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WYJĄTKOWA ATMOSFERA
Wysublimowane wzornictwo, które zabiera nas w podróż do przeszłości.

Cechą charakterystyczną piekarników elektrycznych Coloniale jest styl ich frontu, dostępny w wersji 

wypukłej lub płaskiej. Co więcej, kolekcję wyróżnia bogata paleta kolorów: kremowy, antracytowy, 

biały, miedziany, stal nierdzewna, jasny brąz - wszystkie z możliwością wykończenia w kolorze 

miedzianym, mosiężnym lub złotym. 

PIEKARNIKI ELEKTRYCZNE

Imponująca pojemność: piekarniki elektryczne Smeg o wysokości 60 cm posiadają jedną 

z największych pojemności komory wewnętrznej na rynku. Teraz to aż 70 l. Taka pojemność 

daje możliwość przygotowywania potraw na 5 poziomach jednocześnie.

Chłodnictwo Coloniale to idealne dopełnienie tego czego potrzebujemy w kuchni, 

aby całość zestawu urządzeń idealnie się uzupełniała. W skład asortymentu wchodzi 

chłodziarko-zamrażarka FA8003 o szerokości 70 cm z systemem No-Frost w dwóch 

wersjach kolorystycznych oraz akcesoriami w kolorze mosiężnym i złotym oraz 

chłodziarko-zamrażarka Side by Side typu „French door” o szerokości 92 cm.

Kuchnie wolnostojące Coloniale dostępne są z płytą gazową lub ceramiczną 

oraz w dwóch kolorach: kremowym lub antracytowym. W połączeniu 

z pozostałymi urządzeniami Smeg z tej linii kuchnia stanie się harmonijnie 

zagospodarowaną przestrzenią.

Również okapy kuchenne z kolekcji Coloniale utrzymane są w tym 

samym stylu co pozostałe urządzenia i zostały wyposażone 

w charakterystyczne wykończenia. Do wyboru pozostają okapy 

przyścienne o różnych szerokościach.

KUCHNIE WOLNOSTOJĄCE

PRZYŚCIENNE OKAPY KUCHENNE

CHŁODNICTWO

ZLEWOZMYWAKI I BATERIE

Uzupełnieniem kolekcji Coloniale są zlewozmywaki i baterie, ktore sprawią, że każda kuchnia 

stanie się esencją harmonii i stylu. Idealna kompatybilność z blatem zostanie osiągnięta 

dzięki różnorodności całej oferty. Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej z powłoką PVD są 

dostępne w 3 kolorach: mosiężnym, miedzianym oraz postarzanego srebra. Specjalna 

powłoka sprawia, że zlewozmywaki są jeszcze bardziej odporne na zarysowania i uszkodzenia.

Seria Coloniale to bogaty asortyment płyt gazowych, indukcyjnych oraz ceramicznych dostępnych 

w różnych kolorach, kształtach, rozmiarach (60, 70 i 90 cm) z panelem sterowania z przodu lub 

z boku.

Charakterystyczne elementy dekoracyjne kolekcji Coloniale to pokrętła 

występujące w różnych kolorach: mosiężnym, złotym, srebrnym lub 

miedzianym.

W płytach gazowych Smeg ruszty żeliwne są wyjątkowo odporne na działanie wysokiej 

temperatury i zarysowania, dzięki czemu nie blakną wraz z upływem czasu.

Piekarnik elektryczny z funkcją mikrofali został wyposażony w funkcję Vapor Clean, która 

ułatwia utrzymanie go w nieskazitelnej czystości. Funkcja ta umożliwia wytworzenie pary 

z niewielkiej ilości wody potrzebnej do precyzyjnego wyczyszczenia wewnętrznej komory.

