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SMEG

Designerskie produkty zaprojektowane we współpracy
ze światowej sławy architektami. Produkty Smeg poprzez
połączenie nieszablonowego wzornictwa, najwyższej
jakości oraz przywiązania do szczegółów, doskonale
oddają koncepcję stylu „Made in Italy”.

Najwyższa jakość i wzornictwo
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Spis treści
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W małym miasteczku
Guastalla na północy Włoch,
w prowincji Reggio Emilia,
Vittorio Bertazzoni założył
firmę Smeg.

1955

Uruchomiono produkcję
produkcja pierwszej linii
gazowych kuchni wolnostojących „Elizabeth”, które
zostały wyposażone
w automatyczny zapalnik
gazu, zawory bezpieczeństwa oraz minutnik.

1963

Prezentacja pierwszej pralki
wolnostojącej „Leda”.

1970

Smeg jako pierwsza firma
na świecie zaprezentowała
zmywarkę mieszczącą
14 kompletów naczyń.

1971

Ruszyła produkcja piekarników oraz płyt grzewczych
do zabudowy, które przyczynią się do późniejszego
sukcesu firmy.

1977

Jeden z najsłynniejszych
włoskich grafików Franco
Maria Ricci zaprojektował
logo marki, które swoim
wyglądem przypomina
palniki gazowe. W tym
samym roku firma Smeg
zaczęła sponsorować
legendarnego kierowcę
Ferrari - Gillesa Villeneuvea.

1985

Rozpoczęcie współpracy ze
słynnym, włoskim architektem
Guido Canali. Stworzył on
kolekcję Classica, której
cechą charakterystyczną jest
wyjątkowe wykorzystanie
stali nierdzewnej.

1991

We współpracy z architektem Mario Bellini powstała
kolekcja Contemporanea,
która stała się uosobieniem
włoskiego ducha w industrialnym stylu.

1995

Smeg rozpoczął współpracę
z architektem Renzo Piano,
w wyniku której została stworzona kolekcja ekskluzywnych
płyt kuchennych, piekarników,
chłodziarko-zamrażarek oraz
domowych szklarni.

1997

Rozpoczęcie produkcji
chłodziarko-zamrażarek,
które stały się niekwestionowaną ikoną stylu i symbolem
statusu.

2002

Guido Canali zaprojektował główną siedzibę firmy,
za co został uhonorowany
licznymi nagrodami m.in.
„Złoty Medal Architektury Włoskiej”, „Domotisc
Award” w Modenie oraz
międzynarodową nagrodą
„Dedalo Minosse”.

2008

2010

Wybrane produkty z kolekcji
Linea zostały uhonorowane
„Good Design Award”.

2012

Wyprodukowana została
pierwsza lodówka pokryta
jeansem, stworzona
we współpracy z Italia
Independent. W następnym
roku firma Smeg wypuściła
na rynek lodówkę z linii
Smeg500, która wygląda
jak kultowy Fiat 500.

2014/ Wprowadzenie na rynek
drobnego sprzętu kuchennego
2015 stylizowanego na lata 50-te

SMEG

1948

HISTORIA
Zakłady metalurgiczne Smeg powstały w 1948 roku,
w erze wzrostu ekonomicznego i szybkiej urbanizacji.
Nazwa Smeg jest niczym innym jak akronimem włoskich
słów „Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla”,
co oznacza „Zakłady Metalurgiczne w Guastalla”. Dziś
trzecie pokolenie rodziny Bertazzoni zarządza firmą
Smeg, a w nazwie firmy jest zachowana pamięć o tym,
jak wszystko się zaczęło.

60-ta rocznica założenia
firmy oraz prezentacja
nowej kolekcji produktów,
powstałej we współpracy
z Markiem Newsonem.

- opracowanego we współpracy ze studiem projektowym
„Deepdesign” - który natychmiast podbija serca klientów
i krytyków. Smeg zdobywa
kolejne nagrody „Good
Design Award” oraz „Red Dot
Design Award”.
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SMEG
SMEG

Smeg jest firmą rozpoznawalną na świecie dzięki unikalnemu wzornictwu.

Włoskie wzornictwo

W wyniku współpracy ze światowej sławy projektantami produkty są ciągle
udoskonalane, będąc kombinacją technologii i stylu, a tworzone są

Nieszablonowość i najwyższa jakość

dla klientów doceniających wyjątkowy produkt i jego ewolucję
we współczesnym świecie.

Kreatywna elegancja

SMEG

WENECJA

MEDIOLAN

BONFERRARO
GUASTALLA

REGGIO EMILIA

WZORNICTWO

FLORENCJA

CHIETI

Nowoczesne wnętrza są bardzo różnorodne i zależą od
indywidualnego gustu każdej osoby. Oferta produktowa
Smeg to idealna kombinacja stylu, piękna, harmonijnych
rozwiązań oraz różnorodności linii wzorniczych,
dająca unikalne możliwości optymalizacji i stworzenia
komfortowej przestrzeni domowej.

RZYM
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SMEG

CLASSICA
Classica to nazwa pierwszej linii wzorniczej Smeg,
k tóra powstała we wspó łpracy z architek tem
Guido Canali. Charakteryzuje ją ponadczasowe
wykorzystanie stali nierdzewnej. Kolekcję Classica
podkreślają wyjątkowe pokrętła i uchwyty urządzeń,
których eleganckie i nowoczesne kształty tworzą
elementy wzornictwa przemysłowego.
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SMEG

PORTOFINO
Nowa linia Portofino czerpie inspiracje z kolorów
sł ynnego w łoskiego miasteczka. Każdy kolor
odzwierciedla jaskrawe odcienie miast i wiosek
położonych wzdłuż włoskiego wybrzeża. Kolekcja
kuchni wolnostojących Portofino wyróżnia się 8 kolorami
i 3 konfiguracjami: piekarnik z funkcją pirolizy i płyta
gazowa, piekarnik z funkcją pirolizy i płyta indukcyjna,
piekarnik z czyszczeniem parowym i płyta gazowa.
Do każdego koloru kuchni wolnostojącej dopasowany
jest okap.
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SMEG

VICTORIA
Kolekcja Victoria została stworzona z myślą o tych,
którzy cenią sobie spotkania w gronie najbliższych oraz
przytulną atmosferę. W samym sercu domu, miejscu
wypełnionym spokojem, radością oraz śmiechem, gdzie
czas się zatrzymał, a pasja do gotowania i dobrego
jedzenia jest wyczuwalna w każdym detalu, kuchnia
staje się tłem dla wyjątkowych i przyjemnych chwil.
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SMEG

50’S STYLE
Rodzina urządzeń 50’s Style powstała w wyniku
połączenia technologii, estetyki, funkcjonalności oraz stylu,
czyli dzięki połączeniu różnic kulturowych, które oddają
niepowtarzalny urok i atmosferę lat 50. ubiegłego stulecia.
Od jaskraw ych bar w zainspirowanych Pop Ar t,
po zaokrąglone linie retro – Smeg 50’s Style jest
współczesną interpretacją tradycyjnych urządzeń,
w które został tchnięty duch wyjątkowego wzornictwa
Smeg. Wzornictwa, które można zdefiniować jako
bezgraniczną pasję do innowacji oraz urządzeń będących
obiektami wartymi pokazania.
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SMEG

CORTINA
Cortina to linia urządzeń, która czerpie swoją inspirację
z mistrzowskiego górskiego rzemiosła, gdzie starożytna
wiedza i wyrafinowana kreacja sprawią, że dom
wypełni się atmosferą tamtych czasów. Kute elementy
metalowe i niepowtarzalny design sprawią, że kuchnia
stanie się fascynującym i pełnym uroku miejscem.
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SMEG

COLONIALE
Urządzenia linii Coloniale stworzą przytulną atmosferę
w każdej kuchni. Zostały specjalnie zaprojektowane
dla osób ceniących tradycję oraz eleganckie wnętrza.
Dzięki dekoracyjnym elementom tej linii kuchnia nabierze finezyjnego stylu i stanie się wyjątkowo komfortowym
miejscem w każdym domu.
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SMEG

PRODUKTY SMEG
Dla Smeg styl ma szczególną wartość, ponieważ wygląd produktu oddziałuje na świat zewnętrzny i vice
versa. W każdym urządzeniu przykłada się dużą
uwagę do szczegółów, projektu oraz zastosowanych
materiałów. Produkty Smeg zajmują szczególne miejsce
w domu, pozwalając użytkownikowi na wyrażenie
swojej indywidualności.
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PIEKARNIKI
ELEKTRYCZNE

PIEKARNIKI
ELEKTRYCZNE
Zaawansowane technologie, nieszablonowe wzornictwo
oraz najlepsze materiały - to główne atuty piekarników
elektrycznych Smeg, które jako wzór produktu „Made in
Italy” dają marce rozpoznawalność na całym świecie.
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PIEKARNIKI
ELEKTRYCZNE

PIEKARNIKI ELEKTRYCZNE

nieszablonowe wzornictwo
„Made in Italy”
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CLASSICA

VICTORIA

CORTINA

COLONIALE

Szeroki wybór modeli spełni najbardziej wymagające
oczekiwania. Wszystkie piekarniki elektryczne tworzą
z płytami oraz okapami kuchennymi stylową całość,
dzięki czemu pretendują do miana centralnego punktu
w każdej kuchni.
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szeroki wachlarz rozmiarów,
technologii oraz materiałów

Standard 60 cm

Urządzenie kompaktowe 45 cm

Szerokość 90 cm, wysokość 60 cm

wyjątkowe parametry

PIEKARNIKI
ELEKTRYCZNE
Dzięki wewnętrznemu obiegowi powietrza ciepło pochodzące z dolnej i górnej grzałki
jest równomiernie rozprowadzane w komorze piekarnika.
Co więcej, użycie grzałki pierścieniowej z obiegiem powietrza pozwala na jednoczesne
przygotowanie różnorodnych
potraw na różnych poziomach
piekarnika.
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maksimum wygody w czyszczeniu

PIEKARNIKI
ELEKTRYCZNE

PERFEKCYJNA CZYSTOŚĆ - TO TAKIE PROSTE

PIEKARNIKI ELEKTRYCZNE

EMALIA EVER CLEAN
Emalia zastosowana
w wewnętrznej komorze
piekarnika, zdecydowanie ułatwia utrzymanie jej
w czystości. Wynika to
z właściwości zastosowanej emalii, którą cechuje
słaba przyczepność tłuszczu
i odporność na działanie
różnego rodzaju kwasów,
wydobywających się podczas pieczenia różnego
rodzaju potraw.

WEWNĘTRZNA
POWIERZCHNIA DRZWI
ZE SZKŁA
Wewnętrzna powierzchnia
drzwi piekarnika została
w ykonana w całości ze
szkła, bez konieczności
zastosowania jakichkolwiek
śrub.

ŁATWY DEMONTAŻ
WEWNĘTRZNEJ SZYBY
Wewnętrzną szybę drzwi
piekarnika można bardzo łatwo zdemontować,
poprzez wykonanie kilku
prostych czynności.

CZYSZCZENIE
PAROWE
Wybrane piekarniki zostały
wyposażone w funkcję czyszczenia parowego, która
ułatwia ich konserwację.
Funkcja ta umożliwia wytworzenie pary, z niewielkiej
ilości wody, potrzebnej do
wyczyszczenia wewnętrznej
komory.

PIROLIZA
Podczas funkcji czyszczenia
piekarnik jest podgrzewany do 500°C, co pozwala
usunąć wszystkie tłuszcze
i zabrudzenia. W tym czasie, dzięki specjalnej konstrukcji drzwi, temperatura na
ich zewnętrznej powierzchni nie
przekracza 55°C.
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wypiekanie pizzy

PRZYJAZNY W OBSŁUDZE WYŚWIETLACZ

zaawansowane technologie

SMART COOKING
System Smart Cooking to
50 zaprogramowanych
przepisów, dzięki którym
istnieje możliwość przygotowania przepysznych
potraw bez wysiłku, jak
prawdziwy szef kuchni.
Wszystkie przepisy zostały
opracowane z uwzględnieniem parametrów laboratoryjnych oraz gotowania,
w zależności od poziomu
pieczenia i wagi.

PIEKARNIKI
ELEKTRYCZNE

FUNKCJA SPECJALNA

WYŚWIETLACZ TFT
Wy b r a n e p i e ka r n i k i
z kolekcji Classica zostały wyposażone w czarno -biał y w yświetlacz
TFT EasyGuide, któr y
pozwala na wybranie
już istniejącego przepisu
lub stworzenie własnego
przez kilkukrotne dotknięcie wyświetlacza opuszką palca.

KAMIEŃ DO PIZZY
Zastosowanie kamienia do pizzy
daje możliwość przygotowania
jej w ok. 3-5 minuty.
Wybrane piekarniki zostały wyposażone w funkcję „Pizza”, która umożliwia przygotowanie prawdziwej,
włoskiej pizzy w zaledwie ok. 3-5 minut, w zależności od grubości ciasta. Unikalny system sprawia, że
specjalny kamień do pizzy wchodzi w bezpośrednią reakcję z elementem grzewczym, aby osiągnąć
wysoką temperaturę w jak najkrótszym czasie. Jest to idealne rozwiązanie podczas przygotowania ciast,
ryb i warzyw, gdyż zastosowanie tej funkcji nie wysusza potraw i pozostawia je soczyste i smaczne.
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BEZPIECZEŃSTWO PONAD WSZYSTKO

komfort obsługi

pieczenie bez obaw

KLASA EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ
Ograniczone zużycie energii połączone z maksymalną
wydajnością. Smeg projektując piekarniki przywiązuje
szczególną uwagę do ochrony środowiska i możliwości
zaoszczędzenia do 10% energii elektrycznej w porównaniu
z klasą A.

70 l

MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ
Piekarniki Smeg 60 cm posiadają jedną z największych
pojemności komory wewnętrznej na rynku. Teraz to 70 l netto.
Taka pojemność daje możliwość przygotowania potraw
na 5 poziomach jednocześnie.

PIEKARNIKI
ELEKTRYCZNE

PERFEKCJA W STANDARDZIE

PIECZENIE NA
5 POZIOMACH
Pieczenie na pięciu poziomach
zapewnia maksymalną elastyczność użytkowania, gwarantując
oszczędność czasu w przypadku konieczności przygotowania
wielu potraw jednocześnie.

kW ECO

logic

ECO-LOGIC
Funkcja ta pozwala na przygotowanie dużej ilości jedzenia
przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej, które wynosi
2,3 kW.

+

Połączenie grzania z konwekcją pozwala na szybkie
i wydajne przygotowywanie
różnych rodzajów potraw na
kilku poziomach piekarnika bez
mieszania się zapachów i smaków. Funkcja jest idealna do
przygotowywania wymagających potraw.
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ZIMNE DRZWI
Wybrane modele piekarników
Smeg zostały wyposażone
w tzw. zimne drzwi. Dzięki
połączeniu obwodowego systemu chłodzącego ze szkłem
termorefleksyjnym zewnętrzna
strona drzwi piekarnika pozostaje w niskiej temperaturze
podczas całego procesu pieczenia.

PROWADNICE
TELESKOPOWE
Łatwo demontowane prowadnice teleskopowe ułatwiają
wysunięcie blachy z piekarnika
bez potrzeby jej unoszenia.
Zapewnia to maksymalne bezpieczeństwo podczas przygotowywania potrawy.

BLOKADA
BEZPIECZEŃSTWA
W momencie ur uchomienia
zabezpieczenia, wszystkie funkcje
i programy zostają zablokowane,
zapewniając całkowite bezpieczeństwo dzieciom.
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SF9315XR

Piekarnik elektryczny z czyszczeniem pirolitycznym, wysokość: 60 cm, szerokość: 90 cm,
Classica

Piekarnik elektryczny z czyszczeniem parowym, wysokość: 48 cm, szerokość: 90 cm,
Classica

PIEKARNIKI
ELEKTRYCZNE

SFP9395X1

115 l

5

LCD
DISPLAY

77 l

4

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna z powłoką zapobiegającą powstawaniu odcisków palców
Uchwyt z polerowanej stali nierdzewnej
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł
Czarno-biały wyświetlacz TFT

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna z powłoką zapobiegającą powstawaniu odcisków palców
Uchwyt z polerowanej stali nierdzewnej
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł oraz dotykowego wyświetlacza Touch
control
Wyświetlacz LCD

PROGRAMY / FUNKCJE
System Smart Cooking – 50 programów automatycznych
10 przepisów własnych
10 funkcji pieczenia: grzałka dolna, grzałka grilla, grzałka dolna i górna, grzałka dolna
z obiegiem powietrza, grzałka grilla z obiegiem powietrza, grzałka dolna
i górna z obiegiem powietrza, termoobieg, grzałka górna z termoobiegiem, turbo
9 funkcji dodatkowych: piroliza, eco-piroliza, rozmrażanie przez podanie czasu
lub wagi, podgrzewanie naczyń, wyrastanie ciasta, szabat, utrzymywanie potrawy
w cieple, eco-oświetlenie

PROGRAMY / FUNKCJE
8 funkcji pieczenia: grzałka grilla, grzałka grilla mała, grzałka dolna i górna, grzałka
grilla z obiegiem powietrza, grzałka dolna i górna z obiegiem powietrza, termoobieg,
grzałka dolna z termoobiegiem, eco
Czyszczenie parowe

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Programator elektroniczny: zegar, opóźniony start, automatyczne wyłączenie, minutnik
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą (30° – 280°C)
Szybkie nagrzewanie piekarnika
Tryb Showroom
ECO-logic: zmniejszenie zużycia energii

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Programator elektroniczny: zegar, opóźniony start, automatyczne wyłączenie, minutnik
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą (30° – 260°C)
Szybkie nagrzewanie piekarnika

KOMORA WEWNĘTRZNA
Zawiasy Silent Close
Pojemność netto: 115 l
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
5 poziomów pieczenia
Oświetlenie wnętrza: 2 lampy halogenowe
Metalowe drabinki boczne
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi piekarnika
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika
Łatwy demontaż drzwi piekarnika

KOMORA WEWNĘTRZNA
Pojemność netto: 77 l
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
4 poziomy pieczenia
Oświetlenie wnętrza: 2 lampy halogenowe
Metalowe drabinki boczne
Łatwy demontaż drzwi piekarnika

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa
Blokada drzwi podczas czyszczenia pirolitycznego
4 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący
Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po otwarciu drzwi

BEZPIECZEŃSTWO
3 szyby
Obwodowy system chłodzący
Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po otwarciu drzwi

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 2
Ruszt do głębokiej blachy: 1
Ruszt: 1
Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem: 1

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 1
Ruszt do głębokiej blachy: 1
Ruszt: 2
Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem: 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A+
Moc przyłączeniowa: 4,0 kW
Zabezpieczenie: 18 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A
Moc przyłączeniowa: 3,0 kW
Zabezpieczenie: 13 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz
Również dostępne
SF9310XR

Stal nierdzewna
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SF6381XPZ

Piekarnik elektryczny z czyszczeniem pirolitycznym,
wysokość: 60 cm, Classica

Piekarnik elektryczny z czyszczeniem parowym, funkcja
„Pizza”, wysokość: 60 cm, Classica

Piekarnik elektryczny, funkcja „Pizza”, wysokość: 60 cm,
Classica

BLINDTEXT

SF6390XPZE

PIEKARNIKI
ELEKTRYCZNE

SFP6395XE

70 l

LCD
DISPLAY

65 l

5

65 l

5

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna z powłoką zapobiegającą powstawaniu
odcisków palców
Uchwyt z polerowanej stali nierdzewnej
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł
Czarno-biały wyświetlacz TFT (brak języka polskiego w menu)

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna z powłoką zapobiegającą powstawaniu
odcisków palców
Uchwyt z polerowanej stali nierdzewnej
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł
Duży i przejrzysty wyświetlacz LCD

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna z powłoką zapobiegającą powstawaniu
odcisków palców
Uchwyt z polerowanej stali nierdzewnej
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł

PROGRAMY / FUNKCJE
System Smart Cooking – 50 programów automatycznych
10 przepisów własnych
10 funkcji pieczenia: grzałka dolna, grzałka grilla, grzałka
dolna i górna, grzałka dolna z obiegiem powietrza, grzałka
grilla z obiegiem powietrza, grzałka dolna i górna z obiegiem
powietrza, termoobieg, grzałka górna z termoobiegiem, turbo, eco
9 funkcji dodatkowych: piroliza, eco-piroliza, rozmrażanie przez
podanie czasu lub wagi, podgrzewanie naczyń, wyrastanie
ciasta, szabat, utrzymywanie potrawy w cieple, eco-oświetlenie

PROGRAMY / FUNKCJE
20 programów automatycznych
10 funkcji pieczenia: grzałka dolna, grzałka grilla,
grzałka dolna i górna, grzałka dolna z obiegiem
powietrza, grzałka grilla z obiegiem powietrza, grzałka
dolna i górna z obiegiem powietrza, termoobieg, turbo,
eco, pizza
5 funkcji dodatkowych: czyszczenie parowe, rozmrażanie
przez podanie czasu lub wagi, wyrastanie ciasta, szabat

PROGRAMY / FUNKCJE
7 funkcji pieczenia: grzałka grilla, grzałka dolna i górna,
grzałka dolna z obiegiem powietrza, grzałka grilla
z obiegiem powietrza, grzałka dolna i górna z obiegiem
powietrza, eco, pizza
1 funkcja dodatkowa: rozmrażanie

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Programator elektroniczny: zegar, opóźniony start,
automatyczne wyłączenie, minutnik
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą (30° – 280°C)
Szybkie nagrzewanie piekarnika
Tryb Showroom
ECO-logic: zmniejszenie zużycia energii

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Programator elektroniczny: zegar, opóźniony start,
automatyczne wyłączenie, minutnik
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą (30° – 280°C)
Szybkie nagrzewanie piekarnika
Tryb Showroom
ECO-logic: zmniejszenie zużycia energii

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Programator elektromechaniczny: automatyczne
wyłączenie, minutnik
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektromechaniczne sterowanie temperaturą (50° – 250°C)

KOMORA WEWNĘTRZNA
Zawiasy Silent Close
Pojemność netto: 70 l
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
5 poziomów pieczenia
Oświetlenie wnętrza: 2 lampy halogenowe
Metalowe drabinki boczne
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi
piekarnika
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika
Łatwy demontaż drzwi piekarnika

KOMORA WEWNĘTRZNA
Zawiasy Silent Close
Pojemność netto: 65 l
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
5 poziomów pieczenia
Oświetlenie wnętrza: 2 lampy halogenowe
Metalowe drabinki boczne
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi
piekarnika
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika
Łatwy demontaż drzwi piekarnika

KOMORA WEWNĘTRZNA
Pojemność netto: 65 l
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
5 poziomów pieczenia
Oświetlenie wnętrza: 1 lampa halogenowe
Metalowe drabinki boczne
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi
piekarnika
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika
Łatwy demontaż drzwi piekarnika

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa
Blokada drzwi podczas czyszczenia pirolitycznego
4 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący
Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po
otwarciu drzwi

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa
4 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący
Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po
otwarciu drzwi

BEZPIECZEŃSTWO
3 szyby
Obwodowy system chłodzący
Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych
po otwarciu drzwi

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 1
Ruszt do głębokiej blachy: 1
Ruszt: 2
Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem: 1

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 1
Ruszt do głębokiej blachy: 1
Ruszt: 1
Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem: 1
Akcesoria do pizzy: 1 kamień, 1 łopata

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 1
Ruszt: 1
Akcesoria do pizzy: 1 kamień, 1 łopata

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A+
Moc przyłączeniowa: 3,0 kW
Zabezpieczenie: 13 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A+
Moc przyłączeniowa: 3,0 kW
Zabezpieczenie: 13 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A
Moc przyłączeniowa: 3,0 kW
Zabezpieczenie: 13 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

Również dostępne
SF6395XE

Stal nierdzewna,
czyszczenie
parowe
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5

Również dostępne
SFP6390XE

Stal nierdzewna,
czyszczenie
pirolityczne

Również dostępne
SF6390XE

Stal nierdzewna,
czyszczenie
parowe

SF6381X

Stal nierdzewna
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SF6922BPZE1

SF6905X1

Piekarnik elektryczny z czyszczeniem pirolitycznym, funkcja
„Pizza”, wysokość: 60 cm, Victoria

Piekarnik elektryczny z czyszczeniem parowym, funkcja
„Pizza”, wysokość: 60 cm, Victoria

Piekarnik elektryczny z czyszczeniem parowym,
wysokość: 60 cm, Victoria

PIEKARNIKI
ELEKTRYCZNE

SFP6925NPZE1

LCD

65 l

DISPLAY

5

65 l

DISPLAY

5

70 l

5

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Czarny
Uchwyt z polerowanej stali nierdzewnej
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł
Duży i przejrzysty wyświetlacz LCD

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Biały
Uchwyt z polerowanej stali nierdzewnej
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł
Duży i przejrzysty wyświetlacz LCD

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna
Uchwyt z polerowanej stali nierdzewnej
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł

PROGRAMY / FUNKCJE
20 programów automatycznych
10 funkcji pieczenia: grzałka dolna, grzałka grilla, grzałka
dolna i górna, grzałka dolna z obiegiem powietrza,
grzałka grilla z obiegiem powietrza, grzałka dolna
i górna z obiegiem powietrza, termoobieg, turbo, eco, pizza
8 funkcji dodatkowych: piroliza, eco-piroliza, rozmrażanie
przez podanie czasu lub wagi, wyrastanie ciasta, szabat,
utrzymywanie potrawy w cieple, eco-oświetlenie

PROGRAMY / FUNKCJE
20 programów automatycznych
10 funkcji pieczenia: grzałka dolna, grzałka grilla, grzałka
dolna i górna, grzałka dolna z obiegiem powietrza,
grzałka grilla z obiegiem powietrza, termoobieg, grzałka
górna z termoobiegiem, turbo, eco, pizza
7 funkcji dodatkowych: czyszczenie parowe, rozmrażanie
przez podanie czasu lub wagi, wyrastanie ciasta, szabat,
utrzymywanie potrawy w cieple, eco-oświetlenie

PROGRAMY / FUNKCJE
7 funkcji pieczenia: grzałka grilla, grzałka dolna i górna,
grzałka grilla z obiegiem powietrza, grzałka dolna
i górna z obiegiem powietrza, termoobieg, turbo, eco
1 funkcja dodatkowa: czyszczenie parowe

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Programator elektroniczny: zegar, opóźniony start,
automatyczne wyłączenie, minutnik
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą (30° – 280°C)
Szybkie nagrzewanie piekarnika
Tryb Showroom
ECO-logic: zmniejszenie zużycia energii

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Programator elektroniczny: zegar, opóźniony start,
automatyczne wyłączenie, minutnik
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą (30° – 280°C)
Szybkie nagrzewanie piekarnika
Tryb Showroom
ECO-logic: zmniejszenie zużycia energii

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Programator elektromechaniczny: automatyczne
wyłączenie, minutnik
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektromechaniczne sterowanie temperaturą
(50° – 250°C)

KOMORA WEWNĘTRZNA
Zawiasy Silent Close
Pojemność netto: 65 l
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
5 poziomów pieczenia
Oświetlenie wnętrza: 2 lampy halogenowe
Metalowe drabinki boczne
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi
piekarnika
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika
Łatwy demontaż drzwi piekarnika

KOMORA WEWNĘTRZNA
Zawiasy Silent Close
Pojemność netto: 65 l
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
5 poziomów pieczenia
Oświetlenie wnętrza: 2 lampy halogenowe
Metalowe drabinki boczne
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi
piekarnika
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika
Łatwy demontaż drzwi piekarnika

KOMORA WEWNĘTRZNA
Pojemność netto: 70 l
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
5 poziomów pieczenia
Oświetlenie wnętrza: 2 lampy halogenowe
Metalowe drabinki boczne
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi
piekarnika
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika
Łatwy demontaż drzwi piekarnika

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa
Blokada drzwi podczas czyszczenia pirolitycznego
4 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący
Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po
otwarciu drzwi

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa
Blokada drzwi podczas czyszczenia pirolitycznego
4 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący
Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po
otwarciu drzwi

BEZPIECZEŃSTWO
3 szyby
Obwodowy system chłodzący
Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po
otwarciu drzwi

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 1
Blacha emaliowana (20 mm): 1
Ruszt do głębokiej blachy: 1
Ruszt: 2
Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem: 1
Akcesoria do pizzy: 1 kamień, 1 łopata

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 1
Blacha emaliowana (20 mm): 1
Ruszt do głębokiej blachy: 1
Ruszt: 2
Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem: 1
Akcesoria do pizzy: 1 kamień, 1 łopata

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 1
Ruszt do głębokiej blachy: 1
Ruszt: 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A+
Moc przyłączeniowa: 3,0 kW
Zabezpieczenie: 13 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A+
Moc przyłączeniowa: 3,0 kW
Zabezpieczenie: 13 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A
Moc przyłączeniowa: 3,0 kW
Zabezpieczenie: 13 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

Również dostępne
SFP6925BPZE1
Biały

SFP6925XPZE1
Stal nierdzewna
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LCD

Również dostępne
SFP6925PPZE1
Kremowy

SF6922NPZE1
Czarny

SF6922XPZE1
Stal nierdzewna

Również dostępne
SF6922PPZE1
Kremowy

SF6905N1

SF6905NO1

SF6905B1

SF6905P1

Czarny

Biały

Czarny mat

Kremowy
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SF750RA

SF750AS

Piekarnik elektryczny z czyszczeniem pirolitycznym, funkcja
„Pizza”,wysokość: 60 cm, Cortina

Piekarnik elektryczny z czyszczeniem parowym,
wysokość: 60 cm, Cortina

Piekarnik elektryczny z czyszczeniem parowym,
wysokość: 60 cm, Cortina

PIEKARNIKI
ELEKTRYCZNE

SFP750BSPZ

65 l

5

70 l

5

70 l

5

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Biały
Wykończenie w kolorze postarzanego srebra (uchwyt,
podkładki pokręteł, ramka szyby oraz zegara)
Sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze postarzanego
srebra
Zegar analogowy

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Miedziany
Wykończenie w kolorze polerowanej miedzi (uchwyt,
podkładki pokręteł, ramka szyby oraz zegara)
Sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze miedzianym
Zegar analogowy

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Antracytowy
Wykończenie w kolorze postarzanego srebra (uchwyt,
podkładki pokręteł, ramka szyby oraz zegara)
Sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze postarzanego
srebra
Zegar analogowy

PROGRAMY / FUNKCJE
9 funkcji pieczenia: grzałka dolna, grzałka grilla, grzałka
dolna i górna, grzałka grilla z rożnem, grzałka dolna
i górna z obiegiem powietrza, termoobieg, turbo, eco,
pizza
1 funkcja dodatkowa: piroliza

PROGRAMY / FUNKCJE
8 funkcji pieczenia: grzałka grilla, grzałka dolna i górna,
grzałka dolna z obiegiem powietrza, grzałka grilla
z obiegiem powietrza, grzałka grilla mała z obiegiem
powietrza, grzałka dolna i górna z obiegiem powietrza,
termoobieg, turbo
2 funkcje dodatkowe: czyszczenie parowe, rozmrażanie

PROGRAMY / FUNKCJE
8 funkcji pieczenia: grzałka grilla, grzałka dolna i górna,
grzałka dolna z obiegiem powietrza, grzałka grilla
z obiegiem powietrza, grzałka grilla mała z obiegiem
powietrza, grzałka dolna i górna z obiegiem powietrza,
termoobieg, turbo
2 funkcje dodatkowe: czyszczenie parowe, rozmrażanie

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Programator elektroniczny: zegar, opóźniony start,
automatyczne wyłączenie, minutnik
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą (50° – 280°C)
Szybkie nagrzewanie piekarnika

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Programator elektromechaniczny: automatyczne
wyłączenie, minutnik
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektromechaniczne sterowanie temperaturą (50° – 250°C)

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Programator elektromechaniczny: automatyczne
wyłączenie, minutnik
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektromechaniczne sterowanie temperaturą (50° – 250°C)

KOMORA WEWNĘTRZNA
Zawiasy Silent Close
Pojemność netto: 65 l
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
5 poziomów pieczenia
Oświetlenie wnętrza: 2 lampy halogenowe
Metalowe drabinki boczne
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi
piekarnika
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika
Łatwy demontaż drzwi piekarnika

KOMORA WEWNĘTRZNA
Pojemność netto: 70 l
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
5 poziomów pieczenia
Oświetlenie wnętrza: 2 lampy halogenowe
Metalowe drabinki boczne
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi
piekarnika
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika
Łatwy demontaż drzwi piekarnika

KOMORA WEWNĘTRZNA
Pojemność netto: 70 l
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
5 poziomów pieczenia
Oświetlenie wnętrza: 2 lampy halogenowe
Metalowe drabinki boczne
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi
piekarnika
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika
Łatwy demontaż drzwi piekarnika

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada drzwi podczas czyszczenia pirolitycznego
4 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący
Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po
otwarciu drzwi

BEZPIECZEŃSTWO
3 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący
Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych
po otwarciu drzwi

BEZPIECZEŃSTWO
3 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący
Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po
otwarciu drzwi

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 2
Ruszt do głębokiej blachy: 1
Ruszt: 2
Rożen: 1
Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem: 2
Akcesoria do pizzy: 1 kamień, 1 łopata

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 1
Blacha emaliowana (20 mm): 1
Ruszt do głębokiej blachy: 1
Ruszt: 1
Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem: 2

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 1
Blacha emaliowana (20 mm): 1
Ruszt do głębokiej blachy: 1
Ruszt: 1
Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem: 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A
Moc przyłączeniowa: 3,0 kW
Zabezpieczenie: 13 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A
Moc przyłączeniowa: 3,0 kW
Zabezpieczenie: 13 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A
Moc przyłączeniowa: 3,0 kW
Zabezpieczenie: 13 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

Również dostępne
SFP750POPZ
Kremowy,
wykończenie
w kolorze
mosiężnym

Również dostępne
SFP750AOPZ
Antracytowy,
wykończenie
w kolorze
mosiężnym

SF750AO

Antracytowy,
wykończenie
w kolorze
mosiężnym

SF750PO

Kremowy,
wykończenie
w kolorze
mosiężnym

SF750BS

Biały, wykończenie
w kolorze
postarzanego srebra
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SFP805AO

SF855X

SFT805PO

SF800AVO

Piekarnik elektryczny z czyszczeniem parowym, wysokość: 48 cm, szerokość: 90 cm,
Coloniale

Piekarnik elektryczny z czyszczeniem pirolitycznym,
wysokość: 60 cm, Coloniale

Piekarnik elektryczny z czyszczeniem parowym,
wysokość: 60 cm, Coloniale

Piekarnik elektryczny z czyszczeniem parowym,
wysokość: 60 cm, Coloniale

Piekarnik elektryczny, wysokość: 60 cm, Coloniale

PIEKARNIKI
ELEKTRYCZNE

SF9800PRO

77 l

4

70 l

5

70 l

5

5

70 l

5

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Kremowy
Wykończenie w kolorze mosiężnym (uchwyt, ramka szyby oraz zegara)
Sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze mosiężnym (kremowe podkładki pokręteł)
Zegar analogowy

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Antracytowy
Wykończenie w kolorze mosiężnym (uchwyt, ramka szyby
oraz zegara)
Sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze mosiężnym
(antracytowe podkładki pokręteł)
Zegar analogowy

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna
Wykończenie w kolorze polerowanego srebra (uchwyt,
ramka zegara)
Sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze polerowanego
srebra (antracytowe podkładki pokręteł)
Zegar analogowy
Front wypukły

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Kremowy
Wykończenie w kolorze mosiężnym (uchwyt, ramka szyby
oraz zegara)
Sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze mosiężnym
(antracytowe podkładki pokręteł)
Zegar analogowy

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Jasny brąz
Wykończenie w kolorze mosiężnym (uchwyt, ramka szyby
oraz zegara)
Sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze mosiężnym
(kremowe podkładki pokręteł)
Zegar analogowy

PROGRAMY / FUNKCJE
8 funkcji pieczenia: grzałka grilla, grzałka grilla mała, grzałka dolna i górna, grzałka
grilla z obiegiem powietrza, grzałka dolna i górna z obiegiem powietrza, termoobieg,
grzałka dolna z termoobiegiem, eco
1 funkcja dodatkowa: czyszczenie parowe

PROGRAMY / FUNKCJE
6 funkcji pieczenia: grzałka dolna i górna, grzałka grilla
z obiegiem powietrza, grzałka grilla z rożnem, grzałka
dolna i górna z obiegiem powietrza, turbo, eco
2 funkcje dodatkowe: piroliza, eco-piroliza

PROGRAMY / FUNKCJE
8 funkcji pieczenia: grzałka grilla, grzałka dolna i górna,
grzałka dolna z obiegiem powietrza, grzałka grilla
z obiegiem powietrza, grzałka grilla mała z obiegiem
powietrza, grzałka dolna i górna z obiegiem powietrza,
termoobieg, turbo
2 funkcje dodatkowe: czyszczenie parowe, rozmrażanie

PROGRAMY / FUNKCJE
7 funkcji pieczenia: grzałka grilla, grzałka dolna i górna,
grzałka grilla z obiegiem powietrza, grzałka dolna
i górna z obiegiem powietrza, termoobieg, turbo, eco
1 funkcja dodatkowa: czyszczenie parowe

PROGRAMY / FUNKCJE
6 funkcji pieczenia: grzałka grilla, grzałka dolna i górna,
grzałka dolna z obiegiem powietrza, grzałka grilla
z obiegiem powietrza, grzałka dolna i górna z obiegiem
powietrza, eco

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Programator elektromechaniczny: zegar, automatyczne wyłączenie, minutnik
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektromechaniczne sterowanie temperaturą (30° – 260°C)

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Programator elektroniczny: zegar, automatyczne
wyłączenie, minutnik
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą (50° – 280°C)
Szybkie nagrzewanie piekarnika

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Programator elektromechaniczny: zegar, automatyczne
wyłączenie, minutnik
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektromechaniczne sterowanie temperaturą (50° – 250°C)

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Programator elektromechaniczny: zegar, automatyczne
wyłączenie, minutnik
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektromechaniczne sterowanie temperaturą (50° – 250°C)

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Programator elektromechaniczny: zegar, automatyczne
wyłączenie, minutnik
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektromechaniczne sterowanie temperaturą (50° – 250°C)

KOMORA WEWNĘTRZNA
Pojemność netto: 77 l
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
4 poziomy pieczenia
Oświetlenie wnętrza: 2 lampy halogenowe
Metalowe drabinki boczne
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi piekarnika
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika
Łatwy demontaż drzwi piekarnika

KOMORA WEWNĘTRZNA
Zawiasy Silent Close
Pojemność netto: 70 l
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
5 poziomów pieczenia
Oświetlenie wnętrza: 1 lampa halogenowa
Metalowe drabinki boczne
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi
piekarnika
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika
Łatwy demontaż drzwi piekarnika

KOMORA WEWNĘTRZNA
Pojemność netto: 70 l
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
5 poziomów pieczenia
Oświetlenie wnętrza: 2 lampy halogenowe
Metalowe drabinki boczne
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi
piekarnika
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika
Łatwy demontaż drzwi piekarnika

KOMORA WEWNĘTRZNA
Pojemność netto: 70 l
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
5 poziomów pieczenia
Oświetlenie wnętrza: 1 lampa halogenowa
Metalowe drabinki boczne
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi
piekarnika
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika
Łatwy demontaż drzwi piekarnika

KOMORA WEWNĘTRZNA
Pojemność netto: 70 l
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
5 poziomów pieczenia
Oświetlenie wnętrza: 1 lampa halogenowa
Metalowe drabinki boczne
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi
piekarnika
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika
Łatwy demontaż drzwi piekarnika

BEZPIECZEŃSTWO
3 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący
Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po otwarciu drzwi

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada drzwi podczas czyszczenia pirolitycznego
4 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący
Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po
otwarciu drzwi

BEZPIECZEŃSTWO
3 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący
Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po
otwarciu drzwi

BEZPIECZEŃSTWO
3 szyby
Obwodowy system chłodzący
Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po
otwarciu drzwi

BEZPIECZEŃSTWO
3 szyby
Obwodowy system chłodzący
Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po
otwarciu drzwi

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 2
Ruszt do głębokiej blachy: 1
Ruszt: 1
Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem: 1

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 2
Ruszt do głębokiej blachy: 1
Ruszt: 2
Rożen: 1
Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem: 2

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 1
Blacha emaliowana (20 mm): 1
Ruszt do głębokiej blachy: 1
Ruszt: 1
Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem: 2

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 1
Blacha emaliowana (20 mm): 1
Ruszt do głębokiej blachy: 1
Ruszt: 1
Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem: 1
Panele katalityczne: 3

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 1
Ruszt: 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A
Moc przyłączeniowa: 3,0 kW
Zabezpieczenie: 13 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A
Moc przyłączeniowa: 3,0 kW
Zabezpieczenie: 13 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A
Moc przyłączeniowa: 3,0 kW
Zabezpieczenie: 13 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A
Moc przyłączeniowa: 3,0 kW
Zabezpieczenie: 13 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A
Moc przyłączeniowa: 3,0 kW
Zabezpieczenie: 13 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

Również dostępne
SFP805PO
Kremowy,
wykończenie
w kolorze
mosiężnym

Również dostępne

Również dostępne

SF855RA

SF855PO

SF855AO

SF855AVO

Miedziany,
wykończenie
w kolorze
miedzianym
Antracytowy,
wykończenie
w kolorze
mosiężnym
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70 l

Kremowy,
wykończenie
w kolorze
mosiężnym

SF800AO

Antracytowy,
wykończenie
w kolorze
mosiężnym

SF800PO

Kremowy,
wykończenie
w kolorze
mosiężnym

Jasny brąz,
wykończenie
w kolorze
mosiężnym
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URZĄDZENIA
KOMPAKTOWE

URZĄDZENIA
KOMPAKTOWE
W ofercie ur ządzeń kompak tow ych Smeg
o wysokości 45 cm znajdują się – wyposażone
w różnego rodzaju funkcje – produkty, które można ze
sobą łączyć, przy zachowaniu spójnego i wyjątkowego
charakteru wnętrza kuchni, w której są montowane.
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URZĄDZENIA KOMPAKTOWE

RÓŻNORODNOŚĆ GOTOWANIA

wyjątkowe możliwości gotowania
Urządzenia kompaktowe są dostępne w różnych wersjach stylistycznych: Classica, Victoria, Cortina,
lub Coloniale. Będą wspaniałym wykończeniem w każdej kuchni, urządzonej zarówno w stylu
modernistycznym, jak i klasycznym.

Tra d yc yjn e g o t owanie
z użyciem pary lub mikrofali
– w zależności od modelu – piekarniki Smeg mogą
łączyć dwa różne systemy.
Połączenie tradycyjnego
gotowania z funkcją mikrofali lub pary zwiększa liczbę sposobów przygotowania potrawy.

CLASSICA

Utrządzenia do gotowania
na parze zapewniają maksymalną elastyczność użytkowania i pozwalają na
gotowanie smacznych oraz
zdrowych potraw.

VICTORIA
Wielofunkcyjne piekarniki
kompaktowe pozwalają
na szybsze i bardziej efektywne przygotowanie najbardziej skomplikowanych
potraw na różnych poziomach piekarnika.

CORTINA

Kompak tow y piekar nik
elektryczny wyposażony
w funkcję czyszczenia pirolitycznego zapewnia utrzymanie komory wewnętrznej
w idealnej czystości. Jest
to możliwe dzięki nagrzaniu komory do temperatury
500 °C. Pozwala to na usunięcie wszelkich zanieczyszczeń.

COLONIALE

3

40 l

Smeg oferuje urządzenia kompaktowe wyróżniające się funkcjonalnością oraz możliwością stworzenia
indywidualnego i unikalnego konceptu przestrzeni kuchennej. Wszystkie kompakty są wyjątkowe poprzez
swoją wydajność i nieszablonowy styl. Kolekcję urządzeń kompaktowych stanowią: chłodziarka na wino,
ekspresy do kawy, piekarniki elektryczne z funkcją pary, urządzenia do gotowania na parze, piekarniki
elektryczne z funkcją mikrofali, kuchenki mikrofalowe, piekarniki elektryczne, szuflada „Sommeliera” oraz
szuflady do podgrzewania naczyń.
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Kuchenka mikrofalowa
zn ac znie sk raca c za s
przygotowania potrawy
i pozwala zredukować
zużycie energii. Urządzenie
to jest odpowiednie do
przygotowywania potraw
bez użycia tłuszczu, zarówno do rozmrażania jak
i podgrzewania posiłków,
nie powodując zmiany ich
wyglądu.

MAKSYMALNA
POJEMNOŚĆ

KLASA EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ

3 POZIOMY W KOMORZE
PIEKARNIKA

Smeg w swojej ofercie posiada urządzenia
kompaktowe z największą pojemnością komory na rynku: 40 litrów.
Konstrukcja ta daje możliwość pr z ygotowania
potraw na trzech poziomach jednocześnie.

Klasa efektywności energetycznej A+ zapewnia
minimalne zużycie energii,
co ma korzystny wpływ na
środowisko naturalne oraz
zmniejsza koszty użytkowania.

Komora ur ządzenia
posiada trzy poziomy, co
zapewnia maksymalną
elast yczność. Pozwala
na zaoszczędzenie czasu
oraz przygotowywanie
dużych ilości jedzenia.

URZĄDZENIA
KOMPAKTOWE

maksymalna funkcjonalność

NOWE CHŁODZIARKI NA WINO

perfekcyjne połączenie

wygodne w użyciu

Wyróżniające się funkcjonalnością urządzenia kompaktowe Smeg są dostępne w różnych stylach
wzorniczych. Będą wspaniałym wykończeniem w każdej kuchni, urządzonej zarówno w stylu
modernistycznym, jak i klasycznym.

pozycja horyzontalna
Urządzenia kompaktowe Classica, Victoria, Cortina oraz Coloniale są wyjątkowe poprzez swoją
wydajność oraz styl. Ta różnorodność pozwala na zaprojektowanie kuchni marzeń.

pozycja
wertykalna
Tradycyjne piekarniki o szerokości 60 cm mogą być
połączone z różnego rodzaju urządzeniami kompaktowymi,
wertykalnie lub horyzontalnie.
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ELEKTRONICZNE STEROWANIE
TEMPERATURĄ
Dzięki wysokiej precyzji elektronicznego systemu sterowania temperatura może być ustawiona
i zachowana, nawet gdy zewnętrzna
temperatura jest zmienna, co zapewnia wysoką jakość przechowywania
wina. Temperatura w chłodziarkach
na wino Smeg może być ustalona
pomiędzy 5° a 20°C, co gwarantuje optymalne warunki dla każdego
wina.

KONTROLA ZEWNĘTRZNA
Chłodziarki na wino Smeg cechuje przyjazny w obsłudze wyświetlacz dotykowy, który znajduje się
na zewnętrznej stronie szklanych
drzwi, co daje dostęp do zmiany temperatury, wilgotności oraz
natężenia światła bez potrzeby
otwierani drzwi, zapobiegając
przed zmianą wewnętrznej temperatury, wibracjami oraz nadmierną ekspozycją win na promienie UV.

URZĄDZENIA
KOMPAKTOWE

NOWE URZĄDZENIA KOMPAKTOWE: OSOBISTY WYBÓR

OCHRONA PRZED WIBRACJAMI
Nawet najmniejsze drgania zakłócają
proces dojrzewania, poprzez zaburzenie powolnego procesu tworzenia
się osadów. W celu ochrony butelek
przed tym niekorzystnym efektem,
chłodziarki na wino Smeg są wyposażone w taki system chłodzący,
który redukuje wibracje do minimum,
a wysuwane, dębowe półki pozwalają na łatwe i bezpieczne wyjęcie
butelki z wnętrza urządzenia.

SZUFLADA „SOMMELIERA”
Wartościowa szuflada, całkowicie
zabudowana naturalnym dębowym
drewnem stanowi dopełnienie chłodziarki na wino. Szuflada skrywa profesjonalne akcesoria do wina: drewniano-stalowy korkociąg, pompkę próżniową do wina z dwoma silikonowymi
korkami, korek do wina typu Spumante,
nalewak do wina, zbierak kropel, stalowo-drewniany korek do wina musującego, szczypce do wina typu Spumante,
termometr do wina, korek do wina
czerwonego i stalowo-drewniany lejek.
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PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z FUNKCJĄ PARY

PRZERWA NA KAWĘ

Możliwość regulacji poziomu pary od 25% do 75% zapewni maksymalną elastyczność użytkowania
i pozwoli na przygotowanie smacznych i zdrowych posiłków.

INNOWACYJNY
SYSTEM POBORU
WODY
Woda jest pobierana do
wewnętrznego zbiornika
za pomocą wysuwanej
teleskopowej rurki.

WEWNĘTRZNA
KOMORA
Wewnętrzna komora
posiada zaokrąglone
rogi, które ułat wiają
spływanie skraplającej
się par y pod koniec
gotowania.

ZAWIASY
SILENT CLOSE
Ciche i łatwe zamykanie
drzwi urządzenia, możliwe dzięki nowemu systemowi amortyzacji.
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PODGRZEWANIE PARĄ
Funkcja ta pozwala na
odgrzanie wcześniej przygotowanego posiłku, przy
zachowaniu jego jakości.

DEMONTOWALNE
WEWNĘTRZNE SZKŁO
DRZWI
Wewnętrzne szkło drzwi piekarnika ma wyjątkowo gładką
powierzchnię, bez żadnych
śrub, co znacznie ułatwia
utrzymanie go w idealnej czystości.

idealny początek dnia
Dla tych, którzy lubią zapraszać gości i pić dobrą kawę, Smeg oferuje automatyczne ekspresy do kawy
do zabudowy z funkcją automatycznego cappuccino, które są łatwe w użyciu oraz robią doskonałą kawę.
Są dostępne w różnych liniach wzorniczych i kolorach, oraz perfekcyjnie łączą się z innymi urządzeniami do zabudowy
Smeg.

W ekspresie do kawy
m oż n a uż yć ka w y
mielonej lub ziarnistej
z możliwością regulacji
stopnia zmielenia ziaren kawy.

Trzy opcje wielkości oraz
pięć poziomów mocy kawy.

URZĄDZENIA
KOMPAKTOWE

zdrowy styl życia

Przy każdorazowym włączaniu i wyłączaniu urządzenie jest automatycznie
płukane gorącą wodą.

Ws z y s t k i e o f e r o w a n e
mo dele ek spresów do
kawy zostały wyposażone
w funkcję automatycznego
zaparzenia cappuccino,
dzięki której mleko zostaje
spienione bezpośrednio do
filiżanki.
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CPS315X

Ekspres do kawy, wysokość: 45 cm, Classica

Chłodziarka na wino, wysokość: 45 cm, Classica

Szuflada „Sommeliera”, wysokość: 14 cm, Classica

BLINDTEXT

CVI318X

URZĄDZENIA
KOMPAKTOWE

CMS6451X

LCD
DISPLAY

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna z powłoką zapobiegającą powstawaniu
odcisków palców
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł i srebrnych
przycisków
Wyświetlacz LCD

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna z powłoką zapobiegającą powstawaniu
odcisków palców
Otwieranie push-pull (otwieranie na prawą stronę)
Sterowanie dotykowe Touch Control
Zewnętrzny panel sterowania Touch Control
Wyświetlacz LED

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna z powłoką zapobiegającą powstawaniu
odcisków palców
Otwieranie push-pull

FUNKCJE / ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
3 poziomy ilości kawy: espresso, średnia filiżanka, duża
filiżanka
5-stopniowa regulacja mocy kawy: bardzo łagodna,
łagodna, normalna, mocna, bardzo mocna
Funkcja automatycznego cappuccino (z oddzielnym
zbiornikiem na mleko)
Funkcja gorącej wody, np. do herbaty
Możliwość przygotowania jednocześnie 2 filiżanek kawy
3-stopniowa regulacja temperatury
7-stopniowa regulacja zmielenia kawy
Możliwość stosowania kawy mielonej
Programowanie automatycznego włączenia i wyłączenia
Funkcja automatycznego czyszczenia
Funkcja automatycznego odkamieniania
Tryb stand-by

FUNKCJE / ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Podwójnie przeszklone drzwi z filtrem UV
Elektroniczne sterowanie temperaturą (5° – 20°C)
Pojemność: 18 butelek Bordeaux
Pojemność brutto: 52 l
Blokada drzwi
Alarm wzrostu temperatury i otwartych drzwi
Funkcja automatycznego odszraniania
Regulowana cyrkulacja powietrza

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Półka z dębu slawońskiego
Pompka próżniowa do wina z dwoma silikonowymi
korkami
Korek do wina musującego
Nalewak do wina z korkiem
Zbierak kropel
Stalowy korek do wina musującego
Szczypce do wina musującego
Korkociąg sommelier GHEMME
Korek do wina czerwonego
Termometr do wina
Lejek do wina z drewnianą rączką

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Zbiornik na wodę: 1,8 l
Pojemnik na kawę ziarnistą: 220 g
Oddzielny pojemnik na kawę mieloną
Pojemnik na zużytą kawę
Pojemnik na mleko
Ociekacz na skropliny
Oświetlenie LED podstawy
Prowadnice teleskopowe

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Wyprofilowany spód komory
Wyprofilowane półki z prowadnicami teleskopowymi: 2
(do butelek o średnicy max. 10 cm i wysokości max. 45 cm)
Półki wykonane z dębu slawońskiego
Oświetlenie wnętrza LED
Aktywny filtr węglowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ciśnienie: 15 bar
Moc przyłączeniowa: 1,35 kW
Zabezpieczenie: 5,6 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A+
Roczne zużycie energii elektrycznej: 107 kWh
Poziom hałasu: 43 dB(A)
Klasa klimatyczna: SN, T
Moc przyłączeniowa: 40 W
Zabezpieczenie: 0,4 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Również dostępne
CVI318XS
Stal nierdzewna, otwieranie
na lewą stronę

52
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CPR315X

CP315X

SF4395VCX1

SF4390VCX1

SF4390VX1

Szuflada do podgrzewania naczyń, wysokość: 29 cm,
Classica

Szuflada do podgrzewania naczyń, wysokość: 14 cm,
Classica

Szuflada, wysokość: 14 cm, Classica

Piekarnik elektryczny z funkcją pary, wysokość: 45 cm,
Classica

Piekarnik elektryczny z funkcją pary, wysokość: 45 cm,
Classica

Urządzenie do gotowania na parze, wysokość: 45 cm,
Classica

41 l
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LCD
DISPLAY

41 l

3

LCD
DISPLAY

41 l

3

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna z powłoką zapobiegającą powstawaniu
odcisków palców
Otwieranie push-pull

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna z powłoką zapobiegającą powstawaniu
odcisków palców
Otwieranie push-pull

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna z powłoką zapobiegającą powstawaniu
odcisków palców
Otwieranie push-pull

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna z powłoką zapobiegającą powstawaniu
odcisków palców
Uchwyt z polerowanej stali nierdzewnej
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł
Czarno-biały wyświetlacz TFT (brak języka polskiego
w menu)

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna z powłoką zapobiegającą powstawaniu
odcisków palców
Uchwyt z polerowanej stali nierdzewnej
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł
Duży i przejrzysty wyświetlacz LCD

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna z powłoką zapobiegającą powstawaniu
odcisków palców
Uchwyt z polerowanej stali nierdzewnej
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł
Duży i przejrzysty wyświetlacz LCD

FUNKCJE
Utrzymywanie potrawy w cieple
Podgrzewanie naczyń
Regeneracja potrawy
Rozmrażanie

FUNKCJE
Utrzymywanie potrawy w cieple
Podgrzewanie naczyń
Regeneracja potrawy
Rozmrażanie

FUNKCJE
Przechowywanie naczyń

PROGRAMY / FUNKCJE
20 programów automatycznych
8 funkcji pieczenia: grzałka grilla, grzałka dolna i górna,
grzałka dolna z obiegiem powietrza, grzałka grilla
z obiegiem powietrza, grzałka dolna i górna z obiegiem
powietrza, termoobieg, turbo, eco
3 funkcje pieczenia przy użyciu pary: para, para
z grzałką dolną i górną z obiegiem powietrza, para
z termoobiegiem
8 funkcji dodatkowych: czyszczenie parowe, rozmrażanie
przez podanie czasu lub wagi, podgrzewanie potrawy,
wyrastanie ciasta, szabat, utrzymywanie potrawy
w cieple, eco-oświetlenie

PROGRAMY / FUNKCJE
20 programów automatycznych
8 funkcji pieczenia: grzałka grilla, grzałka dolna i górna,
grzałka dolna z obiegiem powietrza, grzałka grilla
z obiegiem powietrza, grzałka dolna i górna z obiegiem
powietrza, termoobieg, turbo, eco
3 funkcje pieczenia przy użyciu pary: para, para
z grzałką dolną i górną z obiegiem powietrza, para
z termoobiegiem
8 funkcji dodatkowych: czyszczenie parowe, rozmrażanie
przez podanie czasu lub wagi, podgrzewanie potrawy,
wyrastanie ciasta, szabat, utrzymywanie potrawy
w cieple, eco-oświetlenie

PROGRAMY / FUNKCJE
20 programów automatycznych
1 funkcja gotowania: para
5 funkcji dodatkowych: rozmrażanie przez podanie czasu
lub wagi, podgrzewanie potrawy, wyrastanie ciasta,
eco-oświetlenie

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Mata antypoślizgowa
Regulacja temperatury w zakresie od 30° do 80°C
Pojemność netto: 21 l
Maksymalny załadunek: 51 kg

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Mata antypoślizgowa
Regulacja temperatury w zakresie od 30° do 80°C
Pojemność netto: 21 l
Maksymalny załadunek: 15 kg

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Mata antypoślizgowa
Pojemność netto: 21 l
Maksymalny załadunek: 15 kg

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Programator elektroniczny: zegar, opóźniony start,
automatyczne wyłączenie, minutnik
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą (30° – 250°C)
Szybkie nagrzewanie piekarnika
Tryb Showroom
ECO-logic: zmniejszenie zużycia energii

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Programator elektroniczny: zegar, opóźniony start,
automatyczne wyłączenie, minutnik
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą (30° – 250°C)
Szybkie nagrzewanie piekarnika
Tryb Showroom
ECO-logic: zmniejszenie zużycia energii

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Programator elektroniczny: zegar, opóźniony start,
automatyczne wyłączenie, minutnik
Sygnał dźwiękowy zakończenia gotowania
Elektroniczne sterowanie temperaturą (30° – 100°C)
Szybkie nagrzewanie urządzenia
Tryb Showroom
ECO-logic: zmniejszenie zużycia energii

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 400 W
Zabezpieczenie: 2 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 400 W
Zabezpieczenie: 2 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nie dotyczy

KOMORA WEWNĘTRZNA
Zawiasy Silent Close
Pojemność netto: 41 l
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
3 poziomy pieczenia
Oświetlenie wnętrza: 1 lampa halogenowa
Metalowe drabinki boczne
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi
piekarnika
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika
Łatwy demontaż drzwi piekarnika

KOMORA WEWNĘTRZNA
Zawiasy Silent Close
Pojemność netto: 41 l
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
3 poziomy pieczenia
Oświetlenie wnętrza: 1 lampa halogenowa
Metalowe drabinki boczne
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi
piekarnika
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika
Łatwy demontaż drzwi piekarnika

KOMORA WEWNĘTRZNA
Zawiasy Silent Close
Pojemność netto: 41 l
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
3 poziomy gotowania na parze
Oświetlenie wnętrza: 1 lampa halogenowa
Metalowe drabinki boczne
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi
urządzenia
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi urządzenia
Łatwy demontaż drzwi urządzenia

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa
3 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący
Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po
otwarciu drzwi

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa
3 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący
Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po
otwarciu drzwi

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa
3 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący
Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po
otwarciu drzwi

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Perforowana, głęboka blacha ze stali nierdzewnej (40 mm): 1
Blacha ze stali nierdzewnej (20 mm): 1
Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 1
Ruszt do głębokiej blachy: 1
Ruszt: 1
Gąbka: 1
Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem: 1

