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Filozofia Smeg

Electrocasnice stilate, dezvoltate în colaborare 
cu arhitecți de renume mondial.
Un exemplu excelent de produse care 
ilustrează stilul ”Made in Italy”, îmbinând 
perfect designul, calitatea și atenția la detalii.  
Smeg. Tehnologie cu stil.
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CUPTOARE 20 ELECTROCASNICE 
COMPACTE  44

PLITE 60

HOTE 98 MAȘINI DE GĂTIT 120  FRIGIDERE  132

MAȘINI DE SPĂLAT VASE 170 MAȘINI DE SPĂLAT RUFE 184 ACCESORII 192

SCHEME DE 
ÎNCORPORARE 200

GLOSAR 207
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CORTINA 
Eleganța detaliilor. Cortina este o gamă de 
electrocasnice cu liniile unice imprumutate din 
arhitectura cabanelor de la munte. Inspirată de 
maeștri artizani ce realizează creații rafinate utilizând 
cunoștințe străvechi, noua gamă adaugă aparatelor 
electrocasnice farmecul obiectelor artizanale din 
fier forjat. Combinația de fier forjat și forme rafinate 
dă un farmec și o frumusețe inegalabile acestor 
electrocasnice.
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COLONIALE
Un stil clasic, elegant, care ne poartă înapoi în trecut. 
Farmecul acestor electrocasnice creează o atmosferă 
deosebită de rafinament și confort în bucătărie, creând 
un stil complet exclusivist.
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PIANO DESIGN
Electrocasnicele din această gamă sunt elegante,
robuste, produse din inox de cea mai înaltă calitate.
Combinația de inox lucios și detaliile arhitecturale
ale gamei Piano Design Studio oferă funcționalitate
sporită și dau fiecărei bucătării un aspect rafinat și
exclusivist. 
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LINEA 
Un echilibru al detaliilor pentru cea mai bună 
utilizare a spațiului de lucru. Linea este o gamă 
de electrocasnice cu cel mai modern design, cu 
caracteristici distinctive cum ar fi: lumina, liniile 
drepte, coerența stilului și confortul.
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NEWSON
Linii rotunjite, simetrie și culori futuriste. Eleganța 
suprafețelor din inox și sticlă. Marc Newson prezintă 
electrocasnice care combină arta designului cu 
funcționalitatea.
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CLASSICA
Forme severe, atenție la detalii, dimensiuni

compacte, design simplu și elementar: o gamă de

electrocasnice elegante și uimitoare, finisate cu inox

elegant și dotate cu butoane rotative cu formă unică.
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VICTORIA
Victoria este gama dedicată celor care se bucură 
de primirea caldă și atmosfera primitoare de acasă, 
a locurilor pline de liniște, bucurie și veselie, în care 
timpul pare să stea pe loc, iar pasiunea pentru 
mâncarea de calitate este percepută prin atenția 
extraordinară pentru detalii. 



1918

STILUL RETRO AL 
ANILOR '50
Aparate emblematice caracterizate de liniile rotunjite 
și culorile variate. Design vintage ușor de recunoscut 
pentru fiecare bucătărie.



2120

Tehnologii avansate, design rafinat și cele mai bune materiale - acestea sunt 
caracteristicile principale ale designului electrocasnicelor Smeg, renumite în 

întreaga lume pentru excelența Made in Italy.
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CUPTOARE SMEG: GĂTIȚI CU STIL

O gamă largă de modele care vor satisface cele mai rafinate gusturi. Toate cuptoarele se pot combina perfect cu plite create în același stil și pot 
crea o imagine unitară, devenind elementele principale în orice bucătărie.

GĂTIȚI PROFESIONIST

Cuptoare electrice multifuncțonale

Cuptoare electrice multifuncțonale
Gătirea simultană a mai multor feluri de mâncare pe nivele diferite - 
cuptoarele multifuncționale permit prepararea unui întreg meniu, fără a 
amesteca gustul felurilor preparate, economisind astfel timp și energie.

Microunde

Cuptoarele cu microunde permit gătirea alimentelor în cel mai 
scurt timp posibil, cu o economie considerabilă de energie.
Nu necesită preîncălzire.

Cuptoare cu aburi

Gătitul la aburi: este o metodă naturală de a găti orice fel de 
produse, de la legume la deserturi, de a păstra proprietățile 

nutriționale și organoleptice ale ingredientelor. Ideal pentru a găti fără 
grăsime, pentru a încălzi mâncarea fără a o usca. 

FĂCUTE CU CRISTALE SWAROVSKI

Cuptoarele din gama Cortina au un design unic și de excepție. Acum au devenit adevărate opere de artă datorită luminii și reflexiilor create de 
CRISTALELE SWAROVSKI montate în butoanele rotative. 

Gama de cuptoare Smeg a fost completată prin cuptoarele SF750POL cu CRISTALE SWAROVSKI de 
culoare crem, cu posibilitatea de a comanda accesorii cu cristale albe MF700BSL pentru cuptoarele 
Cortina de culoare albă.

Cuptoare cu linii rotunjite 
în culori futuriste create în 
colaborare cu renumitul 
designer Marc Newson.

NEWSON 

Cuptoarele Linea, cu un 
aspect caracterizat printr-o 
simetrie perfectă, butoane 
rotative ingenioase, 
iluminate din spate și sticlă 
ca material de bază.

LINEA 

Cuptoarele Classica dau un 
stil și o eleganță distinctive 
bucătăriei, datorită 
butoanelor rotative cu 
formă unică și inoxului. 

CLASSICA

Eleganța detaliilor. 
Cuptoarele din gama 
Cortina, prin selecția 
originală a materialelor 
și accesoriilor, sunt 
electrocasnice cu un 
farmec și o frumusețe 
unice.

CORTINA 

Utilizarea culorilor și a 
inoxului la cuptoarele din 
gama Coloniale le face să 
fie luminoase și le oferă o 
eleganță și un rafinament 
mereu la modă

COLONIALE

Stil, creat împreună cu 
biroul de arhitectură Piano 
Design. Electrocasnice 
produse numai din inox, 
atât în interior cât și în 
exterior.

PIANO DESIGN

ECONOMIE DE ENERGIE
Create pentru a reduce consumul de energie păstrând 
în același timp o eficiență maximă, cuptoarele Smeg au 
grijă de mediul înconjurător și pot economisi până la 20% 
energie față de clasa A.

CUPTOARELE SMEG, ALEGEREA IDEALĂ PENTRU ORICE 

BUCĂTĂRIE
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Ghidaje telescopice

Ghidajele telescopice, ușor detașabile, facilitează scoaterea tăvilor din cuptor fără a le 
ține suspendate. Se asigură astfel o siguranță maximă în timpul controlării alimentelor 
gătite.

Iluminat interior

Cuptoarele Smeg de 72 litri au două becuri pe lateralele cavității, la nivele diferite, pentru 
o mai bună iluminare a interiorului cuptorului.

Cele mai avansate tehnologii pentru cele mai bune rezultate în bucătărie. Cuptoarele SMEG testate de bucătari profesioniști, 
combină performanțele înalte și o mare comoditate la utilizare, cu ușurința de curățare și un consum redus de energie.
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Cavitate interioară:

Cele 5 nivele de gătit vor oferi o 
flexibilitate maximă de utilizare, ce vă 
va economisi și timpul atunci când 
trebuie să gătiți simultan mai multe 

feluri de mâncare.

Emailul EVER CLEAN cu care este 
acoperit interiorul cuptoarelor este 
ușor de curățat pentru că grăsimile nu 

aderă cu ușurință la el și este rezistent la mai 
mulți acizi de uz casnic.

Volum crescut

Cuptoarele Smeg de 60 cm au una 
dintre cele mai mari cavități de pe 
piață, cu modelele din gama de varf 
cu o cavitate de 72 l. 

Datorită volumului crescut, numărul de nivele 
pe care se poate găti a crescut la 5. 

DESIGN INOVATOR

DESIGN INOVATOR
Noile cuptoare, funcționale și intuitive, vor face ca gătitul să devină o plăcere. Noul cuptor SFP140 are un afișaj 
în culori cu touchscreen TFT EasyGuide. Programul de Gătit Inteligent vă permite să selectați o reteță deja 
existentă sau să creați una nouă, cu doar câteva atingeri. La cuptoarele SFP130, controlul se realizează cu 
ajutorul unor butoane rotative original iluminate.

Noul sistem de GĂTIT INTELIGENT are 50 de rețete presetate care vă vor ajuta să gătiți ca un bucătar 
profesionist fără nici un efort, pentru că toate rețetele au fost dezvoltate în laborator, iar parametrii de 
gătit variază în funcție de nivelul de coacere și de greutate. Experții în gastronomie pot salva până la 10 

rețete cu felurile lor preferate de mâncare. Gătitul la temperaturi scăzute este o funcție specială.

Noul afișaj LCD decorează panourile de control ale cuptoarelor Linea SFP120/SF122, ale cuptoarelor Classica 
SFP390X/SF390X și al noului cuptor SF496X. Afișajul intuitiv de dimensiuni mai mari arată procesul de gătit în 
toate etapele sale cu ajutorul unor simboluri mobile.

CURĂȚENIE MAXIMĂ

Ca rezultat al numeroaselor cercetări efectuate, Smeg oferă cele mai funcționale și cele mai simple metode de îngrijre ale cuptorului. De 
exemplu, utilizarea emailului EVER CLEAN previne arderea grăsimilor în timpul gătitului, iar izolația interioară superioară a cavității, care este 
ușor de scos, protejează perfect partea de sus a cuptorului. Funcția de curățare VAPOR CLEAN vă permite să curățați cuptorul cu ajutorul 
aburilor.

DETALIILE FAC DIFERENȚA

CAVITATE INTERIOARĂ: VOLUM MAXIM
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Două caracteristici sunt implementate la cuptoarele Smeg ce vă ajută să curățați ușor suprafața 
interioară a ușii, ceea ce facilitează semnificativ îngrijirea cuptorului: 

STICLĂ INTERIOARĂ COMPLETĂ

Sticla interioară a ușii cuptorului are 
o suprafață foarte fină, fără nici un 
șurub.

STICLĂ INTERIOARĂ DETAȘABILĂ

Sticla interioară a ușii este ușor de 
scos în doar câteva operațiuni simple.

Izolația părții superioare

Izolația părții superioare este soluția 
perfectă ce protejează elementele 
superioare ale cavității cuptorului 

de murdărire. Ușor de scos pentru curățare, 
poate fi spălată în mașina de spălat vase.

Curățare cu vapori

Unele cuptoare Smeg au funcția 
de CURĂȚARE CU VAPORI care 
facilitează curățarea cuptorului, 

producând aburi (dintr-o cantitate mică de 
apă) pentru a curăța interiorul cavității.

Piroliză

În timpul acestei funcții de curățare, 
cuptorul este încălzit până la 
temperatura de 500  º C, distrugând 

toate grăsimile, în timp ce temperatura pe 
suprafața exterioară a ușii nu depășește 
55  º C, datorită ușii din patru straturi de 
sticlă călită. Aveti posibilitatea de a selecta 
durata pirolizei - de la 1 oră și 30 min. 
(ECO-piroliză) până la 3 ore, cu un consum 
maxim de curent care nu depășește 3 kW, 
asigurând o durată și o calitate a curățării 
optime.

FUNCȚIE UNICĂ ”PIZZA” 

Unele cuptoare Smeg au o funcție ”Pizza” care permite coacerea unei adevărate 
pizza italiene în numai 3 - 5 minute, în funcție de ingredientele alese.
Sistemul exclusivist care asigură contactul direct dintre piatra refractară de copt 
pizza și elementul de încălzire permite atingerea unor temperaturi înalte într-o 

perioadă scurtă de timp. Este de asemenea ideal pentru a coace plăcinte, pește și legume 
care nu se usucă și rămân zemoase și gustoase.
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SFP750BS

Cuptor multifuncțional cu funcție piroliză, 60 cm

ASPECT ȘI CONTROL
Alb
Butoane rotative argintiu antichizat
Programator analogic, ceas
Butoane rotative

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
9 funcții de gătit
Funcție curățare: Piroliză
Timer oprire automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Control electronic temperatură (50 – 280°C)
Pre-încălzire rapidă

CAVITATE
5 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Izolație parte superioară
Lumină interioară - 2 becuri cu halogen
Ușă interioară detașabilă

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Ușă cu 4 straturi de sticlă, ”ușă rece”
Oprire automată la deschiderea ușii
Ușa se blochează în timpul pirolizei

ACCESORII INCLUSE
Tavă adâncă (40 mm) 1
Tavă (20 mm) cu grătar: 1
Grătar: 1
Ghidaje telescopice cu extragere totală: 1
Kit rotisor: 1 

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 3,00 kW
Putere grill mare: 2,7 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 13 A
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

SF750POL

Cuptor multifuncțional, 60 cm

ASPECT ȘI CONTROL
Crem
Butoane rotative de alamă, CRISTALE SWAROVSKI®
Programator analogic, ceas
Butoane rotative

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
9 funcții de gătit
Funcție curățare: Curățare cu vapori
Alte funcții: decongelare
Timer oprire automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Control electronic al temperaturii (50 – 250°C)

CAVITATE
5 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Izolație parte superioară
Lumină interioară - 2 becuri cu halogen
Ușă interioară detașabilă

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Ușă cu 3 straturi de sticlă, ”ușă rece”
Oprire automată la deschiderea ușii

ACCESORII INCLUSE
Tavă adâncă (40 mm) 1
Tavă (20 mm) cu grătar: 1
Grătar: 1
Ghidaje telescopice cu extragere totală: 2

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 3,00 kW
Putere grill mare: 2,7 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 13 A
Frecvență: 50/60 Hz

SF750OT

Cuptor multifuncțional, 60 cm

ASPECT ȘI CONTROL
Alamă
Butoane rotative de alamă antichizată
Programator analogic, ceas
Butoane rotative

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
9 funcții de gătit
Funcție curățare: Curățare cu vapori
Alte funcții: decongelare
Timer oprire automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Control electronic al temperaturii (50 – 250°C)

CAVITATE
5 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Izolație parte superioară
Lumină interioară - 2 becuri cu halogen
Ușă interioară detașabilă

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Ușă cu 3 straturi de sticlă, ”ușă rece”
Oprire automată la deschiderea ușii

ACCESORII INCLUSE
Tavă adâncă (40 mm) 1
Tavă (20 mm) cu grătar: 1
Grătar: 1
Ghidaje telescopice cu extragere totală: 2

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 3,00 kW
Putere grill mare: 2,7 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 13 A
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile
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SF750AS 
antracit, 
butoane 
rotative argintiu 
antichizat 

SF750BS 
alb, butoane 
rotative argintiu 
antichizat

SFP750AX 
antracit, butoane 
rotative argintii

SF750PS 
crem, butoane 
rotative argintiu 
antichizat 

SF750AO 
antracit, 
butoane rotative 
de alamă

SF750RA  
cupru, butoane 
rotative de 
cupru 

SF750RWX 
vin roșu, 
butoane rotative 
argintii 

SF750PX 
crem, butoane 
rotative argintii

SF750PO 
crem, butoane 
rotative de 
alamă
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SFP805P

Cuptor multifuncțional cu funcție piroliză, 60 cm
Clasă energetică A (-20%).

ASPECT ȘI CONTROL
Crem
Butoane rotative aurii 
Programator analogic, ceas
Butoane rotative

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
6 funcții de gătit
2 funcții curățare: piroliză și ECO- piroliză
Timer oprire automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Control electronic al temperaturii (50 – 280°C)
Pre-încălzire rapidă

CAVITATE
5 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Izolație parte superioară
Lumină interioară - 1 bec cu halogen
Ușă interioară detașabilă

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Ușă cu 4 straturi de sticlă, ”ușă rece”
Oprire automată la deschiderea ușii
Ușa se blochează în timpul pirolizei

ACCESORII INCLUSE
Tavă (20 mm) cu grătar: 1
Tavă adâncă (40 mm) 1
Grătar: 1
Kit rotisor: 1 

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 3,00 kW
Putere grill mare: 2,7 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 13 A
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

SF855RA

Cuptor multifuncțional, 60 cm

ASPECT ȘI CONTROL
Cupru
Butoane rotative de cupru
Programator analogic, ceas
Butoane rotative

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
9 funcții de gătit
Funcție curățare: Curățare cu vapori
Alte funcții: decongelare
Timer oprire automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Control electronic al temperaturii (50 – 250°C)

CAVITATE
5 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Izolație parte superioară
Lumină interioară - 2 becuri cu halogen
Ușă interioară detașabilă

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Ușă cu 3 straturi de sticlă, ”ușă rece”
Oprire automată la deschiderea ușii

ACCESORII INCLUSE
Tavă adâncă (40 mm) 1
Tavă (20 mm) cu grătar: 1
Grătar: 1
Ghidaje telescopice cu extragere totală: 2

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 3,00 kW
Putere grill mare: 2,7 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 13 A
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

SF850APZ

Cuptor multifuncțional, 60 cm, funcție ”Pizza”

ASPECT ȘI CONTROL
Antracit 
Butoane rotative argintii 
Programator analogic, ceas
Butoane rotative

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
6 funcții de gătit
ECO-funcție - pentru modelele fără funcție ”Pizza”
Timer oprire automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Control electronic al temperaturii (50 – 250°C)

CAVITATE
Volum net 72 l (cuptoarele cu funcție ”Pizza” - 66 l)
5 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Lumină interioară - 1 bec cu halogen
Ușă interioară detașabilă

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Ușă cu 3 straturi de sticlă, ”ușă rece”

ACCESORII INCLUSE
Tavă adâncă (40 mm) 1
Grătar: 1
Accesorii pizza: 1 piatră refractară + 1 lopată 

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 3,00 kW
Putere grill mare: 2,7 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 13 A
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

SFT805PO 

Cuptor multifuncțional, 60 cm

ASPECT ȘI CONTROL
Crem
Butoane rotative de alamă
Programator analogic, ceas
Butoane rotative

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
7 funcții de gătit
Funcție curățare: Curățare cu vapori
Alte funcții: decongelare
Timer oprire automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Control electronic al temperaturii (50 – 250°C)

CAVITATE
5 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Izolație parte superioară
Lumină interioară - 1 bec cu halogen
Ușă interioară detașabilă

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Ușă cu 2 straturi de sticlă
Oprire automată la deschiderea ușii

ACCESORII INCLUSE
Tavă adâncă (40 mm) 1 - Tavă (20 mm) cu grătar: 1
Grătar: 1
Ghidaj telescopic cu extragere parțială: 1
Panouri catalitice: 3

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 3,00 kW
Putere grill mare: 2,7 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 13 A
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

SF805A 

Cuptor multifuncțional, 60 cm

ASPECT ȘI CONTROL
Antracit
Butoane rotative aurii 
Programator analogic, ceas
Butoane rotative

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
7 funcții de gătit
Funcție curățare: Curățare cu vapori
Alte funcții: decongelare
Timer oprire automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Control electronic al temperaturii (50 – 250°C)

CAVITATE
5 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Izolație parte superioară
Lumină interioară - 1 bec cu halogen
Ușă interioară detașabilă

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Ușă cu 2 straturi de sticlă
Oprire automată la deschiderea ușii

ACCESORII INCLUSE
Tavă adâncă (40 mm) 1
Grătar pentru tavă: 1 
Grătar: 1

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 3,00 kW
Putere grill mare: 2,7 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 13 A
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

SF800B 

Cuptor multifuncțional, 60 cm

ASPECT ȘI CONTROL
Alb
Butoane rotative aurii
Programator analogic, ceas
Butoane rotative

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
6 funcții de gătit
Timer oprire automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Control electronic al temperaturii (50 – 250°C)

CAVITATE
5 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Lumină interioară - 1 bec cu halogen
Ușă interioară detașabilă

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Ușă cu 3 straturi de sticlă

ACCESORII INCLUSE
Tavă adâncă (40 mm) 1
Grătar: 1

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 3,00 kW
Putere grill mare: 2,7 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 13 A
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

SFP805AO 
antracit, 
butoane rotative 
de alamă

SF855PX 
crem, butoane 
rotative argintii

SFP80A 
antracit, 
butoane rotative 
aurii 

SF855X 
inox, butoane 
rotative argintii

SF850A 
antracit, 
butoane rotative 
argintii

SFP805PO 
crem, butoane 
rotative de 
alamă

SF855A 
antracit, 
butoane rotative 
aurii

SF850AVO 
ovăz, butoane 
rotative de 
alamă

SF855PO 
crem, butoane 
rotative de 
alamă

SF850X 
inox, butoane 
rotative argintii 

SF855P 
crem, butoane 
rotative aurii

SF855AO 
antracit, 
butoane rotative 
de alamă

SF800A 
antracit, 
butoane rotative 
aurii

SF805P  
crem, butoane rotative aurii

SFT805AO 
antracit, 
butoane rotative 
de alamă

SF800P 
crem, butoane 
rotative aurii

SF800AO 
antracit, 
butoane rotative 
de alamă

SF800PO 
crem, butoane 
rotative de 
alamă

SF800AVO 
ovăz, butoane 
rotative de 
alamă
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SF850P 
crem, butoane 
rotative aurii

SF850RA 
cupru, butoane 
rotative de 
cupru
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SFP140 

Cuptor multifuncțional cu funcție piroliză, 60 cm

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă argintie Stopsol + inox
Afișaj Grafică TFT, în culori
Touch screen

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
18 funcții de gătit
Funcții curățare: piroliză și ECO- piroliză
Alte funcții: decongelare, Încălzire farfurii, Dospire, Păstrare la 
cald, Rotisor, Cronometru 
Rețete automate: 50
Rețete predefinite de utilizator: 10
Sistem de Gătit Inteligent
Programator electronic: timer, pornire întârziată, oprire automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Opțiune demo SHOWROOM
Opțiune ECOlogic - limitare putere la 2.3 kW
Control electronic al temperaturii (30 – 280°C)
Pre-încălzire rapidă

CAVITATE
5 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Izolație parte superioară
Lumină interioară - 2 becuri cu halogen
Ușă interioară detașabilă

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Blocare de siguranță pentru copii
Ușă cu 4 straturi de sticlă, ”ușă rece”
Oprire automată la deschiderea ușii
Ușa se blochează în timpul pirolizei

ACCESORII INCLUSE
Tavă adâncă (40 mm) 1
Grătar: 2
Grătar pentru tavă: 1 
Ghidaj telescopic cu extragere parțială: 1
Kit rotisor: 1

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 3,00 kW
Putere grill mare: 2,7 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 13 A
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

SFP130N 

Cuptor multifuncțional, cu funcție piroliză, 60 cm

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă neagră 
Afișaj Grafică TFT
Butoane roative iluminate din policarbonat

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
18 funcții de gătit
Funcții curățare: piroliză și ECO- piroliză
Alte funcții: decongelare, Încălzire farfurii, Dospire, Păstrare la 
cald, Rotisor, Cronometru 
Rețete automate: 50
Rețete personale gratis: 10
Sistem de Gătit Inteligent

Programator electronic: timer, pornire întârziată, oprire automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Opțiune demo SHOWROOM
Opțiune ECOlogic - limitare putere la 2.3 kW
Control electronic al temperaturii (30 – 280°C)
Pre-încălzire rapidă

CAVITATE
5 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Izolație parte superioară
Lumină interioară - 2 becuri cu halogen
Ușă interioară detașabilă

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Blocare de siguranță pentru copii
Ușă cu 4 straturi de sticlă, ”ușă rece”
Oprire automată la deschiderea ușii
Ușa se blochează în timpul pirolizei

ACCESORII INCLUSE
Tavă adâncă (40 mm) 2
Grătar: 2
Grătar pentru tavă: 1 
Ghidaj telescopic cu extragere parțială: 1
Kit rotisor: 1

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 3,00 kW
Putere grill mare: 2,7 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 13 A
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

SF130B 

Cuptor multifuncțional, 60 cm

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă albă 
Afișaj Grafică TFT
Butoane roative iluminate din policarbonat

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
16 funcții de gătit
Funcții curățare: Curățare cu vapori
Alte funcții: decongelare, Păstrare la cald, Încălzire farfurii,    
Dospire, gătit la temperatură scăzută, Cronometru 
Rețete automate: 50
Rețete personale gratis: 10
Sistem de Gătit Inteligent

Programator electronic: timer, pornire întârziată, oprire automată

Alarmă sonoră la final de gătit
Opțiune demo SHOWROOM
Opțiune ECOlogic - limitare putere la 2.3 kW
Control electronic al temperaturii (30 – 280°C)
Pre-încălzire rapidă

CAVITATE
5 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Izolație parte superioară
Lumină interioară - 2 becuri cu halogen
Ușă interioară detașabilă

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Blocare de siguranță pentru copii
Ușă cu 3 straturi de sticlă, ”ușă rece”
Oprire automată la deschiderea ușii

ACCESORII INCLUSE
Tavă adâncă (40 mm) 1
Tavă (20 mm) cu grătar: 1
Grătar: 1
Grătar pentru tavă: 1 
Ghidaj telescopic cu extragere parțială: 1

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 3,00 kW
Putere grill mare: 2,7 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 13 A
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile
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SF130N 
sticlă neagră 

SFP130B 
sticlă albă 

SF130 
sticlă argintie Stopsol + inox

SFP140S 
sticlă argintie Stopsol 

SFP130 
sticlă argintie Stopsol + inox

SFP130S 
sticlă argintie 
Stopsol 
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SF122TN

Cuptor multifuncțional, 60 cm

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă complet neagră
Afișaj LCD
Butoane rotative iluminate din policarbonat

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
9 funcții de gătit
Funcții curățare: Curățare cu vapori
Alte funcții: Dospire, Cronometru 
Programator electronic: timer, pornire întârziată, oprire automată

Alarmă sonoră la final de gătit
Opțiune demo SHOWROOM
Opțiune ECOlogic - limitare putere la 2.3 kW
Control electronic al temperaturii (30 – 280°C)

CAVITATE
5 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Izolație parte superioară
Lumină interioară - 1 bec cu halogen
Ușă interioară detașabilă

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Blocare de siguranță pentru copii
Ușă cu 3 straturi de sticlă, ”ușă rece”
Oprire automată la deschiderea ușii

ACCESORII INCLUSE
Tavă adâncă (40 mm) 1
Grătar pentru tavă: 1 
Grătar: 1
Ghidaj telescopic cu extragere parțială: 1
Accesorii pizza: 1 piatră refractară + 1 lopată

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 3,00 kW
Putere grill mare: 2,7 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 13 A
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

SFP120S

Cuptor multifuncțional, cu funcție piroliză, 60 cm

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă argintie Stopsol + inox
Afișaj LCD
Butoane rotative 

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
8 funcții de gătit
Funcții curățare: piroliză și ECO- piroliză
Programator electronic: timer, pornire întârziată, oprire automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Opțiune demo SHOWROOM
Opțiune ECOlogic - limitare putere la 2.3 kW
Control electronic al temperaturii (30 – 280°C)

CAVITATE
5 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Izolație parte superioară
Lumină interioară - 1 bec cu halogen
Ușă interioară detașabilă

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Blocare de siguranță pentru copii
Ușă cu 4 straturi de sticlă, ”ușă rece”
Ușa se blochează în timpul pirolizei
Oprire automată la deschiderea ușii

ACCESORII INCLUSE
Tavă adâncă (40 mm) 1
Grătar: 2
Kit rotisor: 1

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 3,00 kW
Putere grill mare: 2,7 kW
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

SF106

Cuptor multifuncțional, 60 cm

   

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă argintie Stopsol + inox
Afișaj LED
Butoane rotative din policarbonat

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
7 funcții de gătit
Funcții curățare: Curățare cu vapori
Alte funcții: Cronometru 
Programator electronic: timer, pornire întârziată, oprire automată

Alarmă sonoră la final de gătit
Opțiune demo SHOWROOM
Opțiune ECOlogic - limitare putere la 2.3 kW
Control electronic al temperaturii (30 – 280°C)
Pre-încălzire rapidă

CAVITATE
5 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Lumină interioară - 1 bec cu halogen
Ușă interioară detașabilă

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Blocare de siguranță pentru copii
Ușă cu 3 straturi de sticlă

ACCESORII INCLUSE
Tavă adâncă (40 mm) 1
Grătar: 1

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 3,00 kW
Putere grill mare: 2,7 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 13 A
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile
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SF106B 
sticlă albă 

SFP120B 
sticlă albă 

SFP120 
sticlă argintie Stopsol + inox

SF122 
sticlă argintie 
Stopsol + inox

SF122N 
sticlă neagră

SF106N 
sticlă neagră

SFP120N 
sticlă neagră

SF122PZ 
sticlă argintie 
Stopsol + inox 
(funcție ”Pizza”)

SF122B 
sticlă albă 
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FP610X

Cuptor multifuncțional cu funcție piroliză, 60 cm

ASPECT ȘI CONTROL
Inox
Touch Control
Afișaj LCD

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
8 funcții de gătit
Funcții curățare: piroliză și ECO- piroliză
Alte funcții: Cronometru 
Programator electronic: timer, pornire întârziată, oprire automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Opțiune demo SHOWROOM
Opțiune ECOlogic - limitare putere la 2.3 kW
Control electronic al temperaturii (30 – 280°C)
Pre-încălzire rapidă

CAVITATE
5 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Izolație parte superioară
Lumină interioară - 2 becuri cu halogen
Ușă interioară detașabilă

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Sistem de răcire tangențial
Blocare de siguranță pentru copii
Ușă cu 4 straturi de sticlă, ”ușă rece”
Oprire automată la deschiderea ușii
Ușa se blochează în timpul pirolizei

ACCESORII INCLUSE
Tavă adâncă (40 mm) 1
Tavă (20 mm) cu grătar: 1
Grătar: 1
Ghidaj telescopic cu extragere parțială: 1
Kit rotisor: 1 

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 3,00 kW
Putere grill mare: 2,7 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 13 A
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

F610AB

Cuptor multifuncțional, 60 cm

ASPECT ȘI CONTROL
Alb mat
Sticlă călită
Touch Control
Afișaj LCD

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
8 funcții de gătit
Funcție curățare: Curățare cu vapori
Alte funcții: Dospire 
Programator electronic: timer, pornire întârziată, oprire automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Opțiune demo SHOWROOM
Opțiune ECOlogic - limitare putere la 2.3 kW
Control electronic al temperaturii (30 – 280°C)
Pre-încălzire rapidă

CAVITATE
5 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Izolație parte superioară
Lumină interioară - 2 becuri cu halogen
Ușă interioară detașabilă

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Blocare de siguranță pentru copii
Ușă cu 3 straturi de sticlă, ”ușă rece”
Oprire automată la deschiderea ușii

ACCESORII INCLUSE
Tavă adâncă (40 mm) 1
Tavă (20 mm) cu grătar: 1
Grătar: 1
Ghidaj telescopic cu extragere parțială: 1

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 3,00 kW
Putere grill mare: 2,7 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 13 A
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

F608SN

Cuptor multifuncțional, 60 cm

   
ASPECT ȘI CONTROL
Negru
Butoane rotative argintii  

 

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
6 funcții de gătit
Alte funcții: timer oprire automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Control electronic al temperaturii (50 – 250°C)

CAVITATE
4 nivele de gătit
Ghidaje laterale formate
Email Ever Clean
Lumină interioară - 1 bec cu halogen
Ușă interioară detașabilă

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Ușă cu 2 straturi de sticlă

ACCESORII INCLUSE
Tavă tradițională (20 mm) 1
Grătar: 1

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 3,00 kW
Putere grill mare: 2,7 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 13 A
Frecvență: 50/60 Hz
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F610X 
inox 
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FP610AN 
sticla calita 
neagra

FP610AB 
sticla calita alba
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F67-7 

Piano Design 
Cuptor multifuncțional, 60 cm

ASPECT ȘI CONTROL
Inox lucios
Programator analogic
Ceas
Butoane rotative

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
9 funcții de gătit
Alte funcții: decongelare
Timer oprire automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Control electronic al temperaturii (50 – 250°C)

CAVITATE
4 nivele de gătit
Ghidaje laterale formate
Interior cuptor din inox
Izolație parte superioară
Lumină interioară - 2 becuri cu halogen

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Ușă cu 3 straturi de sticlă, ”ușă rece”
Oprire automată la deschiderea ușii

ACCESORII INCLUSE
Tavă transparentă cu grătar (20 mm): 1
Grătar: 1

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 3,00 kW
Putere grill mare: 2,7 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 13 A
Frecvență: 50/60 Hz

SF170X 

Evoluzione 
Cuptor multifuncțional, 60 cm

ASPECT ȘI CONTROL
Inox lucios
Finisaj anti-amprentă
Programator analogic-digital
Afișaj VFD
Butoane rotative

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
9 funcții de gătit
Funcție curățare: Curățare cu vapori
Alte funcții: decongelare
Programator electronic: timer, pornire întârziată, oprire automată

Alarmă sonoră la final de gătit
Control electronic al temperaturii (50 – 250°C)

CAVITATE
5 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Izolație parte superioară
Lumină interioară - 2 becuri cu halogen
Ușă interioară detașabilă

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Ușă cu 3 straturi de sticlă, ”ușă rece”
Oprire automată la deschiderea ușii

ACCESORII INCLUSE
Tavă adâncă (40 mm) 1
Tavă (20 mm) cu grătar: 1
Grătar: 1
Ghidaj telescopic cu extragere parțială: 1

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 3,00 kW
Putere grill mare: 2,7 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 13 A
Frecvență: 50/60 Hz

SF166X 

Evoluzione 
Cuptor multifuncțional, 60 cm

   
ASPECT ȘI CONTROL
Inox lucios
Inox anti-amprentă
Butoane rotative

 

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
6 funcții de gătit
Timer oprire automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Control electronic al temperaturii (50 – 250°C)

CAVITATE
5 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Izolație parte superioară
Lumină interioară - 1 bec cu halogen
Ușă interioară detașabilă

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Ușă cu 2 straturi de sticlă

ACCESORII INCLUSE
Tavă adâncă (40 mm) 1
Grătar: 1

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 3,00 kW
Putere grill mare: 2,7 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 13 A
Frecvență: 50/60 Hz
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SF99X 

Cuptor multifuncțional, 60 cm 

ASPECT ȘI CONTROL
Inox
Inox anti-amprentă
Programator analogic-digital
Afișaj VFD
Butoane Push-Push cu iluminare

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
9 funcții de gătit
Funcție curățare: Curățare cu vapori
Alte funcții: decongelare
Programator electronic: timer, pornire întârziată, oprire automată

Alarmă sonoră la final de gătit
Control electronic al temperaturii (50 – 250°C)

CAVITATE
5 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Izolație parte superioară
Lumină interioară - 2 becuri cu halogen
Ușă interioară detașabilă

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Ușă cu 3 straturi de sticlă, ”ușă rece”
Oprire automată la deschiderea ușii

ACCESORII INCLUSE
Tavă adâncă (40 mm) 1
Tavă (20 mm) cu grătar: 1
Grătar: 1
Ghidaj telescopic cu extragere parțială: 1

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 3,00 kW
Putere grill mare: 2,7 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 13 A
Frecvență: 50/60 Hz

SFP390X 

Cuptor multifuncțional cu funcție piroliză, 60 cm

ASPECT ȘI CONTROL
Inox
Inox anti-amprentă
Afișaj LCD
Butoane rotative

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
9 funcții de gătit
Funcții curățare: piroliză și ECO- piroliză
Alte funcții: Dospire
Programator electronic: timer, pornire întârziată, oprire automată

Alarmă sonoră la final de gătit
Opțiune demo Showroom
Blocare de siguranță pentru copii
Control electronic al temperaturii (30 – 280°C)

CAVITATE
5 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Izolație parte superioară
Lumină interioară - 2 becuri cu halogen
Ușă interioară detașabilă

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Ușă cu 4 straturi de sticlă, ”ușă rece”
Oprire automată la deschiderea ușii
Ușa se blochează în timpul pirolizei

ACCESORII INCLUSE
Tavă adâncă (40 mm) 2
Grătar pentru tavă: 1
Grătar: 2
Kit rotisor: 1 
Ghidaj telescopic cu extragere parțială: 1

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 3,00 kW
Putere grill mare: 2,7 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 13 A
Frecvență: 50/60 Hz

SF395X 

Cuptor multifuncțional, 60 cm

ASPECT ȘI CONTROL
Inox
Inox anti-amprentă
Afișaj Grafică TFT, în culori
Butoane rotative

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
16 funcții de gătit
Funcție curățare: Curățare cu vapori
Alte funcții: decongelare, Încălzire farfurii, Dospire, Păstrare la 
cald, Cronometru 
Rețete automate: 50
Rețete personale gratis: 10
Sistem de Gătit Inteligent
Programator electronic: timer, pornire întârziată, oprire automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Opțiune demo Showroom
Opțiune ECOlogic - limitare putere la 2.3 kW
Control electronic al temperaturii (30 – 280°C)
Pre-încălzire rapidă

CAVITATE
5 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Izolație parte superioară
Lumină interioară - 2 becuri cu halogen
Ușă interioară detașabilă

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Blocare de siguranță pentru copii
Ușă cu 3 straturi de sticlă, ”ușă rece”
Oprire automată la deschiderea ușii

ACCESORII INCLUSE
Tavă adâncă (40 mm) 1
Tavă (20 mm) cu grătar: 1
Grătar: 1
Ghidaj telescopic cu extragere parțială: 1

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 3,00 kW
Putere grill mare: 2,7 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 13 A
Frecvență: 50/60 Hz

SF390X 

Cuptor multifuncțional, 60 cm

ASPECT ȘI CONTROL
Inox
Inox anti-amprentă
Afișaj LCD
Butoane rotative

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
9 funcții de gătit
Funcție curățare: Curățare cu vapori
Alte funcții: Dospire
Programator electronic: timer, pornire întârziată, oprire automată

Alarmă sonoră la final de gătit
Control electronic al temperaturii (30 – 280°C)

CAVITATE
5 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Izolație parte superioară
Lumină interioară - 2 becuri cu halogen
Ușă interioară detașabilă

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Ușă cu 3 straturi de sticlă, ”ușă rece”
Oprire automată la deschiderea ușii

ACCESORII INCLUSE
Tavă adâncă (40 mm) 1
Tavă (20 mm) cu grătar: 1
Grătar: 1
Ghidaj telescopic cu extragere parțială: 1

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 3,00 kW
Putere grill mare: 2,7 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 13 A
Frecvență: 50/60 Hz
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SF381X 

Cuptor multifuncțional, 60 cm 

ASPECT ȘI CONTROL
Inox
Inox anti-amprentă
Butoane rotative

 

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
6 funcții de gătit
Timer oprire automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Control electronic al temperaturii (50 – 250°C)

CAVITATE
5 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Lumină interioară - 1 bec cu halogen
Ușă interioară detașabilă

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Ușă cu 2 straturi de sticlă

ACCESORII INCLUSE
Tavă adâncă (40 mm) 1
Grătar: 1

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 3,00 kW
Putere grill mare: 2,7 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 13 A
Frecvență: 50/60 Hz
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SF496X 

Cuptor multifuncțional, 60 cm

ASPECT ȘI CONTROL
Inox 
Inox anti-amprentă
Afișaj LCD
Butoane rotative iluminate din policarbonat

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
9 funcții de gătit
Funcții curățare: Curățare cu vapori
Alte funcții: Dospire
Programator electronic: timer, pornire întârziată, oprire automată

Alarmă sonoră la final de gătit
Opțiune demo SHOWROOM
Control electronic al temperaturii (30 – 280°C)

CAVITATE
5 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Izolație parte superioară
Lumină interioară - 1 bec cu halogen
Ușă interioară detașabilă

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Ușă cu 3 straturi de sticlă, ”ușă rece”
Oprire automată la deschiderea ușii

ACCESORII INCLUSE
Tavă adâncă (40 mm) 1
Grătar: 2

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 3,00 kW
Putere grill mare: 2,7 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 13 A
Frecvență: 50/60 Hz
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SFP496N 

Cuptor multifuncțional cu funcție piroliză, 60 cm 

ASPECT ȘI CONTROL
Negru 
Afișaj LCD
Butoane rotative 

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
8 funcții de gătit
Funcții curățare: piroliză și ECO- piroliză
Alte funcții: Dospire
Programator electronic: timer, pornire întârziată, oprire automată

Alarmă sonoră la final de gătit
Opțiune demo SHOWROOM
Control electronic al temperaturii (30 – 280°C)

CAVITATE
5 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Izolație parte superioară
Lumină interioară - 1 bec cu halogen
Ușă interioară detașabilă

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Ușă cu 4 straturi de sticlă, ”ușă rece”
Oprire automată la deschiderea ușii
Ușa se blochează în timpul pirolizei

ACCESORII INCLUSE
Tavă adâncă (40 mm) 1
Grătar: 2
Kit rotisor: 1

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 3,00 kW
Putere grill mare: 2,7 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 13 A
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

SFP496B 
alb   

SFP496X 
inox anti-amprentă
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SE995XT-7 

Cuptor multifuncțional cu prăjitor pâine, 90 cm, funcție ”Pizza” 

 

ASPECT ȘI CONTROL
Inox
Afișaj LED
Butoane rotative

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
10 funcții de gătit
Alte funcții: prăjitor pâine
Programator electronic: timer, pornire întârziată, oprire automată

Alarmă sonoră la final de gătit
Control electronic al temperaturii (50 – 250°C)

CAVITATE
4 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Izolație parte superioară
Lumină interioară - 1 bec
Ușă interioară detașabilă

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
ușă cu 3 straturi de sticlă
Oprire automată la deschiderea ușii

ACCESORII INCLUSE
Tavă adâncă (40 mm) 1
Grătar: 2
Panouri catalitice: 3
Accesorii pizza: 1 piatră refractară + 1 lopată
Kit rotisor: 1

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 3,30 kW
Putere grill mare: 2,8 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 13 A
Frecvență: 50/60 Hz
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SE20XMFR8 

Cuptor multifuncțional, 90 cm 

ASPECT ȘI CONTROL
Inox
Afișaj LED
Butoane rotative

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
9 funcții de gătit
Programator electronic: timer, pornire întârziată, oprire automată

Alarmă sonoră la final de gătit
Control electronic al temperaturii (50 – 250°C)

CAVITATE
4 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Izolație parte superioară
Lumină interioară - 2 becuri
Ușă interioară detașabilă

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Ușă cu 3 straturi de sticlă
Oprire automată la deschiderea ușii

ACCESORII INCLUSE
Tavă adâncă (20 mm) 2
Grătar: 2
Panouri catalitice: 3
Kit rotisor: 1

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 3,30 kW
Putere grill mare: 2,9 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 13 A
Frecvență: 50/60 Hz

SFP3900X 

Cuptor multifuncțional cu funcție piroliză, 90 cm, 60 cm înălțime

ASPECT ȘI CONTROL
Inox
Inox anti-amprentă
Afișaj Grafică TFT
Butoane rotative

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
17 funcții de gătit
Funcții curățare: piroliză și ECO- piroliză
Alte funcții: Dospire, decongelare, Încălzire farfurii

Rețete automate: 50
Rețete predefinite de utilizator: 10
Sistem de Gătit Inteligent
Programator electronic: timer, pornire întârziată, oprire automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Opțiune demo SHOWROOM
Opțiune ECOlogic - limitare putere la 2.3 kW
Control electronic al temperaturii (30 – 280°C)
Pre-încălzire rapidă

CAVITATE
4 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Izolație parte superioară
Lumină interioară - 2 becuri cu halogen
Ușă interioară detașabilă

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Ușă cu 4 straturi de sticlă, ”ușă rece”
Oprire automată la deschiderea ușii
Ușa se blochează în timpul pirolizei

ACCESORII INCLUSE
Tavă (20 mm) 1
Tavă cu grătar (20 mm): 1
Grătar: 2
Ghidaje telescopice cu extragere totală: 1

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 3,1 kW
Putere grill mare: 2,9 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 14 A
Frecvență: 50/60 Hz
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SF800GVPO

Coloniale 
Cuptor cu gaz, 60 cm 

ASPECT ȘI CONTROL
Crem
Butoane rotative de alamă
Programator analogic, ceas
Butoane rotative

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
8 funcții de gătit
Grill electric
Convecție
Timer grill
Alarmă sonoră la final de gătit
Control electronic al temperaturii (150 – 265°C)

CAVITATE
4 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Lumină interioară - 1 bec cu halogen
Ușă interioară detașabilă

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
ușă cu 2 straturi de sticlă
Buton gaz
Elementele de încălzire se opresc la deschiderea ușii

ACCESORII INCLUSE
Tavă adâncă (40 mm) 1
Grătar: 2
Kit rotisor: 1 

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 1,90 kW
Putere grill mare: 1,8 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 9 A
Frecvență: 50 Hz

Sunt de asemenea disponibile

SC800GVA8 

Coloniale
Cuptor cu gaz, 60 cm

ASPECT ȘI CONTROL
Antracit 
Butoane rotative aurii
Programator analogic, ceas
Butoane rotative

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
8 funcții de gătit
Grill electric
Convecție
Timer grill
Alarmă sonoră la final de gătit
Control electronic al temperaturii (150 – 265°C)

CAVITATE
4 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Lumină interioară - 1 bec cu halogen
Ușă interioară detașabilă

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Ușă cu 2 straturi de sticlă
Buton gaz

ACCESORII INCLUSE
Tavă adâncă (40 mm) 1
Grătar: 1
Kit rotisor: 1 

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 2,00 kW
Putere grill mare: 1,8 kW
Curent (A): 9 A
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz

SF341GVX 

Classica 
Cuptor cu gaz, 60 cm

ASPECT ȘI CONTROL
Inox
Inox anti-amprentă
Butoane rotative

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
8 funcții de gătit
Grill electric
Convecție
Timer grill
Alarmă sonoră la final de gătit
Control electronic al temperaturii (150 – 265°C)

CAVITATE
4 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Lumină interioară - 1 bec cu halogen
Ușă interioară detașabilă

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Ușă cu 2 straturi de sticlă
Buton gaz

ACCESORII INCLUSE
Tavă adâncă (40 mm) 1
Tavă (20 mm) cu grătar: 1
Grătar: 1
Ghidaj telescopic cu extragere parțială: 1
Kit rotisor: 1 

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 1,9 kW
Putere grill mare: 1,8 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 9 A
Frecvență: 50/60 Hz
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S890PMFR9 

Cuptor multifuncțional, 90 cm, 48 cm înălțime

ASPECT ȘI CONTROL
Crem
Butoane rotative aurii
Programator analogic, ceas
Butoane rotative

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
6 funcții de gătit
Alte funcții: decongelare
Timer oprire automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Control electronic al temperaturii (50 – 250°C)

CAVITATE
4 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Izolație parte superioară
Lumină interioară - 2 becuri

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Ușă cu 2 straturi de sticlă

ACCESORII INCLUSE
Tavă (20 mm) cu grătar: 1
Grătar: 2
Kit rotisor: 1

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 3,2 kW
Putere grill mare: 2,9 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 13 A
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

S890MF-8 

Cuptor multifuncțional, 90 cm, 60 cm înălțime

ASPECT ȘI CONTROL
Gri fontă
Butoane rotative aurii
Programator analogic, ceas
Butoane rotative

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
7 funcții de gătit
Programator electronic: timer, pornire întârziată, oprire automată, alarmă sonoră final de gătit
Control electronic al temperaturii (50 – 250°C)

CAVITATE
4 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Izolație parte superioară
Lumină interioară - 2 becuri

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Ușă cu 2 straturi de sticlă

ACCESORII INCLUSE
Tavă (20 mm) cu grătar: 2
Grătar: 1
Kit rotisor: 1

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 3,00 kW
Putere grill mare: 2,7 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 13 A
Frecvență: 50/60 Hz

SF800GVP 
crem, butoane 
rotative aurii

S890PMRO9 
crem, butoane 
rotative de 
alamă

SF800GVAO 
antracit, 
butoane rotative 
de alamă
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NOILE CUPTOARE CU MICROUNDE

Panoul de control cu design nou al cuptoarelor cu microunde din gamele Classica și 
Linea este amplasat în partea de jos, permițându-vă să puneți cuptorul în partea de sus 
a dulapului de bucătărie pentru a organiza în mod optim spațiul dintr-o bucătărie mică.

Baza camerei interioare a cuptoarelor cu microunde este făcută din sticlă 
ceramică și nu are platou rotativ. Astfel, se obține o suprafață interioară 
complet fină, fără orificii și adâncituri, ceea ce ușurează semnificativ 
curățarea cuptorului, procesul de gătire și încălzire a alimentelor devine mai 
uniform, iar spațiul mai mare. A
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Electrocasnice compacte cu diferite funcții, de la cuptoare la aparate de cafea, care pot fi combinate între ele, păstrând 
designul uniform al bucătăriei.
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DEsIgN DIsTINCTIv, MULTIfUNCțIONAL

ELECTROCAsNICE COMPACTE sMEg 

smeg oferă electrocasnice compacte cu înălțime de 45 cm cu diferite funcții, care pot fi combinate între ele, păstrând un design uniform al 
bucătăriei.

gama smeg include 6 tipuri de aparate compacte: Cuptoare multifuncționale, cuptoare multifuncționale combinate cu microunde, cuptoare cu 
microunde cu grill, cuptoare cu aburi, cuptoare multifuncționale combinate cu cuptoare cu aburi, aparate de cafea.

Diferite prin funcțiile lor, aparatele compacte sunt prezentate cu mai multe tipuri de design: gamele Linea, Classica, Cortina sau Coloniale; vor fi o 
achiziție perfectă în orice bucătărie, atât în stilul modern cât și în cel clasic retro

CUPTOARE COMBINATE CU CUPTOARE CU ABURI

Cuptoarele compacte smeg, combinate cu cuptoare cu aburi, permit combinarea 
a două tipuri diferite de gătit: tradițional și cu aburi. Astfel, veți beneficia de 
flexibilitate maximă în utilizarea cuptoarelor și veți putea găti alimente gustoase și 
sănătoase.

spațiul interior al cavității este unul dintre cele mai mari de pe piață. Rezervorul 
de apă este amplasat orizontal peste întreaga cavitate a cuptorului, cu o lățime de 
40 cm.

Afișajul digital arată simultan ora, temperatura de gătit (de la 40 la 220 º C) și funcțiile.

PENTRU CEI CĂRORA LE PLACE CAfEAUA

Pentru cei cărora le place să aibă musafiri și pentru cei cărora le place o cafea bună, smeg oferă aparate de cafea automate încorporabile și 
aparate de cafea cu dispozitiv automat de cappuccino ușor de utilizat și care vor face o cafea perfectă. 

Acestea sunt disponibile în diferite modele și culori și se combină bine cu celelalte electrocasnice încorporabile smeg. 

 LINEA LINEA CLAssICA COLONIALE

Puteți folosi cafea măcinată sau cafea boabe în aparatul de cafea, având posibilitatea 
de a regla gradul de măcinare.

