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Bếp âm các loại đang là xu hướng tiêu dùng hiện nay, chỉ riêng một thương hiệu thôi đã
có cả trăm chủng loại bếp.

Một góc bếp trang bị các thiết bị, máy cao cấp.
Bếp gas thương hiệu lớn với chế độ hẹn giờ nấu, chế độ nấu hâm, hệ thống đốt Somipress (Ý),
công suất mạnh, tiết kiệm gas.

Tính năng nổi bật của dòng bếp mới được đầu tư nhiều vào chủng loại điện từ. Bếp lắp âm dưới
mặt kính, điều khiển bằng cảm ứng và hệ thống khoá an toàn. Lập trình kỹ thuật số thời gian
nấu, chương trình độc lập chức năng cho từng bếp nấu, báo động bằng âm thanh, đèn báo
hiển thị nhiệt dư. Không có cảm giác nóng trên bề mặt kính, tự động ngắt nhiệt khi nhấc nồi ra
khỏi bếp. Điều khiển kỹ thuật số, khoá trẻ em, bộ điều nhiệt an toàn, 12 mức tốc độ nấu. Lò
nướng điện âm kệ có thêm các chức năng như rã đông, đối lưu nhiệt, xiên quay, có hệ thống tự
làm mát lò khi đã nướng xong...

Máy và thiết bị cao cấp “phục vụ” trong bếp

Đi cùng với bếp cao cấp là các thiết bị hút mùi được thiết kế sang trọng phù hợp với từng
không gian như hút mùi đảo hay hút mùi dạng ống khói của Teka, Malloca, Faber, Canzy,
Cata... Thiết bị được gắn độc lập, điều khiển từ xa, màn hình hiển thị tốc độ, chế độ hẹn giờ
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tắt, dễ vệ sinh bên trong...

Máy rửa chén với thời gian rửa từ 45 – 60 phút tốn khoảng 20 lít nước, độ ồn ít, cài đặt giờ hoạt
động trước. Máy điều khiển điện tử với bốn mức nhiệt độ rửa, tiết kiệm điện, nước và thời gian.
Hệ thống lọc gồm ba bộ lồng vào nhau, tự ngắt nguồn nước khi có rò rỉ, chương trình rửa tiệt
trùng từ 50 – 70ºC, tự động điều chỉnh theo lượng bát đĩa. Màn hình hiển thị bằng năm ngôn
ngữ và hệ thống cảm ứng báo hiệu hoàn tất quá trình rửa bằng âm thanh.

Theo SGTT.
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