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Bếp 02 từ
Công nghệ inverter thông minh vượt trội
Công suất cực lớn với tính năng nấu siêu nhanh Booster - max 3000W
Tính năng nấu thông minh Heat up time Automatic
Tính năng hâm nóng Warming: 65°C
Tính năng Dừng bếp tạm thời Pause
Mặt kính schott ceran vát cạnh, made in Germany
Bàn phím điều khiển dạng trượt slide, 9 mức công suất + Booster
Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 1h59 phút
Tự động chia sẻ công suất giữa 2 bếp, max 4000W
Tiết kiệm 37% điện năng

Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
Khoá phím an toàn trẻ em Child lock
Tự động tắt bếp khi không nhận diện được đáy nồi
Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp

Điện áp: 220V / 50HZ
Công suất:
Phải: 2300W / Booster 3000W
Trái: 2300W / Booster 3000W
Kích thước bếp: 720 X 430mm
Kích thước khoét đá: 670 x 370mm

FD-866 PLUS 
22.650.000
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Bếp 02 từ
Công nghệ inverter thông minh vượt trội
Công suất cực lớn với tính năng nấu siêu nhanh Booster - max 3000W
Tính năng nấu thông minh Heat up time Automatic
Tính năng hâm nóng Warming: 65°C
Tính năng Dừng bếp tạm thời Pause
Mặt kính schott ceran vát cạnh, made in Germany
Bàn phím điều khiển dạng trượt slide, 9 mức công suất + Booster
Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 1h59 phút
Tự động chia sẻ công suất giữa 2 bếp, max 4000W
Tiết kiệm 37% điện năng

Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
Khoá phím an toàn trẻ em Child lock
Tự động tắt bếp khi không nhận diện được đáy nồi
Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp

Điện áp: 220V / 50HZ
Công suất:
Phải: 2300W / Booster 3000W
Trái: 2300W / Booster 3000W
Kích thước bếp: 720 X 430mm
Kích thước khoét đá: 670 x 370mm

FD-899 PLUS

670mm

37
0m

m

2
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22.900.000 



Bếp 03 từ
Mặt kính Schott Ceran vát 2 cạnh
Viền kính 2 cạnh bằng hợp kim nhôm cao cấp
Điều khiển cảm ứng phím trượt slide dạng ẩn
Chế độ 9 cấp độ nấu linh hoạt
Chức năng nấu siêu nhanh Booster
Công nghệ inverter thông minh

Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
Công suất
Trái to: 2000W / Booster: 2400W
Trái nhỏ: 1600W/ Booster: 2000W
Phải: 2200W/ Booster: 2600W
Kích thước bếp: 590x520mm
Kích thước khoét đá: 560x490mm

 Tự động tắt bếp khi không nhận diện được đáy nồi
Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu, hệ thống bảo vệ an toàn quá 
nhiệt, quá áp
Chức năng tạm dừng Pause 
Chức năng chống tràn 
Hẹn giờ nấu - phím khoá trẻ em - Tiết kiệm 37% điện năng

FD - 839 MRI 
19.500.000

Bếp 01 từ + 1 hồng ngoại 
Mặt kính Kanger vát 4 cạnh 
Điều khiển cảm ứng phím trượt slide dạng ẩn
Chế độ 9 cấp độ nấu linh hoạt
Tính năng nấu siêu nhanh Booster
Công nghệ inverter thông minh
Bếp điện sử dụng linh kiện đĩa nhiệt cao cấp
Chế độ 02 vòng ngắt nhiệt thích hợp kích thước nồi nấu

Điện áp: 220 - 240V, 50Hz
Công suất: 
Trái: 2000W/Booster 2600W
Phải: 2400W
Kích thước bếp: 750x450mm
Kích thước khoét đá: 685x382mm

FD-829 MCH
14.500.000 

Tự động tắt bếp khi không nhận diện được đáy nồi
Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu, hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
Chức năng tạm dừng Pause
Chức năng chống tràn
Hẹn giờ nấu - Phím khóa trẻ em - Tiết kiệm 37% điện năng
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13.900.000
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38
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Mặt kính Kanger vát 4 cạnh

