SÜTŐK

BRONZ KIEGÉSZÍTŐK

Bézs

SF700PO , SF750PO, SFP750POPZ

Bézs Swarovski kristályokkal

SF750POL, SFP750POPZ + MF700POL;

Antracit

SF750AO, SFP750AOPZ

COOKEREK
A Smeg mindig különleges figyelmet fordított a háztartási készülékek funkcionalitására, a Cortina cookerei
nem kivételek ez alól. Az Cortina design-család új cookereit a kovácsolás merstersége ihlette, ahol a kifinomult stílus és elegáns megjelenés együtt jár a nagyszerű teljesítménnyel. A cookerek bézs (bronz vagy ezüst
díszítéssel) és antracit (ezüst vagy króm díszítéssel) színben érhetők el.

FÉNYES VÖRÖSRÉZ KIEGÉSZÍTŐK

EZÜST KIEGÉSZÍTŐK

SF750PS

SF750AS

Fehér

SF750BS, SFP750BSPZ

Fehér Swarovski kristályokkal

SF750BS (vagy SFP750BSPZ) + MF700BSL

Vörösréz

CORTINA

ANTIKOLT EZÜST KIEGÉSZÍTŐK

Elegancia a részletekben. A Cortina készülék-választéka tükrözi az alpesi építészet és az ősi olasz birtokok egyedi vonalvezetéseit. A kézműves
mesterek ősi tudása tükröződik az alkotásokon, az esztergált acél és a kifinomult formák ismételhetetlen bájt és vonzerőt adnak a készülékeknek.

SF750RA

Sárgaréz

SF750OT (fényezett sárgaréz kiegészítőkkel)

SÜTŐK

FŐZŐLAPOK
Bézs

PI764PO, P775PO, P764PO, SR775PO, SR764PO

Bézs Swarovski kristályokkal

PI764PO vagy P775PO vagy P764PO + MP700POL;
SR775PO vagy SR764PO + MPС700POL

Antracit

PI764AO, P775AO, P764AO, SR775AO, SR764AO

A készülék a Cortina páraelszívóval es hátfallal a konyha központi részévé válik.

SR775AS, SR764AS
SR775BS, SR764BS

Fehér Swarovski kristályokkal

SR775BS vagy SR764BS + MP700BSL
SR775RA, SR764RA
SR775ОТ, SR764ОТ
(fényezett sárgaréz kiegészítőkkel)

Sárgaréz
SZIGET PÁRAELSZÍVÓK
Bézs

KCI19POE

KCI19POE + KITKCX

KC19POE + KITKCS

Antracit

KCI19AOE

KCI19AOE + KITKCX

KC19AOE + KITKCS

FALI PÁRAELSZÍVÓK
Bézs

KCM900POE, KCL900POE, KC19POE

KC19POE + KITKSX-2, KC16POE + KITKSX-2

KC19POE + KITKCS-2, KC16POE + KITKCS-2

Antracit

KC19AOE, KC16AOE

KC19AOE + KITKSX-2, KC16AOE + KITKSX-2

KC19AOE + KITCX-2, KC16AOE + KITKCS-2

Vörösréz

A legtöbb Smeg sütő nettó 70 literes (bruttó 79 liter) sütőtérrel rendelkezik.
70

KC19RAE

Fehér

KC19BE

Sárgaréz

HŰTŐK

A Cortina design-család sütői exkluzívak és egyediek. Mára művészi alkotássá váltak a
világítás és a fehér és bézs változatok vezérlőgombjaiba beágyazott Swarovksi kristályok
visszaverődéseiek köszönhetően.

Fehér

Vörösréz

A sütő teljesen sima belső üvege könnyen tisztítható, egy egyszerű mozdulattal
levehető, ha szükséges.

