
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.

Kolekcja Classica to również szeroki wachlarz idealnie dopasowanych do pozostałych urządzeń 
gazowych płyt kuchennych. Płyty są dostępne w różnych rozmiarach co daje możliwość komfortowego 
dopasowania do każdej kuchni - w zależności od potrzeby - zajmując mniej lub więcej miejsca.

Smeg oferuje rozbudowane portfolio urządzeń kompaktowych 
o wysokości 45 cm, które posiadają zróżnicowane funkcje 
oraz parametry techniczne. Dzięki temu istnieje możliwość 
zaprojektowania efektywnego, stylowego i posiadającego 
własną osobowość miejsca, w którym przygotowywane są 
wyśmienite potrawy. Oferta Smeg obejmuje 9 rodzajów 
urządzeń kompaktowych:

- chłodziarka na wino
- ekspres do kawy;
- piekarniki elektryczne z funkcją pary;
- urządzenie do gotowania na parze;
- piekarniki elektryczne  z funkcją mikrofali;
- kuchenki mikrofalowe; 
- piekarnik elektryczny;
- szufl ada „Sommeliera“;
- szufl ada do podgrzewania naczyń.

Nowa kolekcja chłodnictwa Classica oferuje szeroki wachlarz rozwiązań, które 
umożliwiają optymalną konserwację produktów. Co więcej, jest ona idealnym 
dopełnieniem pozostałych produktów z kolekcji. Przez wiele lat Smeg zbierał 
i rozwijał know-how, stając się ekspertem innowacyjnych urządzeń zarówno 
pod względem wzornictwa, jak i technologicznym.

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 kilka dni.

Dla tych, którzy lubią zapraszać gości do domu i częstować ich fi liżanką wyśmienitej kawy, Smeg 
oferuje ekspres do zabudowy, z funkcją automatycznego cappuccino. Urządzenie jest łatwe 
w obsłudze, a co najważniejsze, przygotowuje doskonałą kawę.

Model CMS6451X został wyposażony w funkcję automatycznego przygotowywania 
cappuccino, która spienia mleko i kieruje je bezpośrednio do fi liżanki.

Okapy Smeg zostały zaprojektowane tak, aby zaoferować najlepsze połączenie stylistyki 
i funkcjonalności. Ponadto odzwierciedlają elegancję i styl oferty urządzeń kuchennych, z którymi 
są instalowane. Modele wyspowe, przyścienne i do zabudowy pozwalają znaleźć najlepsze 
rozwiązanie dla każdej kuchni.

Piekarniki elektryczne do zabudowy Smeg są owocem zaawansowanych prac badawczych, oferując
obecnie bardzo wysoką wydajność połączoną z niskim zużyciem energii oraz zapewniając łatwość 
obsługi wraz z maksymalnym bezpieczeństwem. Piekarniki zostały wyposażone w szeroki wachlarz 
tradycyjnych funkcji, takich jak rozmrażanie, utrzymywanie potrawy w cieple, czy wyrastanie ciasta. 
Co więcej, przewidziano w nich wiele specjalnych rozwiązań, które spełnią wygórowane oczekiwania 
każdego użytkownika.

Płyty kuchenne Smeg stanowią połączenie wysokiej jakości materiałów z zaawansowaną technologią. 
Oferta produktów obejmuje płyty indukcyjne, ceramiczne, gazowe wykonane ze stali nierdzewnej i szkła oraz 
połączenie płyty gazowej z indukcyjną. Wśród modeli łączonych na uwagę zasługuje płyta PM3621WLD, 
którą charakteryzują funkcjonalne strefy grzejne MultiZone oraz dwa palniki gazowe. 

LINIA WZORNICZA
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Classica to nazwa pierwszej linii wzorniczej Smeg, która została stworzona we współpracy z architektem Guido Canali. Jej cechą 
charakterystyczną jest wyjątkowe i ponadczasowe wykorzystanie stali nierdzewnej. Kolekcję Classica podkreślają wyjątkowe pokrętła 

i uchwyty urządzeń, których eleganckie i nowoczesne kształty tworzą elementy wzornictwa przemysłowego. 