Specjalny system bezpieczeństwa zastosowany w płytach indukcyjnych oraz ceramicznych 

automatycznie wyłącza urządzenie w przypadku zagrożenia jego przegrzaniem.Od 1948 roku Smeg pozostaje liderem w swojej branży i wzorem do naśladowania w poszukiwaniu idealnego designu dla urządzeń gospodarstwa 

domowego - wszystko przy współpracy ze światowej sławy architektami. Styl i funkcjonalność oraz ergonomia i wydajność to charakterystyka każdego 

urządzenia. Smeg to esencja i najlepszy przykład stylu „Made in Italy”, który wyraża się w każdym szczególe tych unikalnych produktów.

URZĄDZENIA KOMPAKTOWE

PŁYTY KUCHENNE

Dla tych, którzy poszukują maksymalnej funkcjonalności w ramach kolekcji Coloniale proponujemy 

urządzenia kompaktowe do zabudowy. W skład kolekcji urządzeń kompaktowych o wysokości 

45 cm wchodzą: urządzenie do gotowania na parze, piekarnik elektryczny z funkcją mikrofali, 

kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy oraz szufl ada do podgrzewania naczyń.

Wysuwana osłona górnej grzałki to idealne rozwiązanie, które zapobiega 

zabrudzaniu się górnych elementów wewnętrznej komory. Jest ona łatwa 

w demontażu i może być myta w zmywarce do naczyń.

