PŁYTY KUCHENNE
Płyty kuchenne Smeg stanowią połączenie wysokiej jakości materiałów z zaawansowaną
technologią. Oferta produktów obejmuje płyty indukcyjne, ceramiczne, a także
szeroki wybór płyt gazowych wykonanych ze stali nierdzewnej i szkła. Wśród płyt
indukcyjnych na uwagę zasługuje płyta SIM662DW, która została wykonana z białego
szkła ceramicznego.

P

Booster pozwala na użycie maksymalnej dostępnej mocy, co jest optymalnym
rozwiązaniem w przypadku przygotowania wymagających potraw.

ULTRANISKIE PALNIKI GAZOWE
Kolekcja płyt gazowych na szkle Linea zawiera modele o szerokości 72
i 60 cm. Płyty te to przede wszystkim minimalistyczny styl – podstawę dla
palników gazowych o niskim profilu stanowi ceramiczna płyta o grubości
4 mm. Płomienie skierowane są wertykalnie do góry, dzięki czemu
temperatura równomiernie rozkłada się na całej powierzchni dna naczynia.
Ultraniskie palniki to znacząca oszczędność i optymalna wydajność.

PIEKARNIKI ELEKTRYCZNE
TFT (kolorowy)
TFT (czarno-biały)

LCD (duży)
LCD (mały)

SREBRNY

CZARNY

BIAŁY

Piroliza

SFP140E, SFP140SE

SFP140NE

SFP140BE

Wielofunkcyjny

SF140E

Piroliza

SFP130E, SFP130SE

SFP130NE

SFP130BE

Wielofunkcyjny

SF130E

SF130NE

SF130BE

Piroliza

SFP125E, SFP125SE, SFP125PZE,
SFP121E, SFP121SE

SFP125NE, SFP121NE

SFP121BE

Wielofunkcyjny

SF122E, SF122PZE

SF122NE, SF122TNE

SF122BE

Wielofunkcyjny

SF106, SF106PZ

SF106N

SF106B

SF4140VCN, SF4120VCN

SF4140VCB, SF4120VCB

LINEA

URZĄDZENIA KOMPAKTOWE
Piekarniki elektryczne z funkcją pary

45 cm

SF4140VC, SF4120VC, SF4120VCS

Urządzenie do gotowania na parze

45 cm

SF4120V

Piekarniki elektryczne z funkcją mikrofali

45 cm

SF4140MC, SF4120MC, SF4120MCS

SF4140MCN, SF4120MCN

SF4140MCB, SF4140MCB

Kuchenki mikrofalowe

45 cm

SF4120M, SF4109M

SF4120MN

SF4120MB

Kuchenka mikrofalowa

39 cm

MP122, FMI120

MP122N, FMI120N

MP122B, FMI120B

Piekarnik elektryczny

45 cm

SFP4120PZ

45 cm

CMSC451

CMSC451NE

CMSC451B

14 cm

CTP1015

CTP1015N

CTP1015B

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 przyścienne pozwalają znaleźć
najlepsze rozwiązanie dla każdej kuchni.

75 cm

szkło hartowane

PVS750

PVN750

PVB750

75 cm

szkło ceramiczne

PV175CN

PV175CB

60 cm

szkło ceramiczne

PV164CN

PV164CB

75 cm

szkło hartowane

PV175S-1

PV175N-1

PV175B-1

W wybranych modelach okapów zastosowano system szczelinowego
pochłaniania oparów, dzięki któremu wzrasta wydajność urządzenia, a maleje
poziom hałasu wytwarzanego podczas jego pracy.

60 cm

szkło hartowane

PV164S-1

PV164N-1

PV164B-1

60 cm, 3 palniki

szkło hartowane

PV163S-1

PV163N-1

PV163B-1

Piekarniki elektryczne do zabudowy Smeg są owocem zaawansowanych prac badawczych.
Oferują obecnie bardzo wysoką wydajność połączoną z niskim zużyciem energii oraz
zapewniają łatwość obsługi wraz z maksymalnym bezpieczeństwem.