Ekspres do kawy

Urządzenia kompaktowe

Piekarniki elektryczne

Ponadczasowe wzornictwo

Płyty kuchenne

Okapy kuchenne

Chłodnictwo

Wybrane piekarniki z kolekcji Classica zostały wyposażone w funkcję „Pizza“, która umożliwia 
przygotowanie prawdziwej, włoskiej pizzy w zaledwie ok. 3-5 minut, w zależności od 
grubości warstwy wierzchniej potrawy. Unikalny system sprawia, że specjalny kamień do 
pizzy wchodzi w bezpośrednią reakcję z elementem grzewczym, aby osiągnąć wysoką 
temperaturę, w jak najkrótszym czasie.

Emalia Ever Clean, zastosowana w wewnętrzej 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, pochodzących 
z gospodarstwa domowego.
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PIEKARNIKI ELEKTRYCZNE STAL NIERDZEWNA + SZKŁO NEROVISTA

TFT (czarno-biały)
90 cm SFP9395X1

60 cm SFP6395XE, SF6395XE

LCD 60 cm SFP6390XE, SF6390XE, SF6390XPZE

LED 90 cm SF9315XR, SF9310XR

Pokrętła 60 cm SF6381X, SF6381XPZ

URZĄDZENIA KOMPAKTOWE STAL NIERDZEWNA + SZKŁO NEROVISTA

Piekarnik elektryczny z funkcją pary 45 cm SF4395VCX, SF4390VCX

Urządzenie do gotowania na parze 45 cm SF4390VX

Piekarnik elektryczny z funkcją mikrofali 45 cm SF4395MCX, SF4390MCX

Piekarniki elektryczne 45 cm SFP4390XPZ

Kuchenki mikrofalowe 45 cm SF4390MX, SF4309X

Kuchenka mikrofalowa 39 cm MP6322X

EKSPRES DO KAWY STAL NIERDZEWNA + SZKŁO NEROVISTA

Automatyczne przygotowanie cappuccino 45 cm CMS6451X

SZUFLADY STAL NIERDZEWNA

„Sommeliera” 14 cm CTPS313X

Do podgrzewania naczyń 14 cm CTP3015X

PŁYTY INDUKCYJNE SZKŁO CERAMICZNE

MultiZone

90 cm SIM693WLD

86 cm SIM592B, SIM592D-1

77 cm SIM581B, SIM580B

65 cm SIM571B, SIM570B

60 cm SIM662WLD, SIM562B, SIM562D-1, SIM561B

38 cm SIM631WLD

Standard

90 cm SI5952B

86 cm SIH5935B

60 cm SI5643B, SI5643D

PŁYTY INDUKCYJNO-GAZOWE SZKŁO CERAMICZNE

90 cm PM3912WLD

75 cm PM3721WLD

65 cm PM3621WLD

PŁYTY GAZOWE STAL NIERDZEWNA

87 cm PGF96, PGF95-4

72 cm PGF75-4

70 cm SE70SGH-5

60 cm PGF64-4, SER60SGH3, SR34SGH3

31 cm
Grill elektryczny: PGF30B; Grill Teppanyaki: PGF30T-1; Płyta indukcyjna: PGF32I-1; Płyta ceramiczna: PGF32C; 
Płyty gazowe: PGF32, PGF31G-1

