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Smart Kitchen
Smart life
Düsler is a trademark, kitchen appliance registered in Germany, featuring
high-end European-style products.
Düsler always brings to its users products with innovative, sophisticated designs
and outstanding features. We constantly improve and update new technologies,
world trends for always perfect products.
Düsler là thương hiệu, thiết bị nhà bếp được đăng ký bản quyền tại Đức, nổi bật
với những sản phẩm cao cấp mang phong cách Châu Âu.
Düsler luôn mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm được thiết kế sáng
tạo, tinh xảo và tính năng vượt trội. Chúng tôi không ngừng cải tiến, cập nhật các
công nghệ mới, những xu hướng trên thế giới để các sản phẩm luôn hoàn mỹ
nhất.
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Produced at the plant of the international technology corporation SCHOTT in Mainz - Germany
Over 125 years of experience in the ﬁeld of glass and materials,
advanced technology in the home appliance, pharmaceutical,
electronics, optical, solar energy and architectural industries.
Được sản xuất tại nhà máy của tập đoàn công nghệ Quốc tế
SCHOTT ở Mainz - Đức
Có hơn 125 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kính và nguyên vật
liệu, công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực thiết bị gia dụng, dược
phẩm, điện tử, quang học, năng lượng mặt trời và các ngành công
nghiệp kiến trúc

Is a product of Euro Kera company - France. Born in 1990.
Currently present around the world with 4 factories located in
France, USA, Thailand, China.
With 82 million products supplied globally, Euro Kera's products
have been proved to be of high quality and prestige.
Là sản phẩm thuộc công ty Euro Kera - Pháp. Ra đời từ năm
1990.
Đang có mặt trên toàn thế giới với 4 nhà máy đặt tại Pháp, Mỹ,
Thái Lan, Trung Quốc.
Với 82 triệu sản phẩm cung cấp ra toàn cầu đã chứng minh được
sản phẩm của Euro Kera có chất lượng, uy tín.

Founded in 1931, EGO has now developed and located factories in many countries around the world such as Egypt, Australia, Braril, China, Finland, Japan, Hong Kong, France, UK,
Greece, Italy, Korea, Singapore, Spain, United States, Switzerland, Sweden, Poland, Austria, Netherlands, Israel, Mexico ...
As a large, multinational corporation in smart appliances,
starting with electric cookers, E.G.O is a leading corporation in
the production of heating plates, heaters for domestic and
industrial use.

High-tech since 1931

Được thành lập vào năm 1931, hiện E.G.O đã phát triển và đặt
nhà máy ở nhiều quốc gia trên thế giới như Ai Cập, Úc, Braril,
China, Phần Lan, Nhật Bản, Hồng Kông, Pháp, Anh Quốc, Hy
Lạp, Ý, Hàn Quốc, Singapore, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Thụy Sỹ,
Thụy Điển, Balan, Áo, Hà Lan, Israel, Mexico...
Là tập đoàn lớn, đa quốc gia về các thiết bị thông minh mà khởi
đầu là bếp điện từ, E.G.O là tập đoàn hàng đầu về sản xuất các
đĩa nhiệt, đồ hâm nóng sử dụng trong gia đình và công nghiệp.

Düsler kitchen products are equipped with smart cooking
features and the most convenient. Components used for
products come from famous brands in the world such as E.G.O
(Germany), SCHOTT CERAN (Germany), EURO KERA (France)
Sản phẩm bếp từ Düsler được trang bị các tính năng nấu ăn
thông minh và tiện ích bậc nhất. Linh kiện được sử dụng cho sản
phẩm đến từ các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới như
E.G.O (Đức), SCHOTT CERAN (Đức), EURO KERA (Pháp)
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WARRANTY
OVERVIEW
TỔNG QUAN BẢO HÀNH
3
YEAR
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EASY CHOICE.
SAFE TO USE.

LỰA CHỌN DỄ DÀNG.
AN TÂM SỬ DỤNG.

Cooking equipment is an important part of the kitchen
Therefore, Düsler products come in a variety of sizes,
shapes and colors so that you can easily choose the right
product for your needs. With its energy eﬃciency and
outstanding features, our products are also the perfect
choice for those looking for a sustainable life.

Thiết bị nấu nướng là một phần quan trọng của gian bếp
nhà bạn, vì thế các sản phẩn của Düsler đa dạng về kích
thước, hình dáng và màu sắc để bạn có thể dễ dàng lựa
chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. Với hiệu
quả năng lượng, tính năng vượt trội, sản phẩm của chúng
tôi cũng là lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm
cuộc sống bền vững.

Especially, Düsler's 3-year warranty will help you feel
secure and satisﬁed during the process of using our
products.

Đặc biệt chính sách bảo hành 03 năm của Düsler sẽ giúp
bạn thật sự an tâm và hài lòng trong suốt quá trình sử
dụng sản phẩm của chúng tôi.
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HOW TO CHOOSE
THE SUITE KITCHEN
YOUR FAMILY ?
CÁCH ĐỂ CHỌN BẾP PHÙ HỢP VỚI
GIA ĐÌNH BẠN ?
Cooking is a sensory experience and therefore also personal. Your favorite food and your cooking are never the same. Therefore, the tools
and cooking equipment are also completely diﬀerent
Nấu ăn là một trải nghiệm liên quan đến giác quan và vì thế cũng mang tính cá nhân riêng biệt. Món bạn yêu thích và cách thức nấu ăn
của bạn không bao giờ giống với người khác. Chính vì vậy dụng cụ và thiết bị nấu nướng cũng hoàn toàn khác

01.

YOUR KITCHEN STYLE
PHONG CÁCH BẾP CỦA BẠN

04.

Düsler's kitchen products in striking and dynamic
black will suit nearly every style of modern kitchens.

Depending on the kitchen space and cooking needs.
You can choose from 02 cooking zones or 03 cooking
zones from the Düsler kitchen collection

Các sản phẩm bếp của Düsler với màu đen nổi bật và
năng động sẽ phù hợp với gần như mọi phong cách
của những gian bếp hiện đại.

02.

STYLE COOKING
PHONG CÁCH NẤU ĂN
Use an induction hob to show luxury and a relaxing
cooking style at home. You can cook quickly when
needed, thanks to the Düsler's quick heating
function.
Sử dụng bếp từ thể hiện sự sang trọng và kiểu nấu
thư giãn tại nhà. Khi cần bạn có thể nấu nhanh nhờ
chức năng gia nhiệt nhanh của thiết bị bếp Düsler .

03.

ENERGY EFFICIENCY
HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG
One of the outstanding advantages of induction
cookers is energy eﬃciency - One thing you can
consider if you are a consumer concerned about
environmental sustainability and energy eﬃciency.
Một trong những ưu điểm nổi bật của bếp từ chính là
hiệu quả năng lượng - Một điều bạn có thể cân nhắc
nếu bạn là người tiêu dùng quan tâm đến sự bền
vững của môi trường và tiết kiệm năng lượng.
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HOB SIZE
KÍCH THƯỚC BẾP

Tùy theo không gian bếp và nhu cầu nấu nướng. Bạn
có thể chọn bếp 02 vùng nấu hoặc 03 vùng nấu từ
của bộ sưu tập bếp Düsler.

05.

SPECIAL FUNCTIONS
CHỨC NĂNG ĐẶC BIỆT
The Düsler induction hob uses smart functions such
as reheating, frying to make cooking easy. The quick
heating feature makes it convenient to cook food.
Bếp từ Düsler sử dụng chức năng thông minh như
hâm nóng, chiên xào giúp việc nấu ăn được dễ dàng.
Tính năng gia nhiệt nhanh giúp việc xào nấu thức ăn
được thuận tiện.

