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GIỚI THIỆU VỀ MALLOCA 
Công ty TNHH thiết bị nhà bếp Bách Hợp - là nhà phân phối chính thức sản phẩm thiết bị nhà bếp 
cao cấp Thương hiệu  Malloca, các sản phẩm chính bao gồm: máy hút khói khử mùi, bếp gas, bếp 
điện từ, bếp domino, bếp nướng ngoài trời, bếp liên hoàn, lò nướng điện âm, lò vi sóng, máy rửa 
chén, máy sấy chén, chậu rửa, vòi chậu… 

Để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng cũng như đem tới sự an tâm cho khách hàng khi sử dụng các 
sản phẩm mang thương hiệu Malloca. Malloca đã thực hiện việc mua bảo hiểm an toàn sử dụng cho 
tất cả các sản phẩm của mình với giá trị bảo hiểm là 1.000.000.000 (một tỷ đồng). Tem bảo hiểm 
được dán trên tất cả các sản phẩm cuả Malloca kể từ ngày 01-09-2008. 
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MÁY HÚT MÙI DẠNG ỐNG KHÓI 

K 7388 

 

- Thân vỏ làm bằng thép không rỉ đặc biệt  
- Kính  chịu lực trong suốt. Dày 6 mm  
- Động cơ Turbin đôi. Công suất động cơ 198 W  
- Công suất hút  900m3/h. Độ ồn < 56 Db  
- Màn hình LED  
- Nút điều khiển điện tử và hiển thị bằng điện tử 4 tốc độ  
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài  
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp  
- Đèn Halogan phụ trợ. 2 x 20 W  
- Chế độ hẹn giờ (Auto Stop) 
- Bảo hành 2 năm 

K 5060 
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- Thân vỏ làm bằng thép không rỉ đặc biệt  
- Động cơ Turbin đôi. Công suất động cơ 198 W  
- Kính chịu lực trong suốt. Dày 6 mm  
- Công suất hút  900m3 / h. Độ ồn < 56 Db  
- Màn hình LED  
- Hệ thống điều  khiển và hiển thị bằng điện tử 4 tốc độ  
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài  
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp  
- Đèn Halogan phụ trợ. 2 x 20 W  
- Chế độ hẹn giờ (Auto Stop)  
- Bảo hành 2 năm 

K 503 

 

- Thân vỏ làm bằng thép đặc biệt  
- Kính  mở sần, chịu lực, dày 8 mm  
- Động cơ Turbin đôi phủ Teflon  
- Công suất động cơ 198 W  
- Công suất hút  900m3/h. Độ ồn < 60 Db  
- Nút điều khiển điện tử 4 tốc độ  
- Hệ thống tự điều chỉnh tốc độ  
- Hệ thống tắt / mở cảm ứng nhiệt  
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài  
- Lưới lọc hợp kim nhôm  
- Đèn Halogan phụ trợ. 2 x 20 W  
- Chế độ hẹn giờ (Auto Stop) 
- Có điều khiển từ xa 
- Bảo hành 2 năm 
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K 7992 FM 

 

- Thân vỏ làm bằng thép đặc biệt  
- Động cơ Turbin đôi phủ Teflon. Công suất động cơ 198 W   
- Kính chịu lực trong suốt. Dày 8 mm  
- Công suất hút  900m3/h. Độ ổn < 56 Db  
- Màn hình hiển thị LCD  
- Hệ thống điều khiển cảm ứng 5 tốc độ  
- Hệ thống tự điều chỉnh tốc độ  
- Hệ thống tắt / mở cảm ứng nhiệt  
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài  
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp  
- Đèn Halogan phụ trợ. 2 x 20 W  
- Chế độ hẹn giờ (Auto Stop) 
- Có điều khiển từ xa  
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm 

K 7356 
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- Thân vỏ làm bằng thép đặc biệt  
- Kính  chịu lực trong suốt. Dày 6 mm  
- Động cơ Turbin đôi. Công suất động cơ 198 W  
- Công suất hút  900m3/h. Độ ồn < 56 Db  
- Nút điều khiển điện tử 4 tốc độ  
- Hệ thống tự điều chỉnh tốc độ  
- Hệ thống tắt / mở cảm ứng nhiệt  
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài  
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp  
- Đèn Halogan phụ trợ. 2 x 20 W  
- Chế độ hẹn giờ (Auto Stop)  
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm 

MC 9061 

 

