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MÁY HÚT MÙI
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Catalogue Junger / Máy hút mùi



- Máy hút mùi Junger sở hữu động cơ AC kín hoàn toàn giúp chống hơi 
nước, yên tĩnh, vận hành mạnh mẽ, bền bỉ, hiệu suất sử dụng cao. Nhờ 
đó, gần 99% mùi dầu mỡ và thức ăn sẽ được đánh bay nhanh chóng. 
Bên cạnh đó, quạt gió sử dụng động cơ dạng Tuabin giúp tiết kiệm điện 
năng tối đa.

ĐỘNG CƠ TỐI ƯU

- Thiết kế dạng góc vuông, kiểu dáng sang trọng, phong cách Châu Âu.
- Sử dụng vật liệu thép không gỉ INOX 304, không bám vân tay, chống 
oxi hóa trong môi trường nhà bếp, dễ dàng vệ sinh, bền bỉ và kháng 
khuẩn tốt.
- Mặt kính cường lực làm giảm hư hỏng trong những sự cố va đập mạnh 
và khả năng chịu nhiệt tốt.

KIỂU DÁNG CHẤT LIỆU

- Cánh quạt kim loại thiết kế đặc biệt, được phủ hoàn toàn bằng hợp chất 
Teflon làm giảm hệ số ma sát trượt trên bề mặt, giảm tiếng ồn, ngăn ngừa 
chất bám dính trên cánh quạt giúp hiệu suất làm việc của quạt cao hơn 
3 lần so với quạt thông thường. Tiết kiệm điện năng và giảm chi phí bảo 
dưỡng (hợp chất Teflon là hợp chất chống dính bề mặt được sử dụng 
chống dính cho các dụng cụ nấu ăn nhà bếp cao cấp).
- Sử dụng công nghệ chiếu sáng LED siêu sáng cho hiệu suất ánh cực cao 
mà mức tiêu thụ điện thấp hơn 5 lần so với những loại đèn chiếu sáng 
thông thường.

CẤU TẠO VƯỢT TRỘI

- Khi kích hoạt tính năng này ở chế độ hoạt động tự động, cảm biến phát 
hiện khí GAS và khí than (CO2) sẽ luôn ở trạng thái ON giúp phát hiện 
sự cố rò rỉ gas, cháy nổ tại thời điểm sớm nhất sau đó kích hoạt chương 
trình hút tốc độ cao để hút toàn bộ khí độc ở môi trường xung quanh đẩy 
ra bên ngoài giúp ngôi nhà của bạn luôn trong trạng thái được bảo vệ 
an toàn.

TÍNH NĂNG THÔNG MINH

16

Catalogue Junger / Máy hút mùi

Tự động hoạt động khi phát hiện khí gas, 
khói, CO2
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Catalogue Junger / Máy hút mùi

Công suất hút: 1600m3/h
Đèn Led: 1 bộ x 4W
Áp lực hút tối đa: >= 400Pa
Độ ồn: < 53dB
Đường kính ống thoát: 18cm

Công suất mô tơ: 234W
Tổng điện năng tiêu thụ: 234W/h
Điện nguồn: 220V - 240V
Tần số: 50Hz - 60Hz
Hiệu suất năng lượng: A +

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Động cơ turbin đơn công nghệ EcoSilence.
Thiết kế mô đun CleanAir, giảm tối đa tiếng ồn.
Bộ lọc mỡ bằng lưới lọc thép không gỉ.
Phím điều khiển hoàn toàn bằng cảm ứng.
Màn hình hiện thị bằng đèn LED.
3 tốc độ hút mùi chuyên sâu.
Hút đẩy ra ngoài qua ống thoát.
Linh hoạt về vị trí lắp đặt với ống bạc rút tự động.
Tính năng độc đáo: Junger - H90 được trang bị lưới lọc mỡ bằng 
thép không gỉ, hút và khử mùi trực tiếp với động cơ turbin.
Thiết kế mô đun CleanAir giúp giảm tiếng ồn tối đa, với chế độ 
hút đẩy trực tiếp ra bên ngoài mà không cần dùng than hoạt tính.
Ống sun bạc : sử dụng để thay thế dần cho ống nhựa bởi tính thời 
trang, độ tiện dụng cùng tuổi thọ của ống hiện đang đứng đầu. 
Các nếp gấp của ống giữ lại 1 phần hơi nước, bụi bẩn, dầu mỡ 
không trôi trở lại động cơ máy khiến tuổi thọ máy được cao hơn.
Kích thước: W895 x D520 x H685 mm

