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BỘ SƯU TẬP MÁY HÚT MÙI MỚI

Bộ sưu tập máy hút mùi mới của Häfele mang đến cho bạn 
những lựa chọn hoàn hảo về công năng với nhiều tính năng 
mới như chế độ hẹn giờ tắt, tiết kiệm năng lượng, tích hợp 
đèn LED chiếu sáng và điều khiển cảm ứng, v.v. Bên cạnh 
đó là kiểu dáng phong phú, hiện đại theo phong cách của 
châu Âu, tạo điểm nhấn tinh tế cho gian bếp nhà bạn.

Häfele’s new hood range offers you perfect choices for func-
tionality with many new features such as timer, energy saving, 
integrated LED lighting, and touch control, etc. It also comes 
with different European-styled designs to give your kitchen a 
touch of elegance.

# 2020

Hệ thống hút xả linh hoạt: Tuần hoàn 
hoặc thông gió phù hợp với mọi bếp
Suitable for both ducted and recirculated 
extraction

Đa dạng kiểu dáng & thiết 
kế hiện đại theo phong cách 
châu Âu
Diverse designs with European 
modern style

Công suất lớn (lên đến 1200m3/h) 
mang đến hiệu quả hút tối đa
High suction power (up to 1200m3/h) 
for maximum efficiency 

Điều khiển cảm ứng giúp 
dễ dàng thao tác
Touch control

Tích hợp đèn LED đảm bảo độ chiếu 
sáng, thuận tiện cho việc nấu ăn
Integrated LED lighting making it easier to 
cook 

Chế độ hẹn giờ tắt: Bạn có thể chọn 
giờ tắt máy để tránh tình trạng quên tắt 
máy, giúp tiết kiệm năng lượng
Timer: You can set shutdown time to avoid 
forgetting to turn off the hood, helping 
save energy
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MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG 
WALL-MOUNTED BLACK GLASS HOOD

HH-WVG90C

NEW

2
YEARS           

90
CM   

Đặc tính sản phẩm / Performance

 • Mặt kính đen
 • Hệ thống hút xả: tuần hoàn hoặc thông gió
 • Điều khiển bằng cảm ứng trên mặt kính
 • 3 cấp độ hút + chế độ hút tăng cường
 • Lưới lọc bằng nhôm có thể tháo rời
 • Phụ kiện đi kèm: than hoạt tính

 • Material: black glass panel
 • Aspiration system: suitable for ducted or recirculated extraction
 • Glass touch electronic control
 • 3 speeds + booster 
 • Aluminum grease filters
 • Accessories included: carbon filters

Thông tin kỹ thuật  / Technical information

 • Công suất hút tối đa: 750 m3/h
 • Độ ồn: 53-70 dB
 • Chiếu sáng: đèn LED 2 x  1 W
 • Công suất tiêu thụ: 252 W
 • Hiệu điện thế: 220 - 240V
 • Tần số: 50Hz
 • Kích thước sản phẩm: 898R x 912-1172C x 378S mm

 • Max. suction power: 750 m3/h
 • Noise level: 53-70 dB
 • Lighting: LED 2 x 1 W
 • Connection rating: 252 W
 • Voltage: 220 - 240V
 • Power frequency: 50 Hz
 • Dimensions of product: 898W x 912-1172H x 378D mm

533.89.013 14.990.000
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MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG 
WALL-MOUNTED BLACK GLASS HOOD

HH-WVG80E

NEW

2
YEARS           

80
CM  

Đặc tính sản phẩm / Performance

 • Mặt kính đen
 • Hệ thống hút xả: tuần hoàn hoặc thông gió
 • Điều khiển bằng cảm ứng trên mặt kính
 • 3 cấp độ hút + chế độ hút tăng cường
 • Lưới lọc bằng nhôm có thể tháo rời
 • Phụ kiện đi kèm: than hoạt tính

 • Material: black glass panel
 • Aspiration system: suitable for ducted or recirculated extraction
 • Glass touch electronic control
 • 3 speeds + booster 
 • Aluminum grease filters
 • Accessories included: carbon filters

Thông tin kỹ thuật  / Technical information

 • Công suất hút tối đa: 610 m3/h
 • Độ ồn: 52-73 dB
 • Chiếu sáng: đèn LED 2 x  2W
 • Công suất tiêu thụ: 129 W
 • Hiệu điện thế: 220 - 240V
 • Tần số: 50Hz
 • Kích thước sản phẩm: 798R x 730-1050C x 190S mm

 • Max. suction power: 610 m3/h
 • Noise level: 52-73 dB
 • Lighting: LED 2 x 2W
 • Connection rating: 129 W
 • Voltage: 220 - 240V
 • Power frequency: 50 Hz
 • Dimensions of product: 798W x 730-1050H x 190D mm

