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

Hình ảnh

Mô tả sản phẩm

Đặc điểm kỹ thuật

Giá bán

Máy xay cà phê
Fiorengato F5

Hãng sản xuất : Fiorengato
Màu sơn : . Bạc . Đen . Xám
Máy xay cà phê chuyên nghiệp
Lưỡi nghiền 64mm.
Phểu chứa cafe hạt: 1.2 kg
Công suất xay hạt: 7,2 kg/h
Sản xuất tại : Ý
Bảo hành 12 tháng

Điện áp 220-240V/50-60Hz
Công suất(W) 350
Kích thước (mm) 230 x 270 x 615
Trọng lượng (Kg) 14
Xuất xứ Italia

23,650,000

Máy xay cà phê
Fiorengato F64E

Hãng sản xuất : Fiorengato
- Màn hình LCD màu : hiển thị các thông tin khi làm
việc và cả nhiệt độ cúa máy khi xay.
- Chế độ định lượng theo cho cần pha đơn và đôi
chuẩn xác.
Màu sơn : . Bạc . Đen . Xám
Máy xay cà phê chuyên nghiệp
Lưỡi nghiền 64mm.
Phểu chứa cafe hạt: 1.2 kg
Công suất xay hạt: 7,2 kg/h
Sản xuất tại : Ý
Bảo hành 12 tháng

Điện áp 220-240V/50-60Hz
Công suất(W) 350
Kích thước (mm) 230 x 270 x 615
Trọng lượng (Kg) 13
Xuất xứ Italia

29,150,000
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Máy xay cà phê
Fiorengato F6

Máy xay cafe
La Marzocco
Dual Swift

Hãng sản xuất : Fiorengato
Màu sơn : . Bạc . Đen . Xám
Máy xay cà phê chuyên nghiệp
Lưỡi nghiền 83 mm.
Phểu chứa cafe hạt: 1.5 kg
Công suất xay hạt: 10 kg/h
Sản xuất tại : Ý
Bảo hành 12 tháng

Điện áp 220-240V/50-60Hz
Công suất(W) 650
Kích thước (mm) 230 x 270 x 670
Trọng lượng (Kg) 16
Xuất xứ Italia

Hãng sản xuất : La Marzocco
Màu sơn : Đen
Máy xay cà phê chuyên nghiệp
Chế độ : cài đặt xay lượng cafe và nén tự
động cho 2 chế độ ( đơn và đôi)
Lưỡi nghiền : Flat Ceramic
Lưỡi nghiền : 64 mm X 2
Phểu chứa cafe hạt: 1,8 X 2 kg
Công suất xay hạt: 16 kg/h
Sản xuất tại : Ý
Bảo hành 12 tháng

Kích thước (rộng x sâu x cao):
350 x 360 x 655 mm
Số vòng quây/phút :
Công suất: 780 W
Trọng lượng: 31 kg
Điện áp: 220V, 50/60Hz

41,716,000

116,000,000
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Máy xay cafe
La Marzocco
Vulcano Swift

Hãng sản xuất : La Marzocco
Màu sơn : Đen & Inox
Máy xay cà phê chuyên nghiệp
Chế độ : cài đặt xay lượng cafe và nén tự
động cho 2 chế độ ( đơn và đôi)
Lưỡi nghiền : Conical
Lưỡi nghiền : 63 mm
Phểu chứa cafe hạt: 1,3 kg
Công suất xay hạt: 9 kg/h
Sản xuất tại : Ý
Bảo hành 12 tháng

Kích thước (rộng x sâu x cao):
250 x 295 x 610 mm
Số vòng quây/phút :
Công suất: 500 W
Trọng lượng: 21 kg
Điện áp: 220V, 50/60Hz

69,900,000

Máy xay cafe
La Marzocco
Vulcano On
Demand

Hãng sản xuất : La Marzocco
Màu sơn : Đen & Inox
Máy xay cà phê chuyên nghiệp
Chế độ : cài đặt xay lượng cafe tự động
cho 2 chế độ ( đơn và đôi)
Lưỡi nghiền : Conical
Lưỡi nghiền : 63 mm
Phểu chứa cafe hạt: 1,3 kg
Công suất xay hạt: 9 kg/h
Sản xuất tại : Ý
Bảo hành 12 tháng

