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Thành lập năm 1923 tại thành phố Nagold, Đức, với những thành công nổi bật trong lĩnh vực phụ kiện nội 
thất, phụ kiện công trình cao cấp cũng như hệ thống khóa điện tử tiên tiến, Häfele ngày nay là một trong 
những công ty cung cấp công nghệ phụ kiện hàng đầu thế giới, đã có mặt tại 150 quốc gia và luôn nhận 
được sự tín nhiệm của đông đảo kiến trúc sư, nhà thầu, đại lý uy tín trong lĩnh vực xây dựng. Häfele đã 
không ngừng nghiên cứu, sáng tạo và tiên phong trong các giải pháp về nhà ở và công trình. Với 6 nhà 
máy lớn tại Đức và Hungary, Häfele luôn đẩy mạnh vào yếu tố tiêu chuẩn chất lượng, tuân thủ quy trình sản 
xuất nghiêm ngặt, không đơn thuần chỉ quan tâm về sản phẩm mà còn chú trọng nhiều đến kiểu dáng, 
hình thức cùng chất lượng dịch vụ đi kèm. Trong báo cáo tài chính công bố cuối năm 2015, Tập đoàn 
quốc tế Häfele đã thể hiện sự tăng trưởng mạnh với những con số đáng khích lệ như doanh thu đạt 1,3 
tỷ Euro, kim ngạch xuất khẩu đạt 79% bên cạnh quy mô lớn gồm 37 công ty con, đội ngũ nhân viên hơn 
7.100 người trên toàn thế giới. 

Đến Việt Nam từ năm 1998, hiện nay Häfele đã có mặt tại các thị trường trọng điểm trong cả nước với các 
trung tâm phân phối lớn ở TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Nha Trang. Với dải sản phẩm phong phú 
lên đến 120.000 loại khác nhau trên toàn cầu trong đó có hơn 5.000 mặt hàng được lưu trữ tại Việt Nam, 
cùng với dịch vụ giao hàng nhanh chóng và đội ngũ nhân viên tận tâm, Häfele cam kết luôn mang lại sự lựa 
chọn tin cậy cho khách hàng bằng các giải pháp toàn diện với chất lượng tối ưu.

Hä fe le toàn cầu

Hä fe le tạ i  Việt Nam
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 • chỉ số nhiệt dư thể hiện “h” khi  
vùng nấu vẫn còn nóng sau khi bếp  
đã tắt

 • an toàn khi tràn khi phát hiện có  
hiện tượng tràn, vùng nấu tự động  
ngắt và có âm thanh cảnh báo

tính an toàn

 • bề mặt gốm thủy tinh
 • các cạnh được vát nghiêng

thiết kế

 • bề mặt cảm ứng từ chỉ được kích 
hoạt khi tiếp xúc với nồi chảo và tự 
động ngắt khi nồi chảo được lấy đi

 • cảm ứng trượt điều khiển các mức  
công suất và thời gian nấu của bếp

 • gia nhiệt nhanh tăng nhiệt lượng lên 
50% nhờ “vay mượn” năng lượng từ  
vùng nấu khác

tính năng
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá đã bao gồm 10% VAT.

 • 2 vùng nấu cảm ứng từ: 
Ø230 mm và Ø180 - 
2,3/1,4 kW (gia nhiệt 
nhanh 3,0 kW) 

 • 1 vùng nấu điện: 
Ø270/210/130 mm - 
2,7/1,9/1,0 kW 

 • Điều khiển: cảm ứng trượt, 
9 mức gia nhiệt 

 • Chức năng gia nhiệt nhanh 
 • Tự nhận diện xoong nồi 
 • Chức năng hẹn giờ

 • Khóa an toàn 
 • Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu 
bề mặt nóng)

 • An toàn khi tràn (tự động  
tắt bếp)

 • Tổng công suất: 6,4 kW 
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50/60 Hz
 • Kích thước sản phẩm:  
770R x 450S x 68C mm 

 • Kích thước hộc bếp: 
710R x 410S mm

Häfe le -  HC-M773A ·  536.01.705

bếp từ kết  hợp đ iện

bếp từ

Đặc tính sản phẩm Chức năng an toàn Thông tin kỹ thuật

29.880.000 Đ

  

2
YEARS    

 • 1 vùng nấu cảm ứng từ:  
 Ø230 mm - 1,8/3,0 kW  
 (gia nhiệt nhanh) 

 • 1 vùng nấu điện: 
Ø200/130 mm - 1,8/1,0 kW 

 • Điều khiển: cảm ứng chọn
 • 9 mức gia nhiệt 
 • Chức năng gia nhiệt nhanh  
 • Tự nhận diện xoong nồi 
 • Chức năng hẹn giờ

 • Khóa an toàn 
 • Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu 
bề mặt nóng)

 • An toàn khi tràn (tự động  
tắt bếp)

 • Tổng công suất: 3,9 kW
 • Hiệu điện thế: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60 Hz 
 • Kích thước sản phẩm:    
770R x 450S x 68C mm 

 • Kích thước hộc tủ: 
710R x 350S x 55C mm

Häfe le -  HC-M772A ·  536.01.805

Đặc tính sản phẩm Chức năng an toàn Thông tin kỹ thuật

22.440.000 Đ

   

2
YEARS   

 • 3 vùng nấu cảm ứng từ 
 - Vùng bên trái:   

 Ø220mm - 2,3/3,0 kW  
 (gia nhiệt nhanh) 

 - Vùng giữa: 
Ø180 mm - 1,4 kW 

 - Vùng bên phải: 
Ø270 mm - 2,3/3,0 kW 
(gia nhiệt nhanh) 

 • Mặt gốm thủy tinh SCHOTT, 
vát 4 cạnh 

 • Điều khiển trượt, 9 mức  
gia nhiệt 

 • Chức năng gia nhiệt nhanh  
 • Tự nhận diện xoong nồi 
 • Hẹn giờ

 • Khóa an toàn 
 • Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu 
bề mặt nóng)

 • An toàn khi tràn (tự động  
tắt bếp)

 • Tổng công suất: 6,7 kW
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50/60 Hz
 • Kích thước sản phẩm:

 770R x 450S x 68C mm 
 • Kích thước hộc bếp:  
 710R x 410S mm

Häfe le -  HC- I773B ·  536.01.595

Đặc tính sản phẩm Chức năng an toàn Thông tin kỹ thuật

24.120.000 Đ

  

2
YEARS    



7    

www.hafe le.com.vn

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá đã bao gồm 10% VAT.

bếp từ

 •  2 vùng nấu cảm ứng từ: 
 - Vùng bên trái:   

 Ø270mm - 2,3/3,0  kW  
 (gia nhiệt nhanh)

 - Vùng bên phải:   
 Ø220mm - 2,3/3,0 kW  
 (gia nhiệt nhanh)

 • Mặt gốm thủy tinh   
 SCHOTT, vát 4 cạnh 

 • Điều khiển: cảm ứng  
 trượt, 9 mức gia nhiệt 

 • Chức năng gia nhiệt nhanh 
 • Tự nhận diện xoong nồi 
 • Hẹn giờ

 • Khóa an toàn 
 • Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu 
bề mặt nóng)

 • An toàn khi tràn (tự động  
tắt bếp)

 • Tổng công suất: 6,0 kW 
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50/60 Hz
 • Kích thước sản phẩm:  
 770R x 450S x 68C mm 

 • Kích thước hộc bếp:  
 710R x 410S mm

Häfe le -  HC- I772A ·  536.01.695

Đặc tính sản phẩm Chức năng an toàn Thông tin kỹ thuật

20.640.000 Đ

  

2
YEARS    

 • 4 vùng nấu cảm ứng từ:  
 - Vùng trước bên trái:  
 Ø180 mm - 1,4/2,0 kW  
 (gia nhiệt nhanh) 

 - Vùng sau bên trái:  
 Ø180 mm - 1,4 kW 

 - Vùng sau bên phải:  
 Ø220 mm - 2,3/3,0 kW  
 (gia nhiệt nhanh) 

 - Vùng trước bên phải:  
 Ø180 mm - 1,4 kW 

 • Mặt gốm thủy tinh SCHOTT, 
vát 4 cạnh 

 • Điều khiển: cảm ứng trượt
 • 9 mức gia nhiệt 
 • Chức năng gia nhiệt nhanh  
 • Tự nhận diện xoong nồi 
 • Hẹn giờ

 • Khóa an toàn 
 • Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu 
bề mặt nóng)

 • An toàn khi tràn (tự động  
tắt bếp)

 • Tổng công suất: 7,1 kW
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50/60 Hz
 • Kích thước sản phẩm:  
 590R x 520S x 67C mm 

 • Kích thước hộc bếp: 
560R x 490S mm

Häfe le -  HC- I604A ·  536.01.731

Đặc tính sản phẩm Chức năng an toàn Thông tin kỹ thuật

24.960.000 Đ 

   

2
YEARS   

 • 3 vùng nấu cảm ứng từ 
 - Vùng trước bên trái:    

 Ø220 mm - 2,3/3,0 kW  
 (gia nhiệt nhanh)

  - Vùng sau bên trái:    
 Ø180 mm - 1,4 kW -

 - Vùng bên phải:   
 Ø270mm - 2,3/3,0 kW  
 (gia nhiệt nhanh) 

 • Mặt gốm thủy tinh   
 SCHOTT, vát 4 cạnh 

 • Điều khiển trượt, 9 mức  
 gia nhiệt 

 • Chức năng gia nhiệt nhanh  
 • Tự nhận diện xoong nồi 
 • Hẹn giờ

 • Khóa an toàn 
 • Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu 
bề mặt nóng)

 • An toàn khi tràn (tự động  
tắt bếp)

 • Tổng công suất: 6,7 kW
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50/60 Hz
 • Kích thước sản phẩm:     
 590R x 520S x 67C mm 

 • Kích thước hộc bếp:      
 560R x 490S mm

Häfe le -  HC- I603B ·  536.01.601 

Đặc tính sản phẩm Chức năng an toàn Thông tin kỹ thuật

21.800.000 Đ 

  

2
YEARS    



8    

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá đã bao gồm 10% VAT.

