
BÁO GIÁ MÁY BFC 

 
 

STT Tên máy Hình ảnh Tính năng Thông số kỹ thuật Đơn Giá 

1 
BFC DELUX 

1G/4/PL 

 

Hãng sản xuất : BFC 

Xuất xứ : Italia 

Bảo hành : 1 năm 

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 

Vòi nước nóng : 1 cái 

Vòi tạo hơi : 1 cái 

Đồng hồ đo áp suất: Có 

Màu sắc • Đen • Đỏ  

Dung tích : 4 lít 

Điện áp : 220-240V/50-

60Hz 

Công suất(W) : 2,000 

Kích thước (mm) : 427 x 

608 x 529 

Trọng lượng (Kg) : 35 

Áp lực bơm : 15 Bar 

68.380.000 

2 
BFC DELUX 

1G/4/EL 

 

Hãng sản xuất : BFC 

Xuất xứ : Italia 

Bảo hành : 1 năm 

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 

Vòi nước nóng : 1 cái 

Vòi tạo hơi : 1 cái 

Đồng hồ tạo áp : Có 

Màu sắc • Đen  • Đỏ  

Dung tích : 4 lít 

Điện áp : 220-240V/50-

60Hz 

Công suất (W) : 2,000 

Kích thước (mm) : 427 x 

608 x 529 

Trọng lượng (Kg) : 35 

Áp lực bơm : 15 Bar 

79.800.000 

3 
BFC DELUX 

2G/14/PL 

 

Hãng sản xuất : BFC 

Xuất xứ : Italia 

Sản phẩm được sản xuất và 

lắp ráp 100% thủ công 

Màu sắc: đen, đỏ, vàng đồng, 

xám 

Chế độ hâm nóng tách nhanh 

Chế độ định lượng lượng 

nước tự động trong Boiler 

Bảng phím được thiết kế nút 

nhấn cơ tạo độ bền và tiện sử 

dụng 

Vỏ thép không gỉ, Inox 

Mặt sau lung thiết kế bước 

song, tạo kiểu dáng mạnh mẽ 

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 

Dung tích: 14 lit 

Màu sắc: • Vàng • Đen • 

Xám • Đỏ • Đồng 

Điện áp: 220-240V/50-

60Hz 

Công suất(W): 3700 

Kích thước (mm): 608 x 

761 x 529 

Trọng lượng (Kg): 70 

Xuất xứ: Italia 

112.600.000 



4 
BFC DELUX 

2G/11/EL 

 

Hãng sản xuất : BFC 

Xuất xứ : Italia 

Bảo hành : 1 năm 

Chế độ pha cà phê tự động 

bằng mạch kiểm soát lưu 

lượng nước cà phê đã được 

cài đặt sẵn. 

Màng lọc : Lưới lọc inox 

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. 

• Chế độ hâm nóng tách 

nhanh. 

• 2 vòi hơi đánh sữa. 

• 1 vòi lấy nước nóng. 

Đồng hồ đo áp suất : Có 

Màu  sắc • Đen • Đỏ 

Dung tích : 11 lít 

Điện áp : 220-240V/50-

60Hz 

Công suất (W) : 3,500 

Kích thước (mm) : 761 x 

608 x 529 

Trọng lượng (kg) : 70 

115.800.000 

5 

BFC 

GALILEO 

2G/14/PL 

 

Hãng sản xuất : BFC 

Xuất xứ : Italia 

Bảo hành : 1 năm 

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 cặn 

Vòi nước nóng : 1 cái 

Vòi tạo hơi : 2 cái 

Đồng hồ đo áp suất : Có 

Màu sắc • Thép không gỉ 

Dung tích : 14 lít 

Điện áp : 220-240V/50-

60Hz 

Công suất (W) : 3,800 

Kích thước (mm) : 773 x 

587 x 577 

Trọng lượng (Kg) : 70Áp 

lực bơm : 30 Bar 

128.000.000 

6 

BFC 

GALILEO 

2G/14/EL 

 

Hãng sản xuất : BFC 
Xuất xứ : Italia 
Bảo hành : 1 năm 
Chế độ pha cà phê tự động 
bằng mạch kiểm soát lưu 
lượng nước cà phê đã được 
cài đặt sẵn 
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 cặn 
• Màn hình led hiển thịVòi 
nước nóng : 1 cái 
Vòi tạo hơi : 2 cái 
Đồng hồ đo áp lực : Có 

Màu sắc • Thép không gỉ 

Dung tích : 14 lít 

Điện áp : 220-240V/50-

60Hz 

Công suất (W) : 3,800 

Kích thước (mm) : 773 x 

587 x 577 

Trọng lượng (Kg) : 70 

Áp lực bơm : 30 Bar 

168.000.000 



 

Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản đặt cọc 50%, nhận đủ hàng tất toán 50% còn lại. 

Tài khoản cá nhân – Áp dụng cho khách hàng là cá nhân 

Ngân Hàng Vietcombank Đà Nẵng. 

PHẠM THỊ MỸ THUẬN -   Số tk: 0041-000-160-860 

 

Ngân Hàng Agribank, Thanh Khê, Đà Nẵng. 

HỒ ĐỨC TIẾN     -   Số tk: 2003-206-136-981 

 
Tài khoản Công ty – Áp dụng với khách hàng là tổ chức, công ty  
Ngân hàng ViettinBank Đà Nẵng 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ MAYACA 
Số tài khoản (VND): 110 002 627 090  
 
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. Hotline: 0932 773 789 Mr.Đô 
Trân trọng cảm ơn!                                                                                                  

  
 
 
 
 
 
 
 

Đà Nẵng ngày 1 tháng 1 năm 2020  
 CHỮ KÝ GIÁM ĐỐC 
 

7 

BFC 

AVIATOR 

2G/14/EL 

 

Hãng sản xuất : BFC 

Xuất xứ : Italia 

Bảo hành : 1 năm 

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. 

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 cặn 

Vòi nước nóng : 1 cái 

Vòi tạo hơi : 2 cái 

Đồng hồ đo áp suất : Có 

Màu sắc • Thép không gỉ 

Dung tích : 14 lít 

Điện áp : 220-240V/50-

60Hz 

Công suất (W) : 3,900 

Kích thước (mm) : 841 x 

618 x 463 

Trọng lượng (Kg) : 85 

Áp lực bơm : 15 bar 

332.800.000 


