Drobny Sprzęt Kuchenny

SMEG
TECHNOLOGIA I STYL

Od ponad 69 lat Smeg, ﬁrma założona w Guastalla, królestwie
pysznego jedzenia oraz włoskiego stylu, interpretuje wymagania
współczesnego stylu życia tworząc urządzenia gospodarstwa
domowego, które znacznie wykraczają poza zwykłe, praktyczne potrzeby i stają się ikonami stylu.
Dzięki wyjątkowej dbałości o jakość, technologię, funkcjonalność, estetykę oraz ergonomię, Smeg, reprezentując styl „Made
in Italy”, stał się wyznacznikiem doskonałości, którą dumnie
rozpowszechnia na całym świecie poprzez kreatywność oraz
nieszablonowy styl.
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Linia 50's Style narodziła się z połączenia technologii
i estetyki, funkcjonalności i wizji wyraźnych kształtów
oraz atmosfery stylu lat 50. Opływowe kształty i kolory
w stylu retro zostały połączone z nowoczesnymi akcentami,
stając się bohaterami w kuchni.
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Od słynnego FAB28 do nowej generacji drobnego sprzętu
kuchennego, linia 50’s Style jest kompozycją unikalnych,
różnorodnych i nonkonformistycznych produktów. Jest
dedykowana tym, którzy lubią się otaczać obiektami
reprezentującymi silny charakter, nie zapominając przy
tym o wysokiej wydajności.

Kremowy
SMF01CREU

MIKSER
Czerwony
SMF01RDEU

Czarny
SMF01BLEU

Pastelowy błękit
SMF01PBEU

Srebrny
SMF01SVEU

Wyśmienite ciasto, kuszący zapach domowego chleba lub świeży
makaron, którym oczarujesz gości. Z mikserem linii 50's Style
zmiksujesz wszystkie składniki w niezawodny i sprawny sposób.

KUCHNIA PEŁNA KOLORÓW
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Pastelowy róż
SMF01PKEU

Pastelowa zieleń
SMF01PGEU

SMF01 - Mikser
Charakterystyka

Podstawa ze stopu cynku

Ruch planetarny
Płynna regulacja prędkości
Moc: 800 W
10 poziomów prędkości pracy silnika z Smooth Start
Frontalny port do podłączania akcesoriów
Zabezpieczenie chroniące przed włączeniem miksera
z uniesionym korpusem

Solidna, metalowa podstawa miksera redukuje
wibracje do minimum co zapewnia bezpieczną
pracę.

Aluminiowy korpus (odlew ciśnieniowy)
Lakierowana podstawa ze stopu cynku
Misa oraz uchwyt z polerowanej stali nierdzewnej
Uchwyt wyboru prędkości ze stali nierdzewnej
Nóżki antypoślizgowe

Wyposażenie standardowe
Rózga ze stali nierdzewnej
Aluminiowe mieszadło
Aluminiowy hak do ciasta
Misa o pojemności 4,8 l
Osłona na misę

Pojemność
Maksymalna / minimalna ilość białek jaj: 12 / 3
Maksymalna waga ciasta na tort: 2,8 kg
Maksymalna waga ciasta na chleb / pizzę: 1,3 kg
Maksymalna pojemność śmietany do ubicia: 1 l
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Mikser

Misa z polerowanej stali nierdzewnej
4,8 litrowa misa ze stali nierdzewnej,
z ergonomicznym uchwytem umożliwia
przygotowanie zarówno małych, jak i dużych
porcji mieszanek, w zależności od przepisu.

Płynna regulacja prędkości
10 poziomów prędkości pracy silnika pozwoli
na dobór właściwego w zależności od potrzeb.
Dodatkowo, dzięki funkcji Smooth Start, mikser
zaczyna pracę na zmniejszonych obrotach,
zapobiegając rozpryskiwaniu się składników.

Ruch planetarny
Optymalny obrót planetarny jest gwarancją
otrzymania jednorodnych mieszanek.

