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KHÁT VỌNG PHỔ BIẾN CÀ PHÊ SẠCH
STT

Hình Ảnh

Mô Tả

Đơn giá

SL

Tổng Cộng

1

27.862.000

MÁY PHA CÀ PHÊ DÀNH CHO VĂN PHÒNG VÀ GIA ĐÌNH
NIVONA 520
(New 100%)

1.

 Có các chế độ xay đa dạng, lưỡi xay bằng thép cao
cấp.
 Chế độ tích hợp cho phép pha chế Cappuccino bằng
vòi đánh sữa tự động.
 Có thể điều chỉnh chiều cao của vòi cà phê phù hợp
với hầu hết các kích thước của cốc.
 Máy có chức năng tự động làm sạch, tẩy cặn.
 Sử dụng được cho cà phê hạt và cà phê bột nguyên
chất
 Xuất xứ: Đức
 Kích cỡ (rộng x sâu x cao) 24 x 34 x 46 cm
 Trọng lượng: 10 kg
 Công suất 1455w
 Điện áp/ tần số V-Hz 220-240/50-60Hz
 Áp lực bơm 15 bar
 Ngăn đựng nước 2.2 lít có thể tháo rời
 Bảo hành: 12 tháng
 Bảo dưỡng 2 tháng 1 lần

27.862.000

NIVONA 758
(New 100%)

2.

 Cổng kết nối Bluetooth giúp người dùng có thể pha
qua App Nivona trên điện thoại thông minh.
 Có các chế độ xay đa dạng, lưỡi xay bằng thép cao
cấp.
 Chế độ tích hợp cho phép pha chế Cappuccino chỉ
với một nút nhấn.
 Cài đặt chế độ pha chế dành riêng cho khẩu vị của
bạn và người thân.
 Máy có chức năng tự động làm sạch, tẩy cặn.
 Sử dụng được cho cà phê hạt và cà phê bột nguyên
chất
 Xuất xứ: Đức
 Kích cỡ (rộng x sâu x cao) 30 x 40 x 55 cm
 Trọng lượng: 10.2 kg
 Công suất 1455w
 Điện áp/ tần số V-Hz 220-240/50-60Hz
 Áp lực bơm 15 bar
 Ngăn đựng nước 2 lít có thể tháo rời
 Bảo hành: 12 tháng
 Bảo dưỡng 2 tháng 1 lần

38.885.000

1

38.885.000

MÁY PHA CÀ PHÊ 1 GROUP
Lelit Anna - PL41LEM
(New 100%)

3.






•
•
•










Hãng sản xuất : Lelit - Italia
Màu sắc • Inox
Màng lọc Lưới lọc inox
Đèn báo hiệu Có
Bình chứa có thể tháo : Có
Chống chảy nhỏ giọt
Hâm nóng nhanh
Lọc cặn
Bảo hành : 1 năm
Dung tích bình chứa nước : 2,7 Lit
Công suất điện trở : 1,000 ( W)
Điện áp : 230 V / 50-60Hz
Áp bơm ( bar ) : 15
Nồi hơi ( ml ) : 250
Kích cỡ phin loc : 57 mm
Kích thước (cm) : 23 x 26,5 x 34
Trọng lượng (Kg) : 7,2 kg

20.419.000

1

20.419.000

24.911.000

1

24.910.600

Lelit Glenda - PL41PLUS
(New 100%)

4.
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•
•










Hãng sản xuất : Lelit - Italia
Màu sắc • Inox
Màng lọc Lưới lọc inox
Đèn báo hiệu Có
Bình chứa có thể tháo : Có
Chống chảy nhỏ giọt
Hâm nóng nhanh
Lọc cặn
Bảo hành : 1 năm
Dung tích bình chứa nước : 2,7 Lit
Công suất điện trở : 1,200 ( W)
Điện áp : 230 V / 50-60Hz
Áp bơm ( bar ) : 15
Nồi hơi ( ml ) : 250
Kích cỡ phin lọc : 58 mm
Kích thước (cm) : 24x26,5x36,2
Trọng lượng (Kg) : 9 kg

Lelit Anita - PL042EMI
(New 100%)

5.






















Hãng sản xuất : Lelit - Italia
Màu sắc • Inox
Màng lọc Lưới lọc inox
Đèn báo hiệu Có
Bình chứa có thể tháo : Có
Chống chảy nhỏ giọt
Hâm nóng nhanh
Lọc cặn
Tích hợp máy xay café : Có
Lưỡi máy xay cafe : 38 mm
Loại lưỡi xay : Conical
Bảo hành : 1 năm
Dung tích bình chứa nước : 2,7 Lit
Công suất điện trở : 1,000 ( W)
Điện áp : 230 V / 50-60Hz
Áp bơm ( bar ) : 15
Nồi hơi ( ml ) : 250
Kích cỡ phin lọc : 57 mm
Kích thước (cm) : 31,5x25,5x36,8
Trọng lượng (Kg) : 10.2 kg

28.586.800

2

28.586.800

36.754.300

1

36.754.300

Lelit Victoria - PL91T
(New 100%)

6.
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•
•










Hãng sản xuất : Lelit - Italia
Màu sắc • Inox
Màn hình LCD : Có
Màng lọc Lưới lọc inox
Đèn báo hiệu Có
Bình chứa có thể tháo : Có
Chức năng khác
Chống chảy nhỏ giọt
Hâm nóng nhanh
Lọc cặn
Bảo hành : 1 năm
Dung tích bình chứa nước : 2,7 Lit
Công suất điện trở : 1,200 ( W)
Điện áp : 230 V / 50-60Hz
Áp bơm ( bar ) : 15
Nồi hơi ( ml ) : 300
Kích cỡ phin lọc : 58 mm
Kích thước (cm) : 22,5x27x38
Trọng lượng (Kg) : 9,2 kg

Lelit Kate - PL82T
(New 100%)

7.