DLE 795 LX
9001146620

powerboost

powerboost

2

boost

2

boost

2

boost

Induction G5 Heating
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DÜSLER

MADE IN GERMANY

High-tech since 1931

High-tech since 1931

MODEL: DLE695LX

DLE 795 LX
9001146620

9001146620

powerboost

powerboost

powerboost

powerboost
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Model: DLE 695LX

Safety functions
Chức năng an toàn

Technical drawing
Bảng vẽ kỹ thuật
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Model: DLE 795LX

Made in Germany
Giá : 25.500.000 VNĐ

Performance
Đặc tính sản phẩm

boost

Made in Germany
Giá : 26.500.000 VNĐ

• Apply intelligent inverter technology formidable
• Heat up time Automatic smart cooking feature
• Pause function temporarily stops the kitchen
• 3 induction cooking zones
- Upper left cooking zone 2.1/3 kW (quick heating)
- Lower left cooking zone 2.1/3 kW (quick heating)
- Right cooking zone 2.8/3.6 kW (quick heating), φ280mm
• SCHOTT ceramic glass face beveled 2 sides
• Use G5 technology EGO components
• Control: 2 sliding panels, 9 heating levels
- Quick heat out
- Warms, thawed food in 3 levels
• Self-identiﬁcation of pots and pans
• Timer: Set a smart timer

• Apply intelligent inverter technology formidable
• Heat up time Automatic smart cooking feature
• Pause function temporarily stops the kitchen
• 3 induction cooking zones
- Upper left cooking zone 2.3/3 kW (quick heating)
- Lower left cooking zone 2.3/3 kW (quick heating)
- Right cooking zone 2.3/3.7 kW (quick heating)
• SCHOTT ceramic glass face beveled 2 sides
• Use G5 technology EGO components
• Control: 2 sliding panels, 9 heating levels
- Quick heat out
- Warms, thawed food in 3 levels
• Self-identiﬁcation of pots and pans
• Timer: Set a smart timer

• Ứng dụng công nghệ inverter thông minh vượt trội
• Tính năng nấu thông minh Heat up time Automatic
• Tính năng dừng bếp tạm thời Pause
• 3 vùng nấu cảm ứng từ
- Vùng nấu bên trái phía trên 2,1/3,0 kW ( gia nhiệt nhanh)
- Vùng nấu bên trái phía dưới 2,1/3,0 kW ( gia nhiệt nhanh)
- Vùng nấu bên phải 2,8/3,6 kW ( gia nhiệt nhanh), φ280mm
• Mặt gốm thủy tinh SCHOTT vát 2 cạnh
• Sử dụng linh kiện EGO công nghệ G5
• Điều khiển: 2 bảng điều khiển trượt, 9 mức gia nhiệt
• Chức năng:
- Gia nhiệt nhanh
- Hâm nóng, giã đông thức ăn
- Chiên rán thức ăn
• Tự nhận diện xoong nồi
• Hẹn giờ : Cài đặt chương trình hẹn giờ thông minh

• Ứng dụng công nghệ inverter thông minh vượt trội
• Tính năng nấu thông minh Heat up time Automatic
• Tính năng dừng bếp tạm thời Pause
• 3 vùng nấu cảm ứng từ
- Vùng nấu bên phải 2,3/3,0 kW ( gia nhiệt nhanh)
- Vùng nấu ở giữa 1,4/2,1 kW ( gia nhiệt nhanh)
- Vùng nấu bên trái 2,3/3,0 kW ( gia nhiệt nhanh)
• Mặt gốm thủy tinh SCHOTT vát 2 cạnh
• Sử dụng linh kiện EGO công nghệ G5
• Điều khiển: 2 bảng điều khiển trượt, 9 mức gia nhiệt
• Chức năng:
- Gia nhiệt nhanh
- Hâm nóng, giã đông thức ăn
- Chiên rán thức ăn
• Tự nhận diện xoong nồi
• Hẹn giờ : Cài đặt chương trình hẹn giờ thông minh

• Display residual heat (signal hot surface)
• Security lock
• Safe when overﬂowing, automatically turn oﬀ the stove
• Automatically turn oﬀ the kitchen when to forget
• Automatically turn oﬀ the stove when there is no pot

• Display residual heat (signal hot surface)
• Security lock
• Safe when overﬂowing, automatically turn oﬀ the stove
• Automatically turn oﬀ the kitchen when to forget
• Automatically turn oﬀ the stove when there is no pot

• Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu bề mặt nóng)
• Khóa an toàn
• An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)
• Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching oﬀ
• Tự động tắt bếp khi không có nồi(Pot detection)

• Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu bề mặt nóng)
• Khóa an toàn
• An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)
• Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching oﬀ
• Tự động tắt bếp khi không có nồi(Pot detection)

520mm

600mm

450mm

790mm

490mm
560mm
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730mm

400mm

MODEL: DLE-888S

Induction G5 Heating
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DÜSLER

MADE IN GERMANY

High-tech since 1931

High-tech since 1931

MODEL: DLE-888S

9001146620

9001146620

Model: DLE 88PRO

Model: DLE 888S

Made in Germany
Giá : 23.900.000 VNĐ

Performance
Đặc tính sản phẩm

Safety functions
Chức năng an toàn

Technical drawing
Bảng vẽ kỹ thuật

• Apply intelligent inverter technology formidable
• Heat up time Automatic smart cooking feature
• Pause function temporarily stops the kitchen
• 2 induction cooking zones
- Left cooking zone 2.3 / 3.7 kW (rapid heating)
- Right cooking zone 2.3 / 3.7 kW (rapid heating)
• SCHOTT ceramic glass face beveled 2 sides
• Use G5 technology EGO components
• Control: 2 sliding panels, 9 heating levels
- Quick heat out
- Warms, thawed food in 3 levels
• Self-identiﬁcation of pots and pans
• Timer: Set a smart timer
• Automatically share capacity of 2 cooking zones

• Apply intelligent inverter technology formidable
• Heat up time Automatic smart cooking feature
• Pause function temporarily stops the kitchen
• 2 induction cooking zones
- Left cooking zone 2.3 / 3.7 kW (rapid heating)
- Right cooking zone 2.3 / 3.7 kW (rapid heating)
• SCHOTT ceramic glass face beveled 2 sides
• Use G5 technology EGO components
• Control: 2 sliding panels, 9 heating levels
- Quick heat out
- Warms, thawed food in 3 levels
• Self-identiﬁcation of pots and pans
• Timer: Set a smart timer
• Automatically share capacity of 2 cooking zones

• Ứng dụng công nghệ inverter thông minh vượt trội
• Tính năng nấu thông minh Heat up time Automatic
• Tính năng dừng bếp tạm thời Pause
• 2 vùng nấu cảm ứng từ
- Vùng nấu bên trái 2,3/3,7 kW ( gia nhiệt nhanh)
- Vùng nấu bên phải 2,3/3,7 kW ( gia nhiệt nhanh)
• Mặt gốm thủy tinh SCHOTT vát 2 cạnh
• Sử dụng linh kiện EGO công nghệ G5
• Điều khiển: 2 bảng điều khiển trượt, 9 mức gia nhiệt
• Chức năng:
- Gia nhiệt nhanh
- Hâm nóng, giã đông thức ăn
- Chiên rán thức ăn
• Tự nhận diện xoong nồi
• Hẹn giờ : Cài đặt chương trình hẹn giờ thông minh
•Tự động chia sẻ công suất 2 vùng nấu

• Ứng dụng công nghệ inverter thông minh vượt trội
• Tính năng nấu thông minh Heat up time Automatic
• Tính năng dừng bếp tạm thời Pause
• 2 vùng nấu cảm ứng từ
- Vùng nấu bên trái 2,3/3,7 kW ( gia nhiệt nhanh)
- Vùng nấu bên phải 2,3/3,7 kW ( gia nhiệt nhanh)
• Mặt gốm thủy tinh SCHOTT vát 2 cạnh
• Sử dụng linh kiện EGO công nghệ G5
• Điều khiển: 2 bảng điều khiển trượt, 9 mức gia nhiệt
• Chức năng:
- Gia nhiệt nhanh
- Hâm nóng, giã đông thức ăn
- Chiên rán thức ăn
• Tự nhận diện xoong nồi
• Hẹn giờ : Cài đặt chương trình hẹn giờ thông minh
•Tự động chia sẻ công suất 2 vùng nấu

• Display residual heat (signal hot surface)
• Security lock
• Safe when overﬂowing, automatically turn oﬀ the stove
• Automatically turn oﬀ the kitchen when to forget
• Automatically turn oﬀ the stove when there is no pot

• Display residual heat (signal hot surface)
• Security lock
• Safe when overﬂowing, automatically turn oﬀ the stove
• Automatically turn oﬀ the kitchen when to forget
• Automatically turn oﬀ the stove when there is no pot

• Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu bề mặt nóng)
• Khóa an toàn
• An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)
• Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching oﬀ
• Tự động tắt bếp khi không có nồi(Pot detection)

• Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu bề mặt nóng)
• Khóa an toàn
• An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)
• Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching oﬀ
• Tự động tắt bếp khi không có nồi(Pot detection)

430mm

430mm

730mm

680mm
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Made in Germany
Giá : 23.900.000 VNĐ

380mm

730mm

680mm

380mm

High-tech since 1931

High-tech since 1931

MODEL: DLE-888E

Model: DLE 888

Model: DLE 888E

Made in Germany
Giá : 23.500.000 VNĐ

Performance
Đặc tính sản phẩm

Made in Germany
Giá : 22.900.000 VNĐ

• Apply intelligent inverter technology formidable
• Heat up time Automatic smart cooking feature
• Pause function temporarily stops the kitchen
• 2 induction cooking zones
- Left cooking zone 2.3 / 3.0 kW (rapid heating)
- Right cooking zone 2.3 / 3.0 kW (rapid heating)
• EUROKERA glass ceramic face beveled 2 edges
• Use G5 technology EGO components
• Control: 2 sliding panels, 9 heating levels
- Quick heat out
- Warm up, thaw food
• Self-identiﬁcation of pots and pans
• Timer: Set a smart timer
• Automatically share capacity of 2 cooking zones