Frontalny port
Smeg oferuje szeroki wybór akcesoriów, które
są montowane frontalnie.
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Wyposażenie standardowe

ALUMINIOWY HAK DO CIASTA
Aluminiowy hak do ciasta umożliwia przygotowanie
ciasta np. na makaron, pizzę lub pierogi, w najlepszy
z możliwych sposobów.

SMDH01
Aluminiowy
hak do ciasta

ALUMINIOWE MIESZADŁO
Aluminiowe płaskie mieszadło pozwoli przygotować
mieszanki np. na różnego rodzaju ciasta, ciastka, kremy,
babeczki czy puree.

SMFB01
Aluminiowe
mieszadło

RÓZGA ZE STALI NIERDZEWNEJ
Rózga ze stali nierdzewnej umożliwia ubicie żółtek,
śmietanki czy piany z białek oraz na przygotowanie
kremów i sosów.

AKCESORIA

MISA Z POLEROWANEJ STALI NIERDZEWNEJ
4,8 litrowa misa z polerowanej stali nierdzewnej,
z ergonomicznym uchwytem, którą można myć w zmywarce.

Mikser Smeg jest idealnym towarzyszem każdego kulinarnego
przedsięwzięcia. Przy pomocy różnych, dostępnych akcesoriów
gotowanie stanie się prawdziwą przyjemnością i inspirującą kulinarną
podróżą. Twoja twórczość znalazła w końcu idealnego partnera.

OSŁONA NA MISĘ
Osłona na misę ochraniająca przed rozpryskiwaniem
się składników.
Standardowe akcesoria są dołączone do modelu SMF01,
ale mogą być zamawiane oddzielnie.
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SMWW01
Rózga ze stali
nierdzewnej

SMB401
Misa

SMPS01
Osłona
na misę

Wyposażenie opcjonalne

SMPR01
Akcesorium do
formowania ciasta

SMFC01
Akcesorium do
formowania fettuccine

AKCESORIUM DO FORMOWANIA CIASTA
Chromowana nasadka do formowania ciasta.
10 poziomów grubości, o maksymalnej szerokości
140 mm.
AKCESORIUM DO FORMOWANIA FETTUCCINE
Chromowana nasadka do formowania fettuccine
o szerokości 6 mm.

SMTC01
Akcesorium do
formowania tagliolini

AKCESORIUM DO FORMOWANIA TAGLIOLINI
Chromowana nasadka do formowania tagliolini
o szerokości 1,5 mm.

SMSC01
Akcesorium do
formowania spaghetti

AKCESORIUM DO FORMOWANIA SPAGHETTI
Chromowana nasadka do formowania makaronu
spaghetti o średnicy 2 mm.

ZESTAW AKCESORIÓW
3-częściowy zestaw chromowanych nasadek do
formowania ciasta, tagliolini i fettuccine.

AKCESORIUM DO MIELENIA
Dzięki tej nasadce, wyposażonej w 3 wymienne
dyski, można mielić mięso i inne pokarmy o różnej
konsystencji. Dyski zostały wykonane z sylikonu, dzięki
czemu dbanie o ich czystość jest niezwykle proste.
Główny korpus wykonany ze stopu aluminium.

AKCESORIUM DO TARCIA I KROJENIA
Dzięki tej nasadce z 4 wymiennymi tarkami bębnowymi
można pokroić i zetrzeć warzywa oraz inne produkty.
Wgłębienia pozwalają na bezpieczną ich wymianę.

AKCESORIUM DO FORMOWANIA RAVIOLI
Dzięki tej nasadce można przygotować przepyszne,
domowe ravioli. Główny korpus wykonany
z chromowanej stali.