PIEKARNIKI ELEKTRYCZNE
WYKOŃCZENIE W KOLORZE 

ZŁOTYM
WYKOŃCZENIE W KOLORZE 

MOSIĘŻNYM
WYKOŃCZENIE W KOLORZE 

MIEDZIANYM
WYKOŃCZENIE W KOLORZE 
POLEROWANEGO SREBRA

Kremowy SFP805P
SF9800PRO, SFP805PO, SF855PO, 

SFT805PO, SF800PO, SF800GVPO

Antracytowy SFP805A
SFP805AO, SF855AO, SFT805AO, 

SF800AO

Jasny brąz SF855AVO, SF800AVO

Biały SF800B

Miedziany SF855RA

Stal nierdzewna SF855X

EKSPRES DO KAWY

Kremowy CMS8451P CMS8451P

Antracytowy CMS8451A CMS8451A

URZĄDZENIE DO GOTOWANIA NA PARZE

Kremowy SF4800VP SF4800VPO

Antracytowy SF4800VA SF4800VAO

PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z FUNKCJĄ 
MIKROFALI

Kremowy SF4800MCP SF4800MCPO

Antracytowy SF4800MCA SF4800MCAO

KUCHENKA MIKROFALOWA

Kremowy SF4800MP SF4800MPO

Antracytowy SF4800MA SF4800MAO

SZUFLADA DO PODGRZEWANIA NACZYŃ

Kremowy CTP8015P CTP8015P CTP8015P

Antracytowy CTP8015A CTP8015A CTP8015A

PŁYTY KUCHENNE

Kremowy

SRV896POGH + 6MP800P, 

SRV876POGH + 6MP800P, 

SRV864POGH + 6MP800P, 

PI764PO, P864P-9, P875P

SRV896POGH, SRV876POGH, 

SRV864POGH, PI764PO, P864P-9, P875P

Antracytowy

SRV896AOGH + 6MP800D, 

SRV876AOGH + 6MP800D, 

SRV864AOGH + 6MP800D, 

PI764AO, P864A-9, P875A

SRV896AOGH, SRV876AOGH, 

SRV864AOGH, PI764AO, P864A-9, P875A

Jasny brąz
SRV896AVOGH, SRV876AVOGH, 

SRV864AVOGH

Biały SPR876BGH

Miedziany SRV876RAGH, SRV864RAGH

WOLNOSTOJĄCA KUCHNIA Z PŁYTĄ 
GAZOWĄ

Kremowy CO68GMP9

Antracytowy CO68GMA8

WOLNOSTOJĄCA KUCHNIA Z PŁYTĄ 
CERAMICZNĄ

Kremowy CO68CMP9

Antracytowy CO68CMA8

PRZYŚCIENNE OKAPY KUCHENNE

Kremowy KS89PE, KS59PE KS89POE, KS59POE KA1VPE

Antracytowy KS89AE, KS59AE KS89AOE, KS59AOE KA1VAE

Miedziany KS89RAE, KS59RAE

CHŁODNICTWO

Kremowy
FA8003P, FA8003PS, 

FA860P + MFC, FA860PS + MFC

FQ60CPO + KMOFQ8, FA8003PO, 

FA8003POS, FA860P + MFCO, 

FA860PS + MFCO

FA860P + MFCX, FA860PS + MFCX

Antracytowy
FQ60CAO + KMOFQ8, FA8003AO, 

FA8003AOS

No-Frost 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.

Komora Life Plus 0°C 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 klika dni.



FA8003PO

Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka, No-Frost, 

klasa: A+, kremowy, wykończenie w kolorze 

mosiężnym, drzwi otwierane na prawą stronę, 

pojemność całkowita brutto: 397 l, wyświetlacz 

LCD. Komora chłodziarki: dynamiczna cyrkulacja 

powietrza, komora Life Plus 0°C, oświetlenie 

wnętrza LED. Komora zamrażarki: ekspresowe 

zamrażanie. Roczne zużycie energii: 325 kWh, 

poziom hałasu: 43 dB(A), wymiary (W x S x G): 

1900 x 700 x 630 (z uchwytem 682) mm.

FA8003AOS antracytowy, wykończenie w kolorze 

mosiężnym, drzwi otwierane na lewą stronę.

FA8003AO antracytowy, wykończenie w kolorze 

mosiężnym, drzwi otwierane na prawą stronę.

FA8003POS kremowy, wykończenie w kolorze 

mosiężnym, drzwi otwierane na lewą stronę.

FQ60CAO

Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka Side by Side 

typu „French-door”, No-Frost, klasa: A+, antracytowy, 

wykończenie w kolorze mosiężnym (uchwyty 

zamawiane oddzielnie, jako wyposażenie opcjonalne: 

KMOFQ8), pojemność całkowita brutto: 610 l, 

komora MultiZone. Komora chłodziarki: wyświetlacz 

LCD (wewnątrz), dynamiczna cyrkulacja powietrza 

Multifl ow, komora Life Plus 00C, ekspresowe 

chłodzenie, tryb wakacyjny, 2 pojemniki Active 

Fresh Blue Light, oświetlenie wnętrza LED. Komora 

zamrażarki: ekspresowe zamrażanie. Roczne 

zużycie energii: 459 kWh, poziom hałasu: 46 dB(A), 

wymiary (W x S x G): 1870 x 922 x 725 (z uchwytem 

792) mm.

FQ60CPO  kremowy, wykończenie w kolorze 

mosiężnym.

KS89POE

Okap przyścienny, klasa: A, szerokość: 90 cm, 

kremowy, wykończenie w kolorze mosiężnym, 

sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze mosiężnym 

podkładki w kolorze kremowym), wydajność: 

788 m3/h, 3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny,

poziom hałasu: 52 dB(A), oświetlenie LED, 

fi ltr węglowy: FLT6 (wyposażenie opcjonalne, 

zamawiane osobno). 

KS59AOE

Okap przyścienny, klasa: A, szerokość: 59,5 cm,

antracytowy, wykończenie w kolorze złotym, 

sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze złotym 

(podkładki w kolorze antracytowym), wydajność: 

754 m3/h, 3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny, 

poziom hałasu: 49 dB(A), oświetlenie LED, 

fi ltr węglowy: FLT6 (wyposażenie opcjonalne, 

zamawiane osobno).

KS89RAE

Okap przyścienny, klasa: A, szerokość: 90 cm, 

miedziany, wykończenie w kolorze miedzianym, 

sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze miedzianym 

(podkładki w kolorze antracytowym), wydajność: 

788 m3/h, 3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny, 

poziom hałasu: 52 dB(A), oświetlenie LED, 

fi ltr węglowy: FLT6 (wyposażenie opcjonalne, 

zamawiane osobno).

