Victoria

SÜTŐK

BÉZS

FEKETE

INOX

FEHÉR

Multifunkciós pizza funkcióval

SF6922PPZ

SF6922NPZ

SF6922XPZ

SF6922BPZ

Pirolitikus pizza funkcióval

SFP6925PPZ

SFP6925NPZ

SFP6925XPZ

SFP6925BPZ

gáz 60 cm

SR964PGH

SR964NGH

SR964XGH

SR964BGH

gáz 75 cm

SR975PGH

SR975NGH

SR975XGH

SR975BGH

INDUKCIÓS 60 CM

PI964P

PI964N

PI964X

PI964B

KT90PE

KT90BLE

KTR90XE

KT90BE

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ

SF4920MCB

SF4920MCN

SF4920MCX

SF4920MCB

GŐZPÁROLÓ

SF4920VCP

SF4920VCN

SF4920VCX

SF4920VCB

CTP9015P

CTP9015N

CTP9015X

CTP9015B

SZABADONÁLLÓ TŰZHELYEK

BÉZS

FEKETE

INOX

Victoria & 50-es évek Retro design

3 sütő és gáz főzőlap

TR93P

TR93BL

TR93X

3 sütő és indukciós főzőlap

TR93IP

TR93IBL

TR93IX

1 sütő és gáz főzőlap

TR90P1

TR90BL1

TR90X1

A Smeg 50-es évek Retro design készülékei tökéletesen illenek a Victoria design
modelljeihez, életre keltik az 50-es évek formáit és légkörét.

1 sütő és indukciós főzőlap

TR90IP

TR90IBL

TR90IX

A választékban az olasz designt és minőséget tükröző fagyasztók, tűzhelyek és sütők,
mosogatógépek, valamint mosógépek is találhatók. A kiskészülékek megjelenésével
még kreatívabbak lehetünk a konyhában. Szenvedélytől duzzadva, a Smeg 50-es
évek Retro készülékei azoknak készülnek, akiknek nem csak az a fontos, hogy mit
varázsolnak a konyhában, hanem az is, hogy hogyan teszik azt.

90 cm

KT90PE

KT90BLE

KTR90XE

90 cm

KIT1TR9N

KIT1TR9N

KIT1TR9N

SZABADONÁLLÓ TŰZHELYEK
110 CM

BÉZS

FEKETE

INOX

EZÜST

RÓZSASZÍN

PASZTELL
KÉK

VÖRÖSBOR

Gáz főzőlappal

TR4110P1

TR4110BL1

TR4110X

TR4110S1

TR4110RO

TR4110AZ

TR4110RW1

Indukciós főzőlappal

TR4110IP

TR4110IBL

TR4110IX

Tűzhelyek és páraelszívók
A főzés iránti szenvedély megérdemel egy kiváló tűzhelyet, a gyakorlatiasság és stílus
harmóniájával karöltve. A Smeg főzés iránti szeretete 65 év konyhai tapasztalatát tükrözi.
A Victoria készülékek optimalizálják a teljesítményt és kihangsúlyozzák otthona szívének, a
konyhának, szépségét.
A Victoria design választékában 90 cm széles, 119 liter sütőterű tűzhelyek is
találhatók. Az elektromos sütővel felszerelt tűzhelyek egyenletes hőelosztást
biztosítanak és nagy adag ételek elkészítéséhez is tökéletesek.

HOBS

Victoria
Tradíció és részletek iránti szeretet

FALI PÁRAELSZÍVÓK
90 cm
KOMPAKT SÜTŐK

A Victoria termékcsalád tökéletesen visszaidézi a klasszikus stílust és az exkluzív ízlésvilágot a prémium minőséggel karöltve.

MELEGÍTŐ FIÓKOK

Sütők
Funkcionális és harmonikus megjelenésű sütők, a stílust az alapanyagok, kidolgozások és felületek – például
a Smeg 50-es évek Retro logo vagy a króm vezérlőgombok - hangsúlyozzák ki, kiemelve a termékek
szépségét. A számos tradícionális sütési funkció (kiolvasztás, melegítés és kelesztés) mellett a sütő sok
speciális szükséglet kielégítésére szolgáló funkcióval is rendelkezik.
Ilyen például az alacsony hőmérsékleten történő sütés, amellyel tökéletesen ízletes ételeket készíthet.
A sütőben található pizzakő lehetőséget nyújt a pizza egyenletes sütésére akár 3-5 perc alatt is.
Ezek a funkciók a 60 cm-es Victoria sütőket megkérdőjelezhetetlenül a legjobb társsá varázsolják
a konyhában.

