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TÍNH NĂNG ƯU VIỆT CỦA BẾP CHEF’S

COMFORTABLE

BẾP ĐIỆN TỪ
CÔNG NGHỆ CHÂU ÂU

HIGH SAFETY

EXPENSES SAVING

FAST

SMART

Tiện nghi
Không gian bếp nhà bạn luôn sang trọng, hiện đại với bếp từ CHEF’S. Công nghệ đun 
nấu tiên tiến giúp đồ dùng nhà bếp của bạn luôn sạch sẽ, sáng bóng như mới. Đồng 
thời, không khí trong gian bếp luôn luôn mát mẻ ngay trong mùa hè. 

An toàn
Áp dụng công nghệ tiên tiến về cảm ứng từ làm nóng đáy xoong trong đun nấu, bếp 
CHEF’S không sử dụng ngọn lửa nên tuyệt đối không gây cháy nổ. 

Tiết kiệm
Với hiệu suất >90%, bếp CHEF’S chuyển đổi toàn bộ điện năng tiêu thụ thành nhiệt 
đun nấu. Bếp CHEF’S giảm chi phí nhiên liệu đến 30% mỗi tháng cho gia đình bạn. 

Nhanh chóng
Bạn luôn mất nhiều thời gian để chuẩn bị bữa tối?
Sử dụng bếp CHEF’S trong nấu ăn hàng ngày sẽ giúp bạn nhanh chóng chuẩn bị bữa 
ăn cho gia đình chỉ trong 30 phút. 

Thông minh
Bếp CHEF’S được thiết kế an toàn, giúp bạn yên tâm khi đun nấu. Thậm chí nếu bạn 
quên tắt bếp, nó sẽ tự động tắt sau 2 giờ. Công nghệ bàn phím cảm ứng giúp bếp 
CHEF’S dễ dàng sử dụng.



MỤC LỤC

BẾP ĐIỆN TỪ ĐÔI  ...............................................................................6

BẾP ĐIỆN TỪ BA ............................................................................... 34

BẾP ĐIỆN TỪ ĐƠN......................................................................... 40

LÒ NƯỚNG ................................................................................................ 44

LÒ VI SÓNG .............................................................................................. 48

MÁY RỬA BÁT ..................................................................................... 51

MÁY HÚT MÙI ...................................................................................... 53

ĐỒ GIA DỤNG ..................................................................................... 66

KHÓA ĐIỆN TỬ .................................................................................. 71

KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT ........................................................... 78

CHỨNG NHẬN + ẢNH ............................................................ 86



KÍNH THƯA QUÝ KHÁCH HÀNG !

Chef’s - tự hào thương hiệu Việt
Chúng tôi, Công ty cổ phần Thiết bị Gia dụng Châu Âu – thương hiệu bếp điện từ Chef’s, 
trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã tin và dùng bếp điện từ Chef’s để sửa soạn cho 
bữa cơm gia đình.

Cùng với thị trường bếp điện từ còn sơ khai tại Việt nam, là công ty có tuổi đời rất trẻ, 
đầy nhiệt huyết, đầy tham vọng, chúng tôi kiên định phát triển theo định hướng chuyên 
biệt, chuyên nghiệp nhằm đem đến người tiêu dùng Việt dòng sản phẩm bếp điện từ 
chất lượng Châu âu, an toàn tuyệt đối, với thiết kế đơn giản đến tinh xảo của người Âu.

Vậy phải làm thế nào? Đây là câu hỏi trăn trở và xuyên suốt trong quá trình phát triển 
của Công ty.

Trên xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa, chúng tôi đã và đang hợp tác bền vững với 
các Tập đoàn số 1 thế giới về lĩnh vực bếp điện từ: Schott AG – Germany, nổi tiếng với 
dòng kính gốm Ceran; Tập đoàn Mondragon - Spain, nổi tiếng với thương hiệu Fagor; 
Tập đoàn E.G.O – Germany, nổi tiếng với mâm nhiệt Hi-light… Chúng tôi đã cho ra đời 
những dòng sản phẩm chất lượng cao phục vụ khách hàng Việt. 

Nhưng có sản phẩm tốt là chưa đủ, chúng tôi luôn nỗ lực đem đến sự hài lòng nơi Quý 
khách hàng bằng dịch vụ hậu mãi chu đáo và chuyên nghiệp. Chúng tôi cam kết Chef’s 
sẽ đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc qua từng bữa cơm gia đình..

Đây chính là định hướng phát triển của thương hiệu bếp điện từ Chef’s. 

Trân trọng !                                    

 TỔNG GIÁM ĐỐC                                 

 
 Nguyễn Song Tùng
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BẾP 
ĐIỆN TỪ ĐÔI
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An toàn tuyệt đối
Tiết kiệm thời gian

Mặt kính Schott Ceran - Đức, chống trầy xước

BẾP ĐIỆN TỪ ĐÔI



7 2021 | CATALOGUE |



8  |  www.chefs.com.vn

EH-DIH890
GIÁ: 25.900.000 VND (GERMANY)

Tính năng sản phẩm
Bếp hai từ EH-DIH890 ứng dụng công nghệ Inverter thông minh vượt trội
Công suất cực lớn với tính năng nấu nhanh Booster - max 3700W/ 22cm
Tính năng nấu thông minh Heat up time Automatic
Tính năng hâm nóng Warming nhiều mức: 40ºC, 70ºC và 90ºC
Tính năng dừng bếp tạm thời Pause
Mặt kính Schott Miradur Diamond siêu chống trầy xước, Made in Germany
Bàn phím điều khiển dạng trượt slide, 9 mức công suất + booster
Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 9 giờ 59 phút
Điều khiển bằng màn hình LCD hỗ trợ nhiều tính năng thông minh
Tự động chia sẻ công suất giữa 2 bếp, max 4000W

Tính năng an toàn
Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
Khóa an toàn trẻ em Child lock
Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching off
Tự động tắt bếp khi không có nồi (Pot detection)
Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp

Thông số kỹ thuật
Điện áp 220V / 50Hz
Công suất: max 4000W (Phải 3700W, Trái 3700W)
Kích thước (dài x rộng x cao): 750 x 450 x 60mm
Kích thước khoét lỗ: 690 x 380mm
Trọng lượng: 6.0 kg

BẾP 
ĐIỆN TỪ ĐÔI
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Tính năng sản phẩm
Bếp hai từ EH-DIH890N ứng dụng công nghệ Inverter thông minh vượt trội

Mặt kính Schott Ceran chống trày xước, made in Germany
Bo viền nhôm 2 cạnh bên, giúp hạn chế tối đa va chạm dẫn đến vỡ mặt kính

Công suất cực lớn với tính năng nấu nhanh Booster – max 3700W
Tính năng ninh hầm tự động Heat up time Automatic

Tính năng hâm nóng Warming nhiều mức: 40oC, 70oC và 90oC
Tính năng dừng bếp tạm thời Pause

Bàn phím điều khiển dạng trượt slide, 9 mức công suất + booster
 Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 9 giờ 59 phút

Tự động chia sẻ công suất giữa 2 bếp, max 4000W

Tính năng an toàn
Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat

Khóa an toàn trẻ em Child lock
 Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching off

Tự động tắt bếp khi không có nồi Pot detection
 Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp

Thông số kỹ thuật
Điện áp: 220V/50Hz

 Công suất: max 4000W (Phải 3700W, trái 3700W)
Kích thước (dài rộng x cao): 760 x 450 x 60 mm

 Kích thước khoét lỗ: 690 x 380 mm
Trọng lượng: 6.0kg

EH-DIH890N
GIÁ: LIÊN HỆ (GERMANY)



BẾP 
ĐIỆN TỪ ĐÔI
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Tính năng sản phẩm
Bếp hai từ EH-DIH888E ứng dụng công nghệ Inverter thông minh vượt trội
Bo viền nhôm 2 cạnh bên mặt kính, giúp hạn chế tối đa va chạm dẫn đến vỡ mặt kính
Mặt kính được thiết kế hiện đại với vân chống xước hiện đại
Công suất cực lớn với tính năng nấu nhanh Booster – max 3700W / 22cm
Tính năng ninh hầm tự động Heat up time Automatic
Tính năng hâm nóng Warming nhiều mức: 65oC, 75oC và 85oC
Tính năng dừng bếp tạm thời Pause
Mặt kính ceramic chịu nhiệt Schott Ceran vát cạnh – Germany
Bàn phím điều khiển dạng trượt slide, 9 mức công suất + booster
Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 1 giờ 59 phút
Tự động chia sẻ công suất giữa 2 bếp, max 4000W

Tính năng an toàn
Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
Khóa an toàn trẻ em Child lock
Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching off
Tự động tắt bếp khi không có nồi Pot detection
Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp

Thông số kỹ thuật
Điện áp: 220V/50HZ
Công suất: max 4000W (Phải 2000W( booster 3700W), 
 trái 2000W (Booster 3700W))
Kích thước (dài x rộng x cao): 760x450x60 mm
Kích thước khoét lỗ: 670 x 370 mm
Trọng lượng: 6.0 kg

EH-DIH888E
GIÁ: 22.500.000 VND (GERMANY)
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Tính năng sản phẩm
 Bếp hai từ EH-DIH888V ứng dụng công nghệ Inverter thông minh vượt trội

Bo viền Inox 2 bên cạnh mặt kính, giúp hạn chế tối đa va chạm dẫn đến vỡ mặt kính
 Công suất cực lớn với tính năng nấu nhanh Booster – max 3700W / 22cm