SZKŁO CERAMICZNE

90 cm PV395LCN

75 cm PV375LCN

65 cm PV364LCN

PŁYTY CERAMICZNE SZKŁO CERAMICZNE

90 cm SE395ETB

77 cm SE385EMTB

60 cm SE364EMTB, SE364ETFX, SE364ETB, SE364ETD

PRZYŚCIENNE OKAPY KUCHENNE STAL NIERDZEWNA CZARNY CZERWONE WINO

150 cm KD150XE

120 cm KD120XE

100 cm KD100XE KD100NE

90 cm KD90HXE KD90HNE KD90RWE

CHŁODNICTWO STAL NIERDZEWNA

70 cm FA390X4, FA390XS4

60 cm CVI338X1, CVI338XS1, CVI318X, CVI318XS

54 cm RI360RX, FI360LX, WI360LX, RF354RX, FF354LX, WF354LX



VR78N

Zlewozmywak wpuszczany w blat, krawędź: 
8 mm, bez możliwości odwrócenia, 
szczotkowana stal nierdzewna: 1 mm, wymiar 
całkowity: 897 x 510 mm, wymiar komory: 
780 x 350 mm, głębokość komory: 200 mm, 
instalacja w podstawę: 900 mm. 
Wyposażenie standardowe: 2 deski do krojenia 
(stal nierdzewna + czarne szkło), durszlak, 
zawór 3 ½” z sitkiem, taśma montażowa, klipsy 
do montażu, syfon, automatyczny korek. 

UM45

Zlewozmywak podwieszany, szczotkowana 
stal nierdzewna: 0,7 mm, 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.

CTP3015X

Szufl ada do podgrzewania naczyń, wysokość: 
14 cm (do montażu poniżej urządzeń 
kompaktowych 45 cm, tworzących niszę 60 cm), 
stal nierdzewna z powłoką zapobiegającą 
powstawaniu odcisków palców, pojemność: 
20,5 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.

VQMX60

Zlewozmywak wpuszczany w blat, krawędź: 
8 mm, bez możliwości odwrócenia, 
szczotkowana stal nierdzewna: 1 mm, wymiar 
całkowity: 570 x 500 mm, wymiar komory: 
510 x 430 mm, głębokość komory: 245 mm, 
instalacja w podstawę: 600 mm. 
Wyposażenie standardowe: 2 deski do krojenia 
(stal nierdzewna + czarne szkło), durszlak, 
zawór 3 ½” z sitkiem, klipsy do montażu, 
syfon, bateria MT0.

SF4390VX

Urządzenie do gotowania na parze, wysokość: 
45 cm, stal nierdzewna z powłoką zapobiegającą 
powstawaniu odcisków palców, sterowanie za 
pomocą chromowanych pokręteł, duży 
i przejrzysty wyświetlacz LCD, 20 programów 
automatycznych, 2 funkcje gotowania, 4 funkcje 
dodatkowe, pojemność netto: 41 l, emalia 
łatwoczyszcząca Ever Clean, 3 poziomy 
gotowania, zawiasy Silent Close.

LQR116-2

Zlewozmywak wpuszczany w blat, krawędź: 
4 mm, możliwość odwrócenia, szczotkowana 
stal nierdzewna: 1 mm, wymiar całkowity: 
1160 x 500 mm, wymiar komór: 350 x 400 mm, 
głębokość komór: 215 mm, instalacja 
w podstawę: 900 mm. 
Wyposażenie standardowe: zawór 3 ½” 
z sitkiem, syfon, automatyczny korek. 

CTPS313X

Szufl ada „Sommeliera”, wysokość: 14 cm, 
stal nierdzewna z powłoką zapobiegającą 
powstawaniu odcisków palców, otwieranie 
push-pull, wnętrze wykonane z dębu slawońskiego. 
W skład zestawu wchodzą: pompka próżniowa 
do wina z dwoma sylikonowymi 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.

S7220FND2P

Zamrażarka do zabudowy, montaż frontu 
meblowego na zawiasach ślizgowych 
(możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi), 
No-Frost, klasa: A++, pojemność całkowita 
brutto: 216 l, wyświetlacz LCD Touch control. 
Komora zamrażarki: ekspresowe zamrażanie, 
alarm wzrostu temperatury. Roczne zużycie 
energii: 238 kWh, poziom hałasu: 39 dB(A), 
wymiary (W x S x G): 1772 x 540 x 549 mm.

