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THIẾT BỊ NHÀ BẾP
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Giá bán: 9.500.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

Giá bán: 5.500.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

BẾP GAS  HAG-6041
Bếp ga hỗn hợp, lắp âm 
03 bếp ga, 01 bếp hồng ngoại 
Đánh lửa bằng tia lửa điện 
Mặt bếp bằng thép 
Bộ phận chia lửa Italy 
Điện áp : 220V/50Hz 
Kích thước: C510x R600x S112 mm 
Kích thước âm : 480 x 560 mm 

BẾP GAS HAG-3021
Bếp ga đôi Domino, lắp âm
Mặt kính Schott Ceran vát cạnh
Điện áp : 220V/50Hz
Kích thước: C510x R290x S62 mm
Kích thước âm : 475 x 265 
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Giá bán:  7.900.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

BẾP TỪ  HAI-3021
Bếp từ đôi Domino, lắp âm 
Mặt kính Schott Ceran vát cạnh, đường kính 16/18 cm 
Điều khiển cảm ứng chạm. 
9 chức năng nấu, hẹn giờ nấu tới 99 phút 
Khóa trẻ em, nhận diện nồi, chức năng tạm dừng
Điện áp : 220V/50Hz 
Công suất 3.000 W ( T 1.800W/D 1.200 ) 
Kích thước: C510x R290x S62 mm 
Kích thước âm : 500 x 270 mm

Giá bán: 6.500.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

BẾP HỒNG NGOẠI HAN-3021
Bếp điện đôi Domino, lắp âm 
Mặt kính Schott Ceran vát cạnh, mâm nhiệt EGO Hi-light, đường 
kính 15/18 cm 
Điều khiển cảm ứng chạm. 
9 chức năng nấu, hẹn giờ nấu tới 99 phút 
Khóa trẻ em, nhận diện nồi, chức năng tạm dừng
Điện áp : 220V/50Hz 
Công suất 3.000 W ( T 1.800W/D 1.200 ) 
Kích thước: C510x R290x S62 mm 
Kích thước âm : 495 x 270 mm 
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Giá bán:  10.500.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

BẾP ĐIỆN TỪ HAM-7322S
Bếp điện từ đôi, lắp âm
Mặt kính Schott Ceran vát cạnh, mâm nhiệt EGO 
Hi-light, 2 vòng nhiệt ( 14/23 cm ). Mâm từ đường 
kính 21cm. Điều khiển cảm ứng trượt. 9 chức 
năng nấu, hẹn giờ nấu. Khóa trẻ em, nhận diện 
nồi, chức năng tạm dừng
Điện áp : 220V/50Hz
Công suất 4.200 W ( P 2.200W/ T 2.000W )
Kích thước: C430x R730x S62 mm
Kích thước âm : 410 x 695 mm

Giá bán: 11.000.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

BẾP TỪ  HAI-7323S
Bếp từ đôi lắp âm
Mặt kính Schott Ceran vát cạnh, đường kính 2 
bếp 21cm. Điều khiển cảm ứng trượt. 9 chức 
năng nấu, hẹn giờ nấu tới 99 phút 
Khóa trẻ em, nhận diện nồi, chức năng tạm dừng 
Cảm biến nhiệt dư vùng nấu
Điện áp : 220V/50Hz
Công suất 4.000 W ( P 2.000W/T 2.000 )
Kích thước: C430x R730x S62 mm
Kích thước âm : 410 x 695 mm
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Giá bán: 12.500.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

BẾP ĐIỆN TỪ HAM-7332S
Bếp điện từ ba, lắp âm
Mặt kính Schott Ceran vát cạnh, mâm nhiệt EGO 
Hi-light, 2 vòng nhiệt (14/20 cm ). 02 Mâm từ đường 
kính 15cm & 21 cm.
Điều khiển cảm ứng trượt. 9 chức năng nấu, hẹn 
giờ nấu. Khóa trẻ em, nhận diện nồi, chức năng 
tạm dừng
Điện áp : 220V/50Hz
Công suất 5.500 W ( P 2.000W/ T 2.000W/G 1.500W )
Kích thước: C430x R730x S62 mm
Kích thước âm : 410 x 695 mm

Giá bán: 12.000.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

BẾP ĐIỆN TỪ HAM-7331
Bếp điện từ ba, lắp âm
Mặt kính Schott Ceran vát cạnh, mâm nhiệt EGO 
Hi-light, 2 vòng nhiệt (12/20 cm ). 02 Mâm từ 
đường kính 18cm 
Điều khiển cảm ứng chạm. 9 chức năng nấu, hẹn 
giờ nấu, Khóa trẻ em, nhận diện nồi, chức năng 
tạm dừng
Điện áp : 220V/50Hz
Công suất 5.500 W ( P 2.000W/ T 2.000W/G 1.500W )
Kích thước: C430x R730x S62 mm
Kích thước âm : 410 x 695 mm
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Giá bán:  13.900.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

