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GIỚI THIỆU VỀ CANZY 

Trải qua hơn 40 năm phát triển, CANZY đã trở thành nhà sản xuất thiết bị gia 

dụng hàng đầu thế giới và Italy với sự thành công tại 100 quốc gia ở Châu Âu, Châu 

Mỹ, Châu Á và hiện đang có mặt tại Việt Nam. CANZY được tạo nên bởi sự sáng tạo 

vượt bậc, thiết kế bậc thầy. Chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn Châu Âu hoàn toàn 

đáp ứng được tất cả nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng.  

Các tính năng ưu việt như :  

 Kiểu dáng đa dạng  

 Nhiều mẫu mã, hình thức đẹp  

 Thiết kế tinh xảo đem lại phong cách độc đáo  

 Bề mặt được làm từ mặt kính đen chịu lực và nhiệt tốt,  

 Dễ lau chùi bụi bẩn hay dầu mỡ.  

 Chế độ ngắt ga tự động an toàn cho người sử dụng,  

 Các thông số kỹ thuật chính xác và cụ thể  

Các dòng sản phẩm của Canzy bao gồm: Bếp ga, máy hút khói khử mùi, bếp 

tủ, lò nướng, máy lọc không khí, máy sấy bát. 

BẾP GAS CANZY 

Đặc điểm nổi trội của bếp Canzy 

- Hệ thống đánh lửa bằng IC tự động dùng pin 

- An toàn với chức năng tự động ngắt gas khi lửa bị tắt lúc đang bật 

- Chế độ bếp hầm giúp tiết kiệm Gas 

- Cụm van bằng đồng an toàn siêu bền 

- Mâm chia lửa bằng đồng 

- Khay Inox kiềng thép phủ men chịu nhiệt độc lập. 
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CZ-26MI: 

- Bếp âm 2 lò 

- Bề mặt bằng kính đen chịu lực, 

chịu nhiệt dày 8mm 

- Kích thước: W600xD380xH70mm 

- Khoét đá: 540x340mm 

- Lượng gas tiêu thụ: 0.30kg/h/lò 

 

 

 

CZ-27MI: 

- Bếp âm 2 lò, kiểu bát âu 

- Bề mặt bằng kính đen chịu lực, 

chịu nhiệt dày 8mm 

- Kích thước: W730xD430xH70mm 

- Khoét đá: 680x380mm 

- Lượng gas tiêu thụ: 0.30kg/h/lò 
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CZ-17MI: 

- Bếp âm 2 lò: một bên to, một bên 

nhỏ 

- Kiểu bát âu 

- Bề mặt bằng kính đen chịu lực, 

chịu nhiệt dày 8mm 

- Kích thước: W730xD430xH70mm 

- Khoét đá: 680x380mm 

 

 

 

 

CZ-37MI: 

- Bếp âm 3 lò 

- Bề mặt bằng kính đen chịu lực, 

chịu nhiệt dày 8mm 

- Kích thước: W730xD430xH70mm 

- Khoét đá: 680x380mm 

- Lượng gas tiêu thụ: 0.30 kg/h/lò 
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CZ-27FI: 

- Bếp âm 2 lò 

- Mâm chia lửa kiểu Châu Âu 

- Bề mặt bằng kính đen chịu lực, 

chịu nhiệt dày 8mm 

- Kích thước: W750xD480xH70mm 

- Khoét đá: 680x400mm 

- Lượng gas tiêu thụ: 0.30 kg/h/lò 

 

 

 

CZ-217MI: 

- Bếp âm 2 lò, kiểu bát á.  

