LINEA

FŐZŐLAPOK
TERMÉSZETES ÉS SZIMMETRIKUS
FORMÁK, AMELYEK TÖKÉLETESÍTIK
A HELYKIHASZNÁLÁST.
MADE IN ITALY

A Linea design-család készülékeit a Smeg belső design stúdiója tervezte, a modellek rendkívül kifinomultak és magukon
hordozzák a modern minimalista jegyeket. Különösen hangsúlyosak az üvegfelületek, az átlátszó vezérlőgombok, az
érintőszenzoros vezérlések és a fogantyúk. Az üvegfelületek rozsdamentes acéllal kombinálva lenyűgözően értelmezik újra a
legújabb design trendeket.

60 CM-ES SÜTŐK
Színes TFT kijelző

Feket-fehér TFT kijelző

LED kijelző

LED kijelző

EZÜST

FEKETE

FEHÉR

Pirolitikus

SFP140, SFP140S

Multifunkciós

SF140

Pirolitikus

SFP130, SFP130S

SFP130N

SFP130B

Multifunkciós

SF130

SF130N

SF130B

Pirolitikus

SFP120, SFP120S

SFP120N

SFP120B

Multifunkciós

SF122, SF122PZ

SF122N, SF122TN

SFP122B

Multifunkciós

SF106

SF106N

SF106B

Sütő

45 cm magas

SC45MF2

SC45MFNE2

INNOVATÍV SÜTŐK

45 cm magas

SC45MC2

SC45MCNE2

SC45MCB2

Mikro

45 cm magas

SC45M2

SC45MNE2

SC45MB2

A Smeg beépíthető sütői kitartó kutatás és fejlesztés eredményeként nagy
teljesítményt, mégis alacsony energiafogyasztást (A + +), könnyed kezelhetőséget és
tökéletes biztonságot nyújtanak.

Gőzpároló

45 cm magas

SC45V2

SC45VNE2

SC45VB2

Gőzpároló sütő funkciókkal

45 cm magas

SC45VC2

Mikro 350 mm-es szekrénybe építhető

38 cm magas

MP122

Néhány Linea sütő “Pizza” funkcióval is rendelkezik, így feltéttől függően akár
3-5 perc alatt elkészíthet egy igazi olasz pizzát. Egy egyedülálló rendszer
segítségével a pizza készítéshez szükséges tűzálló pizzakő közvetlen
kapcsolatba lép a fűtőszállal, így a sütő gyorsan eléri a szükséges magas
hőmérsékletet. A pizza funkció szintén tökéletes gyümölcstorták, halak
és zöldségek elkészítésére, amelyek így nem száradnak ki, megtartják
zamatukat és ízüket.
MULTIFUNKCIÓS KOMPAKT SÜTŐK

A speciális kör alakú érintőszenzoros vezérlés segítségével minden főzőfelület
hőmérséklete körkörös mozdulatokkal külön-külön állítható.
ULTRA-LAPOS GÁZ FŐZŐLAPOK
A Smeg új lenyűgöző gáz főzőlap kollekciót dobott piacra a Linea
család készülékválasztékát kibővítve. A minimalista stílusú készülékek
74 és 60 cm-es szélességben érhetőek el, alapjuk 4 mm vastag
üvegkerámia. A lángok az edény közepétől kifelé sugároznak, ezzel
hatékonyabban felhasználva a kiáramló hőt. Az új gáz főzőlapokkal
energiát is megtakaríthat.

KOMPAKT SÜTŐK

Sütő + mikro

A Smeg új sütői minden képzeletet felülmúlnak az extrém újításokkal,
funkcionalitással és a könnyű kezelhetőséggel.
Az új Linea SF130 és SF140 modellje minden háziasszony álma függetlenül attól,
hogy milyen gyakran főz. A sütők hosszú évekig élménnyé varázsolják a főzést
a könnyen kezelhető kijelzők és interaktív menük segítségével. Az SF130-as
sorozat LCD kijelzővel és Linea gombokkal, míg az SF140-es sorozat új színes
érintőszenzoros (TFT) vezérléssel van ellátva.

