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Cung cấp 
Thiết bị & Giải pháp

trong ngành ăn uống 



Cung cấp toàn bộ thiết bị, quy hoạch hệ thống và dịch vụ 
bảo hành trọn gói, thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng.

Đội ngũ kỹ thuật ưu tú, chuyên nghiệp, có chuyên môn cao là 
chỗ dựa đáng tin cậy đối với hệ thống các chuỗi cửa hàng.Là một trong những nhà cung 

cấp hàng đầu trong lĩnh vực 
cung cấp thiết bị làm đá và các 
thiết bị phục vụ ngành ăn 
uống khu vực Châu Á – Thái 
Bình Dương.

Quyết tâm làm hết sức mình 
nhằm mang đến khách hàng 
những sản phẩm – dịch vụ và 
những giải pháp sáng tạo có 
tính cạnh tranh, nhằm hỗ trợ 
khách hàng và thúc đẩy sự 
phát triển của ngành, đồng 
thời gặt hái được thành công.

GIỚI THIỆU VỀ
FRESER

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
CỦA CHÚNG TÔI

CUNG CẤP THIẾT BỊ
CỬA HÀNG CÀ PHÊ

CUNG CẤP THIẾT BỊ
CỬA HÀNG TRÀ SỮA

CUNG CẤP THIẾT BỊ
CỬA HÀNG TIỆN LỢI

DỊCH VỤ TRỌN GÓI
BẢO TRÌ - BẢO DƯỠNG

TƯ VẤN THIẾT KẾ
KHU VỰC PHA CHẾ

Công ty Freser International được 
thành lập tại Đài Loan, đồng thời là hội 
viên của Hiệp hội cung cấp thiết bị
Đài Loan.

Hướng đến vị trí dẫn đầu, công ty 
Freser International luôn đưa ra giải 
pháp sáng tạo, dịch vụ chất lượng và 
là đối tác kinh doanh tốt và lâu dài 
cùng khách hàng.

Công ty nhanh chóng thâm nhập thị 
trường quốc tế và đặt chi nhánh nước, 
tạo mạng lưới khu vực Châu Á - Thái 
Bình Dương.

1990

1975

XXI

SỨ MỆNH
FRESER

Với tinh thần chuyên nghiệp, có trách 
nhiệm và luôn tận tình phục vụ, Freser 
không ngừng mang đến những sản 
phẩm - dịch vụ tốt nhất làm hài lòng 
khách hàng của mình, chúng tôi mong 
muốn cùng khách hàng thiết lập mối 
quan hệ hợp tác tốt đẹp và bền vững.

Freser tạo dựng và duy trì một môi 
trường làm việc lý tưởng cho toàn thể 
đội ngũ nhân viên không ngừng được 
học tập và trưởng thành, đồng thời vui 
vẻ với công việc, đóng góp cho cộng 
đồng và hưởng thụ cuộc sống.
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THIẾT BỊ CHO
CỬA HÀNG TRÀ SỮA

CBU-0715
Máy nấu trân châu
1 lần nấu 1 kg. Dễ dàng điều chỉnh 
thời gian nấu và ủ tùy thuộc loại trân 
châu . Có thể thiết lập cho 2 loại trân 
châu khác nhau. 

Nguồn điện/công suất: 
220V/50Hz/1400W

Kích cỡ (W*D*H cm): 30*30*34

CS-899
Máy dán miệng ly
Tự động vệ sinh, tự động vận 
hành, đếm số lượng ly

Nguồn điện/công suất: 
220V/300W

Kích cỡ (W*D*H cm): 25*34*64

AB-01
Máy bào đá
lưỡi dao có thể điều chỉnh cho 
độ dày-mịn khác nhau của đá.

Nguồn điện/công suất: 
220V/120W

Kích cỡ (W*D*H cm): 34*21*60

SD-9E
Máy định lượng đường
Tự động vệ sinh và làm ấm thùng 
chứa và vòi

Nguồn điện/công suất: 
220V/100W

Kích cỡ (W*D*H cm): 25*37*41

ATT-99LAS
Máy định lượng đường
Tự động vệ sinh và làm ấm thùng 
chứa và vòi

Nguồn điện/công suất: 220V/100W

Kích cỡ (W*D*H cm): 
30.5 x 30.5 x 4

YF-8J
Máy định lượng bột
Độ chính sát cao với thời gian 
định lượng bột nhanh chóng.

Nguồn điện/công suất: 
220V/75W.

Kích cỡ (W*D*H cm): 41*27*48

BT-350KCT 
Bếp điện từ 3500W
Làm việc liên tục trong 4h, chức 
năng hẹn giờ, tiết kiệm điện, chấp 
nhận nhiều loại vật liệu và bề mặt 
tiếp xúc lớn.

Nguồn điện/công suất: 
220V/3500W

Kích cỡ (W*D*H cm): 36*38*12.5 

EJ-817
Máy xay đa năng
xay, lắc, đánh trà túi lọc và đánh 
bọt sữa (kem)

Nguồn điện/công suất: 
220V/1200W

Kích cỡ (W*D*H cm): 19*22*41

MS-E585Q
Máy xay công nghiệp 
Tốc độ cao, chống ồn, có công 
tắc bảo vệ an toàn. 
Dung tích: 1.8 L 

Nguồn điện/công suất: 
220V/1800W

Kích cỡ (W*D*H cm): 23*23*53 

ATT-100
Máy lắc thức uống

Nguồn điện/công suất: 
220V/100W

Kích cỡ (W*D*H cm): 23,2*34*32

CP-CBU-0815T/220
Máy nấu trân châu
1 lần nấu 1.5 kg. Có chức năng khuấy 
trân châu tự động. Dễ điều chỉnh thời 
gian nấu và ủ tùy theo loại trân châu

Nguồn điện/công suất:
220V/50Hz/1400W

Kích cỡ (W*D*H cm): 30*30*37
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S95N
Máy dán miệng ly 
Tự động nhận biết ly bị lỗi và khắc phục, 
đa dạng về tốc độ vận hành. 

Nguồn điện/công suất: 
220V/120W 

Kích cỡ (W*D*H cm): 25*35*55 



SW-611
Máy nước nóng có vòi hơi, điều chỉnh 
bằng cần vặn

Nguồn điện/công suất: 220V/3000W

Kích cỡ (W*D*H cm): 30*44*62

Dung tích: 12.5L

HS-25A/HS-40A
Máy nước nóng 8.5L (HS-25A)/15L (HS-40A)

Nguồn điện/công suất: 220V/2000W

Kích cỡ (W*D*H cm): 18x24.5x51 (HS-25A)
Kích cỡ (W*D*H cm): 20.5x26.5x63 (HS-40A)

HS-30GB / HS - 10GB/ HS - 20 GB
Máy nước nóng công suất lớn 10, 20, 30
Gallons (1 gallon~3,78 Lít)

Nguồn điện/công suất: 220V/4000W

Kích cỡ (W*D*H cm): 45*45*135 (HS 30 GB)
Kích cỡ (W*D*H cm): 41*42*127 (HS 20 GB)
Kích cỡ (W*D*H cm): 41*42*8 (HS 10 GB)

Máy pha trà thương mại là thiết bị được thiết kế độc quyền từ FRESER dành riêng cho ngành pha chế 
trà, đặc biệt các chuỗi cửa hàng trà.

