
   SỰ MIÊU TẢ    

Chức năng chính của lồng nướng điện là thay thế lồng nướng carbon, giúp cho việc sấy trà
được kiểm soát và chính xác hơn.
Trước đây, việc sấy và rang chè chủ yếu được chế biến bằng cách đốt than củi, nhưng nhiệt
độ của than nướng không thể kiểm soát được, và chất lượng chè làm ra cũng khác. Do sự
phát triển của điện khí hóa nên hiện nay lồng nướng điện được sử dụng phổ biến để sấy khô. 
Do sản lượng nhỏ nên loại máy này rất phù hợp với các xưởng chè nhỏ, quán chè và hộ gia
đình. Nó cũng có thể được sử dụng để làm khô các loại thực phẩm khác và có nhiều ứng
dụng.
Máy này cũng có thể được sử dụng để nướng trà ô long khô và trà trắng, tăng độ thơm của
chúng. Nó cũng có thể được sử dụng cho hương nước hoa.

   THUẬN LỢI    

1. Hệ thống điều khiển nhiệt độ không đổi thông minh. Thao tác đơn giản và nhanh chóng,
nướng chính xác hơn và thông minh hơn;
2. Nghề truyền thống, dệt tay. Thiết kế thủ công độc đáo, đan bằng tre moso tự nhiên, kết
hợp thủ công truyền thống với công nghệ hiện đại;
3. Ống làm nóng chất khử trùng molypden dày hơn, sưởi ấm đồng đều, không gây ô nhiễm,
an toàn và đảm bảo;
3. Cơ sở ổn định. Đế được hình thành bằng cách đúc, trọng tâm thấp, ổn định tốt, chất lượng
tốt, không dễ bị biến dạng, mạnh mẽ và bền.

   ĐƠN XIN    

Máy sấy trà phù hợp để chế biến trà đen / xanh / ô long / trắng / đậm / trà thảo mộc, sau đây
là thời gian làm việc cần thiết cho sản xuất trà trên.

 Loại trà  Thời gian làm việc
 Trà đen  30-60 phút
 Trà xanh  30-60 phút
 Trà trắng  30-60 phút
 Trà Oolong  30-60 phút
 Trà thảo mộc  30-60 phút

Số liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo, thời gian xử lý cụ thể tùy theo tình hình thực tế.

   SỰ CHỈ RÕ    

Danh sách thông số kỹ thuật máy nướng trà thủ công trống tre:

Mô hình DL-6CHBL-70
Dung tích ≤7500g

Phạm vi nhiệt độ 30-150  ℃
Vôn 160-230V

Sức mạnh 1800W



Kích cỡ 72 * 72 * 62cm
Kích thước trống 65 * 65 * 47cm

Đường kính tấm sưởi 60cm
Kích thước đóng gói 74 * 74 * 64cm

Trọng lượng 20 kg

Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt, nó có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.

 

Mô hình Dung tích Sức mạnh Đường kính trống Trọng lượng

DL-6CHBL-20 00500g 400W 20cm 1,8 kg
DL-6CHBL-25 0001000g 400W 25 centimet 2,8 kg
DL-6CHBL-40 0002000g 900W 37cm 4,6 kg
DL-6CHBL-50 ≤2500g 1100W 50cm 8 kg
DL-6CHBL-60 0003000g 1200W 58cm 12 kg
DL-6CHBL-70 ≤7500g 1800W 65cm 20 kg

Đặc điểm kỹ thuật của tất cả các máy nướng trà trống tre.

   HÌNH ẢNH    



   TIẾP XÚC    

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, xin vui lòng liên hệ với
chúng tôi để nhận được giá cả.

↑ ↑ Nhấp vào biểu tượng để nhận giá mới nhất trực tiếp ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CHBL-70
https://m.me/Shayehuangteamachinery


Có thể ↓ Bạn cũng có thể để lại thông tin liên hệ của bạn ở phía
dưới. Chúng tôi thường liên hệ với bạn sau khoảng 10 phút ↓ ↓


