
   SỰ MIÊU TẢ    

Các tay sưởi ấm trà sử dụng điện rang nồi  thông qua hệ thống sưởi điện, tầm cỡ của nồi là 60
cm, và cấu trúc tích hợp rất thuận tiện để cài đặt và sử dụng. 
So với đun củi, nhiệt độ được kiểm soát tốt hơn, màu xanh của chè đồng đều hơn, thân thiện
với môi trường và đảm bảo vệ sinh.
Thiết bị nhỏ gọn này cũng thích hợp sử dụng cho các khu du lịch hay khu nghỉ dưỡng có sản
xuất trà. 
Sản xuất vừa phải có thể tăng doanh thu của các khu du lịch và khu nghỉ dưỡng, đồng thời
cho phép khách du lịch tự mình trải nghiệm thú vui sản xuất chè.

   LỢI THẾ    

1. Tích hợp kết hợp, nâng cao bệ đỡ, tiện dụng hơn, và dễ dàng hơn để chiên;
2. Áp dụng điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số mới, điều khiển nhiệt độ chính xác hơn và hoạt
động thuận tiện hơn;
3. Sử dụng điện sưởi ấm, xanh và bảo vệ môi trường;
4. Toàn bộ máy là thép không gỉ, đảm bảo vệ sinh và đẹp mắt.

   ĐƠN XIN    

Chảo điện  thích 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 xanh  10-20 phút

 Trà Oolong  10-20 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 của Chảo điện :

Người mẫu DL-6CSG-60B
Kích thước 770 × 700 × 780 mm

Vôn 220/50 V / Hz
Yếu tố làm nóng Dây điện sưởi ấm

Lò sưởi 4,5 KW
Đường kính nồi 570 mm

Độ sâu nồi 220 mm
Hiệu quả 2-3 kg / lần

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

   HÌNH ẢNH    

https://www.delijx.com/category/tea-fixation-roaster-steamer-machine
https://www.delijx.com/category/green-tea-producers-fixation-roasting-pot
https://www.delijx.com/category/green-tea-producers-fixation-roasting-pot












 

   LIÊN HỆ    

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, hãy 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-6CSTCG-60B
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 ↓ ↓