Modelul CMsC451 are un dispozitiv automat pentru 
cappuccino care va turna o spumă delicată de lapte direct în 
ceașcă.
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45cm 45cm 45cm 45cm

45cm

sC745MPO 

Cuptor cu microunde, 60 cm, 45 cm înălțime 

ASPECT ȘI CONTROL
Crem
Butoane rotative de alamă
Afișaj: LED
Butoane rotative

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
4 funcții de gătit 
Alte funcții: decongelare în funcție de durată, decongelare în 
funcție de greutate
Programator electronic: timer, pornire întârziată, oprire 
automată

Alarmă sonoră la final de gătit

Opțiune demo SHOWROOM
Opțiune ECOlogic - limitare putere 

CAVITATE
volum net 34 l 
Dimensiune platou rotativ: 32 cm
3 nivele de gătit
Rafturi de metal
Material cavitate: Inox
Lumină interior: 1 bec
Iluminare când se deschide ușa

SIGURANȚĂ
sistem de răcire tangențial
Blocare de siguranță pentru copii
Oprire automată când se deschide ușa

ACCESORII INCLUSE
Tavă de sticlă: 1
grătar: 1

SPECIFICAȚII
Putere nominală 3,40 kW
Putere grill mare: 1,5 kW
Putere efectivă microunde: 1000 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

sunt de asemenea disponibile

s845MCPO9 

Cuptor compact multifuncțional combinat cu 
microunde, 60 cm, 45 cm înălțime 

ASPECT ȘI CONTROL
Crem
Butoane rotative de alamă
Afișaj: LED
Butoane rotative

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
8 funcții de gătit (4 cu microunde)
Alte funcții: decongelare în funcție de durată, decongelare în 
funcție de greutate
Programator electronic: timer, pornire întârziată, oprire 
automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Opțiune demo SHOWROOM
Opțiune ECOlogic - limitare putere 

CAVITATE
Volum net 34 l 
Dimensiune platou rotativ: 32 cm
3 nivele de gătit
Rafturi de metal
Material cavitate: Inox
Lumină interior: 1 bec

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Blocare de siguranță pentru copii
Oprire automată când se deschide ușa

ACCESORII INCLUSE
Tavă de sticlă: 1
Grătar: 1
Platou special pentru pizza 1

SPECIFICAȚII
Putere nominală 3,40 kW
Putere grill mare: 1,5 kW
Putere efectivă microunde: 1000 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

sC745vAO 

Cuptor cu aburi, 60 cm, 45 cm înălțime

ASPECT ȘI CONTROL
Antracit
Butoane rotative de alamă
Afișaj: LED
Butoane rotative

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
4 funcții de gătit 
Alte funcții: încălzire și sterilizare, dezghețare 
Programe de gătit automate: 5 pentru pește, 5 pentru carne, 
5 pentru legume
Programator electronic: timer, pornire întârziată, oprire 
automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Opțiune demo SHOWROOM
Interval temperatură (40 - 100ºC)

CAVITATE
Volum net 34 l 
3 nivele de gătit
Capacitate rezervor apă 1,2 l
Rafturi de metal
Material cavitate: Inox
Lumină interior: 1 bec

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Blocare de siguranță pentru copii
Oprire automată când se deschide ușa
Oprire aburi când se deschide ușa

ACCESORII INCLUSE
Tavă perforată din metal: 1
Tavă adâncă din metal: 1
Grătar: 1
Anti-calcar 1
Burete: 1

SPECIFICAȚII
Putere nominală 1,5 kW
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

sunt de asemenea disponibile

sC845vPO9 

Cuptor cu aburi, 60 cm, 45 cm înălțime 

ASPECT ȘI CONTROL
Crem
Butoane rotative de alamă
Afișaj: LED
Butoane rotative

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
4 funcții de gătit 
Alte funcții: încălzire și sterilizare, dezghețare 
Programe de gătit automate: 5 pentru pește, 5 pentru carne, 
5 pentru legume
Programator electronic: timer, pornire întârziată, oprire 
automată
Alarmă sonoră final gătit
Opțiune demo SHOWROOM
Interval temperatură (40 - 100ºC)

CAVITATE
Volum net 34 l 
3 nivele de gătit
Capacitate rezervor apă 1,2 l
Rafturi de metal
Material cavitate: Inox
Lumină interior: 1 bec

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Blocare de siguranță pentru copii
Oprire automată când se deschide ușa
Oprire aburi când se deschide ușa

ACCESORII INCLUSE
Tavă perforată din metal: 1
Tavă adâncă din metal: 1
Grătar: 1
Anti-calcar 1
Burete: 1

SPECIFICAȚII
Putere nominală 1,50 kW
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

sC845MA 

Cuptor cu microunde, 60 cm, 45 cm înălțime 

ASPECT ȘI CONTROL
Antracit 
Butoane rotative aurii
Afișaj: LED
Butoane rotative

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
4 funcții de gătit 
Alte funcții: decongelare în funcție de durată, decongelare în 
funcție de greutate
Programator electronic: timer, pornire întârziată, oprire 
automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Opțiune demo SHOWROOM
Opțiune ECOlogic - limitare putere 

CAVITATE
Volum net 34 l 
Dimensiune platou rotativ: 32 cm
3 nivele de gătit
Rafturi de metal
Material cavitate: Inox
Lumină interior - 1 bec cu incandescență
Iluminare când se deschide ușa

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Blocare de siguranță pentru copii
Oprire automată când se deschide ușa

ACCESORII INCLUSE
Tavă de sticlă: 1
Grătar: 1

SPECIFICAȚII
Putere nominală 3,40 kW
Putere grill mare: 1,5 kW
Putere efectivă microunde: 1000 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

sunt de asemenea disponibile
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SC845MPO9 
crem, butoane 
rotative alamă

SC745MAO 
antracit, butoane rotative 
alamă

SC845MP-9 
crem, butoane 
rotative aurii 

SC845MAO9 
antracit, 
butoane rotative 
alamă 

SC745VPO 
crem, butoane de 
alamă
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sC45vB2 

Cuptor cu aburi, 60 cm, 45 cm înălțime

 

ASPECT ȘI CONTROL
sticlă albă
Afișaj: LED
Butoane rotative iluminate

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
4 funcții de gătit 
Alte funcții: încălzire și sterilizare, decongelare 
Programe de gătit automate: 5 pentru pește, 5 pentru 
carne, 5 pentru legume
Programator electronic: timer, pornire întârziată, oprire 
automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Opțiune demo sHOWROOM
Interval temperatură (40 - 100ºC)

CAVITATE
volum net 34 l 
3 nivele de gătit
Capacitate rezervor apă 1,2 l
Rafturi de metal
Material cavitate: Inox
Lumină interior: 1 bec

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Blocare de siguranță pentru copii
Oprire automată când se deschide ușa
Oprire aburi când se deschide ușa

ACCESORII INCLUSE
Tavă perforată din metal: 1
Tavă adâncă din metal: 1
Grătar: 1
Dispozitiv anti-calcar 1
Burete: 1

SPECIFICAȚII
Putere nominală 1,80 kW
Tensiune: 220-240 v
frecvență: 50/60 Hz

sunt de asemenea disponibile

sC45MNE2 

Cuptor cu microunde, 60 cm, 45 cm înălțime

ASPECT ȘI CONTROL
sticlă neagră
Afișaj: LED
Butoane rotative iluminate

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
4 funcții de gătit 
Alte funcții: decongelare în funcție de durată, decongelare în 
funcție de greutate
Programator electronic: timer, pornire întârziată, oprire 
automată
Alarmă sonoră final gătit
Opțiune demo SHOWROOM
Opțiune ECOlogic - limitare putere 

CAVITATE
Volum net 34 l 
Dimensiune platou rotativ: 32 cm
3 nivele de gătit
Rafturi de metal
Material cavitate: Inox
Lumină interior: 1 bec
Iluminare când se deschide ușa

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Blocare de siguranță pentru copii
Oprire automată când se deschide ușa

ACCESORII INCLUSE
Tavă de sticlă: 1
Grătar: 1

SPECIFICAȚII
Putere nominală 3,4 kW
Putere grill mare: 1,5 kW
Putere efectivă microunde: 1000 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

sunt de asemenea disponibile

sC45Mf2 

Cuptor compact multifuncțional, 60 cm, 45 cm 
înălțime

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă Stopsol argintie + inox
Afișaj: LED
Butoane rotative iluminate

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
10 funcții de gătit
Alte funcții: decongelare 
Programator electronic: timer, pornire întârziată, oprire 
automată
Alarmă sonoră final gătit
Opțiune demo SHOWROOM

CAVITATE
Volum net 37 l
3 nivele de gătit
Rafturi de metal
Material cavitate: Inox
Lumină interior – 1 bec

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Blocare de siguranță pentru copii
Oprire automată când se deschide ușa

ACCESORII INCLUSE
Tavă  (20 mm) cu grătar: 1
grătar: 1

SPECIFICAȚII
Putere nominală 2,90 kW
Putere grill mare: 1,5 kW
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

sunt de asemenea disponibile

sC45MCNE2 

Cuptor compact multifuncțional combinat cu 
microunde, 60 cm, 45 cm înălțime

ASPECT ȘI CONTROL
sticlă neagră
Afișaj: LED
Butoane rotative iluminate

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
8 funcții de gătit (4 cu microunde)
Alte funcții: decongelare în funcție de durată, decongelare în 
funcție de greutate
Programator electronic: timer, pornire întârziată, oprire 
automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Opțiune demo SHOWROOM
Opțiune ECOlogic - limitare putere 

CAVITATE
Volum net 34 l 
Dimensiune platou rotativ: 32 cm
3 nivele de gătit
Rafturi de metal
Material cavitate: Inox
Lumină interior: 1 bec

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Blocare de siguranță pentru copii
Oprire automată când se deschide ușa

ACCESORII INCLUSE
Tavă de sticlă: 1
grătar: 1
Platou special pentru pizza 1

SPECIFICAȚII
Putere nominală 3,40 kW
Putere grill mare: 1,5 kW
Putere efectivă microunde: 1000 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

sunt de asemenea disponibile

sC45vC2 

Cuptor compact multifuncțional combinat cu 
aburi, 60 cm. 45 cm înălțime

ASPECT ȘI CONTROL
sticlă stopsol argintie + inox
Afișaj: LED
Butoane rotative iluminate

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
9 funcții de gătit (5 cu aburi)
Alte funcții: încălzire și sterilizare 
Programe de gătit automate: 5 pentru pește, 5 pentru carne, 
5 pentru legume
Programator electronic: timer, pornire întârziată, oprire 
automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Opțiune demo SHOWROOM
Opțiune ECOlogic - limitare putere 
Interval temperatură (40 - 220ºC)

CAVITATE
Volum net 31 l 
3 nivele de gătit
Capacitate rezervor apă 1,2 l
Rafturi de metal
Material cavitate: Inox
Lumină interior: 1 bec

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Blocare de siguranță pentru copii
Oprire automată când se deschide ușa
Oprire aburi când se deschide ușa

ACCESORII INCLUSE
Tavă de metal: 1
Tavă adâncă din inox: 1
grătar: 1
Anti-calcar 1
Burete: 1

SPECIFICAȚII
Putere nominală 3,20 kW
Tensiune: 220-240 v
frecvență: 50/60 Hz
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SC45MC2 
sticlă argintie 
stopsol + inox

SC45V2 
sticlă stopsol 
argintie + inox

SC45M2 
sticlă stopsol 
argintie + inox

SC45MCB2 
sticlă albă

SC45VNE2 
sticlă neagră

SC45MB2 
sticlă albă

SC45MFNE2 
sticlă neagră
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s45MfX2 

Cuptor compact multifuncțional, 60 cm, 45 cm 
înălțime

ASPECT ȘI CONTROL
Inox
Tratament anti-amprentă
Afișaj: LED
Butoane rotative

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
9 funcții de gătit
Alte funcții: decongelare 
Programator electronic: timer, pornire întârziată, oprire 
automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Opțiune demo SHOWROOM

CAVITATE
Volum net 37 l 
3 nivele de gătit
Rafturi de metal
Material cavitate: Inox
Lumină interior: 1 bec

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Blocare de siguranță pentru copii
Oprire automată când se deschide ușa

ACCESORII INCLUSE
Tavă  (20 mm) cu grătar: 1
Grătar: 1

SPECIFICAȚII
Putere nominală 2,90 kW
Putere grill mare: 1,5 kW
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

s45MCX2 

Cuptor compact multifuncțional combinat cu 
microunde, 60 cm, 45 cm înălțime

ASPECT ȘI CONTROL
Inox 
Tratament anti-amprentă
Afișaj: LED
Butoane rotative

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
8 funcții de gătit (4 cu microunde)
Alte funcții: decongelare în funcție de durată, decongelare în 
funcție de greutate
Programator electronic: timer, pornire întârziată, oprire 
automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Opțiune demo SHOWROOM
Opțiune ECOlogic - limitare putere 

CAVITATE
Volum net 34 l 
Dimensiune platou rotativ: 32 cm
3 nivele de gătit
Rafturi de metal
Material cavitate: Inox
Lumină interior: 1 bec

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Blocare de siguranță pentru copii
Oprire automată când se deschide ușa

ACCESORII INCLUSE
Tavă de sticlă: 1
Grătar: 1
Platou special pentru pizza 1

SPECIFICAȚII
Putere nominală 3,40 kW
Putere grill mare: 1,5 kW
Putere efectivă microunde: 1000 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

s45vCX2 

Cuptor compact multifuncțional combinat cu 
aburi, 60 cm. 45 cm înălțime

ASPECT ȘI CONTROL
Inox 
Tratament anti-amprentă
Afișaj: LED
Butoane rotative

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
9 funcții de gătit (5 cu aburi)
Alte funcții: : încălzire și sterilizare 
Programe de gătit automate: 5 pentru pește, 5 pentru carne, 
5 pentru legume
Programator electronic: timer, pornire întârziată, oprire 
automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Opțiune demo SHOWROOM
Opțiune ECOlogic - limitare putere 
Interval temperatură (40 - 220ºC)

CAVITATE
Volum net 31 l 
3 nivele de gătit
Capacitate rezervor apă 1,2 l
Rafturi de metal
Material cavitate: Inox
Lumină interior: 1 bec

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Blocare de siguranță pentru copii
Oprire automată când se deschide ușa
Oprire aburi când se deschide ușa

ACCESORII INCLUSE
Tavă de metal: 1
Tavă adâncă din metal: 1
Grătar: 1
Anti-calcar 1
Burete: 1

SPECIFICAȚII
Putere nominală 3,20 kW
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

s45vX2 

Cuptor cu aburi, 60 cm, 45 cm înălțime

ASPECT ȘI CONTROL
Inox 
Tratament anti-amprentă
Afișaj: LED
Butoane rotative

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
5 funcții de gătit 
Alte funcții: încălzire și sterilizare, decongelare 
Programe de gătit automate: 5 pentru pește, 5 pentru carne, 
5 pentru legume
Programator electronic: timer, pornire întârziată, oprire 
automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Opțiune demo SHOWROOM
Interval temperatură (40 - 100ºC)

CAVITATE
Volum net 34 l 
3 nivele de gătit
Capacitate rezervor apă 1,2 l
Rafturi de metal
Material cavitate: Inox
Lumină interior: 1 bec

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Blocare de siguranță pentru copii
Oprire automată când se deschide ușa
Oprire aburi când se deschide ușa

ACCESORII INCLUSE
Tavă perforată din metal: 1
Tavă adâncă din metal: 1
Grătar: 1
Anti-calcar 1
Burete: 1

SPECIFICAȚII
Putere nominală 1,80 kW
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

s45MX2 

Cuptor cu microunde, 60 cm, 45 cm înălțime

ASPECT ȘI CONTROL
Inox
Tratament anti-amprentă
Afișaj: LED
Butoane rotative

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
4 funcții de gătit
Alte funcții: decongelare în funcție de durată, decongelare în 
funcție de greutate
Programator electronic: timer, pornire întârziată, oprire 
automată
Alarmă sonoră final gătit
Opțiune demo SHOWROOM
Opțiune ECOlogic - limitare putere 

CAVITATE
Volum net 34 l 
Dimensiune platou rotativ: 32 cm
3 nivele de gătit
Rafturi de metal
Material cavitate: Inox
Lumină interior: 1 bec
Iluminare când se deschide ușa

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Blocare de siguranță pentru copii
Oprire automată când se deschide ușa

ACCESORII INCLUSE
Tavă de sticlă: 1
Grătar: 1

SPECIFICAȚII
Putere nominală 3,40 kW
Putere grill mare: 1,5 kW
Putere efectivă microunde: 1000 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz
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CMsC45NE 

Aparat automat de cafea, 60 cm, 45 cm înălțime, 
sticlă neagră + inox

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă neagră, inox 
Butoane rotative iluminate
Afișaj LCD multilingv  

 
FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
Lungime cafea reglabilă (3 nivele) Scurtă/Espresso, Medie, 
Lungă
Tărie cafea reglabilă (5 nivele): Super-Slabă, Slabă, Medie, 
Tare, Super-Tare
Temperatură cafea reglabilă (3 nivele)
Râșniță de cafea reglabilă
Opțiune cafea măcinată
Funcție apă fierbinte: pentru ceai și alte băuturi fierbinți
Dispozitiv extern pentru cappuccino
Funcție aburi: pentru cappuccino
Pornire automată programabilă
Clătire automată
Detartrare automată
Duză pentru două cești cu înălțime reglabilă
Economie automată de energie stand-by

CARACTERISTICI
Rezervor de apă detașabil - 1,8 l
Recipient boabe de cafea - 220 g
Recipient separat pentru cafea măcinată
Recipient detașabil pentru zațul de cafea
Tavă scurgere
2 lămpi LED
Ghidaje telescopice

SPECIFICAȚII
Presiune pompă: 15 bar
Putere nominală 1,35 kW
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

sunt de asemenea disponibile

CMsC451 

Aparat automat de cafea , 60 cm, 45 cm înălțime, 
inox + sticlă stopsol

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă Stopsol argintie, inox 
Butoane rotative iluminate
Afișaj LCD multilingv 

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
Lungime cafea reglabilă (3 nivele) Scurtă/Espresso, Medie, 
Lungă
Tărie cafea reglabilă (5 nivele): Super-slabă, Slabă, Medie, 
Tare, Super-tare
Temperatură cafea reglabilă (3 nivele)
Râșniță de cafea reglabilă
Opțiune cafea măcinată
Funcție apă fierbinte: pentru ceai sau alte băuturi fierbinți
Aparat automat de cappuccino cu rezervor separat pentru 
lapte
Funcție aburi: pentru cappuccino
Pornire automată programabilă
Clătire automată
Detartrare automată
Duză pentru două cești cu înălțime reglabilă
Economie automată de energie Stand-by

CARACTERISTICI
Rezervor de apă detașabil - 1,8 l
Recipient boabe de cafea - 220 g
Recipient separat pentru cafea măcinată
Recipient detașabil pentru zațul de cafea
Rezervor pentru lapte
Tavă scurgere
2 lămpi LED 
Ghidaje telescopice

SPECIFICAȚII
Presiune pompă: 15 bar
Putere nominală 1,35 kW
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz
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CMSC45 
sticlă stopsol 

CMSC45B 
sticlă albă 
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CM845P-9 

Coloniale
Aparat automat de cafea, 60 cm, 45 cm înălțime

ASPECT ȘI CONTROL
Crem
Butoane rotative aurii și alamă
Afișaj LCD multilingv  

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
Lungime cafea reglabilă (3 nivele) Scurtă/Espresso, Medie, 
Lungă
Tărie cafea reglabilă (5 nivele): Super-Slabă, Slabă, Medie, 
Tare, Super-Tare
Temperatură cafea reglabilă (3 nivele)
Râșniță de cafea reglabilă
Opțiune cafea măcinată
Funcție apă fierbinte: pentru ceai sau alte băuturi fierbinți
Dispozitiv extern pentru cappuccino
Funcție aburi: pentru cappuccino
Pornire automată programabilă
Clătire automată
Detartrare automată
Duză pentru două cești cu înălțime reglabilă
Economie automată de energie Stand-by

CARACTERISTICI
Rezervor de apă detașabil - 1,8 l
Recipient boabe de cafea - 220 g
Recipient separat pentru cafea măcinată
Recipient detașabil pentru zațul de cafea
Tavă scurgere
2 becuri LED
Ghidaje telescopice

SPECIFICAȚII
Presiune pompă: 15 bar
Putere nominală 1,35 kW
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

sunt de asemenea disponibile

CMs45X 

Classica
Aparat automat de cafea, 60 cm, 45 cm înălțime

ASPECT ȘI CONTROL
Inox 
Butoane rotative argintii
Afișaj LCD multilingv  

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
Lungime cafea reglabilă (3 nivele) Scurtă/Espresso, Medie, 
Lungă
Tărie cafea reglabilă (5 nivele): Super-Slabă, Slabă, Medie, 
Tare, Super-Tare
Temperatură cafea reglabilă (3 nivele)
Râșniță de cafea reglabilă
Opțiune cafea măcinată
Funcție apă fierbinte: pentru ceai sau alte băuturi fierbinți
Dispozitiv extern pentru cappuccino
Funcție aburi: pentru cappuccino
Pornire automată programabilă
Clătire automată
Detartrare automată
Duză pentru două cești cu înălțime reglabilă
Economie automată de energie stand-by

CARACTERISTICI
Rezervor de apă detașabil - 1,8 l
Recipient boabe de cafea - 220 g
Recipient separat pentru cafea măcinată
Recipient detașabil pentru zațul de cafea
Tavă scurgere
2 lămpi LED 
Ghidaje telescopice

SPECIFICAȚII
Presiune pompă: 15 bar
Putere nominală 1,35 kW
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

CM845A-9 
butoane rotative antracit,  
alamă și aurii 
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MP122 

Linea 
Cuptor cu microunde încorporabil, 60 cm, 38 cm 
înălțime

ASPECT ȘI CONTROL
Inox + sticlă Stopsol
Afișaj: 1 LED
Butoane rotative iluminate

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
4 funcții de gătit
Opțiune pornire rapidă
Alte funcții: decongelare în funcție de durată, decongelare în 
funcție de greutate
Programator electronic: timer, pornire întârziată, oprire 
automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Opțiune demo SHOWROOM

CAVITATE
Volum net 22 l 
Material cavitate: Inox
Grill rabatabil
Lumină interior: 1 bec
Suprafață interioară PLUS fără platou rotativ

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Oprire automată când se deschide ușa
Blocare de siguranță pentru copii

ACCESORII INCLUSE
Grătar: 1
Tava specială pentru coacere crocantă (crisp plate) KITPLATE se 
comandă separat
Setul de accesorii pentru încorporare în nișă de 38 cm înălțime 
KITMP38 se comandă separat

SPECIFICAȚII
Putere nominală 2,50 kW
Putere grill: 1,2 kW
Putere efectivă microunde: 850 W
Tensiune: 220-230 V
Frecvență: 50 Hz

MP322X 

Classica 
Cuptor cu microunde încorporabil, 60 cm, 38 cm 
înălțime

ASPECT ȘI CONTROL
Inox 
Afișaj: 1 LED
Butoane rotative

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
4 funcții de gătit 
Opțiune pornire rapidă
Alte funcții: decongelare în funcție de durată, decongelare în 
funcție de greutate
Programator electronic: timer, pornire întârziată, oprire 
automată
Alarmă sonoră final gătit
Opțiune demo SHOWROOM

CAVITATE
Volum net 22 l 
Material cavitate: Inox
Grill rabatabil
Lumină interior: 1 bec
Suprafață interioară PLUS fără platou rotativ

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Oprire automată când se deschide ușa
Blocare de siguranță pentru copii

ACCESORII INCLUSE
Grătar: 1
Tava specială pentru coacere crocantă (crisp plate) KITPLATE se 
comandă separat
Setul de accesorii pentru încorporare în nișă de 38 cm înălțime 
KITMP38 se comandă separat

SPECIFICAȚII
Putere nominală 2,50 kW
Putere grill: 1,2 kW
Putere efectivă microunde: 850 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz

fMC24N-2 

Cuptor cu microunde încorporabil, 60 cm, 38 cm 
înălțime

ASPECT ȘI CONTROL
Negru
Afișaj: LED
Butoane rotative + butoane

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
6 funcții de gătit 
4 nivele de putere microunde
Alte opțiuni: gătit în funcție de durată, 
greutate, temperatură
Programator electronic: timer, pornire întârziată, oprire 
automată
Funcții automate de decongelare și gătit
Alarmă sonoră la final de gătit

CAVITATE
Volum net 24 l 
Material cavitate: Inox
Grill rabatabil
Lumină interior: 1 bec
Dimensiune platou rotativ: 30 cm

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire
Oprire automată când se deschide ușa

ACCESORII INCLUSE
Grătar: 1
Kit ramă
Tavă de pizza 1

SPECIFICAȚII
Putere nominală 3,05 kW
Putere grill: 1,5 kW
Putere efectivă microunde: 900 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz

sunt de asemenea disponibile
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fME24B-2 

Cuptor cu microunde încorporabil, 60 cm, 38 cm 
înălțime

ASPECT ȘI CONTROL
Alb
Afișaj: LED
Butoane rotative + butoane

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
3 funcții de gătit 
5 nivele de putere microunde
Alte opțiuni: gătit în funcție de durată, 
greutate, temperatură
Programator electronic: timer, oprire automată
Funcții automate de decongelare și gătit
Funcție specială: Funcție pizza
Alarmă sonoră la final de gătit

CAVITATE
Volum net 24 l 
Material cavitate: Inox
Grill quartz
Lumină interior: 1 bec
Dimensiune platou rotativ: 30 cm

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Oprire automată când se deschide ușa

ACCESORII INCLUSE
Tavă pizza: 1
Grătar: 1
Kit ramă

SPECIFICAȚII
Putere nominală 2,75 kW
Putere grill: 1,2 kW
Putere efectivă microunde: 900 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz

sunt de asemenea disponibile

fME20TC3 

Cuptor cu microunde incorporat, 60 cm, 38 cm 
inaltime 

ASPECT ȘI CONTROL
Inox
Tratament anti-amprentă
Afișaj: LED
Touch Control 

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
3 funcții de gătit
5 nivele de putere microunde
Alte opțiuni:
Memorie 3 rețete
Programator electronic: timer, oprire automată
Alarmă sonoră la final de gătit

CAVITATE
Volum net 20 l 
Material cavitate: Inox
Grill quartz
Lumină interior: 1 bec
Dimensiune platou rotativ: 25 cm

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Oprire automată când se deschide ușa

ACCESORII INCLUSE
Grătar: 1
Kit ramă

SPECIFICAȚII
Putere nominală 1,20 kW
Putere grill mare: 1,0 kW
Putere efectivă microunde: 850 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz

fME20EX3 

Cuptor cu microunde încorporabil, 60 cm, 38 cm 
înălțime

ASPECT ȘI CONTROL
Inox
Tratament anti-amprentă
Afișaj: LED
Sistem control electronic
Butoane rotative + butoane

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
3 funcții de gătit
5 nivele de putere microunde
Alte opțiuni: decongelare în funcție de durată, decongelare în 
funcție de greutate
Memorie 3 rețete
Programator electronic: timer, pornire întârziată, oprire 
automată
Alarmă sonoră la final de gătit

CAVITATE
Volum net 20 l 
Material cavitate: Inox
Grill quartz
Lumină interior: 1 bec
Dimensiune platou rotativ: 25 cm

SIGURANȚĂ
Sistem de răcire tangențial
Oprire automată când se deschide ușa

ACCESORII INCLUSE
grătar: 1
Kit ramă

SPECIFICAȚII
Putere nominală 1,20 kW
Putere grill mare: 1,0 kW
Putere efectivă microunde: 850 W
Tensiune: 230 V
Frecvență: 50 Hz
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FMC24X-2 
inox

FMC24X-2 
inox

FME24N-2 
negru
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CT15-2 

Linea. sertar încălzire pentru aparate compacte 
de 45 cm, încorporare în nișă de 60 cm înălțime, 
înălțime 14 cm

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă Stopsol argintie + inox 
Tratament anti-amprentă
Afișaj: LED
Butoane electronice touch
Indicare funcționare

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
Interval de temperatură de la 30 la 75 °C 
Programator electronic
Timer reglabil de la 0 la 240 minute cu oprire automată
Timer pornire întârziată până la 9h 50m

CAVITATE
Inox
Suport antiderapant

CAPACITATE
set veselă pentru 6 persoane 6 x Ø 24 cm, 6 x Ø 10 cm, 1 x Ø 
17 cm, 1 x Ø 32 cm
sau farfurii Ø 28 cm - 20 buc.
sau cești espresso - 80 buc.
sau cești de ceai - 40 buc.

SPECIFICAȚII
Putere nominală 0,40 kW
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

sunt de asemenea disponibile

CT15

Cortina, Coloniale. sertar încălzire pentru aparate 
compacte de 45 cm, încorporare în nișă de 60 cm 
înălțime, înălțime 14 cm

ASPECT ȘI CONTROL
Crem
Afișaj: LED
Butoane electronice touch
Indicare funcționare

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
Interval de temperatură de la 30 la 75 °C 
Programator electronic
Timer reglabil de la 0 la 240 minute cu oprire automată
Timer pornire întârziată până la 9h 50m

CAVITATE
Inox
Suport antiderapant

CAPACITATE
set veselă pentru 6 persoane 6 x Ø 24 cm, 6 x Ø 10 cm, 1 x Ø 
17 cm, 1 x Ø 32 cm
sau farfurii Ø 28 cm - 20 buc.
sau cești espresso - 80 buc.
sau cești de ceai - 40 buc.

SPECIFICAȚII
Putere nominală 0,40 kW
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

CT15NE-2 
sticlă neagră

CT15B-2 
sticlă albă  

CT15X 

Classica. sertar încălzire pentru aparate compacte 
45 cm, încorporare în nișă de 60 cm înălțime, 
înălțime 14 cm

ASPECT ȘI CONTROL
Inox mat 
Tratament anti-amprentă
Afișaj: LED
Butoane electronice touch
Indicare funcționare

FUNCȚII/OPȚIUNI/TEMPERATURĂ
Interval de temperatură de la 30 la 75 °C 
Programator electronic
Timer reglabil de la 0 la 240 minute cu oprire automată
Timer pornire întârziată până la 9h 50m

CAVITATE
Inox
suport antiderapant

CAPACITATE
set veselă pentru 6 persoane 6 x Ø 24 cm, 6 x Ø 10 cm, 1 x Ø 
17 cm, 1 x Ø 32 cm
sau farfurii Ø 28 cm - 20 buc.
sau cești espresso - 80 buc.
sau cești de ceai - 40 buc.

SPECIFICAȚII
Putere nominală 0,40 kW
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz
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PLITE ELECTRICE

INDUCȚIE: TEHNOLOGII MODERNE ÎN BUCĂTĂRIE

Plitele cu inducție Smeg au o lățime de la 
30 la 90 cm. Este modalitatea perfectă de a 
economisi timpul necesar pentru gătit și de a 
reduce consumul de energie electrică, cu un 
control foarte exact al temperaturii. Câmpul 
magnetic creat de electricitate generează 
căldură direct în baza oalei și astfel curentul 
este folosit numai pentru a încălzi vasele și 
nu și pentru a încălzi plita. Plita se încălzește 
foarte puțin și astfel probabilitatea de arsuri se 
reduce la minim, ceea ce facilitează semnificativ 
curățarea aparatului.

Câmpul magnetic nu este 
activat până când zona 
de încălzire nu intră în 
contact direct cu fundul 
oalei și încălzirea se oprește 
automat atunci când oala 
este luată de pe zona de 
încălzire. 

Cu această tehnologie, 
plitele cu inducție sunt cele 

mai sigure de pe piață, în special în cazul copiilor și al 
persoanelor în vârstă.

STICLĂ CERAMICĂ UȘOR DE UTILIZAT ȘI CU ASPECT PLĂCUT 

Plitele electrice din sticlă ceramică Smeg sunt caracterizate prin aspectul perfect și sunt extrem 
de practice. Calitatea și siguranța la superlativ sunt garantate prin utilizarea celor mai bune 
materiale și a controalelor stricte din timpul procesului de fabricație.

Sticla ceramică specială Suprema, folosită la producerea plitelor, oferă o excelentă rezistență la 
temperaturi înalte.

Comenzi intuitive

Panoul de control comod al plitelor Smeg din 
sticlă ceramică asigură cel mai bun control 
al temperaturii, iar designul neutru permite 
combinarea cu ușurință cu alte aparate.

FUNCȚIONALITATE MAXIMĂ 

Inginerii Smeg au studiat cu atenție nevoile clienților și au dezvoltat funcții speciale care vă vor face viața de zi cu zi mai comodă și 
confortabilă.

PORNIRE RAPIDĂ Alegând această funcție, se ajunge la temperatura dorită mai rapid. Elementul de încălzire funcționează 
la putere maximă până se atinge temperatura corectă. Puterea scade apoi automat pentru a menține această temperatură.

Opțiunea ECO-logic limitează consumul total de energie la 3 kW pentru ca plita și alte electrocasnice să poată fi folosite în 
același timp. 

Modul Ultra Redus permite păstrarea temperaturii la 60 ° C, ideală pentru topirea ciocolatei, untului și pentru păstrarea la 
cald a mâncărurilor deja gătite.

Opțiunea Booster permite funcționarea plitei la putere maximă atunci când trebuie să preparați alimente care au nevoie de 
gătit intens.

STICLĂ ARGINTIE

Gama de plite cu inducție Smeg a fost lărgită cu noul model CI4631CBS, 60 cm, 
arginitie, cu functii și design elegante.  

Designul special al zonei de control permite reglarea temperaturii 
fiecărei zone de gătit prin mișcări circulare pe senzorul de control de 
formă rotundă. 

Plitele cu inducție și din sticlă ceramică Smeg combină designul, tehnologia inovatoare și ușurința la utilizare. O mare 
varietate de modele se vor potrivi în orice bucătărie, de la cele clasice la cele moderne.
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  CONFORT MAXIM

Gama de plite cu inducție a fost extinsă prin modelele cu opțiuni MultiZone. Spre 
deosebire de plitele standard cu inducție, la care zonele de încălzire au un diametru 
exact pe care trebuie amplasate vasele, noile modele au două zone de gătit 
dreptunghiulare în stânga și două în dreapta, care se pot transforma în 2 MultiZone 
mari. Fiecare dintre multi-zone se adaptează automat la dimensiunea și locul vaselor, 
asigurând o utilizare foarte eficientă a aparatului.

DETALII ELEGANTE: 

Plite elegante ce vor arăta minunat în orice bucătărie. Puteți alege un design ideal atât pentru bucătăriile clasice cât și pentru cele moderne și chiar 
în stil minimalist.

Margini rotunjite
Un detaliu care 
adaugă eleganță și un 
caracter practic plitei.

Margini drepte 
Potrivite pentru 
încorporare atât în 
mod clasic cât și la 
nivelul blatului.

Cu ramă
Ramele din oțel 
și colorate permit 
combinarea 
electrocasnicelor din 
game diferite.Fiecare dintre multizone se adaptează automat 

la dimensiunea și poziția vaselor, asigurând 
utilizarea optimă a aparatului. Dacă este necesar, 
zonele de gătit pot fi folosite ca două zone mari 
sau mai multe zone mici.
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PLITE CU GAZ

PLITE CU GAZ: O MARE vARIETATE DE MODELE

Smeg oferă o gamă largă de modele cu mai multe tipuri de încorporare.

Gama largă de modele cu diferite dimensiuni, forme și tipuri este soluția ideală pentru orice bucătărie. Folosirea celor mai 
bune materiale, designul modern și atenția la detalii sunt trăsăturile caracteristice electrocasnicelor Smeg.

DETALII DE LUX

Electrocasnicele din gama Cortina vor răspunde așteptărilor celor care apreciază luxul și exclusivitatea pentru că acum aparatele din gama Cortina 
au devenit adevărate opere de artă datorită luminii și reflexiilor create de CRISTALELE SWAROVSKI, montate în butoanele rotative.

Acestea vor adăuga farmec bucătăriei tale și vor crea o atmosferă unică. Cristalele 
sunt montate manual printr-o muncă minuțioasă și delicată care protejează cristalele și 
garantează fiabilitatea, soliditatea și longevitatea lor.

Pentru a monta mânere speciale la plita pe care ați cumpărat-o deja, trebuie să 
cumpărați un set suplimentar de butoane rotative MP700POL/MPC700POL pentru plita 
Cortina de culoare crem și MP700BSL pentru plita albă.P
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Gama de plite 
Smeg include 
atât plite mici 
ca Domino, cu 
lățime de numai 
30 cm, care pot fi 
combinate unele 

cu altele pentru a oferi un stil individualizat 
zonei de gătit, și plite tradiționale cu lățime de 
60, 70, 90 cm până la 100 și 116 cm

DISTANțĂ OPTIMĂ îNTRE 
ARZĂTOARELE CU GAZ

ACCES EXTREM DE UșOR 
LA ARZĂTOARE

NUMĂR DE ARZĂTOARE

PROTECȚIE DIN INOX

Inoxul lucios din care sunt făcute plitele Piano Design a devenit și mai frumos și mai practic.
Capacele arzătoarelor și grătarele au fost îmbunătățite din punct de vedere tehnologic, curățarea 

lor devenind și mai ușoară.

Tehnologia specială Evershine folosită pentru a proteja grătarele și arzătoarele făcute 
din inox lucios, le face rezistente la temperaturi înalte și împiedică schimbarea culorii 
componentelor supuse temperaturilor înalte.

ARZĂTOARE DE GAZ INOvATOARE FOARTE JOASE 

Noile plite Linea: design distinctiv al arzătoarelor de gaz foarte 

joase cu performanțe maxime.

Ușor de utilizat

Amplasarea zonelor de gătit este unul dintre 
elementele de design. Pe lângă amplasarea 
standard dreptunghiulară a arzătoarelor, există 
și o aranjare în romb, iar unele plite de 100 
cm au arzătoarele aranjate în linie. Un aspect 
foarte original ce îndeplinește cerințele actuale 
de ergonomie.

ERGONOMIE ȘI SIGURANȚĂ

în urma cercetărilor tehnice, compania a reușit să creeze arzătoare pe gaz 
cu un design unic și funcționalitate maximă. Smeg oferă o gamă largă de 
arzătoare cu diferite combinații de putere și tipuri, de la cel mai mic până 
la cel mai puternic și ultra-rapid pentru gătit intensiv.

Atenția pe care Smeg o acordă 
elementelor de design a devenit 
impulsul pentru a crea butoanele 
rotative iluminate care sporesc 
siguranța: butonul corespunzător 
arzătorului este iluminat. Dacă ați 
uitat să stingeți arzătorul, butonul 
este iluminat chiar dacă nu există 
flacără pentru a vă avertiza să opriți 
alimentarea cu gaz.

ACCESORII PENTRU PLITE

Diferitele accesorii facilitează utilizarea 
plitelor Smeg. Inelul special din fontă pentru 
WOK este creat pentru cei cărora le place 
să experimenteze în bucătărie, pentru că vă 
permite să așezați corespunzător vasele cu 
fundul convex, ideale pentru a prăji în ulei 
fierbinte și pentru gătitul la aburi. 

Grătarul din fontă este folosit pentru a frige 
carne, pește și legume pe grătar.

Montare standard Montare la nivelul 
blatului

Montare cu margine  
3 mm
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SR775PO

Plită cu gaz, 70 cm, crem, butoane rotative alamă

ASPECT ȘI CONTROL
Crem
Suporturi din fontă pentru oale
Butoane rotative de alamă
4 capace arzătoare emailate, 1 - nichelat

FUNCȚII
Aprindere automată
5 arzătoare cu gaz
Arzator stânga spate – 2,55 kW
Arzator stânga față – 1,05 kW
Arzator central – 5,00 (3.9 + 1,1) kW
Arzator dreapta spate – 1,65 kW 
Arzator dreapta față – 1,65 kW 

SIGURANȚĂ
Supapă siguranță

ACCESORII INCLUSE
Duze GPL pentru gaz G30

SPECIFICAȚII
Tip gaz: natural G20
Putere: 1 W
Putere nominală gaz: 11,9 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

SR775OT

Plită cu gaz, 70 cm, alamă, butoane rotative alamă

ASPECT ȘI CONTROL
Alamă
Suporturi din fontă pentru oale
Butoane rotative de alamă
4 capace arzătoare emailate, 1 - nichelat

FUNCȚII
Aprindere automată
5 arzătoare cu gaz
Arzator stânga spate – 2,55 kW
Arzator stânga față – 1,05 kW
Arzator central – 5,00 (3.9 + 1,1) kW
Arzator dreapta spate – 1,65 kW 
Arzator dreapta față – 1,65 kW 

SIGURANȚĂ
Duze GPL pentru gaz G30

ACCESORII INCLUSE
Duze GPL pentru gaz G30

SPECIFICAȚII
Tip gaz: natural G20
Putere: 1 W
Putere nominală gaz: 11,9 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

SR775BS

Plită cu gaz, 70 cm, albă, butoane rotative argintiu 
antichizat

ASPECT ȘI CONTROL
Alb
Suporturi din fontă pentru oale
Butoane rotative argintiu antichizat
4 capace arzătoare emailate, 1 - nichelat

FUNCȚII
Aprindere automată
5 arzătoare cu gaz
Arzator stânga spate – 2,55 kW
Arzator stânga față – 1,05 kW
Arzator central – 5,00 (3.9 + 1,1) kW
Arzator dreapta spate – 1,65 kW 
Arzator dreapta față – 1,65 kW 

SIGURANȚĂ
Supapă siguranță

ACCESORII INCLUSE
Duze GPL pentru gaz G30

SPECIFICAȚII
Tip gaz: natural G20
Putere: 1 W
Putere nominală gaz: 11,9 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

SR775AO 
antracit, 
butoane rotative 
de alamă

SR775PS 
crem, butoane 
rotative argintiu 
antichizat

SR775RA 
cupru, butoane 
rotative din 
cupru

SR775AX 
antracit, 
butoane rotative 
argintii

SR775PX 
crem, butoane 
rotative argintii

SR775AS 
antracit, 
butoane 
rotative argintiu 
antichizat 
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SR775XRW

Plită cu gaz, 70 cm, inox, butoane rotative roșu vin

ASPECT ȘI CONTROL
Inox
Suporturi din fontă pentru oale
Butoane rotative roșu vin
4 capace arzătoare emailate, 1 - nichelat

FUNCȚII
Aprindere automată
5 arzătoare cu gaz
Arzator stânga spate – 2,55 kW
Arzator stânga față – 1,05 kW
Arzator central – 5,00 (3.9 + 1,1) kW
Arzator dreapta spate – 1,65 kW 
Arzator dreapta față – 1,65 kW 

SIGURANȚĂ
Supapă siguranță

ACCESORII INCLUSE
Duze GPL pentru gaz G30

SPECIFICAȚII
Tip gaz: natural G20
Putere: 1 W
Putere nominală gaz: 11,9 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

SR764XRW

Plită cu gaz, 60 cm, inox, butoane rotative roșu vin

ASPECT ȘI CONTROL
Inox
Suporturi din fontă pentru oale
Butoane rotative roșu vin
3 capace arzătoare emailate, 1 - nichelat

FUNCȚII
Aprindere automată
4 arzătoare cu gaz
Arzator stânga – 4,0 kW
Arzator central spate – 1,65 kW
Arzator central față – 1,05 kW
Dreapta - 2.55 kW 

SIGURANȚĂ
Supapă siguranță

ACCESORII INCLUSE
Duze GPL pentru gaz G30

SPECIFICAȚII
Tip gaz: natural G20
Putere: 1 W
Putere nominală gaz: 9,25 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

SR764RA

Plită cu gaz, 60 cm, cupru, butoane rotative cupru

ASPECT ȘI CONTROL
Cupru
Suporturi din fontă pentru oale
Butoane rotative din cupru
3 capace arzătoare emailate, 1 - nichelat

FUNCȚII
Aprindere automată
4 arzătoare cu gaz
Arzator stânga – 4,0 kW
Arzator central spate – 1,65 kW
Arzator central față – 1,05 kW
Arzator dreapta - 2.55 kW 

SIGURANȚĂ
Supapă siguranță

ACCESORII INCLUSE
Duze GPL pentru gaz G30

SPECIFICAȚII
Tip gaz: natural G20
Putere: 1 W
Putere nominală gaz: 9,25 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

SR764AO

Plită cu gaz, 60 cm, antracit, butoane rotative alamă

ASPECT ȘI CONTROL
Antracit
Suporturi din fontă pentru oale
Butoane rotative de alamă
3 capace arzătoare emailate, 1 - nichelat

FUNCȚII
Aprindere automată
4 arzătoare cu gaz
Arzator stânga – 4,0 kW
Arzator central spate – 1,65 kW
Arzator central față – 1,05 kW
Arzator dreapta - 2,55  kW 

SIGURANȚĂ
Supapă siguranță

ACCESORII INCLUSE
Duze GPL pentru gaz G30

SPECIFICAȚII
Tip gaz: natural G20
Putere: 1 W
Putere nominală gaz: 9,25 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

SR764PS

Plită cu gaz, 60 cm, crem, butoane rotative argintiu 
antichizat

ASPECT ȘI CONTROL
Crem
Suporturi din fontă pentru oale
Butoane rotative argintiu antichizat
3 capace arzătoare emailate, 1 - nichelat

FUNCȚII
Aprindere automată
4 arzătoare cu gaz
Arzator stânga – 4,0 kW
Arzator central spate – 1,65 kW
Arzator central față – 1,05 kW
Arzator dreapta - 2,55  kW 

SIGURANȚĂ
Supapă siguranță

ACCESORII INCLUSE
Duze GPL pentru gaz G30

SPECIFICAȚII
Tip gaz: natural G20
Putere nominală: 1 W
Putere nominală gaz: 9,25 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile
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SR764PX 
crem, butoane 
rotative argintii

SR764PO 
crem, butoane 
rotative alamă

SR764BS 
alb, butoane 
rotative argintiu 
antichizat

SR764AS 
antracit, 
butoane 
rotative argintiu 
antichizat 

SR764AX 
antracit, 
butoane rotative 
argintii 

SR764OT 
alamă, butoane 
rotative de 
alamă
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SPR876PGH

Plita pe gaz, 70 cm,crem, butoane rotative aurii si de 
alama

ASPECT ȘI CONTROL
Crem
Suporturi din fontă pentru oale
Butoane rotative aurii și de alamă
4 capace arzătoare emailate, 1 - nichelat

FUNCȚII
Aprindere automată
5 arzătoare cu gaz:
Arzator stânga spate – 2,55 kW
Arzator stânga față – 1,05 kW
Arzator central - 5,00 kW
Arzator dreapta spate – 1,65 kW 
Arzator dreapta față – 1,65 kW 

SIGURANȚĂ
Supapă siguranță

ACCESORII INCLUSE
Duze GPL pentru gaz G30

SPECIFICAȚII
Tip gaz: natural G20
Putere nominală: 1 W
Putere nominală gaz: 11,9 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

SPR864RAGH

Plită cu gaz, 60 cm, cupru, butoane rotative de cupru

ASPECT ȘI CONTROL
Cupru
Suporturi din fontă pentru oale
Butoane rotative de cupru
Capace arzătoare emailate, 1 - nichelat

FUNCȚII
Aprindere automată
4 arzătoare cu gaz:
Arzator stânga – 4,0 kW
Arzator spate central – 1,65 kW
Arzator față central – 1,05 kW 
Arzator dreapta – 2,55 kW 

SIGURANȚĂ
Supapă siguranță

ACCESORII INCLUSE
Duze GPL pentru gaz G30

SPECIFICAȚII
Tip gaz: natural G20
Putere nominală: 1 W
Putere nominală gaz: 9,25 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

SR84POGH

Plită cu gaz, 60 cm, crem, butoane rotative de alamă

ASPECT ȘI CONTROL
Crem
Suporturi din fontă pentru oale
Butoane rotative de alamă
Arzătoare cu gaz din alamă:
Capace arzătoare emailate

FUNCȚII
Aprindere automată
4 arzătoare cu gaz:
Arzator stânga spate – 1,8 kW
Arzator stânga față – 3,1 kW
Arzator dreapta spate – 1,8 kW 
Arzator dreapta față – 1,05 kW 

SIGURANȚĂ
Supapă siguranță

ACCESORII INCLUSE
Duze GPL pentru gaz G30

SPECIFICAȚII
Tip gaz: natural G20
Putere nominală: 1 W
Putere nominală gaz: 7,75 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

SR804AXG4

Plită cu gaz, 60 cm, antracit, butoane rotative argintii

ASPECT ȘI CONTROL
Antracit
Suporturi din fontă pentru oale
Butoane rotative argintii
Capace arzătoare emailate

FUNCȚII
Aprindere automată
4 arzătoare cu gaz:
Arzator stânga spate – 1,8 kW
Arzator stânga față – 3,1 kW
Arzator dreapta spate – 1,8 kW 
Arzator dreapta față – 1,05 kW 

SIGURANȚĂ
Supapă siguranță

ACCESORII INCLUSE
Duze GPL pentru gaz G30

SPECIFICAȚII
Tip gaz: natural G20
Putere nominală: 1 W
Putere nominală gaz: 7,75 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

SR84AGH 
antracit, butoane rotative aurii

SPR864AGH 
antracit, butoane rotative aurii și de alamă

SPR876AGH 
antracit, butoane rotative aurii și de alamă

SR804PXG9 
crem, butoane rotative argintii

SR84PGH 
crem, butoane rotative aurii

SPR864PGH 
crem, butoane rotative aurii și de alamă

SPR876BGH 
alb, butoane rotative aurii

SR84AOGH 
antracit, butoane rotative de alamă

SPR864BGH 
alb, butoane rotative aurii

SPR864AVOGH 
ovăz, butoane rotative de alamă   

SPR876AVOGH 
ovăz, butoane rotative de alamă

SPR876RAGH 
cupru, butoane rotative de cupru

SPR896PGH

Plită cu gaz, 90 cm, crem, butoane rotative aurii

ASPECT ȘI CONTROL
Crem
Suporturi din fontă pentru oale
Butoane rotative aurii
4 capace arzătoare emailate, 1 - nichelat

FUNCȚII
Aprindere automată
5 arzătoare cu gaz:
Arzator stânga spate – 3,1 kW
Arzator stânga față – 1,05 kW
Arzator central - 5,00 kW
Arzator dreapta spate – 1,65 kW 
Arzator dreapta față – 1,65 kW 

SIGURANȚĂ
Supapă siguranță

ACCESORII INCLUSE
Duze GPL pentru gaz G30

SPECIFICAȚII
Tip gaz: natural G20
Putere nominală: 1 W
Putere nominală gaz: 12,45 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

SPR896AGH 
antracit, butoane rotative aurii 

SPR896POGH 
crem, butoane rotative de alamă 

SPR896AOGH 
antracit, butoane rotative de alamă 
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P755AB1

Plită cu gaz, 75 cm, sticlă albă mată, butoane 
rotative argintii

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă albă mată, efect Soft Touch 
Suporturi din fontă pentru oale
Butoane rotative argintii
Capace arzătoare nichelate

FUNCȚII
Aprindere automată
5 arzătoare gaz cu flacără verticală:
Arzator stânga spate – 1,7 kW
Arzator stânga față - 1,05 kW 
Arzator central - 3,5 kW
Arzator dreapta spate – 2,6 kW
Arzator dreapta față – 1,05 kW

SIGURANȚĂ
Supapă siguranță

ACCESORII INCLUSE
Duze GPL pentru gaz G30

SPECIFICAȚII
Tip gaz: natural G20
Putere nominală: 1 W
Putere nominală gaz: 9,9 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

P755SN1

Plită cu gaz, 75 cm, neagră, butoane rotative argintii 

ASPECT ȘI CONTROL
Negru, emailat
Suporturi din fontă pentru oale
Butoane rotative argintii
Capace arzătoare nichelate

FUNCȚII
Aprindere automată
5 arzătoare gaz cu flacără verticală:
Arzator stânga spate – 1,7 kW
Arzator stânga față - 1,05 kW 
Arzator central - 3,5 kW
Arzator dreapta spate – 2,6 kW
Arzator dreapta față – 1,05 kW

SIGURANȚĂ
Supapă siguranță

ACCESORII INCLUSE
Duze GPL pentru gaz G30

SPECIFICAȚII
Tip gaz: natural G20
Putere nominală: 1 W
Putere nominală gaz: 9,9 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz
Sunt de asemenea disponibile

Sunt de asemenea disponibile

P106ES

Piano Design
Plită cu gaz, 100.5 cm, inox, butoane rotative argintii 

ASPECT ȘI CONTROL
Inox lucios
Suporturi de vase din inox
Butoane rotative argintii
Capace arzătoare din inox
Suporturi vase și arzătoare finisaj Evershine 

FUNCȚII
Aprindere automată
6 arzătoare cu gaz:
Arzator stânga – 3,6 kW
Arzator stânga spate – 1,65 kW
Arzator stânga față - 1,0 kW 
Arzator dreapta spate – 2,3 kW 
Arzator dreapta față – 1,0 kW
Arzator dreapta - 3.6 kW

SIGURANȚĂ
Supapă siguranță

ACCESORII INCLUSE
Duze GPL pentru gaz G30

SPECIFICAȚII
Tip gaz: natural G20
Putere nominală: 1 W
Putere nominală gaz: 13,15 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

P64ES 
inox, 60 cm

P755AN1 
sticlă neagră mată, butoane 
rotative de alamă

P755X1 
inox, butoane rotative argintii 

PTV705ES

Plită cu gaz, 72 cm, inox, sticlă tip oglindă, margini 
rotunjite 

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă tip oglindă, margini rotunjite 
Suporturi de vase din inox
Butoane rotative argintii
Capace arzătoare din inox
Suporturi vase și arzătoare finisaj Evershine

FUNCȚII
Aprindere automată
5 arzătoare cu gaz
Arzator stânga spate – 2,3 kW
Arzator stânga față - 1,0 kW 
Arzator central - 3,0 kW 
Arzator dreapta spate – 1,6 kW 
Arzator dreapta față – 1,0 kW

SIGURANȚĂ
Supapă siguranță

ACCESORII INCLUSE
Duze GPL pentru gaz G30

SPECIFICAȚII
Tip gaz: natural G20
Putere nominală: 1 W
Putere nominală gaz: 8,9 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

PTV64ES 
sticlă tip oglindă, margini rotunjite, 
60 cm

P705VTES 
sticlă tip oglindă, ramă oțel lucios, 
72 cm

PX140

Plită cu gaz, 100 cm, inox 

ASPECT ȘI CONTROL
Inox 
Suporturi vase din fontă cu piciorușe din aluminiu
Butoane rotative iluminate 
Capace arzătoare nichelate 

FUNCȚII
Aprindere automată
4 arzătoare gaz cu flacără verticală:
Arzator stânga – 4,2 kW
Arzator centru stânga  - 1,05 kW 
Arzator centru dreapta – 1,7 kW 
Arzator dreapta - 3.0 kW 

SIGURANȚĂ
Supapă siguranță

ACCESORII INCLUSE
Duze GPL pentru gaz G30

SPECIFICAȚII
Tip gaz: natural G20
Putere nominală: 1 W
Putere nominală gaz: 9,95 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz
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PVB750

Plită cu gaz, 74 cm, sticlă albă, ramă aluminiu lucios 

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă albă, ramă aluminiu lucios 
Suporturi vase din fontă cu piciorușe din aluminiu
Butoane rotative iluminate 
Capace arzătoare nichelate 

FUNCȚII
Aprindere automată
5 arzătoare gaz cu flacără verticală:
Arzator stânga spate – 1,7 kW
Arzator stânga față - 1,05 kW 
Arzator central - 5,0 kW 
Arzator dreapta spate – 3,1 kW 
Arzator dreapta față – 1,7 kW

SIGURANȚĂ
Supapă siguranță

ACCESORII INCLUSE
Duze GPL pentru gaz G30

SPECIFICAȚII
Tip gaz: natural G20
Putere nominală: 1 W
Putere nominală gaz: 12,55 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

PVN750 
sticlă neagră, ramă aluminiu 
lucios                

PVS750 
sticlă Stopsol, ramă aluminiu 
lucios                                      

PV175CB

Plită cu gaz, 74 cm, sticlă ceramică albă, margine 
dreaptă

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă ceramică albă, margine dreaptă 
Suporturi din fontă pentru oale
Capace arzătoare emailate
Butoane rotative

FUNCȚII
Aprindere automată
5 arzătoare gaz foarte joase cu flacără verticală:
Arzator stânga spate – 1,7 kW
Arzator stânga față - 1,1 kW 
Arzator central - 3,5 kW
Arzator dreapta spate – 2,6 kW
Arzator dreapta față – 1,7 kW

SIGURANȚĂ
Supapă siguranță

ACCESORII INCLUSE
Duze GPL pentru gaz G30

SPECIFICAȚII
Tip gaz: natural G20
Putere nominală: 1 W
Putere nominală gaz: 10,6 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