PŁYTY GAZOWE

Powierzchnia ze stali nierdzewnej

87 cm: PGF96, 72 cm: PGF75-4, 60 cm: PGF64-4

Płyty Domino ze stali nierdzewnej

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

PŁYTY INDUKCYJNE

CHŁODNICTWO
Dzięki innowacyjnej chłodziarko-zamrażarce Side by Side typu „French door”
wykorzystanie dostępnej przestrzeni może być niezwykle elastyczne oraz pozwala
na indywidualne rozwiązania. Model FQ60XPE oferuje jeszcze większą
pojemność brutto: 594 litry, idealną do przechowywania dużych ilości
produktów spożywczych.
W porównianiu ze standardową konstrukcją urządzeń Side by Side
górna komora nie posiada pionowej przegrody, dzięki czemu półki
mają szerokość 83 cm, co ułatwia umieszczenie na nich szerokich
talerzy lub pater. W zależności od potrzeb komorę MultiZone można
stosować jako chłodziarkę lub zamrażarkę. Wystarczy ustawić żądaną
temperaturę na elektronicznym wyświetlaczu.
Innowacyjny system Active Fresh Blue Light 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.

Zlewozmywaki i baterie Smeg to produkty najwyższej jakości
o niepowtarzalnym wzornictwie. Kolekcję stanowią modele,
które zwracają uwagę swoim designem i funkcjonalnością.
Modele VQMX60 (57 cm) oraz VQMX79 (79 cm) doskonale
wkomponowują się w minimalistyczne otoczenie. Bateria MT0,
która jest dołączana jako wyposażenie standardowe
do powyższych zlewozmywaków, może zostać obniżona
i schowana pod szklaną deską.

Wybrane piekarniki z kolekcji Linea 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.

SZKŁO CERAMICZNE
SIM693WLD

86 cm

SIM592B, SIM592D-1

77 cm

SIM581B, SIM580B

65 cm

SIM571B, SIM570B

60 cm

SIM662WLD, SIM562B, SIM562D-1, SIM561B

38 cm

SIM631WLD

90 cm

SI5952B

86 cm

SIH5935B

60 cm

SI5643B, SI5643D

SZKŁO CERAMICZNE

- ekspres do kawy;

90 cm

SE395ETB

77 cm

SE385EMTB

- piekarniki elektryczne z funkcją pary;

60 cm

SE364EMTB, SE364ETFX, SE364ETB, SE364ETD

2 komory

860 x 500 mm

LQVS862-1

LQVN862-1

LQVB862-1

2 komory

897 x 510 mm

LI92SG

LI92N

LI92B

1 komora

897 x 510 mm

VR78S

VR78N

VR78B

Standard
PŁYTY CERAMICZNE

URZA¸DZENIA KOMPAKTOWE
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 7 rodzajów urządzeń kompaktowych:

- urządzenie do gotowania na parze;
- piekarniki elektryczne z funkcją mikrofali;

ZLEWOZMYWAKI Z DESKAMI ZE SZKŁA

1 komora, pasuje do baterii teleskopowej

ZLEWOZMYWAKI I BATERIE

Urządzenia Smeg przenoszą gotowanie i pieczenie na wyższy poziom. Połączenie intuicyjnej
obsługi i funkcjonalności spełnia wszelkie oczekiwania. Piekarniki Linea SFP/SF130...
i SFP/SF140... zostały stworzone z myślą o jednym celu: dzięki prostym wyświetlaczom
i interaktywnemu menu przygotowywanie potraw staje się wyjątkową przyjemnością.
W modelach SFP130... i SF130... wykorzystano wyświetlacz TFT (czarno-biały) oraz
podświetlane pokrętła. Natomiast modele SFP140... i SF140... posiadają dotykowy
wyświetlacz TFT (kolorowy).

90 cm

MultiZone

PRZESTRZEŃ. MADE IN ITALY.