SMPC01
Zestaw akcesoriów
Wyposażenie opcjonalne jest nabywane osobno.
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SMMG01
Akcesorium do
mielenia

SMSG01
Akcesorium do
tarcia i krojenia

SMRM01
Akcesorium do
formowania ravioli

Pastelowy błękit
SJF01PBEU

WYCISKARKA WOLNOOBROTOWA
Dla entuzjastów zdrowego stylu życia oraz tych, którzy chcą
zmienić swoje nawyki żywieniowe Smeg stworzył urządzenie, które
pomoże wzbogacić dietę o bardzo zdrowe, świeżo wyciskane soki.
Wyciskarka wolnoobrotowa Smeg wyciska soki wykorzystując
metodę tłoczenia na zimno i w ten sposób produkuje świeże,
skoncentrowane soki o żywych kolorach i naturalnych zapachach.
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Czarny
SJF01BLEU

Kremowy
SJF01CREU

KONCENTRACJA KOLORU
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Czerwony
SJF01RDEU

SJF01 - Wyciskarka
wolnoobrotowa
Charakterystyka
Obroty: 43 obr./min
Dźwignia regulacji konsystencji soku
Misa z Tritan™ o pojemności 500 ml
Ślimak i kosz na sitka z ULTEM™
Funkcja Reverse
Moc: 150 W
Nóżki antypoślizgowe
Waga netto: 7,4 kg

Wyciskarka wolnoobrotowa
Silnik 150 W
Silnik indukcyjny zapewnia stałą prędkość
obrotu wałka ślimakowego, dzięki czemu
otrzymujemy sok o jednorodnej konsystencji.

Delikatne wyciskanie
Prędkość wałka ślimakowego 43 obr./min
zapewnia delikatne wyciśnięcie wszystkich
składników. Urządzenie posiada funkcję
odwróconego obrotu wałka ślimakowego
(funkcja „Reverse”).

Wyposażenie standardowe

Komponenty z Tritantm i Ultemtm*

2 sitka (małe i duże otwory)
Popychacz
Dzbanek na sok z pokrywką: 1 l
Dzbanek na miąższ: 1,6 l
2 szczoteczki do czyszczenia
Książeczka z 12 przepisami

Trwałe i bezpieczne materiały wysokiej jakości,
wolne od BPA, które są łatwe w czyszczeniu.
*ULTEM™ jest marką zastrzeżoną ﬁrmy SABIC.

Dźwignia regulacji konsystencji
Za pomocą specjalnie zaprojektowanej dźwigni
można uzyskać żądaną konsystencję soku
- klarowną lub gęstą. Natomiast pozostała
jego część, czyli pulpa jest usuwana przez
odpowiedni otwór.

Łatwe czyszczenie
Wszystkie elementy są łatwo demontowalne,
co ułatwia ich czyszczenie.
W zestawie znajdują się dwie szczoteczki
do czyszczenia.
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Czerwony
BLF01RDEU

BLENDER
Czarny
BLF01BLEU

Srebrny
BLF01SVEU

Kremowy
BLF01CREU

Pastelowy błękit
BLF01PBEU

Zdrowe smoothie na śniadanie, lunch lub po ćwiczeniach – dzięki
blenderowi Smeg możesz przygotować odżywcze napoje, które
będą ci towarzyszyły o różnych porach dnia.

BLENDUJ KOLOROWO
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Pastelowy róż
BLF01PKEU

Pastelowa zieleń
BLF01PGEU

BLF01 - BLENDER

Blender

Charakterystyka

Aluminiowy korpus (odlew ciśnieniowy)

Moc: 800 W (max 18000 obr./min)
Silnik z Smooth Start
4 poziomy prędkości pracy silnika
3 programy dodatkowe: smoothie, kruszenie lodu,
pulse
Kielich z Tritan™ wolnego od BPA o pojemności 1,5 l
Przezroczysta pokrywka z dozownikiem
Podwójne ostrze ze stali nierdzewnej, wyjmowane

Solidna i stabilna podstawa z antypoślizgowymi
nóżkami oraz wbudowanym schowkiem na
przewód zasilający.

Aluminiowy korpus (odlew ciśnieniowy)
Zabezpieczenie chroniące przed włączeniem
blendera przy zdjętym kielichu
Chromowane i podświetlane pokrętło
Schowek na przewód zasilający
Nóżki antypoślizgowe

Kielich z Tritantm wolnego od BPA
Lekki, łatwy w czyszczeniu dzban, który możesz
umyć w zmywarce jest wyposażony w miarkę oraz
dziobek zapobiegający rozchlapywaniu płynów.