FALI PÁRAELSZÍVÓK
HÁTSÓ PANELEK

Kiskészülékek

FALI PÁRAELSZÍVÓK

A konyha szimbolikus tárgyai, ikonok, amelyek átváltoztatják a körülöttünk lévő teret. Az 50-es évek Retro design új kiskészülékei visszaidézik a múltat. A
konyhai sztárjai, lekerekített formákkal, robosztus megjelenéssel nem csak azoknak készülnek, akik kacérkodnak a szakács mesterséggel.

110 cm

110 cm

Kompakt sütők
Egy teljesen átfogó konyhai elrendezéshez, vagy a kis terek megfelelő kihasználásához a Smeg Victoria
termékcsaládja új 45 cm magas kompakt készülékeket is ajánl – 2 típus érhető el: kombi mikro és kombigőzpároló. Annak ellenére, hogy a kompakt sütők kisebbek méretben mint a hagyományos sütők, nagy belső
sütőtérrel (40 l) rendelkeznek. Ezek a sütők maximálisan kihasználják a rendelkezésre álló teret, valamint bármely
étel elkészítésére alkalmasak, a legegyszerűbb receptektől a legbonyolultabbakig.
A

KT110PE

KT110BLE

KTR110XE

KT110S

KT110BLE

KT110BLE

KT110BLE

KIT1TR41N
vagy
SPG110P

KIT1TR41N
vagy
SPG110NE

KIT1TR41X
vagy
SPG110NE

KIT1TR41X
vagy
SPG110NE

KIT1TR41N
vagy
SPG110NE

KIT1TR41N
vagy
SPG110NE

KIT1TR41N
vagy
SPG110NE

HÁTSÓ PANELEK

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

GT1T-2
1- Szintes teljesen
kihúzható teleszkópos
sütősín
GT1P-2
1- Szintes részben
kihúzható teleszkópos
sütősín .

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

PRTX
Kerek pizzakő. Tűzálló
pizzakő fogantyúkkal
60 cm-es sütőkhöz
használható. Kompakt
sütőkhöz nem
használható

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

PPR2
Négyszögletes
pizzakő. Tűzálló
pizzakő 60 cm-es
sütőkhöz használható
Kompakt sütőkhöz nem
használható. Méretek:
42 х 37,5 х 1,8 cm

Victoria kombi gőzpárolók és mikrok sokféle ételkészítési lehetőséget biztosítanak egy
készülékben a maximális felhasználói rugalmasság érdekében.
A sütők könnyen tisztítható zománc felszíne speciális saválló bevonattal rendelkezik, amely segít
csökkenteni a lerakódott szennyeződés mennyiségét.

AESTETHIC LINE

Victoria
www.smeg.com

Főzőlapok
Elbűvölő gáz és indukciós főzőlapok gazdagítják és egészítik
ki a Victoria termékválasztékot. A 4 vagy 5 égős gáz főzőlapok
4 kW-os ultra-gyors égővel, robosztus öntöttvas edénytartókkal
tovább hangsúlyozzák a Smeg világraszóló hírnevét a minőségre és
exkluzív designra vonatkozóan.

Victoria

Victoria & 50 style

Victoria

Victoria & 50 style

SFP6925PPZ

SR975PGH

KT90PE

ST2FABP2

SF4920MCP

CTP9015P

FAB30RX1

FAB50P

Bézs, Victoria rozsdamentes acél hatású
vezérlőgombok, 10 sütési funkció,
“Pizza” funkció, LCD-kijelző, 65 l,
5 sütési szint, pirolitikus tisztítás, fém
oldalsó sínvezetők, felső védőelem, 2
halogén világítás

70 cm, bézs, Victoria rozsdamentes
acél hatású vezérlőgombok, 5 gázégő,
1 Ultra-gyors égő, automatikus
szikragyújtás, biztonsági szelepek,
öntöttvas edénytartók, zománcozott
égősapkák. Elektromos hálózati
teljesítmény: 11,9 kW.

90 cm, fali páraelszívó, bézs, Victoria
vezérlőgombok, maximális teljesítmény:
788 m³/h, 3 sebesség + intenzív
fokozat, LED világítás (2х2 W),
csatlakozócsonk átmérője: 150 mm,
motor teljesítmény: 275 W, zajszint
1.fokozaton 50 dB(A). Szénszűrő: FLT6
(nem alaptartozék).

