
*** MÔ TẢ ***  

Máy đóng gói túi trà thủ công phù hợp với trà ô long, trà đen, trà xanh, v.v., và nó cũng phù
hợp với số lượng nhỏ với số lượng lớn các hạt trong hợp đồng phụ.

Máy chiết rót thủ công DL-6CFZ-999 có thể chiết rót vật liệu từ 1-999 gram, được làm bằng
tất cả thép không gỉ, vận hành đơn giản, cân nhanh, sử dụng tốt hơn với máy hàn thủ công

*** ƯU ĐIỂM ***  

1. Vỏ thép không gỉ, đẹp, hào phóng;

2. Hệ thống điều khiển thông minh, hoạt động thuận tiện;

3. Dung tích lớn, phạm vi trọng lượng từ 1gram đến 999gram;

4. Cảm biến cân điện tử với độ chính xác cao, cân chính xác;

5. Sử dụng chế độ nạp khe thẳng, tốc độ nhanh, hiệu quả cao;

6. Quá trình đóng gói sẽ không làm hỏng vật liệu và đảm bảo tính nguyên vẹn của vật liệu.

*** ĐẶC ĐIỂM KỸ
THUẬT ***  

 Danh sách đặc điểm kỹ thuật của Túi / Túi đựng Trà bằng tay :

Người mẫu DL-6CFZ-999
Kích thước 61 × 38 × 142 cm

Vôn 220V / 110V
Phạm vi trọng lượng 1-999 g

Lỗi trọng lượng ± 0,2 g
Quy mô số lượng 1 chiếc

Sức mạnh 370 W
Tốc độ đóng gói 10-30 túi / phút

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

*** ẢNH ***  
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   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-6CFZ-999
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 ↓ ↓