• Application of outstanding intelligent inverter technology
• 2 induction cooking zones
- Left cooking zone 2.3 / 3.0 kW (rapid heating)
- Right cooking zone 2.3 / 3.0 kW (rapid heating)
• EUROKERA glass ceramic face beveled 2 edges
• Using EGO components
• Control: 2 separate panels
• Function:
- Fast heating
• Self-identiﬁcation of pots and pans
• Timer: Set a smart timer
• Automatically share capacity of 2 cooking zones

• Ứng dụng công nghệ inverter thông minh vượt trội
• Tính năng nấu thông minh Heat up time Automatic
• Tính năng dừng bếp tạm thời Pause
• 2 vùng nấu cảm ứng từ
- Vùng nấu bên trái 2,3/3,0 kW ( gia nhiệt nhanh)
- Vùng nấu bên phải 2,3/3,0 kW ( gia nhiệt nhanh)
• Mặt gốm thủy tinh EUROKERA vát 2 cạnh
• Sử dụng linh kiện EGO công nghệ G5
• Điều khiển: 2 bảng điều khiển trượt, 9 mức gia nhiệt
• Chức năng:
- Gia nhiệt nhanh
- Hâm nóng, giã đông thức ăn
- Chiên rán thức ăn
• Tự nhận diện xoong nồi
• Hẹn giờ : Cài đặt chương trình hẹn giờ thông minh
•Tự động chia sẻ công suất 2 vùng nấu

• Ứng dụng công nghệ inverter thông minh vượt trội
• 2 vùng nấu cảm ứng từ
- Vùng nấu bên trái 2,3/3,0 kW ( gia nhiệt nhanh)
- Vùng nấu bên phải 2,3/3,0 kW ( gia nhiệt nhanh)
• Mặt gốm thủy tinh EUROKERA vát 2 cạnh
• Sử dụng linh kiện EGO
• Điều khiển: 2 bảng điều khiển riêng biệt
• Chức năng:
- Gia nhiệt nhanh
• Tự nhận diện xoong nồi
• Hẹn giờ : Cài đặt chương trình hẹn giờ thông minh
•Tự động chia sẻ công suất 2 vùng nấu

• Display residual heat (signal hot surface)
Safety functions
Chức năng an toàn • Security lock
• Safe when overﬂowing, automatically turn oﬀ the stove
• Automatically turn oﬀ the kitchen when to forget
• Automatically turn oﬀ the stove when there is no pot
• Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu bề mặt nóng)
• Khóa an toàn
• An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)
• Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching oﬀ
• Tự động tắt bếp khi không có nồi(Pot detection)
Technical drawing
Bảng vẽ kỹ thuật

430mm

• Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu bề mặt nóng)
• Khóa an toàn
• An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)
• Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching oﬀ
• Tự động tắt bếp khi không có nồi(Pot detection)

430mm

730mm

680mm

• Display residual heat (signal hot surface)
• Security lock
• Safe when overﬂowing, automatically turn oﬀ the stove
• Automatically turn oﬀ the kitchen when to forget
• Automatically turn oﬀ the stove when there is no pot

380mm

730mm

680mm

380mm
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DÜSLER

MADE IN GERMANY

High-tech since 1931

9001146620

Model: DLS 999

Model: DL 662EU

Made in Germany
Giá : 23.900.000 VNĐ

Performance
Đặc tính sản phẩm

Safety functions
Chức năng an toàn

Technical drawing
Bảng vẽ kỹ thuật

• Apply intelligent inverter technology formidable
• Heat up time Automatic smart cooking feature
• Pause function temporarily stops the kitchen
• 2 induction cooking zones, antrazit coated surface
- Left cooking zone 2.3 / 3.7 kW (rapid heating)
- Right cooking zone 2.3 / 3.7 kW (rapid heating)
• SCHOTT ceramic glass face beveled 2 sides
• Use G5 technology EGO components
• Control: 2 sliding panels, 9 heating levels
- Quick heat out
- Warms, thawed food in 3 levels
• Self-identiﬁcation of pots and pans
• Timer: Set a smart timer
• Automatically share capacity of 2 cooking zones

• Application of outstanding intelligent inverter technology
• 2 induction cooking zones
- Left cooking zone 2.3 / 3.7 kW (rapid heating)
- Right cooking zone 2.3 / 3.7 kW (rapid heating)
• EUROKERA glass ceramic face beveled 2 edges
• Using EGO components
• Control: 2 sliding panels, 9 heating levels
• Function:
- Fast heating
- Warm up, thaw food
• Self-identiﬁcation of pots and pans
• Timer: Independent, 2 cooking zones

• Ứng dụng công nghệ inverter thông minh vượt trội
• Tính năng nấu thông minh Heat up time Automatic
• Tính năng dừng bếp tạm thời Pause
• 2 vùng nấu cảm ứng từ, bề mặt phủ antrazit
- Vùng nấu bên trái 2,3/3,7 kW ( gia nhiệt nhanh)
- Vùng nấu bên phải 2,3/3,7 kW ( gia nhiệt nhanh)
• Mặt gốm thủy tinh SCHOTT vát 2 cạnh
• Sử dụng linh kiện EGO công nghệ G5
• Điều khiển: 2 bảng điều khiển trượt, 9 mức gia nhiệt
• Chức năng:
- Gia nhiệt nhanh
- Hâm nóng, giã đông thức ăn
- Chiên rán thức ăn
• Tự nhận diện xoong nồi
• Hẹn giờ : Cài đặt chương trình hẹn giờ thông minh
•Tự động chia sẻ công suất 2 vùng nấu

• Ứng dụng công nghệ inverter thông minh vượt trội
• 2 vùng nấu cảm ứng từ
- Vùng nấu bên trái 2,3/3,7 kW ( gia nhiệt nhanh)
- Vùng nấu bên phải 2,3/3,7 kW ( gia nhiệt nhanh)
• Mặt gốm thủy tinh EUROKERA vát 2 cạnh
• Sử dụng linh kiện EGO
• Điều khiển: 2 bảng điều khiển trượt, 9 mức gia nhiệt
• Chức năng:
- Gia nhiệt nhanh
- Hâm nóng, giã đông thức ăn
• Tự nhận diện xoong nồi
• Hẹn giờ : Độc lập, 2 vùng nấu

• Display residual heat (signal hot surface)
• Security lock
• Safe when overﬂowing, automatically turn oﬀ the stove
• Automatically turn oﬀ the kitchen when to forget
• Automatically turn oﬀ the stove when there is no pot

• Display residual heat (signal hot surface)
• Security lock
• Safe when overﬂowing, automatically turn oﬀ the stove
• Automatically turn oﬀ the kitchen when to forget
• Automatically turn oﬀ the stove when there is no pot

• Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu bề mặt nóng)
• Khóa an toàn
• An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)
• Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching oﬀ
• Tự động tắt bếp khi không có nồi(Pot detection)

• Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu bề mặt nóng)
• Khóa an toàn
• An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)
• Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching oﬀ
• Tự động tắt bếp khi không có nồi(Pot detection)

430mm

430mm

730mm

680mm
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Made in Germany
Giá : 23.900.000 VNĐ

380mm

730mm

680mm

380mm

MODEL: DLS998PLUS

9001146620

boost

boost

Model: DLS 998PLUS

Made in Germany
Giá : 23.900.000 VNĐ

Performance
Đặc tính sản phẩm

• Apply intelligent inverter technology formidable
• Heat up time Automatic smart cooking feature
• Pause function temporarily stops the kitchen
• 2 induction cooking zones, antrazit coated surface
- Left cooking zone 2.3 / 3.7 kW (rapid heating)
- Right cooking zone 2.3 / 3.7 kW (rapid heating)
• SCHOTT ceramic glass face beveled 2 sides
• Use G5 technology EGO components
• Control: 2 sliding panels, 9 heating levels
- Quick heat out
- Warms, thawed food in 3 levels
• Self-identiﬁcation of pots and pans
• Timer: Set a smart timer
• Automatically share capacity of 2 cooking zones
• Ứng dụng công nghệ inverter thông minh vượt trội
• Tính năng nấu thông minh Heat up time Automatic
• Tính năng dừng bếp tạm thời Pause
• 2 vùng nấu cảm ứng từ, bề mặt phủ antrazit
- Vùng nấu bên trái 2,3/3,7 kW ( gia nhiệt nhanh)
- Vùng nấu bên phải 2,3/3,7 kW ( gia nhiệt nhanh)
• Mặt gốm thủy tinh SCHOTT vát 2 cạnh
• Sử dụng linh kiện EGO công nghệ G5
• Điều khiển: 2 bảng điều khiển trượt, 9 mức gia nhiệt
• Chức năng:
- Gia nhiệt nhanh
- Hâm nóng, giã đông thức ăn
- Chiên rán thức ăn
• Tự nhận diện xoong nồi
• Hẹn giờ : Cài đặt chương trình hẹn giờ thông minh
•Tự động chia sẻ công suất 2 vùng nấu