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Perforowana, głęboka blacha ze stali nierdzewnej (40 mm): 1
Blacha ze stali nierdzewnej (20 mm): 1
Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 1
Ruszt do głębokiej blachy: 1
Ruszt: 1
Gąbka: 1

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Perforowana, głęboka blacha ze stali nierdzewnej (40 mm): 1
Blacha ze stali nierdzewnej (20 mm): 1
Gąbka: 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A+
Moc przyłączeniowa: 3,1 kW
Zabezpieczenie: 14 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A+
Moc przyłączeniowa: 3,1 kW
Zabezpieczenie: 14 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 2,1 kW
Zabezpieczenie: 10 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

URZĄDZENIA
KOMPAKTOWE

CR329X

55

SF4390MCX

SFP4390XPZ

Piekarnik elektryczny z funkcją mikrofali, wysokość: 45 cm,
Classica

Piekarnik elektryczny z funkcją mikrofali, wysokość: 45 cm,
Classica

Piekarnik elektryczny z czyszczeniem pirolitycznym,
funkcja „Pizza”, wysokość: 45 cm, Classica

40 l
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DISPLAY

40 l

3

LCD
DISPLAY

36 l

3

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna z powłoką zapobiegającą powstawaniu
odcisków palców
Uchwyt z polerowanej stali nierdzewnej
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł
Czarno-biały wyświetlacz TFT (brak języka polskiego w menu)

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna z powłoką zapobiegającą powstawaniu
odcisków palców
Uchwyt z polerowanej stali nierdzewnej
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł
Duży i przejrzysty wyświetlacz LCD

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna z powłoką zapobiegającą powstawaniu
odcisków palców
Uchwyt z polerowanej stali nierdzewnej
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł
Duży i przejrzysty wyświetlacz LCD

PROGRAMY / FUNKCJE
20 programów automatycznych
8 funkcji pieczenia: grzałka grilla, grzałka dolna i górna,
grzałka dolna z obiegiem powietrza, grzałka grilla
z obiegiem powietrza, grzałka dolna i górna z obiegiem
powietrza, termoobieg, turbo, eco
3 funkcje pieczenia przy użyciu mikrofali: mikrofale,
mikrofale z grzałką dolną i górną z obiegiem powietrza,
mikrofala z termoobiegiem
9 funkcji dodatkowych: czyszczenie parowe, rozmrażanie
przez podanie czasu lub wagi, podgrzewanie potrawy,
wyrastanie ciasta, szabat, utrzymywanie potrawy
w cieple, eco-oświetlenie, szybki start

PROGRAMY / FUNKCJE
20 programów automatycznych
8 funkcji pieczenia: grzałka grilla, grzałka dolna i górna,
grzałka dolna z obiegiem powietrza, grzałka grilla z
obiegiem powietrza, grzałka dolna i górna z obiegiem
powietrza, termoobieg, turbo, eco
3 funkcje pieczenia przy użyciu mikrofali: mikrofale,
mikrofale z grzałką dolną i górną z obiegiem powietrza,
mikrofale z termoobiegiem
9 funkcji dodatkowych: czyszczenie parowe, rozmrażanie
przez podanie czasu lub wagi, podgrzewanie potrawy,
wyrastanie ciasta, szabat, utrzymywanie potrawy w
cieple, eco-oświetlenie, szybki start

PROGRAMY / FUNKCJE
20 programów automatycznych
10 funkcji pieczenia: grzałka dolna, grzałka grilla,
grzałka dolna i górna, grzałka dolna z obiegiem
powietrza, grzałka grilla z obiegiem powietrza, grzałka
dolna i górna z obiegiem powietrza, termoobieg, turbo,
eco, pizza
8 funkcji dodatkowych: piroliza, eco-piroliza, rozmrażanie
przez podanie czasu lub wagi, wyrastanie ciasta, szabat,
utrzymywanie potrawy w cieple, eco-oświetlenie

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Programator elektroniczny: zegar, opóźniony start,
automatyczne wyłączenie, minutnik
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą (30° – 250°C)
Szybkie nagrzewanie piekarnika
Tryb Showroom
ECO-logic: zmniejszenie zużycia energii

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Programator elektroniczny: zegar, opóźniony start,
automatyczne wyłączenie, minutnik
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą (30° – 250°C)
Szybkie nagrzewanie piekarnika
Tryb Showroom
ECO-logic: zmniejszenie zużycia energii

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Programator elektroniczny: zegar, opóźniony start,
automatyczne wyłączenie, minutnik
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą (30° – 250°C)
Szybkie nagrzewanie piekarnika
Tryb Showroom
ECO-logic: zmniejszenie zużycia energii

KOMORA WEWNĘTRZNA
Zawiasy Silent Close
Pojemność netto: 40 l
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
3 poziomy pieczenia
Oświetlenie wnętrza: 2 lampy halogenowe
Metalowe drabinki boczne

KOMORA WEWNĘTRZNA
Zawiasy Silent Close
Pojemność netto: 40 l
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
3 poziomy pieczenia
Oświetlenie wnętrza: 2 lampy halogenowe
Metalowe drabinki boczne

KOMORA WEWNĘTRZNA
Zawiasy Silent Close
Pojemność netto: 36 l
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
3 poziomy pieczenia
Oświetlenie wnętrza: 1 lampa halogenowa
Metalowe drabinki boczne
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi
piekarnika
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika
Łatwy demontaż drzwi piekarnika

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa
3 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący
Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po
otwarciu drzwi

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa
3 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący
Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po
otwarciu drzwi

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa
Blokada drzwi podczas czyszczenia pirolitycznego
4 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący
Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po
otwarciu drzwi

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Szklana taca: 1
Ruszt do szklanej tacy: 1
Ruszt: 1
Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem: 1

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Szklana taca: 1
Ruszt do szklanej tacy: 1
Ruszt: 1

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 1
Ruszt do głębokiej blachy: 1
Ruszt: 1
Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem: 1
Akcesoria do pizzy: 1 kamień, 1 łopata

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 3,1 kW
Zabezpieczenie: 14 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 3,1 kW
Zabezpieczenie: 14 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A+
Moc przyłączeniowa: 3,1 kW
Zabezpieczenie: 14 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

URZĄDZENIA
KOMPAKTOWE

SF4395MCX

57

SF4309MX

MP6322X

Kuchenka mikrofalowa, wysokość: 45 cm, Classica

Kuchenka mikrofalowa, wysokość: 45 cm, Classica

Kuchenka mikrofalowa, wysokość: 39 cm, Classica

LCD
DISPLAY
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40 l
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LCD
DISPLAY

40 l

3

22 l

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna z powłoką zapobiegającą powstawaniu
odcisków palców
Uchwyt z polerowanej stali nierdzewnej
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł
Duży i przejrzysty wyświetlacz LCD

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna z powłoką zapobiegającą powstawaniu
odcisków palców
Uchwyt z polerowanej stali nierdzewnej
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł
Duży i przejrzysty wyświetlacz LCD

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna z powłoką zapobiegającą powstawaniu
odcisków palców
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł
Wyświetlacz LED
Drzwi otwierane na lewą stronę

PROGRAMY / FUNKCJE
3 funkcje pieczenia: mikrofale, grzałka grilla, mikrofale z
grzałką grilla
6 funkcji dodatkowych: rozmrażanie przez podanie czasu
lub wagi, podgrzewanie potrawy, baker, eco-oświetlenie,
szybki start

PROGRAMY / FUNKCJE
3 funkcje pieczenia: mikrofale, grzałka grilla, mikrofale z
grzałką grilla
5 funkcji dodatkowych: rozmrażanie przez podanie czasu
lub wagi, podgrzewanie potrawy, eco-oświetlenie, szybki
start

PROGRAMY / FUNKCJE
3 funkcje pieczenia: mikrofale, grzałka grilla, mikrofale z
grzałką grilla
3 funkcje dodatkowe: rozmrażanie przez podanie czasu
lub wagi, pizza

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Programator elektroniczny: zegar, opóźniony start,
automatyczne wyłączenie, minutnik
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą (50° – 250°C)
Tryb Showroom
ECO-logic: zmniejszenie zużycia energii

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Programator elektroniczny: zegar, opóźniony start,
automatyczne wyłączenie, minutnik
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą (50° – 250°C)
Tryb Showroom
ECO-logic: zmniejszenie zużycia energii

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Programator elektroniczny: zegar, opóźniony start,
automatyczne wyłączenie, minutnik
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektroniczne sterowanie
Tryb Showroom

KOMORA WEWNĘTRZNA
Zawiasy Silent Close
Pojemność netto: 40 l
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
3 poziomy pieczenia
Oświetlenie wnętrza: 1 lampa halogenowa
Metalowe drabinki boczne

KOMORA WEWNĘTRZNA
Pojemność netto: 40 l
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
3 poziomy pieczenia
Oświetlenie wnętrza: 1 lampa halogenowa
Metalowe drabinki boczne

KOMORA WEWNĘTRZNA
Pojemność netto: 22 l
Stal nierdzewna
Oświetlenie wnętrza: 1 lampa standardowa
Powierzchnia bez talerza obrotowego

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa
3 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący
Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po
otwarciu drzwi

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa
3 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący
Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po
otwarciu drzwi

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa
2 szyby
Obwodowy system chłodzący
Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po
otwarciu drzwi

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Specjalne naczynie do pieczenia: 1
Ruszt : 1

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Ruszt: 1

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Taca: 1
Zamawiane osobno:
- specjalny talerz KITPLATE
- zestaw akcesoriów do zabudowy w słupku KITMP38

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 3,3 kW
Zabezpieczenie: 15 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 3,3 kW
Zabezpieczenie: 15 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 2,5 kW
Zabezpieczenie: 11 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz

URZĄDZENIA
KOMPAKTOWE

EINBAU-

SF4390MX
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SF4920MCP1

CPR915X

Piekarnik elektryczny z funkcją pary, wysokość: 45 cm,
Victoria

Piekarnik elektryczny z funkcją mikrofali, wysokość: 45 cm,
Victoria

Szuflada do podgrzewania naczyń, wysokość: 14 cm,
Victoria

LCD
DISPLAY

3

LCD
DISPLAY

40 l

3

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Biały
Uchwyt z polerowanej stali nierdzewnej
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł
Duży i przejrzysty wyświetlacz LCD

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Kremowy
Uchwyt z polerowanej stali nierdzewnej
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł
Duży i przejrzysty wyświetlacz LCD

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna
Otwieranie push-pull

PROGRAMY / FUNKCJE
20 programów automatycznych
8 funkcji pieczenia: grzałka grilla, grzałka dolna i górna,
grzałka dolna z obiegiem powietrza, grzałka grilla
z obiegiem powietrza, grzałka dolna i górna z obiegiem
powietrza, termoobieg, turbo, eco
3 funkcje pieczenia przy użyciu pary: para, para
z grzałką dolną i górną z obiegiem powietrza, para
z termoobiegiem
8 funkcji dodatkowych: czyszczenie parowe, rozmrażanie
przez podanie czasu lub wagi, podgrzewanie potrawy,
wyrastanie ciasta, szabat, utrzymywanie potrawy
w cieple, eco-oświetlenie

PROGRAMY / FUNKCJE
20 programów automatycznych
8 funkcji pieczenia: grzałka grilla, grzałka dolna i górna,
grzałka dolna z obiegiem powietrza, grzałka grilla
z obiegiem powietrza, grzałka dolna i górna z obiegiem
powietrza, termoobieg, turbo, eco
3 funkcje pieczenia przy użyciu mikrofali: mikrofale,
mikrofale z grzałką dolną i górną z obiegiem powietrza,
mikrofale z termoobiegiem
9 funkcji dodatkowych: czyszczenie parowe, rozmrażanie
przez podanie czasu lub wagi, podgrzewanie potrawy,
wyrastanie ciasta, szabat, utrzymywanie potrawy
w cieple, eco-oświetlenie, szybki start

FUNKCJE
Utrzymywanie potrawy w cieple
Podgrzewanie naczyń
Regeneracja potrawy
Rozmrażanie

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Programator elektroniczny: zegar, opóźniony start,
automatyczne wyłączenie, minutnik
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą (30° – 250°C)
Szybkie nagrzewanie piekarnika
Tryb Showroom
ECO-logic: zmniejszenie zużycia energii

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Programator elektroniczny: zegar, opóźniony start,
automatyczne wyłączenie, minutnik
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą (30° – 250°C)
Szybkie nagrzewanie piekarnika
Tryb Showroom
ECO-logic: zmniejszenie zużycia energii

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Mata antypoślizgowa
Regulacja temperatury w zakresie od 30° do 80°C
Pojemność netto: 21 l
Maksymalny załadunek: 15 kg

KOMORA WEWNĘTRZNA
Zawiasy Silent Close
Pojemność netto: 41 l
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
3 poziomy pieczenia
Oświetlenie wnętrza: 1 lampa halogenowa
Metalowe drabinki boczne
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi
piekarnika
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika
Łatwy demontaż drzwi piekarnika

KOMORA WEWNĘTRZNA
Zawiasy Silent Close
Pojemność netto: 40 l
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
3 poziomy pieczenia
Oświetlenie wnętrza: 2 lampy halogenowe
Metalowe drabinki boczne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 400 W
Zabezpieczenie: 2 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa
3 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący
Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po
otwarciu drzwi

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa
3 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący
Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po
otwarciu drzwi

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Perforowana, głęboka blacha ze stali nierdzewnej (40 mm): 1
Blacha ze stali nierdzewnej (20 mm): 1
Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 1
Ruszt do głębokiej blachy: 1
Ruszt: 1
Gąbka: 1

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Szklana taca: 1
Ruszt do szklanej tacy: 1
Ruszt: 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A+
Moc przyłączeniowa: 3,1 kW
Zabezpieczenie: 14 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 3,1 kW
Zabezpieczenie: 14 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

Również dostępne
SF4920VCN1
Czarny
SF4920VCX1
Stal nierdzewna
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41 l

URZĄDZENIA
KOMPAKTOWE

EINBAU-

SF4920VCB1

SF490VCP1
Kremowy

Również dostępne
SF4920MCN1
Czarny

Również dostępne
CPR915N
Czarny

CPR915B
Biały

CPR915P
Kremowy

SF4920MCB1
Biały

SF4920MCX1
Stal nierdzewna
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CPR715P

CMS8451A

Kuchenka mikrofalowa, wysokość: 45 cm, Cortina

Szuflada do podgrzewania naczyń, wysokość: 14 cm,
Cortina

Ekspres do kawy, wysokość: 45 cm, Cortina / Coloniale

40 l

URZĄDZENIA
KOMPAKTOWE

EINBAU-

SF4750MPO

LCD

3

DISPLAY

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Kremowy
Wykończenie z mosiądzu (uchwyt, podkładki pokręteł,
ramka szyby oraz zegara, logo)
Sterowanie za pomocą pokręteł kremowych
Zegar analogowy

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Kremowy
Otwieranie push-pull

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Antracytowy
Wykończenie w kolorze mosiężnym (ramka wyświetlacza,
logo)
Sterowanie za pomocą pokręteł i przycisków w kolorze
mosiężnym (antracytowe podkładki pokręteł)
Wyświetlacz LCD

PROGRAMY / FUNKCJE
3 funkcje pieczenia: mikrofale, grzałka grilla, mikrofale
z grzałką grilla
5 funkcji dodatkowych: rozmrażanie przez podanie czasu
lub wagi, podgrzewanie potrawy, baker, szybki start

FUNKCJE
Utrzymywanie potrawy w cieple
Podgrzewanie naczyń
Regeneracja potrawy
Rozmrażanie

FUNKCJE / ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
3 poziomy ilości kawy: espresso, średnia filiżanka, duża
filiżanka
5-stopniowa regulacja mocy kawy: bardzo łagodna,
łagodna, normalna, mocna, bardzo mocna
Funkcja automatycznego cappuccino (z oddzielnym
zbiornikiem na mleko)
Funkcja gorącej wody, np. do herbaty
Możliwość przygotowania jednocześnie 2 filiżanek kawy
3-stopniowa regulacja temperatury
7-stopniowa regulacja zmielenia kawy
Możliwość stosowania kawy mielonej
Programowanie automatycznego włączenia i wyłączenia
Funkcja automatycznego czyszczenia
Funkcja automatycznego odkamieniania
Tryb stand-by

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Programator elektroniczny: zegar, opóźniony start,
automatyczne wyłączenie, minutnik
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą (50° – 250°C)
Szybkie nagrzewanie piekarnika
Tryb Showroom
ECO-logic: zmniejszenie zużycia energii

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Mata antypoślizgowa
Regulacja temperatury w zakresie od 30° do 80°C
Pojemność netto: 21 l
Maksymalny załadunek: 15 kg

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Zbiornik na wodę: 1,8 l
Pojemnik na kawę ziarnistą: 220 g
Oddzielny pojemnik na kawę mieloną
Pojemnik na zużytą kawę
Pojemnik na mleko
Ociekacz na skropliny
Oświetlenie LED podstawy
Prowadnice teleskopowe

KOMORA WEWNĘTRZNA
Zawiasy Silent Close
Pojemność netto: 40 l
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
3 poziomy pieczenia
Oświetlenie wnętrza: 1 lampa halogenowa
Metalowe drabinki boczne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 400 W
Zabezpieczenie: 2 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
MMC745PO: zestaw pokręteł Cortina w kolorze
kremowym (podkładki pokręteł i przyciski w kolorze
mosiężnym)
MMC745AO: zestaw pokręteł Cortina w kolorze
antracytowym (podkładki pokręteł i przyciski w kolorze
mosiężnym)

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa
3 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący
Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po
otwarciu drzwi

Również dostępne
CPR715A

Antracytowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ciśnienie: 15 bar
Moc przyłączeniowa: 1,35 kW
Zabezpieczenie: 5,6 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz
Również dostępne
CMS8451P

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Specjalne naczynie do pieczenia: 1
Ruszt : 1

Kremowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 3,3 kW
Zabezpieczenie: 15 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Również dostępne
SF4750MBS
Biały,
wykończenie
w kolorze
postarzanego
srebra
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SF4750MAO
Antracytowy,
wykończenie
w kolorze
mosiężnym
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MP822PO

CPR815A

Kuchenka mikrofalowa, wysokość: 45 cm, Coloniale

Kuchenka mikrofalowa, wysokość: 39 cm, Coloniale

Szuflada do podgrzewania naczyń, wysokość: 14 cm,
Coloniale

40 l

3

URZĄDZENIA
KOMPAKTOWE

URZĄDZENIA
EINBAUKOMPAKTOWE

SF4800MPO

22 l

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Kremowy
Wykończenie w kolorze mosiężnym (uchwyt, ramka szyby
oraz zegara, logo)
Sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze mosiężnym
(kremowe podkładki pokręteł)
Zegar analogowy

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Kremowy
Wykończenie w kolorze mosiężnym (uchwyt, ramka szyby
oraz zegara, logo)
Sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze mosiężnym
(kremowe podkładki pokręteł)
Wyświetlacz LED
Drzwi otwierane na lewą stronę

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Antracytowy
Otwieranie push-pull

PROGRAMY / FUNKCJE
3 funkcje pieczenia: mikrofale, grzałka grilla, mikrofale
z grzałką grilla
5 funkcji dodatkowych: rozmrażanie przez podanie czasu
lub wagi, podgrzewanie potrawy, baker, szybki start

PROGRAMY / FUNKCJE
3 funkcje pieczenia: mikrofale, grzałka grilla, mikrofale z
grzałką grilla
3 funkcje dodatkowe: rozmrażanie przez podanie czasu
lub wagi, pizza

FUNKCJE
Utrzymywanie potrawy w cieple
Podgrzewanie naczyń
Regeneracja potrawy
Rozmrażanie

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Programator elektroniczny: zegar, opóźniony start,
automatyczne wyłączenie, minutnik
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą (50° – 250°C)
Szybkie nagrzewanie piekarnika
Tryb Showroom
ECO-logic: zmniejszenie zużycia energii

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Programator elektroniczny: zegar, opóźniony start,
automatyczne wyłączenie, minutnik
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektroniczne sterowanie
Tryb Showroom

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Mata antypoślizgowa
Regulacja temperatury w zakresie od 30° do 80°C
Pojemność netto: 21 l
Maksymalny załadunek: 15 kg

KOMORA WEWNĘTRZNA
Zawiasy Silent Close
Pojemność netto: 40 l
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
3 poziomy pieczenia
Oświetlenie wnętrza: 2 lampy halogenowe
Metalowe drabinki boczne

KOMORA WEWNĘTRZNA
Pojemność netto: 22 l
Stal nierdzewna
Oświetlenie wnętrza: 1 lampa standardowa
Powierzchnia bez talerza obrotowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 400 W
Zabezpieczenie: 2 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa
3 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący
Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po
otwarciu drzwi

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa
2 szyby
Obwodowy system chłodzący
Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po
otwarciu drzwi

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Specjalne naczynie do pieczenia: 1
Ruszt : 1

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Taca: 1
Zamawiane osobno:
- specjalny talerz KITPLATE
- zestaw akcesoriów do zabudowy w słupku KITMP38

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 3,3 kW
Zabezpieczenie: 15 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 2,5 kW
Zabezpieczenie: 11 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz

Również dostępne
CPR815P
Kremowy

Również dostępne
SF4800MAO
Antracytowy,
wykończenie
w kolorze
mosiężnym
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PŁYTY
KUCHENNE

PŁYTY
KUCHENNE
Pł yt y kuchenne Smeg są połączeniem designu,
innowacyjnej technologii oraz łatwości użytkowania.
Duża różnorodność modeli wpasuje się w każdą
przestrzeń kuchenną, od klasycznej po nowoczesną.
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PŁYTY KUCHENNE

PŁYTY
KUCHENNE

różnorodność i harmonia

CLASSICA

CORTINA

68

VICTORIA

Płyty kuchenne Smeg są znane z wysokiej jakości materiałów wykorzystanych
do ich produkcji. Ta ekskluzywna kolekcja spełni oczekiwania nawet najbardziej
wymagającego użytkownika. Elegancka stal nierdzewna przyciąga wzrok,
podczas gdy wyrafinowane wykorzystanie szkła zaskakuje swoją wyjątkowością,
sprawiając, że płyta zajmuje centralne miejsce w kuchni.

COLONIALE
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RODZAJE PŁYT KUCHENNYCH

design i technologia

PŁYTY
KUCHENNE

funkcjonalność

PŁYTY KUCHENNE

Optymalna odległość pomiędzy

Tradycyjne ustawienie

palnikami

palników

SZLIFOWANA KRAWĘDŹ
Wykończenie, które dodaje elegancji i praktyczności
płytom elektrycznym.

PROSTA KRAWĘDŹ
Idealne rozwiązanie do
montażu płyty, w sposób
tradycyjny, jak i na równi
z blatem.

Z RAMKĄ
Różne wykończenie ram
daje możliwość optymalnego łączenia urządzeń
z różnych kategorii, tak
aby stworzyły wyjątkową
całość.

ZABEZPIECZENIE
PRZECIWWYPŁYWOWE
GAZU
Specjalny system bezpieczeństwa odcina dopływ
gazu, gdy płomień zgaśnie. W tym przypadku
zawór dopływu gazu jest
natychmiast blokowany,
niezależnie od położenia
pokrętła.

PALNIK
ULTRASZYBKI
Te palniki oferują podwyższoną moc w 3 różnych
konfiguracjach: palnik
z potrójnym lub podwójnym płomieniem, sterowane jednym pokrętłem.
W ofercie są też dostępne
wersje z dwoma pokrętłami, które umożliwiają
elastyczne sterowanie palnikiem.

RUSZTY
ŻELIWNE
Smeg oferuje płyty gazowe z trzema rodzajami
rusztów: żeliwne, emaliowane oraz ze stali nierdzewnej.

różnorodność rozmiarów
PŁYTY Z SERII DOMINO
Szerokość: 31 cm

PŁYTY TRADYCYJNE
Szerokość: od 59,5 cm do 90 cm

różnorodne techniki grzania

PŁYTA GAZOWA

PŁYTA INDUKCYJNA

PŁYTA CERAMICZNA

Idealne rozwiązanie dla kuchni w każdym stylu. Smeg oferuje szeroki wybór płyt gazowych, indukcyjnych,
gazowo-indukcyjnych i ceramicznych, które idealnie dopasują się do piekarników, z szerokim wyborem
kolorów, rozmiarów i kształtów.
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7171

wydajna technologia
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INDUKCJA

CERAMIKA

Pole magnet yc zne nie
zostaje aktywowane do
momentu, w którym strefa grzejna nie wejdzie
w bezpośredni kontak t
z dnem naczynia. Dzięki
temu ogrzewanie wyłącza
się automatycznie w chwili
zdjęcia naczynia ze strefy
grzejnej. Potwierdza to fakt,
iż płyty indukcyjne są najbezpieczniejsze w użytkowaniu, a w szczególności
w otoczeniu ludzi starszych
i dzieci.

Pł yt y ceramiczne łączą
w sobie doskonałe parametry techniczne i maksimum
praktyczności. Gwarancja
jakości i bezpieczeństwa
jest zapewniona poprzez
zastosowanie najlepszych
materiałów i ścisłą kontrolę
podczas procesu produkcji.

STREFA
MULTIZONE

POWIĘKSZONE STREFY
GRZEJNE

Kolekcja p ł y t indukcyjnych została powiększona
o modele z MultiZone,
gdzie strefa grzejna posiada dokładną średnicę do
umieszczenia naczynia.
Płyty zostały wyposażone
w dwie prostokątne strefy
grzejne, zarówno po prawej, jak i lewej stronie,
które można przekształcać
w jedną dużą strefę. Każda
z tych stref automatycznie
przystosowuje się do rozmiaru i położenia naczynia,
zapewniając tym samym
najb ardziej efek t y wne
wykorzystanie urządzenia

Wybrane płyty ceramiczne posiadają poszerzone
strefy grzania o różnych
kształtach, okrągłym lub
owalnym. Przedstawione
rozwiązania pozwalają na
większą swobodę w przygotowywaniu różnorodnych
i wymagających potraw.
Zakres mocy poszczególnych stref grzejnych waha
się od 0,8 kW do 2,7 kW.
Ponadto w ofercie Smeg
znajdują się płyty z gigantyczną strefą grzejną, tak
aby zapewnić maksymalną
wszechstronność.

PŁYTY INDUKCYJNE

imponująca funkcjonalność
P
FUNKCJA
ROZTAPIANIA
Opcja niskiego poziomu
mocy, poniżej 60°C jest
idealna do roztapiania
czekolady czy masła.
Może być również wykorzystana do utrzymywania potrawy w cieple.

BOOSTER (P)
Funkcja Booster pozwala
na zagotowanie wody
lub podgrzanie dowolnej
potrawy, z maksymalnym, dostępnym poziomem mocy w bardzo
krótkim czasie.

STEROWANIE
SUWAKOWE
Wybrane modele płyt
indukcyjnych posiadają
dot ykowe sterowanie
suwakowe, które umożliwia płynny i dokładny
wybór mocy.

TIMER
Większość modeli płyt
indukcyjnych oraz ceramicznych posiada Timer,
który programuje czas
gotowania i w yłącza
płytę po jego zakończeniu.

PŁYTY
KUCHENNE

ELEKTRYCZNA ALTERNATYWA

kW ECO

logic

ECO-LOGIC
Opcja ECO-logic ogranicza całkowite zużycie
energii, dlatego w tym
samym czasie można
stosować zarówno płytę
kuchenną, jak i inne urządzenia.

SZYBKI START
Wybranie funkcji szybkiego startu pozwoli na
uzyskanie żądanej temperatury w bardzo krótkim czasie, gdyż strefa
grzejna będzie pracowała z maksymalną dostępną mocą.
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PV375CN

PV364LCN

PX375L

PX375

PX364L

Płyta gazowa, szerokość: 90 cm, Classica

Płyta gazowa, szerokość: 75 cm, Classica

Płyta gazowa, szerokość: 65 cm, Classica

Płyta gazowa, szerokość: 72,5 cm, Classica

Płyta gazowa, szerokość: 72.5 cm, Classica

Płyta gazowa, szerokość: 60 cm, Classica

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Czarne szkło ceramiczne
Prosta krawędź
Ruszty żeliwne
Palniki wykonane z mosiądzu
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Czarne szkło ceramiczne
Prosta krawędź
Ruszty żeliwne
Palniki wykonane z mosiądzu
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Czarne szkło ceramiczne
Prosta krawędź
Ruszty żeliwne
Palniki wykonane z mosiądzu
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna
Ruszty żeliwne
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna
Ruszty żeliwne
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna
Ruszty żeliwne
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle

STREFY GRZEJNE
5 palników gazowych:
Lewy (ultraszybki): 6,00 kW
Tylny centralny: 1,70 kW
Przedni centralny: 1,70 kW
Prawy tylny: 2,60 kW
Prawy przedni: 1,10 kW

STREFY GRZEJNE
5 palników gazowych:
Lewy przedni: 1,10 kW
Lewy tylny: 1,70 kW
Centralny (ultraszybki): 4,20 kW
Prawy tylny: 2,60 kW
Prawy przedni: 1,10 kW

STREFY GRZEJNE
4 palniki gazowe:
Lewy: 3,00 kW
Centralny tylny: 1,70 kW
Centralny przedni: 1,10 kW
Prawy: 2,60 kW

STREFY GRZEJNE
5 palników gazowych:
Lewy (ultraszybki, podwójny): 4,20 kW
Tylny centralny: 1,10 kW
Przedni centralny: 1,80 kW
Prawy tylny: 2,60 kW
Prawy przedni: 1,80 kW

STREFY GRZEJNE
5 palników gazowych:
Lewy przedni: 1,10 kW
Lewy tylny: 2,60 kW
Centralny (ultraszybki): 4,00 kW
Prawy tylny: 1,80 kW
Prawy przedni: 1,80 kW

STREFY GRZEJNE
4 palniki gazowe:
Lewy (ultraszybki): 3,50 kW
Centralny tylny: 1,80 kW
Centralny przedni: 1,10 kW
Prawy: 2,60 kW

BEZPIECZEŃSTWO
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

BEZPIECZEŃSTWO
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

BEZPIECZEŃSTWO
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

BEZPIECZEŃSTWO
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

BEZPIECZEŃSTWO
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

BEZPIECZEŃSTWO
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Żeliwna podstawka na WOK
Zamienne dysze do gazu: G30

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Żeliwna podstawka na WOK
Zamienne dysze do gazu G30

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Zamienne dysze do gazu G30

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Zamienne dysze do gazu: G30

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Zamienne dysze do gazu: G30

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Zamienne dysze do gazu: G30

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Płyta ustawiona na gaz: G20
Moc przyłączeniowa: 1 W
Moc przyłączeniowa gazu: 13,10 kW
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Płyta ustawiona na gaz: G20
Moc przyłączeniowa: 1 W
Moc przyłączeniowa gazu: 10,70 kW
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Płyta ustawiona na gaz: G20
Moc przyłączeniowa: 1 W
Moc przyłączeniowa gazu: 8,40 kW
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Płyta ustawiona na gaz: G20
Moc przyłączeniowa: 1 W
Moc przyłączeniowa gazu: 11,50 kW
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Płyta ustawiona na gaz: G20
Moc przyłączeniowa: 1 W
Moc przyłączeniowa gazu: 11,30 kW
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Płyta ustawiona na gaz: G20
Moc przyłączeniowa: 1 W
Moc przyłączeniowa gazu: 9,00 kW
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

PŁYTY
KUCHENNE

PV395LCN
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PGF75-4

PGF64-4

SE775GH5

SE70SGH-5

SER60SGH3

Płyta gazowa, szerokość: 87 cm, Classica

Płyta gazowa, szerokość: 72 cm, Classica

Płyta gazowa, szerokość: 62 cm, Classica

Płyta gazowa, szerokość: 68,5 cm, Classica

Płyta gazowa, szerokość: 68,5 cm, Classica

Płyta gazowa, szerokość: 60 cm, Classica

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna
Ruszty żeliwne
Ultraniski profil - 3 mm
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna
Ruszty żeliwne
Ultraniski profil - 3 mm
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna
Ruszty żeliwne
Ultraniski profil - 3 mm
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna
Ruszty żeliwne
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna
Ruszty żeliwne
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna
Ruszty żeliwne
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle

STREFY GRZEJNE
5 palników gazowych:
Lewy tylny: 1,75 kW
Lewy przedni: 1,75 kW
Centralny (ultraszybki): 3,90 kW
Prawy tylny: 1,75 kW
Prawy przedni: 1,05 kW

STREFY GRZEJNE
5 palników gazowych:
Lewy tylny: 1,75 kW
Lewy przedni: 1,05 kW
Centralny (ultraszybki): 3,90 kW
Prawy tylny: 1,75 kW
Prawy przedni: 1,05 kW

STREFY GRZEJNE
4 palniki gazowe:
Lewy (ultraszybki): 3,90 kW
Centralny przedni: 1,05 kW
Centralny tylny: 1,05 kW
Prawy: 2,50 kW

STREFY GRZEJNE
5 palników gazowych:
Lewy (ultraszybki, podwójny): 3,90 kW
Tylny centralny: 1,10 kW
Przedni centralny: 1,10 kW
Prawy tylny: 2,60 kW
Prawy przedni: 1,70 kW

STREFY GRZEJNE
5 palników gazowych:
Lewy tylny: 2,60 kW
Lewy przedni: 1,10 kW
Centralny (ultraszybki, podwójny): 5,00 (3,90 + 1,10) kW
Prawy tylny: 1,70 kW
Prawy przedni: 1,70 kW

STREFY GRZEJNE
4 palniki gazowe:
Lewy (ultraszybki): 3,90 kW
Centralny tylny: 1,70 kW
Centralny przedni: 1,10 kW
Prawy: 2,60 kW

BEZPIECZEŃSTWO
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

BEZPIECZEŃSTWO
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

BEZPIECZEŃSTWO
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

BEZPIECZEŃSTWO
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

BEZPIECZEŃSTWO
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

BEZPIECZEŃSTWO
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Żeliwna podstawka na WOK
Zamienne dysze do gazu G30

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Żeliwna podstawka na WOK
Zamienne dysze do gazu G30

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Żeliwna podstawka na WOK
Zamienne dysze do gazu G30

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Zamienne dysze do gazu G30

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Zamienne dysze do gazu G30

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Zamienne dysze do gazu G30

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Płyta ustawiona na gaz: G20
Moc przyłączeniowa: 1 W
Moc przyłączeniowa gazu: 10,20 kW
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Płyta ustawiona na gaz: G20
Moc przyłączeniowa: 1 W
Moc przyłączeniowa gazu: 10,20 kW
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Płyta ustawiona na gaz: G20
Moc przyłączeniowa: 1 W
Moc przyłączeniowa gazu: 8,50 kW
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Płyta ustawiona na gaz: G20
Moc przyłączeniowa: 1 W
Moc przyłączeniowa gazu: 10,40 kW
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Płyta ustawiona na gaz: G20
Moc przyłączeniowa: 1 W
Moc przyłączeniowa gazu: 12,10 kW
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Płyta ustawiona na gaz: G20
Moc przyłączeniowa: 1 W
Moc przyłączeniowa gazu: 9,30 kW
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

PŁYTY
KUCHENNE

PGF95-4
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Płyta gazowa, szerokość: 68,5 cm, Victoria

Płyta gazowa, szerokość: 59,5 cm, Victoria

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Czarny
Ruszty żeliwne
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł (podkładki
w kolorze czarnym)
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Kremowy
Ruszty żeliwne
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł (podkładki
w kolorze czarnym)
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle

STREFY GRZEJNE
5 palników gazowych:
Lewy tylny: 2,60 kW
Lewy przedni: 1,10 kW
Centralny (ultraszybki, podwójny): 5,00 (3,9 + 1,1) kW
Prawy tylny: 1,70 kW
Prawy przedni: 1,70 kW

STREFY GRZEJNE
4 palniki gazowe:
Lewy tylny (ultraszybki): 3,30 kW
Lewy przedni: 1,10 kW
Prawy tylny: 1,70 kW
Prawy przedni: 1,70 kW

BEZPIECZEŃSTWO
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

BEZPIECZEŃSTWO
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Zamienne dysze do gazu G30

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Zamienne dysze do gazu G30

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Płyta ustawiona na gaz: G20
Moc przyłączeniowa: 1 W
Moc przyłączeniowa gazu: 12,10 kW
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Płyta ustawiona na gaz: G20
Moc przyłączeniowa: 1 W
Moc przyłączeniowa gazu: 7,80 kW
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

Również dostępne

SR964NGH

SR975PGH

SR964BGH

SR975XGH

SR964XGH

Kremowy

Stal nierdzewna
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Również dostępne

SR975BGH
Biały

BLINDTEXT

SR964PGH

PŁYTY
KUCHENNE

SR975NGH

Czarny

Biały

Stal nierdzewna
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SR764PO

Płyta gazowa, szerokość: 68,5 cm, Cortina

Płyta gazowa, szerokość: 60 cm, Cortina

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Antracytowy
Ruszty żeliwne
Sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze antracytowym
(podkładki w kolorze mosiężnym)
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Kremowy
Ruszty żeliwne
Sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze kremowym
(podkładki w kolorze mosiężnym)
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle

STREFY GRZEJNE
5 palników gazowych:
Lewy tylny: 2,60 kW
Lewy przedni: 1,10 kW
Centralny (ultraszybki, podwójny): 5,00 (3,90 + 1,10) kW
Prawy tylny: 1,70 kW
Prawy przedni: 1,70 kW

STREFY GRZEJNE
4 palniki gazowe:
Lewy (ultraszybki): 3,90 kW
Centralny tylny: 1,70 kW
Centralny przedni: 1,10 kW
Prawy: 2,60 kW

BEZPIECZEŃSTWO
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

BEZPIECZEŃSTWO
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Zamienne dysze do gazu G30

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Zamienne dysze do gazu G30

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Płyta ustawiona na gaz: G20
Moc przyłączeniowa: 1 W
Moc przyłączeniowa gazu: 12,10 kW
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Płyta ustawiona na gaz: G20
Moc przyłączeniowa: 1 W
Moc przyłączeniowa gazu: 9,30 kW
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

Również dostępne
SR775AS

Antracytowy, pokrętła i podkładki
w kolorze postarzanego srebra

Antracytowy, pokrętła w kolorze antracytowym
(podkładki w kolorze mosiężnym)

SR764AS

SR775PO

SR764BS

SR775RA

SR764RA

Kremowy, pokrętła w kolorze kremowym
(podkładki w kolorze mosiężnym)

Miedziany, pokrętła w kolorze miedzianym
(podkładki w kolorze polerowanej miedzi)
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Również dostępne
SR764AO

SR775BS

Biały, pokrętła i podkładki
w kolorze postarzanego srebra

PŁYTY
KUCHENNE

SR775AO

Antracytowy, pokrętła i podkładki
w kolorze postarzanego srebra

Biały, pokrętła i podkładki
w kolorze postarzanego srebra

Miedziany, pokrętła w kolorze miedzianym
(podkładki w kolorze polerowanej miedzi)
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SRV876POGH

SRV864RAGH

Płyta gazowa, szerokość: 88,5 cm, Coloniale

Płyta gazowa, szerokość: 68,5 cm, Coloniale

Płyta gazowa, szerokość: 59,5 cm, Coloniale

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Jasny brąz
Ruszty żeliwne
Sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze mosiężnym
(podkładki w kolorze kremowym)
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Kremowy
Ruszty żeliwne
Sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze mosiężnym
(podkładki w kolorze kremowym)
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Miedziany
Ruszty żeliwne
Sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze miedzianym
(podkładki w kolorze czarnym)
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle

STREFY GRZEJNE
5 palników gazowych:
Lewy tylny: 3,10 kW
Lewy przedni: 1,10 kW
Centralny (ultraszybki, podwójny): 5,00 (3,90 + 1,10) kW
Prawy tylny: 1,70 kW
Prawy przedni: 1,70 kW

STREFY GRZEJNE
5 palników gazowych:
Lewy tylny: 2,60 kW
Lewy przedni: 1,10 kW
Centralny (ultraszybki, podwójny): 5,00 (3,90 + 1,10) kW
Prawy tylny: 1,70 kW
Prawy przedni: 1,70 kW

STREFY GRZEJNE
4 palniki gazowe:
Lewy tylny (ultraszybki): 3,30 kW
Lewy przedni: 1,10 kW
Prawy tylny: 1,70 kW
Prawy przedni: 1,70 kW

BEZPIECZEŃSTWO
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

BEZPIECZEŃSTWO
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

BEZPIECZEŃSTWO
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Zamienne dysze do gazu G30

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Zamienne dysze do gazu G30

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Zamienne dysze do gazu G30

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Płyta ustawiona na gaz: G20
Moc przyłączeniowa: 1 W
Moc przyłączeniowa gazu: 12,60 kW
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Płyta ustawiona na gaz: G20
Moc przyłączeniowa: 1 W
Moc przyłączeniowa gazu: 12,10 kW
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Płyta ustawiona na gaz: G20
Moc przyłączeniowa: 1 W
Moc przyłączeniowa gazu: 7,80 kW
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

Również dostępne
SRV896AOGH

Antracytowy, pokrętła w kolorze mosiężnym
(podkładki w kolorze antracytowym)

SRV896POGH

Kremowy, pokrętła w kolorze mosiężnym
(podkładki w kolorze kremowym)

Również dostępne
SRV876AOGH

Antracytowy, pokrętła w kolorze mosiężnym
(podkładki w kolorze antracytowym)

Antracytowy, pokrętła w kolorze mosiężnym
(podkładki w kolorze antracytowym)

SRV864AVOGH

SRV876RAGH

SRV864POGH

Miedziany, pokrętła w kolorze miedzianym
(podkładki w kolorze czarnym)
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Również dostępne
SRV864AOGH

SRV876AVOGH

Jasny brąz, pokrętła w kolorze mosiężnym
(podkładki w kolorze kremowym)

PŁYTY
KUCHENNE

SRV896AVOGH

Jasny brąz, pokrętła w kolorze mosiężnym
(podkładki w kolorze kremowym)

Kremowy, pokrętła w kolorze mosiężnym
(podkładki w kolorze kremowym)
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PM3621WLD

Płyta indukcyjno-gazowa, szerokość: 90 cm, Classica

Płyta indukcyjno-gazowa, szerokość: 75 cm, Classica

Płyta indukcyjno-gazowa, szerokość: 65 cm, Classica

P

P

P

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Czarne szkło ceramiczne
Prosta krawędź
Ruszty żeliwne
Palniki wykonane z mosiądzu
Sterowanie dotykowe Touch Control (suwak) oraz za
pomocą chromowanego pokrętła Classica

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Czarne szkło ceramiczne
Prosta krawędź
Ruszty żeliwne
Palniki wykonane z mosiądzu
Sterowanie dotykowe Touch Control (suwak) oraz za
pomocą chromowanych pokręteł Classica

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Czarne szkło ceramiczne
Prosta krawędź
Ruszty żeliwne
Palniki wykonane z mosiądzu
Sterowanie dotykowe Touch Control (suwak) oraz za
pomocą chromowanych pokręteł Classica

STREFY GRZEJNE
4 strefy indukcyjne - w tym 2 strefy MultiZone:
Lewa tylna: 2,1 kW, Booster (P) 3,6 kW, 180 x 230 mm
Lewa przednia: 2,1 kW, Booster (P) 3,6 kW, 180 x 230 mm
Prawa tylna: 2,1 kW, Booster (P) 3,6 kW, 180 x 230 mm
Prawa przednia: 2,1 kW, Booster (P) 3,6 kW, 180 x 230 mm
MultiZone (prawa i lewa): Booster (P) 3,6 kW, 385 x 230 mm
1 palnik gazowy (ultraszybki): 6,00 kW

STREFY GRZEJNE
2 strefy indukcyjne - w tym 1 strefa MultiZone:
Prawa tylna: 2,1 kW, Booster (P) 3,6 kW, 180 x 230 mm
Prawa przednia: 2,1 kW, Booster (P) 3,6 kW, 180 x 230 mm
MultiZone: Booster (P) 3,6 kW, 385 x 230 mm
2 palniki gazowe:
Lewy przedni: 1,10 kW
Lewy tylny: 3,30 kW

STREFY GRZEJNE
2 strefy indukcyjne - w tym 1 strefa MultiZone:
Prawa tylna: 2,1 kW, Booster (P) 3,6 kW, 180 x 230 mm
Prawa przednia: 2,1 kW, Booster (P) 3,6 kW, `180 x 230 mm
MultiZone: Booster (P) 3,6 kW, 385 x 230 mm
2 palniki gazowe:
Lewy przedni: 1,10 kW
Lewy tylny: 3,10 kW

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
Strefa indukcyjna:
9 poziomów mocy
Wskaźnik poziomu mocy
Szybki wybór poziomu mocy
Automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości
Timer
Minutnik
Wskaźnik czasu
Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy
Pauza
Tryb Showroom
Funkcja roztapiania
Funkcja gotowania na niskim poziomie mocy
Strefa gazowa:
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
Strefa indukcyjna:
9 poziomów mocy
Wskaźnik poziomu mocy
Szybki wybór poziomu mocy
Automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości
Timer
Minutnik
Wskaźnik czasu
Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy
Pauza
Tryb Showroom
Funkcja roztapiania
Funkcja gotowania na niskim poziomie mocy
Strefa gazowa:
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
Strefa indukcyjna:
9 poziomów mocy
Wskaźnik poziomu mocy
Szybki wybór poziomu mocy
Automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości
Timer
Minutnik
Wskaźnik czasu
Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy
Pauza
Tryb Showroom
Funkcja roztapiania
Funkcja gotowania na niskim poziomie mocy
Strefa gazowa:
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle

BEZPIECZEŃSTWO
Strefa indukcyjna:
Blokada bezpieczeństwa
Wskaźnik zalegającego ciepła
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem
Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem
Strefa gazowa:
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

BEZPIECZEŃSTWO
Strefa indukcyjna:
Blokada bezpieczeństwa
Wskaźnik zalegającego ciepła
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem
Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem
Strefa gazowa:
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

BEZPIECZEŃSTWO
Strefa indukcyjna:
Blokada bezpieczeństwa
Wskaźnik zalegającego ciepła
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem
Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem
Strefa gazowa:
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Skrobak do szkła
Żeliwna podstawka na WOK
Zamienne dysze do gazu G30

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Skrobak do szkła
Żeliwna podstawka na WOK
Zamienne dysze do gazu G30

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Skrobak do szkła
Żeliwna podstawka na WOK
Zamienne dysze do gazu G30

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Płyta ustawiona na gaz: G20
Moc przyłączeniowa gazu: 5,90 kW
Moc przyłączeniowa: 7,40 kW
Zabezpieczenie: 33 A
Napięcie: 380-415 V (220-240 V)
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Płyta ustawiona na gaz: G20
Moc przyłączeniowa gazu: 4,30 kW
Moc przyłączeniowa: 3,70 kW
Zabezpieczenie: 16 A
Napięcie: 380-415 V (220-240 V)
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Płyta ustawiona na gaz: G20
Moc przyłączeniowa gazu: 4,10 kW
Moc przyłączeniowa: 3,70 kW
Zabezpieczenie: 16 A
Napięcie: 380-415 V (220-240 V)
Częstotliwość: 50/60 Hz

BLINDTEXT

PM3721WLD

PŁYTY
KUCHENNE

PM3912WLD

85

PI764PO

Płyta indukcyjna, szerokość: 60 cm, Classica

Płyta indukcyjna, szerokość: 60 cm, Victoria

Płyta indukcyjna, szerokość: 60 cm, Cortina

P

P

P

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Czarne szkło ceramiczne
Szlifowana krawędź
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Czarna ramka
Czarne szkło ceramiczne
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Kremowa ramka
Czarne szkło ceramiczne
Sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze kremowym
(podkładki w kolorze mosiężnym)

STREFY GRZEJNE
4 strefy grzejne:
Lewa tylna: 1,30 kW (Booster (P) 1,40 kW), ø 160 mm
Lewa przednia: 2,30 kW (Booster (P) 3,00 kW), ø 230 mm
Prawa tylna: 2,30 kW (Booster (P) 3,00 kW), ø 230 mm
Prawa przednia: 1,30 kW (Booster (P) 1,40 kW), ø 160 mm

STREFY GRZEJNE
4 strefy grzejne:
Lewa tylna: 1,30 kW (Booster 1,40 kW), ø 160 mm
Lewa przednia: 2,30 kW (Booster 3,00 kW), ø 230 mm
Prawa tylna: 2,30 kW (Booster 3,00 kW), ø 230 mm
Prawa przednia: 1,30 kW (Booster 1,40 kW), ø 160 mm

STREFY GRZEJNE
4 strefy grzejne:
Lewa tylna: 1,30 kW (Booster 1,40 kW), ø 160 mm
Lewa przednia: 2,30 kW (Booster 3,00 kW), ø 230 mm
Prawa tylna: 2,30 kW (Booster 3,00 kW), ø 230 mm
Prawa przednia: 1,30 kW (Booster 1,40 kW), ø 160 mm

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
9 poziomów mocy
Automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
9 poziomów mocy
Wskaźnik poziomu mocy
Automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
9 poziomów mocy
Wskaźnik poziomu mocy
Automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa
Wskaźnik zalegającego ciepła
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem

BEZPIECZEŃSTWO
Wskaźnik zalegającego ciepła
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem

BEZPIECZEŃSTWO
Wskaźnik zalegającego ciepła
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Skrobak do szkła

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Skrobak do szkła

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Skrobak do szkła
Zamienne pokrętła Coloniale

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 7,40 kW
Zabezpieczenie: 33 A
Napięcie: 380-415 V (220-240 V)
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 7,40 kW
Zabezpieczenie: 33 A
Napięcie: 380-415 V (220-240 V)
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 7,40 kW
Zabezpieczenie: 33 A
Napięcie: 380-415 V (220-240 V)
Częstotliwość: 50/60 Hz

Również dostępne
PI964B
Biały

PI964P

Kremowy

BLINDTEXT

PI964N

PŁYTY
KUCHENNE

SI364B

Również dostępne
PI764AO

Antracytowy, pokrętła w kolorze antracytowym
(podkładki w kolorze mosiężnym)

PI764BS

Biały, pokrętła i podkładki w kolorze
postarzanego srebra

PI964X

Stal nierdzewna

86

87

SIM693WLD

SIM662WLD

SIM631WLD

SI5952B

SIH5935B

SIM592D-1

Płyta indukcyjna, szerokość: 90 cm

Płyta indukcyjna, szerokość: 60 cm

Płyta indukcyjna, szerokość: 38 cm

Płyta indukcyjna, szerokość: 90 cm

Płyta indukcyjna, szerokość: 86 cm

Płyta indukcyjna, szerokość: 86 cm

P

P

P

P

P

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Czarne szkło ceramiczne
Prosta krawędź
Sterowanie dotykowe Touch Control (suwak)

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Czarne szkło ceramiczne
Prosta krawędź
Sterowanie dotykowe Touch Control (suwak)

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Czarne szkło ceramiczne
Prosta krawędź
Sterowanie dotykowe Touch Control (suwak)

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Czarne szkło ceramiczne
Szlifowana krawędź
Sterowanie dotykowe Touch Control

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Czarne szkło ceramiczne
Szlifowana krawędź
Sterowanie dotykowe Touch Control (suwak)

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Czarne szkło ceramiczne
Prosta krawędź
Sterowanie dotykowe Touch Control (suwak)

STREFY GRZEJNE
6 stref grzejnych (w tym 3 strefy MultiZone):
Lewa tylna: 2,10 kW (Booster (P) 3,60 kW), 180 x 230 mm
Lewa przednia: 2,10 kW (Booster (P) 3,60 kW),
180 x 230 mm
Centralna tylna: 2,10 kW (Booster 3,60 kW),
180 x 230 mm
Centralna przednia: 2,10 kW (Booster 3,60 kW),
180 x 230 mm
Prawa tylna: 2,10 kW (Booster (P) 3,60 kW),
180 x 230 mm
Prawa przednia: 2,10 kW (Booster (P) 3,60 kW),
180 x 230 mm
MultiZone (prawa, środkowa i lewa): Booster (P) 3,60 kW,
385 x 230 mm

STREFY GRZEJNE
4 strefy grzejne (w tym 2 strefy MultiZone):
Lewa tylna: 2,10 kW (Booster (P) 3,60 kW),
180 x 230 mm
Lewa przednia: 2,10 kW (Booster (P) 3,60 kW),
180 x 230 mm
Prawa tylna: 2,10 kW (Booster (P) 3,60 kW),
180 x 230 mm
Prawa przednia: 2,10 kW (Booster (P) 3,60 kW),
180 x 230 mm
MultiZone (prawa i lewa): Booster (P) 3,60 kW,
385 x 230 mm

STREFY GRZEJNE
2 strefy grzejne (w tym 1 strefa MultiZone):
Tylna: 2,10 kW (Booster (P) 3,60 kW), 180 x 230 mm
Przednia: 2,10 kW (Booster (P) 3,60 kW), 180 x 230 mm
MultiZone: Booster (P) 3,60 kW, 385 x 230 mm

STREFY GRZEJNE
5 stref grzejnych:
Lewa tylna: 1,85 kW (Booster 3,00 kW), ø 180 mm
Lewa przednia: 1,40 kW (Booster 2,20 kW), ø 145 mm
Centralna: 3,00 kW (Booster 3,70 kW), ø 270 mm
Prawa tylna: 2,30 kW (Booster 3,70 kW), ø 210 mm
Prawa przednia: 1,40 kW (Booster 2,20 kW), ø 145 mm

STREFY GRZEJNE
3 strefy grzejne:
Lewa: 1,85 kW (Booster 2,70 kW), ø 180 mm
Centralna: 1,85 kW (Booster 2,70 kW), ø 180 mm
Prawa: 2,80 kW (Booster 5,40 kW), ø 300 mm

STREFY GRZEJNE
5 stref grzejnych (w tym 2 strefy MultiZone):
Lewa tylna: 1,85 kW (Booster (P) 2,70 kW), 180 x 230 mm
Lewa przednia: 1,85 kW (Booster (P) 2,70 kW),
180 x 230 mm
Centralna: 2,80 kW (Booster (P) 5,40 kW), ø 300 mm
Prawa tylna: 1,85 kW (Booster (P) 2,70 kW), 180 x 230 mm
Prawa przednia: 1,85 kW (Booster (P) 2,70 kW),
180 x 230 mm
MultiZone (prawa i lewa): Booster (P) 5,00 kW,
385 x 180 mm

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
9 poziomów mocy
Wskaźnik poziomu mocy
Szybki wybór poziomu mocy
Automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości
Timer
Minutnik
Wskaźnik czasu
Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy
Pauza
Tryb Showroom
Funkcja roztapiania
Funkcja gotowania na niskim poziomie mocy

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
9 poziomów mocy
Wskaźnik poziomu mocy
Szybki wybór poziomu mocy
Automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości
Timer
Minutnik
Wskaźnik czasu
Wyświetlacz LED w kolorze czerwonym
Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy
Pauza
Tryb Showroom
Funkcja roztapiania
Funkcja gotowania na niskim poziomie mocy

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
9 poziomów mocy
Wskaźnik poziomu mocy
Szybki wybór poziomu mocy
Automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości
Timer
Minutnik
Wskaźnik czasu
Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy
Pauza
Tryb Showroom
Funkcja roztapiania
Funkcja gotowania na niskim poziomie mocy

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
9 poziomów mocy
Wskaźnik poziomu mocy
Automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości
Timer
Minutnik
Wskaźnik czasu
Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy
Pauza
Tryb Showroom
Funkcja roztapiania
Funkcja gotowania na niskim poziomie mocy

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
9 poziomów mocy
Wskaźnik poziomu mocy
Szybki wybór poziomu mocy
Automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości
Timer
Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy
Pauza
Funkcja roztapiania
Funkcja automatycznego gotowania
Funkcja gotowania na niskim poziomie mocy

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
9 poziomów mocy
Wskaźnik poziomu mocy
Szybki wybór poziomu mocy
Automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości
Timer
Wskaźnik czasu
Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy
Pauza
Funkcja roztapiania
Funkcja automatycznego gotowania
Funkcja gotowania na niskim poziomie mocy

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa
Wskaźnik zalegającego ciepła
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem
Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa
Wskaźnik zalegającego ciepła
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem
Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa
Wskaźnik zalegającego ciepła
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem
Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa
Wskaźnik zalegającego ciepła
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem
Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa
Wskaźnik zalegającego ciepła
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem
Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa
Wskaźnik zalegającego ciepła
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem
Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Skrobak do szkła

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Skrobak do szkła

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Skrobak do szkła

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Skrobak do szkła

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Nie dotyczy

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Nie dotyczy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 10,80 kW
Zabezpieczenie: 47 A
Napięcie: 380-415 V (220-240 V)
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 7,20 kW
Zabezpieczenie: 32 A
Napięcie: 380-415 V (220-240 V)
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 3,60 kW
Zabezpieczenie: 16 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 7,40 kW
Zabezpieczenie: 33 A
Napięcie: 380-415 V (220-240 V)
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 7,20 kW
Zabezpieczenie: 31,3 A
Napięcie: 380-415 V (220-240 V)
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 10,20 kW
Zabezpieczenie: 48 A
Napięcie: 380-415 V (220-240 V)
Częstotliwość: 50/60 Hz

PŁYTY
KUCHENNE

P

Również dostępne
SIM592B

Szlifowana krawędź

88

89

SIM581B

SIM580B

SIM570B

SIM562B

SIM561B

SI5643D

Płyta indukcyjna, szerokość: 77 cm

Płyta indukcyjna, szerokość: 77 cm

Płyta indukcyjna, szerokość: 70 cm

Płyta indukcyjna, szerokość: 58 cm

Płyta indukcyjna, szerokość: 58 cm

Płyta indukcyjna, szerokość: 60 cm

P

P

P

P

P

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Czarne szkło ceramiczne
Szlifowana krawędź
Sterowanie dotykowe Touch Control (suwak)

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Czarne szkło ceramiczne
Szlifowana krawędź
Sterowanie dotykowe Touch Control (suwak)

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Czarne szkło ceramiczne
Szlifowana krawędź
Sterowanie dotykowe Touch Control (suwak)

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Czarne szkło ceramiczne
Szlifowana krawędź
Sterowanie dotykowe Touch Control (suwak)

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Czarne szkło ceramiczne
Szlifowana krawędź
Sterowanie dotykowe Touch Control (suwak)

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Czarne szkło ceramiczne
Prosta krawędź
Sterowanie dotykowe Touch Control

STREFY GRZEJNE
4 strefy grzejne (w tym 1 strefa MultiZone):
Lewa tylna: 1,75 kW (Booster (P) 2,40 kW),
180 x 230 mm
Lewa przednia: 1,75 kW (Booster (P) 2,40 kW),
180 x 230 mm
Centralna: 1,40 kW (Booster (P) 2,00 kW), ø 145 mm
Prawa: 2,30 kW (Booster (P) 4,10 kW), ø 280 mm
MultiZone: Booster (P) 4,00 kW, 385 x 230 mm

STREFY GRZEJNE
4 strefy grzejne (w tym 1 strefa MultiZone):
Lewa tylna: 1,75 kW (Booster (P) 2,40 kW),
180 x 230 mm
Lewa przednia: 1,75 kW (Booster (P) 2,40 kW),
180 x 230 mm
Centralna: 1,20 kW (Booster (P) 2,00 kW), ø 145 mm
Prawa: 2,20 kW (Booster (P) 3,30 kW), ø 210 mm
MultiZone : Booster (P) 4,00 kW, 385 x 230 mm

STREFY GRZEJNE
4 strefy grzejne (w tym 1 strefa MultiZone):
Lewa tylna: 2,20 kW (Booster (P) 3,30 kW), ø 210 mm
Lewa przednia: 1,20 kW (Booster (P) 2,00 kW),ø 145 mm
Prawa tylna: 1,75 kW (Booster (P) 2,40 kW),
180 x 230 mm
Prawa przednia: 1,75 kW (Booster (P) 2,40 kW),
180 x 230 mm
MultiZone: Booster (P) 4,00 kW, 385 x 230 mm