SR775PS, SR764PS

KC19OTE

KOMPAKT KÉSZÜLÉKEK

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK
Bézs

SF4750MPO,
SF4750MCPO (sütő mikrohullámú funkciókkal)

Bézs Swarovski kristályokkal

SF4750MCPO+MF700POL
SF4750MPO+ MF700POL

Antracit

SF4750MAO,
SF4750MCAO (sütő mikrohullámú funkciókkal)

Bronz

SF4750MOT (fényes bronz kiegészítőkkel),
SF4750MCOT (sütő mikrohullámú funkciókkal)

A design-család hűtői tökéletes kiegészítői a többi Cortina készüléknek.
Maximális energiahatékonyság, modern technológiák és könnyű kezelhetőség jellemzi a Smeg hűtők
és fagyasztók teljes választékát.

A Smeg egymással jól kombinálható 45 cm magas kompakt Cortina-design készülékeket ajánl
különböző elérhető funkciókkal. A design-család kibővült újabb készülékekkel.

SF4750MBS,
SF4750MCBS (sütő mikrohullámú funkciókkal)

Fehér

„Vakáció” funkció: a funkció a hosszabb ideig tartó távollét esetén hasznos. A funkció
kikapcsolja a hűtőrekeszt, de a fagyasztórekesz bekapcsolt állapotban marad.

KOMBI SÜTŐ-GŐZPÁROLÓ
Bézs

SF4750VCPO

Bézs Swarovski kristályokkal

SF4750VCPO + MFM745POL

Antracit

SF4750VCAO

Bronz

SF4750VCOT

A+ energiaosztályú hűtők akár 10%-os megtakarítást is jelenthetnek a hagyományos
A energiaosztályú készülékekhez viszonyítva, megtartva a maximális hatékonyságot,
valamint környezettudatosságot biztosítva.

Fehér

SF4750VCBS

KÁVÉFŐZŐK
Bézs

CM8451P + MMC745PO

Bézs Swarovski kristályokkal

CM8451P + MMС745POL

Antracit

CM8451A + MMC745AO

Már elérhetők a beépíthető kávéfőzők a teljeskörű kínálathoz. 5 kávéerősség (nagyon gyenge, gyenge, közepes, erős és nagyon erős) közül választhatja ki a legjobban megfelelőt.

EDÉNYMELEGÍTŐ FIÓKOK
Bézs

PÁRAELSZÍVÓK

CTP7015P

CTP7015P

HŰTŐK

A páraelszívó a konyha nélkülözhetetlen darabja. A Smeg Cortina páraelszívói úgy lettek kifejlesztve, hogy tökéletesen
illjenek a design-család többi készülékéhez.
A sziget vagy fali modellek bármilyen konyhai stílushoz megfelelőek.

Bézs

FA8003PO, FA8003POS, FA860P+MFCO,
FA860PS+MFCO, SBS8004PO,
FQ60CPO+KMOFQ7

FA860P+MFCX, FA860PS+MFCX

Antracit

FA8003AO, FA8003AOS, FA860A+MFCO,
FA860AS+MFCO, SBS8004AO,
FQ60CAO+KMOFQ7

FA860A+MFCX, FA860AS+MFCX

CC9GPO, KIT1CC9PO

CC9GPX, KIT1CC9PX

FŐZŐLAPOK

COOKEREK/ COOKER HÁTFALAK
Bézs

CORTINA
BVG
Üveg tepsi
rozsdamentes acél
ráccsal 60 cm-es (fém
oldalsó sínvezetővel
GT1P-2
rendelkező) sütőkhöz
- 1 szintes részlegesen
használható.
kihúzható teleszkópos
Kompakt
sütősín
készülékekhez nem
használható.
GT1T-2
- 1 szintes teljesen
kihúzható teleszkópos
sütősín

A Smeg egy olasz háztartási készülék gyártó, központja Észak-Olaszországban, Guastallában található. A Smeg már 65 éve gyárt készülékeket világhírű
tervezőkkel együttműködve. A márka kiváló példa a “Made in Italy” stílus megjelenítésére, amellyel a készülékek tökéletesen kombinálják a designt, a
minőséget a minden részletre kiterjedő figyelemmel.

PRTX
Tűzálló kerek pizzakő
fogantyúkkal. 60 cm-es
készülékekhez.
Kompakt készülékekhez
nem használható.

