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RB-7012E-ZB

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

CHỨC NĂNG:

ĐẶC ĐIỂM/
CẤU TẠO VẬT LIỆU:

Kích thước: W710 x D410 x H58mm
Kích thước lắp đặt: W680 x D380mm
Công suất:  4400W - 220V - 50Hz
Trọng lượng: 7,4 Kg

9 cấp nhiệt tùy chỉnh tương ứng mức công suất khác nhau.
Kết hợp cài đặt thời gian (từ 1-99 phút).
Dual radiant zone. 
Chống quá dòng, quá nhiệt, tự ngắt khi đạt nhiệt độ cài đặt / tự ngắt theo thời 
gian cài đặt / thời gian hoạt động mặc định theo công suất, khóa trẻ em (khóa 
chức năng), đèn báo nhiệt mặt bếp.
Màn hình hiển thị chế độ hoạt động.

Mặt bếp bằng kính Ceramic.
Khung sườn bằng thép mạ kẽm.
Công nghệ phát nhiệt: Hồng ngoại.
Điều khiển cảm ứng.
Số lò: 2 lò nấu.

Sản phẩm nhập khẩu

Xuất xứ: Trung Quốc



RB-7013E-CB

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

CHỨC NĂNG:

ĐẶC ĐIỂM/
CẤU TẠO VẬT LIỆU:

Kích thước: W710 x D410 x H50mm
Kích thước lắp đặt: W680 x D380mm
Công suất:  5200W -  220V - 50Hz
Trọng lượng: 7,4 Kg

9 cấp nhiệt tùy chỉnh tương ứng mức công suất khác nhau.
Kết hợp cài đặt thời gian ( từ 1-99 phút).
Dual radiant zone.
Chống quá dòng, quá nhiệt, tự ngắt khi đạt nhiệt độ cài đặt / tự ngắt theo thời 
gian cài đặt / thời gian hoạt động mặc định theo công suất, khóa trẻ em (khóa 
chức năng), đèn báo nhiệt mặt bếp.
Màn hình hiển thị chế độ hoạt động..

Mặt bếp bằng kính Ceran (SCHOTT).
Khung sườn bằng thép mạ kẽm.
Công nghệ phát nhiệt: Hồng ngoại.
Điều khiển cảm ứng.
Số lò: 3 lò nấu.

Sản phẩm nhập khẩu

Xuất xứ: Trung Quốc
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

CHỨC NĂNG:

ĐẶC ĐIỂM/
CẤU TẠO VẬT LIỆU:

Kích thước: W780 x D520 x H41mm
Kích thước lắp đặt: W750 x D490mm
Công suất:  6000W- 220V-50Hz
Trọng lượng: 11Kg

9 cấp nhiệt tùy chỉnh tương ứng mức công suất khác nhau.
Dual radiant zone.
Chống quá dòng, quá nhiệt, tự ngắt khi đạt nhiệt độ cài đặt, khóa trẻ em (khóa 
chức năng), đèn báo nhiệt mặt bếp.
Màn hình hiển thị chế độ hoạt động.

Mặt bếp bằng kính Ceran (SCHOTT).
Khung sườn bằng thép mạ kẽm.
Công nghệ phát nhiệt: Hồng ngoại.
Điều khiển cảm ứng.
Số lò: 4 lò nấu.

RB-7104E-CB
Sản phẩm nhập khẩu

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ



12 - 13

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẶC ĐIỂM/ CẤU TẠO VẬT LIỆU:

Mặt bếp bằng kính Ceramic.
Khung sườn bằng thép mạ kẽm.
Công nghệ phát nhiệt: Hồng ngoại.
Điều khiển cảm ứng.
Số lò: 2 lò nấu.

9 cấp nhiệt tùy chỉnh tương ứng mức công suất khác nhau.
Kết hợp cài đặt thời gian ( từ 1-99 phút).
Tạm ngưng hoạt động (30 phút).
Chống quá dòng, quá nhiệt, tự ngắt khi đạt nhiệt độ cài đặt 
/ tự ngắt theo thời gian cài đặt / thời gian hoạt động mặc 
định theo công suất, khóa trẻ em (khóa chức năng) đèn 
báo nhiệt mặt bếp.
Màn hình hiển thị chế độ hoạt động.

RB-3012E-ZB

Kích thước: W310 x D520 x H50mm
Kích thước lắp đặt: W270 x D490mm
Công suất: 3000W - 220V - 50Hz
Trọng lượng: 4,3Kg.