A Smeg főzőlapok egyesítik a kiváló minőségű alapanyagokat a fejlett
technológiával. A termékválasztékban üvegkerámia, indukciós, valamint gáz
főzőlapok is találhatók rozsdamentes acélból, valamint üvegből. Az indukciós
főzőlapok sora az új elegáns és gyakorlatias 60 cm-es ezüst CI4631CBS
készülékkel bővült.

MODERN PÁRAELSZÍVÓK

KÁVÉFŐZŐK
automata capuccino készítővel

CMSC451

manuális capuccino készítővel

CMSC45

CMSC45NE

СCMSC45B

CT15-2

CT15NE-2

CT15B-2

PVS750

PVN750

PVB750

PV175CN

PV175CB

Stílust és funkcionalitást tökéletesen kombinálva a Smeg páraelszívói
visszatükrözik a konyha többi készülékének eleganciáját és stílusát.
Sziget, fali és beépíthető modellek között könnyen megtalálja a konyhájába
legjobban illő készüléket.

EDÉNYMELEGÍTÓ FIÓKOK

GÁZ FŐZŐLAPOK
75 cm

üveg felület

75 cm

kerámia felület

60 cm

kerámia felület

PV164CN

PV164CB

75 cm

üveg felület

PV175S

PV175N

PV175B

60 cm

üveg felület

PV164S

PV164N

PV164B

60 cm, 3 burners

üveg felület

PV163S

PV163N

Linea rozsdamentes acél gáz főzőlapok:

90 cm: PSF906-4, PGF96; 75 cm: PGF95-4; 60 cm: PGF75-4

DOMINO rozsdamentes acél főzőlapok:

Elektromos grill: PGF30B; Tepan Yaki grill: PGF30T-1; Indukciós kerámia főzőlap: PGF32I-1; Üvegkerámia főzőlap: PGF32C; Gáz főzőlap: PGF32G, PGF31G-1

Néhány modell peremelszívással teszi még hatékonyabbá a teljesítményt
és segíti a zajszint csökkenését. A készülék a pereme mentén szívja el a
levegőt, hatékonyabban összegyűjtve a szennyeződést a zsírszűrőkben,
valamint csökkentve a zajszintet.

HŰTŐK
Az innovatív 4 ajtós side-by-side hűtő a legjobb megoldás a megfelelő
helykihasználásra, rugalmas és egyénre szabott igények kielégítésére.
A Smeg FQ60XPE modellje még nagyobb, 610 literes űrtartalommal
rendelkezik, tökéletes nagy mennyiségű ételek tárolására, hűtésére és
fagyasztására.

KERÁMIA FŐZŐLAPOK

A Smeg széles választékban ajánl 45 cm-es kompakt készülékeket eltérő funkciókkal és jellemvonásokkal a konyha hatékony
használatához, valamint egyéniségének és stílusának megfelelő kialakításához.
6 féle kompakt készülék található a Smeg választékában:

Fekete kerámia felület:

90 cm

SE2951TC2

77 cm

SE2773TC2, SE2772TC2, SE2772CX2

60 cm, 4 főzőzóna

SE2664CX2, SE2664ТC2, SE2641CX2, SE2641ТD2, SE2640TD2

60 cm, 3 főzőzóna

SE630TCE2

Ez a modell multifunkciós elrendezése miatt nagyban eltér a
hagyományos hűtőktől: a jobb alsó Multizone rész hűtőként és
fagyasztóként is használható, a hőmérséklet pedig a külső kijelzőn
állítható.

INDUKCIÓS FŐZŐLAPOK

- Sütő

3 főzőzóna, kör alakú érintőszenzoros

- Gőzpároló

SI4631CBS

SI4631CB

vezérlés

- Kombinált mikro

Multizone

- Kombinált gőzpároló
- Mikrohullámú sütő

Kör alakú főzőzónák

- Edénymelegítő fiók

90 cm

SIM91B, SIM942B

60 cm

SIM62BDE, SIM61BDE

90 cm

SI3950B

60 cm, 4 főzőzóna

SI3644B, SI3644D, SI641ID2

60 cm, 3 főzőzóna

SI3633B

A frissen tartó rekeszek exkluzív kék megvilágítást kaptak, a friss
gyümölcsök és zöldségek tovább megőrzik zamatukat, valamint
vitamintartalmukat.

