện
 • Điều khiển phím bấm 3 tốc độ
 • Lưới lọc mỡ bằng lưới nhôm Aluminum 5 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Inox, kính 
 • Lực hút: 1400(m3/h)
 • Độ ồn: < 45DB
 • Ống thoát: 150mm
 • Kích thước: 700/900mm
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CZ 607/609
Giá chính thức:  8.780.000VND/8.980.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi kính cong
 • Đèn Led siêu sáng tiết kiệm điện
 • Điều khiển kiểu cảm ứng 3 cấp độ
 • Chế độ điều khiển từ xa
 • Lưới lọc mỡ bằng lưới nhôm 5 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính
 • Chức năng hẹn giờ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Kính, Inox sang trọng
 • Lực hút: 1400(m3/h)
 • Độ ồn: < 45DB
 • Ống thoát: 150mm
 • Kích thước: 700/900mm
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CZ 878/70/90 

Giá chính thức:  8.680.000/ 9.680.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi kính cong
 • Đèn Led siêu sáng tiết kiệm điện
 • Điều khiển cảm ứng
 • Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Công nghệ Anodize tráng Ceramic cao cấp 
 • Lực hút: 1400(m3/h)
 • Độ ồn: < 45DB
 • Ống thoát: 150mm
 • Kích thước: 700/900mm

CZ 868/70/90 

Giá chính thức:  9.980.000/10.980.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi kính cong
 • Đèn Led siêu sáng tiết kiệm điện
 • Mặt kính phản quang sang trọng
 • Điều khiển cảm ứng
 • Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Công nghệ Anodize tráng Ceramic cao cấp 
 • Lực hút: 1400(m3/h)
 • Độ ồn: < 45DB
 • Ống thoát: 150mm
 • Kích thước: 700/900mm
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CZ 3570
Giá chính thức:  6.080.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi kính cong
 • Đèn Led siêu sáng tiết kiệm điện
 • Điều khiển cảm ứng
 • Lưới lọc mỡ bằng Inox
 • Sử dụng khay hứng mỡ tiện dụng
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Kính, Acrylic đen, Inox sang trọng
 • Lực hút: 1100(m3/h)
 • Độ ồn: < 45DB
 • Ống thoát: 150mm
 • Kích thước: 700mm

CZ D700/D900
Giá chính thức:  9.780.000/9.980.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi kính cong
 • Đèn Led siêu sáng tiết kiệm điện
 • Điều khiển kiểu cảm ứng 3 cấp độ
 • Lưới lọc mỡ bằng lưới nhôm 5 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Inox, gương kính sang trọng
 • Lực hút: 1200(m3/h)
 • Độ ồn: < 45DB
 • Ống thoát: 150mm
 • Kích thước: 700/900mm

CZ 1870/1890

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi kính cong
 • Đèn Led siêu sáng tiết kiệm điện
 • Điều khiển cảm ứng 
 • Lưới lọc bằng Inox thanh
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Kính, Inox đen sang trọng
 • Lực hút: 1200(m3/h)
 • Độ ồn: < 45DB
 • Ống thoát: 150mm
 • Kích thước: 700/900mm

NEW

Giá chính thức:  7.580.000/7.880.000VND
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CZ 3470
Giá chính thức:  5.680.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi kính cong
 • Đèn Led siêu sáng tiết kiệm điện
 • Điều khiển phím bấm 3 cấp độ
 • Lưới lọc mỡ bằng Inox
 • Sử dụng khay hứng mỡ tiện dụng
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Kính, Inox
 • Lực hút: 1100(m3/h)
 • Độ ồn: < 45DB
 • Ống thoát: 150mm
 • Kích thước: 700mm

CZ 700TC/900TC
Giá chính thức:  8.890.000/8.990.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi kính cong
 • Đèn Led siêu sáng tiết kiệm điện
 • Mặt kính phản quang sang trọng
 • Điều khiển kiểu cảm ứng hiện đại
 • Lưới lọc mỡ bằng lưới nhôm 5 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Kính đen, Inox
 • Lực hút: 1250(m3/h)
 • Độ ồn: < 45DB
 • Ống thoát: 150mm
 • Kích thước: 700/900mm
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CZ 0470/0490
Giá chính thức:  7.680.000/7.880.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi kính cong
 • Đèn Led siêu sáng tiết kiệm điện
 • Điều khiển cảm ứng 3 cấp độ
 • Lưới lọc mỡ bằng lưới nhôm 5 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính
 • Cảm biến hút khói tự động
 • Chế độ hẹn giờ
 • Điều khiển từ xa