- Bề mặt bằng kính đen chịu lực, 

chịu nhiệt dày 8mm 

- Kích thước: W730xD430xH70mm 

- Khoét đá: 680x380mm 

- Lượng gas tiêu thụ: 0.30 kg/h/lò 
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CZ-207: 

- Bếp âm 2 lò, kiểu bát âu, có chế độ 

bếp hầm 

- Bề mặt bằng kính đen chịu lực, 

chịu nhiệt dày 8mm 

- Kích thước: W730xD430xH70mm 

- Khoét đá: 680x380mm 

- Lượng gas tiêu thụ: 0.30 kg/h/lò 

 

 

 

CZ-370: 

- Bếp âm 3 lò, kiểu bát âu, có chế độ 

bếp hầm 

- Bề mặt bằng kính đen chịu lực, 

chịu nhiệt dày 8mm 

- Kích thước: W730xD430xH70mm 

- Khoét đá: 680x380mm 

- Lượng gas tiêu thụ: 0.30 kg/h/lò 
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CZ-307: 

- Bếp âm 3 lò 

- Bề mặt bằng kính đen chịu lực, 

chịu nhiệt dày 8mm 

- Kích thước: W730xD430xH70mm 

- Khoét đá: 680x380mm 

- Lượng gas tiêu thụ: 0.30 kg/h/lò 

 

 

 

CZ-730: 

- Bếp âm 2 lò hai bên bằng nhau, 

kiểu bát âu, có chế độ bếp hầm 

- Bề mặt bằng kính chịu lực, chịu 

nhiệt dày 8mm 

- Kích thước: W760xD450xH70mm 

- Khoét đá: 680x380mm 

- Lượng gas tiêu thụ : 0.30 kg/h/lò 
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CZ-26: 

- Bếp âm 2 lò 

- Bề mặt bằng kính chịu lực, chịu 

nhiệt dày 8mm 

- Chế độ bếp hầm tiết kiệm ga 

- Cảm ứng ngắt ga tự động, an toàn 

- Hệ thống đánh lửa Pin (IC) 

- Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt 

- Lượng gas tiêu thụ: 0,30 kg/h/lò 

- Kính thước mặt kính: 600x380mm 

- Kích thước khoét đá: 540x340mm 

 

 

 

CZ-270: 

- Bếp âm 2 lò 

- Bề mặt bằng kính chịu lực, chịu 

nhiệt dày 8mm 

- Chế độ bếp hầm tiết kiệm ga 

- Cảm ứng ngắt ga tự động, an toàn 

- Hệ thống đánh lửa Pin (IC) 

- Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt 

- Lượng gas tiêu thụ: 0,30 kg/h/lò 

- Kính thước mặt kính: 730x430 mm 

- Kích thước khoét đá: 680x380 mm 
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CZ-233: New 

- Bếp âm 2 lò 

- Bề mặt bằng kính chịu lực, chịu 

nhiệt dày 8mm 

- Hệ thống mâm chia lửa bẳng 

đồng 

- Chế độ bếp hầm tiết kiệm ga 

- Cảm ứng ngắt gas tự động, an toàn 

- Hệ thống đánh lửa Pin (IC) 

- Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt 

- Lượng gas tiêu thụ: 0,30 kg/h/lò 

- Kích thước mặt kính: 760x450mm 

- Kích thước khoét đá: 665x385 mm 

 

 

 

 

CZ-234: New 

- Bếp âm 2 lò 

- Bề mặt bằng kính chịu lực, chịu 

nhiệt dày 8mm 

- Hệ thống mâm chia lửa bẳng 

đồng 

- Chế độ bếp hầm tiết kiệm ga 

- Cảm ứng ngắt gas tự động, an toàn 

- Hệ thống đánh lửa Pin (IC) 

- Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt 

- Lượng gas tiêu thụ: 0,30 kg/h/lò 

- Kích thước mặt kính: 760x450mm 

- Kích thước khoét đá: 665x385 mm 
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CZ-235:  New 

- Bếp âm 2 lò 

- Bề mặt bằng kính chịu lực, chịu 

nhiệt dày 8mm 

- Hệ thống mâm chia lửa bẳng 

đồng 

- Chế độ bếp hầm tiết kiệm ga 

- Cảm ứng ngắt gas tự động, an toàn 

- Hệ thống đánh lửa Pin (IC) 

- Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt 

- Lượng gas tiêu thụ: 0,30 kg/h/lò 

- Kích thước mặt kính: 760x450mm 

- Kích thước khoét đá: 665x385 mm 

 

 

 

CZ-236: New 

- Bếp âm 2 lò 

- Bề mặt bằng kính chịu lực, chịu 

nhiệt dày 8mm 

- Hệ thống mâm chia lửa bẳng 

đồng 

- Chế độ bếp hầm tiết kiệm ga 

- Cảm ứng ngắt gas tự động, an toàn 

- Hệ thống đánh lửa Pin (IC) 

- Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt 

- Lượng gas tiêu thụ: 0,30 kg/h/lò 

- Kích thước mặt kính: 760x450mm 

- Kích thước khoét đá: 665x385 mm 
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CZ-116: New 

- Bếp âm 2 lò 

- Bề mặt bằng kính chịu lực, chịu 

nhiệt dày 8mm 

- Hệ thống mâm chia lửa bẳng 

đồng 

- Chế độ bếp hầm tiết kiệm ga 

- Cảm ứng ngắt gas tự động, an toàn 

- Hệ thống đánh lửa Pin (IC) 

- Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt 

- Lượng gas tiêu thụ: 0,30 kg/h/lò 

- Kích thước mặt kính: 730x430 mm 

- Kích thước khoét đá: 680x380 mm 

 

 

CZ-118: New 

- Bếp âm 2 lò 

- Bề mặt bằng kính chịu lực, chịu 

nhiệt dày 8mm 

- Hệ thống mâm chia lửa bẳng 

đồng 

- Chế độ bếp hầm tiết kiệm ga 

- Cảm ứng ngắt gas tự động, an toàn 

- Hệ thống đánh lửa Pin (IC) 

- Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt 

- Lượng gas tiêu thụ: 0,30 kg/h/lò 

- Kích thước mặt kính: 780x450 mm 

- Kích thước khoét đá: 680x380 mm 
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MÁY HÚT KHÓI, KHỬ MÙI CANZY 

Đặc điểm chính: 

- Hút khói, khử mùi bằng than hoạt tính 

- Lưới lọc hợp kim nhôm. 

- Dễ dàng tháo lắp để làm vệ sinh. 

Concord-60/70 Black: 

 

- Chất liệu: men đen 

- Đèn Halogen 

- Động cơ: 2 Motor 

- Công suất: 750m3/h 

- Độ ồn: 48db 

- Điều khiển: Phím nhấn 3 tốc độ 

- Ống thoát: 110mm 

- Lưới lọc mỡ Aluminum – 03 lớp 

- Kích thước: 600mm/700mm 

- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp 
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Concord-60/70 Inox: 

- Chất liệu: Inox 

- Đèn Halogen 

- Động cơ: 2 Motor 

- Công suất: 750m3/h 

- Độ ồn: 48db 

- Điều khiển: Phím nhấn 3 tốc độ 

- Ống thoát: 110mm 

- Lưới lọc mỡ Aluminum – 03 lớp 

- Kích thước: 600mm/700mm 

- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp 

 

 

 

CZ-2060B/2070 Black: 

 

- Chất liệu: men đen 

- Đèn Halogen 

- Động cơ: 2 Motor 

- Công suất: 750m3/h 

- Độ ồn: 48db 

- Điều khiển: Phím nhấn – 3 tốc độ 

- Ống thoát: 110mm 

- Lưới lọc mỡ Aluminum – 03 lớp 

- Kích thước: 600mm/700mm 

- Chế độ hút và khử mừi trực tiếp 
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CZ-2060/2070 Inox: 