PÁRAELSZÍVÓK

KÁVÉFŐZŐK
A Smeg beépíthető kávéfőzőit és automata capuccino készítővel rendelkező
kávéfőzőit a kíváló minőségű kávé kedvelőinek, valamint azoknak ajánlja, akik
vendégeket szeretnének otthonukba hívni egy finom kávékülönlegességre. A
készülékek használata gyerekjáték, a kávé pedig tökéletes.
Használhat őrölt vagy szemeskávét, valamint a kávé finomságát is
külön beállíthatja.

90 cm

KCVB9SG, KSE912X3
KFV92D (ÁTLÁTSZÓ ÜVEG)

KCVR9NE, KSE951X3
KFV92DN, KSE912NX3

KCVB9B

75.6 cm

KTS75C

KTS75NC, KTS75

KTS75BC

60 cm

KFV62D (ÁTLÁTSZÓ ÜVEG )

KFV62DN

KFV62DВ

PMO100-2 , PMO100SG2

PMO100NE2

PMO100EB2

FELNYÍLÓ AJTÓ

LINEA
DESIGN

2013 - 2014

A CMSC451-es modell automata capuccino készítővel rendelkezik, amely a
tejet ízletes tejhabbá varázsolja egyenesen a kávéscsészébe juttatva azt.

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK
A Smeg széles választékban kínál kiegészítőket készülékeihez, ezzel is megkönnyítve a konyhai munkálatokat. A legropogósabb pizza tészta
elkészítéséhez szükséges egyedi tervezésű pizzakőn át a könnyű hozzáférést segítő teleszkópos sütősínig mindenki megtalálja a megfelelő kiegészítőt a
Smeg választékában.
GT1T-1
1 szintes teljesen kihúzható
teleszkópos sütősín
GT1P-1
1 szintes részben
kihúzható teleszkópos
sütősín

www.smeg.com

BVG

PRTX

Üveg tepsi ráccsal.
Rozsdamentes acél
rács. Fém oldalsó
sínvezetőkkel ellátott
60 cm-es sütőkhöz.
Kompakt sütőkhöz
nem használható.

“Tűzálló kerek pizzakő
fogantyúkkal. 60 cm-es
sütőkhöz használható.
Kompakt sütőkhöz
nem használható.

PPR2

Négyszögletes
pizzakő. Tűzálló
pizzakő. 60
cm-es sütőkhöz
használható.
Kompakt sütőkhöz
nem használható.
Méretek: 42 х 37,5
х 1,8 cm

WOKGHU

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

SFP140S

SI4631CBS

KSE912X3

ST733TL

SI3321B

PGF31G-1

SC45MС2

CMSC451

Teljesen beépíthető mosogatógép 60
cm, A+++A energiaosztály, 13 teríték,
10 program, 5 hőmérséklet, 1/2 töltet,
kéttengelyes szórókar, kék belső világítás,
FlexiDuo 3. evőeszköztartó, teljes
AcquaStop, AquaTest, EnerSave opció,
késleltetett indítás (max. 24 óra), QuickTime
opció, ActiveLight, melegvíz csatlakoztatási
lehetőség, zajszint 44 dB(A), vízfogyasztás
9 l/ciklus, energiafelhasználás: 0,81 kW/
ciklus.

Indukciós főzőlap, 30 cm, lekerekített él, fekete
üvegkerámia, érintőszenzoros vezérlés, 2
indukciós főzőzóna, 9 fokozat, Booster, 2
különálló időzítő automatikus kikapcsolással,
akusztikus hangjelzés a főzési időtartam
lejártakor, automatikus edényfelismerés, fokozat
és főzési időtartam kijelzése, maradékhő
kijelzése, demo funkció, túlfűtés védelem,
gyerekzár, névleges energia: 3,1 kW.

Gáz főzőlap, 30 cm, Ultra-lapos forma,
rozsdamentes acél, ezüst vezérlőgombok,
1 gázégő - 5,2 kW, automata
szikragyújtás, öntöttvas edénytartó,
zománcozott égősapka, biztonsági
szelepek, átalakító szelepek PB gázhoz,
Linea és Classic vezérlőgombok.