PPR2
Négyszögletes tűzálló
pizzakő 60 cm-es
készülékekhez. Kompakt készülékekhez
nem használható.
Méretek: 42 x 37,5
x 1,8 cm

PALPZ
Pizza lapát
összecsukható nyéllel.
Méretek: 31,5 х
31,6 cm
(49,5 cm foganytúval)

WOKGHU
Öntöttvas WOK
támasz.
Gáz főzőlapokhoz,
cookerekhez és
öntöttvas edénytartóval
rendelkező cookerekhez.

MP700POL
6 db-os vezérlőgomb
szett Swarovski
kristályokkal Cortina
gáz főzőlapokhoz.
Bézs antikolt bronz
díszítéssel.

MPС700POL
4 db-os vezérlőgomb
szett Swarovski
kristályokkal Cortina
gáz főzőlapokhoz.
Bézs antikolt bronz
díszítéssel.

MMС745POL
2 db-os
vezérlőgomb szett
Swarovski kristályokkal
kávéfőzőkhöz.
Bézs antikolt bronz
díszítéssel.

MF700POL
2 db-os
vezérlőgomb szett
Swarovski kristályokkal
mikrohullámú sütőkhöz.
Bézs antikolt bronz
díszítéssel.

MF700BSL
2 db-os vezérlőgomb
szett Swarovski
kristályokkal gáz
főzőlapokhoz.

MP700BSL
6 db-os
vezérlőgomb szett
Swarovski kristályokkal
főzőlapokhoz.
Fehér antikolt ezüst
díszítéssel.

CSALÁD

A Cortina design-család főzőlap választékában gáz, indukciós és kerámia főzőlapok
is találhatók 60 és 70 cm-es méretekben. A legjobb alapanyagok, a fejlett design és a
minden részletre kiterjedő gondos figyelem különbözteti meg a Smeg készülékeket.

A gáz főzőlapokon van egy ultra-gyors égő, amely 2 lángkörös, ezek különkülön vagy együtt is használhatóak.
A Smeg indukciós főzőlapjainak használata a legjobb módja a főzési idő és az
energiafogyasztás csökkentésének illetve a precíz hőszabályozásnak. A mágneses mező segítségével csak az edények melegszenek fel, maga a főzőlap nem.

www.smeg.com

SFP750POPZ

P775PO

KCI19POE

ST733TL

SF4750MCPO

CTP7015P

Bézs, bronz verérlőgombok, 9 sütő funkció, “Pizza”
funkció, analóg programóra, 65 l, 5 sütési szint, pirolitkus tisztítás, Ever Clean zománc, 2 szintes teljesen
kihúzható teleszkópos sütősín, belső világítás – 2
halogén égő, csillapított ajtócsukódás.

72 cm, bézs, bronz vezérlőgombok, 5 Hi-Light
főzőzóna, 6 fokozat, maradékhő és fokozat kijelzése,
túlmelegedés elleni védelem, fekete Suprema
üvegkerámia, elektromos nominális teljesítmény:
8,6 kW

90 cm, bézs, sziget páraelszívó, hőálló polimer,
bronz kiegészítők (oldalsó fogantyúk és logo),
vezérlőgombok, világítás: LED (4 х 1 W), maximális
telljesítmény: 796 m3/ óra, 3 fokozat + intenzív
fokozat, zajszint: 51 dB(A), csatlakozócsonk átmérője:
150 mm, visszacsapó szelep, szénszűrő külön
rendelhető, cikkszám: FLT6

Teljesen beépíthető mosogatógép, 60 cm,
energiaosztály: А+++, 13 teríték, 10 program, 5
hőmérséklet, FlexiZone opció - 1/2 töltet, kéttengelyes
szórókar, kék belső világítás, FlexiDuo 3. evőeszköz
tartó, teljes AcquaStop, AquaTest, EnerSave energiatakarékos opció, késleltetett indítás (1-24 óra),
QuickTime opció, ActiveLight – fényjelzés a padlón,
melegvíz csatlakozási lehetőség, zajszint: 44 dB(A),
vízfogyasztás: 9 l/ ciklus, energiafogyasztás: 0,81
kW/ ciklus

Kombinált kompakt mikrohullámú sütő, bézs,
bronz díszítés, 40 l, 3 sütószint, 7 sütési funkció (3
mikrohullámú); További funkciók: kiolvasztás súly
és idő alapján, melegentartás, analóg programóra
digitális kijelzővel, mikrohullámú teljesítmény: 1000
W, billenő grill, belső világítás – 2 halogén égő,
csillapított ajtócsukódás.