PIEKARNIKI ELEKTRYCZNE

SZUFLADA DO PODGRZEWANIA NACZYŃ

OKAPY KUCHENNE

ESTETYKA, KTÓRA OPTYMALIZUJE

Linea to szeroki wachlarz urządzeń opracowanych przez wewnętrzne studio projektowe Smeg. Charakterystyczną cechą tych urządzeń jest
ergonomia oraz praktyczny minimalizm. Szczególna uwaga została zwrócona na następujące detale: uchwyty, przeźroczyste pokrętła, panel
dotykowy oraz niezwykłe zastosowanie szkła. To ostatnie, w połączeniu ze stalą nierdzewną, stanowi fantastyczną interpretację najnowszych
trendów wzorniczych.

EKSPRES DO KAWY
Automatyczne przygotowanie cappuccino

MINIMALISTYCZNA I SYMETRYCZNA

790 x 500 mm

VQMX79

570 x 500 mm

VQMX60

- kuchenki mikrofalowe;
- piekarnik elektryczny;
- szuflady do podgrzewania naczyń.

LINEA

LINIA WZORNICZA
2017
www.smeg.pl

EKSPRES DO KAWY
Dla tych, ktorzy lubią zapraszać gości do domu i częstować ich filiżanką wyśmienitej kawy,
Smeg oferuje ekspresy do zabudowy. W ofercie są również ekspresy do kawy z funkcją
automatycznego cappuccino. Urządzenia te są łatwe w obsłudze, a co najważniejsze
przygotowują doskonałą kawę.
W ekspresie można używać zarówno kawy mielonej, jak i ziarnistej –
w przypadku tej ostatniej ekspres oferuje regulację stopnia jej zmielenia.
Wszystkie modele zostały wyposażone w funkcję automatycznego przygotowywania
cappuccino, ktora spienia mleko i kieruje je bezpośrednio do filiżanki.

SFP140BE

PV175CB

KCV9BE

STL7633L

LI92B

MC18B

SF4140VCB

CMSC451B

Piekarnik elektryczny z czyszczeniem
pirolitycznym, klasa: A+, wysokość: 60 cm,
białe szkło, sterowanie za pomocą przycisków
Touch control poprzez kolorowy wyświetlacz
TFT, 50 programów automatycznych,
10 funkcji pieczenia, 9 funkcji dodatkowych,
pojemność netto: 70 l, emalia łatwoczyszcząca
Ever Clean, 5 poziomów pieczenia,
1 poziom prowadnic teleskopowych
z częściowym wysuwem, oświetlenie wnętrza:
2 lampy halogenowe, zawiasy Silent Close.

Płyta gazowa, szerokość: 72 cm, białe
szkło ceramiczne, prosta krawędź,
sterowanie za pomocą białych pokręteł,
ruszty żeliwne, 5 palników gazowych
ultraniskich z płomieniem wertykalnym
- w tym 1 ultraszybki, automatyczny
zapłon, zabezpieczenie przeciwwypływowe
gazu.

Okap przyścienny, klasa: B, szerokość:
90 cm, białe szkło + stal nierdzewna,
sterowanie Touch control, wydajność:
734 m3/h, 3 prędkości pracy silnika
+ tryb intensywny, poziom hałasu: 42 dB(A),
tryb komfort - 24 godzinne oczyszczanie
powietrza, szczelinowe pochłanianie
oparów, oświetlenie LED, filtr węglowy:
KITFC906 (wyposażenie opcjonalne,
zamawiane osobno).

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 - szuflada na sztućce,
poziom hałasu: 42 dB(A), zużycie energii:
0,81 kWh/cykl, zużycie wody: 9 l/cykl.