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Kính, Inox
 • Lực hút: 1200(m3/h)
 • Độ ồn: < 45DB
 • Ống thoát: 150mm
 • Kích thước: 700/900mm

HÚT MÙI
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CZ DELUXE 70/90A
Giá chính thức:  6.780.000/6.980.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi kính cong
 • Đèn Led siêu sáng tiết kiệm điện
 • Điều khiển kiểu phím bấm 3 cấp độ
 • Lưới lọc mỡ bằng lưới nhôm 5 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Kính, Inox
 • Lực hút: 1200(m3/h)
 • Độ ồn: < 45DB
 • Ống thoát: 150mm
 • Kích thước: 700/900mm

CZ- A37/A39
Giá chính thức:  7.680.000/7.880.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi kính cong
 • Đèn Led siêu sáng tiết kiệm điện
 • Điều khiển kiểu phím bấm 3 cấp độ
 • Lưới lọc mỡ bằng lưới nhôm 5 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Kính, Inox
 • Lực hút: 1200(m3/h)
 • Độ ồn: < 45DB
 • Ống thoát: 150mm
 • Kích thước: 700/900mm

CZ 0370/0390
Giá chính thức:  6.880.000/7.080.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi kính cong
 • Đèn Led siêu sáng tiết kiệm điện
 • Điều khiển cảm ứng 3 cấp độ
 • Lưới lọc mỡ bằng lưới nhôm 5 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính
 • Cảm biến hút khói tự động
 • Chế độ hẹn giờ
 • Điều khiển từ xa

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Kính, Inox
 • Lực hút: 1200(m3/h)
 • Độ ồn: < 45DB
 • Ống thoát: 150mm
 • Kích thước: 700/900mm
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CZ- 3388-70/90
Giá chính thức:  6.680.000/6.880.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi kính cong
 • Đèn Led siêu sáng tiết kiệm điện
 • Điều khiển kiểu phím bấm 3 cấp độ
 • Lưới lọc mỡ bằng lưới nhôm 5 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Kính, Inox 
 • Lực hút: 1200(m3/h)
 • Độ ồn: < 45DB
 • Ống thoát: 150mm
 • Kích thước: 700/900mm

CZ-70D1/90D1
Giá chính thức:  5.880.000/ 6.080.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi kính cong
 • Đèn Led siêu sáng tiết kiệm điện
 • Điều khiển kiểu phím bấm 3 cấp độ
 • Lưới lọc mỡ bằng lưới nhôm 5 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Kính đen, Inox 
 • Động cơ: Turbin đôi
 • Lực hút: 1100(m3/h)
 • Độ ồn: < 45DB
 • Ống thoát: 150mm
 • Kích thước: 700/900mm
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CZ-70D2/90D2
Giá chính thức:  5.880.000/6.080.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi kính cong
 • Đèn Led siêu sáng tiết kiệm điện
 • Điều khiển kiểu phím bấm 3 cấp độ
 • Lưới lọc mỡ bằng lưới nhôm 5 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Kính, Inox 
 • Động cơ: Turbin đôi
 • Lực hút: 1100(m3/h)
 • Độ ồn: < 45DB
 • Ống thoát: 150mm
 • Kích thước: 700/900mm

HÚT MÙI
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CZ- 7002G
Giá chính thức:  4.280.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi âm tủ
 • Đèn Halogen
 • Điều khiển kiểu phím bấm 2 cấp độ
 • Lưới lọc mỡ bằng lưới nhôm 3 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Kính đen, Inox 
 • Động cơ: Turbin đôi
 • Lực hút: 750(m3/h)
 • Độ ồn: < 48DB
 • Ống thoát: 120mm
 • Kích thước: 700mm

CZ 68DT
Giá chính thức:  9.980.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi âm trần
 • Đèn Led dải 1*7W sang trọng
 • Điều khiển kiểu cảm ứng
 • Lưới lọc mỡ bằng lưới nhôm Aluminum 5 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Inox, kính
 • Lực hút: 1250(m3/h)
 • Độ ồn: < 45DB
 • Ống thoát: 150mm
 • Kích thước: 900mm