Podwójne ostrze ze stali nierdzewnej
Wymienne ostrza dopasowane do 4 prędkości,
które gwarantują pożądany stopień miksowania.

Programy dodatkowe
Program kruszenia lodu, który umożliwia
kruszenie kostek lodu, program smoothie, dzięki
któremu przygotujesz gęste, kremowe mieszanki
oraz program pulse, dzięki któremu zwiększysz
prędkość blendowania.

Silnik z Smooth Start
Dzięki Smooth Start urządzenie zaczyna pracę
na niskich obrotach, aby ułatwić połączenie się
składników, następnie przyspiesza osiągając
wybraną prędkość.
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Pastelowy róż
CJF01PKEU

WYCISKARKA DO CYTRUSÓW
Owoce cytrusowe są źródłem składników, dzięki którym lepiej
radzimy sobie ze stresem, zmęczeniem i zmianami pór roku. Picie
świeżo wyciskanego soku jest prawdziwą bombą witaminową
dla organizmu. Aktywizuje nasz system odpornościowy i opóźnia
starzenie się komórek. Rozkoszuj się przyjemnością picia świeżo
wyciskanego i zdrowego soku.
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Czarny
CJF01BLEU

Czerwony
CJF01RDEU

Kremowy
CJF01CREU

Pastelowy błękit
CJF01PBEU

Pastelowa zieleń
CJF01PGEU

WYCISKAJ KOLOROWO
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CJF01 - Wyciskarka
do cytrusów
Charakterystyka
Pokrywka wykonana z Tritan™
Misa na sok wykonana z Tritan™
Dziobek z zabezpieczeniem przed kapaniem, wykonany
ze stali nierdzewnej
Stożek wyciskający ze stali nierdzewnej
Sito ze stali nierdzewnej
Schowek na przewód zasilający
Nóżki antypoślizgowe
Automatyczna funkcja Włącz/Wyłącz
Moc: 70 W

Wyciskarka do cytrusów
Pokrywka
Pokrywka wykonana z Tritan™, zabezpiecza
przed osadzaniem się kurzu, gdy urządzenie
nie jest używane. Może być wykorzystana jako
misa na owoce i skórki.

Wytrzymały stożek wyciskający i sito
Wykonane ze stali nierdzewnej, antykorozyjne
komponenty, zapewniają kompleksowe
wyciskanie małych i dużych owoców.

Dziobek z zabezpieczeniem przed kapaniem
Dziobek wykonany ze stali nierdzewnej kieruje
sok bezpośrednio do szklanki.

Wysokiej klasy misa na sok
Wykonana z Tritan™ wolnego od PBA, trwała,
łatwo demontowalna.

Silnik o mocy 70 W z automatycznym
włączeniem/wyłączeniem
Mocny 70 W silnik z wbudowanym sensorem:
proces wyciskania włącza się, gdy naciskamy
na stożek wyciskający, zapewniając łatwe
użytkowanie.
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Pastelowy błękit
ECF01PBEU

EKSPRES DO KAWY
Tradycyjna włoska kawa jest dostępna w każdym domu, ciesząc
podniebienia prawdziwych miłośników espresso. W ekspresie do
kawy Smeg można używać zarówno kawy mielonej, jak i saszetek,
co pozwala na wybór jej ulubionego rodzaju. Ekspres kolbowy Smeg
stanie się Twoim najlepszym przyjacielem, gdy przyjdzie pora na
chwilę relaksu.
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Czarny
ECF01BLEU

Kremowy
ECF01CREU

SMAKUJ KAWĘ Z KOLOREM
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Czerwony
ECF01RDEU

ECF01 - Ekspres do kawy

Ekspres do kawy

Charakterystyka

Intuicyjny panel sterowania

System grzewczy Thermoblock
Ciśnienie 15 barów
System zapobiegający kapaniu
Intuicyjny panel sterowania
Łatwo demontowalna dolna taca dla wyższych szklanek
i kubków
Zbiornik na wodę o pojemności 1L, z możliwością użycia
ﬁltra wody
Nóżki antypoślizgowe
Moc: 1350 W

