
TT Mã hàng Miêu tả Giá Hình ảnh minh họa

1 HV1900

- Môtơ 400 W, 220 V

- Ống khí 2,7mm

- Bình sơn 0,9 l

- Núm chỉnh lưu lượng sơn

- Núm chỉnh tia sơn

2.960.000

2 HV3500

- Môtơ 500 W, 220 V

- Ống khí 2,7mm

- Bình sơn 1 lít

- Núm chỉnh lưu lượng sơn

- Núm chỉnh tia sơn

3.830.000

3 HV3900

- Môtơ 550 W, 220 V

- Ống khí 2,7mm

- Bình sơn 1 lít

- Bình phụ 4 lít

- Núm chỉnh lưu lượng sơn

- Núm chỉnh tia sơn

- Bình đo độ đậm đặc của sơn - loại 70 giây

4.270.000

4 HV5000

- Môtơ 550 W, 220 V

- Ống khí 4,0 mm

- Bình sơn 1 lít, bình đeo lưng 4 lít

- Núm chỉnh lưu lượng sơn

- Núm chỉnh tia sơn

7.780.000

GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm

Chúng tôi luôn sẵn sàng để khách hàng gửi trọn niềm tin

BÁO GIÁ MÁY PHUN SƠN CẦM TAY EARLEX
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Chú ý: 

- Sản phẩm được bảo hành 2 năm cho phần motor.

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT10%

- Máy phun sơn Earlex do Anh sản xuất sử dụng công nghệ HVLP - áp xuất thấp, lưu lượng lớn.

- Hạt sơn mịn đều, tạo nên lớp sơn bóng mịn.

- Tốc độ sơn nhanh gấp nhiều lần so với sơn bằng chổi hoặc con lăn

- Tiết kiệm sơn vì đầu phun nhỏ, luồng sơn gọn, không bị hao phí ra xung quanh

- Sử dụng cho cả sơn dầu và sơn nước