CZ 68D
Giá chính thức:  8.980.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi âm trần
 • Đèn Led dải 1*7W sang trọng
 • Điều khiển kiểu cảm ứng
 • Lưới lọc mỡ bằng lưới nhôm Aluminum 5 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Inox, kính đen
 • Lực hút: 1250(m3/h)
 • Độ ồn: < 45DB
 • Ống thoát: 150mm
 • Kích thước: 750mm
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LIENA 702 SS
Giá chính thức:  5.380.000VND

XUẤT XỨ: ITALY

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi cổ điển 
 • Đèn Halogen siêu sáng 2x2.8W
 • Điều khiển phím bấm 3 tốc độ
 • Lưới lọc mỡ bằng lưới nhôm Aluminum 5 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Inox 
 • Lực hút: 1000(m3/h)
 • Độ ồn: < 48DB
 • Ống thoát: 120mm
 • Kích thước: 700mm

LIENA 702 BL
Giá chính thức:  5.190.000VND

XUẤT XỨ: ITALY

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi cổ điển 
 • Đèn Halogen siêu sáng 2x2.8W
 • Điều khiển phím bấm 3 tốc độ
 • Lưới lọc mỡ bằng lưới nhôm Aluminum 5 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Inox, mạ sơn tĩnh điện đen
 • Lực hút: 1000(m3/h)
 • Độ ồn: < 48DB
 • Ống thoát: 120mm
 • Kích thước: 700mm

CZ- 6002/7002 SYP
Giá chính thức:  3.680.000/3.880.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi âm tủ
 • Đèn Halogen
 • Điều khiển kiểu phím bấm 2 cấp độ
 • Lưới lọc mỡ bằng lưới nhôm 3 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Kính đen, Inox 
 • Động cơ: Turbin đôi
 • Lực hút: 750(m3/h)
 • Độ ồn: < 48DB
 • Ống thoát: 120mm
 • Kích thước: 600/700mm

HÚT MÙI
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CZ CO 60B/70B
Giá chính thức:  3.380.000/3.480.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi cổ điển
 • Đèn Halogen siêu sáng
 • Điều khiển kiểu phím bấm 3 cấp độ
 • Lưới lọc mỡ bằng lưới nhôm 3 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Men đen
 • Động cơ: Turbin đôi
 • Lực hút: 750(m3/h)
 • Độ ồn: < 48DB
 • Ống thoát: 120mm
 • Kích thước: 600/700mm

CZ 70WY
Giá chính thức:  3.880.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi cổ điển
 • Đèn Halogen siêu sáng
 • Điều khiển kiểu phím bấm 3 cấp độ
 • Lưới lọc mỡ bằng lưới nhôm 3 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Sơn vân gỗ nhạt
 • Động cơ: Turbin đôi
 • Lực hút: 750(m3/h)
 • Độ ồn: < 48DB
 • Ống thoát: 120mm
 • Kích thước: 700mm

CZ 70WR
Giá chính thức:  3.880.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi cổ điển
 • Đèn Halogen siêu sáng
 • Điều khiển kiểu phím bấm 3 cấp độ
 • Lưới lọc mỡ bằng lưới nhôm 3 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Sơn vân gỗ đậm
 • Động cơ: Turbin đôi
 • Lực hút: 750(m3/h)
 • Độ ồn: < 48DB
 • Ống thoát: 120mm
 • Kích thước: 700mm
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CZ 2060I/2070I
Giá chính thức:  3.580.000/3.680.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi cổ điển
 • Đèn Halogen siêu sáng
 • Điều khiển kiểu phím bấm 3 cấp độ
 • Lưới lọc mỡ bằng lưới nhôm 3 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Inox
 • Động cơ: Turbin đôi
 • Lực hút: 750(m3/h)
 • Độ ồn: < 48DB
 • Ống thoát: 120mm
 • Kích thước: 600/700mm

CZ 2060B/2070B
Giá chính thức:  3.590.000/3.690.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi cổ điển
 • Đèn Halogen siêu sáng
 • Điều khiển kiểu phím bấm 3 cấp độ
 • Lưới lọc mỡ bằng lưới nhôm 3 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Men đen
 • Động cơ: Turbin đôi
 • Lực hút: 750(m3/h)
 • Độ ồn: < 48DB
 • Ống thoát: 120mm
 • Kích thước: 600/700mm