Funkcje
1 ﬁliżanka, 2 ﬁliżanki, gorąca para
System Cappuccino
Regulacja wielkości kawy
Kontrolka informująca o konieczności odkamieniania
Przycisk włącz/wyłącz z trybem stand-by

Wyposażenie standardowe
3 ﬁltry (1 ﬁliżanka, 2 ﬁliżanki, do saszetek),
1 miarka/praska

3 przyciski funkcji: pojedyncze/podwójne
espresso, funkcja pary

Kontrolka informująca o konieczności
odkamieniania
Urządzenie powiadamia o potrzebie
odkamienienia.

System Thermoblock i 15 barów
System grzewczy Thermoblock przyspiesza
proces podgrzewania wody. Ciśnienie 15
barów, dla lepszego smaku kawy.

Uchwyt filtra
Uchwyt ﬁltra ze stali nierdzewnej z trzema
ﬁltrami - na jedną ﬁliżankę, na dwie ﬁliżanki,
na saszetki.

System Cappuccino
System Cappuccino, który polega na
odpowiednim zmieszaniu pary, wody i mleka,
co zapewnia delikatną, kremową piankę.
Dysza do spieniania mleka może być ustawiana
w różnych pozycjach.

Demontowalna dolna taca
Dolna taca jest łatwo demontowalna co pozwala
na dokładne umycie urządzenia oraz wstawienie
wyższych szklanek.
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Czarny
TSF02BLEU

TOSTER NA 4 KROMKI
Chleb tostowy, kształtne bochenki wypiekane w domu, bagietki czy
bajgle - z każdego rodzaju pieczywa przygotujesz swoje ulubione
tosty. Wybierz spośród 6 stopni opiekania, przypiecz tylko jedną
stronę z funkcją „bajgiel”, podgrzej albo rozmroź swoje pieczywo.

Pastelowy róż
TSF02PKEU

Pastelowy błękit
TSF02PBEU

Chrom
TSF02SSEU

Biały
TSF02WHEU

Kremowy
TSF02CREU

TOSTUJ KOLOROWO
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Pastelowa zieleń
TSF02PGEU

Czerwony
TSF02RDEU

TSF02 - Toster na 4 kromki

Toster na 4 kromki

Charakterystyka

Wielofunkcyjny interfejs

Moc: 1500 W
2 szerokie kieszenie, każda na 2 kromki
6 stopni opiekania
3 programy dodatkowe: podgrzewanie,
rozmrażanie, bajgiel
Automatyczne ułożenie pieczywa w kieszeni
Automatyczne wysunięcie pieczywa po końcu cyklu
Tacka na okruchy ze stali nierdzewnej, wyjmowana

Funkcja do opiekania tostów, pieczywa lub
kontynuacji opiekania, gdy rezultaty nie są
zadowalające. Funkcja rozmrażania, dzięki
której można opiekać zamrożone pieczywo,
oraz funkcja bajgiel - idealna do kanapek,
dzięki której można przypiec jedną stronę
pieczywa.

Obudowa wykonana ze stali lakierowanej
Dźwignia aktywująca cykl ze stali nierdzewnej
Chromowane i podświetlane pokrętło
Schowek na przewód zasilający
Nóżki antypoślizgowe

2 szerokie kieszenie

Wyposażenie opcjonalne

Dwie kieszenie z funkcją automatycznego
wyśrodkowania pieczywa, dzięki którym kromki
chleba zostaną równomiernie opieczone.

Tacka na okruchy
Wyjmowana tacka na okruchy ze stali
nierdzewnej.

Automatyczne wysunięcie pieczywa
Po zakończeniu ustalonego czasu opiekania
następuje automatyczny wysuw kromek
z kieszeni tostera.

