VOLCANO COFFEE COMPANY Ltd.
Máy pha cà phê BFC
STT
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Tên sản
phẩm

Máy pha cà
phê JUNIOR
EXTRA+TCI
1G/LE

Máy pha cà
phê BFC
Delux
1G/4/PL

Hình ảnh

Mô tả sản phẩm

Đặc điểm kỹ thuật

Hãng sản xuất : BFC
Màu sắc • Thép không gỉ
Màng lọc Lưới lọc inox
Đèn báo hiệu Có
Bộ lọc có thể tháo: Có
Vạch báo mực nước : Không
Bình chứa có thể tháo : Có
Chức năng khác
• Chống chảy nhỏ giọt
• Hâm nóng nhanh
• Lọc cặn
Bảo hành : 1 năm

Hãng sản xuất : BFC
Dung tích : 2 nồi hơi :
. Nồi hơi 1 : 1,3 lit
. Nồi hơi 2 : 0,8 lit
Điện áp,công suất
Điện áp : 220-240V/5060Hz
Công suất(W) : 1450
Kích thước (mm) :
458x 341 x 450
Trọng lượng (Kg) : 25
Xuất xứ : Italia

Hãng sản xuất : BFC
Dung tích 4 lít
Màu sắc • Vàng • Đen
• Xám • Đỏ • Đồng
Màng lọc Lưới lọc inox
Đèn báo hiệu Có
Bộ lọc có thể tháo: Không
Vạch báo mực nước Không
Bình chứa có thể tháo Không
Chức năng khác
• Chống chảy nhỏ giọt
• Hâm nóng nhanh
• Lọc cặn
Bảo hành : 1 năm

Hãng sản xuất : BFC
Dung tích : 4 lit
Điện áp,công suất
Điện áp : 220-240V/5060Hz
Công suất(W) : 2000
Kích thước (mm) :
428x 740 x 580
Trọng lượng (Kg) : 35
Xuất xứ : Italia

Giá Bán

73,900,000

68,380,000
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Máy pha cà
phê BFC
Delux
1G/4/EL

Máy pha cà
phê
BFC DELUX
2G/14/PL

Hãng sản xuất : BFC
Dung tích 4 lít
Màu sắc • Vàng • Đen
• Xám • Đỏ • Đồng
Màng lọc Lưới lọc inox
Đèn báo hiệu Có
Bộ lọc có thể tháo: Không
Vạch báo mực nước Không
Bình chứa có thể tháo Không
Chức năng khác
• Chống chảy nhỏ giọt
• Hâm nóng nhanh
• Lọc cặn
Bảo hành : 3 năm
- Hãng sản xuất : BFC
- Dung tích 14 lít
- Màu sắc • Trắng • Vàng • Xanh • Đỏ
- Màng lọc Lưới lọc inox
'- Chế độ hâm nóng tách nhanh
- 2 vòi hơi đánh sữa
- 1 vòi lấy nước nóng
- Chế độ kiểm soát nước tự động
- Bảng phím đơn cho mỗi cụm pha
- Chế độ cân bằng nhiệt, tự động điều chỉnh
nhiệt độ
- Vỏ thép không gỉ, Inox
- Mặt sau lưng thiết kế đèn led, tạo kiểu dáng
mạnh mẽ

Hãng sản xuất : BFC
Dung tích : 4 lit
Điện áp,công suất
Điện áp : 220-240V/5060Hz
Công suất(W) : 2000
Kích thước (mm) :
428x 740 x 580
Trọng lượng (Kg) : 35
Xuất xứ : Italia

Điện áp 220-240V/5060Hz
Công suất(W) 3700
Kích thước (mm) 608 x
761 x 529
Trọng lượng (Kg) 70
Xuất xứ Italia

79,800,000

112,600,000
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Máy pha cà
phê
BFC Galileo
2G/14/PL

