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Memperkenalkan hud dalam rangkaian terkini mencipta siri V
yang tersedia dalam dua model JQG9009 dan JQS9011. Sebijak
GPS kerana ia mampu memerangkap udara yang terkandung
minyak dari proses memasak anda dan sekaligus memastikan ia
keluar dari berlegar di kediaman dengan sempurna. Hud Fotile V
ini memiliki bukaan yang lebih luas menjadikan kuasa menyedut
lebih efektif untuk setiap sudut sambil memastikan ia tersedut
lebih cepat dan efektif. Jenama ini berjaya menemui Optimal
Airborne Grease Control Zone yang mana ia terletak 580mm di
atas hob dapur anda. Zon ini merupakan zon paling tepat untuk
memerangkap udara yang terkandung minyak sebelum ia mula
merebak.
Dengan ciri moden dan teknologi terkini, Buffer Plate 110
Degree memastikan udara yang mengandungi minyak itu tidak
tersebar. Ia diletakkan 110 darjah menghadap pintu kebuk yang
mana ia akan membentuk tekanan udara yang menjadikan udara
terkandung minyak itu tidak terlepas. Tambahan pula, kelebaran
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buffer plate yang sepanjang 13cm menghalang minyak dari terkena
pada wajah dan tertutup secara automatik saat hud dipadamkan.
Secara tidak langsung boleh mengekalkan dan mengembalikan
kesegaran udara setelah tamat proses memasak.
Selain daripada itu, produk ini turut dilengkapi sistem kipas
terbaru yakni Automatic Airborne Grease Extraction System. Ia
direka untuk memudahkan penyedutan asap berminyak bertujuan
mengelakkan sebarang halangan dengan kipas yang dipasang
bersudut 30 darjah. Ia turut dilengkapi sistem turbo automatik.
Sistem ini mampu mengesan tekanan yang rendah pada ekzos
lantas meningkatkan kekuatan kipas .
Menyentuh soal rekaan, rangkaian V oleh Fotile ini menjanjikan
gaya sleek dan kontemporari yang bakal merubah wajah dapur
anda. Untuk model JQG9009 ia diperindah rona hitam kopi pada
kaca bertekanan yang memudahkan suai padan untuk apa jua
gaya rekaan dapur. Model JQS9011 pula berteraskan keluli tahan
karat yang menyerlahkan gaya elegan dan cool di dapur kediaman.
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SEMAKIN HARI GAJET YANG HADIR DI PASARAN
SEMAKIN PINTAR. BUKAN HANYA DAPAT
MEMUDAHKAN PERJALANAN KEHIDUPAN
SEHARIAN, IA TURUT MEMBANTU MENJIMATKAN
MASA YANG SEMAKIN BERHARGA. TIDAK
TERKECUALI DI DAPUR, FOTILE MEMBAWAKAN
RANGKAIAN V.