STREFY GRZEJNE
4 strefy grzejne (w tym 2 strefy MultiZone):
Lewa tylna: 1,75 kW (Booster (P) 2,40 kW), 180 x 260 mm
Lewa przednia: 1,75 kW (Booster (P) 2,40 kW),
180 x 260 mm
Prawa tylna: 1,75 kW (Booster (P) 2,40 kW), 180 x 260 mm
Prawa przednia: 1,75 kW (Booster (P) 2,40 kW),
180 x 260 mm
MultiZone (prawa i lewa): Booster (P) 4,00 kW, 385 x 230 mm

STREFY GRZEJNE
4 strefy grzejne (w tym 1 strefa MultiZone):
Lewa tylna: 2,20 kW (Booster (P) 3,30 kW), 210 mm
Lewa przednia: 1,20 kW (Booster (P) 2,00 kW), ø 145 mm
Prawa tylna: 1,75 kW (Booster (P) 2,40 kW),
180 x 260 mm
Prawa przednia: 1,75 kW (Booster (P) 2,40 kW),
180 x 260 mm
MultiZone: Booster (P) 4,00 kW, 385 x 230 mm

STREFY GRZEJNE
4 strefy grzejne:
Lewa tylna: 1,30 kW (Booster (P) 1,40 kW), ø 160 mm
Lewa przednia: 2,30 kW (Booster (P) 3,00 kW), ø 210 mm
Prawa tylna: 2,30 kW (Booster (P) 3,30 kW), ø 210 mm
Prawa przednia: 1,30 kW (Booster (P) 1,40 kW), ø 160 mm

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
9 poziomów mocy
Wskaźnik poziomu mocy
Szybki wybór poziomu mocy
Automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości
Timer
Wskaźnik czasu
Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy
Pauza
Funkcja roztapiania
Funkcja automatycznego gotowania
Funkcja gotowania na niskim poziomie mocy

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
9 poziomów mocy
Wskaźnik poziomu mocy
Szybki wybór poziomu mocy
Automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości
Timer
Wskaźnik czasu
Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy
Pauza
Opcja ECO-logic: zmniejszenie zużycia energii

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
9 poziomów mocy
Wskaźnik poziomu mocy
Szybki wybór poziomu mocy
Automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości
Timer
Wskaźnik czasu
Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy
Opcja ECO-logic: zmniejszenie zużycia energii

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
9 poziomów mocy
Wskaźnik poziomu mocy
Szybki wybór poziomu mocy
Automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości
Timer
Wskaźnik czasu
Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy
Opcja ECO-logic: zmniejszenie zużycia energii

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
9 poziomów mocy
Wskaźnik poziomu mocy
Szybki wybór poziomu mocy
Automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości
Timer
Wskaźnik czasu
Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy
Opcja ECO-logic: zmniejszenie zużycia energii

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
9 poziomów mocy
Wskaźnik poziomu mocy
Automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości
Timer
Minutnik
Wskaźnik czasu
Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa
Wskaźnik zalegającego ciepła
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem
Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa
Wskaźnik zalegającego ciepła
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem
Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa
Wskaźnik zalegającego ciepła
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem
Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa
Wskaźnik zalegającego ciepła
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem
Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa
Wskaźnik zalegającego ciepła
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem
Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa
Wskaźnik zalegającego ciepła
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Nie dotyczy

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Nie dotyczy

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Nie dotyczy

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Nie dotyczy

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Nie dotyczy

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Skrobak do szkła

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 7,40 kW
Zabezpieczenie: 31,3 A
Napięcie: 380-415 V (220-240 V)
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 7,20 kW
Zabezpieczenie: 31,3 A
Napięcie: 380-415 V (220-240 V)
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 7,20 kW
Zabezpieczenie: 31,3 A
Napięcie: 380-415 V (220-240 V)
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 7,20 kW
Zabezpieczenie: 31,3 A
Napięcie: 380-415 V (220-240 V)
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 7,20 kW
Zabezpieczenie: 28,3 A
Napięcie: 380-415 V (220-240 V)
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 7,40 kW
Zabezpieczenie: 33 A
Napięcie: 380-415 V (220-240 V)
Częstotliwość: 50/60 Hz

PŁYTY
KUCHENNE

P

Również dostępne
SI5643B

Szlifowana krawędź
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P764PO

P875PO

P864AO

Płyta ceramiczna, szerokość: 72 cm, Cortina

Płyta ceramiczna, szerokość: 60 cm, Cortina

Płyta ceramiczna, szerokość: 72 cm, Coloniale

Płyta ceramiczna, szerokość: 60 cm, Coloniale

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Antracytowa ramka
Czarne szkło ceramiczne
Sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze antracytowym
(podkładki w kolorze mosiężnym)

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Kremowa ramka
Czarne szkło ceramiczne
Sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze kremowym
(podkładki w kolorze mosiężnym)

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Kremowa ramka
Czarne szkło ceramiczne
Sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze mosiężnym

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Kremowa ramka
Czarne szkło ceramiczne
Sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze mosiężnym

STREFY GRZEJNE
5 stref grzejnych:
Lewa tylna: 1,20 kW, ø 140 mm
Lewa przednia: 1,80 kW, ø 180 mm
Centralna: 2,00 kW, 150 x 250 mm
Prawa tylna: 2,40 kW, ø 210 mm
Prawa przednia: 1,20 kW, ø 140 mm

STREFY GRZEJNE
4 strefy grzejne:
Lewa tylna: 1,20 kW, ø 140 mm
Lewa przednia: 2,00 kW, ø 180 mm
Prawa tylna: 2,40 kW, ø 210 mm
Prawa przednia: 1,20 kW, ø 140 mm

STREFY GRZEJNE
5 stref grzejnych:
Lewa tylna: 1,20 kW, ø 140 mm
Lewa przednia: 1,80 kW, ø 180 mm
Centralna: 2,00 kW, 150 x 250 mm
Prawa tylna: 2,40 kW, ø 210 mm
Prawa przednia: 1,20 kW, ø 140 mm

STREFY GRZEJNE
4 strefy grzejne:
Lewa tylna: 1,20 kW, ø 140 mm
Lewa przednia: 2,00 kW, ø 180 mm
Prawa tylna: 2,30 kW, ø 210 mm
Prawa przednia: 1,20 kW, ø 140 mm

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
6 poziomów mocy

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
6 poziomów mocy

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
6 poziomów mocy

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
6 poziomów mocy

BEZPIECZEŃSTWO
Wskaźnik zalegającego ciepła
Zabezpieczenie przed przegrzaniem

BEZPIECZEŃSTWO
Wskaźnik zalegającego ciepła
Zabezpieczenie przed przegrzaniem

BEZPIECZEŃSTWO
Wskaźnik zalegającego ciepła
Zabezpieczenie przed przegrzaniem

BEZPIECZEŃSTWO
Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Skrobak do szkła

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Skrobak do szkła

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Skrobak do szkła

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Skrobak do szkła

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 8,60 kW
Zabezpieczenie: 38 A
Napięcie: 380-415 V (220-240 V)
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 6,80 kW
Zabezpieczenie: 30 A
Napięcie: 380-415 V (220-240 V)
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 8,60 kW
Zabezpieczenie: 38 A
Napięcie: 380-415 V (220-240 V)
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 6,80 kW
Zabezpieczenie: 30 A
Napięcie: 380-415 V (220-240 V)
Częstotliwość: 50/60 Hz

Również dostępne
P775PO
Kremowy
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Również dostępne
P764AO

Antracytowy

Również dostępne
P875AO

Antracytowy

PŁYTY
KUCHENNE

P775AO

Również dostępne
P864PO
Kremowy
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SE385EMTB

SE384EMTB

SE364EMTB

SE363ETB

Płyta ceramiczna, szerokość: 90 cm

Płyta ceramiczna, szerokość: 77 cm

Płyta ceramiczna, szerokość: 77 cm

Płyta ceramiczna, szerokość: 60 cm

Płyta ceramiczna, szerokość: 60 cm

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Czarne szkło ceramiczne
Szlifowana krawędź
Sterowanie dotykowe Touch Control

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Czarne szkło ceramiczne
Szlifowana krawędź
Sterowanie dotykowe Touch Control

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Czarne szkło ceramiczne
Szlifowana krawędź
Sterowanie dotykowe Touch Control

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Czarne szkło ceramiczne
Szlifowana krawędź
Sterowanie dotykowe Touch Control

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Czarne szkło ceramiczne
Szlifowana krawędź
Sterowanie dotykowe Touch Control

STREFY GRZEJNE
5 stref grzejnych:
Lewa tylna: 1,20 kW, ø 148 mm
Lewa przednia: 0,80/2,00 kW, ø 124/184 mm
Centralna tylna: 1,05/1,95/2,70 kW, ø 150/216/288 mm
Prawa tylna: 2,00 kW, ø 199 mm
Prawa przednia: 1,20 kW, ø 148 mm

STREFY GRZEJNE
5 stref grzejnych:
Lewa tylna: 1,20 kW, ø 148 mm
Lewa przednia: 1,80 kW, ø 184 mm
Centralna: 1,40/2,20 kW, ø 170/265 x 170 mm
Prawa tylna: 1,00/2,20 kW, ø 148/214 mm
Prawa przednia: 1,20 kW, ø 148 mm

STREFY GRZEJNE
4 strefy grzejne:
Lewa tylna: 1,20 kW, ø 148 mm
Lewa przednia: 1,00/2,20 kW, ø 148/214 mm
Prawa tylna: 1,40/2,20 kW, ø 170/265 x 170 mm
Prawa przednia: 1,80 kW, ø 184 mm

STREFY GRZEJNE
4 strefy grzejne:
Lewa tylna: 1,20 kW, ø 148 mm
Lewa przednia: 0,80/2,00 kW, ø 124/184 mm
Prawa tylna: 1,10/2,00 kW, ø 148/253 x 148 mm
Prawa przednia: 1,20 kW, ø 148 mm

STREFY GRZEJNE
3 strefy grzejne:
Lewa tylna: 1,20 kW, ø 148 mm
Lewa przednia: 1,80 kW, ø 184 mm
Prawa: 1,05/1,95/2,70 kW, ø 150/216/288 mm

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
9 poziomów mocy
Wskaźnik poziomu mocy
Timer
Minutnik
Wskaźnik czasu
Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy
Tryb Showroom
Szybki start
Funkcja utrzymywania potrawy w cieple
Opcja ECO-logic: zmniejszenie zużycia energii

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
9 poziomów mocy
Wskaźnik poziomu mocy
Timer
Minutnik
Wskaźnik czasu
Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy
Tryb Showroom
Szybki start
Funkcja utrzymywania potrawy w cieple
Opcja ECO-logic: zmniejszenie zużycia energii

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
9 poziomów mocy
Wskaźnik poziomu mocy
Timer
Minutnik
Wskaźnik czasu
Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy
Tryb Showroom
Szybki start
Funkcja utrzymywania potrawy w cieple
Opcja ECO-logic: zmniejszenie zużycia energii

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
9 poziomów mocy
Wskaźnik poziomu mocy
Timer
Minutnik
Wskaźnik czasu
Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy
Tryb Showroom
Szybki start
Funkcja utrzymywania potrawy w cieple
Opcja ECO-logic: zmniejszenie zużycia energii

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
9 poziomów mocy
Wskaźnik poziomu mocy
Timer
Minutnik
Wskaźnik czasu
Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy
Tryb Showroom
Szybki start
Funkcja utrzymywania potrawy w cieple
Opcja ECO-logic: zmniejszenie zużycia energii

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa
Wskaźnik zalegającego ciepła
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa
Wskaźnik zalegającego ciepła
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa
Wskaźnik zalegającego ciepła
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa
Wskaźnik zalegającego ciepła
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa
Wskaźnik zalegającego ciepła
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Skrobak do szkła

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Skrobak do szkła

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Skrobak do szkła

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Skrobak do szkła

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Skrobak do szkła

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 9,10 kW
Zabezpieczenie: 40 A
Napięcie: 380-415 V (220-240 V)
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 8,60 kW
Zabezpieczenie: 38 A
Napięcie: 380-415 V (220-240 V)
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 7,40 kW
Zabezpieczenie: 33 A
Napięcie: 380-415 V (220-240 V)
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 6,40 kW
Zabezpieczenie: 28 A
Napięcie: 380-415 V (220-240 V)
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 5,70 kW
Zabezpieczenie: 25 A
Napięcie: 380-415 V (220-240 V)
Częstotliwość: 50/60 Hz

Również dostępne

Również dostępne
SE395ETDL

Prosta krawędź

SE384EMTD

Czarne szkło ceramiczne

PŁYTY
KUCHENNE

SE395ETB

Również dostępne
SE364ETB

Szlifowana krawędź

SE364ETD

Prosta krawędź
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PGF30T-1

PGF30F

Grill elektryczny, szerokość: 31 cm, Classica

Grill Teppanyaki, szerokość: 31 cm, Classica

Frytownica, szerokość: 31 cm, Classica

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Ramka ze stali nierdzewnej
Ruszty żeliwne
Ultraniski profil - 3 mm
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Ramka ze stali nierdzewnej
Ultraniski profil - 3 mm
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Ramka ze stali nierdzewnej
Ultraniski profil - 3 mm
Sterowanie za pomocą chromowanego pokrętła

STREFY GRZEJNE
1 strefa grzejna:
Centralna: 1,80 kW

STREFY GRZEJNE
2 strefy grzejne:
Tylna: 1,40 kW, (Booster (P) 1,80 kW)
Przednia: 1,40 kW, (Booster (P) 1,80 kW)

STREFY GRZEJNE
1 strefa grzejna

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
9 poziomów mocy

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
9 poziomów mocy
Wskaźnik poziomu mocy

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
Nie dotyczy

BEZPIECZEŃSTWO
Nie dotyczy

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa
Wskaźnik zalegającego ciepła
Zabezpieczenie przed przegrzaniem

BEZPIECZEŃSTWO
Wskaźnik zalegającego ciepła
Zabezpieczenie przed przegrzaniem

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Nie dotyczy

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Skrobak

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Nie dotyczy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 1,80 kW
Zabezpieczenie: 8 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 3,00 kW
Zabezpieczenie: 13 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 2,20 kW
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

PŁYTY
KUCHENNE

PGF30B
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PGF32I-1

PGF32C

PGF32G

PGF31G-1

SI5322B

SE332EB

Płyta indukcyjna, szerokość: 31 cm, Classica

Płyta ceramiczna, szerokość: 31 cm, Classica

Płyta gazowa, szerokość: 31 cm, Classica

Płyta gazowa, szerokość: 31 cm, Classica

Płyta indukcyjna, szerokość: 30 cm

Płyta ceramiczna, szerokość: 30 cm
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WZORNICTWO / OBSŁUGA
Ramka ze stali nierdzewnej
Czarne szkło ceramiczne
Ultraniski profil - 3 mm
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Ramka ze stali nierdzewnej
Czarne szkło ceramiczne
Ultraniski profil - 3 mm
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna
Ruszty żeliwne
Ultraniski profil - 3 mm
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna
Ruszty żeliwne
Ultraniski profil - 3 mm
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Czarne szkło ceramiczne
Szlifowana krawędź
Sterowanie dotykowe Touch Control

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Czarne szkło ceramiczne
Szlifowana krawędź
Sterowanie dotykowe Touch Control

STREFY GRZEJNE
2 strefy grzejne:
Tylna: 1,80 kW (Booster (P) 3,00 kW), ø 210 mm
Przednia: 1,40 kW (Booster (P) 2,20 kW), ø 145 mm

STREFY GRZEJNE
2 strefy grzejne:
Tylna: 1,80 kW, ø 180 mm
Przednia: 1,20 kW, ø 140 mm

STREFY GRZEJNE
2 palniki gazowe:
Tylny: 2,50 kW
Przedni: 1,05 kW

STREFY GRZEJNE
1 palnik gazowy:
Centralny (ultraszybki): 5,20 kW

STREFY GRZEJNE
2 strefy grzejne:
Tylna: 2,30 kW (Booster (P) 3,00 kW), ø 210 mm
Przednia: 1,30 kW (Booster (P) 1,40 kW), ø 160 mm

STREFY GRZEJNE
2 strefy grzejne:
Tylna: 0,70/1,70 kW, ø 124/184 mm
Przednia: 1,20 kW, ø 148 mm

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
9 poziomów mocy
Wskaźnik poziomu mocy
Automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
9 poziomów mocy
Wskaźnik poziomu mocy

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
Nie dotyczy

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
Nie dotyczy

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
9 poziomów mocy
Wskaźnik poziomu mocy
Automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości
Timer
Minutnik
Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
9 poziomów mocy
Wskaźnik poziomu mocy
Tryb Showroom
Szybki start

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa
Wskaźnik zalegającego ciepła
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem

BEZPIECZEŃSTWO
Wskaźnik zalegającego ciepła

BEZPIECZEŃSTWO
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

BEZPIECZEŃSTWO
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa
Wskaźnik zalegającego ciepła
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa
Wskaźnik zalegającego ciepła
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Nie dotyczy

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Skrobak do szkła

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Zamienne dysze do gazu G30

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Zamienne dysze do gazu G30

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Skrobak do szkła

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Skrobak do szkła

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 3,60 kW
Zabezpieczenie: 16 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 3,00 kW
Zabezpieczenie: 13 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Płyta ustawiona na gaz: G20
Moc przyłączeniowa: 1 W
Moc przyłączeniowa gazu: 3,55 kW
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Płyta ustawiona na gaz: G20
Moc przyłączeniowa: 1 W
Moc przyłączeniowa gazu: 5,20 kW
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 3,60 kW
Zabezpieczenie: 16 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 2,90 kW
Zabezpieczenie: 13 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

PŁYTY
KUCHENNE

P
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KUCHNIE
WOLNOSTOJĄCE

KUCHNIE
WOLNOSTOJĄCE
Kuchnie wolnostojące Smeg, światowe ikony designu,
łączą w sobie wyjątkowe wzornictwo z wysokimi
osiągami. Inspirując się urządzeniami profesjonalnymi,
używanymi przez najlepszych szefów kuchni, Smeg
oferuje stylowe i eleganckie rozwiązania idące w parze
z wyjątkową wszechstronnością.
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KUCHNIE WOLNOSTOJĄCE

KUCHNIE
WOLNOSTOJĄCE

wyrafinowana elegancja

Zdumiewająca technologia połączona z pasją do designu oraz wysoką jakością zastosowanych
materiałów to fundamentalne zasady wzornictwa kuchni Smeg. To właśnie one czynią markę
rozpoznawalną na całym świecie.

VICTORIA
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PORTOFINO

OPERA

CLASSICA
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RÓŻNORODNOŚĆ

PIEKARNIKI ELEKTRYCZNE

w szerokim zakresie

wysoka efektywność

Linia jest reprezentowana przez kuchnie
wolnostojące z piekarnikami 33
litrowymi, jak i 115 litrowymi. Można
wybrać kuchnię wolnostojącą z jedną,
dwoma lub trzema sekcjami oraz z płytą
gazową, ceramiczną bądź indukcyjną.

Kuchnie wolnostojące Smeg mogą być
montowane pomiędzy meblami kuchennymi,
jako alternatywa dla urządzeń przeznaczonych
stricte do zabudowy. Jest to możliwe dzięki
zastosowaniu najwyższej jakości materiałów
izolacyjnych oraz specjalnego systemu
chłodzącego, chroniących meble przed
działaniem wysokiej temperatury.
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115 l

KLASA
EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ
Ograniczone zużycie energii połączone z maksymalną wydajnością. Smeg
projektując piekarniki przywiązuje szczególną uwagę
do ochrony środowiska,
dlatego klasa A+ pozwala
zaoszczędzić do 10% energii
elektrycznej w porównaniu
z klasą A.

EXTRA
POJEMNOŚĆ
Smeg produkuje piekarniki
ze zwiększoną pojemnością komor y wewnętrznej. 90-cio centymetrowe
kuchnie wolnostojące są
wyposażone w piekarniki
o pojemności netto 115
litrów.

PROFESJONALNY
OBIEG POWIETRZA
W wybranych kuchniach
o szerokości 90 cm zostały
zastosowane aż trzy wentylatory, które dzięki idealnemu
rozprowadzeniu gorącego
powietrza w komorze piekarnika, optymalizują proces
pieczenia.

OBWODOWY SYSTEM
CHŁODZĄCY
System wentylacyjny schładza drzwi oraz ściany
boczne piekarnika, co
zapewnia bezpieczeństwo
i zwiększa żywotność urządzenia. System chłodzący
pracuje również po wyłączeniu piekarnika, dopóki komora piekarnika nie
schłodzi się.

KAMIEŃ DO PIZZY
Bezpośredni kontakt kamienia ogniotrwałego z dolną
grzałką pozwala przyrządzić pizzę w zaledwie 3-5
minut. Funkcja ta jest także
odpowiednia do pieczenia ciast, warzyw oraz
potraw przyrządzanych
w folii.
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KUCHNIE
WOLNOSTOJĄCE

Pasja do gotowania wymaga doskonałej kuchni
wolnostojącej, gdzie użyteczność harmonijnie
łączy się ze stylem. Od modeli o szerokości
60 cm, odpowiednich dla małych kuchni,
do modeli o szerokości 150 cm z kilkoma
piekarnikami, kuchnia wolnostojąca Smeg
z łatwością dostosuje się do każdej przestrzeni
kuchennej.

PŁYTY GRZEWCZE

DOSKONAŁOŚĆ W STANDARDZIE

szeroki wachlarz możliwości

PŁYTY
INDUKCYJNE
W wybranych liniach wzorniczych kuchnie zostały wyposażone w płyty indukcyjne,
które są gwarancją szybkiego i precyzyjnego czasu
gotowania skomplikowanych
i pysznych dań.

DYNAMICZNA CYRKULACJA
Użycie obiegu powietrza daje
możliwość jednoczesnego
pieczenia na kilku poziomach
piekarnika, pozwalając tym
samym zaoszczędzić czas oraz
zużycie energii elektrycznej.

TERMOOBIEG
Połączenie grzałki pierścieniowej i obiegu powietrza
zapewnia wiele kor z yści,
w tym brak konieczności wstępnego nagrzewania, brak przenikania się zapachów, mniejsze
zużycie energii oraz krótszy
czas przygotowania potrawy.

TURBO
Funkcja łączy pracę termoobiegu oraz grzałki górnej i dolnej,
co pozwala na szybkie i efektywne przygotowanie potrawy.
Funkcja rekomendowana do
przygotowania dużych porcji jedzenia, które wymagają
intensywnego pieczenia.

KUCHNIE
WOLNOSTOJĄCE

indukcyjne

gazowe
W
k u c h n i a c h
wolnostojących z
p ł y tą gazową ist nieje
możliwość zastosowania
żeliwnego rusztu WOK,
co daje możliwość
przygotowywania
wyśmienitych dań kuchni
orientalnej.

Płyta Teppanyaki umożliwia przygotowanie pysznych potraw rodem z kraju
kwitnącej wiśni. Specjalne
akcesorium wykonane jest
z żeliwa oraz stali nierdzewnej.

W przeciwieństwie do
tradycyjnych kuchni wolnostojących z piekarnikiem, płyty gazowe
w tego typu urządzeniach Smeg są zabezpieczone przed wyciekiem
płynów powyżej krawędzi płyty. Powierzchnia
płyty może przechować
do 4,5 litra płynów,
zapewniając ochro nę znajdujących się
w pobliżu kuchni wolnostojącej mebli.

inteligentne rozwiązania

PIEKARNIKI
WIELOFUNKCYJNE
Ciepło w tych urządzeniach
pochodzi z górnej i dolnej
grzałki oraz jest równomiernie d y s t r y bu owan e pr zez
wewnętrzny obieg powietrza.
Pozwala to na jednoczesne
przygotowanie wielu potraw
na różnych poziomach piekarnika.

PROWADNICE
TELESKOPOWE
P r o w a d n i c e t e l e s ko p o w e
pozwalają na wysunięcie blach
z piekarnika, bez konieczności
ich unoszenia. Zapewnia to
maksymalne bezpieczeństwo
podczas procesu przygotowywania potraw.

PIECZENIE
NA 5 POZIOMACH
Pięć poziomów zapewnia maksymalną elastyczność użytkowania, gwarantując oszczędność czasu w pr z ypadku
konieczności przygotowania
wielu potraw jednocześnie.

Solidne żeliwne ruszty
są gwarancją stabilności i niezawodności.
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A5-8

A4-8

A3-81

A2-8

A1A-9

C9IMX9

Kuchnia wolnostojąca z płyta gazową, szerokość: 150 cm,
Opera

Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość: 120 cm,
Opera

Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość: 120 cm,
Opera

Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość: 100 cm,
Opera

Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość: 90 cm,
Opera

Kuchnia wolnostojąca z płytą indukcyjną, szerokość: 90 cm,
Classica

55 l

4

61 l

55 l

4

LCD
DISPLAY

77 l

40 l

4

61 l

33 l

4

115 l

5

LCD
DISPLAY

115 l

5

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna
Wyświetlacz VFT
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna
Wyświetlacz VFT
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna
Dotykowy wyświetlacz LCD
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna
Wyświetlacz VFT
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Antracytowy
Wyświetlacz TFT
Sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze stali nierdzewnej

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna
Dotykowy wyświetlacz LCD
Sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze stali nierdzewnej

Płyta kuchenna
7 palników gazowych i 1 elektryczny:
Lewy tylny: 1,80 kW
Lewy przedni (ultraszybki): 3,90 kW
Centralny tylny lewy: 3,00 kW
Centralny przedni lewy: 1,05 kW
Centralny tylny prawy: 1,90 kW
Centralny przedni prawy: 1,05 kW
Prawy (ultraszybki, podwójny): 4,60 kW
Grill: 1,60 kW
Ruszty żeliwne
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle

Płyta kuchenna
6 palników gazowych i 1 elektryczny:
Lewy tylny: 1,80 kW
Lewy przedni (ultraszybki, podwójny): 4,20 kW
Centralny tylny: 3,00 kW
Centralny przedni: 1,05 kW
Prawy tylny: 1,90 kW
Prawy przedni: 1,05 kW
Grill: 1,60 kW
Ruszty żeliwne
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle

Płyta kuchenna
6 palników gazowych i 1 elektryczny:
Lewy tylny: 1,80 kW
Lewy przedni (ultraszybki, podwójny): 4,20 kW
Centralny tylny: 3,00 kW
Centralny przedni: 1,05 kW
Prawy tylny: 1,90 kW
Prawy przedni: 1,05 kW
Grill: 1,60 kW
Ruszty żeliwne
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle

Płyta kuchenna
6 palników gazowych
Lewy tylny (ultraszybki, podwójny): 4,20 kW
Lewy przedni: 1,80 kW
Centralny tylny: 1,80 kW
Centralny przedni: 1,05 kW
Prawy tylny (ultraszybki, podwójny): 4,20 kW
Prawy przedni: 3,00 kW
Ruszty żeliwne
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle

Płyta kuchenna
6 palników gazowych:
Lewy tylny: 3,00 kW
Lewy przedni (ultraszybki, podwójny): 4,20 kW
Centralny tylny: 1,80 kW
Centralny przedni: 1,00 kW
Prawy tylny: 3,00 kW
Prawy przedni: 1,80 kW
Ruszty żeliwne
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle

Płyta kuchenna
5 stref grzejnych:
Lewa tylna: 1,85 kW (Booster (P) 3,00 kW), ø 180 mm
Lewa przednia: 1,40 kW (Booster (P) 2,20 kW), ø 145 mm
Centralna: 2,60 kW (Booster 3,70 kW), ø 270 mm
Prawa tylna: 2,30 kW (Booster (P) 3,70 kW), ø 210 mm
Prawa przednia: 1,40 kW (Booster (P) 2,20 kW), ø 145 mm
Automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości
9 poziomów mocy

Piekarniki elektryczne
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
Oświetlenie wnętrza
4 poziomy pieczenia
Metalowe drabinki boczne
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi piekarnika
Łatwy demontaż drzwi piekarnika
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Timer
Piekarnik lewy
Pojemność netto: 77 l
Programator elektroniczny ze startem i wyłączeniem
pieczenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą (50° – 250°C)
6 funkcji pieczenia: grzałka dolna z obiegiem powietrza,
grzałka dolna i górna, grzałka dolna i górna z obiegiem
powietrza, termoobieg, termoobieg z grzałką dolną, rożen
Funkcja dodatkowa: rozmrażanie przez podanie czasu
Piekarnik prawy
Pojemność netto: 55 l
Elektroniczne sterowanie temperaturą (50° – 300°C)
5 funkcji pieczenia: grzałka dolna z obiegiem powietrza,
grzałka dolna i górna, grzałka dolna i górna z obiegiem
powietrza, termoobieg, grzałka dolna z termoobiegiem
Funkcja dodatkowa: pizza
Szuflada do przechowywania naczyń

Piekarniki elektryczne
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
4 poziomy pieczenia
Oświetlenie wnętrza: 1 lampa halogenowa
Metalowe drabinki boczne
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi piekarnika
Łatwy demontaż drzwi piekarnika
Piekarnik lewy
Pojemność netto: 61 l
Programator elektroniczny ze startem i wyłączeniem
pieczenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą (50° – 250°C)
7 funkcji pieczenia: grzałka dolna z obiegiem powietrza,
grzałka dolna i górna, grzałka dolna i górna z obiegiem
powietrza, termoobieg, termoobieg i grzałka dolna,
grzałka grilla z obiegiem powietrza, grzałka grilla
1 funkcja dodatkowa: rozmrażanie przez podanie czasu
Piekarnik prawy
Pojemność netto: 55 l
Minutnik
Elektroniczne sterowanie temperaturą (50° – 300°C)
6 funkcji pieczenia: grzałka dolna z obiegiem powietrza,
grzałka dolna i górna, grzałka dolna i górna z obiegiem
powietrza, grzałka grilla z obiegiem powietrza, grzałka
grilla, funkcja „pizza”
Szuflada do przechowywania naczyń

Piekarniki elektryczne
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
Oświetlenie wnętrza
4 poziomy pieczenia
Metalowe drabinki boczne
Łatwy demontaż drzwi piekarnika
Piekarnik lewy
Pojemność netto: 77 l
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Timer
Programator elektroniczny ze startem i wyłączeniem
pieczenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą (50° – 250°C)
8 funkcji pieczenia: grzałka dolna z obiegiem powietrza,
grzałka dolna i górna, grzałka dolna i górna z obiegiem
powietrza, termoobieg, eco, grzałka małego grilla
z obiegiem powietrza, termoobieg z grzałką dolną,
grzałka małego grilla
Piekarnik prawy
Pojemność netto: 40 l
Elektroniczne sterowanie temperaturą (50° – 220°C)
4 funkcje pieczenia: grzałka dolna, grzałka dolna i
górna, grzałka grilla i rożen, rożen
Szuflada do przechowywania naczyń

Piekarniki elektryczne
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
Oświetlenie wnętrza: 1 lampa halogenowa
4 poziomy pieczenia
Metalowe drabinki boczne
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi piekarnika
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika
Łatwy demontaż drzwi piekarnika
Piekarnik lewy
Pojemność netto: 61 l
Timer
Programator elektroniczny ze startem i wyłączeniem pieczenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą (50° – 250°C)
7 funkcji pieczenia: grzałka dolna z obiegiem powietrza,
grzałka dolna i górna, grzałka dolna i górna z obiegiem
powietrza, termoobieg, grzałka grilla z obiegiem
powietrza, termoobieg z grzałką dolną, grzałka grilla
1 funkcja dodatkowa: rozmrażanie przez podanie czasu
Piekarnik prawy
Pojemność netto: 33 l
Elektroniczne sterowanie temperaturą (50° – 250°C)
6 funkcji pieczenia: grzałka górna, grzałka dolna, grzałka
dolna i górna, grzałka grilla i rożen, grzałka małego
grilla, grzałka grilla
Szuflada do przechowywania naczyń

Piekarnik elektryczny
50 programów automatycznych
10 przepisów własnych
10 funkcji pieczenia: grzałka dolna, grzałka dolna z
obiegiem powietrza, grzałka dolna i górna, grzałka
dolna i górna z obiegiem powietrza, termoobieg, turbo,
eco, grzałka grilla z obiegiem powietrza, grzałka grilla, rożen
6 funkcji dodatkowych: czyszczenie parowe, rozmrażanie
przez podanie czasu lub wagi, wyrastanie ciasta,
utrzymywanie potrawy w cieple, szabat
Programator elektroniczny ze startem i wyłączeniem pieczenia
System potrójnego wentylatora
Timer
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą (50° – 280°C)
Zawiasy Silent Close
Pojemność netto: 115 l
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
5 poziomów pieczenia
Oświetlenie wnętrza: 2 lampy halogenowe
Metalowe drabinki boczne
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi
piekarnika
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika
Łatwy demontaż drzwi piekarnika
Szuflada do przechowywania naczyń

Piekarnik elektryczny
9 funkcji pieczenia: grzałka dolna, grzałka dolna z
obiegiem powietrza, grzałka dolna i górna, grzałka
dolna i górna z obiegiem powietrza, termoobieg, eco,
grzałka grilla z obiegiem powietrza, grzałka grilla, rożen
2 funkcje dodatkowe: czyszczenie parowe, rozmrażanie
przez podanie czasu
Programator elektroniczny ze startem i wyłączeniem
pieczenia
Timer
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą (50° – 260°C)
Zawiasy Silent Close
Pojemność netto: 115 l
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
5 poziomów pieczenia
Oświetlenie wnętrza: 2 lampy halogenowe
Metalowe drabinki boczne
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi
piekarnika
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika
Łatwy demontaż drzwi piekarnika
Szuflada do przechowywania naczyń

Bezpieczeństwo
Płyta kuchenna:
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
Piekarniki elektryczne:
3 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący

Bezpieczeństwo
Płyta kuchenna:
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
Piekarniki elektryczne:
3 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący

Bezpieczeństwo
Płyta kuchenna:
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
Piekarniki elektryczne:
3 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący

Bezpieczeństwo
Płyta kuchenna:
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
Piekarniki elektryczne:
3 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący

Bezpieczeństwo
Płyta kuchenna:
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
Piekarnik elektryczny:
3 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący

Bezpieczeństwo
Płyta kuchenna:
Blokada bezpieczeństwa
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem
Wskaźnik zalegającego ciepła
Piekarnik elektryczny:
3 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący

Wyposażenie standardowe
Zamienne dysze do gazu G30
Blacha do pieczenia: 2 – lewy piekarnik
Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 1 – prawy piekarnik
Ruszt: 1 – prawy piekarnik
Ruszt z blokadą: 2 – lewy piekarnik/ 1 – prawy piekarnik
Rożen: 1 – lewy piekarnik
Panele katalityczne: 3 – lewy piekarnik i prawy piekarnik
Akcesoria do pizzy: 1 kamień, 1 łopata – prawy piekarnik

Wyposażenie standardowe
Zamienne dysze do gazu G30
Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 2 – lewy
piekarnik/1 – prawy piekarnik
Ruszt do głębokiej blachy: 1 – lewy piekarnik/ 1 – prawy piekarnik
Ruszt z blokadą: 2 – lewy piekarnik/ 1 – prawy piekarnik
Rożen: 1 – lewy piekarnik
Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem:
1- lewy piekarnik
Panele katalityczne: 3 – lewy piekarnik/ 3 – prawy piekarnik
Akcesoria do pizzy: 1 kamień, 1 łopata – prawy piekarnik

Wyposażenie standardowe
Zamienne dysze do gazu G30
Blacha do pieczenia: 2 – lewy piekarnik/ 1 – prawy
piekarnik
Ruszt: 1 – prawy piekarnik
Ruszt z blokadą: 2 – lewy piekarnik/ 1 – prawy piekarnik
Rożen: 1 – prawy piekarnik

Wyposażenie standardowe
Zamienne dysze do gazu G30
Szeroka blacha: 1 – prawy piekarnik
Głęboka blacha emaliowana (20 mm): 1 – lewy piekarnik
Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 1 – lewy piekarnik
Ruszt do głębokiej blachy: 1 – lewy piekarnik / 1 – prawy
piekarnik
Ruszt z blokadą: 1 – lewy piekarnik / 1 – prawy piekarnik
Rożen: 1 – prawy piekarnik
Panele katalityczne: 3 – I piekarnik

Wyposażenie standardowe
Żeliwna podstawka na WOK
Zamienne dysze do gazu G30
Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 2
Ruszt do głębokiej blachy: 1
Ruszt z blokadą: 2
Rożen: 1
Panele katalityczne: 3
Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem: 1

Wyposażenie standardowe
Skrobak do szkła
Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 1
Ruszt do głębokiej blachy: 1
Ruszt z blokadą: 2
Rożen: 1

Specyfikacja techniczna
Klasa efektywności energetycznej: B
Płyta ustawiona na gaz: G20
Moc przyłączeniowa gazu: 17,60 kW
Moc przyłączeniowa: 7,70 kW
Zabezpieczenie: 34 A
Napięcie: 380-415 V (220-240 V)
Częstotliwość: 50/60 Hz

Specyfikacja techniczna
Klasa efektywności energetycznej: A
Płyta ustawiona na gaz: G20
Moc przyłączeniowa gazu: 13,00 kW
Moc przyłączeniowa: 7,50 kW
Zabezpieczenie: 33 A
Napięcie: 380-415 V (220-240 V)
Częstotliwość: 50/60 Hz

Specyfikacja techniczna
Klasa efektywności energetycznej: B
Płyta ustawiona na gaz: G20
Moc przyłączeniowa gazu: 13,00 kW
Moc przyłączeniowa: 6,80 kW
Zabezpieczenie: 30 A
Napięcie: 380-415 V (220-240 V)
Częstotliwość: 50/60 Hz

Specyfikacja techniczna
Klasa efektywności energetycznej: A
Płyta ustawiona na gaz: G20
Moc przyłączeniowa gazu: 16,05 kW
Moc przyłączeniowa: 5,30 kW
Zabezpieczenie: 23 A
Napięcie: 380-415 V (220-240 V)
Częstotliwość: 50/60 Hz

Specyfikacja techniczna
Klasa efektywności energetycznej: A+
Płyta ustawiona na gaz: G20
Moc przyłączeniowa gazu: 14,50 kW
Moc przyłączeniowa: 3,20 kW
Zabezpieczenie: 14 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

Specyfikacja techniczna
Klasa efektywności energetycznej: A
Moc przyłączeniowa: 10,20 kW
Zabezpieczenie: 45 A
Napięcie: 380-415 V (220-240 V)
Częstotliwość: 50/60 Hz

KUCHNIE
WOLNOSTOJĄCE

77 l

Również dostępne
A2BL-8
Czarny

108

109

CPF9GMOG

CPF9GPWH

CPF9IPR

Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość: 90 cm,
Portofino

Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość: 90 cm,
Portofino

Kuchnia wolnostojąca z płytą indukcyjną, szerokość: 90 cm,
Portofino

DISPLAY

115 l

5

LCD

3

DISPLAY

5

3

LCD
DISPLAY

115 l

5

3

P

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Oliwkowy
Wyświetlacz LCD
Sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze stali nierdzewnej

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Biały
Wyświetlacz LCD
Sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze stali nierdzewnej

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Czerwony
Wyświetlacz LCD
Sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze stali nierdzewnej

Płyta kuchenna
6 palników gazowych:
Lewy tylny: 1,00 kW
Lewy przedni (ultraszybki, podwójny): 4,20 kW
Centralny tylny: 1,80 kW
Centralny przedni: 1,00 kW
Prawy tylny: 3,00 kW
Prawy przedni: 1,80 kW
Ruszty żeliwne
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle

Płyta kuchenna
6 palników gazowych:
Lewy tylny: 1,00 kW
Lewy przedni (ultraszybki, podwójny): 4,20 kW
Centralny tylny: 1,80 kW
Centralny przedni: 1,00 kW
Prawy tylny: 3,00 kW
Prawy przedni: 1,80 kW
Ruszty żeliwne
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle

Płyta kuchenna
5 stref grzejnych:
Lewa tylna: 1,85 kW (Booster (P) 3,00 kW), ø 180 mm
Lewa przednia: 1,40 kW (Booster (P) 2,20 kW), ø 145 mm
Centralna: 2,60 kW (Booster 3,70 kW), ø 270 mm
Prawa tylna: 2,30 kW (Booster (P) 3,70 kW), ø 210 mm
Prawa przednia: 1,40 kW (Booster (P) 2,20 kW), ø 145 mm
9 poziomów mocy

Piekarnik elektryczny
20 programów automatycznych
9 funkcji pieczenia: grzałka dolna, grzałka dolna z obiegiem
powietrza, grzałka dolna i górna, grzałka dolna i górna
z obiegiem powietrza, termoobieg, turbo, eco, grzałka grilla
z obiegiem powietrza, grzałka grilla
5 funkcji dodatkowych: czyszczenie parowe, rozmrażanie
przez podanie czasu lub wagi, wyrastanie ciasta, szabat
Programator elektroniczny ze startem i wyłączeniem pieczenia
System potrójnego wentylatora
Timer
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą (50° – 260°C)
Zawiasy Silent Close
Pojemność netto: 115 l
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
5 poziomów pieczenia
Oświetlenie wnętrza: 2 lampy halogenowe
Metalowe drabinki boczne
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi
piekarnika
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika
Łatwy demontaż drzwi piekarnika
Szuflada do przechowywania naczyń

Piekarnik elektryczny
20 programów automatycznych
10 funkcji pieczenia: grzałka dolna, grzałka dolna z
obiegiem powietrza, grzałka dolna i górna, grzałka dolna i
górna z obiegiem powietrza, termoobieg, turbo, eco, grzałka
grilla z obiegiem powietrza, grzałka grilla, rożen
6 funkcji dodatkowych: piroliza, eco piroliza, rozmrażanie
przez podanie czasu lub wagi, wyrastanie ciasta, szabat
Programator elektroniczny ze startem i wyłączeniem pieczenia
System potrójnego wentylatora
Timer
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą (50° – 260°C)
Zawiasy Silent Close
Pojemność netto: 115 l
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
5 poziomów pieczenia
Oświetlenie wnętrza: 4 lampy halogenowe
Metalowe drabinki boczne
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi
piekarnika
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika
Łatwy demontaż drzwi piekarnika
Szuflada do przechowywania naczyń

Piekarnik elektryczny
20 programów automatycznych
10 funkcji pieczenia: grzałka dolna, grzałka dolna z
obiegiem powietrza, grzałka dolna i górna, grzałka dolna i
górna z obiegiem powietrza, termoobieg, turbo, eco, grzałka
grilla z obiegiem powietrza, grzałka grilla, rożen
6 funkcji dodatkowych: piroliza, eco piroliza, rozmrażanie
przez podanie czasu lub wagi, wyrastanie ciasta, szabat
Programator elektroniczny ze startem i wyłączeniem pieczenia
System potrójnego wentylatora
Timer
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą (50° – 260°C)
Zawiasy Silent Close
Pojemność netto: 115 l
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
5 poziomów pieczenia
Oświetlenie wnętrza: 4 lampy halogenowe
Metalowe drabinki boczne
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi
piekarnika
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika
Łatwy demontaż drzwi piekarnika
Szuflada do przechowywania naczyń

Bezpieczeństwo
Płyta kuchenna:
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
Piekarnik elektryczny:
3 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący

Bezpieczeństwo
Płyta kuchenna:
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
Piekarnik elektryczny:
Blokada drzwi podczas czyszczenia pirolitycznego
4 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący

Bezpieczeństwo
Płyta kuchenna:
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Piekarnik elektryczny:
Blokada drzwi podczas czyszczenia pirolitycznego
4 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący

Wyposażenie standardowe
Żeliwna podstawka na WOK
Zamienne dysze do gazu G30
Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 1
Blacha emaliowana (20 mm): 1
Ruszt do głębokiej blachy: 1
Ruszt z blokadą: 1

Wyposażenie standardowe
Żeliwna podstawka na WOK
Zamienne dysze do gazu G30
Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 2
Ruszt do głębokiej blachy: 1
Ruszt z blokadą: 2
Rożen: 1
Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem: 1

Wyposażenie standardowe
Skrobak do szkła
Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 2
Ruszt do głębokiej blachy: 1
Ruszt z blokadą: 2
Rożen: 1
Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem: 1

Specyfikacja techniczna
Klasa efektywności energetycznej: A+
Płyta ustawiona na gaz: G20
Moc przyłączeniowa gazu: 12,60 kW
Moc przyłączeniowa piekarnika: 3,20 kW
Zabezpieczenie: 14 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

Specyfikacja techniczna
Klasa efektywności energetycznej: A+
Płyta ustawiona na gaz: G20
Moc przyłączeniowa gazu: 12,60 kW
Moc przyłączeniowa piekarnika: 4,00 kW
Zabezpieczenie: 18 A
Napięcie: 380-415 V (220-240 V)
Częstotliwość: 50/60 Hz

Specyfikacja techniczna
Klasa efektywności energetycznej: A+
Moc przyłączeniowa: 11,40 kW
Zabezpieczenie: 50 A
Napięcie: 380-415 V (220-240 V)
Częstotliwość: 50/60 Hz

Również dostępne

Również dostępne

Również dostępne

CPF9GMR

CPF9GMOR

CPF9GPR

CPF9GPOR

CPF9IPOR

CPF9IPYW

CPF9GMYW

CPF9GMBL

CPF9GPYW

CPF9GPOG

CPF9IPOG

CPF9IPBL

CPF9GMAN

CPF9GMWH

CPF9GPBL

CPF9GPAN

CPF9IPAN

CPF9IPWH

Czerwony

Żółty

Antracytowy

CPF9GMX

Stal nierdzewna

110

115 l

Pomarańczowy

Czarny

Biały

Czerwony

Żółty

Czarny

CPF9GPX

Stal nierdzewna

KUCHNIE
WOLNOSTOJĄCE

LCD

Pomarańczowy

Oliwkowy

Antracytowy

Pomarańczowy

Oliwkowy

Antracytowy

Żółty

Czarny

Biały

CPF9IPX

Stal nierdzewna

111

TR4110IPG

TR4110AZ

Kuchnia wolnostojąca z płytą indukcyjną, szerokość: 110 cm, Victoria

Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość: 110 cm, Victoria

61 l

4

P

36 l

61 l

2

4

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Pastelowa zieleń
Wyświetlacz LED
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Pastelowy błękit
Wyświetlacz LED
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł

Płyta kuchenna
5 stref grzejnych
Lewa tylna - 2,30 kW (Booster (P) 3,00 kW), ø 215 mm
Lewa przednia - 1,30 kW (Booster (P) 1,40 kW), ø 175 mm
Centralna - 2,30 kW (Booster 3,00 kW), ø 265 mm
Prawa tylna - 2,30 kW (Booster (P) 3,00 kW), ø 215 mm
Prawa przednia - 1,30 kW (Booster (P) 1,40 kW), ø 175 mm
Automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości
9 poziomów mocy

Płyta kuchenna
7 palników gazowych:
Lewy (ultraszybki, podwójny): 4,20 kW
Centralny, lewy tylny: 2,90 kW
Centralny, lewy przedni: 1,00 kW
Centralny, prawy tylny: 1,00 kW
Centralny, prawy przedni: 2,90 kW
Prawy tylny: 1,80 kW
Prawy przedni: 1,80 kW
Ruszty żeliwne, zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle

Piekarnik elektryczny
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
Oświetlenie wnętrza
Metalowe drabinki boczne
Elektroniczne sterowanie temperaturą (50° – 260°C)
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi piekarnika
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika
Łatwy demontaż drzwi piekarnika
Górny piekarnik:
Pojemność netto: 36 l
2 poziomy pieczenia
1 funkcja pieczenia: grzałka grilla
Dolny piekarnik:
Pojemność netto: 61 l
4 poziomy pieczenia
5 funkcji pieczenia: grzałka dolna, grzałka dolna z obiegiem powietrza, grzałka dolna
i górna, grzałka dolna i górna z obiegiem powietrza, grzałka grilla z obiegiem powietrza
2 funkcje dodatkowe: rozmrażanie, czyszczenie parowe
Prawy piekarnik:
Pojemność netto: 61 l
4 poziomy pieczenia
Timer
Programator elektroniczny ze startem i wyłączeniem pieczenia
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
6 funkcji pieczenia: grzałka dolna, grzałka dolna z obiegiem powietrza,
grzałka dolna i górna, grzałka grilla z obiegiem powietrza, termoobieg eco, grzałka grilla
1 funkcja dodatkowa: czyszczenie parowe
Szuflada do przechowywania naczyń

Piekarnik elektryczny
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
Oświetlenie wnętrza
Metalowe drabinki boczne
Elektroniczne sterowanie temperaturą (50° – 260°C)
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi piekarnika
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika
Łatwy demontaż drzwi piekarnika
Górny piekarnik:
Pojemność netto: 36 l
2 poziomy pieczenia
1 funkcja pieczenia: grzałka grilla
Dolny piekarnik:
Pojemność netto: 61 l
4 poziomy pieczenia
5 funkcji pieczenia: grzałka dolna, grzałka dolna z obiegiem powietrza, grzałka dolna
i górna, grzałka dolna i górna z obiegiem powietrza, grzałka grilla z obiegiem powietrza
2 funkcje dodatkowe: rozmrażanie, czyszczenie parowe
Prawy piekarnik:
Pojemność netto: 61 l
4 poziomy pieczenia
Timer
Programator elektroniczny ze startem i wyłączeniem pieczenia
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
6 funkcji pieczenia: grzałka dolna, grzałka dolna z obiegiem powietrza, grzałka dolna i górna,
grzałka grilla z obiegiem powietrza, termoobieg eco, grzałka grilla
1 funkcja dodatkowa: czyszczenie parowe
Szuflada do przechowywania naczyń

Bezpieczeństwo
Płyta kuchenna:
Blokada bezpieczeństwa
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Piekarnik elektryczny:
3 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący

Bezpieczeństwo
Płyta grzewcza:
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
Piekarnik elektryczny:
3 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący

Wyposażenie standardowe
Skrobak do szkła
Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 1 – prawy piekarnik i dolny piekarnik / 1 – górny
piekarnik
Ruszt do głębokiej blachy: 1 – prawy piekarnik i dolny piekarnik
Ruszt z blokadą: 2 – prawy piekarnik i dolny piekarnik / 1 – górny piekarnik
Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem: 1 – prawy piekarnik i dolny piekarnik

Wyposażenie standardowe
Zamienne dysze do gazu G30
Żeliwna podstawka na WOK
Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 1 – prawy piekarnik i dolny piekarnik / 1 – górny
piekarnik
Ruszt do głębokiej blachy: 1 – prawy piekarnik i dolny piekarnik
Ruszt z blokadą: 2 – prawy piekarnik i dolny piekarnik / 1 – górny piekarnik
Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem: 1 – prawy piekarnik i dolny piekarnik

Specyfikacja techniczna
Klasa efektywności energetycznej: A
Moc przyłączeniowa: 19,50 kW
Zabezpieczenie: 85 A
Napięcie: 380-415 V (220-240 V)
Częstotliwość: 50/60 Hz

Specyfikacja techniczna
Klasa efektywności energetycznej: A
Płyta ustawiona na gaz: G20
Moc przyłączeniowa gazu: 15,60 kW
Moc przyłączeniowa: 8,40 kW
Zabezpieczenie: 37 A
Napięcie: 380-415 V (220-240 V), Częstotliwość: 50/60 Hz

Również dostępne
TR4110IBL
Czarny

TR4110IWH
Biały

112

2

TR4110IP
Kremowy

TR4110IRW

Czerwone wino

TR4110IX

Stal nierdzewna

Również dostępne
TR4110BL1
Czarny

TR4110RW1

Czerwone wino

TR4110P1
Kremowy

KUCHNIE
WOLNOSTOJĄCE

36 l

TR4110S1

Stal nierdzewna

TR4110RO

Pastelowy róż

113

TR93IBL

TR93P

Kuchnia wolnostojąca z płytą indukcyjną, szerokość: 90 cm, Victoria

Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość: 90 cm, Victoria

61 l

62 l

2

4

9

36 l

61 l

62 l

2

4

9

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Czarny
Wyświetlacz LED
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Kremowy
Wyświetlacz LED
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł

Płyta kuchenna
5 stref grzejnych
Lewa tylna: 2,30 kW (Booster (P) 3,00 kW), ø 210 mm
Lewa przednia: 1,30 kW (Booster (P) 1,40 kW), ø 180 mm
Centralna: 2,30 kW (Booster 3,00 kW), ø 270 mm
Prawa tylna: 1,30 kW (Booster (P) 1,40 kW), ø 180 mm
Prawa przednia: 2,30 kW (Booster (P) 3,00 kW), ø 210 mm
Automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości
9 poziomów mocy

Płyta kuchenna
6 palników gazowych:
Lewy tylny: 1,00 kW
Lewy przedni (ultraszybki, podwójny): 4,20 kW
Centralny tylny: 1,80 kW
Centralny przedni:1,00 kW
Prawy tylny: 1,80 kW
Prawy przedni: 2,90 kW
Ruszty żeliwne
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle

Piekarniki elektryczne
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
Metalowe drabinki boczne
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi piekarnika
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika
Łatwy demontaż drzwi piekarnika
Górny piekarnik:
Pojemność netto: 36 l
2 poziomy pieczenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą (50° – 245°C)
1 funkcja pieczenia: termoobieg
Dolny piekarnik:
Pojemność netto: 61 l
Oświetlenie wnętrza: 1 lampa halogenowa
Timer
4 poziomy pieczenia
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą (50° – 260°C)
Programator elektroniczny ze startem i wyłączeniem pieczenia
7 funkcji pieczenia: grzałka dolna, grzałka dolna i górna, termoobieg, turbo,
grzałka grilla z obiegiem powietrza, grzałka grilla, grzałka małego grilla
2 funkcje dodatkowe: czyszczenie parowe, rozmrażanie przez podanie czasu
Prawy piekarnik:
Pojemność netto: 62 l
9 poziomów pieczenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą (50° – 260°C)
1 funkcja pieczenia: grzałka grilla

PiekarnikI elektryczne
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
Metalowe drabinki boczne
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi piekarnika
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika
Łatwy demontaż drzwi piekarnika
Górny piekarnik:
Pojemność netto: 36 l
2 poziomy pieczenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą (50° – 245°C)
1 funkcja pieczenia: termoobieg
Dolny piekarnik:
Pojemność netto: 61 l
Oświetlenie wnętrza: 1 lampa halogenowa
Timer
4 poziomy pieczenia
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą (50° – 260°C)
Programator elektroniczny ze startem i wyłączeniem pieczenia
7 funkcji pieczenia: grzałka dolna, grzałka dolna i górna, termoobieg, turbo,
grzałka grilla z obiegiem powietrza, grzałka grilla, grzałka małego grilla
2 funkcje dodatkowe: czyszczenie parowe, rozmrażanie przez podanie czasu
Prawy piekarnik:
Pojemność netto: 62 l
9 poziomów pieczenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą (50° – 260°C)
1 funkcja pieczenia: grzałka grilla

Bezpieczeństwo
Płyta grzewcza:
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Piekarnik elektryczny:
3 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący

Bezpieczeństwo
Płyta grzewcza:
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
Piekarnik elektryczny:
3 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący

Wyposażenie standardowe
Skrobak do szkła
Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 1 – dolny piekarnik i górny piekarnik
Ruszt do głębokiej blachy: 1 – dolny piekarnik i górny piekarnik
Ruszt z blokadą: 2 – dolny piekarnik / 1 – górny piekarnik / 4 – prawy piekarnik
Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem: 1 – dolny piekarnik

Wyposażenie standardowe
Zamienne dysze do gazu G30
Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 1 – dolny piekarnik i górny piekarnik
Ruszt do głębokiej blachy: 1 – dolny piekarnik i górny piekarnik
Ruszt z blokadą: 2 – dolny piekarnik / 1 – górny piekarnik / 4 – prawy piekarnik
Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem: 1 – dolny piekarnik

Specyfikacja techniczna
Klasa efektywności energetycznej: A
Moc przyłączeniowa: 19,40 kW
Zabezpieczenie: 85 A
Napięcie: 380-415 V (220-240 V)
Częstotliwość: 50/60 Hz

Specyfikacja techniczna
Płyta ustawiona na gaz: G20
Klasa efektywności energetycznej: A
Moc przyłączeniowa gazu: 12,70 kW
Moc przyłączeniowa: 8,30 kW
Zabezpieczenie: 36 A
Napięcie: 380-415 V (220-240 V)

Również dostępne
TR93IP

Kremowy
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36 l

Również dostępne
TR93IX

Stal nierdzewna

TR93BL
Czarny
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TR90IX9

TR90P9

Kuchnia wolnostojąca z płytą indukcyjną, szerokość: 90 cm, Victoria

Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość: 90 cm, Victoria
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WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna
Wyświetlacz LED
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Kremowy
Wyświetlacz LED
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł

Płyta kuchenna
5 stref grzejnych:
Lewa tylna: 2,30 kW (Booster (P) 3,00 kW), ø 210 mm
Lewa przednia: 1,30 kW (Booster (P) 1,40 kW), ø 180 mm
Centralna: 2,30 kW (Booster 3,00 kW), ø 270 mm
Prawa tylna: 1,30 kW (Booster (P) 1,40 kW), ø 180 mm
Prawa przednia: 2,30 kW (Booster (P) 3,00 kW), ø 210 mm
Automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości
9 poziomów mocy

Płyta kuchenna
5 palników gazowych:
Lewy tylny: 1,80 kW
Lewy przedni 2,90 kW
Centralny (ultraszybki, podwójny): 5,00 kW
Prawy tylny: 1,80 kW
Prawy przedni: 1,00 kW
Ruszty żeliwne
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle

Piekarnik elektryczny
9 funkcji pieczenia: grzałka dolna, grzałka dolna z obiegiem powietrza, grzałka dolna
i górna, grzałka dolna i górna z obiegiem powietrza, termoobieg, eco, grzałka grilla
z obiegiem powietrza, grzałka grilla, rożen
2 funkcje dodatkowe: czyszczenie parowe, rozmrażanie przez podanie czasu
Programator elektroniczny ze startem i wyłączeniem pieczenia
Timer
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą (50° – 260°C)
Zawiasy Silent Close
Pojemność netto: 115 l
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
5 poziomów pieczenia
Oświetlenie wnętrza: 2 lampy halogenowe
Metalowe drabinki boczne
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi piekarnika
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika
Łatwy demontaż drzwi piekarnika
Szuflada do przechowywania naczyń

Piekarnik elektryczny
9 funkcji pieczenia: grzałka dolna, grzałka dolna z obiegiem powietrza, grzałka dolna
i górna, grzałka dolna i górna z obiegiem powietrza, termoobieg, eco, grzałka grilla
z obiegiem powietrza, grzałka grilla, rożen
2 funkcje dodatkowe: czyszczenie parowe, rozmrażanie przez podanie czasu
Programator elektroniczny ze startem i wyłączeniem pieczenia
Timer
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą (50° – 260°C)
Zawiasy Silent Close
Pojemność netto: 115 l
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
5 poziomów pieczenia
Oświetlenie wnętrza: 2 lampy halogenowe
Metalowe drabinki boczne
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi piekarnika
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika
Łatwy demontaż drzwi piekarnika

Bezpieczeństwo
Płyta kuchenna:
Blokada bezpieczeństwa
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Piekarnik elektryczny:
3 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący

Bezpieczeństwo
Płyta kuchenna:
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
Piekarnik elektryczny:
3 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący

Wyposażenie standardowe
Skrobak do szkła
Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 2
Ruszt do głębokiej blachy: 1
Ruszt z blokadą: 2
Rożen: 1
Panele katalityczne: 3

Wyposażenie standardowe
Żeliwna podstawka na WOK
Żeliwna nakładka na palnik
Zamienne dysze do gazu G30
Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 2
Ruszt do głębokiej blachy: 1
Ruszt z blokadą: 2
Rożen: 1
Panele katalityczne: 3

Specyfikacja techniczna
Klasa efektywności energetycznej: A
Moc przyłączeniowa: 14,30 kW
Zabezpieczenie: 63 A
Napięcie: 380-415 V (220-240 V)
Częstotliwość: 50/60 Hz