BẾP TỪ HAI-5931
Bếp từ ba lắp âm
Mặt kính Schott Ceran vát cạnh, đường kính bếp 
16/18/28cm. Điều khiển cảm ứng chạm. 9 chức 
năng nấu + booster, hẹn giờ nấu tới 99 phút 
Khóa trẻ em, nhận diện nồi, chức năng tạm dừng 
Cảm biến nhiệt dư vùng nấu
Điện áp : 220V/50Hz 
Công suất 6.500 W tự động chia sẻ công suất 
Phải 2.200W/3.000W 
Trái dưới 1.500/1.800W, trên 1.800/2.600W 
Kích thước: C520x R590x S62 mm 
Kích thước âm : 490 x 560 mm

Giá bán:  14.900.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

BẾP TỪ HAM-5931
Bếp điện từ ba, lắp âm
Mặt kính Schott Ceran vát cạnh, mâm nhiệt EGO 
Hi-light, 2 vòng nhiệt (14/23 cm ). 02 Mâm từ đường 
kính 16cm và 18cm. Điều khiển cảm ứng chạm. 
9 chức năng nấu, hẹn giờ nấu 
Khóa trẻ em, nhận diện nồi, chức năng tạm dừng
Điện áp : 220V/50Hz 
Công suất 5.800 W ( P 2.300W/ T 1.500W/D 2.000) 
Kích thước: C520x R590x S62 mm 
Kích thước âm : 490 x 560 mm
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Giá bán:  27.500.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

BẾP TỪ HAI-7751
Bếp từ 4 lắp âm, kết hợp vùng nấu
Mặt kính Schott Ceran vát cạnh, Điều khiển cảm 
ứng chạm. 9 chức năng nấu + booster, hẹn giờ nấu 
tới 99 phút. Khóa trẻ em, nhận diện nồi, chức năng 
tạm dừng. Cảm biến nhiệt dư vùng nấu
Điện áp : 220V/50Hz 
Công suất 7.800 W tự động chia sẻ công suất 
Phải trên, dưới 1.800W. Trái 2.200W, Giữa 2.000W.
Kích thước: C520x R770x S60 mm 
Kích thước âm : 490 x 750 mm

Giá bán:  15.500.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

BẾP TỪ HAI-5941
Bếp từ bốn lắp âm, kết hợp vùng nấu
Mặt kính Schott Ceran vát cạnh, Điều khiển cảm 
ứng chạm. 9 chức năng nấu + booster, hẹn giờ nấu 
tới 99 phút. Khóa trẻ em, nhận diện nồi, chức năng 
tạm dừng. Cảm biến nhiệt dư vùng nấu
Điện áp : 220V/50Hz 
Công suất 7.200 W tự động chia sẻ công suất 
Phải 3.600W Trái 3.600W 
Kích thước: C520x R590x S60 mm 
Kích thước âm : 490 x 560 mm
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Giá bán bán:  3.900.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

HÚT MÙI HAW-7021/SB 
Hút mùi dạng trượt gắn âm tủ
Chất liệu bằng inox. Điều khiển cảm ứng, 4 chế độ 
cài đặt công suất. Đèn chiếu sáng LED 2x3W. Lưới 
lọc dầu mỡ 2x5 lớp bằng kim loại có thể tháo rời 
Thích hợp hút xả theo ống dẫn
Điện áp 220v 
Công suất hút : 750m3/h
Đường ống thoát ra ngoài 120mm 
Kích thước 700mm

Giá bán:  3.650.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

HÚT MÙI HAW-9021/SS 
Hút mùi dạng trượt gắn âm tủ
Chất liệu bằng inox. Điều khiển cơ, 3 chế độ cài đặt 
công suất. Đèn chiếu sáng LED 2x3W. Lưới lọc dầu 
mỡ 2x5 lớp bằng kim loại có thể tháo rời 
Thích hợp hút xả theo ống dẫn
Điện áp 220v 
Công suất hút : 750m3/h 
Đường ống thoát ra ngoài 120mm 
Kích thước 900mm
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Giá bán:  6.900.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

HÚT MÙI HAW-9042/GL 
Hút mùi dạng cột gắn áp tường
Chất liệu bằng inox 430 và kính cường lực 
Điều khiển cảm ứng với màn hình LCD, 4 chế độ 
cài đặt công suất 
Đèn led chiếu sáng 2x1.5w, động cơ 210w 
Lưới lọc dầu mỡ bằng kim loại có thể tháo rời 
Thích hợp hút xả theo ống dẫn
Điện áp 220v 
Công suất hút : 750m3/h 
Đường ống thoát ra ngoài 150mm 
Kích thước 900mm