10 funkció, “Superezüst” Stopsol®
üveg, 34 l, 2 sütési szint, elektronikus
programóra, 2 LED kijelző, hátulról
megvilágított vezérlőgombok, mikrohullámú
teljesítmény: 1000 W, billenő grill,
gyerekzár.

Automata kávéfőző, “Superezüst”
Stopsol® üveg, programozható automata
kikapcsolás, többnyelvű LCD kijelző,
hátulról megvilágított vezérlőgombok,
kivehető tejtartály, beépített capuccino
készítő, beépített kávédaráló, 1,8 literes
víztartály, 5 fokozaton állítható kávéerősség,
teleszkópos sínek.

Könnyen kezelhető színes érintőszenzoros
TFT kijelző, “Supersilver” Stopsol® üveg, 18
funkció, Smart Cooking System: 50 előre
beprogramozott + 10 beprogramozható
recept, 72 l, 5 sütési szint, pirolitikus tisztítás,
Ever Clean zománc, fém oldalsó sínvezetők,
felső védőelem, 1 szintes teleszkópos sütősín,
forgónyárs, 2 halogén világítás, ECOlogic
funkció.

Indukciós főzőlap, 60 cm, ezüst
üvegkerámia, érintőszenzoros vezérlés, 3
indukciós főzőzóna, 9 fokozat, Booster,
3 különálló időzítő, főzési fokozat és
idő kijelzése, automatikus kikapcsolás,
maradékhő kijelzése, gyerekzár, névleges
energia: 7,4 kW.

90 cm, “Superezüst” Stopsol® üveg +
rozsdamentes acél, légszállítás: 780 m3/ óra,
perem elszívás, 3 fokozat + intenzív fokozat,
automatikus kikapcsolás, érintőszenzoros
vezérlés, LED kijelző, halogén világítás (2 х
20 W), csatlakozócsonk átmérője: 150 mm,
motor teljesítmény: 340 W, zajszint: 54 dB(A),
szénszűrő KITFC161 (nem alaptartozék).

SFP130B

PVB750

KTS75BC

STA6539L2

PGF32I-1

PGF32G

SC45VB2

CMSC45B

Teljesen beépíthető mosogatógép 60
cm, A+++A energiaosztály, 13 teríték,
10 program, 5 hőmérséklet, 1/2 töltet,
kéttengelyes szórókar, FlexiDuo 3.
evőeszköztartó, teljes AcquaStop,
AquaTest, EnerSave opció, késleltetett
indítás (max. 24 óra), QuickTime opció,
ActiveLight, melegvíz csatlakoztatási
lehetőség, zajszint 39 dB(A), vízfogyasztás
9 l/ ciklus, energiafelhasználás: 0,81 kW/
ciklus.

Indukciós főzőlap, 30 cm, fekete üvegkerámia,
rozsdamentes acél keret, vezérlőgombok,
2 indukciós főzőzóna, 9 fokozat, Booster,
automatikus kikapcsolás, automatikus
edényfelismerés, fokozat és főzési időtartam
kijelzése, maradékhő kijelzése, túlfűtés
védelem, gyerekzár, névleges energia: 3,0 kW.

Gáz főzőlap, 30 cm, Ultra-lapos forma,
rozsdamentes acél, ezüst vezérlőgombok,
2 gázégő, automata szikragyújtás,
öntöttvas edénytartó, zománcozott
égősapkák, biztonsági szelepek, átalakító
szelepek PB gázhoz, Linea és Classic
vezérlőgombok.

6 funkció, fehér üveg, 35 l, 3 sütési szint,
elektronikus programóra, 2 LED kijelző,
hátulról megvilágított vezérlőgombok,
előre beprogramozott receptek, 1,2 literes
víztartály, gyerekzár.

Automata kávéfőző, fehér üveg,
programozható automata kikapcsolás,
többnyelvű LCD kijelző, hátulról megvilágított
vezérlőgombok, külső cappuccino készítő,
beépített kávédaráló, 1,8 literes víztartály,
5 fokozaton állítható kávéerősség, állítható
őrlés finomság, teleszkópos sínek.