CHỨC NĂNG: Xuất xứ: Trung Quốc

Sản phẩm nhập khẩu



THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

CHỨC NĂNG:

ĐẶC ĐIỂM/
CẤU TẠO VẬT LIỆU:

Kích thước: W580 x D510 x 66,4 mm
Kích thước lắp đặt: H558 x D488  x R20mm
Công suất:  6000W - 220V - 50Hz
Trọng lượng: 9,9 Kg

9 cấp nhiệt tùy chỉnh tương ứng mức công suất khác nhau.
Tạm ngưng hoạt động (15 phút).
Dual Radiant zone.
Chống quá dòng, quá nhiệt, tự ngắt khi đạt nhiệt độ cài đặt, khóa trẻ em 
(khóa chức năng), đèn báo nhiệt mặt bếp.
Màn hình hiển thị chế độ hoạt động. 

Mặt bếp bằng kính Ceran (SCHOTT).
Khung sườn thép mạ kẽm.
Công nghệ phát nhiệt: Hồng ngoại
Điều khiển cảm ứng.
Số lò: 4 lò nấu.

RB-E41HV
Sản phẩm nhập khẩu

Xuất xứ: Hàn Quốc



9 cấp nhiệt tùy chỉnh tương ứng mức công suất khác nhau.
Tạm ngưng hoạt động (15 phút).
Dual Radiant zone.
Chống quá dòng, quá nhiệt, tự ngắt khi đạt nhiệt độ cài đặt, khóa trẻ em 
(khóa chức năng), đèn báo nhiệt mặt bếp.
Màn hình hiển thị chế độ hoạt động. 

Mặt bếp bằng kính Ceran (SCHOTT).
Khung sườn thép mạ kẽm.
Công nghệ phát nhiệt: Hồng ngoại
Điều khiển cảm ứng.
Số lò: 3 lò nấu.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

CHỨC NĂNG:

ĐẶC ĐIỂM/
CẤU TẠO VẬT LIỆU:

Kích thước: W580 x D510 x H66,4 mm
Kích thước lắp đặt: W558 x D488 x R20mm
Công suất:  5200W - 220V - 50Hz
Trọng lượng: 9,7 Kg

RB-E31HV
Sản phẩm nhập khẩu

Xuất xứ: Hàn Quốc
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

CHỨC NĂNG:

ĐẶC ĐIỂM/
CẤU TẠO VẬT LIỆU:

Kích thước: W780 x D520 x H56mm
Kích thước lắp đặt: W750 x D490mm
Công suất:  7400W - 220V - 50Hz
Trọng lượng: 14Kg

9 cấp nhiệt tùy chỉnh tương ứng mức công suất khác nhau.
Kết hợp cài đặt thời gian (từ 1-99 phút).
Tạm ngưng hoạt động (30 phút).
Boost (tăng kép công suất).
Chống quá dòng, quá nhiệt, tự ngắt khi đạt nhiệt độ cài đặt / tự ngắt theo thời 
gian cài đặt / thời gian hoạt động mặc định theo công suất, khóa trẻ em (khóa 
chức năng), đèn báo nhiệt mặt bếp.
Màn hình hiển thị chế độ hoạt động.

Mặt bếp bằng kính Ceran (SCHOTT).
Khung sườn bằng thép mạ kẽm.
Công nghệ phát nhiệt: Sóng điện từ.
Điều khiển cảm ứng.
Số lò: 4 lò nấu.

RB-7104H-CB
Sản phẩm nhập khẩu

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ



16 - 17

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

CHỨC NĂNG:

ĐẶC ĐIỂM/
CẤU TẠO VẬT LIỆU:

Kích thước: W590 x D520 x H56mm
Kích thước lắp đặt: W560 x D490mm
Công suất:  7200W - 220V - 50Hz
Trọng lượng: 10Kg

9 cấp nhiệt tùy chỉnh tương ứng mức công suất khác nhau.
Kết hợp cài đặt thời gian. 
Tạm ngưng hoạt động (30 phút).
Boost (tăng kép công suất).
Chống quá dòng, quá nhiệt, tự ngắt khi đạt nhiệt độ cài đặt / tự ngắt theo thời 
gian cài đặt / thời gian hoạt động mặc định theo công suất, khóa trẻ em (khóa 
chức năng), đèn báo nhiệt mặt bếp.
Màn hình hiển thị chế độ hoạt động.