KS59POE

Okap przyścienny, klasa: A, szerokość: 59,5 cm,

kremowy, wykończenie w kolorze mosiężnym,

sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze

mosiężnym (podkładki w kolorze kremowym),

wydajność: 754 m3/h, 3 prędkości pracy silnika

+ tryb intensywny, poziom hałasu: 49 dB(A),

oświetlenie LED, fi ltr węglowy: FLT6 (wyposażenie

opcjonalne, zamawiane osobno).

KSGT56B

Okap do zabudowy, klasa: B, szerokość: 56,3 cm, 

stal nierdzewna + białe szkło, sterowanie za pomocą 

przycisków + pilot zdalnego sterowania, wydajność: 

573 m3/h, 3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny, 

poziom hałasu: 51 dB(A), szczelinowe pochłanianie 

oparów, oświetlenie LED, fi ltr węglowy: FLTGA60 

(wyposażenie opcjonalne, zamawiane osobno).

KSEG78PXE

Okap do zabudowy, klasa: B, szerokość: 77 cm, 

stal nierdzewna, sterowanie za pomocą przycisków, 

wydajność: 643 m3/h, 3 prędkości pracy silnika 

+ tryb intensywny, poziom hałasu: 50 dB(A), 

oświetlenie LED, fi ltr węglowy: FLT4 (wyposażenie 

opcjonalne, zamawiane osobno).

SF9800PRO

Piekarnik elektryczny z czyszczeniem parowym, 

klasa: A, wysokość: 48 cm, szerokość: 90 cm, 

kremowy, wykończenie w kolorze mosiężnym, 

sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze 

mosiężnym (podkładki w kolorze kremowym), 

9 funkcji pieczenia, 2 funkcje dodatkowe, 

pojemność netto: 77 l, emalia łatwoczyszcząca 

Ever Clean, 4 poziomy pieczenia, 1 poziom 

prowadnic teleskopowych z pełnym wysuwem, 

oświetlenie wnętrza: 2 lampy halogenowe.

SFP805AO

Piekarnik elektryczny z czyszczeniem pirolitycznym, 

front płaski, klasa: A, wysokość: 60 cm, antracytowy, 

wykończenie w kolorze mosiężnym, sterowanie za 

pomocą pokręteł w kolorze mosiężnym (podkładki 

w kolorze antracytowym), 6 funkcji pieczenia, 

2 funkcje dodatkowe, pojemność netto: 70 l, emalia 

łatwoczyszcząca Ever Clean, 5 poziomów pieczenia, 

1 poziom prowadnic teleskopowych z częściowym 

wysuwem, oświetlenie wnętrza: 1 lampa halogenowa.

SF855RA

Piekarnik elektryczny z czyszczeniem parowym, front 

wypukły, klasa: A, wysokość: 60 cm, miedziany, 

wykończenie w kolorze miedzianym, sterowanie za 

pomocą pokręteł w kolorze miedzianym (podkładki 

w kolorze antracytowym), 10 funkcji pieczenia, 

1 funkcja dodatkowa, pojemność netto: 70 l, emalia 

łatwoczyszcząca Ever Clean, 5 poziomów pieczenia, 

2 poziomy prowadnic teleskopowych z pełnym 

wysuwem, oświetlenie wnętrza: 2 lampy halogenowe.

SFP805PO

Piekarnik elektryczny z czyszczeniem pirolitycznym,

front płaski, klasa: A, wysokość: 60 cm, kremowy,

wykończenie w kolorze mosiężnym, sterowanie za

pomocą pokręteł w kolorze mosiężnym (podkładki

w kolorze kremowym), 6 funkcji pieczenia, 2 funkcje

dodatkowe, pojemność netto: 70 l, emalia

łatwoczyszcząca Ever Clean, 5 poziomów pieczenia,

1 poziom prowadnic teleskopowych z częściowym

wysuwem, oświetlenie wnętrza: 1 lampa halogenowa.

