
1 Số Thông Tin Cho Bạn Trước Khi Quyết Định Mua Bếp Từ Công Nghiệp Nhập Khẩu? 

Hiện nay, bếp từ công nghiệp nhập khẩu nói riêng, hay bếp từ công nghiệp nói  chung luôn
được quảng cáo và giới thiệu với các tính năng tối ưu, thiết kế hiện  đại, mẫu mã đẹp mắt. Tuy
nhiên, bếp từ nhập khẩu có tốt hay không là câu hỏi  khiến nhiều khách hàng phải đắn đo. Vậy,
ưu nhược điểm của chúng như thế nào? Để  hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng ta cùng tìm hiểu
qua bài chia sẻ dưới đây.

  

    Ưu điểm của bếp từ công nghiệp nhập khẩu
    

Hiện  nay, hầu hết các bếp từ công nghiệp nhập khẩu đều có nguồn gốc, xuất xứ từ Châu  Âu.
Chắc chắn, đây là những quốc gia có hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại,  tiên tiến nhất thế
giới. Sản phẩm bếp điện từ tại đây, luôn luôn được đánh giá  là số 1 thế giới bởi 2 từ chất lượng.

    

Phải  nói rằng, thiết bị bếp từ nhập khẩu chính hãng thường có mẫu mã  đẹp, thiết kế bắt
mắt, chất lượng hoàn hảo. Thực tế, hầu hết các thiết bị này  đều sử dụng chất liệu inox cao cấp
để làm vỏ. Bởi inox có khả năng chống chịu ăn  mòn tốt cũng như chịu được nhiệt cao, và giữ
được độ sáng bóng dài lâu. Còn đối  với bề mặt bếp thường được làm bằng kính chịu nhiệt và
chịu lực nên đảm bảo  tuổi thọ bền bỉ cho bếp.

    

Hơn  nữa, bếp từ công nghiệp Châu Âu còn tích hợp thêm nhiều tính năng độc đáo như  bếp lò
nướng, bếp từ kết hợp hồng ngoại v.v…
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-  Bếp từ công nghiệp sẽ mang đến sự an toàn tuyệt đối cho người sử dụng, do không  sinh ra
ngọn lửa và không dùng khí gas nên không  gây ra các hiện tượng  cháy nổ, ngạt khí gas…

    

-  Mặt khác, bếp có chức năng khóa an toàn và cảm biến tự động ngắt dòng điện khi  có sự cố
về nguồn điện xảy ra.

    

-  Bếp từ công nghiệp có hiệu suất lớn lên tới 90%, do hạn chế tối đa thất thoát  năng lượng giúp
các đầu bếp nấu nhanh hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí.

    

-  Với thiết kế đơn giản, thẩm mỹ với vỏ ngoài bằng inox và mặt trên bằng kính cao  cấp, vì vậy
công việc vệ sinh sau khi sử dụng vô cùng đơn giản.

    

-  Do trong quá trình nấu, bếp từ công nghiệp không sinh ra nhiệt nóng, không khói  bụi, không
rò gỉ gas, nên tốt cho sức khỏe người dùng và thân thiện với môi  trường.

Sản phẩm bếp từ công nghiệp có thể chế biến đa dạng các loại món  ăn

  Nhược điểm của bếp từ công nghiệp nhập khẩu

Thực  tế, đối với các nước châu Âu, họ chỉ chuyên sử dụng các dạng nồi/ chảo có đáy  phẳng,
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nên tất cả các thiết bị bếp từ của họ có mặt kính phẳng. Trái  lại, với các nước châu Á thì dùng
các đầu bếp lại hay sử dụng đến chảo sâu  lòng. Mà các loại chảo này không thể đặt trên mặt
bếp phẳng. Do đó, hầu hết các  thiết bị bếp từ nhập khẩu đều không thể đáp ứng được cho loại
chảo sâu lòng  trên.

Bên  cạnh đó, yêu cầu về nguồn điện của phần lớn các loại bếp từ ở nước ngoài là  điện áp
110V, trong khi nguồn điện ở nước ta lại là 220V. Bởi thế, nếu muốn sử  dụng các loại bếp nhập
khẩu này, ta phải sử dụng thêm một dụng cụ biến áp để  thay đổi dòng điện. Tránh sự cố làm
cháy thiết bị khi sử dụng, thậm chí là gây  cháy chập dòng điện, rất nguy hiểm.

Giá  thành các thiết bị bếp nhập khẩu sẽ cao hơn rất nhiều so với các loại bếp ừ  công nghiệp
trong nước. Lý do, vì khách hàng sẽ phải chịu thêm rất nhiều khoản  thuế phí khác khi sản
phẩm được nhập khẩu về Việt Nam. Đó là chưa kể đến việc khách  hàng thường phải mua sản
phẩm từ các đại lý phân phối hoặc cửa hàng bán lẻ chứ  không mua được trực tiếp từ nhà sản
xuất.

Hệ thống bếp từ công nghiệp hiện đại, tiên tiến
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Với  những thông tin về ưu điểm và nhược điểm của bếp từ công nghiệp nhập khẩu nêu trên,
hy vọng là quý khách sẽ có  cái nhìn khách quan và có sự lựa chọn phù hợp cho riêng mình
trước khi quyết  định mua sản phẩm.

    

Xem thêm:

      

1. Sự Khác Nhau Giữa Bếp Hồng Ngoại Và Bếp Từ Công Nghiệp Bạn Đã Biết

    

2. 3 Cách Vệ Sinh Bếp Từ Công Nghiệp  Đơn Giản Mà Hiệu Quả

Liên hệ ngay với chúng tôi để được  tư vấn và đặt hàng ngay:

Trụ Sở Tập đoàn Hải Âu tại Hà Nội:

Địa chỉ: Số 72 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ  Liêm, Hà Nội

                    Tel: 0913.102.168 - 091.507.8989 
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