Praktyczne akcesoria
TSSR02
2 ramki do kanapek
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TSBW02
Ruszt do podgrzewania bułeczek

Ruszt do podgrzewania bułeczek oraz ramka
do kanapek stanowią idealne dopełnienie do
przyrządzenia wyśmienitego śniadania.
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Pastelowa zieleń
TSF01PGEU

TOSTER NA 2 KROMKI
Swoim kształtem toster Smeg łączy ergonomię, funkcjonalność oraz
estetyczność. Śniadania, lunche lub zwykle przekąski – gdy zakochasz
się w tosterze z linii 50's Style, zawsze znajdziesz pretekst by z niego
skorzystać.

Czarny
TSF01BLEU

Chrom
TSF01SSEU

Czerwony
TSF01RDEU

Pastelowy błękit
TSF01PBEU

Kremowy
TSF01CREU

TOSTUJ KOLOROWO
34

35

Biały
B ł
TSF01WHEU

Pastelowy róż
TSF01PKEU

TSF01 - Toster na 2 kromki

Toster na 2 kromki

Charakterystyka

Wielofunkcyjny interfejs

Moc: 950 W
2 szerokie kieszenie, każda na 1 kromkę
6 stopni opiekania
3 programy dodatkowe: podgrzewanie,
rozmrażanie, bajgiel
Automatyczne ułożenie pieczywa w kieszeni
Automatyczne wysunięcie pieczywa po końcu cyklu
Tacka na okruchy ze stali nierdzewnej, wyjmowana

Funkcja do opiekania tostów, pieczywa lub
kontynuacji opiekania, gdy rezultaty nie są
zadowalające. Funkcja rozmrażania, dzięki
której można opiekać zamrożone pieczywo,
oraz funkcja bajgiel - idealna do kanapek,
dzięki której można przypiec jedną stronę
pieczywa.

Obudowa wykonana ze stali lakierowanej
Dźwignia aktywująca cykl ze stali nierdzewnej
Chromowane i podświetlane pokrętło
Schowek na przewód zasilający
Nóżki antypoślizgowe

2 szerokie kieszenie

Wyposażenie opcjonalne

Dwie kieszenie z funkcją automatycznego
wyśrodkowania pieczywa, dzięki którym kromki
chleba zostaną równomiernie opieczone.

Tacka na okruchy
Wyjmowana tacka na okruchy ze stali
nierdzewnej.

Automatyczne wysunięcie pieczywa
Po zakończeniu ustalonego czasu opiekania
następuje automatyczny wysuw kromek
z kieszeni tostera.

Praktyczne akcesoria
TSSR01
2 ramki do kanapek
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TSBW01
Ruszt do podgrzewania bułeczek

Ruszt do podgrzewania bułeczek oraz ramka
do kanapek stanowią idealne dopełnienie do
przyrządzenia wyśmienitego śniadania.
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Pastelowy róż
KLF02PKEU

CZAJNIK Z REGULACJĄ TEMPERATURY
Herbaty, w zależności od rodzaju, wymagają różnych temperatur
parzenia. Ta wersja czajnika pozwala na wybór temperatury od 50°
do 100°C. Dostałeś nagły telefon? Żaden problem! Jeśli odejdziesz,
zrobić coś innego, czajnik utrzyma wybraną temperaturę do czasu aż
wrócisz.

Czerwony
KLF02RDEU

Czarny
KLF02BLEU

Chrom
KLF02SSEU

Kremowy
KLF02CREU

Pastelowa zieleń
KLF02PGEU

Pastelowy błękit
KLF02PBEU

ZAPARZAJ KOLOROWO
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KLF02 - Czajnik z regulacją
temperatury

Czajnik z regulacją
temperatury

Charakterystyka

Pojemność: 1,7 l / 7 filiżanek

Moc: 2400 W
Pojemność: 1,7 l
Otwieranie pokrywki z systemem Soft Opening
Wyjmowany ﬁltr antywapienny ze stali nierdzewnej
Podwójny sposób wizualizacji poziomu wody
(l / ﬁliżanki)
Automatyczne wyłączenie przy 100°C
Automatyczne wyłączenie przy pustym czajniku
Możliwy wybór temperatury: 50°C; 60°C; 70°C;
80°C; 90°C; 95°C; 100°C
Funkcja utrzymywania temperatury
Obracanie czajnika na podstawie 360°
Nóżki antypoślizgowe
Obudowa wykonana ze stali lakierowanej
Dźwignia aktywująca cykl ze stali nierdzewnej
Wylewka ze stali nierdzewnej
Chromowany uchwyt

Obudowa ze stali lakierowanej
Obracanie czajnika na podstawie 360˚
Podstawa z nóżkami antypoślizgowymi
z podłączeniem elektrycznym oraz system
bezpieczeństwa, który w przypadku braku
wody przerywa pracę czajnika.