Teljesen beépíthető mosogatógép, bézs, 50-es
évek Retro design fogantyú, ezüst, 60 cm,
energiaosztály: А+++, 13 teríték, 9 program,
5 hőmérséklet, FlexiZone opció - 1/2 töltet,
kéttengelyes szórókar, total AcquaStop,
AquaTest, EnerSave opció, késleltetett
indítás (1-9 óra), QuickTime opció, melegvíz
csatlakozási lehetőség, zajszint: 43 dB(A),
vízfogyasztás: 8,5 l/ ciklus, energiafogyasztás:
0,81 kW/ ciklus.

Kompakt kombi mikrohullámú sütő,
bézs, Victoria rozsdamentes acél hatású
vezérlőgombok, 40 l, 3 sütési szint, nagy
LCD-kijelző, 13 sütési funkció, 2 halogén
világítás. További funkciók: kiolvasztás
időre és súlyra, kelesztés, Shabbat opció,
melegentartás. Mikrohullámú teljesítmény:
1000 W. Elektromos hálózati teljesítmény:
3,1 kW.

Edénymelegítő fiók, 45 cm magas
kompakt készülékekhez, bézs, 60 cm
magas szekrénybe építhető, 14 cm-es
magasság, Fogantyú nélküli, push-push
nyitás. Hőmérséklet tartomány: 30-80ºС,
gördülősínes kivitel. Melegentartás.
Főzés alacsony hőmérsékleten.
Űrtartalom: 20,5 l (edények 6 fő
részére).

Magasság: 170 cm, szélesség: 60
cm, ezüst, űrtartalom: 296 l, hűtő nettó
űrtartalom: 229 l, üveg polcok, fagyasztó
nettó űrtartalom: 64 l, zajszint: 38 dB(A),
energiafogyasztás: 212 kW/ év,
energiaosztály: A++.

Magasság: 187,5 cm, szélesség:
80 cm, bézs, űrtartalom: 484 l, 1
kompresszor, No-Frost fagyasztó,
hűtő űrtartalom: 362 l, üveg polcok,
fagyasztó űrtartalom: 107 l, zajszint:
43 dB(A), energiafogyasztás: 419
kW/ year, energiaosztály: A+.

SFP6925NPZ

SR975NGH

KT90BLE

BLV2NE-2

SF4920VCN

CTP9015N

Fekete, Victoria rozsdamentes acél
hatású vezérlőgombok, 10 sütési
funkció, “Pizza” funkció, LCD-kijelző, 65
l, 5 sütési szint, pirolitikus tisztítás, fém
oldalsó sínvezetők, felső védőelem, 2
halogén világítás.

70 cm, fekete, Victoria rozsdamentes
acél hatású vezérlőgombok, 5 gázégő,
1 Ultra-gyors égő, automatikus
szikragyújtás, biztonsági szelepek,
öntöttvas edénytartók, zománcozott
égősapkák. Elektromos hálózati
teljesítmény: 11,9 kW.

90 cm, fali páraelszívó, fekete,
Victoria vezérlőgombok, maximális
teljesítmény: 788 m³/h, 3 sebesség +
intenzív fokozat, LED világítás (2х2 W),
csatlakozócsonk átmérője: 150 mm,
motor teljesítmény: 275 W, zajszint
1.fokozaton 50 dB(A). Szénszűrő: FLT6
(nem alaptartozék).

Szabadonálló mosogatógép, fekete, 50-es
évek Retro design fogantyú, ezüst, 60 cm,
energiaosztály: А+++, 13 teríték, 9 program,
5 hőmérséklet, FlexiZone opció -1/2 töltet,
kéttengelyes szórókar, teljes AcquaStop,
AquaTest, EnerSave opció, késleltetett
indítás (1-9 óra), QuickTime opció, melegvíz
csatlakozási lehetőség, zajszint: 42 dB(A),
vízfogyasztás: 8,5 l/ ciklus, energiafogyasztás:
0,81 kW/ ciklus.

Kompakt gőzpároló, fekete, 45 cm
magas, nagy LCD – kijelző, 12 sütési
funkció, gőztisztítás, 20 automata
program, Quick Start, Gyors felmelegítés,
Ever-Clean zománc, halogén világítás
40W, energiaosztály: A +.