- Chất liệu: Inox 

- Đèn Halogen 

- Động cơ: 2 Motor 

- Công suất: 750m3/h 

- Độ ồn: 48db 

- Điều khiển: Phím nhấn – 3 tốc độ 

- Ống thoát: 110mm 

- Lưới lọc mỡ Aluminum – 03 lớp 

- Kích thước: 600mm/700mm 

- Chế độ hút và khử mừi trực tiếp 

 

 

 

CZ-6002 SYP: 

- Chất liệu: Inox 

- Đèn Halogen 

- Động cơ: 2 Motor 

- Công suất: 750m3/h 

- Độ ồn: 48db 

- Điều khiển máy kéo ra đẩy vào 

- Ống thoát: 110mm 

- Lưới lọc mỡ Aluminum – 03 lớp 

- Kích thước: 600mm 

- Chế độ hút và  khử mùi trực tiếp 
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CZ-3388-70A/90A: 

- Máy hút khói toa vuông, Inox kính 

- Động cơ Tuabin 

- Công suất hút: 1000 m3/h 

- Kích thước: 273x305x500-

1000x700/900 mm 

- 3 tốc độ, độ ồn: 58dB 

 

 

 

Deluxe 70/90A: 

- Chất liệu Inox, kính. 

- Đèn Halogen 

- Động cơ turbine đôi 

- Công suất 1000m3/h 

- Độ ồn: 48Db 

- Điều khiển phím nhấn 3 tốc độ 

- Ống thoát 150mm 

- Lưới lọc mỡ Aluminum-03 lớp 

- Kích thước: 700mm/900mm 

- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp 
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CZ-ISO-90E: 

- Chất liệu: Inox, kính 

- Đèn Halogen 

- Máy treo độc lập 

- Động cơ: turbine đôi 

- Công suất: 1000m3/h 

- Độ ồn: 48db 

- Điều khiển: Phím nhấn – 3 tốc độ 

- Ống thoát: 120mm 

- Lưới lọc mỡ Alumium – 03 lớp 

- Kích thước: 900mm 

- Chế độ hút và khủ mừi trực tiếp 

 

 

 

CZ-70 AG6: New 

- Chất liệu: Inox, kính 

- Đèn Halogen 

- Động cơ: turbine đôi 

- Công suất: 950m3/h 

- Độ ồn: 48db 

- Điều khiển: phím nhấn – 3 tốc độ 

- Ống thoát: 120mm 

- Lưới lọc mỡ Aluminum – 03 lớp 

- Kích thước: 700mm 

- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp 
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CZ-70 AG7: New 

 

- Chất liệu: Inox, kính 

- Đèn Halogen 

- Động cơ: turbine đôi 

- Công suất: 950m3/h 

- Độ ồn: 48db 

- Điều khiển: phím nhấn – 3 tốc độ 

- Ống thoát: 120mm 

- Lưới lọc mỡ Aluminum – 03 lớp 

- Kích thước: 700mm 

- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp 

 

 

 

CZ-709: New 

- Thân vỏ bằng Inox 

- Động cơ Turbin đôi 

- Chế độ điều khiển từ xa 

- Công suất tiêu thụ 1000m3/h 

- Độ ồn: </=55db 

- Điều khiển cảm ứng 03 tốc độ 

- Khử mùi bằng than hoạt tính hoặc 

đường ống thoát ra ngoài 

- Ống thoát: 150 mm 

- Lưới lọc: Inox 5 lớp 

- Chế độ đèn LED 

- Kích thước 900x500x850mm 
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CZ-607/CZ-609: New 

 