 Hãng sản xuất : Lelit - Italia
 Màu sắc • Inox
 Màng lọc Lưới lọc inox
 Màn hình LCD : Có
 Đèn báo hiệu : Có
 Bình chứa có thể tháo : Có
o Chống chảy nhỏ giọt
o Hâm nóng nhanh
o Lọc cặn
 .Tích hợp máy xay café : Có
o Lưỡi máy xay cafe : 38 mm
o Loại lưỡi xay : Conical
 Bảo hành : 1 năm
 Dung tích bình chứa nước : 2,5 Lit
 Công suất điện trở : 1,200 ( W)
 Điện áp : 230 V / 50-60Hz
 Áp bơm ( bar ) : 15
 Nồi hơi ( ml ) : 300
 Kích cỡ phin lọc : 58 mm
 Kích thước (cm) : 33,5x27,5x44
 Trọng lượng (Kg) : 12 kg

42.879.100

1

42.879.100

44.921.800

1

44.921.800

Lelit Mara - PL62S
(New 100%)

8.
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•
•











Hãng sản xuất : Lelit - Italia
Màu sắc • Inox
Màng lọc Lưới lọc inox
Đèn báo hiệu Có
Bình chứa có thể tháo : Có
Âm thanh báo hết nước : Có
Đầu Group : E61
Chống chảy nhỏ giọt
Hâm nóng nhanh
Lọc cặn
Bảo hành : 1 năm
Dung tích bình chứa nước : 2,5 Lit
Công suất điện trở : 1,400 ( W)
Điện áp : 230 V / 50-60Hz
Áp bơm ( bar ) : 15
Nồi hơi ( ml ) : 1500
Kích cỡ phin lọc : 58 mm
Kích thước (cm) : 22 x 40 x 35,5
Trọng lượng (Kg) : 18.8 kg
Xuất xứ : Italia

BFC DELUX 1G/4/PL
(New 100%)

9.















Hãng sản xuất : BFC
Dung tích 4 lít
Màu sắc: Vàng, Đen, Xám, Đỏ, Đồng
Màng lọc Lưới lọc inox
Đèn báo hiệu Có
Bộ lọc có thể tháo: Không
Vạch báo mực nước Không
Bình chứa có thể tháo Không
Chống chảy nhỏ giọt
Hâm nóng nhanh
Lọc cặn
Bảo hành 24 tháng
Bảo dưỡng 2 tháng 1 lần

68,380,000

1

68,380,000

68,600,000

1

68,600,000

NUOVA SIMONELLI APPIA II 1 GROUP
(New 100%)



10. 






Kích thước: 40 x 53 x 54, 5 (cm)
Dung tích nồi hơi: 5L
Định lượng tự động
Công suất: 230V/ 2000W,
Chất liệu: vỏ thép và nhựa ABS
Trọng lượng: 42kg
Xuất xứ: Ý
Bảo hành 12 tháng
Bảo dưỡng 2 tháng 1 lần

BFC JUNIOR EXTRA TCI 1G – LE
(New 100%)

11.

 Hãng sản xuất : BFC
 Chế độ pha cà phê tự động bằng mạch kiểm soát lưu
lượng nước cà phê đã được cài đặt sẵn,
 Bính chứa nước : 3 lít
 Dung tích nồi hơi : 0,8 lít & 1,3 lít
 Màu sắc: INOX
 Màng lọc Lưới lọc inox
 Đèn báo hiệu Có
 Bộ lọc có thể tháo: Có
 Vạch báo mực nước Bo điện tử
 Bình chứa có thể tháo : Có
 Chức năng khác
 Chống chảy nhỏ giọt
 Hâm nóng nhanh
 Lọc cặn
 Bảo hành 12 tháng
 Bảo dưỡng 2 tháng 1 lần

73,900,000

1

73,900,000

79,800,000

1

79,800,000

BFC DELUX 1G/4/EL
(New 100%)



12.








Dung tích : 4 lit
Điện áp,công suất
Điện áp : 220-240V/50-60Hz
Công suất(W) : 2000
Kích thước (mm) :
428x 740 x 580
Trọng lượng (Kg) : 35
Xuất xứ : Italia
Bảo hành 24 tháng
Bảo dưỡng 2 tháng 1 lần

Máy Pha Cafe La Marzocco LINEA MINI MP/1G
(New 100%)

13.

 Hệ thống lò hơi kép: Hai nồi hơi riêng biệt có nhiệt
độ được duy trì ổn định và riêng biệt cho từng mục
đích sử dụng
 Dual PID (cà phê và hơi nước): cho phép bạn điều
khiển nhiệt độ bằng điện tử nồi cà phê và hơi nước.
 Nồi hơi cách nhiệt: giúp giảm thiểu thất thoát năng
lượng của nồi hơi trong quá trình hoạt động.
 Hệ thống sưởi nóng: làm nóng nước trước khi vào
nồi hơi cà phê (Coffee Boiler) làm tăng năng suất khi
pha chế cho chất lượng cà phê ngon hơn.
 Màn hình hiển thị kỹ thuật số: thể hiện chi tiết nhiệt
độ, lượng cà phê, thời lượng từng shot giúp Barista
kiểm soát hoàn toàn việc pha chế.
 Chương trình tự động làm sạch
 Máy có sẵn ở phiên bản tự động (MP)
 Kích thước(W x D x H): 377 x 357 x 453(mm)
 Khối lượng: 30kg
 Công suất: 1.820W
 Nồi hơi dành cho cà phê 0,17 lít
 Nồi hơi nước sôi 3 lít
 Voltage: 220-240V ~ 50-60Hz
 Xuất xứ: Italia
 Bảo hành: 24 tháng
 Bảo dưỡng 2 tháng 1 lần

122.780.000

1

122.780.000

184.520.000

1

184.520.000

LA MARZOCCO LINEA CLASSIC 1G/EE
(New 100%)

14.

• Hệ thống lò hơi kép
• Nồi hơi dành cho cà phê 1,8 lít
• Nồi hơi nước sôi 3,5 lít
• Điều khiển nhiệt độ bằng điện tử,
• Nồi hơi cách nhiệt
• Hệ thống sưởi nóng
• Máy có sẵn ở phiên bản tự động (AV)
• Kích thước (R x D x C) 49 x 56 x 42,5 cm
• Khối lượng kg 41
• Công suất W 2500
• Voltage V ~ Hz 220-240 ~ 50-60
• Nồi hơi cà phê lít 1,8
• Nồi hơi nước sôi lít 3,5
• Bảo hành 24 tháng
• Bảo dưỡng 2 tháng 1 lần

LA MARZOCCO GS/3 AV
(New 100%)

15.

16.