Hãng sản xuất : BFC
Dung tích 14 lít
Màu sắc • Trắng • Vàng • Xanh
Màng lọc Lưới lọc inox
Đèn báo hiệu Có
Bộ lọc có thể tháo: Không
Vạch báo mực nước : Có
Bình chứa có thể tháo Không
Chức năng khác
• Chống chảy nhỏ giọt
• Hâm nóng nhanh
• Lọc cặn
Bảo hành : 1 năm

Điện áp 220-240V/5060Hz
Công suất(W) 3900
Kích thước (mm)
774x587x577
Trọng lượng (Kg) 70
Xuất xứ Italia

128,000,000

Máy pha cà
phê
BFC DELUX
2G/14/EL

- Hãng sản xuất : BFC
- Chế độ pha cà phê tự động bằng mạch kiểm
soát lưu lượng nước cà phê đã được cài đặt
sẵn.
- Dung tích 14 lít
- Màu sắc • Trắng • Vàng • Xanh • Đỏ
- Màng lọc Lưới lọc inox
'- Chế độ hâm nóng tách nhanh
- 2 vòi hơi đánh sữa
- 1 vòi lấy nước nóng
- Chế độ định lượng lượng nước tự động
- Bảng phím với những nút nhấn có đèn sáng
bên dưới
- Chế độ cân bằng nhiệt, tự động điều chỉnh
nhiệt độ
- Vỏ thép không gỉ, Inox

Điện áp 220-240V/5060Hz
Công suất(W) 3700
Kích thước (mm) 608 x
761 x 529
Trọng lượng (Kg) 70
Xuất xứ Italia

149,000,000
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Máy pha cà
phê
BFC Galileo
2G/14/EL

Máy pha cà
phê
BFC
AVIATOR
2G/14/EL

Hãng sản xuất : BFC
Chế độ pha cà phê tự động bằng mạch kiểm
soát lưu lượng nước cà phê đã được cài đặt
sẵn.
Dung tích 14 lít
Màu sắc • Trắng • Vàng • Xanh
Màng lọc Lưới lọc inox
Đèn báo hiệu Có
Bộ lọc có thể tháo: Không
Vạch báo mực nước : Có
Bình chứa có thể tháo Không
Chức năng khác
• Chống chảy nhỏ giọt
• Hâm nóng nhanh
• Lọc cặn
Bảo hành : 1 năm
Hãng sản xuất : BFC
Chế độ tinh chỉnh nhiệt độ trên từng cụm pha
bằng màn hình cảm ứng LCD trên mỗi đầu
Group
Chế độ pha cà phê tự động bằng mạch kiểm
soát lưu lượng nước cà phê đã được cài đặt
sẵn.
Dung tích 14 lít
Màu sắc • Trắng • Vàng • Xanh
Màng lọc Lưới lọc inox
Đèn báo hiệu Có
Bộ lọc có thể tháo: Không
Vạch báo mực nước : Có
Bình chứa có thể tháo Không
Chức năng khác
• Chống chảy nhỏ giọt
• Hâm nóng nhanh
• Lọc cặn

Điện áp 220-240V/5060Hz
Công suất(W) 3900
Kích thước (mm)
774x587x577
Trọng lượng (Kg) 75
Xuất xứ Italia

168,000,000

Điện áp 220-240V/5060Hz
Công suất(W) 3900
Kích thước (mm) 841 x
618 x 463
Trọng lượng (Kg) 85
Xuất xứ Italia

332,800,000

Sản phẩm sẽ được chuyển đến khách hàng, sau khi khách hàng ký hợp đồng và chuyển khoảng 50% giá trị hợp đồng
Tất cả sản phẩm đều được giao hàng và lắp ráp tận nơi cho quý khách.
Thời gian giao hàng sau 7 ngày làm việc
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
Office Phone : (84) 08 6257 6878
Hotline : (84) 0903 603366 ( Zalo , Viber , Skype , Wechat , WhatsApp, Facebook )