PV175CN 
sticlă ceramică neagră, 
margini drepte

PV164CN

Plită cu gaz, 60 cm, sticlă ceramică neagră, margine 
dreaptă

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă ceramică neagră, margine dreaptă 
Suporturi din fontă pentru oale
Capace arzătoare emailate
Butoane rotative

FUNCȚII
Aprindere automată
4 arzătoare gaz foarte joase cu flacără verticală:
Arzator stânga spate – 1,7 kW
Arzator stânga față - 1,7 kW
Arzator dreapta spate – 3,0 kW 
Arzator dreapta față – 1,1 kW

SIGURANȚĂ
Supapă siguranță

ACCESORII INCLUSE
Duze GPL pentru gaz G30

SPECIFICAȚII
Tip gaz: natural G20
Putere nominală: 1 W
Putere nominală gaz: 7,5 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

PV164CB 
sticlă ceramică albă, margini 
drepte
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PSF906-4

Plită cu gaz, 90 cm, inox

ASPECT ȘI CONTROL
Inox 
Montare la nivelu blatului 
Suporturi din fontă pentru oale
Butoane rotative
Capace arzătoare emailate

FUNCȚII
Aprindere automată
5 arzătoare cu gaz
Arzator stânga – 4,5 kW
Arzator central față – 1,05 kW 
Arzator central spate – 2,5 kW 
Arzator dreapta spate – 2,5 kW
Arzator dreapta față – 1,05 kW

SIGURANȚĂ
Supapă siguranță

ACCESORII INCLUSE
Duze GPL pentru gaz G30
Butoane rotative Linea și Classica

SPECIFICAȚII
Tip gaz: natural G20
Putere nominală: 1 W
Putere nominală gaz: 11,6 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

PGF96

Plită cu gaz, 87 cm, inox

ASPECT ȘI CONTROL
Inox
Montare cu margine 3 mm
Suporturi din fontă pentru oale
Butoane rotative
Capace arzătoare emailate

FUNCȚII
Aprindere automată
6 arzătoare cu gaz
Arzator stânga față – 4,0 kW
Arzator stânga spate – 1,05 kW
Arzator central față – 1,05 kW 
Arzator central spate – 1,8 kW
Arzator dreapta spate – 1,8 kW 
Arzator dreapta față – 4,0 kW 

SIGURANȚĂ
Supapă siguranță

ACCESORII INCLUSE
Duze GPL pentru gaz G30
Butoane rotative Linea și Classica

SPECIFICAȚII
Tip gaz: natural G20
Putere nominală: 1 W
Putere nominală gaz: 13,7 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

P1752X

Plită cu gaz, 72,5 cm, inox 

ASPECT ȘI CONTROL
inox 
Suporturi din fontă pentru oale 
Butoane rotative 
4 capace arzătoare emailate, 1 - nichelat

FUNCȚII
Aprindere automată
5 arzătoare gaz cu flacără verticală:
Arzator stânga spate – 2,6 kW
Arzator stânga față - 1,1 kW 
Arzator central - 4,2  kW 
Arzator dreapta spate – 1,7 kW 
Arzator dreapta față – 1,7 kW

SIGURANȚĂ
Supapă siguranță

ACCESORII INCLUSE
Duze GPL pentru gaz G30

SPECIFICAȚII
Tip gaz: natural G20
Putere nominală: 1 W
Putere nominală gaz: 11,2 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

P1641X 
inox, 60 cm

PV164N

Plită cu gaz, 60 cm, sticlă neagră, margine rotunjită 

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă neagră, margini rotunjite 
Suporturi din fontă pentru oale
Butoane rotative
Capace arzătoare emailate

FUNCȚII
Aprindere automată
4 arzătoare cu gaz
Arzator stânga spate – 1,7 kW
Arzator stânga față - 1,7 kW 
Arzator dreapta spate – 3,0 kW 
Arzator dreapta față – 1,1 kW

SIGURANȚĂ
Supapă siguranță

ACCESORII INCLUSE
Duze GPL pentru gaz G30

SPECIFICAȚII
Tip gaz: natural G20
Putere nominală: 1 W
Putere nominală gaz: 7,5 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

PV175N

Plită cu gaz, 74 cm, sticlă neagră, margine rotunjită 

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă neagră, margini rotunjite 
Suporturi din fontă pentru oale
Butoane rotative
Capace arzătoare emailate

FUNCȚII
Aprindere automată
5 arzătoare cu gaz
Arzator stânga spate – 1,7 kW
Arzator stânga față - 1,1 kW 
Arzator central - 3,2 kW 
Arzator dreapta spate – 2,6 kW 
Arzator dreapta față – 1,7 kW

SIGURANȚĂ
Supapă siguranță

ACCESORII INCLUSE
Duze GPL pentru gaz G30

SPECIFICAȚII
Tip gaz: natural G20
Putere nominală: 1 W
Putere nominală gaz: 10,3 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

PV164B 
sticlă albă, margini 
rotunjite

PV175B 
sticlă albă, margini 
rotunjite

PV164S 
sticlă Stopsol, 
margini rotunjite

PV175S 
sticlă Stopsol, 
margini rotunjite 

PV163N

Plită cu gaz, 60 cm, sticlă neagră, margine rotunjită 

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă neagră, margini rotunjite 
Suporturi din fontă pentru oale
Butoane rotative
Capace arzătoare emailate

FUNCȚII
Aprindere automată
3 arzătoare gaz cu flacără verticală:
Arzator stânga – 3,2 kW
Arzator dreapta spate – 2,6 kW 
Arzator dreapta față – 1,1 kW

SIGURANȚĂ
Supapă siguranță

ACCESORII INCLUSE
Duze GPL pentru gaz G30

SPECIFICAȚII
Tip gaz: natural G20
Putere nominală: 1 W
Putere nominală gaz: 6,9 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

PV163S 
sticlă Stopsol argintie
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PGF75-4

Plită cu gaz, 72 cm, inox

ASPECT ȘI CONTROL
Inox
Montare cu margine 3 mm
Suporturi din fontă pentru oale
Butoane rotative
Capace arzătoare emailate

FUNCȚII
Aprindere automată
5 arzătoare cu gaz
Arzator stânga spate – 1,8 kW
Arzator stânga față - 1,05 kW 
Arzator central - 4,0 kW 
Arzator dreapta spate – 1,8 kW 
Arzator dreapta față – 1,05 kW

SIGURANȚĂ
Supapă siguranță

ACCESORII INCLUSE
Duze GPL pentru gaz G30
Butoane rotative Linea și Classica

SPECIFICAȚII
Tip gaz: natural G20
Putere nominală: 1 W
Putere nominală gaz: 9,7 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

PGF75F-4 
inox, montare la nivelul blatului

PGF95-4

Plită cu gaz, 87 cm, inox

ASPECT ȘI CONTROL
Inox
Montare cu margine 3 mm
Suporturi din fontă pentru oale
Butoane rotative
Capace arzătoare emailate

FUNCȚII
Aprindere automată
5 arzătoare cu gaz
Arzator stânga spate – 1,8 kW
Arzator stânga față - 1,8 kW 
Arzator central - 4,0 kW 
Arzator dreapta spate – 1,8 kW 
Arzator dreapta față – 1,05 kW

SIGURANȚĂ
Supapă siguranță

ACCESORII INCLUSE
Duze GPL pentru gaz G30
Butoane rotative Linea și Classica

SPECIFICAȚII
Tip gaz: natural G20
Putere nominală: 1 W
Putere nominală gaz: 10,45 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

PGF95F-4 
inox, montare la nivelul 
blatului

PGF64-4

Plită cu gaz, 62 cm, inox

ASPECT ȘI CONTROL
Inox
Montare cu margine 3 mm
Suporturi din fontă pentru oale
Butoane rotative
Capace arzătoare emailate

FUNCȚII
Aprindere automată
4 arzătoare cu gaz
Arzator stânga – 4,0 kW
Arzator central față – 1,05 kW 
Arzator central spate – 1,05 kW 
Arzator dreapta - 2.6 kW

SIGURANȚĂ
Supapă siguranță

ACCESORII INCLUSE
Duze GPL pentru gaz G30
Butoane rotative Linea și Classica

SPECIFICAȚII
Tip gaz: natural G20
Putere nominală: 1 W
Putere nominală gaz: 8,7 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

PGF64F-4 
inox, montare la nivelul blatului

SE70SGH-5

Plită cu gaz, 70 cm, inox, butoane rotative argintii

ASPECT ȘI CONTROL
Inox
Suporturi din fontă pentru oale
Butoane rotative argintii
Capace arzătoare emailate, unul dintre ele este nichelat

FUNCȚII
Aprindere automată
5 arzătoare cu gaz
Arzator stânga spate – 2,55 kW
Arzator stânga față – 1,05 kW
Arzator central - 5,0 kW cu comenzi duble
Arzator dreapta spate – 1,65 kW 
Arzator dreapta față – 1,65 kW 

SIGURANȚĂ
Supapă siguranță

ACCESORII INCLUSE
Duze GPL pentru gaz G30

SPECIFICAȚII
Tip gaz: natural G20
Putere nominală: 1 W
Putere nominală gaz: 11,9 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

SR34SGH3

Plită cu gaz, 60 cm, inox, butoane rotative argintii

ASPECT ȘI CONTROL
Inox
Suporturi din fontă pentru oale
Butoane rotative argintii
Capace arzătoare emailate, unul dintre ele este nichelat

FUNCȚII
Aprindere automată
4 arzătoare cu gaz
Arzator stânga spate – 1,6 kW
Arzator stânga față – 4,0 kW
Arzator dreapta spate – 1,6 kW 
Arzator dreapta față – 1,05 kW 

SIGURANȚĂ
Supapă siguranță

ACCESORII INCLUSE
Duze GPL pentru gaz G30

SPECIFICAȚII
Tip gaz: natural G20
Putere nominală: 1 W
Putere nominală gaz: 8,25 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

S60GHS

Plită cu gaz, 60 cm, inox, butoane rotative argintii

ASPECT ȘI CONTROL
Inox
Suporturi din fontă pentru oale
Butoane rotative argintii
Capace arzătoare emailate

FUNCȚII
Aprindere automată
4 arzătoare cu gaz
Arzator stânga – 2,55 kW
Arzator central față – 1,05 kW
Arzator central spate – 1,65 kW 
Arzator dreapta - 3.1 kW 

SIGURANȚĂ
Supapă siguranță

ACCESORII INCLUSE
Duze GPL pentru gaz G30

SPECIFICAȚII
Tip gaz: natural G20
Putere nominală: 1 W
Putere nominală gaz: 8,35 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

SER60SGH3 
inox, 60 cm
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P261XGH

Plită cu gaz, 60 cm, inox, butoane rotative argintii

ASPECT ȘI CONTROL
Inox
Tratament anti-amprentă
Suporturi din fontă pentru oale
Butoane rotative argintii
Capace arzătoare emailate, unul dintre ele este nichelat

FUNCȚII
Aprindere automată
4 arzătoare cu gaz
Arzator stânga – 3,5 kW
Arzator central față – 1,1 kW 
Arzator central spate – 1,7 kW 
Arzator dreapta - 2.6 kW

SIGURANȚĂ
Supapă siguranță

ACCESORII INCLUSE
Duze GPL pentru gaz G30

SPECIFICAȚII
Tip gaz: natural G20
Putere nominală: 1 W
Putere nominală gaz: 8,9 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

P272XGH

Plită cu gaz, 70 cm, inox, butoane rotative argintii

ASPECT ȘI CONTROL
Inox
Tratament anti-amprentă
Suporturi din fontă pentru oale
Butoane rotative argintii
Capace arzătoare emailate, unul dintre ele este nichelat

FUNCȚII
Aprindere automată
5 arzătoare cu gaz
Arzator stânga față – 1,1 kW
Arzator stânga spate – 2,6 kW
Arzator centru  - 4,2 kW 
Arzator dreapta spate – 1,7 kW 
Arzator dreapta față – 1,7 kW 

SIGURANȚĂ
Supapă siguranță

ACCESORII INCLUSE
Duze GPL pentru gaz G30

SPECIFICAȚII
Tip gaz: natural G20
Putere: 1 W
Putere nominală gaz: 11,3 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz
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SI955DO

Plită ceramică cu inducție, 90 cm, serigrafie aurie, margini drepte

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă ceramică Suprema
Touch Control
Serigrafie aurie
Margini drepte

FUNCȚII
5 zone inducție:
Spate stânga – 2,4 kW (Booster 3.1 kW), ø 100-230 mm
Față stânga – 1,8 kW (Booster 2.2 kW), ø 100-160 mm
Central – 2,8 kW (Booster 4.6 kW), ø 100-290 mm 
Spate dreapta – 2,4 kW (Booster 3.1 kW), ø 100-230 mm
Față dreapta – 1,8 kW (Booster 2.2 kW), ø 100-160 mm
15 nivele reglabile de putere
5 timere independente cu oprire automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Reglare automată la diametrul oalei
Indicator nivel de putere și durată de gătit
Selectare rapidă a nivelului de căldură 
Indicator căldură reziduală
Mod showroom
Funcție ECOlogic

SIGURANȚĂ
Oprire automată 
Protecție supraîncălzire
Blocare de siguranță pentru copii
ventilator răcire

ACCESORII INCLUSE
Racletă

SPECIFICAȚII
Putere electrică nominală: 11,8 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

SI644DO

Plită ceramică cu inducție, 60 cm, serigrafie aurie, 
margini drepte

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă ceramică Suprema
Touch Control
Serigrafie aurie
Margini drepte

FUNCȚII
4 zone inducție:
Spate stânga – 2,0 kW (Booster 2.8 kW), ø 100-180 mm
Față stânga – 2,0 kW (Booster 2.8 kW), ø 100-180 mm
Spate dreapta – 2,0 kW (Booster 3.1 kW), ø 100-210 mm
Față dreapta – 1,4 kW (Booster 2.0 kW), ø 100-160 mm
15 nivele reglabile de putere
4 timere independente cu oprire automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Reglare automată la diametrul oalei
Indicator nivel putere și durată de gătit
Selectare rapidă a nivelului de căldură 
Indicator de căldură reziduală
Mod showroom
Funcție ECOlogic

SIGURANȚĂ
Oprire automată 
Protecție supraîncălzire
Blocare de siguranță pentru copii
ventilator răcire

ACCESORII INCLUSE
Racletă

SPECIFICAȚII
Putere electrică nominală: 5,9 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

SI933D

Plită ceramică cu inducție, 90 cm, serigrafie gri, margini drepte

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă ceramică Suprema
Touch Control
Serigrafie gri
Margini drepte

FUNCȚII
3 zone inducție:
Stânga – 2,8 kW (Booster 4.6 kW), ø 100-280 mm
Central – 1,8 kW (Booster 2.2 kW), ø 100-160 mm
Dreapta – 2,4 kW (Booster 3.1 kW), ø 100-230 mm
15 nivele reglabile de putere
3 timere independente cu oprire automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Reglare automată la diametrul oalei
Indicator nivel de putere și durată de gătit
Selectare rapidă a nivelului de căldură 
Indicator căldură reziduală
Mod showroom
Funcție ECOlogic

SIGURANȚĂ
Oprire automată 
Protecție supraîncălzire
Blocare de siguranță pentru copii
ventilator răcire

ACCESORII INCLUSE
Racletă

SPECIFICAȚII
Putere electrică nominală: 8,2 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

SI644D 
serigrafie gri, margini drepte
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montare la nivelul blatului montare la nivelul blatului montare la nivelul blatului

SI3950B

Plită ceramică cu inducție, 90 cm, margini rotunjite

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă ceramică Suprema
Touch Control
Margini rotunjite

FUNCȚII
5 zone inducție:
Spate stânga – 2,0 kW (Booster 3.1 kW), ø 230 mm
Față stânga – 1,4 kW (Booster 2.0 kW), ø 160 mm
Central – 2,0 kW (Booster 3.6 kW), ø 290 mm 
Spate dreapta – 2,0 kW (Booster 3.1 kW), ø 230 mm
Față dreapta – 1,4 kW (Booster 2.0 kW), ø 160 mm
9 nivele reglabile de putere
5 timere independente cu oprire automată
Alarmă sonoră la final gătit
Reglare automată la diametrul oalei
Indicator nivel de putere și durată de gătit
Indicator căldură reziduală
Mod showroom

SIGURANȚĂ
Oprire automată 
Protecție supraîncălzire
Blocare de siguranță pentru copii
ventilator răcire

ACCESORII INCLUSE
Racletă

SPECIFICAȚII
Putere electrică nominală: 10,8 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz
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SI4631CBS

Plită ceramică cu inducție, 58 cm, argintie, margini 
rotunjite 

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă ceramică argintie 
Touch Control
Margini rotunjite

FUNCȚII
3 zone inducție:
Spate stânga – 2,2 kW (Booster 2.8 kW), ø 180 mm
Față stânga – 1,8 kW (Booster 2.2 kW), ø 160 mm
Dreapta – 2,4 kW (Booster 3.6 kW), ø 280 mm
9 nivele reglabile de putere
3 timere independente cu oprire automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Reglare automată la diametrul oalei
Indicator nivel de putere și durată de gătit
Indicator căldură reziduală

SIGURANȚĂ
Oprire automată 
Protecție supraîncălzire
Blocare de siguranță pentru copii
ventilator răcire

SPECIFICAȚII
Putere electrică nominală: 7,4 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

SI3633B

Plită ceramică cu inducție, 58 cm, margini rotunjite 
 

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă ceramică Suprema
Touch Control
Margini rotunjite

FUNCȚII
3 zone inducție:
Spate stânga – 1,25 kW (Booster 2.0 kW), ø 160 mm
Față stânga – 1,85 kW (Booster 2.3 kW), ø 210 mm
Dreapta – 2,4 kW (Booster 3.6 kW), ø 280 mm
9 nivele reglabile de putere
3 timere independente cu oprire automată
Alarmă sonoră la final gătit
Reglare automată la diametrul oalei
Indicator nivel de putere și durată de gătit
Indicator căldură reziduală

SIGURANȚĂ
Oprire automată 
Protecție supraîncălzire
Blocare de siguranță pentru copii
ventilator răcire

SPECIFICAȚII
Putere electrică nominală: 7,2 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz
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SI3644B

Plită ceramică cu inducție, sticlă neagra, 58 cm, 
margini rotunjite

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă ceramică neagra 
Touch Control
Margini rotunjite

FUNCȚII
4 zone inducție:
Spate stânga – 1,65 kW (Booster 2.3 kW), ø 100-180 mm
Față stânga – 1,85 kW (Booster 2.3 kW), ø 100-210 mm
Spate dreapta – 1,8 kW (Booster 2.3 kW), ø 100-210 mm
Față dreapta – 1,25 kW (Booster 2.0 kW), ø 100-160 mm
9 nivele reglabile de putere
4 timere independente cu oprire automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Reglare automată la diametrul oalei
Indicator nivel de putere și durată de gătit
Indicator căldură reziduală

SIGURANȚĂ
Oprire automată 
Protecție supraîncălzire
Blocare de siguranță pentru copii
ventilator răcire

ACCESORII INCLUSE
Racletă

SPECIFICAȚII
Putere electrică nominală: 7,2 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

SIM562B

Plită ceramică cu inducție, 58 cm, Multizone, sticlă 
ceramică neagră, margini rotunjitee

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă ceramică neagră
Touch Control
Control cursor
Margini rotunjite

FUNCȚII
4 zone inducție Multizone:
Față stânga - 1,8 kW (Booster 2,2 kW), ø 180x230 mm
Față stânga – 1,8 kW (Booster 2,2 kW), ø 180x230 mm
Față dreapta - 1,8 kW (Booster 2,2 kW), ø 180x230 mm
Față dreapta – 1,8 kW (Booster 2,2 kW), ø 180x230 mm
9 nivele reglabile de putere
4 timere independente cu oprire automată
Alarmă sonoră la finalizarea gătitului
Reglare automată la diametrul oalei
Indicator nivel putere și durată gătit
Indicator căldură reziduală

SIGURANȚĂ
Oprire automată la supraîncălzire 
Oprire automată la scurgere lichide
Detecție prezență vase
Protecție împotriva pornirii accidentale
Protecție supraîncălzire
Blocare de siguranță pentru copii
ventilator răcire

SPECIFICAȚII
Putere electrică nominală: 7,2 kW
Tensiune monofazic: 220-240 v
Tensiune trifazic: 380-415 v
Tip cablu: Universal
Frecvență: 50/60 Hz SI3644D 

ceramică neagră, margini 
drepte

SI641ID2

Plită ceramică cu inducție, 60 cm, margini drepte 
 

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă ceramică neagră 
Touch Control
Margini drepte

FUNCȚII
4 zone inducție:
Spate stânga – 1,3 kW (Booster 1.4 kW), ø 160 mm
Față stânga – 2,3 kW (Booster 3.0 kW), ø 210 mm
Spate dreapta – 2,3 kW (Booster 3.0 kW), ø 210 mm
Față dreapta – 1,3 kW (Booster 1.4 kW), ø 160 mm
9 nivele reglabile de putere
4 timere independente cu oprire automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Reglare automată la diametrul oalei
Indicator nivel de putere și durată de gătit
Indicator căldură reziduală

SIGURANȚĂ
Oprire automată 
Protecție supraîncălzire
Blocare de siguranță pentru copii
ventilator răcire

ACCESORII INCLUSE
Racletă

SPECIFICAȚII
Putere electrică nominală: 3,0 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

SI4631CB 
sticlă ceramică neagră, 
margini rotunjite
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SIM942B

Plită ceramică cu inducție, 93 cm, Multizone, margini rotunjite

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă ceramică Suprema
Touch Control
Margini rotunjite

FUNCȚII
2 zone inducție Multizone:
Dreapta - Multizone - 2,4 kW (Booster 4.6 kW), ø 230x400 mm
Stânga - Multizone - 2,4 kW (Booster 4.6 kW), ø 230x400 mm
Multizone alcătuită din două zone asociate:
Față 230x200 mm - 1,2 kW - Booster 2.3 kW
Spate 230x200 mm - 1,2 kW - Booster 2.3 kW
12 nivele reglabile de putere
4 timere independente cu oprire automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Reglare automată la diametrul oalei
Indicator nivel de putere și durată de gătit
Selectare rapidă a nivelului de căldură 
Indicator căldură reziduală

SIGURANȚĂ
Oprire automată 
Protecție supraîncălzire
Blocare de siguranță pentru copii
ventilator răcire

SPECIFICAȚII
Putere electrică nominală: 7,2 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

PI764PO

Gama Cortina
Plită ceramică cu inducție, 60 cm

ASPECT ȘI CONTROL
Crem
Butoane rotative de alamă
Sticlă ceramică neagră 
Butoane rotative Cortina și Coloniale

FUNCȚII
4 zone inducție:
Spate stânga – 1,3 kW (Booster 1.4 kW), ø 160 mm
Față stânga – 2,3 kW (Booster 3.0 kW), ø 210 mm
Spate dreapta – 2,3 kW (Booster 3.0 kW), ø 210 mm
Față dreapta – 1,3 kW (Booster 1.4 kW), ø 160 mm
9 nivele reglabile de putere
Reglare automată la diametrul oalei
Indicator nivel de putere 
Indicator căldură reziduală

SIGURANȚĂ
Oprire automată 
Protecție supraîncălzire
ventilator răcire

ACCESORII INCLUSE
Racletă
Butoane rotative Coloniale

SPECIFICAȚII
Putere electrică nominală: 7,2 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

PI764AO 
antracit, butoane rotative alamă + 
butoane rotative Coloniale incluse

P775AO

Gama Cortina
Plită sticlă ceramică, 72 cm

ASPECT ȘI CONTROL
Antracit
Butoane rotative de alamă
Sticlă ceramică neagră Suprema
Butoane rotative

FUNCȚII
5 zone de gătit Hi-Light:
Față dreapta - 1,2 kW, Ø 148 mm
Spate dreapta - 2,4 kW, Ø 144-214 mm
Central - 2,0 kW, Ø 148x253 mm
Spate stânga 1,2 kW Ø 148 mm
Față stânga – 1,8 kW Ø 184 mm
6 nivele reglabile de putere
Indicator nivel putere
Indicator căldură reziduală

SIGURANȚĂ
Oprire automată în caz de supraîncălzire

ACCESORII INCLUSE
Racletă

SPECIFICAȚII
Putere electrică nominală: 8,6 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

P775PO 
crem, butoane rotative de alamă
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SIM91B

Plită ceramică cu inducție, 93 cm, Multizone, margini rotunjite

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă ceramică Suprema
Touch Control
Margini rotunjite

FUNCȚII
3 zone inducție + Multizone:
Dreapta – 2,8 kW (Booster 3.6 kW), ø 280 mm
Față centru – 1,8 kW (Booster 2.2 kW), ø 160 mm
Spate centru – 2,4 kW (Booster 3.1 kW), ø 210 mm
Stânga - Multizone - 2,4 kW (Booster 4.6 kW), ø 230x400 mm
Multizone alcătuită din două zone asociate:
Față 230x200 mm - 1,2 kW - Booster 2.3 kW
Spate 230x200 mm - 1,2 kW - Booster 2.3 kW
12 nivele reglabile de putere
4 timere independente cu oprire automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Reglare automată la diametrul oalei
Indicator nivel de putere și durată de gătit
Selectare rapidă a nivelului de căldură 
Indicator căldură reziduală

SIGURANȚĂ
Oprire automată 
Protecție supraîncălzire
Blocare de siguranță pentru copii
ventilator răcire

SPECIFICAȚII
Putere electrică nominală: 11,8 kW *
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

* Când se folosesc mai multe zone de gătit, puterea lor totală nu 
depășește 3.0 kW. Utilizarea a două sau mai multe zone de gătit la putere 
maximă este imposibilă.
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P764PO

Plită sticlă ceramică, 60 cm, crem 

ASPECT ȘI CONTROL
Crem
Butoane rotative alamă
Sticlă ceramică neagră Suprema
Butoane rotative

FUNCȚII
4 zone de gătit Hi-Light:
Spate stânga 1,2 kW Ø 148 mm
Față stânga – 2,0 kW Ø 120- 180 mm
Spate dreapta - 2,4 kW, Ø 144-214 mm
Față dreapta - 1,2 kW, Ø 148 mm
9 nivele de putere
Indicator nivel de putere
Indicator căldură reziduală

SIGURANȚĂ
Oprire automată în caz de supraîncălzire

ACCESORII INCLUSE
Racletă

SPECIFICAȚII
Putere electrică nominală: 6,8 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

P864A-9

Plită sticlă ceramică, 60 cm

ASPECT ȘI CONTROL
Antracit
Sticlă ceramică neagră Suprema
Butoane rotative aurii și de alamă incluse

FUNCȚII
4 zone de gătit:
Spate stânga 1,2 kW Ø 148 mm
Față stânga – 2,0 kW Ø 124-184 mm 
Spate dreapta - 2,3 kW, Ø 144-214 mm
Față dreapta - 1,2 kW, Ø 148 mm
9 nivele de putere
Indicator nivel de putere
Indicator căldură reziduală

SIGURANȚĂ
Oprire automată în caz de supraîncălzire

ACCESORII INCLUSE
Racletă

SPECIFICAȚII
Putere electrică nominală: 6,8 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

P875P

Plită sticlă ceramică, 72 cm

ASPECT ȘI CONTROL
Crem
Sticlă ceramică neagră Suprema
Butoane rotative aurii și alamă incluse

FUNCȚII
5 zone de gătit Hi-Light:
Spate stânga 1,2 kW Ø 148 mm
Față stânga – 1,8 kW Ø 184 mm
Central – 2,0 kW, ø148х253 mm
Spate dreapta - 2,4 kW, Ø 144-214 mm
Față dreapta - 1,2 kW, Ø 148 mm
6 nivele de putere
Indicator nivel putere
Indicator căldură reziduală

SIGURANȚĂ
Oprire automată în caz de supraîncălzire

ACCESORII INCLUSE
Racletă

SPECIFICAȚII
Putere electrică nominală: 8.6 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

P875A 
antracit, butoane rotative aurii și de alamă 
incluse

P864P-9 
antracit, butoane rotative aurii și de alamă 
incluse

P764AO 
antracit, butoane rotative de alamă
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P775-1

Plită sticlă ceramică, 72 cm, ramă inox lucios

ASPECT ȘI CONTROL
Ramă inox lucios
Sticlă ceramică neagră Suprema
Touch control vizual

FUNCȚII
5 zone de gătit Hi-Light:
Spate stânga: 1,2 kW, ø 145 mm
Față stânga: 1,8 kW, ø 200 mm
Central: 1,4 – 2,2 kW, ø 170 - 265 mm
Spate dreapta: 1,0 – 2,4 kW, ø 140 - 210 mm 
Față dreapta: 1,2 kW, ø 145 mm
9 nivele reglabile de putere
Alarmă sonoră la final de gătit
Indicator durată de gătit
Indicator nivel de putere 
Indicator căldură reziduală 

SIGURANȚĂ
Protecție supraîncălzire
Blocare de siguranță pentru copii

ACCESORII INCLUSE
Racletă

SPECIFICAȚII
Putere electrică nominală: 8,8 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

SE2951TC2

Plită sticlă ceramică, 90 cm, margini rotunjite

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă ceramică neagră Hi-Trans 
Touch Control
Margini rotunjite

FUNCȚII
5 zone de gătit Hi-Light:
Spate stânga: 1,2 kW, ø 140 mm
Față stânga: 0,8-2,0 kW, ø 180 mm
Central: 0,75–1,65-2,7 kW, ø 140-210-270 mm
Spate dreapta: 2,0 kW, ø 195 mm 
Față dreapta: 1,2 kW, ø 140 mm
9 nivele reglabile de putere
Opțiune păstrare la cald
5 timere independente cu alarmă sonoră
Indicator durată de gătit
Indicator nivel de putere 
Indicator căldură reziduală 
Funcție ECOlogic

SIGURANȚĂ
Protecție supraîncălzire
Blocare de siguranță pentru copii

ACCESORII INCLUSE
Racletă

SPECIFICAȚII
Putere electrică nominală: 9,1 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz
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SE2664CX2

SE2664TC2

SE2772TC2

SE2772CX2

SE2641CX2

SE2641TD2

SE2640TD2

Plită sticlă ceramică, 60 cm, margini drepte 

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă ceramică neagră Hi-Trans
Touch Control
Margini drepte

FUNCȚII
4 zone de gătit Hi-Light:
Spate stânga: 1,2 kW, ø 140 mm
Față stânga: 1,8 kW, ø 180  mm
Spate dreapta: 1,8 kW, ø 180 mm 
Față dreapta: 1,2 kW, ø 140 mm
9 nivele reglabile de putere
4 timere independente cu alarmă sonoră
Indicator durată de gătit
Indicator nivel de putere 
Indicator căldură reziduală 
Funcție ECOlogic

SIGURANȚĂ
Protecție supraîncălzire
Blocare de siguranță pentru copii

ACCESORII INCLUSE
Racletă

SPECIFICAȚII
Putere electrică nominală: 6,2 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

SE630TCE2

Plită sticlă ceramică, 60 cm, margini rotunjite 

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă ceramică neagră Hi-Trans
Touch Control
Margini rotunjite

FUNCȚII
3 zone de gătit Hi-Light:
Spate stânga: 1,2 kW, ø 140 mm
Față stânga: 1,8 kW, ø 180  mm
Dreapta: 0,75-1,6-2,7 kW, ø 140-210-270  mm 
9 nivele reglabile de putere
Opțiune păstrare la cald
3 timere independente cu alarmă sonoră
Indicator durată de gătit
Indicator nivel de putere 
Indicator căldură reziduală 
Funcție ECOlogic

SIGURANȚĂ
Protecție supraîncălzire
Blocare de siguranță pentru copii

ACCESORII INCLUSE
Racletă

SPECIFICAȚII
Putere electrică nominală: 6,2 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

SE2641CX2

Plită sticlă ceramică, 60 cm, ramă oțel lucios

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă ceramică neagră Suprema
Touch Control
Ramă oțel lucios 

FUNCȚII
4 zone de gătit Hi-Light:
Spate stânga: 1,2 kW, ø 140 mm
Față stânga: 1,8 kW, ø 180  mm
Spate dreapta: 1,1 – 2,4 kW, ø 140-210 mm 
Față dreapta: 1,2 kW, ø  mm
9 nivele reglabile de putere
Opțiune păstrare la cald
4 timere independente cu alarmă sonoră
Indicator durată de gătit
Indicator nivel de putere 
Indicator căldură reziduală 
Funcție ECOlogic

SIGURANȚĂ
Protecție supraîncălzire
Blocare de siguranță pentru copii

ACCESORII INCLUSE
Racletă

SPECIFICAȚII
Putere electrică nominală: 6,2 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

SE2641TD2 
margini drepte

SE2773TC2

Plită sticlă ceramică, 77 cm, margini rotunjite

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă ceramică neagră Suprema
Touch Control
Margini rotunjite

FUNCȚII
5 zone de gătit Hi-Light:
Spate stânga: 1,2 kW, ø 140 mm
Față stânga: 1,8 kW, ø 180 mm
Central: 1,4 – 2,2 kW, ø 170 - 265 mm
Spate dreapta: 1,1 – 2,4 kW, ø 140-210  mm 
Față dreapta: 1,2 kW, ø 140 mm
9 nivele reglabile de putere
Opțiune păstrare la cald
5 timere independente cu alarmă sonoră
Indicator durată de gătit
Indicator nivel de putere 
Indicator căldură reziduală 
Funcție ECOlogic

SIGURANȚĂ
Protecție supraîncălzire
Blocare de siguranță pentru copii

ACCESORII INCLUSE
Racletă

SPECIFICAȚII
Putere electrică nominală: 8,8 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

SE2664CX2

Plită sticlă ceramică, 60 cm, ramă oțel lucios

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă ceramică neagră Suprema
Touch Control
Ramă oțel lucios 

FUNCȚII
4 zone de gătit Hi-Light:
Spate stânga: 1,2 kW, ø 140 mm
Față stânga: 1,1-2,4 kW, ø 120-180  mm
Spate dreapta: 1,4 – 2,2 kW, ø 175-265 mm 
Față dreapta: 1,8 kW, ø 180 mm
9 nivele reglabile de putere
Opțiune păstrare la cald
4 timere independente cu alarmă sonoră
Indicator durată de gătit
Indicator nivel de putere 
Indicator căldură reziduală 
Funcție ECOlogic

SIGURANȚĂ
Protecție supraîncălzire
Blocare de siguranță pentru copii

ACCESORII INCLUSE
Racletă

SPECIFICAȚII
Putere electrică nominală: 6,6 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

SE2772TC2

Plită sticlă ceramică, 77 cm, margini rotunjite

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă ceramică neagră Suprema
Touch Control
Margini rotunjite

FUNCȚII
4 zone de gătit Hi-Light:
Spate stânga: 1,2 kW, ø 140 mm
Față stânga: 1,1-2,4 kW, ø 140-210  mm
Spate dreapta: 1,4 – 2,2 kW, ø 175-265 mm 
Față dreapta: 1,8 kW, ø 180 mm
9 nivele reglabile de putere
Opțiune păstrare la cald
4 timere independente cu alarmă sonoră
Indicator durată de gătit
Indicator nivel de putere 
Indicator căldură reziduală 
Funcție ECOlogic

SIGURANȚĂ
Protecție supraîncălzire
Blocare de siguranță pentru copii

ACCESORII INCLUSE
Racletă

SPECIFICAȚII
Putere electrică nominală: 7,4 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

SE2664TC2 
margini rotunjite

SE2772CX2 
ramă oțel lucios

P
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montare la nivelul blatului
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LGPGF

PDXF116RS

Plită cu gaz, 116 cm, inox 

ASPECT ȘI CONTROL
Inox
Suporturi din fontă pentru oale
Butoane rotative argintii
Capace arzătoare emailate
Montare la nivelul blatului

FUNCȚII
Aprindere automată
4 arzătoare cu gaz
Arzator stânga – 1,05 kW
Arzator central stânga – 2,5 kW
Arzator centru dreapta – 1,7 kW 
Arzator dreapta - 1.7 kW

SIGURANȚĂ
Supapă siguranță

ACCESORII INCLUSE
Duze GPL pentru gaz G30

SPECIFICAȚII
Tip gaz: natural G20
Putere nominală: 1 W
Putere nominală gaz: 6,95 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

PGF30B

Grill electric, 31 cm

ASPECT ȘI CONTROL
Ramă inox periat
Suporturi din fontă pentru oale
Butoane rotative

FUNCȚII
Putere electrică 1,8 kW
9 nivele reglabile de putere
Tavă detașabilă

ACCESORII INCLUSE
Butoane rotative Linea și Classica incluse
Racletă

SPECIFICAȚII
Putere electrică nominală: 1,8 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

PGF32C

Plită sticlă ceramică, 31 cm, ramă inox periat

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă ceramică neagră 
Ramă inox periat
Butoane rotative

FUNCȚII
2 zone inducție:
Spate 1,8 kW ø 180 mm
Față 1,2 kW ø 140 mm
9 nivele reglabile de putere
Indicator căldură reziduală

SIGURANȚĂ
Protecție supraîncălzire

ACCESORII INCLUSE
Racletă
Butoane rotative Linea și Classica incluse

SPECIFICAȚII
Putere electrică nominală: 3,0 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

PGF32G

Plită cu gaz, 31 cm, inox, butoane rotative argintii

ASPECT ȘI CONTROL
Inox 
Suporturi din fontă pentru oale
Butoane rotative argintii
Capace arzătoare emailate
Montare cu margine 3 mm 

FUNCȚII
Aprindere automată
2 arzătoare cu gaz:
Arzator față – 1,05 kW
Arzator central – 2,3 kW

SIGURANȚĂ
Supapă siguranță

ACCESORII INCLUSE
Duze GPL pentru gaz G30
Butoane rotative Linea și Classica

SPECIFICAȚII
Tip gaz: natural G20
Putere nominală: 1 W
Putere nominală gaz: 3,35 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

PGF32I-1

Plită ceramică cu inducție, 30 cm, sticlă ceramică 
neagră + inox

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă ceramică neagră
Ramă din inox
Butoane rotative

FUNCȚII
2 zone inducție:
Spate – 1,8 kW (Booster 3.0 kW), ø 210 mm
Față – 1,4 kW (Booster 2.2 kW), ø 145 mm
9 nivele reglabile de putere
Reglare automată la diametrul oalei
Indicator nivel putere și durată de gătit
Indicator căldură reziduală

SIGURANȚĂ
Oprire automată 
Protecție supraîncălzire
Blocare de siguranță pentru copii
ventilator răcire

ACCESORII INCLUSE
Racletă
Butoane rotative Linea și Classica incluse

SPECIFICAȚII
Putere electrică nominală: 3,0 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

PGF30T-1

Grill Tepan Yaki, 31 cm

ASPECT ȘI CONTROL
Ramă inox periat
Butoane rotative

FUNCȚII
2 zone independente de gătit:
Putere electrică 2 x 1,8 kW
5 nivele reglabile de putere
Încălzire rapidă
Indicator căldură reziduală 

SIGURANȚĂ
Protecție supraîncălzire

ACCESORII INCLUSE
Butoane rotative Linea și Classica incluse
Racletă

SPECIFICAȚII
Putere electrică nominală: 3,0 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz
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LGPGF

LPG

SEGR531X

Grill electric, 31 cm

ASPECT ȘI CONTROL
Ramă din inox
Suporturi din fontă pentru oale
Butoane rotative

FUNCȚII
Putere electrică 2,5 kW
9 nivele reglabile de putere
Tavă detașabilă

ACCESORII INCLUSE
Pietre din lavă vulcanică

SPECIFICAȚII
Putere electrică nominală: 2,5 W
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

SEFR536X

Friteuză, 31 cm

ASPECT ȘI CONTROL
Ramă din inox
Butoane rotative

FUNCȚII
Putere electrică 2,2 kW
Control temperatură 160 - 185 grade
Recipient detașabil 3.5 l
Indicator pornire și încălzire

SPECIFICAȚII
Putere electrică nominală: 2,2 W
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

SEH530X1

Plită sticlă ceramică, 31 cm, ramă inox periat

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă ceramică Suprema
Ramă inox periat
Butoane rotative

FUNCȚII
2 zone inducție:
Spate 1,8 kW ø 180 mm
Față 1,2 kW ø 145 mm
6 nivele reglabile de putere
Indicator căldură reziduală

SIGURANȚĂ
Protecție supraîncălzire

ACCESORII INCLUSE
Racletă

SPECIFICAȚII
Putere electrică nominală: 3,0 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

SRV532GH3

Plită cu gaz, 31 cm, inox, butoane rotative argintii

ASPECT ȘI CONTROL
Inox 
Suporturi din fontă pentru oale
Butoane rotative argintii
Capace arzătoare nichelate, unul dintre ele este din oțel

FUNCȚII
Aprindere automată
2 arzătoare cu gaz:
Arzator față – 1,05 kW
Arzator spate – 3,3 kW

SIGURANȚĂ
Supapă siguranță

ACCESORII INCLUSE
Duze GPL pentru gaz G30

SPECIFICAȚII
Tip gaz: natural G20
Putere nominală: 1 W
Putere nominală gaz: 4,35 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz

PGF31G-1

Plită cu gaz, 31 cm, inox, butoane rotative argintii

ASPECT ȘI CONTROL
Inox  
Suporturi din fontă pentru oale
Butoane rotative argintii
Capace arzătoare emailate
Montare cu margine 3 mm 

FUNCȚII
Aprindere automată
2 arzătoare gaz – 5,2 kW

SIGURANȚĂ
Supapă siguranță

ACCESORII INCLUSE
Duze GPL pentru gaz G30
Butoane rotative Linea și Classica

SPECIFICAȚII
Tip gaz: natural G20
Putere nominală: 1 W
Putere nominală gaz: 5,2 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz
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SE2321TE2

Plită sticlă ceramică, 29 cm, margini rotunjite

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă ceramică neagră 
Touch Control 
Margini rotunjite

FUNCȚII
2 zone inducție:
Spate – 0,8-2.0 kW, ø 120-180 mm
Față 1,2 kW ø 140 mm
9 nivele reglabile de putere
Indicator nivel de putere 
Indicator căldură reziduală
Funcție ECOlogic
Mod showroom

SIGURANȚĂ
Protecție supraîncălzire
Blocare de siguranță pentru copii

ACCESORII INCLUSE
Racletă

SPECIFICAȚII
Putere electrică nominală: 3,2 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz
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SI3321B

Plită ceramică cu inducție, 30 cm, margini rotunjite

ASPECT ȘI CONTROL
Touch Control 
Margini rotunjite

FUNCȚII
2 zone inducție:
Spate – 2,0 kW (Booster 3.1 kW), ø 230 mm
Față – 1,4 kW (Booster 2.0 kW), ø 160 mm
9 nivele reglabile de putere
2 timere independente cu oprire automată
Alarmă sonoră la final gătit
Reglare automată la diametrul oalei
Indicator nivel putere și durată gătit
Indicator căldură reziduală
Mod showroom

SIGURANȚĂ
Oprire automată 
Protecție supraîncălzire
Blocare de siguranță pentru copii
ventilator răcire

ACCESORII INCLUSE
Racletă

SPECIFICAȚII
Putere electrică nominală: 3,1 kW
Tensiune: 220-240 v
Frecvență: 50/60 Hz
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HOTE SMEG. DESIGN 

ȘI FUNCȚIONALITATE

Combinând perfect designul și funcționalitatea, în hotele Smeg se regăsesc eleganța și 
stilul bucătăriei. Modelele insulă, cu montare pe perete și încorporabile ne permit să găsim 

soluția perfectă pentru orice tip de bucătărie.

H
O

TE

GAMĂ LARGĂ

Hota este o parte integrantă a bucătăriei. Hotele Smeg, redau eleganța și stilul cuptoarelor și plitelor deasupra cărora sunt montate.

INSULĂ

Pentru soluții în care hota 
este amplasată deasupra 
insulei din mijlocul 
bucătăriei.

MONTARE PE PERETE

Recomandate pentru 
bucătăriile liniare.

ÎNCORPORATĂ

Sunt destinate 
încorporării în mobilier 
pentru a se integra 
perfect în designul 
bucătăriei. 

MATERIALE ȘI FINISAJE

Materialele de înaltă calitate 
garantează fiabilitatea și 
performanțe excelente. Toate 
hotele Smeg sunt supuse unor 
testări riguroase care le verifică 
durabilitatea, funcționalitatea, 
nivelul redus de zgomot și sistemul 
electronic; hotele sunt produse 
numai din cele mai performante 
materiale.

STICLĂ INOX EMAILATE

H
O

TE

Confort maxim

Excelenta izolare împotriva zgomotului și 
dispozitivele speciale create să atenueze zgomotul 
motorului hotei asigura o functionare silentioasa.

Modul Turbo vă permite să folosiți puterea maximă 
a hotei pentru a grăbi îndepărtarea celor mai 
persistente mirosuri.

Un dispozitiv special permite programarea opririi 
hotei.

Hota continuă să curețe aerul o perioadă 
prestabilită de timp, apoi se oprește automat.

Modul ”Confort” creează o circulație continuă a 
aerului în cameră timp de 24 de ore pe zi.

Evacuarea aerului și recircularea

Toate hotele Smeg permit adaptarea lor la particularitățile bucătăriei în 
care sunt montate.

PROCESUL DE EVACUARE A 
AERULUI

Aerul este scos din cameră și evacuat 
către exterior prin coșul de aerisire. 
Modelele performante au o supapă 
de reținere care împiedică aerul să se 
întoarcă în cameră atunci când hota 
nu funcționează.

PROCESUL DE RECIRCULARE A 
AERULUI

Aerul din cameră este curățat de filtre 
speciale cu carbon activ și este repus 
în circulație.

TEHNOLOGIE ÎNALTĂ

Gama Smeg de electrocasnice a fost extinsă prin adăugarea 
hotelor încorporabile KSEG90H-1, KSEG120X1 și KSEG54X-1  cu 
un nou sistem de aspirație. 

