DÒNG MÁY CAO CẤP MEGASUN® KAS-SUPER
- Đẳng cấp đến từng chi tiết

Lõi bồn bằng INOX 316
chịu ăn mòn cao

Thanh Magie làm mềm nước, chống
ăn mòn, tăng tuổi thọ cho bình bảo ôn
và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng

Vỏ bồn bằng INOX 304
sáng bóng, bền đẹp, chống rỉ sét

Bảo ôn bằng Polyurethane
cao cấp Nhật Bản
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Chân đế bằng INOX 304
sáng bóng, bền đẹp, chống rỉ sét
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Ống chân không thu nhiệt công nghệ Đức
hấp thu nhiệt cực nhanh, siêu cứng

* Ốc vít và các chi tiết khác đều bằng INOX 304 chống rỉ sét
* Hình ảnh 3D minh họa, sản phẩm thực tế có thể khác

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
TIÊU CHÍ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm

MEGASUN®
1815KAS-SUPER

MEGASUN®
1818KAS-SUPER

MEGASUN®
1824KAS-SUPER

MEGASUN®
1830KAS-SUPER

Dung tích (Lít)

150 Lít

180 Lít

240 Lít

300 Lít

15

18

24

30

Số lượng ống thu nhiệt
Kích thước ống thu nhiệt

Ø58mm x 1.800mm

Lõi bồn bảo ôn

Inox SUS316 dày 0.5mm  Bền bỉ, chịu ăn mòn cao

Vỏ bồn bảo ôn

INOX SUS304 dày 0.4mm  Sáng bóng, bền và đẹp, chống rỉ sét

Chân máy

INOX 304 -chân bản lớn - dày 1.2mm  Sáng bóng, bền và đẹp, chống rỉ sét

Lớp cách nhiệt

Polyurethane dày 55mm - Phun bằng máy tự động - Giữ nhiệt tới 96 giờ

Lỗ gắn hỗ trợ

Hỗ trợ điện: Đường kính lỗ 47mm (Hỗ trợ điện được bán rời - không kèm theo máy)
Thanh Magiê: làm mềm nước, chống ăn mòn, tăng tuổi thọ cho bình bảo ôn và bảo vệ
sức khỏe người tiêu dùng

Diện tích lắp đặt máy
(D x R x C) cm

130x200x135

152x200x135

197x200x135

242x200x135

Kích thước khung bao
chân máy (D x R) cm

115.5x190

138x190

183x190

228x190

KÍCH THƯỚC

C

MEGASUN

A

MODEL

1815KAS-SUPER

1818KAS-SUPER

1824KAS-SUPER

1830KAS-SUPER

A

1155

1380

1830

2280

B

1900

1900

1900

1900

C

1305

1305

1305

1305

Thông số trên có thể thay đổi mà không kịp thông báo trước.
www.nangluong.xaydunggiahung.com
Vui lòng cập nhật tại địa chỉ www.megasun.com.vn