Giá bán:  6.300.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

HÚT MÙI HAW-7021/SG 
Hút mùi dạng cột gắn áp tường
Chất liệu bằng inox 430 và kính cường lực. Điều 
khiển cảm ứng với màn hình LCD, 4 chế độ cài 
đặt công suất. Đèn led chiếu sáng 2x1.5w, động 
cơ 210w. Lưới lọc dầu mỡ bằng kim loại có thể 
tháo rời. Thích hợp hút xả theo ống dẫn. 
Điện áp 220v 
Công suất hút : 750m3/h 
Đường ống thoát ra ngoài 150mm 
Kích thước 700mm
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Giá bán:  24.900.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

HÚT MÙI HAU-9041/BL 
Hút mùi đảo lắp âm bàn 
Chất liệu bằng thép không gỉ và kính cường lực 
Điều khiển cảm ứng trượt, 4 chế độ cài đặt công suất 
Đèn led chiếu sáng 2x1w, động cơ 210w 
2 Lưới lọc dầu mỡ 5 lớp bằng kim loại có thể tháo rời 
Thích hợp hút xả theo ống dẫn
Điện áp 220v/50Hz 
Công suất hút : 700m3/h 
Đường ống thoát ra ngoài 150mm 
Kích thước 900mm 

Giá bán:  9.500.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

HÚT MÙI HAW-9041/BL 
Hút mùi dạng cột gắn áp tường
Chất liệu bằng inox 430 và kính cường lực 
Điều khiển nút bấm, 4 chế độ cài đặt công suất
Đèn led chiếu sáng 2x1.5w, động cơ 210w 
3 Lưới lọc dầu mỡ 5 lớp bằng kim loại có thể tháo 
rời. Ống hút khói 500+500 mm 
Thích hợp hút xả theo ống dẫn
Điện áp 220v 
Công suất hút : 750m3/h 
Đường ống thoát ra ngoài 150mm 
Kích thước 900mm 
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Giá bán:  45.000.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

Model: HEL-1142/SS
Máy hút mùi âm trần
Điều khiển từ xa 4 chế độ cài đặt công suất. 
Đèn sợi đốt chiếu sáng 4 x 16W. Động cơ 
210W. 3 lưới lọc dầu mớ 5 lớp  bằng kim loại 
có thể tháo rời. Thích hợp hút xả theo ống 
dẫn. Đường ống thoát ra ngoài Ø150 mm. 
Công xuất hút 733 m3/h

Giá bán:  29.000.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

Model: HEL-1141/SG
Máy hút mùi âm trần
Điều khiển từ xa 4 chế độ cài đặt công suất. 
Đèn sợi đốt chiếu sáng 4 x 16W. Động cơ 
210W. 3 lưới lọc dầu mớ 5 lớp  bằng kim loại 
có thể tháo rời. Thích hợp hút xả theo ống 
dẫn. Đường ống thoát ra ngoài Ø150 mm. 
Công xuất hút 733 m3/h
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Giá bán:  34.000.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

Model: HEW-8042/SG
Máy hút mùi áp tường
Điều khiển cảm ứng với màn hình LCD; 4 
chế độ cài đặt công suất. Đèn LED chiếu 
sáng 2 x 6.5W. Động cơ 210W. 3 lưới lọc 
dầu mớ 5 lớp  bằng kim loại có thể tháo rời. 
Thích hợp hút xả theo ống dẫn. Đường ống 
thoát ra ngoài Ø150 mm. Công xuất hút 640 
m3/h

Giá bán:  30.000.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

Model: HEW-9041/SG
Máy hút mùi áp tường
Điều khiển cảm ứng. 4 chế độ cài dạt công 
suất. Đèn LED dây chiếu sáng 2x6.5W. 
Động cơ 210W. 3 lưới lọc dầu mỡ 5 lớp 
bằng kim loại có thể tháo rời. Thích hợp hút 
xả theo ống dẫn. Đường ống thoát ra ngoài 
ø150 mm. Công suất hút 586 m3/h.
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Giá bán:  62.900.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

Model: HEL-6941/SC
Máy hút mùi đảo
Điều khiển cảm ứng. 4 chế độ cài đặt công 
suất. Đèn LED sợi tròn chiếu sáng 20W. 
Động cơ 100W. Lưới lcoj dầu mỡ 5 lớp bằng 
kim loại có thể tháo rời. Thích hợp hút xả 
tuần hoàn. Công suất hút 550 m3/h