Safety functions
Chức năng an toàn

• Display residual heat (signal hot surface)
• Security lock
• Safe when overﬂowing, automatically turn oﬀ the stove
• Automatically turn oﬀ the kitchen when to forget
• Automatically turn oﬀ the stove when there is no pot
• Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu bề mặt nóng)
• Khóa an toàn
• An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)
• Tự động tắt bếp khi để quên Automatic switching oﬀ
• Tự động tắt bếp khi không có nồi(Pot detection)

Technical drawing
Bảng vẽ kỹ thuật

430mm

730mm

680mm

High-tech since 1931

Products are equipped with smart cooking
features and the most convenient.
Components used for products come from
famous brands in the world such as E.G.O
(Germany), SCHOTT CERAN (Germany).
Sản phẩm được trang bị các tính năng nấu ăn
thông minh và tiện ích bậc nhất. Linh kiện
được sử dụng cho sản phẩm đến từ các
thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới như
E.G.O (Đức), SCHOTT CERAN (Đức).

380mm
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DÜSLER

MADE IN GERMANY

Booster

IN

2.6KW

2.2KW

Boost

Boost

MADE IN MALAYSIA

Model: DL 7810

Model: DL 7210

Model: DL 7810 PLUS

Model: DL 7210 PLUS

Made in Malaysia
Giá : 15.900.000 VNĐ

Performance
Đặc tính sản phẩm

Safety functions
Chức năng an toàn

Technical drawing
Bảng vẽ kỹ thuật

• Apply smart inverter technology
2 induction cooking zones
- Left cooking zone 2,2 / 2.6 kW (quick heating)
- Right cooking zone 2.2 / 2.6 kW (rapid heating)
• 2-sided beveled glass ceramic surface
• Control: 2 sliding panels, 9 heating levels
• Function:
- Quick heat out
• Self-identiﬁcation of pots and pans
• Timer: Set a smart timer
• Glass with metal edges

• Apply smart inverter technology
• Pause function temporarily stops the kitchen
• 2 induction cooking zones
- Left cooking zone 2,2 / 2.4 kW (rapid heating)
- Right cooking zone 2,2 / 2.4 kW (quick heating)
• 4-sided beveled glass ceramic surface
• Control: 2 sliding panels, 9 heating levels
• Function:
- Quick heat out
- Warm up, thaw food at 3 heat levels
• Self-identiﬁcation of pots and pans
• Timer: Set a smart timer

• Ứng dụng công nghệ inverter thông minh
• 2 vùng nấu cảm ứng từ
- Vùng nấu bên trái 2,2/2,6 kW ( gia nhiệt nhanh)
- Vùng nấu bên phải 2,2/2,6 kW ( gia nhiệt nhanh)
• Mặt gốm thủy tinh vát 2 cạnh, bo viền kim loại
• Điều khiển: 2 bảng điều khiển trượt, 9 mức gia nhiệt
• Chức năng:
- Gia nhiệt nhanh
• Tự nhận diện xoong nồi
• Hẹn giờ : Cài đặt chương trình hẹn giờ thông minh
• Mặt kính bo viền kim loại

• Ứng dụng công nghệ inverter thông minh
• Tính năng dừng bếp tạm thời Pause
• 2 vùng nấu cảm ứng từ
- Vùng nấu bên trái 2,2/2,4 kW ( gia nhiệt nhanh)
- Vùng nấu bên phải 2,2/2,4 kW ( gia nhiệt nhanh)
• Mặt gốm thủy tinh vát 4 cạnh
• Điều khiển: 2 bảng điều khiển trượt, 9 mức gia nhiệt
• Chức năng:
- Gia nhiệt nhanh
- Hâm nóng, giã đông thức ăn ở 3 mức nhiệt
• Tự nhận diện xoong nồi
• Hẹn giờ : Cài đặt chương trình hẹn giờ thông minh

• Display residual heat (indicates hot surface)
• Security lock
• Automatically turn oﬀ the stove when left
• Automatically turn oﬀ the stove when there is no pot

• Display residual heat (indicates hot surface)
• Security lock
• Safe over overﬂow (automatically turns oﬀ the stove)
• Automatically turn oﬀ the stove when left
• Automatically turn oﬀ the stove when there is no pot

• Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu bề mặt nóng)
• Khóa an toàn
• Tự động tắt bếp khi để quên
• Tự động tắt bếp khi không có nồi

• Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu bề mặt nóng)
• Khóa an toàn
• An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)
• Tự động tắt bếp khi để quên
• Tự động tắt bếp khi không có nồi

430mm

430mm

730mm

680mm
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Made in Malaysia
Giá : 15.900.000 VNĐ

390mm

730mm

680mm

390mm

Model: DL 666

Model: DL 666

Model: DL 620
Made in P.R.C
Giá : 11.900.000 VNĐ

Made in China
Giá : 13.900.000 VNĐ

• Apply smart inverter technology
• Pause function temporarily stops the kitchen
• 2 induction cooking zones
- Left cooking zone 2,2 / 2.6 kW (quick heating)
- Right cooking zone 2.2 / 2.6 kW (rapid heating)
• 2-sided beveled glass ceramic surface
• Control: 2 sliding panels, 9 heating levels
• Function:
- Quick heat out
- Warm up, thaw food at 3 heat levels
• Self-identiﬁcation of pots and pans
• Timer: Set a smart timer

• Apply smart inverter technology
2 induction cooking zones
- Left cooking zone 2,2 / 2.6 kW (quick heating)
- Right cooking zone 2.2 / 2.6 kW (rapid heating)
• 2-sided beveled glass ceramic surface
• Control: 2 sliding panels, 9 heating levels
• Function:
- Quick heat out
• Self-identiﬁcation of pots and pans
• Timer: Set a smart timer

• Ứng dụng công nghệ inverter thông minh
• Tính năng dừng bếp tạm thời Pause
• 2 vùng nấu cảm ứng từ
- Vùng nấu bên trái 2,2/2,6 kW ( gia nhiệt nhanh)
- Vùng nấu bên phải 2,2/2,6 kW ( gia nhiệt nhanh)
• Mặt gốm thủy tinh vát 2 cạnh
• Điều khiển: 2 bảng điều khiển trượt, 9 mức gia nhiệt
• Chức năng:
- Gia nhiệt nhanh
- Hâm nóng, giã đông thức ăn ở 3 mức nhiệt
• Tự nhận diện xoong nồi
• Hẹn giờ : Cài đặt chương trình hẹn giờ thông minh

• Ứng dụng công nghệ inverter thông minh
• 2 vùng nấu cảm ứng từ
- Vùng nấu bên trái 2,2/2,4 kW ( gia nhiệt nhanh)
- Vùng nấu bên phải 2,2/2,4 kW ( gia nhiệt nhanh)
• Mặt gốm thủy tinh vát 4 cạnh
• Điều khiển: 2 bảng điều khiển trượt, 9 mức gia nhiệt
• Chức năng:
- Gia nhiệt nhanh
- Hâm nóng, giã đông thức ăn
- Chiên xào, hấp đồ, ninh hầm
• Tự nhận diện xoong nồi
• Hẹn giờ : Cài đặt chương trình hẹn giờ thông minh

• Display residual heat (indicates hot surface)
Safety functions
Chức năng an toàn • Security lock
• Safe over overﬂow (automatically turns oﬀ the stove)
• Automatically turn oﬀ the stove when left
• Automatically turn oﬀ the stove when there is no pot

• Display residual heat (indicates hot surface)
• Security lock
• Automatically turn oﬀ the stove when left
• Automatically turn oﬀ the stove when there is no pot
• Safe over overﬂow (automatically turns oﬀ the stove)

Performance
Đặc tính sản phẩm

• Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu bề mặt nóng)
• Khóa an toàn
• Tự động tắt bếp khi để quên
• Tự động tắt bếp khi không có nồi
• An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)

• Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu bề mặt nóng)
• Khóa an toàn
• An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)
• Tự động tắt bếp khi để quên
• Tự động tắt bếp khi không có nồi
Technical drawing
Bảng vẽ kỹ thuật

