
   აღწერა    

ელექტრო საცხობი გალიის მთავარი ფუნქციაა ნახშირბადის საცხობი გალიის შეცვლა, რაც ჩაის
გაშრობას უფრო ზუსტი და კონტროლირებადი ხდის.
ადრე ჩაის გაშრობას და შეწვას ძირითადად ნახშირის წვით ამუშავებდნენ, ნახშირით შეწვის
ტემპერატურა კი უკონტროლოა, დამზადებული ჩაის ხარისხი კი განსხვავებული.
ელექტრიფიკაციის განვითარების გამო, ელექტრო საცხობი გალიები ჩვეულებრივ გამოიყენება
გასაშრობად. 
მისი მცირე გამომუშავების გამო, ეს მანქანა ძალიან შესაფერისია ჩაის მცირე ქარხნებისთვის,
ჩაის მაღაზიებისთვის და ოჯახებისთვის. ის ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვა სახის
საკვების გასაშრობად და აქვს გამოყენების ფართო სპექტრი.
ეს მანქანა ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას მშრალი ოლონგის და თეთრი ჩაის საცხობი,
აძლიერებს მათ სურნელოვანს. ის ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას სუნამოების
საკმეველისთვის.

   უპირატესობა    

1. ინტელექტუალური მუდმივი ტემპერატურის სისტემის კონტროლი. ოპერაცია მარტივი და
სწრაფია, გამოცხობა უფრო ზუსტი და ინტელექტუალური;
2. ტრადიციული ხელობა, ხელით ქსოვა. ხელნაკეთობების უნიკალური დიზაინი, ნატურალური
მოსოს ბამბუკის ქსოვა, ტრადიციული ხელნაკეთობების შერწყმა თანამედროვე
ტექნოლოგიებთან;
3. სქელი მოლიბდენის დიზილიციდის გამათბობელი მილი, ერთგვაროვანი გათბობა,
დაბინძურების გარეშე, უსაფრთხოება და გარანტია;
3. ბაზა სტაბილურია. ბაზა იქმნება ჩამოსხმის, დაბალი სიმძიმის ცენტრის, კარგი სტაბილურობის,
კარგი ხარისხის, არ არის ადვილი დეფორმირებული, ძლიერი და გამძლე.

   აპლიკაცია    

ჩაის საცხობი ბარაბანი მანქანა განკუთვნილია შავი / მწვანე / ოლონგი / თეთრი / მუქი /
მცენარეული ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია სამუშაო დრო, რომელიც საჭიროა
ზემოაღნიშნული ჩაის წარმოებისთვის.

 ჩაის სახეობა  Სამუშაო დრო
 Შავი ჩაი  30-60 წუთი
 Მწვანე ჩაი  30-60 წუთი
 თეთრი ჩაი  30-60 წუთი
 Ულუნის ჩაი  30-60 წუთი
 Მცენარეული ჩაი  30-60 წუთი

ზემოაღნიშნული მონაცემები მხოლოდ მითითებისთვისაა და დამუშავების კონკრეტული დრო
ფაქტობრივი სიტუაციიდან გამომდინარე განისაზღვრება.

   სპეციფიკაცია    

ბამბუკის ბარაბნის სახელმძღვანელო ჩაის საცხობი მანქანის სპეციფიკაციების სია:



მოდელი DL-6CHBL-70
ტევადობა ≤7500გრ

ტემპერატურის დიაპაზონი 30-150  ℃
Ვოლტაჟი 160-230 ვ

Ძალა 1800 W
ზომა 72 * 72 * 62 სმ

დრამის ზომა 65 * 65 * 47 სმ
გათბობის ფირფიტის დიამეტრი 60 სმ

შეფუთვის ზომა 74 * 74 * 64 სმ
წონა 20 კგ

თუ თქვენ გაქვთ სპეციალური საჭიროება, მისი მორგება შესაძლებელია მომხმარებელთა
საჭიროებების შესაბამისად.

 

მოდელი ტევადობა Ძალა ბარაბნის 
დიამეტრი წონა

DL-6CHBL-20 00500 გ 400 W 20 სმ 1.8 კგ
DL-6CHBL-25 0001000 გ 400 W 25 სმ 2.8 კგ
DL-6CHBL-40 0002000 გ 900 W 37 სმ 4.6 კგ
DL-6CHBL-50 ≤2500გრ 1100 W 50 სმ 8 კგ
DL-6CHBL-60 0003000 გ 1200 W 58 სმ 12 კგ
DL-6CHBL-70 ≤7500გრ 1800 W 65 სმ 20 კგ

ყველა ბამბუკის დრამის ჩაის საცხობი მანქანის სპეციფიკაცია.

   ფოტოები    



   კონტაქტი    

თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ პროდუქტით, გთხოვთ
დაგვიკავშირდეთ ფასის გასაგებად.

↑ ↑ დააწკაპუნეთ ხატულაზე, რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CHBL-70
https://m.me/Shayehuangteamachinery


შეგიძლიათ ↓ ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი საკონტაქტო
ინფორმაცია ბოლოში. ჩვენ ჩვეულებრივ დაგიკავშირდებით
დაახლოებით 10 წუთში ↓ ↓