Giá bán:  28.000.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

Model: HEW-8041/SG
Máy hút mùi áp tường
Điều khiển cảm ứng. 4 chế độ cài đặt công 
suất. Đèn LED dây chiếu sáng 2x6.5W. Động 
cơ 210W. 3 lưới lọc dầu mỡ 5 lớp bằng kim 
loại có thể tháo rời. Thích hợp hút xả theo 
ống dẫn. Đường ống thoát ra ngoài ø150 mm. 
Công suất hút 586 m3/h
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Giá bán:  42.000.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

Model: HEU-8741/SS
Máy hút âm tủ trên
Điều khiển cảm. Đèn LED chiếu sáng 10.5W. 
Tự động trượt lên. 2 lưới lọc dầu mỡ 5 lớp 
bằng kim loại. Thích hợp hút xả theo ống 
dẫn hoặc theo tuần hoàn khép kín. Điều 
khiển từ xa. Công suất hút 496 m3/h

Giá bán:  67.000.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

Model: HEU-9041/SG
Máy hút mùi âm tủ dưới
Điều khiển cảm ứng. Đèn huỳnh quang 
chiếu sáng 14W. Tự động trượt lên. 2 lưới 
lọc dầu mỡ 5 lớp bằng kim loại có thể tháo 
rời. Thích hợp hút xả theo ống dẫn hoặc 
theo tuần hoàn khép kín. Điều khiển từ xa. 
Công suất hút 757 m3/h.
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Giá bán:  6.900.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

Giá bán: 3.190.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

HAA-6011
Khay giữ nóng thực phẩm
Chất liệu bằng thép không gỉ 
Sức chứa 25 kg 
Nhiệt độ điều chỉnh từ 30oC - 70oC 
Hẹn giờ tới 90 phút
Điện áp : 220V/50Hz 
Công suất 410 W  
Kích thước: C128x R595x S525 mm

KD-24F
Máy sấy bát
Nhiệt độ điều chỉnh từ 30oC - 70oC 
Hẹn giờ tới 25-45 phút
Điện áp : 220V/50Hz
Công suất 350W 
Kích thước: S522xC406xR410mm
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Giá bán: 8.750.000 VN
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

HAS-6022/SS
Máy sấy bát âm tủ
Chất liệu: Inox 304
Sức chứa 24.5 kg
Nhiệt độ sấy điều chỉnh từ 25oC - 75oC
02 Khay chứa bát đĩa
Khử trùng bằng Ozone và tia cực tím.
Điện áp 200V/50Hz
Công suất 530W
Kích thước : R597 x C295 x S530
Kích thước âm tủ  : R 560 x C300 x S550

Giá bán: 8.750.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

HAS-6022/GB
Máy sấy bát âm tủ
Chất liệu: Inox 304 kết hợp với kính cường lực
Sức chứa 24.5 kg
Nhiệt độ sấy điều chỉnh từ 25oC - 75oC
02 Khay chứa bát đĩa
Khử trùng bằng Ozone và tia cực tím.
Điện áp 200V/50Hz
Công suất 530W
Kích thước : R597 x C295 x S530
Kích thước âm tủ  : R 560 x C300 x S550
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Giá bán:  15.900.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

HAH-6001/SS
Lò hấp âm tủ
Chất liệu kính kết hợp thép không gỉ 
Dung tích 33L, khay chứa nước 1,5L , 03 khay 
đựng thực phẩm. Màn hình LED, điều khiển cảm 
ứng chạm, có tín hiệu thông báo 
Tự động ngắt khi mở, có đèn sáng trong lò  
Nhiệt độ : 40oC - 100oC
Điện áp : 220V/50Hz 
Công suất : 1.800W 
Kích thước : R597 x C395 X S460
Kích thước âm tủ : R560 x C390 X S490

Giá bán: 25.800.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

LÒ HẤP HAH-6031/SG
Lò hấp kết hợp nướng, vi sóng lắp âm tủ
Dung tích 28L, vách trong lò tráng men dễ dàng vệ 
sinh. Màn hình hiển thị LCD, điều khiển cảm ứng 
Đèn chiếu sáng trong lò, quạt tản nhiệt, cửa kính 2 
lớp cách nhiệt 
Kiểm soát nhiệt độ 50oC - 230oC
Điện áp 220V/50Hz/2.100 W 
Trọng lượng : 27,5 kg 
Kích thước :   R595 x C455x S540  mm 
Thương hiệu : Haller
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Giá bán:  15.900.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