CZ CO 60I/70I
Giá chính thức:  3.690.000/3.790.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy hút mùi cổ điển
 • Đèn Halogen siêu sáng
 • Điều khiển kiểu phím bấm 3 cấp độ
 • Lưới lọc mỡ bằng lưới nhôm 3 lớp
 • Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Inox
 • Động cơ: Turbin đôi
 • Lực hút: 750(m3/h)
 • Độ ồn: < 48DB
 • Ống thoát: 120mm
 • Kích thước: 600/700mm
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MÁY SẤY BÁT

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy sấy bát tiệt trùng âm tủ 
 • Khử trùng nước bằng UV + OZONE
 • Chu kỳ khử trùng: 30 - 60 - 90 - 120 phút
 • Tia cực tím: Sấy khô
 • Điều khiển cảm ứng
 • Tự động sấy khô
 • Chức năng khóa an toàn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Inox kính đen chịu nhiệt
 • Dung tích: 100L
 • Điện áp: 220-240V/50-60HZ
 • Công suất: 310W
 • Nhiệt độ sấy khô: 850c
 • Kích thước: 595x595x500mm

CZ – 100G
Giá chính thức:  9.880.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy sấy bát tiệt trùng âm tủ 
 • Khử trùng nước bằng UV + OZONE
 • Chu kỳ khử trùng: 30 - 60 - 90 - 120 phút
 • Tia cực tím: Sấy khô
 • Điều khiển cảm ứng
 • Tự động sấy khô
 • Chức năng khóa an toàn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Chất liệu: Inox
 • Dung tích: 100L
 • Điện áp: 220-240V/50-60HZ
 • Công suất: 310W
 • Nhiệt độ sấy khô: 850c
 • Kích thước: 595x595x500mm

CZ - 1006
Giá chính thức:  9.980.000VND
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TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Lò nướng âm tủ
 • Điều khiển cảm ứng 10 chức năng
 • Hệ thống quạt thông gió
 • Đồng hồ hẹn giờ
 • Hệ thống làm sạch thông minh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Kính chịu lực, chịu nhiệt
 • Hệ thống cửa kính 2 lớp, cách nhiệt
 • Dung tích: 59L
 • Điện áp: 220-240V/50-60HZ
 • Công suất: 2450W
 • Nhiệt độ nướng: 50-2500c
 • Kích thước: 595x595x505mm

CZ-106F
Giá chính thức:  18.980.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Lò nướng âm tủ
 • Điều khiển cảm ứng 8 chức năng
 • Hệ thống quạt thông gió
 • Đồng hồ hẹn giờ
 • Hệ thống làm sạch thông minh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Kính chịu lực, chịu nhiệt
 • Hệ thống cửa kính 2 lớp, cách nhiệt
 • Dung tích: 59L
 • Điện áp: 220-240V/50-60HZ
 • Công suất: 2450W
 • Nhiệt độ nướng: 50-2500c
 • Kích thước: 595x595x505mm

CZ-807TP
Giá chính thức:  15.980.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Lò nướng âm tủ
 • Điều khiển cảm ứng 8 chức năng
 • Hệ thống quạt thông gió
 • Đồng hồ hẹn giờ
 • Hệ thống làm sạch thông minh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Kính chịu lực, chịu nhiệt
 • Hệ thống cửa kính 2 lớp, cách nhiệt
 • Dung tích: 59L
 • Điện áp: 220-240V/50-60HZ
 • Công suất: 2450W
 • Nhiệt độ nướng: 50-2500c
 • Kích thước: 595x595x505mm

CZ-805DP
Giá chính thức:  15.980.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Lò nướng âm tủ
 • Điều khiển cảm ứng 11 chức năng
 • Hệ thống quạt thông gió
 • Đồng hồ hẹn giờ
 • Hệ thống làm sạch thông minh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Kính chịu lực, chịu nhiệt
 • Dung tích: 60L
 • Điện áp: 220-240V/50-60HZ
 • Công suất: 3650W
 • Nhiệt độ nướng: 50-2500c
 • Kích thước: 595x590x572mm
 • Kích thước âm tủ: 560x583x550mm