SC45MNE2

CMSC45NE

Könnyen kezelhető kijelző, fehér üveg, 18
funkció, Smart Cooking System: 50 előre
beprogramozott + 10 beprogramozható
recept, hátulról megvilágított polikarbonát
gombok, 72 l, 5 sütési szint, pirolitikus
tisztítás, Ever Clean zománc, fém oldalsó
sínvezetők, felső védőelem, 1 szintes
teleszkópos sütősín, forgónyárs, 2 halogén
világítás, ECOlogic funkció.

74 cm, fehér matt üveg felület fényes
rozsdamentes acél kerettel, 5 gázégő
vertikális lángokkal, 1 ultra gyors égő – 5,0
kW, hátulról megvilágított vezérlőgombok,
automata szikragyújtás, biztonsági szelepek,
öntöttvas edénytartó rácsok alumínium
támasszal, nikkelezett égősapkák.

75,6 cm, fehér üveg, légszállítás: 621 m3/
óra, perem elszívás, 4 fokozat, automatikus
kikapcsolás, elektronikus vezérlés, halogén
világítás, csatlakozócsonk átmérője: 150 mm,
motor teljesítmény: 200 W, zajszint 45 dB(A),
szénszűrő KITFC906 (nem alaptartozék).

SF122TN

PV164N

KFV62DN

ST324L

PGF32C

PGF30B

LCD kijelző, fekete üveg, 9 funkció, hátulról
megvilágított polikarbonát gombok, 72 l, 5
sütési szint, gőztisztító funkció, Ever Clean
zománc, fém oldalsó sínvezetők, felső
védőelem, 1 szintes teleszkópos sütősín, 1
halogén világítás, ECOlogic funkció.

60 cm, fekete üveg felület, 4 Ultralapos gázégő vertikális lángokkal,
vezérlőgombok, automata szikragyújtás,
biztonsági szelepek, öntöttvas edénytartó
rácsok, nikkelezett égősapkák.

60 cm, rozsdamentes acél + fekete üveg,
légszállítás: 650 m3/ óra, 3 fokozat,
elektronikus vezérlés - vezérlőgombok,
halogén világítás (2 х 20 W), csatlakozócsonk
átmérője: 150 mm, motor teljesítmény: 250
W, zajszint 45 dB(A), szénszűrő KITFC161
(nem alaptartozék).

Teljesen beépíthető mosogatógép 60
cm, A+++A energiaosztály, 13 teríték,
10 program, 5 hőmérséklet, 1/2 töltet,
kéttengelyes szórókar, teljes AcquaStop,
AquaTest, EnerSave opció, késleltetett
indítás (max. 24 óra), QuickTime opció,
ActiveLight, melegvíz csatlakoztatási
lehetőség, zajszint 45 dB(A), vízfogyasztás
8,5 l/ ciklus, energiafelhasználás: 0,81 kW/
ciklus.

Üvegkerámia főzőlap, 30 cm, fekete
üvegkerámia, szálcsiszolt rozsdamentes acél
keret, vezérlőgombok, 2 Hi-Light főzőzóna,
9 fokozat, maradékhő kijelzése, túlfűtés
védelem, tartozékok: kaparó, Linea és Classic
vezérlőgombok, névleges energia: 3,0 kW.

Elektromos grill, 30 cm, Ultra-lapos forma,
szálcsiszolt rozsdamentes acél, ezüst
vezérlőgomb, 9 fokozat, kivehető tálca,
öntöttvas edénytartó, Linea és Classic
vezérlőgombok, kaparó.

SF122PZ

SIM62BDE

KSE61X-1

STA4525

SE2321TE2

PGF30T-1

LCD kijelző, “Superezüst” Stopsol® üveg, 9
funkció, pizza funkció, hátulról megvilágított
polikarbonát gombok, 72 l, 5 sütési szint,
gőztisztító funkció, Ever Clean zománc, fém
oldalsó sínvezetők, felső védőelem, 1 szintes
teleszkópos sütősín, 1 halogén világítás,
ECOlogic funkció.