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

685 mm

895 mm
520 mm

Công suất hút: 1400m3/h
Đèn Led: 1 bộ x 4W
Áp lực hút tối đa: >= 400Pa
Độ ồn: < 53dB
Đường kính ống thoát: 18cm

Công suất: 204W
Tổng điện năng tiêu thụ: 234W/h
Điện nguồn: 220V - 240V
Tần số: 50Hz - 60Hz
Hiệu suất năng lượng: A +

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Loại động cơ AC kim loại kín hoàn toàn.
Cánh quạt kim loại và lớp hoàn thiện Teflon.
Bảng điều khiển Sensor Touch Control
Bộ lọc lưới kim loại.
Chức năng bảo vệ quá tải - quá áp.
( Tự động ngắt an toàn khi quá tải hoặc khi có sự cố áp cao 
từ lưới điện).
3 tốc độ  + 1 hút tăng cường.
Kích thước: W745 x D476 x H597 mm

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

597 mm

745 mm
476 mm

H - 90H - 90
MÁY HÚT MÙIMÁY HÚT MÙI

HRJ - 75HRJ - 75
MÁY HÚT MÙI ÁP TƯỜNG, ÂM TỦMÁY HÚT MÙI ÁP TƯỜNG, ÂM TỦ

German
Spirit

German
Spirit

XUẤT XỨ THÁI LAN

XUẤT XỨ THÁI LAN
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Catalogue Junger / Máy hút mùi

Công suất hút: 1000m3/h
Đèn Led: 1 bộ x 4W
Áp lực hút tối đa: >= 400Pa
Độ ồn: < 53dB
Đường kính ống thoát: 15cm

Công suất mô tơ: 180W
Tổng điện năng tiêu thụ: 180W/h
Điện nguồn: 220V - 240V
Tần số: 50Hz - 60Hz
Hiệu suất năng lượng: A +

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thiết kế: Sang trọng & hiện đại, với kích thước 70cm kiểu dáng 
máy hút mùi là hình chữ T, chất liệu máy được làm bằng thép 
không gỉ cao cấp & kính cường lực.
Tiện ích: Dền led tự động phát hiện khi có khí ga, khói, CO2. 
Bảng điều khiển cảm ứng với 3 tốc độ và chế độ hút chuyên sâu 
phù hợp với lượng mùi và khói khi nấu ăn đảm bảo sạch mùi 
cho không gian bếp nhà bạn.
Máy được thiết kế đèn chiếu sáng giúp quan sát dễ dàng hơn khi 
nấu ăn.
Màng lọc bằng nhôm 5 lớp ngăn không cho dầu mỡ đi vào máy 
giúp máy hoạt động tốt và bền hơn. Bộ lọc sau thời gian sử dụng 
cần được làm sạch ( bộ lọc có thể rửa được trong máy rửa bát tiện 
lợi) đảm bảo khả năng hút hiệu quả nhất.
Động cơ AC kín hoàn toàn chống nước
Chức năng bảo vệ quá tải: Máy sẽ tự động ngắt an toàn khi quá 
tải hoặc khi có sự cố cao áp từ lưới điện.
Kích thước: W695 x D450 x H800 mm

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

800 mm

695 mm
450 mm

Công suất hút: 1000m3/h
Đèn Led: 2 x 2.2W
Áp lực hút tối đa: >= 400Pa
Độ ồn: ≤ 53dB
Đường kính ống thoát: 15cm

Công suất: 180W
Tổng điện năng tiêu thụ: 180W/h
Điện nguồn: 220V - 240V
Tần số: 50Hz - 60Hz
Hiệu suất năng lượng: A +

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
3 tốc độ + 1 hút tăng cường.
Động cơ AC kín hoàn toàn chống hơi nước.
Thiết kế mô đun CleanAir, giảm tối đa tiếng ồn.
Bộ lọc dầu mỡ bằng lưới lọc thép không gỉ 2lowps.
Cánh quạt kim loại với lớp hoàn thiện Teflon.
Phím điều khiển hoàn toàn bằng cảm ứng.
Màn hình hiện thị bằng đèn LED.
Hút đẩy ra ngoài qua ống thoát.
Linh hoạt về vị trí lắp đặt với ống bạc rút tự động
Chức năng bảo vệ quá tải, quá áp, tự động ngắt an toàn 
khi có sự cố.
Đèn Led tự kích hoạt khi phát hiện có khí ga, khói, CO2
Kích thước: W695 x D475 x H830 mm