Mặt bếp bằng kính Ceran (SCHOTT).
Khung sườn bằng  thép mạ kẽm.
Công nghệ phát nhiệt: Sóng điện từ.
Điều khiển cảm ứng.
Số lò: 3 lò nấu.

RB-6103H-CB
Sản phẩm nhập khẩu

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

CHỨC NĂNG:

ĐẶC ĐIỂM/
CẤU TẠO VẬT LIỆU:

Kích thước: W310 x D520 x H56mm
Kích thước lắp đặt: W270 x D490mm
Công suất:  2900W - 220V - 50Hz
Trọng lượng: 5,5Kg.

9 cấp nhiệt tùy chỉnh tương ứng mức công suất khác nhau.
Kết hợp cài đặt thời gian (từ 1-99 phút).
Boost (tăng kép công suất).
Chống quá dòng, tự ngắt khi đạt nhiệt độ cài đặt / tự ngắt thời gian hoạt mặc 
định theo công suất, khóa trẻ em (khóa chức năng) đèn báo nhiệt mặt bếp.
Màn hình hiển thị chế độ hoạt động.

Mặt bếp bằng kính Ceramic.
Khung sườn bằng thép mạ kẽm.
Công nghệ phát nhiệt: Sóng điện từ.
Điều khiển cảm ứng.
Số lò: 2 lò nấu.

RB-3012H-ZB
Sản phẩm nhập khẩu

Xuất xứ: Trung Quốc



THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

CHỨC NĂNG:

ĐẶC ĐIỂM/
CẤU TẠO VẬT LIỆU:

Kích thước: W710 x D410 x H58mm
Kích thước lắp đặt: W680 x D380mm
Công suất:  2900W - 220V - 50Hz
Trọng lượng: 7,4 Kg

9 cấp nhiệt tùy chỉnh tương ứng mức công suất khác nhau.
Kết hợp cài đặt thời gian (từ 1-99 phút).
Boost (tăng kép công suất).
Chống quá dòng, tự ngắt khi đạt nhiệt độ cài đặt / tự ngắt thời gian hoạt mặc 
định theo công suất, khóa trẻ em (khóa chức năng) đèn báo nhiệt mặt bếp.
Màn hình hiển thị chế độ hoạt động.

Mặt bếp bằng kính Ceran (SCHOTT).
Khung sườn bằng thép mạ kẽm.
Công nghệ phát nhiệt: Sóng điện từ.
Điều khiển cảm ứng.
Số lò: 2 lò nấu.

RB-7012H-CB
Sản phẩm nhập khẩu

Xuất xứ: Trung Quốc
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

CHỨC NĂNG:

ĐẶC ĐIỂM/
CẤU TẠO VẬT LIỆU:

Kích thước: W710 x D410 x H60mm
Kích thước lắp đặt: W680 x D380mm
Công suất:  4100W - 220V - 50Hz
Trọng lượng: 7,4 Kg

9 cấp nhiệt tùy chỉnh tương ứng mức công suất khác nhau.
Kết hợp cài đặt thời gian ( từ 1-99 phút).
Chức năng Boost/Dual radiant zone.
Chống quá dòng, quá nhiệt, tự ngắt khi đạt nhiệt độ cài đặt / tự ngắt theo thời 
gian cài đặt / thời gian hoạt động mặc định theo công suất, khóa trẻ em (khóa 
chức năng), đèn báo nhiệt mặt bếp.
Màn hình hiển thị chế độ hoạt động.

Mặt bếp bằng kính Ceran (SCHOTT).
Khung sườn bằng thép mạ kẽm.
Điều khiển cảm ứng.
Công nghệ phát nhiệt: Hồng ngoại và sóng điện từ.
Số lò: 2 lò nấu.

RB-7022HE-CB
Sản phẩm nhập khẩu

Xuất xứ: Trung Quốc



THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

CHỨC NĂNG:

ĐẶC ĐIỂM/
CẤU TẠO VẬT LIỆU:

Kích thước: W710 x D410 x H58mm
Kích thước lắp đặt: W680 x D380mm
Công suất:  4600W - 220V - 50Hz
Trọng lượng: 8,6Kg

9 cấp nhiệt tùy chỉnh tương ứng mức công suất khác nhau.
Kết hợp cài đặt thời gian (từ 1-99 phút).
Boost (tăng kép công suất).
Chống quá dòng, quá nhiệt, tự ngắt khi đạt nhiệt độ cài đặt / tự ngắt theo thời 
gian cài đặt / thời gian hoạt động mặc định theo công suất, khóa trẻ em (khóa 
chức năng), đèn báo nhiệt mặt bếp.
Màn hình hiển thị chế độ hoạt động.

