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1: MÔ TẢ : 

- Công dụng: 

   + Lò nướng có thể nướng được tất cả các loại bánh mỳ như bánh mỳ lạt, bánh mỳ pháp, bánh ngọt, 
bánh mỳ mặn, …….. 
  + Với thiết kế sang trọng, hiện đại, chất lượng cao phù hợp tiệm bánh chuyên nghiệp, lò bánh mỳ, 
căng tin các khu công nghiệp, khách sạn, siêu thị, họ gia đình…. 
- Đặc điểm :Lò nướng đối lưu 
+ Sử dụng công nghệ nướng bằng điện trở gia nhiệt. Bộ phận phát nhiệt bằng điện trở  có vỏ inox có 
độ bền rất cao 
+ Sử dụng hệ thống quạt đối lưu làm nhiệt độ tỏa điều bên trong lò giúp nướng đều, màu sắc đẹp tất 
cả các loại bánh  và 1 số thực phẩm khác… 
+ Bộ điều khiển nhiệt độ tự động kiểm soát và bảo vệ an toàn nhiệt độ, hệ thống cấp nước tự động 
.Tiết kiệm điện năng và thời gian cho người sử dụng 
+ Thiết bị bên trong và bên ngoài lò nướng đều làm bằng inox có lớp cách nhiệt đảm bảo độ bền và 
an toàn cho người sử dụng 
+ Dung tích lớn, nướng được nhiều thực phẩm cùng lúc, khay bánh có thể tháo rời thuận tiện khi 
nướng nhiều loại bánh có kích cỡ khác nhau cùng lúc 
2. KÍCH THƯỚC: 

Model Điện áp Công suất  Kích thước khay Kích thước Lò Trọng lượng 

LN-D5-220 220VAC 9KW 400X600 / 460X720 1200L x980W x750H 250KG 

LN-D8-220 220VAC 11KW 400X600 / 460X720 1200L x 980W x 1080H 260KG 

LN-D10-220 220VAC 13KW 400X600 / 460X720 1200L x 980W x 1300H 285KG 

LN-D5-380 380VAC 9KW 400X600 / 460X720 1200L x980W x750H 250KG 

LN-D8-380 380VAC 11KW 400X600 / 460X720 1200L x 980W x 1080H 260KG 

LN-D10-380 380VAC 13KW 400X600 / 460X720 1200L x 980W x 1300H 285KG 

 