SF855AVO

Piekarnik elektryczny z czyszczeniem parowym, front

wypukły, klasa: A, wysokość: 60 cm, jasny brąz,

wykończenie w kolorze mosiężnym, sterowanie za

pomocą pokręteł w kolorze miedzianym (podkładki

w kolorze jasnego brązu), 10 funkcji pieczenia,

1 funkcja dodatkowa, pojemność netto: 70 l, emalia

łatwoczyszcząca Ever Clean, 5 poziomów pieczenia,

2 poziomy prowadnic teleskopowych z pełnym

wysuwem, oświetlenie wnętrza: 2 lampy halogenowe.

CO68GMA8

Kuchnia wolnostojąca, szerokość: 60 cm, antracytowy,

wykończenie w kolorze mosiężnym, sterowanie za

pomocą pokręteł w kolorze mosiężnym (podkładki

w kolorze antracytowym). Płyta kuchenna: 4 palniki

gazowe - w tym 1 ultraszybki, automatyczny zapłon,

zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu. Piekarnik

elektryczny: klasa: A, 9 funkcji pieczenia, pojemność

netto: 70 l, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean,

5 poziomów pieczenia, oświetlenie wnętrza: 1 lampa.

SRV896POGH

Płyta gazowa, szerokość: 88,5 cm, kremowy, 

sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze 

mosiężnym (podkładki pokręteł w kolorze 

kremowym), ruszty żeliwne, 5 palników gazowych 

- w tym 1 ultraszybki, automatyczny zapłon, 

zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu.

P864A-9

Płyta ceramiczna, szerokość: 59,6 cm, czarne

szkło ceramiczne, ramka w kolorze antracytowym,

sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze

mosiężnym (podkładki w kolorze antracytowym),

4 strefy grzejne, 6 poziomów mocy, zabezpieczenie

przed przypadkowym włączeniem.

SRV876RAGH

Płyta gazowa, szerokość: 68,5 cm, miedziany, 

sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze miedzianym 

(podkładki w kolorze antracytowym), ruszty żeliwne, 

5 palników gazowych - w tym 1 ultraszybki, 

automatyczny zapłon, zabezpieczenie 

przeciwwypływowe gazu. 

PI764PO

Płyta indukcyjna, szerokość: 60 cm, czarne szkło

ceramiczne, ramka w kolorze kremowym, 

sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze 

mosiężnym (podkładki w kolorze kremowym), 

4 strefy grzejne, 9 poziomów mocy, automatyczne 

wykrywanie naczynia i jego wielkości, wskaźnik 

poziomu mocy, zabezpieczenie przed przegrzaniem, 

wskaźnik zalegającego ciepła.

SRV864AVOGH

Płyta gazowa, szerokość: 59,6 cm, jasny brąz,

sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze mosiężnym 

(podkładki w kolorze jasnego brązu), ruszty żeliwne, 

4 palniki gazowe - w tym 1 ultraszybki, automatyczny 

zapłon, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu.

CO68CMP9

Kuchnia wolnostojąca, szerokość: 60 cm, kremowy,

wykończenie w kolorze mosiężnym, sterowanie za

pomocą pokręteł w kolorze mosiężnym (podkładki

w kolorze kremowym). Płyta kuchenna: 4 strefy

grzejne, wskaźnik poziomu mocy, wskaźnik

zalegającego ciepła. Piekarnik elektryczny: klasa: A,

9 funkcji pieczenia, pojemność netto: 70 l, emalia

łatwoczyszcząca Ever Clean, 5 poziomów pieczenia,

oświetlenie wnętrza: 1 lampa.

LSE862P-2

Zlewozmywak wpuszczany w blat, krawędź: 10 mm, 

możliwość odwrócenia, materiał: granitek, kremowy, 

wymiar całkowity: 860 x 500 mm, wymiar komór: 

380 x 420 mm, głębokość komór: 214 mm, instalacja 

w podstawę: 900 mm.