Specyfikacja techniczna
Klasa efektywności energetycznej: A
Płyta ustawiona na gaz: G20
Moc przyłączeniowa gazu: 12,50 kW
Moc przyłączeniowa: 3,20 kW
Zabezpieczenie: 14 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

Również dostępne
TR90IBL9
Czarny
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KUCHNIE
WOLNOSTOJĄCE
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Również dostępne
TR90IP9
Kremowy

TR90BL9
Czarny

TR90X9

Stal nierdzewna
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TR62IBL

TR62P

Kuchnia wolnostojąca z płytą indukcyjną, szerokość: 60 cm, Victoria

Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość: 60 cm, Victoria
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WZORNICTWO / OBSŁUGA
Czarny
Wyświetlacz LED
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Kremowy
Wyświetlacz LED
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł

Płyta kuchenna
4 strefy grzejne:
Lewa tylna: 1,85 kW (Booster (P) 3,00 kW), ø 180 mm
Lewa przednia: 1,85 kW (Booster (P) 3,00 kW), ø 180 mm
Prawa tylna: 2,30 kW (Booster (P) 3,70 kW), ø 210 mm
Prawa przednia: 1,40 kW (Booster (P) 2,20 kW), ø 145 mm
Automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości
9 poziomów mocy

Płyta kuchenna
4 palniki gazowe:
Lewy tylny: 1,80 kW
Lewy przedni (ultraszybki, podwójny): 4,20 kW
Prawy tylny: 1,80 kW
Prawy przedni: 1,00 kW
Ruszty żeliwne
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle

Piekarniki elektryczne
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
Metalowe drabinki boczne
Elektroniczne sterowanie temperaturą (50° – 245°C)
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi piekarnika
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika
Łatwy demontaż drzwi piekarnika
Górny piekarnik:
Pojemność netto: 35 l
Oświetlenie wnętrza: 1 lampa halogenowa
2 poziomy pieczenia
4 funkcje pieczenia: grzałka dolna, grzałka dolna i górna, grzałka małego grilla,
grzałka grilla
Dolny piekarnik:
Pojemność netto: 65 l
Oświetlenie wnętrza: 1 lampa halogenowa
Timer
4 poziomy pieczenia
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Programator elektroniczny ze startem i wyłączeniem pieczenia
1 funkcja pieczenia: termoobieg

PiekarnikI elektryczne
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
Metalowe drabinki boczne
Elektroniczne sterowanie temperaturą (50° – 245°C)
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi piekarnika
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika
Łatwy demontaż drzwi piekarnika
Górny piekarnik:
Pojemność netto: 35 l
Oświetlenie wnętrza: 1 lampa halogenowa
2 poziomy pieczenia
4 funkcje pieczenia: grzałka dolna, grzałka dolna i górna, grzałka małego grilla,
grzałka grilla
Dolny piekarnik:
Pojemność netto: 65 l
Oświetlenie wnętrza: 1 lampa halogenowa
Timer
4 poziomy pieczenia
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Programator elektroniczny ze startem i wyłączeniem pieczenia
1 funkcja pieczenia: termoobieg

Bezpieczeństwo
Płyta grzewcza:
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Wskaźnik zalegającego ciepła
Piekarnik elektryczny:
2 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący

Bezpieczeństwo
Płyta grzewcza:
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
Piekarnik elektryczny:
2 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący

Wyposażenie standardowe
Skrobak do szkła
Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 1 – dolny piekarnik i górny piekarnik
Ruszt do głębokiej blachy: 1 – dolny piekarnik i górny piekarnik
Ruszt z blokadą: 2 – dolny piekarnik / 1 – górny piekarnik
Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem: 1 – dolny piekarnik

Wyposażenie standardowe
Zamienne dysze do gazu G30
Nakładka na palnik
Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 1 – dolny piekarnik i górny piekarnik
Ruszt do głębokiej blachy: 1 – dolny piekarnik i górny piekarnik
Ruszt z blokadą: 2 – dolny piekarnik / 1 – górny piekarnik
Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem: 1 – dolny piekarnik

Specyfikacja techniczna
Klasa efektywności energetycznej: A
Moc przyłączeniowa: 12,70 kW
Zabezpieczenie: 56 A
Napięcie: 380-415 V (220-240 V)
Częstotliwość: 50/60 Hz

Specyfikacja techniczna
Płyta ustawiona na gaz: G20
Klasa efektywności energetycznej: A
Moc przyłączeniowa gazu: 8,80 kW
Moc przyłączeniowa: 5,50 kW
Zabezpieczenie: 24 A
Napięcie: 380-415 V (220-240 V)
Częstotliwość: 50/60 Hz

Również dostępne
TR62IP

Kremowy
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Również dostępne
TR62BL
Czarny
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TR60IP

TR60BL

Kuchnia wolnostojąca z płytą indukcyjną, szerokość: 60 cm, Victoria

Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość: 60 cm, Victoria
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WZORNICTWO / OBSŁUGA
Kremowy
Wyświetlacz LED
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Czarny
Wyświetlacz LED
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł

Płyta kuchenna
4 strefy grzejne:
Lewa tylna: 1,85 kW (Booster (P) 3,00 kW), ø 180 mm
Lewa przednia: 1,85 kW (Booster (P) 3,00 kW), ø 180 mm
Prawa tylna: 2,30 kW (Booster (P) 3,70 kW), ø 210 mm
Prawa przednia: 1,40 kW (Booster (P) 2,20 kW), ø 145 mm
Automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości
9 poziomów mocy

Płyta kuchenna
4 palniki gazowe:
Lewy tylny: 1,80 kW
Lewy przedni (ultraszybki, podwójny): 4,20 kW
Prawy tylny: 1,80 kW
Prawy przedni: 1,00 kW
Ruszty żeliwne
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle

Piekarnik elektryczny
7 funkcji pieczenia: grzałka dolna, grzałka dolna i górna, turbo, grzałka grilla
z obiegiem powietrza, termoobieg eco, grzałka małego grilla, grzałka grilla
2 funkcje dodatkowe: czyszczenie parowe, rozmrażanie przez podanie czasu
Programator elektroniczny ze startem i wyłączeniem pieczenia
Timer
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą (50° – 260°C)
Zawiasy Silent Close
Pojemność netto: 61 l
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
4 poziomy pieczenia
Oświetlenie wnętrza: 1 lampa halogenowa
Metalowe drabinki boczne
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi piekarnika
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika
Łatwy demontaż drzwi piekarnika
Szuflada do przechowywania naczyń

Piekarnik elektryczny
7 funkcji pieczenia: grzałka dolna, grzałka dolna i górna, turbo, grzałka grilla
z obiegiem powietrza, termoobieg eco, grzałka małego grilla, grzałka grilla
2 funkcje dodatkowe: czyszczenie parowe, rozmrażanie przez podanie czasu
Programator elektroniczny ze startem i wyłączeniem pieczenia
Timer
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą (50° – 260°C)
Zawiasy Silent Close
Pojemność netto: 61 l
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
4 poziomy pieczenia
Oświetlenie wnętrza: 1 lampa halogenowa
Metalowe drabinki boczne
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi piekarnika
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika
Łatwy demontaż drzwi piekarnika
Szuflada do przechowywania naczyń

Bezpieczeństwo
Płyta grzewcza:
Blokada bezpieczeństwa
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Wskaźnik zalegającego ciepła
Piekarnik elektryczny:
3 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący

Bezpieczeństwo
Płyta grzewcza:
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
Piekarnik elektryczny:
3 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący

Wyposażenie standardowe
Skrobak do szkła
Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 1
Ruszt do głębokiej blachy: 1
Ruszt z blokadą: 2
Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem: 1

Wyposażenie standardowe
Zamienne dysze do gazu G30
Nakładka na palnik
Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 1
Ruszt do głębokiej blachy: 1
Ruszt z blokadą: 2
Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem: 1

Specyfikacja techniczna
Klasa efektywności energetycznej: A
Moc przyłączeniowa: 10,00 kW
Zabezpieczenie: 44 A
Napięcie: 380-415 V (220-240 V)
Częstotliwość: 50/60 Hz

Specyfikacja techniczna
Płyta ustawiona na gaz: G20
Klasa efektywności energetycznej: A
Moc przyłączeniowa gazu: 8,80 kW
Moc przyłączeniowa: 2,80 kW
Zabezpieczenie: 13 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

Również dostępne
TR60IBL
Czarny
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Również dostępne
TR60P

Kremowy
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CC9GPO

CO68GMA8

CO68CMP9

Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość: 90 cm,
Cortina

Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość: 60 cm,
Coloniale

Kuchnia wolnostojąca z płytą ceramiczną, szerokość: 60 cm,
Coloniale
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WZORNICTWO / OBSŁUGA
Kremowy
Wykończenie w kolorze mosiężnym (uchwyty, podkładki
pokręteł, ramka szyby, szuflady oraz zegara)
Sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze kremowym
Zegar analogowy

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Antracytowy
Wykończenie w kolorze mosiężnym (uchwyt, ramka szyby
oraz zegara)
Sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze mosiężnym
(antracytowe podkładki pokręteł)
Zegar analogowy

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Kremowy
Wykończenie w kolorze mosiężnym (uchwyt, ramka szyby
oraz zegara)
Sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze mosiężnym
(kremowe podkładki pokręteł)
Zegar analogowy

Płyta kuchenna
6 palników gazowych:
Lewy tylny: 1,80 kW
Lewy przedni: 2,90 kW
Centralny tylny: 1,80 kW
Centralny przedni: 2,90 kW
Prawy tylny: 1,00 kW
Prawy przedni (ultraszybki, podwójny): 4,20 kW
Ruszty żeliwne
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle

Płyta kuchenna
4 palniki gazowe:
Lewy tylny: 1,75 kW
Lewy przedni (ultraszybki): 3,50 kW
Prawy tylny: 1,75 kW
Prawy przedni: 1,00 kW
Ruszty żeliwne
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle

Płyta kuchenna
4 strefy grzejne:
Lewa tylna: 1,80 kW, ø 180 mm
Lewa przednia: 2,20 kW, ø 210 mm
Prawa tylna: 1,80 kW, ø 180 mm
Prawa przednia: 1,20 kW, ø 140 mm

Piekarnik elektryczny
7 funkcji pieczenia: grzałka dolna z obiegiem powietrza,
grzałka dolna i górna, grzałka dolna i górna z obiegiem
powietrza, termoobieg, grzałka grilla z obiegiem
powietrza, grzałka dolna z termoobiegiem, rożen
1 funkcja dodatkowa: rozmrażanie przez podanie czasu
Programator elektroniczny ze startem i wyłączeniem
pieczenia
Timer
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą (50° – 250°C)
Pojemność netto: 77 l
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
4 poziomy pieczenia
Oświetlenie wnętrza: 2 lampy
Metalowe drabinki boczne
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi
piekarnika
Łatwy demontaż drzwi piekarnika
Szuflada do przechowywania naczyń

Piekarnik elektryczny
7 funkcji pieczenia: grzałka dolna, grzałka dolna i górna,
turbo, grzałka grilla z obiegiem powietrza, termoobieg
eco, grzałka małego grilla, grzałka grilla
2 funkcje dodatkowe: czyszczenie parowe, rozmrażanie
przez podanie czasu
Programator elektroniczny ze startem i wyłączeniem
pieczenia
Timer
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą (40° – 260°C)
Pojemność netto: 70 l
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
5 poziomów pieczenia
Oświetlenie wnętrza: 1 lampa halogenowa
Metalowe drabinki boczne
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi
piekarnika
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika
Łatwy demontaż drzwi piekarnika
Szuflada do przechowywania naczyń

Piekarniki elektryczne
7 funkcji pieczenia: grzałka dolna, grzałka dolna i górna,
turbo, grzałka grilla z obiegiem powietrza, termoobieg
eco, grzałka małego grilla, grzałka grilla
2 funkcje dodatkowe: czyszczenie parowe, rozmrażanie
przez podanie czasu
Programator elektroniczny ze startem i wyłączeniem
pieczenia
Timer
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą (50° – 260°C)
Pojemność netto: 70 l
Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean
5 poziomów pieczenia
Oświetlenie wnętrza: 1 lampa halogenowa
Metalowe drabinki boczne
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi
piekarnika
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika
Łatwy demontaż drzwi piekarnika
Szuflada do przechowywania naczyń

Bezpieczeństwo
Płyta kuchenna:
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
Piekarnik elektryczny:
3 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący

Bezpieczeństwo
Płyta kuchenna:
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
Piekarnik elektryczny:
2 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący

Bezpieczeństwo
Płyta kuchenna:
Wskaźnik zalegającego ciepła
Piekarnik elektryczny:
2 szyby, „zimne drzwi”
Obwodowy system chłodzący

Wyposażenie standardowe
Zamienne dysze do gazu G30
Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 2
Ruszt do głębokiej blachy: 1
Ruszt z blokadą: 1
Rożen: 1

Wyposażenie standardowe
Nakładka na palnik
Zamienne dysze do gazu G30
Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 1
Ruszt z blokadą: 2

Wyposażenie standardowe
Skrobak do szkła
Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 1
Głęboka blacha emaliowana (20 mm): 1
Ruszt do głębokiej blachy: 1
Ruszt z blokadą: 1
Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem: 1

Specyfikacja techniczna
Klasa efektywności energetycznej: B
Płyta ustawiona na gaz: G20
Moc przyłączeniowa gazu: 14,60 kW
Moc przyłączeniowa piekarnika: 2,90 kW
Zabezpieczenie: 13 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

Specyfikacja techniczna
Klasa efektywności energetycznej: A
Płyta ustawiona na gaz: G20
Moc przyłączeniowa gazu: 8,15 kW
Moc przyłączeniowa piekarnika: 3,00 kW
Zabezpieczenie: 13 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

Specyfikacja techniczna
Klasa efektywności energetycznej: A
Moc przyłączeniowa piekarnika: 10,70 kW
Zabezpieczenie: 47 A
Napięcie: 380-415 (220-240 V)
Częstotliwość: 50/60 Hz

Również dostępne
CC9GPX

Kremowy, wykończenie
w kolorze srebrnym
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3

Również dostępne
CO68GMP9

Kremowy, wykończenie
w kolorze mosiężnym

KUCHNIE
WOLNOSTOJĄCE

77 l

Również dostępne
CO68CMA8

Antracytowy, wykończenie
w kolorze mosiężnym
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Okap jest integralną częścią każdej kuchni. Smeg stara
się, aby oprócz jakości, zawsze wyróżniał się elegancją
i stylem. Idealnie dopełni wystrój każdej kuchni, aby
stworzyć niepowtarzalne wnętrze.

124

OKAPY
KUCHENNE

OKAPY
KUCHENNE
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FUNKCJONALNOŚĆ

funkcjonalny design

potrzeby i wymagania

Okapy kuchenne Smeg łączą w sobie funkcjonalność oraz niezawodność. Są dostępne we wszystkich
liniach wzorniczych, tak aby idealnie pasowały do urządzeń Smeg. W ofercie występują okapy
wyspowe, przyścienne, sufitowe do zabudowy, do zabudowy, do zabudowy w blacie kuchennym oraz
podszafkowe.

Wysoka jakość zastosowanych materiałów gwarantuje niezawodność oraz unikalne wzornictwo. Wszystkie
urządzenia poddawane są rygorystycznym testom, które zapewniają ich wytrzymałość i funkcjonalność.

AUTOMATYCZNE
WYŁĄCZENIE
Funkcja ta pozwala na
automatyczne wyłączenie
urządzenia po up ł y wie
zaprogramowanego czasu.
Proces oczyszczania powietrza przebiega w określonym czasie, a następnie
samodzielnie się wyłącza.
PRZYŚCIENNY

TRYB
INTENSYWNY
Tryb intensywny pozwala
na ur uchomienie okapu
z maksymalną w ydajno ścią, tak aby w sposób istotny przyspieszyć usuwanie
nawet najbardziej uporczywych zapachów powstających podczas gotowania.

WYSPOWY

SZCZELINOWE
POCHŁANIANIE OPARÓW
Powietr ze jest zasysane
szczelinowo, dzięki czemu
wzrasta wydajność urządzenia, a maleje poziom wytwarzanego hałasu.

OKAPY
KUCHENNE

SZEROKI WYBÓR

nutka nostalgii
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DO ZABUDOWY

SUFITOWY

PODSZAFKOWY

DO ZABUDOWY W BLACIE

Okapy KT110 i KT90 z kolekcji Victoria są zaprojektowane
dla ludzi, którzy doceniają ciepłe powitania i przytulną
atmosferę w domu oraz detale w stylu retro. Funkcjonalny
i harmonijny styl jest dostrzegalny w materiałach,
wykończeniu i unikalnych cechach takich jak logo Smeg
w stylu 50’s Style czy chromowane pokrętła, które lśnią
i dodają urządzeniu uroku.
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KIV90XE

KI90XE

KI90CE

KIR37XE

KCI19POE

Wyspowy okap kuchenny, szerokość: 90 cm

Wyspowy okap kuchenny, szerokość: 90 cm

Wyspowy okap kuchenny, szerokość: 90 cm

Wyspowy okap kuchenny, szerokość: 90 cm

Wyspowy okap kuchenny, szerokość: ø 37 cm

Wyspowy okap kuchenny, szerokość: 90 cm, Cortina

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna + czarne szkło
Sterowanie dotykowe Touch Control

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna + szkło
Sterowanie za pomocą przycisków

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna
Sterowanie za pomocą przycisków

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna
Sterowanie za pomocą przycisków

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna
Sterowanie za pomocą przycisków

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Kremowy
Wykończenie w kolorze mosiężnym (logo + relingi)
Sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze kremowym

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny
Średnica komina: 150 mm
Oświetlenie LED (4 x 1 W)

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny
Automatyczne wyłączenie
Średnica komina: 150 mm
Oświetlenie LED (4 x 1 W)
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny
Automatyczne wyłączenie
Średnica komina: 150 mm
Oświetlenie LED (4 x 1 W)
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
3 prędkości pracy silnika
Średnica komina: 150 mm
Oświetlenie LED (4 x 1 W)
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny
Średnica komina: 150 mm
Oświetlenie LED (2 x 1 W)
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny
Średnica komina: 150 mm
Oświetlenie LED (4 x 1 W)
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego

Prędkość pracy
silnika

I

II

III

IV

Intensywny

Wydajność*
[m3/h]

266

385

469

-

703

Poziom hałasu**
[dB(A)]

49

59

61

-

70

Prędkość pracy
silnika

I

II

III

IV

Intensywny

Wydajność*
[m3/h]

310

387

535

-

750

Poziom hałasu**
[dB(A)]

50

58

62

-

71

Prędkość pracy
silnika

I

II

III

IV

Intensywny

Wydajność*
[m3/h]

311

385

533

-

740

Poziom hałasu**
[dB(A)]

49

59

63

-

71

Prędkość pracy
silnika

I

II

III

IV

Intensywny

Prędkość pracy
silnika

Wydajność*
[m3/h]

239

410

578

-

-

Wydajność*
[m3/h]

Poziom hałasu**
[dB(A)]

40

57

63

-

-

Poziom hałasu**
[dB(A)]

I

II

III

IV

Intensywny

280

400

560

-

660

52

61

65

-

68

Prędkość pracy
silnika

I

II

III

IV

Intensywny

Wydajność*
[m3/h]

321

385

549

-

796

Poziom hałasu**
[dB(A)]

47

59

61

-

70

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Filtr przeciwtłuszczowy aluminiowy: 3
Zawór zwrotny powietrza

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Filtr przeciwtłuszczowy aluminiowy: 2
Zawór zwrotny powietrza

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Filtr przeciwtłuszczowy aluminiowy: 3
Zawór zwrotny powietrza

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Filtr przeciwtłuszczowy aluminiowy: 3
Zawór zwrotny powietrza

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Filtr przeciwtłuszczowy aluminiowy: 1
Zawór zwrotny powietrza

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Filtr przeciwtłuszczowy aluminiowy: 3
Zawór zwrotny powietrza

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zamawiane osobno)
FLT6 – filtr węglowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zamawiane osobno)
FLT6 – filtr węglowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zamawiane osobno)
FLT6 – filtr węglowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zamawiane osobno)
FLT6 – filtr węglowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zamawiane osobno)
KITFC161 – filtr węglowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zamawiane osobno)
FLT6 – filtr węglowy
KITKCS – logo + relingi w kolorze postarzanego srebra
KITKCX – logo + relingi w kolorze srebrnym
KITLOGOCR – chromowane logo
KITLOGOAS – logo w kolorze postarzanego srebra

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: B
Moc przyłączeniowa: 279 W
Moc silnika: 275 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: B
Moc przyłączeniowa: 280 W
Moc silnika: 275 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: B
Moc przyłączeniowa: 279 W
Moc silnika: 275 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: B
Moc przyłączeniowa: 205 W
Moc silnika: 200 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: B
Moc przyłączeniowa: 272 W
Moc silnika: 270 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A
Moc przyłączeniowa: 279 W
Moc silnika: 275 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

OKAPY
KUCHENNE

KI905NXE2

Również dostępne
KCI19AOE

Antracytowy,
wykończenie
w kolorze
mosiężnym

*IEC 61591
**IEC 60704-2-13
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*IEC 61591
**IEC 60704-2-13

129

KD100XE

KD100NE

KD90HXE

KD70XE

KAT1200HXE

Przyścienny okap kuchenny, szerokość: 150 cm, Classica

Przyścienny okap kuchenny, szerokość 100 cm, Classica

Przyścienny okap kuchenny, szerokość: 100 cm, Classica

Przyścienny okap kuchenny, szerokość: 90 cm, Classica

Przyścienny okap kuchenny, szerokość: 70 cm, Classica

Przyścienny okap kuchenny, szerokość: 120 cm

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Czarny + stal nierdzewna
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna
Sterowanie za pomocą przycisków

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny
Średnica komina: 150 mm
Oświetlenie LED (4 x 4 W)

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny
Średnica komina: 150 mm
Oświetlenie LED (2 x 2 W)

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny
Średnica komina: 150 mm
Oświetlenie LED (2 x 2 W)

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny
Średnica komina: 150 mm
Oświetlenie LED (2 x 1 W)

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny
Średnica komina: 150 mm
Oświetlenie LED (2 x 2 W)

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny
Średnica komina: 150 mm
Oświetlenie LED (3 x 8 W)
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego

Prędkość pracy
silnika

Prędkość pracy
silnika

Prędkość pracy
silnika

Prędkość pracy
silnika

Prędkość pracy
silnika

I

II

III

IV

Intensywny

Wydajność*
[m3/h]

197

439

508

-

804

Poziom hałasu**
[dB(A)]

41

57

60

-

70

I

II

III

IV

Intensywny

Wydajność*
[m3/h]

320

439

545

-

773

Poziom hałasu**
[dB(A)]

49

57

62

-

70

I

II

III

IV

Intensywny

Wydajność*
[m3/h]

320

439

545

-

773

Poziom hałasu**
[dB(A)]

49

57

62

-

70

I

II

III

IV

Intensywny

Wydajność*
[m3/h]

288

421

630

-

781

Poziom hałasu**
[dB(A)]

48

63

67

-

72

I

II

III

IV

Intensywny

Wydajność*
[m3/h]

323

439

542

-

761

Poziom hałasu**
[dB(A)]

50

57

62

-

70

Prędkość pracy
silnika

I

II

III

IV

Intensywny

Wydajność*
[m3/h]

240

336

448

-

603

Poziom hałasu**
[dB(A)]

46

55

62

-

69

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Filtr przeciwtłuszczowy ze stali nierdzewnej: 5
Zawór zwrotny powietrza

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Filtr przeciwtłuszczowy ze stali nierdzewnej: 3
Zawór zwrotny powietrza

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Filtr przeciwtłuszczowy ze stali nierdzewnej: 3
Zawór zwrotny powietrza

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Filtr przeciwtłuszczowy ze stali nierdzewnej: 3
Zawór zwrotny powietrza

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Filtr przeciwtłuszczowy ze stali nierdzewnej: 2
Zawór zwrotny powietrza

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Filtr przeciwtłuszczowy aluminiowy: 4
Zawór zwrotny powietrza

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zamawiane osobno)
FLT6 – filtr węglowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zamawiane osobno)
FLT6 – filtr węglowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zamawiane osobno)
FLT6 – filtr węglowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zamawiane osobno)
FLT6 – filtr węglowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zamawiane osobno)
FLT6 – filtr węglowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zamawiane osobno)
KITFC900/KITFC999 – filtr węglowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A
Moc przyłączeniowa: 284 W
Moc silnika: 275 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A
Moc przyłączeniowa: 278 W
Moc silnika: 275 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A
Moc przyłączeniowa: 278 W
Moc silnika: 275 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A+
Moc przyłączeniowa: 277 W
Moc silnika: 275 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: B
Moc przyłączeniowa: 278 W
Moc silnika: 275 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: B
Moc przyłączeniowa: 268 W
Moc silnika: 260 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

OKAPY
KUCHENNE

KD150XE

Również dostępne
KD90XAE

Antracytowy + stal
nierdzewna

*IEC 61591
**IEC 60704-2-13
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KD90HNE

Czarny + stal
nierdzewna

*IEC 61591
**IEC 60704-2-13
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KAT700HXE

KQ45XE

KR37XE

KPF9YW

KT110BLE

Przyścienny okap kuchenny, szerokość: 90 cm

Przyścienny okap kuchenny, szerokość: 70 cm

Przyścienny okap kuchenny, szerokość: 45 cm

Przyścienny okap kuchenny, szerokość: ø 37 cm

Przyścienny okap kuchenny, szerokość: 90 cm, Portofino

Przyścienny okap kuchenny, szerokość: 110 cm, Victoria

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna
Sterowanie za pomocą przycisków

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna
Sterowanie za pomocą przycisków

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna
Sterowanie za pomocą przycisków

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna
Sterowanie za pomocą przycisków

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Żółty + stal nierdzewna
Sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze srebrnym

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Czarny
Reling z polerowanej stali nierdzewnej
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny
Średnica komina: 150 mm
Oświetlenie LED (2 x 2 W)
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny
Średnica komina: 150 mm
Oświetlenie LED (2 x 2 W)
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny
Średnica komina: 150 mm
Oświetlenie halogenowe (2 x 20 W)
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny
Średnica komina: 150 mm
Oświetlenie LED (2 x 1 W)
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny
Średnica komina: 150 mm
Oświetlenie LED (2 x 2 W)

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny
Średnica komina: 150 mm
Oświetlenie LED (2 x 1 W)

Prędkość pracy
silnika

Prędkość pracy
silnika

Prędkość pracy
silnika

Prędkość pracy
silnika

Prędkość pracy
silnika

Prędkość pracy
silnika

I

II

III

IV

Intensywny

Wydajność*
[m3/h]

240

336

448

-

603

Poziom hałasu**
[dB(A)]

46

55

62

-

69

I

II

III

IV

Intensywny

Wydajność*
[m3/h]

240

336

448

-

603

Poziom hałasu**
[dB(A)]

46

55

62

-

69

Wydajność*
[m3/h]
Poziom hałasu**
[dB(A)]

I

II

III

IV

Intensywny

290

400

550

-

700

50

56

66

-

68

I

II

III

IV

Intensywny

Wydajność*
[m3/h]

280

400

550

-

660

Poziom hałasu**
[dB(A)]

53

60

67

-

70

I

II

III

IV

Intensywny

Wydajność*
[m3/h]

288

421

630

-

781

Poziom hałasu**
[dB(A)]

48

63

67

-

72

I

II

III

IV

Intensywny

Wydajność*
[m3/h]

326

439

554

-

784

Poziom hałasu**
[dB(A)]

49

57

63

-

71

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Filtr przeciwtłuszczowy aluminiowy: 3
Zawór zwrotny powietrza

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Filtr przeciwtłuszczowy aluminiowy: 2
Zawór zwrotny powietrza

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Filtr przeciwtłuszczowy aluminiowy: 1

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Filtr przeciwtłuszczowy aluminiowy: 1

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Filtr przeciwtłuszczowy ze stali nierdzewnej: 3
Zawór zwrotny powietrza

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Filtr przeciwtłuszczowy aluminiowy: 4
Zawór zwrotny powietrza

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zamawiane osobno)
KITFC900/KITFC999 – filtr węglowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zamawiane osobno)
KITFC900/KITFC999 – filtr węglowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zamawiane osobno)
KITFC152 – filtr węglowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zamawiane osobno)
KITFC161 – filtr węglowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zamawiane osobno)
FLT6 – filtr węglowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zamawiane osobno)
FLT6 – filtr węglowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: B
Moc przyłączeniowa: 265 W
Moc silnika: 260 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: B
Moc przyłączeniowa: 265 W
Moc silnika: 260 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: B
Moc przyłączeniowa: 310 W
Moc silnika: 270 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: B
Moc przyłączeniowa: 272 W
Moc silnika: 270 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A+
Moc przyłączeniowa: 277 W
Moc silnika: 275 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A
Moc przyłączeniowa: 278 W
Moc silnika: 275 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

Również dostępne

Również dostępne

KAT600HXE

Stal nierdzewna,
szerokość: 60 cm

Również dostępne

KPF9RD

KPF9OR

KPF9OG

KPF9BL

KPF9AN

KPF9WH

Czerwony

Oliwkowy

Antracytowy

OKAPY
KUCHENNE

KAT900HXE

Pomarańczowy

KT110PE
Kremowy

KTR110XE

Stal nierdzewna

Czarny

Biały

KPF9X

Stal nierdzewna

*IEC 61591
**IEC 60704-2-13

132

*IEC 61591
**IEC 60704-2-13

133

KFAB75RD

Przyścienny okap kuchenny, szerokość: 90 cm, Victoria

Przyścienny okap kuchenny, szerokość: 75 cm, 50’s Style

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Biały
Reling z polerowanej stali nierdzewnej
Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Czerwony
Sterowanie za pomocą przycisków

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny
Średnica komina: 150 mm
Oświetlenie LED (2 x 1 W)

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny
Automatyczne wyłączenie
Średnica komina: 150 mm
Oświetlenie LED (2 x 1 W)
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego

Prędkość pracy
silnika

Prędkość pracy
silnika

Wydajność*
[m3/h]
Poziom hałasu**
[dB(A)]

I

II

III

IV

Intensywny

334

439

567

-

788

49

57

61

-

69

I

II

III

IV

Intensywny

Wydajność*
[m3/h]

333

477

649

-

797

Poziom hałasu**
[dB(A)]

50

59

67

-

72

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Filtr przeciwtłuszczowy aluminiowy: 3
Zawór zwrotny powietrza

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Filtr przeciwtłuszczowy ze stali nierdzewnej: 3
Zawór zwrotny powietrza
Filtr węglowy
Pilot zdalnego sterowania

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zamawiane osobno)
FLT6 – filtr węglowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zamawiane osobno)
FLTSI – filtr węglowy
KITCMNFABRD – komin do okapu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A
Moc przyłączeniowa: 278 W
Moc silnika: 275 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A+
Moc przyłączeniowa: 324 W
Moc silnika: 275 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

Również dostępne
KT90BLE
Czarny

KTR90XE

Stal nierdzewna

OKAPY
KUCHENNE

KT90BE

Również dostępne
KT90PE
Kremowy

KFAB75WH
Bialy

KFAB75BL
Czarny

KFAB75CR

Kremowy

*IEC 61591
**IEC 60704-2-13

134

135

KC16POE

KCL900POE

KCM900POE

KS89AOE

KS59RAE

Przyścienny okap kuchenny, szerokość: 89,5 cm, Cortina

Przyścienny okap kuchenny, szerokość: 59,5 cm, Cortina

Przyścienny okap kuchenny, szerokość: 90 cm, Cortina

Przyścienny okap kuchenny, szerokość: 90 cm, Cortina

Przyścienny okap kuchenny, szerokość: 90 cm, Coloniale

Przyścienny okap kuchenny, szerokość: 59,5 cm, Coloniale

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Miedziany
Wykończenie w kolorze miedzianym (logo + relingi)
Sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze miedzianym

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Kremowy
Wykończenie w kolorze mosiężnym (logo + relingi)
Sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze kremowym

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Kremowy
Wykończenie w kolorze mosiężnym (logo)
Sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze mosiężnym
Drewniane ramy zamawiane osobno u producenta mebli

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Kremowy
Wykończenie w kolorze mosiężnym (logo)
Sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze mosiężnym

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Antracytowy
Wykończenie w kolorze mosiężnym (logo + relingi)
Sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze mosiężnym

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Miedziany
Wykończenie w kolorze miedzianym (logo + relingi)
Sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze miedzianym

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny
Średnica komina: 150 mm
Oświetlenie LED (2 x 1 W)

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny
Średnica komina: 150 mm
Oświetlenie LED (2 x 1 W)

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny
Średnica komina: 150 mm
Oświetlenie LED (2 x 2 W)

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny
Średnica komina: 150 mm
Oświetlenie LED (2 x 2 W)

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny
Średnica komina: 150 mm
Oświetlenie LED (2 x 1 W)

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny
Średnica komina: 150 mm
Oświetlenie LED (2 x 1 W)

Prędkość pracy
silnika

Prędkość pracy
silnika

Prędkość pracy
silnika

Prędkość pracy
silnika

Prędkość pracy
silnika

Prędkość pracy
silnika

I

II

III

IV

Intensywny

Wydajność*
[m3/h]

326

439

549

-

794

Poziom hałasu**
[dB(A)]

50

57

62

-

71

I

II

III

IV

Intensywny

Wydajność*
[m3/h]

337

439

582

-

798

Poziom hałasu**
[dB(A)]

50

57

64

-

71

I

II

III

IV

Intensywny

Wydajność*
[m3/h]

326

439

549

-

794

Poziom hałasu**
[dB(A)]

50

57

62

-

71

I

II

III

IV

Intensywny

Wydajność*
[m3/h]

326

439

549

-

794

Poziom hałasu**
[dB(A)]

50

57

62

-

71

II

III

IV

Intensywny

Wydajność*
[m3/h]

331

439

547

-

788

Poziom hałasu**
[dB(A)]

52

57

63

-

71

I

II

III

IV

Intensywny

Wydajność*
[m3/h]

311

439

522

-

754

Poziom hałasu**
[dB(A)]

49

57

62

-

70

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Filtr przeciwtłuszczowy aluminiowy: 3
Zawór zwrotny powietrza

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Filtr przeciwtłuszczowy aluminiowy: 2
Zawór zwrotny powietrza

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Filtr przeciwtłuszczowy aluminiowy: 3
Zawór zwrotny powietrza

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Filtr przeciwtłuszczowy aluminiowy: 3
Zawór zwrotny powietrza

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Filtr przeciwtłuszczowy ze stali nierdzewnej: 3
Zawór zwrotny powietrza

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Filtr przeciwtłuszczowy ze stali nierdzewnej: 2
Zawór zwrotny powietrza

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zamawiane osobno)
FLT6 – filtr węglowy
KITKCO-2 – logo + relingi w kolorze mosiężnym
KITKCS-2 – logo + relingi w kolorze postarzanego srebra
KITKCX-2 – logo + relingi w kolorze srebrnym
KITLOGOOT – logo w kolorze mosiężnym
KITLOGOCR – chromowane logo
KITLOGOAS – logo w kolorze postarzanego srebra

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zamawiane osobno)
FLT6 – filtr węglowy
KITKCS-2 – logo + relingi w kolorze postarzanego srebra
KITKCX-2 – logo + relingi w kolorze srebrnym
KITLOGOCR – chromowane logo
KITLOGOAS – logo w kolorze postarzanego srebra

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zamawiane osobno)
FLT6 – filtr węglowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zamawiane osobno)
FLT6 – filtr węglowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zamawiane osobno)
FLT6 – filtr węglowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zamawiane osobno)
FLT6 – filtr węglowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A
Moc przyłączeniowa: 277 W
Moc silnika: 275 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A
Moc przyłączeniowa: 277 W
Moc silnika: 275 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A
Moc przyłączeniowa: 278 W
Moc silnika: 275 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A
Moc przyłączeniowa: 278 W
Moc silnika: 275 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A
Moc przyłączeniowa: 277 W
Moc silnika: 275 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A
Moc przyłączeniowa: 277 W
Moc silnika: 275 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

Również dostępne
KC19AOE

Antracytowy,
wykończenie
w kolorze
mosiężnym

Również dostępne
KC19POE

Kremowy,
wykończenie
w kolorze
mosiężnym

Również dostępne

KC16AOE

Antracytowy,
wykończenie
w kolorze
mosiężnym

Biały, wykończenie
w kolorze
postarzanego
srebra

*IEC 61591
**IEC 60704-2-13

Również dostępne

KS89POE

KA1VAE

KA1VPE

KS89RAE

Kremowy,
wykończenie
w kolorze
mosiężnym

KC19BSE

136

I

Kremowy,
wykończenie
w kolorze
srebrnym

OKAPY
KUCHENNE

KC19RAE

Antracytowy,
wykończenie
w kolorze
srebrnym

KS59POE

Kremowy,
wykończenie
w kolorze
mosiężnym

KS59AOE

Antracytowy,
wykończenie
w kolorze
mosiężnym

Miedziany,
wykończenie
w kolorze
miedzianym

*IEC 61591
**IEC 60704-2-13

137

KSEG120XE-2

KSEG90VXBE-2

KSGT74B

KSEG78PXE

KSG74B

Okap kuchenny do zabudowy w blacie, szerokość: 88 cm

Okap kuchenny do zabudowy, sufitowy, szerokość: 120

Okap kuchenny do zabudowy, sufitowy, szerokość: 90 cm

Okap kuchenny do zabudowy, szerokość: 87 cm

Okap kuchenny do zabudowy, szerokość: 77 cm

Okap kuchenny do zabudowy, szerokość: 74 cm

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Czarne szkło + stal nierdzewna
Sterowanie dotykowe Touch Control

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna
Sterowanie za pomocą przycisków

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna + białe szkło
Sterowanie za pomocą przycisków

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna + białe szkło
Sterowanie za pomocą przycisków

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna
Sterowanie za pomocą przycisków

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna + białe szkło
Sterowanie za pomocą przycisków

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
4 prędkości pracy silnika + tryb intensywny
Szczelinowe pochłanianie oparów
Automatyczne wyłączenie
Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza
Średnica komina: 150 mm
Oświetlenie LED (1 x 7 W)
Regulacja poziomu natężenia oświetlenia
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny
Szczelinowe pochłanianie oparów
Automatyczne wyłączenie
Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza
Średnica komina: 150 mm
Oświetlenie LED (3 x 1 W)
Regulacja poziomu natężenia oświetlenia
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny
Szczelinowe pochłanianie oparów
Automatyczne wyłączenie
Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza
Średnica komina: 150 mm
Oświetlenie LED (2 x 1 W)
Regulacja poziomu natężenia oświetlenia
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny
Szczelinowe pochłanianie oparów
Automatyczne wyłączenie
Średnica komina: 150 mm
Oświetlenie LED (2 x 1 W)

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny
Szczelinowe pochłanianie oparów
Automatyczne wyłączenie
Średnica komina: 150 mm
Oświetlenie LED (2 x 1 W)
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny
Szczelinowe pochłanianie oparów
Automatyczne wyłączenie
Średnica komina: 150 mm
Oświetlenie LED (2 x 1 W)

Prędkość pracy
silnika

Prędkość pracy
silnika

Prędkość pracy
silnika

Prędkość pracy
silnika

Prędkość pracy
silnika

Prędkość pracy
silnika

I

II

III

IV

Intensywny

Wydajność*
[m3/h]

160

290

350

430

700

Poziom hałasu**
[dB(A)]

40

53

54

60

70

Poziom hałasu**
[dB(A)]

II

III

IV

Intensywny

290

520

630

-

800

50

63

68

-

71

Wydajność*
[m3/h]
Poziom hałasu**
[dB(A)]

I

II

III

IV

Intensywny

290

520

630

-

800

50

63

68

-

71

Wydajność*
[m3/h]
Poziom hałasu**
[dB(A)]

I

II

III

IV

Intensywny

322

444

516

-

573

52

60

64

-

67

I

II

III

IV

Intensywny

Wydajność*
[m3/h]

307

436

544

-

643

Poziom hałasu**
[dB(A)]

50

58

64

-

68

I

II

III

IV

Intensywny

Wydajność*
[m3/h]

280

367

480

-

700

Poziom hałasu**
[dB(A)]

48

55

61

-

68

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Filtr przeciwtłuszczowy aluminiowy: 2

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Filtr przeciwtłuszczowy aluminiowy: 4
Pilot zdalnego sterowania
Zawór zwrotny powietrza

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Filtr przeciwtłuszczowy aluminiowy: 4
Pilot zdalnego sterowania
Zawór zwrotny powietrza

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Filtr przeciwtłuszczowy ze stali nierdzewnej: 1
Pilot zdalnego sterowania
Zawór zwrotny powietrza

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Filtr przeciwtłuszczowy aluminiowy: 2
Zawór zwrotny powietrza

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Filtr przeciwtłuszczowy aluminiowy: 2
Zawór zwrotny powietrza

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zamawiane osobno)
KITFCDD – filtr węglowy
RCKF – pilot zdalnego sterowania
KITVENT150 – zawór zwrotny powietrza

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zamawiane osobno)
KITFC152 – filtr węglowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zamawiane osobno)
KITFC152 – filtr węglowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zamawiane osobno)
FLTGA90 – filtr węglowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zamawiane osobno)
FLT4 – filtr węglowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zamawiane osobno)
FLTGA90 – filtr węglowy
RCGA – pilot zdalnego sterowania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A
Moc przyłączeniowa: 277 W
Moc silnika: 270 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A
Moc przyłączeniowa: 273 W
Moc silnika: 270 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A
Moc przyłączeniowa: 272 W
Moc silnika: 270 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: B
Moc przyłączeniowa: 283 W
Moc silnika: 280 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: B
Moc przyłączeniowa: 277 W
Moc silnika: 275 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: B
Moc przyłączeniowa: 238 W
Moc silnika: 235 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

Również dostępne
KDD60VXE-2

Czarne szkło + stal nierdzewna,
szerokość: 60 cm

*IEC 61591
**IEC 60704-2-13
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Wydajność*
[m3/h]

I

Również dostępne
KSEG90XE-2

Stal nierdzewna,
szerokość: 90 cm

Również dostępne
KSEG90VXNE-2

Stal nierdzewna + czarne szkło

Również dostępne
KSGT56B

Stal nierdzewna + białe szkło,
szerokość: 56,3 cm

Również dostępne
KSEG58PXE

Stal nierdzewna,
szerokość: 54 cm

OKAPY
KUCHENNE

KDD90VXE-2

Również dostępne
KSG52B

Stal nierdzewna + białe szkło,
szerokość: 53,5 cm

*IEC 61591
**IEC 60704-2-13
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KSEG7XE

KSET900HXE

KSET600HXE

KSET61E

KSET66E

Okap kuchenny do zabudowy, szerokość: 71 cm

Okap kuchenny do zabudowy, szerokość: 71 cm

Okap kuchenny podszafkowy, teleskopowy, szerokość: 90 cm

Okap kuchenny podszafkowy, teleskopowy, szerokość: 60 cm

Okap kuchenny podszafkowy, teleskopowy, szerokość: 60 cm

Okap kuchenny podszafkowy, teleskopowy, szerokość: 60 cm

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna
Sterowanie za pomocą przycisków

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna
Sterowanie suwakowe

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna
Sterowanie za pomocą przycisków

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna
Sterowanie za pomocą przycisków

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna
Sterowanie suwakowe

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna
Sterowanie suwakowe

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
3 prędkości pracy silnika
Średnica komina: 150 mm
Oświetlenie halogenowe (2 x 20 W)

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
3 prędkości pracy silnika
Średnica komina: 150 mm
Oświetlenie halogenowe (2 x 28 W)

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny
Średnica komina: 150 mm
Oświetlenie LED (2 x 2 W)

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny
Średnica komina: 150 mm
Oświetlenie LED (2 x 2 W)

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
3 prędkości pracy silnika
Średnica komina: 150 mm
Oświetlenie LED (2 x 4 W)

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY / FUNKCJE
3 prędkości pracy silnika
Średnica komina: 150 mm
Oświetlenie LED (2 x 1 W)

Prędkość pracy
silnika

Prędkość pracy
silnika

Prędkość pracy
silnika

Prędkość pracy
silnika

Prędkość pracy
silnika

Prędkość pracy
silnika

I

II

III

IV

Intensywny

Wydajność*
[m3/h]

235

330

400

-

-

Wydajność*
[m3/h]

Poziom hałasu**
[dB(A)]

57

66

70

-

-

Poziom hałasu**
[dB(A)]

II

III

IV

Intensywny

250

340

505

-

-

52

59

69

-

-

I

II

III

IV

Intensywny

Wydajność*
[m3/h]

256

332

496

-

603

Poziom hałasu**
[dB(A)]

48

53

63

-

68

I

II

III

IV

Intensywny

Wydajność*
[m3/h]

256

332

496

-

603

Poziom hałasu**
[dB(A)]

48

53

63

-

68

I

II

III

IV

Intensywny

Wydajność*
[m3/h]

180

250

305

-

-

Wydajność*
[m3/h]

Poziom hałasu**
[dB(A)]

53

61

67

-

-

Poziom hałasu**
[dB(A)]

I

II

III

IV

Intensywny

295

435

580

-

-

52

61

68

-

-

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Filtr przeciwtłuszczowy aluminiowy: 2

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Filtr przeciwtłuszczowy aluminiowy: 2

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Filtr przeciwtłuszczowy aluminiowy: 2
Zawór zwrotny powietrza

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Filtr przeciwtłuszczowy aluminiowy: 2
Zawór zwrotny powietrza

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Filtr przeciwtłuszczowy aluminiowy: 2

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Filtr przeciwtłuszczowy aluminiowy: 2
Zawór zwrotny powietrza

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zamawiane osobno)
KITFC155 – filtr węglowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zamawiane osobno)
KITFC142 – filtr węglowy
KITVENT150 – zawór zwrotny powietrza

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zamawiane osobno)
KITFC500 – filtr węglowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zamawiane osobno)
KITFC500 – filtr węglowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zamawiane osobno)
KITFC155 – filtr węglowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zamawiane osobno)
KITFC152 – filtr węglowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: E
Moc przyłączeniowa: 180 W
Moc silnika: 140 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: D
Moc przyłączeniowa: 261 W
Moc silnika: 205 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A
Moc przyłączeniowa: 225 W
Moc silnika: 220 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A
Moc przyłączeniowa: 225 W
Moc silnika: 220 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: D
Moc przyłączeniowa: 153 W
Moc silnika: 145 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: C
Moc przyłączeniowa: 142 W
Moc silnika: 140 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

Również dostępne
KSEG55XE

Stal nierdzewna,
szerokość: 52,2 cm

*IEC 61591
**IEC 60704-2-13

140

I

Również dostępne
KSEG5XE

Stal nierdzewna,
szerokość: 52,2 cm

Również dostępne
KSET900XE

Stal nierdzewna

OKAPY
KUCHENNE

KSEG73XE

Również dostępne
KSET600XE

Stal nierdzewna

*IEC 61591
**IEC 60704-2-13
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Wszystkie urządzenia chłodnicze Smeg został y
zaprojektowane tak, aby podkreślić unikalność każdego
wnętrza. Ich forma, kolor oraz zastosowane materiały
idealnie przenikają się z otaczającą zabudową meblową,
dodając nieszablonowego wzornictwa i prestiżu.
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CHŁODNICTWO

CHŁODNICTWO
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CHŁODNICTWO

technologia i nieszablonowe wzornictwo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

wysokie osiągi

Szeroki wachlarz wzorów, materiałów i kolorów pozwoli wyrazić unikalny styl każdego użytkownika
i przestrzeni w jakiej mieszka.

NO-FROST
Funkcja ta zap obiega
powstawaniu szronu na
przechowywanych produktach oraz lodu w samym
urządzeniu. Przekłada się to
na brak konieczności ręcznego rozmrażania urządzenia, a produkty zachowują
optymalne wartości odżywcze oraz smakowe.

SIDE BY SIDE

DWUDRZWIOWE

FRENCH DOOR

DO ZABUDOWY

zachwycający design 50`s Style
Rodzina urządzeń Smeg 50`s Style powstała w wyniku połączenia technologii, estetyki, funkcjonalności
oraz stylu, czyli dzięki połączeniu różnic kulturowych, które oddają niepowtarzalny urok i atmosferę
lat 50. ubiegłego stulecia. Od jaskrawych barw zainspirowanych Pop Art, po zaokrąglone linie retro
- Smeg 50`s Style jest współczesną interpretacją tradycyjnych urządzeń, w które został tchnięty duch
wyjątkowego wzornictwa Smeg.
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KLASA EFEKTWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ
Dzięki użytkowaniu urządzeń Smeg można zaoszczędzić do 20% energii
elektrycznej w porównaniu
z modelami w klasie A+,
zachowując przy tym maksymalną wydajność oraz
zapewniając przyjazne
podejście do środowiska.

MULTIFLOW
Specjalny system dynamicznej cyrkulacji powietrza
pozwala na równomierną
i efektywną dystrybucję zimnego powietrza wewnątrz
komory chłodziarki.

optymalne wykorzystanie przestrzeni
Obecne trendy rynkowe dowodzą, że coraz więcej konsumentów wybiera urządzenia o dużej pojemności,
co jest potwierdzeniem zmiany stylu życia oraz otaczającego nas świata. Smeg wychodząc naprzeciw
tym oczekiwaniom posiada w swojej ofercie modele typu „French door” oraz „Side by Side” w różnych
stylach wzorniczych. Ponadto urządzenia te posiadają najnowocześniejsze rozwązania technologiczne
takie jak system No-Frost, komorę Life Plus 0°C z Active Fresh Blue Light.

Active Fresh Blue Light
Innowacyjny system
pozwala na dłuższe utrzymanie w świeżości owoców i warzyw. Szuflady
są oświetlone niebieskim
światłem, którego właściwości przyczyniają się do
zachowania witamin i wartości odżywczych przez
dłuższy czas.

dwóch przedstawicieli stylu
„Made in Italy“, jedno urządzenie

Współpraca firm Smeg i Fiat doprowadziła do opracowania zupełnie nowego
produktu - minibar Smeg500. Jest to wyjątkowe urządzenie, ponieważ łączy
w sobie chłodziarkę z przednią maską kultowego Fiata500. To arcydzieło
włoskiego wzornictwa przemysłowego jest dostępne w 5 kolorach: białym,
czerwonym, zielonym, niebieskim i żółtym. Produkt ten stworzy niepowtarzalną
atmosferę w każdej przestrzeni i z pewnością stanie się jego ozdobą.

multizone
W zależności od potrzeb
komorę Multizone można
stosować jako chłodziarkę
lub zamrażarkę, wystarczy
ustawić żądaną temperaturę na elektronicznym
wyświetlaczu.
Ch ł o d zi a r ko -za m r a ża r k i
„French door” oferują wyjątkową elastyczność w przechowywaniu produktów. Nowa
organizacja wewnętrznej
przestrzeni w komorze chłodziarki i zamrażarki zapewni optymalne wykorzystanie
urządzenia, a nieszablonowy
styl sprawi, że będzie stanowiła centralny punkt kuchni.
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PRAWDZIWE IKONY

komora
life plus 0°C
Komora ta jest idealna do
przechowywania mięsa,
r yb, nabiału i innych
szybko psujących się produktów. W specjalnych
komorach chłodziarki
jest utrzymywana stała,
wewnętrzna temperatura
od 0° do 3°C, dzięki
czemu właściwości organoleptyczne produktów
nie zmieniają się i żywność pozostaje świeża
przez kilka dni.