Edénymelegító fiók 45 cm-es kompakt készülékekhez,
60cm magas szekrénybe építhető, 14 cm magas
Hőmérséklet tartomány: 30 - 80 °C
Fogantyú nélküli, push-to-open nyitási mechanizmus

CMS8451A + MMC745AO

CMS8451P + MMC745PO

Automata kávéfőző, antracit, beprogramozható
automata be és kikapcsolás, többnyelvű LCD-kijelző,
külső cappuccino készítő, beépített kávédaráló, 1,8
literes kivehető víztartály, külön tejtartó, állítható
kávé erősség - 5 fokozat, állítható őrlés finomság,
teleszkópos sínek

Automata kávéfőző, bézs, beprogramozható
automata be és kikapcsolás, többnyelvű LCD-kijelző,
külső cappuccino készítő, beépített kávédaráló, 1,8
literes kivehető víztartály, külön tejtartó, állítható
kávé erősség - 5 fokozat, állítható őrlés finomság,
teleszkópos sínek

MMC745AO
Cortina vezérlőgomb szett Antracit, bronz

MMC745PO
Cortina vezérlőgomb szett Bézs, bronz

CC9GPO

KIT1CC9PO

Szabadonálló cooker, 90 cm, bézs, bronz
vezérlőgombok, alacsony hátsó panel Smeg logoval,
Cortina vezérlőgombok; kihúzható alsó tárolórekesz;
FŐZŐLAP: automatikus szikragyújtás, biztonsági
szelepek, öntöttvas edénytartók; 6 gázégő. SÜTŐ: 8
sütő funkció, katalitikus tisztítás, analóg programóra,
automatikus kikapcsolás, főzés végét jelző akusztikus
hangjelzés, elektronikus hőmérséklet vezérlés (50 250°C), 4 sütési szint, fém oldalsó sínvezetők, Ever
Clean zománc, 3 katalitikus panel, belső világítás

Hátsó panel, bézs, bronz díszítés.
CC9GPO Cortina cookerekhez

SF750AО

P1764AO

KC16AOE

STC75

Antracit, bronz verérlőgombok, 9 sütő funkció, analóg
programóra, 70 l, 5 sütési szint, gőztisztítás, Ever
Clean zománc, fém oldalsó sínvezetők, 2 szintes
teljesen kihúzható teleszkópos sütősín, belső világítás
– 2 halogén égő

Indukciós főzőlap, 60 cm, antracit, bronz
vezérlőgombok + Colonial vezérlőgombok mellékelve,
4 indukciós főzőzóna, 9 fokozat, Booster, fokozat
kijelzése, automatikus kikapcsolás, maradékhő
kijelzése, túlmelegedés elleni védelem, elektromos
nominális teljesítmény: 7,2 kW

60 cm, antracit, fali páraelszívó, hőálló polimer,
bronz kiegészítők (oldalsó fogantyúk és logo),
vezérlőgombok, világítás: LED (2 х 2 W), maximális
telljesítmény: 798 m3/ óra, 3 fokozat + intenzív
fokozat, zajszint: 50 dB(A), csatlakozócsonk átmérője:
150 mm, visszacsapó szelep, szénszűrő külön
rendelhető, cikkszám: FLT6

Teljesen beépíthető vízszintes elhelyezkedésű mosogatógép, 60 cm, konyhaszekrénybe építhető, energiaosztály: А,7 teríték, 10 program, 5 hőmérséklet,
kéttengelyes szórókar, teljes AcquaStop, AquaTest,
késleltetett indítás (1-9 óra), melegvíz csatlakozási
lehetőség, zajszint: 45 dB(A), vízfogyasztás: 10 l/
ciklus, energiafogyasztás: 0,73 kW/ ciklus

SR764ОТ

KC19OTE

STA6539L3

SF4750MPO

KCM900POE

60 cm, zománcozott sárgaréz felület, 4 gázégő,
ebből 1 Ultra gyors égő (4 kW), fényes sárgaréz
vezérlőgombok, automata szikragyújtás, biztonsági
szelepek, öntöttvas edénytartók, zománcozott
égősapkák.