WI360LX

Wolnostojąca chłodziarka na wino, zawiasy 
po lewej stronie - uchwyt po prawej stronie 
(brak możliwości zmiany kierunku otwierania
drzwi), uchwyt zamawiany osobno jako 
wyposażenie opcjonalne: KM360, klasa: A, 
pojemność całkowita brutto: 330 l, wyświetlacz 
LCD Touch control. Komora z przeszkloną 
witryną na wino: pojemność: 98 butelek, 
regulacja temperatury od +6°C do +18°C, 
półki na wino wykonane z drewna, oświetlenie 
wnętrza LED. Roczne zużycie energii: 170 kWh, 
poziom hałasu: 34 dB(A), wymiary (W x S x G): 
1772 x 540 x 540 (591 wraz z uchwytem) mm.

MIDR7CR-2

Chromowana stal, pojedyncza dźwignia 
mieszacza, 360° obrotu wylewki, 
wyciągana wylewka z perlatorem 
natrysku.

CMS6451X

Ekspres do kawy, wysokość: 45 cm, stal 
nierdzewna z powłoką zapobiegającą 
powstawaniu odcisków palców, sterowanie 
za pomocą chromowanych pokręteł, 
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.

MT0

Chromowana stal, pojedyncza dźwignia 
mieszacza instalowana osobno (montowana 
nie dalej niż 50 cm od wylewki), możliwość 
montażu przy oknie, 360° obrotu 
teleskopowej wylewki z perlatorem 
natrysku.

MDQ5-CSP

Satynowana stal nierdzewna, pojedyncza 
dźwignia mieszacza, 120° obrotu wylewki, 
wyciągana wylewka z perlatorem natrysku.

SF4390MX

Kuchenka mikrofalowa, wysokość: 45 cm, 
stal nierdzewna z powłoką zapobiegającą 
powstawaniu odcisków palców, sterowanie 
za pomocą chromowanych pokręteł, duży 
i przejrzysty wyświetlacz LCD, 5 funkcji 
pieczenia, 4 funkcje dodatkowe, pojemność 
netto: 40 l, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 
3 poziomy pieczenia, zawiasy Silent Close.

MFQ8-CSP

Satynowana stal nierdzewna, pojedyncza 
dźwignia mieszacza 360° obrotu 
wylewki z perlatorem natrysku.

CVI318X

Chłodziarka na wino, zawiasy po prawej 
stronie - uchwyt po lewej stronie, klasa: A+, 
wysokość: 45 cm, stal nierdzewna z powłoką 
zapobiegającą powstawaniu odcisków palców, 
drzwi z fi ltrem UV, wykonane ze szkła Eclypse, 
otwieranie typu push pull, sterowanie dotykowe 
Touch Control wyświetlacz LED, pojemność: 
18 butelek Bordeaux, regulacja temperatury 
od 5°C do 20°C, półki wykonane z dębu 
slawońskiego

CVI318XS - zawiasy po lewej stronie, 
uchwyt po prawej stronie.

FA390XS4

Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka, 
zawiasy po lewej stronie - uchwyt po 
prawej stronie (brak możliwości zmiany 
kierunku otwierania drzwi), No-Frost, 
klasa: A+, pojemność całkowita brutto: 
397 l, wyświetlacz LED, alarm wzrostu 
temperatury. Komora chłodziarki: komora 
Life Plus 0°C, ekspresowe chłodzenie, 
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 (682 wraz z uchwytem) mm.