Model: HAH-6001/SB
Lò hấp âm tủ
Chất liệu kính kết hợp thép không gỉ. Dung tích 
33L, khay chứa nước 1,5L , 03 khay đựng thực 
phẩm. Màn hình LED, điều khiển cảm ứng chạm, 
có tín hiệu thông báo
Tự động ngắt khi mở, có đèn sáng trong lò 
Nhiệt độ : 40oC - 100oC
Điện áp : 220V/50Hz
Công suất : 1.800W
Kích thước : R597 x C395 X S460
Kích thước âm tủ : R560 x C390 X S490

Giá bán:  15.900.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

Model: HAH-6001/SS
Lò hấp âm tủ
Chất liệu kính kết hợp thép không gỉ 
Dung tích 33L, khay chứa nước 1,5L , 03 khay 
đựng thực phẩm. Màn hình LED, điều khiển cảm 
ứng chạm, có tín hiệu thông báo
Tự động ngắt khi mở, có đèn sáng trong lò 
Nhiệt độ : 40oC - 100OC
Điện áp : 220V/50Hz
Công suất : 1.800W
Kích thước : R597 x C395 X S460
Kích thước âm tủ : R560 x C390 X S490
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Giá bán: 8.650.000VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

Model: HAO-6053/SS
Lò nướng lắp âm tủ
3 núm điều khiển, 8 chức năng nướng Dung tích 
65L, vách trong lò tráng men dễ dàng vệ sinh 
Đèn chiếu sáng trong lò 1x25W, quạt tản nhiệt, 
cửa kính 2 lớp cách nhiệt
Điện áp 220V/50Hz/2.800 W 
Kích thước : 595 x 595 x 540 mm 
Thương hiệu : Haller

Giá bán: 15.900.000VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

Model:HAH-6001/SS
Lò hấp âm tủ
Chất liệu kính kết hợp thép không gỉ. Dung tích 
33L, khay chứa nước 1,5L , 03 khay đựng thực 
phẩm. Màn hình LED, điều khiển cảm ứng chạm, 
có tín hiệu thông báo. Tự động ngắt khi mở, có 
đèn sáng trong lò 
Nhiệt độ : 40oC - 100oC
Điện áp : 220V/50Hz 
Công suất : 1.800W 
Kích thước : R597 x C395 X S460
Kích thước âm tủ : R560 x C390 X S490



 N N
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Giá bán:  11.000.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

Model: HAO-6092/GL
Lò nướng lắp âm tủ
2 núm điều khiển, 9 chức năng nướng,  
Dung tích 65L, vách trong lò tráng men dễ dàng 
vệ sinh 
Đèn chiếu sáng trong lò 1x25W, quạt tản nhiệt, 
cửa kính 2 lớp cách nhiệt
Điện áp 220V/50Hz/3.200 W 
Kích thước : 595 x 595 x 540 mm 
Thương hiệu : Haller 

Giá bán:  12.900.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

Model: HAO-6081/SS 
Lò nướng lắp âm tủ
Điều khiển cảm ứng, 8 chức năng nướng,  
Dung tích 65L, vách trong lò tráng men dễ dàng 
vệ sinh. Đèn chiếu sáng trong lò 1x25W, quạt tản 
nhiệt, cửa kính 3 lớp cách nhiệt
Điện áp 220V/50Hz/3.200 W 
Kích thước : 595 x 595 x 575 mm 
Thương hiệu : Haller 
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Giá bán:  10.900.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

Model: HAO-6081/GB 
Lò nướng lắp âm tủ
Điều khiển cảm ứng, 8 chức năng nướng. Dung 
tích 65L, vách trong lò tráng men dễ dàng vệ sinh. 
Đèn chiếu sáng trong lò 1x25W, quạt tản nhiệt, 
cửa kính 3 lớp cách nhiệt
Điện áp 220V/50Hz/3.200 W 
Kích thước : 595 x 595 x 575 mm 
Thương hiệu : Haller 

Giá bán: 14.500.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

Model: HAO-6082/SB 
Lò nướng lắp âm tủ
Điều khiển cảm ứng, 8 chức năng nướng,  
Dung tích 65L, vách trong lò tráng men dễ dàng 
vệ sinh. Đèn chiếu sáng trong lò 1x25W, quạt tản 
nhiệt, cửa kính 3 lớp cách nhiệt
Điện áp 220V/50Hz/3.200 W 
Kích thước : 595 x 595 x 575 mm 
Thương hiệu : Haller 
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Giá bán: 6.950.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

LÒ VI SÓNG HAV-6011
Lò vi sóng lắp âm tủ
Chất liệu thép không rỉ 
Dung tích 25L, đĩa kính xoay 270 mm 
Màn hình hiển thị LED, điều khiển bằng điện tử, 
có tín hiệu thông báo 
8 chương trình nấu tự động. Khóa trẻ em
Điện áp : 220V/50Hz 
Công suất vi sóng : 800w 
Công suất nướng : 1.000w 
Kích thước: C388x R594x S459 mm
Kích thước âm tủ : C390x R560x S500 mm