System Soft Opening
Pokrywka otwiera się płynnie, gdy ją naciśniesz
w odpowiednim miejscu.

Filtr antywapienny
Wyjmowany i łatwy w umyciu ﬁltr ze stali
nierdzewnej, który oczyszcza wodę
z wapiennych osadów.

REGULACJA TEMPERATURY
Funkcja regulacji temperatury od 50°C
do 100°C.
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Pastelowy róż
KLF01PKEU

Czerwony
KLF01RDEU

CZAJNIK
Łącząc technologię ze stylem retro, czajniki z kolekcji 50's Style
sprawiają, że każda pora dnia staje się wyjątkowa - od śniadania
do popołudniowej herbaty, od krótkiej przerwy do wieczornej chwili
relaksu.

Kremowy
KLF01CREU

Czarny
KLF01BLEU

Pastelowa zieleń
KLF01PGEU

Chrom
KLF01SSEU

Pastelowy błękit
KLF01PBEU

ZAPARZAJ KOLOROWO
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Biały
KLF01WHEU

KLF01 - Czajnik

Czajnik

Charakterystyka

Pojemność: 1,7 l / 7 filiżanek

Moc: 2400 W
Pojemność: 1,7 l
Otwieranie pokrywki z systemem Soft Opening
Wyjmowany ﬁltr antywapienny ze stali nierdzewnej
Podwójny sposób wizualizacji poziomu wody
(l / ﬁliżanki)
Automatyczne wyłączenie przy 100°C
Automatyczne wyłączenie przy pustym czajniku
Obracanie czajnika na podstawie 360°
Nóżki antypoślizgowe
Obudowa wykonana ze stali lakierowanej
Dźwignia aktywująca cykl ze stali nierdzewnej
Wylewka ze stali nierdzewnej
Chromowany uchwyt

Obudowa ze stali lakierowanej
Obracanie czajnika na podstawie 360˚
Podstawa z nóżkami antypoślizgowymi
z podłączeniem elektrycznym oraz system
bezpieczeństwa, który w przypadku braku
wody przerywa pracę czajnika.

System Soft Opening
Pokrywka otwiera się płynnie, gdy ją naciśniesz
w odpowiednim miejscu.

Filtr antywapienny
Wyjmowany i łatwy w umyciu ﬁltr ze stali
nierdzewnej, który oczyszcza wodę
z wapiennych osadów.
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DANE TECHNICZNE
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WERSJE KOLORYSTYCZNE I KODY EAN 13
Kremowy

Czerwony

Czarny

Pastelowy
róż

Pastelowy
błękit

Pastelowa
zieleń

DANE TECHNICZNE
Chrom

Srebrny

Biały
Moc (W)

SMF01CREU SMF01RDEU SMF01BLEU SMF01PKEU SMF01PBEU SMF01PGEU
8017709196905 8017709196943 8017709196981 8017709214791 8017709198138 8017709214807

SJF01CREU

SJF01RDEU

SJF01BLEU

8017709224301 8017709224318 8017709224325

BLF01CREU

BLF01RDEU

BLF01BLEU

--

BLF01PKEU

SJF01PBEU
8017709224332

BLF01PBEU

--

BLF01PGEU

8017709197100 8017709197148 8017709197186 8017709214272 8017709198176 8017709214319

CJF01CREU CJF01RDEU

CJF01BLEU

CJF01PKEU

CJF01PBEU

CJF01PGEU

8017709234188 8017709234195 8017709234201 8017709234218 8017709234232 8017709234225