Chất lượng trà được thiết lập theo tiêu chuẩn cơ sở dữ liệu mà khách hàng yêu cầu, đem lại sự ổn định 
về mùi và vị cho nhiều loại trà khác nhau.

Áp lực dòng nước dạng đường xiên: trà 
được ngâm và khuấy đều qua 16 công 
đoạn phức tạp khác nhau, từ đó máy có 
thể điều chế cũng như chiết xuất được 
hương vị hoàn hảo nhất từ trà.

Màn hình hiển thị LCD: lớn, nút điều 
khiển hoạt động trực quan và dễ quan 
sát như tình trạng nhiệt độ thích hợp 
cho từng loại trà, tiến trình hoạt động 
cho các công đoạn ngâm trà…

Van an toàn: được thiết lập ngay phần 
khóa của nắp Máy sẽ tạm ngừng hoạt 
động nếu nắp không được đóng chặt.

Lưới lọc trà: được làm bằng thép không gỉ 
với hệ thống lưới lọc siêu nhỏ, thích hợp 
cho cả việc ngâm trà túi lọc, trà bột hoặc 
trà sấy khô.

MÁY PHA TRÀ
THƯƠNG MẠI (Tea Brewer)

10 phím cảm ứng tương ứng với những chương trình được 
thiết lập theo yêu cầu cho nhiều loại trà khác nhau.

Chương trình kiểm soát nhiệt độ nước, đảm bảo đúng yêu cầu 
của từng loại trà.

Những nút bấm chức năng được tích hợp để dễ dàng cho việc 
vệ sinh nhanh, vệ sinh hằng ngày và giảm nhanh nhiệt độ của 
nước.

Hoạt động hoàn toàn tự động với chế độ ONE-TOUCH, tiết 
kiệm thời gian.

Với thẻ nhớ SD, dễ dàng hơn trong việc cài đặt thông số cũng như 
bảo mật dữ liệu. Đảm bảo độ tương đồng và ổn định về mùi và vị 
trà khi phát triển mô hình rộng khắp.

3 Chế độ làm sạch giúp ngăn ngừa mùi hương và vị trà bị trộn lẫn 
vào nhau.

Chứng nhận quốc tế CE, UL, NSF về hoạt động an toàn

TB-35T

35L

4.5L

10-15 phút (tùy loại trà)

10 loại

3 chế độ

220V-240V/6350W

30*64*76

TB-35PLUS

35L

10L

10-15 phút (tùy loại trà)

10 loại

3 chế độ

220V-240V/6350W

37*80*85

Dung tích thùng chứa

Dung tích pha tối đa/lần

Thời gian pha (ước tính)/lần

Số lượng loại trà có thể thiết lập vào dữ liệu

Tự động vệ sinh

Nguồn điện/công suất

Kích cỡ (W*D*H cm)

HY-536
Máy chiên tự động.
Điều chỉnh thời gian tự động chiên dễ 
dàng (từ 1 đến 15 phút).
Tiết kiệm thời gian nấu và lượng dầu tiêu 
thụ.
Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng vệ sinh.

Nguồn điện/công suất: 220V/5600W.

Kích cỡ (W*D*H cm): 54*52*36

Dung tích: 8L*2
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ATT-002
Máy ép nước trái cây

Nguồn điện/công suất: 220V/100W

Kích cỡ (W*D*H cm): 31*31*44



MÁY PHA CÀ PHÊ

CINO  XS GRANDE VHO (ESPRESSO)

Máy XS Grande VHO được phân biệt bằng một hộp đựng cà phê hạt 
trong suốt được đặt bên trên máy. 

Được tích hợp một số lợi thế về công nghệ pha chế cà phê theo tiêu chuẩn 
của ITALIA giúp cho máy trở thành một máy pha cà phê chuyên nghiệp-chất 
lượng.

LCD Graphic 64x120-3 màu

10 nút

0.8

2

0.33

0.38 – 0.80

0.38 – 0.80 

0.98

kết nối trực tiếp với nguồn nước

230V-50,60hz/2100W

43*60*66,6

LCD Graphic 64x120-3 màu

4 nút + 1 nút vệ sinh

1.3 

-

3.2

-

1.5

-

Thùng chứa 2,2L hoặc kết nối trực tiếp với 
nguồn nước.

230V-50,60hz/1400W

21*47*56

MÁY PHA CÀ PHÊ
HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG 

LIO 2C (INSTANT)

Lio 2C nhỏ gọn, hấp dẫn và khả năng tạo thành phẩm nhanh. 
Với hai máy trộn bên trong, máy có thể phân phối 4 loại thức 
uống chỉ trong vài giây.

CINO XS GRANDE 
VHO (ESPRESSO) LIO 2C (INSTANT)

Màn hình hiển thị

Nút bấm lựa chọn

Dung tích Bình gia nhiệt (lít)

Hộc đựng hạt co�ee (kg)

Hộc đựng Co�ee bột (kg)

Hộc đựng sữa (kg)

Hộc đựng Chocolate(kg)

Hộc đựng trà (kg)

Nguồn nước cấp

Nguồn điện/Công suất

Kích cỡ (W*D*H cm)
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Cappuccino Co�ee Latte Expresso Long Co�ee Hot Milk/Cream Hot Water

MÁY PHA CÀ PHÊ
HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG

Đặc điểm nổi bật:

19 bar (2 boilers) 

1.8 lít

250g

15 bã

220-240V,50-60Hz/1400W

45*30.2*37

KLM-1601

19 bar (2 boilers) 

Có thể kết nối trực tiếp với nguồn nước

750g

75 bã

220-240V,50-60Hz/1400W

45*30.2*62.5

KLM-1601 PRO

Thao tác 1 chạm cho việc lựa chọn thức uống

Đạt giải thưởng Reddot 2013 về thiết kế trẻ trung theo tiêu 
chuẩn ITALIA.

Sở hữu bằng sáng chế về công nghệ cốt lõi cho máy pha cà phê 
thông minh.

Giải thưởng Plus X và DIY cho thiết kế dễ dàng trong việc sử dụng 
cũng như lựa chọn thức uống.

4 lợi thế về máy Kalerm:

Thưởng thức hương vị Co�ee chỉ bằng 1 nút nhấn

Thao tác 1 chạm để lựa chọn 6 loại thức uống.

Máy có thể sử dụng cho cà phê hạt và cà phê bột, socola 
bột.

Có thể điều chỉnh độ đậm đặc và khối lượng cà phê cho 1 
lần pha.

Chức năng tiết kiệm điện và chức năng thiết lập thời gian 
tự động tắt máy.

2 chức năng tự động vệ sinh, làm sạch nhanh chóng bộ 
phận nhận sữa tươi và cả vòi phân phối thành phẩm, giúp bảo 
đảm vệ sinh an toàn tuyệt đối.