CVI338X1

Chłodziarka na wino, do zabudowy, 
zawiasy po prawej stronie - uchwyt po 
lewej stronie, klasa: A, pojemność całkowita 
brutto: 114 l, wyświetlacz LED Touch control, 
szklane drzwi z fi ltrem UV ze szkła Eclypse, 
pojemność: 38 butelek, półki na wino 
wykonane z dębu slawońskiego, oświetlenie 
wnętrza LED, regulacja temperatury 
od 5°C do 20°C, regulowana cyrkulacja 
powietrza. Roczne zużycie energii: 
143 kWh, poziom hałasu: 43 dB(A), 
wymiary (W x S x G): 820 x 595 x 616 mm.

CVI338XS1 - zawiasy po lewej stronie, 
uchwyt po prawej stronie.

SF4390VCX

Piekarnik elektryczny z funkcją pary, klasa: A+, 
wysokość: 45 cm, stal nierdzewna z powłoką 
zapobiegającą powstawaniu odcisków 
palców, sterowanie za pomocą chromowanych 
pokręteł, duży i przejrzysty wyświetlacz LCD, 
20 programów automatycznych, 12 funkcji 
pieczenia - w tym 4 przy użyciu pary, 7 funkcji 
dodatkowych - w tym czyszczenie parowe, 
pojemność netto: 41 l, pojemność zbiornika 
na wodę: 1,2 l, emalia łatwoczyszcząca Ever 
Clean, 3 poziomy pieczenia, zawiasy Silent 
Close.

SF4390MCX

Piekarnik elektryczny z funkcją mikrofali, 
wysokość: 45 cm, stal nierdzewna z powłoką 
zapobiegającą powstawaniu odcisków 
palców, sterowanie za pomocą chromowanych 
pokręteł, duży i przejrzysty wyświetlacz LCD, 
20 programów automatycznych, 13 funkcji 
pieczenia - w tym 4 przy użyciu mikrofali, 
8 funkcji dodatkowych - w tym czyszczenie 
parowe, pojemność netto: 40 l, emalia 
łatwoczyszcząca Ever Clean, 3 poziomy 
pieczenia, zawiasy Silent Close.

SFP9395X1

Piekarnik elektryczny z czyszczeniem 
pirolitycznym, klasa: A+, wysokość: 60 cm, 
szerokość: 90 cm, stal nierdzewna 
z powłoką zapobiegającą powstawaniu 
odcisków palców, sterowanie za pomocą 
chromowanych pokręteł, czarno-biały 
wyświetlacz TFT, 50 programów 
automatycznych, 10 funkcji pieczenia, 
9 funkcji dodatkowych, pojemność netto: 
115 l, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 
5 poziomów pieczenia, 1 poziom prowadnic 
teleskopowych z pełnym wysuwem, zawiasy 
Silent Close.

SF6390XPZE

Piekarnik elektryczny z czyszczeniem 
parowym, klasa: A+, wysokość: 60 cm, stal 
nierdzewna z powłoką zapobiegającą 
powstawaniu odcisków palców, sterowanie 
za pomocą chromowanych pokręteł, duży 
i przejrzysty wyświetlacz LCD, 20 programów 
automatycznych, 10 funkcji pieczenia - w tym 
funkcja „Pizza”, 5 funkcji dodatkowych, 
pojemność netto: 65 l, emalia łatwoczyszcząca 
Ever Clean, 5 poziomów pieczenia, 1 poziom 
prowadnic teleskopowych z częściowym 
wysuwem, zawiasy Silent Close.

SFP6390XE

Piekarnik elektryczny z czyszczeniem 
pirolitycznym, klasa: A+, wysokość: 60 cm, 
stal nierdzewna z powłoką zapobiegającą 
powstawaniu odcisków palców, sterowanie 
za pomocą chromowanych pokręteł, duży 
i przejrzysty wyświetlacz LCD, 20 programów 
automatycznych, 9 funkcji pieczenia, 
8 funkcji dodatkowych, pojemność netto: 
70 l, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 
5 poziomów pieczenia, 1 poziom prowadnic 
teleskopowych z częściowym wysuwem, 
zawiasy Silent Close.

