
SẢN PHẨM MỚI:
                     Bếp DUO Slider
GH DUO-S2I, GH DUO-S2IH

Sản phẩm hợp tác bởi TOMATE Electrodomésticos & EIKA
(Tây Ban Nha)

TOMATE VIETNAM được sự hỗ trợ của của đội ngũ kỹ sư Tây Ban Nha  
theo chương trình huấn luyện đào tạo, và khảo sát thực tế hằng năm,
đồng thời nghiên cứu và hợp tác phát triển sản phẩm đáp ứng tốt nhất 
cho người sử dụng cả về mặt kỹ thuật, chức năng, nhu cầu nấu nướng 
và giá thành hợp lý nhất cho thị trường Việt Nam. 

TOMATE đã thành công và cho ra đời dòng sản phẩm bếp thế hệ mới DUO
không những với những �nh năng nổi trội, mà còn có giá thành phù hợp 
cho người �êu dùng Việt Nam. Sản phẩm được ra mắt vào  tháng 11 năm 
2019 với  02  dòng bếp: GH DUO-S2I (02 vùng nấu từ) và GH DUO-S2IH (02

vùng nấu hỗn hợp điện từ).
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Đặt �nh
Bếp từ âm kính 02 vùng nấu 220mm
Kích thước bếp: 720x430mm
Mặt kính Victroceramic, chịu nhiệt, chịu sốc nhiệt 800 oC 
Bảng điều khiển cảm ứng trượt riêng, kết hợp phím số 1-9
Chức năng nấu nhanh Booster riêng
Chức năng hâm (Keep Warm) ở mức 70 oC 
Tự động chia xẻ công suất (Automa�c head up)
Giữ nhiệt độ sôi ở mức nhỏ, �ết kiệm điện
Chế độ hẹn giờ 99 phút
Chức năng tạm dừng thông minh

An toàn:
Khóa an toàn trẻ em
Tự động ngắt an toàn theo mức công suất và khi quá nhiêt
Báo dư nhiệt (H)
Chức năng chống trào

Thông số kỹ thuật:
 Tổng công suất: 4.000 W
 9 mức công suất, và Booster riêng

Giá chính thức 11.540.000 đồng.

40%
Less energy

consuption than

radiant hobs

55%
Less energy

consuption than

gas hobs

680
380

Công nghệ nổi bật

Công nghệ Green induction Inverter
 Đáp ứng môi trường điện, độ ẩm cao của Việt Nam.
 Đáp ứng cho mọi yêu cầu nấu ăn: như hầm, chiên ...

�

Keep Warm: Chức năng hâm nóng, giữ nhiệt, rã đông
Pause/recall: Chức năng tạm dừng chương trình nấu
khi có việc đột xuất. 

Tính năng nổi trội:�  

Power  boost: Nấu sôi nhanh ở mức 2.500W.
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 Sản phẩm hợp tác sản xuất của  TOMATE

 Electrodomésticos   và  EIKA (Tây Ban Nha).
  

�  Kích thước lổ đá (DxRxC): 680 x 380 x 50 mm



GH DUO-S2IH
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Đặt �nh
Bếp gồm 1 vùng nấu  từ 220mm, và vùng nấu điện 220mm
Kích thước bếp: 720x430mm
Mặt kính Victroceramic, chịu nhiệt, chịu sốc nhiệt 800 oC
Bảng điều khiển cảm ứng trượt riêng, kết hợp phím số 1-9
Chức năng nấu nhanh Booster riêng
Chức năng hâm (Keep Warm) ở mức 70 oC
Tự động chia xẻ công suất (Automa�c head up)
Tiết kiệm điện (Green Induc�on - Inverter.
Chế độ hẹn giờ 99 phút
Chức năng tạm dừng thông minh

An toàn:
Khóa an toàn trẻ em
Tự động ngắt an toàn theo mức công suất và khi quá nhiêt
Báo dư nhiệt (H)
Chức năng chống trào

Thông số kỹ thuật:
 Tổng công suất: 4.000 W
 9 mức công suất, và Booster riêng

Giá chính thức 11,540 đồng.

680
380

Công nghệ nổi bật

Keep Warm: Chức năng hâm nóng, giữ nhiệt, rã đông
Pause/recall: Chức năng tạm dừng chương trình nấu
khi có việc đột xuất. 

Tính năng nổi trội:�  

Power  boost: Nấu sôi nhanh riêng ở mức 2.500W
(vùng từ). 
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Công nghệ  Green induction Inverter
 Đáp ứng tốt  môi trường điện, độ ẩm cao của Việt Nam.
 Đáp ứng tốt cho mọi yêu cầu nấu ăn: như hầm, chiên ...
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 Sản phẩm hợp tác sản xuất của  TOMATE

 Electrodomésticos   và  EIKA (Tây Ban Nha).
  

�  Kích thước lổ đá (DxRxC): 680 x 380 x 50 mm



Tomate
eco - friendly & efficiency

TOMATE  ELECTRODOMÉSTICOS, SPAIN
Register No.:  M3560791

www.tomate-elec.es
E: info@tomate-elec.es

Tomate
eco - friendly & efficiency

I-CARE CALL CENTER

Ph: 1900 55 88 84

E:    info@tomate.com.vn