Zlewozmywak wpuszczany w blat, krawędź:
8 mm, bez możliwości odwrócenia, stal
nierdzewna: 0,7 mm, wymiar całkowity:
900 x 510 mm, wymiar komór:
400 x 340 mm, głębokość komór: 210 mm,
instalacja w podstawę: 900 mm.
Wyposażenie standardowe: 2 deski
do krojenia (stal nierdzewna + białe szkło),
zawór 3 ½” z sitkiem, uszczelka, klipsy do
montażu, syfon.

Biały
Pojedyncza dźwignia mieszacza
360° obrotu wylewki

Piekarnik elektryczny z funkcją pary,
klasa: A+, wysokość: 45 cm, białe
szkło, sterowanie Touch control poprzez
kolorowy wyświetlacz TFT, 50 programów
automatycznych, 12 funkcji pieczenia
- w tym 4 przy użyciu pary, 7 funkcji
dodatkowych - w tym czyszczenie
parowe, pojemność netto: 41 l, emalia
łatwoczyszcząca Ever Clean, 3 poziomy
pieczenia, oświetlenie wnętrza: 1 lampa
halogenowa, zawiasy Silent Close.

Ekspres do kawy, wysokość: 45 cm,
białe szkło, sterowanie za pomocą
podświetlanych pokręteł z poliwęglanu,
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.

SF140E

SIM571B

KS912XE

STL7233L

LQVS862-1

MFQ8-CSP

SF4120V

SF4120MC

Piekarnik elektryczny z czyszczeniem parowym,
klasa: A+, wysokość: 60 cm, srebrne szkło
Stopsol® + stal nierdzewna, sterowanie
za pomocą przycisków Touch control
poprzez kolorowy 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,
oświetlenie wnętrza: 2 lampy halogenowe,
zawiasy Silent Close.

Płyta indukcyjna, szerokość: 65 cm,
czarne szkło ceramiczne, szlifowana
krawędź, sterowanie Touch control - w tym
slider, 3 strefy grzejne - w tym 1 strefa
MultiZone, funkcja gotowania na niskim
poziomie mocy, zabezpieczenie przed
przegrzaniem, blokada bezpieczeństwa,
wskaźnik zalegającego ciepła.

Okap przyścienny, klasa: B, szerokość:
89,8 cm, srebrne szkło Stopsol® + stal
nierdzewna, sterowanie Touch control,
wydajność: 756 m3/h, 3 prędkości pracy
silnika + tryb intensywny, poziom hałasu:
55 dB(A), tryb komfort - 24 godzinne
oczyszczanie powietrza, oświetlenie LED,
filtr węglowy: KITFC161 (wyposażenie
opcjonalne, zamawiane osobno).

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 - szuflada na sztućce,
poziom hałasu: 42 dB(A), zużycie energii:
0,81 kWh/cykl, zużycie wody: 9 l/cykl.

Zlewozmywak wpuszczany w blat, krawędź:
8 mm, bez możliwości odwrócenia, stal
nierdzewna: 1 mm, wymiar całkowity:
1170 x 510 mm, wymiar komór:
360 x 375 mm, głębokość komór: 245 mm,
instalacja w podstawę: 900 mm.
Wyposażenie standardowe: 2 deski do
krojenia (stal nierdzewna + srebrne szkło
Stopsol®), durszlak, zawór 3 ½” z sitkiem,
uszczelka, klipsy do montażu, syfon.

Chromowana stal
Pojedyncza dźwignia mieszacza
360° obrotu wylewki z perlatorem
natrysku

Urządzenie do gotowania na parze,
wysokość: 45 cm, srebrne szkło Stopsol®
+ stal nierdzewna, sterowanie za pomocą
podświetlanych pokręteł z poliwęglanu,
duży i przejrzysty wyświetlacz LCD,
20 programów automatycznych, 2 funkcje
gotowania na parze, 4 funkcje dodatkowe,
pojemność netto: 41 l, emalia łatwoczyszcząca
Ever Clean, 3 poziomy gotowania, oświetlenie
wnętrza: 1 lampa halogenowa, zawiasy
Silent Close.