 • 4 vùng nấu cảm ứng từ: 
220 x 190 mm - 2,2/3,5 kW 
(gia nhiệt nhanh) 

 • Điều khiển: cảm ứng 
trượt, 9 mức gia nhiệt 

 • Chức năng gia nhiệt 
nhanh 

 • Vát cạnh trước
 • Chức năng hâm nóng với 
nhiệt độ cài đặt sẵn 

 • Chức năng ghép hai 
vùng nấu 

 • Chức năng tạm dừng  

 • Khóa an toàn 
 • Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu 
bề mặt nóng)

 • An toàn khi tràn (tự động  
tắt bếp) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Tổng công suất: 7,4 kW 
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50/60 Hz
 • Kích thước sản phẩm:   
576R x 518S x 55C mm 

 • Kích thước hộc tủ: 
560R x 490S x min50C mm

Häfe le -  HC- I604B ·  535.02.201

Đặc tính sản phẩm Chức năng an toàn Thông tin kỹ thuật

21.720.000 Đ

  

2
YEARS   

bếp từ

 • 2 vùng nấu cảm ứng từ 
 - Vùng trước: 

  Ø180 mm - 1,4 kW 
 - Vùng sau:   

  Ø220 mm-2,3/3,0 kW  
  (gia nhiệt nhanh) 

 • Mặt gốm thủy tinh SCHOTT, 
vát 2 cạnh (trước và sau) 

 • Điều khiển cảm ứng
 • 9 mức gia nhiệt 
 • Chức năng gia nhiệt nhanh 
 • Tự nhận diện xoong nồi 
 • Hẹn giờ

 • Khóa an toàn 
 • Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu 
bề mặt nóng)

 • An toàn khi tràn (tự động  
tắt bếp)

 • Tổng công suất: 3,5 kW
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50/60 Hz 
 • Kích thước sản phẩm:  
 298R x 520S x 68C mm 

 • Kích thước hộc bếp:  
 275R x 500S mm

Häfe le -  HC- I302B ·  536.01.670

Đặc tính sản phẩm Chức năng an toàn Thông tin kỹ thuật

13.080.000 Đ

   

2
YEARS   

ICONIC
SERIES

bếp đ iện

 • 2 vùng nấu điện: 
 - Vùng bên trái:   

 Ø210/270 mm - 1,5/2,4 kW 
 - Vùng bên phải:   

 Ø180mm - 1,8 kW 
 • Mặt gốm thủy tinh   
SCHOTT, vát 4 cạnh 

 • Điều khiển: chọn trực tiếp
 • 9 mức gia nhiệt

 • Khóa an toàn 
 • Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu 
bề mặt nóng)

 • An toàn khi tràn (tự động  
tắt bếp)

 • Tổng công suất: 4,2 kW 
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50/60 Hz
 • Kích thước sản phẩm:   
 770R x 450S x 68C mm 

 • Kích thước hộc bếp:  
 710R x 410S mm

Häfe le -  HC-R772A ·  536.01.795

Đặc tính sản phẩm Chức năng an toàn Thông tin kỹ thuật

15.000.000 Đ

2
YEARS    
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www.hafe le.com.vn

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá đã bao gồm 10% VAT.

bếp đ iện

 • 4 vùng nấu điện:
 - Vùng trước bên trái:  

 Ø140 mm - 1,2 kW
 - Vùng sau bên trái:
    Ø210 mm - 2,3 kW
 - Vùng sau bên phải:  

 Ø140 mm - 1,2 kW
 - Vùng trước bên phải:  

 Ø180 mm - 1,8 kW
 • Mặt gốm thủy tinh SCHOTT, 
vát 4 cạnh

 • Điều khiển: cảm ứng trượt
 • 9 mức gia nhiệt

 • Khóa an toàn 
 • Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu 
bề mặt nóng)

 • An toàn khi tràn (tự động  
tắt bếp)

 • Tổng công suất: 6,5 kW
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50/60 Hz 
 • Kích thước sản phẩm:  
590R x 520S x 67C mm 

 • Kích thước hộc bếp:  
560R x 490S mm   

Häfe le -  HC-R604A ·  536.01.751

Đặc tính sản phẩm Chức năng an toàn Thông tin kỹ thuật

18.480.000 Đ

2
YEARS     

 • 2 vùng nấu điện 
 - Vùng trước: 

  Ø140mm - 1,2 kW 
 - Vùng sau:   

  Ø120/180mm - 0,7/1,7 kW 
 • Mặt gốm thủy tinh SCHOTT, 
vát 2 cạnh (trước & sau) 

 • Điều khiển cảm ứng, 9  
mức gia nhiệt

 • Khóa an toàn 
 • Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu 
bề mặt nóng)

 • An toàn khi tràn (tự động  
tắt bếp)

 • Tổng công suất: 2,9 kW
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50/60 Hz 
 • Kích thước sản phẩm:  
298R x 520S x 68C mm 

 • Kích thước hộc bếp:  
 275R x 500S mm

Häfe le -  HC-R302A ·  536.01.620

Đặc tính sản phẩm Chức năng an toàn Thông tin kỹ thuật

10.320.000 Đ

2
YEARS   

 • 3 vùng nấu điện
 - Vùng bên trái:
    Ø140/210/270 mm -  

 1,05/1,95/2,7 kW
 - Vùng sau bên phải:
    Ø140 mm - 1,2 kW
 - Vùng trước bên phải:
    Ø180 mm - 1,8 kW
 • Mặt gốm thủy tinh SCHOTT, 
vát 4 cạnh

 • Điều khiển trượt
 • 9 mức gia nhiệt
 • Hẹn giờ

 • Khóa an toàn 
 • Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu 
bề mặt nóng)

 • An toàn khi tràn (tự động  
tắt bếp)

 • Tổng công suất: 5,7 kW
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50/60 Hz 
 • Kích thước sản phẩm:  
 590R x 520S x 67C mm 

 • Kích thước hộc bếp:  
 560R x 490S mm

Häfe le -  HC-R603B ·  536.01.631

Đặc tính sản phẩm Chức năng an toàn Thông tin kỹ thuật

14.800.000 Đ 

2
YEARS     



10    

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá đã bao gồm 10% VAT.

bếp gas 2 vùng nấu

8.950.000 Đ

 • 2 vùng nấu gas
 - Phía bên trái: 6,0 kW
 - Phía bên phải: 6,0 kW
 • Mặt kính chịu lực
 • Đèn hiển thị xung quanh 
núm vặn 

 • Bộ hẹn giờ
 • Đánh lửa bằng pin hoặc điện
 • Mâm chia lửa bằng đồng 
thau

 • Cảm biến an toàn tự 
động khóa gas

 • Kích thước sản phẩm:      
 760R x 450S x 150C mm 

 • Kích thước hộc bếp:  
 700R x 400S mm

Häfe le -  HC-G802B  ·  495.06.051

Đặc tính sản phẩm Chức năng an toàn Thông tin kỹ thuật

2
YEARS   

6.600.000 Đ

 • 2 vùng nấu gas
 - Phía bên trái: 6,0 kW 
 - Phía bên phải: 6,0 kW
 • Mặt kính chịu lực
 • Kiềng đỡ nồi bằng gang 
 • Điều khiển: nút vặn
 • Đánh lửa bằng pin 

 • Cảm biến an toàn tự  
động khóa gas

 • Kích thước sản phẩm:         
 760R x 450S x 150C mm 

 • Kích thước hộc bếp:  
 700R x 400S mm

Häfe le -  HC-G802C ·  495.06.053

Đặc tính sản phẩm Chức năng an toàn Thông tin kỹ thuật

2
YEARS  

bếp gas 3 vùng nấu

 • 3 vùng nấu gas
 - Phía bên trái: 4,5 kW
 - Trung tâm : 2,0 kW
 - Phía bên phải: 4,5 kW
 • Mặt kính chịu lực
 • Kiềng đỡ nồi bằng gang 
 • Điều khiển: nút vặn
 • Đánh lửa bằng pin 1,5V  
(cỡ C)

 • Bộ chia lửa sản xuất tại  
Châu Âu

 • Cảm biến an toàn tự 
động khóa gas

 • Kích thước sản phẩm:      
 860R x 460S x 68C mm 

 • Kích thước hộc bếp:  
 732R x 421S x 62C mm

Häfe le -  HC-G863A ·  533.02.829

Đặc tính sản phẩm Chức năng an toàn Thông tin kỹ thuật

8.280.000 Đ 

2
YEARS  
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bộ nồ i  chảo bếp từ

 • 1 vùng nấu ga: 5,5 kW 
 • Mặt gốm thủy tinh Schott, 
vát 2 cạnh (trước & sau)

 • Bộ chia lửa SABAF sản  
xuất tại Ý

 • Kiềng đỡ nồi bằng gang 
 • Điều khiển bằng nút vặn 
 • Đánh lửa bằng pin 1,5 V  
(cỡ C)

 • Phụ kiện kèm theo: 4  
chân đế hỗ trợ việc sử  
dụng bếp độc lập

 • Cảm biến an toàn tự  
động khóa ga

 • Kích thước sản phẩm:                                      
 298R x 520S mm 

 • Kích thước hộc bếp:                                         
 262R x 490S mm

Häfe le -  HC-G301A ·  533.02.812  

bếp gas domino

Đặc tính sản phẩm Chức năng an toàn Thông tin kỹ thuật

9.480.000 Đ

2
YEARS  

 • Lớp trên cùng tiếp xúc  
 với thực phẩm là lớp Inox  
 304, vệ sinh và an toàn  
 hơn với thực phẩm.

 • Lớp lõi là nhôm nguyên  
 chất giúp truyền nhiệt  
 nhanh và tỏa nhiệt đều  
 ra xung quanh.

 • Lớp đáy ngoài cùng là  
 lớp inox 430, rất bền và  
 dễ dàng vệ sinh.

 • Bộ 3 nồi 
 + Nồi Ø16 cm
 + Nồi Ø20 cm 
 + Nồi Ø24 cm
 + Chảo Ø24 cm

 • Lớp trên cùng tiếp xúc  
 với thực phẩm là lớp Inox  
 304, vệ sinh và an toàn  
 hơn với thực phẩm.

 • Lớp lõi là nhôm nguyên  
 chất giúp truyền nhiệt  
 nhanh và tỏa nhiệt đều  
 ra xung quanh. 

 • Lớp đáy ngoài cùng là  
 lớp inox 430, rất bền và  
 dễ dàng vệ sinh.

 • Bộ 3 nồi 
 + Nồi Ø16 cm
 + Nồi Ø20 cm 
 + Nồ Ø24 cm
 + Nồi tay cầm Ø16 cm

Häfe le -  3 nồ i  và 1 chảo ch iên ·  531.08.001

Häfe le -  3 nồ i  và 1 chảo sâu ·  531.08.000

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

3.900.000 Đ

3.900.000 Đ
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iconic series 14 

âm bàn 14 

gắn tường đặc biệt 14 

đảo 15

gắn tường 16

âm tủ 17

12

máy hút mùi
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 • bảng điều khiển cảm ứng
 • đèn LED chiếu sáng 

thiết kế

13

 • công nghệ vượt trội giảm hơi nước,   
mùi hôi và dầu mỡ 

 • lưới lọc bằng nhôm tối đa hóa hiệu 
quả lọc

tính năng
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá đã bao gồm 10% VAT.

Häfele - HH-TVG90A · 539.81.065

Häfe le  -  HH-WVG80C ·   538.84.228 

máy hút  mù i  gắn tường đặc b iệ t

máy hút  mù i  âm bàn 

67.200.000 Đ

27.600.000 Đ

2
YEARS      

2
YEARS     

Häfele - HH-WVG90A · 535.82.203  

20.520.000 Đ

2
YEARS      ICONIC

SERIES

 • Mặt kính đen kết hợp inox
 • Hệ thống hút xả: tuần 
hoàn hoặc thông gió

 • Điều khiển bằng cảm ứng 
trên mặt kính

 • 3 cấp độ hút + 1 cấp độ 
hút tăng cường

 • Chế độ hẹn giờ tắt

 • Công suất hút tối đa: 
1100 m3/h

 • Công suất hút theo tiêu 
chuẩn Châu Âu DIN/EN 
61591: 757 m3/h

 • Độ ồn: 48 - 68 dB

 • Chiếu sáng: đèn LED 2 
x 2,5W

 • Công suất tiêu thụ: 250 W
 • Hiệu điện thế: 230 - 240 V
 • Tần số: 50 Hz
 • Kích thước sản phẩm: 
875R x 120S x 742-
1042C mm

 • Mặt kính đen
 • Hệ thống hút xả: tuần  
hoàn hoặc thông gió

 • Điều khiển bằng nút nhấn 
điện tử

 • 3 cấp độ hút
 • 1 cấp độ hút tăng cường 
 • Chế độ hẹn giờ tắt và  
 công nghệ điều khiển  
 bằng cảm biến

 • Lưới lọc bằng nhôm có  
 thể tháo rời

 • Công suất hút tối đa:  
 1100 m3/h

 • Công suất hút theo tiêu  
 chuẩn Châu Âu DIN/EN  
 61591: 740 m3/h

 • Độ ồn: 48 - 68 dB

 • Chiếu sáng: đèn LED 2  
 x 2,5 W 

 • Công suất tiêu thụ: 255 W
 • Hiệu điện thế: 230 - 240 V
 • Tần số: 50 Hz
 • Kích thước sản phẩm:                                            
 - Hút xả: 800R x 393S x  
 900 - 1250C mm