 Tính năng ninh hầm tự động Heat up time Automatic
 Tính năng hâm nóng Warming nhiều mức: 65oC, 75oC và 85oC

 Tính năng dừng bếp tạm thời Pause
Mặt kính ceramic chịu nhiệt Schott Ceran vát cạnh – Germany

Bàn phím điều khiển dạng trượt slide, 9 mức công suất + booster
Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 1 giờ 59 phút

Tự động chia sẻ công suất giữa 2 bếp , max 4000W

Tính năng an toàn
Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat

 Khóa an toàn trẻ em Child lock
 Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching off

Tự động tắt bếp khi không có nồi Pot detection
 Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp

Thông số kỹ thuật
Điện áp: 220V/50HZ

Công suất: max 4000W (Phải 2000W( booster 3700W), 
 trái 2000W (Booster 3700W))

Kích thước (dài x rộng x cao): 760x450x60 mm
Kích thước khoét lỗ: 670 x 370 mm

Trọng lượng: 6.0 kg

EH-DIH888V
GIÁ: 22,500,000 VND (GERMANY )



BẾP 
ĐIỆN TỪ ĐÔI

EH-DIH888 /P/S
GIÁ: 21,500,000 VND (GERMANY)

Tính năng sản phẩm
Bếp từ đôi EH-DIH888/P/S ứng dụng công nghệ Inverter  
thông minh vượt trội
Công suất cực lớn với tính năng nấu nhanh Booster - max 3700W/ 22cm
Tính năng nấu thông minh Heat up time Automatic
Tính năng hâm nóng Warming nhiều mức: 65ºC, 75ºC và 85ºC
Tính năng dừng bếp tạm thời Pause
Mặt kính ceramic chịu nhiệt Schott Ceran vát cạnh, Made in Germany
Bàn phím điều khiển dạng trượt slide, 9 mức công suất + booster
Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 1 giờ 59 phút
Tự động chia sẻ công suất giữa 2 bếp, max 4000W

Tính năng an toàn
Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
Khóa an toàn trẻ em Child lock
Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching off
Tự động tắt bếp khi không có nồi (trên bếp từ)
Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp

Thông số kỹ thuật
Điện áp 220V / 50Hz
Công suất: max 4000W (Phải 2000W (booster 3700W), trái 2000 (Booster 3700W)
Kích thước (dài x rộng x cao): 760 x 450 x 60mm
Kích thước khoét lỗ: 670 x 370mm
Trọng lượng: 6.0 kg

12  |  www.chefs.com.vn
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Tính năng sản phẩm
Đun nấu siêu tiết kiệm với bếp hai từ EH-DIH366

Mặt kính ceramic chịu nhiệt Schott Ceran vát cạnh – Germany
Hai bếp đường kính 22cm, công suất 2000W, booster 2400W/ 1 vùng nấu

Bàn phím điều khiển dạng trượt slide, 9 mức công suất + booster
Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 99 phút

Công suất riêng biệt 2 vùng nấu, tối đa lên đến 4800W  
giúp tiết kiệm thời gian nấu nướng

Tính năng tạm dừng nấu Pause
Tính năng giữ ấm Keep warm

Tính năng an toàn
Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat

Khóa an toàn trẻ em Child lock
Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching off

Tự động tắt bếp khi không có nồi (trên bếp từ)
Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp

Thông số kỹ thuật
Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz

Công suất max: 4800W
Kích thước sản phẩm (dài x rộng x cao): 730x430x55mm

Kích thước lắp đặt: 710x410mm
Trọng lượng: 9kg

GIÁ: 19,500,000 VND (GERMANY)

EH-DIH366



14  |  www.chefs.com.vn

GIÁ: 19,500,000 VND (GERMANY)

EH-MIX366

Tính năng sản phẩm
 Sử dụng đa năng với bếp hỗn hợp EH-MIX366 
Mặt kính ceramic chịu nhiệt Schott Ceran vát cạnh – Germany
Mâm nhiệt EGO Hi-light, 2 vòng nhiệt (14 / 23cm ) – công suất max 2200W
Mâm từ đường kính 22cm, hỗ trợ tính năng nấu nhanh Booster – max 2400W
Bàn phím điều khiển dạng trượt slide, 9 mức công suất + booster
Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 99 phút
Công suất độc lập từng vùng nấu, max 4600W
Tính năng tạm dừng nấu Pause
 Tính năng giữ ấm Keep Warm

Tính năng an toàn
Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
Khóa an toàn trẻ em Child lock
Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching off
Tự động tắt bếp khi không có nồi (trên bếp từ)
Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp

Thông số kỹ thuật
Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz
Công suất max: 4600W
Kích thước sản phẩm (dài x rộng x cao): 730x430x55mm
Kích thước lắp đặt: 710x410mm
Trọng lượng: 9kg

BẾP 
ĐIỆN TỪ ĐÔI
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EH-DIH868
GIÁ: 16,900,000 VNĐ (SPAIN)

Tính năng sản phẩm
Đun nấu siêu tiết kiệm

Mặt kính ceramic chịu nhiệt Schott Ceran vát cạnh - Germany, bo viền nhôm sang trọng.
Bếp trái 22cm/ booster 2000W, bếp phải 22cm/ booster 1800W

Bàn phím điều khiển dạng trượt 9 mức, riêng biệt cho từng vùng nấu
Tính năng tạm dừng pause, ủ ấm warming, nấu thông minh, chuông báo

Tính năng hẹn giờ cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 99 phút
Tự động chia sẻ công suất giữa hai vùng nấu

Tính năng an toàn
Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat

Khóa an toàn trẻ em Child lock
Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching off

Tự động tắt bếp khi không có nồi (trên bếp từ) Pot detection
Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp

Thông số kỹ thuật
Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz

Công suất max: công suất 3600W
Kích thước sản phẩm (dài x rộng x cao): 720x430x55mm

Kích thước lắp đặt: 700x380mm
Trọng lượng: 6kg



BẾP 
ĐIỆN TỪ ĐÔI
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Tính năng sản phẩm
Đun nấu siêu tiết kiệm với bếp hai từ EH-DIH866G
Mặt kính ceramic chịu nhiệt Schott Ceran vát cạnh - Germany, bo viền nhôm sang trọng.
Bếp trái 22cm/ booster 2000W, bếp phải 22cm/ booster 1800W
Bàn phím điều khiển dạng trượt 9 mức
Tính năng tạm dừng pause, ủ ấm warming
Tính năng hẹn giờ cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 99 phút
Tự động chia sẻ công suất giữa hai vùng nấu

Tính năng an toàn
Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
Khóa an toàn trẻ em Child lock
Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching off
Tự động tắt bếp khi không có nồi ( trên bếp từ) Pot detection
Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp

Thông số kỹ thuật
Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz
Công suất max:  3600W
Kích thước sản phẩm (dài x rộng x cao): 720x430x55mm
Kích thước lắp đặt: 700x380mm
Trọng lượng: 6kg  

GIÁ: 15.900.000  VND (SPAIN)

EH-DIH866G
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EH-DIH866N
GIÁ: 15,900,000 VND (SPAIN)

Tính năng sản phẩm
Đun nấu siêu tiết kiệm với bếp 2 từ EH-DIH866N

Mặt kính ceramic chịu nhiệt Schott Ceran vát cạnh, Germany
Bếp trái đường kính 22cm, hỗ trợ tính năng nấu nhanh Booster-max 2000W

Bếp phải đường kính 18cm, công suất booster 1600W
Tính năng hẹn giờ cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 99 phút

Điển khiển dạng thanh trượt 9 mức +booster
Tự động chia sẻ công suất giữa hai bếp

Tính năng an toàn
Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat

Khóa an toàn trẻ em Child lock
Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching off

Tự động tắt bếp khi không có nồi
Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp

Thông số kỹ thuật
Điện áp 220V / 50Hz

Công suất: max 3400W (Phải: 1600W; Trái: 1500W / booster 2000W)
Kích thước (dài x rộng x cao): 730 x 430 x 60mm

Kích thước khoét lỗ: 670 x 330mm
Trọng lượng: 6.0 kg



BẾP 
ĐIỆN TỪ ĐÔI

EH-DIH666 
GIÁ: 14,500,000 VNĐ (LK E.G.O – GERMANY )

Tính năng sản phẩm
Bếp hai từ EH-DIH666 ứng dụng công nghệ Inverter thông minh vượt trội
Công suất cực lớn với tính năng nấu nhanh Booster – max 3000W / 22cm
Tính năng ninh hầm tự động Heat up time Automatic
Tính năng hâm nóng Warming nhiều mức: 45oC, 75oC và 90oC
Tính năng dừng bếp tạm thời Pause
Tính năng hẹn giờ nhắc nhở Egg timer vô cùng tiện lợi
Mặt kính Schott Ceran vát cạnh
Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 9 giờ 59 phút
Tự động chia sẻ công suất giữa 2 bếp , max 3700W

Tính năng an toàn
Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
Khóa an toàn trẻ em Child lock
Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching off
Tự động tắt bếp khi không có nồi Pot detection
Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp

Thông số kỹ thuật
Điện áp: 220V/Hz
Công suất: max 3700W, Booster max 3000W
Kích thước (dài x rộng x cao): 730 x 430 x 60mm
Kích thước khoét lỗ: 670 x 370 mm