CHŁODNICTWO

ZWIĘKSZONA POJEMNOŚĆ

ekskluzywna kolekcja
FAB 28
Chłodziarko-zamrażarka FAB28 z całą paletą różnorodnych
barw, o delikatnych i zaokrąglonych kształtach, pozostaje
niekwestionowanym liderem wśród urządzeń będących ikonami
wzornictwa. Łączenie i reinterpretacja to kluczowe czynności,
które zainspirowały Smeg, aby opracowywać nie tylko zwykłe
przedmioty codziennego użytku, lecz produkty mające do
opowiedzenia własną historię oraz sposób bycia i komunikowania
się z otoczeniem.
Smeg stworzył ekskluzywne, limitowane kolekcje chlodziarkozamrażarek FAB28 - począwszy od wersji w matowej czerni
oraz czerwieni o powierzchni soft touch z wyjątkowym efektem
aksamitu, przez szykowną, złotą interpretację z logo MADE WITH
SWAROVSKI ELEMENTS, a skończywszy na modelach pokrytych
w całości jeansem czy farbą tablicową.
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C7280NLD2P

C7280NEP

C3170FP

S7298CFD2P

S7323LFLD2P

S7220FND2P

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy, wysokość: 178 cm

Chłodziarka-zamrażarka do zabudowy, wysokość: 178 cm

Chłodziarka-zamrażarka do zabudowy, wysokość: 178 cm

Chłodziarka-zamrażarka do zabudowy, wysokość: 178 cm

Chłodziarka do zabudowy, wysokość: 178 cm

Zamrażarka do zabudowy, wysokość: 178 cm

LCD

DISPLAY

LCD
DISPLAY

LCD
DISPLAY

WZORNICTWO
Biały
Montaż frontu meblowego na zawiasach ślizgowych
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi

WZORNICTWO
Biały
Montaż frontu meblowego na zawiasach ślizgowych
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi

WZORNICTWO
Biały
Montaż frontu meblowego na zawiasach ślizgowych
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi

WZORNICTWO
Biały
Montaż frontu meblowego na zawiasach ślizgowych
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi

WZORNICTWO
Biały
Montaż frontu meblowego na zawiasach ślizgowych
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi

WZORNICTWO
Biały
Montaż frontu meblowego na zawiasach ślizgowych
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A++
Pojemność całkowita brutto: 273 l
Wyświetlacz LCD Touch control
Elektroniczne sterowanie temperaturą
Alarm wzrostu temperatury

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A+
Pojemność całkowita brutto: 273 l

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A+
Pojemność całkowita brutto: 280 l

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A++
Pojemność całkowita brutto: 289 l
Wyświetlacz LCD Touch control
Elektroniczne sterowanie temperaturą
Alarm wzrostu temperatury

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A++
Pojemność całkowita brutto: 314 l
Wyświetlacz LCD Touch control
Elektroniczne sterowanie temperaturą
Alarm wzrostu temperatury

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A++
Pojemność całkowita brutto: 216 l
Wyświetlacz LCD Touch control
Elektroniczne sterowanie temperaturą
Alarm wzrostu temperatury

KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 192 l
Automatyczne odszranianie
Dynamiczna cyrkulacja powietrza
Komora Life Plus 0°C
Tryb wakacyjny
Ekspresowe chłodzenie
Półki szklane o regulowanej wysokości: 3
Półka szklana przymocowana na stałe: 1
Szuflady na warzywa i owoce: 2
Pojemnik na jajka: 1
Oświetlenie wnętrza LED

KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 192 l
Automatyczne odszranianie
Dynamiczna cyrkulacja powietrza
Półki szklane o regulowanej wysokości: 4
Półka szklana przymocowana na stałe: 1
Szuflady na warzywa i owoce: 2
Pojemnik na jajka: 1
Oświetlenie wnętrza LED

KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 202 l
Automatyczne odszranianie
Dynamiczna cyrkulacja powietrza
Półki szklane o regulowanej wysokości: 4
Półka szklana przymocowana na stałe: 1
Szuflady na warzywa i owoce: 2
Pojemnik na jajka: 1
Oświetlenie wnętrza LED

KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 263 l
Automatyczne odszranianie
Dynamiczna cyrkulacja powietrza
Ekspresowe chłodzenie
Szklane półki o regulowanej wysokości: 4
Półka szklana przymocowana na stałe: 1
Komora na butelki: 1
Oświetlenie wnętrza LED

KOMORA CHŁODZIARKI
Nie dotyczy

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkonik na butelki: 1
Balkoniki o regulowanej wysokości: 2
Balkonik z przezroczystą pokrywką: 1

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkonik na butelki: 1
Balkoniki o regulowanej wysokości: 2
Balkonik z przezroczystą pokrywką: 1

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkoniki o regulowanej wysokości: 3
Balkonik z przezroczystą pokrywką: 1
Balkonik na butelki: 1
Pojemnik na jajka: 1

KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 310 l
Automatyczne odszranianie
Dynamiczna cyrkulacja powietrza
Komora Life Plus 0°C
Tryb wakacyjny
Ekspresowe chłodzenie
Półki szklane o regulowanej wysokości: 5
Szuflada na warzywa i owoce: 1
Pojemnik na jajka: 1
Oświetlenie wnętrza LED

KOMORA ZAMRAŻARKI
Klasa zamrażania:****
Pojemność netto: 61 l
No-Frost
Ekspresowe zamrażanie
Szuflady przezroczyste: 3
Pojemnik na kostki lodu: 1

KOMORA ZAMRAŻARKI
Klasa zamrażania:****
Pojemność netto: 61 l
No-Frost
Ekspresowe zamrażanie
Szuflady przezroczyste: 3
Pojemnik na kostki lodu: 1

KOMORA ZAMRAŻARKI
Klasa zamrażania:****
Pojemność netto: 75 l
Szuflady przezroczyste: 3
Pojemnik na kostki lodu: 1

WBUDOWANA KOMORA ZAMRAŻARKI
Klasa zamrażania:****
Pojemność netto: 26 l
Manualne rozmrażanie
Ekspresowe zamrażanie
Pojemnik na kostki lodu: 1

KOMORA ZAMRAŻARKI
Nie dotyczy

KOMORA ZAMRAŻARKI
Klasa zamrażania:****
Pojemność netto: 208 l
No–Frost
Ekspresowe zamrażanie
Szuflady przezroczyste: 5
Półki z uchylnymi drzwiami: 2
Pojemnik na kostki lodu: 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 140 W
Roczne zużycie energii: 228 kWh
Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania: 21 h
Zdolność zamrażania: 10 kg/24 h
Klasa klimatyczna: SN, N, ST, T
Poziom hałasu: 39 dB(A)
Zabezpieczenie: 1,1 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 1779 x 540 x 549 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 111 W
Roczne zużycie energii: 291 kWh
Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania: 20 h
Zdolność zamrażania: 4 kg/24 h
Klasa klimatyczna: SN, N, ST, T
Poziom hałasu: 39 dB(A)
Zabezpieczenie: 0,7 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 1779 x 540 x 549 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 140 W
Roczne zużycie energii: 291 kWh
Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania: 22 h
Zdolność zamrażania: 4 kg/24 h
Klasa klimatyczna: SN, N, ST, T
Poziom hałasu: 36 dB(A)
Zabezpieczenie: 1,1 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 1779 x 540 x 549 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 130 W
Roczne zużycie energii: 219 kWh
Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania: 20 h
Zdolność zamrażania: 3 kg/24 h
Klasa klimatyczna: SN, N, ST, T
Poziom hałasu: 35 dB(A)
Zabezpieczenie: 1 A
Napięcie: 220–240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 1779 x 540 x 549 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 100 W
Roczne zużycie energii: 112 kWh
Klasa klimatyczna: SN, N, ST
Poziom hałasu: 34 dB(A)
Zabezpieczenie: 0,6 A
Napięcie: 220–240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 1779 x 540 x 549 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 150 W
Roczne zużycie energii: 238 kWh
Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania: 24 h
Zdolność zamrażania: 20 kg/24 h
Klasa klimatyczna: SN, N, ST, T
Poziom hałasu: 39 dB(A)
Zabezpieczenie: 1 A
Napięcie: 220–240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 1779 x 540 x 549 mm

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkonik na butelki: 1
Balkoniki o regulowanej wysokości: 2
Balkonik z przezroczystą pokrywką: 1
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DISPLAY

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkonik na butelki: 1
Balkoniki o regulowanej wysokości: 3
Balkonik z przezroczystą pokrywką: 1

CHŁODNICTWO

LCD
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SD7185CSD2P

SD7205SLD2P

U3C080P

U3L080P

U3F082P

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy, wysokość: 122 cm

Chłodziarka do zabudowy, wysokość: 122 cm

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy, wysokość: 81,5 cm

Chłodziarka do zabudowy, wysokość: 81,5 cm

Zamrażarka do zabudowy, wysokość: 81,5 cm

DISPLAY

DISPLAY

WZORNICTWO
Biały
Montaż frontu meblowego na zawiasach door-on-door
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi

WZORNICTWO
Biały
Montaż frontu meblowego na zawiasach door-on-door
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi

WZORNICTWO
Biały
Montaż frontu meblowego na zawiasach ślizgowych
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi

WZORNICTWO
Biały
Montaż frontu meblowego na zawiasach ślizgowych
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi

WZORNICTWO
Biały
Montaż frontu meblowego na zawiasach ślizgowych
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A++
Pojemność całkowita brutto: 185 l
Wyświetlacz LCD Touch control
Elektroniczne sterowanie temperaturą
Alarm wzrostu temperatury i otwartych drzwi

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A++
Pojemność całkowita brutto: 205 l
Wyświetlacz LCD Touch control
Elektroniczne sterowanie temperaturą
Alarm wzrostu temperatury i otwartych drzwi

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A+
Pojemność całkowita brutto: 107 l

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A+
Pojemność całkowita brutto: 130 l

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A+
Pojemność całkowita brutto: 105 l

KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 166 l
No-Frost
Ekspresowe chłodzenie
Szklane półki o regulowanej wysokości: 3
Szuflada na warzywa i owoce: 2
Oświetlenie wnętrza LED

KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 202 l
No-Frost
Tryb wakacyjny
Ekspresowe chłodzenie
Szklane półki o regulowanej wysokości: 4
Szuflada na warzywa i owoce: 2
Oświetlenie wnętrza LED

KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 90 l
Półki szklane o regulowanej wysokości: 2
Półka przymocowana na stałe: 1
Szuflada na warzywa i owoce: 1
Pojemnik na jajka: 1
Oświetlenie wnętrza LED

KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 127 l
Półki szklane o regulowanej wysokości: 3
Półka przymocowana na stałe: 1
Szuflada na warzywa i owoce: 1
Pojemnik na jajka: 1
Oświetlenie wnętrza LED

KOMORA CHŁODZIARKI
Nie dotyczy

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkonik na butelki: 1
Balkonik o regulowanej wysokości: 1
Balkonik z przezroczystą pokrywką: 1

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkonik na butelki: 1
Balkonik o regulowanej wysokości: 1
Balkonik z przezroczystą pokrywką: 1

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkoniki o regulowanej wysokości: 2
Balkonik z przezroczystą pokrywką: 1
Balkonik na butelki: 1
Pojemnik na jajka: 1
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LCD

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkoniki o regulowanej wysokości: 2
Balkonik z przezroczystą pokrywką: 1
Balkonik na butelki: 1
Pojemnik na jajka: 1

WBUDOWANA KOMORA ZAMRAŻARKI
Klasa zamrażania:****
Pojemność netto: 14 l
Ekspresowe zamrażanie
Pojemnik na kostki lodu: 1

KOMORA ZAMRAŻARKI
Nie dotyczy

WBUDOWANA KOMORA ZAMRAŻARKI
Klasa zamrażania:****
Pojemność netto: 16 l
Manualne rozmrażanie
Pojemnik na kostki lodu: 1

KOMORA ZAMRAŻARKI
Nie dotyczy

KOMORA ZAMRAŻARKI
Klasa zamrażania:****
Pojemność netto: 98 l
Manualne rozmrażanie
Szuflady przezroczyste: 4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 172 W
Roczne zużycie energii: 130 kWh
Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania: 12 h
Zdolność zamrażania: 2 kg/24 h
Klasa klimatyczna: SN, N, ST, T
Poziom hałasu: 35 dB(A)
Zabezpieczenie: 1 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 1238 x 556 x 549 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 130 W
Roczne zużycie energii: 130 kWh
Klasa klimatyczna: SN, N, ST, T
Poziom hałasu: 35 dB(A)
Zabezpieczenie: 1 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 1238 x 556 x 549 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 110 W
Roczne zużycie energii: 180 kWh
Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania: 13 h
Zdolność zamrażania: 2 kg/24 h
Klasa klimatyczna: SN, N, ST
Poziom hałasu: 40 dB(A)
Zabezpieczenie: 0,9 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 815 x 560 x 550 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 110 W
Roczne zużycie energii: 120 kWh
Klasa klimatyczna: SN, N, ST, T
Poziom hałasu: 38 dB(A)
Zabezpieczenie: 0,8 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 815 x 560 x 550 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 120 W
Roczne zużycie energii: 198 kWh
Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania: 18 h
Zdolność zamrażania: 18 kg/24 h
Klasa klimatyczna: SN, N, ST, T
Poziom hałasu: 40 dB(A)
Zabezpieczenie: 0,8 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 815 x 560 x 550 mm

CHŁODNICTWO

LCD
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CVF338X

CVF318X

Chłodziarka na wino do zabudowy,wysokość: 82 cm,
Classica

Chłodziarka na wino wolnostojąca, wysokość: 85 cm,
Classica

Chłodziarka na wino wolnostojąca, wysokość: 50 cm,
Classica

WZORNICTWO
Stal nierdzewna + czarne szkło
Stal nierdzewna z powłoką zapobiegającą powstawaniu
odcisków palców
Uchwyt z polerowanej stali nierdzewnej, zawiasy
po prawej stronie (brak możliwości zmiany kierunku
otwierania drzwi
Wyświetlacz LED
Sterowanie dotykowe Touch control – panel sterujący na
froncie drzwi

WZORNICTWO
Stal nierdzewna + czarne szkło
Stal nierdzewna z powłoką zapobiegającą powstawaniu
odcisków palców
Uchwyt z polerowanej stali nierdzewnej, zawiasy
po prawej stronie (brak możliwości zmiany kierunku
otwierania drzwi)
Wyświetlacz LED
Sterowanie dotykowe Touch control – panel sterujący na
froncie drzwi

WZORNICTWO
Stal nierdzewna + czarne szkło
Stal nierdzewna z powłoką zapobiegającą powstawaniu
odcisków palców
Otwieranie push-pull, zawiasy po prawej stronie (brak
możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi)
Wyświetlacz LED
Sterowanie dotykowe Touch control – panel sterujący na
froncie drzwi

ROZWIĄZANIA/FUNKCJE/PARAMETRY
Dwie niezależne komory temperatury i oświetlenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą
Regulacja temperatury od 5° do 20°C
Regulowana cyrkulacja powietrza
Funkcja automatycznego odszraniania
Aktywny filtr węglowy
Blokada drzwi
Alarm wzrostu temperatury i otwartych drzwi
Podwójnie przeszklone drzwi z filtrem UV

ROZWIĄZANIA/FUNKCJE/PARAMETRY
Dwie niezależne komory temperatury i oświetlenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą
Regulacja temperatury od 5° do 20°C
Regulowana cyrkulacja powietrza
Funkcja automatycznego odszraniania
Aktywny filtr węglowy
Blokada drzwi
Alarm wzrostu temperatury i otwartych drzwi
Podwójnie przeszklone drzwi z filtrem UV

ROZWIĄZANIA/FUNKCJE/PARAMETRY
Dwie niezależne komory temperatury i oświetlenia
Elektroniczne sterowanie temperaturą
Regulacja temperatury od 5° do 20°C
Regulowana cyrkulacja powietrza
Funkcja automatycznego odszraniania
Aktywny filtr węglowy
Blokada drzwi
Alarm wzrostu temperatury i otwartych drzwi
Podwójnie przeszklone drzwi z filtrem UV

KOMORA WEWNĘTRZNA
Wyprofilowany spód komory
Półka przymocowana na stałe: 1
Wyprofilowane półki z prowadnicami teleskopowymi
(do butelek o średnicy max. 10 cm): 3
Półki z dębu slawońskiego
Pojemność: 38 butelek Bordeaux
Pojemność netto: 103 l
Oświetlenie wnętrza LED

KOMORA WEWNĘTRZNA
Wyprofilowany spód komory
Półka przymocowana na stałe: 1
Wyprofilowane półki z prowadnicami teleskopowymi (do
butelek o średnicy max. 10 cm): 3
Półki z dębu slawońskiego
Pojemność: 38 butelek Bordeaux
Pojemność netto: 103 l
Oświetlenie wnętrza LED

KOMORA WEWNĘTRZNA
Wyprofilowany spód komory
Wyprofilowane półki z prowadnicami teleskopowymi: 2
(do butelek o średnicy max. 10 cm)
Półki wykonane z dębu slawońskiego
Pojemność: 18 butelek Bordeaux
Pojemność netto: 46 l
Oświetlenie wnętrza LED

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 40 W
Roczne zużycie energii: 143 kWh
Klasa klimatyczna: SN, ST
Poziom hałasu: 43 dB(A)
Zabezpieczenie: 0,4 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 820 – 910 x 595 x 616 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 40 W
Roczne zużycie energii: 143 kWh
Klasa klimatyczna: SN, ST
Poziom hałasu: 43 dB(A)
Zabezpieczenie: 0,4 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 846 x 597 x 620 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 40 W
Roczne zużycie energii: 143 kWh
Klasa klimatyczna: SN, ST
Poziom hałasu: 42 dB(A)
Zabezpieczenie: 0,4 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 495 x 596 x 563 mm

Również dostępne
CVI338XS1

Stal nierdzewna +
czarne szkło, zawiasy
po lewej stronie
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Również dostępne
CVF338XS

Stal nierdzewna +
czarne szkło, zawiasy
po lewej stronie

CHŁODNICTWO

CVI338X1

Również dostępne
CVF318XS

Stal nierdzewna +
czarne szkło, zawiasy
po lewej stronie
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FA390X4

FA63X

SBS63NED

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca, No-Frost, wysokość:
190 cm

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca Side by Side,
No-Frost, wysokość: 184 cm

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca Side by Side,
No-Frost, wysokość: 180 cm

LCD

LCD

WZORNICTWO
Stal nierdzewna
Uchwyty z polerowanej stali nierdzewnej
Uchwyt po lewej stronie – zawiasy po prawej stronie
(brak możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi)

WZORNICTWO
Stal nierdzewna
Uchwyty z polerowanej stali nierdzewnej

WZORNICTWO
Czarny (połysk)
Uchwyty w kolorze czarnym (matowy)

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A+
Pojemność całkowita brutto: 397 l
Elektroniczne sterowanie temperaturą
Alarm wzrostu temperatury

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A+
Pojemność całkowita brutto: 580 l
Wyświetlacz LCD Touch control
Elektroniczne sterowanie temperaturą
Dystrybutor lodu i wody (wymagane bezpośrednie
podłączenie wody)
Alarm wzrostu temperatury i otwartych drzwi

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A+
Pojemność całkowita brutto: 616 l
Wyświetlacz LCD Touch control
Elektroniczne sterowanie temperaturą
Dystrybutor lodu i wody (wymagane bezpośrednie
podłączenie wody)
Alarm wzrostu temperatury i otwartych drzwi

KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 264 l
No-Frost
Dynamiczna cyrkulacja powietrza Multiflow
Komora Life Plus 0°C
Ekspresowe chłodzenie
Półka szklana o regulowanej wysokości: 2
Półka szklana przymocowana na stałe: 1
Szuflada na warzywa i owoce: 2
Oświetlenie wnętrza LED

KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 357 l
No-Frost
Dynamiczna cyrkulacja powietrza MultiFlow
Komora Life Plus 0°C
Active Fresh Blue Light
Tryb wakacyjny
Półki szklane o regulowanej wysokości: 3
Półka szklana przymocowana na stałe: 1
Szuflady na warzywa i owoce: 2
Oświetlenie wnętrza LED

KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 368 l
No-Frost
Dynamiczna cyrkulacja powietrza MultiFlow
Komora Life Plus 0°C
Active Fresh Blue Light
Tryb wakacyjny
Półki szklane o regulowanej wysokości: 3
Półka szklana przymocowana na stałe: 1
Szuflady na warzywa i owoce: 2
Oświetlenie wnętrza LED

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkonik na butelki: 1
Balkoniki o regulowanej wysokości: 3

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkonik na butelki: 2
Balkoniki o regulowanej wysokości: 3

KOMORA ZAMRAŻARKI
Klasa zamrażania:****
Pojemność netto: 155 l
No-Frost
Ekspresowe zamrażanie
Dystrybutor lody i wody
Szuflady przezroczyste: 3
Półki szklane: 5
Oświetlenie wnętrza LED

KOMORA ZAMRAŻARKI
Klasa zamrażania:****
Pojemność netto: 176 l
No-Frost
Ekspresowe zamrażanie
Dystrybutor lody i wody
Szuflady przezroczyste: 3
Półki szklane: 5
Oświetlenie wnętrza LED

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkoniki: 2

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkoniki: 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 150 W
Roczne zużycie energii: 451 kWh
Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania: 8 h
Zdolność zamrażania: 13 kg/24 h
Klasa klimatyczna: SN, T
Poziom hałasu: 45 dB(A)
Zabezpieczenie: 0,85 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 1840 x 910 x 740 mm
(głębokość wraz z uchwytem)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 165 W
Roczne zużycie energii: 471 kWh
Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania: 8 h
Zdolność zamrażania: 13 kg/24 h
Klasa klimatyczna: SN, N, ST, T
Poziom hałasu: 43 dB(A)
Zabezpieczenie: 0,85 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 1800 x 910 x 780 mm
(głębokość wraz z uchwytem)

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkonik na butelki: 1
Balkoniki o regulowanej wysokości: 2
Balkonik z przezroczystą pokrywką: 1
Pojemnik na jajka: 1
KOMORA ZAMRAŻARKI
Klasa zamrażania:****
Pojemność netto: 92 l
No-Frost
Ekspresowe zamrażanie
Szuflady przezroczyste: 3
Wkłady akumulacyjne zimna: 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 230 W
Roczne zużycie energii: 325 kWh
Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania: 16 h
Zdolność zamrażania: 18 kg/24 h
Klasa klimatyczna: SN, T
Poziom hałasu: 43 dB(A)
Zabezpieczenie: 1,6 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 1900 x 700 x 682 mm
(głębokość razem z uchwytem)
Również dostępne
FA390XS4

Stal nierdzewna,
zawiasy po
lewej stronie
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DISPLAY

Również dostępne
FA63XBI

Stal nierdzewna
(wyłącznie drzwi),
model przeznaczony
do zabudowy w niszy

CHŁODNICTWO

DISPLAY

Również dostępne
SBS63XED

Stal nierdzewna
z powłoką
zabezpieczającą
powstawaniu
odcisków palców
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SBS63X2PEDH

SBS63XEDH

SBS63XE

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca Side by Side,
No-Frost, wysokość: 180 cm

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca Side by Side,
No-Frost, wysokość: 180 cm

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca Side by Side,
No-Frost, wysokość: 180 cm

DISPLAY
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LCD
DISPLAY

LCD
DISPLAY

WZORNICTWO
Stal nierdzewna z powłoką zabezpieczającą
powstawaniu odcisków palców
Uchwyty w kolorze stalowym (matowy)

WZORNICTWO
Stal nierdzewna z powłoką zabezpieczającą
powstawaniu odcisków palców
Uchwyty w kolorze stalowym (matowy)

WZORNICTWO
Stal nierdzewna z powłoką zabezpieczającą
powstawaniu odcisków palców
Uchwyty w kolorze stalowym (matowy)

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A++
Pojemność całkowita brutto: 616 l
Wyświetlacz LCD Touch control
Elektroniczne sterowanie temperaturą
Dystrybutor lodu i wody (wymagane bezpośrednie
podłączenie wody)
HomeBar
Alarm wzrostu temperatury i otwartych drzwi

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A+
Pojemność całkowita brutto: 616 l
Wyświetlacz LCD Touch control
Elektroniczne sterowanie temperaturą
Dystrybutor lodu i wody (wymagane bezpośrednie
podłączenie wody)
HomeBar
Alarm wzrostu temperatury i otwartych drzwi

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A+
Pojemność całkowita brutto: 640 l
Wyświetlacz LCD Touch control
Elektroniczne sterowanie temperaturą
Alarm wzrostu temperatury i otwartych drzwi

KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 368 l
No-Frost
Dynamiczna cyrkulacja powietrza MultiFlow
Komora Life Plus 0°C
Active Fresh Blue Light
Tryb wakacyjny
Półki szklane o regulowanej wysokości: 3
Półka szklana przymocowana na stałe: 1
Szuflady na warzywa i owoce: 2
Oświetlenie wnętrza LED

KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 368 l
No-Frost
Dynamiczna cyrkulacja powietrza MultiFlow
Komora Life Plus 0°C
Active Fresh Blue Light
Tryb wakacyjny
Półki szklane o regulowanej wysokości: 3
Półka szklana przymocowana na stałe: 1
Szuflady na warzywa i owoce: 2
Oświetlenie wnętrza LED

KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 368 l
No-Frost
Dynamiczna cyrkulacja powietrza MultiFlow
Komora Life Plus 0°C
Active Fresh Blue Light
Tryb wakacyjny
Półki szklane o regulowanej wysokości: 3
Półka szklana przymocowana na stałe: 1
Szuflady na warzywa i owoce: 2
Oświetlenie wnętrza LED

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkonik na butelki: 1
Balkoniki o regulowanej wysokości: 3

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkonik na butelki: 1
Balkoniki o regulowanej wysokości: 3

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkonik na butelki: 1
Balkoniki o regulowanej wysokości: 3

KOMORA ZAMRAŻARKI
Klasa zamrażania:****
Pojemność netto: 176 l
No-Frost
Ekspresowe zamrażanie
Dystrybutor lody i wody
Szuflady przezroczyste: 3
Półki szklane: 5
Oświetlenie wnętrza LED

KOMORA ZAMRAŻARKI
Klasa zamrażania:****
Pojemność netto: 176 l
No-Frost
Ekspresowe zamrażanie
Dystrybutor lody i wody
Szuflady przezroczyste: 3
Półki szklane: 5
Oświetlenie wnętrza LED

KOMORA ZAMRAŻARKI
Klasa zamrażania:****
Pojemność netto: 190 l
No-Frost
Ekspresowe zamrażanie
Dystrybutor lody i wody
Szuflady przezroczyste: 3
Półki szklane: 5
Oświetlenie wnętrza LED

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkoniki o regulowanej wysokości: 2

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkoniki o regulowanej wysokości: 2

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkoniki o regulowanej wysokości: 4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 150 W
Roczne zużycie energii: 370 kWh
Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania: 9 h
Zdolność zamrażania: 13 kg/24 h
Klasa klimatyczna: SN, N, ST, T
Poziom hałasu: 43 dB(A)
Zabezpieczenie: 0,85 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 1800 x 910 x 780 mm
(głębokość wraz z uchwytem)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 165 W
Roczne zużycie energii: 471 kWh
Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania: 8 h
Zdolność zamrażania: 13 kg/24 h
Klasa klimatyczna: SN, N, ST, T
Poziom hałasu: 43 dB(A)
Zabezpieczenie: 0,75 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 1800 x 910 x 780 mm
(głębokość wraz z uchwytem)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 165 W
Roczne zużycie energii: 485 kWh
Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania: 8 h
Zdolność zamrażania: 13 kg/24 h
Klasa klimatyczna: SN, N, ST, T
Poziom hałasu: 43 dB(A)
Zabezpieczenie: 0,75 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 1800 x 910 x 780 mm
(głębokość wraz z uchwytem)

CHŁODNICTWO

LCD

157

FQ75XPED

FQ60XPE

FQ60NPE

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca Side by Side, No-Frost,
„French door”, wysokość: 185 cm

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca Side by Side, No-Frost,
„French door”, wysokość: 182 cm

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca Side by Side, No-Frost,
„French door”, wysokość: 182 cm

DISPLAY

BACTERIA
STOP

LCD
DISPLAY

LCD

BACTERIA
STOP

DISPLAY

WZORNICTWO
Stal nierdzewna z powłoką zabezpieczającą powstawaniu
odcisków palców
Uchwyty w kolorze stalowym (matowy)

WZORNICTWO
Stal nierdzewna z powłoką zabezpieczającą powstawaniu
odcisków palców
Uchwyty w kolorze stalowym (matowy)

WZORNICTWO
Czarny (połysk)
Uchwyty w kolorze czarnym (matowy)

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A+
Pojemność całkowita brutto: 750 l
Wyświetlacz LCD Touch control
Elektroniczne sterowanie temperaturą
Dystrybutor lodu i wody (wymagane bezpośrednie
podłączenie wody)
Komora Multizone
Alarm wzrostu temperatury i otwartych drzwi

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A+
Pojemność całkowita brutto: 594 l
Wyświetlacz LCD Touch control
Elektroniczne sterowanie temperaturą
Komora Multizone
Alarm wzrostu temperatury i otwartych drzwi

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A+
Pojemność całkowita brutto: 594 l
Wyświetlacz LCD Touch control
Elektroniczne sterowanie temperaturą
Komora Multizone
Alarm wzrostu temperatury i otwartych drzwi

KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 435 l (539 l z komorą Multizone)
No-Frost
Dynamiczna cyrkulacja powietrza MultiFlow
Komora Life Plus 0°C
Active Fresh Blue Light
Tryb wakacyjny
Tryb ekonomiczny
Ekspresowe chłodzenie
Dystrybutor lodu i wody
Powłoka antybakteryjna
Półki szklane o regulowanej wysokości: 3
Półka szklana przymocowana na stałe: 1
Szuflady na warzywa i owoce: 2
Oświetlenie wnętrza LED

KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 357 l (384 l z komorą Multizone)
No-Frost
Dynamiczna cyrkulacja powietrza MultiFlow
Komora Life Plus 0°C
Active Fresh Blue Light
Tryb wakacyjny
Tryb ekonomiczny
Ekspresowe chłodzenie
Dystrybutor lodu i wody
Powłoka antybakteryjna
Półki szklane o regulowanej wysokości: 2
Półka szklana przymocowana na stałe: 1
Szuflady na warzywa i owoce: 2
Oświetlenie wnętrza LED

KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 357 l (384 l z komorą Multizone)
No-Frost
Dynamiczna cyrkulacja powietrza MultiFlow
Komora Life Plus 0°C
Active Fresh Blue Light
Tryb wakacyjny
Tryb ekonomiczny
Ekspresowe chłodzenie
Dystrybutor lodu i wody
Powłoka antybakteryjna
Półki szklane o regulowanej wysokości: 2
Półka szklana przymocowana na stałe: 1
Szuflady na warzywa i owoce: 2
Oświetlenie wnętrza LED

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkonik na butelki: 2
Balkoniki o regulowanej wysokości: 5
Pojemnik na jajka: 1

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkonik na butelki: 2
Balkoniki o regulowanej wysokości: 4
Balkoniki z przezroczystą pokrywką: 2
Pojemnik na jajka: 1

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkonik na butelki: 2
Balkoniki o regulowanej wysokości: 4
Balkoniki z przezroczystą pokrywką: 2
Pojemnik na jajka: 1

KOMORA ZAMRAŻARKI
Klasa zamrażania:****
Pojemność netto: 208 l (312 l z komorą Multizone)
No-Frost
Ekspresowe zamrażanie
Szuflady przezroczyste: 4
Półki druciane: 2

KOMORA ZAMRAŻARKI
Klasa zamrażania:****
Pojemność netto: 157 l (184 l z komorą Multizone)
No-Frost
Ekspresowe zamrażanie
Kostkarka manualna (twist)
Szuflady przezroczyste: 4
Półka druciana: 1

KOMORA ZAMRAŻARKI
Klasa zamrażania:****
Pojemność netto: 157 l (184 l z komorą Multizone)
No-Frost
Ekspresowe zamrażanie
Kostkarka manualna (twist)
Szuflady przezroczyste: 4
Półka druciana: 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 200 W
Roczne zużycie energii: 459 kWh
Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania: 15 h
Zdolność zamrażania: 13 kg/24 h
Klasa klimatyczna: SN, N, ST, T
Poziom hałasu: 46 dB(A)
Zabezpieczenie: 0,95 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 1820 x 920 x 720 mm
(głębokość wraz z uchwytem)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 200 W
Roczne zużycie energii: 459 kWh
Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania: 15 h
Zdolność zamrażania: 13 kg/24 h
Klasa klimatyczna: SN, N, ST, T
Poziom hałasu: 46 dB(A)
Zabezpieczenie: 0,95 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 1820 x 920 x 720 mm
(głębokość wraz z uchwytem)

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkoniki o regulowanej wysokości: 4
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 200 W
Roczne zużycie energii: 531 kWh
Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania: 15 h
Zdolność zamrażania: 13 kg/24 h
Klasa klimatyczna: SN, N, ST, T
Poziom hałasu: 46 dB(A)
Zabezpieczenie: 0,95 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 1850 x 910 x 865 mm
(głębokość wraz z uchwytem)

Również dostępne
FQ60XP

Stal nierdzewna
(wyłącznie drzwi)
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BACTERIA
STOP

CHŁODNICTWO

LCD

Również dostępne
FQ60BPE
Biały
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FQ55FX2PE

FQ55FXE1

FT41BXE

SBS963N

FQ960PB

FA8003AO

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca Side by Side, No-Frost,
„French door”, wysokość: 182 cm

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca Side by Side, No-Frost,
„French door”, wysokość: 182 cm

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca, No-Frost,
wysokość: 185 cm

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca Side by Side, No-Frost,
wysokość: 184 cm, Victoria

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca Side by Side, No-Frost,
„French door”, wysokość: 187 cm, Victoria

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca, No-Frost,
wysokość: 190 cm, Coloniale

BACTERIA
STOP

BACTERIA
STOP

LCD
DISPLAY

BACTERIA
STOP

LCD

LCD

DISPLAY

BACTERIA
STOP

DISPLAY

WZORNICTWO
Stal nierdzewna z powłoką zabezpieczającą powstawaniu
odcisków palców
Uchwyty w kolorze stalowym (matowy)

WZORNICTWO
Stal nierdzewna z powłoką zabezpieczającą powstawaniu
odcisków palców
Uchwyty w kolorze stalowym (matowy)

WZORNICTWO
Czarny (połysk)
Uchwyt z polerowanej stali nierdzewnej

WZORNICTWO
Pastelowy błękit
Uchwyty z polerowanej stali nierdzewnej

WZORNICTWO
Antracytowy
Uchwyty w kolorze mosiężnym
Uchwyt po lewej stronie – zawiasy po prawej stronie
(brak możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi)

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A++
Pojemność całkowita brutto: 605 l
Wyświetlacz LED
Elektroniczne sterowanie temperaturą
Alarm wzrostu temperatury i otwartych drzwi

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A+
Pojemność całkowita brutto: 605 l
Wyświetlacz LED
Elektroniczne sterowanie temperaturą
Alarm wzrostu temperatury i otwartych drzwi

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A+
Pojemność całkowita brutto: 530 l
Wyświetlacz LCD Touch control
Elektroniczne sterowanie temperaturą
Komora Multizone
Alarm wzrostu temperatury i otwartych drzwi

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A+
Pojemność całkowita brutto: 580 l
Wyświetlacz LCD Touch control
Elektroniczne sterowanie temperaturą
Dystrybutor lodu i wody (wymagane bezpośrednie
podłączenie wody)
Alarm wzrostu temperatury i otwartych drzwi

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A+
Pojemność całkowita brutto: 594 l
Wyświetlacz LCD Touch control (wewnętrzny)
Elektroniczne sterowanie temperaturą
Komora Multizone
Alarm wzrostu temperatury i otwartych drzwi

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A+
Pojemność całkowita brutto: 397 l
Elektroniczne sterowanie temperaturą
Alarm wzrostu temperatury

KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 387 l
No-Frost
Dynamiczna cyrkulacja powietrza MultiFlow
Komora Life Plus 0°C
Active Fresh Blue Light
Tryb wakacyjny
Tryb ekonomiczny
Ekspresowe chłodzenie
Powłoka antybakteryjna
Półki szklane o regulowanej wysokości: 2
Półka szklana przymocowana na stałe: 1
Szuflady na warzywa i owoce: 2
Oświetlenie wnętrza LED

KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 387 l
No-Frost
Dynamiczna cyrkulacja powietrza MultiFlow
Komora Life Plus 0°C
Active Fresh Blue Light
Tryb wakacyjny
Tryb ekonomiczny
Ekspresowe chłodzenie
Powłoka antybakteryjna
Półki szklane o regulowanej wysokości: 2
Półka szklana przymocowana na stałe: 1
Szuflady na warzywa i owoce: 2
Oświetlenie wnętrza LED

KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 268 l (316 l z komorą Multizone)
No-Frost
Dynamiczna cyrkulacja powietrza
Active Fresh Blue Light
Tryb wakacyjny
Tryb ekonomiczny
Ekspresowe chłodzenie
Powłoka antybakteryjna
Półki szklane o regulowanej wysokości: 2
Półka szklana przymocowana na stałe: 1
Szuflada na warzywa i owoce: 1
Oświetlenie wnętrza LED

KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 357 l
No-Frost
Dynamiczna cyrkulacja powietrza MultiFlow
Komora Life Plus 0°C
Active Fresh Blue Light
Tryb wakacyjny
Ekspresowe chłodzenie
Półki szklane o regulowanej wysokości: 3
Półka szklana przymocowana na stałe: 1
Szuflady na warzywa i owoce: 2
Oświetlenie wnętrza LED

KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 357 l (384 l z komorą Multizone)
No-Frost
Dynamiczna cyrkulacja powietrza MultiFlow
Komora Life Plus 0°C
Active Fresh Blue Light
Tryb wakacyjny
Tryb ekonomiczny
Ekspresowe chłodzenie
Powłoka antybakteryjna
Półki szklane o regulowanej wysokości: 2
Półka szklana przymocowana na stałe: 1
Szuflady na warzywa i owoce: 2
Oświetlenie wnętrza LED

KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 264 l
No-Frost
Dynamiczna cyrkulacja powietrza
Komora Life Plus 0°C
Ekspresowe chłodzenie
Półka szklana o regulowanej wysokości: 2
Półka szklana przymocowana na stałe: 1
Szuflada na warzywa i owoce: 2
Oświetlenie wnętrza LED

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkonik na butelki: 2
Balkoniki o regulowanej wysokości: 4
Balkoniki z przezroczystą pokrywką: 2
Pojemnik na jajka: 1

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkonik na butelki: 2
Balkoniki o regulowanej wysokości: 4
Balkoniki z przezroczystą pokrywką: 2
Pojemnik na jajka: 1

KOMORA ZAMRAŻARKI
Klasa zamrażania:****
Pojemność netto: 152 l
No-Frost
Ekspresowe zamrażanie
Szuflady: 2

KOMORA ZAMRAŻARKI
Klasa zamrażania:****
Pojemność netto: 152 l
No-Frost
Ekspresowe zamrażanie
Szuflady: 2

KOMORA ZAMRAŻARKI
Klasa zamrażania:****
Pojemność netto: 150 l (198 l z komorą Multizone)
No-Frost
Ekspresowe zamrażanie
Szuflady: 2

KOMORA ZAMRAŻARKI
Klasa zamrażania:****
Pojemność netto: 155 l
No-Frost
Ekspresowe zamrażanie
Dystrybutor lody i wody
Szuflady przezroczyste: 3
Półki szklane: 5
Oświetlenie wnętrza LED
Wewnętrzna strona drzwi:
Balkoniki: 2

KOMORA ZAMRAŻARKI
Klasa zamrażania:****
Pojemność netto: 157 l (184 l z komorą Multizone)
No-Frost
Ekspresowe zamrażanie
Kostkarka manualna (twist)
Szuflady przezroczyste: 4
Półka druciana: 1

KOMORA ZAMRAŻARKI
Klasa zamrażania:****
Pojemność netto: 92 l
No-Frost
Ekspresowe zamrażanie
Szuflady przezroczyste: 3
Wkłady akumulacyjne zimna: 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 160 W
Roczne zużycie energii: 358 kWh
Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania: 22 h
Zdolność zamrażania: 10 kg/24 h
Klasa klimatyczna: SN, T
Poziom hałasu: 42 dB(A)
Zabezpieczenie: 0,9 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 1820 x 840 x 795 mm
(głębokość wraz z uchwytem)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 160 W
Roczne zużycie energii: 456 kWh
Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania: 22 h
Zdolność zamrażania: 10 kg/24 h
Klasa klimatyczna: SN, N, ST, T
Poziom hałasu: 42 dB(A)
Zabezpieczenie: 0,9 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 1820 x 840 x 795 mm
(głębokość wraz z uchwytem)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 250 W
Roczne zużycie energii: 448 kWh
Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania: 20 h
Zdolność zamrażania: 7 kg/24 h
Klasa klimatyczna: SN, N, ST, T
Poziom hałasu: 46 dB(A)
Zabezpieczenie: 1 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 1850 x 740 x 770 mm
(głębokość wraz z uchwytem)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 165 W
Roczne zużycie energii: 451 kWh
Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania: 8 h
Zdolność zamrażania: 13 kg/24 h
Klasa klimatyczna: SN, T
Poziom hałasu: 45 dB(A)
Zabezpieczenie: 0,75 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 1840 x 910 x 740 mm
(głębokość wraz z uchwytem)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 200 W
Roczne zużycie energii: 459 kWh
Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania: 15 h
Zdolność zamrażania: 13 kg/24 h
Klasa klimatyczna: SN, N, ST, T
Poziom hałasu: 46 dB(A)
Zabezpieczenie: 0,95 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 1870 x 920 x 795 mm
(głębokość wraz z uchwytem)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 230 W
Roczne zużycie energii: 325 kWh
Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania: 16 h
Zdolność zamrażania: 18 kg/24 h
Klasa klimatyczna: SN, T
Poziom hałasu: 43 dB(A)
Zabezpieczenie: 1,6 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 1900 x 700 x 682 mm
(głębokość razem z uchwytem)

Również dostępne
FQ55FX1

Stal nierdzewna
(wyłącznie drzwi)

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkonik na butelki: 1
Balkoniki o regulowanej wysokości: 2
Balkoniki z przezroczystą pokrywką: 1
Pojemnik na jajka: 1

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkonik na butelki: 2
Balkoniki o regulowanej wysokości: 3

Również dostępne
SBS963P
Kremowy

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkonik na butelki: 2
Balkoniki o regulowanej wysokości: 4
Balkoniki z przezroczystą pokrywką: 2
Pojemnik na jajka: 1

Również dostępne
FQ960N

Czarny (połysk)

FQ960P

Kremowy

CHŁODNICTWO

WZORNICTWO
Stal nierdzewna z powłoką zabezpieczającą powstawaniu
odcisków palców
Uchwyty w kolorze stalowym (matowy)

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkonik na butelki: 1
Balkoniki o regulowanej wysokości: 2
Balkonik z przezroczystą pokrywką: 1
Pojemnik na jajka: 1

Również dostępne
FA8003AOS

Antracytowy,
uchwyty w kolorze
mosiężnym,
zawiasy po lewej
stronie

FA8003PO

Kremowy,
uchwyty w kolorze
mosiężnym,
zawiasy po prawej
stronie

FA8003POS
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Kremowy, uchwyty
w kolorze mosiężnym, zawiasy po
lewej stronie
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SBS8004AO

FQ60CPO

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca Side by Side, No-Frost,
wysokość: 184 cm, Coloniale

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca Side by Side, No-Frost,
„French door”, wysokość: 187 cm, Cortina / Coloniale

LCD

DISPLAY

BACTERIA
STOP

DISPLAY

WZORNICTWO
Antracytowy
Uchwyty w kolorze mosiężnym

WZORNICTWO
Kremowy
Uchwyty zamawiane oddzielnie, jako wyposażenie
opcjonalne (KMOFQ8 lub KMOFQ7)

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A+
Pojemność całkowita brutto: 580 l
Wyświetlacz LCD Touch control
Elektroniczne sterowanie temperaturą
Dystrybutor lodu i wody (wymagane bezpośrednie
podłączenie wody)
Alarm wzrostu temperatury i otwartych drzwi

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A+
Pojemność całkowita brutto: 594 l
Wyświetlacz LCD Touch control (wewnętrzny)
Elektroniczne sterowanie temperaturą
Komora Multizone
Alarm wzrostu temperatury i otwartych drzwi

KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 357 l
No-Frost
Dynamiczna cyrkulacja powietrza MultiFlow
Komora Life Plus 0°C
Active Fresh Blue Light
Tryb wakacyjny
Ekspresowe chłodzenie
Półki szklane o regulowanej wysokości: 3
Półka szklana przymocowana na stałe: 1
Szuflady na warzywa i owoce: 2
Oświetlenie wnętrza LED

KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 357 l (384 l z komorą Multizone)
No-Frost
Dynamiczna cyrkulacja powietrza MultiFlow
Komora Life Plus 0°C
Active Fresh Blue Light
Tryb wakacyjny
Tryb ekonomiczny
Ekspresowe chłodzenie
Powłoka antybakteryjna
Półki szklane o regulowanej wysokości: 2
Półka szklana przymocowana na stałe: 1
Szuflady na warzywa i owoce: 2
Oświetlenie wnętrza LED

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkonik na butelki: 2
Balkoniki o regulowanej wysokości: 3

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkonik na butelki: 2
Balkoniki o regulowanej wysokości: 4
Balkoniki z przezroczystą pokrywką: 2
Pojemnik na jajka: 1

KOMORA ZAMRAŻARKI
Klasa zamrażania:****
Pojemność netto: 155 l
No-Frost
Ekspresowe zamrażanie
Dystrybutor lody i wody
Szuflady przezroczyste: 3
Półki szklane: 5
Oświetlenie wnętrza LED

CHŁODNICTWO

LCD

KOMORA ZAMRAŻARKI
Klasa zamrażania:****
Pojemność netto: 157 l (184 l z komorą Multizone)
No-Frost
Ekspresowe zamrażanie
Kostkarka manualna (twist)
Szuflady przezroczyste: 4
Półka druciana: 1

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkoniki: 2
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 165 W
Roczne zużycie energii: 451 kWh
Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania: 8 h
Zdolność zamrażania: 13 kg/24 h
Klasa klimatyczna: SN, T
Poziom hałasu: 45 dB(A)
Zabezpieczenie: 0,75 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 1840 x 910 x 740 mm
(głębokość wraz z uchwytem)
Również dostępne
SBS8004P
Kremowy,
uchwyty
w kolorze
złotym
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SBS8004PO
Kremowy,
uchwyty
w kolorze
mosiężnym

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 200 W
Roczne zużycie energii: 459 kWh
Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania: 15 h
Zdolność zamrażania: 13 kg/24 h
Klasa klimatyczna: SN, N, ST, T
Poziom hałasu: 46 dB(A)
Zabezpieczenie: 0,95 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 1870 x 922 x 792 mm
(głębokość wraz z uchwytem)
Również dostępne
FQ60CAO
Antracytowy
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FAB50RCRB

FAB50RSV

FAB50RWH

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca, kremowy,
wysokość: 187 cm, 50's Style

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca, srebrny,
wysokość: 187 cm, 50's Style

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca, biały,
wysokość: 187 cm, 50's Style

FAB50RCR

FAB50RBL

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca, kremowy,
wysokość: 187 cm, 50's Style

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca, czarny,
wysokość: 187 cm, 50's Style

FAB50RPG

FAB50RRD

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca, pastelowa zieleń,
wysokość: 187 cm, 50's Style

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca, czerwony,
wysokość: 187 cm, 50's Style

WZORNICTWO
Kremowy
Uchwyt i logo w kolorze mosiężnym
Uchwyt po lewej stronie – zawiasy po prawej stronie
(brak możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi)
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A++
Pojemność całkowita brutto: 467 l
Elektromechaniczne sterowanie temperaturą
KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 315 l
No-Frost
Dynamiczna cyrkulacja powietrza Multiflow
Komora Life Plus 0°C
Półka szklana o regulowanej wysokości: 3
Półka szklana przymocowana na stałe: 1
Szuflada na warzywa i owoce: 2
Oświetlenie wnętrza LED

KOMORA ZAMRAŻARKI
Klasa zamrażania:****
Pojemność netto: 97 l
No-Frost
Strefa ekspresowego zamrażania
Kostkarka manualna (twist)
Półka plastikowa: 1
Oświetlenie wnętrza LED
Wewnętrzna strona drzwi:
Balkonik o regulowanej wysokości: 2

CHŁODNICTWO

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkonik na butelki: 1
Balkonik o regulowanej wysokości: 3
Pojemnik na jajka: 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 197 W
Roczne zużycie energii: 300 kWh
Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania: 10 h
Zdolność zamrażania: 5,5 kg/24 h
Klasa klimatyczna: N, T
Poziom hałasu: 44 dB(A)
Zabezpieczenie: 1,37 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 1872 x 796 x 780 mm
(głębokość wraz z uchwytem)
W przypadku ustawienia produktu w pobliżu ściany, należy
pozostawić 175 mm wolnej przestrzeni w kierunku
otwierania drzwi.
Również dostępne
FAB50LCRB
Kremowy, uchwyt (kolor
mosiężny) po prawej stronie –
zawiasy po lewej stronie
FAB50LCR
Kremowy, uchwyt po prawej
stronie – zawiasy po lewej
stronie

FAB50LSV

Srebrny, uchwyt po prawej
stronie – zawiasy po lewej
stronie

FAB50LBL

Czarny, uchwyt po prawej
stronie – zawiasy po lewej
stronie
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FAB50LWH
Biały, uchwyt po prawej

stronie – zawiasy po lewej
stronie
FAB50LRD

Czerwony, uchwyt po prawej
stronie – zawiasy po lewej
stronie

FAB50LPB

Pastelowy błękit, uchwyt po
prawej stronie – zawiasy po
lewej stronie

FAB50RPB

Pastelowy błękit, uchwyt po
lewej stronie – zawiasy po
prawej stronie

FAB50LPG

Pastelowa zieleń, uchwyt po
prawej stronie – zawiasy po
lewej stronie
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FAB32RPN1

FAB32RNEN1

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca, kremowy,
wysokość: 193 cm, 50's Style

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca, czarny,
wysokość: 193 cm, 50's Style

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A++
Pojemność całkowita brutto: 323 l
Wyświetlacz LED
Elektroniczne sterowanie temperaturą
Alarm wzrostu temperatury
KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 229 l
Automatyczne odszranianie
Dynamiczna cyrkulacja powietrza
Ekspresowe chłodzenie
Półki szklane o regulowanej wysokości: 3
Półka szklana przymocowana na stałe: 1
Półka chromowana na butelki: 1
Szuflada na warzywa i owoce: 1
Oświetlenie wnętrza LED
Wewnętrzna strona drzwi:
Balkonik na butelki: 1
Balkoniki o regulowanej wysokości: 2
Balkonik z przezroczystą pokrywką: 1
Pojemnik na jajka: 1
KOMORA ZAMRAŻARKI
Klasa zamrażania:****
Pojemność netto: 76 l
No-Frost
Ekspresowe zamrażanie
Półki z uchylnymi drzwiami: 1
Szuflady przezroczyste: 2
Pojemnik na kostki lodu: 1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 100 W
Roczne zużycie energii: 229 kWh
Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania: 18 h
Zdolność zamrażania: 10 kg/24 h
Klasa klimatyczna: SN, T
Poziom hałasu: 41 dB(A)
Zabezpieczenie: 1 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 1926 x 600 x 720 mm
(głębokość wraz z uchwytem)

Również dostępne
FAB32LPN1
Kremowy, uchwyt po prawej
stronie – zawiasy po lewej
stronie
FAB32LNEN1
Czarny, uchwyt po prawej
stronie – zawiasy po lewej
stronie
FAB32LAZN1
Pastelowy błękit, uchwyt po
prawej stronie – zawiasy po
lewej stronie
FAB32LVN1
Pastelowa zieleń, uchwyt po
prawej stronie – zawiasy po
lewej stronie
FAB32LRON1
Pastelowy róż, uchwyt po
prawej stronie – zawiasy po
lewej stronie
FAB32LRN1
Czerwony, uchwyt po
prawej stronie – zawiasy po
lewej stronie
FAB32LON1
Pomarańczowy, uchwyt po
prawej stronie – zawiasy po
lewej stronie
FAB32LBLN1
Niebieski, uchwyt po prawej
stronie – zawiasy po lewej
stronie
FAB32LVEN1
Limonkowy, uchwyt po
prawej stronie – zawiasy po
lewej stronie
FAB32LXN1
Srebrny, uchwyt po prawej
stronie – zawiasy po lewej
stronie
FAB32LBN1

FAB32RVN1

FAB32RRON1

FAB32RRN1

FAB32RON1

FAB32RBLN1

FAB32RVEN1

FAB32RXN1

FAB32RBN1

Pastelowy błękit, uchwyt po lewej stronie – zawiasy po
prawej stronie

Pastelowa zieleń, uchwyt po lewej stronie – zawiasy po
prawej stronie

Pastelowy róż, uchwyt po lewej stronie – zawiasy po
prawej stronie

Biały, uchwyt po prawej
stronie – zawiasy po lewej
stronie

Czerwony, uchwyt po lewej stronie – zawiasy po prawej
stronie

Pomarańczowy, uchwyt po lewej stronie – zawiasy po
prawej stronie

Niebieski, uchwyt po lewej stronie – zawiasy po prawej
stronie

CHŁODNICTWO

WZORNICTWO
Kremowy
Chromowany uchwyt i logo
Uchwyt po lewej stronie – zawiasy po prawej stronie
(brak możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi)

FAB32RAZN1

W przypadku ustawienia produktu w pobliżu ściany, należy
pozostawić 175 mm wolnej przestrzeni w kierunku
otwierania drzwi.

Limonkowy, uchwyt po lewej stronie – zawiasy po prawej stronie
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Srebrny, uchwyt po lewej stronie – zawiasy po prawej stronie

Biały, uchwyt po lewej stronie – zawiasy po prawej stronie
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FAB30RP1

FAB30RNE1

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca, kremowy,
wysokość: 169 cm, 50's Style

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca, czarny,
wysokość: 169 cm, 50's Style

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A++
Pojemność całkowita brutto: 295 l
Elektromechaniczne sterowanie temperaturą
KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 229 l
Automatyczne odszranianie
Dynamiczna cyrkulacja powietrza
Półki szklane o regulowanej wysokości: 3
Półka szklana przymocowana na stałe: 1
Półka chromowana na butelki: 1
Szuflada na warzywa i owoce: 1
Oświetlenie wnętrza LED
Wewnętrzna strona drzwi:
Balkonik na butelki: 1
Balkoniki o regulowanej wysokości: 2
Balkonik z przezroczystą pokrywką: 1
Pojemnik na jajka: 1
KOMORA ZAMRAŻARKI
Klasa zamrażania:****
Pojemność netto: 64 l
Ekspresowe zamrażanie
Manualne rozmrażanie
Półka druciana: 1
Pojemnik na kostki lodu: 1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 100 W
Roczne zużycie energii: 212 kWh
Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania 15 h
Zdolność zamrażania: 3 kg/24 h
Klasa klimatyczna: SN, T
Poziom hałasu: 41 dB(A)
Zabezpieczenie: 1 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 1688 x 600 x 720 mm
(głębokość wraz z uchwytem)

Również dostępne
FAB30LP1
Kremowy, uchwyt po prawej
stronie – zawiasy po lewej
stronie
FAB30LNE1
Czarny, uchwyt po prawej
stronie – zawiasy po lewej
stronie
FAB30LAZ1
Pastelowy błękit, uchwyt po
prawej stronie – zawiasy
po lewej stronie
FAB30LV1
Pastelowa zieleń, uchwyt po
prawej stronie – zawiasy
po lewej stronie
FAB30LRO1
Pastelowy róż, uchwyt po
prawej stronie – zawiasy
po lewej stronie
FAB30LR1
Czerwony , uchwyt po
prawej
stronie – zawiasy po lewej
stronie
FAB30LO1
Pomarańczowy, uchwyt po
prawej stronie – zawiasy
po lewej stronie
FAB30LBL1
Niebieski, uchwyt po prawej
stronie – zawiasy po lewej
stronie
FAB30LVE1
Limonkowy, uchwyt po
prawej
stronie – zawiasy po lewej
stronie
FAB30LX1
Srebrny, uchwyt po prawej
stronie – zawiasy po lewej

FAB30RV1

FAB30RRO1

FAB30RR1

FAB30RO1

FAB30RBL1

FAB30RVE1

FAB30RX1

FAB30RB1

Pastelowy błękit, uchwyt po lewej stronie – zawiasy po
prawej stronie

Pastelowa zieleń, uchwyt po lewej stronie – zawiasy po
prawej stronie

Pastelowy róż, uchwyt po lewej stronie – zawiasy po
prawej stronie

stronie
FAB30LB1
Biały, uchwyt po prawej
stronie – zawiasy po lewej
stronie

Czerwony, uchwyt po lewej stronie – zawiasy po prawej
stronie

Pomarańczowy, uchwyt po lewej stronie – zawiasy po
prawej stronie

Niebieski, uchwyt po lewej stronie – zawiasy po prawej
stronie

CHŁODNICTWO

WZORNICTWO
Kremowy
Chromowany uchwyt i logo
Uchwyt po lewej stronie – zawiasy po prawej stronie
(brak możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi)

FAB30RAZ1

W przypadku ustawienia produktu w pobliżu ściany, należy
pozostawić 175 mm wolnej przestrzeni w kierunku
otwierania drzwi.

Limonkowy, uchwyt po lewej stronie – zawiasy po prawej stronie
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Srebrny, uchwyt po lewej stronie – zawiasy po prawej stronie

Biały, uchwyt po lewej stronie – zawiasy po prawej stronie
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FAB28RUJ1

FAB28RCS1

FAB28RDMC

FAB28RDG

FAB28RCG1

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca, flaga włoska,
wysokość: 151 cm, 50's Style

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca, flaga brytyjska,
wysokość: 151 cm, 50's Style

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca, kolorowe paski,
wysokość: 151 cm, 50's Style

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca, multikolor,
wysokość: 151 cm, 50's Style

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca, złoty,
wysokość: 151 cm, 50's Style

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca, czekoladowy,
wysokość: 151 cm, 50's Style

WZORNICTWO
Flaga włoska
Chromowany uchwyt i logo
Uchwyt po lewej stronie – zawiasy po prawej stronie
(brak możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi)

WZORNICTWO
Flaga brytyjska
Chromowany uchwyt i logo
Uchwyt po lewej stronie – zawiasy po prawej stronie
(brak możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi)

WZORNICTWO
Kolorowe paski
Chromowany uchwyt i logo
Uchwyt po lewej stronie – zawiasy po prawej stronie
(brak możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi)

WZORNICTWO
Multikolor
Chromowany uchwyt i logo
Uchwyt po lewej stronie – zawiasy po prawej stronie
(brak możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi)

WZORNICTWO
Złoty
Uchwyt w kolorze złotym, logo z SWAROVSKI® ELEMENTS
Uchwyt po lewej stronie – zawiasy po prawej stronie
(brak możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi)

WZORNICTWO
Czekoladowy
Uchwyt i logo w kolorze złotym
Uchwyt po lewej stronie – zawiasy po prawej stronie
(brak możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi)

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A++
Pojemność całkowita brutto: 256 l
Elektromechaniczne sterowanie temperaturą

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A++
Pojemność całkowita brutto: 256 l
Elektromechaniczne sterowanie temperaturą

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A++
Pojemność całkowita brutto: 256 l
Elektromechaniczne sterowanie temperaturą

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A++
Pojemność całkowita brutto: 256 l
Elektromechaniczne sterowanie temperaturą

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A++
Pojemność całkowita brutto: 256 l
Elektromechaniczne sterowanie temperaturą

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A++
Pojemność całkowita brutto: 256 l
Elektromechaniczne sterowanie temperaturą

KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 222 l
Automatyczne odszranianie
Dynamiczna cyrkulacja powietrza
Półki szklane o regulowanej wysokości: 3
Półka szklana przymocowana na stałe: 1
Półka chromowana na butelki: 1
Szuflada na warzywa i owoce: 1
Oświetlenie wnętrza LED

KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 222 l
Automatyczne odszranianie
Dynamiczna cyrkulacja powietrza
Półki szklane o regulowanej wysokości: 3
Półka szklana przymocowana na stałe: 1
Półka chromowana na butelki: 1
Szuflada na warzywa i owoce: 1
Oświetlenie wnętrza LED

KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 222 l
Automatyczne odszranianie
Dynamiczna cyrkulacja powietrza
Półki szklane o regulowanej wysokości: 3
Półka szklana przymocowana na stałe: 1
Półka chromowana na butelki: 1
Szuflada na warzywa i owoce: 1
Oświetlenie wnętrza LED

KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 222 l
Automatyczne odszranianie
Dynamiczna cyrkulacja powietrza
Półki szklane o regulowanej wysokości: 3
Półka szklana przymocowana na stałe: 1
Półka chromowana na butelki: 1
Szuflada na warzywa i owoce: 1
Oświetlenie wnętrza LED

KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 222 l
Automatyczne odszranianie
Dynamiczna cyrkulacja powietrza
Półki szklane o regulowanej wysokości: 3
Półka szklana przymocowana na stałe: 1
Półka chromowana na butelki: 1
Szuflada na warzywa i owoce: 1
Oświetlenie wnętrza LED

KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 222 l
Automatyczne odszranianie
Dynamiczna cyrkulacja powietrza
Półki szklane o regulowanej wysokości: 3
Półka szklana przymocowana na stałe: 1
Półka chromowana na butelki: 1
Szuflada na warzywa i owoce: 1
Oświetlenie wnętrza LED

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkonik na butelki: 1
Balkoniki o regulowanej wysokości: 2
Balkonik z 2 pokrywkami: 1

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkonik na butelki: 1
Balkoniki o regulowanej wysokości: 2
Balkonik z 2 pokrywkami: 1

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkonik na butelki: 1
Balkoniki o regulowanej wysokości: 2
Balkonik z 2 pokrywkami: 1

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkonik na butelki: 1
Balkoniki o regulowanej wysokości: 2
Balkonik z 2 pokrywkami: 1

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkonik na butelki: 1
Balkoniki o regulowanej wysokości: 2
Balkonik z 2 pokrywkami: 1

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkonik na butelki: 1
Balkoniki o regulowanej wysokości: 2
Balkonik z 2 pokrywkami: 1

WBUDOWANA KOMORA ZAMRAŻARKI
Klasa zamrażania:****
Pojemność netto: 26 l
Manualne rozmrażanie
Pojemnik na kostki lodu: 1

WBUDOWANA KOMORA ZAMRAŻARKI
Klasa zamrażania:****
Pojemność netto: 26 l
Manualne rozmrażanie
Pojemnik na kostki lodu: 1

WBUDOWANA KOMORA ZAMRAŻARKI
Klasa zamrażania:****
Pojemność netto: 26 l
Manualne rozmrażanie
Pojemnik na kostki lodu: 1

WBUDOWANA KOMORA ZAMRAŻARKI
Klasa zamrażania:****
Pojemność netto: 26 l
Manualne rozmrażanie
Pojemnik na kostki lodu: 1

WBUDOWANA KOMORA ZAMRAŻARKI
Klasa zamrażania:****
Pojemność netto: 26 l
Manualne rozmrażanie
Pojemnik na kostki lodu: 1

WBUDOWANA KOMORA ZAMRAŻARKI
Klasa zamrażania:****
Pojemność netto: 26 l
Manualne rozmrażanie
Pojemnik na kostki lodu: 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 90 W
Roczne zużycie energii: 180 kWh
Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania 12 h
Zdolność zamrażania: 2 kg/24 h
Klasa klimatyczna: SN, T
Poziom hałasu: 39 dB(A)
Zabezpieczenie: 0,75 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 1510 x 600 x 732 mm
(głębokość wraz z uchwytem)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 90 W
Roczne zużycie energii: 180 kWh
Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania 12 h
Zdolność zamrażania: 2 kg/24 h
Klasa klimatyczna: SN, T
Poziom hałasu: 39 dB(A)
Zabezpieczenie: 0,75 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 1510 x 600 x 732 mm
(głębokość wraz z uchwytem)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 90 W
Roczne zużycie energii: 180 kWh
Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania 12 h
Zdolność zamrażania: 2 kg/24 h
Klasa klimatyczna: SN, T
Poziom hałasu: 39 dB(A)
Zabezpieczenie: 0,75 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 1510 x 600 x 732 mm
(głębokość wraz z uchwytem)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 90 W
Roczne zużycie energii: 180 kWh
Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania 12 h
Zdolność zamrażania: 2 kg/24 h
Klasa klimatyczna: SN, T
Poziom hałasu: 39 dB(A)
Zabezpieczenie: 0,75 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 1510 x 600 x 732 mm
(głębokość wraz z uchwytem)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 90 W
Roczne zużycie energii: 180 kWh
Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania 12 h
Zdolność zamrażania: 2 kg/24 h
Klasa klimatyczna: SN, T
Poziom hałasu: 39 dB(A)
Zabezpieczenie: 0,75 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 1510 x 600 x 732 mm
(głębokość wraz z uchwytem)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 90 W
Roczne zużycie energii: 180 kWh
Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania 12 h
Zdolność zamrażania: 2 kg/24 h
Klasa klimatyczna: SN, T
Poziom hałasu: 39 dB(A)
Zabezpieczenie: 0,75 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 1510 x 600 x 732 mm
(głębokość wraz z uchwytem)

W przypadku ustawienia produktu w pobliżu ściany, należy
pozostawić 175 mm wolnej przestrzeni w kierunku
otwierania drzwi.

W przypadku ustawienia produktu w pobliżu ściany, należy
pozostawić 175 mm wolnej przestrzeni w kierunku
otwierania drzwi.

W przypadku ustawienia produktu w pobliżu ściany, należy
pozostawić 175 mm wolnej przestrzeni w kierunku
otwierania drzwi.

Również dostępne
FAB28LIT1

Również dostępne
FAB28LUJ1

Również dostępne
FAB28LCS1

Flaga włoska,
uchwyt po prawej
stronie – zawiasy po
lewej stronie
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Flaga brytyjska,
uchwyt po prawej
stronie – zawiasy po
lewej stronie

Kolorowe paski,
uchwyt po prawej
stronie – zawiasy po
lewej stronie

W przypadku ustawienia produktu w pobliżu ściany, należy
pozostawić 175 mm wolnej przestrzeni w kierunku
otwierania drzwi.

W przypadku ustawienia produktu w pobliżu ściany, należy
pozostawić 175 mm wolnej przestrzeni w kierunku
otwierania drzwi.