400mm

430mm

600mm

730mm

680mm

585mm
390mm

378mm
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DÜSLER

MADE IN GERMANY

Model: DL 7800

Model: DL 7600 PLUS

Model: DL 7800 PLUS

Made in Malaysia
Giá : 15.900.000 VNĐ

Performance
Đặc tính sản phẩm

Safety functions
Chức năng an toàn

Technical drawing
Bảng vẽ kỹ thuật

• Apply smart inverter technology
• Pause function temporarily stops the kitchen
• 2 induction cooking zones
- Left cooking zone 2,2 / 2.4 kW (rapid heating)
- Right cooking zone 2,2 / 2.4 kW (quick heating)
• 2-sided beveled glass ceramic surface
• Control: 2 sliding panels, 9 heating levels
• Function:
- Quick heat out
- Warm up, thaw food at 3 heat levels
• Self-identiﬁcation of pots and pans
• Timer: Set a smart timer

• Apply smart inverter technology
• Pause function temporarily stops the kitchen
• 2 induction cooking zones
- Left cooking zone 2.2 / 2.6 kW (rapid heating)
- Right cooking zone 1.8 / 2.2 kW (rapid heating)
• 4-sided beveled glass ceramic surface
• Control: 2 sliding panels, 9 heating levels
• Function:
- Quick heat out
- Warm up, thaw food at 3 heat levels
- Stir-fried, steamed, simmered
• Self-identiﬁcation of pots and pans
• Timer: Set a smart timer

• Ứng dụng công nghệ inverter thông minh
• Tính năng dừng bếp tạm thời Pause
• 2 vùng nấu cảm ứng từ
- Vùng nấu bên trái 2,2/2,4 kW ( gia nhiệt nhanh)
- Vùng nấu bên phải 2,2/2,4 kW ( gia nhiệt nhanh)
• Mặt gốm thủy tinh vát 2 cạnh
• Điều khiển: 2 bảng điều khiển trượt, 9 mức gia nhiệt
• Chức năng:
- Gia nhiệt nhanh
- Hâm nóng, giã đông thức ăn ở 3 mức nhiệt
• Tự nhận diện xoong nồi
• Hẹn giờ : Cài đặt chương trình hẹn giờ thông minh

• Ứng dụng công nghệ inverter thông minh
• Tính năng dừng bếp tạm thời Pause
• 2 vùng nấu cảm ứng từ
- Vùng nấu bên trái 2,2/2,6 kW ( gia nhiệt nhanh)
- Vùng nấu bên phải 1,8/2,2 kW ( gia nhiệt nhanh)
• Mặt gốm thủy tinh vát 4 cạnh, bo viền kim loại
• Điều khiển: 2 bảng điều khiển trượt, 9 mức gia nhiệt
• Chức năng:
- Gia nhiệt nhanh
- Hâm nóng, giã đông thức ăn ở 3 mức nhiệt
- Chiên xào, hấp đồ, ninh hầm
• Tự nhận diện xoong nồi
• Hẹn giờ : Cài đặt chương trình hẹn giờ thông minh

• Display residual heat (indicates hot surface)
• Security lock
• Safe over overﬂow (automatically turns oﬀ the stove)
• Automatically turn oﬀ the stove when left
• Automatically turn oﬀ the stove when there is no pot

• Display residual heat (indicates hot surface)
• Security lock
• Safe over overﬂow (automatically turns oﬀ the stove)
• Automatically turn oﬀ the stove when left
• Automatically turn oﬀ the stove when there is no pot

• Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu bề mặt nóng)
• Khóa an toàn
• An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)
• Tự động tắt bếp khi để quên
• Tự động tắt bếp khi không có nồi

• Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu bề mặt nóng)
• Khóa an toàn
• An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)
• Tự động tắt bếp khi để quên
• Tự động tắt bếp khi không có nồi

430mm

430mm

730mm

680mm
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Made in Malaysia
Giá : 15.900.000 VNĐ

390mm

730mm

680mm

390mm

EURO
premium

IN

IN

Booster 3000W

Booster 3000W

Smart Inverter

Model: DL889PRO

Model: DL 889PRO
Made in Malaysia
Giá : 15.900.000 VNĐ

Performance
Đặc tính sản phẩm

• Apply smart inverter technology
• Pause function temporarily stops the kitchen
• 2 induction cooking zones
- Left cooking zone 2.2 / 2.6 kW (rapid heating)
- Right cooking zone 1.8 / 2.2 kW (rapid heating)
• 4-sided beveled glass ceramic surface
• Control: 2 sliding panels, 9 heating levels
• Function:
- Quick heat out
- Warm up, thaw food at 3 heat levels
- Stir-fried, steamed, simmered
• Self-identiﬁcation of pots and pans
• Timer: Set a smart timer
• Ứng dụng công nghệ inverter thông minh
• Tính năng dừng bếp tạm thời Pause
• 2 vùng nấu cảm ứng từ
- Vùng nấu bên trái 2,2/2,6 kW ( gia nhiệt nhanh)
- Vùng nấu bên phải 1,8/2,2 kW ( gia nhiệt nhanh)
• Mặt gốm thủy tinh vát 4 cạnh, bo viền kim loại
• Điều khiển: 2 bảng điều khiển trượt, 9 mức gia nhiệt
• Chức năng:
- Gia nhiệt nhanh
- Hâm nóng, giã đông thức ăn ở 3 mức nhiệt
- Chiên xào, hấp đồ, ninh hầm
• Tự nhận diện xoong nồi
• Hẹn giờ : Cài đặt chương trình hẹn giờ thông minh

INTELLIGENT COOKING FEATURE
SAVE POWER
MAXIMUM COOKING PERFORMANCE
COMPLETE DESIGN

TÍNH NĂNG ĐUN NẤU THÔNG MINH
TIẾT KIỆM ĐIỆN
HIỆU SUẤT ĐUN NẤU TỐI ĐA
THIẾT KẾ HOÀN MỸ

Safety functions
Chức năng an toàn
• Display residual heat (indicates hot surface)
• Security lock
• Automatically turn oﬀ the stove when left
• Automatically turn oﬀ the stove when there is no pot
• Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu bề mặt nóng)
• Khóa an toàn
• Tự động tắt bếp khi để quên
• Tự động tắt bếp khi không có nồi
Technical drawing
Bảng vẽ kỹ thuật

430mm

730mm

680mm

390mm
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HOW TO CHOOSE
YOUR HOOD ?
CÁCH ĐỂ CHỌN HÚT MÙI PHÙ HỢP VỚI
GIA ĐÌNH BẠN ?
As an indispensable device in modern kitchens, the hood protects the "heart of your house" from food smoke and heat from the cooking
process. You choose a perfect hood to make your kitchen space luxurious, comfortable, and airy.
Là thiết bị không thể thiếu trong những gian bếp hiện đại, máy hút mùi bảo vệ “ trái tim ngôi nhà bạn ” khỏi các mùi khói thức ăn và hơi
nóng tỏa ra từ quá trình nấu ăn. Bạn hãy chọn một máy hút mùi hoàn hảo để không gian bếp nhà bạn sang trọng, dễ chịu, và thoáng mát.

01.

OPERATION POWER OF THE MACHINE
CÔNG SUẤT HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY

03.

The kitchen uses a lot of cooking, the small kitchen
will need higher suction power to achieve optimum
suction eﬃciency.

Düsler has a full range of hoods designed with
stainless steel surfaces, in addition to special hoods
with a luxurious black glass surface and a modern
touch panel. There are many styles for customers to
choose from.

Bếp sử dụng đun nấu nhiều, gian bếp nhỏ sẽ cần
công suất hút của máy càng phải cao để đạt hiệu quả
hút tối ưu.

02.

NOISE LEVEL
ĐỘ ỒN HOẠT ĐỘNG
Düsler's hoods range in noise from 42-56 dB, so
choose a quiet home-operating unit if needed.
Các máy hút mùi của Düsler có độ ồn từ 42-56 dB,
nếu cần bạn có thể chọn một thiết bị hoạt động với
sự êm ái phù hợp cho gia đình.
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YOUR STYLE
PHONG CÁCH CỦA BẠN

Düsler có đầy đủ các máy hút mùi thiết kế với bề mặt
inox, ngoài ra còn có các máy hút mùi đặc biệt với bề
mặt kính đen sang trọng cùng bảng điều khiển cảm
ứng hiện đại. Có rất nhiều kiểu dáng để khách hàng
chọn lựa.

04.