Wyposażenie standardowe: zawór 3 ½" z sitkiem, 

automatyczny korek, klipsy do montażu, syfon.

LSE791A-2

Zlewozmywak wpuszczany w blat, krawędź: 10 mm, 

możliwość odwrócenia, materiał: granitek, antracytowy, 

wymiar całkowity: 790 x 500 mm, wymiar komory: 

330 x 420 mm, głębokość komory 210 mm, 

instalacja w podstawę: 450 mm.

Wyposażenie standardowe: zawór 3 ½" z sitkiem, 

automatyczny korek, klipsy do montażu, syfon.

10I3PRA

Zlewozmywak wpuszczany w blat, krawędź: 4 mm, 

stal nierdzewna z powłoką PVD: 1 mm, miedziany, 

wymiar całkowity: Ø 430 mm, wymiar komory: 

Ø 375 mm, głębokość komory: 200 mm, instalacja 

w podstawę: 450 mm. 

Wyposażenie standardowe: zawór 3 ½" z sitkiem,

uszczelka, klipsy do montażu, syfon.

UM45OT

Zlewozmywak podwieszany, stal nierdzewna 

z powłoką PVD: 0,7 mm, mosiężny, wymiar całkowity: 

470 x 420 mm, wymiar komory: 450 x 400 mm, 

głębokość komory: 180 mm, instalacja w podstawę: 

450 mm.

Wyposażenie standardowe: zawór 3 ½" z sitkiem, 

klipsy do montażu.

MIR8O

Mosiężny

Osobny zawór dla zimnej i ciepłej wody

180° obrotu wylewki

MF8A2

Antracytowy

Pojedyncza dźwignia mieszacza

360° obrotu wylewki

MIDR7RA-2

Miedziany

Pojedyncza dźwignia mieszacza

360° obrotu wylewki

Wyciągana wylewka z perlatorem natrysku

MC18P

Kremowy

Pojedyncza dźwignia mieszacza

360° obrotu wylewki

SF4800MCPO

Piekarnik elektryczny z funkcją mikrofali, wysokość:

45 cm, kremowy, wykończenie w kolorze mosiężnym, 

sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze mosiężnym 

(podkładki w kolorze kremowym), 7 funkcji pieczenia 

- w tym 3 przy użyciu mikrofali, 5 funkcji dodatkowych 

- w tym czyszczenie parowe, pojemność netto: 40 l, 

emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 3 poziomy 

pieczenia, oświetlenie wnętrza: 1 lampa halogenowa, 

zawiasy Silent Close.

CMS8451A

Ekspres do kawy, wysokość: 45 cm, antracytowy, 

wykończenie w kolorze złotym lub mosiężnym, 

sterowanie za pomocą przycisków i pokręteł 

(pokrętła i przyciski w kolorze złotym lub mosiężnym, 

podkładki pokręteł w kolorze antracytowym), 

wyświetlacz LCD (język polski), funkcja automatycznego 

przygotowania cappuccino oraz gorącej wody, 

3 poziomy ilości kawy, 5-stopniowa regulacja mocy 

kawy, 3-stopniowa regulacja temperatury, pojemnik 

na wodę: 1,8 l.

SF4800VPO

Urządzenie do gotowania na parze, wysokość: 45 cm, 

kremowy, wykończenie w kolorze mosiężnym, 

sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze mosiężnym 

(podkładki w kolorze kremowym), 2 funkcje gotowania 

na parze, 4 funkcje dodatkowe, pojemność netto: 

41 l, pojemność zbiornika na wodę: 1,2 l, emalia 

łatwoczyszcząca Ever Clean, 3 poziomy gotowania, 

oświetlenie wnętrza: 1 lampa halogenowa, zawiasy 

Silent Close.