CZ 11EB
Giá chính thức:  19.980.000VND
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TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Lò nướng âm tủ
 • Điều khiển cảm ứng 6 chức năng
 • Hệ thống quạt thông gió
 • Đồng hồ hẹn giờ
 • Hệ thống làm sạch thông minh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Kính chịu lực, chịu nhiệt
 • Hệ thống cửa kính 2 lớp, cách nhiệt
 • Dung tích: 60L
 • Điện áp: 220-240V/50-60HZ
 • Công suất: 2450W
 • Nhiệt độ nướng: 50-2500C 
 • Kích thước: 650x570x665mm

CZ-601M
Giá chính thức:  9.980.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Lò nướng âm tủ
 • Điều khiển cảm ứng 6 chức năng
 • Hệ thống quạt thông gió
 • Đồng hồ hẹn giờ
 • Hệ thống làm sạch thông minh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Kính chịu lực, chịu nhiệt
 • Hệ thống cửa kính 2 lớp, cách nhiệt
 • Dung tích: 59L
 • Điện áp: 220-240V/50-60HZ
 • Công suất: 2450W
 • Nhiệt độ nướng: 50-2500C
 • Kích thước: 595x595x505mm

CZ-608TP
Giá chính thức:  13.280.000VND

Nướng trên

Nướng thức ăn từ dưới lên

Nướng đối lưu

Nướng dưới kết hợp quạt

Nướng trên có kết hợp quạt

Nướng đối lưu kết hợp quạt

Nướng

Nướng nhiệt độ cao

Đèn

Quạt gió đối lưu

Chức năng rã đông

Nướng nhanh kết hợp nướng đối lưu

Nướng nhanh kết hợp nướng từ trên xuống

Nướng nhanh kết hợp quạt và nướng dưới

Nướng nhanh

Nướng nhanh hỗ trợ quạt

LÒ NƯỚNG
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TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy lọc nước
 • Uống nước trực tiếp từ vòi
 • Có chế độ làm nóng lạnh
 • Chức năng làm lạnh bằng cảm biến nhiệt
 • Tự động điều chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu
 • Hệ thống 4 lõi lọc công nghệ UF
 • Tự động bơm nước khi hết
 • Chế độ tiết kiệm điện
 • Bộ phận bảo vệ quá nhiệt, quá áp
 • Hoạt động êm ái
 • Sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 4: 

2009/BKHCN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Làm lạnh bằng bộ nén khí: R134A(30g)
 • Vòi lắp ráp nhựa PP an toàn
 • Khung sản phẩm làm từ nhựa nguyên sinh có độ bền và an toàn cao
 • Màn hình hiển thị LED thông minh
 • Bình chứa Inox 304
 • Điện áp: 220V-240V/50-60Hz
 • Dung tích bình chứa nước nóng: 1,5L
 • Dung tích bình chứa nước lạnh: 3,8L
 • Công suất lọc: 15l/h
 • Công suất làm nóng: 480W, 5l/h
 • Công suất làm lạnh: 120W, 3,8l/h
 • Giữ nhiệt 8 tiếng
 • Block LG, có tốc độ làm lạnh nhanh
 • Kích thước máy: 300x365x520mm
 • Trọng lượng: 20Kg
 • Màu: Trắng

CZ – 815TW
Giá chính thức:  11.980.000VND

XUẤT XỨ: KOREA

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy lọc nước
 • Uống nước trực tiếp từ vòi
 • Có chế độ làm nóng lạnh
 • Chức năng làm lạnh bằng cảm biến nhiệt
 • Tự động điều chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu
 • Hệ thống 4 lõi lọc công nghệ UF
 • Tự động bơm nước khi hết
 • Chế độ tiết kiệm điện
 • Bộ phận bảo vệ quá nhiệt, quá áp
 • Hoạt động êm ái
 • Sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 4: 