• Hãng sản xuất : La Marzocco
• Dung tích : Cafe : 1,5 lit ( Cafe)
• Boiler nhiệt độ : 3,5 Lít
• Màu sắc : Trắng – Vàng – Xanh
• Màng lọc : Lưới lọc inox
• Đèn báo hiệu: Có
• Bộ lọc có thể tháo : không
• Vạch báo mực nước : không
• Bình chứa có thể tháo : không
• Chức năng khác : 1, Chống chảy nhỏ giọt – 2, Hâm
nóng nhanh – 3, Lọc bọt
• Điện áp : 220-240V/50-60Hz
• Công suất(W) : 1,600
• Kích thước (mm) : 530 x 400 x 355
• Trọng lượng (Kg) : 33
• Xuất xứ : Italia
• Bảo hành 24 tháng
• Bảo dưỡng 2 tháng 1 lần
LA MARZOCCO CLASSIC LINEA 1G/AV
(New 100%)
• Hệ thống lò hơi kép
• Nồi hơi dành cho cà phê 3,4 lít
• Nồi hơi nước sôi 3,5 lít
• Điều khiển nhiệt độ bằng điện tử,
• Nồi hơi cách nhiệt
• Hệ thống sưởi nóng
• Kích thước (W x D x H) 90 x 56 x 42,5 cm
• Khối lượng 59kg
• Công suất 4600W
• Voltage V ~ Hz 220-240 ~ 50-60
• Nồi hơi cà phê 3,4L
• Nồi hơi nước sôi 3,5L
• Bảo hành 24 tháng
• Bảo dưỡng 2 tháng 1 lần

201.404.000

1

201.404.000

208.404.000

1

208.404.000

LA MARZOCCO GS/3 (GS3) MP
(New)
•
•
•
•
•
•
•
•

17. •
•
•
•
•
•
•

Xuất xứ: Ý
Kích thước: 35,5 x 40 x 53 (cm) (CxRxS)
Cân nặng: 34,5 kg
Điện áp: 220V
Công suất: 2100W.
Dung tích nồi hơi cafe: 1,5W
Dung tích nồi hơi đánh sữa: 3,5W
Exposed Saturated Group: tặng độ ổn định về nhiệt
độ, thuận tiện trong thao tác và tầm nhìn không gian
làm việc.
Dual Boiler System: tách biệt 2 nồi hơi với nhau cho
pha cafe và đánh sữa.
Dual PID (coffee and steam): cho phép bạn kiểm
soát việc pha cà phê điện tử và nhiệt độ đánh sữa.
Insulated Boilers: giảm thiểu việc tiêu thụ điện năng
nhưng vẫn đảm bảo nhiệt độ pha cafe.
Ruby Flow Restrictors: hệ thống ống nước bằng
chất liệu ruby tổng hợp chống đóng cặn và ăn mòn.
Pre-heating System: trước khi đi vào nồi hơi pha cà
phê, nước được làm nóng trước giúp tăng hiệu suất
của máy.
Bảo hành: 24 tháng
Bảo dưỡng 2 tháng 1 lần

209.160.000

1

209.160.000

274.820.000

1

274.820.000

LA MARZOCCO STRADA 1G/EP
(New 100%)

18.

• Hệ thống lò hơi kép
• Nồi hơi dành cho cà phê 1,3L
• Nồi hơi nước sôi 3,5L
• Điều khiển nhiệt độ bằng điện tử,
• Nồi hơi cách nhiệt
• Hệ thống sưởi nóng
• Màn hình hiển thị kỹ thuật số
• Chương trình tự động làm sạch
• Máy có sẵn ở phiên bản cần gạt tay thủ công
Mechanical Paddle (MP)
• Kích thước (R x D x C) 50,5 x 67,5 x 47,5 cm
• Khối lượng kg 62,5
• Công suất W 2300
• Voltage V ~ Hz 220-240 ~ 50-60
• Nồi hơi cà phê lít 1,3
• Nồi hơi nước sôi lít 3,5
• Bảo hành 24 tháng
• Bảo dưỡng 2 tháng 1 lần

MÁY PHA CÀ PHÊ 2 GROUPS
BFC DELUX 2G/14/PL
(New 100%)

19.

 Hãng sản xuất : BFC
 Chế độ pha cà phê tự động bằng mạch kiểm soát
lưu lượng nước cà phê đã được cài đặt sẵn.
 Dung tích 14 lít
 Màu sắc • Trắng • Vàng • Xanh • Đỏ
 Màng lọc Lưới lọc inox
 Chế độ hâm nóng tách nhanh
 2 vòi hơi đánh sữa
 1 vòi lấy nước nóng
 Chế độ định lượng lượng nước tự động
 Bảng phím với những nút nhấn có đèn sáng bên
dưới
 Chế độ cân bằng nhiệt, tự động điều chỉnh nhiệt độ
 Vỏ thép không gỉ, Inox
 Mặt sau lưng thiết kế đèn led, tạo kiểu dáng mạnh
mẽ
 Xuất xứ: Italia
 Bảo hành: 24 tháng
 Bảo dưỡng 2 tháng 1 lần
NUOVA SIMONELLI APPIA II 2 GROUP
VOLUMETRIC
(New 100%)

 Kích thước (WxHxD): 78 x 53 x 54,5 cm
 Chất liệu: Thép không rỉ & Nhựa ABS
 Màu sắc: Đen/Trắng/Đỏ
20. 9 Phiên bản: 2 tay cầm/ Định lượng tự động
 Dung tích nồi hơi: 11 L
 Vệ sinh tự động
 Điện áp/ Công suất: 220V/ 3,200W
 Khối lượng: 60Kg
 Xuất xứ: Ý
 Bảo hành 12 tháng
 Bảo dưỡng: 2 tháng 1 lần

112.600.000

1

112.600.000

115,500,000

1

115,500,000

BFC DELUX 2G/11/EL
(New 100%)




21. 1 
0








22.

















Dung tích 11 lít
Màu sắc • Trắng • Vàng • Xanh • Đỏ
Màng lọc Lưới lọc inox
Chế độ hâm nóng tách nhanh
2 vòi hơi đánh sữa
1 vòi lấy nước nóng
Chế độ kiểm soát nước tự động
Bảng phím đơn cho mỗi cụm pha
Chế độ cân bằng nhiệt, tự động điều chỉnh nhiệt độ
Vỏ thép không gỉ, Inox
Mặt sau lưng thiết kế đèn led
Bảo hành 24 tháng
Bảo dưỡng 2 tháng 1 lần
BFC GALILEO 2G/14/PL
(New 100%)
Hãng sản xuất : BFC
Dung tích 14 lít
Màu sắc • Trắng • Vàng • Xanh
Màng lọc Lưới lọc inox
Đèn báo hiệu Có
Bộ lọc có thể tháo: Không
Vạch báo mực nước Không
Bình chứa có thể tháo Không
Chức năng khác
Chống chảy nhỏ giọt
Hâm nóng nhanh
Lọc cặn
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 24 tháng
Bảo dưỡng 2 tháng 1 lần

