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MÁY THÁI LÁT

Mã sản phẩm

Kích thước máy

Kích thước lưỡi dao

Độ dày/mỏng sản phẩm được cắt

Công suất

Dòng điện

SMART 250

600x500x400mm

250mm

0 - 13mm

132W

230V

Trọng lượng 15kg



Chi tiết sản phẩm
Máy thái được thiết kế  và chắc chắn. nhỏ gọn, hiện đại

Thân được làm bằng nhựa đặc biệt, chắc chắn và đảm bảo

 vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thiết bị được thiết kế tản nhiệt thông minh giúp mô tơ 

hoạt động liên tục mà không bị nóng máy.

Lưỡi dao có thể điều chỉnh để thái lát được các miếng thịt

 có độ dày mỏng từ 0-13mm.

Thiết bị có bộ phận mài lưỡi dao đi kèm.

Điều chỉnh được kích thước lát, tốc độ thái nhanh, dễ vận hành.

Các bộ phận có thể tháo dời, vệ sinh dễ dàng.

MÁY THÁI LÁT MÁY THÁI LÁT

Núm điều khiển độ dày mỏng của miếng thịt 

theo tùy chỉnh . Tạo ra các lát từ 0-13mm

cắt đồng đều không bị nát vụn.

Lưỡi dao có thể điều chỉnh để thái lát 

được các miếng có độ dày mỏng từ 0-13mm.

Lưỡi dao có độ  giúp cắt trơn nghiêng 25 độ

chu và chính xác các loại thịt, củ quả ....

Sản phẩm có thể tháo rời, dễ dàng 

cho việc vệ sinh.

Model Smart 250

Chân bằng cao su giữ thiết bị ổn định trên mặt 

tiếp xúc giúp  thiết bị không bị di chuyển
trong khi sử dụng.

Thiết bị có  đi kèm. bộ phận mài lưỡi dao tự động

Giúp lưỡi dao luôn được sắc bén trong khi hoạt động 

(mài sắc lưỡi dao nhanh chóng).

Nhà sản xuất và nhà thầu
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