 - Tuần hoàn: 
800R x 393S x 487C mm

 • Mặt kính đen
 • Hệ thống hút xả: tuần 
hoàn hoặc thông gió

 • Điều khiển bằng cảm ứng 
trên mặt kính

 • 4 cấp độ hút 
 • Lưới lọc bằng nhôm
 • Tiêu chuẩn tiết tiết kiệm 
năng lượng A+

 • Công suất hút tối đa: 
1100 m3/h

 • Công suất hút theo tiêu 
chuẩn Châu Âu DIN/EN 
61591: 722 m3/h

 • Độ ồn: 55 - 70 dB

 • Chiếu sáng: đèn LED 1 
x 6,4W

 • Công suất tiêu thụ: 255 W
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50 Hz
 • Kích thước sản phẩm: 
900R x 455S x 995 - 
1435C mm

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Thông số hút

Thông số hút

Thông số hút

Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật
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Häfe le -  HH-WVG80B ·  538.84.218  

Häfe le  -  HH-WVG80D ·  539.81.194 

máy hút  mù i  gắn tường đặc b iệ t

22.440.000 Đ

23.640.000 Đ

   

2
YEARS   

2
YEARS     

Häfe le  -  HH-MI40A ·   538.84.704 

24.120.000 Đ

2
YEARS     

máy hút  mù i  đảo

 • Bề mặt thép không gỉ  
 kết hợp mặt kính đen

 • Hệ thống hút xả: tuần  
 hoàn hoặc thông gió

 • Điều khiển bằng nút  
 nhấn điện tử

 • 3 cấp độ hút
 • 1 cấp độ hút tăng cường 
 • Chế độ hẹn giờ tắt
 • Lưới lọc bằng nhôm có  
 thể tháo rời

 • Công suất hút tối đa:  
 1100 m3/h

 • Công suất hút theo tiêu  
 chuẩn Châu Âu DIN/EN  
 61591: 740 m3/h

 • Độ ồn: 48 - 67 dB

 • Chiếu sáng: đèn LED 2  
 x 2,5 W 

 • Công suất tiêu thụ: 255 W
 • Hiệu điện thế: 230 - 240 V
 • Tần số: 50 Hz
 • Kích thước sản phẩm:    
 - Hút xả: 800R x 413S x   
   900-1205C mm 
 - Tuần hoàn: 800R x  
   413S x 530C mm

 • Bề mặt thép không gỉ kết 
hợp mặt kính đen

 • Hệ thống hút xả: tuần 
hoàn hoặc thông gió

 • Điều khiển bằng nút nhấn 
điện tử

 • 3 cấp độ hút + 1 cấp độ 
hút tăng cường

 • Chế độ hẹn giờ tắt
 • Lưới lọc bằng nhôm có 
thể tháo rời

 • Công suất hút tối đa: 
1000 m3/h

 • Công suất hút theo tiêu 
chuẩn Châu Âu DIN/EN 
61591: 691 m3/h

 • Độ ồn: 48 - 67 dB

 • Chiếu sáng: đèn LED 2 
x 2,5W

 • Công suất tiêu thụ: 300 W
 • Hiệu điện thế: 230 - 240 V
 • Tần số: 50 Hz
 • Kích thước sản phẩm: 
800R x 175S x 513C mm

 • Bề mặt thép không gỉ  
 sơn màu đen 

 • Hệ thống hút xả: tuần hoàn
 • Điều khiển bằng nút  
 nhấn điện tử

 • 3 cấp độ hút
 • 1 cấp độ hút tăng cường 
 • Chế độ hẹn giờ tắt
 • Lưới lọc bằng nhôm có  
 thể tháo rời

 • Công suất hút tối đa:  
 1100 m3/h

 • Công suất hút theo tiêu  
 chuẩn Châu Âu DIN/EN  
 61591: 735 m3/h

 • Độ ồn: 59 - 69 dB

 • Chiếu sáng: đèn LED 2  
 x 2,5 W

 • Công suất tiêu thụ: 255 W
 • Hiệu điện thế: 230-240 V
 • Tần số: 50 Hz
 • Kích thước sản phẩm:  
 400R x 400S x 750- 
 1600C mm

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Thông số hút

Thông số hút

Thông số hút

Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật
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Häfe le -  HH- IG90B ·  539.81.775  

máy hút  mù i  đảo

19.200.000 Đ

2
YEARS     

máy hút  mù i  gắn tường

Häfele - HH-WG90B · 539.81.185

13.320.000 Đ 

2
YEARS      

Häfe le -  HH-WI90B ·  539.81.175   

14.280.000 Đ

2
YEARS      

 • Mặt kính kết hợp inox
 • Hệ thống hút xả: tuần 
hoàn hoặc thông gió

 • Điều khiển bằng nút nhấn 
điện tử

 • Màn hình hiển thị LCD
 • 3 cấp độ hút + 1 cấp độ 
hút tăng cường

 • Chế độ hẹn giờ tắt và 
công nghệ điều khiển 
bằng cảm biến

 • Lưới lọc bằng nhôm có 
thể tháo rời

 • Công suất hút tối đa: 
1000 m3/h

 • Công suất hút theo tiêu 
chuẩn Châu Âu DIN/EN 
61591: 603 m3/h

 • Độ ồn: 42 - 62 dB

 • Chiếu sáng: đèn LED 2 
x 2,5W

 • Công suất tiêu thụ: 265 W
 • Hiệu điện thế: 230 - 240 V
 • Tần số: 50 Hz
 • Kích thước sản phẩm: 
898R x 698S x 624 - 
1145C mm

 • Mặt inox
 • Hệ thống hút xả: tuần 
hoàn hoặc thông gió

 • Điều khiển bằng nút nhấn 
điện tử

 • Màn hình hiển thị LCD
 • 3 cấp độ hút + 1 cấp độ 
hút tăng cường

 • Chế độ hẹn giờ tắt và 
công nghệ điều khiển 
bằng cảm biến

 • Lưới lọc bằng nhôm có 
thể tháo rời

 • Công suất hút tối đa: 
1000 m3/h

 • Công suất hút theo tiêu 
chuẩn Châu Âu DIN/EN 
61591: 625 m3/h

 • Độ ồn: 42 - 62 dB

 • Chiếu sáng: đèn LED 2 
x 2,5W

 • Công suất tiêu thụ: 265 W
 • Hiệu điện thế: 230 - 240 V
 • Tần số: 50 Hz
 • Kích thước sản phẩm: 
898R x 450S x 619 - 
1150C mm

 • Mặt kính kết hợp inox
 • Hệ thống hút xả: tuần 
hoàn hoặc thông gió

 • Điều khiển bằng nút nhấn 
điện tử

 • Màn hình hiển thị LCD
 • 3 cấp độ hút + 1 cấp độ 
hút tăng cường

 • Chế độ hẹn giờ tắt và 
công nghệ điều khiển 
bằng cảm biến

 • Lưới lọc bằng nhôm có 
thể tháo rời

 • Công suất hút tối đa: 
1000 m3/h

 • Công suất hút theo tiêu 
chuẩn Châu Âu DIN/EN 
61591: 603 m3/h

 • Độ ồn: 44 - 62 dB

 • Chiếu sáng: đèn LED 2 
x 2,5W

 • Công suất tiêu thụ: 265 W
 • Hiệu điện thế: 230 - 240 V
 • Tần số: 50 Hz
 • Kích thước sản phẩm: 
898R x 450S x 687-
1097C mm

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Thông số hút

Thông số hút

Thông số hút

Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật
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Häfe le  -  HH-WI70B ·  539.81.168

11.040.000 Đ

2
YEARS     

máy hút  mù i  gắn tường 

Häfe le -  HH-WI60B ·  539.81.173   

Häfe le  -  HH-TG90E ·  539.81.075     

máy hút  mù i  âm tủ

13.080.000 Đ

7.800.000 Đ

2
YEARS      

2
YEARS   

 • Mặt inox
 • Hệ thống hút xả: tuần 
hoàn hoặc thông gió

 • Điều khiển bằng nút nhấn 
điện tử

 • 3 cấp độ hút 
 • Chế độ hẹn giờ tắt và 
công nghệ điều khiển 
bằng cảm biến

 • Lưới lọc bằng nhôm có 
thể tháo rời

 • Công suất hút tối đa: 
1000 m3/h

 • Công suất hút theo tiêu 
chuẩn Châu Âu DIN/EN 
61591: 625 m3/h

 • Độ ồn: 42 - 62 dB

 • Chiếu sáng: đèn LED 2 
x 2,5W

 • Công suất tiêu thụ: 265 W
 • Hiệu điện thế: 230 - 240 V
 • Tần số: 50 Hz
 • Kích thước sản phẩm: 
698R x 450S x 639 - 
1092C mm

 • Mặt inox
 • Hệ thống hút xả: tuần 
hoàn hoặc thông gió

 • Điều khiển bằng nút nhấn 
điện tử

 • Màn hình hiển thị LCD
 • 3 cấp độ hút + 1 cấp độ 
hút tăng cường

 • Chế độ hẹn giờ tắt và 
công nghệ điều khiển 
bằng cảm biến

 • Lưới lọc bằng nhôm có 
thể tháo rời

 • Công suất hút tối đa: 
1000 m3/h

 • Công suất hút theo tiêu 
chuẩn Châu Âu DIN/EN 
61591: 625 m3/h

 • Độ ồn: 42 - 62 dB

 • Chiếu sáng: đèn LED 2 
x 2,5W

 • Công suất tiêu thụ: 265 W
 • Hiệu điện thế: 230 - 240 V
 • Tần số: 50 Hz
 • Kích thước sản phẩm: 
598R x 450S x 619 - 
1150C mm

 • Mặt inox kết hợp kính 
đen

 • Hệ thống hút xả: tuần 
hoàn hoặc thông gió

 • Điều khiển bằng nút nhấn 
điện tử

 • 3 cấp độ hút
 • Lưới lọc bằng nhôm có 
thể tháo rời

 • Công suất hút tối đa: 
800 m3/h

 • Công suất hút theo tiêu 
chuẩn Châu Âu DIN/EN 
61591: 722 m3/h

 • Độ ồn: 43 - 52 dB

 • Chiếu sáng: đèn LED 2 
x 2,5W

 • Công suất tiêu thụ: 265 W
 • Hiệu điện thế: 230 - 240 V
 • Tần số: 50 Hz
 • Kích thước sản phẩm: 
898R x 435S x 301C mm

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Thông số hút

Thông số hút

Thông số hút

Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá đã bao gồm 10% VAT.

máy hút  mù i  âm tủ
Häfe le  -  HH-T I90D ·  539.81.085

5.520.000 Đ

2
YEARS  

Häfe le -  HH-B I70A ·  538.84.007   

9.600.000 Đ

2
YEARS  

Häfe le -  HH-TG60E ·  539.81.073

6.840.000  Đ 

2
YEARS   

 • Mặt inox
 • Hệ thống hút xả: tuần 
hoàn hoặc thông gió

 • Điều khiển bằng nút nhấn 
điện tử

 • 3 cấp độ hút
 • Lưới lọc bằng nhôm có 
thể tháo rời

 • Công suất hút tối đa: 
800 m3/h

 • Công suất hút theo tiêu 
chuẩn Châu Âu DIN/EN 
61591: 722 m3/h

 • Độ ồn: 43 - 52 dB

 • Chiếu sáng: đèn LED 2 
x 3,0W

 • Công suất tiêu thụ: 156 W
 • Hiệu điện thế: 230 - 240 V
 • Tần số: 50 Hz
 • Kích thước sản phẩm: 
898R x 435S x 180C mm

 • Mặt inox
 • Hệ thống hút xả: tuần  
 hoàn hoặc thông gió

 • Hệ thống điều khiển  
 điện tử

 • 3 cấp độ hút
 • 1 cấp độ hút tăng cường 
 • Chế độ hẹn giờ tắt
 • Lưới lọc bằng nhôm có  
thể tháo rời