SF4800MCAO

Piekarnik elektryczny z funkcją mikrofali, wysokość: 

45 cm, antracytowy, wykończenie w kolorze 

mosiężnym, sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze 

mosiężnym (podkładki w kolorze antracytowym), 

7 funkcji pieczenia - w tym 3 przy użyciu mikrofali, 

5 funkcji dodatkowych - w tym czyszczenie parowe, 

pojemność netto: 40 l, emalia łatwoczyszcząca Ever 

Clean, 3 poziomy pieczenia, oświetlenie wnętrza: 

1 lampa halogenowa, zawiasy Silent Close.

MP822PO

Kuchenka mikrofalowa z funkcją grill, wysokość: 

39 cm, kremowy, wykończenie w kolorze mosiężnym, 

sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze mosiężnym 

(podkładki w kolorze kremowym), 6 funkcji pieczenia 

- w tym 5 przy użyciu mikrofali, pojemność netto: 22 l, 

oświetlenie wnętrza.

CTP8015A

Szufl ada do podgrzewania naczyń, wysokość: 

14 cm (do montażu poniżej urządzeń kompaktowych 

45 cm, tworzących łącznie niszę 60 cm), antracytowy, 

pojemność: 21 l (zestaw talerzy dla 6 osób), 

otwieranie push-pull, regulacja temperatury 

w zakresie 30 - 80°C (pokrętło regulacji wartości 

temperatury), możliwość przygotowywania potraw 

w niskiej temperaturze.

CTP8015P

Szufl ada do podgrzewania naczyń, wysokość: 

14 cm (do montażu poniżej urządzeń kompaktowych 

45 cm, tworzących łącznie niszę 60 cm), kremowy,

pojemność: 21 l (zestaw talerzy dla 6 osób),

otwieranie push-pull, regulacja temperatury

w zakresie 30 - 80°C (pokrętło regulacji wartości

temperatury), możliwość przygotowywania potraw

w niskiej temperaturze.

CMS8451P

Ekspres do kawy, wysokość: 45 cm, kremowy, 

wykończenie w kolorze złotym lub mosiężnym, 

sterowanie za pomocą przycisków i pokręteł (pokrętła 

i przyciski w kolorze złotym lub mosiężnym, podkładki 

pokręteł w kolorze kremowym), wyświetlacz LCD 

(język polski), funkcja automatycznego przygotowania 

cappuccino oraz gorącej wody, 3 poziomy ilości 

kawy, 5-stopniowa regulacja mocy kawy, 3-stopniowa 

regulacja temperatury, pojemnik na wodę: 1,8 l.

Niniejsza ulotka 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 fotografi e zawarte w niniejszej publikacji są aktualne w momencie druku. Smeg Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy edytorskie.

ST733TL

Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, klasa: A+++, 

szerokość: 60 cm, załadunek na 13 kompletów, system 

orbitalnego zmywania, 10 programów, 5 temperatur, 

ActiveLight, oświetlenie wnętrza komory, QuickTime 

- funkcja skrócenia czasu zmywania, Enersave - 

funkcja oszczędzania energii, Acquastop, Aquatest, 

funkcja opóźnionego startu do 24 godz., możliwość 

podłączenia ciepłej wody, FlexiDuo - szufl ada na 

sztućce, poziom hałasu: 44 dB(A), zużycie energii: 

0,81 kWh/cykl, zużycie wody: 9 l/cykl.

STL7233L

Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, klasa: 

A+++, szerokość: 60 cm, załadunek na 13 kompletów, 

system planetarnego zmywania, 10 programów, 

6 temperatur, zawiasy FlexiFit, ActiveLight, QuickTime 

- funkcja skrócenia czasu zmywania, Enersave - 

funkcja oszczędzania energii, Acquastop, Aquatest, 

funkcja opóźnionego startu do 24 godz., możliwość 

podłączenia ciepłej wody, FlexiDuo - szufl ada na 

sztućce, poziom hałasu: 42 dB(A), zużycie energii: 

0,81 kWh/cykl, zużycie wody: 9 l/cykl.