115,800,000

1

115,800,000

128.000.000

1

128.000.000

BFC DELUX 2G/14/EL
(NEW 100%)
 Dòng máy pha cà phê tự động cao cấp, thiết kế
mạnh mẽ với thép không gỉ toàn bộ thân máy, tất cả
các chi tiết được gia công tỉ mỉ, Máy được lắp đặt thủ
công tại Ý,
 Dung tích 14 lít, công suất 3700 W phù hợp với nhu
cầu sử dụng các cửa tiệm cà phê có quy mô lớn,
 Máy được trang bị 2 vòi hơi, 1 vòi nước nóng, 1 cúp
đơn làm cà phê - 2 cúp đôi làm cà phê làm bằng thép
không gỉ, rất dễ dàng thực hiện các thao tác pha chế,
23. 1
Máy có chế độ setup thời gian ngâm, thời gian pha,
1
chế độ định lượng tự động, giúp các Barista làm việc
hiệu quả hơn, phục vụ khách hàng trong thời gian
nhanh nhất,
 Máy có chương trình quản lý số ly cà phê đã pha
giúp dễ dàng quản lý,
 Bơm áp lực của máy chạy êm, chống rung, chống ồn
tuyệt đối, Từ đó tạo nên không gian quán cà phê yên
tĩnh, lịch sự và sang trọng,
 Hệ thống hâm nóng nhanh. Từ đó, giúp các Barista
tiết kiệm được thời gian pha chế espresso
 Bảo hành : 24 tháng
 Bảo dưỡng 2 tháng 1 lần
BFC GALILEO 2G/14/EL
(New 100%)

24.

 Được thiết kế với thép không gỉ toàn bộ thân máy
 Máy được sản xuất thủ công và lắp ráp 100% tại Ý
 Hai đồng hồ áp suất nồi hơi và áp suất làm việc
riêng biệt
 Máy vận hành ổn định, không gây tiếng ồn.
 Chạm khắc nhà bác học Galileo nổi bật sang trọng
 Hệ thống đèn led chiếu sáng khi máy hoạt động
 Dung tích 14 lít
 Màu sắc • Trắng • Vàng • Xanh
 Màng lọc Lưới lọc inox
 Đèn báo hiệu Có
 Bộ lọc có thể tháo: Không
 Vạch báo mực nước Không
 Bình chứa có thể tháo Không
 Chống chảy nhỏ giọt
 Hâm nóng nhanh
 Lọc cặn
 Bảo hành chính hãng : 24 tháng
 Bảo dưỡng 2 tháng 1 lần

149,000,000

1

149,000,000

168,000,000

1

168,000,000

BFC DELUX G3/21/EL
(New 100%)

25.

26.

















Hãng sản xuất: BFC
Dung tích: 21 lít
Màu sắc: Vàng, đen, xám, đỏ, đồng
Màng lọc: lưới lọc Inox
Đèn báo hiệu: Có
Bộ lọc có thể tháo: Có
Vạch báo mực nước: Có
Bình chứa có thể tháo: Không.
Điện áp: 220-240V/50-60Hz
Công suất(W): 5200
Kích thước (mm): 930 x 608 x 529
Trọng lượng (Kg): 85
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 24 tháng
Bảo dưỡng 2 tháng 1 lần
LA MARZOCCO LINEA CLASSIC EE/2G
(New 100%)

• Hệ thống lò hơi kép
• Nồi hơi dành cho cà phê 3.4 lít
• Nồi hơi nước sôi 7 lít
• Dual PID
• Nồi hơi cách nhiệt
• Hệ thống sưởi nóng
• Màn hình hiển thị kỹ thuật số
• Chương trình tự động làm sạch
• Máy có sẵn ở phiên bản bán tự động (EE)
• Kích thước (W x D x H) mm 690 x 560 x 425
• Khối lư kg 59
• Công suất W 4600
• Voltage V ~ Hz 220-240 ~ 50-60
• Nồi hơi cà phê lít 3.4
• Nồi hơi nước sôi lít 7
• Bảo hành 24 tháng
• Bảo dưỡng 2 tháng 1 lần

198.000.000

1

198.000.000

216.020.000

1

216.020.000

LA MARZOCCO LINEA CLASSIC 2G/AV
(New 100%)

27.

28.

• Hãng sản xuất: La Marzocco - Ý
• Sản xuất: La Marzocco - Ý
• Hệ thống lò hơi kép
• Nồi hơi dành cho cà phê 3,4 lít
• Nồi hơi nước sôi 7 lít
• Dual PID
• Nồi hơi cách nhiệt
• Màn hình hiển thị kỹ thuật số
• Chương trình tự động làm sạch
• Kích thước (R x D x C) mm 690 x 560 x 425
• Khối lượng kg 59
• Công suất W 4600
• Voltage V ~ Hz 220-240 ~ 50-60
• Nồi hơi cà phê lít 3,4
• Nồi hơi nước sôi lít 7
• Bảo hành 24 tháng
• Bảo dưỡng 2 tháng 1 lần
La Marzocco GB5 EE 2G
(New 100%)
• Màu sắc: Trắng, Vàng, Xanh
• Đèn báo hiệu
• Chống chảy nhỏ giọt
• Hâm nóng nhanh
• Lọc cặn
• Hãng sản xuất : La Marzocco
• 2 nồi hơi riêng biệt
• Nồi hơi 1: 3,4 lit ( Cafe)
• Nồi hơi 2: 7 Lít
• Điện áp,công suất
• Điện áp : 220-240V/50-60Hz
• Công suất(W): 4,600
• Kích thước (mm): 622 x 750 x 475
• Trọng lượng (Kg): 63
• Xuất xứ: Ý
• Bảo hành 24 tháng
• Bảo dưỡng 2 tháng 1 lần

266.560.000

1

266.560.000

283.360.000

1

283.360.000

LA MARZOCCO FB80 EE/2G
(New 100%)

29.

30.