Hệ thống điều khiển thông minh PCBA với việc cảnh báo lỗi 
qua chức năng thông báo thông tin đến người sử dụng trên 
màn hình hiển thị.

Màu sắc

Áp lực bơm

Dung tích bình chứa nước

Dung tích ngăn chứa hạt

Dung tích ngăn chứa bã co�ee

Nguồn điện/Công suất

Kích cỡ (W*D*H cm)
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MÁY PHA CÀ PHÊ
MELITTA CAFINA XT6 

Cà phê

Nước nóng (vòi riêng biệt)

Sữa

Sô-Cô-La

Vòi hơi nước

Số lượng lần pha/giờ

(Tùy thuộc vào nguyên liệu và lượng thức uống cho mỗi loại)

Màn hình cảm ứng TFT 8,4”: Thông tin trên màn hình được hiển thị sắc nét, rõ ràng dưới mọi điều 
kiện ánh sáng khác nhau.

Hệ thống đèn chiếu sáng điện tử, cho phép người dùng thay đổi màu sắc đèn theo sở thích và 
không gian đặt máy.

Vòi phân phối thức uống: Dễ dàng điều chỉnh độ cao để phù hợp với kích cỡ của ly đựng thức uống.

Được sản xuất bằng vật liệu cao cấp của Đức (chủ yếu bằng thép không gỉ), cho phép máy vận 
hành liên tục mà không bị ăn mòn. Hệ thống lưới lọc siêu nhỏ, cho phép điều chỉnh lượng cà phê 
lên tới 20g và đảm bảo việc chiết xuất hương thơm của thức uống một cách tuyệt đối.

Sử dụng hệ thống áp suất biến đổi VPS, áp lực của Piston sẽ được cài đặt riêng cho từng loại cà phê.

Hệ thống quản lý chất lượng cà phê hoàn toàn tự động. Chất lượng cà phê sẽ được theo dõi và tự 
động điều chỉnh.

Kích thước máy nhỏ gọn. 

Phụ kiện cho máy có thể lựa chọn thêm kệ làm ấm ly/tách, tủ giữ lạnh sữa (hoặc kết hợp cả 2), hệ 
thống thanh toán tiền tự động.

Cà phê

Espresso

Cappuccino

Chocolate

Hơi nước/nước nóng (lít/giờ):

Nguồn điện/Công suất

Kích cỡ (W*D*H cm)

150 ly/tách

170 ly/tách 

130 ly/tách

80 ly/tách

25 lít

230V-16A/2800W

30*58*71.5
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Máy xay hạt 900N

Máy xay cà phê vận hành bằng tay

Khả năng chứa: 1,2 kg 

Nguồn điện/công suất: 220V/360W

Kích cỡ (W*D*H cm):  19*29*56

Khu vực để ly/tách bằng thép không gỉ được đặt ngay mặt trên của máy, giúp tiện lợi hơn 

trong việc giữ nóng ly/tách và phục vụ thức uống ở nhiệt độ hoàn hảo.

MÁY PHA CÀ PHÊ
BÁN TỰ ĐỘNG

MÁY XAY CÀ PHÊ
TỰ ĐỘNG - BÁN TỰ ĐỘNG

CENTO 50

Vòi hơi được tích hợp bộ kiểm soát nhiệt độ tự động, giúp kiểm soát nhiệt độ 

thức uống (lựa chọn kèm theo)

Hệ thống dẫn nhiệt cho phép nhiệt độ luôn duy trì một cách ổn định khi áp suất 

trong nồi hơi bị thay đổi đột ngột, tránh ảnh hưởng đến mùi và vị trong quá trình pha 

thức uống.

KICCO

2

11L

 2 vòi hơi + 1 vòi nước nóng

Đen-Trắng

-

220V, 50/60Hz/3150W

 72,2*51,5*49,7

Số lượng Groups

Dung tích nồi hơi

Số lượng vòi

Màu sắc của máy

Lựa chọn kèm theo

Nguồn điện/Công suất

Kích cỡ (W*D*H cm)

CENTO 50 KICCO

2

13.5L

2 vòi hơi + 1 vòi nước nóng

Đen-Đỏ-Trắng

Kiểm soát nhiệt độ vòi tự động, bình đựng sữa tự 
động, đèn trang trí.

220V, 60Hz/3850W

79,3*52,9*53,3

Auto TEApresso là một thiết bị kết hợp giữa việc 

pha trà và cà phê một cách tự động theo tiêu chuẩn 

của ITALY. 

Hệ thống điều khiển tiên tiến đã được kiểm duyệt 

nghiêm ngặt về việc chiết xuất tinh chất của các 

loại trà và cà phê cùng với nhiệt độ lý tưởng được 

thiết lập sẵn, hệ thống sẽ cho ra thức uống ngon chỉ 

trong vòng 1 phút.

TEAPRESSO: MÁY PHA TRUYỀN THỐNG 
CHO TRÀ VÀ CÀ PHÊ 

Dung tích
 nồi hơi

Nguồn điện
/CôngSuất

Kích cỡ 
(W*D*H cm)

2 Groups cà phê

12L

18L

220V/4000W

220V/6000W

76*54*55

97*54*55

2 Groups trà

1 Group trà+ 1 Cà phê

3 Groups cà phê

3 Groups trà

1 Group trà + 2 cà phê

2 Groups trà + 1 Cà phê

TC-202

TC-220

TC-211

TC-303

TC-330

TC-312

TC-321

Số lượng Group

YF-650T2

Máy xay cà phê tự động
Dễ dàng thiết lập lượng cà phê mỗi lần xay 
cho 1 và 2 shot cà phê.

Khả năng chứa: 1.2 kg

Nguồn điện/công suất: 220V/350W.

Kích thước (W*D*H cm): 21*33*56.

M80E

Máy xay cà phê tự động.
Thiết kế sang trọng. Có 2 màu: đen, bạc
Dễ dàng thiết lập lượng cà phê mỗi lần xay 
với màn hình kĩ thuật số
cho 1, 2 và 3 shot cà phê.

Khả năng chứa: 1.2 kg.

Nguồn điện/công suất: 220V/420W.