CHŁODNICTWO

FAB28RIT1

W przypadku ustawienia produktu w pobliżu ściany, należy
pozostawić 175 mm wolnej przestrzeni w kierunku
otwierania drzwi.
Również dostępne
FAB28LCG1
Czekoladowy,
uchwyt po prawej
stronie – zawiasy po
lewej stronie
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FAB28RDBB

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca, jeans,
wysokość: 151 cm, 50's Style

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca, tablica,
wysokość: 151 cm, 50's Style

WZORNICTWO
Jeans – powłoka Planti-Five
Uchwyt Sotf Touch w kolorze czarnym, logo w kolorze
czarnym (literka E w kolorze flagi włoskiej)
Uchwyt po lewej stronie – zawiasy po prawej stronie
(brak możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi)

WZORNICTWO
Multikolor
Chromowany uchwyt i logo
Uchwyt po lewej stronie – zawiasy po prawej stronie
(brak możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi)

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A++
Pojemność całkowita brutto: 256 l
Elektromechaniczne sterowanie temperaturą

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A++
Pojemność całkowita brutto: 256 l
Elektromechaniczne sterowanie temperaturą

KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 222 l
Automatyczne odszranianie
Dynamiczna cyrkulacja powietrza
Półki szklane o regulowanej wysokości: 3
Półka szklana przymocowana na stałe: 1
Półka chromowana na butelki: 1
Szuflada na warzywa i owoce: 1
Oświetlenie wnętrza LED

KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 222 l
Automatyczne odszranianie
Dynamiczna cyrkulacja powietrza
Półki szklane o regulowanej wysokości: 3
Półka szklana przymocowana na stałe: 1
Półka chromowana na butelki: 1
Szuflada na warzywa i owoce: 1
Oświetlenie wnętrza LED

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkonik na butelki: 1
Balkoniki o regulowanej wysokości: 2
Balkonik z 2 pokrywkami: 1

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkonik na butelki: 1
Balkoniki o regulowanej wysokości: 2
Balkonik z 2 pokrywkami: 1

WBUDOWANA KOMORA ZAMRAŻARKI
Klasa zamrażania:****
Pojemność netto: 26 l
Manualne rozmrażanie
Pojemnik na kostki lodu: 1

WBUDOWANA KOMORA ZAMRAŻARKI
Klasa zamrażania:****
Pojemność netto: 26 l
Manualne rozmrażanie
Pojemnik na kostki lodu: 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 90 W
Roczne zużycie energii: 180 kWh
Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania 12 h
Zdolność zamrażania: 2 kg/24 h
Klasa klimatyczna: SN, T
Poziom hałasu: 39 dB(A)
Zabezpieczenie: 0,75 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 1510 x 600 x 732 mm
(głębokość wraz z uchwytem)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 90 W
Roczne zużycie energii: 180 kWh
Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania 12 h
Zdolność zamrażania: 2 kg/24 h
Klasa klimatyczna: SN, T
Poziom hałasu: 39 dB(A)
Zabezpieczenie: 0,75 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 1510 x 600 x 732 mm
(głębokość wraz z uchwytem)

W przypadku ustawienia produktu w pobliżu ściany, należy
pozostawić 175 mm wolnej przestrzeni w kierunku
otwierania drzwi.
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CHŁODNICTWO

FAB28RDB

W przypadku ustawienia produktu w pobliżu ściany, należy
pozostawić 175 mm wolnej przestrzeni w kierunku
otwierania drzwi.
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FAB28RP1

FAB28RNE1

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca, kremowy,
wysokość: 151 cm, 50's Style

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca, czarny,
wysokość: 151 cm, 50's Style

FAB28RAZ1

FAB28RV1

FAB28RRO1

FAB28RR1

FAB28RO1

FAB28RBL1

FAB28RVE1

FAB28RX1

FAB28RB1

FAB28RG1

FAB28RBV3

FAB28RRV1

Pastelowy błękit, uchwyt po lewej stronie – zawiasy po
prawej stronie

WZORNICTWO
Kremowy
Chromowany uchwyt i logo
Uchwyt po lewej stronie – zawiasy po prawej stronie
(brak możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi)

Również dostępne
FAB28LP1

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A++
Pojemność całkowita brutto: 256 l
Elektromechaniczne sterowanie temperaturą

Czarny, uchwyt po prawej
stronie – zawiasy po lewej
stronie

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkonik na butelki: 1
Balkoniki o regulowanej wysokości: 2
Balkonik z 2 pokrywkami: 1
WBUDOWANA KOMORA ZAMRAŻARKI
Klasa zamrażania:****
Pojemność netto: 26 l
Manualne rozmrażanie
Pojemnik na kostki lodu: 1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 90 W
Roczne zużycie energii: 180 kWh
Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania 12 godz.
Zdolność zamrażania: 2 kg/24 godz.
Klasa klimatyczna: SN, T
Poziom hałasu: 39 dB(A)
Zabezpieczenie: 0,75 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 1510 x 597 x 732 mm
(głębokość wraz z uchwytem)
W przypadku ustawienia produktu w pobliżu ściany, należy
pozostawić 175 mm wolnej przestrzeni w kierunku
otwierania drzwi.

Kremowy, uchwyt po prawej
stronie – zawiasy po lewej
stronie

FAB28LNE1
FAB28LAZ1

Pastelowy błękit, uchwyt po
prawej stronie – zawiasy po
lewej stronie

FAB28LV1

Pastelowa zieleń, uchwyt po
prawej stronie – zawiasy po
lewej stronie

FAB28LRO1

Pastelowy róż, uchwyt po
prawej stronie – zawiasy po
lewej stronie

FAB28LR1

Czerwony, uchwyt po lewej stronie – zawiasy po prawej
stronie

Pomarańczowy, uchwyt po lewej stronie – zawiasy po
prawej stronie

Niebieski, uchwyt po lewej stronie – zawiasy po prawej
stronie

Czerwony, uchwyt po prawej
stronie – zawiasy po lewej
stronie

FAB28LO1

Pomarańczowy, uchwyt po
prawej stronie – zawiasy po
lewej stronie

FAB28LBL1

Niebieski, uchwyt po prawej
stronie – zawiasy po lewej
stronie

FAB28LVE1

Limonkowy, uchwyt po prawej
stronie – zawiasy po lewej
stronie

FAB28LX1

Srebrny, uchwyt po prawej
stronie – zawiasy po lewej
stronie

FAB28LB1

Biały, uchwyt po prawej stronie
– zawiasy po lewej stronie

FAB28LG1

Żółty, uchwyt po prawej stronie
– zawiasy po lewej stronie

FAB28LBV3

Czarny aksamit, uchwyt po
prawej stronie – zawiasy po
lewej stronie

Limonkowy, uchwyt po lewej stronie – zawiasy po prawej
stronie

Żółty, uchwyt po lewej stronie – zawiasy po prawej stronie
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Pastelowy róż, uchwyt po lewej stronie – zawiasy po
prawej stronie

CHŁODNICTWO

KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 222 l
Automatyczne odszranianie
Dynamiczna cyrkulacja powietrza
Półki szklane o regulowanej wysokości: 3
Półka szklana przymocowana na stałe: 1
Półka chromowana na butelki: 1
Szuflada na warzywa i owoce: 1
Oświetlenie wnętrza LED

Pastelowa zieleń, uchwyt po lewej stronie – zawiasy po
prawej stronie

Srebrny, uchwyt po lewej stronie – zawiasy po prawej
stronie

Czarny aksamit, uchwyt po lewej stronie – zawiasy po
prawej stronie

Biały, uchwyt po lewej stronie – zawiasy po prawej stronie

Czerwony aksamit, uchwyt po lewej stronie – zawiasy po
prawej stronie
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CVB20RP1

CVB20RNE1

CVB20RR1

Zamrażarka wolnostojąca, kremowy, wysokość: 151 cm,
50's Style

Zamrażarka wolnostojąca, czarny, wysokość: 151 cm,
50's Style

Zamrażarka wolnostojąca, czerwony, wysokość: 151 cm,
50's Style

WZORNICTWO
Kremowy
Chromowany uchwyt i logo
Uchwyt po lewej stronie – zawiasy po prawej stronie
(brak możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi)

Również dostępne
CVB20LP1

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A+
Pojemność całkowita brutto: 197 l
Elektroniczne sterowanie temperaturą
Alarm wzrostu temperatury

Czarny, uchwyt po prawej
stronie – zawiasy po lewej
stronie

Kremowy, uchwyt po prawej
stronie – zawiasy po lewej
stronie

CVB20LNE1
CVB20LR1

Czerwony, uchwyt po prawej
stronie – zawiasy po lewej
stronie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 110 W
Roczne zużycie energii: 241 kWh
Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania: 23 h
Zdolność zamrażania: 20 kg/24 h
Klasa klimatyczna: T
Poziom hałasu: 42 dB(A)
Zabezpieczenie: 1,35 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 1510 x 600 x 732 mm
(głębokość wraz z uchwytem)

CHŁODNICTWO

KOMORA ZAMRAŻARKI
Klasa zamrażania:****
Pojemność netto: 170 l
Manualne rozmrażanie
Ekspresowe zamrażanie
Szuflady przezroczyste: 3
Półki z uchylnymi drzwiami: 2
Pojemniki na kostki lodu: 2

W przypadku ustawienia produktu w pobliżu ściany, należy
pozostawić 175 mm wolnej przestrzeni w kierunku
otwierania drzwi.
W celu połączenia urządzeń CVB20 oraz FAB28
w Side by Side, należy zastosować akcesorium FABLK1
(wyposażenie opcjonalne).
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FAB10RUJ

FAB10RR

FAB10RO

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca, flaga brytyjska,
wysokość: 96 cm, 50's Style

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca, czerwony,
wysokość: 96 cm, 50's Style

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca, pomarańczowy,
wysokość: 96 cm, 50's Style

FAB10RP

FAB10RNE

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca, kremowy,
wysokość: 96 cm, 50's Style

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca, czarny,
wysokość: 96 cm, 50's Style

WZORNICTWO
Flaga brytyjska
Chromowany uchwyt i logo
Uchwyt po lewej stronie – zawiasy po prawej stronie
(brak możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi)
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A+
Pojemność całkowita brutto: 120 l
Elektromechaniczne sterowanie temperaturą
KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 101 l
Automatyczne odszranianie
Półki szklane o regulowanej wysokości: 2
Półka szklana przymocowana na stałe: 1
Szuflada na warzywa i owoce: 1
Oświetlenie wnętrza LED

WBUDOWANA KOMORA ZAMRAŻARKI
Klasa zamrażania:****
Pojemność netto: 13 l
Manualne rozmrażanie
Pojemnik na kostki lodu: 1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 90 W
Roczne zużycie energii: 169 kWh
Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania: 10 h
Zdolność zamrażania: 2 kg/24 h
Klasa klimatyczna: SN
Poziom hałasu: 37 dB(A)
Zabezpieczenie: 0,22 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 960 x 543 x 680 mm
(głębokość wraz z uchwytem)

CHŁODNICTWO

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkoniki bez możliwości regulacji wysokości: 2
Balkonik z przezroczystą pokrywką: 1
Pojemnik na jajka: 1

W przypadku ustawienia produktu w pobliżu ściany, należy
pozostawić 175 mm wolnej przestrzeni w kierunku
otwierania drzwi.
Również dostępne
FAB10LUJ

Flaga brytyjska, uchwyt po
prawej stronie – zawiasy po
lewej stronie

FAB10LR

Czerwony, uchwyt po prawej
stronie – zawiasy po lewej
stronie

FAB10LO

Pomarańczowy, uchwyt po
prawej stronie – zawiasy po
lewej stronie

FAB10LP

Kremowy, uchwyt po prawej
stronie – zawiasy po lewej
stronie

FAB10LNE

Czarny, uchwyt po prawej
stronie – zawiasy po lewej
stronie
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FAB10HRIT

FAB10HRNE

FAB10HRR

Happybar wolnostojąca, flaga włoska, wysokość: 96 cm,
50's Style

Happybar wolnostojąca, czarny, wysokość: 96 cm,
50's Style

Happybar wolnostojąca, czerwony, wysokość: 96 cm,
50's Style

FAB10HRP

FAB10HRB

Happybar wolnostojąca, kremowy, wysokość: 96 cm,
50's Style

Happybar wolnostojąca, biały, wysokość: 96 cm,
50's Style

WZORNICTWO
Flaga włoska
Chromowany uchwyt i logo
Uchwyt po lewej stronie – zawiasy po prawej stronie
(brak możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi)
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A+
Pojemność całkowita brutto: 135 l
Elektromechaniczne sterowanie temperaturą
KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 130 l
Automatyczne odszranianie
Półki o regulowanej wysokości z uchwytami na puszki lub
butelki: 2
Półki chromowane na butelki: 2
Szuflada na butelki z uchwytami: 1
Oświetlenie wnętrza LED

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 65 W
Roczne zużycie energii: 116 kWh
Klasa klimatyczna: SN, T
Poziom hałasu: 37 dB(A)
Zabezpieczenie: 0,22 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 960 x 543 x 680 mm
(głębokość wraz z uchwytem)

CHŁODNICTWO

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkoniki bez możliwości regulacji wysokości: 2
Balkonik z przezroczystą pokrywką: 1

W przypadku ustawienia produktu w pobliżu ściany, należy
pozostawić 175 mm wolnej przestrzeni w kierunku
otwierania drzwi.
Również dostępne
FAB10HLIT

Flaga włoska, uchwyt po
prawej stronie – zawiasy po
lewej stronie

FAB10HLNE

Czarny, uchwyt po prawej
stronie – zawiasy po lewej
stronie

FAB10HLR

Czerwony, uchwyt po prawej
stronie – zawiasy po lewej
stronie

FAB10HLP

Kremowy, uchwyt po prawej
stronie – zawiasy po lewej
stronie

FAB10HLB

Biały, uchwyt po prawej
stronie – zawiasy po lewej
stronie
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FAB5RCR

FAB5RBL

Minibar wolnostojący, kremowy, wysokość: 73,4 cm,
50's Style

Minibar wolnostojący, czarny, wysokość: 73,4 cm,
50's Style

Minibar wolnostojący, flaga brytyjska, wysokość: 73,4 cm,
50's Style

FAB5RPB

FAB5RPG

Minibar wolnostojący, pastelowy błękit, wysokość: 73,4 cm,
50's Style

Minibar wolnostojący, pastelowa zieleń, wysokość: 73,4 cm,
50's Style

FAB5RPK

FAB5RRD

Minibar wolnostojący, pastelowy róż, wysokość: 73,4 cm,
50's Style

Minibar wolnostojący, czerwony, wysokość: 73,4 cm,
50's Style

FAB5ROR

FAB5RGO

Minibar wolnostojący, pomarańczowy, wysokość: 73,4 cm,
50's Style

Minibar wolnostojący, złoty, wysokość: 73,4 cm,
50's Style

WZORNICTWO
Kremowy
Chromowany uchwyt i logo
Uchwyt po lewej stronie – zawiasy po prawej stronie
(brak możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi)

FAB5RUJ2

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: D
Pojemność całkowita brutto: 33 l
Elektromechaniczne sterowanie temperaturą
KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 31 l
Półki o regulowanej wysokości: 2
Oświetlenie wnętrza LED

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 60 W
Roczne zużycie energii: 275 kWh
Klasa klimatyczna: N
Poziom hałasu: 0 dB(A)
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 734 x 404 x 590 mm
(głębokość wraz z uchwytem)
W przypadku ustawienia produktu w pobliżu ściany, należy
pozostawić 175 mm wolnej przestrzeni w kierunku
otwierania drzwi.

CHŁODNICTWO

Wewnętrzna strona drzwi:
Balkonik na butelki: 1
Balkonik o regulowanej wysokości: 1

Również dostępne
FAB5LCR

Kremowy, uchwyt po prawej
stronie – zawiasy po lewej
stronie

FAB5LBL

Czarny, uchwyt po prawej
stronie – zawiasy po lewej
stronie

FAB5LPB

Pastelowy błękit, uchwyt po
prawej stronie – zawiasy po
lewej stronie

FAB5LPG

Pastelowa zieleń, uchwyt po
prawej stronie – zawiasy po
lewej stronie

FAB5LPK

Pastelowy róż, uchwyt po
prawej stronie – zawiasy po
lewej stronie

FAB5LRD

Czerwony, uchwyt po prawej
stronie – zawiasy po lewej
stronie

FAB5LOR

Pomarańczowy, uchwyt po
prawej stronie – zawiasy po
lewej stronie

FAB5LUJ2

Flaga brytyjska, uchwyt po
prawej stronie – zawiasy po
lewej stronie

182

183

SMEG500B
Minibar wolnostojący SMEG500, biały

Również dostępne

WZORNICTWO
Biały
Ręcznie produkowane oryginalne części Fiat 500
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Klasa efektywności energetycznej: A+
Sterowanie elektromechaniczne
KOMORA CHŁODZIARKI
Pojemność netto: 100 l
Automatyczne odszranianie
Regulowany termostat (od +8°C do +14°C)
Wyjmowane uchwyty na butelki: 3
Wyjmowana półka na puszki: 1
Szyba na zawiasach ślizgowych (otwieranie/zamykanie): 1

SMEG500BL
Niebieski

SMEG500R
Czerwony

CHŁODNICTWO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 70 W
Roczne zużycie energii: 115 kWh
Klasa klimatyczna: ST
Poziom hałasu: 42 dB(A)
Napięcie: 220–240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary (W x S x G): 830 x 1250 x 800 mm
Maksymalna wysokość z maską otwartą pod kątem 80°: 1500 mm
Urządzenie produkowane na indywidualne zamówienie, czas oczekiwania do
2 miesięcy od momentu złożenia zamówienia.

SMEG500V
Zielony

SMEG500G
Żółty
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ZMYWARKI
DO NACZYŃ

ZMYWARKI
DO NACZYŃ

Smeg prezentuje unikalną kolekcję zmy warek
cechujących się wysoką wydajnością oraz niskim
zużyciem wody i energii elektrycznej. Bardzo ciche
i niezawodne zmywarki Smeg to optymalny wybór dla
każdej przestrzeni kuchennej.
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SZEROKI WYBÓR

JAKOŚĆ I TECHNOLOGIA

innowacyjne, wydajne i stylowe

optymalny wybór

wolnostojące
Zmywarki wolnostojące to doskonały wybór do kuchni lub pomieszczenia gospodarczego, gdzie
urządzenie może zostać łatwo wkomponowane w różną zabudowę kuchenną.

PANEL ODKRYTY

50`S STYLE

do zabudowy
Zmywarki do zabudowy idealnie dopasowują się do każdej kuchni oraz mogą być połączone z innymi
urządzeniami Smeg. Dostępne w rozmiarach 90, 60 lub 45 cm. Zmywarki są niezwykle uniwersalne
pod względem ładowności.

PANEL ODKRYTY
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PANEL UKRYTY

Wysoka wydajność oraz
niskie zużycie energii to
cechy wszystkich zmywarek Smeg. Uwaga skupiona jest na osiągnięciu
najwyższej klasy efektywności w celu ochrony środowiska oraz polepszenia
jakości życia.

SYSTEM
ORBITALNEGO
ZMYWANIA
Sy stem or bitalnego
zmy wania składa się
z podwójnego ramienia
natryskowego, które rozprowadza wodę w całej
komorze zmywarki, co
znacznie zwiększa efektywność zmywania.

SYSTEM
ZAMACHOWEGO
ZMYWANIA
System zamachowego
z my w a ni a za p e w ni a
dokładne umycie wszystkich naczyń znajdujących
się w komorze zmywarki,
zapewniając przy t ym
optymalny poziom zużycia wody.

Nowy standard efektywności energetycznej, wyznaczony przez UE zapewnia precyzyjne informacje związane
ze zużyciem energii, efektywnością
oraz innymi niezbędnymi charakterystykami wszystkich urządzeń gospodarstwa domowego. Nowa etykieta
energetyczna zawiera:

ENERSAVE
Na końcu etapu suszenia dr z wi ur ządzenia
ot wierają się automatycznie, pozostawiając
mał y ot wór. Ta opcja
może zostać uruchomiona podczas wszystkich
programów (oprócz tych,
k tóre nie zapewniają
cyklu suszenia). Ponadto
zmywarka pracuje w tym
trybie zużywając bardzo
małą ilość energii, czyli
w klasie A+++.

ZMYWARKI
DO NACZYŃ

PANEL UKRYTY

SYSTEM
PLANETARNEGO
ZMYWANIA
Now y system zmy wania wyróżnia się innowacyjnym, podwójnym
i jednoczesnym ruchem
ramienia natryskowego,
który zapewnia idealne
rozprowadzenie wody
w całej komorze zmywarki. Prędkości obrotu
wynosi ok. 65 obr./min,
zapewniając optymalne
rezultaty zmywania.

- Roczne zużycie energii (kW/h)
- Klasę efektywności suszenia
- Pojemność wsadu/Ładowność/
Możliwości załadunku

50`S STYLE
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MAKSYMALNA ELASTYCZNOŚĆ

FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIA

najlepsze osiągi

parametry
ACTIVE
LIGHT

IMPONUJĄCA
POJEMNOŚĆ ZMYWAREK
Zmywarki Smeg są dostępne
w wersjach mieszczących 7,
10, 12, 13 lub 14 kompletów
naczyń, z możliwością elastycznego ustawienia naczyń
w komorze zmywarki.

REGULOWANY DRUGI
KOSZ
Istnieje możliwość zmiany
wysokości drugiego kosza,
nawet gdy jest załadowany.
Kosz posiada 3 poziomy
modyfikacji, które umożliwiają zmianę przestrzeni pomiędzy koszami, gdy zachodzi
taka potrzeba.

FLEXIZONE
System pozwala na umycie
niewielkiej ilości naczyń,
oszczędzając przy tym zużycie energii, wody oraz redukując czas pracy urządzenia.
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SZUFLADA NA
SZTUĆCE FLEXIDUO
Szu f l a d a n a sz t u ćce
FlexiDuo składa się
z dwóch oddzielnych
i ruchomych modułów,
które mogą być zdejmowane, wymieniane lub
umieszczane jeden na
drugim. Pozwala to na
niespotykany do tej pory
komfort podczas załadunku zmywarki.

PROFESSIONAL
Funkcja Profes sional,
dostępna w yłącznie
w dedykowanym mode lu, daje możliwość przekształcenia zmy warki
w wersję półprofesjonalną, co umożliwia znaczną
redukcję czasu zmywania.

DUAL WATER
W wybranych modelach
zmywarek została przewidziana możliwość podłączenia zarówno ciepłej, jak
i zimnej wody (maksymalna
temperatura wody to 60°C).
Dzięki temu rozwiązaniu jest
zużywana mniejsza ilość
energii elektr ycznej oraz
zostaje skrócony czas zmywania.

ACTIVE LIGHT
Praktyczna funkcja, która
wyświetla czerwoną plamkę na podłodze podczas
pracy zmywarki. Dzięki temu
drzwi zmywarki nie zostaną
przypadkowo otwarte przed
zakończeniem cyklu zmywania.

FLEXI
FIT

ACQUASTOP
Zabezpieczenie wyklucza
możliwość zalania pomieszczenia, w którym znajduje się zmywarka poprzez
zastosowanie specjalnego
mikropr ze łącznika. Sam
mikroprzełącznik nat ychmiast blokuje dopływ wody
do urządzenia w momencie ewentualnej awarii. Co
więcej, dodatkowy zawór
elektromagnetyczny, umieszczony na przewodzie doprowadzającym wodę, automatycznie odcina dopływ wody
w przypadku nieszczelności
przewodu.

FLEXIFIT
Nowy system FlexiFit, czyli
montaż frontu meblowego
na ruchomych zawiasach,
daje większą możliwość
w wyborze optymalnego
projektu kuchni. Wysokość
cokołu dolnego może wynosić od 5 do 21,5 cm.

Wy b ran e m o d e l e zmy wa r e k s ą w y p o s a żo n e
w system otwierania drzwi
push-to-open i są odpowiednie do kuchni, gdzie
meble nie mają uchwytów.
Drzwi otwierają się do ok.
3 sekund po naciśnięciu górnej części frontu meblowego.
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STP364S

STL7235L

STA7233L

Zmywarka do naczyń do zabudowy z panelem ukrytym,
szerokość: 60 cm

Zmywarka do naczyń do zabudowy z panelem ukrytym,
szerokość: 60 cm

Zmywarka do naczyń do zabudowyz panelem ukrytym,
szerokość: 60 cm

INVERTER

FLEXI
FIT

8,5 l

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Ukryty panel sterowania ze stali nierdzewnej z powłoką
zapobiegającą powstawaniu odcisków palców
Sterowanie za pomocą przycisków

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Ukryty panel sterowania (srebrny Oropal)
Sterowanie za pomocą przycisków

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Ukryty panel sterowania (srebrny Oropal)
Sterowanie za pomocą przycisków

PROGRAMY / TEMPERATURY
5 programów standardowych: namaczanie, szkło, eco,
auto 60°C, ultraclean
4 programy szybkie: ultraszybki, szkło pro, intensywny
pro, uniwersalny pro
5 temperatur zmywania: 45°C, 50°C, 55°C, 65°C, 70°C

PROGRAMY / TEMPERATURY
5 programów standardowych: namaczanie, szkło, eco,
auto 45° – 65°C, ultraclean
5 programów szybkich: szybki 27 min, szybki eco, szybki
delikatny, szybki standardowy, szybki mocny
6 temperatur zmywania: 38°C, 45°C, 50°C, 55°C, 65°C, 70°C

PROGRAMY / TEMPERATURY
5 programów standardowych: namaczanie, szkło, eco,
auto 45° – 65°C, ultraclean
5 programów szybkich: szybki 27 min, szybki eco, szybki
delikatny, szybki standardowy, szybki mocny
6 temperatur zmywania: 38°C, 45°C, 50°C, 55°C, 65°C, 70°C

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
System orbitalnego zmywania
FlexiZone – ½ załadunku
FlexiTabs – funkcja efektywnego użycia tabletek
Enersave – funkcja oszczędzania energii
Automatyczne otwarcie drzwi zmywarki po zakończeniu
cyklu zmywania z aktywną funkcją Enersave
Wyświetlacz LED, zielony, przedstawiający opóźniony
start oraz czas trwania cyklu
Wskaźniki LED przedstawiające poziom soli oraz
nabłyszczacza
Funkcja opóźnionego startu od 1 do 24 godzin
Automatyczne namaczanie poprzez funkcję opóźnionego
startu
Naturalne suszenie kondensacyjne
Acquastop – pełne zabezpieczenie
Aquatest – czujnik zabrudzenia wody
DualWater – możliwość podłączenia ciepłej wody (max
60°C) – oszczędność energii elektrycznej do 35%
Blokada przycisków

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
System planetarnego zmywania
Silnik Inverter
FlexiFit – specjalna konstrukcja zawiasów
QuickTime – funkcja skrócenia czasu zmywania
FlexiZone – ½ załadunku
FlexiTabs – funkcja efektywnego użycia tabletek
Enersave – funkcja oszczędzania energii
Automatyczne otwarcie drzwi zmywarki po zakończeniu
cyklu zmywania z aktywną funkcją Enersave
ActiveLight – wskazanie pracy urządzenia na podłodze
Wyświetlacz LED, biały, przedstawiający opóźniony start
oraz czas trwania cyklu
Wskaźniki LED przedstawiające poziom soli oraz
nabłyszczacza
Funkcja opóźnionego startu od 1 do 24 godzin
Automatyczne namaczanie poprzez funkcję opóźnionego startu
Naturalne suszenie kondensacyjne
Acquastop – pełne zabezpieczenie
Aquatest – czujnik zabrudzenia wody
DualWater – możliwość podłączenia ciepłej wody (max
60°C) – oszczędność energii elektrycznej do 35%

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
System planetarnego zmywania
System otwierania drzwi push–to–open
QuickTime – funkcja skrócenia czasu zmywania
FlexiZone – ½ załadunku
FlexiTabs – funkcja efektywnego użycia tabletek
Enersave – funkcja oszczędzania energii
Automatyczne otwarcie drzwi zmywarki po zakończeniu
cyklu zmywania z aktywną funkcją Enersave
ActiveLight – wskazanie pracy urządzenia na podłodze
Wyświetlacz LED, biały, przedstawiający opóźniony start
oraz czas trwania cyklu
Wskaźniki LED przedstawiające poziom soli oraz
nabłyszczacza
Funkcja opóźnionego startu od 1 do 24 godzin
Automatyczne namaczanie poprzez funkcję opóźnionego
startu
Naturalne suszenie kondensacyjne
Acquastop – pełne zabezpieczenie
Aquatest – czujnik zabrudzenia wody
DualWater – możliwość podłączenia ciepłej wody (max
60°C) – oszczędność energii elektrycznej do 35%

KOMORA WEWNĘTRZNA
Załadunek: 14 kompletów
Naczynia o max średnicy 30 cm
Trzecie górne ramie spryskujące
FlexiDuo – szuflada na sztućce, kolor szary
Górny kosz o regulowanej wysokości (3 poziomy) wraz
z prowadnicami EasyGlide
Dolny kosz ze składanymi półkami wraz z specjalnymi
wkładkami, optymalizującymi proces suszenia
Kosze i uchwyty w kolorze szarym
Cała komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej
Filtr ze stali nierdzewnej
Zawiasy samopoziomujące
Regulacja tylnych nóżek od frontu

KOMORA WEWNĘTRZNA
Załadunek: 13 kompletów
Naczynia o max średnicy 30 cm
Trzecie górne ramie spryskujące
FlexiDuo – szuflada na sztućce, kolor niebieski
Górny kosz o regulowanej wysokości (3 poziomy) wraz
z prowadnicami ExtraGlide
Dolny kosz ze składanymi półkami wraz z specjalnymi
wkładkami, optymalizującymi proces suszenia
Kosze w kolorze szarym, uchwyty w kolorze niebieskim
Cała komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej
Filtr ze stali nierdzewnej
Zawiasy samopoziomujące
Regulacja tylnych nóżek od frontu

KOMORA WEWNĘTRZNA
Załadunek: 13 kompletów
Naczynia o max średnicy 30 cm
Trzecie górne ramie spryskujące
FlexiDuo – szuflada na sztućce, kolor niebieski
Górny kosz o regulowanej wysokości (3 poziomy) wraz
z prowadnicami EasyGlide
Dolny kosz ze składanymi półkami wraz z specjalnymi
wkładkami, optymalizującymi proces suszenia
Kosze w kolorze szarym, uchwyty w kolorze niebieskim
Cała komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej
Filtr ze stali nierdzewnej
Zawiasy samopoziomujące
Regulacja tylnych nóżek od frontu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 5,45 kW
Zużycie energii: 0,92 kWh/cykl
Zużycie wody: 10,5 l/cykl
Cykl normatywny: ECO
Czas trwania cyklu normatywnego: 175 min
Roczne zużycie energii: 261 kWh
Roczne zużycie wody: 2 940 l
Poziom hałasu: 45 dB(A)
Zabezpieczenie: 32 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 1,8 kW
Zużycie energii: 0,81 kWh/cykl
Zużycie wody: 9 l/cykl
Cykl normatywny: ECO
Czas trwania cyklu normatywnego: 175 min
Roczne zużycie energii: 230 kWh
Roczne zużycie wody: 2 520 l
Poziom hałasu: 39 dB(A)
Zabezpieczenie: 10
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 1,8 kW
Zużycie energii: 0,81 kWh/cykl
Zużycie wody: 8,5 l/cykl
Cykl normatywny: ECO
Czas trwania cyklu normatywnego: 150 min
Roczne zużycie energii: 230 kWh
Roczne zużycie wody: 2 380 l
Poziom hałasu: 42 dB(A)
Zabezpieczenie: 10 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz

ZMYWARKI
DO NACZYŃ

10,5 l 45

Również dostępne
STP364T

Podłączenie
trójfazowe
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193

STL7633L

ST733TL-2

STA6539L

STL7231L

STL7224L

STL7621L

Zmywarka do naczyń do zabudowy z panelem ukrytym,
szerokość: 60 cm, wysokość: 86 cm

Zmywarka do naczyń do zabudowy z panelem ukrytym,
szerokość: 60 cm

Zmywarka do naczyń do zabudowy z panelem ukrytym,
szerokość: 60 cm

Zmywarka do naczyń do zabudowyz panelem ukrytym,
szerokość: 60 cm

Zmywarka do naczyń do zabudowy z panelem ukrytym,
szerokość: 60 cm

Zmywarka do naczyń do zabudowy z panelem ukrytym,
szerokość: 60 cm, wysokość: 86 cm

9,8 l

46

FLEXI
FIT

12 l

45

8,5 l

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Ukryty panel sterowania (srebrny Oropal)
Sterowanie za pomocą przycisków

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Ukryty panel sterowania (czarny)
Sterowanie za pomocą przycisków Touch control

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Ukryty panel sterowania (srebrny)
Sterowanie za pomocą przycisków

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Ukryty panel sterowania (srebrny Oropal)
Sterowanie za pomocą przycisków

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Ukryty panel sterowania (srebrny Oropal)
Sterowanie za pomocą przycisków

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Ukryty panel sterowania (srebrny Oropal)
Sterowanie za pomocą przycisków

PROGRAMY / TEMPERATURY
5 programów standardowych: namaczanie, szkło, eco,
auto 45° – 65°C, ultraclean
5 programów szybkich: szybki 27 min, szybki eco, szybki
delikatny, szybki standardowy, mocny i szybki
6 temperatur zmywania: 38°C, 45°C, 50°C, 55°C, 65°C, 70°C

PROGRAMY / TEMPERATURY
5 programów standardowych: namaczanie, delikatny,
eco, auto 45° – 65°C, super
5 programów szybkich: szybki 27 min, szybki eco, szybki
delikatny, szybki standardowy, szybki mocny
5 temperatur zmywania: 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C

PROGRAMY / TEMPERATURY
5 programów standardowych: namaczanie, szkło, eco,
auto 45° – 65°C, super
5 programów szybkich: szybki 27 min, szybki eco, szybki
delikatny, szybki standardowy, szybki mocny
5 temperatur zmywania: 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C

PROGRAMY / TEMPERATURY
5 programów standardowych: namaczanie, standardowy,
eco, codzienny ½ załadunku, ultraclean
3 temperatury zmywania: 50°C, 65°C, 70°C

PROGRAMY / TEMPERATURY
5 programów standardowych: namaczanie, szkło, eco,
auto 45° – 65°C, ultraclean
5 programów szybkich: szybki 27 min, eszybki eco, szybki
delikatny, szybki standardowy, szybki mocny
6 temperatur zmywania: 38°C, 45°C, 50°C, 55°C, 65°C, 70°C

PROGRAMY / TEMPERATURY
5 programów standardowych: namaczanie, standardowy,
eco, codzienny ½ załadunku, ultraclean
3 temperatury zmywania: 50°C, 65°C, 70°C

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
System planetarnego zmywania
FlexiFit – specjalna konstrukcja zawiasów
QuickTime – funkcja skrócenia czasu zmywania
FlexiZone – ½ załadunku
FlexiTabs – funkcja efektywnego użycia tabletek
Enersave – funkcja oszczędzania energii
Automatyczne otwarcie drzwi zmywarki po zakończeniu
cyklu zmywania z aktywną funkcją Enersave
ActiveLight – wskazanie pracy urządzenia na podłodze
Wyświetlacz LED, biały, przedstawiający opóźniony start
oraz czas trwania cyklu
Wskaźniki LED przedstawiające poziom soli oraz
nabłyszczacza
Funkcja opóźnionego startu od 1 do 24 godzin
Automatyczne namaczanie poprzez funkcję opóźnionego startu
Naturalne suszenie kondensacyjne
Acquastop – pełne zabezpieczenie
Aquatest – czujnik zabrudzenia wody
DualWater – możliwość podłączenia ciepłej wody (max
60°C) – oszczędność energii elektrycznej do 35%

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
System planetarnego zmywania
QuickTime – funkcja skrócenia czasu zmywania
FlexiZone – ½ załadunku
FlexiTabs – funkcja efektywnego użycia tabletek
Enersave – funkcja oszczędzania energii
Automatyczne otwarcie drzwi zmywarki po zakończeniu
cyklu zmywania z aktywną funkcją Enersave
ActiveLight – wskazanie pracy urządzenia na podłodze
Wyświetlacz LED, czerwony, przedstawiający opóźniony start
oraz czas trwania cyklu
Wskaźniki LED przedstawiające poziom soli oraz
nabłyszczacza
Funkcja opóźnionego startu od 1 do 24 godzin
Automatyczne namaczanie poprzez funkcję opóźnionego
startu
Naturalne suszenie kondensacyjne
Acquastop – pełne zabezpieczenie
Aquatest – czujnik zabrudzenia wody
DualWater – możliwość podłączenia ciepłej wody (max
60°C) – oszczędność energii elektrycznej do 35%

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
System orbitalnego zmywania
QuickTime – funkcja skrócenia czasu zmywania
FlexiZone – ½ załadunku
FlexiTabs – funkcja efektywnego użycia tabletek
Enersave – funkcja oszczędzania energii
Automatyczne otwarcie drzwi zmywarki po zakończeniu
cyklu zmywania z aktywną funkcją Enersave
ActiveLight – wskazanie pracy urządzenia na podłodze
Wyświetlacz LED, czerwony, przedstawiający opóźniony start
oraz czas trwania cyklu
Wskaźniki LED przedstawiające poziom soli oraz
nabłyszczacza
Funkcja opóźnionego startu od 1 do 24 godzin
Automatyczne namaczanie poprzez funkcję opóźnionego
startu
Naturalne suszenie kondensacyjne
Acquastop – pełne zabezpieczenie
Aquatest – czujnik zabrudzenia wody
DualWater – możliwość podłączenia ciepłej wody (max
60°C) – oszczędność energii elektrycznej do 35%

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
System planetarnego zmywania
FlexiFit – specjalna konstrukcja zawiasów
FlexiTabs – funkcja efektywnego użycia tabletek
ActiveLight – wskazanie pracy urządzenia na podłodze
Wyświetlacz LED, biały, przedstawiający opóźniony start
oraz czas trwania cyklu
Wskaźniki LED przedstawiające poziom soli oraz
nabłyszczacza
Funkcja opóźnionego startu 3, 6, 9 godzin
Automatyczne namaczanie poprzez funkcję opóźnionego
startu
Naturalne suszenie kondensacyjne
Acquastop – pełne zabezpieczenie
DualWater – możliwość podłączenia ciepłej wody (max
60°C) – oszczędność energii

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
System planetarnego zmywania
FlexiFit – specjalna konstrukcja zawiasów
QuickTime – funkcja skrócenia czasu zmywania
FlexiZone – ½ załadunku
FlexiTabs – funkcja efektywnego użycia tabletek
Enersave – funkcja oszczędzania energii
Automatyczne otwarcie drzwi zmywarki po zakończeniu
cyklu zmywania z aktywną funkcją Enersave
ActiveLight – wskazanie pracy urządzenia na podłodze
Wyświetlacz LED, czerwony, przedstawiający opóźniony start
oraz czas trwania cyklu
Wskaźniki LED przedstawiające poziom soli oraz
nabłyszczacza
Funkcja opóźnionego startu od 1 do 24 godzin
Automatyczne namaczanie poprzez funkcję opóźnionego
startu
Naturalne suszenie kondensacyjne
Acquastop – pełne zabezpieczenie
Aquatest – czujnik zabrudzenia wody
DualWater – możliwość podłączenia ciepłej wody (max
60°C) – oszczędność energii elektrycznej do 35%

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
System planetarnego zmywania
FlexiFit – specjalna konstrukcja zawiasów
FlexiTabs – funkcja efektywnego użycia tabletek
ActiveLight – wskazanie pracy urządzenia na podłodze
Wyświetlacz LED, biały, przedstawiający opóźniony start
oraz czas trwania cyklu
Wskaźniki LED przedstawiające poziom soli oraz
nabłyszczacza
Funkcja opóźnionego startu 3, 6, 9 godzin
Automatyczne namaczanie poprzez funkcję opóźnionego
startu
Naturalne suszenie kondensacyjne
Acquastop – pełne zabezpieczenie
DualWater – możliwość podłączenia ciepłej wody (max
60°C) – oszczędność energii

KOMORA WEWNĘTRZNA
Załadunek: 13 kompletów
Naczynia o max średnicy 35 cm
Trzecie górne ramie spryskujące
FlexiDuo – szuflada na sztućce, kolor niebieski
Górny kosz o regulowanej wysokości (3 poziomy) wraz
z prowadnicami EasyGlide
Dolny kosz ze składanymi półkami wraz z specjalnymi
wkładkami, optymalizującymi proces suszenia
Kosze w kolorze szarym, uchwyty w kolorze niebieskim
Cała komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej
Filtr ze stali nierdzewnej
Zawiasy samopoziomujące
Regulacja tylnych nóżek od frontu

KOMORA WEWNĘTRZNA
Załadunek: 13 kompletów
Naczynia o max średnicy 30 cm
Oświetlenie wnętrza komory, kolor biały
Trzecie górne ramie spryskujące
FlexiDuo – szuflada na sztućce, kolor niebieski
Górny kosz o regulowanej wysokości (3 poziomy) wraz
z prowadnicami EasyGlide
Dolny kosz ze składanymi półkami wraz z specjalnymi
wkładkami, optymalizującymi proces suszenia
Kosze i uchwyty w kolorze niebieskim
Cała komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej
Filtr ze stali nierdzewnej
Zawiasy samopoziomujące
Regulacja tylnych nóżek od frontu

KOMORA WEWNĘTRZNA
Załadunek: 13 kompletów
Naczynia o max średnicy 30 cm
Trzecie górne ramie spryskujące
FlexiDuo – szuflada na sztućce, kolor niebieski
Górny kosz o regulowanej wysokości (3 poziomy) wraz
z prowadnicami EasyGlide
Dolny kosz ze składanymi półkami wraz z specjalnymi
wkładkami, optymalizującymi proces suszenia
Kosze i uchwyty w kolorze szarym
Cała komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej
Filtr ze stali nierdzewnej
Zawiasy samopoziomujące
Regulacja tylnych nóżek od frontu

KOMORA WEWNĘTRZNA
Załadunek: 13 kompletów
Naczynia o max średnicy 30 cm
Trzecie górne ramie spryskujące
FlexiDuo – szuflada na sztućce, kolor niebieski
Górny kosz o regulowanej wysokości (3 poziomy)
Dolny kosz ze składanymi półkami wraz z specjalnymi
wkładkami, optymalizującymi proces suszenia
Kosze w kolorze szarym, uchwyty w kolorze niebieskim
Cała komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej
Filtr ze stali nierdzewnej
Zawiasy samopoziomujące
Regulacja tylnych nóżek od frontu

KOMORA WEWNĘTRZNA
Załadunek: 13 kompletów
Naczynia o max średnicy 30 cm
Trzecie górne ramie spryskujące
Górny kosz o regulowanej wysokości (3 poziomy) wraz
z prowadnicami EasyGlide
Dolny kosz ze składanymi półkami wraz z specjalnymi
wkładkami, optymalizującymi proces suszenia
Kosze w kolorze szarym, uchwyty w kolorze niebieskim
Cała komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej
Filtr ze stali nierdzewnej
Zawiasy samopoziomujące
Regulacja tylnych nóżek od frontu

KOMORA WEWNĘTRZNA
Załadunek: 13 kompletów
Naczynia o max średnicy 35 cm
Trzecie górne ramie spryskujące
Górny kosz o regulowanej wysokości (3 poziomy)
Dolny kosz ze składanymi półkami wraz z specjalnymi
wkładkami, optymalizującymi proces suszenia
Kosze w kolorze szarym, uchwyty w kolorze niebieskim
Cała komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej
Filtr ze stali nierdzewnej
Zawiasy samopoziomujące
Regulacja tylnych nóżek od frontu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 1,8 kW
Zużycie energii: 0,81 kWh/cykl
Zużycie wody: 9 l/cykl
Cykl normatywny: ECO
Czas trwania cyklu normatywnego: 175 min
Roczne zużycie energii: 230 kWh
Roczne zużycie wody: 2 520 l
Poziom hałasu: 42 dB(A)
Zabezpieczenie: 10
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 1,8 kW
Zużycie energii: 0,81 kWh/cykl
Zużycie wody: 9 l/cykl
Cykl normatywny: ECO
Czas trwania cyklu normatywnego: 175 min
Roczne zużycie energii: 230 kWh
Roczne zużycie wody: 2 520 l
Poziom hałasu: 44 dB(A)
Zabezpieczenie: 10 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 1,8 kW
Zużycie energii: 0,81 kWh/cykl
Zużycie wody: 9 l/cykl
Cykl normatywny: ECO
Czas trwania cyklu normatywnego: 175 min
Roczne zużycie energii: 233 kWh
Roczne zużycie wody: 2 520 l
Poziom hałasu: 39 dB(A)
Zabezpieczenie: 10 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 1,8 kW
Zużycie energii: 1,03 kWh/cykl
Zużycie wody: 9,8 l/cykl
Cykl normatywny: ECO
Czas trwania cyklu normatywnego: 165 min
Roczne zużycie energii: 292 kWh
Roczne zużycie wody: 2 744 l
Poziom hałasu: 46 dB(A)
Zabezpieczenie: 10 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 1,8 kW
Zużycie energii: 0,81 kWh/cykl
Zużycie wody: 8,5 l/cykl
Cykl normatywny: ECO
Czas trwania cyklu normatywnego: 150 min
Roczne zużycie energii: 230 kWh
Roczne zużycie wody: 2 380 l
Poziom hałasu: 42 dB(A)
Zabezpieczenie: 10 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 1,8 kW
Zużycie energii: 1,03 kWh/cykl
Zużycie wody: 12 l/cykl
Cykl normatywny: ECO
Czas trwania cyklu normatywnego: 165 min
Roczne zużycie energii: 292 kWh
Roczne zużycie wody: 3 360 l
Poziom hałasu: 45 dB(A)
Zabezpieczenie: 10 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz

Również dostępne
STL7233L

Wysokość: 82 cm
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FLEXI
FIT

Również dostępne
ST868TL-2

Wysokość: 86 cm

ZMYWARKI
DO NACZYŃ

FLEXI
FIT

FLEXI
FIT

Również dostępne
STL7221L

Wysokość: 82 cm
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STO905-1

STC75

PL7233TX

Horyzontalna zmywarka do naczyń do zabudowy
z panelem ukrytym, szerokość: 90 cm

Horyzontalna zmywarka do naczyń do zabudowy
z panelem ukrytym, szerokość: 60 cm

Zmywarka do naczyń do zabudowy z panelem odkrytym,
szerokość: 60 cm

11,5 l

7

10 l

43

43
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LCD
DISPLAY

42

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Ukryty panel sterowania (stal nierdzewna)
Sterowanie za pomocą przycisków

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Ukryty panel sterowania (stal nierdzewna)
Sterowanie za pomocą przycisków

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Odkryty panel (stal nierdzewna) wraz z wyświetlaczem LCD
Sterowanie za pomocą przycisków Touch control

PROGRAMY / TEMPERATURY
5 programów standardowych: namaczanie, szkło, eco,
auto 45° – 65°C, super
5 programów szybkich: szybki 27 min, szybki eco, szybki
delikatny, szybki standardowy, szybki mocny
5 temperatur zmywania: 38°C, 45°C, 55°C, 65°C, 70°C

PROGRAMY / TEMPERATURY
7 programów standardowych: namaczanie, szkło,
standardowy, eco, auto 40° – 50°C, auto 60° – 70°C, super
3 programy szybkie: szybki 27 min, szybki mocny,
podgrzewanie talerzy
5 temperatur zmywania: 38°C, 45°C, 55°C, 65°C, 70°C

PROGRAMY / TEMPERATURY
5 programów standardowych: namaczanie, szkło, eco,
auto 45° – 65°C, ultraclean
5 programów szybkich: szybki 27 min, szybki eco, szybki
delikatny, szybki standardowy, szybki mocny
6 temperatur zmywania: 38°C, 45°C, 50°C, 55°C, 65°C, 70°C

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
System orbitalnego zmywania, podwójny
QuickTime – funkcja skrócenia czasu zmywania
FlexiZone – ½ załadunku
FlexiTabs – funkcja efektywnego użycia tabletek
Wyświetlacz LED, zielony, przedstawiający opóźniony start
oraz czas trwania cyklu
Wskaźniki LED przedstawiające poziom soli oraz
nabłyszczacza
Funkcja opóźnionego startu od 1 do 9 godzin
Automatyczne namaczanie poprzez funkcję opóźnionego
startu
Naturalne suszenie kondensacyjne
Acquastop – pełne zabezpieczenie
Aquatest – czujnik zabrudzenia wody
DualWater – możliwość podłączenia ciepłej wody (max
60°C) – oszczędność energii elektrycznej do 35%

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
System orbitalnego zmywania
FlexiTabs – funkcja efektywnego użycia tabletek
Wyświetlacz LED, zielony, przedstawiający opóźniony start
oraz czas trwania cyklu
Wskaźniki LED przedstawiające poziom soli oraz
nabłyszczacza
Funkcja opóźnionego startu od 1 do 9 godzin
Automatyczne namaczanie poprzez funkcję opóźnionego
startu
Naturalne suszenie kondensacyjne
Acquastop – pełne zabezpieczenie
Aquatest – czujnik zabrudzenia wody
DualWater – możliwość podłączenia ciepłej wody (max
60°C) – oszczędność energii elektrycznej do 35%

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
System planetarnego zmywania
QuickTime – funkcja skrócenia czasu zmywania
FlexiZone – ½ załadunku
FlexiTabs – funkcja efektywnego użycia tabletek
Enersave – funkcja oszczędzania energii
Automatyczne otwarcie drzwi zmywarki po zakończeniu
cyklu zmywania z aktywną funkcją Enersave
Wyświetlacz LCD, biały, przedstawiający opóźniony start
oraz czas trwania cyklu
Wyświetlacz LCD przedstawiające poziom soli oraz
nabłyszczacza
Funkcja opóźnionego startu od 1 do 24 godzin
Automatyczne namaczanie poprzez funkcję opóźnionego
startu
Naturalne suszenie kondensacyjne
Acquastop – pełne zabezpieczenie
Aquatest – czujnik zabrudzenia wody
DualWater – możliwość podłączenia ciepłej wody (max
60°C) – oszczędność energii elektrycznej do 35%

KOMORA WEWNĘTRZNA
Załadunek: 12 kompletów
Naczynia o max średnicy 32 cm
Oświetlenie wnętrza komory, kolor biały
Dwa górne ramiona spryskujące
Kosz ze składanymi półkami wraz z specjalnymi
wkładkami, optymalizującymi proces suszenia
Kosz w kolorze szarym
Cała komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej
Filtr ze stali nierdzewnej
Zawiasy samopoziomujące

KOMORA WEWNĘTRZNA
Załadunek: 7 kompletów
Naczynia o max średnicy 32 cm
Oświetlenie wnętrza komory, kolor biały
Górne ramiona spryskujące
Kosz ze składanymi półkami wraz z specjalnymi
wkładkami, optymalizującymi proces suszenia
Kosz w kolorze szarym
Cała komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej
Filtr ze stali nierdzewnej
Zawiasy samopoziomujące

KOMORA WEWNĘTRZNA
Załadunek: 13 kompletów
Naczynia o średnicy 30 cm
Trzecie górne ramie spryskujące
FlexiDuo – szuflada na sztućce, kolor niebieski
Górny kosz o regulowanej wysokości (3 poziomy) wraz
z prowadnicami EasyGlide
Dolny kosz ze składanymi półkami wraz z specjalnymi
wkładkami, optymalizującymi proces suszenia
Kosze w kolorze szarym, uchwyty w kolorze niebieskim
Cała komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej
Filtr ze stali nierdzewnej
Zawiasy samopoziomujące
Regulacja tylnych nóżek od frontu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 1,8 kW
Zużycie energii: 1,01 kWh/cykl
Zużycie wody: 11,5 l/cykl
Cykl normatywny: ECO
Czas trwania cyklu normatywnego: 190 min
Roczne zużycie energii: 289 kWh
Roczne zużycie wody: 3 220 l
Poziom hałasu: 43 dB(A)
Zabezpieczenie: 10 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 1,8 kW
Zużycie energii: 0,73 kWh/cykl
Zużycie wody: 10 l/cykl
Cykl normatywny: ECO
Czas trwania cyklu normatywnego: 150 min
Roczne zużycie energii: 208 kWh
Roczne zużycie wody: 2 800 l
Poziom hałasu: 43 dB(A)
Zabezpieczenie: 10 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 1,8 kW
Zużycie energii: 0,81 kWh/cykl
Zużycie wody: 9 l/cykl
Cykl normatywny: ECO
Czas trwania cyklu normatywnego: 150 min
Roczne zużycie energii: 231 kWh
Roczne zużycie wody: 2 520 l
Poziom hałasu: 42 dB(A)
Zabezpieczenie: 10 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz

ZMYWARKI
DO NACZYŃ

12
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STA4526

STA4525

STA4523

Zmywarka do naczyń do zabudowy z panelem ukrytym,
szerokość: 45 cm

Zmywarka do naczyń do zabudowy z panelem ukrytym,
szerokość: 45 cm

Zmywarka do naczyń do zabudowy z panelem ukrytym,
szerokość: 45 cm

9,5 l
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9,5 l

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Ukryty panel sterowania (srebrny)
Sterowanie za pomocą przycisków

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Ukryty panel sterowania (srebrny)
Sterowanie za pomocą przycisków

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Ukryty panel sterowania (srebrny)
Sterowanie za pomocą przycisków

PROGRAMY / TEMPERATURY
5 programów standardowych: namaczanie, eco,
auto 45° – 65°C, super, codzienny ½ załadunku
5 programów szybkich: szybki 27 min, szybki eco, szybki
delikatny, szybki standardowy, szybki mocny
5 temperatur zmywania: 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C

PROGRAMY / TEMPERATURY
5 programów standardowych: namaczanie, eco,
auto 45° – 65°C, super, codzienny ½ załadunku
5 programów szybkich: szybki 27 min, szybki eco, szybki
delikatny, szybki standardowy, szybki mocny
5 temperatur zmywania: 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C

PROGRAMY / TEMPERATURY
5 programów standardowych: namaczanie, szkło, eco,
super, codzienny ½ załadunku
4 temperatury zmywania: 45°C, 50°C, 65°C, 70°C

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
System zamachowego zmywania
QuickTime – funkcja skrócenia czasu zmywania
FlexiTabs – funkcja efektywnego użycia tabletek
Enersave – funkcja oszczędzania energii
Automatyczne otwarcie drzwi zmywarki po zakończeniu
cyklu zmywania z aktywną funkcją Enersave
ActiveLight – wskazanie pracy urządzenia na podłodze
Wyświetlacz LED, zielony, przedstawiający opóźniony start
oraz czas trwania cyklu
Wskaźniki LED przedstawiające poziom soli oraz
nabłyszczacza
Funkcja opóźnionego startu od 1 do 24 godzin
Automatyczne namaczanie poprzez funkcję opóźnionego
startu
Naturalne suszenie kondensacyjne
Acquastop – pełne zabezpieczenie
Aquatest – czujnik zabrudzenia wody
DualWater – możliwość podłączenia ciepłej wody (max
60°C) – oszczędność energii elektrycznej do 35%

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
System zamachowego zmywania
QuickTime – funkcja skrócenia czasu zmywania
FlexiTabs – funkcja efektywnego użycia tabletek
Enersave – funkcja oszczędzania energii
Automatyczne otwarcie drzwi zmywarki po zakończeniu
cyklu zmywania z aktywną funkcją Enersave
ActiveLight – wskazanie pracy urządzenia na podłodze
Wyświetlacz LED, zielony, przedstawiający opóźniony start
oraz czas trwania cyklu
Wskaźniki LED przedstawiające poziom soli oraz
nabłyszczacza
Funkcja opóźnionego startu od 1 do 24 godzin
Automatyczne namaczanie poprzez funkcję opóźnionego
startu
Naturalne suszenie kondensacyjne
Acquastop – pełne zabezpieczenie
Aquatest – czujnik zabrudzenia wody
DualWater – możliwość podłączenia ciepłej wody (max
60°C) – oszczędność energii elektrycznej do 35%

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
System zamachowego zmywania
Enersave – funkcja oszczędzania energii
Automatyczne otwarcie drzwi zmywarki po zakończeniu
cyklu zmywania z aktywną funkcją Enersave
Wyświetlacz LED, zielony, przedstawiający opóźniony start
oraz czas trwania cyklu
Wskaźniki LED przedstawiające poziom soli oraz
nabłyszczacza
Funkcja opóźnionego startu 3, 6, 9 godzin
Automatyczne namaczanie poprzez funkcję opóźnionego
startu
Naturalne suszenie kondensacyjne
Acquastop – pełne zabezpieczenie
DualWater – możliwość podłączenia ciepłej wody (max
60°C) – oszczędność energii elektrycznej do 35%

KOMORA WEWNĘTRZNA
Załadunek: 10 kompletów
Naczynia o max średnicy 30 cm
Oświetlenie wnętrza komory, kolor niebieski
Trzecie górne ramie spryskujące
Górny kosz o regulowanej wysokości (2 poziomy) wraz
z prowadnicami EasyGlide
Dolny kosz ze składanymi półkami wraz z specjalnymi
wkładkami, optymalizującymi proces suszenia
Kosze i uchwyty w kolorze szarym
Cała komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej
Filtr ze stali nierdzewnej
Zawiasy samopoziomujące
Regulacja tylnych nóżek od frontu

KOMORA WEWNĘTRZNA
Załadunek: 10 kompletów
Naczynia o max średnicy 30 cm
Trzecie górne ramie spryskujące
Górny kosz o regulowanej wysokości (2 poziomy)
Dolny kosz ze składanymi półkami wraz z specjalnymi
wkładkami, optymalizującymi proces suszenia
Kosze i uchwyty w kolorze szarym
Cała komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej
Filtr ze stali nierdzewnej
Zawiasy samopoziomujące
Regulacja tylnych nóżek od frontu

KOMORA WEWNĘTRZNA
Załadunek: 10 kompletów
Naczynia o max średnicy 30 cm
Trzecie górne ramie spryskujące
Górny kosz o regulowanej wysokości (2 poziomy)
Dolny kosz ze stałymi półkami wraz z specjalnymi
wkładkami, optymalizującymi proces suszenia
Kosze i uchwyty w kolorze szarym
Cała komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej
Filtr ze stali nierdzewnej
Zawiasy samopoziomujące
Regulacja tylnych nóżek od frontu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 1,3 kW
Zużycie energii: 0,74 kWh/cykl
Zużycie wody: 9,5 l/cykl
Cykl normatywny: ECO
Czas trwania cyklu normatywnego: 175 min
Roczne zużycie energii: 210 kWh
Roczne zużycie wody: 2 660 l
Poziom hałasu: 44 dB(A)
Zabezpieczenie: 10 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 1,3 kW
Zużycie energii: 0,74 kWh/cykl
Zużycie wody: 9,5 l/cykl
Cykl normatywny: ECO
Czas trwania cyklu normatywnego: 175 min
Roczne zużycie energii: 210 kWh
Roczne zużycie wody: 2 660 l
Poziom hałasu: 44 dB(A)
Zabezpieczenie: 10 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 1,3 kW
Zużycie energii: 0,74 kWh/cykl
Zużycie wody: 9,5 l/cykl
Cykl normatywny: ECO
Czas trwania cyklu normatywnego: 175 min
Roczne zużycie energii: 210 kWh
Roczne zużycie wody: 2 660 l
Poziom hałasu: 44 dB(A)
Zabezpieczenie: 10 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz

ZMYWARKI
DO NACZYŃ

9,5 l
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LVS533XIN

LVS43STXIN

Zmywarka do naczyń wolnostojąca z panelem odkrytym,
szerokość: 60 cm

Zmywarka do naczyń wolnostojąca z panelem ukrytym,
szerokość: 60 cm

LCD

INVERTER

DISPLAY
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8,5 l 43

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Konstrukcja ze stali nierdzewnej z powłoką
zapobiegającą powstawaniu odcisków palców
Odkryty panel (stal nierdzewna) wraz z wyświetlaczem LCD
Sterowanie za pomocą przycisków Touch control

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Konstrukcja ze stali nierdzewnej z powłoką
zapobiegającą powstawaniu odcisków palców
Ukryty panel sterowania (stal nierdzewna)
Sterowanie za pomocą przycisków

PROGRAMY / TEMPERATURY
5 programów standardowych: namaczanie, szkło, eco,
auto 45° – 65°C, ultraclean
5 programów szybkich: szybki 27 min, szybki eco, szybki
delikatny, szybki standardowy, szybki mocny
5 temperatur zmywania: 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C

PROGRAMY / TEMPERATURY
5 programów standardowych: namaczanie, szkło, eco,
auto 45° – 65°C, ultraclean
5 programów szybkich: szybki 27 min, szybki eco, szybki
delikatny, szybki standardowy, szybki mocny
5 temperatur zmywania: 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
System planetarnego zmywania
Silnik Inverter
QuickTime – funkcja skrócenia czasu zmywania
FlexiZone – ½ załadunku
FlexiTabs – funkcja efektywnego użycia tabletek
Enersave – funkcja oszczędzania energii
Automatyczne otwarcie drzwi zmywarki po zakończeniu
cyklu zmywania z aktywną funkcją Enersave
Wyświetlacz LCD, biały, przedstawiający opóźniony start
oraz czas trwania cyklu
Wyświetlacz LCD przedstawiające poziom soli oraz
nabłyszczacza
Funkcja opóźnionego startu od 1 do 24 godzin
Automatyczne namaczanie poprzez funkcję opóźnionego
startu
Naturalne suszenie kondensacyjne
Watersave – funkcja oszczędzania wody
Acquastop – pełne zabezpieczenie
Aquatest – czujnik zabrudzenia wody
DualWater – możliwość podłączenia ciepłej wody (max
60°C) – oszczędność energii elektrycznej do 35%

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
System planetarnego zmywania
QuickTime – funkcja skrócenia czasu zmywania
FlexiZone – ½ załadunku
FlexiTabs – funkcja efektywnego użycia tabletek
Enersave – funkcja oszczędzania energii
Automatyczne otwarcie drzwi zmywarki po zakończeniu
cyklu zmywania z aktywną funkcją Enersave
Wyświetlacz LED, biały, przedstawiający opóźniony start
oraz czas trwania cyklu
Wyświetlacz LED przedstawiający poziom soli oraz
nabłyszczacza
Funkcja opóźnionego startu od 1 do 24 godzin
Automatyczne namaczanie poprzez funkcję opóźnionego
startu
Naturalne suszenie kondensacyjne
Acquastop – pełne zabezpieczenie
Aquatest – czujnik zabrudzenia wody
DualWater – możliwość podłączenia ciepłej wody (max
60°C) – oszczędność energii elektrycznej do 35%

KOMORA WEWNĘTRZNA
Załadunek: 13 kompletów
Naczynia o max średnicy 30 cm
Trzecie górne ramie spryskujące
FlexiDuo – szuflada na sztućce, kolor szary
Górny kosz o regulowanej wysokości (3 poziomy) wraz
z prowadnicami ExtraGlide
Dolny kosz ze składanymi półkami wraz z specjalnymi
wkładkami, optymalizującymi proces suszenia
Kosze i uchwyty w kolorze szarym
Cała komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej
Filtr ze stali nierdzewnej
Zawiasy samopoziomujące

KOMORA WEWNĘTRZNA
Załadunek: 13 kompletów
Naczynia o max średnicy 30 cm
Trzecie górne ramie spryskujące
Górny kosz o regulowanej wysokości (3 poziomy) wraz
z prowadnicami EasyGlide
Dolny kosz ze składanymi półkami wraz z specjalnymi
wkładkami, optymalizującymi proces suszenia
Kosze i uchwyty w kolorze szarym
Cała komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej
Filtr ze stali nierdzewnej
Zawiasy samopoziomujące

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 1,8 kW
Zużycie energii: 0,81 kWh/cykl
Zużycie wody: 6,5 l/cykl
Cykl normatywny: ECO
Czas trwania cyklu normatywnego: 200 min
Roczne zużycie energii: 231 kWh
Roczne zużycie wody: 1 820 l
Poziom hałasu: 39 dB(A)
Zabezpieczenie: 10 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 1,8 kW
Zużycie energii: 0,81 kWh/cykl
Zużycie wody: 8,5 l/cykl
Cykl normatywny: ECO
Czas trwania cyklu normatywnego: 150 min
Roczne zużycie energii: 230 kWh
Roczne zużycie wody: 2 380 l
Poziom hałasu: 43 dB(A)
Zabezpieczenie: 10 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz

ZMYWARKI
DO NACZYŃ

6,5 l
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ST2FABWH

LVFABPK

Zmywarka do naczyń do zabudowy z panelem ukrytym,
szerokość: 60 cm, 50’s Style

Zmywarka do naczyń wolnostojąca, szerokość: 60 cm,
50’s Style

ZMYWARKI DO NACZYŃ DO ZABUDOWY

ST2FABCR
Kremowy

ST2FABPK

ST2FABRD

LVFABRD

Pastelowy róż

Czerwony

8,5 l

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Biały
Chromowany uchwyt oraz logo
Ukryty panel sterowania (stal nierdzewna)
Sterowanie za pomocą przycisków

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Pastelowy róż
Chromowany uchwyt oraz logo
Ukryty panel sterowania (stal nierdzewna)
Sterowanie za pomocą przycisków

PROGRAMY / TEMPERATURY
5 programów standardowych: namaczanie, szkło, eco,
auto 60° – 70°C, super
4 programy szybkie: szybki 27 min, szybki eco, szybki
standardowy, szybki mocny
5 temperatur zmywania: 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C

PROGRAMY / TEMPERATURY
5 programów standardowych: namaczanie, szkło, eco,
auto 45° – 65°C, ultraclean
5 programów szybkich: szybki 27 min, szybki eco, szybki
standardowy, szybki delikatny, szybki mocny
5 temperatur zmywania: 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
System planetarnego zmywania
QuickTime – funkcja skrócenia czasu zmywania
FlexiZone – ½ załadunku
FlexiTabs – funkcja efektywnego użycia tabletek
Enersave – funkcja oszczędzania energii
Automatyczne otwarcie drzwi zmywarki po zakończeniu
cyklu zmywania z aktywną funkcją Enersave
Wyświetlacz LED, czerwony, przedstawiający opóźniony start
oraz czas trwania cyklu
Wskaźniki LED przedstawiające poziom soli oraz
nabłyszczacza
Funkcja opóźnionego startu od 1 do 9 godzin
Automatyczne namaczanie poprzez funkcję opóźnionego
startu
Naturalne suszenie kondensacyjne
Acquastop – pełne zabezpieczenie
Aquatest – czujnik zabrudzenia wody
DualWater – możliwość podłączenia ciepłej wody
(max 60°C) – oszczędność energii elektrycznej do 35%

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
System planetarnego zmywania
QuickTime – funkcja skrócenia czasu zmywania
FlexiZone – ½ załadunku
FlexiTabs – funkcja efektywnego użycia tabletek
Enersave – funkcja oszczędzania energii
Automatyczne otwarcie drzwi zmywarki po zakończeniu
cyklu zmywania z aktywną funkcją Enersave
Wyświetlacz LED, czerwony, przedstawiający opóźniony start
oraz czas trwania cyklu
Wskaźniki LED przedstawiające poziom soli oraz
nabłyszczacza
Funkcja opóźnionego startu od 1 do 9 godzin
Automatyczne namaczanie poprzez funkcję opóźnionego
startu
Naturalne suszenie kondensacyjne
Acquastop – pełne zabezpieczenie
Aquatest – czujnik zabrudzenia wody
DualWater – możliwość podłączenia ciepłej wody
(max 60°C) – oszczędność energii elektrycznej do 35%

KOMORA WEWNĘTRZNA
Załadunek: 13 kompletów
Naczynia o max średnicy 30 cm
Trzecie górne ramie spryskujące
Górny kosz o regulowanej wysokości (3 poziomy) wraz
z prowadnicami EasyGlide
Dolny kosz ze składanymi półkami wraz z specjalnymi
wkładkami, optymalizującymi proces suszenia
Kosze w kolorze szarym, uchwyty i wykończenie
w kolorze białym
Cała komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej
Filtr ze stali nierdzewnej
Zawiasy samopoziomujące
Regulacja tylnych nóżek od frontu

KOMORA WEWNĘTRZNA
Załadunek: 13 kompletów
Naczynia o max średnicy 30 cm
Trzecie górne ramie spryskujące
Górny kosz o regulowanej wysokości (3 poziomy) wraz
z prowadnicami EasyGlide
Dolny kosz ze składanymi półkami wraz z specjalnymi
wkładkami, optymalizującymi proces suszenia
Kosze w kolorze szarym, uchwyty i wykończenie
w kolorze pastelowego różu
Cała komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej
Filtr ze stali nierdzewnej
Zawiasy samopoziomujące

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 1,8 kW
Zużycie energii: 0,81 kWh/cykl
Zużycie wody: 8,5 l/cykl
Cykl normatywny: ECO
Czas trwania cyklu normatywnego: 150 min
Roczne zużycie energii: 230 kWh
Roczne zużycie wody: 2 380 l
Poziom hałasu: 43 dB(A)
Zabezpieczenie: 10 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 1,8 kW
Zużycie energii: 0,81 kWh/cykl
Zużycie wody: 8,5 l/cykl
Cykl normatywny: ECO
Czas trwania cyklu normatywnego: 150 min
Roczne zużycie energii: 230 kWh
Roczne zużycie wody: 2 380 l
Poziom hałasu: 42 dB(A)
Zabezpieczenie: 10 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz

ZMYWARKI DO NACZYŃ WOLNOSTOJĄCE

LVFABCR

LVFABBL

LVFABPB

LVFABOR

LVFABLI

LVFABSV

Kremowy

Pomarańczowy
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Czarny

Czarny

Pastelowy błękit

Czerwony

ZMYWARKI
DO NACZYŃ

8,5 l 43

ST2FABBL

Limonkowy

Srebrny
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ZMYWARKI

URZĄDZENIA
PRALNICZE

URZĄDZENIA
PRALNICZE

Doskonałe osiągi i imponujące wzornictwo pralek
i suszarek Smeg sprawiają, że stają się one nie tylko
pomocnym urządzeniem w wykonywaniu obowiązków
domowych, ale też elementem wystroju wnętrza, które
łączy w sobie praktyczne rozwiązania z wysoką
technologią.