Piekarnik elektryczny z funkcją mikrofali,
wysokość: 45 cm, srebrne szkło Stopsol®
+ stal nierdzewna, sterowanie za pomocą
podświetlanych pokręteł z poliwęglanu, duży
i przejrzysty wyświetlacz LCD, 20 programów
automatycznych, 13 funkcji pieczenia - w tym
5 przy użyciu mikrofali, 8 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.

SFP130NE

PVN750

KTS75NCE

STA7233L

VQMX79

MT0

CMSC451NE

Piekarnik elektryczny z czyszczeniem pirolitycznym,
klasa: A+, wysokość: 60 cm, czarne szkło,
sterowanie za pomocą podświetlanych
pokręteł z poliwęglanu, czarno-biały wyświetlacz
TFT, 50 programów automatycznych, 10 funkcji
pieczenia, 9 funkcji dodatkowych, pojemność
netto: 70 l, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean,
5 poziomów pieczenia, 1 poziom prowadnic
teleskopowych z częściowym wysuwem,
oświetlenie wnętrza: 2 lampy halogenowe,
zawiasy Silent Close.

Płyta gazowa, szerokość: 74 cm,
czarne szkło hartowane (mat), ramka
z polerowanego aluminium, sterowanie
za pomocą czarno-białych,
podświetlanych pokręteł, ruszty żeliwne,
5 palników gazowych z płomieniem
wertykalnym - w tym 1 ultraszybki,
automatyczny zapłon, zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu.

Okap przyścienny, klasa: A, szerokość:
75,6 cm, czarne szkło + stal nierdzewna,
sterowanie Touch control, wydajność:
714 m3/h, 3 prędkości pracy silnika
+ tryb intensywny, poziom hałasu:
56 dB(A), tryb komfort - 24 godzinne
oczyszczanie powietrza, szczelinowe
pochłanianie oparów, oświetlenie LED,
filtr węglowy: KITFC906 (wyposażenie
opcjonalne, zamawiane osobno).

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 - szuflada
na sztućce, poziom hałasu: 42 dB(A), zużycie
energii: 0,81 kWh/cykl, zużycie wody: 8,5 l/cykl.

Zlewozmywak wpuszczany w blat, krawędź:
8 mm, bez możliwości odwrócenia, stal
nierdzewna: 1 mm, wymiar całkowity:
790 x 500 mm, wymiar komory:
730 x 430 mm, głębokość komory:
245 mm, instalacja w podstawę: 900 mm.
Wyposażenie standardowe: 2 deski do
krojenia (stal nierdzewna + czarne szkło),
durszlak, zawór 3 ½” z sitkiem, uszczelka,
klipsy do montażu, syfon, bateria 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

CTP1015N
Szuflada do podgrzewania naczyń,
wysokość: 14 cm, (do montażu poniżej
urządzeń kompaktowych 45 cm, tworzących
łącznie niszę 60 cm), czarne szkło,
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.

SFP125PZE

PV175S-1

KSEG78PXE

STA4526

LFT50

MID9CR

FMI120

SFP4120PZ

Piekarnik elektryczny z czyszczeniem pirolitycznym,
klasa: A+, wysokość: 60 cm, srebrne szkło
Stopsol® + stal nierdzewna, sterowanie
za pomocą podświetlanych pokręteł
z poliwęglanu, duży i przejrzysty wyświetlacz
LCD, 20 programów automatycznych, 10 funkcji
pieczenia - w tym funkcja „Pizza”, 8 funkcji
dodatkowych, pojemność netto: 65 l, emalia
łatwoczyszcząca Ever Clean, 5 poziomów
pieczenia, oświetlenie wnętrza: 2 lampy
halogenowe, zawiasy Silent Close.

Płyta gazowa, szerokość: 72 cm, srebrne
szkło, szlifowana krawędź, sterowanie za
pomocą czarno-białych pokręteł, ruszty
żeliwne, 5 palników gazowych
z płomieniem wertykalnym, automatyczny
zapłon, zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu.