2009/BKHCN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Làm lạnh bằng bộ nén khí: R134A(30g)
 • Vòi lắp ráp nhựa PP an toàn
 • Khung sản phẩm làm từ nhựa nguyên sinh có độ bền và an toàn cao
 • Màn hình hiển thị LED thông minh
 • Bình chứa Inox 304
 • Điện áp: 220V-240V/50-60Hz
 • Dung tích bình chứa nước nóng: 1,5L
 • Dung tích bình chứa nước lạnh: 3,8L
 • Công suất lọc: 15l/h
 • Công suất làm nóng: 480W, 5l/h
 • Công suất làm lạnh: 120W, 3,8l/h
 • Giữ nhiệt 8 tiếng
 • Block LG, có tốc độ làm lạnh nhanh
 • Kích thước máy: 300x360x1130mm
 • Trọng lượng: 22Kg
 • Màu: Trắng

CZ – 816SW
Giá chính thức:  12.980.000VND

XUẤT XỨ: KOREA

MÁY LỌC NƯỚC

PU
R

IFIC
ATO

R
E D

’AC
Q

U
A



53

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy lọc nước
 • Uống nước trực tiếp từ vòi
 • Có chế độ làm nóng lạnh
 • Chức năng làm lạnh bằng cảm biến nhiệt
 • Tự động điều chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu
 • Hệ thống 4 lõi lọc công nghệ UF
 • Tự động bơm nước khi hết
 • Chế độ tiết kiệm điện
 • Bộ phận bảo vệ quá nhiệt, quá áp
 • Hoạt động êm ái
 • Sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 4: 

2009/BKHCN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Làm lạnh bằng bộ nén khí: R134A(30g)
 • Vòi lắp ráp nhựa PP an toàn
 • Khung sản phẩm làm từ nhựa nguyên sinh có độ bền và an toàn cao
 • Màn hình hiển thị LED thông minh
 • Bình chứa Inox 304
 • Điện áp: 220V-240V/50-60Hz
 • Dung tích bình chứa nước nóng: 1,5L
 • Dung tích bình chứa nước lạnh: 3,8L
 • Công suất lọc: 15l/h
 • Công suất làm nóng: 480W, 5l/h
 • Công suất làm lạnh: 120W, 3,8l/h
 • Giữ nhiệt 8 tiếng
 • Block LG, có tốc độ làm lạnh nhanh
 • Kích thước máy: 300x365x520mm
 • Trọng lượng: 20Kg
 • Màu: Đen

CZ – 815T22B
Giá chính thức:  11.980.000VND

XUẤT XỨ: KOREA

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Máy lọc nước
 • Uống nước trực tiếp từ vòi
 • Có chế độ làm nóng lạnh
 • Chức năng làm lạnh bằng cảm biến nhiệt
 • Tự động điều chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu
 • Hệ thống 4 lõi lọc công nghệ UF
 • Tự động bơm nước khi hết
 • Chế độ tiết kiệm điện
 • Bộ phận bảo vệ quá nhiệt, quá áp
 • Hoạt động êm ái
 • Sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 4: 

2009/BKHCN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Làm lạnh bằng bộ nén khí: R134A(30g)
 • Vòi lắp ráp nhựa PP an toàn
 • Khung sản phẩm làm từ nhựa nguyên sinh có độ bền và an toàn cao
 • Màn hình hiển thị LED thông minh
 • Bình chứa Inox 304
 • Điện áp: 220V-240V/50-60Hz
 • Dung tích bình chứa nước nóng: 1,5L
 • Dung tích bình chứa nước lạnh: 3,8L
 • Công suất lọc: 15l/h
 • Công suất làm nóng: 480W, 5l/h
 • Công suất làm lạnh: 120W, 3,8l/h
 • Giữ nhiệt 8 tiếng
 • Block LG, có tốc độ làm lạnh nhanh
 • Kích thước máy: 300x360x1130mm
 • Trọng lượng: 22Kg
 • Màu: Đen

CZ – 816S22B
Giá chính thức:  12.980.000VND

XUẤT XỨ: KOREA
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TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Cây nóng lạnh
 • Vòi nước nóng, lạnh
 • Làm lạnh bằng bộ nén khí: R134(30g)
 • Bộ phận bảo vệ quá nhiệt, quá áp
 • Bộ phận cấp nhiệt bằng băng gia nhiệt
 • Điều khiển nhiệt độ bằng cảm biến nhiệt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Block LG, có tốc độ làm lạnh nhanh 
 • Bình chứa Inox304
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Công suất làm nóng: 450W
 • Công suất làm lạnh: 110W
 • Dung tích bình chứa nước nóng: 1,5l
 • Dung tích bình chứa nước lạnh: 4l
 • Kích thước máy: 300x365x520mm
 • Trọng lượng: 20Kg
 • Màu: Đen