60 cm, 2 Multizone indukciós főzőzóna,
12 fokozat, Booster, 4 különálló
időzítő, főzési fokozat és idő kijelzése,
automatikus kikapcsolás, maradékhő
kijelzése, gyerekzár, Suprema fekete
üvegkerámia, névleges energia: 7,2 kW.

60 cm, rozsdamentes acél, légszállítás: 440
m3/ óra, 3 fokozat, elektronikus vezérlés vezérlőgombok, halogén világítás (2 х 20
W), csatlakozócsonk átmérője: 150 mm,
motor teljesítmény: 115 W, zajszint 44 dB(A),
szénszűrő nem alaptartozék: KITD4C –
szénszűrő, KITK61D – keret szénszűrőhöz
(csak az első szénszűrő rendelésekor
szükséges).

Teljesen beépíthető mosogatógép 45
cm, A++A energiaosztály, 13 teríték, 10
program, 5 hőmérséklet, mindennapos
1/2 töltet, Swing Wash rendszer, teljes
AcquaStop, AquaTest, EnerSave
opció, késleltetett indítás (max. 24 óra),
QuickTime opció, ActiveLight, melegvíz
csatlakoztatási lehetőség, zajszint
44 dB(A), vízfogyasztás 8,5 l/ ciklus,
energiafelhasználás: 0,81 kW/ ciklus.

Üvegkerámia főzőlap, 30 cm, fekete
üvegkerámia, érintőszenzoros vezérlés, 2
Hi-Light főzőzóna, 9 fokozat, fokozat és
maradékhő kijelzése, túlfűtés védelem,
ECOlogic funkció, tartozékok: kaparó, névleges
energia: 3,2 kW.

Teppan Yaki grill, 30 cm, Ultra-lapos forma,
szálcsiszolt rozsdamentes acél, ezüst
vezérlőgombok, 2 különálló főzőzóna,
5 fokozat, gyors felfűtés, maradékhő
kijelzése, túlfűtés védelem, Linea és
Classic vezérlőgombok, kaparó.

SFP120B

PV175CB

PMO100EB2

CB30PFNF

LCD kijelző, fehér üveg, 8 funkció, 72 l, 5
sütési szint, pirolitikus tisztítás, Ever Clean
zománc, fém oldalsó sínvezetők, felső
védőelem, forgónyárs, 1 halogén világítás,
ECOlogic funkció.

75 cm, fehér üvegkerámia felület, 5
Ultra lapos gázégő vertikális lángokkal,
vezérlőgombok, automata szikragyújtás,
biztonsági szelepek, fehér zománcozott
edénytartók és égősapkák.

Dekoratív felnyíló ajtó mikrohullámú sütőhöz,
fehér üveg, 45 cm magas szekrénybe
építhető, a mikro maximális méretei
(magasság x szélesség x mélység): 35,5 x
55,5 x 50 cm.

177 cm, űrtartalom 262 l, elektronikus
vezérlés, hűtő - No Frost, hűtő űrtartalom:
188 l, friss zóna (0°C), 4 üvegpolc,
zöldség és gyümölcstartó rekesz, Airlpus,
ajtóbelső: 3 állítható polc + 1 állítható
tartórekesz fedéllel, fagyasztó űrtartalom:
60 l, fagyasztó No-Frost, 3 átlátszó
rekesz, csúszósíneken rögzített pántok,
megfordítható ajtónyílás, zajszint 37
dB(A), energiafelhasználás: 298 kW/ év,
energiaosztály: A+ .

FA55PCIL3

FQ60NPE

FQ55FXE

FT41BXE

Magasság: 180 cm, szélesség: 90 cm,
rozsdamentes acél, űrtartalom 606 l, 1
kompresszor, 2 termosztát, teljesen NoFrost, jégkocka adagoló (vízcsatlakoztatás
szükséges), digitális LCD kijelző, hűtő
űrtartalom 358 l, friss zóna (0°C), üveg polcok,
fagyasztó űrtartalom 173 l, zajszint 40 dB(A),
energiafelhasználás: 461 kW/ év,
energiaosztály: A+.