Kích thước (rộng x sâu x cao):
250 x 295 x 610 mm
Số vòng quây/phút :
Công suất: 450 W
Trọng lượng: 21 kg
Điện áp: 220V, 50/60Hz

54,628,000
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Máy xay cafe
La Marzocco
Vulcano
Automatic

Hãng sản xuất : La Marzocco
Màu sơn : Đen & Inox
Máy xay cà phê chuyên nghiệp
Chế độ : định lượng chế độ tắt và mở tự
động hoàn toàn.
Lưỡi nghiền : Conical
Lưỡi nghiền : 63 mm
Phểu chứa cafe hạt: 1,3 kg
Công suất xay hạt: 9 kg/h
Sản xuất tại : Ý
Bảo hành 12 tháng

Kích thước (rộng x sâu x cao):
250 x 295 x 610 mm
Số vòng quây/phút :
Công suất: 450 W
Trọng lượng: 21 kg
Điện áp: 220V, 50/60Hz

Máy xay cà
phê BFC
E37S

Hãng sản xuất : BFC
Màu sơn : . Bạc . Đen
Máy xay cà phê chuyên nghiệp
Lưỡi nghiền : 83 mm.
Phểu chứa cafe hạt: 1,6 kg
Công suất xay hạt: 11 kg/h
Sản xuất tại : Ý
Bảo hành 12 tháng

Kích thước (rộng x sâu x cao):
210 x 309 x 547 mm
Số vòng quây/phút : 1400 rpm
Công suất: 400 W
Trọng lượng: 12,5 kg
Điện áp: 220V, 50/60Hz

47,638,000

61,860,000
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Máy xay café
BFC
SMMA/U
CONICO

Hãng sản xuất : BFC
Lưỡi nghiền : Conical
Màu sơn : . Bạc . Đen . Đỏ . Inox
Máy xay cà phê chuyên nghiệp
Lưỡi nghiền : 75 mm.
Phễu chứa cafe hạt: 1,4 kg
Công suất xay hạt: 17 kg/h
Sản xuất tại : Ý
Bảo hành 12 tháng

Kích thước (rộng x sâu x cao):
250 x 360 x 635 mm
Số vòng quay/phútt : 350 rpm
Công suất:600 W
Trọng lượng: 15,5 kg
Điện áp: 220V, 50/60Hz

48,600,000

Máy xay cà
phê BFC
SMMA

Hãng sản xuất : BFC
Màu sơn : . Bạc . Đen . Đỏ . Inox
Máy xay cà phê chuyên nghiệp
Lưỡi nghiền : 75 mm.
Phểu chứa cafe hạt: 2,2 kg
Công suất xay hạt: 14 kg/h
Sản xuất tại : Ý
Bảo hành 12 tháng

Kích thước (rộng x sâu x cao):
250 x 360 x 635 mm
Số vòng quây/phút : 900 rpm
Công suất: 600 W
Trọng lượng: 15,5 kg
Điện áp: 220V, 50/60Hz

38,800,000
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Máy xay cà
phê BFC
Doser

Hãng sản xuất : BFC
Màu sơn : . Bạc . Đen . Đỏ
Máy xay cà phê chuyên nghiệp
Lưỡi nghiền 64mm.
Phểu chứa cafe hạt: 1,7 kg
Công suất xay hạt: 9 kg/h
Sản xuất tại : Ý
Bảo hành 12 tháng

Kích thước (rộng x sâu x cao):
230 x 370 x 600 mm
Số vòng quây/phút : 1.400 rpm
Công suất: 340W
Trọng lượng: 12,5 kg
Điện áp: 220V, 50/60Hz

24,600,000

Máy xay cà
phê BFC E 92

Hãng sản xuất : BFC
Màu sơn : . Bạc . Đen
Máy xay cà phê chuyên nghiệp
Màn hình hiển thị : LCD
Chế độ : cài đặt lượng cafe xay cho 2 chế
độ ( đơn và đôi)
Lưỡi nghiền : Conical
Lưỡi nghiền : 71 mm.
Phểu chứa cafe hạt: 1,6 kg
Công suất xay hạt: 22 kg/h
Sản xuất tại : Ý
Bảo hành 12 tháng