CZ-815TDB
Giá chính thức:  8.980.000VND

XUẤT XỨ: KOREA

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Cây nóng lạnh
 • Vòi nước nóng, lạnh
 • Làm lạnh bằng bộ nén khí: R134(30g)
 • Bộ phận bảo vệ quá nhiệt, quá áp
 • Bộ phận cấp nhiệt bằng băng gia nhiệt
 • Điều khiển nhiệt độ bằng cảm biến nhiệt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Block LG, có tốc độ làm lạnh nhanh 
 • Bình chứa Inox304
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Công suất làm nóng: 450W
 • Công suất làm lạnh: 110W
 • Dung tích bình chứa nước nóng: 2l
 • Dung tích bình chứa nước lạnh: 4l
 • Kích thước máy: 300x365x1000mm
 • Trọng lượng: 22Kg
 • Màu: 

CZ-816SDB
Giá chính thức:  9.980.000VND

XUẤT XỨ: KOREA

MÁY LỌC NƯỚC
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TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Cây nóng lạnh
 • Vòi nước nóng, lạnh
 • Làm lạnh bằng bộ nén khí: R134(30g)
 • Bộ phận bảo vệ quá nhiệt, quá áp
 • Bộ phận cấp nhiệt bằng băng gia nhiệt
 • Điều khiển nhiệt độ bằng cảm biến nhiệt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Block LG, có tốc độ làm lạnh nhanh 
 • Bình chứa Inox304
 • Điện áp: 220-240V/50-60Hz
 • Công suất làm nóng: 450W
 • Công suất làm lạnh: 110W
 • Dung tích bình chứa nước nóng: 2l
 • Dung tích bình chứa nước lạnh: 4l
 • Kích thước máy: 300x365x1000mm
 • Trọng lượng: 22Kg
 • Màu: 

CZ-816SDR
Giá chính thức:  9.980.000VND

XUẤT XỨ: KOREA
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TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Thân và ống vòi làm bằng chất liệu Inox 304
 • Ống ren ½”, 60cm
 • Vòi 2 đường nước nóng và nước lạnh

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Thân và ống vòi làm bằng đồng
 • Ống ren ½”, 60cm
 • Vòi 2 đường nước nóng và nước lạnh

CZ 702

CZ 801

Giá chính thức:  3.780.000VND

Giá chính thức:  2.880.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Thân và ống vòi làm bằng chất liệu Inox 304
 • Ống ren ½”, 60cm
 • Vòi 2 đường nước nóng và nước lạnh

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Thân và ống vòi làm bằng chất liệu Inox 304
 • Ống ren ½”, 60cm
 • Vòi 2 đường nước nóng và nước lạnh

CZ 701

CZ 703

Giá chính thức:  2.980.000VND

Giá chính thức:  3.980.000VND
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TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Thân và ống vòi làm bằng đồng
 • Ống ren ½”, 60cm
 • Độ dày lớp mạ: 
 • Ni: 8-10Mm
 • Crom: 0,2-0,3Mm
 • Màu mạ bóng
 • Vòi 3 đường nước nóng, nước lạnh và lọc nước

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Thân và ống vòi làm bằng hợp kim mạ bóng
 • Ống ren ½”, 60cm
 • Độ dày lớp mạ: 
 • Ni: 8-10Mm
 • Crom: 0,2-0,3Mm
 • Màu mạ bóng
 • Vòi 2 đường nước nóng và nước lạnh

CZ 803

CZ 902

Giá chính thức:  4.580.000VND

Giá chính thức:  3.480.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Thân và ống vòi làm bằng đồng
 • Ống ren ½”, 60cm
 • Độ dày lớp mạ: 
 • Ni: 8-10Mm
 • Crom: 0,2-0,3Mm
 • Màu mạ bóng
 • Vòi 3 đường nước nóng, nước lạnh và lọc nước

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Thân và ống vòi làm bằng hợp kim mạ bóng
 • Ống ren ½”, 60cm
 • Độ dày lớp mạ: 
 • Ni: 8-10Mm
 • Crom: 0,2-0,3Mm
 • Màu mạ bóng
 • Vòi 2 đường nước nóng và nước lạnh 