- Thân vỏ làm bằng thép đặc biệt  
- Động cơ Turbin đôi phủ Teflon  
- Công suất động cơ 198 W  
- Công suất hút  900m3/h. Độ ồn < 60 Db  
- Nút điều khiển điện tử 3 tốc độ  
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài  
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp  
- Đèn Neon phụ trợ  
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm 
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MC 9062 

 

- Thân vỏ làm bằng thép đặc biệt  
- Động cơ Turbin đôi phủ Teflon. Công suất động cơ 198 W  
- Công suất hút  900m3/h. Độ ồn < 60 Db  
- Màn hình hiển thị LCD  
- Nút điều khiển điện tử 3 tốc độ  
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài  
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp  
- Đèn Halogen phụ trợ. 2 x 20 W  
- Chế độ hẹn giờ tắt (Auto Stop)  
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm 

MC 9063 (750 - 900) 

 

- Thân vỏ làm bằng thép đặc biệt  
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- Động cơ Turbin đôi phủ Teflon. Công suất động cơ 198 W  
- Công suất hút  900m3/h. Độ ồn < 60 Db  
- Màn hình hiển thị LCD  
- Nút điều khiển điện tử 3 tốc độ  
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài  
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp  
- Đèn Halogen phụ trợ. 4 x 20 W  
- Chế độ hẹn giờ tắt (Auto stop) 
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm  

MC 9064 

 

MC 9067 

MC 9068 
Máy hút mùi MC 9064, MC 9067, MC 9068 có hình thức và tính năng giống nhau 

- Thân vỏ làm bằng thép đặc biệt  
- Kính  chịu lực trong suốt. Dày 8 mm  
- Động cơ Turbin đôi phủ Teflon  
- Công suất động cơ 198 W  
- Công suất hút  900m3/h. Độ ồn < 60 Db  
- Màn hình hiển thị LCD  
- Nút điều khiển điện tử 3 tốc độ  
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài  
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp  
- Đèn Halogen phụ trợ. 2 x 20 W  
- Chế độ hẹn giờ (Auto Stop) 
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm 

Sự khác nhau ở 3 máy hút mùi này là về kích thước chiều ngang: MC 9064 là 600mm, MC 9067 là 
750mm, MC 9068 là 900mm. 
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MC 9065 NEW 

 

- Thân vỏ làm bằng thép đặc biệt  
- Kính  chịu lực trong suốt. Dày 8 mm  
- Động cơ Turbin đôi. Công suất động cơ 198 W  
- Công suất hút  900m3/h. Độ ồn < 56 Db  
- Nút điều khiển điện tử 3 tốc độ  
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài  
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp  
- Đèn Halogen phụ trợ. 2 x 25 W  
- Chế độ hẹn giờ (Auto Stop)  
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm 

MC 9066 

 

   Page 11 

 



 

Chợ xây dựng http://www.choxaydung.vn

- Thân vỏ làm bằng thép đặc biệt  
- Kính  chịu lực trong suốt. Dày 8 mm  
- Động cơ Turbin đôi  
- Công suất động cơ 198 W  
- Công suất hút  900m3/h. Độ ồn < 56 Db  
- Màn hình hiển thị LCD  
- Nút điều khiển điện tử 3 tốc độ  
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài  
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp  
- Đèn Halogan phụ trợ. 2 x 20 W  
- Chế độ hẹn giờ (Auto Stop) 
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm 

MC 9076 (900) 

 

- Thân vỏ làm bằng thép đặc biệt  
- Động cơ Turbin đôi phủ Teflon  
- Công suất động cơ 198 W  
- Công suất hút  900m3/h. Độ ồn < 60 Db  
- Nút điều khiển điện tử 3 tốc độ  
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài  
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp  
- Đèn Halogen phụ trợ. 4 x 20 W  
- Chế độ hẹn giờ tắt (Auto stop) 
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm 
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MC 9077 NEW 

 

- Thân vỏ làm bằng thép đặc biệt  
- Kính  chịu lực trong suốt. Dày 8 mm  
- Động cơ Turbin đôi phủ Teflon  
- Công suất động cơ 170 W  
- Công suất hút  900m3/h. Độ ồn < 65 Db  
- Màn hình hiển thị LCD  
- Nút điều khiển điện tử 3 tốc độ  
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài  
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp  
- Đèn Halogen phụ trợ. 4 x 25 W  
- Chế độ hẹn giờ (Auto Stop) 
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm  

MC 9081 (900) 
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MC 9081 (750) 

 