Kích thước (rộng x sâu x cao):
212 x 309 x 635 mm
Số vòng quây/phút : 240 rpm
Công suất: 900 W
Trọng lượng: 18 kg
Điện áp: 220V, 50/60Hz

89,960,000

Máy xay cà
10 phê BFC
E37S

Hãng sản xuất : BFC
Màu sơn : . Bạc . Đen
Máy xay cà phê chuyên nghiệp
Lưỡi nghiền : 83 mm.
Phểu chứa cafe hạt: 1,6 kg
Công suất xay hạt: 11 kg/h
Sản xuất tại : Ý
Bảo hành 12 tháng

Kích thước (rộng x sâu x cao):
210 x 309 x 547 mm
Số vòng quây/phút : 1400 rpm
Công suất: 400 W
Trọng lượng: 12,5 kg
Điện áp: 220V, 50/60Hz

Máy xay café
11 Mazzer Major
Electronic

Máy xay điện tử tự động với lưỡi xay hình
đĩa và quây với tốc độ chậm thích hợp sử
dụng công suất lớn.
- Điều chỉnh cấp độ xay vô cấp.
- Phím xay 1 hoặc 2 ly với điều chỉnh điện
tử chuẩn xác và độc lập.
Màn hình hiển thị kỹ thuật số với bộ đếm
quay.
Thiết bị quạt gió với điều khiển điện tử để
giữ mát động cơ.
- Hãng SX : Mazzer
- Baro hành : 12 tháng

Kích thước (rộng x sâu x cao):
212 x 455 x 635 mm
- Phiểu chứa : 1,8 kg
- Lưỡi xay : Flat 83 mm
Số vòng quây/phút : 420 - 500
rpm
Công suất: 650 W
Trọng lượng: 20 kg
Điện áp: 220V, 50/60Hz

61,860,000

41,500,000

Máy xay café
Mazzer
12 Electronic
SUPER
JOLLY
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Máy xay café
Mazzer Major

Máy xay điện tử tự động với lưỡi xay hình
đĩa và quây với tốc độ chậm thích hợp sử
dụng công suất lớn.
- Điều chỉnh cấp độ xay vô cấp.
- Phím xay 1 hoặc 2 ly với điều chỉnh điện
tử chuẩn xác và độc lập.
Màn hình hiển thị kỹ thuật số với bộ đếm
quay.
Thiết bị quạt gió với điều khiển điện tử để
giữ mát động cơ.
- Hãng SX : Mazzer
- Baro hành : 12 tháng

Kích thước (rộng x sâu x cao):
195 x 240 x 610 mm
- Phiểu chứa : 1,2 kg
- Lưỡi xay : Flat 64 mm
Số vòng quây/phút : 1.400 rpm
Công suất: 350 W
Trọng lượng: 14 kg
Điện áp: 220V, 50/60Hz

31,000,000

Máy xay điện tử tự động với lưỡi xay hình
đĩa và quây với tốc độ chậm thích hợp sử
dụng công suất lớn.
- Điều chỉnh cấp độ xay vô cấp.
- Hãng SX : Mazzer
- Baro hành : 12 tháng

Kích thước (rộng x sâu x cao):
212 x 240 x 635 mm
- Phiểu chứa : 1,8 kg
- Lưỡi xay : Flat 83 mm
Số vòng quây/phút : 1.400 rpm
Công suất: 650 W
Trọng lượng: 20 kg
Điện áp: 220V, 50/60Hz

28,500,000
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Máy xay café
Mazzer Mini
Electronic A

Máy xay điện tử tự động với lưỡi xay hình
đĩa và quây với tốc độ chậm thích hợp sử
dụng công suất lớn.
- Điều chỉnh cấp độ xay vô cấp.
- Phím xay 1 hoặc 2 ly với điều chỉnh điện
tử chuẩn xác và độc lập.
Màn hình hiển thị kỹ thuật số với bộ đếm
quay.
Thiết bị quạt gió với điều khiển điện tử để
giữ mát động cơ.
- Hãng SX : Mazzer
- Baro hành : 12 tháng