SF6395XE

Piekarnik elektryczny z czyszczeniem 
parowym, klasa: A+, wysokość: 60 cm, stal 
nierdzewna z powłoką zapobiegającą 
powstawaniu odcisków palców, sterowanie 
za pomocą chromowanych pokręteł, 
czarno-biały wyświetlacz TFT, 50 programów 
automatycznych, 10 funkcji pieczenia, 
8 funkcji dodatkowych, pojemność netto: 
70 l, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 
5 poziomów pieczenia, 1 poziom prowadnic 
teleskopowych z częściowym wysuwem, 
zawiasy Silent Close.

SF6381XPZ

Piekarnik elektryczny, klasa: A, wysokość: 60 cm, 
stal nierdzewna z powłoką zapobiegającą 
powstawaniu odcisków palców, sterowanie 
za pomocą chromowanych pokręteł, 7 funkcji 
pieczenia - w tym funkcja „Pizza”, pojemność 
netto: 65 l, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 
5 poziomów pieczenia.

CS19ID-7

Kuchnia wolnostojąca, szerokość: 90 cm, 
stal nierdzewna, sterowanie za pomocą 
chromowanych pokręteł. Płyta kuchenna: 
5 indukcyjnych stref grzejnych, funkcja 
booster, automatyczne wykrywanie 
wielkości naczynia, zabezpieczenie przed 
przegrzaniem. Piekarnik elektryczny 
o pojemności netto: 77 l, 9 funkcji pieczenia, 
emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 
4 poziomy pieczenia, dolna szufl ada na 
naczynia.

PM3721WLD

Płyta gazowa, szerokość 75 cm, czarne szkło 
ceramiczne, prosta krawędź (możliwość 
montażu na równi z blatem), sterowanie za 
pomocą chromowanych pokręteł i Touch 
control - w tym slider, ruszty żeliwne, 2 palniki 
gazowe - w tym 1 ultraszybki , 2 strefy grzejne 
- w tym 1 strefa MultiZone, automatyczny 
zapłon, zabezpieczenie przeciwwypływowe 
gazu, funkcja gotowania na niskim poziomie 
mocy, zabezpieczenie przed przegrzaniem, 
blokada bezpieczeństwa, wskaźnik 
zalegającego ciepła.

SIM561B

Płyta indukcyjna, szerokość: 58 cm, czarne 
szkło ceramiczne, szlifowana krawędź, 
sterowanie Touch control - w tym slider, 
4 strefy grzejne - w tym 1 strefa MultiZone, 
zabezpieczenie przed przegrzaniem, 
blokada bezpieczeństwa, wskaźnik 
zalegającego ciepła.

PV364LCN

Płyta gazowa, szerokość: 65 cm, czarne 
szkło ceramiczne, prosta krawędź 
(możliwość montażu na równi z blatem), 
sterowanie za pomocą chromowanych 
pokręteł, 4 palniki gazowe, ruszty żeliwne, 
automatyczny zapłon, zabezpieczenie 
przeciwwypływowe gazu. 

CS19A-7

Kuchnia wolnostojąca, szerokość: 90 cm, 
czarny (stal nierdzewna lakierowana), 
sterowanie za pomocą chromowanych 
pokręteł. Płyta kuchenna: 6 palników 
gazowych, automatyczny zapłon, 
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, 
ruszty żeliwne. Piekarnik elektryczny 
o pojemności netto: 77 l, 8 funkcji pieczenia, 
emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 
4 poziomy pieczenia, dolna szufl ada na 
naczynia.

KD100XE

Okap przyścienny, klasa: A, szerokość: 100 cm, 
stal nierdzewna, sterowanie za pomocą 
chromowanych pokręteł, wydajność: 773 m3/h, 
3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny, 
poziom hałasu: 49 dB(A), oświetlenie LED, fi ltr 
węglowy: FLT6 (wyposażenie opcjonalne, 
zamawiane osobno).