90 cm, sárgaréz, fali páraelszívó, hőálló polimer,
fényes sárgaréz kiegészítők (oldalsó fogantyúk és
logo), vezérlőgombok, világítás: LED (2 х 2 W),
maximális telljesítmény: 751 m3/ óra, 3 fokozat +
intenzív fokozat, zajszint: 50 dB(A), csatlakozócsonk
átmérője: 150 mm, visszacsapó szelep, szénszűrő
külön rendelhető, cikkszám: FLT6

Teljesen beépíthető mosogatógép, 60 cm,
energiaosztály: А+++, 13 teríték, 10 program, 5
hőmérséklet, FlexiZone opció - 1/2 töltet, kéttengelyes
szórókar, FlexiDuo 3. evőeszköz tartó, teljes AcquaStop, AquaTest, EnerSave energiatakarékos opció,
késleltetett indítás (1-24 óra), QuickTime opció, ActiveLight – fényjelzés a padlón, melegvíz csatlakozási
lehetőség, zajszint: 39 dB(A), vízfogyasztás: 9 l/
ciklus, energiafogyasztás: 0,81 kW/ ciklus.

Kombinált kompakt mikrohullámú sütő, bézs,
bronz díszítés, 40 l, 3 sütószint, 7 sütési funkció (3
mikrohullámú); További funkciók: kiolvasztás súly és
idő alapján, melegentartás, analóg programóra
digitális kijelzővel, mikrohullámú teljesítmény: 1000
W, billenő grill, belső világítás – 2 halogén égő,
csillapított ajtócsukódás.

90 cm, bézs, fali páraelszívó, bronz kiegészítők,
vezérlőgombok, világítás: LED (2 х 2 W), maximális
telljesítmény: 794 m3/ óra, 3 fokozat + intenzív fokozat, zajszint: 50 dB(A), csatlakozócsonk átmérője:
150 mm, visszacsapó szelep, szénszűrő külön
rendelhető, cikkszám: FLT6

SF4750VCBS

KCL900POE

Gőzpárolóval kombinált kompakt mikrohullámú sütő,
fehér, antikolt ezüst díszítés, 4 l, 3 sütószint, sütési
funkció (3 gőz); további funkciók: víz leengedése,
víz feltöltése kiolvasztás, melegentartás, analóg
programóra beépített digitális kijelzővel, kivehető
1,2 literes víztartály, gyerekzár, belső világítás – 1
halogén égő, csillapított ajtócsukódás.

90 cm, bézs, fali páraelszívó, bronz kiegészítők,
vezérlőgombok, világítás: LED (2 х 2 W), maximális
telljesítmény: 794 m3/ óra, 3 fokozat + intenzív fokozat, zajszint: 50 dB(A), csatlakozócsonk átmérője:
150 mm, visszacsapó szelep, szénszűrő külön
rendelhető, cikkszám: FLT6

SF750OT
Sárgaréz, fényes sárgaréz verérlőgombok, 9 sütő
funkció, analóg programóra, 70 l, 5 sütési szint,
gőztisztítás, Ever Clean zománc, fém oldalsó
sínvezetők, 2 szintes teljesen kihúzható teleszkópos
sütősín, belső világítás – 2 halogén égő

SFP750BSPZ

SR775BS

KC19BCE

ST324L

Fehér, antikolt ezüst verérlőgombok, 9 sütő funkció,
“Pizza” funkció, analóg programóra, 65 l, 5 sütési
szint, pirolitkus tisztítás, Ever Clean zománc, 2 szintes
teljesen kihúzható teleszkópos sütősín, belső világítás
– 2 halogén égő, csillapított ajtócsukódás

70 cm, zománcozott fehér felület, 5 gázégő, ebből 1
Ultra gyors égő (5 kW), antikolt ezüst vezérlőgombok,
automata szikragyújtás, biztonsági szelepek, öntöttvas
edénytartók, zománcozott égősapkák.