Kích thước (rộng x sâu x cao):
168 x 340 x 470 mm
- Phiểu chứa : 0,6 kg
- Lưỡi xay : Flat 64 mm
Số vòng quây/phút : 1.400 rpm
Công suất: 250 W
Trọng lượng: 10,2 kg
Điện áp: 220V, 50/60Hz

Máy xay café
Mazzer
SUPER
JOLLY

Máy xay điện tử tự động với lưỡi xay hình
đĩa và quây với tốc độ chậm thích hợp sử
dụng công suất lớn.
- Điều chỉnh cấp độ xay vô cấp.
- Hãng SX : Mazzer
- Baro hành : 12 tháng

Kích thước (rộng x sâu x cao):
195 x 240 x 610 mm
- Phiểu chứa : 1,2 kg
- Lưỡi xay : Flat 64 mm
Số vòng quây/phút : 1.400 rpm
Công suất: 350 W
Trọng lượng: 14 kg
Điện áp: 220V, 50/60Hz

25,775,000

20,500,000
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Máy xay café
Mazzer LUX

Kích thước (rộng x sâu x cao):
Máy xay điện tử tự động với lưỡi xay hình 180 x 380 x 560 mm
đĩa và quây với tốc độ chậm thích hợp sử - Phiểu chứa : 1,2 kg
dụng công suất lớn.
- Lưỡi xay : Flat 61,5 mm
- Điều chỉnh cấp độ xay vô cấp.
Số vòng quây/phút : 1.400 rpm
- Hãng SX : Mazzer
Công suất: 250 W
- Baro hành : 12 tháng
Trọng lượng: 11 kg
Điện áp: 220V, 50/60Hz

19,500,000

Máy xay café
Mazzer ZM

Máy xay cà phê được thiết kế cho những
người yêu cà phê
- Lưỡi xay : dạng đĩa
- Lưu giữ cà phê thấp nhất từ trước tới nay
(<0,45 g)
- Sự trùng hợp hoàn hảo và tốc độ quây
chậm đã làm cho cà phê xay ra không bị
nóng để tạo ra những tách cà phê nguyên
vị.
Hệ thống quạt gió với điều khiển điện tử
làm cho máy luôn mát để tăng khả năng
xay với công suất lớn.
- Cơ chế điều chỉnh lưỡi xay vô cấp.
- Hơn 20 chương trình xay ( Profiles ) được
cài đặt sẵn có thể lập trình trên bảng điều
khiển
- Màn hình LCD
- Chế độ bảo mật được cấp bằng sáng chế.
- Phiểu chứa : 0,32 kg
- Hãng sản xuất : Mazzer
- Bảo hành: 12 tháng

87,500,000

Kích thước (rộng x sâu x cao):
245 x 430 x 645 mm
- Phiểu chứa : 1,8 kg
- Lưỡi xay : 83 mm
- Số vòng /phút :900 rpm
- Công suất: 900 W
- Trọng lượng: 40 kg
- Điện áp: 220V, 50/60Hz

Máy xay café
Mazzer
18
Robur
Electronic

Máy xay điện tử tự động với lưỡi xay hình
đĩa và quây với tốc độ chậm thích hợp sử
dụng công suất lớn.
- Điều chỉnh cấp độ xay vô cấp.
- Phím xay 1 hoặc 2 ly với điều chỉnh điện
tử chuẩn xác và độc lập.
Màn hình hiển thị kỹ thuật số với bộ đếm
quay.
Thiết bị quạt gió với điều khiển điện tử để
giữ mát động cơ.
- Hãng SX : Mazzer
- Baro hành : 12 tháng

Kích thước (rộng x sâu x cao):
212 x 470 x 720 mm
- Phiểu chứa : 1,8 kg
- Lưỡi xay : Conical 71 mm
Số vòng quây/phút : 420 - 500
rpm
Công suất: 900 W
Trọng lượng: 28 kg
Điện áp: 220V, 50/60Hz

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
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 )

70,500,000