Kích cỡ (W*D*H cm): 16*29*51
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THIẾT BỊ CHO NGÀNH KINH DOANH
CỬA HÀNG TIỆN LỢI (CVS)

DỊCH VỤ NHÀ HÀNG/ THỨC ĂN NHANH (QSR)

TỦ LÀM ẤM VÀ TRƯNG BÀY THỨC UỐNG ĐÓNG CHAI/LON

TỦ HẤP VÀ TRƯNG BÀY BÁNH BAO 

TỦ TRƯNG BÀY VÀ 
GIỮ NÓNG SẢN PHẨM

Dung Tích: 48 Lon

Số kệ: 3 kệ

Công suất: 240W

Kích cỡ (W*D*H cm): 36*35*67

HSC-48P

Dung Tích: 96 Lon

Số kệ: 4 kệ

Công suất: 320W

Kích cỡ (W*D*H cm): 50*39*88

HSC-96P

Dung Tích: 45 bánh cỡ lớn

Số kệ: 5 kệ

Công suất: 930W

Kích cỡ (W*D*H cm): 38*45*76

SME-5I

Dung Tích: 96 bánh cỡ lớn

Số kệ: 6 kệ

Công suất: 1140W

Kích cỡ (W*D*H cm): 48*55*88

SME-6I-G

Dung Tích: 96 bánh cỡ lớn

Số kệ: 6 kệ

Công suất: 1150W

Kích cỡ (W*D*H cm): 52*54*82

SME-6C-G

TỦ GIỮ NHIỆT THỰC PHẨM ĂN NÓNG

Linh kiện gia nhiệt : Tấm gia nhiệt PTC bằng gốm

Linh kiện chiếu sáng:  Đèn huỳnh quang 18 W x 3

Công suất: 220 V, 50hz/550W

Kích cỡ (W*D*H cm): 87*52*70  

CS-200H

Nhiệt độ bảo quản lên đến trên 60 C

Phù hợp với quy định quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm

Bốn mặt bằng kính kèm đèn chiếu sáng trưng bày

Hiệu năng nhiệt điện cao, tăng nhiệt nhanh chóng

Kèm theo CB chống rò điện, an toàn khi sử dụng
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Nồi chứa thực phẩm được thiết kế bằng hợp kim đúc hoặc thép không gỉ và có nhiều kích cỡ khác nhau.

Với những tấm ngăn được thiết kế tách biệt, thuận tiện hơn trong việc vệ sinh và sắp xếp thực phẩm bên trong 

nồi chứa.

Bảng điều khiển bằng điện tử hoặc núm xoay đa chiều tách biệt giữa 2 nồi chứa, giúp dễ dàng trong việc điều 

chỉnh nhiệt độ theo nhóm thực phẩm đã và chưa qua chế biến.

Lựa chọn kèm theo:

1. Miếng chắn bụi trong suốt

2. Bảng tên và giá sản phẩm

MÁY LÀM LẠNH VÀ PHÂN PHỐI
THỨC UỐNG ĐÁ TUYẾT SLUSH MACHINE

MÁY GIỮ NÓNG SẢN PHẨM
ODEN COOKER

1,2,3

11L/thùng

Trắng-Đen

Tự động/thủ công

220V-50Hz/425W/880W/1400W

20*58*87 / 40*58*87 / 60*58*87

2,3

12L/thùng

Xanh

Thủ công

220V-50Hz/800W/1000W

39*51*82 / 58.5*51*82

Số lượng thùng chứa

Dung tích

Màu sắc

Chế độ rã đông

Nguồn điện/Công suất

Kích cỡ (W*D*H cm)

Dung Tích: 5L*2
Công Suất: 1600W
Bộ điều khiển: Núm xoay đa chiều
Vật liệu nồi chứa thực phẩm:
Thép không gỉ
Kích cỡ (W*D*H cm): 35*45*28

FC-5-20B 
Dung Tích: 12L*2
Công Suất: 3000W
Bộ điều khiển: Núm xoay đa chiều
Vật liệu nồi chứa thực phẩm:
Thép không gỉ /Hợp kim đúc
Kích cỡ (W*D*H cm): 61,5*47*26,1.

FC30D-2-A224
Dung Tích: 12L*2
Công Suất: 1600W
Bộ điều khiển: Bảng điều khiển điện tử
Vật liệu nồi chứa thực phẩm: 
Thép không gỉ /Hợp kim đúc
Kích cỡ (W*D*H cm): 61,5*47*26,1.

FFC30D-2-A224

Nina K soft

Công nghệ I-TANK giúp làm lạnh nhanh, giảm độ ngưng tụ của nước 
ở xung quanh thành thùng.

Công nghệ đèn LED ánh sáng lạnh Cold Lighting 

Giảm thiểu điện năng lên tới 60%.

Chức năng thiết lập chương trình tự động cho quá trình vận hành 
theo ngày và tuần.

Màn hình bằng cảm ứng điện dung (hoặc cơ học)

I-PRO

Frosty là máy phân phối thức uống đá tuyết truyền thống theo tiêu 
chuẩn Italy

Làm lạnh nhanh, giảm độ ngưng tụ của nước ở xung quanh thành 
thùng.

Hệ thống khung trộn kép ngăn ngừa sự tích tụ đá

Thùng chứa lớn với lựa chọn thùng chứa đôi hoặc thùng chứa ba

Màn hình điều khiển cơ học

FROSTY DREAM FD122

Bên trong chảo, dạng tấm ngăn di động

Chảo cỡ nhỏ (5L)  Chảo cỡ lớn (12L)

Máy phân phối sản phẩm lạnh (kem, 
thức uống đá tuyết)

Thiết kế nhỏ gọn, nhẹ với khung 
chống cháy ABS và Polycarbonate    
đặc biệt

Kích thước thùng chứa nhỏ gọn cho 
phép thường xuyên thay đổi sản phẩm 
bên trong, giúp đảm bảo độ tươi của 
sản phẩm

Máy làm kem tươi K soft

Thiết kế thu hút, kích thước nhỏ gọn, 
phù hợp với không gian nhỏ

Vận hành êm ái

Số lượng thùng chứa 1/ 2/ 3

Dung tích 2L/thùng

Phương pháp làm mát Không khí

Bảng điều khiển Điện tử với đèn LED

Công suất 270W/ 500W/ 640W

Nguồn điện 220V-50Hz

Kích thước (W*D*H cm) 13*37.5*45.5/28*38.75*47.75/
 41.5*40.5*56

Số lượng thùng chứa 1

Dung tích 3.5L thùng lạnh bên trên + 1L xi lanh đông lạnh

Phương pháp làm mát Không khí

Khả năng sản xuất 5kg/h

Kích thước (W*D*H cm) 70*24*57

Nguồn điện/công suất 220V/50Hz/900W

Bảo quản sản phẩm Tự động

Màu sắc Kim loại, trắng và đen
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Số lượng vòi: 2 vòi

Nguyên liệu cho máy: Bag-in-Box

Nguồn điện/Công suất: 220V/1780W

Kích cỡ (W*D*H cm): 40*60*80

FBD-GD

Số lượng vòi: 2 vòi

Nguyên liệu cho máy: Bag-in-Box

Nguồn điện/Công suất: 220V/4400W

Kích cỡ (W*D*H cm): 44*83*106

FBD-562

Số lượng vòi: 3 vòi

Nguyên liệu cho máy: Bag-in-Box

Nguồn điện/Công suất: 220V/4400W

Kích cỡ (W*D*H cm): 52*83*106

FBD-563

Dung tích: 20 lít*1 bình

Nguồn điện/Công suất:

220V, 50Hz/160W

Kích cỡ (W*D*H cm): 31*37*71

Drink Magic 20-L

MÁY PHÂN PHỐI THỨC UỐNG
ĐÁ TUYẾT CÓ CO2

Dung tích: 09 lít*2 bình

Nguồn điện/Công suất:

220V, 50Hz/250W

Kích cỡ (W*D*H cm): 

29*44*65

FD-042

Dung tích: 09 lít*4 bình

Nguồn điện/Công suất:

220V, 50Hz/400W

Kích cỡ (W*D*H cm): 

52*40*65

FD-084

Dung tích: 18 lít*2 bình

Nguồn điện/Công suất:

220V, 50Hz/550W

Kích cỡ (W*D*H cm): 

46*40*71

FD-102

Dung tích: 18 lít*3 bình

Nguồn điện/Công suất:

220V, 50Hz/775W

Kích cỡ (W*D*H cm): 

66*40*71

FD-153

MÁY LÀM LẠNH
VÀ PHÂN PHỐI
THỨC UỐNG TRÁI CÂY Thức uống trái cây có gas đông lạnh là một 

trong những loại thức uống đặc biệt nhất 
để xây dựng lợi nhuận cũng như tạo sự hài 
lòng cho khách hàng. 