18  |  www.chefs.com.vn



Tính năng sản phẩm
Bếp hai từ EH-DIH666G ứng dụng công nghệ Inverter thông minh vượt trội 

Phím điều khiển dạng Led ẩn hiện đại 
Công suất cực lớn với tính năng nấu nhanh Booster – max 3000W / 22cm

Tính năng ninh hầm tự động Heat up time Automatic 
Tính năng hâm nóng Warming nhiều mức: 45oC, 75oC và 90oC

 Tính năng dừng bếp tạm thời Pause 
Tính năng hẹn giờ nhắc nhở Egg timer vô cùng tiện lợi

Mặt kính NEG vát cạnh chống trầy xước – made in Japan  
Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 9 giờ 59 phút 

Tự động chia sẻ công suất giữa 2 bếp , max 3700W 

Tính năng an toàn
Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat 

Khóa an toàn trẻ em Child lock 
Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching off 

Tự động tắt bếp khi không có nồi Pot detection 
Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp 

Thông số kỹ thuật
Điện áp: 220V/50Hz 

Công suất: max 3700W, Booster max 3000W 
Kích thước (dài x rộng x cao): 720 x 430 x 60 mm 

Kích thước khoét lỗ: 670 x 370 mm

EH-DIH666G
GIÁ: 15,500,000 VNĐ (LK E.G.O – GERMANY )
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BẾP 
ĐIỆN TỪ ĐÔI
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EH-DIH326
GIÁ: 14,800,000  (LK E.G.O – GERMANY)

Tính năng sản phẩm
Đun nấu siêu tiết kiệm với bếp hai từ EH-DIH326
Mặt kính ceramic chịu nhiệt Schott Ceran vát cạnh – Germany,  
bo viền nhôm sang trọng
Bếp trái 22cm/ booster  3000W, bếp phải 22cm/ booster 3000W
Bàn phím điều khiển dạng trượt slide, 9 mức công suất + booster, riêng biệt cho 
từng vùng nấu
Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 9.30 phút
Tự động chia sẻ công suất giữa 2 bếp, max 3600W

Tính năng an toàn
Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
Khóa an toàn trẻ em Child lock
Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching off
Tự động tắt bếp khi không có nồi ( trên bếp từ) Pot detection
Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp

Thông số kỹ thuật
Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz
Công suất max: 3600W
Kích thước sản phẩm (dài x rộng x cao): 720x430x55mm
Kích thước lắp đặt: 670x370mm
Trọng lượng: 6kg   
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Tính năng sản phẩm
Đun nấu siêu tiết kiệm với bếp hai từ EH-DIH328

Mặt kính ceramic chịu nhiệt Schott Ceran vát cạnh – Germany, bo viền nhôm sang trọng
Bếp trái 22cm/ booster  3000W, bếp phải 22cm/ booster 3000W

Bàn phím điều khiển dạng trượt slide, 9 mức công suất + booster
Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 9.30 phút

Tự động chia sẻ công suất giữa 2 bếp, max 3600W

Tính năng an toàn
Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat

Khóa an toàn trẻ em Child lock
Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching off

Tự động tắt bếp khi không có nồi ( trên bếp từ) Pot detection
 Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp

Thông số kỹ thuật
Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz

Công suất max: 3600W
Kích thước sản phẩm (dài x rộng x cao): 720x430x55mm

Kích thước lắp đặt: 670x370mm
Trọng lượng: 6kg  

EH-DIH328
GIÁ: 13.900.000 VND (LK E.G.O – GERMANY)



BẾP 
ĐIỆN TỪ ĐÔI
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Tính năng sản phẩm
Sử dụng đa năng với bếp hỗn hợp EH-MIX330
Mặt kính ceramic chịu nhiệt Schott Ceran vát cạnh, Germany
Mâm nhiệt EGO Hi-light, 2 vòng nhiệt (14 / 22cm) công suất 2200W, Germany
Mâm từ đường kính 23cm, hỗ trợ tính năng nấu nhanh Booster - max 3000W
Bàn phím điều khiển dạng trượt slide, 9 mức công suất + booster
Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 9 giờ 30 phút
Tự động chia sẻ công suất giữa 2 bếp, max 3600W

Tính năng an toàn
Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
Khóa an toàn trẻ em Child lock
Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching off
Tự động tắt bếp khi không có nồi (trên bếp từ)
Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp

Thông số kỹ thuật
Điện áp 220V / 50Hz
Công suất: max 3600W (Phải: 2300W / (booster 3000W) Trái: 2200W)
Kích thước (dài x rộng x cao) : 720 x420 x 60 mm 
Kích thước khoét lỗ: 670 x 380 mm
Trọng lượng: 9.0 kg

EH-MIX330
GIÁ: 14.500.000 VND (LK E.G.O – GERMANY)
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Tính năng sản phẩm
Đun nấu siêu tiết kiệm với bếp hai từ EH-DIH333

Mặt kính ceramic chịu nhiệt Schott Ceran vát cạnh, Germany
Bếp trái đường kính 22cm, hỗ trợ tính năng nấu nhanh Booster - max 3000W

Bếp phải đường kính 22cm, công suất max 1400W
Bàn phím cảm ứng siêu nhạy cả khi tay ướt

Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 9 giờ 59 phút
Tự động chia sẻ công suất giữa 2 bếp, max 3600W

Tính năng an toàn
Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat

Khóa an toàn trẻ em Child lock
Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching off

Tự động tắt bếp khi không có nồi Pot detection
Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp

Thông số kỹ thuật
Điện áp 220V / 50Hz

Công suất: max 3600W  
(Phải: 1400W, Trái 2300W (booster 3000W)

Kích thước (dài x rộng x cao) : 720 x420 x 60 mm 
Kích thước khoét lỗ: 670 x 380 mm

Trọng lượng: 9.0 kg

EH-DIH333
GIÁ: 13,900,000 VND (LK E.G.O – GERMANY)
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BẾP 
ĐIỆN TỪ ĐÔI

EH-MIX333
GIÁ: 13,900,000 VND (LK E.G.O – GERMANY)

Tính năng sản phẩm
Sử dụng đa năng với bếp hỗn hợp EH-MIX333
Mặt kính ceramic chịu nhiệt Schott Ceran vát cạnh, Germany
Mâm nhiệt EGO Hi-light, 2 vòng nhiệt (14 / 22cm) công suất 2200W, German  
Mâm từ đường kính 22cm, hỗ trợ tính năng nấu nhanh
Booster – max 3000W 
Bàn phím cảm ứng siêu nhạy cả khi tay ướt
Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 9 giờ 59 phút
Tự động chia sẻ công suất, max 3600W

Tính năng an toàn
Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
Khóa an toàn trẻ em Child lock
Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching off
Tự động tắt bếp khi không có nồi Pot detection (trên bếp từ)
Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp

Thông số kỹ thuật
Điện áp 220V / 50Hz
Công suất: max 3600W (Phải: 2300W / booster 3000W, Trái: 2200W)
Kích thước (dài x rộng x cao): 720 x420 x 60 mm 
Kích thước khoét lỗ: 670 x 380 mm
Trọng lượng: 9.0 kg
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Tính năng sản phẩm
Đun nấu siêu tiết kiệm với bếp hai từ EH-DIH320

 Mặt kính EuroKera vát cạnh, nẹp nhôm
 Mâm từ tự động nhận biết kích cỡ xoong nồi, đường kính 20cm / Booster 2200W

 Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 99 phút
 Điều khiển 9 mức công suất

 Tính năng dừng bếp tạm thời Pause
 Bàn phím trượt siêu nhạy cả khi tay ướt

 Công suất độc lập từng vùng nấu, max 4400W

Tính năng an toàn
Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat

 Khóa an toàn trẻ em Child lock
 Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching off

 Tự động tắt bếp khi không có nồi ( trên bếp từ) Pot detection
 Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp

Thông số kỹ thuật
Điện áp: 220V/50Hz

Công suất: max 4400W, Booster max 2200W
Kích thước (dài x rộng x cao): 720 x430 x 60 mm

Kích thước khoét lỗ: 670 x 380 mm

EH-DIH320 
GIÁ: 10,500,000 VNĐ  (LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM)



BẾP 
ĐIỆN TỪ ĐÔI

Tính năng sản phẩm
 Đun nấu siêu tiết kiệm với bếp hai từ EH-DIH220
Mặt kính EuroKera vát cạnh
Mâm từ tự động nhận biết kích cỡ xoong nồi, đường kính 20cm / Booster 2200W
Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 99 phút
Điều khiển 9 mức công suất
Tính năng dừng bếp tạm thời Pause
Bàn phím trượt siêu nhạy cả khi tay ướt
Công suất độc lập từng vùng nấu, max 4000W

Tính năng an toàn
Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
Khóa an toàn trẻ em Child lock
Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching off
Tự động tắt bếp khi không có nồi ( trên bếp từ) Pot detection
Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp

Thông số kỹ thuật
Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz
Công suất max: 4000W
Kích thước sản phẩm (dài x rộng x cao): 720x430x55mm
Kích thước lắp đặt: 670x380mm
Trọng lượng: 6kg

EH-DIH220 
GIÁ: 10,500,000 VND (LẮP RÁP VIETNAM)
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EH-DIH321
GIÁ: 9,990,000 VND (LẮP RÁP VIETNAM)

Tính năng sản phẩm
Đun nấu siêu tiết kiệm với bếp hai từ EH-DIH321

Mặt kính ceramic chịu nhiệt Schott Ceran vát cạnh (Germany)
Mâm từ tự động nhận biết kích cỡ xoong nồi, đường kính 22cm/2000W

Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 8.00 giờ
Điều khiển công suất / nhiệt độ nhiều mức

Bàn phím siêu nhạy cả khi tay ướt
Tự động chia sẻ công suất giữa 2 bếp, max 3400W

Tính năng an toàn
Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat

Khóa an toàn trẻ em Child lock
Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching off

Tự động tắt bếp khi không có nồi Pot detection
Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp

Thông số kỹ thuật
Điện áp 220V / 50Hz

Công suất: max 3400W (Phải: 2000W, Trái 2000W )
Kích thước (dài x rộng x cao): 720 x 430 x 80mm

Kích thước khoét lỗ: 680 x 400mm
Trọng lượng: 8.0 kg

Kết cấu khung vỏ: bằng thép sơn cách điện
Lắp đặt: lắp âm hoặc để nổi



BẾP 
ĐIỆN TỪ ĐÔI
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EH-MIX321
GIÁ: 9,990,000 VND (LẮP RÁP VIETNAM)

Tính năng sản phẩm
Sử dụng đa năng với bếp hồng ngoại kết hợp từ EH-MIX321
Mặt kính ceramic chịu nhiệt Schott Ceran vát cạnh (Germany)
Mâm nhiệt EGO Hi-light (Đức), Ø14/22cm, tích hợp phím chọn vòng nấu
Mâm từ tự động nhận biết kích cỡ xoong nồi, đường kính 22cm / 2000W
Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 8.00 giờ
Điều khiển công suất / nhiệt độ nhiều mức
Bàn phím siêu nhạy cả khi tay ướt
Tự động chia sẻ công suất giữa 2 bếp, max 3400W

Tính năng an toàn
Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
Khóa an toàn trẻ em Child lock
Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching off
Tự động tắt bếp khi không có nồi Pot detection (trên bếp từ)
Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp

Thông số kỹ thuật
Điện áp 220V / 50Hz
Công suất: max 3400W (Phải: 2000W, Trái 1000 / 1200W )
Kích thước (dài x rộng x cao): 720 x 430 x 80mm
Kích thước khoét lỗ: 680 x 400mm
Trọng lượng: 8.0 kg
Kết cấu khung vỏ: bằng thép sơn cách điện
Lắp đặt: lắp âm hoặc để nổi
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Tính năng sản phẩm
Sử dụng linh hoạt, dễ dàng với bếp hai hồng ngoại EH-DHL321

Mặt kính ceramic chịu nhiệt Schott Ceran vát cạnh (Germany)
Mâm nhiệt EGO Hi-light (Đức), Ø14/22cm, tích hợp phím chọn vòng nấu

Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 8.00 giờ
Điều khiển công suất nhiều mức

Bàn phím siêu nhạy cả khi tay ướt
Tự động chia sẻ công suất giữa 2 bếp, max 3400W

Tính năng an toàn
Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat

Khóa an toàn trẻ em Child lock
Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching off

Hệ thống làm mát bằng quạt gió
Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp

Thông số kỹ thuật
Điện áp 220V / 50Hz

Công suất: max 3400W (Phải: 2200W, Trái 2200W )
Kích thước (dài x rộng x cao): 720 x 430 x 80mm

Kích thước khoét lỗ: 680 x 400mm
Trọng lượng: 9.0 kg

Kết cấu khung vỏ: bằng thép sơn cách điện
Lắp đặt: lắp âm hoặc để nổi

EH-DHL321
GIÁ: 9,990,000 VND (LẮP RÁP VIETNAM)



BẾP 
ĐIỆN TỪ ĐÔI
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EH-DIH2000A
GIÁ: 7,590,000 VND (LẮP RÁP VIETNAM)

Tính năng sản phẩm
Đun nấu siêu tiết kiệm với bếp hai từ EH-DIH2000A
Mặt kính chịu nhiệt EuroKera vát cạnh
Mâm từ tự động nhận biết kích cỡ xoong nồi, đường kính 20cm/2000W
Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 8.00 giờ
Điều khiển công suất/nhiệt độ nhiều mức
Bàn phím siêu nhạy cả khi tay ướt
Tự động chia sẻ công suất giữa 2 bếp, max 3400W

Tính năng an toàn
Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
Khóa an toàn trẻ em Child lock
Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching off
Tự động tắt bếp khi không có nồi
Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp

Thông số kỹ thuật
Điện áp 220V/50Hz
Công suất: max 3400W (Phải: 2000W, Trái 2000W)
Kích thước (dài x rộng x cao): 690 x 420 x 80mm
Kích thước khoét lỗ: 660 x 390mm
Trọng lượng: 8.0 kg
Kết cấu khung vỏ: bằng thép sơn cách điện
Lắp đặt: lắp âm hoặc để nổi



 
 

 

Tính năng sản phẩm
Sử dụng đa năng với bếp hồng ngoại kết hợp từ EH-MIX2000A

Mặt kính chịu nhiệt EuroKera vát cạnh
Mâm nhiệt EGO Hi-light (Đức), Ø14/20cm, tích hợp phím chọn vòng nấu
Mâm từ tự động nhận biết kích cỡ xoong nồi, đường kính 20cm/2000W

Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 8.00 giờ
Điều khiển công suất/nhiệt độ nhiều mức

Bàn phím siêu nhạy cả khi tay ướt
Tự động chia sẻ công suất giữa 2 bếp, max 3400W

Tính năng an toàn
Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat

Khóa an toàn trẻ em Child lock
Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching off

Tự động tắt bếp khi không có nồi (trên bếp từ)
Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp

Thông số kỹ thuật
Điện áp 220V/50Hz

Công suất: max 3400W (Phải: 2000W, Trái 1000/1000W)
Kích thước (dài x rộng x cao): 690 x 420 x 80mm

Kích thước khoét lỗ: 660 x 390mm
Trọng lượng: 8.0 kg

Kết cấu khung vỏ: bằng thép sơn cách điện
Lắp đặt: lắp âm hoặc để nổi

EH-MIX2000A
GIÁ: 7,590,000 VND (LẮP RÁP VIETNAM) 
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EH-DIH32A
GIÁ: 10,500,000 VND (SPAIN)

Tính năng sản phẩm
Đun nấu siêu tiết kiệm với bếp hai từ EH-DIH32A
Mặt kính ceramic chịu nhiệt Schott Ceran vát cạnh, Germany
Bếp trên đường kính 22cm, hỗ trợ tính năng nấu nhanh Booster - max 2000W
Bếp dưới đường kính 18cm, công suất booster 1600W
Tính năng hẹn giờ cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 99 phút
Điều khiển công suất 9 mức + booster
Tự động chia sẻ công suất giữa hai bếp

Tính năng an toàn
Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
Khóa an toàn trẻ em Child lock
Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching off
Tự động tắt bếp khi không có nồi
Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp

Thông số kỹ thuật
Điện áp 220V / 50Hz
Công suất: max 3400W (Dưới: 1600W ; Trên: 1500W/booster 2000W)
Kích thước (dài x rộng x cao): 300x520x60 mm
Kích thước khoét lỗ: 250x480 mm
Trọng lượng: 5.0 kg
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ĐIỆN TỪ ĐÔI



33 2021 | CATALOGUE |

EH-DIH32B
GIÁ: 10,500,000 VND (SPAIN)

Tính năng sản phẩm
 Đun nấu siêu tiết kiệm với bếp hai từ EH-DIH32B

Mặt kính ceramic chịu nhiệt Schott Ceran vát cạnh, Germany
Bếp phải đường kính 22cm, hỗ trợ tính năng nấu nhanh Booster – max 2000W

Bếp trái đường kính 18cm, công suất booster 1600W
Tính năng hẹn giờ cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 99 phút

Bàn phím cảm ứng, điều khiển công suất 9 mức + booster
Tự động chia sẻ công suất giữa hai bếp

Tính năng an toàn
Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat

Khóa an toàn trẻ em Child lock
Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching off

Tự động tắt bếp khi không có nồi
Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp

Thông số kỹ thuật
Điện áp220V / 50Hz

Công suất: max 3400W
Kích thước (dài x rộng x cao): 520 x 300 x 60mm

Kích thước khoét lỗ: 480 x 250mm
Trọng lượng: 5.0 kg



Không gian bếp sang trọng
Sử dụng linh hoạt với nhiều vùng nấu

BẾP ĐIỆN TỪ BA
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Tính năng sản phẩm
Bếp từ ba EH-IH555 ứng dụng công nghệ Inverter thông minh vượt trội

Công suất cực lớn Booster - 3700W với vùng nấu cực lớn 26cm
Tính năng nấu thông minh Heat up time Automatic

Tính năng hâm nóng Warming nhiều mức: 65oC, 75oC và 85oC
Tính năng dừng bếp tạm thời Pause

Mặt kính ceramic chịu nhiệt Schott Ceran vát cạnh - Germany
Bàn phím điều khiển dạng trượt slide, 9 mức công suất + booster

Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 1 giờ 59 phút

Tính năng an toàn
Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat

Khóa an toàn trẻ em Child lock
Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching off

Tự động tắt bếp khi không có nồi (trên bếp từ) Pot detection
Tự động chia sẻ công suất (Power management) giữa 3 bếp, max 6800W

Thông số kỹ thuật
Điện áp 220V / 50Hz

Công suất: max 6800W (Trái trên: 2200W/16cm,
Trái dưới: 3700W/22cm, Phải: 3700W/26cm)