/
/

Công nghệ inverter thông minh

Tiết kiệm 37% điện năng

685x382mm

Chế độ 9 cấp độ nấu linh hoạt

Tự động tắt bếp khi không nhận diện được đáy nồi

685mm

38
2m

m

Công nghệ inverter thông minh

Tiết kiệm 37% điện năng

Mặt kính Kanger vát 4 cạnh

Chế độ 9 cấp độ nấu linh hoạt

B

13.900.000 

Tự động tắt bếp khi không nhận diện được đáy nồi

685 x 382mm
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Bếp 02 Từ

Mặt kính Kanger vát 4 cạnh

Điều khiển cảm ứng phím trượt slide dạng ẩn

Chế độ 9 cấp độ nấu linh hoạt

Tính năng nấu siêu nhanh Booster

Công nghệ inverter thông minh

Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz

Công suất: 

Trái: 2000 W/Booster 2600 W

Phải: 2000 W/Booster 2600 W

Kích thước mặt kính: 750 x 450 mm

Kích thước khoét đá: 685 x 382 mm

FD-829 MVI
13.500.000

Tự động tắt bếp khi không nhận diện được đáy nồi

Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu, hệ thống bảo vệ an toàn 

quá nhiệt, quá áp

Chức năng tạm dừng Pause 

Chức năng chống tràn 

Hẹn giờ nấu - phím khoá trẻ em - Tiết kiệm 37% điện năng

685 mm

38
2 

m
m

750 mm

45
0 

m
m

FD-829MFI

Bếp 02Từ
Mặt kính Kanger vát 2 cạnh, viền kính 2 cạnh bằng hợp 
kim nhôm cao cấp
Điều khiển cảm ứng phím trượt slide dạng ẩn
Chế độ 9 cấp độ nấu linh hoạt
Tính năng nấu siêu nhanh Booster
Công nghệ inverter thông minh

Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
Công suất: 
Trái: 2000 W/Booster 2600 W
Phải: 2000 W/Booster 2600 W
Kích thước bếp: 750 x 450 mm
Kích thước khoét đá: 685 x 382mm

14.600.000 

Tự động tắt bếp khi không nhận diện được đáy nồi
Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu, hệ thống bảo vệ an toàn 
quá nhiệt, quá áp

Chức năng tạm dừng Pause 
Chức năng chống tràn 
Hẹn giờ nấu - phím khoá trẻ em - Tiết kiệm 37% điện năng

685 mm

38
2 

m
m

750 mm

45
0 

m
m



13.350.000 

Bếp 02 từ
Mặt kính Vitroceramic vát 4 cạnh
Điều khiển cảm ứng phím trượt slide dạng ẩn
Chế độ 9 cấp độ nấu linh hoạt
Tính năng nấu siêu nhanh Booster
Công nghệ inverter thông minh

Tự động tắt bếp khi không nhận diện được đáy nồi
Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu, hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
Chức năng tạm dừng Pause
Chức năng chống tràn
Hẹn giờ nấu - Phím khóa trẻ em - Tiết kiệm 37% điện năng

Điện áp: 220 - 240V, 50/60Hz
Công suất:  Trái: 2000W/Booster 2600W
                         Phải: 2000W/Booster 2600W
Kích thước bếp: 730x430mm
Kích thước khoét đá: 680x382mm

3

10

13.850.000 

Bếp 02 từ
Mặt kính Vitroceramic vát 4 cạnh
Điều khiển cảm ứng phím trượt slide dạng ẩn
Chế độ 9 cấp độ nấu linh hoạt
Tính năng nấu siêu nhanh Booster
Công nghệ inverter thông minh

Tự động tắt bếp khi không nhận diện được đáy nồi
Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu, hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
Chức năng tạm dừng Pause
Chức năng chống tràn
Hẹn giờ nấu - Phím khóa trẻ em - Tiết kiệm 37% điện năng

Điện áp: 220 - 240V, 50/60Hz
Công suất: Trái: 2000W/Booster 2600W
                        Phải: 2000W/Booster 2600W
Kích thước bếp: 730x430mm
Kích thước khoét đá: 680x382mm
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vát 4 cạnh