Okap przyścienny, klasa: B, szerokość:
77 cm, stal nierdzewna, sterowanie za
pomocą elektronicznych przycisków,
wydajność: 643 m3/h, 3 prędkości pracy
silnika + tryb intensywny, poziom hałasu:
50 dB(A), szczelinowe pochłanianie
oparów, oświetlenie LED, filtr węglowy:
FLT4 (wyposażenie opcjonalne,
zamawiane osobno).

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.

Zlewozmywak wpuszczany w blat,
krawędź: 1 mm, stal nierdzewna: 1 mm,
wymiar całkowity: 560 x 460 mm, wymiar
komory: 500 x 400 mm, głębokość
komory: 200 mm, instalacja w podstawę:
600 mm. Wyposażenie standardowe:
zawór 3 ½” z sitkiem, klipsy do montażu,
syfon.

Chromowana stal
Pojedyncza dźwignia mieszacza
360° obrotu wylewki
Wyciągana wylewka z perlatorem
natrysku

Kuchenka mikrofalowa z funkcją grill,
wysokość: 39 cm, srebrne szkło Stopsol®,
sterowanie Touch control, wyświetlacz
TFT, 5 funkcji pieczenia - w tym 4 przy
użyciu mikrofali, pojemność netto: 20 l, emalia
łatwoczyszcząca Ever Clean, 3 poziomy
pieczenia, oświetlenie wnętrza.

Piekarnik elektryczny z czyszczeniem pirolitycznym,
wysokość: 45 cm, srebrne szkło Stopsol®
+ stal nierdzewna, sterowanie za pomocą
podświetlanych pokręteł z poliwęglanu, duży
i przejrzysty wyświetlacz LCD, 10 funkcji
pieczenia - w tym funkcja „Pizza”, 8 funkcji
dodatkowych, pojemność netto: 36 l, emalia
łatwoczyszcząca Ever Clean, 3 poziomy
pieczenia, 1 poziom prowadnic teleskopowych
z częściowym wysuwem, oświetlenie wnętrza:
1 lampa halogenowa, zawiasy Silent Close.

SF122BE

SIM662DW

FQ60NPE

Piekarnik elektryczny z czyszczeniem
parowym, klasa: A+, wysokość: 60 cm,
białe szkło, sterowanie za pomocą
podświetlanych pokręteł z poliwęglanu,
duży i przejrzysty wyświetlacz LCD,
20 programów automatycznych, 9 funkcji
pieczenia, 7 funkcji dodatkowych, pojemność
netto: 70 l, emalia łatwoczyszcząca Ever
Clean, 5 poziomów pieczenia, oświetlenie
wnętrza: 1 lampa halogenowa.

Płyta indukcyjna, szerokość: 60 cm,
białe szkło ceramiczne, prosta krawędź,
sterowanie Touch control - w tym
slider, 4 strefy grzejne - w tym 2 strefy
MultiZone, funkcja gotowania na niskim
poziomie mocy, zabezpieczenie przed
przegrzaniem, blokada bezpieczeństwa,
wskaźnik zalegającego ciepła.

CTP1015B
Szuflada do podgrzewania naczyń,
wysokość: 14 cm, (do montażu poniżej
urządzeń kompaktowych 45 cm, tworzących
łącznie niszę 60 cm), białe szkło,
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.

S7220FND2P

S7298CFD2P

FQ55FXE1

FT41BXE

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,
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.

SFP121NE

SE364ETFX

MP122N

Piekarnik elektryczny z czyszczeniem
pirolitycznym, klasa: A+, wysokość: 60 cm,
czarne szkło, sterowanie za pomocą
pokręteł z poliwęglanu, duży i przejrzysty
wyświetlacz LCD, 9 funkcji pieczenia,
8 funkcji dodatkowych, pojemność netto:
70 l, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean,
5 poziomów pieczenia, oświetlenie
wnętrza: 1 lampa halogenowa.