90 cm, fehér, fali páraelszívó, hőálló polimer,
antikolt ezüst kiegészítők (oldalsó fogantyúk és logo),
vezérlőgombok, világítás: LED (2 х 2 W), maximális
telljesítmény: 751 m3/ óra, 3 fokozat + intenzív
fokozat, zajszint: 50 dB(A), csatlakozócsonk átmérője:
150 mm, visszacsapó szelep, szénszűrő külön
rendelhető, cikkszám: FLT6

Teljesen beépíthető mosogatógép, 60 cm,
energiaosztály: А+++, 13 teríték, 10 program, 5
hőmérséklet, FlexiZone opció - 1/2 töltet, kéttengelyes
szórókar, teljes AcquaStop, AquaTest, EnerSave
energiatakarékos opció, késleltetett indítás (1-24 óra),
QuickTime opció, ActiveLight – fényjelzés a padlón,
melegvíz csatlakozási lehetőség, zajszint: 45 dB(A),
vízfogyasztás: 8,5 l/ ciklus, energiafogyasztás: 0,81
kW/ ciklus

CC9GPX

KIT1CC9PX

Szabadonálló cooker, 90 cm, bézs, ezüst
vezérlőgombok, alacsony hátsó panel Smeg logoval,
Cortina vezérlőgombok; kihúzható alsó tárolórekesz;
FŐZŐLAP: automatikus szikragyújtás, biztonsági
szelepek, öntöttvas edénytartók; 6 gázégő. SÜTŐ: 8
sütő funkció, katalitikus tisztítás, analóg programóra,
automatikus kikapcsolás, főzés végét jelző akusztikus
hangjelzés, elektronikus hőmérséklet vezérlés (50 250°C), 4 sütési szint, fém oldalsó sínvezetők, Ever
Clean zománc, 3 katalitikus panel, belső világítás

Hátsó panel, bézs, ezüst díszítés.
CC9GPX Cortina cookerekhez

A fa keret nem alaptartozék.

SF750RA

SR764RA

KC19RAE

STA4525

FA860P+MFCO

FA8003AO

FQ60CPO + KMOFQ7

SBS8004PO

Vörösréz, fényes vörösréz verérlőgombok, 9 sütő
funkció, analóg programóra, 70 l, 5 sütési szint,
gőztisztítás, Ever Clean zománc, fém oldalsó
sínvezetők, 2 szintes teljesen kihúzható teleszkópos
sütősín, belső világítás – 2 halogén égő

60 cm, zománcozott vörösréz felület, 4 gázégő,
ebből 1 Ultra gyors égő (4 kW), fényes vörösréz
vezérlőgombok, automata szikragyújtás, biztonsági
szelepek, öntöttvas edénytartók, zománcozott
égősapkák.

90 cm, vörösréz, fali páraelszívó, hőálló polimer,
vörösréz kiegészítők (oldalsó fogantyúk és logo),
vezérlőgombok, világítás: LED (2 х 2 W), maximális
telljesítmény: 751 m3/ óra, 3 fokozat + intenzív
fokozat, zajszint: 50 dB(A), csatlakozócsonk átmérője:
150 mm, visszacsapó szelep, szénszűrő külön
rendelhető, cikkszám: FLT6

Teljesen beépíthető mosogatógép, 45 cm,
energiaosztály: А++, 10 teríték, 10 program, 5
hőmérséklet, Swing wash szórókar, teljes AcquaStop,
AquaTest, EnerSave energiatakarékos opció, késleltetett indítás (1-24 óra), QuickTime opció, ActiveLight –
fényjelzés a padlón, melegvíz csatlakozási lehetőség,
zajszint: 44 dB(A), vízfogyasztás: 9,5 l/ ciklus,
energiafogyasztás: 0,74 kW/ ciklus

180 cm magas, 60 cm széles, bézs, fogantyúk külön
rendelhetők (3 színben elérhető), nettó űrtartalom:
328 l, 1 kompresszor, elektronikus vezérlés, No-Frost
fagyasztó, hűtő űrtartalom: 229 l, üveg polcok,
fagyasztó űrtartalom: 75 l, zajszint: 41 dB(A), energiafogyasztás: 291 kW/ év, energiaosztály: A+.