Mặt bếp bằng kính Ceran (SCHOTT).
Khung sườn bằng thép mạ kẽm.
Công nghệ phát nhiệt: Sóng điện từ.
Điều khiển cảm ứng.
Số lò: 3 lò nấu.

RB-7013H-CB
Sản phẩm nhập khẩu

Xuất xứ: Trung Quốc
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

CHỨC NĂNG:

ĐẶC ĐIỂM/
CẤU TẠO VẬT LIỆU:

Kích thước: W700 x D430 x H65 mm
Kích thước lắp đặt: W685 x D413mm
Công suất:  4000W - 220V - 50Hz
Trọng lượng: 10 Kg

9 cấp nhiệt tùy chỉnh tương ứng mức công suất khác nhau.
Chống quá nhiệt, tự ngắt khi đạt nhiệt độ cài đặt / tự ngắt theo thời gian cài đặt 
/ thời gian hoạt động mặc định theo công suất, khóa trẻ em (khóa chức năng) 
đèn báo nhiệt mặt bếp, màn hình hiển thị chế độ hoạt động.

Mặt bếp kính Ceran (SCHOTT)
Khung sườn thép mạ kẽm.
Công nghệ sinh nhiệt: sóng điện từ.
Điều khiển cảm ứng. 
Số lò: 2 lò nấu.

RB-7002H-CB
Sản phẩm nhập khẩu

Xuất xứ: Trung Quốc



THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

CHỨC NĂNG:

ĐẶC ĐIỂM/
CẤU TẠO VẬT LIỆU:

Kích thước: W596 x D510 x H65 mm
Kích thước lắp đặt: W580 x D490mm
Công suất:  8000W - 220V - 50Hz
Trọng lượng: 12,5 Kg

9 cấp nhiệt tùy chỉnh tương ứng mức công suất khác nhau.
Chống quá nhiệt, tự ngắt khi đạt nhiệt độ cài đặt / tự ngắt theo thời gian cài đặt 
/ thời gian hoạt động mặc định theo công suất, khóa trẻ em (khóa chức năng). 
đèn báo nhiệt mặt bếp, màn hình hiển thị chế độ hoạt động.

Mặt bếp kính Ceran (SCHOTT)
Khung sườn thép mạ kẽm.
Công nghệ sinh nhiệt: sóng điện từ.
Điều khiển cảm ứng. 
Số lò: 4 lò nấu.

RB-6004H-CB
Sản phẩm nhập khẩu

Xuất xứ: Trung Quốc

22 - 23



THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

CHỨC NĂNG:

ĐẶC ĐIỂM/
CẤU TẠO VẬT LIỆU:

Kích thước: W295 x D360 x H65mm
Công suất:  2000W - 220V - 50Hz
Trọng lượng:  2,43Kg.

10 cấp nhiệt tùy chỉnh tương ứng mức công suất khác nhau.
Kết hợp cài đặt thời gian. 
Chống quá dòng, tự ngắt khi đạt nhiệt độ cài đặt /thời gian hoạt động mặc định, 
đèn báo nhiệt mặt bếp.
Màn hình hiển thị chế độ hoạt động.

Mặt bếp bằng kính Ceramic.
Khung sườn bằng  nhựa.
Công nghệ phát nhiệt: Sóng điện từ.
Điều khiển cảm ứng.
Số lò: 01 lò nấu.

RC-I200G
Sản phẩm nhập khẩu

Xuất xứ: Trung Quốc



Kích thước: W295 x D360 x H65mm
Công suất:  2000W - 220V - 50Hz
Trọng lượng:  2,43Kg.

10 cấp nhiệt tùy chỉnh tương ứng mức công suất khác nhau.
Kết hợp cài đặt thời gian. 
Chống quá dòng, tự ngắt khi đạt nhiệt độ cài đặt /thời gian hoạt động mặc định, 
đèn báo nhiệt mặt bếp.
Màn hình hiển thị chế độ hoạt động.