STA7233L

Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, klasa: 

A+++, szerokość: 60 cm, załadunek na 13 kompletów, 

system planetarnego zmywania, 10 programów, 

6 temperatur, system otwierania drzwi push-to-open, 

ActiveLight, QuickTime - funkcja skrócenia czasu 

zmywania, Enersave - funkcja oszczędzania energii, 

Acquastop, Aquatest, funkcja opóźnionego startu 

do 24 godz., możliwość podłączenia ciepłej wody, 

FlexiDuo - szufl ada na sztućce, poziom hałasu: 

42 dB(A), zużycie energii: 0,81 kWh/cykl, zużycie 

wody: 8,5 l/cykl.

STL7231L

Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, klasa: A+, 

szerokość: 60 cm, załadunek na 13 kompletów, 

system planetarnego zmywania, 5 programów, 

3 temperatury, zawiasy FlexiFit, ActiveLight, 

Acquastop, Aquatest, funkcja opóźnionego startu 

- 3,6,9 godz., możliwość podłączenia ciepłej wody, 

FlexiDuo - szufl ada na sztućce, poziom hałasu: 

46 dB(A), zużycie energii: 1,03 kWh/cykl, zużycie 

wody: 9,8 l/cykl.

STA4525

Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, klasa: A++, 

szerokość: 45 cm, załadunek na 10 kompletów, 

system zamachowego zmywania, 10 programów, 

5 temperatur, ActiveLight, QuickTime - funkcja 

skrócenia czasu zmywania, Enersave - funkcja 

oszczędzania energii, Acquastop, Aquatest, funkcja 

opóźnionego startu do 24 godz., możliwość 

podłączenia ciepłej wody, poziom hałasu: 44 dB(A), 

zużycie energii: 0,74 kWh/cykl, zużycie wody: 

9,5 l/cykl.

STL7633L

Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, klasa: A+++, 

wysokość: 86 cm, szerokość: 60 cm, załadunek na 

13 kompletów, system planetarnego zmywania, 

10 programów, 6 temperatur, zawiasy FlexiFit, 

ActiveLight, QuickTime - funkcja skrócenia czasu 

zmywania, Enersave - funkcja oszczędzania energii, 

Acquastop, Aquatest, funkcja opóźnionego startu 

do 24 godz., możliwość podłączenia ciepłej wody, 

FlexiDuo - szufl ada na sztućce, poziom hałasu: 

42 dB(A), zużycie energii: 0,81 kWh/cykl, zużycie 

wody: 9 l/cykl.

C7280NLD2P

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy, montaż frontu 

meblowego na zawiasach ślizgowych (możliwość 

zmiany kierunku otwierania drzwi), No-Frost (komora 

zamrażarki), klasa: A++, pojemność całkowita brutto: 

280 l, wyświetlacz LCD. Komora chłodziarki: 

dynamiczna cyrkulacja powietrza, komora Life Plus 0°C, 

ekspresowe chłodzenie, tryb wakacyjny, oświetlenie 

wnętrza LED. Komora zamrażarki: ekspresowe 

zamrażanie. Roczne zużycie energii: 233 kWh, 

poziom hałasu: 39 dB(A), wymiary (W x S x G): 

1772 x 540 x 549 mm.

CID280NF

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy, montaż frontu

meblowego na zawiasach ślizgowych (możliwość

zmiany kierunku otwierania drzwi), No-Frost (komora

zamrażarki), klasa: A++, pojemność całkowita brutto:

257 l. Komora chłodziarki: ekspresowe chłodzenie, 

tryb wakacyjny, oświetlenie wnętrza LED. Komora 

zamrażarki: ekspresowe zamrażanie. Roczne zużycie 

energii: 223 kWh, poziom hałasu: 39 dB(A), wymiary 

(W x S x G): 1772 x 558 x 545 mm