 • Công suất hút tối đa:  
 1000 m3/h

 • Công suất hút theo tiêu  
 chuẩn Châu Âu DIN/EN  
 61591: 630 m3/h

 • Độ ồn: 49 - 69 dB

 • Chiếu sáng: 
đèn LED 2 x 2,5W 

 • Công suất tiêu thụ: 250 W
 • Hiệu điện thế: 230 - 240 V 
 • Tần số: 50 Hz 
 • Kích thước sản phẩm:  
700R x 284S x 254C mm 

 • Kích thước hộc cắt:  
 677R x 264S mm

 • Vật liệu bằng thép không 
gỉ, mặt kính đen phía 
trước

 • Hệ thống hút xả: tuần 
hoàn hoặc thông gió

 • Điều khiển bằng nút nhấn 
điện tử, 3 tốc độ hút

 • Lưới lọc bằng nhôm có  
thể tháo rời

 • Công suất hút tối đa: 
800 m3/h

 • Công suất hút theo tiêu 
chuẩn Châu Âu DIN/EN 
61591: 722 m3/h

 • Độ ồn: 43 - 52 dB

 • Đèn LED: 2 x 2,5 W
 • Công suất tiêu thụ: 265 W
 • Hiệu điện thế: 230 - 240 V
 • Tần số: 50 Hz 
 • Kích thước sản phẩm: 
598R x 435S x 301C mm

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Thông số hút

Thông số hút

Thông số hút

Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật
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máy hút  mù i  âm tủ
Häfe le  -  HH-T I60D ·  539.81.083

5.160.000 Đ

2
YEARS  

 • Mặt inox
 • Hệ thống hút xả: tuần 
hoàn hoặc thông gió

 • Điều khiển bằng nút nhấn 
điện tử

 • 3 cấp độ hút
 • Lưới lọc bằng nhôm có 
thể tháo rời

 • Công suất hút tối đa: 
800 m3/h

 • Công suất hút theo tiêu 
chuẩn Châu Âu DIN/EN 
61591: 722 m3/h

 • Độ ồn: 43 - 52 dB

 • Chiếu sáng: đèn LED 2 
x 3,0W

 • Công suất tiêu thụ: 156 W
 • Hiệu điện thế: 230 - 240 V
 • Tần số: 50 Hz
 • Kích thước sản phẩm: 
598R x 435S x 180C mm

Đặc tính sản phẩm Thông số hút Thông tin kỹ thuật
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lò nướng và 
lò vi sóng

iconic series 22 & 24 

lò nướng  22

lò vi sóng 24

20
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 • công nghệ điều khiển cảm ứng  
toàn phần chỉ cần chạm nhẹ để  
kích hoạt chức năng

 • cửa đóng mở nhẹ nhàng

thiết kế

 • đạt chuẩn A+ Châu Âu 
tiết kiệm năng lượng tiêu thụ

 • vệ sinh bằng phương pháp 
thủy phân

tính năng

 • cửa cách nhiệt với 4 lớp kính nhằm  
giữ nhiệt bên trong và vẫn duy trì độ  
mát bên ngoài

 • khóa trẻ em tự động khóa tất cả  
chức năng

tính an toàn

21
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Häfe le -  HO-T60C ·  535.02.721  

lò  nướng âm tủ

Đặc tính sản phẩm

44.000.000 Đ

  P  

2
YEARS    

 • 150 chương trình
 • Màn hình màu TFT 4,3 inch
 • Dung tích: 66 lít
 • Điều khiển bằng 2 núm 
vặn và 1 màn hình hiển thị

 • Đồng hồ điện tử có chức  
 năng hẹn giờ

 • Đèn bên trong lò
 • Chức năng tự vệ sinh
 • Phụ kiện đi kèm: 2 khay  
 nướng, 1 vỉ nướng

 • Tiêu chuẩn tiết kiệm năng 
lượng: A (Châu Âu)

 • Khóa trẻ em
 • Tự tắt khi không sử dụng
 • Cửa kính 3 lớp cách nhiệt

 • Tổng công suất: 3,1 kW 
 • Hiệu điện thế: 220 - 230 V 
 • Tần số: 50/60 Hz, 16 A 
 • Kích thước sản phẩm: 
595R x 575S x 595C mm

 • Kích thước hộc tủ:
 560 - 580R x 555S x 

590-600C mm

 • 10 chế độ nướng
 • 88 chương trình thiết lập
 • Đính kèm sách và 
chương trình dạy nấu ăn 

 • Dung tích: 66 lít
 • Tay nắm có đèn
 • Nhiệt độ từ 300C - 2800C
 • Màn hình điều khiển cảm 
ứng TFT

 • Tiêu chuẩn tiết kiệm 
năng lượng: A+

 • Phụ kiện đi kèm: 2 khay 
nướng

 • Chức năng tự vệ sinh 
bằng phương pháp nhiệt 
phân 490 0C

 • Khóa trẻ em
 • Cửa lò cách nhiệt 35 0C
 • Cửa kính 4 lớp cách nhiệt

 • Kích thước sản phẩm:   
595R x 575S x 595C mm 

 • Kích thước hộc tủ:   
560R x 560S x 600C mm

 • Công suất nướng: 2000 W   
- Phía trên lò: 900 W    
- Dưới đáy lò: 1300 W  
- Vòng nướng: 2000 W

 • Hiệu điện thế: 230 V 
 • Tần số: 50/60 Hz,16 A

Häfe le  -  HO-KT60B ·  533.02.001

Đặc tính sản phẩm Chức năng an toàn

Chức năng an toàn

Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

29.600.000  Đ

   

   

2
YEARS   

2
YEARS   

ICONIC
SERIES

 • 150 chương trình
 • Màn hình màu TFT 4,3 inch
 • Dung tích: 66 lít ̀
 • Điều khiển bằng 2 núm vặn 
và 1 màn hình cảm ứng

 • Đồng hồ điện tử có chức 
năng hẹn giờ

 • Đèn bên trong lò
 • Chức năng tự vệ sinh
 • Phụ kiện đi kèm: 2 khay 
nướng, 1 vỉ nướng

 • Tiêu chuẩn tiết kiệm năng 
lượng: A (Châu Âu)

 • Khóa trẻ em
 • Tự tắt khi không sử dụng
 • Cửa kính 3 lớp cách nhiệt, 
viền inox xung quanh lò

 • Tổng công suất: 3,1 kW
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50/60 Hz, 16 A
 • Kích thước sản phẩm: 
595R x 575S x 595C mm

 • Kích thước hộc tủ:
 560 - 580R x 555S x 

590-600C mm

Häfe le -  HO-KT60D ·  533.02.070   

Đặc tính sản phẩm Chức năng an toàn Thông tin kỹ thuật

28.900.000 Đ
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l ò  nướng âm tủ

 • 9 chương trình nướng  
tự động 

 • Dung tích: 65 lít
 • Điều khiển cảm ứng toàn  
phần

 • Chức năng tự vệ sinh  
bằng phương pháp thủy  
phân - H2O Clean

 • Tiêu chuẩn tiết kiệm  
năng lượng A++ (Châu Âu)

 • Hẹn giờ

 • Khóa trẻ em
 • Cửa kính 3 lớp cách  
nhiệt với 1 lớp phản xạ

 • Tổng công suất: 3,3 kW 
 • Đèn trong lò nướng: 
1 x 25 W 

 • Kích thước sản phẩm:  
597R x 565S x 595C mm 

 • Kích thước hộc tủ:
 560R x 570S x 580C mm

Häfe le -  HO-T60A ·  535.00.300   

Đặc tính sản phẩm Chức năng an toàn Thông tin kỹ thuật

24.000.000 Đ

   

2
YEARS    

 • 9 chương trình nướng tự 
động

 • Dung tích: 65 lít
 • Điều khiển bằng 2 núm vặn 
và 1 màn hình cảm ứng

 • Chức năng tự vệ   
 sinh bằng phương pháp  
 thủy phân - H2O Clean

 • Tiêu chuẩn tiết   
 kiệm năng lượng A++  
 (Châu Âu)

 • Hẹn giờ

 • Khóa trẻ em
 • Cửa kính 3 lớp cách  
 nhiệt với 1 lớp phản xạ

 • Tổng công suất: 3,3 kW 
 • Đèn trong lò nướng: 
1 x 25 W 

 • Kích thước sản phẩm:  
597R x 565S x 595C mm 

 • Kích thước hộc tủ:
 560R x 570S x 580C mm

Häfe le -  HO-KT60A ·  535.00.280   

Đặc tính sản phẩm Chức năng an toàn Thông tin kỹ thuật

18.480.000 Đ

    

2
YEARS    

 • 6 chương trình nướng
 • Dung tích: 65 lít 
 • Điều khiển bằng núm vặn
 • Chức năng tự vệ sinh  
 bằng phương pháp thủy  
 phân - H2O Clean

 • Hẹn giờ

 • Khóa trẻ em
 • Cửa kính 2 lớp cách  
 nhiệt với 1 lớp phản xạ

 • Tổng công suất: 2,2 kW 
 • Đèn trong lò nướng: 
1 x 25 W 

 • Kích thước sản phẩm:  
597R x 565S x 595C mm 

 • Kích thước hộc tủ:
 560R x 570S x 580C mm

Chức năng an toàn Thông tin kỹ thuật

Häfe le -  HO-K60A ·  535.00.310 

Đặc tính sản phẩm

13.800.000 Đ 

2
YEARS      
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 • 10 chế độ nướng
 • 98 chương trình thiết lập
 • Đính kèm sách và 
chương trình dạy nấu ăn 

 • Dung tích: 66 lít
 • Tay nắm có đèn
 • Nhiệt độ từ 300C - 2800C  
 • Màn hình điều khiển cảm 
ứng TFT

 • Chức năng tự vệ sinh 
bằng phương pháp thủy 
phân

 • Tiêu chuẩn tiết kiệm 
năng lượng: A+

 • Phụ kiện đi kèm: 2 khay 
nướng

 • Khóa trẻ em
 • Cửa kính 3 lớp cách nhiệt
 • Cửa lò cách nhiệt 35 0C

 • Kích thước sản phẩm:   
595R x 575S x 595C mm 

 • Kích thước hộc tủ:   
560R x 560S x 600C mm

 • Công suất nướng: 2000 W    
- Phía trên lò: 900 W  
- Dưới đáy lò: 1300 W  
- Vòng nướng: 2000 W

 • Hiệu điện thế: 230 V
 • Tần số: 50/60 Hz

Chức năng an toàn Thông tin kỹ thuật

l ò  nướng hấp kết  hợp

Häfe le -  HO-T60B ·  535.02.711 

Đặc tính sản phẩm

59.000.000 Đ 

   

2
YEARS    ICONIC

SERIES

 • 13 chương trình nướng 
tự động 

 • Dung tích: 44 lít 
 • Điều khiển bằng cảm  
 ứng và màn hình LED

 • Đồng hồ điện tử có chức  
 năng hẹn giờ

 • Đèn bên trong lò 
 • Chức năng rã đông 
 • 5 mức công suất
 • Chức năng nướng là chính

 • Khóa trẻ em
 • Cửa kính lò cách nhiệt

 • Tổng công suất: 3,35 kW 
 • Kích thước sản phẩm:   
595R x 548S x 454C mm 

 • Kích thước hộc tủ: 
560-568R x min550S x 
450C mm

 • 5 cấp độ năng lượng vi  
 sóng

 • 3 chương trình kết hợp  
 tự động

 • 2 chương trình rã đông 
 • Dung tích: 32 lít
 • Điều khiển bằng cảm  
 ứng và màn hình LED

 • Đồng hồ điện tử có chức  
 năng hẹn giờ

 • Đèn bên trong lò
 • Phụ kiện đi kèm: 1 đĩa  
 thủy tinh, 1 vỉ nướng

 • Khóa trẻ em  • Tổng công suất: 1,45 kW 
 • Kích thước sản phẩm:  
595R x 470S x 388C mm 

 • Kích thước hộc tủ:
 560R x 550S x 380C mm

Häfe le -  HO-KT45B ·  535.02.731  

lò  v i  sóng kết  hợp nướng âm tủ

Đặc tính sản phẩm Chức năng an toàn

Chức năng an toàn

Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

23.040.000 Đ 

   

2
YEARS   ICONIC

SERIES

Häfe le -  HM-B38B ·  535.34.020 

Đặc tính sản phẩm

12.000.000 Đ

   

2
YEARS   

l ò  v i  sóng



25    

www.hafe le.com.vn

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá đã bao gồm 10% VAT.