Mặt bếp bằng kính Ceramic.
Khung sườn bằng  nhựa.
Công nghệ phát nhiệt: Sóng điện từ.
Điều khiển cảm ứng.
Số lò: 01 lò nấu.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

CHỨC NĂNG:

ĐẶC ĐIỂM/
CẤU TẠO VẬT LIỆU:

RC-I200B
Sản phẩm nhập khẩu

Xuất xứ: Trung Quốc
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

CHỨC NĂNG:

ĐẶC ĐIỂM/ CẤU TẠO VẬT LIỆU:

Kích thước: W595 x D575 x H595 mm
Kích thước lắp đặt: W560 x D555 x H576 mm
Công suất:  2300W -  220 V - 50Hz
Dung tích: 65 Lít.
Trọng lượng: 29,7 Kg

Khung sườn bằng thép mạ.
Cửa lò bằng kính cường lực, chịu nhiệt.
Khoang lò bằng thép phủ men.
Màn hình hiển thị chế độ hoạt động.
Điều khiển cơ học.
Lắp đặt âm kệ.

Dùng để nướng, sử dụng điện.
4 chức năng hoạt động (trên, dưới, đối lưu,...) kết 
hợp tùy chỉnh thời gian và nhiệt độ.
Tính năng an toàn: tự ngắt khi đạt nhiệt độ, quá 
dòng, tự ngắt khi hoàn tất, chuông báo.

RO-E6104MA-EB
Sản phẩm nhập khẩu

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ



26 - 27

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

CHỨC NĂNG:

ĐẶC ĐIỂM/ CẤU TẠO VẬT LIỆU:

Kích thước: W595 x D575 x H595 mm
Kích thước lắp đặt: W560 x D555 x H576 mm
Công suất:  3100W -  220 V - 50Hz
Dung tích: 69 Lít.
Trọng lượng: 34 Kg

Khung sườn bằng thép mạ.
Cửa lò bằng kính cường lực, chịu nhiệt.
Khoang lò bằng thép phủ men.
Màn hình hiển thị chế độ hoạt động.
Điều khiển cơ học kết hợp điện tử (phím cảm ứng).
Lắp đặt âm kệ.

Dùng để nướng, sử dụng điện.
10 chức năng hoạt động (trên, dưới, đối lưu,...) kết 
hợp tùy chỉnh thời gian và nhiệt độ.
Tính năng an toàn: tự ngắt khi đạt nhiệt độ, quá 
dòng, tự ngắt khi hoàn tất, chuông báo.

RO-E6110XA-VB
Sản phẩm nhập khẩu

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

CHỨC NĂNG:

ĐẶC ĐIỂM/ CẤU TẠO VẬT LIỆU:

Kích thước: W594 x D594 x H568.8 mm
Kích thước lắp đặt: W558 x D555-595 x H580-590 mm
Công suất:  2875W -  220V - 50Hz
Dung tích: 70 Lít.
Trọng lượng: 36,5 Kg

Khung sườn bằng thép mạ.
Cửa lò bằng kính cường lực, chịu nhiệt.
Khoang lò bằng thép phủ men.
Màn hình hiển thị chế độ hoạt động.
Điều khiển cơ học kết hợp điện tử (phím nhấn).
Lắp đặt âm kệ.

Dùng để nướng, sử dụng điện.
6 chức năng hoạt động (trên, dưới, đối lưu,...) kết 
hợp tùy chỉnh thời gian và nhiệt độ.
Tính năng an toàn: tự ngắt khi đạt nhiệt độ, chống 
quá dòng, tự ngắt khi hoàn tất, chuông báo.

RO-E6206XA-EM
Sản phẩm nhập khẩu

Xuất xứ: Trung Quốc



28 - 29

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

CHỨC NĂNG:

ĐẶC ĐIỂM/ CẤU TẠO VẬT LIỆU:

Kích thước: W594 x D594 x H568.8 mm
Kích thước lắp đặt: W558 x D555-595 x H580-590 mm
Công suất:  2875W - 220V - 50Hz
Dung tích: 70 Lít.
Trọng lượng: 37,3 Kg

Khung sườn bằng thép mạ.
Cửa lò bằng kính cường lực, chịu nhiệt.
Khoang lò bằng thép phủ men.
Màn hình hiển thị chế độ hoạt động.
Điều khiển cơ học kết hợp điện tử (phím cảm ứng).
Lắp đặt âm kệ.

Dùng để nướng, sử dụng điện.
8 chức năng hoạt động (trên, dưới, đối lưu,...) kết 
hợp tùy chỉnh thời gian và nhiệt độ.
Tính năng an toàn: tự ngắt khi đạt nhiệt độ, quá 
dòng, tự ngắt khi hoàn tất, chuông báo.

RO-E6208TA-EM
Sản phẩm nhập khẩu

Xuất xứ: Trung Quốc