CZ 802

CZ 901

Giá chính thức:  4.380.000VND

Giá chính thức:  3.680.000VND
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TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Thân vòi  bằng đồng chất lượng cao(không dưới 59%)
 • Lưới lọc nhựa ABC thương hiệu Neoperl Thụy Điển
 • Ống ren ½”, 60cm
 • Ruột ống EPD-M (không mùi)
 • Vòi 2 đường nước nóng và nước lạnh

CZ 778
Giá chính thức:  3.550.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Thân vòi  bằng đồng chất lượng cao(không dưới 59%)
 • Lưới lọc nhựa ABC thương hiệu Neoperl Thụy Điển
 • Ống ren ½”, 60cm
 • Ruột ống EPD-M (không mùi)
 • Vòi 2 đường nước nóng và nước lạnh

CZ 776
Giá chính thức:  4.250.000VND
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TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Chậu làm tay dương, hai hố lệch
 • Chất liệu: Inox 304, dày khung 4mm, dày đáy 1,2mm
 • Bề mặt mạ xước
 • Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox 304
 • Kích thước: 800x450x228mm
 • Kích thước Khoét đá: 770x420mm

CZ-8045H
Giá chính thức:  7.980.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Chậu làm tay dương, hai hố cân
 • Chất liệu: Inox 304, dày khung 4mm, dày đáy 1,2mm
 • Bề mặt mạ xước
 • Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox 304
 • Kích thước: 820x450x228mm
 • Kích thước Khoét đá: 785x420mm

CZ-8245HB
Giá chính thức:  7.980.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Chậu làm tay âm, hai hố lệch
 • Chất liệu: Inox 304, dày đáy 1,2mm
 • Bề mặt mạ xước
 • Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox 304
 • Kích thước: 830x450x228mm
 • Kích thước Khoét đá: 805x425mm

CZ-8345H
Giá chính thức:  7.980.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Chậu làm tay âm, hai hố cân
 • Chất liệu: Inox 304, dày đáy 1,2mm
 • Bề mặt mạ xước
 • Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox 304
 • Kích thước: 830x450x228mm
 • Kích thước Khoét đá: 805x425mm

CZ-8345HB
Giá chính thức:  7.980.000VND
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TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Chậu dập máy, hai hố lệch
 • Chất liệu: Inox 201, dày đáy 0,8mm
 • Bề mặt mạ xước
 • Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox 201
 • Kích thước: 820x430x230mm
 • Kích thước Khoét đá: 800x405mm

CZ-8243
Giá chính thức:  3.280.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Chậu dập máy, hai hố cân
 • Chất liệu: Inox 201, dày đáy 0,8mm
 • Bề mặt mạ xước
 • Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox 201
 • Kích thước: 820x480x230mm
 • Kích thước Khoét đá: 800x455mm

CZ-8248
Giá chính thức:  3.280.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
 • Chậu dập máy, hai hố và bàn thao tác
 • Chất liệu: Inox 201, dày đáy 0,8mm
 • Bề mặt mạ xước
 • Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox 201
 • Kích thước: 1100x500x230mm
 • Kích thước Khoét đá: 1070x470mm

CZ-1150
Giá chính thức:  3.480.000VND
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MIỀN BẮC: CÔNG TY CỔ PHẦN CANZY VIỆT NAM
Địa chỉ: Ngõ đối diện số 291 Đường Chiến Thắng, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3782 1112

CHI NHÁNH CANZY NGHỆ AN
Địa chỉ: Số 22, Đường Trường Tiến, Phường Hưng Bình, TP. Vinh

Điện thoại: 02383 686 686 - 0976 444 549

Hotline: 0918 00 1388
Website: http://canzy.com.vn/

MIỀN NAM: CÔNG TY TNHH TM VÀ XNK CANZY MIỀN NAM
Địa chỉ: Số 39 Nguyễn Giản Thanh, P. 15, Q. 10, TP. HCM
Điện thoại: 0906 959 717 - 0903 858 727

MIỀN TRUNG: CÔNG TY TNHH MTV PHÚ VẠN PHƯỚC
Địa chỉ: 191 Trần Xuân Lê, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0905 378 978

MADE IN ITALY
CZ BMIX740T