• Hệ thống lò hơi kép
• Nồi hơi dành cho cà phê 3.4 lít
• Nồi hơi nước sôi 7 lít
• Dual PID
• Nồi hơi cách nhiệt
• Hệ thống sưởi nóng
• Màn hình hiển thị kỹ thuật số
• Chương trình tự động làm sạch
• Máy có sẵn ở phiên bản bán tự động (EE)
• Kích thước (R x D x C) mm 755 x 627 x 485
• Khối lượng kg 63
• Công suất W 4600
• Voltage V ~ Hz 220-240 ~ 50-60
• Nồi hơi cà phê lít 3.4
• Nồi hơi nước sôi lít 7
• Bảo hành 24 tháng
• Bảo dưỡng 2 tháng 1 lần
LA MARZOCCO LINEA PB 2G/AV
(New 100%)
• Hệ thống lò hơi kép
• Nồi hơi dành cho cà phê 3,4 lít
• Nồi hơi nước sôi 7 lít
• Dual PID
• Nồi hơi cách nhiệt
• Hệ thống sưởi nóng
• Màn hình hiển thị kỹ thuật số
• Chương trình tự động làm sạch
• Máy có sẵn ở phiên bản bán tự động (EE)
• Kích thước (R x D x C) mm 710 x 590 x 530
• Khối lượng kg 81
• Công suất W 4600
• Voltage V ~ Hz 220-240 ~ 50-60
• Nồi hơi cà phê litres 3,4
• Nồi hơi nước sôi litres 7
• Bảo hành: 24 tháng
• Bảo dưỡng 2 tháng 1 lần

308.140.000

1

308.140.000

316.960.000

1

316.960.000

LA MARZOCCO GB5 AV
(New 100%)

31.

32.

• Hãng sản xuất: La Marzocco - Ý
• Sản xuất: La Marzocco - Ý
• Hệ thống lò hơi kép
• Nồi hơi dành cho cà phê 3,4 lít
• Nồi hơi nước sôi 7 lít
• Dual PID
• Nồi hơi cách nhiệt
• Màn hình hiển thị kỹ thuật số
• Chương trình tự động làm sạch
• Kích thước (R x D x C) mm 750 x 622 x 475
• Khối lượng kg 63
• Công suất W 3600
• Voltage V ~ Hz 220-240 ~ 50-60
• Nồi hơi cà phê lít 3,4
• Nồi hơi nước sôi lít 7
• Bảo hành 24 tháng
• Bảo dưỡng 2 tháng 1 lần
BFC AVIATOR 2G/14/EL
(New 100%)
 Chế độ tinh chỉnh nhiệt độ trên từng cụm pha bằng
màn hình cảm ứng LCD trên mỗi đầu Group
 Chế độ pha cà phê tự động bằng mạch kiểm soát
lưu lượng nước cà phê đã được cài đặt sẵn,
 Dung tích 14 lít
 Màu sắc • Trắng • Vàng • Xanh
 Màng lọc Lưới lọc inox
 Đèn báo hiệu Có
 Bộ lọc có thể tháo: Không
 Vạch báo mực nước : Có
 Bình chứa có thể tháo Không
 Chống chảy nhỏ giọt
 Hâm nóng nhanh
 Lọc cặn
 Bảo hành : 24 tháng
 Bảo dưỡng 2 tháng 1 lần

342.580.000

1

342.580.000

332,800,000

1

332,800,000

LA MARZOCCO FB80 2G/AV
(New 100%)

33.

34.

• Hệ thống lò hơi kép
• Nồi hơi dành cho cà phê 3,4 lít
• Nồi hơi nước sôi 7 lít
• Dual PID
• Nồi hơi cách nhiệt
• Hệ thống sưởi nóng
• Màn hình hiển thị kỹ thuật số
• Chương trình tự động làm sạch
• Máy có sẵn ở phiên bản tự động (AV)
• Kích thước (R x D x C) mm 755 x 627 x 485
• Khối lượng kg 63
• Công suất W 4600
• Voltage V ~ Hz 220-240 ~ 50-60
• Nồi hơi cà phê lít 3,4
• Nồi hơi nước sôi lít 7
• Bảo hành 24 tháng
• Bảo dưỡng 2 tháng 1 lần
LA MARZOCCO STRADA MP/2G
(New 100%)
• Hệ thống lò hơi kép
• 2 Nồi hơi dành cho cà phê 1,3 lít
• Nồi hơi nước sôi 8,2 lít
• Dual PID
• Nồi hơi cách nhiệt
• Hệ thống sưởi nóng
• Màn hình hiển thị kỹ thuật số
• Chương trình tự động làm sạch
• Máy có sẵn ở phiên bản cần gạt tay thủ công
Mechanical Paddle (MP)
• Kích thước (R x D x C) mm 800 x 675 x 475
• Kích thước kg 70
• Công xuất W 4600
• Voltage V ~ Hz 220-240 ~ 50-60
• Nồi hơi cà phê litres 1,3 x 2
• Nồi hơi nước sôi litres 8,2
• Bảo hành 24 tháng
• Bảo dưỡng 2 tháng 1 lần

371.280.000

1

371.280.000

401.940.000

1

401.940.000

BFC AVIATOR LEVER – MULTI BOILER
(New 100%)

35.




















Hãng sản xuất : BFC
Nồi hơi Steam & Hot Water: 11 lít
Nồi Hơi Cafe: 0,8 x 0,8
Màu sắc : Trắng, Cam, Đen
Màng lọc : Lưới lọc inox
Đèn báo hiệu : Có
Bộ lọc có thể tháo : Không
Vạch báo mực nước : Có
Bình chứa có thể tháo : Không
Chức năng khác : Chống chảy nhỏ giọt.
Hâm nóng nhanh, lọc bọt.
Điện áp :220-240V/50-60Hz
Công suất(KW) : 4,5 x 1,3 x 1,3
Kích thước (mm) :841 x 618 x 463
Trọng lượng (Kg) : 85kg
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 24 tháng
Bảo dưỡng 2 tháng 1 lần

476.280.000

1

476.280.000

MÁY XAY CÀ PHÊ HẠT
Lelit William - PL71
(New 100%)

36.

37.















Hãng sản xuất : Lelit - Italia
Màu sơn : Đen & Inox
Máy xay cà phê : bán chuyên nghiệp
Lưỡi nghiền 50 mm.
Phểu chứa cafe hạt: 0.35 kg
Công suất xay hạt: 1,2 kg/h
Sản xuất tại : Ý
Bảo hành 12 tháng
Điện áp 220-240V/50-60Hz
Công suất(W) 270
Kích thước (cm ) : 14 x 22,5 x 36,5
Trọng lượng (Kg) : 6
Xuất xứ Italia
Lelit William - PL72
(New 100%)

















Hãng sản xuất : Lelit - Italia
Màu sơn : Đen & Inox
Màn hình LCD : Có
Chỉnh lượng café trên màn hình LCD : Có
Máy xay cà phê : bán chuyên nghiệp
Lưỡi nghiền 64 mm.
Phểu chứa cafe hạt: 0.35 kg
Công suất xay hạt: 3,2 kg/h
Sản xuất tại : Ý
Bảo hành 12 tháng
Điện áp 220-240V/50-60Hz
Công suất(W) 470
Kích thước (cm ) : 14 x 22,5 x 38,5
Trọng lượng (Kg) : 6.6
Xuất xứ Italia

16.932.300

1

16.932.300

22.460.900

1

22.460.900

FIORENZATO F4 ECO
(New 100%)

38.