Häfe le -  HM-B38A ·  535.34.000 

Đặc tính sản phẩm

9.600.000 Đ

   

2
YEARS   

l ò  v i  sóng

 • 5 cấp độ năng lượng vi sóng
 • 3 chương trình kết hợp  
 tự động

 • 2 chương trình rã đông 
 • Dung tích: 25 lít
 • Điều khiển bằng nút bấm  
 và màn hình LED

 • Đồng hồ điện tử có chức  
 năng hẹn giờ

 • Đèn bên trong lò
 • Phụ kiện đi kèm: 1 đĩa  
 thủy tinh, 1 vỉ nướng 
 
 

 • Khóa trẻ em  • Tổng công suất: 1,45 kW 
 • Kích thước sản phẩm:     
594R x 410S x 388C mm 

 • Kích thước hộc tủ:                                                  
560R x 500S x 380C mm

Chức năng an toàn Thông tin kỹ thuật

2
YEARS

2
YEARS

Häfe le -  HE-BM016 ∙  535.43.016

Häfe le -  HM-BM430 ∙  535.40.430

máy pha cà phê espresso

máy khuấy tạo bọt  sữa

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

3.900.000 Đ

1.100.000 Đ

 • Tạo bọt sữa tự động 
 • Màu đen, lớp bảo vệ 
silicon 

 • Điều khiển bằng nút

 • Dung tích: 0,8 lít 
 • Khay chứa: 10 - 12 viên 
 • Công suất tiêu thụ: 365 W 
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V 
 • Tần số: 50 - 60 Hz 
 • Kích thước sản phẩm: 95S x 195C mm

 • Máy pha cà phê với 2 chế 
độ tự động 

 • Kiểu dáng thiết kế từ Italy 
 • Đèn LED
 • Màu đen 
 • Điều khiển bằng nút

 • Loại bơm: ULKA Italy 19 bar
 • Két nước: 0,8 lít 
 • Khay chứa bã: 10 - 12 viên
 • Công suất tiêu thụ: 1360 W 
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Kích thước sản phẩm: 160R x 270S x 320C mm
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tủ  lạnh

Häfe le -  HF-SBSIB  ∙  539.16.230

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

75.280.000 Đ

2
YEARS      

    

Häfe le -  HF-SBSIB  ∙  534.14.250   

64.370.000 Đ

2
YEARS      

     

 • Hai hệ thống làm lạnh 
ngăn lan mùi

 • Bộ lọc mùi AirFresh
 • Điều khiển nhiệt độ điện tử
 • Chế độ tiết kiệm năng 
lượng và chế độ dành cho 
ngày nghỉ

 • Hệ thống cảnh báo chủ 
động với âm báo mở cửa

 • Chuyển đổi giữa ngăn 
đông ngăn lạnh (2 ngăn 
phía dưới)

 • Đèn LED thông minh dọc 
tay nắm cửa

 • Tiết kiệm năng lượng theo 
tiêu chuẩn A++ của châu Âu

 • Màn hình điều khiển cảm 
ứng 
 

Ngăn lạnh 
 • Hệ thống khí lạnh đa chiều và 
làm mát với quạt bên trong

 • Chức năng làm lạnh siêu 
nhanh và tự động ngắt

 • Các kệ bằng kính an toàn
 • Đèn LED chiếu sáng bên trong 
 
Ngăn đá 

 • Ngăn đá chuẩn 4 sao
 • Chức năng đông lạnh siêu 
nhanh

 • Các kệ bằng kính an toàn

 • Tổng dung tích: 620 lít
 • Dung tích thực: 526 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 362 lít
 • Dung tích ngăn đá: 164 lít
 • Năng suất đông lạnh: 18 kg 
trong 24 giờ

 • Tiêu thụ điện năng hằng 
năm: 459 (kWh/năm)

 • Kích thước: 910R x 750S x 
1850C mm

 • Hai hệ thống làm lạnh ngăn 
lan mùi

 • Bộ lọc mùi AirFresh
 • Điều khiển nhiệt độ điện tử
 • Chế độ tiết kiệm năng lượng và 
chế độ dành cho ngày nghỉ

 • Hệ thống cảnh báo chủ 
động với âm báo mở cửa

 • Ngăn lấy đá ̀ nước phía ngoài
 • Cửa minibar nhỏ bên ngăn 
mát tiện lợi

 • Tiết kiệm năng lượng theo 
tiêu chuẩn A+ của châu Âu

 • Màn hình điều khiển cảm 
ứng 
 
 
 
 

Ngăn lạnh 
 • Hệ thống khí lạnh đa chiều và 
làm mát với quạt bên trong

 • Chức năng làm lạnh siêu 
nhanh và tự động ngắt

 • Các kệ bằng kính an toàn
 • Đèn LED chiếu sáng bên 
trong 
 
Ngăn đá 

 • Ngăn đá chuẩn 4 sao
 • Chức năng đông lạnh 
siêu nhanh

 • Các kệ bằng kính an toàn

 • Tổng dung tích: 675 lít
 • Dung tích thực: 502 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 339 lít
 • Dung tích ngăn đá: 163 lít
 • Năng suất đông lạnh: 18 kg 
trong 24 giờ

 • Tiêu thụ điện năng hằng 
năm: 459 (kWh/năm)

 • Kích thước: 895R x 745S x 
1788C mm
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Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

tủ  lạnh

Häfe le -  HF-BF319  ∙  535.12.480 

33.600.000 Đ

2
YEARS    

     

Häfe le -  HF-B I60A  ∙  533.13.020   

2
YEARS     

   

23.900.000 Đ

ICONIC
SERIES

 • Không đóng tuyết
 • Chức năng tự động rã đông
 • Hệ thống kháng khuẩn
 • Mức thích nghi môi trường: 
N-ST

 • Tiêu chuẩn tiết kiệm năng 
lượng: A+

 • Tủ lạnh bốn sao
 • Hệ thống diệt vi khuẩn
 • Bản lề có thể chuyển đổi 
 
Ngăn cửa

 • 1 giá đựng sữa
 • 1 giá đựng trứng
 • ̀2 kệ trong suốt
 • 1 kệ đựng chai lọ 
 
 

Ngăn lạnh 
 • Hệ thống khí lạnh đa chiều và 
làm mát với quạt bên trong

 • Chức năng làm lạnh siêu 
nhanh và tự động ngắt

 • Các kệ bằng kính an toàn
 • Đèn LED chiếu sáng bên 
trong

 • Hai ngăn đựng rau củ
 • Khay để trứng tiện dụng 
 
Ngăn đá 

 • Chức năng đông lạnh 
siêu nhanh

 • Các kệ bằng kính an toàn

 • Độ ồn: 41 dB
 • Tổng dung tích: 319 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 214 lít
 • Dung tích ngăn đông: 84 lít
 • Năng suất đông lạnh: 
6 kg/24 h

 • Thời gian lưu trữ khi mất 
điện: 20 giờ

 • Tiêu thụ điện năng hằng 
năm: 278 kWh

 • Kích thước sản phẩm: 600R 
x 670S x 1860C mm

 • Thiết kế âm
 • ̀Hốc tường cao 1780 mm 
Ngăn cửa

 • 1 giá đựng sữa
 • 1 giá đựng trứng
 • ̀2 kệ trong suốt
 • 1 kệ đựng chai lọ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngăn lạnh
 • ̀Ngăn đá chuẩn 4 sao
 • 3 kệ có thể lấy ra dễ dàng
 • Rã đông tự động
 • Kệ bằng kính an toàn 
 
Ngăn đông

 • ̀3 ngăn đông riêng biệt
 • Một hộp đựng kem

 • Tổng dung tích: 235 lít
 • Dung tích thực: 226 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 158 lít
 • Dung tích ngăn đá: 68 lít
 • Kích thước: 1770C x 540C 
x 545S mm
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tủ  lạnh min i
Häfele - HF-M40G  ∙ 40 l í t  ∙ 536.14.011 

Đặc tính sản phẩm Thông tin kỹ thuật

8.300.000 Đ

 • Có thể lắp độc lập hoặc 
âm tủ 

 • Tổng dung tích: 40 lít 
 • Cửa kính 
 • Hệ thống chiếu sáng bên 
trong với đèn LED 

 • Hệ thống làm lạnh không 
rỉ nước 

 • Không đóng tuyết bên 
trong

 • Mức tiêu thụ điện: 0,843 kWh / 24 h 
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V 
 • Tần số: 50 - 60 Hz 
 • Công suất: 60 - 75 W 
 • Cân nặng: 14,5 kg 
 • Kích thước sản phẩm: 441R x 457S x 566C mm

2
YEARS    

2
YEARS   

2
YEARS   

2
YEARS   

Häfele - HF-M30G  ∙ 30 l í t  ∙ 536.14.001 

Đặc tính sản phẩm Thông tin kỹ thuật

8.100.000 Đ

 • Có thể lắp độc lập hoặc 
âm tủ 

 • Tổng dung tích: 30 lít 
 • Cửa kính 
 • Hệ thống chiếu sáng bên 
trong với đèn LED 

 • Hệ thống làm lạnh không 
rỉ nước 

 • Không đóng tuyết bên 
trong

 • Mức tiêu thụ điện: 0,843 kWh / 24 h 
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V 
 • Tần số: 50 - 60 Hz 
 • Công suất: 60 - 75 W 
 • Cân nặng: 14,5 kg 
 • Kích thước sản phẩm: 441R x 457S x 566C mm

Häfele - HF-M40S  ∙ 40 l í t  ∙ 536.14.010

Häfele - HF-M30S  ∙ 30 l í t  ∙ 536.14.000 

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

6.400.000 Đ

6.300.000 Đ

 • Có thể lắp độc lập hoặc 
âm tủ

 • Tổng dung tích: 40 lít 
 • Cửa thường, màu đen 
 • Hệ thống chiếu sáng bên 
trong với đèn LED 

 • Hệ thống làm lạnh không 
rỉ nước 

 • Không đóng tuyết bên trong 
 • Kệ trên cửa có thể đặt 
được chai loại 1,5 lít.

 • Mức tiêu thụ điện: 0,843 kWh / 24 h 
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V 
 • Tần số: 50 - 60 Hz 
 • Công suất: 60 - 75 W 
 • Cân nặng: 14,5 kg 
 • Kích thước sản phẩm: 441R x 457S x 566C mm

 • Có thể lắp độc lập hoặc 
âm tủ

 • Tổng dung tích: 30 lít 
 • Cửa thường, màu đen 
 • Hệ thống chiếu sáng bên 
trong với đèn LED 

 • Hệ thống làm lạnh không 
rỉ nước 

 • Không đóng tuyết bên trong 
 • Kệ trên cửa có thể đặt 
được chai loại 1,5 lít.