ECF01CREU ECF01RDEU ECF01BLEU
8017709230029 8017709229870 8017709229924

TSF02CREU TSF02RDEU TSF02BLEU

--

TSF02PKEU

ECF01PBEU
8017709229979

TSF02PBEU

--

--

--

--

TSF01PKEU

TSF01PBEU

KLF02RDEU

KLF02BLEU

KLF02PKEU

KLF02PBEU

KLF01RDEU

KLF01BLEU

KLF01PKEU

KLF01PBEU

8017709197216

800

220-240/
50

9,5

Schuko

1

1

378 (490 korpus
uniesiony)x405x221

--

150

230-240/
50

7,4

Schuko

1

1

413x171x270

Wyciskarka
wolnoobrotowa
SJF01

--

800

220-240/
50

3,2

Schuko

1

1

397x197x163

Blender
BLF01

70

220-240/
50

2,6

Schuko

1

1

281x166x166

Wyciskarka
do cytrusów
CJF01

--

--

--

1350

220-240/
50

5

Schuko

1

1

303x149x330

Ekspres
do kawy
ECF01

--

TSF02WHEU

1500

220-240/
50

3,3

Schuko

1

1

215x394 (410 wraz
z dźwignią aktywującą)
x208

Toster na
4 kromki
TSF02

--

TSF01WHEU

950

220-240/
50

2,4

Schuko

1

1

198x310 (325 wraz
z dźwignią aktywującą)
x195

Toster na
2 kromki
TSF01

--

--

2400

220-240/
50-60

1,8

Schuko

1

1

270x226x171

Czajnik
KLF02

--

KLF01WHEU

2400

220-240/
50-60

1,6

Schuko

1

1

248x226x171

Czajnik
KLF01

TSF02PGEU TSF02SSEU

TSF01PGEU TSF01SSEU

KLF02PGEU KLF02SSEU

KLF01PGEU KLF01SSEU

8017709197575 8017709197612 8017709197650 8017709197773 8017709197735 8017709197810 8017709197698
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BLF01SVEU

Mikser
SMF01

--

--

8017709197858 8017709197896 8017709197933 8017709198053 8017709198015 8017709198091 8017709197971

KLF01CREU

--

Wymiary
WxSxG (mm)

--

8017709186920 8017709186968 8017709187002 8017709189013 8017709189099 8017709189051 8017709189136

KLF02CREU

8017709197025

Ilość
Długość
w opako- przewodu
Wtyczka
waniu
(m)

--

8017709190712 8017709190750 8017709190798 8017709190873 8017709190958 8017709190910 8017709190835

TSF01CREU TSF01RDEU TSF01BLEU

SMF01SVEU

Napięcie (V)/ Waga
Częstotliwość netto
(Hz)
(Kg)

8017709231125

8017709231057

8017709230852
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KODY EAN 13
Wyposażenie standardowe
do miksera
Aluminiowy hak do ciasta
SMDH01
8017709198862

Rózga ze stali nierdzewnej
SMWW01
8017709198886

Aluminiowe mieszadło
SMFB01
8017709198862

Misa
SMB401
8017709202927

Wyposażenie opcjonalne
do miksera

Wyposażenie opcjonalne
do tosterów

Akcesorium do
formowania ciasta

2 ramki do
kanapek do TSF01

SMPR01

TSSR01

8017709197063

8017709189334

Akcesorium do
formowania fettuccine

Ruszt do podgrzewania
bułeczek do TSF01

SMFC01

TSBW01

8017709197087

8017709189358

Akcesorium
do formowania tagliolini

2 ramki do
kanapek do TSF02

SMTC01

TSSR02

8017709197070

8017709189341

Akcesorium do
formowania spaghetti

Ruszt do podgrzewania
bułeczek do TSF02

SMSC01

TSBW02

8017709197094

8017709189365

Osłona na misę

Zestaw akcesoriów

SMPS01

SMPC01

8017709198893

8017709198633

Akcesorium do
mielenia mięsa
SMMG01
8017709218362

Akcesorium do
tarcia i krojenia
SMSG01
8017709222703

Akcesorium do
formowania ravioli
SMRM01
8017709227319
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