204
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OFERTA PRALEK

PRALNICTWO

optymalny wybór

zaawansowane technologie

Szeroka gama produktów, która spełnia oczekiwania pod względem ładowności, rozmiaru oraz
efektywności. Modele pralek dostępne są w różnych liniach wzorniczych od tradycyjnego wzornictwa
w kolorze białym lub srebrnym po jaskrawe modele z kolekcji 50`s Style.

STAL NIERDZEWNA

BIAŁY

DO ZABUDOWY

FUNKCJA PARY
Para jest idealna, aby
rozprostować zagię cia, odświeżyć tkaniny,
zneutralizować brzydkie
zapachy, usunąć zabrudzenia oraz zniszczyć
alergeny szybciej i efektywniej od prania w
wodzie.

DIRECT MOTION
Elek troniczny system
zarządzania zapewnia
maksymalną wydajność
dla każdej prędkości,
cichszą pracę oraz
zwiększone bezpieczeństwo dla delikatnych
tkanin dzięki redukcji
wibracji. Zastosowany
w modelach o ładowności 11 kg.

11Kg

34 cm

MAKSYMALNA
POJEMNOŚĆ
Niektóre modele mają
możliwość załadunku
do 11 kg.

DRZWI
W zależności od modelu, średnica drzwiczek
może wynosić nawet
34 cm.

CERTYFIKAT
WOOLMARK
Cykl prania wełnianych
tkanin został potwierd zo ny c e r t y f ika t e m
Woolmark. Umożliwia
to pranie odzieży przeznaczonej do prania
ręcznego.

SILNIK
INVERTER
Zastosowanie Invertera
gwarantuje niezawodną pracę, zmniejsza
zużycie energii, oraz
zwiększa efektywność
pracy urządzenia.

ACQUASTOP

WYŚWIETLACZ
DOTYKOWY
Czytelny i łatwy w obsłudze dotykowy panel sterowania, pozwala na
proste programowanie
pracy pralki.

ACQUASTOP
Acquastop w yklucza
możliwość zalania
pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie.

URZĄDZENIA
PRALNICZE

50’S RETRO STYLE

INVERTER
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SUSZARKI

PRALNICTWO SMEG

funkcjonalność i technologia

uniwersalne cechy
Specjalna struktura bębna Flexi Wash pozwala na pranie różnych tkanin. Zmienny kierunek obrotów bębna gwarantuje
najlepsze rezultaty prania.

Zużycie energii na poziomie 800W.
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Nasze suszarki bębnowe
wyposażone w pompę ciepła zapewniają maksymalną efektywność oraz najniższy poziom zużycia energii
w porównaniu do innych
produktów dostępnych na
rynku.

Komfortowa konstrukcja
drzwi, których szerokość wynosi do 40 cm.

Cykl suszenia wełnianych
tkanin został potwierdzony
certyfikatem Woolmark.

Specjalnie opracowana
konstrukcja zbiornika
pozwala na 8 kg załadunek.

Oświetlenie wnętrza to
praktyczne rozwiązanie,
które ułatwia codzienne
obowiązki.

Pralki o większych możliwościach załadunku cechuje
klasa energetyczna A++
lub A+++. W zależności od modelu, pozwalają zaoszczędzić do 50%
energii.

System samoczyszczenia
jest niezbędny do osiągnięcia najwyższej efektywności prania i suszenia. Gdy
zachodzi potrzeba symbol
tego programu jest widoczny na wyświetlaczu.

Dzięki projektowi nowego
zbiornika na wodę oraz
bębna, pralki Smeg mają
możliwość załadunku do
11 kg, a suszarki do 8 kg.
Urządzenia automatycznie
regulują pobór wody, energii
oraz detergentu w oparciu
o aktualny załadunek.

URZĄDZENIA
PRALNICZE

Rozwój suszarek Smeg,
poprzez inteligentniejsze
oraz bezpieczniejsze dla
środowiska modele, doprowadził do wyboru użycia technologii inwertera
z pompami ciepła, które
w znaczny sposób redukują zużycie energii.
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LSTAS147

LSTA147

LSTA127

Pralko-suszarka do zabudowy, szerokość: 60 cm

Pralko-suszarka do zabudowy, szerokość: 60 cm

Pralko-suszarka do zabudowy, szerokość: 60 cm
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7

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna
Wyświetlacz LED
Sterowanie za pomocą pokrętła i przycisków
Załadunek od przodu

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Biały
Wyświetlacz LED
Sterowanie za pomocą pokrętła i przycisków
Załadunek od przodu

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Biały
Wyświetlacz LED
Sterowanie za pomocą pokrętła i przycisków
Załadunek od przodu

PROGRAMY/TEMPERATURY
15 programów prania
5 programów specjalnych: koszule, mix, nocny, szybki 15 min,
sport
Temperatury: zimna woda, 30°C, 40°C, 60°C, 75°C, 90°C

PROGRAMY/TEMPERATURY
15 programów prania
5 programów specjalnych: koszule, mix, nocny, szybki 15 min,
sport
Temperatury: zimna woda, 30°C, 40°C, 60°C, 75°C, 90°C

PROGRAMY/TEMPERATURY
15 programów prania
3 programy specjalne: wełna, mix, szybki
Temperatury: zimna woda, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Wyświetlacz: wskaźnik czasu, opóźniony start,
sugerowana wielkość załadunku
Opcje: opóźniony start do 24 godz., FlexiTime, pranie
wstępne, dodatkowe płukanie, brak wirowania, łatwe
prasowanie, intensywny, pranie na zimno, suszenie
Prędkości wirowania: bez wirowania, 600, 800, 1000,
1200, 1400 obr./min
System samoczyszczenia
Równomierne rozłożenie załadunku
Automatyczne dostosowanie parametrów prania do
wielkości załadunku

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Wyświetlacz: wskaźnik czasu, opóźniony start,
sugerowana wielkość załadunku
Opcje: opóźniony start do 24 godz., FlexiTime, pranie
wstępne, dodatkowe płukanie, brak wirowania, łatwe
prasowanie, intensywny, pranie na zimno, suszenie
Prędkości wirowania: bez wirowania, 600, 800, 1000,
1200, 1400 obr./min
System samoczyszczenia
Równomierne rozłożenie załadunku
Automatyczne dostosowanie parametrów prania do
wielkości załadunku

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Wyświetlacz: wskaźnik czasu, opóźniony start,
sugerowana wielkość załadunku, status cyklu prania,
regulacja prędkości wirowania
Opcje: opóźniony start do 24 godz., pranie wstępne,
dodatkowe płukanie, brak wirowania, łatwe prasowanie,
szybki, intensywny, pranie na zimno, suszenie
Prędkości wirowania: bez wirowania, 500, 600, 800,
1000, 1200 obr./min
System samoczyszczenia
Równomierne rozłożenie załadunku
Automatyczne dostosowanie parametrów prania do
wielkości załadunku

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada przycisków
Zabezpieczenie przed zalaniem
System przeciwdziałający pienieniu się
Acquastop

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada przycisków
Zabezpieczenie przed zalaniem
System przeciwdziałający pienieniu się
Acquastop

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada przycisków
Zabezpieczenie przed zalaniem
System przeciwdziałający pienieniu się

KONSTRUKCJA
Wielkość załadunku prania: 7 kg
Wielkość załadunku suszenia: 4 kg
Bęben ze stali nierdzewnej
Zbiornik polipropylenowy
Średnica drzwi: 30 cm
Kąt otwarcia drzwi: 110°
Łatwy dostęp do filtra

KONSTRUKCJA
Wielkość załadunku prania: 7 kg
Wielkość załadunku suszenia: 4 kg
Bęben ze stali nierdzewnej
Zbiornik polipropylenowy
Średnica drzwi: 30 cm
Kąt otwarcia drzwi: 110°
Łatwy dostęp do filtra

KONSTRUKCJA
Wielkość załadunku prania: 7 kg
Wielkość załadunku suszenia: 4 kg
Bęben ze stali nierdzewnej
Zbiornik polipropylenowy
Średnica drzwi: 30 cm
Kąt otwarcia drzwi: 110°
Łatwy dostęp do filtra

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A
Czas trwania cyklu normatywnego: 400 min
Maksymalna prędkość wirowania: 1400 obr./min
Poziom hałasu (pranie): 56 dB(A)
Poziom hałasu (wirowanie): 72 dB(A)
Poziom hałasu (suszenie): 58 dB(A)
Zużycie energii podczas prania: 1,19 kW/cykl
Zużycie energii podczas prania i suszenia: 4,76 kW/cykl
Zużycie wody podczas prania: 47 l/cykl
Zużycie wody podczas prania i suszenia: 99 l/cykl
Roczne zużycie energii podczas prania: 238 kWh
Roczne zużycie energii podczas prania i suszenia: 952 kWh
Roczne zużycie wody podczas prania: 9400 l
Roczne zużycie wody podczas prania i suszenia: 19800 l
Moc przyłączeniowa: 2,20 kW
Zabezpieczenie: 10 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A
Czas trwania cyklu normatywnego: 400 min
Maksymalna prędkość wirowania: 1400 obr./min
Poziom hałasu (pranie): 56 dB(A)
Poziom hałasu (wirowanie): 72 dB(A)
Poziom hałasu (suszenie): 58 dB(A)
Zużycie energii podczas prania: 1,19 kW/cykl
Zużycie energii podczas prania i suszenia: 4,76 kW/cykl
Zużycie wody podczas prania: 47 l/cykl
Zużycie wody podczas prania i suszenia: 99 l/cykl
Roczne zużycie energii podczas prania: 238 kWh
Roczne zużycie energii podczas prania i suszenia: 952 kWh
Roczne zużycie wody podczas prania: 9400 l
Roczne zużycie wody podczas prania i suszenia: 19800 l
Moc przyłączeniowa: 2,20 kW
Zabezpieczenie: 10 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: B
Czas trwania cyklu normatywnego: 410 min
Maksymalna prędkość wirowania: 1200 obr./min
Poziom hałasu (pranie): 56 dB(A)
Poziom hałasu (wirowanie): 70 dB(A)
Poziom hałasu (suszenie): 58 dB(A)
Zużycie energii podczas prania: 1,19 kW/ cykl
Zużycie energii podczas prania i suszenia: 5,44 kW/cykl
Zużycie wody podczas prania: 47 l/cykl
Zużycie wody podczas prania i suszenia: 103 l/cykl
Roczne zużycie energii podczas prania: 238 kWh
Roczne zużycie energii podczas prania i suszenia: 1088 kWh
Roczne zużycie wody podczas prania: 9400 l
Roczne zużycie wody podczas prania i suszenia: 20600 l
Moc przyłączeniowa: 2,20 kW
Zabezpieczenie: 10 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz

URZĄDZENIA
PRALNICZE

7
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WHT1114LSIN

WHT914LSIN

WHT814EIN

Pralka wolnostojąca, szerokość: 60 cm

Pralka wolnostojąca, szerokość: 60 cm

Pralka wolnostojąca, szerokość: 60 cm
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LCD
DISPLAY

11

34 cm

4Kg

LCD
DISPLAY

9

34 cm

4Kg

8

34 cm

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Biały
Wyświetlacz LCD
Sterowanie za pomocą pokrętła i przycisków
Załadunek od przodu

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Biały
Wyświetlacz LCD
Sterowanie za pomocą pokrętła i przycisków
Załadunek od przodu

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Biały
Wyświetlacz LED
Sterowanie za pomocą pokrętła i przycisków
Załadunek od przodu

PROGRAMY/TEMPERATURY
16 programów prania
5 programów specjalnych: pranie ręczne woolmark,
antyalergiczny, pranie ręczne, szybki 14 min, kołdra
Temperatury: zimna woda, 20°C, 30°C, 40°C, 50°C,
60°C, 70°C, 80°C, 90°C
Cykl prania bawełny zatwierdzony certyfikatem Woolmark
(M14104)

PROGRAMY/TEMPERATURY
16 programów prania
5 programów specjalnych: program prania odzieży
wełnianej, pranie ręczne, szybki 14 min, zasłony, kołdra
Temperatury: zimna woda, 20°C, 30°C, 40°C, 50°C,
60°C, 70°C, 80°C, 90°C
Cykl prania bawełny zatwierdzony certyfikatem Woolmark
(M13985)

PROGRAMY/TEMPERATURY
16 programów prania
5 programów specjalnych: program prania odzieży
wełnianej, koszule, jeans, szybki 14 min, zasłony
Temperatury: zimna woda, 20°C, 30°C, 40°C, 50°C,
60°C, 70°C, 80°C, 90°C
Cykl prania bawełny zatwierdzony certyfikatem Woolmark
(M1325)

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Wyświetlacz: wskaźnik czasu, opóźniony start, status
cyklu prania, regulacja prędkości wirowania, regulacja
temperatury
Opcje: opóźniony start do 24 godz., pranie wstępne,
dodatkowe płukanie, brak wirowania, wstrzymane
płukanie, łatwe prasowanie, para, pranie na zimno
Prędkości wirowania: bez wirowania, 400, 600, 800,
1000, 1200, 1400 obr./min
Równomierne rozłożenie załadunku
Automatyczne dostosowanie parametrów prania do
wielkości załadunku
Silnik Direct Motion

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Wyświetlacz: wskaźnik czasu, opóźniony start, status
cyklu prania, regulacja prędkości wirowania, regulacja
temperatury
Opcje: opóźniony start do 24 godz., pranie wstępne,
dodatkowe płukanie, brak wirowania, wstrzymane
płukanie, łatwe prasowanie, para, pranie na zimno
Prędkości wirowania: bez wirowania, 400, 600, 800,
1000, 1200, 1400 obr./min
Równomierne rozłożenie załadunku
Automatyczne dostosowanie parametrów prania do
wielkości załadunku
Silnik Inverter

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Wyświetlacz: wskaźnik czasu, opóźniony start, status
cyklu prania, regulacja prędkości wirowania, regulacja
temperatury
Opcje: opóźniony start do 24 godz., pranie wstępne,
dodatkowe płukanie, brak wirowania, wstrzymane
płukanie, szybki, pranie na zimno
Prędkości wirowania: bez wirowania, 600, 800,
1400 obr./min
Równomierne rozłożenie załadunku
Automatyczne dostosowanie parametrów prania do
wielkości załadunku
Silnik Inverter

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada przycisków
Zabezpieczenie przed zalaniem
System przeciwdziałający pienieniu się
Acquastop

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada przycisków
Zabezpieczenie przed zalaniem
System przeciwdziałający pienieniu się
Acquastop

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada przycisków
Zabezpieczenie przed zalaniem
System przeciwdziałający pienieniu się
Acquastop

KONSTRUKCJA
Wielkość załadunku: 11 kg
Bęben ze stali nierdzewnej
Zbiornik polipropylenowy
Średnica drzwi: 34 cm
Kąt otwarcia drzwi: 170°
Łatwy dostęp do filtra

KONSTRUKCJA
Wielkość załadunku: 9 kg
Bęben ze stali nierdzewnej
Zbiornik polipropylenowy
Średnica drzwi: 34 cm
Kąt otwarcia drzwi: 170°
Łatwy dostęp do filtra

KONSTRUKCJA
Wielkość załadunku: 8 kg
Bęben ze stali nierdzewnej
Zbiornik polipropylenowy
Średnica drzwi: 34 cm
Kąt otwarcia drzwi: 170°
Łatwy dostęp do filtra

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A+++
Klasa efektywności prania: A
Klasa efektywności wirowania: B
Czas trwania cyklu normatywnego: 236 min
Maksymalna prędkość wirowania: 1400 obr./min
Poziom hałasu (pranie): 59 dB(A)
Poziom hałasu (wirowanie): 76 dB(A)
Zużycie energii podczas prania: 1,21 kW/cykl
Roczne zużycie energii podczas prania: 233 kWh
Roczne zużycie wody podczas prania: 13200 l
Moc przyłączeniowa: 2,20 kW
Zabezpieczenie: 10 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A+++
Klasa efektywności prania: A
Klasa efektywności wirowania: B
Czas trwania cyklu normatywnego: 224 min
Maksymalna prędkość wirowania: 1400 obr./min
Poziom hałasu (pranie): 53 dB(A)
Poziom hałasu (wirowanie): 76 dB(A)
Zużycie energii podczas prania: 1,06 kW/cykl
Roczne zużycie energii podczas prania: 214 kWh
Roczne zużycie wody podczas prania: 10500 l
Moc przyłączeniowa: 2,20 kW
Zabezpieczenie: 10 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A+++
Klasa efektywności prania: A
Klasa efektywności wirowania: B
Czas trwania cyklu normatywnego: 235 min
Maksymalna prędkość wirowania: 1400 obr./min
Poziom hałasu (pranie): 53 dB(A)
Poziom hałasu (wirowanie): 76 dB(A)
Zużycie energii podczas prania: 1,20 kW/cykl
Roczne zużycie energii podczas prania: 196 kWh
Roczne zużycie wody podczas prania: 10500 l
Moc przyłączeniowa: 2,20 kW
Zabezpieczenie: 10 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz

URZĄDZENIA
PRALNICZE

4Kg
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DHT83LIN

DHT82EIN

DHT71EIN

Suszarka kondensacyjna z pompą ciepła, wolnostojąca,
szerokość: 60 cm

Suszarka kondensacyjna z pompą ciepła, wolnostojąca,
szerokość: 60 cm

Suszarka kondensacyjna z pompą ciepła, wolnostojąca,
szerokość: 60 cm

4Kg

LCD

40 cm

40 cm

40 cm

DISPLAY

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Biały
Wyświetlacz LED
Sterowanie za pomocą pokrętła i przycisków
Załadunek od przodu

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Biały
Wyświetlacz LED
Sterowanie za pomocą pokrętła i przycisków
Załadunek od przodu

PROGRAMY/TEMPERATURY
16 programów suszenia
4 programy specjalne: odświeżanie, szybki 49 min,
delikatny, dziecko
Cykl suszenia bawełny zatwierdzony certyfikatem Woolmark
(M14029)

PROGRAMY/TEMPERATURY
16 programów suszenia
4 programy specjalne: odświeżanie, szybki 49 min,
delikatny, dziecko

PROGRAMY/TEMPERATURY
16 programów suszenia
4 programy specjalne: odświeżanie, szybki 49 min,
delikatny, dziecko

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Wyświetlacz: wskaźnik czasu, opóźniony start, wskazanie
wybranych funkcji
Opcje: opóźniony start do 24 godz., łatwe prasowanie,
poziomy suszenia
Wybór czasu suszenia: od 10 do 160 min
Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy
Regulacja temperatury suszenia
Czujnik wilgotności
Silnik Inverter
Filtr kondensatora
Wskaźnik opróżnienia pojemnika kondensacyjnego
Wskaźnik konieczności wyczyszczenia filtra
Oświetlenie wnętrza

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Wyświetlacz: wskaźnik czasu, opóźniony start, wskazanie
wybranych funkcji
Opóźniony start do 24 godz.
Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy
Regulacja temperatury suszenia
Czujnik wilgotności
Filtr kondensatora
Wskaźnik opróżnienia pojemnika kondensacyjnego
Wskaźnik konieczności wyczyszczenia filtra
Oświetlenie wnętrza

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Wyświetlacz: wskaźnik czasu, opóźniony start, wskazanie
wybranych funkcji
Opóźniony start do 24 godz.
Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy
Regulacja temperatury suszenia
Czujnik wilgotności
Filtr kondensatora
Wskaźnik opróżnienia pojemnika kondensacyjnego
Wskaźnik konieczności wyczyszczenia filtra
Oświetlenie wnętrza

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada bezpieczeństwa

KONSTRUKCJA
Wielkość załadunku: 8 kg
Bęben ze stali nierdzewnej
Średnica drzwi: 40 cm
Kąt otwarcia drzwi: 178°

KONSTRUKCJA
Wielkość załadunku: 8 kg
Bęben ze stali nierdzewnej
Średnica drzwi: 40 cm
Kąt otwarcia drzwi: 178°

KONSTRUKCJA
Wielkość załadunku: 7 kg
Bęben ze stali nierdzewnej
Średnica drzwi: 40 cm
Kąt otwarcia drzwi: 155°

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
KITSPXL - akcesorium do montażu suszarki na pralce WHT....

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
KITSPXL - akcesorium do montażu suszarki na pralce WHT....

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
KITSPF-1 - akcesorium do montażu suszarki na pralce WHT....

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A+++
Poziom hałasu: 65 dB(A)
Roczne zużycie energii: 176 kWh
Moc przyłączeniowa: 0,80 kW
Zabezpieczenie: 10 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A++
Poziom hałasu: 65 dB(A)
Roczne zużycie energii: 230 kWh
Moc przyłączeniowa: 0,90 kW
Zabezpieczenie: 10 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A+
Poziom hałasu: 65 dB(A)
Roczne zużycie energii: 237 kWh
Moc przyłączeniowa: 0,90 kW
Zabezpieczenie: 10 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
URZĄDZENIA
PRALNICZE

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Biały
Wyświetlacz LCD
Sterowanie za pomocą pokrętła i przycisków
Załadunek od przodu
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SLB147X-2

SLB127-2

LSE147

LBB14PK-2

LBB14PB-2

LBB14WH-2

Pralka wolnostojąca, szerokość: 60 cm

Pralka wolnostojąca, szerokość: 60 cm

Pralko-suszarka wolnostojąca, szerokość: 60 cm

Pralka wolnostojąca, szerokość: 60 cm, 50’s Style

Pralka wolnostojąca, pastelowy błękit, szerokość: 60 cm,
50’s Style

Pralka wolnostojąca, biały, szerokość: 60 cm, 50’s Style

7

7

7

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Stal nierdzewna z powłoką zapobiegającą powstawaniu
odcisków palców
Wyświetlacz LED
Sterowanie za pomocą pokrętła i przycisków
Załadunek od przodu

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Biały
Wyświetlacz LED
Sterowanie za pomocą pokrętła i przycisków
Załadunek od przodu

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Biały
Wyświetlacz LED
Sterowanie za pomocą pokrętła i przycisków
Załadunek od przodu

WZORNICTWO / OBSŁUGA
Pastelowy róż
Wyświetlacz LED
Sterowanie za pomocą pokrętła i przycisków
Załadunek od przodu

PROGRAMY/TEMPERATURY
15 programów prania
5 programów specjalnych: koszule, jeans, nocny, szybki 15
min, sport
Temperatury: zimna woda, 30°C, 40°C, 60°C, 75°C, 90°C

PROGRAMY/TEMPERATURY
15 programów prania
5 programów specjalnych: koszule, jeans, nocny, szybki
15 min, sport
Temperatury: zimna woda, 30°C, 40°C, 60°C, 75°C, 90°C

PROGRAMY/TEMPERATURY
15 programów prania
5 programów specjalnych: koszule, mix, nocny, szybki 15 min,
sport
Temperatury: zimna woda, 30°C, 40°C, 60°C, 75°C, 90°C

PROGRAMY/TEMPERATURY
15 programów prania
5 programów specjalnych: koszule, jeans, nocny,
szybki 15 min, sport
Temperatury: zimna woda, 30°C, 40°C, 60°C, 75°C, 90°C

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Wyświetlacz: wskaźnik czasu, opóźniony start,
sugerowana wielkość załadunku, status cyklu prania
Opcje: opóźniony start do 24 godz., FlexiTime, pranie
wstępne, dodatkowe płukanie, brak wirowania, łatwe
prasowanie, intensywny, pranie na zimno, wstrzymanie
płukania
Prędkości wirowania: bez wirowania, 600, 800, 1000,
1200, 1400 obr./min
System DualWater
Acquastop
Równomierne rozłożenie załadunku
Automatyczne dostosowanie parametrów prania do
wielkości załadunku

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Wyświetlacz: wskaźnik czasu, opóźniony start,
sugerowana wielkość załadunku, status cyklu prania
Opcje: opóźniony start do 24 godz., FlexiTime, pranie
wstępne, dodatkowe płukanie, brak wirowania, łatwe
prasowanie, intensywny, pranie na zimno, wstrzymanie
płukania
Prędkości wirowania: bez wirowania, 500, 600, 800,
1000, 1200 obr./min
System DualWater
Równomierne rozłożenie załadunku
Automatyczne dostosowanie parametrów prania do
wielkości załadunku

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Wyświetlacz: wskaźnik czasu, opóźniony start,
sugerowana wielkość załadunku, status cyklu prania
Opcje: opóźniony start do 24 godz., FlexiTime, pranie
wstępne, dodatkowe płukanie, brak wirowania, łatwe
prasowanie, intensywny, pranie na zimno, suszenie
Prędkości wirowania: bez wirowania, 600, 800, 1000,
1200, 1400 obr./min
System samoczyszczenia
Acquastop
Równomierne rozłożenie załadunku
Automatyczne dostosowanie parametrów prania do
wielkości załadunku

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY
Wyświetlacz: wskaźnik czasu, opóźniony start,
sugerowana wielkość załadunku, status cyklu prania
Opcje: opóźniony start do 24 godz., FlexiTime, pranie
wstępne, dodatkowe płukanie, brak wirowania, łatwe
prasowanie, intensywny, pranie na zimno, wstrzymanie
płukania
Prędkości wirowania: bez wirowania, 600, 800, 1000,
1200, 1400 obr./min
Aquastop
Równomierne rozłożenie załadunku
Automatyczne dostosowanie parametrów prania do
wielkości załadunku

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada przycisków
Zabezpieczenie przed zalaniem
System przeciwdziałający pienieniu się

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada przycisków
Zabezpieczenie przed zalaniem
System przeciwdziałający pienieniu się

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada przycisków
Zabezpieczenie przed zalaniem
System przeciwdziałający pienieniu się

BEZPIECZEŃSTWO
Blokada przycisków
Zabezpieczenie przed zalaniem
System przeciwdziałający pienieniu się

KONSTRUKCJA
Wielkość załadunku prania: 7 kg
Bęben ze stali nierdzewnej
Zbiornik polipropylenowy
Średnica drzwi: 30 cm
Kąt otwarcia drzwi: 180°
Łatwy dostęp do filtra

KONSTRUKCJA
Wielkość załadunku prania: 7 kg
Bęben ze stali nierdzewnej
Zbiornik polipropylenowy
Średnica drzwi: 30 cm
Kąt otwarcia drzwi: 180°
Łatwy dostęp do filtra

KONSTRUKCJA
Wielkość załadunku prania: 7 kg
Wielkość załadunku suszenia: 4 kg
Bęben ze stali nierdzewnej
Zbiornik polipropylenowy
Średnica drzwi: 30 cm
Kąt otwarcia drzwi: 180°
Łatwy dostęp do filtra

KONSTRUKCJA
Wielkość załadunku prania: 7 kg
Bęben ze stali nierdzewnej
Zbiornik polipropylenowy
Średnica drzwi: 30 cm
Kąt otwarcia drzwi: 110°
Łatwy dostęp do filtra

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A++
Klasa efektywności prania: A
Klasa efektywności wirowania: B
Maksymalna prędkość wirowania 1400 obr./min
Poziom hałasu (pranie): 59 dB(A)
Poziom hałasu (wirowanie): 78 dB(A)
Zużycie energii podczas prania: 1,03 kW/cykl
Zużycie wody podczas prania: 47 l/cykl
Roczne zużycie energii podczas prania: 193 kWh
Roczne zużycie wody podczas prania: 10340 l
Moc przyłączeniowa: 2,20 kW
Zabezpieczenie: 10 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A++
Klasa efektywności prania: A
Klasa efektywności wirowania: C
Maksymalna prędkość wirowania 1200 obr./min
Poziom hałasu (pranie): 59 dB(A)
Poziom hałasu (wirowanie): 73 dB(A)
Zużycie energii podczas prania: 1,03 kW/cykl
Zużycie wody podczas prania: 47 l/cykl
Roczne zużycie energii podczas prania: 193 kWh
Roczne zużycie wody podczas prania: 10340 l
Moc przyłączeniowa: 2,20 kW
Zabezpieczenie: 10 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A
Czas trwania cyklu normatywnego: 400 min
Maksymalna prędkość wirowania 1400 obr./min
Poziom hałasu (pranie): 59 dB(A)
Poziom hałasu (wirowanie): 75 dB(A)
Poziom hałasu (suszenie): 61 dB(A)
Zużycie energii podczas prania: 1,19 kW/cykl
Zużycie energii podczas prania i suszenia: 5,44 kW/cykl
Zużycie wody podczas prania: 99 l/cykl
Zużycie wody podczas prania i suszenia: 103 l/cykl
Roczne zużycie energii podczas prania: 238 kWh
Roczne zużycie energii podczas prania i suszenia: 952 kWh
Roczne zużycie wody podczas prania: 9400 l
Roczne zużycie wody podczas prania i suszenia: 19800 l
Moc przyłączeniowa: 2,00 kW
Zabezpieczenie: 10 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa efektywności energetycznej: A++
Klasa efektywności prania: A
Klasa efektywności wirowania: B
Maksymalna prędkość wirowania 1400 obr./min
Poziom hałasu (pranie): 59 dB(A)
Poziom hałasu (wirowanie): 78 dB(A)
Zużycie energii podczas prania: 1,03 kW/cykl
Zużycie wody podczas prania: 47 l/cykl
Roczne zużycie energii podczas prania: 193 kWh
Roczne zużycie wody podczas prania: 10340 l
Moc przyłączeniowa: 2,20 kW
Zabezpieczenie: 10 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz

LBB14CR-2
Pralka wolnostojąca, kremowy, szerokość: 60 cm, 50’s Style

URZĄDZENIA
PRALNICZE

7

Również dostępne
SLB147-2
Biały
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ZLEWOZMYWAKI
I BATERIE

ZLEWOZMYWAKI
I BATERIE

Smeg to szeroki wybór zlewozmywaków, które łączą
w sobie funkcjonalność i unikalne wzornictwo. Dzięki
odpowiedniemu doborowi materiałów i kształtów każdy
może znaleźć rozwiązanie idealne dla siebie. W ofercie
baterii dostępne są modele w różnych wersjach
kolorystycznych oraz z wyciąganą wylewką, dzięki czemu
baterie idealnie pasują do każdego zlewozmywaka
i współgrają z pozostałymi urządzeniami.
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solidny projekt

dopracowane wykończenie
Nowe zlewozmywaki są połączeniem najaktualniejszych trendów z minimalistycznym stylem oraz
nastawieniem na łatwość użytkowania, co zostało osiągnięte dzięki wnikliwym pracom studia
projektowego Smeg.

maksymalna różnorodność

różne możliwości instalacji
Zlewozmywaki Smeg, dostępne z różnym wyposażeniem, zostały zaprojektowane tak, aby jak najlepiej wpasować się
w przestrzeń blatu kuchennego. Od pojedynczych do podwójnych mis, z lub bez kosza ociekowego.

ZLEWOZMYWAK
MONTOWANY NA
RÓWNI Z BLATEM
Możliwość zamontowania
zlewozmywaka na równi
z blatem kuchennym.

STAL NIERDZEWNA + SZKLANE DESKI

ZLEWOZMYWAK
WPUSZCZANY W BLAT
ZE STANDARDOWĄ
KRAWĘDZIĄ
Tradycyjny montaż zlewozmywaka w blacie kuchennym, idealny do każdej
przestrzeni użytkowej.

ZLEWOZMYWAK
WPUSZCZANY W BLAT
Z 1MM KRAWĘDZIĄ
Montaż zlewozmy waka
z zachowaniem krawędzi 1mm. Rodzaj montażu
odpowiedni do zlewozmywaków z niskim profilem.

ZLEWOZMYWAK
PODWIESZANY
Montaż zlewozmywaka,
który jest podwieszany do
blatu kuchennego.

STAL NIERDZEWNA Z POWŁOKĄ PVD

akcesoria
Zlewozmywaki Smeg mogą być
spersonalizowane dzięki różnego
rodzaju akcesoriom takim jak kosze
ociekowe, durszlaki oraz szklane
lub drewniane deski do krojenia,
które wpasowują się w misę zlewozmywaka i maksymalizują przestrzeń na blacie kuchennym.

KOMPOZYTOWY
ZLEWOZMYWAKI
I BATERIE

STAL NIERDZEWNA
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funkcjonalnosć i design

praktyczne rozwiązania
ZATYCZKA NA ODPŁYW
Specjalna płaska zatyczka na odpływ ze stali nierdzewnej, po zamknięciu
sprawia, że powierzchnia
zlewozmywaka staje się
płaska.

CHOWANA BATERIA
Dla kuchni, w której zlewozmywak zamontowany jest
pod oknem została przewidziana możliwość schowania baterii pod szklaną
deską.

ROZSUWANE DESKI DO
KROJENIA
Dwie szklane deski o podstawie ze stali nierdzewnej
stwarzają atrakcyjny, praktyczny i efektywny element
wykończenia kuchni tworząc całkowicie płaską
powierzchnię.

baterie

perfekcyjna kombinacja
Idealnym uzupełnieniem zlewozmywaków będą wyjątkowe pod względem wzorniczym baterie Smeg.
Dostępne są modele ze stali nierdzewnej (szczotkowanej lub polerowanej), chromowane lub kompozytowe.
Co więcej, oferujemy baterie z wyciąganą wylewką oraz z jedną lub dwoma dźwigniami, dzięki czemu
pasują idealnie do każdego zlewozmywaka, podkreślając przestrzeń kuchenną.

z szacunku do środowiska
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SYSTEM WSC

system esc

Sy s t e m W S C ( Wa t e r
Saving Cartridge) zatrzymuje dźwignię mieszacza
w połowie drogi, zapewniając tylko 50% przepływu wody, co jest wystarczające do standardowego
użytkowania.

System ESC (Energy Saving
Cartridge) to oszczędność
energii, poprzez odpowiednią regulację dopływu
zimnej i ciepłej wody.

ZLEWOZMYWAKI
I BATERIE

Wybrane modele baterii są zaprojektowane tak, aby przyczyniać się do oszczędzania energii i wody.
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UM30OT

UM34RA

UM40

Zlewozmywak podwieszany, stal nierdzewna z powłoką
PVD w kolorze mosiężnym

Zlewozmywak podwieszany, stal nierdzewna z powłoką PVD
w kolorze miedzianym

Zlewozmywak podwieszany, szczotkowana stal
nierdzewna

Charakterystyka
Grubość stali: 0,7 mm
Wymiary całkowite: 320x420 mm
Wymiary komory: 300x400 mm
Głębokość komory: 180 mm
Promień zaokrąglenia zlewozmywaka: 75 mm
Wymiary otworu: zgodnie ze wzornikiem
Instalacja w podstawę: 45 cm

Charakterystyka
Grubość stali: 0,7 mm
Wymiary całkowite: 360x420 mm
Wymiary komory: 340x400 mm
Głębokość komory: 180 mm
Promień zaokrąglenia zlewozmywaka: 75 mm
Wymiary otworu: zgodnie ze wzornikiem
Instalacja w podstawę: 45 cm

Charakterystyka
Grubość stali: 0,7 mm
Wymiary całkowite: 360x420 mm
Wymiary komory: 340x400 mm
Głębokość komory: 180 mm
Promień zaokrąglenia zlewozmywaka: 75 mm
Wymiary otworu: zgodnie ze wzornikiem
Instalacja w podstawę: 45 cm

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½, klipsy do montażu

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½, klipsy do montażu

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½, klipsy do montażu

Wyposażenie opcjonalne
CB30 – deska do krojenia, drewniana

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
DB34 – koszyk ze stali nierdzewnej
CB34 – deska do krojenia, drewniana

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
DB34 – koszyk ze stali nierdzewnej
CB34 – deska do krojenia, drewniana

Również dostępne
UM30RA

Szczotkowana stal
nierdzewna

UM34OT
Mosiężny

Również dostępne
UM34

Szczotkowana stal
nierdzewna

UM40OT
Mosiężny

UM40RA
Miedziany

ZLEWOZMYWAKI
I BATERIE

Miedziany

Również dostępne
UM30
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UM45

UM50

UM16

UM103P

11L

10I3PRA

Zlewozmywak podwieszany, szczotkowana stal
nierdzewna

Zlewozmywak podwieszany, szczotkowana stal
nierdzewna

Zlewozmywak podwieszany, szczotkowana stal
nierdzewna

Zlewozmywak podwieszany, szczotkowana stal
nierdzewna

Ociekacz wpuszczany w blat, szczotkowana stal
nierdzewna

Zlewozmywak wpuszczany w blat, stal nierdzewna z
powłoką PVD w kolorze miedzianym

Charakterystyka
Grubość stali: 0,7 mm
Wymiary całkowite: 478x427 mm
Wymiary komory: 450x400 mm
Głębokość komory: 180 mm
Promień zaokrąglenia zlewozmywaka: 75 mm
Wymiary otworu: zgodnie ze wzornikiem
Instalacja w podstawę: 60 cm

Charakterystyka
Grubość stali: 0,7 mm
Wymiary całkowite: 539x436 mm
Wymiary komory: 500x400 mm
Głębokość komory: 200 mm
Promień zaokrąglenia zlewozmywaka: 60 mm
Wymiary otworu: zgodnie ze wzornikiem
Instalacja w podstawę: 60 cm

Charakterystyka
Grubość stali: 0,7 mm
Wymiary całkowite: 185x320 mm
Wymiary komory: 165x300 mm
Głębokość komory: 180 mm
Wymiary otworu: zgodnie ze wzornikiem
Instalacja w podstawę: 45 cm

Charakterystyka
Grubość stali: 1 mm
Wymiary całkowite: ø 430 mm
Wymiary komory: ø 375 mm
Głębokość komory: 200 mm
Wymiary otworu: zgodnie ze wzornikiem
Instalacja w podstawę: 45 cm

Charakterystyka
Grubość stali: 0,7 mm
Wymiary całkowite: ø 437 mm
Wymiary komory: ø 375 mm
Głębokość komory: 26 mm
Wymiary otworu: ø 410 mm
Instalacja w podstawę: 45 cm

Charakterystyka
Grubość stali: 0,7 mm
Wymiary całkowite: ø 435 mm
Wymiary komory: ø 375 mm
Głębokość komory: 200 mm
Wymiary otworu: ø 410 mm
Instalacja w podstawę: 45 cm

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½, klipsy do montażu

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½, klipsy do montażu

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½, klipsy do montażu

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½, uszczelka, klipsy do montażu

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½, uszczelka, syfon

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½, uszczelka, klipsy do montażu

Wyposażenie opcjonalne
DB45 – koszyk ze stali nierdzewnej
CB45-1 – drewniana deska do krojenia

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
DB45 – koszyk ze stali nierdzewnej

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
HBCOL – durszlak ze stali nierdzewnej

Wyposażenie opcjonalne
DB37C – koszyk ze stali nierdzewnej
CB37C – deska do krojenia, drewniana

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
CB37C – deska do krojenia, drewniana

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
DB37C – koszyk ze stali nierdzewnej
CB37C – deska do krojenia, drewniana

Również dostępne
UM45OT

Miedziany

Również dostępne
UM103PRA
Miedziany

Również dostępne
10I3POT
Mosiężny

10I3P

Szczotkowana stal
nierdzewna

ZLEWOZMYWAKI
I BATERIE

Mosiężny

UM45RA
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VS34-P3

VS45P3OT

SP791DRA

SP7915D-2

SP792OT

Zlewozmywak wpuszczany w blat, szczotkowana stal
nierdzewna

Zlewozmywak wpuszczany w blat, stal nierdzewna
z powłoką PVD w kolorze mosiężnym

Zlewozmywak wpuszczany w blat, stal nierdzewna
z powłoką PVD w kolorze miedzianym

Zlewozmywak wpuszczany w blat, szczotkowana stal
nierdzewna

Zlewozmywak wpuszczany w blat, stal nierdzewna
z powłoką PVD w kolorze mosiężnym

Charakterystyka
Grubość stali: 0,7 mm
Wymiary całkowite: 420x500 mm
Wymiary komory: 340x400 mm
Głębokość komory: 210 mm
Wymiary otworu: 400x480 mm
Instalacja w podstawę: 45 cm
Otwór na baterię: 1

Charakterystyka
Grubość stali: 0,7 mm
Wymiary całkowite: 580x500 mm
Wymiary komory: 450x400 mm
Głębokość komory: 210 mm
Wymiary otworu: 560x480 mm
Instalacja w podstawę: 60 cm
Otwór na baterię: 1

Charakterystyka
Grubość stali: 0,7 mm
Wymiary całkowite: 790x500 mm
Wymiary komory: 340x400 mm
Głębokość komory: 210 mm
Wymiary otworu: 770x480 mm
Instalacja w podstawę: 45 cm
Bez możliwości odwrócenia
Otwór na baterię: 1

Charakterystyka
Grubość stali: 0,7 mm
Wymiary całkowite: 790x500 mm
Wymiary komór: 340x400 mm i 165x300 mm
Głębokość komór: 210 mm i 130 mm
Wymiary otworu: 770x480 mm
Instalacja w podstawę: 80 cm
Bez możliwości odwrócenia
Otwór na baterię: 1

Charakterystyka
Grubość stali: 0,7 mm
Wymiary całkowite: 790x500 mm
Wymiary komór: 340x400 mm
Głębokość komór: 210 mm
Wymiary otworu: 770x480 mm
Instalacja w podstawę: 80 cm
Otwór na baterię: 1

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½, syfon z zestawem do
podłączenia odpływu zmywarki, uszczelka, klipsy do
montażu

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½ z sitkiem, syfon z zestawem
do podłączenia odpływu zmywarki, uszczelka, klipsy do
montażu

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½, syfon z zestawem do podłączenia
odpływu zmywarki, uszczelka, klipsy do montażu

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½, syfon z zestawem do podłączenia
odpływu zmywarki, uszczelka, klipsy do montażu

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½, syfon z zestawem do podłączenia
odpływu zmywarki, uszczelka, klipsy do montażu

Wyposażenie opcjonalne
DB34 – koszyk ze stali nierdzewnej
CB34 – deska do krojenia, drewniana

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
DB45 – koszyk ze stali nierdzewnej
CB45-1 – deska do krojenia, drewniana

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
DB34 – koszyk ze stali nierdzewnej
CB34 – deska do krojenia, drewniana

Wyposażenie opcjonalne
DB34 – koszyk ze stali nierdzewnej
CB34 – deska do krojenia, drewniana
HBCOL – durszlak ze stali nierdzewnej

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
DB34 – koszyk ze stali nierdzewnej
CB34 – deska do krojenia, drewniana

Również dostępne
VS34P3RA
Miedziany

VS34P3OT
Mosiężny

Również dostępne
VS45P3RA
Miedziany

VS45-P3

Szczotkowana stal
nierdzewna,
automatyczny
korek, 2 otwory
na baterię

Również dostępne
SP791DOT

Mosiężny,
ociekacz po
prawej stronie

SP791S-2

Szczotkowana
stal nierdzewna,
ociekacz po
lewej stronie

SP791SRA

Również dostępne
SP7915DOT

SP7915SOT

SP791D-2

SP7915DRA

SP7915SRA

Mosiężny,
ociekacz po
lewej stronie

Szczotkowana
stal nierdzewna,
ociekacz po
prawej stronie

Mosiężny,
ociekacz po
prawej stronie

Miedziany,
ociekacz po
prawej stronie

Mosiężny,
ociekacz po
lewej stronie

Również dostępne
SP792RA
Miedziany

SP792-2

Szczotkowana stal
nierdzewna

Miedziany,
ociekacz po
lewej stronie

SP7915S-2

Szczotkowana
stal nierdzewna,
ociekacz po
lewej stronie

ZLEWOZMYWAKI
I BATERIE

Miedziany,
ociekacz po
lewej stronie

SP791SOT

228

229

LFT77

LFT50

LFT34

VSTR50-2

VSTR40-2

VSTR34-2

Zlewozmywak wpuszczany w blat z 1 mm krawędzią,
szczotkowana stal nierdzewna

Zlewozmywak wpuszczany w blat z 1 mm krawędzią,
szczotkowana stal nierdzewna

Zlewozmywak wpuszczany w blat z 1 mm krawędzią,
szczotkowana stal nierdzewna

Zlewozmywak podwieszany, szczotkowana stal nierdzewna

Zlewozmywak podwieszany, szczotkowana stal nierdzewna

Zlewozmywak podwieszany, szczotkowana stal nierdzewna

Charakterystyka
Grubość stali: 1 mm
Wymiary całkowite: 760x460 mm
Wymiary komory: 710x400 mm
Głębokość komory: 200 mm
Wymiary otworu: 740x440 mm
Instalacja w podstawę: 80 cm

Charakterystyka
Grubość stali: 1 mm
Wymiary całkowite: 560x460 mm
Wymiary komory: 500x400 mm
Głębokość komory: 200 mm
Wymiary otworu: 530x430 mm
Instalacja w podstawę: 60 cm

Charakterystyka
Grubość stali: 1 mm
Wymiary całkowite: 400x460 mm
Wymiary komory: 342x402 mm
Głębokość komory: 200 mm
Wymiary otworu: 370x430 mm
Instalacja w podstawę: 45 cm

Charakterystyka
Grubość stali: 1 mm
Wymiary całkowite: 440x540 mm
Wymiary komory: 400x500 mm
Głębokość komory: 200 mm
Wymiary otworu: zgodnie ze wzornikiem
Instalacja w podstawę: 60 cm

Charakterystyka
Grubość stali: 1 mm
Wymiary całkowite: 440x440 mm
Wymiary komory: 400x400 mm
Głębokość komory: 200 mm
Wymiary otworu: zgodnie ze wzornikiem
Instalacja w podstawę: 45 cm

Charakterystyka
Grubość stali: 1 mm
Wymiary całkowite: 382x442 mm
Wymiary komory: 340x400 mm
Głębokość komory: 200 mm
Wymiary otworu: zgodnie ze wzornikiem
Instalacja w podstawę: 45 cm

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½ z sitkiem, syfon z zestawem
do podłączenia odpływu zmywarki, uszczelka, klipsy do
montażu

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½ z sitkiem, uszczelka, klipsy
do montażu, syfon z zestawem do podłączenia odpływu
zmywarki

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½ z sitkiem, uszczelka, klipsy
do montażu, syfon z zestawem do podłączenia odpływu
zmywarki

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½ z sitkiem, klipsy do montażu

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½ z sitkiem, klipsy do montażu

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½ z sitkiem, klipsy do montażu

Wyposażenie opcjonalne
DB45 – koszyk ze stali nierdzewnej

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
DB34 – koszyk ze stali nierdzewnej

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
DB34 – koszyk ze stali nierdzewnej

Wyposażenie opcjonalne
Nie dotyczy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
Nie dotyczy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
DB34 - koszyk ze stali nierdzewnej
COL34 - ociekacz ze stali nierdzewnej

Również dostępne
LFT77RS

Szczotkowana stal
nierdzewna, 2 otwory
na baterię, automatyczny
korek

Również dostępne
LFT34RS

Szczotkowana stal
nierdzewna, 2 otwory
na baterię, automatyczny
korek

ZLEWOZMYWAKI
I BATERIE

Szczotkowana stal
nierdzewna, 2 otwory
na baterię, automatyczny
korek

Również dostępne
LFT50RS

230

231

LQR116F-2

LQR100F-2

LQR861F-2

LFT116D

LFT102D

LFT100D

Zlewozmywak montowany na równi z blatem,
szczotkowana stal nierdzewna

Zlewozmywak montowany na równi z blatem,
szczotkowana stal nierdzewna

Zlewozmywak montowany na równi z blatem,
szczotkowana stal nierdzewna

Zlewozmywak wpuszczany w blat z 1 mm krawędzią,
szczotkowana stal nierdzewna

Zlewozmywak wpuszczany w blat z 1 mm krawędzią,
szczotkowana stal nierdzewna

Zlewozmywak wpuszczany w blat z 1 mm krawędzią,
szczotkowana stal nierdzewna

21,5

21,5

21,5

15,6 cm

Charakterystyka
Grubość stali: 1 mm
Wymiary całkowite: 1160x500 mm
Wymiary komór: 350x400 mm
Głębokość komór: 215 mm
Wymiary otworu: 1140x480 mm
Instalacja w podstawę: 90 cm
Możliwość odwrócenia
Otwór na baterię: 2

Charakterystyka
Grubość stali: 1 mm
Wymiary całkowite: 1000x500 mm
Wymiary komór: 174x392 mm i 350x392 mm
Głębokość komór: 150 mm i 215 mm
Wymiary otworu: 980x480 mm
Instalacja w podstawę: 80 cm
Możliwość odwrócenia
Otwór na baterię: 2

Charakterystyka
Grubość stali: 1 mm
Wymiary całkowite: 860x500 mm
Wymiary komory: 350x400 mm
Głębokość komory: 215 mm
Wymiary otworu: 840x480 mm
Instalacja w podstawę: 45 cm
Możliwość odwrócenia
Otwór na baterię: 2

Charakterystyka
Grubość stali: 0,7 mm
Wymiary całkowite: 1170x510 mm
Wymiary komór: 340x400 mm
Głębokość komór: 200 mm
Wymiary otworu: 1140x480 mm
Instalacja w podstawę: 90 cm
Bez możliwości odwrócenia
Otwór na baterię: 2

Charakterystyka
Grubość stali: 0,7 mm
Wymiary całkowite: 1010x510 mm
Wymiary komór: 340x400 mm i 180x340 mm
Głębokość komór: 200 mm i 156 mm
Wymiary otworu: 980x480 mm
Instalacja w podstawę: 80 cm
Bez możliwości odwrócenia
Otwór na baterię: 2

Charakterystyka
Grubość stali: 0,7 mm
Wymiary całkowite: 1010x510 mm
Wymiary komory: 500x400 mm
Głębokość komory: 200 mm
Wymiary otworu: 980x480 mm
Instalacja w podstawę: 80 cm
Bez możliwości odwrócenia
Otwór na baterię: 2

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½ z sitkiem, syfon z zestawem
do podłączenia odpływu zmywarki, uszczelka, klipsy do
montażu, automatyczny korek

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½ z sitkiem, syfon z zestawem
do podłączenia odpływu zmywarki, uszczelka, klipsy do
montażu, automatyczny korek

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½ z sitkiem, syfon z zestawem
do podłączenia odpływu zmywarki, uszczelka, klipsy do
montażu, automatyczny korek

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½ z sitkiem, syfon z zestawem
do podłączenia odpływu zmywarki, uszczelka, klipsy do
montażu, automatyczny korek

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½ z sitkiem, syfon z zestawem
do podłączenia odpływu zmywarki, uszczelka, klipsy do
montażu, automatyczny korek

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½ z sitkiem, syfon z zestawem
do podłączenia odpływu zmywarki, uszczelka, klipsy do
montażu, automatyczny korek

Wyposażenie opcjonalne
DB34 – koszyk ze stali nierdzewnej
TLQ40 – drewniana deska do krojenia

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
DB34 – koszyk ze stali nierdzewnej
TLQ40 – drewniana deska do krojenia

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
DB34 – koszyk ze stali nierdzewnej
TLQ40 – drewniana deska do krojenia

Wyposażenie opcjonalne
COL34 - ociekacz ze stali nierdzewnej
DB34 – koszyk ze stali nierdzewnej

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
COL34 - ociekacz ze stali nierdzewnej
DB34 – koszyk ze stali nierdzewnej

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
DB34 – koszyk ze stali nierdzewnej