- Thân vỏ làm bằng thép đặc biệt  
- Kính  chịu lực trong suốt. Dày 8 mm  
- Động cơ Turbin đôi phủ Teflon  
- Công suất động cơ 198 W  
- Công suất hút  900m3/h. Độ ồn < 60 Db  
- Màn hình hiển thị LCD  
- Nút điều khiển điện tử 3 tốc độ  
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài  
- Lưới lọc inox  
- Đèn LED phụ trợ, màu xanh Metal  
- Chế độ hẹn giờ tắt (Auto Stop)  
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm 
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MC 9083 W 

 

- Vỏ sơn tĩnh điện màu trắng 

MC 9083 B 

  

- Vỏ sơn tĩnh điện màu đen 
MC 9083 W và MC 9083 B có kích thước và tính năng giống nhau. Chúng khác nhau về màu sắc: 
MC 9083 W vỏ sơn tĩnh điện màu trắng, MC 9083 B vỏ sơn tĩnh điện màu đen 

- Động cơ Turbin đôi phủ Teflon  
- Công suất động cơ 198 W  
- Công suất hút  900m3/h. Độ ồn < 60 Db  
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- Màn hình hiển thị LCD  
- Nút điều khiển điện tử 3 tốc độ  
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài  
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp  
- Đèn Halogen phụ trợ. 2 x 20 W  
- Chế độ hẹn giờ tắt (Auto stop) 
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm 

 

MC 9085 (900) 

 

MC 9085 (750) 
MC 9085 (900) và MC 9085 (750) hình thức và tính năng là giống nhau. Chúng khác nhau về kích 
thước chiều ngang: MC 9085 (900) chiều ngang là 900mm và MC 9085 (750) chiều ngang là 
750mm  

- Thân vỏ làm bằng thép không rỉ đặc biệt  
- Động cơ Turbin đôi  
- Kính chịu lực trong suốt. Dày 8 mm  
- Công suất động cơ 198 W  
- Công suất hút  900m3 / h. Độ ồn < 56 Db  
- Màn hình LED  
- Hệ thống điều  khiển và hiển thị bằng điện tử 3 tốc độ  
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài  
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp  
- Đèn LED phụ trợ. 2 x 20 W  
- Chế độ hẹn giờ (Auto Stop)  
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm 
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MC 9095 

 

- Thân vỏ làm bằng thép đặc biệt  
- Động cơ Turbin đôi phủ Teflon  
- Công suất động cơ 198 W  
- Công suất hút  900m3/h. Độ ồn < 60 Db  
- Nút điều khiển  cảm ứng 3 tốc độ  
- Màn hình hiển thị LCD  
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài  
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp  
- Đèn Halogen phụ trợ. 2 x 20 W  
- Chế độ hẹn giờ tắt (Auto Stop)  
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm 

MC 9099 
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- Thân vỏ làm bằng thép đặc biệt  
- Động cơ Turbin đôi 
- Kính chịu lực trong suốt. Dày 8mm   
- Công suất động cơ 198 W  
- Công suất hút  900m3/h. Độ ồn < 60 Db  
- Nút điều khiển  cảm ứng 3 tốc độ  
- Màn hình hiển thị LCD  
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài  
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp  
- Đèn Halogen phụ trợ. 2 x 25 W  
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm 

MC D8 

 

- Thân vỏ làm bằng thép đặc biệt  
- Kính  chịu lực trong suốt. Dày 8 mm  
- Động cơ Turbin đôi phủ Teflon  
- Công suất động cơ 198 W  
- Công suất hút  900m3/h. Độ ồn < 60 Db  
- Màn hình hiển thị LCD  
- Nút điều khiển điện tử 3 tốc độ  
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài  
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp  
- Đèn Halogan phụ trợ. 2 x 20 W  
- Chế độ hẹn giờ (Auto Stop)  
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm 
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MÁY HÚT TREO ĐỘC LẬP 

MC 9066 Đảo 

 

- Gắn độc lập  
- Thân, vỏ làm bằng thép  không rỉ đặc biệt  
- Động cơ Turbin đôi phủ Teflon  
- Kính chịu lực trong suốt. Dày 8 mm  
- Công suất động cơ 198 W  
- Công suất hút  900m3/h. Độ ổn < 60 Db  
- Màn hình hiển thị LCD  
- Nút điều  khiển tử 3 tốc độ  
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài  
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp  
- Đèn Halogan phụ trợ. 2 x 20 W  
- Chế độ hẹn giờ (Auto Stop)  
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm 