Aerul este absorbit pe întreg perimetrul hotei și astfel 
eficiența depunerii grăsimilor pe filtrele de grăsime 
crește semnificativ, iar nivelul de zgomot se reduce.
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KSEIV97X2

Hotă tip insulă, 90 cm, sticlă și inox

ASPECT ȘI CONTROL
Inox + sticlă
Butoane electronice
Bec cu halogen (4 x 20 W)

FUNCȚII/OPȚIUNI
1 motor
Putere maximă: 760 m³/h
3 viteze + mod intensiv (10 min.)
Nivel zgomot (la viteza 1): 54 dB(A)
2 filtre grăsime din aluminiu
Diametru tub evacuare: 150 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 420 W
Putere motor: 340 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

ACCESORII (comandate separat)
KITFC161 –filtru cărbune

KIV90X-1

Hotă tip insulă, 89,8 cm, inox, sticlă

ASPECT ȘI CONTROL
Inox, sticlă
Buton electronic
Bec cu halogen (4 x 20 W)
  

FUNCȚII/OPȚIUNI
Putere maximă: 660 m³/h
3 viteze + mod intensiv
Nivel zgomot (la viteza 1): 45 dB(A)
2 filtre grăsime din aluminiu
Diametru tub evacuare: 150 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 330 W
Putere motor: 250 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

ACCESORII (comandate separat)
KITFC161 –filtru cărbune

KSIV960X1

Hotă tip insulă, 100 cm, inox + sticlă

ASPECT ȘI CONTROL
Inox + sticlă
Buton electronic
Bec cu halogen (4 x 20 W)

FUNCȚII/OPȚIUNI
1 motor
Putere maximă: 660 m³/h
3 viteze + mod intensiv (10 min.)
Nivel zgomot (la viteza 1): 45 dB(A)
2 filtre grăsime din aluminiu
Diametru tub evacuare: 150 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 280 W
Putere motor: 250 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

ACCESORII (comandate separat)
KITFC900 –filtru cărbune

KIR37X

Hotă tip insulă, 37 cm, inox

ASPECT ȘI CONTROL
Inox 
Comandă electronică (butoane)
Bec cu halogen (2 x 20 W)

FUNCȚII/OPȚIUNI
1 motor
Putere maximă: 750 m³/h
3 viteze + mod intensiv (10 min.)
Nivel zgomot (la viteza 1): 50 dB(A)
1 filtru grăsime din aluminiu
Diametru tub evacuare: 150 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 380 W
Putere motor: 340 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz

ACCESORII (comandate separat)
KITFC161 –filtru cărbune

KCI19P

Hotă tip insulă, 90 cm, crem

ASPECT ȘI CONTROL
Crem
Accesoriile (logo + șine laterale) sunt comandate separat
Butoane rotative 
Bec cu halogen (4 x 20 W)

FUNCȚII/OPȚIUNI
Putere maximă: 751 m³/h
4 viteze 
Nivel zgomot (la viteza 1): 51 dB(A)
3 filtre grăsime din aluminiu
Diametru tub evacuare: 150 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 290 W
Putere motor: 210 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz

ACCESORII (comandate separat)
KITKCO - set de accesorii, alamă (șine laterale + logo)
KITKCS - set de accesorii, argintiu patinat (șine laterale + logo)
KITKCX - set de accesorii, argintiu (șine laterale + logo)
FLT6 - filtru cărbune

Sunt de asemenea disponibile

KCI19A 
antracit 
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KCVR9NE

Hotă de perete, 90 cm, inox, sticlă neagră

ASPECT ȘI CONTROL
Inox, sticlă neagră 
Touch Control
Afișaj
Bec cu halogen (2 x 20 W)

FUNCȚII/OPȚIUNI
Aspirație perimetrală
Putere maximă: 770 m³/h
3 viteze + mod intensiv (10 min.)
Oprire automată (30 min.)
Indicator saturație filtru cărbune
Nivel zgomot (la viteza 1): 45 dB(A)
1 filtru grăsime din inox
Diametru tub evacuare: 150 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 400 W
Putere motor: 440 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

ACCESORII (comandate separat)
KITFC906 – filtru cărbune

Sunt de asemenea disponibile

KTS75C

Linea     
Hotă de perete, 75,6 cm, sticlă Stopsol, inox

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă Stopsol + inox 
Comandă electronică
Bec cu halogen (3 x 20 W)

FUNCȚII/OPȚIUNI
Putere maximă: 621 m³/h
3 viteze + mod intensiv
Nivel zgomot (la viteza 1): 45 dB(A)
Aspirație perimetrală
Oprire automată (10 min.)
Indicator saturație filtru cărbune
1 filtru grăsime din inox
Diametru tub evacuare: 150 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 240 W
Putere motor: 200 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

ACCESORII (comandate separat)
KITFC906 – filtru cărbune

Sunt de asemenea disponibile
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KCVB9B 
sticlă albă

KTS75BC 
sticlă albă + inox

KCVB9SG 
sticlă Stopsol

KTS75NC 
sticlă neagră + inox

KTS75 
sticlă Stopsol, inox, fără 
capac tub de evacuare

KMN75AB

Newson 
Hotă de perete, 75 cm, sticlă albă mată, inox

ASPECT ȘI CONTROL
Sticlă albă mată + inox 
Touch Control
Afișaj LED
Bec cu halogen (2 x 20 W)

FUNCȚII/OPȚIUNI
Putere maximă: 880 m³/h
3 viteze + mod intensiv
Nivel zgomot (la viteza 1): 47 dB(A)
Oprire automată (30 min.)
Aspirație perimetrală
funcție 24h 
Oprire automată
2 filtre grăsime din inox
Diametru tub evacuare: 150 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 380 W
Putere motor: 340 W
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 13 A
Frecvență: 50/60 Hz

ACCESORII (comandate separat)
KITFC152 – filtru cărbune
RCKF – Telecomandă

Sunt de asemenea disponibile

KMN75AN 
sticlă mată neagră, inox 

KMN75X 
inox
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KFV62DN 

Hotă de perete, 59,8 cm, inox, sticlă neagră

ASPECT ȘI CONTROL
Inox + sticlă neagră
Comandă electronică (butoane)
Bec cu halogen (2 x 20 W)

FUNCȚII/OPȚIUNI
Putere maximă: 650 m³/h
3 viteze
Nivel zgomot (la viteza 1): 45 dB(A)
1 filtru grăsime din aluminiu
Diametru tub evacuare: 150 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 290 W
Putere motor: 250 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

ACCESORII (comandate separat)
KITFC161 – filtru cărbune

Sunt de asemenea disponibile

KV90X-1 

Hotă de perete, 90 cm, inox, sticlă

ASPECT ȘI CONTROL
Inox + sticlă
Comandă electronică 
Bec cu halogen (2 x 20 W)

FUNCȚII/OPȚIUNI
Putere maximă: 660 m³/h
3 viteze + mod intensiv (10 min.)
Nivel zgomot (la viteza 1): 45 dB(A)
2 filtre grăsime din aluminiu
Diametru tub evacuare: 150 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 290 W
Putere motor: 250 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

ACCESORII (comandate separat)
KITFC161 – filtru cărbune

KS9600XL1

Hotă de perete, 90 cm, inox  

ASPECT ȘI CONTROL
Inox 
Comandă electronică
Bec cu halogen (2 x 20 W)

FUNCȚII/OPȚIUNI
Putere maximă: 800 m³/h
3 viteze + mod intensiv (10 min.)
Nivel zgomot (la viteza 1): 51 dB(A)
Oprire automată (10 min.)
3 filtre grăsime din aluminiu
Diametru tub evacuare: 150 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 290 W
Putere motor: 250 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

ACCESORII (comandate separat)
FLT4 – filtru cărbune

K90X 

Hotă de perete, 90 cm, inox

ASPECT ȘI CONTROL
Inox 
Comandă electronică 
Bec cu halogen (2 x 20 W)

FUNCȚII/OPȚIUNI
Putere maximă: 710 m³/h
3 viteze + mod intensiv
Nivel zgomot (la viteza 1): 48 dB(A)
3 filtre grăsime din inox
Diametru tub evacuare: 150 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 310 W
Putere motor: 250 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

ACCESORII (comandate separat)
KITFC161 – filtru cărbune

KSE91X-1 

Hotă de perete, 90 cm, inox

ASPECT ȘI CONTROL
Inox periat
Comandă electronică (butoane)
Bec cu halogen (2 x 20 W)

FUNCȚII/OPȚIUNI
Putere maximă: 440 m³/h
3 viteze 
Nivel zgomot (la viteza 1): 44 dB(A)
3 filtre grăsime din aluminiu
Diametru tub evacuare: 150 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 155 W
Putere motor: 115 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

ACCESORII (comandate separat)
KITD4C – filtru cărbune
KITK61D –ramă pentru filtrul cărbune (se comandă numai la 
prima comandă de filtre cărbune)

Sunt de asemenea disponibile 

KFV62D 
inox, sticlă

KFV62DB 
inox, sticlă albă

KSE61X-1 
inox periat, 60 cm

KSE71X-1 
inox periat, 70cm

KFV92D 

Hotă de perete, 89,8 cm, inox, sticlă

ASPECT ȘI CONTROL
Inox periat + sticlă
Comandă electronică (butoane)
Bec cu halogen (2 x 20 W)

FUNCȚII/OPȚIUNI
Putere maximă: 650 m³/h
3 viteze
Nivel zgomot (la viteza 1): 45 dB(A)
1 filtru grăsime din aluminiu
Diametru tub evacuare: 150 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 290 W
Putere motor: 250 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

ACCESORII (comandate separat)
KITFC161 – filtru cărbune

Sunt de asemenea disponibile

KFV92DN 
inox, sticlă neagră
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KD90RW-2 

Classica 
Hotă de perete, 90 cm, Roșu vin

ASPECT ȘI CONTROL
Roșu vin
Butoane rotative Classica
Bec cu halogen (2 x 20 W)

FUNCȚII/OPȚIUNI
Putere maximă: 720 m³/h
3 viteze + mod intensiv
Nivel zgomot (la viteza 1): 42 dB(A)
3 filtre grăsime din inox
Diametru tub evacuare: 150 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 240 W
Putere motor: 200 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

ACCESORII (comandate separat)
 FLTK-1 – filtru cărbune

 
Sunt de asemenea disponibile    

KD100N-2 

Classica 
Hotă de perete, 100 cm, negru

ASPECT ȘI CONTROL
Negru 
Butoane rotative Classica
Bec cu halogen (2 x 20 W)

FUNCȚII/OPȚIUNI
Putere maximă: 765 m³/h
4 viteze 
Nivel zgomot (la viteza 1): 41 dB(A)
3 filtre grăsime din inox
Diametru tub evacuare: 150 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 240 W
Putere motor: 200 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

ACCESORII (comandate separat)
 FLTK-1 – filtru cărbune

 
Sunt de asemenea disponibile

KD120X-2 

Classica 
Hotă de perete, 120 cm, inox

ASPECT ȘI CONTROL
Inox 
Butoane rotative Classica
Bec cu halogen (2 x 20 W)

FUNCȚII/OPȚIUNI
Putere maximă: 770 m³/h
4 viteze 
Nivel zgomot (la viteza 1): 43 dB(A)
4 filtre grăsime din inox
Diametru tub evacuare: 150 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 240 W
Putere motor: 200 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

ACCESORII (comandate separat)
 FLTK-1 – filtru cărbune

KD150X-2 

Classica 
Hotă de perete, 150 cm, inox

ASPECT ȘI CONTROL
Inox 
Butoane rotative Classica
Bec cu halogen (4 x 20 W)

FUNCȚII/OPȚIUNI
Putere maximă: 770 m³/h
4 viteze 
2 motoare
Nivel zgomot (la viteza 1): 49 dB(A)
5 filtre grăsime din inox
Diametru tub evacuare: 150 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 500 W
Putere motor: 2 x 210 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

ACCESORII (comandate separat)
FLTK-1 – filtru cărbune

KD90N-2 
negru, butoane rotative 
argintii

KD100X-2 
inox, butoane rotative 
argintii

KD90X-2 
inox, butoane rotative 
argintii

KD9X-1 

Hotă de perete, 90 cm, inox 

ASPECT ȘI CONTROL
Inox
Butoane glisante
Iluminare - 1 bec (40W)

FUNCȚII/OPȚIUNI
Putere maximă: 400 m³/h
3 viteze 
Nivel zgomot (la viteza 1): 52 dB(A)
1 filtru grăsime din aluminiu
Diametru tub evacuare: 150 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 165 W
Putere motor: 125 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

ACCESORII (comandate separat)
KITFC155 – filtru cărbune

 
Sunt de asemenea disponibile

KD6X-1 
inox, 60cm
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KSE951X3

Hotă de perete, 90 cm, inox, sticlă neagră 

ASPECT ȘI CONTROL
Inox, sticlă neagră 
Touch Control
Afișaj LED, indicatoare roșii
Bec cu halogen (2 x 20 W)

FUNCȚII/OPȚIUNI
Putere maximă: 780 m³/h
3 viteze + mod intensiv (10 min.)
Oprire automată 
Nivel zgomot (la viteza 1): 54 dB(A)
3 filtre grăsime din inox
Diametru tub evacuare: 150 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 380 W
Putere motor: 340 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

ACCESORII (comandate separat)
KITFC161 – filtru cărbune

KSE912X3

Hotă de perete, 90 cm, inox, sticlă argintie

ASPECT ȘI CONTROL
Inox, sticlă argintie 
Touch Control
Afișaj LED, indicatoare roșii
Bec cu halogen (2 x 20 W)

FUNCȚII/OPȚIUNI
Putere maximă: 780 m³/h
3 viteze + mod intensiv (10 min.)
Oprire automată 
Nivel zgomot (la viteza 1): 54 dB(A)
3 filtre grăsime din inox
Diametru tub evacuare: 150 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 380 W
Putere motor: 340 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

ACCESORII (comandate separat)
KITFC161 – filtru cărbune

Sunt de asemenea disponibile

KSE912NX3 
inox, sticlă neagră
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KC19P

Cortina
Hotă de perete decorativă, 89,5 cm, crem

ASPECT ȘI CONTROL
Crem, polimer termoformat
Accesoriile (logo + șine laterale) sunt comandate separat
Butoane rotative 
Bec cu halogen (2 x 20 W)

FUNCȚII/OPȚIUNI
Putere maximă: 751 m³/h
4 viteze
Nivel zgomot (la viteza 1): 51 dB(A)
3 filtre grăsime din aluminiu
Diametru tub evacuare: 150 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 300 W
Putere motor: 260 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

ACCESORII (comandate separat)
KITKCO – set de accesorii, alamă (șine laterale + logo)
KITKCS - set de accesorii, argintiu antichizat (șine laterale + logo)
KITKCX - set de accesorii, argintiu (șine laterale + logo)
FLT5 – filtru cărbune

Sunt de asemenea disponibile

KC90AX 

Cortina 
Hotă de perete, 90 cm, antracit, butoane rotative 
argintii

ASPECT ȘI CONTROL
Antracit 
Butoane rotative argintii
Butoane rotative
Bec cu halogen (2 x 20 W)

FUNCȚII/OPȚIUNI
Putere maximă: 700 m³/h
3 viteze 
Nivel zgomot (la viteza 1): 44 dB(A)
3 filtre grăsime din inox
Diametru tub evacuare: 150 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 290 W
Putere motor: 250 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

ACCESORII (comandate separat)
KITFC152 – filtru cărbune

 
Sunt de asemenea disponibile

KC19A 
antracit

Set de accesorii 
comandate separat 

KC19B-2 
alb

Set de accesorii inclus: 
argintiu antic

KC19RA-2 
cupru

Set de accesorii inclus: 
cupru

KC90AO 
antracit, butoane rotative 
alamă

KC90PX 
crem, butoane rotative 
argintii

KC19RW-2 
Roșu vin

Set de accesorii inclus: 
crom

KC19OT-2 
alamă

Set de accesorii inclus: 
alama

KC90PO 
crem, butoane rotative alamă
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KCL900PO

Cortina 
Hotă de perete, 90 cm, crem, butoane rotative de 
alamă

ASPECT ȘI CONTROL
Crem
Butoane rotative alamă
Ramă de lemn (comandată separat)
Butoane rotative
Bec cu halogen (2 x 20 W)

FUNCȚII/OPȚIUNI
Putere maximă: 800 m³/h
4 viteze 
Nivel zgomot (la viteza 1): 51 dB(A)
3 filtre grăsime din inox
Diametru tub evacuare: 150 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 250 W
Putere motor: 210 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

ACCESORII (comandate separat)
FLT6 – filtru cărbune

KCM900PO

Cortina 
Hotă de perete, 90 cm, crem, butoane rotative de 
alamă

ASPECT ȘI CONTROL
Crem
Butoane rotative alamă
Butoane rotative
Bec cu halogen (2 x 20 W)

FUNCȚII/OPȚIUNI
Putere maximă: 800 m³/h
4 viteze 
Nivel zgomot (la viteza 1): 51 dB(A)
3 filtre grăsime din inox
Diametru tub evacuare: 150 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 250 W
Putere motor: 210 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

ACCESORII (comandate separat)
FLT6 – filtru cărbune
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KSE59PO

Coloniale 
Hotă de perete, 60 cm, crem, butoane rotative de 
alamă

ASPECT ȘI CONTROL
Crem
Butoane rotative alamă
Butoane rotative
Bec cu halogen (2 x 20 W)

FUNCȚII/OPȚIUNI
Putere maximă: 800 m³/h
4 viteze 
Nivel zgomot (la viteza 1): 51 dB(A)
2 filtre grăsime din inox
Diametru tub evacuare: 150 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 250 W
Putere motor: 210 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

ACCESORII (comandate separat)
FLT6 – filtru cărbune

Sunt de asemenea disponibile

KSED65P9

Coloniale        
Hotă de perete, 60 cm, crem

ASPECT ȘI CONTROL
Crem
Butoane glisante
Iluminare – 2 becuri (28 W fiecare)

FUNCȚII/OPȚIUNI
Putere maximă: 646 m³/h
3 viteze 
Nivel zgomot (la viteza 1): 50 dB(A)
3 filtre grăsime din aluminiu
Diametru tub evacuare: 120 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 256 W
Putere motor: 200 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

ACCESORII (comandate separat)
FLT2 – filtru cărbune

M
O

N
TA

R
E 

P
E 

P
ER

E
TE

M
O

N
TA

R
E 

P
E 

P
ER

E
TE

KSE89RA2 

Coloniale 
Hotă de perete, 90 cm, cupru, butoane rotative de 
cupru

ASPECT ȘI CONTROL
Cupru
Butoane rotative de cupru
Butoane rotative
Bec cu halogen (2 x 20 W)

FUNCȚII/OPȚIUNI
Putere maximă: 766 m³/h
4 viteze 
Nivel zgomot (la viteza 1): 48 dB(A)
3 filtre grăsime din inox
Diametru tub evacuare: 120 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 290 W
Putere motor: 250 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

ACCESORII (comandate separat)
FLT2 – filtru cărbune

 
Sunt de asemenea disponibile

KSE86PO9 

Coloniale 
Hotă de perete, 62 cm, crem, butoane rotative de 
alamă

ASPECT ȘI CONTROL
Crem
Butoane rotative de alamă
Butoane rotative
Iluminare 2 becuri x 20 W)

FUNCȚII/OPȚIUNI
Putere maximă: 345 m³/h
3 viteze 
Nivel zgomot (la viteza 1): 45 dB(A)
1 filtru grăsime din inox
Diametru tub evacuare: 120 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 275 W
Putere motor: 235 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

ACCESORII (comandate separat)
FLT2 – filtru cărbune

 
Sunt de asemenea disponibile

KSED95P9 

Coloniale        
Hotă de perete, 90 cm, crem

ASPECT ȘI CONTROL
Crem
Butoane glisante
Iluminare – 2 becuri (20 W fiecare)

FUNCȚII/OPȚIUNI
Putere maximă: 535 m³/h
3 viteze 
Nivel zgomot (la viteza 1): 50 dB(A)
3 filtre grăsime din aluminiu
Diametru tub evacuare: 120 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 240 W
Putere motor: 200 W
Putere becuri: 20 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

ACCESORII (comandate separat)
FLT2 – filtru cărbune

KSE89A2 
antracit, butoane rotative aurii

KSE59A 
antracit, butoane rotative aurii

KSE59P 
crem, butoane rotative aurii

KSE89PO9 
crem, butoane rotative alamă

KA1VP9 
crem, butoane rotative argintii

KSE86AO 
antracit, butoane 
rotative alamă

KSE89P9 
crem, butoane rotative aurii

KSE59AO 
antracit, butoane rotative alamă

KSE89AO9 
antracit, butoane rotative alamă

KA1VA2 
antracit, butoane rotative argintii

KSE66A 

Coloniale
Hotă de perete, 60 cm, antracit, butoane rotative 
aurii

ASPECT ȘI CONTROL
Antracit
Butoane rotative aurii
Butoane electronice
Iluminare – 2 becuri (20 W fiecare)

FUNCȚII/OPȚIUNI
Putere maximă: 440 m³/h
3 viteze 
Nivel zgomot (la viteza 1): 40 dB(A)
1 filtru grăsime din aluminiu
Diametru tub evacuare: 120 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 165 W
Putere motor: 125 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

ACCESORII (comandate separat)
KITD4C – filtru cărbune
KITK66D – ramă pentru filtrul cărbune (se comandă numai la 
prima comandă de filtre cărbune)

Sunt de asemenea disponibile
KSE66P9 
crem, butoane rotative aurii
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KT110P 

Hotă de perete, 110 cm, crem

ASPECT ȘI CONTROL
Crem
Comandă electronică (butoane)
Bec cu halogen (2 x 20 W)

FUNCȚII/OPȚIUNI
Putere maximă: 760 m³/h
3 viteze
Nivel zgomot (la viteza 1): 41 dB(A)
4 filtre grăsime din aluminiu
Diametru tub evacuare: 150 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 250 W
Putere motor: 210 W
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 13 A
Frecvență: 50/60 Hz

ACCESORII (comandate separat)
FLT6 – filtru cărbune

Sunt de asemenea disponibile

KT90BL

Hotă de perete, 90 cm, negru

ASPECT ȘI CONTROL
Negru
Comandă electronică (butoane)
Bec cu halogen (2 x 20 W)

FUNCȚII/OPȚIUNI
Putere maximă: 760 m³/h
3 viteze
Nivel zgomot (la viteza 1): 41 dB(A)
3 filtre grăsime din aluminiu
Diametru tub evacuare: 150 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 250 W
Putere motor: 210 W
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 13 A
Frecvență: 50/60 Hz

ACCESORII (comandate separat)
FLT6 – filtru cărbune

Sunt de asemenea disponibile

KT110BL 
negru

KT90P 
crem                  

KT110S 
argintiu
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KSET61 

Hotă încorporabilă, 60 cm, argintie

ASPECT ȘI CONTROL
Argintiu
Ecran plat retractabil
Butoane electromecanice
Bec cu halogen (2 x 40 W)

FUNCȚII/OPȚIUNI
Putere maximă: 330 m³/h
2 viteze 
Nivel zgomot (la viteza 1): 45 dB(A)
2 filtre grăsime din aluminiu
Diametru tub evacuare: 130 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 240 W
Putere motor: 160 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

ACCESORII (comandate separat)
 KITC3C – filtru cărbune

KSEG120X1 

Hotă încorporabilă, 120 cm, inox

ASPECT ȘI CONTROL
Inox 
Butoane electronice
RCKF – Telecomandă
Bec cu halogen (3 x 20 W)

FUNCȚII/OPȚIUNI
Putere maximă: 880 m³/h
Aspirație perimetrală
3 viteze + mod intensiv
Nivel zgomot (la viteza 1): 47 dB(A)
6 filtre grăsime din inox
Diametru tub evacuare: 150 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 400 W
Putere motor: 340 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

ACCESORII (comandate separat)
 KITFC152 – filtru cărbune

 
Sunt de asemenea disponibile

KSEG73X 

Hotă încorporabilă, 73 cm, inox

ASPECT ȘI CONTROL
Inox 
Butoane electronice
Bec cu halogen (2 x 20 W)

FUNCȚII/OPȚIUNI
Putere maximă: 329 m³/h
3 viteze 
Nivel zgomot (la viteza 1): 42 dB(A)
2 filtre grăsime din aluminiu
Diametru tub evacuare: 130 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 240 W
Putere motor: 160 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

ACCESORII (comandate separat)
 KITC3C – filtru cărbune

 
Sunt de asemenea disponibile

KSEG90X-1 
90 cm lățime, 4 filtre grăsime

KSEG55X 
55 cm lățime
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KQ45X-1 

Hotă de perete, 45 cm, inox

ASPECT ȘI CONTROL
Inox 
Comandă electronică 
Bec cu halogen (2 x 20 W)

FUNCȚII/OPȚIUNI
Putere maximă: 675 m³/h
3 viteze + mod intensiv 
Nivel zgomot (la viteza 1): 43 dB(A)
1 filtru grăsime din inox
Diametru tub evacuare: 150 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 290 W
Putere motor: 250 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

ACCESORII (comandate separat)
 KITFC152 – filtru cărbune

KR37X-1 

Hotă de perete, 37 cm, inox

ASPECT ȘI CONTROL
Inox 
Comandă electronică 
Bec cu halogen (2 x 20 W)

FUNCȚII/OPȚIUNI
Putere maximă: 590 m³/h
3 viteze + mod intensiv 
Nivel zgomot (la viteza 1): 47 dB(A)
1 filtru grăsime din aluminiu
Diametru tub evacuare: 150 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 290 W
Putere motor: 250 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

ACCESORII (comandate separat)
 KITFC161 – filtru cărbune

KSET910X 

Hotă încorporabilă, 90 cm, inox

ASPECT ȘI CONTROL
Inox 
Ecran plat retractabil
Butoane electromecanice
Bec cu halogen (2 x 20 W)

FUNCȚII/OPȚIUNI
Putere maximă: 427 m³/h
3 viteze 
Nivel zgomot (la viteza 1): 27 dB(A)
2 filtre grăsime din aluminiu
Diametru tub evacuare: 130 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 300 W
Putere motor: 240 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

ACCESORII (comandate separat)
 KITC3R – filtru cărbune

 
Sunt de asemenea disponibile

KSET610X           
lățime 60 cm, 2 filtre anti-grăsime
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KSET66 

Hotă încorporabilă, 60 cm, inox 

ASPECT ȘI CONTROL
Argintiu
Ecran plat retractabil
Panou frontal din inox
Butoane electromecanice
Bec cu halogen (2 x 20 W)

FUNCȚII/OPȚIUNI
Putere maximă: 620 m³/h
3 viteze 
Nivel zgomot (la viteza 1): 45 dB(A)
2 filtre grăsime din aluminiu
Diametru tub evacuare: 150 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 245 W
Putere motor: 205 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

ACCESORII (comandate separat)
KITFC152– filtru cărbune

KDD90VX 

Hotă încorporabilă, 90 cm, inox, sticlă

ASPECT ȘI CONTROL
Inox + sticlă neagră
Touch control
Iluminare: LED

FUNCȚII/OPȚIUNI
Putere maximă: 750 m³/h
4 viteze 
Nivel zgomot (la viteza 1): 39 dB(A)
2 filtre grăsime din aluminiu
Diametru tub evacuare: 150 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 275 W
Putere motor: 275 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz
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KSEG7X 

Hotă încorporabilă, 70,2 cm, inox

ASPECT ȘI CONTROL
Inox
Butoane glisante
Iluminare – 2 becuri (40 W fiecare)

FUNCȚII/OPȚIUNI
Putere maximă: 580 m³/h
3 viteze 
Nivel zgomot (la viteza 1): 52 dB(A)
2 filtre grăsime din aluminiu
Diametru tub evacuare: 150 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 285 W
Putere motor: 205 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

ACCESORII (comandate separat)
KITFC142 – filtru cărbune

 
Sunt de asemenea disponibile

KSEG7-1 

Hotă încorporabilă, 70,2 cm, inox

ASPECT ȘI CONTROL
Inox 
Butoane electronice
Iluminare – 2 becuri (28 W fiecare)

FUNCȚII/OPȚIUNI
Putere maximă: 300 m³/h
3 viteze 
Nivel zgomot (la viteza 1): 51 dB(A)
1 filtru grăsime metalic multistrat
Diametru tub evacuare: 150 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 181 W
Putere motor: 125 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

ACCESORII (comandate separat)
KITFC155 – filtru cărbune

 
Sunt de asemenea disponibile

KSEG54X-1 

Hotă încorporabilă, 54 cm, inox

ASPECT ȘI CONTROL
Inox 
Butoane electronice
Bec cu halogen (2 x 20 W)

FUNCȚII/OPȚIUNI
Putere maximă: 630 m³/h
Aspirație perimetrală
4 viteze + mod intensiv
Nivel zgomot (la viteza 1): 46 dB(A)
1 filtru grăsime din aluminiu
Diametru tub evacuare: 150 mm

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 290 W
Putere motor: 250 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

ACCESORII (comandate separat)
KITFC161 – filtru cărbune
RCKF – Telecomandă

Sunt de asemenea disponibile

KSEG5X 
52,2 cm lățime

KSEG5-1 
52,2 cm lățime

KSEG77X-1 
77 cm lățime
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OPERA VICTORIA CORTINA COLONIALE CLASSICA

Cuptoare multifuncționale ventilate: la aceste 
cuptoare, căldura care vine de sus și de jos este 
distribuită uniform de către convectorul intern. Se pot 
găti astfel simultan mai multe feluri de mâncare pe 

nivele diferite fără ca gusturile și aromele să se amestece.

Emailul EVER CLEAN cu care este acoperit întreg 
interiorul cuptorului este un email special cu pori 
de mici dimensiuni, la care grăsimile nu aderă cu 

ușurință. Este de asemenea rezistent la mai mulți acizi de uz 
casnic.

La majoritatea cuptoarelor Smeg, straturile de sticlă 
de pe interiorul ușii sunt ușor de scos, ceea ce 
facilitează semnificativ curățarea cuptorului. 

Sticlă interioară completă

Sticla interioară a ușii 
cuptorului are o suprafață 
foarte fină, fără nici un șurub, 
fiind astfel ușor de curățat, iar 
murdăria nu rămâne blocată 
între margini.

CENTRE DE GĂTIT

SUPERIORITATE RAFINATĂ

Există o gamă largă de unități de gătit Smeg: de la cele cu design modern minimalist la cele luxoase.

Stilul Coloniale. Vor atrage atenția tuturor oaspeților în orice bucătărie.

Obiecte de design care combină stilul cu caracteristici optime. Atunci când sunt combinate cu hote în același stil și panouri 
anti-stropire, unitățile de gătit vor decora orice bucatarie.

GĂTIT UNIFORM

Smeg creează unități de gătit care combină designul și tehnologia într-un stil unic, în care funcționalitatea ocupă un loc special.

Extra volum

Smeg produce cuptoare cu o capacitate interioară mai mare. Centrele de gătit de 90 
cm lățime au volum net de 119 litri care permite folosirea de tăvi de copt late, și două 
ventilatoare care asigură distribuția uniformă a căldurii și permit gătirea unor cantități 
mari de mâncare.

DESIGN INOVATOR

Smeg a acordat întotdeauna atenție funcționalității 
electrocasnicelor sale, iar noile centre de gătit Cortina și 
Victoria nu fac excepție. Designului unic al noilor centre de 
gătit Cortina a fost inspirat de tradiția fierarilor, stilul rafinat 
îmbinându-se cu performanțele tehnologice avansate.

Sursa de inspirație pentru crearea centrelor de gătit Victoria 
a fost găsită în motivele epocii victoriene și în regina 
Victoria însăși.

GAMĂ LARGĂ

În prezent Smeg oferă alternative la centrele de gătit tradiționale din inox. Centrele de gătit sunt disponibile atât din inox cât și în culori (crem, 
antracit, vin roșu, alb).

CUPTOARE DUBLE

Gama de centre de gătit a fost lărgită prin modelele cu două cuptoare independente, dintre care unul are o 
funcție specială ”Pizza”.

Funcția ”Pizza” oferă contact direct între piatra refractară și elementul de încălzire inferior, pizza 
fiind gata în numai 3-5 minute. Această funcție este de asemenea ideală pentru a coace plăcinte, 
legume sau pește în folie.

DESIGN FUNCȚIONAL

Centrele de gătit Smeg pot 
fi montate între dulapurile de 
bucătărie, ca o alternativă la 
aparatele încorporate. O bună 
izolare împotriva căldurii și 
un excelent sistem de răcire 

protejează mobila de efectul temperaturilor înalte.

Sistemul inovator de răcire tangențială ajută 
la protejarea mobilei împotriva supraîncălzirii 
atunci când funcționează unitatea de gătit.

PLITE

Gama Smeg de centre de gătit are modele de plite pe gaz, cu inducție și vitroceramice.

Suporturile de oale din fontă ale plitelor cu gaz sunt rezistente la temperaturi ridicate și 
sunt durabile, în timp ce plitele cu inducție asigură o durată minimă a gătitului.

Față de cele tradiționale, plitele Smeg pe gaz ale centrelor de gătit sunt protejate împotriva scurgerii lichidelor 
peste margini. Suprafața adâncită poate reține până la 4.5 litri de lichid. Astfel, mobila amplasată lângă centrele 
de gătit este protejată de stropirea cu lichide.
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CUPTOARE

Inox Crem Antracit Vin roșu Alb
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A2BL-8

Centru de gătit independent, 100 cm, 2 cuptoare

Cuptor stânga:                                               Cuptor dreapta:    

aspeCt ȘI ControL
Negru
Afișaj VFT
Butoane rotative
Tavă inferioară extractibila

pLItĂ

  
Aprindere automată
Buton gaz
Suporturi din fontă pentru oale
6 arzătoare cu gaz

FunCȚII/opȚIunI/teMperaturĂ 

aCCesorII InCLuse
Suporturi din fontă pentru oale: 3
Inel WOK: 1
Duze GPL pentru gaz G30
Tavă adâncă (40 mm) 1 - cuptor stânga
Tavă (20 mm) cu grătar: 1 - cuptor dreapta/ 1 - cuptor stânga
Grătar: 1 - cuptor dreapta/ 1 - cuptor stânga
Rotisor: 1 - cuptor dreapta
Piatră refractară de pizza: 1 - cuptor dreapta

speCIFICaȚII
Putere nominală: 5,3 kW
Putere grill: 2,8 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 30 A
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

a2-8 
inox

Cuptor stânga
7 funcții de gătit
Alte funcții: decongelare
Programator electronic: timer, oprire automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Control electronic al temperaturii (50 – 260°C)
4 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Izolație parte superioară
Lumină interioară - 1 bec
Ușă interioară detașabilă
Ușă cu 3 straturi de sticlă
Sistem de răcire tangențial

Cuptor dreapta
6 funcții de gătit
Programator electronic: timer, oprire automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Control electronic al temperaturii (50 – 260°C)
4 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Lumină interioară - 1 bec
Ușă interioară detașabilă
Ușă cu 3 straturi de sticlă
Sistem de răcire tangențial

Arzator dreapta spate – 
4,2 kW 
Arzator dreapta față – 3,0 

kW
Arzator central spate – 1,8 kW
Arzator central față – 1,0 kW

Arzator stânga față - 1,8 kW 
Arzator stânga spate – 
4,2 kW

A3-7

Centru de gătit independent, 120 cm, 2 cuptoare

Cuptor stânga:       Cuptor dreapta:    

aspeCt ȘI ControL
Inox 
Afișaj VFT
Butoane rotative
Tavă inferioară extractibila

pLItĂ

  
Aprindere automată
Buton gaz
Suporturi din fontă pentru oale
7 arzătoare cu gaz

FunCȚII/opȚIunI/teMperaturĂ 

aCCesorII InCLuse
Suporturi din fontă pentru oale: 3
Inel WOK: 1
Grătar: 1
Duze GPL pentru gaz G30
Tavă adâncă (40 mm) :1 - cuptor stânga
Tavă (20 mm) cu grătar: 1 - cuptor dreapta/ 1 - cuptor stânga
Grătar: 1 - cuptor dreapta/ 1 - cuptor stânga
Rotisor: 1 - cuptor dreapta/ 1 - cuptor stânga

speCIFICaȚII
Putere nominală: 6,8 kW
Putere grill: 2,8 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 30 A
Frecvență: 50/60 Hz

Arzator dreapta față – 1,05 kW
Arzator spate dreapta - 1,9 kW (pentru cratițe)
Gratar - 1.6 kW
Arzator central față stânga – 1,05 kW

Arzator central spate stânga – 3,0 kW
Arzator stânga față - 4,2 kW 
Arzator stânga spate – 1,8 kW

Cuptor stânga
8 funcții de gătit
Alte funcții: decongelare
Programator electronic: timer, oprire automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Control electronic temperatură (50 – 260°C)
4 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Izolație parte superioară
Lumină interioară - 1 bec
Ușă interioară detașabilă
Ușă cu 3 straturi de sticlă
Sistem de răcire tangențial

Cuptor dreapta
4 funcții de gătit
Control electronic temperatură (50 – 260°C)
4 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Lumină interioară - 1 bec
Ușă interioară detașabilă
Ușă cu 3 straturi de sticlă
Sistem de răcire tangențial

A4BL-8

Centru de gătit independent, 120 cm, 2 cuptoare

Cuptor stânga:       Cuptor dreapta:   

aspeCt ȘI ControL
Negru
Afișaj VFT
Butoane rotative
Tavă inferioară detașabilă

pLItĂ

  
Aprindere automată
Buton gaz
Suporturi din fontă pentru oale
7 arzătoare cu gaz

FunCȚII/opȚIunI/teMperaturĂ 

aCCesorII InCLuse
Suporturi din fontă pentru oale: 3
Inel WOK: 1
Gratar: 1
Duze GPL pentru gaz G30
Tavă adâncă (40 mm) 1 - cuptor stânga
Tavă (20 mm) cu grătar: 1 - cuptor dreapta/ 1 - cuptor stânga
Grătar: 1 - cuptor dreapta/ 1 - cuptor stânga
Ghidaje telescopice cu extragere parțială: 1 - cuptor stânga
Panouri catalitice: 3 - cuptor dreapta/ 3 - cuptor stânga
Rotisor: 1 - cuptor stânga
Piatră refractară de pizza: 1 - cuptor dreapta

speCIFICaȚII
Putere nominală: 7,7 kW
Putere grill: 2,8 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 45 A
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

a4-8 
inox

Arzator spate dreapta - 1,9 kW (pentru cratițe)
Arzator dreapta față – 1,0 kW
Gratar - 1.6 kW
Arzator central față stânga – 1,0 kW

Arzator central spate stânga – 3,0 kW
Arzator stânga față - 4,2 kW 
Arzator stânga spate – 1,8 kW

Cuptor stânga
8 funcții de gătit
Alte funcții: decongelare
Programator electronic: timer, oprire automată
Alarmă sonoră la final gătit
Control electronic temperatură (50 – 260°C)
4 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Izolație parte superioară
Lumină interioară - 1 bec
Ușă interioară detașabilă
Ușă cu 3 straturi de sticlă
Sistem de răcire tangențial

Cuptor dreapta
6 funcții de gătit
Funcție curățare: catalitică
Programator electronic: timer, oprire automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Control electronic temperatură (50 – 260°C)
4 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Lumină interioară - 1 bec
Ușă interioară detașabilă
Ușă cu 3 straturi de sticlă
Sistem de răcire tangențial

A5-8

Centru de gătit independent, 150 cm, 2 cuptoare 

Cuptor stânga:       Cuptor dreapta:   

aspeCt ȘI ControL
Inox
Afișaj VFT
Butoane rotative
Tavă inferioară extractibila

pLItĂ

  
Aprindere automată
Buton gaz
Suporturi din fontă pentru oale
8 arzătoare pe gaz

FunCȚII/opȚIunI/teMperaturĂ 

aCCesorII InCLuse
Suporturi din fontă pentru oale: 4
Inel WOK: 1
Gratar: 1
Duze GPL pentru gaz G30
Tavă adâncă (40 mm) :1 - cuptor dreapta
Tavă (20 mm) cu grătar: 1 - cuptor dreapta/ 2 - cuptor stânga
Grătar: 1 - cuptor dreapta/ 1 - cuptor stânga
Ghidaje telescopice cu extragere parțială: 1 - cuptor dreapta/ 1 - cuptor stânga
Rotisor: 1 - cuptor stânga
Piatră refractară de pizza: 1 - cuptor dreapta

speCIFICaȚII
Putere nominală: 7,7 kW
Putere grill: 2,8 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 45 A
Frecvență: 50/60 Hz

Cuptor stânga
8 funcții de gătit
Alte funcții: decongelare 
Programator electronic: timer, oprire automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Control electronic al temperaturii (50 – 260°C)
4 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Izolație parte superioară
Lumină interioară - 1 bec
Ușă interioară detașabilă
Ușă cu 3 straturi de sticlă
Sistem de răcire tangențial

Cuptor dreapta
8 funcții de gătit
Programator electronic: timer, oprire automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Control electronic al temperaturii (50 – 260°C)
4 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Izolație parte superioară
Lumină interioară - 1 bec
Ușă interioară detașabilă
  Ușă cu 3 straturi de sticlă
Sistem de răcire tangențial
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Dreapta - 4.5 kW
Arzator central spate dreapta - 1,9 kW (pentru 
cratițe)
Arzator dreapta față dreapta – 1,0 kW
Barbecue - 1.6 kW

Arzator central față stânga – 1,0 kW
Arzator central spate stânga – 3,0 kW
Arzator stânga față - 4,2 kW 
Arzator stânga spate – 1,8 kW
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CS19ID-7

Centru de gătit independent, 90 cm

aspeCt ȘI ControL
Inox 
Butoane rotative argintii
Programator analogic
Afișaj VFT
Butoane rotative
Tavă inferioară extractibilă

pLItĂ

5 zone inducție:
Față stânga ø 210 – 2,3 kW (booster 3,2 kW)
Spate stânga ø 145 – 1,4 kW (booster 1,8 kW)
Central ø 180 – 1,85 kW (booster 2,5 kW)
Față dreapta ø 210 – 2,3 kW (booster 3,2 kW)
Spate dreapta ø 145 – 1,4 kW (booster 1,8 kW)
Indicator lipsă vas
Oprire automată 
Indicator căldură reziduală 
Funcție încălzire

FunCȚII/opȚIunI/teMperaturĂ 
9 funcții de gătit
Programator analogic: timer
Alarmă sonoră la final de gătit
Control electronic al temperaturii (50 – 260°C)
4 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Izolație parte superioară
Iluminat interior 
Ușă interioară detașabilă
Ușă cu 3 straturi de sticlă
Sistem de răcire tangențial

aCCesorII InCLuse
Tavă adâncă (40 mm) 1 
Tavă (20 mm) cu grătar: 1
Grătar: 2
Rotisor: 1 

speCIFICaȚII
Putere nominală: 12,6 kW
Putere grill: 2,8 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 56 A
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

SUK62CMX8

Centru de gătit independent, 60 cm, 2 cuptoare

Cuptor superIor        Cuptor InFerIor  

aspeCt ȘI ControL
Inox 
Programator analogic
Afișaj VFT
Butoane rotative
Tavă inferioară detașabilă

pLItĂ

4 zone de gătit Hi-Light:
Spate stânga 1,2 kW ø 147 mm
Față stânga 2,2 kW ø 212 mm
Spate dreapta 2,2 kW, oval ø 170х265 mm 
Față dreapta 1,8 kW ø 182 mm
Indicator căldură reziduală 

FunCȚII/opȚIunI/teMperaturĂ - Cuptor superIor 
1 funcție de gătit
Control electronic al temperaturii (50 – 245°C)
3 nivele de gătit
Rafturi de metal
Izolație parte superioară
Email Ever Clean
Lumină interioară - 1 bec
Ușă interioară detașabilă
Ușă cu 2 straturi de sticlă
Sistem de răcire tangențial

FunCȚII/opȚIunI/teMperaturĂ - Cuptor InFerIor 
4 funcții de gătit
Programator analogic: timer
Alarmă sonoră la final de gătit
Control electronic al temperaturii (50 – 2450х)
4 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Lumină interioară - 1 bec
Ușă interioară detașabilă
Ușă cu 2 straturi de sticlă
Sistem de răcire tangențial

aCCesorII InCLuse
Racletă
Tavă adâncă (40 mm) 1 
Grătar: 2
Rotisor: 2 

speCIFICaȚII
Putere nominală: 12,9 kW
Putere grill: 2,7 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 56 A
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

CS18A-7 

Centru de gătit independent, 90 cm

aspeCt ȘI ControL
Antracit
Butoane rotative argintii
Programator analogic, ceas
Butoane rotative
Tavă inferioară extractibilă

pLItĂ

  
Aprindere automată
Buton gaz
Suporturi din fontă pentru oale
6 arzătoare cu gaz
Arzator stânga față - 4,2 kW
Arzator stânga spate – 3,0 kW
Arzator central spate - 1,9 kW (pentru cratițe)
Arzator central față – 1,0 kW
Arzator dreapta față – 1,8 kW
Arzator dreapta spate – 3,0 kW 

FunCȚII/opȚIunI/teMperaturĂ  
8 funcții de gătit
Funcție curățare: catalitică
Alte funcții: decongelare
Programator analogic: timer, oprire automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Control electronic al temperaturii (50 – 250°C)
4 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Izolație parte superioară
Iluminat interior 
Ușă interioară detașabilă
Ușă cu 3 straturi de sticlă
Sistem de răcire tangențial

aCCesorII InCLuse
Suporturi din fontă pentru oale: 3
Tavă adâncă (40 mm) 1 
Tavă (20 mm) cu grătar: 1
Grătar: 1 
Rotisor: 1 
Duze GPL pentru gaz G30
Inel WOK: 1

speCIFICaȚII
Putere nominală: 2,9 kW
Putere grill: 2,8 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 12 A
Frecvență: 50/60 Hz

CC9GAS 

Cortina
Centru de gătit independent, 90 cm

aspeCt ȘI ControL
Antracit
Butoane rotative argintiu antichizat
Panou posterior inferior cu logo
Programator analogic, ceas
Butoane rotative
Tavă inferioară extractibilă

pLItĂ

  
Aprindere automată
Buton gaz
Suporturi din fontă pentru oale
6 arzătoare cu gaz
Arzator stânga față - 4,2 kW
Arzator stânga spate – 3,0 kW
Arzator central spate - 1,9 kW (pentru cratițe)
Arzator central față – 1,0 kW
Arzator dreapta față – 1,8 kW
Arzator dreapta spate – 3,0 kW 

FunCȚII/opȚIunI/teMperaturĂ 
8 funcții de gătit
Funcție curățare: catalitică
Alte funcții: decongelare
Programator analogic: timer, oprire automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Control electronic al temperaturii (50 – 260°C)
4 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Panouri catalitice: 3
Izolație parte superioară
Iluminat interior 
Ușă interioară detașabilă
Ușă cu 3 straturi de sticlă
Sistem de răcire tangențial

aCCesorII InCLuse
Suporturi din fontă pentru oale: 3
Tavă adâncă (40 mm) 1 
Tavă (20 mm) cu grătar: 1
Grătar: 1 
Rotisor: 1 
Duze GPL pentru gaz G30

speCIFICaȚII
Putere nominală: 2,9 kW
Putere grill: 2,8 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 13 A
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

CS19RW-7

Centru de gătit independent, 90 cm

aspeCt ȘI ControL
Vin roșu
Butoane rotative argintii
Afișaj VFT
Butoane rotative
Tavă inferioară extractibilă

pLItĂ

  
Aprindere automată
Buton gaz
Suporturi din fontă pentru oale
6 arzătoare pe gaz
Arzator stânga față - 4,2 kW
Arzator stânga spate – 3,0 kW
Arzator central spate - 1,9 kW (pentru cratițe)
Arzator central față – 1,0 kW
Arzator dreapta față – 1,8 kW
Arzator dreapta spate – 3,0 kW 

FunCȚII/opȚIunI/teMperaturĂ 
8 funcții de gătit
Funcție curățare: catalitică
Alte funcții: decongelare
Programator analogic: timer, oprire automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Control electronic al temperaturii (50 – 250°C)
4 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Izolație parte superioară
Iluminat interior 
Ușă interioară detașabilă
Ușă cu 3 straturi de sticlă
Sistem de răcire tangențial

aCCesorII InCLuse
Suporturi din fontă pentru oale: 3
Tavă adâncă (40 mm): 1 
Tavă (20 mm) cu grătar: 1
Grătar: 1 
Rotisor: 1 
Duze GPL pentru gaz G30
Inel WOK: 1

speCIFICaȚII
Putere nominală: 2,9 kW
Putere grill: 2,8 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 12 A
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

A1C-7 

Centru de gătit independent, 90 cm

aspeCt ȘI ControL
Inox 
Afișaj VFT
Butoane rotative
Tavă inferioară extraxtibilă

pLItĂ

Sticlă ceramică Suprema
Indicator căldură reziduală 
Încălzire pentru fiecare zonă
Timer oprire automată
Alarmă sonoră la final de gătit
5 zone de gătit Hi-Light:
Arzator față stânga ø 125-215 – 0,7-2,1 kW
Arzator stânga spate ø 155– 1,2 kW 
Arzator central ø 190-290 – 1,4-2,2 kW
Arzator dreapta față ø 215– 2,1 kW 
Arzator dreapta spate ø 155– 1,2 kW

FunCȚII/opȚIunI/teMperaturĂ 
8 funcții de gătit
Funcție curățare: catalitică
Alte funcții: decongelare
Programator analogic: timer, oprire automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Control electronic al temperaturii (50 – 260°C)
5 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Izolație parte superioară
Iluminat interior 
Ușă interioară detașabilă
Ușă cu 3 straturi de sticlă
Sistem de răcire tangențial

aCCesorII InCLuse
Tavă adâncă (40 mm) 1 
Tavă (20 mm) cu grătar: 1
Grătar: 2
Rotisor: 1 
Panouri catalitice:
Racletă

speCIFICaȚII
Putere nominală: 11,7 kW
Putere grill: 2,8 kW
Curent: 50 A
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz
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Cs19Ida-7 
negru

suK62CBL8 
negru

CC9gpX 
crem, butoane 
rotative argintii   

CC9gaX 
antracit, butoane 
rotative argintii   

CC9gpo 
crem, butoane 
rotative alamă   

a1p-9 
crem, butoane 
rotative argintii   

a1-7 
inox, butoane 
rotative argintii   

Cs19a-7 
antracit, 
butoane rotative 
argintii   

Pentru schițe tehnice vezi pagina 200
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TR4110PF 

Centru de gătit independent, 110 cm, 3 cuptoare

primul cuptor: 

al doilea cuptor: 

al treilea cuptor

aspeCt ȘI ControL
Crem
Panou posterior inferior cu logo
Afișaj LED + 5 butoane
Butoane rotative
Tavă inferioară extractibilă

pLItĂ

  
Aprindere automată
Buton gaz
Suporturi din fontă pentru oale
7 arzătoare cu gaz
Arzator stânga – 4,2 kW
Arzator central spate stânga – 3,0 kW
Arzator central față stânga – 1,0 kW
Arzator central spate dreapta – 1,0 kW 
Arzator central dreapta față – 3,0 kW
Arzator dreapta față – 1,0 kW
Arzator dreapta spate – 1,0 kW 

FunCȚII/opȚIunI/teMperaturĂ - prIMuL Cuptor
6 funcții de gătit
Funcție curățare: Aburi 
Alte funcții: absente
Programator electronic: timer, timer pornire întârziată, oprire 
automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Control electronic al temperaturii (50 – 260°C)
4 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Izolație parte superioară
Lumină interioară - 1 bec
Ușă interioară detașabilă
Ușă cu 3 straturi de sticlă
Sistem de răcire tangențial

Sunt de asemenea disponibile
tr4110pF  crem       
tr4110BLF negru          
tr4110rWF vin roșu

tr4110ro roz       
tr4110sF argintiu      
tr4110aZ albastru deschis

FunCȚII/opȚIunI/teMperaturĂ - aL doILea Cuptor
5 funcții de gătit
Alte funcții: decongelare
Programator electronic: timer, timer pornire întârziată, oprire 
automată
Alarmă sonoră la final de gătit
Control electronic al temperaturii (50 – 260°C)
4 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Izolație parte superioară
Lumină interioară - 1 bec
Ușă interioară detașabilă
Ușă cu 3 straturi de sticlă
Sistem de răcire tangențial

FunCȚII/opȚIunI/teMperaturĂ - aL treILea 
Cuptor
1 funcție de gătit - grill mare
Alarmă sonoră la final de gătit 
Control electronic al temperaturii (50 – 300°C)
2 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Izolație parte superioară
Lumină interioară - 1 bec
Ușă interioară detașabilă
Ușă cu 3 straturi de sticlă
Sistem de răcire tangențial

aCCesorII InCLuse
Suporturi din fontă pentru oale: 4
Inel din fontă pentru WOK: 1  
Teppan Yaki: 1
Tavă adâncă (40 mm) 2 
Tavă (20 mm) cu grătar: 1
Grătar: 2
Ghidaje telescopice cu extragere parțială: 2

speCIFICaȚII
Putere nominală: 8,4 kW
Putere grill: 2,7 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 38 A
Frecvență: 50/60 Hz

TR4110BLF 

Centru de gatit independent, 110 cm, 3 cuptoare 

tr4110rWF 
vin rosu

tr4110aZ 
albastru deschis

tr4110ro 
roz

tr4110sF 
argintiuV
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TR90BL

Centru de gătit independent, 90x60 cm

aspeCt ȘI ControL
Negru
Design tradițional
Panou posterior inferior cu logo
Afișaj LED + 5 butoane
Butoane rotative
Tavă inferioară extractibilă

pLItĂ

  
Aprindere automată
Buton gaz
Suporturi din fontă pentru oale
5 arzătoare cu gaz
Arzator dreapta față – 1,0 kW
Arzator dreapta spate – 1,8 kW
Arzator central - 5,0 kW
Arzator stânga spate – 1,8 kW 
Arzator stânga față – 2,9 kW

FunCȚII/opȚIunI/teMperaturĂ 
7 funcții de gătit
Funcție curățare: catalitică 
Alte funcții: decongelare
Programator electronic: timer, ora de început și final de gătit
Alarmă sonoră la final de gătit
Control electronic al temperaturii (50 – 260°C)
4 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Lumină interioară - 2 becuri cu halogen
Ușă cu 3 straturi de sticlă 
Ușă interioară ușor de scos
Sistem de răcire tangențial

aCCesorII InCLuse
Suporturi din fontă pentru oale: 4
Inel din fontă pentru WOK: 1  
Tavă adâncă (40 mm) 2 
Rotisor: 1
Grătar: 2
Panouri catalitice

speCIFICaȚII
Putere nominală: 5,0 kW
Putere grill: 2,9 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 22 A
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

tr90p 
crem      
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CO68GMP9

Gama Coloniale
Centru de gătit independent, 60x60 cm

aspeCt ȘI ControL
Crem
Butoane rotative alamă
Programator analogic, ceas
Butoane rotative
Tavă inferioară extractibilă

pLItĂ

    
Aprindere automată
Buton gaz
Suporturi din fontă pentru oale
4 arzătoare cu gaz
Arzator stânga față UR – 3,5 kW
Arzator stânga spate – 1,75 kW
Arzator dreapta față – 1,0 kW
Arzator dreapta spate – 1,75 kW 
Capac negru din sticlă anti zgârieturi

FunCȚII/opȚIunI/teMperaturĂ 
7 funcții de gătit
Funcție curățare: Aburi 
Alte funcții: decongelare
Programator analogic: timer
Alarmă sonoră la final de gătit
Control electronic al temperaturii (40 – 260°C)
5 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Izolație parte superioară
Lumină interioară - 1 bec
Ușă interioară detașabilă
Ușă cu 3 straturi de sticlă
Sistem de răcire tangențial

aCCesorII InCLuse
Suport din fontă pentru cafetieră MOKA: 3
Tavă adâncă (40 mm) 1
Grătar: 2

speCIFICaȚII
Putere nominală: 3,0 kW
Putere grill: 2,7 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 13 A
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile

CO68CMA8

Gama Coloniale
Centru de gătit independent, 60x60 cm

aspeCt ȘI ControL
Antracit 
Butoane rotative alamă
Programator analogic, ceas
Butoane rotative
Tavă inferioară detașabilă

pLItĂ

    
4 zone de gătit Hi-Light:
Spate stânga 1,8 kW ø 147 mm
Față stânga 0,75 – 1,45 kW ø 212 mm
Spate dreapta 1,8 kW oval ø 182 mm 
Față dreapta 1,8 kW ø 147 mm
Indicator căldură reziduală 

FunCȚII/opȚIunI/teMperaturĂ 
7 funcții de gătit
Funcție curățare: Aburi 
Alte funcții: decongelare
Programator analogic: timer
Alarmă sonoră la final de gătit
Control electronic al temperaturii (40 – 260°C)
5 nivele de gătit
Rafturi de metal
Email Ever Clean
Izolație parte superioară
Lumină interioară - 1 bec
Ușă interioară detașabilă
Ușă cu 3 straturi de sticlă
Sistem de răcire tangențial

aCCesorII InCLuse
Racletă 1  
Raft cromat luxos: 1
Ochi pentru grill: 1
Tavă (20mm) 1
Tavă adâncă (40 mm) 1
Ghidaje telescopice cu extragere parțială: 1

speCIFICaȚII
Putere nominală: 10,7 kW
Putere grill: 2,7 kW
Tensiune: 220-240 V
Curent (A): 47 A
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile
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Co68gMa8 
antracit, butoane rotative 
alamă   

Co68CMp9 
crem, butoane rotative 
alamă   
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PERFECȚIUNE TEHNICĂ

TEHNOLOGII AVANSATE

Pe lângă designul caracteristic, inginerii Smeg au dezvoltat soluții tehnologice care oferă un maxim de eficiență energetică și o întreținere ușoară a 
frigiderelor și congelatoarelor.

Frigiderele si congelatoarele Smeg reprezinta solutia optima pentru depozitarea mancarii. Va puteti evidentia propriul stil 
alegand din stiluri variate, materiale, culori si marimi.

SMEG ȘI FIAT

Cooperarea dintre Smeg și Fiat a dus la crearea unui produs în întregime nou - frigiderul 
SMEG500. Acest obiect este unic căci combină un frigider cu capota unui Fiat 500 model 
vechi. Această capodoperă a designului industrial italian este disponibilă în patru culori: 
alb, roșu, albastru și verde. Acest frigider va crea o atmosferă unică în casă și va deveni cu 
siguranță mândria gazdelor.

FRIGIDERE ÎNCORPORABILE

Smeg oferă o gamă largă de frigidere încorporabile în diferite nișe.

Există atât frigidere și congelatoare separate cât și combine frigorifice.

Frigiderul CB30PFNF are o tăviță de gheață încorporată rotativă pentru care nu este 
necesară conectarea frigiderului la o sursă de alimentare cu apă.

Cutia de păstrare a sendviciurilor poate fi scoasă cu ușurință din frigider și luată cu 
dumneavoastră.

ÎNTREȚINERE

Datorită cercetărilor tehnice ale inginerilor Smeg, 

UTLIZARE OPTIMĂ A SPAȚIULUI

Noul frigider cu patru uși FQ60XPE oferă și mai multă flexibilitate pentru 
depozitarea produselor. Noua organizare a spațiului interior al frigiderului 
și congelatorului vor asigura utilizarea optimă a aparatului, iar designul 
caracteristic îl vor face elementul central al bucătăriei.

Dimensiuni raționale
În comparație cu structura standard a frigiderelor Side-by-Side, 
partea de sus a acestui model nu are o compartimentare verticală, 
astfel încât lățimea raftului este de 83 cm, facilitând păstrarea unor 
farfurii sau oale mari.

Compartiment multizone
În funcție de nevoile dumneavoastră, compartimentul Multizone 
poate fi folosit ca frigider sau congelator, este suficient să setați pe 
afișajul electronic temperatura necesară. 

Sistemul inovator de iluminat Active Fresh Blue Light din sertarele 
din zona de alimente proaspete mărește durata de viață a fructelor și 
legumelor în frigider, păstrând în același timp vitaminele din acestea.

Gama Smeg a fost extinsă prin adăugarea frigiderului cu patru uși FQ55FXE cu sertare orizontale ale compartimentului congelatorului și cu un 
frigider cu trei uși FT41BXE cu sertare orizontale ale compartimentului congelatorului.

Clasa de eficiență energetică A++: Electrocasnicele 
Smeg pot economisi cu până la 20% mai multă energie 
decât cele din clasa A, păstrând o eficiență maximă și 
protejând mediul înconjurător.

Full No-Frost previne formarea gheții în compartimentele 
frigiderului și congelatorului. Astfel, nu mai este nevoie 
să dezghețați frigiderul, structura și gustul produselor nu 
se modifică, pachetele nu se lipesc unele de altele și de 

pereții congelatorului.

întreținerea frigiderelor nu necesită mult timp și eforturi. Multe 
modele utilizează materiale antibacteriene care conțin ioni de argint 
ce asigură o igienă la cel mai înalt nivel.

Rafturile din sticlă călită sunt ușor de curățat și au margini care 
împiedică scurgerea lichidelor.

Zona de alimente proaspete este ideală pentru a păstra carne, 
pește, lactate și alte produse perisabile. În compartimentele 
speciale ale frigiderului se păstrează o temperatură constantă de 
la 0 ° C la +3 ° C, la care proprietățile organoleptice ale produselor 

nu se modifică, acestea păstrându-se proaspete mai multe zile.

Funcția ”Vacanță”: această funcție este foarte utilă în cazul în 
care lipsiți o perioadă lungă de acasă, permițându-vă să opriți 
compartimentul frigider și să lăsați congelatorul pornit.