Również dostępne
LQR116-2

Również dostępne
LQR100-2

Również dostępne
LQR861-2

*zestaw nie zawiera baterii

*zestaw nie zawiera baterii

*zestaw nie zawiera baterii

Zlewozmywak
wpuszczany w blat

Zlewozmywak
wpuszczany w blat

Zlewozmywak wpuszczany
w blat z 1 mm krawędzią,
ociekacz po lewej stronie

Również dostępne
LFT102S

Zlewozmywak wpuszczany
w blat z 1 mm krawędzią,
ociekacz po prawej stronie

Również dostępne
LFT100S

Zlewozmywak wpuszczany
w blat z 1 mm krawędzią,
ociekacz po lewej stronie

ZLEWOZMYWAKI
I BATERIE

Zlewozmywak
wpuszczany w blat

Również dostępne
LFT116S

232

233

LFT861D

LFT3434RS

LL2AS

VQMX79N2

VQMX60N2

Zlewozmywak wpuszczany w blat z 1 mm krawędzią,
szczotkowana stal nierdzewna

Zlewozmywak wpuszczany w blat z 1 mm krawędzią,
szczotkowana stal nierdzewna

Zlewozmywak wpuszczany w blat, szczotkowana stal
nierdzewna

Zlewozmywak wpuszczany w blat, szczotkowana stal
nierdzewna

Zlewozmywak wpuszczany w blat, szczotkowana stal
nierdzewna

24,2 cm

24,2 cm

Charakterystyka
Grubość stali: 0,7 mm
Wymiary całkowite: 870x510 mm
Wymiary komory: 340x400 mm
Głębokość komory: 200 mm
Wymiary otworu: 840x480 mm
Instalacja w podstawę: 45 cm
Bez możliwości odwrócenia
Otwór na baterię: 2

Charakterystyka
Grubość stali: 1 mm
Wymiary całkowite: 792x510 mm
Wymiary komór: 342x402 mm
Głębokość komór: 200 mm
Wymiary otworu: 770x490 mm
Instalacja w podstawę: 80 cm
Otwór na baterię: 2

Charakterystyka
Grubość stali: 0,7 mm
Wymiary całkowite: 830x830 mm
Wymiary komór: 300x400 mm
Głębokość komór: 210 mm
Wymiary otworu: zgodnie ze wzornikiem
Instalacja w podstawę: 90 cm
Bez możliwości odwrócenia
Otwór na baterię: 1

Charakterystyka
Grubość stali: 1 mm
Wymiary całkowite: 790x500 mm
Wymiary komory: 730x330 mm
Głębokość komory: 242 mm
Wymiary otworu: 770x480 mm
Instalacja w podstawę: 90 cm
Bez możliwości odwrócenia
Otwór na baterię: 2

Charakterystyka
Grubość stali: 0,7 mm
Wymiary całkowite: 570x500 mm
Wymiary komór: 510x330 mm
Głębokość komór: 242 mm
Wymiary otworu: 550x480 mm
Instalacja w podstawę: 60 cm
Bez możliwości odwrócenia
Otwór na baterię: 2

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½ z sitkiem, syfon z zestawem
do podłączenia odpływu zmywarki, uszczelka, klipsy do
montażu, automatyczny korek

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½ z sitkiem, syfon z zestawem
do podłączenia odpływu zmywarki, uszczelka, klipsy do
montażu, automatyczny korek

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½ z sitkiem, syfon z zestawem
do podłączenia odpływu zmywarki, uszczelka, klipsy do
montażu

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½ z sitkiem, syfon z zestawem
do podłączenia odpływu zmywarki, uszczelka, klipsy do
montażu, bateria teleskopowa, dwie szklane deski
w kolorze czarnym

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½ z sitkiem, syfon z zestawem
do podłączenia odpływu zmywarki, uszczelka, klipsy do
montażu, bateria teleskopowa, dwie szklane deski
w kolorze czarnym

Wyposażenie opcjonalne
COL34 - ociekacz ze stali nierdzewnej

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
DB34 – koszyk ze stali nierdzewnej

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
CB30 – drewniana deska do krojenia

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
Nie dotyczy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
Nie dotyczy

Również dostępne
LFT861S

Zlewozmywak
wpuszczany w blat,
ociekacz po prawej
stronie

ZLEWOZMYWAKI
I BATERIE

Zlewozmywak
wpuszczany w blat z 1 mm
krawędzią, ociekacz po
lewej stronie

Również dostępne
LL2AD

234

235

LSX150CN

LSX116CB

LSX862CN

LZ791CT

LZ861A2

LZ862RA

Zlewozmywak wpuszczany w blat, extra czarny

Zlewozmywak wpuszczany w blat, extra biały

Zlewozmywak wpuszczany w blat, extra czarny

Zlewozmywak wpuszczany w blat, tytanowy

Zlewozmywak wpuszczany w blat, antracytowy

Zlewozmywak wpuszczany w blat, miedziany

Charakterystyka
Wymiary całkowite: 1000x510 mm
Wymiary komory: 478x420 mm
Głębokość komory: 210 mm
Wymiary otworu: 980x480 mm
Instalacja w podstawę: 45 cm
Możliwość odwrócenia
Otwór na baterię: zgodnie ze wzornikiem

Charakterystyka
Wymiary całkowite: 1160x510 mm
Wymiary komór: 325x420 mm
Głębokość komór: 210 mm
Wymiary otworu: 1140x480 mm
Instalacja w podstawę: 80 cm
Możliwość odwrócenia
Otwór na baterię: zgodnie ze wzornikiem

Charakterystyka
Wymiary całkowite: 860x510 mm
Wymiary komór: 365x420 mm
Głębokość komór: 210 mm
Wymiary otworu: 840x480 mm
Instalacja w podstawę: 90 cm
Otwór na baterię: zgodnie ze wzornikiem

Charakterystyka
Wymiary całkowite: 790x500 mm
Wymiary komory: 330x420 mm
Głębokość komory: 210 mm
Wymiary otworu: 770x480 mm
Instalacja w podstawę: 45 cm
Możliwość odwrócenia
Otwór na baterię: zgodnie ze wzornikiem

Charakterystyka
Wymiary całkowite: 860x500 mm
Wymiary komory: 330x420 mm
Głębokość komory: 210 mm
Wymiary otworu: 840x480 mm
Instalacja w podstawę: 45 cm
Możliwość odwrócenia
Otwór na baterię: zgodnie ze wzornikiem

Charakterystyka
Wymiary całkowite: 860x500 mm
Wymiary komór: 371x420 mm
Głębokość komór: 210 mm
Wymiary otworu: 840x480 mm
Instalacja w podstawę: 90 cm
Możliwość odwrócenia
Otwór na baterię: zgodnie ze wzornikiem

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½ z sitkiem, syfon z zestawem
do podłączenia odpływu zmywarki, klipsy do montażu

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½ z sitkiem, syfon z zestawem
do podłączenia odpływu zmywarki, klipsy do montażu

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½ z sitkiem, syfon z zestawem
do podłączenia odpływu zmywarki, klipsy do montażu

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½ z sitkiem, syfon z zestawem
do podłączenia odpływu zmywarki, klipsy do montażu

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½ z sitkiem, syfon z zestawem
do podłączenia odpływu zmywarki, klipsy do montażu

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½ z sitkiem, syfon z zestawem
do podłączenia odpływu zmywarki, klipsy do montażu

Wyposażenie opcjonalne
MATROL – mata do suszenia naczyń
DBSINT34 – koszyk ze stali nierdzewnej

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
DBSINT34 – koszyk ze stali nierdzewnej

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
DBSINT34 – koszyk ze stali nierdzewnej

Wyposażenie opcjonalne
DBSINT34 – koszyk ze stali nierdzewnej
CBSINT30 – drewniana deska do krojenia

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
DBSINT34 – koszyk ze stali nierdzewnej
CBSINT30 – drewniana deska do krojenia

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
DBSINT34 – koszyk ze stali nierdzewnej
CBSINT30 – drewniana deska do krojenia

Również dostępne
LSX150CB
Extra biały

Również dostępne
LSX116CN
Extra czarny

Również dostępne
LSX862CB
Extra biały

Również dostępne
LZ791B
Biały

LZ791AV
Jasny brąz

LZ791A2

Kremowy

LZ791RA
Miedziany

Również dostępne
LZ861B
Biały

LZ861AV
Jasny brąz

LZ861CT
Tytanowy

LZ861P

Kremowy

LZ861RA
Miedziany

Również dostępne
LZ862B
Biały

LZ862AV
Jasny brąz

LZ862P
Kremowy

LZ862CT
Tytanowy

LZ862A2

Antracytowy

ZLEWOZMYWAKI
I BATERIE

Antracytowy

LZ791P

236

237

VZ79CN

VZ57CT

VZ40AV

VZUM79CB

VZUM57P

VZUM3434CT

Zlewozmywak wpuszczany w blat, extra czarny

Zlewozmywak wpuszczany w blat, tytanowy

Zlewozmywak wpuszczany w blat, jasny brąz

Zlewozmywak podwieszany, extra biały

Zlewozmywak podwieszany, kremowy

Zlewozmywak podwieszany, tytanowy

Charakterystyka
Wymiary całkowite: 790x500 mm
Wymiary komory: 720x400 mm
Głębokość komory: 210 mm
Wymiary otworu: 770x480 mm
Instalacja w podstawę: 80 cm
Otwór na baterię: zgodnie ze wzornikiem

Charakterystyka
Wymiary całkowite: 570x500 mm
Wymiary komory: 500x400 mm
Głębokość komory: 210 mm
Wymiary otworu: 550x480 mm
Instalacja w podstawę: 60 cm
Otwór na baterię: zgodnie ze wzornikiem

Charakterystyka
Wymiary całkowite: 410x500 mm
Wymiary komory: 340x400 mm
Głębokość komory: 210 mm
Wymiary otworu: 390x480 mm
Instalacja w podstawę: 45 cm
Otwór na baterię: zgodnie ze wzornikiem

Charakterystyka
Wymiary całkowite: 760x440 mm
Wymiary komory: 720x400 mm
Głębokość komory: 210 mm
Wymiary otworu: 720x400 mm
Instalacja w podstawę: 80 cm

Charakterystyka
Wymiary całkowite: 543x443 mm
Wymiary komory: 500x400 mm
Głębokość komory: 210 mm
Wymiary otworu: 500x400 mm
Instalacja w podstawę: 60 cm

Charakterystyka
Wymiary całkowite: 763x438 mm
Wymiary komór: 343x395 mm
Głębokość komór: 220 mm
Wymiary otworu: 720x395 mm
Instalacja w podstawę: 80 cm

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½ z sitkiem, syfon z zestawem
do podłączenia odpływu zmywarki, klipsy do montażu

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½ z sitkiem, syfon z zestawem
do podłączenia odpływu zmywarki, klipsy do montażu

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½ z sitkiem, syfon z zestawem
do podłączenia odpływu zmywarki, klipsy do montażu

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½ z sitkiem, klipsy do montażu

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½ z sitkiem, klipsy do montażu

Wyposażenie standardowe
Zawór mimośrodowy 3 “½ z sitkiem, syfon z zestawem
do podłączenia odpływu zmywarki, klipsy do montażu

Wyposażenie opcjonalne
DBSINT34 - koszyk ze stali nierdzewnej
CBSINT30 – drewniana deska do krojenia

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
CBSINT30 – drewniana deska do krojenia

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
CBSINT30 – drewniana deska do krojenia

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
DBSINT34 – koszyk ze stali nierdzewnej

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
DBSINT34 – koszyk ze stali nierdzewnej

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
DBSINT34 – koszyk ze stali nierdzewnej
CBSINT30 – drewniana deska do krojenia

Również dostępne
VZ79CB

Extra biały

VZ79B
Biały

Również dostępne
VZ57CB

Extra biały

VZ57B
Biały

Również dostępne
VZ40CB

Extra biały

VZ79P

VZ79AV

VZ57P

VZ57AV

VZ40P

VZ79CT

VZ79N

VZ57CN

VZ57N

VZ40CN

Kremowy

Czarny

Kremowy

Extra czarny

Jasny brąz

Czarny

Kremowy

Extra czarny

Biały

VZ40CT

Tytanowy

VZ40N
Czarny

Również dostępne
VZUM79B
Biały

VZUM79P
Kremowy

Również dostępne
VZUM57CB
Extra biały

VZUM57B
Biały

Również dostępne
VZUM3434CB
Extra biały

VZUM3434B
Biały

VZUM79AV

VZUM79CT

VZUM57AV

VZUM57CT

VZUM3434P

VZUM3434AV

VZUM79CN

VZUM79N

VZUM57CN

VZUM57N

VZUM3434CN

VZUM3434N

Jasny brąz

Extra czarny

Tytanowy

Czarny

Jasny brąz

Extra czarny

Tytanowy

Czarny

Kremowy

Extra czarny

Jasny brąz

Czarny

ZLEWOZMYWAKI
I BATERIE

Tytanowy

Jasny brąz

VZ40B
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MDQ5-CSP

MFQ6-IS2

MFQ7-IS2

MFQ8-CSP

M16CSP

MID1CR

Bateria zlewozmywakowa, satynowana stal nierdzewna

Bateria zlewozmywakowa, satynowana stal nierdzewna

Bateria zlewozmywakowa, satynowana stal nierdzewna

Bateria zlewozmywakowa, satynowana stal nierdzewna

Bateria zlewozmywakowa, satynowana stal nierdzewna

Bateria zlewozmywakowa, chromowana stal

CHARAKTERYSTYKA
Pojedyncza dźwignia mieszacza
120° obrotu wylewki
Wyciągana wylewka z perlatorem natrysku

CHARAKTERYSTYKA
Pojedyncza dźwignia mieszacza
360° obrotu wylewki, z perlatorem natrysku

CHARAKTERYSTYKA
Pojedyncza dźwignia mieszacza
120° obrotu wylewki, z perlatorem natrysku

CHARAKTERYSTYKA
Pojedyncza dźwignia mieszacza
360° obrotu wylewki, z perlatorem natrysku

CHARAKTERYSTYKA
Pojedyncza dźwignia mieszacza
360° obrotu wylewki, z perlatorem natrysku

CHARAKTERYSTYKA
Pojedyncza dźwignia mieszacza
180° obrotu wylewki
Wyciągana wylewka z perlatorem natrysku

Również dostępne
MDQ5-CR

Również dostępne
MFQ6-CR

Również dostępne
MFQ7-CR

Również dostępne
MFQ8-CR

Również dostępne
M16CR

MID2CR

MI4CR

MD12-CR

MD13CR2

MT0

ME5CR2

Bateria zlewozmywakowa, chromowana stal

Bateria zlewozmywakowa, chromowana stal

Bateria zlewozmywakowa, chromowana stal

Bateria zlewozmywakowa, chromowana stal

Bateria zlewozmywakowa, teleskopowa, chromowana stal

Bateria zlewozmywakowa, teleskopowa, chromowana stal

CHARAKTERYSTYKA
Pojedyncza dźwignia mieszacza
180° obrotu wylewki
Wyciągana wylewka z perlatorem natrysku

CHARAKTERYSTYKA
Pojedyncza dźwignia mieszacza
180° obrotu wylewki, z perlatorem natrysku

CHARAKTERYSTYKA
Pojedyncza dźwignia mieszacza
120° obrotu wylewki
Wyciągana wylewka z perlatorem natrysku

CHARAKTERYSTYKA
Pojedyncza dźwignia mieszacza
170° obrotu wylewki
Wyciągana wylewka z perlatorem natrysku

Chromowana stal

Chromowana stal

Chromowana stal

Chromowana stal

CHARAKTERYSTYKA
Pojedyncza dźwignia mieszacza
360° obrotu wylewki, z perlatorem natrysku
Dźwignia mieszacza instalowana osobno

CHARAKTERYSTYKA
Pojedyncza dźwignia mieszacza
360° obrotu wylewki, z perlatorem natrysku
Dźwignia mieszacza instalowana osobno

ZLEWOZMYWAKI
I BATERIE

Chromowana stal

240

241

MIDR55CR

MID5CR

MM21-CR

MIDR7O-2

MIR6RA-2

MIR8P

Bateria zlewozmywakowa, chromowana stal, wysokość: 48 cm

Bateria zlewozmywakowa, chromowana stal, wysokość: 55 cm

Bateria zlewozmywakowa, chromowana stal

Bateria zlewozmywakowa, mosiężny

Bateria zlewozmywakowa, miedziany

Bateria zlewozmywakowa, kremowy

CHARAKTERYSTYKA
Pojedyncza dźwignia mieszacza
180° obrotu wylewki
Wyciągana wylewka z perlatorem natrysku

CHARAKTERYSTYKA
WZORNICTWO
/ OBSŁUGA
Pojedyncza dźwignia mieszacza
180° obrotu wylewki
Wyciągana wylewka z perlatorem natrysku

CHARAKTERYSTYKA
Pojedyncza dźwignia mieszacza
360° obrotu wylewki

CHARAKTERYSTYKA
Pojedyncza dźwignia mieszacza
360° obrotu wylewki
Wyciągana wylewka z perlatorem natrysku
Również dostępne
MIDR7RA-2
Miedziany

CHARAKTERYSTYKA
Pojedyncza dźwignia mieszacza
360° obrotu wylewki, z perlatorem natrysku

MIDR7CR-2
Chromowana
stal

Również dostępne
MIR6O-2
Mosiężny

CHARAKTERYSTYKA
Osobny zawór dla zimnej i ciepłej wody
360° obrotu wylewki, z perlatorem natrysku

MIR6P-2
Kremowy

Również dostępne
MIR8O

Mosiężny

MIR8RA

Miedziany

MIR8CR

Chromowana
stal

MAP77OT

MICOR9OT

MCO23-CR

MC18B

MD5P

MF8A2

Bateria zlewozmywakowa, mosiężny

Bateria zlewozmywakowa, mosiężny

Bateria zlewozmywakowa, chromowana stal

Bateria zlewozmywakowa, biały

Bateria zlewozmywakowa, kremowy

Bateria zlewozmywakowa, antracytowy

CHARAKTERYSTYKA
Pojedyncza dźwignia mieszacza
180° obrotu wylewki, z perlatorem natrysku

CHARAKTERYSTYKA
Pojedyncza dźwignia mieszacza
360° obrotu wylewki

CHARAKTERYSTYKA
Pojedyncza dźwignia mieszacza
Obrotowa wylewka

Również dostępne
MC18P

MC18AV

MC18T

MC18AL

MC18A

MC18N

Kremowy

Tytanowy

Antracytowy
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CHARAKTERYSTYKA
Pojedyncza dźwignia mieszacza
180° obrotu wylewki, z perlatorem natrysku

Jasny brąz

Aluminiowy

Czarny

Również dostępne
MD5AV

Jasny brąz

MD5A

Antracytowy

CHARAKTERYSTYKA
Pojedyncza dźwignia mieszacza
360° obrotu wylewki
MD5RA

Miedziany

Również dostępne
MF8P2

Kremowy

MF8RA2

Miedziany

MF8AV2

Jasny brąz

ZLEWOZMYWAKI
I BATERIE

CHARAKTERYSTYKA
Podwójna dźwignia mieszacza
Obrotowa wylewka
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GT1T-2

GT1P-2

GT1TV

PPR2

PPR9

PALPZ

Prowadnice teleskopowe

Prowadnice teleskopowe

Prowadnice teleskopowe

Kamień do pizzy

Kamień do pizzy

Łopata do pizzy

CHARAKTERYSTYKA
Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem,
1-poziomowe
Pasują do piekarników elektrycznych z funkcją pary
i piekarników elektrycznych z funkcją mikrofali

CHARAKTERYSTYKA
Kamień do pizzy wykonany z materiału ogniotrwałego
Wymiary: 420x375x18 mm
Nie pasuje do urządzeń kompaktowych (45 oraz 38 cm)

CHARAKTERYSTYKA
Kamień do pizzy wykonany z materiału ogniotrwałego
Wymiary: 640x375x23 mm
Pasuje do kuchni wolnostojących z piekarnikami
o szerokości 90 cm

CHARAKTERYSTYKA
Łopata do pizzy z uchwytem
Wymiary: 315x316 mm (495 mm z uchwytem)

GT1PV

BNP608T

BN640

KITPLATE

KITMP38

MMC745PO

Prowadnice teleskopowe

Blacha teflonowa

Blacha emaliowana

Forma do pizzy

Akcesorium do kuchenek mikrofalowych

Zestaw pokręteł Cortina

CHARAKTERYSTYKA
Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem,
1-poziomowe
Pasują do piekarników elektrycznych z funkcją pary
i piekarników elektrycznych z funkcją mikrofali

CHARAKTERYSTYKA
Blacha wykonana z teflonu, głębokość: 8 mm

CHARAKTERYSTYKA
Blacha emaliowana, głębokość: 40 mm

CHARAKTERYSTYKA
Okrągła forma do pieczenia pizzy
Pasuje do kuchenek mikrofalowych MP6322X oraz MP122...

CHARAKTERYSTYKA
Listwa do zmiany wysokości kuchenki mikrofalowej z 39 cm
na 38 cm
Pasuje do kuchenek mikrofalowych MP6322X oraz MP122...

CHARAKTERYSTYKA
Zestaw pokręteł Cortina w kolorze kremowym (podkładki
pokręteł i przyciski w kolorze mosiężnym)
Pasuje do ekspresu do kawy CMS8451...

BN620-1

BVG

PRTX

MMC745AO

TPK

WOKGHU

Blacha emaliowana

Szklana taca z rusztem

Kamień do pizzy

Zestaw pokręteł Cortina

Grill Teppanyaki

Żeliwna podstawka na WOK

CHARAKTERYSTYKA
Blacha emaliowana, głębokość: 20 mm
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CHARAKTERYSTYKA
Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem,
1-poziomowe
Pasują do piekarników elektrycznych 60 cm

CHARAKTERYSTYKA
Szklana taca z rusztem, głębokość: 40 mm

CHARAKTERYSTYKA
Okrągły kamień do pizzy wykonany z materiału
ogniotrwałego
Wymiary: ø 350 mm
Nie pasuje do urządzeń kompaktowych (45 oraz 38 cm)

CHARAKTERYSTYKA
Zestaw pokręteł Cortina w kolorze antracytowym
(podkładki pokręteł i przyciski w kolorze mosiężnym)
Pasuje do ekspresu do kawy CMS8451...

CHARAKTERYSTYKA
Grill Teppanyaki wykonany ze stali nierdzewnej
Wymiary: 55x265x325 mm (z uchwytami)
Pasuje do płyt indukcyjnych

CHARAKTERYSTYKA
Żeliwna podstawka na WOK
Pasuje do płyt gazowych i kuchni wolnostojących
z żeliwnymi rusztami

AKCESORIA

CHARAKTERYSTYKA
Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem,
1-poziomowe
Pasują do piekarników elektrycznych 60 cm
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LGPGF-1

BB3679

TPKX

KITC9X9-1

KIT1TR41N

KIT1TR41X

Listwa łącząca

Grill żeliwny

Grill Teppanyaki

Panel ścienny

Panel ścienny

Panel ścienny

CHARAKTERYSTYKA
Grill Teppanyaki wykonany ze stali nierdzewnej
Wymiary: 99x264x575 mm (z uchwytami)
Pasuje do płyt gazowych i kuchni wolnostojących 90 cm

CHARAKTERYSTYKA
Stal nierdzewna
Wymiary: 750x896x42 mm
Pasuje do kuchni wolnostojących z kolekcji Portofino
o szerokości 90 cm

CHARAKTERYSTYKA
Czarny
Wymiary: 750x1095x40 mm
Pasuje do kuchni wolnostojących z kolekcji Victoria
o szerokości 110 cm

CHARAKTERYSTYKA
Stal nierdzewna
Wymiary: 750x1095x40 mm
Pasuje do kuchni wolnostojących z kolekcji Victoria
o szerokości 110 cm

BGTR9

BGTR4110

TPKTR9

KIT1TR9N

KIT1TR9X

KITLOGOOT

Grill żeliwny

Grill żeliwny

Grill Teppanyaki

Panel ścienny

Panel ścienny

Logo Smeg

CHARAKTERYSTYKA
Grill żeliwny
Wymiary: 51x287x514 mm
Pasuje do kuchni wolnostojącej z płytą gazową 90 cm
z kolekcji Victoria

CHARAKTERYSTYKA
Grill żeliwny
Wymiary: 51x267x514 mm
Pasuje do kuchni wolnostojącej z płytą gazową 110 cm
z kolekcji Victoria

CHARAKTERYSTYKA
Grill Teppanyaki wykonany ze stali nierdzewnej i żeliwa
Wymiary: 50x290x514 mm
Pasuje do kuchni wolnostojących z płytą gazową
o szerokości 90 cm

CHARAKTERYSTYKA
Czarny
Wymiary: 750x895x40 mm
Pasuje do kuchni wolnostojących z kolekcji Victoria
o szerokości 90 cm

CHARAKTERYSTYKA
Stal nierdzewna
Wymiary: 750x895x40 mm
Pasuje do kuchni wolnostojących z kolekcji Victoria
o szerokości 90 cm

CHARAKTERYSTYKA
Logo Smeg w kolorze mosiężnym
Pasuje do okapów: KC16..., KCI19..., KC19...

TPKTR

SPG110NE

SPG110P

KITLOGOCR

KITLOGOAS

KITKCO-2

Grill Teppanyaki

Panel ścienny

Panel ścienny

Logo Smeg

Logo Smeg

Zestaw uchwytów + logo

CHARAKTERYSTYKA
Grill Teppanyaki wykonany ze stali nierdzewnej i żeliwa
Wymiary: 50x265x514 mm
Pasuje do kuchni wolnostojących z płytą gazową
o szerokości 110 cm
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CHARAKTERYSTYKA
Grill żeliwny ze składanymi uchwytami
Wymiary: 81x206x428 mm (z uchwytami)
Pasuje do płyt gazowych o szerokości 60, 70, 90 cm

CHARAKTERYSTYKA
Czarny
Wymiary: 750x1100x21 mm
Pasuje do kuchni wolnostojących o szerokości 110 cm

CHARAKTERYSTYKA
Kremowy
Wymiary: 750x1100x21 mm
Pasuje do kuchni wolnostojących o szerokości 110 cm

CHARAKTERYSTYKA
Chromowane logo Smeg
Pasuje do okapów: KC16..., KCI19..., KC19

CHARAKTERYSTYKA
Logo Smeg w kolorze stali nierdzewnej
Pasuje do okapów: KC16..., KCI19..., KC19

CHARAKTERYSTYKA
Uchwyty + logo w kolorze mosiężnym
Zestaw pasuje do okapów: KC16..., KC19...

AKCESORIA

CHARAKTERYSTYKA
Listwa łącząca wykonana ze stali nierdzewnej
Pasuje do modeli z serii PGF3...
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KITKCS-2

KITKCX-2

KITKCS

KITSPXL

FABLK1

DB34

Zestaw uchwytów + logo

Zestaw uchwytów + logo

Zestaw uchwytów + logo

Akcesorium do montażu

Zestaw do połączenia urządzeń

Koszyk ze stali nierdzewnej

CHARAKTERYSTYKA
Uchwyty + logo w kolorze postarzanego srebra
Zestaw pasuje do okapów KCI19...

CHARAKTERYSTYKA
Akcesorium do montażu suszarki z serii DHT... na pralce
z serii WHT...

CHARAKTERYSTYKA
Zestaw do połączenia urządzeń linii FAB28 i CVB20

CHARAKTERYSTYKA
Pasuje do zlewozmywaków z komorą o szerokości 34 cm

KITKCX

KITCMNFABRD

RCGA

DB45

DBSINT34

DB37C

Zestaw uchwytów + logo

Komin do okapu

Pilot zdalnego sterowania

Koszyk ze stali nierdzewnej

Koszyk ze stali nierdzewnej

Koszyk ze stali nierdzewnej

CHARAKTERYSTYKA
Uchwyty + logo w kolorze srebrnym
Zestaw pasuje do okapów KCI19...

CHARAKTERYSTYKA
Komin do okapu KFAB75...
Dostępne modele: KITCMNFABWH (biały),
KITCMNFABCR (kremowy), KITCMNFABBL (czarny)

CHARAKTERYSTYKA
Pasuje do okapów KSEG74B oraz KSEG52B

CHARAKTERYSTYKA
Pasuje do zlewozmywaków z komorą o szerokości 45 cm

CHARAKTERYSTYKA
Pasuje do zlewozmywaków z komorą o szerokości 34 cm

CHARAKTERYSTYKA
Pasuje do zlewozmywaków z okrągłą komorą o średnicy
37 cm

RCKF

KMOFQ8

KMOFQ7

COL34

HBCOL

MATROL

Pilot zdalnego sterowania

Zestaw uchwytów

Zestaw uchwytów

Ociekacz ze stali nierdzewnej

Durszlak ze stali niedzewnej

Mata do suszenia naczyń

CHARAKTERYSTYKA
Pasuje do okapów KDD90VXE-2 oraz KDD60VXE-2
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CHARAKTERYSTYKA
Uchwyty + logo w kolorze srebrnym
Zestaw pasuje do okapów: KC16..., KC19...

CHARAKTERYSTYKA
Uchwyty Coloniale w kolorze mosiężnym do modeli
FQ60CPO oraz FQ60CAO

CHARAKTERYSTYKA
Uchwyty Cortina w kolorze mosiężnym do modeli
FQ60CPO oraz FQ60CAO

CHARAKTERYSTYKA
Pasuje do zlewozmywaków z komorą o szerokości 34 cm

CHARAKTERYSTYKA
Pasuje do zlewozmywaków z 1/2 komory

CHARAKTERYSTYKA
Stal nierdzewna
Wymiary: 335x405 mm

AKCESORIA

CHARAKTERYSTYKA
Uchwyty + logo w kolorze postarzanego srebra
Zestaw pasuje do okapów: KC16..., KC19...
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CB30

CB34

CB45-1

STEELPOLISH2

GRILLCLEAN2

GLASSCLEAN2

Drewniana deska do krojenia

Drewniana deska do krojenia

Drewniana deska do krojenia

Środek czyszczący

Środek czyszczący

Środek czyszczący

CHARAKTERYSTYKA
Pasuje do zlewozmywaków z komorą o szerokości 45 cm

CHARAKTERYSTYKA
Środek do polerowania stali nierdzewnej
Pojemność: 250 ml

CHARAKTERYSTYKA
Środek do polerowania grilla
Pojemność: 250 ml

CHARAKTERYSTYKA
Środek do czyszczenia płyt indukcyjnych oraz ceramicznych
Pojemność: 500 ml

CBSINT30

CB37C

TLQ40

STEELCLEAN2

OVENCLEAN2

MICROCLEAN2

Drewniana deska do krojenia

Drewniana deska do krojenia

Drewniana deska do krojenia

Środek czyszczący

Środek czyszczący

Środek czyszczący

CHARAKTERYSTYKA
Pasuje do zlewozmywaków z serii LZ... i VZ...

CHARAKTERYSTYKA
Pasuje do zlewozmywaków z okrągłą komorą o średnicy
37,5 cm

CHARAKTERYSTYKA
Pasuje do zlewozmywaków z komorą o szerokości 45 cm

CHARAKTERYSTYKA
Środek do czyszczenia stali nierdzewnej
Pojemność: 500 ml

CHARAKTERYSTYKA
Środek do czyszczenia piekarników
Pojemność: 500 ml

CHARAKTERYSTYKA
Środek do czyszczenia kuchenek mikrofalowych
Pojemność: 500 ml

KITPOPUP

KITDSQ

KITDS

DESCALER2

REFCLEAN2

DEICER2

Zestaw do podłączenia automatycznego korka

Dozownik do mydła

Dozownik do mydła

Środek do odkamieniania i odtłuszczania

Środek czyszczący

Środek do rozmrażania

CHARAKTERYSTYKA
Pasuje do zlewozmywaków LZ..., VZ..., VZUM...
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CHARAKTERYSTYKA
Pasuje do zlewozmywaków z komorą o szerokości 34 cm

CHARAKTERYSTYKA
Kwadratowy dozownik do mydła
Pasuje do zlewozmywaków z serii VZ..., VZUM...

CHARAKTERYSTYKA
Okrągły dozownik do mydła
Pasuje do zlewozmywaków z serii LZ..., VZ..., VZUM...

CHARAKTERYSTYKA
Środek do odkamieniania i odtłuszczania zmywarek i pralek

CHARAKTERYSTYKA
Środek do czyszczenia chłodziarek
Pojemność: 500 ml

CHARAKTERYSTYKA
Środek do rozmrażania chłodziarek i zamrażarek
Pojemność: 500 ml

AKCESORIA

CHARAKTERYSTYKA
Pasuje do zlewozmywaków z komorą o szerokości 30 cm
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PIEKARNIKI ELEKTRYCZNE

SFP9395X1

SF9315XR, SF9310XR, SF9800PRO

SFP6395XE, SF6395XE, SFP6390XE, SF6390..., SF6381...,
SFP6925..., SF6922..., SF6905..., SFP750..., SF750..., SFP805...,
SF855..., SFT805PO, SF800...

URZĄDZENIA KOMPAKTOWE

CR329X

CPS315X, CPR315X, CP315X, CPR915..., CPR715..., CPR815...

PŁYTY KUCHENNE

CMS6451X, CMS8451...

PV395LCN

PV375CN

PV364LCN

PGF95-4

PGF75-4

PGF64-4

SCHEMATY
MONTAŻOWE

SF4395VCX1, SF4390VCX1, SF4390VX1, SF4395MCX, SF4390MCX, SFP4390XPZ, SF4390MX, SF4309MX, SF4920..., SF4750..., SF4800...

CVI318...
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MP6322X, MP822PO
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SE70SGH-5

SER60SGH3

SRV864…

PM3912WLD

PM3721WLD

SR975...

SR964…

SR775…

PM3621WLD

SI364B, PI964…, PI764…

SIM693…

SR764...

SRV896…

SRV876…

SIM662…

SIM631WLD

SI5952B

SCHEMATY
MONTAŻOWE

SE775GH5
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SIM592D-1

SIM592B

SI5643B

P775…

P764...

SIM562B

SIM580B

SIM570B

P875…

P864…

SE395…

SIM562B

SIM561B

SI5643D

SE385EMTB

SE384…

SE364…, SE363ETB

SCHEMATY
MONTAŻOWE

SIH5935B
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KUCHNIE WOLNOSTOJĄCE

PGF30F

LGPGF

A5-8

A4-8

A3-81

SI5322B

SE332EB

PX375L

A2-8, A2BL-8

A1A-9

C9IMX9

PX375

PX364L

CPF9…

TR4110…

TR93…

SCHEMATY
MONTAŻOWE

PGF30B, PGF30T-1, PGF32I-1, PGF32C, PGF32G, PGF31G-1
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KUCHNIE WOLNOSTOJĄCE

TR90…

TR62..., TR60...

CC9…

CO68…

KI90CE

KIR37XE

KCI19…

KD150XE

KD100…

KD90…

KD70XE

KAT120HXE, KAT900HXE, KAT700HXE, KAT600HXE

KQ45XE

SCHEMATY
MONTAŻOWE

OKAPY KUCHENNE

KI905NXE2
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KIV90XE

KI90XE
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KPF9…

KT110…, KTR110XE

KS89…

KS59…

KDD90VXE-2

KT90…, KTR90XE

KFAB75…

KC19…

KDD60VXE-2

KSEG120XE-2

KSEG90...

KCM900POE

KSGT74B

KSGT56B

KSEG78PXE, KSEG58PXE

SCHEMATY
MONTAŻOWE

KR37XE

Schemat nie uwzględnia ram drewnianych, które muszą zostać
wykonane przez producenta mebli.
KC16…

262

KCL900POE
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CHŁODNICTWO

KSG52B

KSEG73XE, KSEG55XE

C7280NLD2P, C7280NEP

C3170FP

S7298CFD2P, S7323LFLD2P, S7220FND2P

KSEG7XE, KSEG5XE

KSET900..., KSET600...

KSET61E

SD7185CSD2P, SD7205SLD2P

U3C080P, U3L080P, U3F082P

CVI338…

CVF338…

CVF318…

FA390…

SCHEMATY
MONTAŻOWE

KSG74B

KSET66E
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FA63XBI, SBS63...

FQ75XPED

FQ60CPO, FQ60CAO

FAB50…

FAB32…

FQ60…

FQ55…

FT41BXE

FAB30…

FAB28…

FAB10…

FQ960…

FA8003…

SBS8004…

FAB5…

SCHEMATY
MONTAŻOWE

FA63X, SBS963…
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ZMYWARKI DO NACZYŃ

STP364…

STL7235L, STL7233L, STL7231L, STL7224L, STL7221L

STA7233L

PL7233TX

STA4526, STA4525, STA4523

LVS533XIN

STL7633L, STL7621L

ST733TL-2

ST868TL-2

LVS43TXIN

ST2FAB…

LVFAB…

WHT1114LSIN

WHT914LSIN

Uwaga! Wymiary odnoszą sie do instalacji frontów o grubości 20 mm.
W przypadku montażu frontów grubszych należy zapoznać się
z instrukcją obsługi.
STA6539L
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STO905-1

SCHEMATY
MONTAŻOWE

URZĄDZENIA PRALNICZE

Uwaga! Wymiary odnoszą sie do instalacji frontów o grubości 20 mm.
W przypadku montażu frontów grubszych należy zapoznać się
z instrukcją obsługi.
STC75

LSTAS147, LSTA147, LSTA127
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WHT814EIN

SCHEMATY MONTAŻOWE

DHT83LIN, DHT82EIN, DHT71EIN

SLB147…, SLB127-2, LSE147

LBB14…

UM45…

UM50

UM16

UM103P...

11L

10I3P…

VS34P3…

VS45P3...

VS45-P3

SCHEMATY
MONTAŻOWE

ZLEWOZMYWAKI

UM30…
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UM34…

UM40…
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SP7915…

SP792…

VSTR50-2

VSTR40-2

VSTR34-2

LFT77

LFT77RS

LFT50

LQR116...

LQR100...

LQR861...

LFT50RS

LFT34

LFT34RS

LFT116...

LFT102...

LFT861...

SCHEMATY
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SP791…
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LL2A...

VQMX79N2

LZ862…

VZ79…

VZ57…

VQMX60N2

LSX150C...

LSX116C...

VZ40…

VZUM79…

VZUM57…

LSX862C...

LZ791...

SCHEMATY
MONTAŻOWE

LFT3434RS
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LZ861…

VZUM3434…
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BATERIE

MFQ6…

MFQ7…

MD13CR2

MT0

ME5CR2

MID2CR

MI4CR

MD12-CR

MIDR55CR

MID5CR

MM21-CR

MFQ8…

M16…

MID1CR

MAP77OT

MICOR9OT

MCO23-CR

SCHEMATY
MONTAŻOWE

MDQ5…
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SCHEMATY MONTAŻOWE

PIKTOGRAMY

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
PIKTOGRAM

NAZWA

A+++

Klasa efektywności energetycznej mierzona od A+++ do D w zależności
od grupy produktów.

Powłoka zapobiegająca
powstawaniu odcisków
palców

W większości naszych urządzeń stosowana jest, przy użyciu specjalnej
technologii, powłoka zapobiegająca pozostawianiu odcisków palców na
powierzchni stali nierdzewnej.

Sterowanie dotykowe Touch
Control

Wybrane modele naszych urządzeń posiadają panele dotykowe, co
stanowi komfort użytkowania i jest bardzo łatwe w utrzymaniu czystości.

Wyświetlacz TFT

Wybrane urządzenia zostały wyposażone w czarno-biały wyświetlacz TFT
EasyGuide, który pozwala na wybranie funkcji przez dotknięcie wyświetlacza opuszką palca.

Wyświetlacz LCD

W celu optymalizacji wydajności oraz uproszczenia codziennej obsługi,
wybrane urządzenia zostały wyposażone w przejrzysty wyświetlacz LCD,
przedstawiający wybrane funkcje oraz stan pracy.

Wyświetlacz LED

Wyświetlacz przedstawiający wybrane funkcje oraz stan pracy.

ECO-logic

Opcja Eco logic ogranicza całkowite zużycie energii do 3 kW, umożliwia
to używanie płyty oraz innych urządzeń w tym samym czasie.

Blokada bezpieczeństwa

W momencie uruchomienia zabezpieczenia, wszystkie funkcje i programy
zostają zablokowane, zapewniając całkowite bezpieczeństwo dzieciom.

4Kg

MIDR7…

MIR6…

MIR8…

LCD

OPIS

DISPLAY

PIEKARNIKI ELEKTRYCZNE / URZĄDZENIA KOMPAKTOWE / KUCHNIE WOLNOSTOJĄCE

MC18…

MD5…

MF8…

NAZWA

Piekarnik elektryczny
z funkcją pary

Piekarnik ten pozwala na połączenie dwóch różnych metod
przygotowywania potraw – tradycyjnego, jak i przy użyciu pary.

Urządzenie do gotowania
na parze

Gotowanie na parze to naturalna metoda obróbki termicznej wielu różnorodnych potraw od warzyw po desery, zachowująca naturalne wartości
odżywcze i wygląd składników. To idealne rozwiązanie do gotowania bez
tłuszczu, a także do podgrzewania potraw bez ich wysuszania.

Piekarnik elektryczny
z funkcją mikrofali

Piekarnik ten pozwala na połączenie dwóch różnych metod
przygotowywania potraw – tradycyjnego, jak i przy użyciu mikrofali.

Kuchenka mikrofalowa

Kuchenki mikrofalowe pozwalają na przygotowanie potraw w najkrótszym
możliwym czasie przy jednoczesnym największym stopniu oszczędności energii.

Pojemność netto

Piktogram informuje o ilości dostępnej pojemności użytkowej w komorze
urządzenia.

Poziomy pieczenia

Jednoczesne pieczenie kilku potraw na różnych poziomach w naszych
piekarnikach elektrycznych umożliwia przygotowanie całego dania bez
mieszania się zapachów.

70 l
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OPIS

OPIS

Zewnętrzna powierzchnia nawet podczas długiego pieczenia pozostaje
zimna, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo użytkowania.

Możliwość stosowania kawy
mielonej

W ekspresie do kawy można użyć kawy mielonej lub ziarnistej z możliwością regulacji stopnia zmielenia ziaren kawy.

Funkcja „Pizza”

Wybrane piekarniki zostały wyposażone w funkcję „Pizza”, która
umożliwia przygotowanie prawdziwej, włoskiej pizzy w zaledwie
ok. 3-5 minut, w zależności od grubości ciasta.

Funkcja gorącej wody

Szybka dystrybucja gorącej wody, np. do herbaty.

Piroliza

Podczas funkcji czyszczenia piekarnik jest podgrzewany do 500°C, co
pozwala usunąć wszystkie tłuszcze i zabrudzenia. W tym czasie, dzięki
specjalnej konstrukcji drzwi, temperatura na ich zewnętrznej powierzchni
nie przekracza 55°C.

Typy kawy

Trzy opcje wielkości oraz pięć poziomów mocy kawy.

Piroliza eco

Komora piekarnika jest nagrzewana do temperatury 500°C, dzięki czemu
wszystkie zanieczyszczenia zostają usunięte. Czas trwania programu
wynosi 1,5 godziny.

Funkcja automatycznego
płukania

Za każdym razem, gdy włącza lub wyłącza się ekspres do kawy, jest on
automatycznie płukany gorącą wodą.

Czyszczenie parowe

Wybrane piekarniki zostały wyposażone w funkcję czyszczenia parowego,
która ułatwia ich konserwację. Funkcja ta umożliwia wytworzenie pary,
z niewielkiej ilości wody, potrzebnej do wyczyszczenia wewnętrznej komory.

Programowanie
automatycznego włączenia

Możliwość zaprogramowania włączenia się ekspresu o zaprogramowanej
godzinie tak, aby był od razu gotowy do użytku.

Elektroniczne sterowanie
temperaturą

Elektroniczne sterowanie temperaturą pozwala na utrzymanie stałej
temperatury we wnętrzu piekarnika. Umożliwia to przyrządzanie dań
wrażliwych na zmiany temperatury np. ciast, sufletów lub puddingów.

Tryb standy-by

Ekspres wyłączy się automatycznie po 1 godzinie, jeżeli nie będzie
używany. Czas ten może być zmieniony według indywidualnych
upodobań.

Szybkie nagrzewanie

Funkcja ta pozwala na szybkie nagrzanie piekarnika do wskazanej
temperatury (w zależności od modelu trwa to od 6 do 9 minut) dla
zwiększenia szybkości przygotowania potrawy.

Regulacja temperatury

3 poziomy ustawień temperatury.

Emalia Ever Clean

Emalia zastosowana w wewnętrznej komorze urządzenia, zdecydowanie
ułatwia utrzymanie jej w czystości. Wynika to z właściwości zastosowanej
emalii, którą cechuje słaba przyczepność tłuszczu i odporność na działanie
różnego rodzaju kwasów, pochodzących z gospodarstwa domowego.

Zimne drzwi

PŁYTY KUCHENNE
PIKTOGRAM

Wewnętrzna powierzchnia drzwi piekarnika została wykonana w całości
ze szkła, bez konieczności zastosowania jakichkolwiek śrub.
Dzięki zastosowaniu obwodowego systemu chłodzącego i wewnętrznym
szybom odbijającym ciepło, temperatura zewnętrznej powierzchni drzwi
jest utrzymywana poniżej 50°C.

NAZWA

OPIS

Ruszt żeliwny

Smeg oferuje płyty gazowe z trzema rodzajami rusztów: żeliwne,
emaliowane lub ze stali nierdzewnej.

Ultraszybki palnik

Te palniki oferują podwyższoną moc w 3 różnych konfiguracjach: palnik
z potrójnym lub podwójnym płomieniem, sterowane jednym pokrętłem.
W ofercie są też dostępne palniki z dwoma pokrętłami, które umożliwiają
elastyczne sterowanie palnikiem.

Obwodowy system
chłodzący

Innowacyjny system chłodzący pomaga chronić meble przed nadmierną
temperaturą podczas pracy urządzenia.

Gaz na szkle

Płyty typu gaz na szkle są łatwe w utrzymaniu w czystości i bardzo bezpieczne,
gdyż pod szkłem znajduje się cienka warstwa stali nierdzewnej, która jest
w stanie utrzymać strukturę nawet w przypadku uderzenia.

Prowadnice teleskopowe

Łatwo demontowane prowadnice teleskopowe ułatwiają wysunięcie
blachy z piekarnika bez potrzeby jej unoszenia. Zapewnia to maksymalne
bezpieczeństwo podczas przygotowywania potrawy.

Sterowanie suwakowe

Wybrane modele płyt indukcyjnych posiadają dotykowe sterowanie suwakowe,
które umożliwia płynny i dokładny wybór mocy.

Booster

Funkcja Booster pozwala na zagotowanie wody lub podgrzanie dowolnej
potrawy, z maksymalnym, dostępnym poziomem mocy w bardzo krótkim
czasie.

Wskaźnik czasu

Pokazuje jak długo strefa grzejna jest w użyciu.

Timer

Większość modeli płyt indukcyjnych oraz ceramicznych posiada Timer,
który programuje czas gotowania i wyłącza płytę po jego zakończeniu.

P
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Ilość szyb w drzwiach

Wewnętrzna powierzchnia
drzwi ze szkła

PIKTOGRAM

PIKTOGRAM
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Funkcja automatycznego
cappuccino

Wszystkie oferowane modele ekspresów do kawy zostały wyposażone
w funkcję automatycznego zaparzenia cappuccino, dzięki której mleko
zostaje spienione bezpośrednio do filiżanki.

Kawa ziarnista

W ekspresie do kawy można użyć kawy mielonej lub ziarnistej
z możliwością regulacji stopnia zmielenia ziaren kawy.

PIKTOGRAMY

PIKTOGRAMY
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Strefa MultiZone

Szybki start

OPIS

PIKTOGRAM

Kolekcja płyt indukcyjnych została powiększona o modele z MultiZone, gdzie
strefa grzejna posiada dokładną średnicę do umieszczenia naczynia. Płyty
zostały wyposażone w dwie prostokątne strefy grzejne, zarówno po prawej,
jak i lewej stronie, które można przekształcać w jedną dużą strefę. Każda
z tych stref automatycznie przystosowuje się do rozmiaru i położenia naczynia,
zapewniając tym samym najbardziej efektywne wykorzystanie urządzenia.
Wybranie funkcji szybkiego startu pozwoli na uzyskanie żądanej
temperatury w bardzo krótkim czasie, gdyż strefa grzejna będzie
pracowała z maksymalną dostępną mocą.

OKAPY KUCHENNE
PIKTOGRAM
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Tryb intensywny

Filtr węglowy

Filtr przeciwtłuszczowy

Szczelinowe pochłanianie
oparów
Automatyczne wyłączenie

Tryb komfort

Wskaźnik zabrudzenia filtra
węglowego
Oświetlenie LED

NAZWA

Częściowy No-Frost

Częściowy No-Frost przekłada się to na brak konieczności ręcznego
rozmrażania chłodziarki, a produkty zachowują optymalne wartości
odżywcze oraz smakowe.

MultiFlow

System MultiFlow pozwala na zachowanie świeżości przechowywanych
produktów na dłużej.

Dynamiczna cyrkulacja
powietrza

Specjalny system dynamicznej cyrkulacji powietrza pozwala na
równomierną i efektywną dystrybucję zimnego powietrza wewnątrz
komory chłodziarki.

Komora Life Plus 0°C

Komora ta jest idealna do przechowywania mięsa, ryb, nabiału i innych
szybko psujących się produktów. W specjalnych komorach chłodziarki jest
utrzymywana stała, wewnętrzna temperatura od 0° do 3°C, dzięki czemu
właściwości organoleptyczne produktów nie zmieniają się i żywność
pozostaje świeża przez kilka dni.

Active Fresh Blue Light

Innowacyjny system pozwala na dłuższe utrzymanie w świeżości owoców
i warzyw. Szuflady są oświetlone niebieskim światłem, którego właściwości
przyczyniają się do zachowania witamin i wartości odżywczych przez
dłuższy czas.

Tryb ekonomiczny

Tryb pozwalający na zmniejszenie zużycia energii oraz wody.

Powłoka antybakteryjna

W wybranych modelach zostały zastosowane materiały antybakteryjne
zawierające jony srebra, co zapewnia utrzymanie czystości na najwyższym
poziomie.

Tryb wakacyjny

Tryb wakacyjny jest szczególnie przydatny w razie dłuższej nieobecności
w domu. Pozwala wyłączyć komorę chłodziarki, a zostawić włączoną
jedynie zamrażarkę.

Automatyczne odszranianie

Wszystkie chłodziarki zostały wyposażone w system automatycznego
odszraniania komory.

Ekspresowe zamrażanie

Funkcja pozwala na obniżenie temperatury w komorze zamrażarki na
kilka godzin, po czym zamrażarka automatycznie powraca do normalnej
pracy.

Oświetlenie wnętrza LED

Wybrane modele zostały wyposażone w wewnętrzne oświetlenie
LED, które gwarantuje oszczędność energii elektrycznej i największą
efektywność.

OPIS

Tryb intensywny pozwala na uruchomienie okapu z maksymalną
wydajnością, tak aby w sposób istotny przyspieszyć niwelowanie nawet
najbardziej uporczywych zapachów powstałych podczas gotowania.
Filtr węglowy jest idealnym rozwiązaniem w usuwaniu przykrych
zapachów powstałych podczas gotowania, gdy okap pracuje w trybie
recyrkulacyjnym.
Wielowarstwowe filtry, wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium, stanowią idealne rozwiązanie w oczyszczaniu tłustych oparów powstałych
podczas gotowania.
Powietrze jest zasysane szczelinowo, dzięki czemu wzrasta wydajność
urządzenia, a maleje poziom wytwarzanego hałasu.

BACTERIA
STOP

Funkcja ta pozwala na automatyczne wyłączenie urządzenia po upływie
zaprogramowanego czasu. Proces oczyszczania powietrza przebiega
w określonym czasie, a następnie samodzielnie się wyłącza.

OPIS

Tryb komfort tworzy ciągłą cyrkulację powietrza w pomieszczeniu tak,
aby zachować je czyste przez 24 godziny non-stop.
Specjalna lampka kontrolna informuje o konieczności wymiany filtra
węglowego.
Wybrane modele zostały wyposażone w wewnętrzne oświetlenie LED,
które gwarantuje oszczędność energii elektrycznej i największą efektywność.
ZMYWARKI DO NACZYŃ
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Multizone

W zależności od potrzeb komorę Multizone można stosować jako
chłodziarkę lub zamrażarkę, wystarczy ustawić żądaną temperaturę na
elektronicznym wyświetlaczu.

No-Frost

Funkcja ta zapobiega powstawaniu szronu na przechowywanych
produktach oraz lodu w samym urządzeniu. Przekłada się to na brak
konieczności ręcznego rozmrażania urządzenia, a produkty zachowują
optymalne wartości odżywcze oraz smakowe.

NAZWA

OPIS

System planetarnego
zmywania

Nowy system zmywania wyróżnia się innowacyjnym, podwójnym
i jednoczesnym ruchem ramienia natryskowego, który zapewnia idealne
rozprowadzenie wody w całej komorze zmywarki. Prędkość obrotu
wynosi ok. 65 obr./min, zapewniając optymalne rezultaty zmywania.

System orbitalnego
zmywania

System orbitalnego zmywania składa się z podwójnego ramienia
natryskowego, które rozprowadza wodę w całej komorze zmywarki,
co znacznie zwiększa efektywność zmywania.

System zamachowego
zmywania

System zamachowego zmywania zapewnia dokładne umycie wszystkich
naczyń znajdujących się w komorze zmywarki, zapewniając przy tym
optymalny poziom zużycia wody.
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Silnik Inverter

Zastosowanie Invertera zwiększa efektywność każdego wyposażonego
w niego urządzenia, optymalizując jednocześnie zużycie energii. Ponadto
gwarantuje niezawodność.

Acquatest

Specjalny czujnik mierzy czystość wody podczas programów
automatycznych, a następnie automatycznie dopasowuje zużycie wody
i energii w zależności od wielkości załadunku.

FlexiFit

Nowy system FlexiFit, czyli montaż frontu meblowego na ruchomych
zawiasach, daje większą możliwość w wyborze optymalnego projektu
kuchni. Wysokość cokołu dolnego może wynosić od 5 do 21,5 cm.

Dual Water

Push-to-open

Wybrane modele zmywarek Smeg są wyposażone w system otwierania
drzwi push-to-open i są odpowiednie do kuchni, gdzie meble nie mają
uchwytów. Drzwi otwierają się do ok. 3 sekund po naciśnięciu górnej
części frontu meblowego.

W wybranych modelach zmywarek została przewidziana możliwość
podłączenia zarówno ciepłej, jak i zimnej wody (maksymalna temperatura
wody to 60°C). Dzięki temu rozwiązaniu jest zużywana mniejsza ilość
energii elektrycznej oraz zostaje skrócony czas zmywania.

Pojemność

Zmywarki Smeg są dostępne w wersjach mieszczących 7, 10, 12, 13 lub
14 kompletów naczyń, z możliwością elastycznego ustawienia naczyń
w komorze zmywarki.

QuickTime

Wybór opcji QuickTime wraz z jakimkolwiek programem zmywania, za
wyjątkiem namaczania, w sposób istotny skraca czas trwania procesu
zmywania. Nawet bardzo zabrudzone naczynia mogą zostać umyte
w mniej niż godzinę.

Zużycie wody

Ilość wody zużytej na jeden cykl zmywania.

FlexiZone

System pozwala na umycie niewielkiej ilości naczyń, oszczędzając przy
tym zużycie energii, wody oraz redukując czas pracy urządzenia.

Poziom głośności

Specjalna konstrukcja oraz izolacja, która została zastosowana w
zmywarkach Smeg, pozwala na ich bardzo cichą pracę. Większość
charakteryzuje niski poziom hałasu, wynoszący 39 dB(A).

FlexiTabs

Idealna funkcja FlexiTabs optymalizuje proces zmywania, przy wykorzystaniu najlepszych właściwości wielofunkcyjnych tabletek do zmywania
naczyń.

INVERTER

FLEXI
FIT

OPIS

Enersave

Na końcu etapu suszenia drzwi urządzenia otwierają się automatycznie,
pozostawiając mały otwór. Ta opcja uruchamia się podczas wszystkich
programów (oprócz tych, które nie zapewniają cyklu suszenia). Jeśli
zachodzi potrzeba można włączyć tę opcję przed startem programu.

Funkcja opóźnionego startu

Pozwala na opóźnienie startu urządzenia do 24 godzin.

Active Light

Praktyczna funkcja, która wyświetla czerwoną plamkę na podłodze
podczas pracy zmywarki. Dzięki temu drzwi zmywarki nie zostaną
przypadkowo otwarte przed zakończeniem cyklu zmywania.

FlexiDuo

Szuflada na sztućce Flexi Duo składa się z dwóch oddzielnych i ruchomych
modułów, które mogą być zdejmowane, wymieniane lub umieszczane
jeden na drugim. Pozwala to na niespotykany do tej pory komfort podczas
załadunku zmywarki.

Prowadnice ExtraGlide

URZĄDZENIA PRALNICZE
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Silnik Direct Motion

Elektroniczny system zarządzania zapewnia maksymalną wydajność dla
każdej prędkości, cichszą pracę oraz zwiększone bezpieczeństwo dla
delikatnych tkanin dzięki redukcji wibracji. Zastosowany w modelach
o ładowności 11 kg.

Silnik Inverter

Zastosowanie Invertera zwiększa efektywność każdego wyposażonego
w niego urządzenia, optymalizując jednocześnie zużycie energii. Ponadto
gwarantuje niezawodność.

Wielkość załadunku prania

Maksymalna wielkość załadunku prania.

Wielkość załadunku suszenia

Maksymalna wielkość załadunku suszenia.

Innowacyjny system ułatwiający wyładunek oraz załadunek komory zmywarki.

Średnica drzwi

Średnica otworu bębna wynosi od 30 do 40 cm, w zależności od modelu.

Prowadnice EasyGlide

System ułatwiający wyładunek oraz załadunek komory zmywarki.

Certyfikat Woolmark

Cykl prania wełnianej odzieży został potwierdzony certyfikatem
Woolmark dla odzieży przeznaczonej do prania ręcznego.

Wkładki optymalizujące
proces suszenia

Wybrane modele zmywarek zostały wyposażone w specjalne
polimerowe wkładki, które optymalizują proces suszenia.

Funkcja pary

Para jest idealna, aby rozprostować zagięcia, odświeżyć tkaniny,
zneutralizować brzydkie zapachy, usunąć zabrudzenia oraz zniszczyć
alergeny szybciej i efektywniej od prania w wodzie.

Acquastop

Zabezpieczenie wyklucza możliwość zalania pomieszczenia,
w którym znajduje się zmywarka poprzez zastosowanie specjalnego
mikroprzełącznika. Sam mikroprzełącznik natychmiast blokuje dopływ
wody do urządzenia w momencie ewentualnej awarii. Co więcej,
dodatkowy zawór elektromagnetyczny, umieszczony na przewodzie
doprowadzającym wodę, automatycznie odcina dopływ wody
w przypadku nieszczelności przewodu.

Oświetlenie wnętrza

Oświetlenie wnętrza to praktyczne rozwiązanie, które ułatwia codzienne
obowiązki.

Załadunek plus

Dzięki projektowi nowego zbiornika na wodę oraz bębna, pralki Smeg mają
możliwość załadunku do 11 kg, a suszarki do 8 kg. Urządzenia automatycznie
regulują pobór wody, energii oraz detergentu w oparciu o aktualny załadunek.
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Zlewozmywak wpuszczany
na równi z blatem

Montaż zlewozmywaka, który jest wpuszczany na równi z blatem
kuchennym.

Zlewozmywak wpuszczany
w blat ze standardową
krawędzią

Tradycyjny montaż zlewozmywaka w blacie kuchennym, idealny do
każdej przestrzeni kuchennej.

Zlewozmywak wpuszczany
w blat z 1 mm krawędzią

Montaż zlewozmywaka z zachowaniem krawędzi 1mm. Rodzaj montażu
odpowiedni do zlewozmywaków z niskim profilem.

Zlewozmywak podwieszany

Montaż zlewozmywaka, który jest podwieszany do blatu kuchennego.

Podstawa

Podstawa wymagana do instalacji.

Głębokość komory

Głębokość komory, w zależności od modelu, waha się od 13 do 24 cm.

Niniejszy katalog nie jest reklamą i nie stanowi oferty publicznej. Ze względu na ciągłe doskonalenie procesu produkcji, Smeg zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez
uprzedzenia. Informacje i fotografie zawarte w niniejszej publikacji są aktualne w momencie druku. Smeg Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy edytorskie.
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