Kích thước (dài x rộng x cao): 620 x 520 x 60mm
Kích thước khoét lỗ: 550 x 490mm

Trọng lượng: 7.0 kg

GIÁ: 24,500,000 VND (GERMANNY)

EH-IH555



BẾP 
ĐIỆN TỪ ĐÔI

EH-MIX545N
GIÁ: 17,990,000 VND (SPAIN)

Tính năng sản phẩm
Sử dụng đa năng với bếp hồng ngoại kết hợp từ EH-MIX545N
Mặt kính ceramic chịu nhiệt Schott Ceran vát cạnh, Germany
Mâm nhiệt EGO Hi-light, 3 vòng nhiệt (14 / 20 / 23cm), Made in Germany
Mâm từ đường kính 16 / 22cm, hỗ trợ tính năng nấu nhanh
Booster - max 2000W
Tính năng cài đặt chương trình nấu linh hoạt trên bếp hồng ngoại
Tính năng hẹn giờ cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 99 phút
Điều khiển công suất 9 mức + booster

Tính năng an toàn
Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
Khóa an toàn trẻ em Child lock
Tính năng tắt bếp an toàn khi để quên Automatic switching off
Tự động tắt bếp khi không có nồi (trên bếp từ)
Cơ chế bảo vệ quá tải
Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp

Thông số kỹ thuật
Điện áp 220V / 50Hz
Công suất: max 5500W (Phải: 2300W / Trái trên 1500W (booster 2000W) 
/ Trái dưới: 1600W)
Kích thước (dài x rộng x cao): 620 x 520 x 60mm
Kích thước khoét lỗ: 560 x 490mm
Trọng lượng: 6.0 kg

BẾP 
ĐIỆN TỪ BA
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Tính năng sản phẩm
Sử dụng đa năng với bếp hồng ngoại kết hợp từ EH-MIX544P

Kiểu dáng thiết kế sang trọng, dài 81cm, rộng 43cm.
Mặt kính ceramic chịu nhiệt Schott Ceran vát cạnh - Germany

Mâm nhiệt EGO Hi-light, 2 vòng nhiệt (14 / 22 cm )
Mâm từ đường kính 16 / 22cm, hỗ trợ tính năng nấu nhanh Booster - max 2000W

Tính năng cài đặt chương trình nấu linh hoạt trên bếp hồng ngoại
Tính năng hẹn giờ cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 99 phút

Bàn phím cảm ứng, điều khiển công suất 9 mức + booster

Tính năng an toàn
Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat

Khóa an toàn trẻ em Child lock
Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching off

Tự động tắt bếp khi không có nồi Pot detection
Cơ chế bảo vệ quá tải

Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp

Thông số kỹ thuật
Điện áp 220V / 50Hz

Công suất: max 5500W ( Phải: 2000W / Giữa: 1600W / Trái 1900W)
Kích thước (dài x rộng x cao): 810 x 450 x 60mm  

Kích thước khoét lỗ: 775 x 400mm
Trọng lượng: 6.0 kg

EH-MIX544P
GIÁ: 17,990,000 VND (SPAIN)
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EH-IH534
GIÁ: 15,900,000 VND (LK E.G.O)

Tính năng sản phẩm
Mặt kính ceramic chịu nhiệt Schott Ceran vát cạnh – Germany
Bếp trái 25cm / booster 3000W, bếp phải 18cm / booster 1800W, 
bếp giữa 15cm / 1400W
Kiểu dáng dài sang trọng, dễ dàng thao tác khi nấu bếp
Bàn phím điều khiển dạng trượt slide, 9 mức công suất + booster
Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 9.30 phút
Tự động chia sẻ công suất giữa 3 bếp, max 5500W

Tính năng an toàn
Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
Khóa an toàn trẻ em Child lock
Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching off
Tự động tắt bếp khi không có nồi (trên bếp từ)
Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp

Thông số kỹ thuật
Điện áp: 220V / 50Hz
Công suất: max 5500W
Kích thước (dài x rộng x cao): 750 x 450 x 60mm
Kích thước khoét lỗ: 720 x 390mm
Trọng lượng: 9 kg

BẾP 
ĐIỆN TỪ BA



Tính năng sản phẩm
Bếp từ ba EH-IH536 ứng dụng công nghệ Inverter thông minh vượt trội

Bếp trái 22cm/ booster 3000W, bếp phải 22cm/ booster 3000W, 
 bếp giữa 18cm/ booster 2100W

Tính năng ninh hầm tự động Heat up time Automatic
Tính năng hâm nóng Warming, tạm dừng pause, chuông báo

Mặt kính ceramic chịu nhiệt Schott Ceran vát cạnh – Germany, bo viền nhôm sang trọng
Phím điều khiển dạng trượt slide, 9 mức công suất + booster, riêng biệt cho từng vùng nấu

Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 1 giờ 59 phút

Tính năng an toàn
Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat

Khóa an toàn trẻ em Child lock
Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching off

Tự động tắt bếp khi không có nồi ( trên bếp từ) Pot detection
Tự động chia sẻ công suất ( Power management) giữa 3 bếp , max 6800W

Thông số kỹ thuật
Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz

Công suất max: 6800W
Kích thước sản phẩm (dài x rộng x cao): 810x450x55mm

Kích thước lắp đặt: 730x400mm
Trọng lượng: 6kg    

 EH-IH536 
GIÁ: 17,990,000VND (LK E.G.O– GERMANY)
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BẾP 
ĐIỆN TỪ ĐÔI

BẾP ĐIỆN TỪ ĐƠN
Hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng

Phím bấm cảm ứng
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Tính năng sản phẩm
Bếp từ đơn đặt âm

Công suất bếp lớn, max 2200W
Tùy chỉnh hẹn giờ thông minh

Bàn phím cảm ứng siêu nhạy, cả khi tay ướt.
Hiệu suất cao, rút ngắn thời gian nấu

Tự động điều chỉnh công suất, tiết kiệm điện năng.
Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu 

Tự động tắt bếp sau 2h nếu bị quên
Khóa an toàn trẻ em

Mặt kính gốm ceramic nguyên khối, chống trầy xước

Thông số kỹ thuật
Điện áp: 160 - 240VAC

Công suất: 100 - 2200W
Nhiệt độ đun: 60 - 280ºC

Kích thước: 310 x 385 x 43mm
Kích thước khoét lỗ: 290 x 360mm

Trọng lượng 5.0 kg

EH-IH22A
GIÁ: 2,190,000 VND (LẮP RÁP VIETNAM)
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EH-IH2000A
GIÁ: 1.490.000 (LẮP RÁP VIETNAM)

Tính năng sản phẩm
7 chế độ nấu khác nhau
Tùy chỉnh hẹn giờ thông minh
Bàn phím cảm ứng siêu nhạy, cả khi tay ướt
Hiệu suất cao, rút ngắn thời gian nấu
Tự động điều chỉnh công suất, tiết kiệm điện năng
Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu
Tự động tắt bếp sau 2h nếu bị quên
Khóa an toàn trẻ em
Mặt kính gốm nguyên khối, chống trầy xước
Vành inox sang trọng, kiểu dáng hiện đại

Thông số kỹ thuật
Điện áp: 160 - 240VAC
Công suất: 100 - 2000W
Nhiệt độ đun: 60 - 280ºC
Kích thước: 310 x 385 x 43mm
Trọng lượng: 3.0 kg

BẾP 
ĐIỆN TỪ ĐÔI
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BẾP 
ĐIỆN TỪ ĐƠN

EH-HL2000A
GIÁ: 1.265.000VND (LẮP RÁP VIETNAM)

Tính năng sản phẩm
Bếp đa năng sử dụng với mọi loại nồi

7 chế độ nấu khác nhau
Tùy chỉnh hẹn giờ thông minh

Bàn phím cảm ứng siêu nhạy, cả khi tay ướt
Hiệu suất cao, rút ngắn thời gian nấu

Tự động điều chỉnh công suất, tiết kiệm điện năng
Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu

Tự động tắt bếp sau 2h nếu bị quên
Khóa an toàn trẻ em

Mặt kính gốm nguyên khối, chịu nhiệt đến 1000ºC
Vành inox sang trọng, kiểu dáng hiện đại

Thông số kỹ thuật
Điện áp: 160 - 240VAC

Công suất: 100 - 2000W
Nhiệt độ mặt kính: 60 - 600ºC
Kích thước: 310 x 385 x 53mm

Trọng lượng: 3.5 kg



BẾP 
ĐIỆN TỪ ĐƠN

LÒ NƯỚNG
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EH-BO600B
GIÁ: 12.900.000 VND (MADE IN PRC)
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Tính năng sản phẩm
Lò nướng có dungLò nướng có dung tích 56L với thiết kế màu đen sang trọng .
Công nghệ khí nóng 3D
Nhiệt độ nướng 50 - 250 ° C
Điều khiển cảm ứng, màn hình LED
Công suất lên tới 3010W,
Khoang lò tráng men gốm
Cánh cửa có thể tháo rời hoàn hoàn dễ vệ sinh
Đèn chiếu sáng, dễ dàng quan sát quá trình lò hoạt động
Khóa an toàn trẻ em
Cài đặt giờ hệ thống, hẹn giờ nấu
8 chương trình tự động nướng
Cửa lò cấu tạo gồm 3 lớp kính chịu lực, chịu nhiệt, chống sốc nhiệt tốt