 • Mức tiêu thụ điện: 0,843 kWh / 24 h 
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V 
 • Tần số: 50 - 60 Hz 
 • Công suất: 60 - 75 W 
 • Cân nặng: 14,5 kg 
 • Kích thước sản phẩm: 441R x 457S x 566C mm
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tủ  ướp rượu
Häfe le -  HW-G32A  ∙  534.16.960 

Đặc tính sản phẩm Thông tin kỹ thuật

24.000.000 Đ

 • Có thể lắp độc lập 
 • Tổng dung tích: 106 lít 
 • Sức chứa: 32 chai
 • Cửa kính, 6 ngăn chứa gỗ 
có thể tháo rời

 • Điều khiển điện tử 
 • Hệ thống chiếu sáng bên 
trong với đèn LED 

 • Hệ thống làm lạnh không 
rỉ nước 

 • Không đóng tuyết bên trong 
 • 2 khu vực nhiệt độ riêng 
biệt, có thể điều chỉnh từ 
50C đến 220C

 • Mức tiêu thụ điện: 0,58 kWh / 24 h
 • Độ ồn: 40 dB 
 • Hiệu điện thế: 230 - 240 V
 • Tần số: 50 - 60 Hz
 • Kích thước sản phẩm: 493R x 587S x 830C mm

2
YEARS   
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá đã bao gồm 10% VAT.

Häfe le -  4 vùng nướng  ∙  537.04.240 

Häfe le -  3 vùng nướng  ∙  537.04.220

lò  nướng ngoà i  t rờ i

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

65.300.000 Đ

33.300.000 Đ

 • Chất liệu: thân và nắp lò nướng 
được tráng men thủy tinh thể 
bằng gang màu xám 

 • Đồng hồ hiển thị nhiệt độ trên 
nắp lò 

 • Hai đầu đốt hợp kim kẽm 
không gỉ 

 • Bốn vùng nướng rộng được 
làm bằng gang 

 • Kệ bên gấp lại được giúp việc 
cất giữ dễ dàng + 4 bánh xe 
giúp di chuyển dễ dàng + 4 nút 
điều chỉnh lửa, bộ van kết nối 
với bình gas, vỉ giữ ấm và khay 
đựng mỡ tháo lắp dễ dàng 

 • Bộ kết nối điều chỉnh đến bình 
gas, khay giữ ấm dễ di chuyển + 
Chân đế với kệ rộng, xi lanh khí 
lưu trữ nội bộ, bánh xe có khóa

 • Kích thước sản phẩm: 1600R x 610S x 1220C mm
 • Kích thước vùng nướng: 810 x 500 mm 
 • Thích hợp cho bình gas không cần bộ chuyển đổi (7 kg hoặc 
lớn hơn)

 • Chất liệu: thân và nắp lò nướng 
làm bằng kim loại được tráng 
men thủy tinh thể bằng gang 
màu xám

 • Đồng hồ hiển thị nhiệt độ trên 
nắp lò

 • Hai đầu đốt hợp kim kẽm
 • Ba vùng nướng rộng được làm 
bằng gang

 • Kệ bên gấp lại được giúp việc 
cất giữ dễ dàng

 • 4 bánh xe giúp di chuyển dễ 
dàng

 • 3 nút điều chỉnh lửa, bộ van 
kết nối với bình gas, vỉ giữ ấm 
và khay đựng mỡ tháo lắp dễ 
dàng

 • Kích thước sản phẩm: 1330R x 750S x 840C mm
 • Kích thước vùng nướng: 670 x 460 mm
 • Thích hợp cho bình gas không cần bộ chuyển đổi (7 kg hoặc 
lớn hơn)

 • Vui lòng order thêm chân đế: 537.04.293 - 7.600.000 Đ

2
YEARS  

2
YEARS  

2
YEARS   Häfe le -  2 vùng nướng  ∙  537.04.211 

Đặc tính sản phẩm Thông tin kỹ thuật

26.000.000 Đ

 • Đặc tính sản phẩm 
 • Chất liệu: thân và nắp lò 
nướng làm bằng kim loại 
được tráng men thủy tinh 
thể bằng gang màu xám 

 • Đồng hồ hiển thị nhiệt độ 
trên nắp lò 

 • Hai đầu đốt hợp kim kẽm 
 • Hai vùng nướng rộng được 
làm bằng gang

 • Kệ bên gấp lại được giúp 
việc cất giữ dễ dàng 

 • 2 bánh xe giúp di chuyển 
dễ dàng 

 • 3 nút điều chỉnh lửa, bộ 
van kết nối với bình gas, 
vỉ giữ ấm và khay đựng 
mỡ tháo lắp dễ dàng

 • Kích thước sản phẩm: 
1170R x 720S x 790C mm

 • Kích thước vùng nướng: 
570 x 420 mm

 • Thích hợp cho bình gas 
không cần bộ chuyển đổi 
(7 kg hoặc lớn hơn)

 • Vui lòng order thêm chân đế: 
537.04.292 - 6.500.000 Đ
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2
YEARS   Häfe le -  1 vùng nướng ∙  537.04.200 

Đặc tính sản phẩm Thông tin kỹ thuật

17.300.000 Đ

 • Chất liệu: thép tráng men sứ 
 • Khe thoát khí có thể điều 
chỉnh được giúp tối ưu việc 
kiểm soát nhiệt độ 

 • Đồng hồ hiển thị nhiệt độ 
trên nắp lò đúc bằng nhôm 

 • Vỉ nướng và khay giữ ấm mạ 
chrome 

 • Khay đựng tro lớn, tháo lắp 
dễ dàng 

 • Tay nắm cách nhiệt 
 • 2 bánh xe giúp di chuyển 
dễ dàng

 • Vùng nướng rộng: 470 x 360 mm 
 • Bình chứa gas: 7 kg

Häfe le -  bộ dụng cụ nướng ∙  537.04.951

Häfele - lò nướng than 57 cm ∙  537.04.232

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Thông tin kỹ thuật

17.300.000 Đ

2.700.000 Đ

 • Chất liệu: thép không gỉ 
 • Phụ kiện cần thiết cho lò nướng BBQ ngoài trời 
 • Bộ phụ kiện bao gồm: nĩa, kẹp không gỉ, bàn xẻng 
 • Kẹp có khóa tay cầm 
 • Răng nĩa xuyên thực phẩm nhưng không băm nhỏ 
 • Tay cầm cảm ứng mềm mại

 • Chất liệu: thép tráng men sứ 
 • Khe thoát khí có thể điều 
chỉnh được giúp tối ưu việc 
kiểm soát nhiệt độ 

 • Dùng với than 
 • Đồng hồ hiển thị nhiệt độ 
trên nắp lò 

 • Vỉ nướng và khay giữ ấm 
mạ chrome 

 • Khay đựng tro lớn, tháo 
lắp dễ dàng 

 • Tay nắm cách nhiệt
 • 2 bánh xe giúp di chuyển 
dễ dàng

 • Kích thước: 661R x 663D x 1022C mm

2
YEARS   

l ò  nướng ngoà i  t rờ i
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Häfe le -  HW-F60A  ∙  539.96.140 
máy g iặ t

Đặc tính sản phẩm Chức năng an toàn Thông tin kỹ thuật

21.360.000 Đ

 • Dung lượng: 9 kg, 1400 
vòng/ phút

 • Núm vặn điều khiển kết hợp 
15 đèn LED xung quanh

 • Cửa máy giặt lớn với đường 
kính 510 mm

 • 16 chương trình giặt
 • Chức năng đặc biệt: 
- Công nghệ giặt thông minh 
  TwinJet 
- Chế độ chống vi khuẩn 950C 
- Giặt siêu tốc - 12 phút 
- Chế độ giặt ban đêm 
- Chế độ giặt tiết kiệm thời gian 
- Chế độ giặt hằng ngày 600C   
  trong 60 phút

 • Màn hình FG
 • Hẹn giờ
 • Tiêu chuẩn tiết kiệm năng 
lượng: A+++ (Châu Âu)

 • Khóa trẻ em  • Độ ồn khi giặt: 58 dB
 • Mức tiêu thụ nước: 
55 lít/1 lần giặt

 • Hiệu điện thế: 
220 - 240 V

 • Tần số: 60 Hz, 10 A
 • Chiều dài dây cáp: 
1,75 m kèm đầu cắm

 • Kích thước sản phẩm: 
597R x 557S x 845C mm

Häfe le -  HD-F60A ∙  538.91.520 

Häfe le -  HWD-F60A  ∙  533.93.100 

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Chức năng an toàn

Chức năng an toàn

Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

18.800.000 Đ

30.000.000 Đ

 • Dung lượng: 9 kg giặt, 6 
kg sấy, 1400 vòng/ phút

 • 16 chương trình giặt
 • Công nghệ giặt thông minh 
 ActiveJet

 • Chế độ sấy không nhăn đồ
 • Giặt siêu tốc - 12 phút
 • Chế độ giặt sấy nhanh (29 
phút/60 phút)

 • Chế độ sấy tiết kiệm thời 
gian

 • Chương trình giặt chống 
vi khuẩn

 • Màn hình LCD với núm vặn 
điều khiển

 • Hẹn giờ

 • Khóa trẻ em
 • Chống rò rỉ nước

 • Độ ồn khi giặt: 58 dB
 • Mức tiêu thụ điện (giặt): 
0,9 kWh/1 lần

 • Mức tiêu thụ điện (sấy): 
5,22 kWh/1 lần

 • Mức tiêu thụ nước (giặt): 
48 lít/1 lần

 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50 Hz, 10 A
 • Kích thước sản phẩm: 
597R x 582S x 845C mm

 • Dung lượng: 8 kg
 • 16 chương trình sấy
 • Chế độ sấy tụ hơi
 • Bộ lọc bụi vải dễ vệ sinh
 • Cửa kính trong suốt
 • Chế độ sấy đảo
 • Điều khiển điện tử, màn hình 
LED

 • Hẹn giờ

 • Khóa trẻ em
 • Cách âm chống ồn

 • Độ ồn: 69 dB
 • Công suất: 650 W
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50 Hz, 4,5 A
 • Chiều dài dây cáp: 1,5m có 
kèm đầu cắm

 • Kích thước sản phẩm: 
595R x 622S x 845 C mm

máy sấy

máy g iặ t  sấy kết  hợp
2
YEARS    

9 kg
 

6 kg

2
YEARS    

9 kg

2
YEARS    

8 kg
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Häfele - HDW-HI60B ∙ 533.23.210 

máy rửa chén

Đặc tính sản phẩm Chức năng an toàn Thông tin kỹ thuật

24.720.000 Đ

 • Sức chứa: 15 bộ đồ ăn 
Châu Âu 

 • 8 chương trình rửa: rửa 
sơ bộ, rửa nhanh, 
rửa tiết kiệm, rửa thường, 
rửa mạnh... 

 • Chức năng đặc biệt: 
rửa nửa tải, sấy

 • Điều khiển bằng phím 
 • Màn hình hiển thị LED 
 • Tiêu chuẩn tiết kiệm năng 
lượng: A+++ (Châu Âu)

 • Chỉ báo điện tử muối & 
chất tẩy rửa 

 • Khóa trẻ em

 • Độ ồn: 44 dB
 • Mức tiêu thụ điện: 0,79 
kWh/ lần rửa 

 • Mức tiêu thụ nước: 09 lít/ 
lần rửa 

 • Hiệu điện thế: 
220 - 240 V

 • Tần số: 60 Hz, 10 A
 • Kích thước sản phẩm: 
598R x 570S x 820- 
875C mm 

 • Kích thước hộc tủ: 600R 
x 600S x 820-870C mm

  

2
YEARS   

Häfe le -  HDW-F60C  ∙  533.23.200 

Đặc tính sản phẩm Chức năng an toàn Thông tin kỹ thuật

21.120.000 Đ

 • Sức chứa: 15 bộ đồ ăn 
Châu Âu 

 • 7 chương trình rửa: rửa sơ 
bộ, rửa nhanh, rửa tiết kiệm, 
rửa thường, rửa mạnh... 