Thùng chứa lớn kết hợp khả năng làm lạnh 
trực tiếp giúp máy có thể cung cấp thức uống 
liên tục.

Với nhiều model khác nhau, việc tăng số 
lượng vòi trong một máy giúp tăng sự lựa 
chọn về hương vị của thức uống.

Máy phân phối thức uống Drink Magic được 
thiết kế cho việc làm lạnh và phân phối tất 
cả các loại nước giải khát từ trà và co�ee đến 
sữa và các loại nước trái cây tự nhiên.

Ngoài ra, máy được trang bị đầu vòi đặc biệt 
kết hợp với bộ làm lạnh có dung tích lớn, có 
thể phân phối thức uống trái cây ép, thức 
uống thể thao với hàm lượng dinh dưỡng 
cao.

Máy làm kem tươi Spaceman 6234A được thiết kế nhỏ gọn và tiện 
dụng với 2 hương vị kem khác nhau 

Bảng điều khiển kỹ thuật số với bộ vi xử lý cho phép cài đặt và bổ sung 
thêm các chức năng 

Lập trình tự động: cho phép chuyển đổi linh hoạt các chế độ sử dụng 

Sử dụng phễu khuấy: đảm bảo tính nhất quán của sản phẩm 

Khởi động nhẹ nhàng, làm giảm tiếng ồn và áp lực lên máy 

Dễ dàng vệ sinh và khả năng làm lạnh nhanh 

Kiểm soát tốc độ phân phối sản phẩm 

Chức năng bảo vệ xi lanh tránh đóng băng

Máy làm kem tươi chất lượng cao Spaceman 6218 được thiết 
kế nhỏ gọn, sang trọng mang đến sự đơn giản trong sử dụng 

Khả năng làm lạnh nhanh với mức tiêu thụ điện năng thấp 

Duy trì nhiệt độ sản phẩm ổn định dưới 4.40C (400F) Van 
đóng tự động: hạn chế sự rò rỉ của sản phẩm 

Kiểm soát tốc độ phân phối sản phẩm 

Chức năng bảo vệ xi lanh tránh đóng băng 

Spaceman 6218 Spaceman 6234A

Model 6218 6234A

Số hương liệu 1 2

Xi lanh đông 1 x 1.7L 2 x 1.2L

Hỗn hợp trộn 1 x 8.0L 2 x 8.0L

Khả năng cung cấp (80g) 200 lượt/giờ 280 lượt/giờ

Kích thước (W*D*H cm) 44*70*72.2 44.4*81*89.7

Nguồn điện/công suất 220V/50Hz/2000W 220V/50Hz/1800W
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Được ví như mô hình nhà máy sản xuất nước ngọt 
tươi thu nhỏ.

Được thiết kế với hình dạng hiện đại, nhỏ gọn, màu sắc hài hòa bắt 
mắt cùng với van điều khiển dòng chảy thông minh của Lancer.
 
 Bridge Tower phục vụ tới 10 loại thức uống bằng việc chạm vào logo 
được hiển thị trên màn hình.

Số lượng van: Tích hợp trong 1 van

Làm lạnh: Máy nén

Công suất: 220W 

Kích cỡ (W*D*H cm): 32.5*44*61

BRIDGE TOWER 

Máy IBD 4500 với dung tích thùng chứa đá lên đến 82kg, phía trên 
đỉnh máy được thiết kế để có thể kết hợp cùng với máy sản xuất đá, 
giúp người dùng có thể tự phục vụ nước uống một cách dễ dàng và 
thuận tiện.
Để tối ưu hóa hoạt động của máy IBD 4500, máy sản xuất đá của 
Hoshizaki được khuyên dùng

Số lượng van: 6 van

Làm lạnh: Máy nén

Công suất: 345W

Kích cỡ (W*D*H cm): 56*77.5*86.4

IBD 4500 22’

Số lượng van: 4-5 van

Làm lạnh: Máy nén

Công suất: 850W

Kích cỡ (W*D*H cm): 43*65*66

MAX-ONE

Số lượng van: 5 van

Làm lạnh: Máy nén

Công suất: 850W

Kích cỡ (W*D*H cm): 50*73*70

MAX-II

Số lượng van: 5-6 van

Làm lạnh: Máy nén

Công suất: 850W

Kích cỡ (W*D*H cm): 43*65*66

DELTA-III

Số lượng van: 6 van

Làm lạnh: Máy nén

Công suất: 10W

Kích cỡ (W*D*H cm): 60*60*92

L-2306

MÁY PHÂN PHỐI
NƯỚC NGỌT TƯƠI (Có CO2)

VINSERVICE là thương hiệu của Italy với hơn 40 năm dẫn đầu về máy phân phối 
Rượu/Bia đã được làm lạnh với dung tích lớn và khả năng phân phối thức uống 
lạnh nhanh bằng phương pháp “kéo vòi”.

Trong những năm gần đây, VINSERVICE đã mở rộng thị trường trên hơn 100 
quốc gia trên thế giới. Những thương hiệu quốc tế như Heineken, Budweiser, 
Pilsner Urquell, Coca-cola, PepsiCo, Carlsberg… đã và đang sử dụng thiết bị để 
phân phối thức uống nhằm duy trì chất lượng và tăng sự sang trọng cho thức 
uống.

Công suất máy nén: 1/8 HP

Khí gas làm lạnh: R134A

Công suất làm lạnh: 12 lít

Dung tích thùng đá: 5 lít

Dung tích làm lạnh/giờ: 25 lít

Khả năng cung cấp đồ uống/phút: 200cc*2 ly

Nhiệt độ thức uống ban đầu – sau quá trình làm lạnh:

25 độ - 4~6 độ

Nguồn điện/Công suất: 220V-50Hz/301W

Kích cỡ (W*D*H cm): 28*75*49,5

Công suất máy nén: 1/4 HP

Khí gas làm lạnh: R404A

Công suất làm lạnh: 25 lít

Dung tích thùng đá: 10 lít

Dung tích làm lạnh/giờ: 48 lít

Khả năng cung cấp đồ uống/phút: 200 cc*4 ly

Nhiệt độ thức uống ban đầu – sau quá trình làm lạnh: 

25 độ - dưới 2 độ

Nguồn điện/Công suất: 220V-50Hz/758W

Kích cỡ (W*D*H cm): 36,5*56,5*50

Counter Top 3 vòi-TOP 25 Bộ phân phối thức uống lạnh-HE60

1200mm
4.72In

95mm
3.74In

80mm
3.14In

60mm
2.36In

415mm
16.33In

FLUTE

LUCKY

MÁY PHÂN PHỐI
BIA/RƯỢU LẠNH (LẮC-XÊ)

Tiết kiệm tối đa không gian và giá thành kinh    
doanh nước uống.
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WITH BRITA PROFESSIONAL.
Make water from a proven ¡ltraion systerm
your restaurant’s secret ingredent.