Edénymelegítő fiók, 45 cm magas
kompakt készülékekhez, fekete, 60 cm
magas szekrénybe építhető, 14 cm-es
magasság, Fogantyú nélküli, push-push
nyitás. Hőmérséklet tartomány: 30-80ºС,
gördülősínes kivitel. Melegentartás.
Főzés alacsony hőmérsékleten.
Űrtartalom: 20,5 l (edények 6 fő
részére).

SF6922XPZ

SR964XGH

KTR90XE

STA6539L3

SF4920MCX

CTP9015X

FAB28RB1

FAB32RNEN1

Rozsdamentes acél ujjlenyomatmentes
bevonattal, Victoria rozsdamentes
acél hatású vezérlőgombok, 10 sütési
funkció, “Pizza” funkció, LCD-kijelző, 65
l, 5 sütési szint, gőztisztítás, fém oldalsó
sínvezetők, felső védőelem, 2 halogén
világítás.

60 cm, szálcsiszolt rozsdamentes acél,
Victoria rozsdamentes acél hatású
vezérlőgombok, 4 gázégő, automatikus
szikragyújtás, biztonsági szelepek,
öntöttvas edénytartók, zománcozott
égősapkák. Elektromos hálózati
teljesítmény: 7,65 kW.

90 cm, fali páraelszívó, szálcsiszolt
rozsdamentes acél, Victoria
vezérlőgombok, maximális teljesítmény:
788 m³/h, 3 sebesség + intenzív
fokozat, LED világítás (2х2 W),
csatlakozócsonk átmérője: 150 mm,
motor teljesítmény 275 W, zajszint
1.fokozaton 50 dB(A). Szénszűrő: FLT6
(nem alaptartozék).

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

Kompakt kombi mikrohullámú sütő,
rozsdamentes acél, Victoria rozsdamentes
acél hatású vezérlőgombok,, 40 l, 3
sütési szint, nagy LCD-kijelző, 13 sütési
funkció, 2 halogén világítás. További
funkciók: kiolvasztás időre és súlyra,
kelesztés, Shabbat opció, melegentartás.
Mikrohullámú teljesítmény: 1000 W.
Elektromos hálózati teljesítmény: 3,1 kW.

Edénymelegítő fiók, 45 cm magas
kompakt készülékekhez, rozsdamentes
acél, 60 cm magas szekrénybe
építhető, 14 cm-es magasság, Fogantyú
nélküli, push-push nyitás. Hőmérséklet
tartomány: 30-80ºС, gördülősínes
kivitel. Melegentartás. Főzés alacsony
hőmérsékleten. űrtartalom: 20,5 l
(edények 6 fő részére).

Magasság: 151 cm, szélesség: 60
cm, fehér, űrtartalom: 256 l, hűtő
űrtartalom: 222 l, üveg polcok,
fagyasztó űrtartalom: 26 l, zajszint: 39
dB(A), energiafogyasztá: 80 kW/ év,
energiaosztály: A++.

Magasság: 192 cm, szélesség: 60
cm, fekete , űrtartalom: 328 l, No-Frost
fagyasztó, hűtő űrtartalom: 229 l, üveg
polcok, fagyasztó űrtartalom: 75 l,
zajszint: 41 dB(A), energiafogyasztás:
229 kW/ év, energiaosztály: A++.

SF6922BPZ

PI964B

KT90BE

ST324L

SF4920VCB

LBB14B

Fehér, Victoria rozsdamentes acél
hatású vezérlőgombok, 10 sütési
funkció, “Pizza” funkció, LCD-kijelző, 65
l, 5 sütési szint, gőztisztítás, fém oldalsó
sínvezetők, felső védőelem, 2 halogén
világítás.

Indukciós főzőlap, 60 cm
Fekete Suprema ® üvegkerámia, 4
főzőzóna booster funkcióval, automatikus
edényfelismerés, túlfűtés védelem,
maradékhő kijelzése, teljesítmény: 7,4
KW.

90 cm, fali páraelszívó, fehér, Victoria
vezérlőgombok, maximális teljesítmény:
788 m³/h, 3 sebesség + intenzív
fokozat, LED világítás (2х2 W),
csatlakozócsonk átmérője: 150 mm,
motor teljesítmény 275 W, zajszint
1.fokozaton 50 dB(A). Szénszűrő: FLT6
(nem alaptartozék).

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

Kompakt gőzpároló, fehér, 45 cm magas,
nagy LCD – kijelző, 12 sütési funkció,
gőztisztítás, 20 automata program,
Quick Start, Gyors felmelegítés, EverClean zománc, halogén világítás 40W,
energiaosztály: A +.