533.86.018 20.990.000
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Price is inclusive of 10% VAT. / Giá đã bao gồm 10% VAT.
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MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG MẶT KÍNH VÂN
WALL- MOUNTED STONEWARE

HH-WVS90A

NEW

2
YEARS         

90
CM   

Đặc tính sản phẩm / Performance

 • Mặt kính vân đá xám / đen
 • Hệ thống hút xả: tuần hoàn hoặc thông gió
 • Điều khiển bằng nút nhấn điện tử
 • 3 cấp độ hút + chế độ hút tăng cường
 • Lưới lọc bằng nhôm có thể tháo rời
 • Phụ kiện đi kèm: than hoạt tính

 • Material: Dark Grey Stoneware/Black
 • Aspiration system: suitable for ducted or recirculated extraction
 • Electronic soft touch control
 • 3 speeds + booster 
 • Aluminum grease filters
 • Accessories included: carbon filters

Thông tin kỹ thuật  / Technical information

 • Công suất hút tối đa: 720 m3/h
 • Độ ồn: 53-72 dB
 • Chiếu sáng: đèn LED 2 x  1W
 • Công suất tiêu thụ: 252 W
 • Hiệu điện thế: 220 - 240V
 • Tần số: 50Hz
 • Kích thước sản phẩm: 890R x 801- 1181C x 450S mm

 • Max. suction power: 720 m3/h
 • Noise level: 53-72 dB
 • Lighting: LED 2 x 1W
 • Connection rating: 252 W
 • Voltage: 220 - 240V
 • Power frequency: 50 Hz
 • Dimensions of product: 890W x 801- 1181H x 450D mm

533.86.003 20.990.000
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MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG 
WALL-MOUNTED HOOD

HH-WVGS90A

NEW

2
YEARS         

90
CM   

Đặc tính sản phẩm / Performance

 • Hệ thống hút xả: tuần hoàn hoặc thông gió
 • Điều khiển bằng cảm ứng trên mặt kính
 • 5 cấp độ hút
 • Lưới lọc bằng nhôm có thể tháo rời
 • Phụ kiện đi kèm: than hoạt tính

 • Material: Full back glass panel
 • Aspiration system: suitable for ducted or recirculated extraction
 • Glass touch electronic control
 • 5 speeds
 • Aluminum grease filters
 • Accessories included: carbon filters

Thông tin kỹ thuật  / Technical information

 • Công suất hút tối đa: 830 m3/h
 • Độ ồn: 48-63dB
 • Chiếu sáng: đèn LED 2 x  2W
 • Công suất tiêu thụ: 239 W
 • Hiệu điện thế: 220 - 240V
 • Tần số: 50Hz
 • Kích thước sản phẩm: 897R x 860-1230C x 315S mm

 • Max. suction power: 830 m3/h
 • Noise level: 48-63dB
 • Lighting: LED 2 x 2W
 • Connection rating: 239 W
 • Voltage: 220 - 240V
 • Power frequency: 50 Hz
 • Dimensions of product: 897W x 860-1230H x 315D mm

533.80.203 18.990.000
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MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ 
WBUILT-IN HOOD

HH-BI72A

NEW

2
YEARS           

72
CM

Đặc tính sản phẩm / Performance

 • Hệ thống hút xả: tuần hoàn hoặc thông gió 
 • Hệ thống điều khiển cảm ứng
 • 8 cấp độ hút + 1 cấp độ hút tăng cường 
 • Chế độ hẹn giờ tắt 
 • Lưới lọc bằng nhôm có thể tháo rời 
 • Phụ kiện đi kèm: than hoạt tính

 • Material: black glass panel + stainless steel edge
 • Aspiration system: Suitable for ducted or recirculated extraction 
 • Touch control 8 speeds + intensive setting 
 • Timer 
 • Removable aluminum grease filters 
 • Accessories included: carbon filters

Thông tin kỹ thuật  / Technical information

 • Công suất hút tối đa: 1200 m3/h 
 • Độ ồn: 41-57dB
 • Chiếu sáng: đèn LED 1 x 12W 
 • Công suất tiêu thụ: 292 W 
 • Hiệu điện thế: 230 - 240 V 
 • Tần số: 50 Hz 
 • Kích thước sản phẩm: 720R x 280S x 308C mm 
 • Kích thước hộc cắt: 697R x 265S mm

 • Max. suction power: 1200 m3/h 
 • Noise level:41-57dB
 • LED lights: 1 x 12 W 
 • Connection rating: 292 W
 • Voltage: 230 - 240 V 
 • Power frequency: 50 Hz 
 • Appliance dimensions: 720W x 280D x 308H mm 
 • Cut-out dimensions: 697W x 265D

533.80.027 14.990.000
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT. / Giá đã bao gồm 10% VAT.

MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ 
BUILT-IN HOOD

HH-BI79A

NEW

  
2
YEARS         

79
CM

Đặc tính sản phẩm / Performance

 • Mặt inox 
 • Hệ thống hút xả: tuần hoàn hoặc thông gió 
 • Hệ thống điều khiển điện tử 
 • 3 cấp độ hút +1 cấp độ hút tăng cường 
 • Chế độ hẹn giờ tắt 
 • Lưới lọc bằng nhôm có thể tháo rời 
 • Phụ kiện đi kèm: than hoạt tính

 • Material: stainless steel panel 
 • Aspiration system: Suitable for ducted or recirculated extraction 
 • Electronic control 3 speeds + intensive setting 
 • Timer
 • Removable aluminum grease filters 
 • Accessories included: carbon filters

Thông tin kỹ thuật  / Technical information

 • Công suất hút tối đa: 630 m3/h 
 • Độ ồn: 49 - 69 dB 
 • Chiếu sáng: đèn LED 2 x 2.5W 
 • Công suất tiêu thụ: 250 W 
 • Hiệu điện thế: 230 - 240 V 
 • Tần số: 50 Hz 
 • Kích thước sản phẩm: 792R x 280S x 272C mm 
 • Kích thước hộc cắt: 768.5R x 265.5S mm

 • Max. suction power: 630 m3/h 
 • Noise level: 49 - 69 dB 
 • LED lights: 2 x 2.5 W 
 • Connection rating: 250 W
 • Voltage: 230 - 240 V 
 • Power frequency: 50 Hz 
 • Appliance dimensions: 792W x 280D x 272H mm 
 • Cut-out dimensions: 768.5W x 265.5D mm

533.80.038 8.990.000

280792

538

27
2



8    
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MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ 
TELESCOPIC HOOD

HH-S70A

NEW

2
YEARS     

70
CM

Đặc tính sản phẩm / Performance

 • Mặt inox
 • Hệ thống hút xả: tuần hoàn hoặc thông gió
 • Điều khiển bằng nút gạt cơ
 • 3 cấp độ hút
 • Lưới lọc bằng nhôm có thể tháo rời
 • Phụ kiện đi kèm: than hoạt tính

 • Material: Stainless steel panel
 • Aspiration system: suitable for ducted or recirculated extraction
 • Mechanical Slider
 • 3 speeds setting
 • Removable aluminum grease filters
 • Accessories included: carbon filters

Thông tin kỹ thuật  / Technical information

 • Công suất hút tối đa: 440 m3/h
 • Độ ồn: 57 - 69 dB
 • Chiếu sáng: đèn LED 2 x 4 W
 • Công suất tiêu thụ: 148W
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50 Hz
 • Kích thước sản phẩm: 698R x 175C x 280-432S mm

 • Max. suction power: 440 m3/h
 • Noise level: 57 - 69 dB
 • Lighting: LED 2 x 4 W
 • Connection rating: 148 W
 • Voltage: 220 - 240 V
 • Power frequency: 50 Hz
 • Appliance dimensions: 698W x 175H x 280-432D mm

533.89.031 5.490.000
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MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ MẶT KÍNH ĐEN  
TELESCOPIC GLASS HOOD

HH-SG70A

NEW

2
YEARS     

70
CM

Đặc tính sản phẩm / Performance

 • Mặt kính đen
 • Hệ thống hút xả: tuần hoàn hoặc thông gió
 • Điều khiển bằng nút gạt cơ
 • 3 cấp độ hút
 • Lưới lọc bằng nhôm có thể tháo rời
 • Phụ kiện đi kèm: than hoạt tính

 • Material: black glass 
 • Aspiration system: suitable for ducted or recirculated extraction
 • Mechanical Slider
 • 3 speeds setting
 • Removable aluminum grease filters
 • Accessories included: carbon filters

Thông tin kỹ thuật  / Technical information

 • Công suất hút tối đa: 800 m3/h
 • Độ ồn: 57 - 69 dB
 • Chiếu sáng: đèn LED 2 x 4 W
 • Công suất tiêu thụ: 148W
 • Hiệu điện thế: 220 - 240 V
 • Tần số: 50 Hz
 • Kích thước sản phẩm: 698R x 175C x 280-432S mm

 • Max. suction power: 800 m3/h
 • Noise level: 57 - 69 dB
 • Lighting: LED 2 x 4 W
 • Connection rating: 148 W
 • Voltage: 220 - 240 V
 • Power frequency: 50 Hz
 • Appliance dimensions: 698W x 175H x 280-432D mm

533.89.021 7.490.000

698
50

50

20
0-152

Ø149

24

100

18

18

224

15

5

22
0

260 24

40

26
0

10-30

280