Thông số kỹ thuật:
 Kích thước sản phẩm (cao x rộng x sâu): 595x595x575 mm
Kích thước lắp đặt (cao x rộng x sâu):  600x595x580 mm
Trọng lượng 42kg



Tính năng sản phẩm
Lò nướng có dung tích 56L với thiết kế inox sang trọng

Công nghệ khí nóng 3D
Nhiệt độ nướng 50 - 250 ° C

Điều khiển cảm ứng, màn hình LED
Công suất lên tới 3010W,

Khoang lò tráng men gốm
Cánh cửa có thể tháo rời hoàn hoàn dễ vệ sinh

Đèn chiếu sáng, dễ dàng quan sát quá trình lò hoạt động
Khóa an toàn trẻ em

Cài đặt giờ hệ thống, hẹn giờ nấu
8 chương trình tự động nướng

Cửa lò cấu tạo gồm 3 lớp kính chịu lực, chịu nhiệt, chống sốc nhiệt tốt

Thông số kỹ thuật
Kích thước sản phẩm (cao x rộng x sâu) : 595x595x575 mm

                                        Kích thước lắp đặt (cao x rộng x sâu):  600x595x580 mm
Trọng lượng 42kg

595 x 595 x 540 mm
Kích thước lắp đặt (cao x rộng x sâu):

590 x 560 x 560 mm
Kích thước vỏ hộp (cao x rộng x sâu):

660 x 660 x 650 mm

 EH-BO600S
GIÁ: 12.900.000 VND (MADE IN  PRC)
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ĐIỆN TỪ ĐÔI

LÒ VI SÓNG
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LÒ VI SÓNG EH-MW801B
GIÁ: 8.600.000 VND (MADE IN PRC)

Tính năng sản phẩm
Khoang rửa bằng Inox, 3 khay chứa được 15 bộ đồ ăn

Lò vi sóng âm có nướng màu đen sang trọng
Dung tích 25L, đường kính đĩa quay 31,5cm

9 chức năng tiện lợi, 6 mức công suất vi sóng 
11 chương trình nấu tự động ( Auto menu time)

Màn hình hiện thị kỹ thuật số
Điều khiển dễ dàng bằng núm xoay

Khoang lò được tráng men inox đặc biệt an toàn, dễ dàng vệ sinh
Vỏ lò làm bằng thép không gỉ kết hợp với kính trong suốt

Cửa kính 2 lớp cách nhiệt, viền inox sang trọng
Tính năng hâm nóng(Warm), tiệt trùng( Sterilize).

Mức tiết kiệm năng lượng A
Công suất vi sóng max 900w

Công suất nướng max 1200w

Tính năng an toàn:
Khóa an toàn trẻ em

 Hệ thống tự ngắt điện thi mở cửa lò
Hệ thống làm mát khí thoát ra ngoài

Thông số kỹ thuật:
Kích thước sản phẩm( cao, rộng, sâu): 380 x560 x368 mm

Kích thước lắp đặt( cao, rộng, sâu): 390 x 592 x 390mm
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Tính năng sản phẩm
Lò vi sóng âm có nướng màu inox sáng bóng 
Dung tích 25L, đường kính đĩa quay 31,5cm
9 chức năng tiện lợi, 6 mức công suất vi sóng 
11 chương trình nấu tự động ( Auto menu time)
Màn hình hiện thị kỹ thuật số
Điều khiển dễ dàng bằng núm xoay
Khoang lò được tráng men inox đặc biệt an toàn, dễ dàng vệ sinh
Khung nhìn được làm bằng thép không gỉ kết hợp với kính trong suốt
Cửa kính 2 lớp cách nhiệt, màu đen sang trọng.
Tính năng hâm nóng(Warm), tiệt trùng( Sterilize).
Mức tiết kiệm năng lượng A
Công suất vi sóng max 900w
Công suất nướng max 1200w

Tính năng an toàn:
Khóa an toàn trẻ em
Hệ thống tự ngắt điện thi mở cửa lò
Hệ thống làm mát khí thoát ra ngoài

Thông số kỹ thuật:
Kích thước sản phẩm( cao, rộng, sâu): 380 x560 x368 mm
Kích thước lắp đặt( cao, rộng, sâu): 390 x 592 x 390mm

LÒ VI SÓNG EH-MW801S
GIÁ: 8.600.000  VND (MADE IN PRC)
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MÁY RỬA BÁT
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BẾP 
ĐIỆN TỪ ĐÔI

GIÁ: 15,900,000 VND (MADE IN PRC)

Tính năng sản phẩm
Khoang rửa bằng inox, 3giàn chứa được 15 bộ đồ Châu Âu
Mức độ tiêu thụ nước: 12 lít/ chu trình
Độ ồn siêu thấp Super silence < 42dB
Công suất tiêu thụ tiêu chuẩn 0,95kW/ chu trình
Hệ thống điều khiển cơ
Màn hình LED hiện thị chế độ và thời gian hoạt động
8 chương trình rửa tự động: Auto, Intensive, Universal, ECO, Glass, 90min, Rapid,Pre-wash
3 chức năng tăng cường: Turbo speed, Power wash và tự động mở cửa
Chức năng chọn giàn rửa trên/ dưới riêng biệt
Giá đỡ trên dễ dàng điều chỉnh độ cao phù hợp
Chế độ rửa nước nóng, sấy hơi nóng
Lắp độc lập hoặc âm tủ
Sử dụng động cơ BLDC siêu bền bỉ
Khóa an toàn trẻ em
Đèn báo kiểm tra nguồn nước cấp | Đèn báo mức muối | Đèn báo dung dịch làm bóng chén đĩa

Thông số kỹ thuật
Điện áp: 220V/ 50Hz 
Công suất: 2100W 
Kích thước (cao x rộng x sâu): 845 x 600 x 600 mm 
Trọng lượng: 49.0 Kg

EH-DW401D
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MÁY HÚT MÙI

  

MÁY HÚT MÙI
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EH-NARSIS90T
GIÁ: 11,490,000 VND (MADE IN TURKEY)

Tính năng sản phẩm
Khử mùi kính cong kích thước 90cm
Màu sắc: Inox sáng
Phím điều khiển cảm ứng 4 tốc độ.
Đèn chiếu sáng halogen (2x20 W )
Động cơ hộp kín siêu bền
Hai quạt hút mạ Teflon
Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp có thể tháo rời
Chức năng hẹn giờ tắt: 15 phút
Chất liệu thân máy : inox cao cấp 430
Tự động thông báo thời gian làm sạch tấm lọc (30 giờ) và 
thay than hoạt tính (300 giờ).
Tính năng lọc không khí.
Option: lọc than hoạt tính

Thông số kỹ thuật
Công suất động cơ: 115W
Công suất hút: 550m3/h
Độ ồn: <56db
Kích thước ống hút: Ø120mm
Kích thước hút mùi (dài x sâu x cao): 900 x 500 x 580mm
Khối lượng: 21kg
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Tính năng sản phẩm
Khử mùi hình trụ sang trọng

Màu sắc: Inox sáng
Phím điều khiển công tắc bấm

Công suất hút 750 m3/h
Độ ồn tối đa <65 dB

Đèn led sáng led tiết kiệm điện
Ống dẫn: có

Quạt hút mạ Teflon
Lưới lọc hợp kim nhôm cao cấp

Chất liệu thân máy: thép sơn tĩnh điện 

Thông số kỹ thuật
Kích thước ống hút: Ø150mm

Kích thước hút mùi: 350x950/950 mm 
Khối lượng 12.5kg

EH-R822E3
GIÁ:  12,490,000 VND (MADE IN PRC)
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BẾP 
ĐIỆN TỪ ĐÔI

56  

EH-R820E5
GIÁ: 11,490,000 VND  (MADE IN PRC)

Tính năng sản phẩm
Kiểu máy treo độc lập độc đáo và sang trọng
Điều khiển bấm 3 mức công suất
Khử mùi trực tiếp bằng than hoạt tính
Lưới lọc Inox 5 lớp
Chất liệu Inox – Kính
Công suất động cơ 210 W
Kích thước 400 mm
Đèn chiếu sáng led
Độ ồn: 65dB 

 

Thông số kỹ thuật
Điện áp: 160 - 240VAC
Công suất: 210W
Kích thước: 405mm
Trọng lượng: 17 kg 
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EH-R706E7B
GIÁ: 7.990.000 VND (MADE IN PRC)

Tính năng sản phẩm
Khử mùi treo tường, kích thước 70cm 

Chất liệu  thép không gỉ và kính cường lực 
Động cơ đôi kín 198W 

Điều khiển cảm ứng không chạm Touchness 3 tốc độ 
Tính năng tự làm sạch dầu oil cleaning

Công suất hút 750m3/h 
Độ ồn tối đa <56 dB 

Đèn led sáng ấm (2 x 1.5W) 
Lưới lọc kiểu nhôm siêu thoát, dễ dàng vệ sinh 

Thông số kỹ thuật
 Kích thước ống hút: 150mm / dài 2m

Kích thước hút mùi (dài x sâu x cao): 700 x 500 x 560 mm
Kích thước vỏ hộp: 760 x 600 x 650mm
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Tính năng sản phẩm
Khử mùi kính gắn tường
Màu sắc kính đen
Khử mùi than hoạt tính
Điều khiển cảm ứng ba tốc độ
Công suất động cơ: 213W
Công suất hút 750m3/h
Độ ồn tối đa <65dB
Đèn led sáng led
Đường ống hút Ø150
Quạt hút mạ Teflon
Lưới lọc hợp kim nhôm
Chất liệu thân máy: thép sơn tĩnh điện 