Szabadonálló mosógép, fehér, 50-es
évek Retro design ezüst fogantyú, 60
cm, töltet: 7 kg, elektronikus vezérlés, 15
mosóprogram, centrifuga fordulatszáma:
600 – 1400/ perc, 15 perces rövid
program, teljes Acquastop.
Elektromos teljesítmény-igény: 2,2 kW.

TR4110RW1

KT110BLE

TR93BL

TR93IP

TR90X1

TR90IP

FAB10HRNE

FAB10HRP

Szabadonálló tűzhely, 110 cm,
vörösbor színű. Gáz főzőlap: 7 gázégő
automatikus szikragyújtás, biztonsági
szelepek és öntöttvas edénytartók;
Sütők: 1.sütő: 7 funkció, időzítő, 61 l,
4 sütési szint, fém oldalsó sínvezetők,1
világítás; 2.sütő: 6 funkció, időzítő
nélkül, 61 l, 4 sütési szint, fém oldalsó
sínvezetők, 1 világítás; 3. sütő: grill, 35
l, 2 sütési szint, fém oldalsó sínvezetők,
1 világítás. Elektromos hálózati
teljesítmény: 8,4 kW.

110 cm, fali páraelszívó, fekete,
Victoria vezérlőgombok, maximális
teljesítmény: 788 m3/h, 3 sebesség +
intenzív fokozat, LED világítás (2х2 W),
csatlakozócsonk átmérője: 150 mm,
motor teljesítmény: 275 W, zajszint 1.
fokozaton 50 dB(A). Szénszűrő FLT6
(nem alaptartozék)
KIT1TR41N
hátsó panel 110 cm-es cookerekhez

Szabadonálló tűzhely, 90 cm,
rozsdamentes acél. Gáz főzőlap: 6
gázégő, automatikus szikragyújtás,
biztonsági szelepek, öntöttvas
edénytartók. Sütők: 1. sütő - 9 funkció,
68 l, 4 sütési szint, fém oldalsó
sínvezetők, 1 halogén világítás; 2. sütő 1 funkció, 65 l, 9 sütési szint, fém oldalsó
sínvezetők, 1 halogén világítás; 3. sütő –
1 funkció, 36 l, 2 sütési szint, fém oldalsó
sínvezetők, 1 halogén világítás,
teljesítmény: 8,5 kW.

Szabadonálló tűzhely, 90 cm, bézs. Főzőlap:
5 indukciós főzőzóna booster funkcióval,
automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén.
Sütő: 9 funkció, időzítő, 68 l, 4 sütési szint,
gőztisztító funkció, fém oldalsó sínvezetők, felső
védőelem, 1 halogén világítás.
2. sütő - 1 funkció, 65 l, 9 sütési szint, fém
oldalsó sínvezetők, 1 halogén világítás; 3.
sütő – 1 funkció, 36 l, 2 sütési szint, fém oldalsó
sínvezetők, 1 halogén világítás. Elektromos
hálózati teljesítmény: 19,6 kW.

Szabadonálló tűzhely, 90 cm,
rozsdamentes acél. Gáz főzőlap: 5
gázégő, automatikus szikragyújtás,
biztonsági szelepek, öntöttvas
edénytartók. Sütő: 8 funkció, időzítő, 115
l, 4 sütési szint, katalitikus tisztítás, fém
oldalsó sínvezetők, felső védőelem.
2 halogén világítás. Elektromos hálózati
teljesítmény: 4,1 kW.

Szabadonálló tűzhely, 90 cm, bézs.
Főzőlap: 5 indukciós főzőzóna booster
funkcióval, automatikus kikapcsolás
túlmelegedés esetén. Sütő: 8 funkció,
időzítő, automatikus kikapcsolás, 115
l, 4 sütési szint, katalitikus tisztítás, fém
oldalsó sínvezetők, felső védőelem, 2
halogén világítás. Elektromos hálózati
teljesítmény: 15,2 kW.

Magasság: 96 cm, szélesség: 54,3 cm,
fekete, űrtartalom: 135 l, üveg polcok,
zajszint 37 dB(A), energiafelhasználás:
123 kWh/év, energiaosztály: A+.

Magasság: 96 cm, szélesség:
54,3 cm, bézs, űrtartalom: 135 l,
üveg polcok, zajszint 37 dB(A),
energiafelhasználás: 123 kWh/év,
energiaosztály: A+.

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.