• Máy xay cà phê Fiorenzato F4ECO có thể định
lượng được cho mỗi tách cà phê.
• Động cơ 250 watt.
• Là dòng máy có ít tiếng ồn nhất khi xay.
• Đường kính đĩa xay: 58mm. Làm bằng thép chuyên
dụng.
• Tốc độ quay 1400 rpm
• Phễu đựng cà phê bằng chất liệu polycarbonate có
thể chứa lên đến 500gr cà phê hạt.
• Kích thước: 169x473x240 mm
• Trọng lượng: 10kg
• Đường kính đĩa Ø 64 mm
• Nguồn điện: 200 – 240V/ 50 – 60 Hz
• Công suất: 250 watt
• Tốc độ quay: 1400/min (50 Hz) – 1600/min (60 Hz)
• Xuất xứ: Italy

17.050.000

1

17.050.000

23,650,000

1

23,650,000

FIORENZATO F5 MANUAL
(New 100%)


39. 1

5






Điện áp: 350 W
Kích thước lưỡi: 64 mm
Tốc độ quay: 1350/min – 1550/min
Hộc chứa hạt: 1,5 kg
Cân nặng: 13 kg
Kích thước: 23 x 61,5 x 27 (cm)
Bảo hành: 2 tháng, cối 3 tháng
Bảo dưỡng 2 tháng 1 lần

NUOVA SIMONELLI MDX
(New 100%)





40. 1
6









Kích thước (WxHxD): 19 x 59 x 36 cm
Chất liệu: Thân bằng thép có phủ sơn
Màu sắc: Đen
Hộc chứa hạt: 1,2 Kg
Điệp áp/ Công suất: 230V/ 400W
Khối lượng: 10,5 Kg
Công suất: 9 Kg/h
Tốc độ xay: 2,7 giây/gạt
Lưỡi sao bằng thép đặc biệt khoogn rỉ
Điều chỉnh độ min thô nhiều cấp độ
Bộ đếm số lần gạt lấy cà phê
Kiểm soát lượng bột cà phê xay ra
Xuất xứ: Ý
Bảo hành máy 12 tháng, cối 3 tháng
Bảo dưỡng 2 tháng 1 lần
NUOVA SIMONELLI MDX ON DEMAND
(New 100%)






41. 1

8









Kích thước: 190 x 360 x 590 (mm) (DxRxC)
Hộc đựng cà phê hạt: 1,3kg
Cân nặng: 10,5kg
Kích thước lưỡi dao: 65mm
Điện áp: 230V
Công suất: 500W
Lưỡi dao bằng thép đặc biệt
Vỏ bằng nhôm đúc, epoxy sơn
Màn hình dễ điều khiển,
Màn hình LCD với nhiều chức năng
Điều chỉnh được mức độ mịn đến từng micro mét
Xuất xứ :Ý
Bảo hành máy 12 tháng, cối 3 tháng
Bảo dưỡng 2 tháng 1 lần

24,200,000

1

24,200,000

28,600,000

1

28,600,000

FIORENZATO F64 ELECTRONIC
(New 100%)



42. 1 
7







Điện áp: 350 W
Kích thước lưỡi: 6,4 cm
Tốc độ quay: 1350/min – 1550/min
Hộc chứa hạt: 1,5 kg
Cân nặng: 13 kg
Kích thước: 23 x 61,5 x 27 (cm)
Màn hình điều chỉnh: có
Sản xuất: Ý
Lắp ráp tại Ý
Bảo hành máy 12 tháng, cối 3 tháng
Bảo dưỡng 2 tháng 1 lần

29,150,000

1

29,150,000

31.188.000

1

31.188.000

Mazzer Mini Electronic A
(New 100%)
•
•
•
•
•
•
43.
•
•
•
•
•
•
•
•

Hãng sản xuất : Mazzer
Sản xuất tại : Italia
Lưỡi nghiền Flat : 64 mm
Phễu chứa cà phê hạt : 0.6 kg
Bảo hành : 12 tháng
Máy xay điện tử tự động với lưỡi xay hình đĩa thích
hợp sử dụng với công suất nhỏ.
Điều chỉnh cấp độ xay vô cấp.
Phím xay 1 hoặc 2 ly với điều chỉnh điện tử chuẩn
xác và độc lập.
Màn hình hiển thị kỹ thuật số với bộ đếm số lần xay.
Kích cỡ (rộng x sâu x cao): 168 x 340 x 470 mm
Trọng lượng: 10.2 kg
Công suất: 250w
Điện áp/ tần số V-Hz: 220V/50-60Hz
Số vòng quay/phú: 1400 rpm

BFC E92
(New 100%)

44.

 Hãng sản xuất : BFC
 Màn hình hiển thị : LCD
 Chế độ : cài đặt lượng cafe xay cho 2 chế độ ( đơn
và đôi)
 Kích thước (rộng x sâu x cao):212 x 309 x 635 mm
 Số vòng quây/phút : 240 rpm
 Công suất: 900 W
 Trọng lượng: 18 kg
 Điện áp: 220V, 50/60Hz
 Lưỡi nghiền : Conical
 Lưỡi nghiền : 71 mm.
 Phểu chứa cafe hạt: 1,6 kg
 Công suất xay hạt: 22 kg/h
 Sản xuất tại : Ý
 Bảo hành máy 12 tháng, cối 3 tháng
 Bảo dưỡng 2 tháng 1 lần

89.960.000

1

89.960.000

MÁY XAY SINH TỐ, MÁY ÉP TRÁI CÂY
CỐI MÁY XAY VITAMIX DRINK ADVANCE MACHINE
(New 100%)
45. Động cơ 2,3 mã lực đầu ra
120 V, 50/60 Hz, 11.5 Amps
5.5kg. (6 kg. có thùng)
44.9 x 20.3 x 22.86 cm. (H x W x D)