KD120XE

Okap przyścienny, klasa: A, szerokość: 120 cm, 
stal nierdzewna, sterowanie za pomocą 
chromowanych pokręteł, wydajność: 794 m3/h, 
3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny, 
poziom hałasu: 50 dB(A), oświetlenie LED, fi ltr 
węglowy: FLT6 (wyposażenie opcjonalne, 
zamawiane osobno).

KSEG90VXNE-2

Sufi towy okap do zabudowy, klasa A, 
szerokość: 90 cm, stal nierdzewna + czarne 
szkło, sterowanie za pomocą przycisków, 
wydajność: 800 m3/h, 3 prędkości pracy 
silnika + tryb intensywny, poziom hałasu: 
50 dB(A), tryb komfort - 24 godzinne 
oczyszczanie powietrza, szczelinowe 
pochłanianie oparów, oświetlenie LED, 
fi ltr węglowy: KITFC152 (wyposażenie 
opcjonalne, zamawiane osobno).

KSGT74B

Okap do zabudowy, klasa: B, szerokość: 
86,3 cm, białe szkło + stal nierdzewna, 
sterowanie za pomocą przycisków, 
wydajność: 573 m3/h, 3 prędkości pracy 
silnika + tryb intensywny, poziom hałasu: 
52 dB(A), szczelinowe pochłanianie oparów, 
oświetlenie LED, fi ltr węglowy: FLTGA90 
(wyposażenie opcjonalne, zamawiane 
osobno).

S7323LFLD2P

Chłodziarka do zabudowy, montaż frontu 
meblowego na zawiasach ślizgowych 
(możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi), 
klasa: A++, pojemność całkowita brutto: 314 l, 
wyświetlacz LCD Touch control. Komora 
chłodziarki: komora Life Plus 0°C, ekspresowe 
chłodzenie, tryb wakacyjny, oświetlenie 
wnętrza LED, alarm wzrostu temperatury. 
Roczne zużycie energii: 112 kWh, poziom 
hałasu: 34 dB(A), wymiary (W x S x G): 
1772 x 540 x 549 mm.

ST733TL

Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, klasa: 
A+++, szerokość: 60 cm, załadunek na 
13 kompletów, system orbitalnego zmywania, 
11 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.

STA4526

Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, 
klasa: A++, szerokość: 45 cm, załadunek na 
10 kompletów, system zamachowego 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, poziom 
hałasu: 44 dB(A), zużycie energii: 0,74 kWh/cykl, 
zużycie wody: 9,5 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: 273 l, 
wyświetlacz LCD Touch control, tryb wakacyjny, 
alarm wzrostu temperatury. Komora chłodziarki: 
komora Life Plus 0°C, ekspresowe chłodzenie, 
oświetlenie wnętrza LED. Komora zamrażarki: 
ekspresowe zamrażanie. Roczne zużycie 
energii: 228 kWh, poziom hałasu: 39 dB(A), 
wymiary (W x S x G): 1772 x 540 x 549 mm.

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.

PGF96

Płyta gazowa, szerokość: 86,7 cm, stal 
nierdzewna, montaż 3 mm nad blatem, 
sterowanie za pomocą chromowanych 
pokręteł, ruszty żeliwne, 6 palników 
gazowych - w tym 2 ultraszybkie, 
automatyczny zapłon, zabezpieczenie 
przeciwwypływowe gazu.

SIM693WLD

Płyta indukcyjna, szerokość: 90 cm, 
czarne szkło ceramiczne, prosta krawędź 
(możliwość montażu na równi z blatem), 
sterowanie Touch control - w tym slider, 
6 stref grzejnych - w tym 3 strefy MultiZone, 
funkcja gotowania na niskim poziomie mocy, 
zabezpieczenie przed przegrzaniem, 
blokada bezpieczeństwa, wskaźnik 
zalegającego ciepła.