Tự động tắt bếp khi không nhận diện được đáy nồi

14.200.000FD-828 ACH 13.600.000
TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
Bếp 01 từ + 01 hồng ngoại
Mặt kính Vitroceramic vát 4 cạnh
Điều khiển cảm ứng phím trượt Slide dạng ẩn
Chế độ 9 cấp độ nấu linh hoạt
Tính năng nấu siêu nhanh Booster
Công nghệ Inverter thông minh
Bếp điện sử dụng linh kiện đĩa nhiệt cao cấp
Chế độ 02 vòng ngắt nhiệt thích hợp kích thước nồi nấu
TÍNH NĂNG AN TOÀN
Tự động tắt bếp khi không nhận diện được đáy nồi
Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu, hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt 
quá áp
Chức năng tạm dừng Pause
Chức năng chống tràn
Hẹn giờ nấu - Phím khóa trẻ em - Tiết kiệm 37% điện năng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Điện áp: 220 - 240V, 50Hz
Công suất:
Trái: 2000W/Booster 2600W
Phải: 2400W
Kích thước bếp: 730 x 430mm
Kích thước khoét đá: 680 x 382mm



11.750.000 11.550.000

Tự động tắt bếp khi không nhận diện được đáy nồi

vát 4 cạnh vát 4 cạnh

Tự động tắt bếp khi không nhận diện được đáy nồi

3

12
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Tự động tắt bếp khi không nhận diện được đáy nồi

vát 4 cạnh

11.350.000 11.150.000

vát 4 cạnh

Tự động tắt bếp khi không nhận diện được đáy nồi

FD- slide 223I 8.800.000
Bếp 02 từ  
Mặt kính Vitroceramic vát 4 cạnh
Điều khiển cảm ứng dạng ẩn
Phím trượt điều khiển Slide hiện đại
Tự động tắt bếp khi không nhận diện được đáy nồi
Hiển thị cảnh báo dư nhiệt, bộ điều nhiệt an toàn
cho bếp
Hẹn giờ nấu - phím khóa trẻ em - Tiết kiệm 30% điện năng

Công suất: 2000W x 2000W
Điện áp: 220 - 240V ~ 50Hz
Kích thước bếp: 730x420mm
Kích thước đá: 680x390 mm

680 mm

39
0 

m
m

730 mm

42
0 

m
m
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BỘ NỒI CAO CẤP  FAMILY POT 
3.850.000 

FD -119 MI

Bếp  từ đơn 
Mặt kính Vitroceramic 
Điều khiển cảm ứng slide dạng ẩn 
Chức năng tạm dừng, chức năng trống tràn 
Công nghệ Inverter thông minh
Hẹn giờ nấu- phím khóa trẻ em - Tiết kiệm 30% điện năng 
Công suất: 2000W /Booster 2500W
Điện áp: 220 - 240V ~ 50Hz
Kích thước bếp: 302x390mm
Kích thước khoét đá: 295x365mm

3.450.000

Gồm 4 nồi + 1 chảo chống dính cao cấp 
Chất liệu inox 304 màu trắng trang nhã, sang trọng. 
Cấu tạo 5 đáy sử dụng được các loại bếp từ, gas, hồng 
ngoại
Quai đinh tán vung kính chịu nhiệt 
Kích thước
Nồi to: 24x13.5cm
Nồi vừa: 20x11.5cm
Nồi nhỏ: 16x9.5cm
Nồi quánh: 16x9.5cm 
Chảo: 24x6.5cm

302 mm

39
0 

m
m

36
5 

m
m

295 mm

14

BẢO HÀNH 1 NĂM BẢO HÀNH 2 NĂM
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7.800.000 6.550.000 



6.350.000 6.350.000 

17



3.800.000 

18
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FD-SMS 14EU68E
21.500.000