 • Chức năng đặc biệt: 
rửa nửa tải, sấy

 • Điều khiển bằng phím 
 • Màn hình hiển thị LED 
 • Tiêu chuẩn tiết kiệm năng 
lượng: A+++ (Châu Âu)

 • Chỉ báo điện tử muối & chất 
tẩy rửa

 • Khóa trẻ em

 • Độ ồn: 44 dB
 • Mức tiêu thụ điện: 
1,02 kWh/ lần rửa 

 • Mức tiêu thụ nước: 
09 lít/ lần rửa 

 • Hiệu điện thế: 
220 - 240 V

 • Tần số: 60 Hz, 10 A
 • Kích thước sản phẩm: 
596R x 570S x 820 - 
870C mm

  

2
YEARS   

ICONIC
SERIES



chậu và vòi bếp
chậu rửa chén granite 36 

chậu rửa chén inox 43 

vòi rửa chén granite 46

vòi rửa chén inox           49
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 • 80% tự nhiên thành phần 
bền nhất của đá granite

 • hoàn thiện căn bếp với   
nhiều màu sắc được lựa  
chọn một cách tinh tế 

thiết kế

 • kháng khuẩn, chống nấm 
mốc và khử bảo vệ mùi

tính an toàn

 • chịu nhiệt đến 280°C
 • chống sốc và hạn chế sự đổi màu   
do hóa chất tẩy rửa 

 • chống trầy xước và dễ bảo quản độ   
sáng bóng

tính năng

35
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Blanco -  BLANCOZIA 8S  ∙  màu jasmine  ∙  565.76.650   

Häfe le  -  HS-G11650  ∙  màu mocha  ∙  565.83.241 

chậu rửa chén gran i te  hộc tủ 116 cm

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

12.300.000 Đ

10.080.000 Đ

 • Chất liệu: đá SILGRANIT 
PuraDur II

 • Độ sâu bồn: 190 mm
 • Kích thước chậu: 1160R x 500S  mm
 • Kích thước mỗi bồn: 337,5R x 450S mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)
 • Kích thước cắt đá: 1140R x 480S mm

 • Chất liệu: đá GRANITE  • Độ sâu bồn: 205 mm
 • Kích thước chậu: 1160R x 500S  mm
 • Kích thước mỗi bồn: 340R x 420S mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)
 • Kích thước cắt đá: 1140R x 480S mm

Häfe le -  HS-G11650  ∙  màu i ron grey  ∙  565.88.511 

Đặc tính sản phẩm Thông tin kỹ thuật

10.080.000 Đ

 • Chất liệu: đá GRANITE  • Độ sâu bồn: 205 mm
 • Kích thước chậu: 1160R x 500S  mm
 • Kích thước mỗi bồn: 340R x 420S mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)
 • Kích thước cắt đá: 1140R x 480S mm
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá đã bao gồm 10% VAT.

Blanco -  BLANCOZIA 8S  ∙  màu anthrac i te   ∙  565.76.350   

Häfe le  -  HS-G11650  ∙  màu carbon ∙   565.83.341 

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

12.300.000 Đ

10.080.000 Đ

 • Chất liệu: đá SILGRANIT 
PuraDur II

 • Độ sâu bồn: 190 mm
 • Kích thước chậu: 1160R x 500S  mm
 • Kích thước mỗi bồn: 337,5R x 450S mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)
 • Kích thước cắt đá: 1140R x 480S mm

 • Chất liệu: đá GRANITE  • Độ sâu bồn: 205 mm
 • Kích thước chậu: 1160R x 500S  mm
 • Kích thước mỗi bồn: 340R x 420S mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)
 • Kích thước cắt đá: 1140R x 480S mm

chậu rửa chén gran i te  hộc tủ 116 cm
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá đã bao gồm 10% VAT.

Blanco -  BLANCOZIA 9  ∙  màu jasmine  ∙  567.68.640

Häfe le -   HS-G8650  ∙  màu mocha ∙  565.83.251 

chậu rửa chén gran i te  hộc tủ 90 cm

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

11.500.000 Đ

8.820.000 Đ

 • Chất liệu: đá SILGRANIT 
PuraDur II

 • Độ sâu bồn: 190 mm
 • Kích thước chậu: 860R x 500S  mm
 • Kích thước mỗi bồn: 375R x 450S mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)
 • Kích thước cắt đá: 840R x 480S mm

 • Chất liệu: đá GRANITE  • Độ sâu bồn: 210 mm
 • Kích thước chậu: 860R x 500S  mm
 • Kích thước mỗi bồn: 300R x 360S mm / 450R x 420S mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)
 • Kích thước cắt đá: 840R x 480S mm

Häfe le -  HS-G8650  ∙  màu i ron grey  ∙  565.88.501  

Đặc tính sản phẩm Thông tin kỹ thuật

8.820.000 Đ

 • Chất liệu: đá GRANITE  • Độ sâu bồn: 210 mm
 • Kích thước chậu: 860R x 500S  mm 
 • Kích thước mỗi bồn: 300R x 360S mm / 450R x 420S mm 
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)
 • Kích thước cắt đá: 840R x 480S mm
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá đã bao gồm 10% VAT.

Blanco -  BLANCOZIA 9  ∙  màu anthrac i te  ∙  567.68.340

Häfe le -  HS-G8650  ∙  màu carbon ∙  565.83.351 

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

11.500.000 Đ

8.820.000 Đ

 • Chất liệu: đá SILGRANIT 
PuraDur II

 • Độ sâu bồn: 190 mm
 • Kích thước chậu: 860R x 500S  mm
 • Kích thước mỗi bồn: 375R x 450S mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)
 • Kích thước cắt đá: 840R x 480S mm

 • Chất liệu: đá GRANITE  • Độ sâu bồn: 210 mm
 • Kích thước chậu: 860R x 500S  mm
 • Kích thước mỗi bồn: 300R x 360S mm / 450R x 420S mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)
 • Kích thước cắt đá: 840R x 480S mm

chậu rửa chén gran i te  hộc tủ 90 cm
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá đã bao gồm 10% VAT.

Häfe le -  HS-G7650  ∙  màu mocha  ∙  565.84.281 

Häfe le -  HS-G7650  ∙  màu i ron grey  ∙  565.84.581 

Häfe le -  HS-G7650 ∙  màu carbon ∙  565.84.381  

chậu rửa chén gran i te  hộc tủ 80 cm

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

7.100.000 Đ

7.100.000 Đ

7.100.000 Đ

 • Chất liệu: đá GRANITE  • Độ sâu bồn: 205 mm
 • Kích thước chậu: 760R x 500S mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)
 • Kích thước cắt đá: 690R x 400S mm

 • Chất liệu: đá GRANITE  • Độ sâu bồn: 205 mm
 • Kích thước chậu: 760R x 500S mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)
 • Kích thước cắt đá: 690R x 400S mm

 • Chất liệu: đá GRANITE  • Độ sâu bồn: 205 mm
 • Kích thước chậu: 760R x 500S mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)
 • Kích thước cắt đá: 690R x 400S mm
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá đã bao gồm 10% VAT.

Häfe le -  HS-G6150  ∙  màu mocha  ∙  565.84.271 

Häfe le -  HS-G6150  ∙  màu i ron grey  ∙  565.84.571 

Häfe le -  HS-G6150 ∙  màu carbon ∙  565.84.371  

chậu rửa chén gran i te  hộc tủ 70 cm

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

7.100.000 Đ

7.100.000 Đ

7.100.000 Đ

 • Chất liệu: đá GRANITE  • Độ sâu bồn: 205 mm
 • Kích thước chậu: 610R x 500S mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)
 • Kích thước cắt đá: 540R x 400S mm 

 • Chất liệu: đá GRANITE  • Độ sâu bồn: 205 mm
 • Kích thước chậu: 610R x 500S mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)
 • Kích thước cắt đá: 540R x 400S mm

 • Chất liệu: đá GRANITE  • Độ sâu bồn: 205 mm
 • Kích thước chậu: 610R x 500S mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)
 • Kích thước cắt đá: 540R x 400S mm
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá đã bao gồm 10% VAT.

Häfe le -  HS-G4650  ∙  màu mocha  ∙  565.84.261 

Häfe le -  HS-G4650  ∙  màu i ron grey  ∙  565.84.561 

Häfe le -  HS-G4650 ∙  màu carbon ∙   565.84.361 

chậu rửa chén gran i te  hộc tủ 50 cm

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

7.100.000 Đ

7.100.000 Đ

7.100.000 Đ

 • Chất liệu: đá GRANITE  • Độ sâu bồn: 205 mm
 • Kích thước chậu: 460R x 500S mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)
 • Kích thước cắt đá: 400R x 400S mm

 • Chất liệu: đá GRANITE  • Độ sâu bồn: 205 mm
 • Kích thước chậu: 460R x 500S mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)
 • Kích thước cắt đá: 400R x 400S mm

 • Chất liệu: đá GRANITE  • Độ sâu bồn: 205 mm
 • Kích thước chậu: 460R x 500S mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)
 • Kích thước cắt đá: 400R x 400S mm
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá đã bao gồm 10% VAT.

Häfe le -  HS-S8749  ∙  567.23.050  

Häfe le  -  HS-S8745  ∙  567.23.040  

Häfe le  -  HS-S7744  ∙  567.23.020 

chậu rửa chén inox đô i

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

8.020.000 Đ

8.190.000 Đ

7.670.000  Đ

 • Chất liệu: thép không gỉ  • Độ sâu bồn: 200 mm
 • Kích thước chậu: 870R x 450S mm
 • Kích thước mỗi bồn: 450R x 400S/ 340R x 400S mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)
 • Kích thước cắt đá: 825R x 405S mm

 • Chất liệu: thép không gỉ  • Độ sâu bồn: 200 mm
 • Kích thước chậu: 770R x 440S mm
 • Kích thước mỗi bồn: 350R x 400S mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)
 • Kích thước cắt đá: 740R x 410S mm

 • Chất liệu: thép không gỉ  • Độ sâu bồn: 200 mm
 • Kích thước chậu: 870R x 490S  mm
 • Kích thước mỗi bồn: 450R x 400S mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)
 • Kích thước cắt đá: 835R x 455S mm
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá đã bao gồm 10% VAT.

chậu rửa chén inox đô i

Häfe le -  HS-S7848 ∙  567.23.010

Häfe le -  HS-S8650  ∙  565.86.271

Häfe le -  HS-S11848 ∙  567.23.030 

Häfe le -  HS-S11650 ∙  565.86.281 

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

5.355.000 Đ

6.100.000  Đ

4.740.000  Đ

4.600.000 

 • Chất liệu: thép không gỉ  • Độ sâu bồn: 180 mm
 • Kích thước chậu: 780R x 480S  mm
 • Kích thước mỗi bồn: 330R x 380S mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)
 • Kích thước cắt đá: 760R x 460S mm

 • Chất liệu: thép không gỉ  • Độ sâu bồn: 180 mm
 • Kích thước chậu: 860R x 500S  mm
 • Kích thước mỗi bồn: 340R x 400S mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)
 • Kích thước cắt đá: 840R x 480S mm

 • Chất liệu: thép không gỉ  • Độ sâu bồn: 180 mm
 • Kích thước chậu: 1180R x 480S  mm
 • Kích thước mỗi bồn: 330R x 380S mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)
 • Kích thước cắt đá: 1160R x 460S mm

 • Chất liệu: thép không gỉ  • Độ sâu bồn: 180 mm
 • Kích thước chậu: 1160R x 500S  mm
 • Kích thước mỗi bồn: 340R x 400S mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)
 • Kích thước cắt đá: 1140R x 480S mm

Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá đã bao gồm 10% VAT.