INSTALLATION LOCATION
VỊ TRÍ LẮP ĐẶT
The Düsler induction hob uses smart functions such
as reheating, frying to make cooking easy. The quick
heating feature makes it convenient to cook food.
Bếp từ Düsler
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DÜSLER

MADE IN GERMANY

Model: DHL 786

Model: DHL 980

Giá : 11.500.000 VNĐ

Giá : 12.500.000 VNĐ

• Stainless steel surface with black glass
• Exhaust system: circulation or ventilation
• Control by electronic buttons. LCD display screen
• Detachable 3-layer aluminum ﬁlter
• 3 levels of suction
• Oﬀ timer and sensor control technology
• Activated carbon air ﬁlter

• Stainless steel surface combined with black glass
• Exhaust system: circulation or ventilation
• Control by touch keys. LCD display screen
• Waving mode to control hands oﬀ
• Detachable 3-layer aluminum ﬁlter
• 3 levels of suction
• Oﬀ timer and sensor control technology
• Activated carbon air ﬁlter

• Bề mặt thép không gỉ kết hợp mặt kính đen
• Hệ thống hút xả: tuần hoàn hoặc thông gió
• Điều khiển bằng phím bấm điện tử. Màn hình hiển thị LCD
• Lưới lọc bằng nhôm 3 lớp có thể tháo rời
• 3 cấp độ hút
• Chế độ hẹn giờ tắt và công nghệ điều khiển bằng cảm biến
• Bộ phận lọc khí bằng than hoạt tính

• Bề mặt inox kết hợp kính đen
• Hệ thống hút xả: tuần hoàn hoặc thông gió
• Điều khiển bằng phím bấm cảm ứng. Màn hình hiển thị LCD
• Chế độ vẫy tay điều khiển tắt mở
• Lưới lọc bằng nhôm 3 lớp có thể tháo rời
• 3 cấp độ hút
• Chế độ hẹn giờ tắt và công nghệ điều khiển bằng cảm biến
• Bộ phận lọc khí bằng than hoạt tính

• Maximum suction capacity: 1100m3 / h
• Motor motor: 180W
• Noise level: 45-56db
• Lighting system: Led 2 * 1.5W
• Voltage: 220V - 240V

• Maximum suction capacity: 1100m3 / h
• Motor motor: 180W
• Noise level: 45-56db
• Lighting system: Led 2 * 1.5W
• Voltage: 220V - 240V

• Công suất hút tối đa : 1100m3/h
• Động cơ motor :180W
• Độ ồn : 45-56db
• Hệ thống đèn chiếu sáng : Led 2*1.5W
• Điện áp: 220V - 240V

• Công suất hút tối đa : 1100m3/h
• Động cơ motor :180W
• Độ ồn : 45-56db
• Hệ thống đèn chiếu sáng : Led 2*1.5W
• Điện áp: 220V - 240V

175mm

235mm
423mm

423mm

380mm

380mm
316mm

700mm
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175mm

235mm

316mm

900mm
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01.

HIGH PERFORMANCE
HIỆU SUẤT HÚT CAO
Large capacity will help to absorb food odors during
cooking is optimal.
Công suất lớn sẽ giúp hút mùi thức ăn trong quá trình
đun nấu được tối ưu nhất.

02.

NOISE LEVEL
ĐỘ ỒN HOẠT ĐỘNG
When the Düsler hood works, the soft engine noise
helps the cooking process relax, which is very
suitable for a small kitchen.
Khi hút mùi Düsler hoạt động, tiếng động cơ êm ái
giúp quá trình đun nấu được thư thái, rất phù hợp với
căn bếp có diện tích nhỏ.

03.

INTELLIGENCE CONTROL
ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH
Odor hood Düsler integrated electronic keypad
system and thermal sensor mode in smart product line
will satisfy every customer who loves technology.
Hút mùi Düsler tích hợp hệ thống phím bấm điện tử và
chế độ cảm biến nhiệt trong dòng sản phẩm thông
minh sẽ làm hài lòng mọi khách hàng yêu thích công
nghệ.
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DÜSLER

MADE IN GERMANY

70CM

70CM

Model: DHL 750

Model: DHL 751

• Wall mounted curved glass design
• Stainless steel combined glass
• Exhaust system: circulation or ventilation
• Control by mechanical keys
• Detachable 3-layer aluminum ﬁlter
• Activated carbon air ﬁlter
• 3 levels of suction

• Wall mounted curved glass design
• Stainless steel surface combined with black glass
• Exhaust system: circulation or ventilation
• Control by mechanical keys
• Detachable 3-layer aluminum ﬁlter
• Activated carbon air ﬁlter
• 3 levels of suction

• Kiểu dáng kính cong gắn tường
• Mặt kính kết hợp inox
• Hệ thống hút xả: tuần hoàn hoặc thông gió
• Điều khiển bằng phím bấm cơ học
• Lưới lọc bằng nhôm 3 lớp có thể tháo rời
• Bộ phận lọc khí bằng than hoạt tính
• 3 cấp độ hút

• Kiểu dáng kính cong gắn tường
• Bề mặt inox kết hợp kính đen
• Hệ thống hút xả: tuần hoàn hoặc thông gió
• Điều khiển bằng phím bấm cơ học
• Lưới lọc bằng nhôm 3 lớp có thể tháo rời
• Bộ phận lọc khí bằng than hoạt tính
• 3 cấp độ hút

• Maximum suction capacity: 1100m3 / h
• Motor motor: 180W
• Noise level: 45-56db
• Lighting system: Led 2 * 1.5W
• Voltage: 220V - 240V

• Maximum suction capacity: 1100m3 / h
• Motor motor: 180W
• Noise level: 45-56db
• Lighting system: Led 2 * 1.5W
• Voltage: 220V - 240V

• Công suất hút tối đa : 1100m3/h
• Động cơ motor :180W
• Độ ồn : 45-56db
• Hệ thống đèn chiếu sáng : Led 2*1.5W
• Điện áp: 220V - 240V

• Công suất hút tối đa : 1100m3/h
• Động cơ motor :180W
• Độ ồn : 45-56db
• Hệ thống đèn chiếu sáng : Led 2*1.5W
• Điện áp: 220V - 240V

Giá : 5.750.000 VNĐ

300mm

Giá : 5.900.000 VNĐ

300mm

320mm

450mm

320mm

450mm
500mm

700mm
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500mm

700mm

70CM

70CM

Model: DHL 755

Model: DHL 760

• Wall mounted curved glass design
• Stainless steel surface combined with black glass
• Exhaust system: circulation or ventilation
• Control by touch keys. LCD display screen
• Detachable 3-layer aluminum ﬁlter
• 3 levels of suction
• Oﬀ timer and sensor control technology
• Activated carbon air ﬁlter

• Stainless steel surface combined with black glass
• Exhaust system: circulation or ventilation
• Control by touch keys. LCD display screen
• Waving mode to control hands oﬀ
• Detachable 3-layer aluminum ﬁlter
• 3 levels of suction
• Oﬀ timer and sensor control technology
• Activated carbon air ﬁlter

• Kiểu dáng kính cong gắn tường
• Bề mặt inox kết hợp kính đen
• Hệ thống hút xả: tuần hoàn hoặc thông gió
• Điều khiển bằng phím bấm cảm ứng. Màn hình hiển thị LCD
• Lưới lọc bằng nhôm 3 lớp có thể tháo rời
• 3 cấp độ hút
• Chế độ hẹn giờ tắt và công nghệ điều khiển bằng cảm biến
• Bộ phận lọc khí bằng than hoạt tính

• Bề mặt inox kết hợp kính đen
• Hệ thống hút xả: tuần hoàn hoặc thông gió
• Điều khiển bằng phím bấm cảm ứng. Màn hình hiển thị LCD
• Chế độ vẫy tay điều khiển tắt mở
• Lưới lọc bằng nhôm 3 lớp có thể tháo rời
• 3 cấp độ hút
• Chế độ hẹn giờ tắt và công nghệ điều khiển bằng cảm biến
• Bộ phận lọc khí bằng than hoạt tính

• Maximum suction capacity: 1100m3 / h
• Motor motor: 180W
• Noise level: 45-56db
• Lighting system: Led 2 * 1.5W
• Voltage: 220V - 240V

• Maximum suction capacity: 1100m3 / h
• Motor motor: 180W
• Noise level: 45-56db
• Lighting system: Led 2 * 1.5W
• Voltage: 220V - 240V

• Công suất hút tối đa : 1100m3/h
• Động cơ motor :180W
• Độ ồn : 45-56db
• Hệ thống đèn chiếu sáng : Led 2*1.5W
• Điện áp: 220V - 240V

• Công suất hút tối đa : 1100m3/h
• Động cơ motor :180W
• Độ ồn : 45-56db
• Hệ thống đèn chiếu sáng : Led 2*1.5W
• Điện áp: 220V - 240V

Giá : 6.500.000 VNĐ

300mm

Giá : 8.950.000 VNĐ

330mm

340mm

310mm

450mm

450mm
500mm

700mm

700mm

500mm
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DÜSLER

MADE IN GERMANY

70CM

70CM

Model: DHL 758

Model: DHL 756

• Wall mounted curved glass design
• Glass combined with stainless steel
• Exhaust system: circulation or ventilation
• Touch control, 3 speeds
• Filter mesh: 304 . stainless steel bar
• Activated carbon air ﬁlter

• Wall mounted curved glass design
• Glass combined with stainless steel
• Exhaust system: circulation or ventilation
• Touch control, 3 speeds
• Filter mesh: 304 . stainless steel bar
• Activated carbon air ﬁlter