Giá bán:  13.500.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

LÒ VI SÓNG HAV-6022
Lò vi sóng lắp âm tủ
Chất liệu thép không rỉ 
Dung tích 28L, đĩa kính xoay 270 mm 
Màn hình hiển thị LED, điều khiển cảm ứng, có tín 
hiệu thông báo 
8 chương trình nấu tự động. Khóa trẻ em
Điện áp : 220V/50Hz 
Công suất vi sóng : 800w 
Công suất nướng : 1.000w 
Kích thước: C388x R594x S459 mm
Kích thước âm tủ : C390x R560x S500 mm
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Giá bán:  7.900.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

LÒ VI SÓNG HAV-6022
Lò vi sóng lắp âm tủ
Chất liệu thép không rỉ 
Dung tích 28L, đĩa kính xoay 270 mm 
Màn hình hiển thị LED, điều khiển bằng điện tử, 
có tín hiệu thông báo 
8 chương trình nấu tự động. Khóa trẻ em
Điện áp : 220V/50Hz 
Công suất vi sóng : 800w 
Công suất nướng : 1.000w 
Kích thước: C460x R594x S459 mm
Kích thước âm tủ : C483x R600x S570 mm 

Giá bán:  6.500.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

LÒ VI SÓNG HAV-6021
Lò vi sóng lắp âm tủ
Chất liệu thép không rỉ 
Dung tích 23L, đĩa kính xoay 270 mm 
Màn hình hiển thị LED, điều khiển bằng điện tử, 
có tín hiệu thông báo 
8 chương trình nấu tự động. Khóa trẻ em
Điện áp : 220V/50Hz 
Công suất vi sóng : 800w 
Công suất nướng : 1.000w 
Kích thước: C460x R594x S459 mm
Kích thước âm tủ : C483x R600x S570 mm 



  H N
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Giá bán:  19.700.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

Model: HAR-6081 
Máy rửa bát độc lập 
3 khay chứa chén bát, có thể điều chỉnh 
Điều khiển cảm ứng, màn hình hiển thị TFT, sức 
chứa 14 bộ bát đĩa. 8 chế độ rửa đặc biệt, 6 Tùy chọn 
chuyên sâu 
Hẹn giờ rửa sau 1h -24h 
Khóa trẻ em, chống rò rỉ nước
Điện áp : 220V/50Hz 
Công suất tiêu thụ : 1.930w/chu trình rửa 
Lượng nước tiêu thụ : 10L/chu trình rửa 
Kích thước: C820x R600x S600 mm 

Giá bán:  21.650.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

Model: HAR-6084
Máy rửa bát âm toàn phần 
3 khay chứa chén bát, có thể điều chỉnh 
Điều khiển chạm, sức chứa 12 bộ bát đĩa 
8 chế độ rửa đặc biệt, 6 Tùy chọn chuyên sâu 
Hẹn giờ rửa sau 1h -24h 
Khóa trẻ em, chống rò rỉ nước
Điện áp : 220V/50Hz 
Công suất tiêu thụ : 1.930w/chu trình rửa 
Lượng nước tiêu thụ : 10L/chu trình rửa 
Kích thước: C820x R600x S600 mm 
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Giá bán:  21.900.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

Model: HAR-6083
Máy rửa bát âm bán phần
3 khay chứa chén bát, có thể điều chỉnh. Điều 
khiển cảm ứng, màn hình hiển thị TFT, sức chứa 
14 bộ bát đĩa. 8 chế độ rửa đặc biệt, 6 Tùy chọn 
chuyên sâu. Hẹn giờ rửa sau 1h -24h. Khóa trẻ 
em, chống rò rỉ nước
Điện áp : 220V/50Hz 
Công suất tiêu thụ : 1.930w/chu trình rửa 
Lượng nước tiêu thụ : 10L/chu trình rửa 
Kích thước: C820x R600x S600 mm

Giá bán:  22.900.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

Model: HAR-6082
Máy rửa bát âm toàn phần
3 khay chứa chén bát, có thể điều chỉnh 
Điều khiển cảm ứng, chạm, sức chứa 14 bộ bát 
đĩa. 8 chế độ rửa đặc biệt, 6 Tùy chọn chuyên sâu 
Hẹn giờ rửa sau 1h -24h 
Khóa trẻ em, chống rò rỉ nước
Điện áp : 220V/50Hz 
Công suất tiêu thụ : 1.930w/chu trình rửa 
Lượng nước tiêu thụ : 10L/chu trình rửa 
Kích thước: C820x R600x S600 mm 
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Giá bán:  15.900.000VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