THINK YOUR WATER

THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC

Nước sinh hoạt chứa nhiều loại tạp chất, vi khuẩn, mùi và vị lạ làm 
ảnh hưởng đến sức khoẻ cũng như chất lượng của nước.
BRITA có thể giải quyết nhờ vào:

1. Lớp lọc thô: loại bỏ các loại hạt lơ lửng, 
hạt thô có trong nước.

2. Lớp lọc trao đổi i-on giúp giảm độ cứng 
carbonate. Bộ trao đổi ion sẽ loại bỏ các 
kim loại nặng, độ cứng cũng như vôi có 
trong nước.

3. Lớp lọc than hoạt tính giúp loại bỏ các 
tạp chất, vi khuẩn có hại và loại bỏ bỏ mùi 
hôi, vị không mong muốn.

4. Lớp lọc siêu mịn sẽ giữ lại các hạt có lợi 
và các khoáng chất tốt cho sức khỏe. 
Giúp nước sẽ sạch hoàn toàn và có thể sử 
dụng trực tiếp để uống.

Lợi ích mà bộ lọc mang lại:

1. Hệ thống lọc nhỏ gọn nhưng đảm nhiệm nhiều chức năng:
+ Ngăn chặn việc tạo vôi, loại bỏ các chất gây ra nước cứng.
+ Loại bỏ mùi và vị không mong muốn.
+ Tách các loại hạt trong nước và giữ lại muối natri tốt cho sức khỏe.

2. Lõi than hoạt tính:
+ Giảm các loại tạp chất hữu cơ, clo, loại bỏ màu có trong nước.
+ Cải thiện mùi, vị của nước uống.

3. Sau khi lọc tạp chất:
+ Cải thiện chất lượng nước một cách tuyệt đối.
+ Tăng tuổi thọ của máy cũng như chất lượng pha chế thức uống.
+ Tiết kiệm chi phí dịch vụ, bảo trì, thay thế
+ Mang lại sự hài lòng và niềm tin cho người sử dụng.

Bộ lọc nước mềm cao cấp từ Đức

Lọc toàn diện

1,900L

2 ~ 8.6 bar

60L/giờ

4 ~ 30 ° C

11,9*10,8*26,5 

Lọc toàn diện

4,766L

2 ~ 8.6 bar

60L/giờ

4 ~ 30 ° C

11,7*10,4*41,7

Lọc toàn diện

7,917L

2 ~ 8.6 bar

60L/giờ

4 ~ 30 ° C

12,5*11,9*46,4

Lọc toàn diện

13,458L

2 ~ 8.6 bar

100L/giờ

4 ~ 30 ° C

14,9*14,9*55,3

Chức năng

Mức tiêu thụ nước tối đa

Áp lực nước yêu cầu

Lưu lượng nước phân phối

Nhiệt độ nước yêu cầu

Kích cỡ (W*D*H cm)

C500C300C150C50

Lọc toàn diện

22,760L

2 ~ 8.6 bar

100L/giờ

4 ~ 30 ° C

18,4*18,4*55,3 

Dành riêng cho Co�ee

5,690L

2 ~ 8.6 bar

100L/giờ

4 ~ 30 ° C

14,9*14,9*55,3

Dành riêng cho Co�ee 7,917L

2 ~ 8.6 bar

60L/giờ

4 ~ 30 ° C

11,9*10,8*26,5

lọc hạt Micro ¡ltration 0.5um

10.000L

2 ~ 8.6 bar

100L/giờ

4 ~ 30 ° C

10,9*9,3*23,8

Chức năng

Mức tiêu thụ nước tối đa

Áp lực nước yêu cầu

Lưu lượng nước phân phối

Nhiệt độ nước yêu cầu

Kích cỡ (W*D*H cm)

C1000 ACFresh C50Finest C500C1100
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The BevGuard® được thành lập năm 2004 về việc phát triển và sản 
xuất các thiết bị xử lý nước cho ngành công nghiệp đồ uống. Sản 
phẩm được sử dụng rộng khắp tại các hệ thống chuỗi thức ăn lớn 
tại Mỹ.

Bằng việc sử dụng lõi than hoạt tính kết hợp cùng khả năng lọc các 
loại vi khuẩn, tạp chất có kích cỡ siêu nhỏ 0,5 micron, tạo hiệu quả 
xử lý lớn nhất. Bộ lọc Carbon hoạt tính đã qua thử nghiệm Prop65, 
đảm bảo độ an toàn của nước đối với người sử dụng.

BỘ LỌC NƯỚC CHUYÊN DỤNG 
CHO NGÀNH ĂN - UỐNG TỪ MỸ 

Khả năng cung cấp: 109777 L

Lưu lượng: 7.57 LPM

Kích thước lọc: 0.5 micron

Áp lực nước yêu cầu: 8.6 bar (maximum)

3200
Khả năng cung cấp: 109777 L

Lưu lượng: 15.14 LPM

Kích thước lọc: 0.5 micron

Áp lực nước yêu cầu: 8.6 bar (maximum)

3200 Single Head

Khả năng cung cấp: 109777 L X2

Lưu lượng: 22.1 LPM

Kích thước lọc: 0.5 micron

Áp lực nước yêu cầu: 8.6 bar (maximum)

3200 Twin Head
Khả năng cung cấp: 109777 L X3

Lưu lượng: 7.95 LPM

Kích thước lọc: 0.5 micron

Áp lực nước yêu cầu: 8.6 bar (maximum)

3200 Triple Head

Nguồn
nước

Bơm
tăng

áp

Máy pha trà

Máy Latte

Bộ xử lí nước BGE

Nước chưa qua phiên lọc, 
sử dụng cho bồn rửa và mục đích khác

Máy nước nóng Vòi nước uống
 sinh hoạt

Máy sản xuất đá

Nồng độ ozone: + 0.3ppm-2000 lít/giờ

Nguồn điện/Công suất: 220V,50Hz/900W

Áp lực nguồn nước vào: 1 ~ 7 kg/cm2

Áp lực nguồn nước ra: 0.1~0.3 kg/cm2

Nhiệt độ nước:  5 ~ 30 độ

Kích cỡ (W*D*H cm): 40*70*70,9

CDS

Nồng độ ozone: 0.5-6.0ppm-300 lít/giờ

             1.0-8.0ppm-120 lít/giờ

Nguồn điện/Công suất: 220V,50Hz/60W (chế độ chờ 30W)

Áp lực nguồn nước vào: 3 ~ 7 kg/cm2

Áp lực nguồn nước ra: Nhỏ hơn áp lức nước vào

Nhiệt độ nước:  5 ~ 30  độ

Kích cỡ (W*D*H cm): 30*16,5*40

CSS

Nồng độ ozone: 0.5-10.0ppm-300 lít/giờ

Nguồn điện/Công suất:220V,50Hz/60W

(chế độ chờ 30W)

Áp lực nguồn nước vào: 3 ~ 7 kg/cm2

Áp lực nguồn nước ra: 0.1~0.3 kg/cm2

Nhiệt độ nước:  5 ~ 30 độ

Kích cỡ (W*D*H cm): 30*16,5*40

IBDS

Nồng độ nước hydro: 1,000 - 1,200 ppb.