• Kiểu dáng kính cong gắn tường
• Mặt kính kết hợp inox
• Hệ thống hút xả: tuần hoàn hoặc thông gió
• Điều khiển cảm ứng, 3 tốc độ
• Lưới lọc: thanh Inox 304
• Bộ phận lọc khí bằng than hoạt tính

• Kiểu dáng kính cong gắn tường
• Mặt kính kết hợp inox
• Hệ thống hút xả: tuần hoàn hoặc thông gió
• Điều khiển cảm ứng, 3 tốc độ
• Lưới lọc: thanh Inox 304
• Bộ phận lọc khí bằng than hoạt tính
• Cảm biến vẫy tay tự khởi động

• Maximum suction capacity: 1100m3 / h
• Motor motor: 180W
• Noise level: 45-56db
• Lighting system: Led 2 * 1.5W
• Voltage: 220V - 240V

• Maximum suction capacity: 1100m3 / h
• Motor motor: 180W
• Noise level: 45-56db
• Lighting system: Led 2 * 1.5W
• Voltage: 220V - 240V

• Công suất hút tối đa : 1100m3/h
• Động cơ motor :180W
• Độ ồn : 45-56db
• Hệ thống đèn chiếu sáng : Led 2*1.5W
• Điện áp: 220V - 240V

• Công suất hút tối đa : 1100m3/h
• Động cơ motor :180W
• Độ ồn : 45-56db
• Hệ thống đèn chiếu sáng : Led 2*1.5W
• Điện áp: 220V - 240V

Giá : 7.900.000 VNĐ

300mm

Giá : 7.900.000 VNĐ

300mm

320mm

450mm

320mm

450mm
500mm

700mm
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500mm

700mm

70CM

90CM

Model: DHL 766

Model: DHL 966

• Wall-mounted smoke extractor
• Stainless steel surface combined with black glass
• Exhaust system: circulation or ventilation
• Control by touch keys. LCD display screen
• Filter mesh: 304 . stainless steel bar
• 3 suction levels
• Activated carbon air ﬁlter

• Wall-mounted smoke extractor
• Stainless steel surface combined with black glass
• Exhaust system: circulation or ventilation
• Control by touch keys. LCD display screen
• Filter mesh: 304 . stainless steel bar
• 3 suction levels
• Activated carbon air ﬁlter

• Máy hút khói dạng áp tường
• Bề mặt inox kết hợp kính đen
• Hệ thống hút xả: tuần hoàn hoặc thông gió
• Điều khiển bằng phím bấm cảm ứng. Màn hình hiển thị LCD
• Lưới lọc: thanh Inox 304
• 3 cấp độ hút
• Bộ phận lọc khí bằng than hoạt tính

• Máy hút khói dạng áp tường
• Bề mặt inox kết hợp kính đen
• Hệ thống hút xả: tuần hoàn hoặc thông gió
• Điều khiển bằng phím bấm cảm ứng. Màn hình hiển thị LCD
• Lưới lọc: thanh Inox 304
• 3 cấp độ hút
• Bộ phận lọc khí bằng than hoạt tính

• Maximum suction capacity: 1100m3 / h
• Motor motor: 180W
• Noise level: 45-56db
• Lighting system: Led 2 * 1.5W
• Voltage: 220V - 240V

• Maximum suction capacity: 1100m3 / h
• Motor motor: 180W
• Noise level: 45-56db
• Lighting system: Led 2 * 1.5W
• Voltage: 220V - 240V

• Công suất hút tối đa : 1100m3/h
• Động cơ motor :180W
• Độ ồn : 45-56db
• Hệ thống đèn chiếu sáng : Led 2*1.5W
• Điện áp: 220V - 240V

• Công suất hút tối đa : 1100m3/h
• Động cơ motor :180W
• Độ ồn : 45-56db
• Hệ thống đèn chiếu sáng : Led 2*1.5W
• Điện áp: 220V - 240V

Giá : 9.500.000 VNĐ

330mm

Giá : 9.800.000 VNĐ

330mm

310mm

310mm

450mm

450mm

700mm

900mm
500mm

500mm
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HOW TO CHOOSE
THE SUITABLE
COPY WASHER
YOUR FAMILY ?
CÁCH ĐỂ CHỌN MÁY RỬA CHÉN PHÙ HỢP VỚI
GIA ĐÌNH BẠN ?
When using a dishwasher you are often concerned with water
consumption and eﬃciency compared to washing by hand. Many
international studies show that you can use 50 liters of water to
wash 12 sets of dishes while dishwasher only consumes 12 - 15
liters. Moreover, the dishwasher has hot water mode to wash and
disinfect during washing process.

Khi sử dụng máy rửa chén bạn thường quan tâm tới khả năng tiêu
thụ nước và hiệu quả so với rửa bằng tay. Nhiều nghiên cứu quốc
tế cho thấy bạn có thể sử dụng 50 lít nước để rửa 12 bộ chén đĩa
trong khi máy rửa chén chỉ tiêu thụ 12 - 15 lít. Hơn nữa máy rửa
chén có chế độ dùng nước nóng để rửa sạch và diệt khuẩn trong
quá trình rửa.

Düsler's dishwashers are manufactured with advanced technology to maximize energy eﬃciency and operate thanks to 8 ﬂexible
washing programs such as economical washing, booster wash,
automatic door opening. ... Optimal capacity up to 15 European
standard dishes, ready to meet the needs of every family.

Các sản phẩm máy rửa chén của Düsler được sản xuất với công
nghệ tiên tiến mang đến hiệu quả tối đa về năng lượng cũng như
hoạt động nhờ 8 chương trình rửa linh hoạt như: rửa tiết kiệm, rửa
tăng cường, tự động mở cửa... Công suất tối ưu đến 15 bộ chén
đĩa chuẩn Châu Âu, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của mọi gia đình.

The design of the Düsler dishwasher can be either standalone or
custom built to suit the design of the kitchen cabinet and is not
limited in installation position.

Thiết kế của máy rửa chén Düsler có thể để độc lập hoặc lắp âm
tủ tùy chỉnh cho phù hợp với thiết kế của tủ bếp và không bị giới
hạn về vị trí lắp đặt.
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60CM

60CM

Model: SCE60M08EU

Model: SCE68M08EU

Giá : 14.900.000 VNĐ

• Self-contained or built-in dishwasher
• 5 washing programs
• European energy standard: A ++
• Control by intelligent electronic system
• High-grade stainless steel washing compartment, 2 portable storage trays
• Capacity: 8 sets according to European standards
• Number of Nozzles: 2 100% eﬀective cleaning
• Smart inverter technology - Save energy
• Stop / start function 1-24h
• Wash program wall display function
• Self clean function - automatically clean the machine above 70 degrees C
• Dual zone wash technology

• Máy rửa bát độc lập hoặc âm tủ
• 5 chương trình rửa
• Tiêu chuẩn năng lượng Châu Âu: A++
• Điều khiển bằng hệ thống điện tử thông minh
• Khoang rửa inox cao cấp, 2 khay chứa di động
• Dung lượng chứa: 8 bộ theo tiêu chuẩn Châu Âu
• Số lượng vòi phun: 2 làm sạch hiệu quả 100%
• Công nghệ inverter thông minh - Tiết kiệm điện năng
• Chức năng tạm dừng/khởi động 1-24h
• Chức năng hiển thị tường trương trình rửa
• Chức năng Self clean - tự động vệ sinh máy trên 70 độ C
• Công nghệ Dual zone wash

Giá : 19.800.000 VNĐ

• Self-contained or built-in dishwasher
• Surface material: Black glass
• Capacity: 8 sets of dishes
• 5 wash programs
• European energy standard: A++
• Control by intelligent electronic system
• High-grade stainless steel washing compartment, 2 portable storage
trays
• Capacity: 8 sets according to European standards
• Number of nozzles: 2 100% eﬀective cleaning
• Smart inverter technology - Energy saving
• Pause/start function 1-24h
• Automatic disinfection system by UV light
• Safety lock protection system
• AquaStop leak protection system
• Fresh air drying technology, drying up to 99%
• Máy rửa bát độc lập hoặc âm tủ
• Chất liệu bề mặt: Kính đen
• Sức chứa: 8 bộ bát đĩa
• 5 chương trình rửa
• Tiêu chuẩn năng lượng Châu Âu: A++
• Điều khiển bằng hệ thống điện tử thông minh
• Khoang rửa inox cao cấp, 2 khay chứa di động
• Dung lượng chứa: 8 bộ theo tiêu chuẩn Châu Âu
• Số lượng vòi phun: 2 làm sạch hiệu quả 100%
• Công nghệ inverter thông minh - Tiết kiệm điện năng
• Chức năng tạm dừng/khởi động 1-24h
• Hệ thống diệt khuẩn tự động bằng tia UV
• Hệ thống bảo vệ khóa an toàn
• Hệ thống bảo vệ chống rõ rỉ nước AquaStop
• Công nghệ sấy khí tươi, sấy khô đến 99%