Tratamentul anti-amprentă previne petele și urmele de 
degete pe suprafețele de inox. Toate frigiderele Smeg au 
dezghețare automată a compartimentului frigider.

Toate frigiderele Smeg au decongelare automata a 
frigiderului
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CR3362P1 

Combină frigorifică încorporabilă

CARACTERISTICI GENERALE
Fixare front pe șine glisante
Ușă reversibilă
Capacitate brută 278 l

FRIGIDER
Capacitate netă 201 l
Dezghețare automată
4 rafturi de sticlă reglabile
1 raft de sticlă, fix
2 sertare legume/fructe
Iluminare in  interior
Partea interiora a usii frigiderului:
1 raft pentru sticle
1 raft reglabil cu suporturi
2 rafturi cu capace transparente

CONGELATOR

Dezghețare manuală
Capacitate netă 72 l 
Congelare rapidă
3 sertare
1 tăviță pentru gheață

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 140 W
Consum energie electrică: 230 kW/an
Nivel de zgomot: 37 dB(A)
Clasă climatică: SN-ST
Păstrarea temperaturii  în cazul intreruperii curentului pana la
15 ore
Capacitate congelare: 3 kg/zi
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 1770 x 540 x 545 mm

CR325P1

Combină frigorifică încorporabilă

CARACTERISTICI GENERALE
Fixare front pe șine glisante
Ușă reversibilă
Capacitate totală 284 l
Butoane electronice

FRIGIDER
Capacitate netă 201 l
Ventilator
Dezghețare automată
4 rafturi de sticlă reglabile
1 raft de sticlă, fix
2 sertare legume/fructe
Iluminare in interior
Partea interiora a usii frigiderului:
1 raft pentru sticle
2 rafturi reglabile cu suporturi
1 raft cu 2 compartimente și capace transparente 

CONGELATOR

Dezghețare manuală
Capacitate netă 72 l 
Congelare rapidă
3 sertare

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 140 W
Consum energie electrică: 229 kW/an
Nivel de zgomot: 37 dB(A)
Clasă climatică: SN-ST
Păstrarea temperaturii în cazul intreruperii curenului pana la 
15 ore
Capacitate congelare: 3,5 kg/zi
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 1770 x 540 x 545 mm

CR330AP

Combină frigorifică încorporabilă

CARACTERISTICI GENERALE
Fixare front pe șine glisante
Ușă reversibilă
Capacitate brută 281 l

FRIGIDER
Capacitate netă 214 l
Dezghețare automată
4 rafturi de sticlă reglabile
1 raft de sticlă, fix
2 sertare legume/fructe
1 cutie brânzeturi
Iluminare in interior
Cutie pentru brânză și sendviciuri
Partea interiora a usii frigiderului:
1 raft pentru sticle
2 rafturi reglabile
1 raft cu 2 compartimente și capace transparente
1 suport ouă

CONGELATOR

Dezghețare manuală
Capacitate netă 52 l 
Congelare rapidă
2 sertare
1 compartiment cu capac rabatabil

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 135 W
Consum energie electrică: 274 kW/an
Nivel de zgomot: 39 dB(A)
Clasă climatică: N-T
Păstrarea temperaturii în cazul intreruperii curentului pană la 
15 ore
Capacitate congelare: 6 kg/zi
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 1863 x 540 x 550 mm

CR325PNFZ

Combină frigorifică încorporabilă
No-frost

CARACTERISTICI GENERALE
Fixare front pe șine glisante
Ușă reversibilă
Capacitate totală 282 l
Butoane electronice
Alarmă sonoră pentru creșterea temperaturii
Alarmă sonoră cand ușa e deschisă

FRIGIDER
Capacitate netă 201 l
Ventilator
Zonă alimente proaspete (0 °C) 
Dezghețare automată
3 rafturi de sticlă reglabile
1 raft de sticlă, fix
3 sertare legume/fructe
Iluminare in interior
Partea interiora a usii frigiderului:
2 rafturi pentru sticle
2 rafturi reglabile
1 raft cu 2 compartimente și capace transparente 

CONGELATOR

No-frost
Capacitate netă 63 l 
Congelare rapidă
3 sertare
Tăviță pentru cuburi de gheață

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 160 W
Consum energie electrică: 312 kW/an
Nivel de zgomot: 38 dB(A)
Clasă climatică: SN-T
Păstrarea temperaturii în cazul intreruperii curenului pana la
16 ore
Capacitate congelare: 9 kg/zi
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 1770 x 540 x 545 mm

CR329PZ 

Combină frigorifică încorporabilă

CARACTERISTICI GENERALE
Fixare front pe șine glisante
Ușă reversibilă
Capacitate totală 278 l
Butoane electronice
2 termostate electronice
Alarmă sonoră și indicator cu LED pentru creșterea temperaturii
Zonă alimente proaspete (0 °C)
Funcție ”Vacanță”

FRIGIDER
Capacitate netă 201 l
Ventilator
Dezghețare automată
Zonă alimente proaspete (0 °C)
3 rafturi de sticlă reglabile
1 raft de sticlă, fix
2 sertare legume/fructe
Iluminare in interior
Partea interiora a usii frigiderului:
1 raft pentru sticle
2 rafturi reglabile
1 raft cu 2 compartimente și capace transparente 

CONGELATOR

Dezghețare manuală
Capacitate netă 72 l 
Congelare rapidă
3 sertare
Tăviță pentru cuburi de gheață

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 160 W
Consum energie electrică: 329 kW/an
Nivel de zgomot: 38 dB(A)
Clasă climatică: SN-T
Păstrarea temperaturii în cazul intreruperii curenului pana la 
19 ore
Capacitate congelare: 12 kg/zi
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 1770 x 540 x 540 mm

CR324PNF

Combină frigorifică încorporabilă
No-frost

CARACTERISTICI GENERALE
Fixare front pe șine glisante
Ușă reversibilă
Capacitate totală 282 l
Butoane electronice
Alarmă sonoră pentru creșterea temperaturii

FRIGIDER
Capacitate netă 201 l
Dezghețare automată
Ventilator
Zonă alimente proaspete (0 °C) 
4 rafturi de sticlă reglabile
1 raft de sticlă fix 
2 sertare legume/fructe
Iluminare in interior
Partea interiora a usii frigiderului:
1 raft pentru sticle
2 rafturi reglabile
1 raft cu 2 compartimente și capace transparente

CONGELATOR

No-frost
Capacitate netă 63 l 
Congelare rapidă
3 sertare transparente

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 160 W
Consum energie electrică: 312 kW/an
Nivel de zgomot: 38 dB(A)
Clasă climatică: SN-T
Păstrarea temperaturii în cazul intreruperii curenului pana la 
16 ore
Capacitate congelare: 9 kg/zi
Tensiune: 220-240 V
Frecvenț: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 1770 x 540 x 545 mm
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CR324P1

Combină frigorifică încorporabilă

CARACTERISTICI GENERALE
Fixare front pe șine glisante
Ușă reversibilă
Capacitate totală 284 l
Butoane electronice

FRIGIDER
Capacitate netă 201 l
Dezghețare automată
4 rafturi de sticlă reglabile
1 raft de sticlă fix 
2 sertare legume/fructe
Iluminare in  interior
Partea interiora a usii frigiderului:
1 raft pentru sticle
2 rafturi reglabile
1 raft cu 2 compartimente și capace transparente

CONGELATOR

Dezghețare manuală
Capacitate netă 72 l 
Congelare rapidă
3 sertare

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 140 W
Consum energie electrică: 292 kW/an
Nivel de zgomot: 35 dB(A)
Clasă climatică: SN-ST
Păstrarea temperaturii în cazul intreruperii curenului pana la 
15 ore
Capacitate congelare: 3,5 kg/zi
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 1770 x 540 x 545 mm

CB30PFNF

Combină frigorifică încorporabilă
No-frost

CARACTERISTICI GENERALE
Fixare front pe șine glisante
Ușă reversibilă
Capacitate totală 262 l
Butoane electronice
Alarmă sonoră pentru creșterea temperaturii

FRIGIDER
Capacitate netă 188 l
No-Frost
Zonă alimente proaspete (0 °C)
Airlpus (circulație aer multiflow)
4 rafturi de sticlă reglabile
1 sertar legume/fructe
Iluminare in interior
Cutie pentru brânză și sendviciuri
1 suport ouă
Partea interiora a usii frigiderului:
3 rafturi reglabile cu margine argintie
1 raft reglabil cu capac

CONGELATOR

No-frost
Capacitate netă 60 l 
Congelare rapidă
3 sertare transparente
Tăviță cuburi de gheață

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 160 W
Consum energie electrică: 298 kW/an
Nivel de zgomot: 37 dB(A)
Clasă climatică: N-T
Păstrarea temperaturii în cazul intreruperii curenului pana la 
12 ore
Capacitate congelare: 10 kg/zi
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 1775 x 554 x 560 mm

FR320P

Frigider încorporabil cu o ușă, fără congelator

CARACTERISTICI GENERALE
Fixare front pe șine glisante
Ușă reversibilă
Capacitate totală 320 l
Butoane electromecanice

FRIGIDER
Capacitate netă 303 l
Dezghețare automată
Ventilator
6 rafturi de sticlă reglabile
1 raft fix 
3 sertare legume/fructe
Iluminare in interior
Partea interiora a usii frigiderului:
1 raft pentru sticle
3 rafturi reglabile
1 raft cu capac transparent
1 suport ouă

 

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 110 W
Consum energie electrică: 146 kW/an
Nivel de zgomot: 40 dB(A)
Clasă climatică: N – SN – T
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 1772 x 543 x 550 mm
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VI205PNF

Congelator încorporabil cu o ușă
No-frost

CARACTERISTICI GENERALE
Fixare front pe șine glisante
Ușă reversibilă
Capacitate totală 190 l
Butoane electronice
Alarmă sonoră și indicator cu LED pentru creșterea temperaturii

CONGELATOR

Capacitate netă 190 l
No-frost
Congelare rapidă
5 sertare
2 rafturi cu capace rabatabile

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 90 W
Consum energie electrică: 305 kW/an
Nivel de zgomot: 42 dB(A)
Clasă climatică: SN-T
Păstrarea temperaturii în cazul intreruperii curenului pana la 8 ore
Capacitate congelare: 10 kg/zi
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 1772 x 540 x 560 mm

FL130P

Frigider încorporabil sub blat cu congelator superior 

CARACTERISTICI GENERALE
Fixare stabilă de front
Ușă reversibilă
Capacitate brută 130 l
Butoane electromecanice

FRIGIDER
Capacitate netă 105 l
Dezghețare automată
2 rafturi de sticlă reglabile
1 raft fix
1 sertar legume/fructe
Iluminare in interior
Partea interiora a usii frigiderului:
1 raft pentru sticle
1 raft reglabil
1 suport ouă

CONGELATOR

Capacitate netă 21 l 
Tăviță pentru cuburi de gheață

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 80 W
Consum energie electrică: 189 kW/an
Nivel de zgomot: 41 dB(A)
Clasă climatică: N – ST
Păstrarea temperaturii în cazul intreruperii curenului pana la 
12 ore
Capacitate congelare: 2 kg/zi
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 819÷898 x 597 x 545 mm

FR298AP

Frigider încorporabil cu 2 uși, congelator superior 

CARACTERISTICI GENERALE
Fixare front pe șine glisante
Ușă reversibilă
Capacitate brută 263 l

FRIGIDER
Capacitate netă 211 l
Dezghețare automată
4 rafturi de sticlă reglabile
1 raft fix
2 sertare legume/fructe
1 cutie brânzeturi
Iluminare in interior
Partea interiora a usii frigiderului:
1 raft pentru sticle
2 rafturi reglabile
1 raft cu capac
1 suport ouă

CONGELATOR

Capacitate netă 52 l 
Congelare rapidă
1 raft
Tăviță pentru cuburi de gheață

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 150 W
Consum energie electrică: 253 kW/an
Nivel de zgomot: 39 dB(A)
Clasă climatică: ST
Păstrarea temperaturii în cazul intreruperii curenului pana la 
17 ore
Capacitate congelare: 3,5  kg / zi
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 1644 x 540 x 550 mm

FL144P

Frigider încorporabil sub blat 

CARACTERISTICI GENERALE
Fixare stabilă de front
Ușă reversibilă
Capacitate brută 144 l
Butoane electromecanice

FRIGIDER
Capacitate netă 143 l
Dezghețare automată
3 rafturi de sticlă reglabile
1 raft fix
1 sertar legume/fructe
Iluminare in interior
Partea interiora a usii frigiderului:
1 raft pentru sticle
1 raft reglabil
1 suport ouă

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 70 W
Consum energie electrică: 123 kW/an
Nivel de zgomot: 40 dB(A)
Clasă climatică: SN - N – ST
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 819÷898 x 597 x 545 mm

FR315P

Frigider încorporabil cu o ușă 

CARACTERISTICI GENERALE
Fixare front pe șine glisante
Ușă reversibilă
Capacitate totală 321 l
Butoane electronice

FRIGIDER
Capacitate netă 320 l
Dezghețare automată
Ventilator
6 rafturi de sticlă reglabile
1 raft fix 
2 sertare legume/fructe
Iluminare in interior
Partea interiora a usii frigiderului:
1 raft pentru sticle
3 rafturi reglabile
1 raft cu capac transparent

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 80 W
Consum energie electrică: 153 kW/an
Nivel de zgomot: 37 dB(A)
Clasă climatică: SN – T
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 1770 x 540 x 500 mm

VI100P

Congelator încorporabil sub blat 

CARACTERISTICI GENERALE
Fixare stabilă de front
Ușă reversibilă
Capacitate brută 96 l
Butoane electromecanice

CONGELATOR

Capacitate netă 86 l 
Dezghețare manuală
Alarmă sonoră și indicator cu LED pentru creșterea temperaturii
Congelare rapidă
2 sertare
1 compartiment congelare rapidă

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 90 W
Consum energie electrică: 186 kW/an
Nivel de zgomot: 41 dB(A)
Clasă climatică: SN - N – ST
Păstrarea temperaturii în cazul intreruperii curenului pana la 
17 ore
Capacitate congelare: 8 kg/zi
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 819÷898 x 597 x 545 mm
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FA390X4

Frigider independent, 70 cm
No-frost

CARACTERISTICI GENERALE
Inox
Ușă nereversibilă, balamale pe dreapta
Capacitate totală 397 l
Butoane electronice
Alarmă sonoră pentru creșterea temperaturii

FRIGIDER
Capacitate netă 264 l
No-frost
Ventilator
Zonă alimente proaspete (0 °C)
Funcție Răcire Rapidă
2 rafturi de sticlă reglabile
1 raft cromat sticle 
2 sertare legume/fructe
Iluminare in interior
Cutie pentru brânză și sendviciuri
Partea interiora a usii frigiderului: 
1 raft reglabil
2 rafturi cu capac
1 raft pentru sticle
1 suport ouă

CONGELATOR

Capacitate netă 82 l 
No-frost
Congelare rapidă
3 sertare
2 acumulatori

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 280 W
Consum energie electrică: 327 kW/an
Nivel de zgomot: 43 dB(A)
Clasă climatică: SN – N – ST - T
Păstrarea temperaturii în cazul intreruperii curenului pana la 16 ore
Capacitate congelare: 18 kg/zi
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 1900 x 700 x 630 (cu mâner 682) mm
Lățime cu ușa deschisă la 90° 765 mm (inclusiv mâner)

Sunt de asemenea disponibile

FA55PCIL3

Frigider independent Side-by-Syde, inox
No-frost

CARACTERISTICI GENERALE
Inox 
Capacitate brută 606 l
Butoane electronice
Afișaj LCD
Aparat de gheață (este necesară racordarea la apă)
No-frost
Alarmă sonoră pentru creșterea temperaturii

FRIGIDER
Capacitate netă 358 l
Zonă alimente proaspete (0 °C) cu butoane electronice
Ventilator
3 rafturi de sticlă reglabile
1 raft de sticlă, fix
1 raft cromat sticle 
4 senzori temperatură
Iluminare in interior
Partea interioara a usii frigiderului :
1 raft pentru sticle
3 rafturi reglabile 
1 raft cu capac transparent

CONGELATOR

Capacitate netă 173 l 
No-frost
Congelare rapidă
2 sertare
3 rafturi de sticlă
Aparat de gheață cu racordare la apă
4 senzori temperatură
Partea interioara a usii 
3 rafturi reglabile 
1 raft cu capac, 1 raft pentru sticle

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 280 W
Consum energie electrică: 461 kW/an
Nivel de zgomot: 40 dB(A)
Clasă climatică: N-ST-T
Păstrarea temperaturii în cazul intreruperii curenului pana la 5 ore
Capacitate congelare: 12 kg/zi
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 1775 x 896 x 694 mm
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SBS63XED

Frigider independent Side-by-Side, inox 
antiamprenta

CARACTERISTICI GENERALE
Inox antiamprenta
Capacitate brută 615 l
Control electronic
Display LCD tactil
Ice-Maker (necesară conexiune la apă)

No-frost integral
Alarmă sonoră pentru creșterea temperaturii

FRIGIDER
Capacitate netă 374 l
Funcție ”Vacanță”
3 rafturi de sticlă reglabile
Zonă Extra-Fresh
Lumină albastră Active Fresh
MultiFlow
Ventilator
Ușă frigider:
4 polițe reglabile
Polițe metalice reglabile
Număr polițe pentru sticle : 1
Număr polite metalice pentru sticle : 1
Accesorii: suport ouă

CONGELATOR

 
Capacitate netă 178 l 
No-frost
Congelare rapidă
2 sertare
4 rafturi din sticlă
Luminare internă: LED
Ice-maker:gheață și apă
Ușă congelator:
2 polițe reglabile

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 165 W
Consum energie electrică: 485 kW/an
Clasă energetică: A+
Nivel de zgomot: 43 dB(A)
Clasă climatică: SN - T
Autonomie în caz de pană de curent: 8 ore
Capacitate congelare: 13 kg/zi
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 1820 x 908 x 782 mm

FQ60XP

Frigider independent Side-by-Side cu 4 uși
No-frost

CARACTERISTICI GENERALE
Inox 
Tratament anti-amprentă
Capacitate brută 610 l
Compartiment multizone
Butoane electronice 
No-frost integral
Alarmă sonoră pentru creșterea temperaturii

FRIGIDER
Capacitate netă 385 l (462 l cu Multizone)
Funcție ”Vacanță”
Zonă alimente proaspete (0 °C) 
3 rafturi de sticlă reglabile
1 raft de sticlă fix pentru sticle 
4 compartimente cu control al umidității
2 compartimente Active Fresh Blue Light
Iluminare in interior
Partea interioara a usii frigiderului:
2 rafturi pentru sticle
4 rafturi
2 rafturi cu capac
1 suport ouă

CONGELATOR

 
Capacitate netă 78 l (155 l cu Multizone)
No-frost
Congelare rapidă
5 sertare
1 raft
Aparat manual de gheață

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 200 W
Consum energie electrică: 455 kW/an
Nivel de zgomot: 43 dB(A)
Clasă climatică: SN-T
Păstrarea temperaturii în cazul intreruperii curenului pana la 15 ore
Capacitate congelare: 13 kg/zi
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 1820 x 920 x 720 mm
Adâncime cu tot cu mâner: 765 mm
Lățime cu ușa deschisă la 90° 1140 mm
Lățime pentru utilizare integrală a compartimentului: 1440 mm 
(inclusiv mâner)

SBS63XE

Frigider independent Side-by-Side, inox 
antiamprenta

CARACTERISTICI GENERALE
Inox antiamprenta
Capacitate brută 615 l
Control electronic
Display LCD tactil
No-frost integral
Alarmă sonoră pentru creșterea temperaturii

FRIGIDER
Capacitate netă 374 l
Funcție ”Vacanță”
3 rafturi de sticlă reglabile
Zonă Extra-Fresh
Lumină albastră Active Fresh
MultiFlow
Ventilator
Ușă frigider:
4 polițe reglabile
Polițe metalice reglabile
Număr polițe pentru sticle : 1
Număr polite metalice pentru sticle : 1
Accesorii: suport ouă

CONGELATOR

 
Capacitate netă 178 l 
No-frost
Congelare rapidă
2 sertare
4 rafturi din sticlă
Luminare internă: LED
Ușă congelator:
2 polițe reglabile

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 165 W
Consum energie electrică: 485 kW/an
Clasă energetică: A+
Nivel de zgomot: 43 dB(A)
Clasă climatică: SN - T
Autonomie în caz de pană de curent: 8 ore
Capacitate congelare: 13 kg/zi
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 1820 x 908 x 782 mm

FQ55FXE

Frigider independent cu 3 uși French door 
No-frost

CARACTERISTICI GENERALE
Inox 
Tratament anti-amprentă
Capacitate brută 600 l
Touch Control 
Afișaj digital
No-frost integral
Alarmă sonoră pentru creșterea temperaturii

FRIGIDER
Capacitate netă 396 l 
Zonă alimente proaspete (0 °C) 
Funcție ”Vacanță”
3 rafturi de sticlă reglabile
1 raft de sticlă, fix, pentru sticle 
4 compartimente cu control al umidității
2 compartimente Active Fresh Blue Light
Iluminare in interior
Partea interioara a usii frigiderului:
2 rafturi pentru sticle
4 rafturi
2 rafturi cu capac
1 suport ouă

CONGELATOR

 
Capacitate netă 154 l 
No-frost
Congelare rapidă
2 sertare

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 200 W
Consum energie electrică: 458 kW/an
Nivel de zgomot: 40 dB(A)
Clasă climatică: SN-T
Păstrarea temperaturii în cazul intreruperii curenului pana la 
22 de ore
Capacitate congelare: 5 kg/zi
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 1825 x 840 x 745 mm
Adâncime cu tot cu mâner: 790 mm

FQ60XPE

Frigider independent Side-by-Side cu 4 uși
No-frost

CARACTERISTICI GENERALE
Inox 
Tratament anti-amprentă
Capacitate brută 610 l
Compartiment multizone
Butoane electronice Touch Control 
Afișaj
No-frost integral
Alarmă sonoră pentru creșterea temperaturii

FRIGIDER
Capacitate netă 385 l (462 l cu Multizone)
Funcție ”Vacanță”
Zonă alimente proaspete (0 °C) 
3 rafturi de sticlă reglabile
1 raft cromat sticle 
4 compartimente cu control al umidității
2 compartimente Active Fresh Blue Light
Iluminare in interior
Partea interioara a usii frigiderului:
2 rafturi pentru sticle
4 rafturi
2 rafturi cu capac
1 suport ouă

CONGELATOR

 
Capacitate netă 78 l (155 l cu Multizone)
No-frost
Congelare rapidă
5 sertare
1 raft
Aparat manual de gheață

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 200 W
Consum energie electrică: 455 kW/an
Nivel de zgomot: 43 dB(A)
Clasă climatică: SN-T
Păstrarea temperaturii în cazul intreruperii curenului pana la 15 ore
Capacitate congelare: 13 kg/zi
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 1820 x 920 x 720 mm
Adâncime cu tot cu mâner: 765 mm
Lățime cu ușa deschisă la 90° 1140 mm
Lățime pentru utilizare integrală a compartimentului: 1440 mm 
(inclusiv mâner)

Sunt de asemenea disponibile

FT41BXE

Frigider independent, 74 cm 
No-frost

CARACTERISTICI GENERALE
Inox 
Tratament anti-amprentă
Balamale pe dreapta (ușă nereversibilă)
Capacitate brută 471 l
Compartiment multizone
Touch Control 
Afișaj digital
No-frost integral
Alarmă sonoră pentru creșterea temperaturii

FRIGIDER
Capacitate netă 319 l (373 l cu Multizone)
Funcție ”Vacanță”
Zonă alimente proaspete (0 °C) 
2 rafturi de sticlă reglabile
1 raft cromat sticle 
1 compartiment cu control al umidității
Active Fresh Blue Light
Iluminare in interior
Partea interioara a usii frigiderului:
2 rafturi pentru sticle
1 raft
1 suport ouă

CONGELATOR

 
Capacitate netă 98 l (152 l cu Multizone)
No-frost
Congelare rapidă
2 sertare

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 200 W
Consum energie electrică: 426 kW/an
Nivel de zgomot: 42 dB(A)
Clasă climatică: SN-T
Păstrarea temperaturii în cazul intreruperii curenului pana la 
20 de ore
Capacitate congelare: 6 kg/zi
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 1850 x 740 x 750 mm
Adâncime cu tot cu mâner: 800 mm
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SBS8003AO

Frigider independent Side-by-Side. No-frost

CARACTERISTICI GENERALE
Antracit
Mânere alamă
Capacitate brută 606 l
Butoane electronice
No-frost
Alarmă sonoră pentru creșterea temperaturii

FRIGIDER
Capacitate netă 358 l
3 rafturi de sticlă reglabile
1 raft de sticlă fix
1 raft cromat sticle 
Zonă alimente extra proaspete cu butoane soft-touch
4 senzori temperatură
Iluminare in interior
Partea interioara a usii frigiderului:
1 raft pentru sticle
4 rafturi reglabile 
1 raft cu capac transparent

CONGELATOR

  
Capacitate netă 173 l 
No-frost
Congelare rapidă
2 sertare
5 rafturi de sticlă
4 senzori temperatură
Partea interioara a usii:
3 rafturi 

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 280 W
Consum energie electrică: 461 kW/an
Nivel de zgomot: 40 dB(A)
Clasă climatică: N-ST-T
Autonomie în caz de pană de curent 5 ore
Capacitate congelare: 12 kg/zi
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 1775 x 897 x 694 mm
Adâncime inclusiv mâner: 747 mm

Sunt de asemenea disponibile

SBS8003P

Frigider independent Side-by-Side. No-frost

CARACTERISTICI GENERALE
Crem
Mânere aurii
Capacitate brută 606 l
Butoane electronice
No-frost
Alarmă sonoră pentru creșterea temperaturii

FRIGIDER
Capacitate netă 358 l
3 rafturi de sticlă reglabile
1 raft de sticlă, fix
1 raft cromat sticle 
Zonă alimente extra proaspete cu butoane soft-touch
4 senzori temperatură
Iluminare in interior
Partea interioara a usii frigiderului:
1 raft pentru sticle
4 rafturi reglabile 
1 raft cu capac transparent

CONGELATOR

  
Capacitate netă 173 l 
No-frost
Congelare rapidă
2 sertare
5 rafturi de sticlă
4 senzori temperatură
Partea interioara a usii:
3 rafturi 

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 280 W
Consum energie electrică: 461 kW/an
Nivel de zgomot: 40 dB(A)
Clasă climatică: N-ST-T
Păstrarea temperaturii în cazul intreruperii curenului pana la 5 ore
Capacitate congelare: 12 kg/zi
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 1775 x 897 x 694 mm
Adâncime inclusiv mâner: 747 mm

FA8003AO

Frigider independent, 70 cm. No-frost

CARACTERISTICI GENERALE
Antracit
Mânere alamă
Ușă nereversibilă, balamale pe dreapta
Capacitate brută 397 l
Butoane electronice
Afișaj LED
Alarmă sonoră pentru creșterea temperaturii

FRIGIDER
Capacitate netă 264 l 
No-frost
Zonă alimente proaspete (0 °C)
2 rafturi de sticlă reglabile
1 raft fix
1 raft cromat sticle 
1 sertar legume/fructe
Iluminare in interior
Partea interioara a usii frigiderului:
1 raft pentru sticle
1 raft transparent
1 raft cu 2 capace transparente
1 suport ouă

CONGELATOR

  
Capacitate netă 82 l 
No-frost
Congelare rapidă
3 sertare
Tăviță pentru cuburi de gheață
2 acumulatori

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 280 W
Consum energie electrică: 327 kW/an
Nivel de zgomot: 40 dB(A)
Clasă climatică: SN-T
Păstrarea temperaturii în cazul intreruperii curenului pana la 16 ore
Capacitate congelare: 18 kg/zi
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 1900 x 700 x 630  mm
Adâncime inclusiv mâner: 682 mm
Lățime cu ușa deschisă la 90° 765 mm (inclusiv mâner)
Lățime cu ușa deschisă la 90° 1199 mm (inclusiv mâner)

Sunt de asemenea disponibile

FA8003P

Frigider independent, 70 cm. No-frost

CARACTERISTICI GENERALE
Crem
Mânere aurii
Ușă nereversibilă, balamale pe dreapta
Capacitate brută 397 l
Butoane electronice
Afișaj LED
Alarmă sonoră pentru creșterea temperaturii

FRIGIDER
Capacitate netă 264 l 
No-frost
Zonă alimente proaspete (0 °C)
2 rafturi de sticlă reglabile
1 raft fix
1 raft cromat sticle 
1 sertar legume/fructe
Iluminare in interior
Partea interioara a usii frigiderului:
1 raft pentru sticle
1 raft transparent
1 raft cu 2 capace transparente
1 suport ouă

CONGELATOR

  
Capacitate netă 82 l 
No-frost
Congelare rapidă
3 sertare
Tăviță pentru cuburi de gheață
2 acumulatori

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 280 W
Consum energie electrică: 327 kW/an
Nivel de zgomot: 40 dB(A)
Clasă climatică: SN-T
Păstrarea temperaturii în cazul intreruperii curenului pana la 16 ore
Capacitate congelare: 18 kg/zi
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 1900 x 700 x 630  mm
Adâncime inclusiv mâner: 682 mm
Lățime cu ușa deschisă la 90° 765 mm (inclusiv mâner)
Lățime cu ușa deschisă la 90° 1199 mm (inclusiv mâner)

Sunt de asemenea disponibile

FA860P 

Frigider independent, 60 cm. No-frost

CARACTERISTICI GENERALE
Crem
Mânerele aurii se comandă separat
Ușă nereversibilă, balamale pe dreapta
Capacitate brută 328 l
Butoane electronice

FRIGIDER
Capacitate netă 229 l 
Dezghețare automată
Ventilator
3 rafturi de sticlă reglabile
1 raft de sticlă fix 
1 sertar legume/fructe
Iluminare in interior
Partea interioara a usii frigiderului:
1 raft cu capac
1 raft
1 raft pentru sticle
1 suport ouă

CONGELATOR

  
Capacitate netă 75 l 
No-frost
3 sertare
Tăviță cuburi de gheață

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 100 W
Consum energie electrică: 291 kW/an
Nivel de zgomot: 41 dB(A)
Clasă climatică: N - ST
Păstrarea temperaturii în cazul intreruperii curenului pana la 18 ore
Capacitate congelare: 4 kg/zi
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 1800 x 600 x 640 mm

MÂNERE (comandate separat)

MFC     set de mânere pentru frigidere FA860, aurii

MFCO  set de mânere pentru frigidere FA860, alamă

MFCX  set de mânere pentru frigidere FA860, argintii

Sunt de asemenea disponibile
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FA8003AOS 
antracit, mânere 
alamă, balamale 
pe stânga

FA8003PO 
crem, mânere 
alamă, balamale 
pe dreapta

FA8003POS 
crem, mânere 
alamă, balamale 
pe stânga

FA8003PS 
crem, mânere alamă, 
balamale pe stânga

FA860PS 
crem, balamale 
pe stânga

SBS8003PO 
crem, mânere alamă

FA860A 
antracit, 
balamale pe 
dreapta 

FA860AS 
antracit, 
balamale pe 
stânga
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SCV115-1

Răcitor de vinuri independent

CARACTERISTICI GENERALE
Negru, inox
Mâner Classica
Balamale pe dreapta (ușă nereversibilă)
Ușă de sticlă tratată anti UV 
Compresor anti-vibrații
Filtru cărbune
Butoane electronice
Alarmă sonoră la modificarea temperaturii

FRIGIDER
Capacitate netă 368 l
Depozitare simultană 115 sticle de 0.75 litri (198 sticle cu unele 
rafturi scoase)
Dezghețare automată
2 zone de temperatură
2 termostate reglabile
Termometru digital
Interval temperatură de la 6 la 22°C
6 rafturi de lemn reglabile
Iluminat interior LED
Încuietoare ușă

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 350 W
Consum energie electrică: 223 kW/an
Nivel de zgomot: 42 dB(A)
Clasă climatică: SN - ST
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 1850 x 600 x 600 (+200) mm
Lățime cu ușa deschisă la 90°: 710 mm

Sunt de asemenea disponibile
SCV115S-1  negru, inox, balamale pe stânga

ABM42

Minibar încorporabil

CARACTERISTICI GENERALE
Fixare front pe șine glisante
Balamale pe dreapta (ușă reversibilă)
Răcire prin absorbție
Butoane electromecanice

FRIGIDER
Capacitate netă 40 l
Dezghețare automată
Termostat reglabil (de la 4ºC la 10ºC)
2 rafturi
Tăviță pentru cuburi de gheață
Iluminare in interior 
Partea interioara a usii frigiderului:
2 rafturi reglabile

 
SPECIFICAȚII
Putere nominală: 70 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 560 x 400 x 440  mm

ABM32

Minibar încorporabil

CARACTERISTICI GENERALE
Fixare front pe șine glisante
Balamale pe dreapta (ușă reversibilă)
Răcire prin absorbție
Butoane electromecanice

FRIGIDER
Capacitate netă 30 l
Dezghețare automată
Termostat reglabil (de la 4ºC la 10ºC)
2 rafturi
Tăviță pentru cuburi de gheață
Iluminat interior 
Partea interioara a usii frigiderului:
2 rafturi reglabile

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 70 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 490 x 400 x 420  mm
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FAB50PO

Frigider independent cu două uși, stilul retro al anilor 
'50, 80 cm, crem

CARACTERISTICI GENERALE
Crem
Mânere alamă
Ușă nereversibilă cu balamale pe dreapta 
Capacitate brută 484 l
Butoane electronice
No-frost integral

FRIGIDER
Capacitate netă 362 l 
2 Zone alimente proaspete (0 °C)
1 termostat reglabil
Ventilator
3 rafturi de sticlă reglabile
1 raft de sticlă fix 
2 sertare legume/fructe
Iluminat interior
Partea interioara a usii frigiderului:
1 raft pentru sticle
2 rafturi reglabile
1 raft cu capac
2 suporturi ouă

CONGELATOR

Capacitate netă 107 l 
No-frost
Congelare rapidă
1 raft
1 compartiment congelare rapidă 
2 rafturi pe ușă
Tăviță pentru cuburi de gheață
Partea interioara a usii:
2 rafturi

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 212 W
Consum energie electrică: 419 kW/an
Nivel de zgomot: 43 dB(A)
Clasă climatică: SN-T
Pastrarea temperaturii in cazul intreruperii curentului pana la 8 
ore
Capacitate congelare: 5 kg/zi
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 1875 x 796 x 766 mm (adâncime cu mâner 
– 810 mm)

Dacă este amplasat aproape de perete, trebuie să rămână un 
spațiu de minim 175 mm în direcția deschiderii ușii frigiderului

FAB50B

Frigider independent cu două uși, stilul retro al anilor 
'50, 80 cm, alb

FAB50X

Frigider independent cu două uși, stilul retro al anilor 
'50, 80 cm, argintiu
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Sunt de asemenea disponibile
FAB50POS 
crem, mânere alamă, balamale pe stânga
FAB50X 
argintiu, mânere argintii, balamale pe dreapta
FAB50XS 
argintiu, mânere argintii, balamale pe stânga
FAB50P 
crem, mânere argintii, balamale pe dreapta
FAB50PS 
crem, mânere argintii, balamale pe stânga
FAB50B 
alb, mânere argintii, balamale pe dreapta
FAB50BS  
alb, mânere argintii, balamale pe stânga
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FAB32RRON1

Frigider independent cu două uși, stilul retro al anilor 
'50, 60 cm, roz

CARACTERISTICI GENERALE
Roz
Mânere argintii
Ușă nereversibilă cu balamale pe dreapta 
Capacitate brută 328 l
Butoane electronice
Alarmă sonoră pentru creșterea temperaturii

FRIGIDER
Capacitate netă 229 l 
Dezghețare automată
1 termostat reglabil
Ventilator
1 raft cromat sticle
3 rafturi de sticlă reglabile
1 raft de sticlă fix 
1 sertar legume/fructe
Iluminare in interior LED
Partea interioara a usii frigiderului:
:1 raft pentru sticle
1 raft reglabil
1 raft cu capac
1 suport ouă

CONGELATOR

   
Capacitate netă 75 l 
No-frost
Congelare rapidă
3 sertare
Tăviță pentru cuburi de gheață

 
SPECIFICAȚII
Putere nominală: 140 W
Consum energie electrică: 229 kW/an
Nivel de zgomot: 41 dB(A)
Clasă climatică: SN-T
Pastrarea temperaturii in cazul intreruperii curentului pana la 
18 ore
Capacitate congelare: 10 kg/zi
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 1926 x 600 x 720 mm (inclusiv mâner)
Lățime cu ușa deschisă la 90° 762 mm (inclusiv mâner)

Dacă este amplasat aproape de perete, trebuie să rămână un 
spațiu de minim 175 mm în direcția deschiderii ușii frigiderului

FAB32RON1

Frigider independent cu două uși, stilul retro al anilor 
'50, 60 cm, portocaliu

Sunt de asemenea disponibile
FAB32LRON1 
roz, mânere argintii, balamale pe stânga

FAB32LAZN1 
albastru pastel, mânere argintii, balamale pe stânga

FAB32RAZN1 
albastru pastel, mânere argintii, balamale pe dreapta

FAB32LON1 
portocaliu, mânere argintii, balamale pe stânga

FAB32RON1 
portocaliu, mânere argintii, balamale pe stânga

FAB32LPN1 
crem, mânere argintii, balamale pe stânga 

FAB32RPN1 
crem, mânere argintii, balamale pe dreapta

FAB32LNEN1 
negru, mânere argintii, balamale pe stânga

FAB32RNEN1 
negru, mânere argintii, balamale pe dreapta

FAB32LBLN1 
albastru, mânere argintii, balamale pe stânga

FAB32RBLN1 
albastru, mânere argintii, balamale pe dreapta

FAB32LRN1 
roșu, mânere argintii, balamale pe stânga 

FAB32RRN1 
roșu, mânere argintii, balamale pe dreapta

FAB32LVN1 
verde deschis, mânere argintii, balamale pe stânga

FAB32RVN1 
verde deschis, mânere argintii, balamale pe dreapta

FAB32LVEN1 
verde lime, mânere argintii, balamale pe stânga

FAB32RVEN1 
verde lime, mânere argintii, balamale pe dreapta

FAB32LXN1 
argintiu, mânere argintii, balamale pe stânga

FAB32RXN1 
argintiu, mânere argintii, balamale pe dreapta

FAB32LBN1 
alb, mânere argintii, balamale pe stânga

FAB32RBN1 
alb, mânere argintii, balamale pe dreapta
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FAB32RPN1 
crem, mânere argintii, balamale pe dreapta

FAB32RRN1 
roșu, mânere argintii, balamale pe dreapta

FAB32RVEN1 
verde lime, mânere argintii, balamale pe dreapta

FAB32RBN1 
alb, mânere argintii, balamale pe dreapta

FAB32RAZN1 
albastru pastel, mânere argintii, balamale pe dreapta

FAB32RNEN1 
negru, mânere argintii, balamale pe dreapta

FAB32RBLN1 
albastru, mânere argintii, balamale pe dreapta

FAB32RVN1 
verde deschis, mânere argintii, balamale pe dreapta

FAB32RXN1 
argintiu, mânere argintii, balamale pe dreapta
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FAB30RVE1

Frigider independent cu două uși, stilul retro al anilor 
'50, 60 cm, verde lime

CARACTERISTICI GENERALE
Verde lime
Mânere argintii
Ușă nereversibilă (balamale pe dreapta)
Capacitate brută 296 l
Butoane electronice

FRIGIDER
Capacitate netă 229 l 
Dezghețare automată
1 termostat reglabil
Ventilator (buton pornit/oprit)
1 raft cromat sticle
3 rafturi de sticlă reglabile
1 raft de sticlă fix 
1 sertar legume/fructe
Iluminare in interior LED
Partea interioara a usii frigiderului:
1 raft pentru sticle
1 raft reglabil
1 raft cu capac
1 suport ouă

CONGELATOR

   
Capacitate netă 64 l 
Dezghețare manuală
1 raft
Tăviță pentru cuburi de gheață

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 110 W
Consum energie electrică: 212 kW/an
Nivel de zgomot: 38 dB(A)
Clasă climatică: SN-T
Pastrarea temperaturii in cazul intreruperii curentului pana la 
15 ore
Capacitate congelare: 3 kg/zi
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 1688 x 600 x 720 mm (inclusiv mâner)
Lățime cu ușa deschisă la 90° 762 mm (inclusiv mâner)

Dacă este amplasat aproape de perete, trebuie să rămână un 
spațiu de minim 175 mm în direcția deschiderii ușii frigiderului

FAB30RP1

Frigider independent cu două uși, stilul retro al anilor
'50, 60 cm, crem
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Sunt de asemenea disponibile
FAB30LVE1 
verde lime, mânere argintii, balamale pe stânga
FAB30LAZ1 
albastru pastel, mânere argintii, balamale pe stânga
FAB30RAZ1 
albastru pastel, mânere argintii, balamale pe dreapta
FAB30LO1 
portocaliu, mânere argintii, balamale pe stânga
FAB30RO1 
portocaliu, mânere argintii, balamale pe dreapta
FAB30LRO1 
roz, mânere argintii, balamale pe stânga
FAB30RRO1 
roz, mânere argintii, balamale pe dreapta
FAB30LP1 
crem, mânere argintii, balamale pe stânga
FAB30RP1 
crem, mânere argintii, balamale pe dreapta
FAB30LNE1 
negru, mânere argintii, balamale pe stânga
FAB30RNE1 
negru, mânere argintii, balamale pe dreapta
FAB30LBL1 
albastru, mânere argintii, balamale pe stânga
FAB30RBL1 
albastru, mânere argintii, balamale pe dreapta
FAB30LR1 
roșu, mânere argintii, balamale pe stânga
FAB30RR1 
roșu, mânere argintii, balamale pe dreapta
FAB30LV1 
verde deschis, mânere argintii, balamale pe stânga
FAB30RV1 
verde deschis, mânere argintii, balamale pe dreapta
FAB30LX1 
argintiu, mânere argintii, balamale pe stânga
FAB30RX1 
argintiu, mânere argintii, balamale pe dreapta
FAB30LB1 
alb, mânere argintii, balamale pe stânga
FAB30RB1 
alb, mânere argintii, balamale pe dreapta
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FAB30RRO1 
roz, mânere argintii, balamale pe dreapta

FAB30RBL1 
albastru, mânere argintii, balamale pe dreapta

FAB30RV1 
verde deschis, mânere argintii, balamale pe dreapta

FAB30RB1 
alb, mânere argintii, balamale pe dreapta

FAB30RO1 
portocaliu, mânere argintii, balamale pe dreapta

FAB30RR1 
roșu, mânere argintii, balamale pe dreapta

FAB30RNE1 
negru, mânere argintii, balamale pe dreapta

FAB30RAZ1 
albastru pastel, mânere argintii, balamale pe dreapta

FAB30RX1 
argintiu, mânere argintii, balamale pe dreapta

S
TI

LU
L 

R
E

TR
O

 A
L 

A
N

IL
O

R
 '5

0
FR

IG
ID

ER
E



155154 Pentru schițe tehnice vezi pagina 204

S
TI

LU
L 

R
E

TR
O

 A
L 

A
N

IL
O

R
 '5

0

S
TI

LU
L 

R
E

TR
O

 A
L 

A
N

IL
O

R
 '5

0

FAB28RUJ1

Frigider independent cu o ușă, stilul retro al anilor 
'50, 60 cm
”Union Jack”

CARACTERISTICI GENERALE
"Union Jack"
Mâner argintiu
Ușă nereversibilă (balamale pe dreapta)
Capacitate brută 256 l
Butoane electronice

FRIGIDER
Capacitate netă 222 l 
Dezghețare automată
1 termostat reglabil
Ventilator 
3 rafturi de sticlă reglabile
1 raft de sticlă fix 
1 raft cromat fructe/legume
1 sertar legume/fructe
Iluminare in interior
Partea interioara a usii frigiderului:
1 raft pentru sticle
2 rafturi reglabile
1 raft cu 2 capace
1 suport ouă

CONGELATOR

   
Capacitate netă 26 l 
Congelare rapidă
Tăviță pentru cuburi de gheață

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 90 W
Consum energie electrică: 180 kW/an
Nivel de zgomot: 40 dB(A)
Clasă climatică: T
Pastrarea temperaturii in cazul intreruperii curentului pana la 
12 ore
Capacitate congelare: 2 kg/zi
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 1510 x 600 x 682 mm (mâner inclus – 
732 mm)
Lățime cu ușa deschisă la 90° 780 mm (inclusiv mâner)

Dacă este amplasat lângă un perete, trebuie să fie lăsat un 
spațiu de cel puțin 175 mm în direcția de deschidere a ușii.

Sunt de asemenea disponibile

FAB28RDB

Frigider independent cu o ușă, stilul retro al anilor 
'50, 60 cm, Jeans

CARACTERISTICI GENERALE
Jeans, tratament Planti-Five®
Mâner negru Soft-Touch
Ușă nereversibilă (balamale pe dreapta)
Capacitate brută 256 l
Butoane electronice

FRIGIDER
Capacitate netă 222 l 
Dezghețare automată
1 termostat reglabil
Ventilator 
3 rafturi de sticlă reglabile
1 raft de sticlă fix 
1 raft cromat fructe/legume
1 sertar legume/fructe
Iluminare in interior
Partea interioara a usii frigiderului:
1 raft pentru sticle
2 rafturi reglabile
1 raft cu 2 capace
1 suport ouă

CONGELATOR

   
Capacitate netă 26 l 
Congelare rapidă
Tăviță pentru cuburi de gheață

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 90 W
Consum energie electrică: 180 kW/an
Nivel de zgomot: 40 dB(A)
Clasă climatică: T
Pastrarea temperaturii in cazul intreruperii curentului pana la 
12 ore
Capacitate congelare: 2 kg/zi
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 1510 x 600 x 682 mm (mâner inclus – 
732 mm)
Lățime cu ușa deschisă la 90° 780 mm (inclusiv mâner)

Dacă este amplasat lângă un perete, trebuie să fie lăsat un 
spațiu de cel puțin 175 mm în direcția de deschidere a ușii.

FAB28RCG1

Frigider independent cu o ușă, stilul retro al anilor 
'50, 60 cm
Ciocolată

CARACTERISTICI GENERALE
Ciocolată
Mâner auriu
Ușă nereversibilă (balamale pe dreapta)
Capacitate brută 256 l
Butoane electronice

FRIGIDER
Capacitate netă 222 l 
Dezghețare automată
1 termostat reglabil
Ventilator 
3 rafturi de sticlă reglabile
1 raft de sticlă fix 
1 raft cromat fructe/legume
1 sertar legume/fructe
Iluminare in interior
Partea interioara a usii frigiderului:
1 raft pentru sticle
2 rafturi reglabile
1 raft cu 2 capace
1 suport ouă

CONGELATOR

   
Capacitate netă 26 l 
Congelare rapidă
Tăviță pentru cuburi de gheață

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 90 W
Consum energie electrică: 180 kW/an
Nivel de zgomot: 40 dB(A)
Clasă climatică: T
Pastrarea temperaturii in cazul intreruperii curentului pana la 
12 ore
Capacitate congelare: 2 kg/zi
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 1510 x 600 x 682 mm (mâner inclus – 
732 mm)
Lățime cu ușa deschisă la 90° 780 mm (inclusiv mâner)

Dacă este amplasat lângă un perete, trebuie să fie lăsat un 
spațiu de cel puțin 175 mm în direcția de deschidere a ușii.