Dung tích: 1,800ml.

Nguồn điện/Công suất: AC 100V, 50Hz, 200W

Độ tinh khiết hydro: 99.999%.

Nhiệt độ: 3 mức (50OC, 65OC, 80OC).

Kích thước (W*D*H cm): 18.5*29*33 

EOS - 7150 - HG

Giải pháp vệ sinh hoàn hảo trong việc loại bỏ hoàn toàn các loại vi 
khuẩn độc hại tại nhiều khu vực như hộ gia đình, nhà bếp thương mại, 
nhà bếp công nghiệp nhẹ, nhà hàng, khách sạn, phòng tập thể dục, 
bệnh viện-phòng khám, câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe, khu ăn uống, 
kho đông lạnh….

Với Biosure, Ozone được hòa trộn trong nước giúp loại bỏ vi khuẩn, 
màng sinh học và vi sinh vật trong thực phẩm và trong môi trường 
nhanh gấp 3000 lần so với sử dụng Chlorine. 

Biosure có thể cung cấp lưu lượng nước lớn với mức độ Ozone trong 
nước có thể lên tới 8 ppm

Biosure sử dụng công nghệ điện phân mới nhất với hơn 40 bằng 
sáng chế trong việc đáp ứng mọi tiêu chuẩn về VSATTP và chất 
khử trùng thân thiện với môi trường (theo tiêu chuẩn HACCP).

MÁY CUNG CẤP
OZONE BIOSURE

Lưu lượng Hydrogen: 90 lít/giờ (1.5 lít/phút)

Lưu lượng ozone:  180 lít/giờ (3 lít/phút)

Nồng độ hydrogen: 1.1-1.2 ppm

Nồng độ ozone: 1.0-4.0 ppm

Áp lực nguồn nước vào: 1 ~ 7 Kg/cm2

Nguồn điện/Công suất: 220V,50Hz/30-45W

Nhiệt độ nước:  5 ~ 30  độ

Kích cỡ (W*D*H cm): 30*16,5*40

Máy tạo oxy hydro HOS
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FD-051

MÁY SẢN XUẤT ĐÁ 
HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG

Kích cỡ (W*D*H mm): Có 4 cỡ đá: 25x25x23 / 28x28x23 / 
28x28x32 / 48x48x58.

Đặc điểm:  Đá được sản xuất từng viên tách biệt, đá sạch và cứng.

Lợi thế khi sử dụng máy đá Hoshizaki

44kg

83kg

15kg 66*57*(69,5+13,2)

100,4*60*(70+10)

220V-50Hz
/310W

220V-50Hz
/630W

38kg

IM-45CA

200kg 144kg 56*63,9*188,6
(Đã gồm thùng đá B-301SA)

220V-50Hz
/950W

IM-220AA

IM-100CNE

Sản lượng/ngàyLoại máy
Dung tích 
thùng đá

Nguồn điện
/Công suất

Kích cỡ 
(W*D*H cm)

Đá bán nguyệt (Crescent Ice)

Kích cỡ (W*D*H mm): 38x30x13

Đặc điểm: Đá được sản xuất từng viên 
tách biệt, đá cứng, sạch và trong suốt.

Đá vảy và đá hạt (Flake Ice and Nugget 
Ice) 

Kích cỡ: tương đương đầu ngón tay út

Đặc điểm: Khô, cứng, giữ lạnh nhanh, 
được sản xuất liên tục.

Đá vuông (Cube Ice)

IM-220AAIM-45CA IM-100CNE

Đa dạng về năng suất sản phẩm (lên đến hơn 500kg/ngày) 

Chu kỳ sản xuất đá ít hơn với sản lượng đá được sản xuất ra 
cao hơn, giúp tăng tuổi thọ của máy  

Đá sạch, tinh khiết và lâu tan hơn

Flake Ice Nugget Ice

Hệ thống sản xuất đá dọc Thiết kế bằng thép không 
gỉ 304

Đèn chỉ thị cảnh báo tự 
động. Làm mát bằng nước 

hoặc không khí

* Reset

* High Pressure

* Alarm

* Bin Full

* Ice Making

* On/O�

Lưới lọc gió cho dàn ngưng 
máy đá 1 cụm

Full cube (9-10gram)

Kích cỡ (W*D*H mm): 22*22*22

110kg

160kg

không khí 220V,50Hz,10A/
950W

55,8*61*60,9
Không bao gồm 

thùng đá

55,8*61*60,9
Không bao gồm 

thùng đá

220V,50Hz,16A/
1250W

Tự động vệ sinh, 
Bộ tản nhiệt nằm ở 

đỉnh máy

Tự động vệ sinh, 
Bộ tản nhiệt nằm ở 

đỉnh máy
không khí

CM308AS

146kg/165kg
không khí

/Nước
220V,50Hz,16A/

1000W

76*62*57,5
Không bao gồm 

thùng đá

Xếp chồng 2 đầu máy 
lên nhauCM458AS

210kg/255kg
không khí

/Nước
220V,50Hz,16A/

1600W

76*62*57,5
Không bao gồm 

thùng đá

Xếp chồng 2 đầu máy 
lên nhauCM608AS

365kg/395kg
không khí

/Nước
220V,50Hz,30A/

2500W

76*62*80
Không bao gồm 

thùng đá

Xếp chồng 2 đầu máy 
lên nhauCM1008AS

CM508AS

Sản lượng/ngàyLoại máy
Phương pháp

 làm mát
Tính năng 

nổi bật
Nguồn điện
/Công suất

Kích cỡ 
(W*D*H cm)

MÁY SẢN XUẤT ĐÁ VUÔNG 
HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG

Có thể xếp chồng 2 máy lên 
nhau để tăng công suất

* Tiết kiệm không gian
* Máy không cần khoảng trống xung quanh vì khí 
nóng sẽ được giải phóng từ đỉnh của máy, giúp tiết 
kiệm diện tích cho không gian đặt máy
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Giúp tiết kiệm được nguyên liệu pha chế nhờ vào hình 
dạng của viên đá 
Chế độ tự khởi động lại sau khi mất điện