TÍNH NĂNG VÀ THÔNG TIN SẢN PHẨM

Máy rửa bát độc lập hoặc âm tủ

Tiêu chuẩn năng lượng Châu Âu: A+++

Điều khiển bằng hệ thống điện tử thông minh

Khoang rửa inox cao cấp

Dung tích: 12-14 bộ theo tiêu chuẩn Châu Âu

CHỨC NĂNG THÔNG MINH

Chức năng tạm dừng/khởi động 1-24h

Hệ thống chống ngập và rò rỉ nước Aquastop

Công nghệ sấy khô tiệt trùng

Chức năng tách ẩm tăng cường Turbo Fandrying

Công nghệ Dual zone wash, giúp tiết kiệm nước và điện năng

Chức năng khóa trẻ em an toàn

6 chương trình rửa thông minh

Công suất: 1850W 

Kích thước máy: C600 x R600 x S845mm

Kích thước khoét tủ: C605xR605xS850mm

FD-SMS 14EU67E
19.500.000

TÍNH NĂNG VÀ THÔNG TIN SẢN PHẨM

Máy rửa bát độc lập hoặc âm tủ

Tiêu chuẩn năng lượng Châu Âu: A+++

Điều khiển bằng hệ thống điện tử thông minh

Khoang rửa inox cao cấp

Dung tích: 12-14 bộ theo tiêu chuẩn Châu Âu

Tiết kiệm điện năng

CHỨC NĂNG THÔNG MINH

Tự động ghi nhớ chương trình rửa khi nguồn điện mất đột ngột

Hệ thống chống ngập và rò rỉ nước Aquastop

Công nghệ sấy khô tiệt trùng

Chức năng khóa trẻ em an toàn 

6 chương trình rửa thông minh

Công suất: 1850W 

Kích thước máy: C600 x R600 x S845mm

Kích thước khoét tủ: C605xR605xS850mm

Xuất xứ MalaysiaXuất xứ Malaysia

600
600

605

605

84
5

85
0

48

115 (+50)

Min.95 (+50)

600
600

605

605

84
5

85
0

48

115 (+50)

Min.95 (+50)
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14.500.000

FD-V23 F8
14.900.000

Lò nướng âm tủ, đa năng

Dung tích 65L

08 chức năng trong quá trình nướng

Hệ thống điều khiển cơ điện tử, hiện thị số.

Tay nắm nhôm 02 lớp.

Cửa kính Glasskote 03 lớp chịu lực, chịu nhiệt.

Chất liệu chủ đạo : inox - Kính.

Hệ thống quạt thông gió 

Công Suất : 2300W

Nhiệt độ nướng : 50 - 250°C

Điện áp : 220 - 240V/50hz

Kích thước lò : C595 X R595mm

Kích thước khoét tủ : C600 x R 600mm
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FD-V23 F10
15.900.000

Lò nướng âm tủ, đa năng: Nướng vỉ, nướng xiên quay
Dung tích 65L
10 chức năng trong quá trình nướng
Hệ thống điều khiển cảm ứng, hiển thị số
Phím điều khiển cảm ứng.
Tay nắm nhôm 02 lớp
Cửa kính Glasskote 03 lớp chịu lực, chịu nhiệt
Chất liệu chủ đạo : inox – kính
Hệ thống quạt thông gió 
Đồng hồ hẹn giờ
Chức năng tạm dừng 
Công suất : 2900W
Nhiệt độ nướng : 50 - 250°C
Điện áp : 220 - 240V/50Hz
Kích thước lò : C595 X R595mm
Kích thước khoét tủ : C600 x R 600mm





600

345

25

Kích thước sản phẩm: R 595 X C 390 X S 345mm

Kích thước khoét tủ: R 600 X C 362 X S 345 mm

Kích thước sản phẩm: R 595 X  C 400 X S 388 mm

Kích thước khoét tủ: R 568 X C  382 X S 500 mm



3
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3

đôi

Chức năng cảm ứng vẫy tay



Công suất motor: 1x170W

FD - SH70/90  

+ Kiểu dáng máy gắn tường 

+ Động cơ tua bin đôi 

+ Công suất motor: 1 x 200W

+ Công suất hút: 1200m3/h 

+ Chất liệu: Inox – kính 

+ Độ ồn: < 46DB

+ Điều khiển cảm ứng  3 tốc độ

+ Chức năng cảm ứng vẫy tay

+ Lưới lọc Baflle (inox)

+ Đèn led: 2x1.5W

+ Điện áp: 220 x 240V, 50Hz

+ Trọng lượng: 19kg(70SH), 20kg (90SH)