• Child safety lock
• Automatic salt and detergent run out
• The Hygiene Plus feature kills 99% of bacteria

• Child safety lock
• Automatic salt and detergent run out
• The Hygiene Plus feature kills 99% of bacteria

• Khóa an toàn trẻ em
• Tự động cảnh báo hết muối và chất tẩy rửa
• Tính năng Hygiene Plus diệt sạch 99% vi khuẩn

• Khóa an toàn trẻ em
• Tự động cảnh báo hết muối và chất tẩy rửa
• Tính năng Hygiene Plus diệt sạch 99% vi khuẩn

• Noise level: 44db
• Water consumption: 7 liters / 1 wash
• Power consumption: 0.65 kW / h
• Product size: (W * D * H): 550 * 500 * 595

• Noise level: 44db
• Water consumption: 7 liters / 1 wash
• Power consumption: 0.65 kW / h
• Product size: (W * D * H): 600 * 500 * 600

• Độ ồn : 44db
• Mức tiêu thụ nước : 7 lít / 1 lần rửa
• Mức tiêu thụ điện : 0.65 kW/h
• Kích thước sản phẩm :(W *D* H) :550 * 500* 595

• Độ ồn : 44db
• Mức tiêu thụ nước : 7 lít / 1 lần rửa
• Mức tiêu thụ điện : 0.65 kW/h
• Kích thước sản phẩm :(W *D* H) :600 * 500* 600
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60CM

Model: SMS88DL03E
Giá : 22.900.000 VNĐ

• Independent or built-in design
• Capacity of 14 European tableware
• 8 washing programs: Intensive wash, Normal wash,
Eco Wash, Cup Washing, 90 Minutes Washing, Quick Curse,
Automatic washing, Soak mode
• Automatically open the door when ﬁnished washing
• Control by buttons
• Stainless steel surface
• 24h delay function
• Hand sprinkler system: top and bottom
• European energy saving standard: A +++
• BLDC brushless motor
• Dual zone wash technology
• High quality stainless steel wash compartment,
2 easy-to-move storage trays
• Smart inverter technology

LOW NOISE
USE LOW WATER
MAXIMUM WASHING
PERFORMANCE
PERFECT DESIGN
ĐỘ ỒN THẤP
TIẾT KIỆM NƯỚC
HIỆU SUẤT RỬA TỐI ĐA
THIẾT KẾ HOÀN MỸ

• Kiểu dáng độc lập hoặc âm tủ
• Sức chứa 14 bộ đồ ăn Châu âu
• 8 chương trình rửa : Rửa chuyên sâu, Rửa thường,
Rửa Eco, Rửa cốc chén, Rửa 90 phút, Rửa nhanh,
Rửa tự động, Chế độ ngâm
• Chức năng đặc biệt: Rửa nửa tải
• Tự động mở cửa khi rửa xong
• Điều khiển bằng nút bấm
• Bề mặt bằng thép không gỉ
• Chức năng trì hoãn 24h
• Hệ thống tay phun nước : trên và dưới
• Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng Châu âu : A+++
• Động cơ không chổi than BLDC motor
• Công nghệ Dual zone wash
• Khoang rửa bằng inox cao cấp , 2 khay chứa dễ dàng di chuyển
• Công nghệ inverter thông minh
• Child safety lock
• Automatic salt and detergent run out
• The Hygiene Plus feature kills 99% of bacteria
• Khóa an toàn trẻ em
• Tự động cảnh báo hết muối và chất tẩy rửa
• Tính năng Hygiene Plus diệt sạch 99% vi khuẩn
• Noise level: 42 db
• Water consumption: 9 liters / wash
• Power consumption: 0.9 kW / h
• Product size (W * D * H): 598 * 600 * 845
• Độ ồn : 42 db
• Mức tiêu thụ nước : 9 lít/ 1 lần rửa
• Mức tiêu thụ điện : 1.02 kW/h
• Kích thước sản phẩm (W * D* H) : 598 * 600 * 845
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DÜSLER

MADE IN GERMANY

Bộ dao DL09PCS
Giá : 2.990.000 VNĐ

� Số món sử dụng: 09
� Chất liệu thép không rỉ
• Thân vào cán dao liền khối
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Bộ nồi DL333NEW
Giá : 5.900.000 VNĐ

� Số món sử dụng: 05
� Chất liệu: Inox 304
• Đúc liền nguyên khối
• Kích thước: φ24, φ24(xửng hấp), φ20,
16(quánh), φ24(chảo)
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INSTALLATION AND
USER MANUAL
LẮP ĐẶT VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

9001146620

INSTALLATION INSTRUCTIONS
AND USE FROM KITCHEN
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ
SỬ DỤNG BẾP TỪ

INSTALLATION INSTRUCTIONS
AND USE SEALS
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ
SỬ DỤNG HÚT MÙI

INSTALLATION INSTRUCTIONS
AND USE THE DISHWASHER
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ
SỬ DỤNG MÁY RỬA BÁT

• Use large aptomat ≥ 20A when installing
the stove
• Connecting to a cooler connection when
installing a European imported kitchen.
• Use power cord with load of 2 x 2.5 or
more.
When cooking, open the door to create an
airy slot for the kitchen fan to easily cool

• Install a hood suitable for kitchen cabinets
• Tightly connected systems ensure machine
operation without vibration.
• The air exhaust system must be well
ventilated.
• Use the appropriate suction power level
for the cooking dish.

• Use large aptomat ≥ 20A when
installing a dishwasher.
• The serial connection is cool when
installing.
• Connection system for water
supply and drainage must be tight.
• Use the mode, washing temperature suitable for each utensil, pot.

• Sử dụng aptomat lớn ≥ 20A khi lắp đặt bếp
• Đấu nối tiếp mát khi lắp đặt dòng bếp nhập

• Lắp đặt hút mùi phù hợp với kích thước tủ bếp • Sử dụng aptomat lớn ≥ 20A khi lắp
• Các hệ thống đấu nối chặt chẽ đảm bảo quá đặt máy rửa bát.
trình hoạt động của máy không bị rung lắc.
• Đấu nối tiếp mát khi lắp đặt.

khẩu Châu Âu.
• Sử dụng dây điện chịu tải từ 2 x 2.5 trở lên.
Khi đun nấu nên mở cánh cửa tạo khe
thoáng để quạt gió bếp dễ dàng làm mát
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• Hệ thống ống dẫn thoát khí phải được thông
thoáng.
• Sử dụng mức công suất hút phù hợp với món
ăn đun nấu.

• Hệ thống đầu nối cấp, thoát nước
phải được chặt chẽ.
• Sử dụng chế độ, nhiệt độ rửa phù
hợp với từng dụng cụ bát đĩa, xoong
nồi.

WARRANTY
CONDITIONS
ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH
• The product is still in warranty period.
• Present warranty card or purchase invoice from Düsler's authorized dealer when claiming for warranty.
• Warranty card is valid only within Vietnam
• The product is used for the right purpose, function, in accordance with the manufacturer's instructions
• The defect or defect of the product is determined to be the fault
of the manufacturer
• If the product has been under warranty many times (for the
same fault) within the warranty period but still cannot ﬁx the error.
Düsler will consider exchanging similar new products in each
speciﬁc case.

We refuse to provide free warranty for product defects caused by
insects or humans. In each case Düsler will assist the customer as
best as possible.

All spare parts and warranty parts are genuine Düsler

• Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành.
• Xuất trình phiếu bảo hành hoặc hóa đơn mua hàng từ đại lý

được ủy quyền của Düsler khi có yêu cầu bảo hành.
• Phiếu bảo hành chỉ có giá trị trong lãnh thổ Việt Nam
• Sản phẩm được sử dụng đúng mục đích, công năng, phù hợp với

hướng dẫn của nhà sản xuất
• Những hư hỏng, lỗi của sản phẩm, được kết luận là do lỗi nhà sản

xuất
• Nếu sản phẩm đã thực hiện bảo hành nhiều lần (cho cùng 1 lỗi)
trong thời hạn bảo hành mà vẫn không khắc phục được lỗi. Düsler
sẽ xem xét đổi sản phẩm mới tương tự trong từng trường hợp cụ
thể.

Chúng tôi từ chối bảo hành miễn phí các lỗi sản phẩm do côn
trùng, con người gây ra. Trong từng trường hợp Düsler sẽ hộ trợ
khách hàng tốt nhất có thể.

Tất cả phụ tùng, linh kiện thay thế bảo hành đều là hàng
chính hãng của Düsler
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Website: www. dusler.vn
VPGD: Số 1207 Giải Phóng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội
Phone: (0243) 514 1111
Mobile: +84 962 755 755