3.900.000

1

3.900.000

6.490.000

1

6.490.000

10,900,000

1

10,900,000

BREVILLE BJE20
(New 100%)
 Vòi nước nhỏ gọn với cụm lưỡi dao trung tâm
 Động cơ 700W, tốc độ 14.000 RPM
 Cánh tay khóa an toàn: Máy ép trái cây sẽ không
hoạt động nếu nắp máy ép trái cây và khóa tay an
toàn không được lắp vào vị trí ở tư thế thẳng đứng
46.
 Ống nạp trung tâm 3 inch cực lớn. Thân máy bằng
thép không gỉ hạng nặng, đĩa cắt bằng thép không gỉ
được bao quanh bởi bộ lọc vi lưới của Ý để chiết
xuất tới 30% nước trái cây và 40% vitamin bổ sung
 Bộ phận máy rửa an toàn; đính kèm bàn chải làm
sạch có thể tùy chỉnh.
 Thương hiệu: Úc
 Bảo hành: 12 tháng
MÁY XAY SINH TỐ
BLENDTEC TOTAL
(New 100%)

47.

 Xuất xứ: USA
 Bảo hành: 12 tháng cho motor, 6 tháng cho cối
 Chất lượng công nghiệp (commercial), motor 3HP
1,560W với cơ chế truyền động trực tiếp từ motor
 Điện áp: 110V
 Có nhiều chế độ được lập trình sẵn cho máy tự
chạy – tự ngắt như Ice cream, Frozen, Yogurt, Ice
crush, Milkshake, Soups, Syrups…
 Chế độ điều chỉnh tốc độ tuỳ biến với 10 tốc độ xay
khác nhau
 Lưỡi dao bằng hợp kim nặng không gỉ với tốc độ
quay lên tới 29,000 vòng/phút
 Cối xay có dung tích 2 lít và làm bằng chất liệu
không chứa chất BPA
 Nguyên thùng: 1 máy, 1 cối, 1 nắp cối, 1 sách
hướng dẫn sử dụng của Blendtec
 Bảo hành máy 012 tháng
 Bảo hành cối 03 tháng

BLENDTEC EZ 600
(New 100%)
• Xuất xứ: Mỹ
• Công suất: 1600-watts, 13-amps, 3,0 peak h/p motor
• Điện áp: 110V
• Chế độ: Sinh tố, Cafe, Milkshakes
48. • Màn hình LCD, nhấn nút điều chỉnh
• Công nghệ Overload Protection
• Chương trình: Small, Medium, Large, Pulse (nhồi)
• Số lần sử dụng hàng ngày: 100 lần
• Cối xay làm bằng chất liệu BPA-free
• Kèm theo: 1 máy, 1 cối
• Bảo hành máy 12 tháng, cối 3 tháng
• Bảo hành cối 3 tháng
MÁY ÉP TRÁI CÂY
BREVILLE BJE430
(New 100%)

49.

 Điều khiển: công tắc 3 chấu: NHANH, TẮT và
CHẬM
 Tốc độ: Tốc độ thấp-6500 vòng / phút ; Tốc độ cao
13000 vòng / phút;
 Ca chứa nước ép Seal&Store dung tích 2 lít
 Khay đựng bã trái cây dung tích 3,6 lít
 Ca đựng nước ép 70 fl, Oz, (2L) có nắp tách bọt,
 Ống tiếp nguyên liệu 3 inch (7,6 cm)
 Công nghệ Cold Spin
 Động cơ 850 watt tạo ra tốc độ xử lý lên đến 13,000
vòng / phút,
 Bảo hành máy 012 tháng
 Bảo hành cối 03 tháng

15.900.000

1

15.900.000

11,900,000

1

11,900,000

MÁY XAY VITAMIX DRINK
ADVANCE MACHINE
(New 100%)

50.

51.

 Sáu cấp độ cho máy luôn đạt tới sự giống nhau cho
mỗi lần xay,
 Tự động tắt khi đạt đến mức độ cần thiết.
 Bình chứa: 0,9 lít. Polycarbonate / stackable XP
Container và Blade - lập trình trước với 6 cấp độ (16) Thiết kế mạch điều khiển tốt.
 Động cơ công nghệ tiên tiến được thiết kế cho các
hoạt động công suất cao.
 Hòa trộn đồng nhất các thành phần tạo thêm độ mịn
của các loại đồ uống đồ uống và kem. Giảm thời
gian trộn, tăng lượng thức uống và lợi nhuận
 Động cơ: 2HP Trọng lượng: 5,9 kg
 Kích thước (DxWxH): 42,9 x30, 2x33, 3cm
 Nguồn cung cấp: 220-240V, 50/60 Hz,
 Công suất: 1000 -1200 Watts
 Sản xuất tại: Mỹ










MÁY XAY SINH TỐ
HAMILTON BEACH HBH 550
(New 100%)
Kích cỡ (rộng x sâu x cao) mm 178 x 203 x 457
Trọng lượng kg 6,3
Công suất w 1000
Động cơ HP 3
Dung tích cối ly lít 1,8 ( 64 OZ)
Điện áp/ tần số V-Hz 220-240/50-60Hz
Bảo hành máy 12 tháng
Bảo hành cối 3 tháng

21,450,000

1

21,450,000

26,680,000

1

26,680,000

HAMILTON BEACH HBH 750
(New 100%)
• Nhãn hiệu Hamilton Beach của Mỹ
• Chống ồn tuyệt đối và đạt hiệu quả cao
• 64 chế độ vận hành khác nhau
• Máy được thiết kế đặc biệt dành cho các thức uống
với đá xay
• Chức năng Wave-Action tăng tốc độ xay các hỗn hợp
sinh tố, đá “”bi”” cực mịn và nhanh
• Máy trang bị động cơ 3 HP với các kim loại ghép cực
bền và mạnh mẽ
• Máy trang bị hệ thống cảm ứng báo hiệu an toàn khi
52.
cối xay chưa đặt đúng vị trí
• Chức năng 2 tốc độ cùng với các chức năng chuyển
đổi chu kỳ vòng quay tiện lợi trong pha chế
• Máy trang bị chức năng hẹn ngày tắt máy
• Cối ly được thiết kế trên nguyên liệu sợi carbone cực
bền
• Kích cỡ (rộng x sâu x cao) mm 178 x 203 x 457
• Trọng lượng kg 6,3
• Công suất w 1000
• Động cơ HP 3
• Dung tích cối ly lít 1,8 ( 64 OZ)
• Điện áp/ tần số V-Hz 220-240/50-60Hz
• Bảo hành máy 12 tháng

48.880.000

1

48.880.000

MÁY LÀM ĐÁ
Máy làm đá Kaiser IMK – 55S
(New 100%)

53.