Magasság: 180 cm, szélesség: 84 cm,
rozsdamentes acél, űrtartalom: 600 l, 1
kompresszor, Multizone rekesz, elektronikus
érintőszenzoros vezérlés, LCD kijelző,
teljesen No-Frost, hűtő űrtartalom: 396 l, friss
zóna (0°C), “Vakáció” funkció, üvegpolcok,
fagyasztó űrtartalom: 154 l Multizone rekesz
használatával, Express fagyasztás, zajszint
40 dB(A), energiafelhasználás: 458 kW/ év,
energiaosztály: A+.

SF106N

SE2664CX2

CT15NE-2

Magasság: 180 cm, szélesség: 90 cm,
fekete, űrtartalom: 610 l, 1 kompresszor,
Multizone rekesz, Touch Control
elektronikus vezérlés, LED kijelző, teljesen
No-Frost, hűtő űrtartalom: 385 l (462 l
Multizone rekesz használatával), friss zóna
(0°C), “Vakáció” funkció, üvegpolcok,
fagyasztó űrtartalom: 78 l (155 l Multizone
rekesz használatával), express fagyasztás,
manuális jégadagoló, zajszint 43 dB(A),
energiafelhasználás: 455 kW/ év,
energiaosztály: A+.

Magasság: 180 cm, szélesség: 74 cm,
rozsdamentes acél, űrtartalom: 471 l, 1
kompresszor, Multizone rekesz, elektronikus
érintőszenzoros vezérlés, LCD kijelző,
Teljesen No-Frost, hűtő űrtartalom: 319 l
(373 l Multizone rekesz használatával), friss
zóna (0°C), “Vakáció” funkció, üvegpolcok,
fagyasztó űrtartalom: 98 l (152 l Multizone
rekesz használatával), Express fagyasztás,
zajszint 42 dB(A), energiafelhasználás: 426
kW/ év, energiaosztály: A+.

LCD kijelző, fekete üveg, 7 funkció, 72 l, 5
sütési szint, gőztisztító funkció, Ever Clean
zománc, fém oldalsó sínvezetők, 1 halogén
világítás, ECOlogic funkció.

60 cm, 4 Hi-Light főzőzóna, 9 fokozat, 4
különálló időzítő, főzési fokozat kijelzése,
maradékhő kijelzése, túlmelegedés
elleni védelem, gyerekzár, Suprema
üvegkerámia, névleges energia: 6,6 kW,
ECOlogic funkció.

Edénymelegítő fiók 45 cm-es kompakt
készülékekhez, 60 cm magas szekrénybe
építhető, 14 cm-es magasság, 240 percig
állítható időzítő, automatikus kikapcsolás,
hőmérséklettartomány: 30-75 °C, késleltetett
indítás (max 9 óra 50 perc), elektronikus
vezérlés.

6 funkció, fekete üveg, 34 l, 2 sütési szint,
elektronikus programóra, 2 LED kijelző,
hátulról megvilágított vezérlőgombok,
mikrohullámú teljesítmény: 1000 W, billenő
grill, forgótányér átmérője: 32 cm, gyerekzár.

SC45VC2
10 funkció (6 gőzt használ), “Superezüst”
Stopsol® üveg, 32 l, 3 sütési szint,
elektronikus programóra, 2 LED kijelző,
hátulról megvilágított vezérlőgombok,
előre beprogramozott receptek, 1,2 literes
víztartály, gyerekzár.

Automata kávéfőző, fekete üveg,
programozható automata kikapcsolás,
többnyelvű LCD kijelző, hátulról megvilágított
vezérlőgombok, külső cappuccino készítő,
beépített kávédaráló, 1,8 literes víztartály,
5 fokozaton állítható kávéerősség, állítható
őrlés finomság, teleszkópos sínek.

MP122
6 funkció, “Superezüst” Stopsol® üveg, 22
l, elektronikus programóra, 2 LED kijelző,
mikrohullámú teljesítmény: 850 W, billenő
grill, konyhaszekrénybe építhető, pizzatál
(KITPLATE) külön rendelhető. 38 cm-es
szekrénybe történő beépítéshez szükséges
szett (KITMP38) külön rendelhető.