MC 9068 Đảo 
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- Gắn độc lập  
- Thân, vỏ làm bằng thép  không rỉ đặc biệt  
- Động cơ Turbin đôi phủ Teflon  
- Kính chịu lực trong suốt. Dày 8 mm  
- Công suất động cơ 198 W  
- Công suất hút  900m3/h. Độ ổn < 60 Db  
- Màn hình hiển thị LCD  
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài  
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp  
- Đèn Halogan phụ trợ. 4 x 20 W  
- Chế độ hẹn giờ (Auto Stop)  
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm 

GL 9007 Đảo 

 

- Gắn độc lập  
- Thân, vỏ làm bằng thép  không rỉ đặc biệt  
- Động cơ Turbin đôi phủ Teflon  
- Kính chịu lực trong suốt. Dày 8 mm  
- Công suất động cơ 198 W  
- Công suất hút  900m3/h. Độ ổn < 60 Db  
- Màn hình hiển thị LCD  
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài  
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp  
- Đèn Halogan phụ trợ. 2 x 20 W  
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm 
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MC 9081 Đảo 

 

- Gắn độc lập  
- Thân vỏ làm bằng thép đặc biệt  
- Động cơ Turbin đôi phủ Teflon  
- kính chịu lực trong suốt dày 8 mm  
- Công suất hút  900m3/h. Độ ồn < 60 Db  
- Màn hình hiển thị LCD  
- Nút điều  khiển tử 3 tốc độ  
- Chế độ hẹn giờ tắt (Auto Stop)  
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài  
- Lưới lọc Inox  
- Đèn LED phụ trợ, màu xanh Metal 
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm 
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MÁY HÚT KHÓI KHỬ MÙI CLASSIC 

H 322-600 INOX 

H 322-700 INOX 

 

 

H322-700W 
Sơn dĩnh điện màu trắng 

H 322-700B 
Sơn tĩnh điện màu đen 
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- Thân vỏ làm bằng thép không rỉ đặc biệt  
- Hai động cơ.  
- Công suất 2 x 150 W  
- Công suất hút  450m3/h. Độ ồn < 58 Db  
- Nút điều khiển điện tử 3 tốc độ  
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài  
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp  
- Đèn  phụ trợ 2 x 40 W  
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm 

H 332-600 

H 332-700 

H332-900 

 

 

- Thân vỏ làm bằng thép không rỉ đặc biệt  
- Hai động cơ.  
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- Công suất 2 x 150 W  
- Công suất hút  450m3/h. Độ ồn < 58 Db  
- Nút điều khiển điện tử 3 tốc độ  
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài  
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp  
- Đèn  phụ trợ 2 x 40 W  
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm 

H 342-600 

H 342-700 

H 342-900 

 

- Thân vỏ làm bằng thép không rỉ đặc biệt  
- Hai động cơ.  
- Công suất 2 x 150 W  
- Công suất hút  450m3/h. Độ ồn < 58 Db  
- Nút điều khiển điện tử 3 tốc độ  
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài  
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp  
- Đèn  phụ trợ 2 x 40 W  
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm 
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SP 2195-600 

SP 2195-700 

SP 2195-900 

 

- Thân vỏ làm bằng thép không rỉ đặc biệt  
- Hai động cơ.  
- Công suất 2 x 150 W  
- Công suất hút  450m3/h. Độ ồn < 58 Db  
- Nút điều khiển điện tử 3 tốc độ  
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài  
- Lưới lọc hợp kim nhôm 3 lớp  
- Đèn  phụ trợ 2 x 40 W  
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm 

H 393-700 INOX 

 

- Thân vỏ làm bằng thép không rỉ đặc biệt  
- Hai động cơ. Công suất 240 W  
- Công suất hút  450m3/h. Độ ồn < 58 Db  
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- Nút điều khiển điện tử 3 tốc độ  
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài  
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp  
- Đèn  phụ trợ 1 x 40 W  
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm 

MÁY HÚT DẠNG ÂM KỆ BẾP 

 

- Gắn âm kệ bếp, có thể kéo ra tăng diện tích hút  
- Thân vỏ làm bằng thép không rỉ đặc biệt  
- Động cơ Turbin đôi. Công suất động cơ 175 W  
- Công suất hút   550m3/h. Độ ồn < 59 Db  
- Nút điều khiển 2 tốc độ  
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài  
- Lưới lọc hợp kim nhôm 3 lớp  
- Đèn  phụ trợ. 2 x 40 W 
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm 
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H 203-600 

H 203-700 

H 203-900 

 

H 203-700W 

 

Sơn tĩnh điện màu trắng 
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H 203-700B 

 

Sơn tĩnh điện màu đen 

 

H 213-600 

H 213-700 

H 213-900 
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