Sunt de asemenea disponibile

FAB28LCG1 
ciocolată, mâner auriu, balamale pe stânga

FAB28LUJ1 
”Union Jack”, mâner argintiu, balama pe stânga
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FAB28RDG

Frigider independent cu o ușă, stilul retro al anilor 
'50, 60 cm
Auriu

CARACTERISTICI GENERALE
Auriu
Mâner auriu
Ușă nereversibilă (balamale pe dreapta)
Capacitate brută 256 l
Butoane electronice

FRIGIDER
Capacitate netă 222 l 
Dezghețare automată
1 termostat reglabil
Ventilator 
3 rafturi de sticlă reglabile
1 raft de sticlă fix 
1 raft cromat legume/fructe
1 sertar legume/fructe
Iluminare in interior
Partea interioara a usii frigiderului:
1 raft pentru sticle
2 rafturi reglabile
1 raft cu 2 capace l
1 suport ouă

CONGELATOR

   
Capacitate netă 26 l 
Congelare rapidă
Tăviță pentru cuburi de gheață

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 90 W
Consum energie electrică: 180 kW/an
Nivel de zgomot: 40 dB(A)
Clasă climatică: T
Pastrarea temperaturii in cazul intreruperii curentului pana la 
12 ore
Capacitate congelare: 2 kg/zi
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 1510 x 600 x 682 mm (mâner inclus – 
732 mm)
Lățime cu ușa deschisă la 90° 780 mm (inclusiv mâner)

Dacă este amplasat lângă un perete, trebuie să fie lăsat un 
spațiu de cel puțin 175 mm în direcția de deschidere a ușii
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FAB28RP1

Frigider independent cu o ușă, stilul retro al anilor 
'50, 60 cm
Crem

CARACTERISTICI GENERALE
Crem
Mâner argintiu
Ușă nereversibilă (balamale pe dreapta)
Capacitate brută 256 l
Butoane electronice

FRIGIDER
Capacitate netă 222 l 
Dezghețare automată
1 termostat reglabil
Ventilator 
3 rafturi de sticlă reglabile
1 raft de sticlă fix 
1 raft cromat sticle
1 sertar legume/fructe
Iluminare in interior
Partea interioara a usii frigiderului:
1 raft pentru sticle
2 rafturi reglabile
1 raft cu 2 capace
1 suport ouă

CONGELATOR

  
Capacitate netă 26 l 
Congelare rapidă
Tăviță pentru cuburi de gheață

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 90 W
Consum energie electrică: 180 kW/an
Nivel de zgomot: 40 dB(A)
Clasă climatică: T
Pastrarea temperaturii in cazul intreruperii curentului pana la 
12 ore
Capacitate congelare: 2 kg/zi
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 1510 x 600 x 682 mm (mâner inclus – 
732 mm)
Lățime cu ușa deschisă la 90° 780 mm (inclusiv mâner)

Dacă este amplasat lângă un perete, trebuie să fie lăsat un 
spațiu de cel puțin 175 mm în direcția de deschidere a ușii

FAB28LBL1

Frigider independent cu o ușă, stilul retro al anilor 
'50, 60 cm
Albastru
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FAB28LP1 
crem, mâner argintiu, balamale pe stânga

FAB28LBL1 
albastru, mâner argintiu, balamale pe stânga

FAB28RBL1 
albastru, mâner argintiu, balamale pe dreapta

FAB28LVE1 
verde lime, mâner argintiu, balamale pe stânga

FAB28RVE1 
verde lime, mâner argintiu, balamale pe dreapta

FAB28LVE1 
verde lime, mâner argintiu, balamale pe stânga

FAB28RO1 
portocaliu, mâner argintiu, balamale pe dreapta

FAB28LR1 
roșu, mâner argintiu, balamale pe stânga

FAB28RR1 
roșu, mâner argintiu, balamale pe dreapta

FAB28LNE1 
negru, mâner argintiu, balamale pe stânga

FAB28RNE1 
negru, mâner argintiu, balamale pe dreapta

FAB28LAZ1 
albastru pastel, mâner argintiu, balamale pe stânga

FAB28RAZ1 
albastru pastel, mâner argintiu, balamale pe dreapta

FAB28LRO1 
roz, mâner argintiu, balamale pe stânga

FAB28RRO1 
roz, mâner argintiu, balamale pe dreapta

FAB28LV1 
verde, mâner argintiu, balamale pe stânga

FAB28RV1 
verde, mâner argintiu, balamale pe dreapta

FAB28LB1 
alb, mâner argintiu, balamale pe stânga

FAB28RB1 
alb, mâner argintiu, balamale pe dreapta

FAB28LG1 
galben, mâner argintiu, balamale pe stânga

FAB28RG1 
galben, mâner argintiu, balamale pe dreapta

FAB28LX1 
argintiu, mâner argintiu, balamale pe stânga

FAB28RX1 
argintiu, mâner argintiu, balamale pe dreapta

FAB28LBV3 
catifea neagră, mâner argintiu, balamale pe stânga 

FAB28RBV3 
catifea neagră, mâner argintiu, balamale pe dreapta 

FAB28LUJ1 
”Union Jack”, mâner argintiu, balamale pe stânga

FAB28RUJ1 
”Union Jack”, mâner argintiu, balamale pe dreapta 

FAB28LCS1 
dungi colorate, mâner argintiu, balamale pe stânga

FAB28RCS1 
dungi colorate, mâner argintiu, balamale pe dreapta 
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FAB28RO1 
portocaliu, mâner argintiu, balamale pe dreapta

FAB28RAZ1 
albastru pastel, mâner argintiu, balamale pe dreapta

FAB28RV1 
verde, mâner argintiu, balamale pe dreapta

FAB28RG1 
galben, mâner argintiu, balamale pe dreapta

FAB28RVE1 
verde lime, mâner argintiu, balamale pe dreapta

FAB28RR1 
roșu, mâner argintiu, balamale pe stânga

FAB28RNE1 
negru, mâner argintiu, balamale pe dreapta

FAB28LRO1 
roz, mâner argintiu, balamale pe stânga

FAB28RB1 
alb, mâner argintiu, balamale pe dreapta

FAB28RBV3 
catifea neagră, mâner argintiu, balamale pe dreapta 

FAB28RX1 
argintiu, mâner argintiu, balamale pe dreapta

FAB28RCS1 
dungi colorate, mâner argintiu, balamale pe dreapta 
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CVB20RP

Congelator independent cu o ușă, stilul retro al anilor 
'50, 60 cm, crem

CARACTERISTICI GENERALE
Crem
Mâner argintiu
Ușă nereversibilă (balamale pe dreapta)
Capacitate brută 197 l
Butoane electronice

CONGELATOR

   
Capacitate netă 170 l 
Dezghețare manuală
Congelare rapidă
3 sertare
2 rafturi cu capace rabatabile
2 tăvițe pentru cuburi de gheață

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 110 W
Consum energie electrică: 223 kW/an
Nivel de zgomot: 40 dB(A)
Clasă climatică: SN-T
Pastrarea temperaturii in cazul intreruperii curentului pana la 
23 ore
Capacitate congelare: 20 kg/zi
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 1510 x 600 x 682 mm (mâner inclus – 
732 mm)
Lățime cu ușa deschisă la 90° 780 mm (inclusiv mâner)

Dacă este amplasat aproape de perete, trebuie să rămână un 
spațiu de minim 175 mm în direcția deschiderii ușii frigiderului

Pentru a combina Side-by-side CVB20 + FAB28, kitul de 
conectare FABLK1 se comandă separat

CVB20RNE

Congelator independent cu o ușă, stilul retro al anilor 
'50, 60 cm, negru

CVB20RR

Congelator independent cu o ușă, stilul retro al anilor 
'50, 60 cm, roșu
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Sunt de asemenea disponibile
CVB20LP 
crem, mâner argintiu, balamale pe stânga

CVB20LNE 
negru, mâner argintiu, balamale pe stânga

CVB20RNE 
negru, mâner argintiu, balamale pe dreapta

CVB20LR 
roșu, mâner argintiu, balamale pe stânga

CVB20RR 
roșu, mâner argintiu, balamale pe dreapta
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FAB10RUJ

Frigider independent cu o ușă, stilul retro al anilor 
'50, 54,3 cm, “Union Jack”

CARACTERISTICI GENERALE
“Union Jack”
Mâner argintiu
Ușă nereversibilă (balamale pe dreapta)
Capacitate brută 120 l
Butoane electronice

FRIGIDER
Capacitate netă 101 l 
Dezghețare automată
2 rafturi de sticlă reglabile
1 raft de sticlă fix 
1 sertar legume/fructe
Iluminare in interior
Partea interioara a usii frigiderului:
1 raft pentru sticle
1 raft reglabil
1 raft cu capac
1 suport ouă

CONGELATOR

   
Capacitate netă 13 l 
Dezghețare manuală
Tăviță pentru cuburi de gheață

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 50 W
Consum energie electrică: 169 kW/an
Nivel de zgomot: 37 dB(A)
Clasă climatică: SN
Pastrarea temperaturii in cazul intreruperii curentului pana la 
10 ore
Capacitate congelare: 2 kg/zi
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 960 x 543 x 632 mm (mâner inclus – 
680 mm)
Lățime cu ușa deschisă la 90° 700 mm (inclusiv mâner)

Dacă este amplasat lângă un perete, trebuie să fie lăsat un 
spațiu de cel puțin 175 mm în direcția de deschidere a ușii

FAB10RO

Frigider independent cu o ușă, stilul retro al anilor 
'50, 54,3 cm, portocaliu

FAB10RR

Frigider independent cu o ușă, stilul retro al anilor 
'50, 54,3 cm, roșu

Sunt de asemenea disponibile
FAB10LUJ 
”Union Jack”, mâner argintiu, balamale pe stânga
FAB10RO 
portocaliu, mâner argintiu, balamale pe dreapta
FAB10LO 
portocaliu, mâner argintiu, balamale pe stânga
FAB10RR 
roșu, mâner argintiu, balamale pe dreapta
FAB10LR 
roșu, mâner argintiu, balamale pe stânga
FAB10RP 
crem, mâner argintiu, balamale pe dreapta
FAB10LP 
crem, mâner argintiu, balamale pe stânga
FAB10RNE 
negru, mâner argintiu, balamale pe dreapta
FAB10LNE 
negru, mâner argintiu, balamale pe stânga 
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FAB10RP

Frigider independent cu o ușă, stilul retro al anilor 
'50, 54,3 cm, crem

FAB10RNE

Frigider independent cu o ușă, stilul retro al anilor 
'50, 54,3 cm, negru
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FAB10HRIT

Minibar independent stilul retro al anilor '50, 54,3 cm, 
steagul Italiei

CARACTERISTICI GENERALE
Steagul Italiei 
Mâner argintiu
Ușă nereversibilă (balamale pe dreapta)
Capacitate brută 135 l
Butoane electronice

FRIGIDER
Capacitate netă 130 l 
Dezghețare automată
1 termostat reglabil
Interval temperatură de la 2ºC la 10ºC
2 rafturi cu suporturi pentru conserve
Suport sticle (orizontal)
Suport sticle (vertical)
Iluminare in interior
Partea interioara a usii frigiderului:
1 raft pentru sticle
1 raft fără capac
1 raft cu capac transparent

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 65 W
Consum energie electrică: 123 kW/an
Nivel de zgomot: 37 dB(A)
Clasă climatică: SN - T
Pastrarea temperaturii in cazul intreruperii curentului pana la 
10 ore
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 960 x 543 x 632 mm (mâner inclus – 
680 mm)
Lățime cu ușa deschisă la 90° 700 mm (inclusiv mâner)

Dacă este amplasat lângă un perete, trebuie să fie lăsat un 
spațiu de cel puțin 175 mm în direcția de deschidere a ușii

FAB10HRNE

Minibar independent stilul retro al anilor '50, 54,3 cm, 
negru

FAB10HRP

Minibar independent stilul retro al anilor '50, 54,3 
cm, crem

FAB10HRR

Minibar independent stilul retro al anilor '50, 54,3 
cm, roșu

FAB10HRB

Minibar independent stilul retro al anilor '50, 54,3 
cm, alb S
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Sunt de asemenea disponibile
FAB10HRNE 
negru, mâner argintiu, balamale pe dreapta
FAB10HLNEO 
negru, mâner argintiu, balamale pe stânga
FAB10LO 
portocaliu, mâner argintiu, balamale pe stânga
FAB10HRR 
roșu, mâner argintiu, balamale pe dreapta
FAB10HLR 
roșu, mâner argintiu, balamale pe stânga
FAB10HRP 
crem, mâner argintiu, balamale pe dreapta
FAB10HLP 
crem, mâner argintiu, balamale pe stânga
FAB10HLIT 
steagul Italiei, mâner argintiu, balamale pe stânga
FAB10HLB 
alb, mâner argintiu, balamale pe stânga
FAB10HRB 
alb, mâner argintiu, balamale pe dreapta
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FAB5RR 

Minibar independent, stilul retro al anilor '50, roșu

CARACTERISTICI GENERALE
Mâner argintiu
Ușă nereversibilă (balamale pe dreapta)
Răcire prin absorbție
Butoane electromecanice

FRIGIDER
Capacitate netă 40 l 
Dezghețare automată
1 termostat reglabil
Interval de temperatură de la 4ºС la 10ºС
2 rafturi 
1 tăviță pentru gheață
Iluminare in interior
Partea interioara a usii frigiderului:
2 rafturi reglabile

   
SPECIFICAȚII
Putere nominală: 70 W
Nivel de zgomot: 29 dB(A)
Clasă climatică: SN - T
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H x l x L): 560 x 400 x 440  mm 

Dacă este amplasat lângă un perete, trebuie să fie lăsat un 
spațiu de cel puțin 175 mm în direcția de deschidere a ușii

FAB5RNE

Minibar independent, stilul retro al anilor '50, negru

FAB5RO

Minibar independent, stilul retro al anilor '50, 
portocaliu

FAB5RP

Minibar independent, stilul retro al anilor '50, crem

FAB5RUJ

Minibar independent, stilul retro al anilor '50, ”Union 
Jack”

Sunt de asemenea disponibile
FAB5LR 
roșu, mâner argintiu, balamale pe stânga
FAB5RNE 
negru, mâner argintiu, balamale pe dreapta
FAB5LNE 
negru, mâner argintiu, balamale pe stânga
FAB5RP 
crem, mâner argintiu, balamale pe dreapta
FAB5LP 
crem, mâner argintiu, balamale pe stânga
FAB5RO 
portocaliu, mâner argintiu, balamale pe dreapta
FAB5LO 
portocaliu, mâner argintiu, balamale pe stânga
FAB5RUJ 
”Union Jack”, mâner argintiu, balamale pe dreapta
FAB5LUJ 
”Union Jack”, mâner argintiu, balamale pe stânga
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SMEG500B

Minibar independent, stilul retro al anilor '50, alb

CARACTERISTICI GENERALE
Deschidere/închidere cu două uși glisante (sticlă cu emisii reduse)
1 compresor
Butoane electromecanice

FRIGIDER
Capacitate netă 100 l
Dezghețare automată
1 termostat reglabil (de la 4ºC la 10ºC)
3 suporturi detașabile pentru sticle
1 suport detașabil pentru conserve
Iluminare in interior

SPECIFICAȚII
Putere nominală: 70 W
Consum energie electrică: 115 kW/an
Nivel de zgomot: 42 dB(A)
Clasă climatică: ST
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Dimensiuni (H С l С L): 830 x 1250 x 800 mm
Înălțime maximă cu capota deschisă la 80° 1500 mm
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SMEG 500R 
roșu

SMEG 500V 
verde

SMEG 500V 
galben

SMEG 500BL 
albastru

Sunt de asemenea disponibile
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SMEG MaSini dE Spalat vaSE

ElEGantE, inOvatOaRE, EFiCiEntE

Create pentru a oferi cele mai bune rezultate la spălare cu un consum minim de apă 
și energie, mașinile de spălat vase Smeg se vor potrivi în orice bucatarie.

GaMĂ laRGĂ

Smeg prezintă mașini de spălat vase de diferite dimensiuni și si pentru numar diferit de seturi pentru diferite încăperi.

Combinație de eleganță și tehnologii de vârf - mașinile de spălat vase Smeg sunt disponibile atât ca aparate independente cât și încorporabile, cu 
panouri de control deschise sau mascate, având lățimi de 45, 60 și 90 cm. puteți alege orice model, în funcție de designul bucătăriei.

independente
Mașinile de spălat vase independente - o alegere excelentă pentru bucătării sau camere în care mobilierul nu este unitar, iar amplasarea masinii de 
spalat vase poate fi schimbată cu ușurință.

ÎnCORpORaBilE
Gama îmbogățită de mașini de spălat vase încorporabile este ideală pentru bucătării stilate.

panOU COntROl MaSCat
Modelele cu panou de control mascat 
făcut din inox cu înveliș anti-amprentă pot 
fi combinate cu alte electrocasnice Smeg 
datorită stilului său neutru.

panOU COntROl dESCHiS
Modelele cu panou de control deschis sunt 
disponibile din inox și de culoare alb sau 
argintiu.

StilUl REtRO al anilOR '50
Mașinile originale de spălat vase în stilul Retro 
al anilor '50, în opt culori diferite, vor deveni 
elementul central al oricărei bucătării.

Modelele de mașini de spălat 
vase cu panou de control deschis 
sunt ușor de utilizat și ușor de 
combinat cu alte electrocasnice 
Smeg.

Modelele integral încorporabile 
vor fi potrivite pentru bucătării cu 
design minimalist.

Mașinile de spălat vase cu uși din 
inox cu tratament anti-amprentă 
se combină perfect cu alte 
electrocasnice în același stil.

designul vintage extravagant și 
luminos al mașinilor de spălat 
vase încorporabile în stilul Retro 
al anilor '50, disponibile în patru 
culori, ajută la crearea unei 
imagini unice a bucătăriei.
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panOU dESCHiS panOU MaSCat UȘĂ din inOX StilUl REtRO al anilOR 
'50
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OPTIMIZAREA SPĂLATULUI

Smeg a dezvoltat un al treilea coș superior de tacâmuri Flexiduo, complet nou, format din două părți care pot fi scoase, schimbate 
între ele sau puse una peste cealaltă, ceea ce oferă un maxim de comoditate în timpul încărcării mașinii de spălat vase.

tEHnOlOGii avanSatE Smeg prezintă o nouă gamă de mașini de spălat vase creată să mărească performanțele și să reducă consumul de apă și 
energie. Foarte silențioase și fiabile, mașinile de spălat vase Smeg sunt cea mai bună alegere în bucătărie.

Sistem de spălare orbitală
Sistemul de spălare orbitală a modelelor cu lățime de 60 și 90 cm este format din două brațe pulverizatoare cu 
forme diferite. datorită rotației simultane în sensuri opuse a celor două brațe pulverizatoare, apa este distribuită 
uniform în interior, obținându-se rezultate excelente la spălare.

noul sistem Swing Wash
noul sistem de spălare Swing Wash, prezent la modelele de 45 cm, garantează acoperirea integrală a tuturor 
zonelor din cavitatea mașinii de vase și o calitate de top a spălării cu un consum optim de apă.

al treilea braț pulverizator superior
Un braț pulverizator suplimentar în partea de sus a mașinii de vase optimizează alimentarea cu apă pentru 
spălatul vaselor, distribuind-o mai eficient în interiorul mașinii.

SISTEME DE SPĂLARE EXCLUSIVISTE
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TREI NIVELE DE ÎNCĂRCARE  

Sarcina maximă de până la 14 seturi oferă flexibilitate la utilizarea spațiului interior al mașinii. Smeg a dezvoltat o nouă structură a cavității mașinilor 
de spălat vase de 14 seturi pentru a spori confortul la încărcare.

Cel de-al treilea coș de tacâmuri Flexiduo permite amplasarea vaselor cu comoditate 
maximă și de asemenea obținerea celor mai bune rezultate la spălare.

Coșul din mijloc poate fi reglat pe înălțime pe trei nivele, chiar și atunci când este 
complet încărcat, pentru a face spațiu în coșul superior sau inferior

dacă este necesar. Sistemul permite încărcarea farfuriilor cu diametru de până la 30 
cm în coșul inferior.

SOLUȚII FUNCȚIONALE

Modelele de mașini de spălat vase de 13 seturi sunt ușor de utilizat și au o eficiență energetică clasa a+. Încărcând 10 seturi în 
mașinile de spălat vase de 45 cm nu veți mai pierde timpul cu spălatul vaselor.

Opțiunea professional permite transformarea aparatelor de uz casnic în unele semiprofesionale datorită programelor care reduc 
semnificativ durata de spălare cu până la 16 minute.

Opțiunea FlexiZone 1/2

această opțiune permite 
spălarea unei jumătăți de 
încărcare, a unei cantități 
mici de vase și tacâmuri, 

amplasându-le în orice coș, 
econosmisind astfel energie, apă și 
reducând durata de spălare.

Echilibrarea ușilor

datorită noilor balamale la toate 
mașinile de spălat vase, ușa este 
echilibrată și rămâne deschisă în 
orice poziție. Balamalele suportă 
fronturi de până la 9.5 kg fără reglaje 
suplimentare.

Coș tacâmuri

Coșul de tacâmuri este folosit 
pentru spălarea cuțitelor, lingurilor și 
furculițelor și le împiedică să alunece 
afară. poate fi scos pentru a mări 
capacitatea coșului inferior. 

Unele modele de mașini 
de spălat vase sunt dotate 
cu duze dintr-un polimer 
special Rompi-Goccia care 

îmbunătățesc procesul de uscare, 
direcționând picăturile de apă în 
interiorul mașinii.
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StO905 

Mașină de spălat vase orizontală complet 
încorporabilă, 90 cm

CARACTERISTICI GENERALE
Complet încorporabilă, orizontală 
Încorporare în nișă
Lățime 90 cm
Panou de control inox 
Capacitate de încărcare 12 seturi 

PROGRAME/FUNCȚII/OPȚIUNI
10 programe: Înmuiere, Pahare, Rapid, ECO, Auto 40° - 50°C, 
Auto 60° - 70°C, Normal, Super, Puternic și Rapid, Clătire
5 temperaturi de spălare 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C
Afișaj: pornire întârziată, indicarea duratei programului 
Indicatori LED pentru sare/soluție de clătire
Timer pornire întârziată 1-9 h
Înmuiere automată la pornirea întârziată
½ încărcare (dreapta sau stânga)
Opțiune FlexiTabs
Iluminat interior
Dedurizator apă electronic reglabil
Uscare prin condensare
Aquatest 
Acquastop total

CAVITATE INTERNĂ/COȘURI/CARACTERISTICI TEHNICE
Cuvă integral din inox
Coșuri din inox cu mânere gri
Sistem de spălare dublu orbitală 
Braț pulverizator superior - 2
Filtru din inox
Element de încălzire ascuns
Balamale cu echilibrare variabilă 
Balamale cu auto-echilibrare
Posibilitate de racordare la apă caldă (max 60 ° C) - economie 
de energie 35%

 
SPECIFICAȚII TEHNICE
Putere nominală: 1,9 kW
Consum energie electrică: 1,1 kW/ciclu
Consum de apă: 12 l/ciclu
Ciclu normativ: ECO
Durată ciclu normativ: 180 min.
Consum anual energie: 314 kWh/an
Consum anual apă: 3 360 l/an
Nivel de zgomot: 43 dB(A)
Tensiune: 220-230 V
Frecvență: 50/60 Hz

StC75 

Mașină de spălat vase orizontală complet 
încorporabilă, 60 cm

CARACTERISTICI GENERALE
Complet încorporabilă, orizontală 
Încorporare în nișă
Lățime 60 cm
Panou de control inox 
Capacitate de încărcare 7 seturi

PROGRAME/FUNCȚII/OPȚIUNI
10 programe: Înmuiere, Pahare, Rapid, ECO, Auto 40° - 50°C, 
Auto 60° - 70°C, Normal, Super, Puternic și Rapid, Clătire
5 temperaturi de spălare 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C
Afișaj: pornire întârziată, indicarea duratei programului
Indicatori LED pentru sare/soluție de clătire
Timer pornire întârziată 1-9 h
Înmuiere automată la pornirea întârziată
Opțiune FlexiTabs
Iluminat interior
Dedurizator apă electronic reglabil
Uscare prin condensare
Aquatest 
Acquastop total

CAVITATE INTERNĂ/COȘURI/CARACTERISTICI TEHNICE
Cuvă integral din inox
Coșuri din inox cu mânere gri
Sistem de spălare dublu orbitală
Braț pulverizator superior 
Filtru din inox
Element de încălzire ascuns
Balamale cu echilibrare variabilă 
Balamale cu auto-echilibrare
Posibilitate de racordare la apă caldă (max 60 ° C) - economie 
de energie 35%

SPECIFICAȚII TEHNICE
Putere nominală: 1,9 kW
Consum energie electrică: 0,73 kW/ciclu
Consum de apă: 10 l/ciclu
Ciclu normativ: ECO
Durată ciclu normativ: 180 min.
Consum anual energie: 211 kWh/an
Consum anual apă: 2 800 l/an
Nivel de zgomot: 45 dB(A)
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

Stla865a 

Mașină de spălat vase complet încorporabilă, 60 cm

CARACTERISTICI GENERALE
Complet încorporabilă 
Lățime 60 cm
Panou control argintiu 
Capacitate de încărcare 13 seturi
Montare fără plintă (panou ușă 840-885 mm)
Deschidere prin apasare

PROGRAME/FUNCȚII/OPȚIUNI
5 programe de uz casnic: Înmuiere, Pahare, ECO, Auto 60-70°C, 
Ultracurat 
4 programe rapide: ECO Rapid, Normal Rapid, Puternic și Rapid, 
Rapid 27 min.
5 temperaturi de spălare 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C
Afișaj: pornire întârziată, indicarea duratei programului și 
indicarea timpului rămas până la final 
Indicatori LED pentru sare/soluție de clătire
Timer pornire întârziată 1-24 h
Înmuiere automată la pornirea întârziată
Opțiune Flexi/Zone - ½ încărcare  
Opțiune FlexiTabs
Opțiune HyClean
Dedurizator apă electronic reglabil
Uscare prin condensare
Aquatest 
Acquastop total

CAVITATE INTERNĂ/COȘURI/CARACTERISTICI TEHNICE
Cuvă integral din inox
Coșuri gri cu mânere albastru deschis
Coș superior cu înălțime reglabilă pe 3 nivele (cu încărcare 
completă)
Coș superior cu inserții centrale rabatabile, reglabile în trei poziții, 
suporturi de pahare și sistem EasyGlide
Coș inferior cu inserții complet rabatabile și suport pahare 
Sistem de spălare orbitală
Al treilea braț pulverizator superior 
Filtru din inox
Element de încălzire ascuns
Balamale cu echilibrare variabilă 
Balamale cu auto-echilibrare
Piciorușe posterioare reglabile din față 
Posibilitate de racordare la apă caldă (max 60 ° C) - economie 
de energie 35%

SPECIFICAȚII TEHNICE
Putere nominală: 1,9 kW
Consum energie electrică: 1,11 kW/ciclu
Consum de apă: 12 l/ciclu
Ciclu normativ: ECO
Durată ciclu normativ: 180 min.
Consum anual energie: 317 kWh/an
Consum anual apă: 3360 l/an
Nivel de zgomot: 45 dB(A)
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

St733tl 

Mașină de spălat vase complet încorporabilă, 60 cm

CARACTERISTICI GENERALE
Complet încorporabilă 
Lățime 60 cm
Panou control negru 
Touch Control
Capacitate de încărcare 13 seturi
ActiveLight - indicator cu fascicul de lumină pe podea 

PROGRAME/FUNCȚII/OPȚIUNI
6 programe de uz casnic: Înmuiere, Delicată,  ECO, Auto 45-
65°C, Super, Rapid 27 min
4 programe rapide: Delicată Rapidă, ECO Rapidă, Normală 
Rapidă, Puternică și Rapidă 
5 temperaturi de spălare 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C
Afișaj: pornire întârziată, indicarea duratei programului și 
indicarea timpului rămas până la final 
Indicatori LED pentru sare/soluție de clătire
Lumină interioară albastră
Opțiune economie energie EnerSave A+++
Timer pornire întârziată 1-24 h
Înmuiere automată la pornirea întârziată
Opțiune Flexi/Zone - ½ încărcare  
Opțiune FlexiTabs
Dedurizator apă electronic reglabil
Uscare prin condensare
Deschidere automată a ușii la finalul ciclului cu opțiunea 
EnerSave activată
Aquatest 
Acquastop total

CAVITATE INTERNĂ/COȘURI/CARACTERISTICI TEHNICE
Cuvă integral din inox
Coșuri gri
Nou - al treilea coș de tacâmuri FlexiDuo
Coș superior cu înălțime reglabilă pe 3 nivele (cu încărcare 
completă)
Coș superior cu inserții centrale rabatabile, reglabile în trei poziții, 
suporturi de pahare și sistem EasyGlide
Coș inferior cu inserții complet rabatabile și suport pahare 
Sistem de spălare orbitală
Al treilea braț pulverizator superior 
Filtru din inox
Element de încălzire ascuns
Balamale cu echilibrare variabilă 
Balamale cu auto-echilibrare
Piciorușe posterioare reglabile din față 
Posibilitate de racordare la apă caldă (max 60 ° C) - economie 
de energie 35%

SPECIFICAȚII TEHNICE
Putere nominală: 1,9 kW
Consum energie electrică: 0,81 kW/ciclu
Consum de apă: 9 l/ciclu
Ciclu normativ: ECO
Durată ciclu normativ: 175 min.
Consum anual energie: 230 kWh/an
Consum anual apă: 2520 l/an
Nivel de zgomot: 44 dB(A)
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

Sta6539l2 

Mașină de spălat vase complet încorporabilă, 60 cm

CARACTERISTICI GENERALE
Complet încorporabilă 
Lățime 60 cm
Panou control argintiu 
Capacitate de încărcare 13 seturi
ActiveLight - indicator cu fascicul de lumină pe podea 

PROGRAME/FUNCȚII/OPȚIUNI
5 programe de uz casnic: Înmuiere, Pahare, ECO, Auto 60-70°C, 
Ultracurat
5 programe rapide: ECO Rapid, Normal Rapid, Puternic și Rapid, 
Rapid 27 min., Delicat Rapid
5 temperaturi de spălare 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C
Afișaj: pornire întârziată, indicarea duratei programului și 
indicarea timpului rămas până la final 
Indicatori LED pentru sare/soluție de clătire
Opțiune economie energie EnerSave A+++
Timer pornire întârziată 1-24 h
Înmuiere automată la pornirea întârziată
Opțiune Flexi/Zone - ½ încărcare  
Opțiune FlexiTabs
Dedurizator apă electronic reglabil
Uscare prin condensare
Deschidere automată a ușii la finalul ciclului cu opțiunea 
EnerSave activată
Aquatest 
Acquastop total

CAVITATE INTERNĂ/COȘURI/CARACTERISTICI TEHNICE
Cuvă integral din inox
Coșuri gri
Nou - al treilea coș de tacâmuri FlexiDuo
Coș superior cu înălțime reglabilă pe 3 nivele (cu încărcare 
completă)
Coș superior cu inserții centrale rabatabile, reglabile în trei poziții, 
suporturi de pahare și sistem EasyGlide
Coș inferior cu inserții complet rabatabile și suport pahare 
Sistem de spălare orbitală
Al treilea braț pulverizator superior 
Filtru din inox
Element de încălzire ascuns
Balamale cu echilibrare variabilă 
Balamale cu auto-echilibrare
Piciorușe posterioare reglabile din față 
Posibilitate de racordare la apă caldă (max 60 ° C) - economie 
de energie 35%

SPECIFICAȚII TEHNICE
Putere nominală: 1,9 kW
Consum energie electrică: 0,81 kW/ciclu
Consum de apă: 9 l/ciclu
Ciclu normativ: ECO
Durată ciclu normativ: 175 min.
Consum anual energie: 233 kWh/an
Consum anual apă: 2520 l/an
Nivel de zgomot: 39 dB(A)
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz

Stp364S 

Mașină de spălat vase orizontală complet 
încorporabilă, 60 cm

CARACTERISTICI GENERALE
Complet încorporabilă 
Lățime 60 cm
Panou de control inox 
Capacitate de încărcare 14 seturi

PROGRAME/FUNCȚII/OPȚIUNI
5 programe de uz casnic: Înmuiere, Pahare, ECO, Auto 60°C, 
Ultracurat 
4 programe profesionale: Pahare Pro, ULTRA Rapid 16 min*, 
Universal, Intensiv 
4 temperaturi de spălare 45°C, 50°C, 65°C, 70°C
Afișaj: pornire întârziată, indicarea duratei programului și 
indicarea timpului rămas până la final
Indicatori LED pentru sare/soluție de clătire
Opțiune economie energie EnerSave A++
Timer pornire întârziată 1-24 h
Înmuiere automată la pornirea întârziată
Opțiune Flexi/Zone - ½ încărcare  
Opțiune FlexiTabs
Opțiuni profesionale (ULTRA Rapid 16 min*)
Dedurizator apă electronic reglabil
Uscare prin condensare
Deschidere automată a ușii la finalul ciclului cu opțiunea 
EnerSave activată
Aquatest 
Acquastop total

* când este racordată la apă caldă de 60 ° C și putere maximă – 
se recomandă să nu se utilizeze de mai mult de 5 ori pe zi

CAVITATE INTERNĂ/COȘURI/CARACTERISTICI TEHNICE
Cuvă integral din inox
Coșuri gri
Nou - al treilea coș de tacâmuri FlexiDuo
Coș superior cu înălțime reglabilă pe 3 nivele (cu încărcare 
completă)
Coș superior cu inserții centrale rabatabile, reglabile în trei poziții, 
suporturi de pahare și sistem EasyGlide
Coș inferior cu inserții complet rabatabile și suport pahare 
Sistem de spălare orbitală
Al treilea braț pulverizator superior 
Filtru din inox
Element de încălzire ascuns
Balamale cu echilibrare variabilă 
Balamale cu auto-echilibrare
Piciorușe posterioare reglabile din față 
Posibilitate de racordare la apă caldă (max 60 ° C) - economie 
de energie 35%

SPECIFICAȚII TEHNICE
Putere nominală: 5.45 kW
Consum energie electrică: 0,92 kW/ciclu
Consum de apă: 10,5 l/ciclu
Ciclu normativ: ECO
Durată ciclu normativ: 175 min.
Consum anual energie: 262 kWh/an
Consum anual apă: 2940 l/an
Nivel de zgomot: 45 dB(A)
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz
Conexiune monofazică

Sunt de asemenea disponibile:
STP364T — conexiune trifazică
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St324atl 

Mașină de spălat vase complet încorporabilă, 60 cm

CARACTERISTICI GENERALE
Complet încorporabilă 
Lățime 60 cm
Panou control argintiu 
Capacitate de încărcare 13 seturi
Deschidere prin apasare
ActiveLight - indicator cu fascicul de lumină pe podea 

PROGRAME/FUNCȚII/OPȚIUNI
5 programe de uz casnic: Înmuiere, Pahare, ECO, Auto 45-65°C, 
Super
5 programe rapide: ECO Rapid, Normal Rapid, Puternic și Rapid, 
Rapid 27 min., Delicat Rapid
5 temperaturi de spălare 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C
Afișaj: pornire întârziată, indicarea duratei programului și 
indicarea timpului rămas până la final
Indicatori LED pentru sare/soluție de clătire
Opțiune economie energie EnerSave A+++
Timer pornire întârziată 1-24 h
Înmuiere automată la pornirea automată
Opțiune Flexi/Zone - ½ încărcare  
Opțiune FlexiTabs
Dedurizator apă electronic reglabil
Uscare prin condensare
Deschidere automată a ușii la finalul ciclului cu opțiunea 
EnerSave activată
Aquatest 
Acquastop total

CAVITATE INTERNĂ/COȘURI/CARACTERISTICI TEHNICE
Cuvă integral din inox
Coșuri gri cu mânere albastru deschis
Coș superior cu înălțime reglabilă pe 3 nivele (cu încărcare 
completă)
Coș superior cu inserții centrale fixe
Coș inferior cu inserții complet rabatabile 
Sistem de spălare orbitală
Al treilea braț pulverizator superior 
Filtru din inox
Element de încălzire ascuns
Balamale cu echilibrare variabilă 
Balamale cu auto-echilibrare
Piciorușe posterioare reglabile din față 
Posibilitate de racordare la apă caldă (max 60 ° C) - economie 
de energie 35%

 
SPECIFICAȚII TEHNICE
Putere nominală: 1,9 kW
Consum energie electrică: 0,81 kW/ciclu
Consum de apă: 8,5 l/ciclu
Ciclu normativ: ECO
Durată ciclu normativ: 150 min.
Consum anual energie: 230 kWh/an
Consum anual apă: 2380 l/an
Nivel de zgomot: 45 dB(A)
Tensiune: 220-230 V
Frecvență: 50 Hz

St324l 

Mașină de spălat vase complet încorporabilă, 60 cm

CARACTERISTICI GENERALE
Complet încorporabilă 
Lățime 60 cm
Panou control argintiu 
Capacitate de încărcare 13 seturi
Deschidere prin apasare
ActiveLight - indicator cu fascicul de lumină pe podea 

PROGRAME/FUNCȚII/OPȚIUNI
5 programe de uz casnic: Înmuiere, Pahare, ECO, Auto 45-65°C, 
Super
5 programe rapide: ECO Rapid, Normal Rapid, Puternic și Rapid, 
Rapid 27 min., Delicat Rapid
5 temperaturi de spălare 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C
Afișaj: pornire întârziată, indicarea duratei programului și 
indicarea timpului rămas până la final
Indicatori LED pentru sare/soluție de clătire
Opțiune economie energie EnerSave A+++
Timer pornire întârziată 1-24 h
Înmuiere automată la pornirea automată
Opțiune Flexi/Zone - ½ încărcare  
Opțiune FlexiTabs
Dedurizator apă electronic reglabil
Uscare prin condensare
Deschidere automată a ușii la finalul ciclului cu opțiunea 
EnerSave activată
Aquatest 
Acquastop total

CAVITATE INTERNĂ/COȘURI/CARACTERISTICI TEHNICE
Cuvă integral din inox
Coșuri gri cu mânere albastru deschis
Coș superior cu înălțime reglabilă pe 3 nivele (cu încărcare 
completă)
Coș superior cu inserții centrale fixe
Coș inferior cu inserții complet rabatabile 
Sistem de spălare orbitală
Al treilea braț pulverizator superior 
Filtru din inox
Element de încălzire ascuns
Balamale cu echilibrare variabilă 
Balamale cu auto-echilibrare
Piciorușe posterioare reglabile din față 
Posibilitate de racordare la apă caldă (max 60 ° C) - economie 
de energie 35%

 
SPECIFICAȚII TEHNICE
Putere nominală: 1,9 kW
Consum energie electrică: 0,81 kW/ciclu
Consum de apă: 8,5 l/ciclu
Ciclu normativ: ECO
Durată ciclu normativ: 150 min.
Consum anual energie: 230 kWh/an
Consum anual apă: 2380 l/an
Nivel de zgomot: 45 dB(A)
Tensiune: 220-230 V
Frecvență: 50/60 Hz

Sta6443-2 

Mașină de spălat vase complet încorporabilă, 60 cm

CARACTERISTICI GENERALE
Complet încorporabilă 
Lățime 60 cm
Panou control argintiu 
Capacitate de încărcare 13 seturi

PROGRAME/FUNCȚII/OPȚIUNI
5 programe de uz casnic: Înmuiere, Pahare, Normal, ECO, 
Ultracurat
4 programe rapide: ECO Rapid, Normal Rapid, Puternic și Rapid, 
Rapid 27 min.
5 temperaturi de spălare 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C
Afișaj: pornire întârziată, indicarea duratei programului și 
indicarea timpului rămas până la final
Indicatori LED pentru sare/soluție de clătire
Opțiune economie energie EnerSave A+++
Timer pornire întârziată 1-24 h
Înmuiere automată la pornirea întârziată
Opțiune Flexi/Zone - ½ încărcare  
Opțiune FlexiTabs
Dedurizator apă electronic reglabil
Uscare prin condensare
Deschidere automată a ușii la finalul ciclului cu opțiunea 
EnerSave activată
Acquastop total

CAVITATE INTERNĂ/COȘURI/CARACTERISTICI TEHNICE
Cuvă integral din inox
Coșuri gri cu mânere albastru deschis
Coș superior cu înălțime reglabilă pe 3 nivele (cu încărcare 
completă)
Coș superior cu inserții centrale fixe
Coș inferior cu inserții complet rabatabile 
Sistem orbital de spălare
Al treilea braț pulverizator superior 
Filtru din inox
Element de încălzire ascuns
Balamale cu echilibrare variabilă 
Balamale cu auto-echilibrare
Piciorușe posterioare reglabile din față 
Posibilitate de racordare la apă caldă (max 60 ° C) - economie 
de energie 35%

SPECIFICAȚII TEHNICE
Putere nominală: 1,9 kW
Consum energie electrică: 0,81 kW/ciclu
Consum de apă: 8,5 l/ciclu
Ciclu normativ: ECO
Durată ciclu normativ: 150 min.
Consum anual energie: 230 kWh/an
Consum anual apă: 2380 l/an
Nivel de zgomot: 43 dB(A)
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz
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pla6442X2 

Mașină de spălat vase complet încorporabilă cu 
panou de control frontal, 60 cm

CARACTERISTICI GENERALE
Mașină de spălat vase complet încorporabilă cu panou de 
control deschis
Panou de control inox
Inox anti-amprentă
Lățime 60 cm
Capacitate de încărcare 13 seturi

PROGRAME/FUNCȚII/OPȚIUNI
5 programe de uz casnic: Înmuiere, Pahare, Normal, ECO, Super
4 programe rapide: ECO Rapid, Normal Rapid, Puternic și Rapid, 
Rapid 27 min.
5 temperaturi de spălare 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C
Afișaj: pornire întârziată, indicarea duratei programului și 
indicarea timpului rămas până la final
Indicatori LED pentru sare/soluție de clătire
Opțiune economie energie EnerSave A+++
Timer pornire întârziată 1-24 h
Înmuiere automată la pornirea întârziată
Opțiune Flexi/Zone - ½ încărcare  
Opțiune FlexiTabs
Dedurizator apă electronic reglabil
Uscare prin condensare
Deschidere automată a ușii la finalul ciclului cu opțiunea 
EnerSave activată
Aquatest
Acquastop total

CAVITATE INTERNĂ/COȘURI/CARACTERISTICI TEHNICE
Cuvă integral din inox
Coșuri gri cu mânere albastru deschis
Coș superior cu înălțime reglabilă pe 3 nivele (cu încărcare 
completă)
Coș superior cu inserții centrale fixe
Coș inferior cu inserții complet rabatabile 
Sistem de spălare orbitală
Al treilea braț pulverizator superior 
Filtru din inox
Element de încălzire ascuns
Balamale cu echilibrare variabilă 
Balamale cu auto-echilibrare
Piciorușe posterioare reglabile din față 
Posibilitate de racordare la apă caldă (max 60 ° C) - economie 
de energie 35%

SPECIFICAȚII TEHNICE
Putere nominală: 1,9 kW
Consum energie electrică: 0,81 kW/ciclu
Consum de apă: 8,5 l/ciclu
Ciclu normativ: ECO
Durată ciclu normativ: 150 min.
Consum anual energie: 230 kWh/an
Consum anual apă: 2380 l/an
Nivel de zgomot: 42 dB(A)
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

Sta6445-2 

Mașină de spălat vase complet încorporabilă, 60 cm

CARACTERISTICI GENERALE
Complet încorporabilă 
Lățime 60 cm
Panou control argintiu 
Capacitate de încărcare 13 seturi

PROGRAME/FUNCȚII/OPȚIUNI
5 programe: Înmuiere, Normal, ECO, Super, Rapid 27 min
4 temperaturi de spălare 38°C, 50°C, 65°C, 70°C
Afișaj: pornire întârziată, indicarea duratei programului și 
indicarea timpului rămas până la final
Indicatori LED pentru sare/soluție de clătire
Timer pornire întârziată 1-9 h
Înmuiere automată la pornirea întârziată
Opțiune Flexi/Zone - ½ încărcare  
Opțiune FlexiTabs
Opțiune HyClean
Dedurizator apă electronic reglabil
Uscare prin condensare
Senzor flotor acquastop

CAVITATE INTERNĂ/COȘURI/CARACTERISTICI TEHNICE
Cuvă integral din inox
Coșuri gri cu mânere albastru deschis
Coș superior cu înălțime reglabilă pe 3 nivele (cu încărcare 
completă)
Coș superior cu inserții centrale fixe
Coș inferior cu inserții complet rabatabile 
Sistem de spălare orbitală
Al treilea braț pulverizator superior 
Filtru din inox
Element de încălzire ascuns
Balamale cu echilibrare variabilă 
Balamale cu auto-echilibrare
Piciorușe posterioare reglabile din față 
Posibilitate de racordare la apă caldă (max 60 ° C) - economie 
de energie 35%

SPECIFICAȚII TEHNICE
Putere nominală: 1,9 kW
Consum energie electrică: 1,03 kW/ciclu
Consum de apă: 9,5 l/ciclu
Ciclu normativ: ECO
Durată ciclu normativ: 165 min.
Consum anual energie: 292 kWh/an
Consum anual apă: 2660 l/an
Nivel de zgomot: 45 dB(A)
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

Sta13Xl2 

Mașină de spălat vase complet încorporabilă, 60 cm

CARACTERISTICI GENERALE
Complet încorporabilă 
Ușă inox periat
Inox anti-amprentă
Mâner Classica
Lățime 60 cm
Panou de control inox 
Capacitate de încărcare 13 seturi
ActiveLight - indicator cu fascicul de lumină pe podea 

PROGRAME/FUNCȚII/OPȚIUNI
5 programe de uz casnic: Înmuiere, Pahare, ECO, Auto 60-70°C, 
Super
4 programe rapide: ECO Rapid, Normal Rapid, Puternic și Rapid, 
Rapid 27 min.
5 temperaturi de spălare 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C
Afișaj: pornire întârziată, indicarea duratei programului și 
indicarea timpului rămas până la final
Indicatori LED pentru sare/soluție de clătire
Opțiune economie energie EnerSave A+++
Timer pornire întârziată 1-24 h
Înmuiere automată la pornirea întârziată
Opțiune Flexi/Zone - ½ încărcare  
Opțiune FlexiTabs
Dedurizator apă electronic reglabil
Uscare prin condensare
Deschidere automată a ușii la finalul ciclului cu opțiunea 
EnerSave activată
Aquatest
Acquastop total

CAVITATE INTERNĂ/COȘURI/CARACTERISTICI TEHNICE
Cuvă integral din inox
Coșuri din inox cu mânere gri
Coș superior cu înălțime reglabilă pe 3 nivele (cu încărcare 
completă)
Coș superior cu inserții centrale rabatabile, reglabile în trei poziții, 
suporturi de pahare și sistem EasyGlide
Coș inferior cu inserții complet rabatabile Sistem orbital de 
spălare
Al treilea braț pulverizator superior 
Filtru din inox
Element de încălzire ascuns
Balamale cu echilibrare variabilă 
Balamale cu auto-echilibrare
Piciorușe posterioare reglabile din față 
Posibilitate de racordare la apă caldă (max 60 ° C) - economie 
de energie 35%

SPECIFICAȚII TEHNICE
Putere nominală: 1,9 kW
Consum energie electrică: 0,81 kW/ciclu
Consum de apă: 8,5 l/ciclu
Ciclu normativ: ECO
Durată ciclu normativ: 150 min.
Consum anual energie: 230 kWh/an
Consum anual apă: 2380 l/an
Nivel de zgomot: 43 dB(A)
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz
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Mașină de spălat vase complet încorporabilă, 45 cm

CARACTERISTICI GENERALE
Complet încorporabilă 
Lățime 45 cm
Panou control argintiu 
Capacitate de încărcare 10 seturi
ActiveLight - indicator cu fascicul de lumină pe podea 

PROGRAME/FUNCȚII/OPȚIUNI
5 programe de uz casnic: Înmuiere, ECO, Auto 45-65°C, Super, 
Zilnic 1/2 încărcare
5 programe rapide: ECO Rapid, Normal Rapid, Puternic și Rapid, 
Rapid 27 min., Delicat Rapid
5 temperaturi de spălare 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C
Afișaj: pornire întârziată, indicarea duratei programului și 
indicarea timpului rămas până la final
Indicatori LED pentru sare/soluție de clătire
Opțiune economie energie EnerSave A++
Timer pornire întârziată 1-24 h
Înmuiere automată la pornirea întârziată
Opțiune FlexiTabs
Opțiune Rapidă
Dedurizator apă electronic reglabil
Uscare prin condensare
Deschidere automată a ușii la finalul ciclului cu opțiunea 
EnerSave activată
Lumină interioară albastră
Aquatest
Acquastop total

CAVITATE INTERNĂ/COȘURI/CARACTERISTICI TEHNICE
Cuvă integral din inox
Coșuri gri 
Coș superior cu înălțime reglabilă pe 3 nivele (cu încărcare 
completă)
Coș superior cu inserții centrale fixe
Coș superior cu sistem EasyGlide
Coș inferior: Cu raft rabatabil unic
Sistem de spălare SwingWash
Al treilea braț pulverizator superior 
Filtru din inox
Element de încălzire ascuns
Balamale cu auto-echilibrare
Piciorușe posterioare reglabile 
Posibilitate de racordare la apă caldă (max 60 ° C) - economie 
de energie 35%

 
SPECIFICAȚII TEHNICE
Putere nominală: 1,4 kW
Consum energie electrică: 0,74 kW/ciclu
Consum de apă: 9,5 l/ciclu
Ciclu normativ: ECO
Durată ciclu normativ: 175 min.
Consum anual energie: 210 kWh/an
Consum anual apă: 2660 l/an
Nivel de zgomot: 44 dB(A)
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

Sta4525 

Mașină de spălat vase complet încorporabilă, 45 cm

CARACTERISTICI GENERALE
Complet încorporabilă 
Lățime 45 cm
Panou control argintiu 
Capacitate de încărcare 10 seturi
ActiveLight - indicator cu fascicul de lumină pe podea 

PROGRAME/FUNCȚII/OPȚIUNI
5 programe de uz casnic: Înmuiere, ECO, Auto 45-65°C, Super, 
Zilnic 1/2 încărcare
5 programe rapide: ECO Rapid, Normal Rapid, Puternic și Rapid, 
Rapid 27 min., Delicat Rapid
5 temperaturi de spălare 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C
Afișaj: pornire întârziată, indicarea duratei programului și 
indicarea timpului rămas până la final
Indicatori LED pentru sare/soluție de clătire
Opțiune economie energie EnerSave A++
Timer pornire întârziată 1-24 h
Înmuiere automată la pornirea întârziată
Opțiune FlexiTabs
Opțiune Rapidă
Dedurizator apă electronic reglabil
Uscare prin condensare
Deschidere automată a ușii la finalul ciclului cu opțiunea 
EnerSave activată
Aquatest
Acquastop total

CAVITATE INTERNĂ/COȘURI/CARACTERISTICI TEHNICE
Cuvă integral din inox
Coșuri gri 
Coș superior cu înălțime reglabilă pe 3 nivele (cu încărcare 
completă)
Coș superior cu inserții centrale fixe
Coș inferior: Cu raft rabatabil unic
Sistem de spălare SwingWash
Al treilea braț pulverizator superior 
Filtru din inox
Element de încălzire ascuns
Balamale cu auto-echilibrare
Piciorușe posterioare reglabile 
Posibilitate de racordare la apă caldă (max 60 ° C) - economie 
de energie 35%

SPECIFICAȚII TEHNICE
Putere nominală: 1,4 kW
Consum energie electrică: 0,74 kW/ciclu
Consum de apă: 9,5 l/ciclu
Ciclu normativ: ECO
Durată ciclu normativ: 175 min.
Consum anual energie: 210 kWh/an
Consum anual apă: 2660 l/an
Nivel de zgomot: 44 dB(A)
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

Sta4523 

Mașină de spălat vase complet încorporabilă, 45 cm

CARACTERISTICI GENERALE
Complet încorporabilă
Lățime 45 cm
Panou control argintiu 
Capacitate de încărcare 10 seturi

PROGRAME/FUNCȚII/OPȚIUNI
5 programe de uz casnic: Înmuiere, Pahare, ECO, Super, Zilnic 
1/2 încărcare
4 temperaturi de spălare 45°C, 50°C, 65°C, 70°C
Butoane electronice
Indicatori LED pentru sare/soluție de clătire
Opțiune economie energie EnerSave A++
Timer pornire întârziată 3-6-9 h
Înmuiere automată la pornirea întârziată
Opțiune FlexiTabs
Dedurizator apă electronic reglabil
Uscare prin condensare
Deschidere automată a ușii la finalul ciclului cu opțiunea 
EnerSave activată
Alarmă sonoră la final ciclu
Acquastop total

CAVITATE INTERNĂ/COȘURI/CARACTERISTICI TEHNICE
Cuvă integral din inox
Coșuri gri 
Coș superior cu înălțime reglabilă pe 3 nivele (cu încărcare 
completă)
Coș superior cu inserții centrale fixe
Coș inferior: Cu raft rabatabil unic
Sistem de spălare SwingWash
Al treilea braț pulverizator superior 
Filtru din inox
Element de încălzire ascuns
Balamale cu auto-echilibrare
Piciorușe posterioare reglabile 
Posibilitate de racordare la apă caldă (max 60 ° C) - economie 
de energie 35%

 
SPECIFICAȚII TEHNICE
Putere nominală: 1,4 kW
Consum energie electrică: 0,74 kW/ciclu
Consum de apă: 9,5 l/ciclu
Ciclu normativ: ECO
Durată ciclu normativ: 175 min.
Consum anual energie: 210 kWh/an
Consum anual apă: 2660 l/an
Nivel de zgomot: 44 dB(A)
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz
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pla4525X 

Mașină de spălat vase complet încorporabilă cu 
panou de control deschis, 45 cm
 

CARACTERISTICI GENERALE
Mașină de spălat vase complet încorporabilă 
Lățime 45 cm
Panou frontal din inox anti-amprentă
Capacitate de încărcare 10 seturi

PROGRAME/FUNCȚII/OPȚIUNI
5 programe de uz casnic: Înmuiere, Pahare, Auto 45-65°C, ECO, 
Super
5 programe rapide: ECO Rapid, Normal Rapid, Puternic și Rapid, 
Rapid 27 min.
Delicat Rapid
5 temperaturi de spălare 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C
Afișaj: pornire întârziată, indicarea duratei programului și 
indicarea timpului rămas până la final
Indicatori LED pentru sare/soluție de clătire
Opțiune economie energie EnerSave A++
Opțiune Flexi/Zone - ½ încărcare  
Timer pornire întârziată 1-24 h
Înmuiere automată la pornirea întârziată
Opțiune FlexiTabs
Opțiune Rapidă
Dedurizator apă electronic reglabil
Uscare prin condensare
Deschidere automată a ușii la finalul ciclului cu opțiunea 
EnerSave activată
Alarmă sonoră la final ciclu, indicator pe afișaj
Aquatest
Acquastop total

CAVITATE INTERNĂ/COȘURI/CARACTERISTICI TEHNICE
Cuvă integral din inox
Coșuri gri 
Coș superior cu înălțime reglabilă pe 3 nivele (cu încărcare 
completă)
Coș superior cu inserții centrale fixe
Coș inferior: Cu raft rabatabil unic
Sistem de spălare SwingWash
Al treilea braț pulverizator superior 
Filtru din inox
Element de încălzire ascuns
Balamale cu auto-echilibrare
Piciorușe posterioare reglabile 
Posibilitate de racordare la apă caldă (max 60 ° C) - economie 
de energie 35%

SPECIFICAȚII TEHNICE
Putere nominală: 1,4 kW
Consum energie electrică: 0,74 kW/ciclu
Consum de apă: 9,5 l/ciclu
Ciclu normativ: ECO
Durată ciclu normativ: 175 min.
Consum anual energie: 210 kWh/an
Consum anual apă: 2660 l/an
Nivel de zgomot: 44 dB(A)
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz
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lp364XS 

Mașină de spălat vase independentă, inox, 60 cm

CARACTERISTICI GENERALE
Mașină de spălat vase independentă
Inox
Inox anti-amprentă
Lățime 60 cm
Panou de control frontal din inox 
Capacitate de încărcare 14 seturi

PROGRAME/FUNCȚII/OPȚIUNI
5 programe de uz casnic: Înmuiere, Sticlă, ECO, Auto 60°C, 
Ultracurat
4 programe profesionale: Pahare Pro, ULTRA Rapid 16 min*, 
Universal, Intensiv
4 temperaturi de spălare 45°C, 50°C, 65°C, 70°C
Afișaj: pornire întârziată, indicarea duratei programului și 
indicarea timpului rămas până la final
Indicatori LED pentru sare/soluție de clătire
Opțiune economie energie EnerSave A++
Timer pornire întârziată 1-24 h
Înmuiere automată la pornirea automată
Opțiune Flexi/Zone - ½ încărcare  
Opțiune FlexiTabs
Opțiuni profesionale (ULTRA Rapid 16 min*)
Dedurizator apă electronic reglabil
Uscare prin condensare
Deschidere automată a ușii la finalul ciclului cu opțiunea 
EnerSave activată
Aquatest
Acquastop total

* când este racordată la apă caldă de 60 ° C și putere maximă – 
se recomandă să nu se utilizeze de mai mult de 5 ori pe zi

CAVITATE INTERNĂ/COȘURI/CARACTERISTICI TEHNICE
Cuvă integral din inox
Coșuri din inox cu mânere gri
Nou - al treilea coș de tacâmuri FlexiDuo
Coș superior cu înălțime reglabilă pe 3 nivele (cu încărcare 
completă)
Coș superior cu inserții centrale rabatabile, reglabile în trei poziții, 
suporturi de pahare și sistem EasyGlide
Coș inferior cu inserții complet rabatabile și suport pahare 
Sistem de spălare orbitală
Al treilea braț pulverizator superior 
Filtru din inox
Element de încălzire ascuns
Balamale cu echilibrare variabilă 
Balamale cu auto-echilibrare
Piciorușe posterioare reglabile din față 

 
SPECIFICAȚII TEHNICE
Putere nominală: 5,45 kW
Consum energie electrică: 0,92 kW/ciclu
Consum de apă: 10,5 l/ciclu
Ciclu normativ: ECO
Durată ciclu normativ: 175 min.
Consum anual energie: 261 kWh/an
Consum anual apă: 2940 l/an
Nivel de zgomot: 45 dB(A)
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile:
LP364XT — conexiune la curent trifazic

lSa13X2 

Mașină de spălat vase independentă, inox, 60 cm
 

CARACTERISTICI GENERALE
Mașină de spălat vase independentă
Ușă inox periat 
Inox anti-amprentă
Mâner Classica
Lățime 60 cm
Panou de control inox 
Capacitate de încărcare 13 seturi

PROGRAME/FUNCȚII/OPȚIUNI
5 programe de uz casnic: Înmuiere, Pahare, ECO, Auto 60 – 
70°C, Super
4 programe rapide: ECO Rapid, Normal Rapid, Puternic și Rapid, 
Rapid 27 min.
5 temperaturi de spălare 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C
Afișaj: pornire întârziată, indicarea duratei programului și 
indicarea timpului rămas până la final
Indicatori LED pentru sare/soluție de clătire
Opțiune economie energie EnerSave A+++
Timer pornire întârziată 1-24 h
Înmuiere automată la pornirea întârziată
Opțiune Flexi/Zone - ½ încărcare  
Opțiune FlexiTabs
Dedurizator apă electronic reglabil
Uscare prin condensare
Deschidere automată a ușii la finalul ciclului cu opțiunea 
EnerSave activată
Aquatest
Acquastop total

CAVITATE INTERNĂ/COȘURI/CARACTERISTICI TEHNICE
Cuvă integral din inox
Coșuri din inox cu mânere gri
Coș superior cu înălțime reglabilă pe 3 nivele (cu încărcare 
completă)
Coș superior cu inserții centrale rabatabile, reglabile în trei poziții, 
suporturi de pahare și sistem EasyGlide
Coș inferior cu inserții complet rabatabile Sistem orbital de 
spălare
Al treilea braț pulverizator superior 
Filtru din inox
Element de încălzire ascuns
Balamale cu echilibrare variabilă 
Balamale cu auto-echilibrare
Reglare nivel
Posibilitate de racordare la apă caldă (max 60 ° C) - economie 
de energie 35%