54.

55.

 Công suất làm đá : 50 Kg/ 24h
 Kích thước thùng chứa đá : 25 Kg có thể tăng lên
30kg
 Công nghệ làm lạnh : Air cooling
 Công nghệ làm lạnh mới giúp viên đá già cứng và
chắc hơn rơi từng phần không rơi mảng
 Gas làm lạnh : R404A ( -208 đến -233 độ c)
 Kích thước viên đá: 32 * 27 *32 mm
 Điện áp sử dụng : 220v
 Kích thước : 515*620*920 mm
 Khối lượng : 55 Kg
 Bảo hành 2 tháng cho lốc máy nén và 12 tháng
cho hệ thống điện
MÁY LÀM ĐÁ KAISER IMK-3121
(New 100%)
 Công suất làm đá : 110 Kg/ 24h
 Kích thước thùng chứa đá : 50 Kg có thể tăng lên
60kg
 Công nghệ làm lạnh : Air cooling
 Gas làm lạnh : R404A ( -208 đến -233 độ c)
 Kích thước viên đá: 32 * 27 *32 mm
 Điện áp sử dụng : 220v
 Kích thước : 745*620*1120 mm
 Khối lượng : 85 Kg
 Bảo hành 2 tháng cho lốc máy nén và 12 tháng
cho hệ thống điện
MÁY LÀM ĐÁ KAISER IMK-3250
(New 100%)
 Công suất làm đá : 210 Kg/ 24h
 Kích thước thùng chứa đá : 160 Kg có thể tăng lên
180kg
 Công nghệ làm lạnh: Air cooling
 Công nghệ làm lạnh mới giúp viên đá già cứng và
chắc hơn rơi từng phần không rơi mảng
 Gas làm lạnh : R404A ( -208 đến -233 độ c)
 Kích thước viên đá: 28 * 26 *24 mm
 Điện áp sử dụng : 220v
 Kích thước : 760*810*1680 mm
 Khối lượng : 100 Kg
 Bảo hành 2 tháng cho lốc máy nén, 12 tháng
cho hệ thống điện

29,900,000

1

29,900,000

55,000,000

1

55,000,000

88,000,000

1

88,000,000

PHỤ KIỆN TẶNG KÈM
E'MAYACA - M4
(Ủ và rang từ 3-7 ngày)

56.












Phương pháp sơ chế: Chế biến khô, hands defect
Kích thước: sàn 18
Tạp lẫn: 0%
Phương pháp rang: Rang mộc – không tẩm
Thành phần:
o Robusta Natural: 60%
o Robusta Culi Natural: 10%
o Arabica Full Wash: 30%
Đặc trưng: Đắng nhẹ, chua nhẹ, hậu vị ngọt thanh,
hàm lượng cafein cao
Công dụng: Pha máy, xay để pha phin hoặc giấy lọc
Khối lượng tịnh: 1 KG
Hạn sử dụng: 12 tháng

159,000

5-10

Free

750,000

1

Free

520,000

1

Free

290,000

1

Free

374,000

1

Free

LỌC NƯỚC 2 LÕI
(New 100%)
 Lõi được làm từ than hoạt tính dạng CTO, đây là lõi
được làm từ than hoạt tính dạng bột sau đó được
57. 2 nén ép chặt lại thành khối,
3 Loại bỏ mùi, cải thiện vị tự nhiên của nước, khử hóa
chất, khử clo, Khử màu, loại bỏ các hợp chất hữu cơ,
hợp chất tổng hợp như trihalomethane,
 Công suất lọc của lõi: khoảng 12000 lít nước
 Tùy vào chất lượng nước đầu vào mà tuổi thọ của lõi
lọc sẽ khác nhau, thường khoảng hơn 9 tháng thay
mới một lần,
58.

TAMPER INOX
(New 100%)
CAFETTO ESPRESSO CLEAN
(New 100%)

59. 1
• Thương hiệu của hãng CAFETTO
9
• Xuất xứ: Úc
• Khối lượng tịnh: 1Kg
• Sử dụng: vệ sinh máy pha cà phê
TAMPER MAP
(New 100%)
60. z
 Chất liệu: Cao su

61. 2

5


62. 2
2

63. 2
4

KNOCK BOX
(New 100%)
Kích thước: 14,5 x 17 x 16 cm
Dễ dàng vệ sinh
Xuất xứ: Việt Nam
CA ĐÁNH SỮA
(New 100%)
 INOX 360ML
CHỔI VỆ SINH MÁY PHA
(New 100%)

360,000

1

Free

121,000

1

Free

99,000

1

Free

Terms and Conditions (Điều khoản thanh toán)
1. Báo giá trên đã bao gồm chi phí lắp đặt, chuyển giao sử dụng máy, hướng dẫn capuccino, latte, espresso, americano ....
2. Tất cả hàng hóa vẫn thuộc quyền sở hữu của MaYaCa Coffee cho đến khi được thanh toán
3. Tất cả hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
4. Tạm ứng 50% khi làm hợp đồng.
5. Tất toán 50% khi lắp đặt xong
Payment Method (Phương thức thanh toán)
Electronic TT (Thanh toán bằng điện tử)
Chuyển khoản tài khoản cá nhân: (Không xuất hóa đơn)
Beneficiary's Name (Người thụ hưởng) : Pham Thi My Thuan
Beneficiary's Bank (Ngân hàng thụ hưởng) : Chi nhánh Vietcombank Đà nẵng
Account Number (Số tài khoản) (VND): 0041 00016 0860
Hoặc chuyển khoản tài khoản Công ty: (Xuất hóa đơn - thêm 10% Thuế VAT)
Beneficiary's Name (Người thụ hưởng): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ MAYACA
Beneficiary's Bank (Ngân hàng thụ hưởng): NH Viettin Bank Đà Nẵng
Account Number (Số tài khoản) (VND): 110 002 627 090
Thank you for the opportunity to submit the following quotation!
We take great pleasure in providing quality professional services with leading technology products. Should you have any queries
please do not hesitate to contact me on +84 932 773 789 - Mr.Nam
(Cảm ơn quý khách đã tạo cơ hội để chúng tôi gửi bảng báo giá này!
Chúng tôi rất hân hạnh cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp với những sản phẩm chất lượng cao. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với
chúng tôi theo số: 0932 773 789 - Mr.Nam)
Best Regards!
(Trân trọng),

