SOLAR SERVE CENTER
DNTN PHUC VU NANG LUONG MAT TROI TU NHIEN
B2.7 Khu TDC Dong Hai, Phuong Hoa Hai, Quan Ngu Hanh Son,
Danang City, Vietnam
MST: 0400581278
Tel: 0511-3-967-108 or Mobile: (+84) 919 511 552
Email: solarserve@yahoo.com Website: www.vietnamsolarserve.org

Nhản Hiệu: SOLAR SERVE
Tiết kiệm năng lượng – Bảo vệ môi trường,– Tiết kiệm chi phí
Bếp hình parabol có dạng một chiếc chảo tập trung ánh sáng mặt trời tại một điểm tạo
sức nóng làm chín thực phẩm. Dạng bếp này nấu ăn nhanh như bếp lửa tự nhiên.

Giá Bếp NLMT Hình Parabol
1.800.000 VND

Bao gồm thuế VAT và chi phí đóng kiện.
Không bao gồm chi phí vận chuyển.

Thông số kỹ thuật
Loại: D110
Cao: 1.2m
Rộng 1.1m
Trọng lượng: 13 Kg
Công suất: 600 W
Đóng kiện: 65 x 65 x 20 cm
Nhiệt độ tối đa khi nấu: 220 °C
Vật liệu: Sắt và Inox

Linh kiện
Khung gồm bốn mảnh lợp tấm phản xạ
bộ chân xếp có gắn bánh xe
Thanh điều chỉnh phía sau
Giá sắt đặt nồi và nồi nấu màu đen
Các loại bu lông và đai ốc
Bảng hướng đẫn lắp ráp
Bảng hướng hẫn sử dụng và lợi ích
Tất cả được đóng vào thùng giấy

Chi phí vận chuyển (Cập nhật 09/03/2014):
Hàng sẽ được vận chuyển từ Đà Nẵng đến các bến xe của các tỉnh thành do Công ty chuyển nhanh
của Mai Linh đảm nhận. Sau một hoặc vài ngày khách hàng có thể nhận hàng tại bến xe tỉnh thành.
Giá cước vận chuyển từ Đà Nẵng đến Sài Gòn hoặc Hà Nội khoảng 150.000 VND
Giá của các nơi khác tuỳ theo yêu cầu.
Hình thức thanh toán
Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng Vietcombank
Tên tài khoản : Nguyễn Tấn Bích - Số Tài khoản : 027 100 002 9856
Liên hệ qua email hay điện thoại: Mobile : 0919 511 552
Tel: (+84)-5113.967108
Email: solarserve@yahoo.com Web: vietnamsolarserve.org

SOLAR SERVE RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH!!!