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

830 mm

695 mm
475 mm

HRJ - 700HRJ - 700
MÁY HÚT MÙIMÁY HÚT MÙI

HRJ - 701HRJ - 701
MÁY HÚT MÙI ÁP TƯỜNG, ÂM TỦMÁY HÚT MÙI ÁP TƯỜNG, ÂM TỦ

German
Spirit

German
Spirit

XUẤT XỨ THÁI LAN

XUẤT XỨ THÁI LAN
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Catalogue Junger / Máy rửa bát

Máy sử dụng thuật toán kết hợp với vi mạch được thiết kế thông minh 
nhằm phán đoán những tình huống phát sinh từ lưới điện (thấp áp - 
cao áp) và đưa ra mức bảo vệ phù hợp đảm bảo tính an toàn cho 
người dùng và sản phẩm trong suốt quá trình sử dụng.

CHỨC NĂNG BẢO VỆ QUÁ TẢI - QUÁ ÁP

HỆ THỐNG PHUN NƯỚC TỐI ƯU HÓA

Hệ thống phun nước mở rộng ở cả 3 giá chứa đồ giúp tối ưu hóa lưu
thông nước cho kết quả rửa hoàn hảo. Nhờ có chúng, nước đến mọi
góc của khoang rửa mà không bỏ sót bất kỳ vị trí nào. Hai cánh tay
phun phía trên kết hợp với tay dưới đảm bảo làm sạch hoàn hảo, 
sáng bóng. Ngoài ra, lưu thông nước được cải thiện đảm bảo bảo vệ 
sinh kính và sứ tinh tế.
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Catalogue Junger / Máy rửa bát

DWJ - 600DWJ - 600
MÁY RỬA BÁT ĐỘC LẬPMÁY RỬA BÁT ĐỘC LẬP

Chức năng sấy Turbo dyring ( Sấy bằng quạt gió), có sấy tăng cường
Hẹn giờ bắt đầu rửa (1-24 giờ)
Tự ngắt khi không có nước đầu vào 
Gồm 7 chương trình hoạt động và 3 chương trình chuyên sâu
Tính năng an toàn chống tràn - báo rò rỉ nước - khóa trẻ em
Số lượng giá để đồ 3 ( Giá giữa có thể tùy chỉnh nâng hạ độ cao để 
phù hợp với tất cả đồ nấu ăn có kích thước lớn )
Nhớ chương trình khi mất điện 
Chức năng rửa nhanh 
Rửa diệt khuẩn 
Chức năng ECO
Có giỏ chứa muỗng, dao kéo 
Ngăn chứa chất làm bóng 
Ngăn chứa chất tẩy rửa

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Công suất: 1760W - 2100W
Điện áp nguồn: 220 - 240 VAC / 50Hz
Công suất làm nóng:1800 W
Nhãn năng lượng: A++
Tiêu thụ nước/chu kỳ: 10 Lít/lần rửa
Dung tích: 14 bộ Châu Âu
Độ ồn: 44dB
Áp lực nước:  0.4-10Pa
Chất liệu vỏ máy: Thép không gỉ
Kích thước: W598 x D600 x H845 mm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

845 mm

600mm598 mm

German
Spirit

XUẤT XỨ THÁI LAN

DWJ - 450DWJ - 450
MÁY RỬA BÁT ĐỘC LẬPMÁY RỬA BÁT ĐỘC LẬP

Chức năng sấy residual heating dry, có sấy tăng cường.
Tự ngắt khi không có nước đầu vào
Gồm 8 chương trình hoạt động và 3 chương trình chuyên sâu
Tính năng an toàn chống tràn - báo rò rỉ nước
Có 3 giá để đồ (giá giữa có thể tùy chỉnh nâng hạ độ cao để phù hợp 
với tất cả đồ nấu ăn có kích thước lớn)
Vòi phun nước có ở trên, giữa và dưới
Chất liệu lưới lọc: PP+30%T+AISI304 (Khả năng kháng khuẩn-ngăn 
chặn vi khuẩn tồn tại và phát triển trên bề mặt lưới lọc)
Nhớ chương trình khi mất điện
Chức năng rửa nhanh
Rửa diệt khuẩn
Chức năng ECO
Có giỏ chưa muỗng, dao kéo
Ngăn chứa chất làm bóng
Ngăn chưa chất tẩy rửa

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Công suất: 1760W - 2100W
Điện áp nguồn: 220 - 240 VAC / 50Hz
Công suất làm nóng: 2400 W
Nhãn năng lượng: A++
Tiêu thụ nước: chu kỳ 8 Lit/lần rửa
Dung tích: 10 bộ Châu Âu
Độ ồn: 44dB
Áp lực nước: 0.4 - 10Pa
Chất liệu vỏ máy Thép không gỉ
Kích thước: W448 x D600 x H845 mm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

845 mm

600mm448 mm

German
Spirit

XUẤT XỨ THÁI LAN
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Catalogue Junger / Máy rửa bát
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Catalogue Junger / Máy hút mùi

LÒ VI SÓNG
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Catalogue Junger / Máy hút mùi

LÒ VI SÓNG
Bề mặt lò được làm bằng chất liệu thép không gỉ cao cấp kết hợp kính 
cường lực có khả năng cách âm, cách sóng, chịu nhiệt cao đảm bảo sự 
an toàn tuyệt đối. 