SPECIFICAȚII TEHNICE
Putere nominală: 1,9 kW
Consum energie electrică: 0,81 kW/ciclu
Consum de apă: 8,5 l/ciclu
Ciclu normativ: ECO
Durată ciclu normativ: 150 min.
Consum anual energie: 230 kWh/an
Consum anual apă: 2380 l/an
Nivel de zgomot: 43 dB(A)
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

lSa6439X2 

Mașină de spălat vase independentă, argintie cu ușă 
de inox, 60 cm

CARACTERISTICI GENERALE
Mașină de spălat vase independentă
Mașină de spălat vase cu ușă din inox 
Inox anti-amprentă
Lățime 60 cm
Panou de control frontal din inox 
Capacitate de încărcare 13 seturi

PROGRAME/FUNCȚII/OPȚIUNI
7 programe de uz casnic: Înmuiere, Pahare, Delicat, ECO, Auto 
40 – 50°C, Auto 60 – 70°C, Super
6 programe rapide: ECO Rapid, Normal Rapid, Puternic și Rapid, 
Rapid 27 min., Delicat Rapid, Zilnic Rapid
5 temperaturi de spălare 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C
Afișaj: pornire întârziată, indicarea duratei programului și 
indicarea timpului rămas până la final
Indicatori LED pentru sare/soluție de clătire
Opțiune economie energie EnerSave A+++
Timer pornire întârziată 1-24 h
Înmuiere automată la pornirea întârziată
Opțiune Flexi/Zone - ½ încărcare  
Opțiune FlexiTabs
Opțiune HyClean
Dedurizator apă electronic reglabil
Uscare prin condensare
Deschidere automată a ușii la finalul ciclului cu opțiunea 
EnerSave activată
Aquatest
Acquastop total

CAVITATE INTERNĂ/COȘURI/CARACTERISTICI TEHNICE
Cuvă integral din inox
Coșuri gri cu mânere gri
Coș superior cu înălțime reglabilă pe 3 nivele (cu încărcare 
completă)
Coș superior cu inserții centrale fixe, suporturi pahare
Coș inferior cu inserții complet rabatabile și sistem EasyGlide 
Sistem de spălare orbitală
Al treilea braț pulverizator superior 
Filtru din inox
Element de încălzire ascuns
Balamale cu echilibrare variabilă 
Balamale cu auto-echilibrare
Reglare nivel
Posibilitate de racordare la apă caldă (max 60 ° C) - economie 
de energie 35%

SPECIFICAȚII TEHNICE
Putere nominală: 1,9 kW
Consum energie electrică: 0,81 kW/ciclu
Consum de apă: 8,5 l/ciclu
Ciclu normativ: ECO
Durată ciclu normativ: 150 min.
Consum anual energie: 230 kWh/an
Consum anual apă: 2380 l/an
Nivel de zgomot: 39 dB(A)
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz
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Sta4503 

Mașină de spălat vase complet încorporabilă, 45 cm
 

CARACTERISTICI GENERALE
Complet încorporabilă 
Lățime 45 cm
Panou control argintiu 
Capacitate de încărcare 10 seturi

PROGRAME/FUNCȚII/OPȚIUNI
5 programe de uz casnic: Înmuiere, Pahare, ECO, Super, Zilnic 
1/2 încărcare
4 temperaturi de spălare 45°C, 50°C, 65°C, 70°C
Butoane electronice
Indicatori LED pentru sare/soluție de clătire
Timer pornire întârziată 3-6-9 h
Înmuiere automată la pornirea întârziată
Opțiune FlexiTabs
Dedurizator apă electronic reglabil
Uscare prin condensare
Alarmă sonoră la final ciclu
Acquastop total

CAVITATE INTERNĂ/COȘURI/CARACTERISTICI TEHNICE
Cuvă integral din inox
Coșuri gri 
Coș superior cu înălțime reglabilă pe 3 nivele (cu încărcare 
completă)
Coș superior cu inserții centrale fixe
Coș inferior: Cu raft rabatabil unic
Sistem de spălare SwingWash
Al treilea braț pulverizator superior 
Filtru din inox
Element de încălzire ascuns
Balamale cu auto-echilibrare
Piciorușe posterioare reglabile 
Posibilitate de racordare la apă caldă (max 60 ° C) - economie 
de energie 35%

SPECIFICAȚII TEHNICE
Putere nominală: 1,4 kW
Consum energie electrică: 0,94 kW/ciclu
Consum de apă: 11 l/ciclu
Ciclu normativ: ECO
Durată ciclu normativ: 165 min.
Consum anual energie: 266 kWh/an
Consum anual apă: 3080 l/an
Nivel de zgomot: 47 dB(A)
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

LVS367SX 
argintiu cu ușă de oțel
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lvS367B 

Mașină de spălat vase independentă, albă, 60 cm
 

CARACTERISTICI GENERALE
Mașină de spălat vase independentă, albă
Lățime 60 cm
Panou de control deschis, alb 
Capacitate de încărcare 13 seturi

PROGRAME/FUNCȚII/OPȚIUNI
7 programe de uz casnic: Înmuiere, Pahare, Delicat, Normal, 
Auto 45 – 65°C, Super, ECO
6 programe rapide: Rapid 27 min., ECO Rapid, Delicat Rapid, 
Normal Rapid, Puternic și Rapid, Zilnic Rapid
5 temperaturi de spălare 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C
Afișaj: pornire întârziată, indicarea duratei programului și 
indicarea timpului rămas până la final
Indicatori LED pentru sare/soluție de clătire
Opțiune economie energie EnerSave A+++
Timer pornire întârziată 1-24 h
Înmuiere automată la pornirea întârziată
Opțiune Flexi/Zone - ½ încărcare  
Opțiune FlexiTabs
Opțiune HyClean
Dedurizator apă electronic reglabil
Uscare prin condensare
Aquatest
Acquastop total

CAVITATE INTERNĂ/COȘURI/CARACTERISTICI TEHNICE
Cuvă integral din inox
Coșuri din inox cu mânere albastru deschis
Coș superior cu înălțime reglabilă pe 3 nivele (cu încărcare 
completă)
Coș superior cu inserții centrale fixe, suporturi pahare
Coș inferior cu inserții complet rabatabile 
Sistem de spălare orbitală
Al treilea braț pulverizator superior 
Filtru din inox
Element de încălzire ascuns
Balamale cu echilibrare variabilă 
Balamale cu auto-echilibrare
Reglare nivel
Posibilitate de racordare la apă caldă (max 60 ° C) - economie 
de energie 35%

SPECIFICAȚII TEHNICE
Putere nominală: 1,9 kW
Consum energie electrică: 0,81 kW/ciclu
Consum de apă: 8,5 l/ciclu
Ciclu normativ: ECO
Durată ciclu normativ: 150 min.
Consum anual energie: 230 kWh/an
Consum anual apă: 2380 l/an
Nivel de zgomot: 47 dB(A)
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

Sunt de asemenea disponibile:
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St2FaBR2

Stilul retro al anilor '50. Mașină de spălat vase 
complet încorporabilă, roșu, 60 cm

CARACTERISTICI GENERALE
Mașină de spălat vase complet încorporabilă
Lățime 60 cm
Panou de control ascuns, argintiu 
Capacitate de încărcare 13 seturi

PROGRAME/FUNCȚII/OPȚIUNI
5 programe de uz casnic: Înmuiere, Pahare, Auto 60 – 70°C, 
Super, ECO
4 programe rapide: Rapid 27 min., ECO Rapid, Puternic și Rapid, 
Zilnic Rapid
5 temperaturi de spălare 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C
Afișaj: pornire întârziată, indicarea duratei programului și 
indicarea timpului rămas până la final
Indicatori LED pentru sare/soluție de clătire
Opțiune economie energie EnerSave A+++
Timer pornire întârziată 1-9 h
Înmuiere automată la pornirea întârziată
Opțiune Flexi/Zone - ½ încărcare  
Opțiune FlexiTabs
Dedurizator apă electronic reglabil
Uscare prin condensare
Aquatest
Acquastop total

CAVITATE INTERNĂ/COȘURI/CARACTERISTICI TEHNICE
Cuvă integral din inox
Coșuri din inox 
Coșuri și mânere de culoarea fatadei
Coș superior cu înălțime reglabilă pe 3 nivele (cu încărcare 
completă)
Coș superior cu inserții centrale fixe, suporturi pahare și sistem 
EasyGlide
Coș inferior cu inserții complet rabatabile 
Sistem de spălare orbitală
Al treilea braț pulverizator superior 
Filtru din inox
Element de încălzire ascuns
Balamale cu echilibrare variabilă 
Balamale cu auto-echilibrare
Reglare nivel
Posibilitate de racordare la apă caldă (max 60 ° C) - economie 
de energie 35%

SPECIFICAȚII TEHNICE
Putere nominală: 1,9 kW
Consum energie electrică: 0,81 kW/ciclu
Consum de apă: 8,5 l/ciclu
Ciclu normativ: ECO
Durată ciclu normativ: 175 min.
Consum anual energie: 230 kWh/an
Consum anual apă: 2380 l/an
Nivel de zgomot: 43 dB(A)
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50/60 Hz

Blv2O-2 

Mașină de spălat independentă, stilul retro al anilor 
'50, portocaliu, 60 cm

CARACTERISTICI GENERALE
Mașină de spălat vase independentă, portocaliu
Lățime 60 cm
Panou control argintiu
Capacitate de încărcare 13 seturi

PROGRAME/FUNCȚII/OPȚIUNI
5 programe de uz casnic: Înmuiere, Pahare, Auto 60 – 70°C, 
Super, ECO
4 programe rapide: Rapid 27 min., ECO Rapid, Puternic și Rapid, 
Normal Rapid
5 temperaturi de spălare 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C
Afișaj: pornire întârziată
Indicatori LED pentru sare/soluție de clătire
Opțiune economie energie EnerSave A+++
Timer pornire întârziată 1-9 h
Înmuiere automată la pornirea întârziată
Opțiune Flexi/Zone - ½ încărcare  
Opțiune FlexiTabs
Dedurizator apă electronic reglabil
Uscare prin condensare
Aquatest
Acquastop total

CAVITATE INTERNĂ/COȘURI/CARACTERISTICI TEHNICE
Cuvă integral din inox
Coșuri din inox
Culoarea coșurilor corespunde cu cea a mașinii de spălat vase 
Coș superior cu înălțime reglabilă pe 3 nivele (cu încărcare 
completă)
Coș superior cu inserții centrale fixe, suporturi pahare și sistem 
EasyGlide
Coș inferior cu inserții complet rabatabile 
Sistem de spălare orbitală
Al treilea braț pulverizator superior 
Filtru din inox
Element de încălzire ascuns
Balamale cu echilibrare variabilă 
Balamale cu auto-echilibrare
Reglare nivel
Posibilitate de racordare la apă caldă (max 60 ° C) - economie 
de energie 35%

SPECIFICAȚII TEHNICE
Putere nominală: 1,9 kW
Consum energie electrică: 0,81 kW/ciclu
Consum de apă: 8,5 l/ciclu
Ciclu normativ: ECO
Durată ciclu normativ: 150 min.
Consum anual energie: 230 kWh/an
Consum anual apă: 2380 l/an
Nivel de zgomot: 42 dB(A)
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
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MaȘinilE dE SpĂlat vaSE indEpEndEntE

MaȘinilE dE SpĂlat vaSE ÎnCORpORaBilE

ST2FABP2     crem

BLV2AZ-2     albastru deschis

ST2FABRO2     roz ST2FABNE2     negru

BLV2NE-2     negru 

BLV2X-2     argintiu

BLV2P-2     crem

BLV2RO-2     roz BLV2R-2     roșu

BLV2VE-2     verde lime 
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Caracteristici distinctive

Diametrul hubloului de 
încărcare este de 30 sau 32 
cm, în funcție de model, iar 
deschiderea sa este de până  
la 180 °  la unele modele. 
Această caracteristică 
facilitează semnificativ 
încărcarea rufelor în tambur.

MAȘINI DE SPĂLAT RUFE ȘI USCĂTOARE SMEG

VARIETATE DE MODELE

Gamă largă de modele: de la mașinile de spălat clasice la mașinile moderne de spălat rufe cu uscător sau la mașinile de spălat rufe cu designul 
stilat retro al anilor '50.

CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE MĂRITĂ

Datorită dezvoltării minuțioase a cuvei și  tamburului noi,  mașinile de 
spălat rufe Smeg permit o încărcare de până la 8 kg, răspunzând astfel 
nevoii de a spăla o cantitate mare de rufe într-un timp scurt.

Pe lângă programele tradiționale de spălare și uscare, au fost dezvoltate 
programe speciale pentru diferite tipuri de țesături. Afișajul electronic 
arată procesul și timpul rămas până la finalul programului. Un semnal 
sonor vă informează când s-a încheiat ciclul. La unele modele, afișajul 
arată și sarcina maximă pentru programul selectat care permite crearea 
de condiții optime pentru rezultate excelente la spălare.

Opțiunea FlexiTime poate fi folosită cu majoritatea 
programelor și permite reducerea duratei de spălare în funcție 
de nevoile dumneavoastră și spălarea rufelor puțin murdare 
fără a duce la scăderea calității spălării. 

Ciclul de curățare este esențial pentru păstrarea eficienței 
la spălare și uscare, și, dacă este necesar, simbolul acestui 
program este arătat pe afișaj.

PROGRAME SPECIALE:

Sport: Un program pentru cei cărora le plac activitățile fizice. 
Acest program permite spălarea rapidă a rufelor care nu sunt 
foarte murdare și sunt frecvent spălate, curățându-le perfect 
și având grijă de materiale.

Cămăși: un program special care permite spălarea delicată a 
cămășilor, protejând țesătura și reducând numărul de cute.

Jeans: Ciclul este folosit pentru spălarea hainelor din denim. 
Programul permite spălarea jeanșilor, păstrând culoarea și 
reducând șifonarea.

Program de noapte: reduce nivelul de zgomot al mașinii 
de spălat atunci când funcționează noaptea, datorită rotației 
mai lente a tamburului. Durata ciclului de spălare crește. 
Programul ideal pentru cei care vor să beneficieze de tarifele 
reduse la energie din timpul nopții.

Rapid: permite reducerea duratei programului selectat dacă 
rufele nu au nevoie de o spălare intensivă și prelungită.

Spălare manuală: Programul este potrivit pentru haine care 
au nevoie de spălare manuală sau numai de-o împrospătare. 
Utilizarea apei reci și a vitezei mici de rotație oferă un maxim 
de protecție pentru hainele dumneavoastră.

SOLUȚII FUNCȚIONALE

Datorită tamburului Flexi Wash cu 
structură specială, este posibilă 
spălarea unor tipuri diferite de 
țesături (atât bumbac cât și delicate), 
schimbând direcția de rotație în 
funcție de nevoi și garantând cele mai 

bune rezultate la 
spălare.

STILUL RETRO AL ANILOR '50 INOX ALB ÎNCORPORABILE 

Mașinile de spălat rufe Smeg combină o economie de energie de până la 20% față de clasa A cu eficiența maximă a spălării datorită 
unui sistem de cântărire automată. În funcție de greutatea rufelor uscate și de tipul de material, dispozitivul special reglează utilizarea 
apei, reducând consumul de apă și energie.

Mașinile de spălat rufe, uscătoarele și mașinile de spălat rufe cu uscător de la Smeg asigură o 
calitate maximă a spălării, protejând țesăturile.
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LSTA146S 

Mașină încorporabilă de spălat rufe cu uscător, albă

CARACTERISTICI GENERALE
Mașină încorporabilă de spălat rufe cu uscător
Încărcare frontală
Lățime 60 cm
Încărcare spălare 6 kg
Încărcare uscare 4 kg

PROGRAME/FUNCȚII/OPȚIUNI
Butoane electronice
Afișaj: timer pornire întârziată până la 24 h, indicator durată până 
la final și încărcare recomandată, indicator status program
Selector programe
Butoane: pornire/pauză, uscare, timer pornire întârziată, 
selectare și confirmare opțiune, selectare viteză rotație și 
selectare temperatură
12 programe de spălare
Programe speciale: Mix, Business/Cămăși,
Ciclu Sport Noaptea și Spălare Rapidă 15 min
Opțiuni suplimentare: Prespălare, Intensiv, Călcare ușoară 
Clătire suplimentară
Opțiune FlexiTime - reglarea duratei programului de spălare
2 programe de uscare (pentru rufe delicate 60° și rezistente 90°)
6 programe automate de uscare (cu 3 nivele: Uscare pentru 
călcare, Uscare pentru pus în șifonier, Extrauscare)
Senzor umiditate
Program special Clean, pentru îndepărtarea scamelor rămase
Viteză variabilă de rotație (fără stoarcere – 600 – 800 – 1000 – 
1200 – 1400 rpm/min.)
Temperatură variabilă (rece – 30° – 40° – 60° – 75° – 90°C)
Alarmă sonoră la final ciclu

SIGURANȚĂ
Sistem control de echilibrare încărcătură
Sistem antispumă
Protecție de preaplin 
Acquastop total 

CARACTERISTICI STRUCTURALE
Tambur din inox 
Cuvă din polipropilenă
Sertar detergent SelfClean
Ușă mare cu diametru de 30 cm
Unghi deschidere ușă de 110°
Acces ușor la filtru

SPECIFICAȚII TEHNICE
Putere nominală: 2 kW
Consum energie la spălare: 1,02 kW/ciclu
Consum energie la spălare și uscare: 4,81 kW/ciclu
Consum apă la spălare: 47 l/ciclu
Consum apă la spălare și uscare: 79 l/ciclu
Ciclu normativ: bumbac 60°C la încărcare completă cu uscare
Durată ciclu normativ: 345 min.
Consum anual energie la spălare: 204 kWh/an
Consum anual energie la spălare și uscare: 962 kWh/an
Consum anual apă la spălare: 9 400 l/an
Consum anual apă la spălare și uscare: 15 800 l/an
Nivel zgomot (la spălare) 56 dB (A)
Nivel zgomot (la stoarcere) 72 dB (A)
Nivel zgomot (la uscare) 58 dB (A)
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz

LSTA126-1 

Mașină încorporabilă de spălat rufe cu uscător, albă

CARACTERISTICI GENERALE
Mașină încorporabilă de spălat rufe cu uscător
Încărcare frontală
Lățime 60 cm
Încărcare spălare 6 kg
Încărcare uscare 4 kg

PROGRAME/FUNCȚII/OPȚIUNI
Butoane electronice
Afișaj: timer pornire întârziată până la 24 h, indicator durată până 
la final și încărcare recomandată, indicator status program
Selector programe
Butoane: pornire/pauză, uscare, timer pornire întârziată, 
selectare și confirmare opțiune, selectare viteză rotație și 
selectare temperatură
12 programe de spălare
Programe speciale: Mix, Spălare Rapidă 15 min
Opțiuni suplimentare: Prespălare, Intensiv, Călcare ușoară 
Clătire suplimentară
Opțiune FlexiTime - reglarea duratei programului de spălare
2 programe de uscare (pentru rufe delicate 60° și rezistente 90°)
Program special Clean, pentru îndepărtarea scamelor rămase
Viteză variabilă de rotație (fără stoarcere – 500 – 600 – 800 – 
1000 – 1200 rpm/min.)
Alarmă sonoră la finalul ciclului

SIGURANȚĂ
Sistem control de echilibrare încărcătură
Sistem antispumă
Protecție de preaplin

CARACTERISTICI STRUCTURALE
Tambur din inox 
Cuvă din polipropilenă
Sertar detergent SelfClean
Ușă mare cu diametru de 30 cm
Unghi deschidere ușă de 110°
Acces ușor la filtru

SPECIFICAȚII TEHNICE
Putere nominală: 2 kW
Consum energie la spălare: 1,02 kW/ciclu
Consum energie la spălare și uscare: 4,85 kW/ciclu
Consum apă la spălare: 47 l/ciclu
Consum apă la spălare și uscare: 90 l/ciclu
Ciclu normativ: bumbac 60°C la încărcare completă cu uscare
Durată ciclu normativ: 365 min.
Consum anual energie la spălare: 204 kWh/an
Consum anual energie la spălare și uscare: 970 kWh/an
Consum anual apă la spălare: 9 400 l/an
Consum anual apă la spălare și uscare: 18 000 l/ciclu
Nivel zgomot (la spălare) 56 dB (A)
Nivel zgomot (la stoarcere) 68 dB (A)
Nivel zgomot (la uscare) 58 dB (A)
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz

LST147 

Mașină încorporabilă de spălat rufe, albă

CARACTERISTICI GENERALE
Mașină încorporabilă de spălat rufe. 
Încărcare frontală
Lățime 60 cm
Capacitate de încărcare 7 kg

PROGRAME/FUNCȚII/OPȚIUNI
Butoane electronice
Afișaj: timer pornire întârziată până la 24 h, indicator durată până 
la final și încărcare recomandată, indicator status program
Selector programe
Butoane: pornire/pauză, Blocare de siguranță pentru copii, timer 
pornire întârziată, selectare și confirmare opțiune, selectare 
viteză rotație și selectare temperatură
15 programe de spălare
Programe speciale: Mix, Sport, Jeans, Business/Cămăși,
 Spălare manuală, Balsam de rufe, Ciclu Sport Noaptea și 
Spălare Rapidă 15 min
Opțiuni suplimentare: Prespălare, Intensiv, Călcare ușoară 
Clătire suplimentară
Opțiune FlexiTime - reglarea duratei programului de spălare
Viteză variabilă de rotație (fără stoarcere – 600 – 800 – 1000 – 
1200 – 1400 rpm/min.)
Temperatură variabilă (rece – 30° – 40° – 60° – 75° – 90°C)
Indicator final ciclu pe afișaj

SIGURANȚĂ
Sistem control echilibrare încărcătură
Sistem antispumă
Protecție de preaplin
Acquastop total 

CARACTERISTICI STRUCTURALE
Tambur din inox 
Cuvă din polipropilenă
Sertar detergent SelfClean
Ușă mare cu diametru de 30 cm
Unghi deschidere ușă de 110°
Acces ușor la filtru

SPECIFICAȚII TEHNICE
Putere nominală: 2 kW
Consum energie electrică: 1,08 kW/ciclu
Ciclu normativ: bumbac 60°C la încărcare completă cu uscare
Durată ciclu normativ: 150 min.
Consum anual energie: 218 kWh/an
Consum anual apă: 10 340 l/an
Nivel zgomot (la spălare) 56 dB (A)
Nivel zgomot (la stoarcere) 72 dB (A)
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
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SLB147X 

Mașină independentă de spălat rufe, inox

CARACTERISTICI GENERALE
Mașină independentă de spălat rufe. 
Încărcare frontală
Lățime 60 cm
Capacitate de încărcare 7 kg
Inox anti-amprentă

PROGRAME/FUNCȚII/OPȚIUNI
Butoane electronice
Afișaj: timer pornire întârziată până la 24 h, indicator durată până 
la final și încărcare recomandată, indicator status program
Selector programe
Butoane: pornire/pauză, Blocare de siguranță pentru copii, timer 
pornire întârziată, selectare și confirmare opțiune, selectare 
viteză rotație și selectare temperatură
15 programe de spălare
Programe speciale: Mix, Jeans, Business/Cămăși, Balsam de 
rufe, Ciclu Sport Noaptea și Spălare Rapidă 15 min
Opțiuni suplimentare: Timer pornire întârziată, Prespălare, 
Intensiv, Călcare ușoară 
Clătire suplimentară
Opțiune FlexiTime
Viteză variabilă de rotație (fără stoarcere – 600 – 800 – 1000 – 
1200 – 1400 rpm/min.)
Temperatură variabilă (rece – 30° – 40° – 60° – 75° – 90°C)
Indicator final ciclu pe afișaj

SIGURANȚĂ
Sistem control de echilibrare încărcătură
Sistem antispumă
Protecție de preaplin
Acquastop total 

CARACTERISTICI STRUCTURALE
Tambur din inox 
Cuvă din polipropilenă
Sertar detergent SelfClean
Ușă mare cu diametru de 30 cm
Unghi deschidere ușă de 180°
Acces ușor la filtru

SPECIFICAȚII TEHNICE
Putere nominală: 2 kW
Consum energie electrică: 1,08 kW/ciclu
Ciclu normativ: bumbac 60°C la încărcare completă cu uscare
Durată ciclu normativ: 150 min.
Consum anual energie: 218 kWh/an
Consum anual apă: 10 340 l/an
Nivel zgomot (la spălare) 59 dB (A)
Nivel zgomot (la stoarcere) 78 dB (A)
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz

Panou frontal în italiană

Sunt de asemenea disponibile

WM127IN 

Mașină de spălat rufe independentă, albă

CARACTERISTICI GENERALE
Mașină independentă de spălat rufe. 
Încărcare frontală
Lățime 60 cm
Capacitate de încărcare 7 kg

PROGRAME/FUNCȚII/OPȚIUNI
Butoane electronice
Afișaj: timer pornire întârziată până la 24 h, indicator status 
program
Selector programe
Blocare de siguranță pentru copii, vizualizare timp rămas până la 
final, pornire întârziată, indicator status program, selectare viteză 
rotație, selectare temperatură
16 programe de spălare
Programe speciale: Zilnic, Spălare manuală, Lână, Rapid, 
Perdele
Opțiuni suplimentare: Timer pornire întârziată/ Prespălare/ Clătire 
suplimentară/ Antișifonare (Călcare ușoară)/ Rapid
Clătire suplimentară
Viteză variabilă de rotație (fără stoarcere/ 400/ 600/ 800/900/ 
1000/ 1200/ Oprire clătire)
Temperatură variabilă 
Alarmă sonoră la finalul ciclului

SIGURANȚĂ
Sistem control de echilibrare încărcătură
Sistem antispumă
Protecție de preaplin
Acquastop total 

CARACTERISTICI STRUCTURALE
Tambur din inox 
Cuvă din polipropilenă
Sertar detergent SelfClean
Ușă mare cu diametru de 30 cm
Unghi deschidere ușă de 165°
Acces ușor la filtru

SPECIFICAȚII TEHNICE
Putere nominală: 2,2 kW
Consum energie electrică – Bumbac 60° încărcare completă: 
1,2 kW
Durată totală ciclu - Bumbac 60°C încărcare completă: 160 min.
Consum energie – Bumbac 60°C jumătate încărcare: 0,86 kWh/
an 
Durată totală ciclu - Bumbac 60°C jumătate încărcare: 149 min.
Consum energie – Bumbac 40°C jumătate încărcare: 0,74 kWh/
an
Durată totală ciclu - Bumbac 40°C jumătate încărcare: 133 min.
Consum anual energie 221 kWh/an
Consum anual apă: 9460 l/an
Nivel zgomot (la spălare) 58 dB (A)
Nivel zgomot (la stoarcere) 75 dB (A)
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz

Panou frontal în engleză

SLB127 

Mașină independentă de spălat rufe, albă

CARACTERISTICI GENERALE
Mașină independentă de spălat rufe. 
Încărcare frontală
Lățime 60 cm
Capacitate de încărcare 7 kg

PROGRAME/FUNCȚII/OPȚIUNI
Butoane electronice
Afișaj: timer pornire întârziată până la 24 h, indicator durată până 
la final și încărcare recomandată, indicator status program
Selector programe
Butoane: pornire/pauză, Blocare de siguranță pentru copii, timer 
pornire întârziată, selectare și confirmare opțiune, selectare 
viteză rotație și selectare temperatură
15 programe de spălare
Programe speciale: Mix, Jeans, Business/Cămăși, Balsam de 
rufe, Ciclu Sport Noaptea și Spălare Rapidă 15 min
Opțiuni suplimentare: Timer pornire întârziată, Prespălare, 
Intensiv, Călcare ușoară 
Clătire suplimentară
Opțiune FlexiTime
Viteză variabilă de rotație (fără stoarcere – 600 – 800 – 1000 – 
1200 rpm/min.)
Temperatură variabilă (rece – 30° – 40° – 60° – 75° – 90°C)
Indicator final ciclu pe afișaj

SIGURANȚĂ
Sistem control de echilibrare încărcătură
Sistem antispumă
Protecție de preaplin
Acquastop total 

CARACTERISTICI STRUCTURALE
Tambur din inox 
Cuvă din polipropilenă
Sertar detergent SelfClean
Ușă mare cu diametru de 30 cm
Unghi deschidere ușă de 180°
Acces ușor la filtru

SPECIFICAȚII TEHNICE
Putere nominală: 2 kW
Consum energie electrică: 1,08 kW/ciclu
Ciclu normativ: bumbac 60°C la încărcare completă cu uscare
Durată ciclu normativ: 150 min.
Consum anual energie: 218 kWh/an
Consum anual apă: 10 340 l/an
Nivel zgomot (la spălare) 59 dB (A)
Nivel zgomot (la stoarcere) 73 dB (A)
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz

Panou frontal în italiană

LSE147S 

Mașină independentă de spălat rufe cu uscător, albă

CARACTERISTICI GENERALE
Mașină independentă de spălat rufe cu uscător
Încărcare frontală
Lățime 60 cm
Încărcare spălare 7 kg
Încărcare uscare 4 kg

PROGRAME/FUNCȚII/OPȚIUNI
Butoane electronice
Afișaj: timer pornire întârziată până la 24 h, indicator durată până 
la final și încărcare recomandată, indicator status program
Selector programe
Butoane: pornire/pauză, uscare, timer pornire întârziată, 
selectare și confirmare opțiune, selectare viteză rotație și 
selectare temperatură
12 programe de spălare
Programe speciale: Mix, Business/Cămăși,
Ciclu Sport Noaptea și Spălare Rapidă 15 min
Opțiuni suplimentare: Prespălare, Intensiv, Călcare ușoară 
Clătire suplimentară
Opțiune FlexiTime - reglarea duratei programului de spălare
2 programe de uscare (pentru rufe delicate 60° și rezistente 90°)
6 programe automate de uscare (cu 3 nivele: Uscare pentru 
călcare, Uscare pentru pus în șifonier, Extrauscare)
Senzor umiditate
Program special Clean, pentru îndepărtarea scamelor rămase
Viteză variabilă de rotație (fără stoarcere – 600 – 800 – 1000 – 
1200 – 1400 rpm/min.)
Temperatură variabilă (rece – 30° – 40° – 60° – 75° – 90°C)
Alarmă sonoră la final ciclu

SIGURANȚĂ
Sistem control de echilibrare încărcătură
Sistem antispumă
Protecție de preaplin
Acquastop total 

CARACTERISTICI STRUCTURALE
Tambur din inox 
Cuvă din polipropilenă
Sertar detergent SelfClean
Ușă mare cu diametru de 30 cm
Unghi deschidere ușă de 180°
Acces ușor la filtru

SPECIFICAȚII TEHNICE
Putere nominală: 2 kW
Consum energie la spălare: 1,19 kW/ciclu
Consum energie la spălare și uscare: 5,26 kW/ciclu
Consum apă la spălare: 47 l/ciclu
Consum apă la spălare și uscare: 99 l/ciclu
Ciclu normativ: bumbac 60°C la încărcare completă cu uscare
Durată ciclu normativ: 90 min.
Consum anual energie la spălare: 238 k kWh/an
Consum anual energie la spălare și uscare: 1 052 kWh/an
Consum anual apă la spălare: 9 400 l/an
Consum anual apă la spălare și uscare: 19 800 l/an
Nivel zgomot (la spălare) 56 dB (A)
Nivel zgomot (la stoarcere) 72 dB (A)
Nivel zgomot (la uscare) 58 dB (A)
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz

Panou frontal în italiană

DR72IN 

Uscător independent de rufe, alb

CARACTERISTICI GENERALE
Uscător independent de rufe
Încărcare frontală
Lățime 60 cm
Capacitate de încărcare 7 kg

PROGRAME/FUNCȚII/OPȚIUNI
Butoane electronice
Selector programe,
Opțiuni: timer pornire întârziată până la 24 h, 
Opțiune anti-șifonare, 
Uscare delicată la temperatură joasă, Opțiune oprire semnal 
sonor.
Indicator status program,
Indicare final ciclu,
Indicator final ciclu,
Indicator curățare filtru
Indicator pentru recipient condensare cand e plin, 
Blocare de siguranță pentru copii (blocare setare program)
16 programe de uscare 
Senzor umiditate
Programe speciale: Împrospătare, Business, Jeans, Rapid 35 
min
Selectare durată uscare: de la 10 la 160 min
Iluminare in interior
Filtru condensator
Filtru scame
Alarmă sonoră la final ciclu

CARACTERISTICI STRUCTURALE
Tambur din inox 
Ușă mare cu diametru de 32 cm
Unghi deschidere ușă de 150°
Acces ușor la filtru

SPECIFICAȚII TEHNICE
Putere nominală: 2,7 kW
Consum energie electrică la programul standard pentru bumbac 
la încărcare completă: 4,15 kW/ciclu
Consum energie electrică la programul standard pentru bumbac 
la încărcare parțială: 2,34 kW/ciclu
Consum anual energie: 504 kWh/an
Nivel zgomot 65 dB (A)
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Nivel zgomot 65 dB (A)
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
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LBB14RO 

Mașină independentă de spălat rufe

CARACTERISTICI GENERALE
Mașină independentă de spălat rufe. 
Încărcare frontală
Lățime 60 cm
2 rafturi pe suprafața interioară a ușii
Capacitate de încărcare 7 kg
Roz
Accesorii argintii

PROGRAME/FUNCȚII/OPȚIUNI
Butoane electronice
Afișaj: timer pornire întârziată până la 24 h, indicator durată până 
la final și încărcare recomandată, indicator status program
Selector programe
Butoane: pornire/pauză, Blocare de siguranță pentru copii, timer 
pornire întârziată, selectare și confirmare opțiune, selectare 
viteză rotație și selectare temperatură
15 programe de spălare
Programe speciale: Mix, Sport, Jeans, Business/Cămăși,
Spălare manuală, Balsam de rufe, Ciclu Sport Noaptea și Spălare 
Rapidă 15 min
Opțiuni suplimentare: Prespălare, Intensiv, Călcare ușoară 
Clătire suplimentară
Opțiune FlexiTime - reglarea duratei programului de spălare
Viteză variabilă de rotație (fără stoarcere – 600 – 800 – 1000 – 
1200 – 1400 rpm/min.)
Temperatură variabilă (rece – 30° – 40° – 60° – 75° – 90°C)
Indicator final ciclu pe afișaj

SIGURANȚĂ
Sistem control de echilibrare încărcătură
Sistem antispumă
Protecție de preaplin
Acquastop total 

CARACTERISTICI STRUCTURALE
Tambur din inox 
Cuvă din polipropilenă
Sertar detergent SelfClean
Ușă mare cu diametru de 30 cm
Unghi deschidere ușă de 110°
Acces ușor la filtru

SPECIFICAȚII TEHNICE
Putere nominală: 2 kW
Consum energie electrică: 1,08 kW/ciclu
Ciclu normativ: bumbac 60°C la încărcare completă cu uscare
Durată ciclu normativ: 150 min.
Consum anual energie: 218 kWh/an
Consum anual apă: 10 340 l/an
Nivel zgomot (la spălare) 59 dB (A)
Nivel zgomot (la stoarcere) 78 dB (A)
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Panou frontal în italiană

Panou frontal în italiană

Sunt de asemenea disponibile
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LBB14B 
alb

LBB14P 
crem
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PMO100-2

Linea                          
Ușă cu deschidere hidraulică verticală 
pentru cuptor cu microunde, sticlă 
Stopsol + inox

Pentru a se potrivi cu stilul cuptoarelor din 
Gama Linia

Sticlă Stopsol + inox
Fixare de mobila de bucătărie
Montare în nișă 45 cm înălțime

Dimensiuni maxime ale cuptorului cu 
microunde (HxLxl)
355 x 555 x 500 mm

Sunt de asemenea disponibile
PMO100NE2  sticlă neagră + inox

PMO100SG2 sticlă Stopsol

PMO100EB2 sticlă albă

PMO800A-8 

Coloniale
Ușă decorativă cu ridicare hidraulică 
pentru cuptor cu microunde, antracit, 
mâner auriu

Pentru a se potrivi cu stilul cuptoarelor din 
gama Coloniale 
SF800 și SF805
Antracit
Mâner auriu
Fixare de mobila de bucătărie
Montare în nișă 39,5 cm înălțime

Dimensiuni maxime ale cuptorului cu 
microunde (HxLxl)
355 x 555 x 500 mm

Sunt de asemenea disponibile
PMO800P-9  crem, mâner auriu

PMO800B-8  alb, mâner auriu

PMO800PO9  crem, mâner alamă

PMO800AO9  antracit, mâner alamă 

PMO66P

Coloniale
Ușă decorativă cu deschidere 
hidraulică verticală pentru cuptor cu 
microunde, crem, mâner argintiu

Pentru a se potrivi cu stilul cuptoarelor din 
Gama Coloniale 
SF800 și SF805
Crem
Mâner argintiu
Fixare în mobila de bucătărie
Montare în nișă 39,5 cm înălțime

Dimensiuni maxime ale cuptorului cu 
microunde (HxLxl)
355 x 555 x 500 mm

Sunt de asemenea disponibile
PMO66A  antracit, mâner argintiu

PMO66X  inox, mâner argintiu 

KIT845PO 

Coloniale
Panou pentru mașini de spălat vase 
încorporabile, 45 cm

Panou pentru mașini de spălat vase 
încorporabile pentru a se potrivi cu stilul 
cuptoarelor din Gama Coloniale 

Dimensiuni (HxL):
72 x 45 cm

PALPZ 

Paleta pentru pizza

Paleta pentru pizza, mâner rabatabil

Dimensiuni 31,5 x 31,6 cm (49,5 cm cu mâner)

KITPLATE 

Tavă pentru pizza

Tavă pentru pizza, se potrivește cu versiunile 
de cuptoare cu microunde MP122, MP322

KITMP38

Set de accesorii pentru încorporare

Set de accesorii pentru încorporare în nișă de 
38 cm înălțime. Se potrivește cu versiunile de 
cuptoare cu microunde MP122, MP322.

PPR2 

Piatră pătrată pentru pizza

Piatră refractară pătrată pentru pizza 
Se potrivește pentru versiunea de cuptoare 
de 60 cm.
Nu se potrivește pentru cuptoarele compacte

Dimensiuni 42 x 37,5 x 1,8 cm

GT1T-1 

Ghidaje telescopice pentru cuptoare

Ghidaje telescopice 1 nivel

Extragere totală
Se potrivesc pentru cuptoarele de 60 cm cu 
suporturi de metal

Sunt de asemenea disponibile
GT1P-1 extragere parțială

BVG 

Tavă de sticlă cu grătar din inox

Tavă de sticlă și grătar din inox

Se potrivește pentru cuptoarele de 60 cm cu 
suporturi de metal

Nu se potrivește pentru cuptoarele compacte

PC68 

Set de panouri catalitice

Set de panouri catalitice pentru cuptoare cu 
volum de 68 l. 

Se potrivește pentru cuptoarele de 60 cm cu 
suporturi laterale de metal

PC681 

Set de panouri catalitice

Set de panouri catalitice pentru cuptoare cu 
volum de 72 l cu o lampă cu retroiluminare.

Se potrivește pentru cuptoarele de 60 cm cu 
suporturi laterale de metal.

KITPC97 

Set de panouri catalitice

Set de panouri catalitice pentru cuptoare

Se potrivește pentru versiunea de cuptoare 
de 90 cm.

PIR2 

Tavă de copt universală din oțel

Tavă de copt universală din oțel cu capac de 
sticlă

Se potrivește pentru versiunea de cuptoare 
de 60 cm.
Nu se potrivește pentru cuptoarele compacte

PRTX 

Piatră rotundă pentru pizza

Piatră refractară rotundă pentru pizza cu 
mânere

Se potrivește pentru versiunea de cuptoare 
de 60 cm.
Nu se potrivește pentru cuptoarele compacte

PC60 

Set de panouri catalitice

Set de panouri catalitice pentru cuptoare cu 
volum de 63 l. 

Se potrivește pentru cuptoarele de 60 cm cu 
suporturi laterale de metal

5MPC700AO 

Set de butoane rotunde pentru plitele 
cu gaz Cortina
 

Set de 5 butoane rotunde pentru plitele cu 
gaz Cortina.
Antracit, bază de alamă

Sunt de asemenea disponibile
5MPC700PO  crem / bază de alamă

MP700POL 

Set de butoane rotunde pentru plitele 
cu gaz Cortina de 70 cm, crem

Set de 6 butoane rotunde pentru plitele cu gaz 
Cortina de 70 cm, cu CRISTALE SWAROVSKI.

Crem, bază de alamă

MPC700POL 

Set de butoane pentru plitele electrice 
Cortina de 60cm, crem

Set de 4 butoane pentru plitele electrice Cortina 
de 60 cm, cu CRISTALE SWAROVSKI.

Crem, bază de alamă

MMC745AO 

Set de două butoane rotative Cortina 
pentru aparate de cafea

Set de două butoane rotative Cortina pentru 
aparate de cafea
Antracit, bază de alamă

Sunt de asemenea disponibile
MMC745PO  crem / bază de alamă
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MMC745POL 

Set de două butoane Cortina pentru 
aparate de cafea

Set de două butoane Cortina cu CRISTALE 
SWAROVSKI pentru aparate de cafea
Crem, bază alamă

MF700BSL

Set de butoane Cortina pentru 
cuptoare

Set de două butoane rotative Cortina cu 
CRISTALE SWAROVSKI pentru cuptoare.

Alb, bază argintiu antichizat.

MFM745POL 

Set de butoane Cortina pentru 
cuptoare cu microunde

Set de două butoane Cortina cu CRISTALE 
SWAROVSKI pentru cuptoare cu microunde
Crem, bază de alamă

MP700BSL 

Set de butoane Cortina pentru plite

Set de sase butoane Cortina cu CRISTALE 
SWAROVSKI pentru plite.

Alb, bază argintiu antichizat
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BB3679 

Grill din fontă

Grill din fontă, mânere rabatabile (stejar + 
oțel) Se potrivește cu plitele cu gaz de 60, 70 
și 90 cm.

Nu se potrivește cu modelele Piano Design, 
Evoluzione, Newson, Linea.

Dimensiuni (LxIxH): 42,8x20,6x3,8 cm cu 
mânerele rabatate
Dimensiuni (LxIxH): 42,8x20,6x8,1 cm cu 
mânerele ridicate

TPKX

Grill Teppan Yaki

Grill Tepan Yaki, inox, butoane rotative 
ergonomice. 

Se potrivește cu plitele cu gaz și centrele de 
gătit de 90 cm.
A se amplasa direct peste 2 arzătoare

Dimensiuni (LxIxH): 57,5x26,4x5,5 cm fără 
mânere
Dimensiuni (LxIxH): 57,5x26,4x5,5 cm cu 
mânere 

WOKGHU

Inel de fontă pentru tigăi WOK

Inel de fontă pentru tigăi WOK

Se potrivește cu plitele pe gaz, centrele de 
gătit și mașinile de gătit cu suporturi din fontă 
pentru oale.

GRC60

Suporturi din fontă pentru oale 

Suporturi din fontă pentru oale pentru 
modelele SR34…

LG53-1

Element îmbinare 

Element îmbinare pentru plitele Domino 
SEH530X1, SEHFR536X, SRV532GH3.

LGPGF

Element îmbinare 

Element îmbinare pentru plitele Domino PGF...

MFCO 

Gama Coloniale

Setul de mânere pentru frigiderele FA860
Alamă

Sunt de asemenea disponibile
MFC auriu

MFCX argintiu

KITKCO 

Gama Cortina
Set accesorii pentru hote Cortina 
CS19…

Set de șine laterale + logo
Alamă

Sunt de asemenea disponibile
KITKCS argintiu

KITKCS argintiu antichizat

RCKF 

Telecomandă
 

Telecomandă pentru hotele KMN75…, 
KSEG54X-1, KSEG77X-1
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KITFTS

Filtru cărbune

Filtru cărbune KITFC906 pentru hote KTS75... 
+ capac pentru conductă scurtă de ventilare

FLT2

Filtru cărbune

Filtru cărbune pentru plite KSED95P9, 
KA1VP9, KA1VA2, KSE89…, KSE86…. 

Set de 2 filtre

FLT4

Filtru cărbune

Filtru cărbune pentru hota KS9600XL1

Set de 1 filtru

FLT5

Filtru cărbune

Filtru cărbune pentru hotele KC19P, KC19A
se instaleaza 2 filtre

Set de 2 filtre

FLT6

Filtru cărbune

Filtru cărbune pentru hotele KCI19P, KCI19A, 
KT110BL, KT110P, KT110S
se instaleaza 2 filtre

Set de 2 filtre

FLTK-1

Filtru cărbune

Filtru cărbune pentru hotele KD90, KD100, 
KD120, KD150. 
se instaleaza 2 filtre

Set de 2 filtre

KITFC900

Filtru cărbune

Filtru cărbune pentru hotele KCVR9NE, 
KCVB9…, KTS75.
se instaleaza 1 filtru

Set de 1 filtru

KITFC906

Filtru cărbune

Filtru cărbune pentru hotele KCVR9NE, 
KCVB9…, KTS75.
se instaleaza 1 filtru

Set de 1 filtru

KITFC161

Filtru cărbune

Filtru cărbune pentru hotele KSEIV97X2, 
KIV90X-1, KV90X-1, K90X, KR37X-1, KIR37X,               
KSEG77X-1, KSEG54X-1, KSE951X2, 
KSE912…, KFV92…, KFV62…
se instaleaza 1 filtru

Set de 1 filtru

KITC3C

Filtru cărbune

Filtru cărbune pentru hotele KSET61, 
KSEG77X, KSEG55X
se instaleaza 2 filtre

Set de 1 filtru

KITC3R

Filtru cărbune

Filtru cărbune pentru hotele KSET910X, 
KSET610X.
se instaleaza 4 filtre

Set de 4 filtre

KITFC155

Filtru cărbune

Filtru cărbune pentru hote KD9X-1, KD6X-1, 
KSEG5-1, KSEG7-1.
se instaleaza 2 filtre

Set de 2 filtre

KITFC152

Filtru cărbune

Filtru cărbune pentru KMN75, KQ45X-1, 
KSEG120X1, KSEG90X-1, KSET66, KC90…..
se instaleaza 2 filtre

Set de 2 filtre

KITFC142

Filtru cărbune

Filtru cărbune pentru hotele KSEG7X, KSEF5X.
se instaleaza 2 filtre

Set de 2 filtre

KITK61D

Cutie pentru evacuarea aerului 

Cutie pentru evacuarea aerului pentru hotele 
KSE61X, KSE71X, KSE91X.
La prima comandă de filtre de cărbune

KITD4C

Filtru cărbune

Filtru cărbune la repetarea comenzii pentru 
hotele KSE91X, KSE71X, KSE61X, KSE66A, 
KSE66P.
2 filtre sunt montate

Set de 1 filtru

KITK66D

Cutie pentru evacuarea aerului 

Cutie pentru evacuarea aerului pentru hotele 
KSE66A, KSE66P.
La prima comandă de filtre de cărbune.
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KIT60X

Panou de perete

Panou de perete, inox, pentru centre de gătit 
de 60 cm.

KIT1CC9AS

Panou de perete

Panou de perete, antracit, finisaj decorativ 
argintiu antichizat. 

Se potrivește cu centrele de gătit Cortina 
CCGAS.

Sunt de asemenea disponibile

KIT1CC9AX 
antracit/ finisaj decorativ 
argintiu 

KIT1CC9PO 
crem/ finisaj decorativ alamă 

KIT1CC9PX 
crem/ finisaj decorativ argintiu 

KIT1TR9N

Panou de perete

Panou de perete, negru

Se potrivește cu centrele de gătit TR90

SPG110P

Panou de perete

Panou de perete, crem, pentru centre de gătit 
de 110 cm.

Sunt de asemenea disponibile

SPG110NE 
negru

KIT1A1-6 

Panou de perete

Panou de perete, inox, pentru centre de gătit 
de 90 cm.

KIT1A2-6

Panou de perete

Panou de perete, inox, pentru centre de gătit 
de 100 cm.

KIT1A3-6

Panou de perete

Panou de perete, inox, pentru centre de gătit 
de 120 cm.

KIT1A5-5

Panou de perete

Panou de perete, inox, pentru centre de gătit 
de 150 cm.

KITSPF-1

Set conectare pentru combinare

Set conectare pentru combinarea uscătorului 
DR72IN cu mașina de spălat rufe WM127IN.

WSMZ20160

Accesoriu pentru scurgere condens 

Accesoriu pentru scurgere condens la 
uscătorul de rufe CDL83

FABLK1

Set de conectare pentru combinare 

Set de conectare pentru combinare Syde-by-
Side FAB28… +  CVB20….
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NO-CALK

Detergent împotriva calcarului 
 

Detergent anti-calcar pentru aparatele 
automate de cafea. 

Volum 100 ml.

DEKAL

Detergent anti-calcar  
 

Agent anti-calcar de curățare și dezinfectare 
pentru mașini de spălat vase și mașini de 
spălat rufe. 
Îndepărtează eficient depunerile de calcar.

Volum 500 ml.

PAIX-1

Detergent pentru îndepărtarea 
arsurilor 

 

Detergent pentru îndepărtarea arsurilor de pe 
suporturile de oale din oțel și de pe capacele 
arzătoarelor. 
Nu este potrivit pentru suprafețele cu finisaj 
anti-amprentă.

Volum 250 ml.

KITWDHE1

Set de creștere a înălțimii mașinilor de 
spălat rufe și a uscătoarelor.

Acest set permite creșterea înălțimii mașinilor 
de spălat rufe cu 50 mm.
Se potrivește pentru modelele încorporabile 
LST147, LST126, LSTA146S

XSPLEND-2

Detergent spray pentru inox
 

Detergent spray pentru inox

Volum 500 ml.

CREMA-X

Soluție de curățat pentru inox.

Agent de curățare pentru inox. Îndepărtează 
negreala de pe detaliile nichelate și de pe 
elementele din inox. Facilitează curățarea 
arzătoarelor pe gaz.

Volum 250 ml.

PUL-FORNO

Spray de curățat cuptoare

Detergent de curățare pentru cuptoare pentru 
îndepărtarea grăsimii și a resturilor arse de 
mâncare.

Volum 500 ml.
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CS19 • CS18  • A1

SUK62

A4-8 • A4BL-8

TR90P • TR90BL

CO68CMA8 • CO68CMP9

A2-8 • A2BL-8

A5-8

CC9GAX • CC9GPX  • CC9GAS • CC9GPO

CO68GMA8 • CO68GMP9

A3-7

TR4110

STO905

STA13XL2

PLA6442X2

PLA4525X

STC75

STA6539L2 • ST324ATL • ST733TL • STA6443-2 • STA6445-2 •  
ST324L • STP364

STLA865A

STA4503 • STA4523 • STA4525 • STA4526
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SBS63XED • SBS63XE

FQ55FXE

FA8003PO • FA8003POS • FA8003AO • FA8003AOSFT41BXE

SBS8003AO • SBS8003PO • SBS8003PFA860A • FA860AS • FA860P • FA860PS

ABM42 SCV115-1 •  SCV115S-1

FQ60XPE • FQ60XP

FA390X4 • FA390XS4 FA55PCIL3
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LSA6439X2 • LVS367B • LVS367SX

LSE147S • SLB147 • SLB147X • SLB127

BLV2

LBB14

DR72IN 

LSA13X2

WM127IN

ST2FAB

LST147 • LSTA126-1 • LSTA146S

LP364X
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FAB32…

FAB30… FAB28… • CVB20…

FAB10… FAB5…

FAB50…
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CUPTOARE

DESCRIERE NUME DESCRIERE
CUPTOARE ELECTRICE Cuptoarele electrice Smeg pot fi multifuncționale ventilate sau multifuncționale termoventilate

CUPTOARE MULTIFUNCȚIONALE VENTILATE Căldura care vine din partea inferioară și superioară a cuptorului este uniform distribuită în cavitatea acestuia datorită 
convectorului intern. Se pot găti astfel simultan mai multe feluri de mâncare pe nivele diferite.

CUPTOARE MULTIFUNCȚIONALE 
TERMOVENTILATE

Cuptoarele termoventilate permit gătirea mai multor feluri de mâncare în același timp, mai rapid și mai eficient.

CUPTOARE CU GAZ Cuptorul cu gaz înseamnă utilizarea unor tehnici tradiționale de gătit. Grillul electric, folosit în astfel de cuptoare, nu este 
activat în timpul gătitului cu gaz. Grillul este folosit pentru rumenirea finală a alimentelor deja gătite. Pentru fiabilitate maximă, 
cuptoarele cu gaz sunt dotate cu un sistem triplu de siguranță.

CUPTOARE CU GAZ VENTILATE Unele modele de cuptoare cu gaz au convecție, ce permite gătirea simultană a mai multor feluri de mâncare fără amestecarea 
mirosurilor. Convecția oferă de asemenea o gătire mai uniformă și reduce durata de gătit.

CUPTOARE MULTIFUNCȚIONALE Gătirea simultană a mai multor feluri de mâncare pe nivele diferite - cuptoarele multifuncționale permit prepararea unui întreg 
meniu, fără a amesteca gustul felurilor preparate, economisind astfel timp și energie.

CUPTOR CU ABURI Gătitul la aburi: este o metodă naturală de a găti orice fel de produse, de la legume la deserturi, de a păstra proprietățile 
nutriționale și organoleptice ale ingredientelor. Ideal pentru a găti fără grăsime, pentru a încălzi mâncarea fără a o usca. 
Aburul este ideal pentru a găti feluri de mâncare ce necesită durate de gătire diferite.

CUPTOR CU MICROUNDE Cuptoarele cu microunde permit gătirea alimentelor în cel mai scurt timp posibil, cu o economie considerabilă de energie.