Häfe le -  HS-S5743  ∙  567.43.140

Häfe le -  HS-S3743  ∙  567.43.130  

Häfe le  -  HS-S4438  ∙  567.24.000 

chậu rửa chén inox đơn 

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

7.073.000 Đ

6.248.000 Đ

2.497.000 Đ

 • Chất liệu: thép không gỉ  • Độ sâu bồn: 220 mm
 • Kích thước chậu: 370R x 430S mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)
 • Kích thước cắt đá: 340R x 400S mm

 • Chất liệu: thép không gỉ  • Độ sâu bồn: 180 mm
 • Kích thước chậu: 440R x 385S x 180C mm
 • Kích thước bồn: 410R x 355S mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)
 • Kích thước cắt đá: 415R x 360S mm

 • Chất liệu: thép không gỉ  • ̀̀Độ sâu bồn: 220 mm
 • ̀Kích thước chậu: 570R x 430S mm
 • ̀̀Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)
 • ̀̀Kích thước cắt đá: 540R x 400S mm

10 mm

10 mm
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá đã bao gồm 10% VAT.

Blanco -  BLANCOLINUS-S ∙  màu jasmine ∙  565.68.650 

Häfe le -  HF-GM401 ∙  màu mocha ∙  569.15.401

Häfe le -  HF-GM411 ∙  màu mocha ∙  569.15.411  

vò i  rửa chén gran i te

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

10.400.000 Đ

8.120.000 Đ

6.040.000 Đ

 • Vòi nóng/ lạnh
 • Bề mặt đá SILGRANIT PuraDur II
 • Đầu vòi rửa có thể kéo dài
 • Đóng gói: 1 bộ

 • Vòi nóng/ lạnh
 • Bề mặt đá
 • Đầu vòi rửa có thể kéo dài
 • Đóng gói: 1 bộ

 • Vòi nóng/ lạnh
 • Bề mặt đá
 • Đầu vòi rửa có thể kéo dài
 • Đóng gói: 1 bộ
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá đã bao gồm 10% VAT.

vò i  rửa chén gran i te
Häfe le -  HF-GI501 ∙  màu i ron grey ∙   569.15.501 

Häfe le -  HF-GI511 ∙  màu i ron grey ∙   569.15.511 

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

8.120.000 Đ

6.040.000 Đ

 • Vòi nóng/ lạnh 
 • Bề mặt đá 
 • Đầu vòi rửa có thể kéo dài
 • Đóng gói: 1 bộ

 • Vòi nóng/ lạnh 
 • Bề mặt đá 
 • Đầu vòi rửa có thể kéo dài
 • Đóng gói: 1 bộ
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá đã bao gồm 10% VAT.

vò i  rửa chén gran i te
Blanco -  BLANCOLINUS-S ∙  anthrac i te  ∙   565.68.350 

Häfe le -  HF-GC301 ∙  màu carbon ∙  569.15.301  

Häfe le  -  HF-GC311 ∙  màu carbon ∙  569.15.311  

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

10.400.000 Đ

8.120.000 Đ

6.040.000 Đ

 • Vòi nóng/ lạnh 
 • Bề mặt đá SILGRANIT PuraDur II 
 • Đầu vòi rửa có thể kéo dài
 • Đóng gói: 1 bộ

 • Vòi nóng/ lạnh
 • Bề mặt đá
 • Đầu vòi rửa có thể kéo dài
 • Đóng gói: 1 bộ

 • Vòi nóng/ lạnh
 • Bề mặt đá
 • Đầu vòi rửa có thể kéo dài
 • Đóng gói: 1 bộ



49    

www.hafe le.com.vn

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá đã bao gồm 10% VAT.

vò i  rửa chén chrome

Häfe le -  HF-C240V ∙  566.32.240 

Häfe le -  HF-C201I  ∙  569.15.201 

Häfe le -  HF-C211I  ∙  569.15.211 

Häfe le -  HF-C220I   ∙  569.15.220 

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

5.400.000 Đ

6.040.000 Đ

9.560.000 Đ

2.884.000 Đ

 • Vòi nóng/ lạnh
 • Bề mặt chrome
 • Đầu vòi rửa có thể kéo dài
 • Đóng gói: 1 bộ

 • Vòi nóng/ lạnh
 • Bề mặt chrome
 • Đầu vòi rửa có thể kéo dài
 • Đóng gói: 1 bộ

 • Vòi nóng/ lạnh
 • Bề mặt chrome
 • Đầu vòi rửa có thể kéo dài
 • Đóng gói: 1 bộ

 • Vòi nóng/ lạnh
 • Có thể xoay 1700

 • Bề mặt chrome
 • Đóng gói: 1 bộ
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá đã bao gồm 10% VAT.

1.900.000 Đ

Häfe le -  HF-C211V ∙  566.32.211 

Đặc tính sản phẩm

 • Vòi nóng/ lạnh
 • Bề mặt chrome
 • Đóng gói: 1 bộ

Häfe le -  HF-C221V ∙  566.32.221 

Häfe le -  HF-C231V ∙  566.32.231 

Häfe le -HF-C201V ∙  566.32.201 

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

2.100.000 Đ

3.300.000 Đ

1.600.000 Đ

 • Vòi nóng/ lạnh
 • Bề mặt chrome
 • Đóng gói: 1 bộ

 • Vòi nóng/ lạnh
 • Bề mặt chrome
 • Đóng gói: 1 bộ

 • Vòi nóng/ lạnh
 • Bề mặt chrome
 • Đóng gói: 1 bộ

vò i  rửa chén chrome
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chú th ích ký h iệu

50

2
YEARS

P

5,5 It

8 kg

44dB

-%20A+++

6 kg

9 kg

bếp & máy hút  mù i

lò  nướng

lò nướng ngoà i  t rờ i

máy g iặ t  /  máy sấy

máy rửa chén

bộ nồ i  bếp từ

đặt  hàng theo yêu cầu 

tủ lạnh

cảm ứng trượt

cảm biến nhận dạng 
nồi chảo

chức năng hẹn giờ

gia nhiệt nhanh

bảo hành 2 năm

cảm ứng chọn

đánh lửa bằng pin

đèn LED

cảm ứng mùi và khói

đèn Halogen

màn hình hiển thị LCD

mức tiết kiệm 
năng lượng

quạt rã đông

gia nhiệt bằng 
½ điện trở trên

gia nhiệt bằng 
điện trở trên

gia nhiệt bằng điện trở 
dưới và quạt

gia nhiệt bằng điện trở 
trên và dưới

gia nhiệt bằng điện trở 
trên, điện trở dưới và quạt

gia nhiệt bằng quạt

gia nhiệt bằng điện trở 
trên và quạt

gia nhiệt bằng 
điện trở dưới

giữ nhiệt độ mát 
bề mặt cửa

màn hình cảm ứng TFT

vệ sinh bằng hơi nước

vệ sinh nhiệt phân

rã đông

hệ thống đông nhanh

2 hệ thống làm lạnh 
độc lập

bộ lọc mùi

hệ thống không 
đông tuyết

quạt làm mát 

cảnh báo mở cửa

kính chịu lực

đèn LED

kính an toàn

hệ thống lạnh nhanh

chương trình rửa tiết 
kiệm 50°C

chương trình rửa nhanh 
30 phút

độ ồn 44dB

rửa nửa tải 

chức năng tự động 
cảm biến độ đục

sấy tăng cường

siêu êm

siêu nhanh

siêu sạch

siêu bóng

rửa 50 phút

hệ thống rửa Jet Wash

công nghệ bơm BLDC

ngăn chứa nước 5,5 lít

hệ thống hẹn giờ 
khởi động

cửa mở tự động 

hệ thống an toàn 

hệ thống sấy tụ hơi 

3 khay chứa

hệ thống chống tràn và 
chống rò rỉ

khóa trẻ em

dung lượng sấy

dung lượng giặt hoặc 
sấy

dung lượng giặt

ga

than đá

sứ

bếp điện

bếp ga

bếp từ

máy rửa chén

hồng ngoại

đặt hàng riêng
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536.01.705 -  536.01.805 -  536.01.595 ∙  Trang 06
536.01.695 ∙  Trang 07 -  536.01.795 ∙  Trang 08

536.01.731 -  536.01.601 ∙  Trang 07
536.01.751 -  536.01.631 ∙  Trang 09 

535.02.201 ∙  Trang 08

bảng vẽ kỹ thuật

536.01.670 ∙  Trang 08 -  536.01.620 ∙  Trang 09

495.06.051 -  495.06.053 ∙  Trang 10  533.02.829 ∙  Trang 10
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 533.02.812 ∙  Trang 11

535.82.203 ∙  Trang 14538.84.228 ∙  Trang 14

 539.81.065 ∙   Trang 14

538.84.218 ∙  Trang 15  539.81.194 ∙  Trang 15
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539.81.775 ∙  Trang 16

539.81.175 ∙  Trang 16 539.81.185 ∙  Trang 16

539.81.168 ∙   Trang 17 539.81.173 ∙  Trang 17

538.84.704 ∙  Trang 15
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 539.81.075 ∙  Trang 17  539.81.085 ∙  Trang 18

538.84.007 ∙  Trang 18  539.81.073 ∙  Trang 18

539.81.083 ∙  Trang 19  535.02.721 ∙  Trang 22 -  535.02.711 ∙  Trang 24
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535.00.300 -  535.00.280 -  535.00.310 ∙  T rang 23

 535.02.731 ∙  Trang 24 535.34.020 ∙  Trang 24 -  535.34.000 ∙  Trang 25

 539.16.230 ∙  Trang 26 534.14.250 ∙  Trang 26

533.02.001 -  533.02.070 ∙  Trang 22
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 534.16.960 ∙  Trang 29

 535.12.480 ∙  Trang 27  533.13.020 ∙  Trang 27

536.14.011 -  536.14.001 ∙  Trang 28

536.14.010 -  536.14.000 ∙  Trang 28

1770

540545

533.93.100 ∙  Trang 32 539.96.140 ∙  Trang 32
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533.23.210 ∙  Trang 33

567.68.640 ∙  Trang 38 -  567.68.340 ∙  Trang 39

565.83.241 -  565.88.511 ∙  Trang 36

565.83.341 ∙  Trang 37

533.23.200 ∙  Trang 33 565.76.650 ∙  Trang 36 -  565.76.350 ∙  Trang 37

538.91.520 ∙  Trang 32
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565.83.251 -  565.88.501 ∙  Trang 38

565.83.351 ∙  Trang 39 565.84.281- 565.84.581 -  565.84.381 ∙  Trang 40

565.84.271 -  565.84.571 -  565.84.371 ∙  Trang 41

567.23.040 ∙  Trang 43567.23.050 ∙  Trang 43

565.84.261 -  565.84.561- 565.84.361 ∙  Trang 42

825

405

R12
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565.86.281 ∙  Trang 44

1140

600480

567.23.010 ∙  Trang 44 567.43.140 ∙  Trang 45

760

46
0

R1
0

567.23.030 ∙  Trang 44565.86.271 ∙  Trang 44

600

840

480

460

R15

1160

567.23.020 ∙  Trang 43

410

740

R30
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567.24.000 ∙  Trang 45567.43.130 ∙  Trang 45

569.15.220 ∙  Trang 49

565.68.650 ∙  Trang 46 -  565.68.350 ∙  Trang 48

569.15.411 ∙  Trang 46 -  569.15.511 ∙  Trang 47

569.15.311 ∙  Trang 48 -  569.15.211 ∙  Trang 49

569.15.401 ∙  Trang 46 -  569.15.501 ∙  Trang 47

569.15.301 ∙  Trang 48 -  569.15.201 ∙  Trang 49

310

275

200
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566.32.211 ∙  Trang 50

566.32.201 ∙  Trang 50 566.32.231 ∙  Trang 50

566.32.221 ∙  Trang 50

566.32.240 ∙  Trang 49
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