190 cm magas, 70 cm széles, antracit, bronz
kiegészítőkkel, nettó űrtartalom: 397 l,
1 kompresszor, No-Frost, hűtő űrtartalom: 264 l,
Fresh Zone (0°C) frissen tartó rekesz, üveg polcok,
fagyasztó űrtartalom: 82 l, zajszint: 43 dB(A), energiafogyasztás: 327 kW/ év, energiaosztály: A+.

187 cm magas, 92 cm széles, bézs, bronz
kiegészítők, nettó űrtartalom: 610 l, belső kijelző,
gyerekzár, manuális jégadagoló, világító jelzés a
hőmérséklet emelkedésekor, hűtő űrtartalom: 358 l
(462 l Multizone rekesszel), fagyasztó űrtartalom:
173 l (155 l Multizone rekesszel), Vakáció funkció, 2
extra friss zóna, 2 rekesz Active fresh kék világítással,
LED belső világítás.

184 cm magas, 91 cm széles, bézs, bronz
kiegészítőkkel, nettó űrtartalom: 616 l, digitális
LCD kijelző, érintőszenzoros vezérlés, gyerekzár,
jégadagoló (vízkiállás szükséges), akusztikus
hangjelzés a hőmérséklet emelkedésekor, No-Frost,
hűtő űrtartalom: 368 l, fagyasztó űrtartalom: 176 l,
Vakáció funkció, Fresh Zone (0°C) frissen tartó rekesz,
3 állítható üveg polc, 2 zöldség/ gyümölcstartó
rekesz, Active fresh kék világítás, LED belső világítás

SFP750AOPZ

P764AO

KC19AOE

STA4507

9 sütő funkció, “Pizza” funkció, analóg programóra, 65 l, 5
sütési szint, pirolitkus tisztítás, Ever Clean zománc, 2 szintes
teljesen kihúzható teleszkópos sütősín, belső világítás – 2
halogén égő, csillapított ajtócsukódás

60 cm, antracit, bronz vezérlőgombok, 4 Hi-Light
főzőzóna, 6 fokozat, maradékhő és fokozat
kijelzése, túlmelegedés elleni védelem, fekete
Suprema üvegkerámia, elektromos nominális
teljesítmény: 6,8 kW

90 cm, antracit, fali páraelszívó, hőálló polimer,
bronz kiegészítők (oldalsó fogantyúk és logo),
vezérlőgombok, világítás: LED (2 х 2 W), maximális
telljesítmény: 751 m3/ óra, 3 fokozat + intenzív
fokozat, zajszint: 50 dB(A), csatlakozócsonk átmérője:
150 mm, visszacsapó szelep, szénszűrő külön
rendelhető, cikkszám: FLT6

Teljesen beépíthető mosogatógép, 45 cm, energiaosztály: А+, 10 teríték, 10 program, 4 hőmérséklet,
Swing wash szórókar, teljes AcquaStop, késleltetett
indítás (3-6-9 óra), melegvíz csatlakozási lehetőség,
zajszint: 46 dB(A), vízfogyasztás: 9,5 l/ ciklus,
energiafogyasztás: 0,83 kW/ ciklus

FA8003AOS antracit, bronz fogantyúk, bal
oldali pántok

KMOFQ7
Cortina fogantyú szett, bronz.

FA8003PO bézs, bronz fogantyúk, jobb oldali
pántok
FA8003POS bézs, bronz fogantyúk, bal oldali
pántok
MFCO

MFCX

MFC

A termékek és a gyártás folyamatos fejlesztése érdekében a Smeg fenntartja a jogot a termékek értesítés nélküli módosítására. A katalógusban lévő információk és képek a nyomtatás pillanatában voltak aktuálisak.