CUPTOR COMBINAT CU MICROUNDE Acest cuptor permite combinarea a două modalități diferite de gătit (tradițională cu cea cu microunde). Cuptorul combinat 
permite multiplicarea opțiunilor de gătit, oferind flexibilitate maximă electrocasnicelor.

CUPTOR COMBINAT CU CUPTOR CU ABURI Acest cuptor permite combinarea a două modalități diferite de gătit (tradițională cu cea cu microunde). Cuptorul combinat 
permite multiplicarea opțiunilor de gătit, oferind flexibilitate maximă electrocasnicelor.

FUNCȚIA ”PIZZA” Unele cuptoare au o funcție exclusivă pentru ”Pizza” care asigură contactul direct al pietrei refractare pe care se coace pizza 
cu elementul de încălzire inferior. Astfel, se poate coace o pizza în numai 3 - 5 minute, în funcție de ingrediente. Această 
funcție este de asemenea ideală pentru a coace plăcinte și pentru a găti pește și legume.

VOLUM MARE Cuptoarele Smeg cu înălțime de 60 cm au un volum net mare - 63 l (volumul brut este 68 l).

VOLUM MAXI Unele modele de cuptoare Smeg au un volum net de 72 litri (79 litri volum brut) - +35% față de volumul versiunii tradiționale. 
Mărirea volumului a permis creșterea numărului de nivele la 5.

GHIDAJE TELESCOPICE Ghidajele telescopice ușor detașabile facilitează scoaterea tăvilor din cuptor fără a le ține suspendate. Se asigură astfel o 
siguranță maximă în timpul controlării alimentelor gătite.

NIVELE DE GĂTIT Cuptoarele Smeg cu volum Maxi de 72 l au 5 nivele de gătit, oferind flexibilitate maximă de utilizare. Vă permit economia de 
timp atunci când este necesară gătirea simultană a mai multor feluri sau gătirea unei cantități mari de alimente.

ILUMINAT INTERIOR Cuptoarele Smeg cu volum Maxi au două becuri cu halogen pe lateralele cavității, la nivele diferite, pentru o mai bună 
iluminare a acesteia.

IZOLAȚIE SUPERIOARĂ Aceasta este soluția perfectă ce protejează partea superioară a cavității cuptorului de murdărire. Ușor de scos pentru 
curățare, poate fi spălată în mașina de spălat vase.

CURĂȚARE CU VAPORI Unele cuptoare Smeg au o funcție CURĂȚARE CU VAPORI care facilitează curățarea cuptorului datorită aburului creat dintr-o 
cantitate mică de apă.

CARACTERISTICI GENERALE

DESCRIERE NUME DESCRIERE
INOX Material de bază din care sunt făcute electrocasnicele Smeg. Inoxul poate fi lucios sau periat, cu tratament anti-amprentă.

STICLĂ CĂLITĂ CU EFECT SOFT-TOUCH Unele modele de cuptoare și plite Smeg sunt făcute din sticlă temperată cu efect Soft-Touch pe care nu rămân amprente. 
Tratament special al sticlei prin care devine catifelată la atingere

STICLĂ STOPSOL Unele modele de cuptoare și plite Smeg sunt făcute din sticlă temperată durabilă, rezistentă la temperaturi înalte, cu finisaj 
complex Stopsol ® Supersilver ce îmbunătățește aspectul produsului.

METAL COLORAT Cuptoarele și plitele Smeg sunt disponibile în culori vii și originale. Procesul de colorare a fost studiat și controlat în detaliu.

TRATAMENT ANTI-AMPRENTĂ Tratamentul special anti-amprentă pentru inox este prezent la majoritatea electrocasnicelor Smeg. Acest tratament previne petele 
și amprentele pe suprafețele din inox.

TOUCH CONTROL Unele modele de cuptoare, plite și hote Smeg au Touch Control, sistemul care permite activarea funcțiilor printr-o simplă atingere.

OPȚIUNE DEMO SHOWROOM Cu această opțiune, elementele de încălzire nu sunt activate, doar panoul de control este pornit.

BLOCARE DE SIGURANȚĂ PENTRU COPII Blocarea de siguranță pentru copii este furnizată pentru electrocasnice de tipul cuptoarelor, plitelor și mașinilor de spălat. Atunci 
când activați această opțiune, toate funcțiile și programele sunt blocate, la fel ca și comenzile pornit/oprit (on/off) pentru siguranța 
deplină a copiilor.
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CUPTOARE

DESCRIERE NUME DESCRIERE
ÎNCĂLZIRE TRADIȚIONALĂ CU VENTILATOR 
(elementele superior și inferior de încălzire + 
ventilator)

Ventilatorul în combinație cu încălzirea convențională oferă un gătit uniform, chiar și pentru feluri de mâncare foarte 
sofisticate. Perfectă pentru fursecuri și prăjituri, care trebuie încălzite uniform.

ÎNCĂLZIRE INFERIOARĂ CU VENTILATOR Combinație de ventilator cu încălzirea inferioară permite finalizarea rapidă a procesului de gătit. Este potrivită pentru sterilizare 
sau pentru finalizarea gătitului. De asemenea, în acest mod puteți încălzi mâncarea deja gătită sau să o păstrați caldă o 
anumită perioadă.

GRILL CU ROTISOR Rotisorul funcționează în combinație cu grillul care oferă o rumenire uniformă a mâncării.

  

ROTISOR Rotisorul funcționează în combinație cu elementul grill care permite obținerea unei cruste rumenite aurii ideale.

PIROLIZĂ Cuptorul este încălzit până la temperatura de 500 º C, distrugându-se toată grăsimea din cavitatea cuptorului. Durata 
programului este de 3 ore.

ECO- PIROLIZĂ Cuptorul este încălzit până la temperatura de 500 º C, distrugându-se toată grăsimea din cavitatea cuptorului. Durata 
programului este de 1,5 ore.

PRĂJITOR DE PÂINE Unele modele de cuptoare au un spațiu pentru felii de pâine prăjită cu durată de prăjire reglabilă.

DOSPIRE La cuptoarele multifuncționale cu funcție de dospire, datorită elementului superior de încălzire, se păstrează temperatura 
ideală pentru orice tip de aluat, oferind rezultate excelente în cel mai scurt timp posibil. 

DECONGELARE Această funcție este utilizată în cuptor pentru a decongela produsele fără a le găti (temperatură 40 ° C). Decongelarea are loc 
datorită funcționării elementului superior de încălzire în combinație cu ventilatorul.

GĂTIT LA TEMPERATURI SCĂZUTE Gătit la temperaturi scăzute.

ÎNCĂLZIRE O opțiune pentru încălzirea farfuriei și pentru păstrarea la cald a mâncărurilor preparate.

GĂTIT LA ABURI Mod manual de gătit la aburi. Temperatura și durata gătitului depind de produse.

FUNCȚIE PENTRU GĂTIT CARNE Gătit automat cu 5 programe presetate pentru diferite tipuri de carne. Durata de gătit poate fi modificată.

FUNCȚIE PENTRU GĂTIT PEȘTE Gătit automat cu 5 programe presetate pentru diferite tipuri de carne. Durata de gătit poate fi modificată.

FUNCȚIE PENTRU GĂTIT LEGUME Gătit automat cu 5 programe presetate pentru diferite tipuri de pește. Durata de gătit poate fi modificată.

GĂTIT COMBINAT Gătit cu utilizarea simultană a elementului de încălzire circular în combinație cu ventilatorul și cu furnizarea de aburi.

FUNCȚIE DE ÎNCĂLZIRE ȘI STERILIZARE Funcție specială cu 6 programe automate pentru încălzirea alimentelor și sterilizarea borcanelor și a sticlelor. Include un 
program pentru prepararea mâncărurilor congelate. Durata de gătit poate fi modificată.

SURFACE PLUS Baza cavității interioare a cuptoarelor cu microunde MP122 și MP322 este făcută din sticlă ceramică și nu are platou rotativ. 
Se obține astfel o suprafață interioară foarte fină, fără găuri și cavități, pentru o facilitare semnificativă a îngrijirii cuptorului

45cm
UȘĂ DE STICLĂ DETAȘABILĂ Ușa cuptorului are pe interior foi de sticlă care pot fi scoase pentru o curățare ușoară a cuptorului.

PLITE

DESCRIERE NUME DESCRIERE

DOMINO Plită 30 cm lățime Mai multe plite diferite pot fi dispuse în șir pentru a răspunde nevoilor dumneavoastră.

TRATAMENT ANTI-AMPRENTĂ Tratamentul special anti-amprentă pentru inox este prezent la majoritatea electrocasnicelor Smeg. Acest tratament previne petele și 
amprentele pe suprafețele din inox.

SUPORTURI OALĂ Suporturile de oală ale plitelor pot fi de mai multe tipuri. Suporturi separate pentru fiecare arzător pe gaz sau suporturi compozite peste 
întreaga suprafață a plitei.

SUPORTURI OALĂ DIN COMPOZIT Suporturile largi și plate acoperă întreaga suprafață a plitei, oalele pot fi mișcate ușor pe ele.

SUPORTURI DE OALE DIN FONTĂ Prezente la diferite modele ale plitelor Smeg, suporturile de oale din fontă sunt rezistente la temperaturi înalte. Acestea sunt foarte robuste, 
iar aspectul lor nu se modifică în timp.

ARZĂTOARE CU PUTERE MĂRITĂ Arzătoarele cu putere mărită au o flacără aproape verticală care reduce dispersia de căldură și crește cantitatea de căldură transferată 
vaselor.

CUPTOARE

DESCRIERE NUME DESCRIERE
EMAIL EVER CLEAN Emailul EVER CLEAN cu care este acoperit interiorul cuptoarelor este ușor de curățat pentru că grăsimile nu aderă cu 

ușurință la el și este rezistent la mai mulți acizi de uz casnic.

Unele cuptoare Smeg au o clasă de eficiență energetică A-20%, ceea ce înseamnă o economie de 20% față de clasa A.

Unele cuptoare Smeg au o clasă de eficiență energetică A-20%, ceea ce înseamnă o economie de 20% față de clasa A.

ECO-LOGIC Opțiunea ECO-logic limitează consumul total de energie la 3 kW pentru ca plita și alte electrocasnice să poată fi folosite în 
același timp. 

CONTROL ELECTRONIC AL TEMPERATURII Permite păstrarea temperaturii în cuptor cu o precizie de 2-3 ° C. Astfel, se pot găti mâncăruri care sunt foarte sensibile la 
modificările de temperatură, cum ar fi prăjiturile, sufleurile, budincile.

GĂTIT INTELIGENT - REȚETE PRESETATE Unele modele de cuptoare Smeg au un sistem de Gătit Inteligent - un sistem de rețete presetate din care o puteți alege 
pe cea potrivită. Rețetele, salvate în memoria cuptorului, sunt descrise în manualul de utilizare al aparatului. Rețetele sunt 
create pentru a  găti anumite tipuri de produse cu o greutate prestabilită și includ modalitatea, temperatura și durata gătitului 
calculate pentru a obține cele mai bune rezultate. Puteți de asemenea modifica parametrii unei anumite rețete și să o păstrați 
în memoria cuptorului.

TIMER (CRONOMETRU) Timerul poate fi activat pentru a monitoriza durata de gătit. Timerul vă informează că perioada de gătit s-a încheiat, dar nu 
oprește gătitul.

TIMER FINAL GĂTIT Vă permite setarea duratei de gătit. Atunci când durata prestabilită de gătit s-a încheiat, cuptorul se va opri și veți auzi un 
semnal sonor.

PREÎNCĂLZIRE RAPIDĂ Această opțiune vă permite să încălziți rapid cuptorul la o anumită temperatură (în funcție de model, de la 6 la 9 minute), 
pentru un gătit mai rapid.

STICLĂ INTERIOARĂ COMPLETĂ La majoritatea cuptoarelor Smeg, sticla interioară a ușii are o suprafață foarte fină, fără șuruburi, ceea ce facilitează 
semnificativ curățarea cuptorului.

STICLĂ INTERIOARĂ DETAȘABILĂ La majoritatea cuptoarelor Smeg, foile de sticlă de pe interiorul ușii sunt ușor de scos, ceea ce facilitează semnificativ 
curățarea cuptorului.

La modelele din gamele de TOP, ușile cuptoarelor au trei straturi de sticlă. Astfel, suprafața exterioară a ușii rămâne rece chiar 
și atunci când gătitul durează mult, oferind o SIGURANȚĂ maximă. Două straturi de sticlă interioare reflectă căldura, pentru o 
mai mare eficiență energetică.

UȘĂ CU PATRU STRATURI DE STICLĂ Modelele cu sistem de curățare pirolitică au o ușă cu patru straturi de sticlă. Astfel, suprafața exterioară a ușii rămâne rece 
chiar și în timpul pirolizei, oferind o SIGURANȚĂ maximă. Două straturi de sticlă interioare reflectă căldura, pentru o mai mare 
eficiență energetică.

RĂCIRE TANGENȚIALĂ Sistemul inovator de răcire tangențială ajută la protejarea mobilei împotriva supraîncălzirii atunci când funcționează cuptorul.

UȘĂ RECE Majoritatea cuptoarelor Smeg au ”ușa rece”. Datorită combinației dintre răcirea tangențială și sticla interioară care reflectă 
căldura, temperatura suprafeței externe a ușii se păstrează sub 50 ° C. Pe lângă faptul că oferă siguranță, acest sistem 
protejează lateralele mobilei în cazul supraîncălzirii cuptorului.

BUTOANE ROTATIVE ILUMINATE La unele modele de cuptoare, aparate de cafea și plite Smeg, butoanele rotative sunt iluminate atunci când aparatul este 
pornit. La unele plite, butoanele rotative sunt iluminate atunci când arde gazul, ca sistem suplimentar de siguranță.

ÎNCĂLZIRE STATICĂ (elementele de încălzit inferior 
și superior)

Căldura vine atât de sus cât și de jos, permițându-vă să gătiți orice fel de mâncare. Gătitul tradițional, cunoscut și ca încălzire 
statică, este potrivit pentru a găti un singur fel de mâncare odată. Ideal pentru a găti toate tipurile de carne, pâine, prăjituri, 
potrivit și pentru a găti carne grasă (gâscă, rață).

ÎNCĂLZIRE INFERIOARĂ Căldura care vine numai de la elementul inferior este perfectă pentru a finaliza gătitul mâncărurilor care necesită o căldură 
mai intensă din partea de jos pentru a nu se rumeni prea tare în partea superioară. Ideală pentru a coace patiserie, prăjituri, 
plăcinte și pizza.

GRILL Utilizarea grillului oferă rezultate excelente atunci când gătiți porții mici și medii de carne, în special când este combinat cu 
rotisorul (dacă este posibil). Ideală și pentru a găti cârnați și bacon.

GRIL MIC Datorită căldurii care vine de la elementul central al grilului, puteți prăji bucăți mici de carne și pește, pâine prăjită și legume.

FUNCȚIA ”PIZZA” (ventilator + gril + element 
inferior de încălzire) 

Ventilatorul combinat cu grillul și elementul inferior de încălzire asigură o coacere uniformă chiar și pentru feluri de mâncare 
foarte sofisticate. În această modalitate, puteți găti rapid pizza, brioșe, prăjituri și fursecuri.

LOPATĂ PENTRU PIZZA Cuptoarele Smeg cu funcție ”Pizza” au nu numai piatra refractară de pizza, ci și o lopată specială din metal cu mâner 
rabatabil. Cu lopata puteți pune și lua ușor pizza de pe piatră.

FUNCȚIA ECO (gril + element inferior de încălzire) Combinația de grill cu elementul inferior de încălzire vă permite să gătiți porții mici de mâncare pe același nivel. Selectarea 
acestei opțiuni asigură un consum mai mic de energie.

ÎNCĂLZIRE POSTERIOARĂ (ventilator + element 
circular de încălzire)

Combinația de ventilator cu elementul circular de încălzire încorporat în partea posterioară a cuptorului permite gătirea în 
același timp a unor produse diferite pe nivele diferite (cu condiția să necesite aceeași temperatură și aceeași modalitate 
de gătit). Circulația aerului cald asigură o distribuție a căldurii uniformă și instantanee. Puteți găti simultan pește, legume și 
fursecuri fără ca mirosurile să se amestece.

FUNCȚIA TURBO (ventilator + element circular de 
încălzire + elemente inferioare de încălzire)

Combinația de ventilator cu toate tipurile tradiționale de încălzire în același timp (efectul ventilatorului este intensificat de 
funcționarea elementului circular de încălzire) vă permite să gătiți rapid și eficient mai multe feluri simultan pe nivele diferite 
fără ca mirosurile și aromele să se amestece. Ideală pentru a găti produse cu volum mare care au nevoie de gătit intens.

ÎNCĂLZIRE CU VENTILATOR (ventilator + element 
circular de încălzire + element inferior de încălzire)

Combinația de ventilator, element circular de încălzire și element inferior de încălzire este potrivită pentru rumenire rapidă, 
pentru orice tip de produs.

GRIL CU VENTILATOR Ventilatorul atenuează valul puternic de căldură de la grill și îl distribuie uniform în cuptor. Ideal pentru a găti bucăți mari de 
carne (de ex. ciolan de porc)
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APARATE DE CAFEA 

DESCRIERE NUME DESCRIERE

 

CAFEA BOABE Puteți folosi cafea boabe în aparatul de cafea, având posibilitatea de a regla gradul de măcinare.

CAFEA MĂCINATĂ Puteți folosi cafea măcinată sau cafea boabe în aparatul de cafea, având posibilitatea de a regla gradul de 
măcinare.

    

TIPURI DE CAFEA Puteți prepara următoarele tipuri de cafea: Ristretto-Scurtă (porție mică) / Normală (porție medie) / Lungă 
(porție mare)

BUTOANE ROTATIVE ILUMINATE La unele modele de cuptoare, aparate de cafea și plite Smeg, butoanele rotative sunt iluminate atunci 
când aparatul este pornit. La unele plite, butoanele rotative sunt iluminate atunci când arde gazul, ca 
sistem suplimentar de siguranță.

TĂRIE CAFEA Există 5 nivele de reglare a tăriei cafelei: Extra-slabă, Slabă, Medie, Tare, Extra-tare

PROGRAMARE AUTOMATĂ Se poate programa pornirea automată a aparatului pentru a fi gata de folosit la ora dorită.

MODUL STAND-BY Aparatul de cafea se va opri automat dacă rămâne inactiv 1 oră, pentru a economisi energie. Perioada 
după care are loc oprirea automată poate fi modificată.

POSIBILITĂȚI DE PREPARARE A 
CAFELEI

Aparatul de cafea vă permite să preparați 1 sau 2 cești de cafea odată.

FUNCȚIA ABURI Datorită acestei funcții, aparatul de cafea vă permite să preparați cappuccino.

FUNCȚIA  APĂ FIERBINTE Aparatul de cafea poate produce apă fierbinte pentru ceai sau alte băuturi fierbinți.

CLĂTIRE Clătirea automată cu apă fierbinte are loc atunci când aparatul de cafea este pornit.

TEMPERATURĂ REGLABILĂ A 
CAFELEI

3 nivele de reglare a temperaturii cafelei.

 

DISPOZITIV AUTOMAT DE 
CAPPUCCINO

Dispozitiv automat pentru cappuccino care va turna o spumă delicată de lapte direct în ceașcă.

DESCRIERE NUME DESCRIERE

A-20% Unele cuptoare Smeg au o clasă de eficiență energetică A-20%, ceea ce înseamnă o economie de 20% față de clasa A.

A-10% Unele cuptoare Smeg au o clasă de eficiență energetică A-10%, ceea ce înseamnă o economie de 10% față de clasa A.

RĂCIRE TANGENȚIALĂ Centrele de gătit Smeg au un sistem de răcire tangențială care ajută la protejarea suprafețelor frontale și a pereților laterali 
împotriva supraîncălzirii. Astfel, centrele de gătit pot fi montate între dulapurile de bucătărie, ca o alternativă la aparatele 
încorporate.

EXTRA VOLUM Smeg produce cuptoare cu o capacitate interioară mai mare. La modelele cu lățime de 90 cm, volumul net este de 80 l (volumul 
brut este de 90 l)

VOLUM MAXI Cavitatea centrului de gătit are un volum net de 70 l (volumul brut este de 90 l)

VOLUM INTERIOR Cavitatea centrului de gătit are un volum net de 63 l (volumul brut este de 68 l)

VOLUM INTERIOR Cavitatea centrului de gătit are un volum net de 60 l (volumul brut este de 68 l)

VOLUM INTERIOR Cavitatea centrului de gătit are un volum net de 54 l (volumul brut este de 61 l)

VOLUM INTERIOR Cavitatea centrului de gătit are un volum net de 35 l (volumul brut este de 42 l)

VOLUM INTERIOR Cavitatea centrului de gătit are un volum net de 33 l (volumul brut este de 41 l)

VOLUM INTERIOR Cavitatea centrului de gătit are un volum net de 27 l (volumul brut este de 35 l)

NIVELE DE GĂTIT Cuptoarele centrelor de gătit Smeg au 4 nivele de gătit oferind o flexibilitate maximă la gătit. Astfel veți economisi de asemenea 
timp atunci când trebuie să gătiți mai multe feluri de mâncare simultan.

CENTRE DE GĂTIT

Simbolurile cuptoarelor, plitelor și centrele de gătit sunt amplasate în secțiunile relevante ale ”Glosarului”.

PLITE

DESCRIERE NUME DESCRIERE

ARZĂTOARE PE GAZ ULTRA 
RAPIDE

Arzătoarele au 2 sau 3 rânduri de flăcări.

ARZĂTOR PENTRU PEȘTE Unele modele de plite Smeg au un arzător pentru pește. Arzătorul are formă de elipsă, ideală pentru a găti pește sau carne în vase cu formă 
ovală.

CONTROL GAZ Dispozitive de control al gazului sunt instalate pe fiecare arzător, un termocuplu special blocând alimentarea cu gaz dacă se stinge 
accidental flacăra.

BUTOANE ROTATIVE ILUMINATE Butonul rotativ este iluminat atunci când arzătorul corespunzător este pornit: design inedit, confort și siguranță.

STICLĂ PE OȚEL Fiabilitatea plitelor de sticlă este asigurată de un strat de oțel sub sticlă. Este discret și oferă rezistență structurală. În cazul deteriorării 
suprafeței de sticlă, cioburile nu se împrăștie, ci rămân pe suprafața de metal pentru a oferi siguranță până la sosirea asistenței tehnice.

INDUCȚIE Funcționarea acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct pe fundul oalei în timpul 
contactului acesteia cu plita.

MARGINI ROTUNJITE Unele plite de sticlă au margini rotunjite într-un unghi de 45 °

MARGINI DREPTE Plitele cu margini drepte pot fi încastrate atât în mod tradițional cât și la nivelul blatului.

TIMER Majoritatea plitelor din sticlă ceramică au timere care permit setarea duratei de gătit de la 1 la 99 minute pentru fiecare zonă de gătit. La 
finalul perioadei stabilite, zona de gătit se oprește.

ECO-LOGIC Opțiunea ECO-logic limitează consumul total de energie la 2 sau 3 kW pentru ca plita și alte electrocasnice să poată fi folosite în același 
timp. 

MODUL ULTRA REDUS Modul Ultra Redus permite păstrarea temperaturii la 60 °C, ideală pentru topirea ciocolatei, untului și pentru păstrarea la cald a 
mâncărurilor deja gătite.

BOOSTER Opțiunea Booster permite funcționarea plitei la putere maximă atunci când trebuie să preparați alimente care au nevoie de gătit intens.

OPRIRE AUTOMATĂ Sistemul de siguranță care oprește automat plita dacă ați uitat să o opriți. Durata până la oprire depinde de nivelul de încălzire a plitei.

PROTECȚIE SUPRAÎNCĂLZIRE Sistemul de siguranță care oprește automat plita dacă unitatea de control se supraîncălzește.

STICLĂ REZISTENTĂ LA 
ZGÂRIETURI

La unele modele, suprafața de sticlă a fost tratată împotriva zgârieturilor.

ZONĂ DUBLĂ DE ÎNCĂLZIRE La plitele cu inducție, două zone separate de gătit pot fi folosite simultan în cazul vaselor cu formă alungită.

PORNIRE RAPIDĂ Cu opțiunea ”Pornire Rapidă”, gătitul începe la cel mai înalt nivel de încălzire, apoi se reduce automat după o anumită perioadă. Această 
opțiune este potrivită pentru alimente care trebuie să înceapă să fiarbă rapid și apoi să fie gătite fără a fi constant controlate (de ex. supă de 
vită).

INDICATOR CĂLDURĂ REZIDUALĂ După ce plita de sticlă ceramică a fost oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de gătit rămâne fierbinte. Atunci când 
temperatura scade sub 60 ° C, indicatorul se stinge.

FUNCȚIE DE PĂSTRARE LA CALD Unele modele de plite cu inducție au o funcție care permite păstrarea la cald a alimentelor gătite. În acest mod, zona de gătit funcționează 
la capacitate minimă timp de 120 de minute și apoi se oprește automat.

DURATA DE GĂTIT Plita controlează timpul scurs de la începutul gătitului.

SUPRAFAȚĂ MARE DE GĂTIT Suprafața mare a zonei de gătit oferă mai multă flexibilitate atunci când gătiți pe plită.

STICLĂ CERAMICĂ Baza plitei este făcută din sticlă ceramică. Încălzirea este realizată cu ajutorul elementelor de încălzire Hi-Light.

CONTROL CIRCULAR Designul special a zonei de control permite reglarea temperaturii fiecărei zone de gătit prin mișcări circulare pe senzorul de control de 
formă rotundă. 

EVERSHINE Tehnologie specială folosită pentru a proteja grătarele și arzătoarele făcute din inox, le face rezistente la temperaturi înalte și împiedică 
schimbarea culorii componentelor supuse temperaturilor înalte.

FUNCȚIE DE PĂSTRARE LA CALD Funcția de păstrare la cald păstrează alimentele gătite la cald. În acest mod, zona de gătit funcționează la capacitate minimă timp de 120 
de minute și apoi se oprește automat.

MULTIZONE Cu MultiZone, zona de gătit poate fi folosită ca două zone independente de gătit sau poate fi combinată într-o unică zonă de gătit. Fiecare 
dintre multi-zone se adaptează automat la dimensiunea și locul vaselor, asigurând o utilizare foarte eficientă a aparatului.

SU
M

A
R

SU
M

A
R



213212

FRIGIDERE

DESCRIERE NUME DESCRIERE

A++ Clasa de eficiență energetică A++: Frigiderele Smeg pot economisi cu până la 20% mai multă energie decât cele din clasa A, 
păstrând o eficiență maximă și protejând mediul înconjurător.

A++ Clasa de eficiență energetică A+++: Frigiderele Smeg pot economisi cu până la 30% mai multă energie decât cele din clasa A, 
păstrând o eficiență maximă și protejând mediul înconjurător.

4 STELE Toate modelele de frigidere și congelatoare Smeg au un compartiment de congelare de 4 stele pentru o mai bună păstrare a 
alimentelor.

NIVEL DE ZGOMOT: Excelenta izolare împotriva zgomotului și dispozitivele speciale create să atenueze zgomotul motorului hotei pot reduce nivelul 
zgomotului.

MATERIALE ANTIBACTERIENE Înveliș antibacterian: la unele modele de frigidere, cavitățile interioare și etanșările sunt făcute din material antibacterian care conține 
ioni de argint, asigurând o curățenie la cel mai înalt nivel.

DEZGHEȚARE AUTOMATĂ Dezghețarea automată este utilizată la compartimentele frigider ale majorității frigiderelor Smeg.

CLASĂ CLIMATICĂ Unele modele de frigidere și congelatoare Smeg pot funcționa la o temperatură de la +10 to +43 ° C, asigurând o siguranță maximă 
în diferite condiții de funcționare.

COMPARTIMENT MULTIZONE Multizone: Compartimentul Multizone poate fi utilizat ca un compartiment frigider sau compartiment congelator. În funcție de 
obiceiurile dumneavoastră alimentare, puteți alege setările și programa temperatura folosind afișajul exterior.

VENTILAȚIE FORȚATĂ Distribuire forțată a aerului rece în compartimentul frigider, ce permite distribuirea uniformă a temperaturii în acesta.

FUNCȚIONARE ECONOMICĂ Modul economic: Analizează funcționarea frigiderului în timpul activării și optimizează ciclul de funcționare pentru a reduce 
consumul de energie.

ACTIVE FRESH BLUE LIGHT Sistemul inovator de iluminat Active Fresh Blue Light din sertarele din zona de prospețime mărește durata de viață a fructelor și 
legumelor în frigider, păstrând în același timp vitaminele din acestea.

ÎNĂLȚIME FRIGIDERE Numai înălțimea frigiderelor încorporabile este specificată.

ILUMINARE CU LED Unele modele de frigidere au iluminat interior cu LED, asigurând o economie de energie și oferind în același timp o bună iluminare a 
spațiului interior.

CONGELARE RAPIDĂ Această funcție vă permite să congelați rapid cantități mari de alimente proaspete. Trebuie să o activați cu o oră înainte de a 
introduce alimentele proaspete, congelatorul reduce temperatura și după câteva ore de funcționare la o temperatură scăzută își reia 
funcționarea normală.

NO-FROST INTEGRAL Full No-Frost (dezghețare automată integrală) previne formarea gheții în compartimentele frigider și congelator. Astfel, nu mai este 
necesară dezghețarea frigiderului. Produsele nu se dezgheață, structura și gustul produselor nu se modifică, pachetele nu se lipesc 
unele de altele și de pereții congelatorului.

LĂȚIME Lățimea frigiderului este specificată.

ZONA DE PROSPEȚIME Zona Life Plus 0°C: în aceste compartimente ale frigiderului se păstrează o temperatură constantă de la 0 ° C la +3 ° C, la care 
proprietățile organoleptice ale produselor nu se modifică, acestea păstrându-se proaspete mai multe zile. Această zonă este ideală 
pentru a păstra carne, pește, lactate și alte produse perisabile.

AFIȘAJ LCD Afișaj LCD: pentru a optimiza performanțele și a facilita utilizarea aparatului, unele frigidere sunt echipate cu afișaj LCD.

DESCRIERE NUME DESCRIERE

A+ Clasa energetică A+ vă ajută să economisiți cu până la 10% mai multă energie față de clasa A. Performanțele maxime cu un 
consum minim sunt garantate.

A++ Clasa energetică A++ vă ajută să economisiți cu până la 20% mai multă energie față de clasa A. Performanțele maxime cu un 
consum minim sunt garantate.

A+++ Clasa energetică A+++ vă ajută să economisiți cu până la 30% mai multă energie față de clasa A. Performanțele maxime cu un 
consum minim sunt garantate.

SISTEM DE SPĂLARE ORBITALĂ Sistemul de spălare orbitală este format din două brațe pulverizatoare. Datorită rotației simultane în sensuri opuse a celor două 
brațe pulverizatoare, apa este distribuită uniform în interior, obținându-se rezultate excelente la spălare. Prezent la modelele cu 
lățime de 60 și 90 cm.

SISTEM DE SPĂLARE SWINGWASH Sistemul de spălare exclusiv brevetat SwingWash este prezent la mașinile de spălat vase de 45 cm. Are două brațe pulverizatoare 
cu forme diferite. Se obține astfel o distribuire optimă a apei în interiorul mașinii de spălat vase, oferind rezultate excelente la spălare, 
cu un consum minim de apă și energie.

AL TREILEA BRAȚ PULVERIZATOR 
SUPERIOR

Mașinile de spălat vase Smeg au un al treilea braț pulverizator în partea superioară a mașinii care garantează rezultate excelente la 
spălare.

ALIMENTARE DUBLĂ Multe modele de mașini de spălat Smeg au posibilitatea de a fi conectate atât la apă rece cât și la apă caldă (temperatura maximă a 
apei 60 ° C). Posibilitatea de conectare la apă caldă este necesară pentru o economie suplimentară de energie și pentru reducerea 
duratei programului.

MAȘINI DE SPĂLAT VASE

CENTRE DE GĂTIT

Simbolurile cuptoarelor, plitelor și centrele de gătit sunt amplasate în secțiunile relevante ale ”Glosarului”.

DESCRIERE NUME DESCRIERE

PROTECȚIE DE PREAPLIN Plitele cu gaz ale centrelor de gătit Smeg sunt ușor de întreținut pentru că nu au îmbinări și spații libere. Modelele cu lățime de 90 
cm pot să țină până la 4,5 litri de lichid atunci când se varsă. Se previne astfel scurgerea lichidului peste margine, oferind mai multă 
siguranță pentru mobilă. 

SERTAR DEPOZITARE Există o cutie utilă mare de depozitare sub cuptor.

BARBECUE Centrele de gătit cu lățime de 150 cm sunt furnizate cu un grill barbecue din fontă cu înveliș din Teflon.

6 ARZĂTOARE CU GAZ Centrele de gătit cu lățime de 90 cm au 6 arzătoare, cel mai puternic fiind de 4.2 kW.

7 ARZĂTOARE CU GAZ Centrele de gătit cu lățime de 120 cm au 7 arzătoare, cel mai puternic fiind de 4.2 kW.

8 ARZĂTOARE CU GAZ Centrele de gătit cu lățime de 120-150 cm au 8 arzătoare, cel mai puternic fiind de 4.2 kW.

CAPAC DE STICLĂ Unele modele de unități de gătit au capace făcute din sticlă călită cu profile din oțel.

DESCRIERE NUME DESCRIERE

INSULĂ Pentru bucătării în care hota este amplasată deasupra insulei din mijlocul bucătăriei.

MONTARE PE PERETE Hotă pentru montare pe perete, recomandată pentru bucătării liniare.

ÎNCORPORATĂ Hota este încorporată în mobilier pentru a se integra perfect în designul bucătăriei.

PROCESUL DE EVACUARE A AERULUI Atunci când este conectată la conducta de evacuare, aerul este tras din bucătărie, trece prin filtre si este scos din cameră către exterior 
prin coșul de tiraj. Modelele performante au o supapă de reținere care împiedică aerul să se întoarcă în cameră atunci când hota nu 
funcționează.

PROCESUL DE RECIRCULARE A 
AERULUI

Hota nu este conectată la un sistem de ventilare. Preia aerul din cameră, trece prin niște filtre de carbon speciale și se întoarce în 
cameră.

OPRIRE AUTOMATĂ Un dispozitiv special ajută la programarea opririi hotei. După încheierea gătitului, hota continuă să curețe aerul timp de 10-30 de minute 
(în funcție de model) și apoi se oprește automat.

MOD INTENSIV Modul intensiv vă permite să folosiți puterea maximă a hotei pentru a grăbi îndepărtarea celor mai persistente mirosuri.

INDICATOR SATURAȚIE FILTRU 
CARBON

Indicatorul luminos vă amintește că este timpul să înlocuiți filtrul carbon.

FUNCȚIE 24H Funcția 24h creează o circulație continuă a aerului în cameră timp de 24 de ore pe zi.

NIVEL DE ZGOMOT: Excelenta izolare împotriva zgomotului și dispozitivele speciale create să atenueze zgomotul motorului hotei pot reduce nivelul 
zgomotului.

ASPIRAȚIE PERIMETRALĂ A készülék a levegőt a páraelszívó pereme mentén szívja el, így jelentősen több szennyeződést vesznek fel a zsírszűrők, a zajszint pedig 
csökken. 

FILTRE PERIMETRALE Acestea sunt panouri plate din metal sau sticlă cu mici orificii prin care trece aerul.

FILTRE ANTI-GRĂSIME Filtrele multistrat din inox sau aluminiu au ca scop curățarea inițială a aerului de grăsime.

FILTRE CĂRBUNE Filtrele cu cărbune activ sunt folosite în modul de recirculare pentru a curăța aerul de mirosuri.

ILUMINAT Hotele sunt iluminate cu becuri incandescente sau cu halogen. Unele modele sunt dotate cu becuri economice. Lumina poate fi aprinsă 
independent de motorul hotei pentru a lumina blatul de lucru.

PUTERE HOTĂ Puterea hotei este determinată de cantitatea de aer care trece prin hotă.

AFIȘAJ ELECTRONIC Prezență afișaj electronic

HOTE

DESCRIERE NUME DESCRIERE

O UȘĂ Frigider cu compartiment congelator, frigider sau congelator cu o singură ușă.

DOUĂ UȘI Frigider cu compartimentul congelator în partea superioară, cu două uși.

COMBINĂ FRIGORIFICĂ Frigiderul cu două uși cu compartimentul frigider în partea superioară și compartimentul congelator sub el.

MONTARE SUB BLAT Frigider sau congelator compact, încorporat sub blat. Nu are nevoie de un corp de mobilier în care să fie încorporat, este montat 
între două corpuri ale mobilierului de bucătărie.

SIDE-BY-SIDE O versiune americană a frigiderelor Side-by-Side, în care compartimentul frigider este amplasat lângă compartimentul congelator.

FUNCȚIA ”VACANȚĂ” Funcția ”Vacanță”: această funcție este foarte utilă în cazul în care lipsiți o perioadă lungă de acasă, permițându-vă să opriți 
compartimentul frigider și să lăsați congelatorul pornit.

A+ Clasa de eficiență energetică A+: Frigiderele Smeg pot economisi cu până la 10% mai multă energie decât cele din clasa A, 
păstrând o eficiență maximă și protejând mediul înconjurător.

FRIGIDERE
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DESCRIERE NUME DESCRIERE

PROGRAM DELICAT Programul delicat de spălare este creat pentru vasele delicate care nu sunt foarte murdare.

PROGRAM ZILNIC Programul zilnic este potrivit pentru spălarea zilnică a vaselor.

SUPER PROGRAM Programul este potrivit pentru vase și oale foarte murdare, chiar și cu resturi uscate de mâncare.

ÎNCĂLZIRE VASE Programul este special creat pentru a încălzi vasele: vasele curate sunt clătite cu apă fierbinte și uscate.

PROGRAM STANDARD Acest program este potrivit pentru spălarea zilnică a diferitelor vase și oale.

PROGRAM ECO Programul ECO oferă eficiență maximă cu un consum optim de energie și este recomandat pentru vase care nu sunt foarte 
murdare.

ÎNCĂRCARE MAXIMĂ Încărcare maximă de 7 până la 14 seturi, în funcție de modelul de mașină de spălat vase.

PROGRAM NORMAL RAPID Programul Normal Rapid este potrivit pentru spălarea rapidă a vaselor mixte, pentru utilizare zilnică.

PROGRAM DELICAT RAPID Programul Delicat Rapid este potrivit pentru spălarea rapidă a vaselor delicate.

PROGRAM AUTO 60 Programul Auto 60 ° este creat pentru vase mixte foarte murdare.

SISTEM EASYGLIDE Sistemul comod EasyGlide pentru descărcarea ușoară a aparatului care permite un maxim de flexibilitate la încărcarea mașinii de 
spălat vase.

MAȘINI DE SPĂLAT VASE

DESCRIERE NUME DESCRIERE

A+ Clasa de eficiență energetică A+: Mașinile de spălat rufe Smeg pot economisi cu până la 10% mai multă energie decât cele din clasa A, 
păstrând o eficiență maximă și protejând mediul înconjurător.

A++ Clasa de eficiență energetică A++: Mașinile de spălat rufe Smeg pot economisi cu până la 20% mai multă energie decât cele din clasa 
A, păstrând o eficiență maximă și protejând mediul înconjurător.

A++ Clasa de eficiență energetică A+++: Mașinile de spălat rufe Smeg pot economisi cu până la 30% mai multă energie decât cele din clasa 
A, păstrând o eficiență maximă și protejând mediul înconjurător.

B Clasa de eficiență energetică B:

CAPACITATE MARE DE ÎNCĂRCARE Smeg oferă modele cu capacitate de încărcare de până la 8 kg, oferind cele mai bune rezultate la spălare și un consum redus de 
energie.

CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE LA 
SPĂLARE

Datorită dezvoltării meticuloase a noii cuve și a noului tambur, mașinile de spălat Smeg permit o încărcare de la 6 până la 8 kg.

CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE LA 
USCARE

La mașinile de spălat cu uscător, capacitatea de încărcare la uscare este de 4 kg. La uscătorul independent - 7 kg.

ALIMENTARE DUBLĂ Conectarea la apă rece sau caldă: pentru cei care utilizează surse alternative de energie cum ar fi energia solară, unele mașini de 
spălat pot fi conectate nu la apă rece, ci la apă caldă (temperatură maximă de 60°), pentru a economisi o cantitate considerabilă de 
energie. Pe lângă economia de energie, se reduce de asemenea durata ciclului de spălare, pentru că nu mai este nevoie să se aștepte 
încălzirea apei.

ECHILIBRARE AUTOMATĂ Echilibrare automată a încărcăturii: oferă o distribuție ideală a rufelor în cuvă. În cazul în care este detectat un dezechilibru, viteza de 
rotație începe să fie controlată astfel încât să se redistribuie uniform rufele în cuvă, reducându-se astfel vibrațiile.

OPȚIUNE FLEXITIME Opțiunea FlexiTime poate fi folosită cu majoritatea programelor și permite reducerea duratei de spălare în funcție de nevoile 
dumneavoastră și spălarea rufelor puțin murdare fără a duce la scăderea calității spălării. 

PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ Pornire întârziată: vă permite să amânați începerea programului cu până la 24 de ore pentru a rula programul în funcție de nevoile 
dumneavoastră și de a spăla la orele la care energia este mai ieftină.

OPȚIUNE ANTI-ȘIFONARE Atunci când selectați această opțiune, se modifică etapele de spălare și clătire, viteza la stoarcerea finală scade - ajută la prevenirea 
formării de cute în cazul materialelor delicate și face mai ușor procesul de călcare.

FĂRĂ STOARCERE Pe panoul de control există un buton rotativ de controlare a vitezei de rotație la stoarcere. La unele modele, viteza maximă la stoarcere 
este de 14000 rpm / min. Puteți de asemenea să excludeți stoarcerea.
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OPȚIUNEA ENERSAVE Datorită dispozitivului special care deschide automat ușa la finalul ciclului de spălare, EnerSave oferă o uscare perfectă a vaselor și 
economisește energie. Această opțiune este activată automat atunci când alegeți orice mod de spălare (pe lângă ciclurile în care nu 
există etapa de uscare); dacă este necesar, această opțiune poate fi dezactivată înainte de începerea programului.

OPȚIUNE RAPIDĂ Selectarea opțiunii rapide în combinație cu orice mod de spălare (cu excepția clătirii) reduce durata ciclului. Chiar și vasele foarte 
murdare pot fi spălate în mai puțin de o oră.

PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ Pornire întârziată: vă permite să amânați începerea programului cu până la 24 de ore, la o oră potrivită pentru dumneavoastră (de 
exemplu noaptea). După ce ușa este închisă, vasele sunt automat clătite, după care opțiunea ”pornire întârziată” va fi activată.

PROGRAM RAPID 27 MINUTE În timpul programului ”Rapid 27 minute”, vasele puțin murdare pot fi spălate într-o perioadă scurtă. Acest program nu include 
uscare.

PUTERNIC ȘI RAPID Unele modele de mașini de spălat Smeg oferă un program inovator ”Puternic și rapid” pentru vasele foarte murdare, cu durata de 
50 de minute. Temperatura de spălare este de 70 ° C.

OPȚIUNE FLEXITABS Ideală pentru detergenți multifuncționali în formă de tablete. Opțiunea FlexiTabs optimizează procesul de spălare, folosind cele mai 
bune caracteristici ale produselor combinate.

OPȚIUNE HYCLEAN La unele modele de mașini de spălat Smeg, există opțiunea Hyclean, care poate fi combinată cu majoritatea ciclurilor de spălare 
la o temperatură de peste 50 ° C. Această opțiune adaugă un ciclu de clătire antibacteriană la temperatura de 70 ° C la programul 
selectat. Folosită pentru a dezinfecta vasele. Ideală pentru a spăla biberoane, tocătoare și toate vasele care au nevoie de igienă la 
standarde înalte.

PROGRAM SPĂLARE PAHARE Acest program este creat pentru a spăla vasele fragile. Delicat dar eficient, ciclul de spălare la temperatura de 45 ° C oferă o 
curățare perfectă a vaselor delicate.

ACQUASTOP Unele mașini de spălat vase Smeg sunt dotate cu un sistem Acquastop simplu: un senzor plutitor în partea inferioară, care este 
necesar pentru a preveni scurgerile accidentale de apă în aparat.

ACQUASTOP TOTAL Majoritatea mașinilor de spălat vase Smeg sunt dotate cu un sistem Acqua Stop Total, care permite evitarea inundațiilor ca rezultat 
al scurgerilor de apă. Sistemul este format dintr-un senzor plutitor, amplasat sub camera interioară a mașinii de spălat, care 
blochează alimentarea cu apă a aparatului în cazul unei scurgeri de apă în tava inferioară. O valvă electromagnetică suplimentară pe 
furtunul de alimentare cu apă blochează de asemenea automat alimentarea cu apă dacă detectează o scurgere de apă din furtun. 

NIVEL DE ZGOMOT: Nivelul scăzut de zgomot este obținut datorită izolării excepționale și a dispozitivelor special create care atenuează zgomotul 
generat în timpul funcționării mașinii de spălat vase. Cele mai silențioase aparate au un nivel de zgomot de 39 dB (A).

AL TREILEA COȘ PENTRU TACÂMURI În mașinile de spălat vase pentru 14 seturi există un al treilea coș suplimentar de tacâmuri. Acesta permite amplasarea vaselor cu 
comoditate maximă și de asemenea obținerea celor mai bune rezultate la spălare.

COȘ FLEXIDUO Cel de-al treilea coș superior de tacâmuri FlexiDuo este format din două părți care pot fi scoase, schimbate între ele sau puse una 
peste cealaltă, ceea ce oferă un maxim de comoditate în timpul încărcării mașinii de spălat vase.

ACTIVE LIGHT Modelele de top de mașini de spălat vase încorporabile au o funcție Active Light. În timpul funcționării mașinii de spălat vase, lumina 
roșie este proiectată pe podea și se stinge automat după ce spălarea s-a încheiat, ceea ce vă permite să știți dacă aparatul este în 
funcțiune sau nu, fără a fi nevoie să deschideți ușa.

FLEXIZONE1/2 Această opțiune permite spălarea unei cantități mici de vase, amplasându-le în orice coș, economisind energie, apă și reducând 
durata de spălare.

½ ÎNCĂRCARE Acest program este creat pentru spălarea vaselor care nu sunt foarte murdare, cu încărcarea parțială a mașinii de spălat vase.

COȘ VESELĂ Mașinile de spălat au un coș special pentru tacâmuri, amplasat în coșul inferior.

BALAMALE CU ECHILIBRARE Datorită noilor balamale la toate mașinile de spălat vase, ușa este echilibrată și rămâne deschisă în orice poziție. Echilibrarea poate fi 
folosită pentru fronturi de până la 9.5 kg fără reglaje suplimentare.

BALAMALE CU ECHILIBRARE VARIABILĂ Mașinile de spălat vase Smeg cu lățime de 60 cm sunt dotate cu balamale cu echilibrare variabilă care permit montarea lor în 
corpuri de bucătărie fără decuparea plintei.

PICIORUȘE POSTERIOARE REGLABILE Mașinile de spălat Smeg au piciorușe posterioare reglabile din partea anterioară. Astfel se poate regla înălțimea aparatului cu 
corpurile de bucătărie învecinate.

MAȘINĂ ORIZONTALĂ DE SPĂLAT VASE Mașinile orizontale de spălat vase Smeg cu lățime de 60 și 90 cm au numai un coș. Atunci când deschideți ușa frontală, iese în afară 
numai 36 de cm. Sunt potrivite pentru a fi amplasate la înălțimea adecvată pentru a putea încărca vasele fără a vă apleca. Ideale 
pentru bucătăriile cu corpuri suspendate și pentru a fi încorporate în corpuri soldat.

MAȘINĂ COMPACTĂ DE SPĂLAT VASE Mașinile compacte de spălat vase Smeg cu lățime de 60 cm au o capacitate de încărcare de 7 seturi. Atunci când deschideți ușa 
frontală, iese în afară numai 36 de cm. O soluție perfectă pentru economie de spațiu în bucătărie, ideală pentru cei care nu au 
nevoie de o capacitate mare de încărcare și care doresc să se bucure de avantajele unei mașini de spălat vase.

UȘĂ LUNGĂ Unele modele de mașini de spălat Smeg au balamale speciale și un dispozitiv special de montare a fronturilor mobilei, care permit 
montarea de fronturi de 84 până la 88.5 cm înălțime (față de fronturile cu înălțime standard de 72-76 cm). Ideală pentru mobilă de 
bucătărie fără bază, cu fronturi până la podea. Deschiderea mașinii de spălat vase este realizată printr-un sistem de fixare glisant al 
frontului de ușa mașinii de spălat vase.

DESCHIDERE PRIN ÎMPINGERE Mașinile de spălat vase cu deschidere automată prin împingere permit montarea lor în mobilier de bucătărie fără mânere. Ușa 
mașinii de spălat vase se deschide apăsând partea centrală superioară a frontului. Există un mecanism de blocare împotriva 
deschiderii accidentale. În caz de întrerupere a curentului, aparatul poate fi deschis manual.

ROMPI-GOCCIA Unele modele de mașini de spălat vase sunt dotate cu duze dintr-un polimer special Rompi-Goccia care îmbunătățește procesul de 
uscare.

AQUATEST Senzorul electronic Aquatest, prezent la majoritatea modelelor de mașini de spălat vase Smeg, analizează nivelul de transparență 
a apei după primul ciclu de clătire. În funcție de datele primite, senzorul reglează modul selectat, asigurând astfel cele mai bune 
rezultate cu un consum minim de apă.

WATERSAVE Sistemul WaterSave asigură cele mai bune rezultate la spălare cu un consum minim de apă, de la 7 la 12 litri, în funcție de modelul 
de mașină de spălat vase.

PROFESSIONAL Opțiunea Professional permite transformarea aparatelor de uz casnic în unele semiprofesionale datorită programelor care reduc 
semnificativ durata de spălare.

CLĂTIRE Programul Clătire vase cu apă rece.

MAȘINI DE SPĂLAT VASE

SU
M

A
R

SU
M

A
R



216

DESCRIERE NUME DESCRIERE

PROTECȚIE DE PREAPLIN Există la toate modelele de mașini de spălat rufe Smeg. Dispozitivul special blochează alimentarea cu apă a mașinii de spălat atunci 
când atinge un anumit nivel.

ACQUASTOP Majoritatea mașinilor de spălat Smeg sunt dotate cu Acquastop pentru a preveni scurgerile accidentale de apă.

SERTAR DE DETERGENT CU 
AUTOCURĂȚARE

Sertarul de detergent cu autocurățare a fost special creat pentru a utiliza integral detergenții în timpul spălării și a preveni depunerea 
cristalelor de detergent pe sertar.

TAMBUR FLEXIWASH Datorită structurii sale inovatoare și a ”picăturilor” asimetrice de pe pereții interiori ai tamburului, materialele delicate pot fi spălate la 
spălare intensivă, în funcție de direcția de rotație a tamburului. 

HUBLOU MARE Hubloul mare de încărcare cu diametru de la 30 cm la 32 cm, face încărcarea și descărcarea rufelor mai ușoară și mai rapidă cu o 
facilitate maximă de utilizare.

DESCHIDERE LA 180° La unele modele de mașini de spălat rufe și uscătoare ușa se deschide la 180° făcând mai ușoară încărcarea și descărcarea rufelor.

CICLU CURĂȚARE Ciclul de curățare este rulat cu tamburul gol și permite curățarea canalelor în care cad de obicei fibre din materiale și care pot duce în 
cele din urmă la scăderea eficienței la uscare. Dacă este nevoie să porniți ciclul de curățare, afișajul vă arată simbolul acestui program - 
vă recomandă să rulați acest ciclu.

SEMNAL SONOR Semnal sonor: vă informează că ciclul de uscare s-a încheiat, pentru a scoate rufele la timp și a evita șifonarea excesivă.

USCARE La uscătoarele Smeg, există atât uscarea intensivă la o temperatură de până la 90°C, cât și uscarea delicată la 60 ° C cu o setare 
precisă sau în funcție de durată. Programele automate de uscare oferă trei nivele de uscare: Uscare pentru călcare (rufe ușor umede), 
Uscare pentru șifonier (pentru haine care nu au nevoie de călcare) și Extra uscare.

SENZOR UMIDITATE Senzor umiditate: vă permite să reglați uscătorul pentru a obține nivelul dorit de uscare (Uscare pentru călcare, Uscare pentru Șifonier 
și Extra uscare), economisind timp și reducând consumul de energie. De asemenea, reglarea manuală vă permite să reglați durata de 
uscare în funcție de preferințe.

FILTRE UȘOR-DE-CURĂȚAT Curățare comodă a filtrelor: opțiune care folosește semnale luminoase pentru a vă avertiza că trebuie să efectuați curățarea regulată a 
filtrelor, pentru a nu uita să le curățați și pentru a asigura astfel funcționarea adecvată a uscătorului o perioadă îndelungată. Amplasarea 
la îndemână a filtrelor face ca întreținerea lor să fie rapidă și ușoară.

PICIORUȘE POSTERIOARE REGLABILE Mașinile de spălat vase, mașinile de spălat rufe și uscătoarele Smeg au piciorușe posterioare reglabile din partea anterioară. Astfel se 
poate regla înălțimea aparatului cu corpurile de bucătărie învecinate.

AFIȘAJ LCD Pentru a optimiza performanțele și a simplifica utilizarea aparatului, unele mașini de spălat sunt dotate cu afișaje LCD care afișează 
etapa de funcționare a mașinii.
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	140998 SMEG INTRO 01-19 NO LAVELLI RO
	140998 SMEG FORNI 20-43 RO NO LAVELLI
	140998 SMEG COMPATTI 44-59 RO NO LAVELLI
	140998 SMEG PIANI COTTURA 60-97 NO LAV RO
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