Thông số kỹ thuật
Kích thước ống hút: Ø150mm
Kích thước hút mùi (dài x sâu x cao):  900x470x730mm
Khối lượng: 24kg

EH-R705E9
GIÁ: 7,990,000 VND (MADE IN PRC)
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EH-R705E7
Gía:  7,990,000 VNĐ  (MADE IN PRC)

Tính năng sản phẩm
Khử mùi kính gắn tường, kích thước 70cm

 Kính vát, màu sắc kính trắng
 Khử mùi than hoạt tính

 Điều khiển cảm ứng 4 tốc độ
 Công suất động cơ: 320W

 Độ ồn tối đa < 56 dB
 Công suất hút lên đến 1000m3/h

 Đèn led sáng ấm
 Đường ống hút Ø150

Lưới lọc hợp kim nhôm dễ dàng vệ sinh

Thông số kỹ thuật
 Kích thước sản phẩm:  Φ150mm

Kích thước ống hút: 150mm/dài 2m 
Kích thước hút mùi (dài x sâu x cao): 700 x 340 x 580 mm 

Kích thước vỏ hộp: 740 x 775 x 520 mm 
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EH-R107E9
Giá: 7,990,000 VNĐ (MADE IN PRC)

Tính năng sản phẩm
Khử mùi chữ T, kích thước 90 cm
Phím điều khiển cảm ứng 3 tốc độ
Công suất hút lên tới 1000m3/h
Công suất động cơ: 320W
Độ ồn tối đa < 56DB
Đèn led sáng ấm (2 x 1.5W)
Hai quạt hút mạ Teflon
Lưới lọc kiểu baffle inox, siêu thoát, dễ dàng vệ sinh
Chất liệu thân máy : inox cao cấp 430
Lưới lọc than hoạt tính

Thông số kỹ thuật
Kích thước ống hút: 150mm/dài 2m
Kích thước hút mùi (dài x sâu x cao): 900x485x340/620 mm
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EH-R107E7G
GIÁ: 6,490,000 VND (MADE IN PRC)

Tính năng sản phẩm
Khử mùi chữ T, kích thước 70cm

phím điều khiển cảm ứng 3 tốc độ
Công suất hút 750m3/h

Độ ồn tối đa < 56DB
Đèn led sáng ấm (2 x 1.5W)

Hai quạt hút mạ Teflon
Lưới lọc kiểu baffle inox siêu thoát, dễ dàng vệ sinh

Chất liệu thân máy: inox cao cấp 430
Option: Kèm lọc than hoạt tính

 

 
Thông số kỹ thuật

Kích thước ống hút: 150mm / dài 2m
Kích thước hút mùi (dài x sâu x cao): 700 x 500 x 560/1000mm

Kích thước vỏ hộp: 760 x 570 x 385mm
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Tính năng sản phẩm
Khửi mùi kính cong , kích thước 70 cm
Tính năng tự làm sạch dầu oil cleaning
Điều khiển không chạm Touchness 3 tốc độ
Chất liệu thép không gỉ và kính cường lực
Công suất hút 750m3/h
Độ ồn tối đa <56dB
Đèn led sáng ấm (2x1.5W)
Động cơ hộp kín siêu bền, 198W
Bộ lọc than hoạt tính dễ dàng vệ sinh

Thông số kỹ thuật
Kích thước ống hút: 150mm/dài 2m
Kích thước hút mùi (dài x sâu x cao): 700 x 500 x 560 mm
Kích thước vỏ hộp: 755 x 555 x 435 mm

EH-R502E7T 
GIÁ: 6,490,000 VND (MADE IN PRC)
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EH-R506E7G
GIÁ: 5,190,000 VND (MADE IN PRC)

Tính năng sản phẩm
Khử mùi kính cong kích thước 70cm

Màu sắc: Inox sáng
Phím bấm điều khiển 3 tốc độ

Độ ồn tối đa < 56dB
Đèn chiếu sáng led

Động cơ hộp kín siêu bền
Hai quạt hút mạ Teflon

Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp
Chức năng hẹn giờ tắt

Chất liệu thân máy: inox cao cấp 430
Option: lọc than hoạt tính

Thông số kỹ thuật
Công suất động cơ: 190W

Công suất hút: 750m3/h
Độ ồn: <56db

Kích thước ống hút: Ø150mm
Kích thước hút mùi (dài x sâu x cao): 700 x 500 x 580mm

Khối lượng: 15kg
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EH-R906E7T | điều khiển không chạm 

EH-R906E7S

EH-R906E7T/ EH-R906E7S
GIÁ: 4.490,000 VND | 3.990.000 VND (MADE IN PRC)

Tính năng sản phẩm
Khử mùi âm tủ, kích thước 70cm
Điều khiển không chạm (EH-R906E7T)
Phím điều khiển công tắc bấm (EH-R906E7S)
Công suất hút 450m3/h
Độ ồn tối đa <56dB
Đèn led sáng halogen
Động cơ hộp kín siêu bền, 145W
Quạt hút mạ Teflon
Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp
Chất liệu thân máy: thép sơn tĩnh điện

Thông số kỹ thuật
Kích thước ống hút: Ø150mm
Kích thước hút mùi (dài x sâu x cao): 700 x 315/485 x 220 m
Khối lượng:8 kg
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ĐỒ GIA DỤNG

EH-CW6304 
GIÁ: 3,490,000VND

Tính năng sản phẩm
Sản phẩm có thể sử dụng tiện lợi trên nhiều loại bếp
Toàn bộ nồi đều có vạch chia lít rất thuận tiện trong quá trình sử dụng
Nắp vung kính, kiểu tròn sang trọng
Dễ dàng vệ sinh, giữ nhiệt tốt, tản nhiệt đều
Thành nồi trơn bóng, chống bám dính, giúp rửa trôi nhanh chóng dầu mỡ 
và các loại vết bẩn cứng đầu

Bộ nồi từ 5 chiếc cao cấp Chef’s làm 
bằng chất liệu inox 304, thiết kế đáy 
3 lớp siêu bền khi sử dụng.
Bộ nồi bao gồm:
Nồi 1: Đường kính 16cm, chiều cao 
thân nồi 10cm, dung tích 1,5 lít
Nồi 2: Đường kính 18cm, chiều cao 
thân nồi 11cm, dung tích 2 lít 
Nồi 3: Đường kính 20 cm, chiều cao 
thân nồi 13 cm, dung tích 3 lít
Nồi 4: Đường kính 24 cm, chiều cao 
thân nồi 15 cm, dung tích 5 lít
Chảo đường kính 26 cm, chiều cao 
thân chảo 7cm 
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EH-CW4430 
GIÁ:  2,100,000 VND 

Tính năng sản phẩm
Sử dụng nguyên liệu cao cấp inox nhập khẩu 430 (18/0) được sử dụng rộng rãi cho thiết bị gia dụng.
Nắp nồi bằng kính cường lực kín giữ cho hương vị món ăn không bị thoát ra ngoài
Tay cầm với thiết kế mới nhất tạo cảm giác an toàn khi sử dụng
Kết cấu đáy nồi 3 lớp inox – nhôm – inox giúp tỏa nhiệt đều, giữ nhiệt lâu, tiết kiệm chi phí tối đa khi sử dụng

Chảo: 26cm
Nồi: 160 - 200 -240 cm
Đáy 3 lớp nhiễm từ cao cấp, 
dày 2,5mm
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Tính năng sản phẩm
Sản phẩm sử dụng chuyên dụng cho bếp từ, hồng ngoại, bếp gas
Thành nồi trơn bóng, chống bám dính giúp dễ dàng vệ sinh dầu mỡ, các vết bẩn cứng đầu
Nắp inox dày dặn, an toàn khi sử dụng, có độ bền cao
Dễ dàng vệ sinh, giữ nhiệt tốt, tản nhiệt đều giúp tiết kiệm điện
Quai nồi tán đinh cách nhiệt tốt chịu được nhiệt độ cao, chịu lực và chấn động mạnh

EH-CW3430 
GIÁ: 1,590,000 VND 

Chảo: 26cm
Nồi: 160 - 200 -240 cm
Đáy 3 lớp nhiễm từ cao cấp, 
dày 2,5mm

Bộ nồi từ 3 chiếc làm từ chất liệu inox 430 cao cấp  
với thiết kế 3 đáy chuyên dụng cho bếp từ
Bộ nồi bao gồm:
Nồi 1: Đường kính 18cm, thân nồi cao 11cm 
Nồi 2: Đường kính 24 cm, thân nồi cao 11cm
Chảo đường kính 24 cm, chiều cao thân chảo 7,5 cm
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EH-CK 300 | EH-CK 280
GIÁ: 1,450,000 VND | 1,250,000 VND                    

Tính năng sản phẩm
Nồi luộc gà đường kính 30cm (EH-CK300),  
đường kính 28cm (EH-CK280)
Chất liệu: sử dụng inox 304 phù hợp an toàn thực phẩm
Kiểu dáng: thành đứng, cạnh gấp
Mặt ngoài inox gương bóng sang trọng
Nắp inox 304 gương sáng bóng sang trọng 