Model: HTL-3601/SS
Tủ lạnh 2 ngăn lắp âm tủ
Cánh cửa có thể đảo chiều 
Dung tích 275 lít ( ngăn đông 70L, ngăn lạnh 205L ) 
Điều khiển bằng điện tử 
Ngăn kệ bằng kính chịu lực 
Độ ồn thấp
Điện áp : 220V/50Hz 
Kích thước: C1.722x R540x S545 mm
Trọng lượng : 55 kg 

Giá bán:  8.900.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

TỦ ĐÔNG HAT-6011
Tủ đông lắp âm tủ 
Cánh cửa có thể đảo chiều 
Dung tích 97 lít  
Điều khiển bằng điện tử 
Ngăn kệ bằng kính chịu lực 
Độ ồn thấp 
Tiết kiệm năng lượng
Điện áp : 220V/50Hz 
Kích thước: C820x R590x S543 mm 
Trọng lượng : 29 kg 
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Giá bán:  8.300.000VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

TỦ MÁT HAF-6012
Tủ mát thực phẩm lắp âm tủ
Cánh cửa có thể đảo chiều 
Dung tích 133 lít  
Điều khiển bằng điện tử 
Ngăn kệ bằng kính chịu lực 
Độ ồn thấp 
Tiết kiệm năng lượng
Điện áp : 220V/50Hz 
Kích thước: C820x R590x S543 mm 
Trọng lượng : 29 kg 

Giá bán:  11.900.000VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

TỦ LẠNH HTL-8160/SS
Tủ lạnh 1 ngăn lắp âm tủ
Cánh cửa có thể đảo chiều 
Dung tích 123 lít ( ngăn đông 17L, ngăn lạnh 106L ) 
Điều khiển bằng điện tử 
Ngăn kệ bằng kính chịu lực 
Độ ồn thấp
Điện áp : 220V/50Hz 
Kích thước: C872x R540x S5450 mm 
Trọng lượng : 29 kg 
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Giá bán:  31.500.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

Model: HAC-6451GL
Tủ rượu âm tủ
Chất liệu kính cách nhiệt, thép không gỉ. 03 khay chứa 24 chai  
Màn hình điện tử, điều khiển cảm ứng chạm 
Khóa cửa tự động 
Độ ẩm 50% - 80%
Điện áp 200V/50Hz 
Kích thước C455xR594xS560 

Giá bán:  34.900.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

Model: HAC-6822GL
Tủ rượu âm tủ
Chất liệu kính cách nhiệt, thép không gỉ 
02 Ngăn chứa 46 chai ( 16c/30c, nhiệt độ 
5-12oC/12-22oC ) 
Màn hình điện tử, điều khiển cảm ứng chạm 
Khóa cửa tự động 
Độ ẩm 50% - 80%
Điện áp 200V/50Hz 
Kích thước: C820xR595xS564 mm
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Giá bán:  23.900.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

Model: HAC-3871GL
Tủ rượu âm
Chất liệu kính cách nhiệt, thép không gỉ. 05 khay 
chứa 20 chai  
Màn hình điện tử, điều khiển cảm ứng chạm. 
Khóa cửa tự động 
Độ ẩm 50% - 80%
Điện áp 200V/50Hz 
Kích thước C870xR295xS520

Giá bán:  45.900.000 VNĐ
(Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT)

Model: HAO - 8603/GL
Máy pha cà phê
Có thể pha nhiều loại caffe : Flat White, Latte Macchiato, 
Cappuccino, Espresso, Ristretto, Milk Foam. Hệ thống tự 
điều chỉnh xay hạt cà phê 5 cấp độ. Màn hình LCD, điều 
khiển cảm ứng, hiển thị 9 loại ngôn ngữ. Hệ thống tạo 
bọt, tự động tẩy rửa và làm sạch. Hệ thống chiếu sáng ly 
cốc, dung lượng cà phê 30cc - 240cc. Có thể pha đồng 
thời 02 tách cà phê, Điều chỉnh độ đậm nhạt của cà phê 
Điện áp 220V/50Hz/1.400 W 
Cân nặng 18 kg 
Kích thước :  594 x 450x449 mm
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Chậu inox mặt kính cường lực
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Mã số: SH-12050
Giá: 9.350.000 VNĐ
Kích thước : 1200x500x220mm

