


















GBL: 9,069,000 đ

Giảm lượng chất béo 90%*

Công nghệ Smart Sensing 
& Tính năng lưu chế độ chiên nướng yêu thích

Công suất 2200 W

Trọng lượng thực phẩm: 1,4 Kg
Dung tích giỏ chiên/ lòng nồi: 3,5 L / 7,3 L 

Chức năng QuickClean (Làm sạch nhanh)

Phím nhấn màn hình kỹ thuật số với 5 thực đơn cài đặt sẵn
Giữ ấm

Ứng dụng NutriU: truyền cảm hứng
với hàng trăm công thức nấu ăn





GBL: 4,999,000 đ

Giảm lượng chất béo 90%*

Công suất 2000 W

Trọng lượng thực phẩm: 1,2 Kg
Dung tích giỏ chiên/ lòng nồi: 3 L / 6,2 L 

Chế độ điều khiển: Cảm ứng

Màn hình kỹ thuật số với 7 thực đơn cài đặt sẵn
Giữ ấm

Chức năng QuickClean (Làm sạch nhanh)

Kết nối Ứng dụng NutriU dễ dàng



90%*

1400 W

Nút cơ

0,8 Kg
2,4 L / 4,1 L

GBL: 2,850,000 đ

7 thực đơn
& giữ ấm

GBL: 3,629,000 đ

90%*

1400 W

Cảm ứng

0,8 Kg
2,4 L / 4,1 L









GBL: 4,999,000 đ

Dung tích: 5 L - Công suất: 910 – 1090 W

Hệ thống kiểm soát hương vị

35 chức năng nấu
Tùy chỉnh: thêm nguyên liệu, làm đặc nước sốt, lưu công thức yêu thích

Ứng dụng NutriU: truyền cảm hứng với hàng trăm công thức nấu ăn

18 hệ thống bảo vệ an toàn

Công nghệ xả áp nhanh

Lòng nồi hợp kim với lớp phủ Whitford chống xước

Nắp trong tháo rời

Khóa trẻ em





5 L
980 W

12 giờ

Phím nhấn với màn hình 
kỹ thuật số

6 L
910 - 1090 W

12 giờ

Phím nhấn với màn hình 
kỹ thuật số

5 L
900 W

6 giờ

Núm xoay

GBL: 2,209,000 đ GBL: 2,729,000 đ GBL: 3,259,000 đ
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GBL: 1,999,000 đ

1,8 L
790 – 940 W

10 thực đơn

24 giờ

Kết hợp công nghệ 
Intelligent Cooking Curves

Lòng nồi 6 lớp
Alumium Alloy phủ đá Maifan

24 giờ

GBL: 2,299,000 đ

1,8 L
860 W

18 thực đơn

24 giờ

Kết hợp công nghệ 
Intelligent Cooking Curves

Lòng nồi 6 lớp
Alumium Alloy phủ đá Maifan

24 giờ

GBL: 3,299,000 đ

1,5 L
1250 W

18 thực đơn
(cảm ứng)

24 giờ

Kết hợp công nghệ Taste Select

Lòng nồi 8 lớp
Fine Iron phủ đá Maifan

24 giờ







GBL: 5,199,000 đ

Dung tích 2L – Công suất 1500 W

12 chế độ xay + 1 số nhồi 
Điều khiển với màn hình kỹ thuật số và nút xoay

Công nghệ Lật & ép/ ProBlend Ultra

Cối thủy tinh

Chức năng QuickClean (làm sạch nhanh) trong 2 phút

Ứng dụng NutriU: truyền cảm hứng với hàng trăm công thức
nấu ăn



GBL: 4,199,000 đ

Dung tích 2L – Công suất 1500 W

6 chế độ xay + 1 số nhồi 
Điều khiển với màn hình kỹ thuật số và nút xoay

Công nghệ ProBlend Ultra

Cối thủy tinh

Chức năng QuickClean (làm sạch nhanh) trong 2 phút

Ứng dụng NutriU: truyền cảm hứng với hàng trăm công thức
nấu ăn

























































Công suất bàn ủi 2400 W, Áp suất bơm 6,5 ba-rơ

Dung tích ngăn chứa nước 1,5 L, có thể tháo rời

Hơi phun liên tục 120 g/phút
Hơi phun tăng cường 450 g

Nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP, 100% không cháy

Mặt đế SteamGlide Plus

Chức năng xả cặn nhanh dễ dàng với ngăn chứa 
vôi hóa đi kèm

Tự động ngắt điện khi không sử dụng





Công nghệ này là sự  kết hợp hoàn hảo giữa động cơ hơi 
nước mạnh mẽ và bộ xử lý điều khiển thông minh, giúp 
xác lập nhiệt độ lý tưởng. Đây là nhiệt độ an toàn cho tất 
cả các loại vải có thể ủi được, kể cả vải voan và lụa.

Công nghệ DynamiQ
Cảm biến hơi phun tự động

Vị trí cảm biến nằm ở tay cầm để cảm nhận chính xác tất cả 
chuyển động của bàn ủi.
Hơi nước sẽ tự động bắt đầu khi di chuyển bàn ủi và ngưng lại 
khi dừng.

Công nghệ OptimalTEMP
Tối ưu hóa nhiệt độ, 100% không cháy

























































Đăng ký bảo hành sản phẩm trực tuyến tại