144kg

217kg

348kg

55,9*82*(101,6+9)

76,2*82*(101,6+9)

121,92*82*(101,6+9)

B-301SA

B-501SA

B-801SA

Dung tích thùngLoại máy Kích cỡ 
(W*D*H cm)

THÙNG CHỨA ĐÁ 

209 ly/giờ (40g/ly)

120kg

4kg 35*58,5*(76,5+5)

64*60*80

220V-50Hz
/480W

220V-50Hz
/640W

32kg

DCM-120KE

225kg 144kg
56*70*189,1

(Đã gồm thùng đá B-301SA)
220V-50Hz

/1000WFM-300AKE-N

FM-150KE-N

Sản lượng/ngàyLoại máy Dung tích
thùng đá

Nguồn điện
/Công suất

Kích cỡ 
(W*D*H cm)

72kg

248kg

Không khí/Nước 60.5*71.9*84.2
Thùng đá tích hợp

56*62.5*61
Không bao gồm thùng đá

220v,50Hz
412W

220v,50Hz
/1030W

Không khí/Nước

KM-80B

496kg Không khí/Nước
121,92*62.5*61

Không bao gồm thùng đá
220v,50Hz
/1030W*2

616kg Không khí/Nước 122.5*69.7*64.3
Không bao gồm thùng đá

220v,50Hz
4.52 kwhKM-1301SAJ-E 

KMD-270AA DUAL

KMD-270AA

Sản lượng/ngàyLoại máy Phương pháp
 làm mát

Nguồn điện
/Công suất

Kích cỡ 
(W*D*H cm)

B-301SA B-501SA B-801SA

DCM-120KE FM-150KE-N FM-300AKE-N

KM-80B KMD-270AA KMD-270AA DUAL KM-1301SAJ-E 

Ngăn lạnh

Ngăn đông

Ngăn lạnh + Đông

593L

593L

280L(Đông)
+ 260 (Lạnh)

220v, 50hz/370W

220v, 50hz/600W

220v, 50hz/1030W

70*81*(190+15)

70*81*(190+15)

70*80*205

HRW-77LS4

HFW-77LS4

HRF-78MA-S

Chức năng Dung tíchLoại máy
Kích cỡ 

(W*D*H cm)
Điện năng
/Công suất

Chức năng Dung tíchLoại máy
Kích cỡ 

(W*D*H cm)
Điện năng
/Công suất

Chức năng Dung tíchLoại máy
Kích cỡ 

(W*D*H cm)
Điện năng
/Công suất

TỦ LẠNH ĐỨNG, BÀN LẠNH,
BÀN SALAD

Khả năng làm lạnh hiệu quả với hệ thống xả đông cải tiến.

Máy hoạt động bền bỉ và không gây ra tiếng ồn.

Các cạnh máy được thiết kế bo tròn, dễ dàng hơn trong việc vệ 
sinh máy.

Bộ đốt nóng nước xả được tích hợp sẵn trong máy

Cửa có chế độ tự động đóng, giúp giảm tiêu thụ điện năng.

Chân máy có thể điều chỉnh.

Ngăn lạnh (Đông)

Ngăn lạnh (Đông)

Ngăn lạnh (Đông)

119L

295L

404L

220v, 
50hz/N/A

220v, 50hz/360W

220v, 50hz/360W

90*75*(70+10)

120*75*(70+15)

150*75*(70+15)

RTC-90MDA

RTW-120LS4

RTW-150LS4

Ngăn lạnh (Đông) 511L 220v, 50hz/450W 180*75*(70+15)RTW-180LS4

Ngăn lạnh 1042L 220v, 50hz/650W 120*81*(205+15)HRW-127LS4

Ngăn đông 1042L 220v, 50hz/780W 120*81*(205+15)HFW-127LS4

Ngăn lạnh + Đông 454L(Đông)
+ 454 (Lạnh)

220v, 50hz/1140W 120*80*205HRF-128MA-S

Chức năng chính:
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SPA0403 SPA0903

54,5*55*85

100

1+1

Điện tử

-18 độ ~ -24 độ C

70,5*55*85

150

1+1

Điện tử

-18 độ ~ -24 độ C

90,5*55*85

200

1+1

Điện tử

-18 độ ~ -24 độ C

96*70*85

260

1+1

Điện tử

-18 độ ~ -24 độ C

100W 115W 125W 140W

SNH-0105 SNH-0155 SNH-0205 SNH-0265
Kích cỡ 
(W*D*H cm)

Tổng dung tích (lít)

Số giỏ + số ngăn

Điều chỉnh nhiệt độ

Nhiệt độ làm lạnh

WATT

112*70*85

350

1+1

Điện tử

-18 độ ~ -24 độ C

130*70*85

450

1+1

Điện tử

-18 độ ~ -24 độ C

164*70*86,5

600

1+1

Điện tử

-18 độ ~ -24 độ C

115W 180W 230W

SNH-0355 SNH-0455 SNH-0605

Kích cỡ 
(W*D*H cm)

Tổng dung tích (lít)

Số giỏ + số ngăn

Điều chỉnh nhiệt độ

Nhiệt độ làm lạnh

WATT

56*51*166

267

60

4

0 ~ 7 độ C

56*51*176

280

63

4

0 ~ 7 độ C

62*51*186

335

76

5

0 ~ 7 độ C

195W/1.18A 215W/1.33A 288W/1.4A

SPA0253 SPA0303 SPA0353

Kích cỡ 
(W*D*H cm)

Tổng dung tích (lít)

Trọng lượng (kg)

Số ngăn

Nhiệt độ làm lạnh

WATT/AMP

62x51x200

378

82

5

0 ~ 7 độ C

124x51x202

810

160

10

0 ~ 7 độ C

309W/2.04A 309W/2.21A

SPA0403 SPA0903

Kích cỡ 
(W*D*H cm)

Tổng dung tích (lít)

Trọng lượng (kg)

Số ngăn

Nhiệt độ làm lạnh

WATT/AMP

SPA0303 SPA0353

SNQ0403

SNC 0143 SNC 0283 SNC 0353

Kích thước  (W*D*H cm) 61.5*69*83 105*69.5*86 122.5*69.5*86

Tổng dung tích (lít) 142 270 330

Số giỏ 1 4 5

LED Có Có Có

Cửa  Cửa trượt, có khóa Cửa trượt, có khóa Cửa trượt, có khóa

Nhiệt độ làm lạnh  -18°C ~ -22°C -18°C ~ -22°C -18°C ~ -22°C

Nguồn điện/Công suất 220v,50Hz,210W 220v,50Hz,253W 220v,50Hz,253W

SNC 0433 SNC 0513

Kích thước (W*D*H cm) 149.5*69.5*86 162*69.5*89

Tổng dung tích (lít) 420 520

Số giỏ 6 6

LED Có Có

Cửa  Cửa trượt, có khóa Cửa trượt, có khóa

Nhiệt độ làm lạnh  -18°C ~ -22°C -18°C ~ -22°C

Nguồn điện/Công suất 220v,50Hz,330W 220v,50Hz,330W
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