Tay cầm hình chữ nhật vuông góc, rất dễ cầm nắm
Nồi có vạch chia lít vô cùng tiện lợi, dung tích 10 lít
Độ dày thân nồi 0.8mm, chiều cao thân nồi: 22 cm
Độ dày đáy nồi 8mm, đáy 3 lớp siêu bền khi sử dụng
Sử dụng phù hợp với bếp điện từ, bếp gas, bếp hồng ngoại
Tiết kiệm năng lượng tối ưu
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EH-FRY260
GIÁ:  890.000 VND                     

Tính năng sản phẩm
Không sử dụng lớp chống dính
Sử dụng inox 3 lớp multilayer, dày 2.5mm
Lớp ngoài cùng inox430 sử dụng cho bếp từ.
Lớp giữa là nhôm, dẫn nhiệt lan tỏa đều khắp chảo.
Lớp trong là inox 18/10 phù hợp an toàn thực phẩm

Tay cầm inox chắc chắn
Màu sắc: xanh cốm
Sử dụng phù hợp với bếp điện từ
Tiết kiệm năng lượng tối ưu
Kích thước 26cm
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KHÓA ĐIỆN TỬ
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KHÓA VÂN TAY EH-A15SB
GIÁ: 8.600.000 VND (PRC)

Thông số kỹ thuật
Nguồn điện: 4AA Batteries 
Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm) 
Tuổi thọ pin: 1 năm
Độ dày cửa: 40~90mm 
Kích thước thân khóa ngoài (dài x rộng x cao): 26 x 80 x 380 mm

Tính năng sản phẩm: 
Ứng dụng công nghệ thông minh với 4 phương thức mở khóa: 
vân tay, mật mã, thẻ từ, chìa khóa cơ.
Đăng ký lên đến100 người dùng
Chống chịu được các tác động của thời tiết như mưa nhỏ, chịu 
nhiệt độ -20⁰C đến 60⁰C
Dễ dàng điều chỉnh âm lượng khi hoạt động
Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình 
Cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng 
Có thể dùng nguồn điện ngoài kích pin khi hết
Thiết lập chế độ tự động hoặc thủ công thuận tiện khi cài đặt
Trọn bộ gồm: 2 thẻ từ, 2 chìa cơ 
Màu sắc đen bạc sang trọng
Chất liệu: Hợp kim nhôm 
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KHÓA VÂN TAY EH-A16SB
GIÁ: 8.600.000 VND ((PRC) 

Chảo: 26cm
Nồi: 160 - 200 -240 cm
Đáy 3 lớp nhiễm từ cao cấp, 
dày 2,5mm

Thông số kỹ thuật
Nguồn điện: 4AA Batteries 
Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm) 
Tuổi thọ pin: 1 năm
Độ dày cửa: 40~90mm 
Kích thước thân khóa ngoài (dài x rộng x cao): 26 x 70 x 370 mm

Tính năng sản phẩm: 
Ứng dụng công nghệ thông minh với 4 phương thức mở khóa: vân tay, mật mã, thẻ từ, 
chìa khóa cơ
Đăng ký lên đến100 người dùng
Chống chịu được các tác động của thời tiết như mưa nhỏ, chịu nhiệt độ -20⁰C đến 60⁰C
Dễ dàng điều chỉnh âm lượng khi hoạt động
Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình 
Cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng 
Có thể dùng nguồn điện ngoài kích pin khi hết
Thiết lập chế độ tự động hoặc thủ công thuận tiện khi cài đặt
Trọn bộ gồm: 2 thẻ từ, 2 chìa cơ 
Màu sắc đen sang trọng, độ an toàn cao
 Chất liệu: Hợp kim nhôm



KHÓA VÂN TAY EH-A11RST

Chảo: 26cm
Nồi: 160 - 200 -240 cm
Đáy 3 lớp nhiễm từ cao cấp, 
dày 2,5mm

Thông số kỹ thuật
Nguồn điện: 4AA Batteries 
Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm) 
Tuổi thọ pin: 1 năm
Độ dày cửa: 40~90mm 
Kích thước thân khóa ngoài (dài x rộng x cao): 26x50x300mm

Tính năng sản phẩm: 
 Ứng dụng công nghệ thông minh với 5 phương thức mở khóa: vân tay, mật mã, thẻ từ, 
chìa khóa cơ, wifi.
Hoạt động Quản lý và mở khoá App Wifi thuận tiện khi cài đặt
Đăng ký lên đến100 người dùng
Chống chịu được các tác động của thời tiết như mưa nhỏ, chịu nhiệt độ -20⁰C đến 60⁰C
Dễ dàng điều chỉnh âm lượng khi hoạt động
Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình 
Cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng 
Có thể dùng nguồn điện ngoài kích pin khi hết
Thiết lập chế độ tự động hoặc thủ công thuận tiện khi cài đặt
Trọn bộ gồm: 2 thẻ từ nhỏ, 2 chìa cơ 
Màu trắng bạc sang trọng
Chất liệu: Hợp kim nhôm

GIÁ: 8.600.000 VND (PRC) 
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KHÓA VÂN TAY EH-A11RBT
GIÁ: 8.600.000 VND (PRC) 

Chảo: 26cm
Nồi: 160 - 200 -240 cm
Đáy 3 lớp nhiễm từ cao cấp, 
dày 2,5mm

Thông số kỹ thuật
Nguồn điện: 4AA Batteries 
Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm) 
Tuổi thọ pin: 1 năm
Độ dày cửa: 40~90mm 
Kích thước thân khóa ngoài (dài x rộng x cao): 26x50x300mm

Tính năng sản phẩm: 
Ứng dụng công nghệ thông minh với 5 phương thức mở khóa: vân tay, mật mã, thẻ từ, 
chìa khóa cơ, wifi.
Hoạt động Quản lý và mở khoá App Wifi thuận tiện khi cài đặt
Đăng ký lên đến100 người dùng
Chống chịu được các tác động của thời tiết như mưa nhỏ, chịu nhiệt độ -20⁰C đến 60⁰C
Dễ dàng điều chỉnh âm lượng khi hoạt động
Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình 
Cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng 
Có thể dùng nguồn điện ngoài kích pin khi hết
Thiết lập chế độ tự động hoặc thủ công thuận tiện khi cài đặt
Trọn bộ gồm: 2 thẻ từ, 2 chìa cơ 
Màu trắng đen sang trọng
Chất liệu: Hợp kim nhôm
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BẾP 
ĐIỆN TỪ ĐÔI
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BẾP 
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KÍCH THƯỚC 
LẮP ĐẶT
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DÒNG BẾP 366

DÒNG BẾP ĐÔI 343

680

DÒNG BẾP ĐÔI 321

400

370

BẾP ĐÔI EH-DIH866N DÒNG BẾP ĐÔI EH-DIH888/S/P/V/E
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DOMINO EH-DIH32A

KÍCH THƯỚC 
LẮP ĐẶT

DÒNG BẾP ĐÔI 330/333 DÒNG BẾP ĐÔI 2000A DÒNG BẾP ĐÔI EH-DIH666/G

BẾP ĐÔI EH-DIH32B BẾP ĐÔI EH-DIH890N
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DÒNG BẾP ĐÔI EH-DIH666/G BẾP TỪ ĐÔI EH-DIH220 BẾP TỪ ĐÔI EH-DIH328/DIH328 BẾP TỪ ĐÔI EH-DIH866G/DIH868

BẾP BA TỪ EH-IH536 BẾP BA EH-IH534 BẾP BA EH-MIX544P
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BẾP BA EH-IH555

BẾP BA 545N

LÒ NƯỚNG EH-BO600B/S

BẾP BA EH-IH534 LÒ VI SÓNG EH-MW801B/S

KÍCH THƯỚC 
LẮP ĐẶT MÁY RỬA BÁT EH-DW401D
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EH-R906E7T HÚT MÙI EH-R107E7G

 EH-NARSIS90T EH-R506E7G

EH-R502E7T

EH-R705E9
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KÍCH THƯỚC 
LẮP ĐẶT

EH-R822E3EH-R705E7 EH-R107E9
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KHÓA ĐIỆN TỬ EH-A11RST/A11RBT KHÓA ĐIỆN TỬ EH-A15SB KHÓA ĐIỆN TỬ EH-A16SB



BẾP 
ĐIỆN TỪ ĐÔI
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CHỨNG CHỈ
CHẤT LƯỢNG

Chef’s  kiên định phát triển theo định hướng chuyên biệt, chuyên nghiệp nhằm đem đến 
người tiêu dùng Việt dòng sản phẩm bếp điện từ chất lượng Châu âu, an toàn tuyệt đối, 
với thiết kế đơn giản đến tinh xảo của người Âu;  Chef’s sẽ đem lại niềm vui, 
niềm hạnh phúc qua từng bữa cơm gia đình.

  

CHỨNG CHỈ 
CHẤT LƯỢNG

Chef’s  kiên định phát triển theo định hướng chuyên biệt, chuyên nghiệp nhằm đem đến 
người tiêu dùng Việt dòng sản phẩm bếp điện từ chất lượng Châu âu, an toàn tuyệt đối, 
với thiết kế đơn giản đến tinh xảo của người Âu;  Chef’s sẽ đem lại niềm vui, 
niềm hạnh phúc qua từng bữa cơm gia đình.

Certified partnerSHIP
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EUROPEAN HOME APPLIANCE JSC

Has SuCCESSFULLY COMPLETED THE REQUIREMENTs
TO BE RECOGNIZED AS A E.G.O CERTIFIED Partner

Awarded date: Oct 2014
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