+ Kích thước: 700/900mm

12.500.000

12.700.000

SH70

SH90

28

Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ

Xuất xứ Malaysia



Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ

Công suất motor: 1x170W

FD-QL70/90 

Kiểu toa máy gắn tường

Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ 

Chức năng cảm ứng vẫy tay

Động cơ tuabin đôi

Công suất motor: 1x 190W

Khử mùi bằng than hoạt tính

Lưới lọc Baffle (inox)

Công suất hút 1200m3/h

Độ ồn < 48db

Chất liệu: inox + kính

Ống thoát ra ngoài phi 150mm

Điện áp : 220-240V ~ 50Hz

Đèn led : 02 x1.5W

Kích thước : 700/900mm

Trọng lượng: 16.5kg (QL70); 17kg (QL90)

11.950.000

12.150.000

QL70

QL90

29
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8.100.000

FD-BQ70/90 

Kiểu toa máy gắn tường

Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ

Chức năng cảm ứng vẫy tay

Khử mùi bằng than hoạt tính

Lưới lọc Baffle (inox)

Động cơ tuabin đôi 

Công suất motor: 1x 190W

Công suất hút: 1100m3/h

Chất liệu: inox + kính

Độ ồn < 46Db

Ống thoát ra ngoài phi 150mm

Điện áp: 220v/50Hz

Đèn Led: 2x1.5W

Trọng lượng: 14.5kg (BQ70); 15kg (BQ90)

Kích thước: 700/900 mm

7.900.000 BQ70

BQ90

30

Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ

Công suất motor: 1x170W



Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ

Công suất motor: 1x 190W

FD-EQ70/90 

Kiểu toa máy gắn tường

Điều khiển cảm ứng 9 tốc độ 

Hút và khử mùi bằng than hoạt tính

Lưới lọc Baffle (inox)

Động cơ 1 chiều

Công suất motor: 1x 70W

Công suất hút: 1000m3/h

Chất liệu: inox + kính

Độ ồn < 46Db

Ống thoát ra ngoài phi 150mm

Điện áp: 220-240v/50Hz

Đèn led: 2 x 1.5W

Kích thước: 700/900mm

Trọng lượng: 16 kg (EQ70), 16.5kg (EQ90)

8.750.000

8.950.000

EQ70

EQ90
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Điều khiển phím bấm 3 tốc độ

Công suất motor: 1x180W

6.950.000

Điều khiển từ xa

Công suất motor: 1x170W

32

Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ

7.950.000



Điều khiển phím bấm 3 tốc độ

Công suất motor: 1x170W

6.350.000

6.550.000

: 2 x 2W
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Công suất motor: 1x170W

2 x 2W

34

5.600.000 
5.800.000



Công suất motor: 1x170W

35

5.850.000 

6.050.000 
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Điều khiển phím bấm 3 tốc độ Điều khiển phím bấm 3 tốc độ

Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ

Trọng lượng

3.350.000 

3.450.000

3.650.000 

3.750.000
4.750.000

4.850.000

3.250.000 

3.350.000 
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4.790.000
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1.850.000

FD-629

2.950.000

Vòi chậu rửa 2 đường nước
Đầu vòi kéo rút linh hoạt
Điều chỉnh 2 chế độ dòng chảy: Chế độ phun xối hoa 
sen, chế độ dòng nước xoắn tạo bọt khí chống bắn 
Chất liệu : inox 304
Thiết kế sang trọng, tiện dụng

Vòi chậu rửa  2 đường nước 

Chất liệu inox 304 

Van điều chỉnh nước tay gạt 

Kiểu dáng sang trọng, tiện dụng

Vòi chậu rửa  2 đường nước 

Chất liệu inox 304 

Van điều chỉnh nước tay gạt 

Kiểu dáng sang trọng, tiện dụng



Số 2 Lưu Chí Hiếu, Phường Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0902.50.50.59

Hotline: 0982.571.498 

Số 78 chợ Lãm Hà, Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, TP. Hải Phòng
Hotline: 0984.915.939

MIỀN BẮC

HẢI PHÒNG 

90 Nguyễn Kim, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
Hotline: 0905.235.473