Płyta ceramiczna, szerokość: 60 cm,
czarne szkło ceramiczne, ramka
w kolorze stali nierdzewnej, sterowanie
Touch control, 4 strefy grzejne,
9 poziomów mocy, automatyczna
funkcja podtrzymywania temperatury,
zabezpieczenie przed przegrzaniem,
wskaźnik zalegającego ciepła.

Kuchenka mikrofalowa z funkcją grill,
wysokość: 39 cm, czarne szkło Stopsol®,
sterowanie za pomocą podświetlanych
pokręteł z poliwęglanu, wyświetlacz
LED, 6 funkcji pieczenia - w tym 5 przy
użyciu mikrofali, pojemność netto: 22 l,
oświetlenie wnętrza.

Chłodziarka do zabudowy, montaż
frontu meblowego na zawiasach
ślizgowych (możliwość zmiany
kierunku otwierania drzwi), klasa:
A++, pojemność całkowita brutto:
289 l, wyświetlacz LCD, alarm
wzrostu temperatury. Komora
chłodziarki: ekspresowe chłodzenie,
oświetlenie wnętrza LED. Komora
zamrażarki: ekspresowe zamrażanie.
Roczne zużycie energii: 215 kWh,
poziom hałasu: 35 dB(A), wymiary
(W x S x G): 1772 x 540 x 549 mm.

Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka
Side by Side typu „French-door”, No-Frost,
klasa: A+, stal nierdzewna (boki lakierowane),
wykończenie ze stali nierdzewnej (uchwyty
jako wyposażenie standardowe) pojemność
całkowita brutto: 600 l. Komora chłodziarki:
wyświetlacz LCD Touch control, dynamiczna
cyrkulacja powietrza Multiflow, komora
Life Plus 0°C, ekspresowe chłodzenie, tryb
wakacyjny, 2 pojemniki Active Fresh Blue
Light, oświetlenie wnętrza LED. Komora
zamrażarki: ekspresowe zamrażanie.
Roczne zużycie energii: 458 kWh, poziom
hałasu: 40 dB(A), wymiary (W x S x G):
1820 x 840 x 745 (z uchwytem 795) mm.

Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka,
No-Frost, klasa: A+, stal nierdzewna
(boki lakierowane), wykończenie ze stali
nierdzewnej (uchwyty jako wyposażenie
standardowe) pojemność całkowita brutto:
530 l, komora MultiZone. Komora chłodziarki:
wyświetlacz LCD Touch control, dynamiczna
cyrkulacja powietrza Multiflow, komora
Life Plus 0°C, ekspresowe chłodzenie, tryb
wakacyjny, 1 pojemnik Active Fresh Blue
Light, oświetlenie wnętrza LED. Komora
zamrażarki: ekspresowe zamrażanie. Roczne
zużycie energii: 428 kWh, poziom hałasu:
42 dB(A), wymiary (W x S x G):
1850 x 740 x 755 (z uchwytem 805) mm.

Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka
Side by Side typu „French-door”, No-Frost,
klasa: A+, biały, wykończenie ze stali
nierdzewnej (uchwyty jako wyposażenie
standardowe) pojemność całkowita
brutto: 610 l. komora MultiZone. Komora
chłodziarki: wyświetlacz LCD Touch control,
dynamiczna cyrkulacja powietrza Multiflow,
komora Life Plus 0°C, ekspresowe chłodzenie,
tryb wakacyjny, 2 pojemniki Active Fresh
Blue Light, oświetlenie wnętrza LED. Komora
zamrażarki: ekspresowe zamrażanie, roczne
zużycie energii: 455 kWh, poziom hałasu:
46 dB(A), wymiary (W x S x G):
1820 x 920 x 705 (z uchwytem 755) mm.

Ekspres do kawy, wysokość: 45 cm,
czarne szkło, sterowanie za pomocą
podświetlanych pokręteł z poliwęglanu,
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 fotografie zawarte w niniejszej publikacji są aktualne w momencie druku. Smeg Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy edytorskie.

