VOLCANO COFFEE COMPANY Ltd.
Máy xay sinh tố
STT
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Tên sản
phẩm

Máy xay sinh tố
Hamilton Beach
HBH 550

Hình ảnh

Mô tả sản phẩm

Đặc điểm kỹ thuật

Máy xay sinh tố Tempest HBH 550 nhãn hiệu Hamilton
Beach của Mỹ
- Chế độ hẹn giờ được thiết kế bằng Núm vặn đơn giản
- Máy được thiết kế đặc biệt dành cho các thức uống với đá
xay
- Chức năng Wave-Action tăng tốc độ xay các hỗn hợp sinh
tố, đá "bi" cực mịn và nhanh
- Máy trang bị động cơ 3 HP với các kim loại ghép cực bền và
mạnh mẽ
- Máy trang bị hệ thống cảm ứng báo hiệu an toàn khi cối xay
chưa đặt đúng vị trí
- Chức năng 2 tốc độ cùng với các chức năng chuyển đổi chu
kỳ vòng quay tiện lợi trong pha chế
- Máy trang bị chức năng hẹn giờ tắt máy
- Cối ly được thiết kế trên nguyên liệu sợi carbone cực bền

Kích cỡ (rộng x sâu x cao)
mm 178 x 203 x 457
Trọng lượng kg 6,3
Công suất w 1000
Động cơ HP 3
Dung tích cối ly lít 1,8 ( 64
OZ)
Điện áp/ tần số V-Hz 220240/50-60Hz
Bảo hành : 12 tháng

Giá Bán

22,900,000
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Máy xay sinh tố
Haminton Beach
HBH 750

Máy Đánh Bọt
Sữa Hamilton
Beach HMD200

Máy xay xinh tố Tempest HBH 750 nhãn hiệu Hamilton
Beach của Mỹ
Chống ồn tuyệt đối và đạt hiệu quả cao
64 chế độ vận hành khác nhau
- Máy được thiết kế đặc biệt dành cho các thức uống với đá
xay
- Chức năng Wave-Action tăng tốc độ xay các hỗn hợp sinh
tố, đá "bi" cực mịn và nhanh
- Máy trang bị động cơ 3 HP với các kim loại ghép cực bền và
mạnh mẽ
- Máy trang bị hệ thống cảm ứng báo hiệu an toàn khi cối xay
chưa đặt đúng vị trí
- Chức năng 2 tốc độ cùng với các chức năng chuyển đổi chu
kỳ vòng quay tiện lợi trong pha chế
- Máy trang bị chức năng hẹn giờ tắt máy
- Cối ly được thiết kế trên nguyên liệu sợi carbone cực bền
Tốc trộn, đánh bọt nhanh chóng với động cơ 1/3 Hp mạnh
mẽ.
- Giảm rung và chóng ồn hiệu quả
- Hoạt động với 3 tốc độ nhằm giúp các loại nguyên liệu trộn
đều lại với nhau hơn và tạo cho thức uống đặt trưng hơn.
- Vỏ mấy được đúc bằng hỗ hợp kim loại, trọng lượng nặng
và chắc chắn
- Máy hoạt động với các chế độ : Tắt / mở máy và chuyển đổi
chế độ hoạt động ( tốc độ: chậm / trung bình / nhanh)
- Vệ sinh máy thật sạch sẽ sau khi sử dụng

Kích cỡ (rộng x sâu x cao)
mm 178 x 203 x 457
Trọng lượng kg 6,3
Công suất w 1000
Động cơ HP 3
Dung tích cối ly lít 1,8 ( 64
OZ)
Điện áp/ tần số V-Hz 220240/50-60Hz

44,200,000

Bảo hành : 12 tháng

Các bộ của máy : động cơ,
trục chính, bộ khuất và cốc
thép không gỉ
- Kích thước : 16,6 X
17,1 X 52,1 cm
- Điều khiển: Bộ chuyển
đổi 3 tốc độ
- Điện áp : 220V-240V ~,
50-60Hz,
- Động cơ: 1/3 Hp
- Trọng lượng: 7 kg / (vận
chuyển)
Bảo hành: 12 tháng

18,100,000
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Máy Đánh Bọt
Sữa Hamilton
Beach HMD400

- Chế độ : 3 động cơ và có thể hoạt động cùng lúc giúp cho
việc pha chế nhanh hơn gấp 3 lần.
- Tốc trộn, đánh bọt nhanh chóng với động cơ 3 x 1/3 Hp
mạnh mẽ.
- Giảm rung và chóng ồn hiệu quả
- Hoạt động với 3 tốc độ nhằm giúp các loại nguyên liệu trộn
đều lại với nhau hơn và tạo cho thức uống đặt trưng hơn.
- Vỏ mấy được đúc bằng hỗ hợp kim loại, trọng lượng nặng
và chắc chắn
- Máy hoạt động với các chế độ : Tắt / mở máy và chuyển đổi
chế độ hoạt động ( tốc độ: chậm / trung bình / nhanh)
- Vệ sinh máy thật sạch sẽ sau khi sử dụng

Các bộ của máy :
+ 3 động cơ
+ 3 trục chính
+ 3 bộ khuất
+ 3 cốc thép không gỉ
- Kích thước : 31,8 X
22,9 X 52,1 cm
- Điều khiển: Bộ chuyển
đổi 3 tốc độ
- Điện áp : 220V-240V ~,
50-60Hz,
- Động cơ: 1/3 Hp X 3
- Trọng lượng: 17 kg /
(vận chuyển)
Bảo hành: 12 tháng

Sản phẩm sẽ được chuyển đến khách hàng, sau khi khách hàng ký hợp đồng và chuyển khoảng 50% giá trị hợp đồng
Thời gian giao hàng sau 7 ngày làm việc . Giao hàng và lắp đặt tận nơi cho quý khách.
Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT .
Tất cả sản phẩm máy xay đều được bảo hành 12 tháng.
Mọi chi tiết xin liên hệ :
VOLCANO COFFEE COMPANY LIMITED .
Add : No 2A , PHAN VAN TRI Street ,Ward 10 ,GO VAP District , HO CHI MINH City ,Viet Nam
Website : www.volcanovietnam.com
Email : info@volcanovietnam.com
manhcuong@volcanovietnam.com
Office Phone : (84) 08 6257 6878
Hotline : (84) 0903 603366 ( Zalo , Viber , Skype , Wechat , WhatsApp, Facebook )

46,600,000