Mã số: ST-7846R
Giá: 3.100.000 VNĐ
Kích thước: 910x430x220mm

  S3 / ĐG: 400.000 VNĐ
• Xịt xà phòng bình bằng inox

• Lắp âm chậu rửa

  S2 / ĐG: 350.000 VNĐ
• Xịt xà phòng bình bằng nhựa

• Lắp âm chậu rửa

  MS-2 / ĐG: 890.000 VNĐ
• Mành ráo nước
 Kích thước : 440mm x 340mm

  MS-1 / ĐG: 890.000 VNĐ
• R  ráo nước inox đặc
 Kích thước : 440mm x 180mm
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Mã số: SH-12050
Giá: 9.350.000 VNĐ
Kích thước : 1200x500x220mm

Mã số: ST-7846R
Giá: 3.100.000 VNĐ
Kích thước: 910x430x220mm

  S3 / ĐG: 400.000 VNĐ
• Xịt xà phòng bình bằng inox

• Lắp âm chậu rửa

  S2 / ĐG: 350.000 VNĐ
• Xịt xà phòng bình bằng nhựa

• Lắp âm chậu rửa

  MS-2 / ĐG: 890.000 VNĐ
• Mành ráo nước
 Kích thước : 440mm x 340mm

  MS-1 / ĐG: 890.000 VNĐ
• R  ráo nước inox đặc
 Kích thước : 440mm x 180mm

Mã số:  VRO-1356
Đơn Giá: 4.750.000 VNĐ
• Vòi rửa bát tích hợp 3 đường nước ( nóng, lạnh & RO )
• Chất liêụ: 100% đồng nguyên chất, bề mặt mạ chrome
• Cổ vòi xoay 3600.
• Tính năng : nhỏ gọn, dễ lắp đặt.

Mã số: VRO-0902 
Đơn Giá: 4.300.000 VNĐ
• Vòi rửa bát tích hợp 3 đường nước ( nóng, lạnh & RO )
• Chất liêụ: 100% đồng nguyên chất bề mặt mạ chrome.
• Cổ vòi xoay 3600.
• Tính năng : nhỏ gọn, dễ lắp đặt.

Mã số: VRO-5268
Đơn Giá: 4.950.000 VNĐ
• Vòi rửa bát tích hợp 3 đường nước ( nóng, lạnh & RO )
• Chất liêụ: 100% đồng nguyên chất, bề mặt mạ chrome
• Cổ vòi xoay 3600.
• Tính năng : nhỏ gọn, dễ lắp đặt.



Mã số: VCR-1279
Đơn Giá: 1.850.000 VNĐ
• Vòi 2 đường nước (nóng, lạnh).
• Chất liệu : 100% bằng đồng nguyên chất
bề mặt mạ chrome.
• Tính năng: nhỏ gọn, dễ lắp đặt.

Mã số: VCR-1067
Đơn giá: 6.700.000 VNĐ
• Vòi 2 đường nước, có dây rút (nóng, lạnh).
• Chất liệu : 100% bằng đồng nguyên chất
bề mặt mạ chrome.
• Dạng hoa Tulip.
• Tính năng: nhỏ gọn, dễ lắp đặt.

Mã số: VCR-1357
Đơn Giá: 3.900.000 VNĐ
• Vòi 2 đường nước, có dây rút (nóng, lạnh).
• Chất liệu : 100% bằng đồng nguyên chất 
bề mặt mạ chrome.
• Tính năng : nhỏ gọn, dễ lắp đặt.
Có thêm chế độ sen tắm.

Mã số: VCR-1066
Đơn Giá: 4.950.000 VNĐ
• Vòi 2 đường nước (nóng, lạnh).
• Chất liệu : 100% bằng đồng nguyên chất
bề mặt mạ chrome.
• Dạng hoa Tulip.
• Tính năng: nhỏ gọn, dễ lắp đặt.
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Showroom HCM:
269 Tô Hiến Thành, Phường 13, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh.
Tel:  (028) 388.68.666  / Mobile: 0905 783 411 
Email:  hcm@haller.vn / Skype: haller.hcm  
Showroom Đà Nẵng:
111 Hàm Nghi, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng.
Tel:  (023) 63.650.111  / Mobile: 0911 650 111 
Email:  danang@haller.vn / Skype: haller.danang  
Showroom Biên Hòa (Đồng Nai):
287 (Mới) Đồng Khởi, Q. Tân Mai, Tp. Biên Hòa.
Tel:  (028) 388.68.666  / Mobile: 0911 789 790 
Email:  bienhoa@haller.vn / Skype: haller.bienhoa  

HALLER VIỆT NAM
www.haller.vn
www.facebook.com/haller
199 Phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Tel: (024) 3.62.82.666  / Mobile: 012 3.62.82.666
Email: info@haller.vn  / Skype: haller.vn
Showroom 1:
150 Nguyễn An Ninh, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Showroom 2:
6-8 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.