- CZ-607 

- Thân vỏ bằng Inox đen, kính 

- Động cơ Turin đôi 

- Chế độ điều khiển từ xa 

- Công suất tiêu thụ 900 m3/h 

- Độ ồn: </=55db 

- Điều khiển cảm ứng 03 tốc độ 

- Màn hình hiển thị đèn LED 

- Khử mùi bằng than hoạt tính hoặc 

đường ống thoát ra ngoài 

- Ống thoát: 150 mm 

- Lưới lọc: Inox 5 lớp 

- Kích thước  700x480x850 mm 

- CZ-609 

- Thân vỏ bằng Inox đen, kính 

- Động cơ Turin đôi 

- Chế độ điều khiển từ xa 

- Công suất tiêu thụ 900 m3/h 

- Độ ồn: </=55db 

- Điều khiển cảm ứng 03 tốc độ 

- Màn hình hiển thị đèn LED 

- Khử mùi bằng than hoạt tính hoặc 

đường ống thoát ra ngoài 

- Ống thoát: 150 mm 

- Lưới lọc: Inox 5 lớp 

- Kích thước  900x480x850 mm 
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CZ-350C 

- Chất liệu: Inox, kính 

- Đèn Halogen 

- Động cơ: Turbin đôi 

- Công suất: 1000m3/h 

- Độ ồn: 48db 

- Điều khiển: phím nhấn – 3 tốc độ 

- Ống thoát: 150 mm 

- Lưới lọc mỡ Aluminum – 3 lớp 

- Kích thước: 900mm 

- Chế độ hút và khử mùi trực tiếp 

 

 

THIẾT BỊ KHÁC 

Bếp tủ CZ-6401-A1: 

- 4 bếp nấu phía trên sử dụng điện và 

ga 

- 2 ngăn nướng phía dưới 

- Hệ thống đánh lửa bằng điện 

- Chất liệu: Mặt kiềng bếp được 

tráng men trắng, vỏ thép không rỉ, 

sơn tĩnh điện. 

- Kích thước: 850x600x600mm 

- Lượng gas tiêu thụ tối đa: 0.30 

kg/h/lò 

- Lò nướng điện: Dung tích 55L, 

điện áp 220V-240V/50Hz, nhiệt độ 

nướng 50°-250°C, chất liệu men 

trắng 
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Lò nướng CZ-AK500: 

- Lò nướng 

- Điều khiển cơ học 6 chức năng 

- Tay nắm nhôm 

- Kính chịu lực, chịu nhiệt 

- Hệ thống quạt thông gió 

- Dung tích: 60L 

- Điện áp: 220V-240V/50Hz 

- Nhiệt độ sấy: 50°-250°C 

- Kích thước: 600x600x600mm 

- Đồng hồ hẹn giờ 

 

 

 

Máy sấy bát CZ-523DL: 

- Máy sấy bát âm tủ 

- Bề mặt kính chịu nhiệt, Inox cao 

cấp 

- Chế độ điều khiển tự động 

- Chế độ xấy khô khử mùi bằng Inon 

âm 

- Dung tích: 100L 

- Điện áp: 220-240V 

- Kích thước: D600xC625xS425mm 

- Kích thước âm tủ: 

D560xC385xS421mm 

 

 

 



Chợ xây dựng http://www.choxaydung.vn  Page 21 

 

Máy sấy bát CZ-533DL: 

 

- Máy sấy bát âm tủ 

- Bề mặt kính chịu nhiệt, Inox cao 

cấp 

- Chế độ điều khiển tự động 

- Chế độ xấy khô khử mùi bằng Inon 

âm 

- Dung tích: 100L 

- Điện áp: 220-240V 

- Kích thước: D600xC625xS425mm 

- Kích thước âm tủ: 

D560xC385xS421mm 

 

 

 

Máy sấy bát CZ-840SF: 

- Kích thước: 800x400x320mm 

- Sử dụng công suất 20w để sấy bát 

- Chế tạo với công nghệ mới dung 

tia cực tím và ozone để diệt khuẩn 

bát đĩa 

- Toàn bộ vỏ máy và khoang chứa 

chế tạo từ Inox 

- Mặt kính trong suốt dễ quan sát, 

cửa gấp + rút tiết kiệm diện tích lau 

rửa và làm sạch dễ 

- Điện áp sử dụng 220V, 50HZ 
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