
   SỰ MIÊU TẢ    

Giỏ lá tre mềm DL-6CRH-120B có bọc vải chủ yếu dùng để đựng trà tạm thời, dễ dàng luân
chuyển trà giữa mỗi quá trình chế biến, siêu mềm, có thể cuộn tròn tùy ý.

Giỏ mềm lá trà chúng tôi có 2 loại, một loại là DL-6CRH-120Z, một loại là DL-6CRH-120B, 

DL-6CRH-120Z làm bằng tre hoàn toàn tự nhiên, chủ yếu để giữ vật liệu ít bột và mảnh.

DL-6CRH-120B làm bằng tre tự nhiên có bọc vải, có thể đựng được trên mọi chất liệu.

   ĐƠN XIN    

Rổ mềm chè là một trong những dụng cụ cần thiết đối với mỗi xưởng chế biến chè, vì cần có
nhiều công đoạn khác nhau để chế biến chè và giữa mỗi công đoạn cần chuyển chè. Rổ mềm
lá trà thích hợp để chế biến trà đen / xanh / ô long / trắng / đậm / thảo mộc.

   SỰ CHỈ RÕ    

Danh sách đặc điểm kỹ thuật của Tea Leaf Basket :

Người mẫu DL-6CRH-120B
Đường kính 120 cm

Vật liệu Tre bọc vải
Uyển chuyển 100%

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

   CHI TIẾT    

https://www.delijx.com/product/tea-tools-ultra-soft-bamboo-tea-basket-with-cloth-covering-dl-6crh-120b-bamboo-type-tea-leaf-mat-soft-basket-for-putting-tea-leaves
https://www.delijx.com/product/tea-tools-super-soft-all-bamboo-type-tea-basket-during-tea-processing-dl-6crh-120z-super-soft-bamboo-tea-basket-for-putting-tea-leaf
https://www.delijx.com/product/tea-tools-ultra-soft-bamboo-tea-basket-with-cloth-covering-dl-6crh-120b-bamboo-type-tea-leaf-mat-soft-basket-for-putting-tea-leaves
https://www.delijx.com/product/tea-tools-super-soft-all-bamboo-type-tea-basket-during-tea-processing-dl-6crh-120z-super-soft-bamboo-tea-basket-for-putting-tea-leaf


DL-6CRH-120Z làm toàn bộ bằng tre, so với loại bọc vải, lỗ lớn hơn, thích hợp cho trà ít bột và
cũng thích hợp cho quá trình chế biến trà sớm (làm héo, cố định, cán và lên men) .

DL-6CRH-120B làm bằng tre với bông phủ, lỗ thủng, thích hợp cho các loại chế biến chè, Đặc
biệt thích hợp cho chè khô, vải bông có thể hấp thụ nhanh không khí nóng trong chè khô, có
lợi cho việc bảo quản trà.

   HÌNH ẢNH    









   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-6CRH-120B
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 ↓ ↓