Chương trình kiểm soát cân nặng: bạn chỉ việc cho thức ăn vào lò, chọn số 
chương trình và cân nặng, lò sẽ tự tính toán năng lượng phù hợp và thời gian cần 
thiết để hoàn thành việc nấu ăn.

TỰ ĐỘNG KIỂM SOÁT CÂN NẶNG THỰC PHẨM 
BẰNG SENSOR LOAD

Lò vi sóng âm tủ JUNGER với bảng điều khiển cảm ứng trực quan, dễ hiểu, phù 
hợp với đa số đối tượng người dùng giúp bạn có thể sử dụng thiết bị đơn giản, 
thuận tiện nhất.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG SENSOR TOUCH CONTROL, 
DỄ SỬ DỤNG, PHÙ HỢP MỌI ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI DÙNG
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Catalogue Junger / Máy hút mùi

Are you
sure

this is
the microwave ?

Are you
sure

this is
the microwave ?

TÍNH NĂNG VI SÓNG NƯỚNG NHIỆT ĐỐI LƯU KẾT HỢP VỚI 
NHIỀU CHƯƠNG TRÌNH NẤU TỰ ĐỘNG

Lò gồm có 4 mức công suất vi sóng với công suất max 900W( P100, P80, P50, P10) giúp rã 
đông và hâm nóng thức ăn nhanh chóng và thuận tiện cùng chức năng nướng có công suất 
lên đến 1000W nướng nhanh hoàn hảo và tối ưu. Đặc biệt lò vi sóng có chức năng Vi sóng 
/ Nướng hỗn hợp C-1, C-2 theo tỷ trọng công suất mà nhà sản xuất đã thiết lập sẵn giúp thực 
phẩm nướng chín đều bên trong, giữ được sự mềm mại tươi ngon mà bên ngoài vẫn đảm bảo 
được màu sắc đặc trưng của đồ nướng.

CHỨC NĂNG TỰ ĐỘNG BẢO VỆ QUÁ TẢI, QUÁ ÁP

Máy sử dụng thuật toán kết hợp với vi mạch được thiết kế thông minh nhằm phán đoán những 
tình huống phát sinh từ lưới điện (thấp áp - cao áp) và đưa ra mức bảo vệ phù hợp đảm bảo 
tính an toàn cho người dùng và sản phẩm trong suốt quá trình sử dụng. Trên động cơ được tích 
hợp một Role tự động ngắt khi phát hiện cuộn dây quá nhiệt, tự động reset trạng thái khi nhiệt 
độ trên cuộn dây về trạng thái bình thường giúp tăng tuổi thọ của động cơ gấp 10 lần so với 
những động cơ thông thường khác.
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Điện áp: 220V - 240V
Tần số: 50Hz

Dung tích lò: 25Lít
Công suất vào (vi sóng): 1450W

Công suất ra (vi sóng): 900W
Công suất nướng: 1000W

Kích thước: W595 x D400 x H388 mm
Trọng lượng: 18.5kg

MODEL TK - 90MODEL TK - 90
LÒ VI SÓNGLÒ VI SÓNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Lò vi sóng âm
Màn hình hiển thị kỹ thuật số

Hệ thống quattro
Khoang lò bằng inox 304

Chức năng vi sóng
Tự động lựa chọn chương trình nấu cho 8 món

Chức năng rã đông nhanh
Chức năng vi sóng, nướng hỗn hợp

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

German
Spirit

XUẤT XỨ THÁI LAN
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BẾP ĐƠNHÚT MÙI





TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

MIỀN BẮC

MIỀN NAM

Đ/c: Tầng 5 N01-T4 Tower, Chung Cư Phú Mỹ Complex,
Khu Ngoại Giao Đoàn, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84 - 024) 355 515 39
Hotline: 1900.2270

Đ/c: 09 Đinh Tiên Hoàng - P. Đakao - Q1. TP.HCM
Điện thoại: (086) 683 4526 / (083) 3894 6666

Hotline: 1900.2270


