
CORTINA
Seria Cortina, ce se caracterizează printr-un echilibru armonios al detaliilor și o îmbinare iscusită de materiale, a fost 
inspirată de priceperea fierarilor de la munte care își întrebuințează îndemânarea dobândită de secole pentru a crea opere 
rafinate

Cuptoarele se potrivesc perfect cu plitele pe 
gaz și creează un ansamblu unic, devenind 
obiectele centrale în orice bucătărie.

O caracteristică distinctivă a electrocasnicelor 
din această serie este designul butoanelor. 
Seria Cortina a fost extinsă și actualizată și 

include acum și cuptoare făcute cu 
SWAROVSKI ELEMENTS

PlITe
Seria Cortina oferă o gamă largă de plite 
vitroceramice și pe gaz în diferite culori și dimensiuni 
(60, 70 cm)

Mașini de gătit independente
Create ca alternativă la plite și cuptoare, cuptoarele Cortina au 90 de cm 
lățime și au culoarea crem sau antracit.

HOTe
Hotele Smeg Cortina sunt create pentru a completa 
alte produse din aceeași serie.  
Atenția pentru detalii și alegerea unor materiale de 
calitate permit crearea unei atmosfere unice.  
Capacitatea hotei este de până la 700 m3/h, iar 
cele trei nivele de putere vă ajută să eliminați toate 
mirosurile, în timp ce lămpile cu halogen oferă un 
iluminat optim deasupra plitei. 
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CUPTOARE LINIA AURIU ALAMĂ ARGINTIU CUPRU ARGINT 

Crem Coloniale SCP805P-9, SC855P-8, SC850P-8, SC805P-9, SC800P-9, 
S890PMFR9, SC800GVP9 (gaz)

SCP805PO9, SC855PO-9, SC805PO-9,  
S890PMRO9, SF800PO,SC800GPO9 (gaz)

SC855PX-8

Cortina  SF750PO, SF750POL (SWAROVSKI ELEMENTS) SF750PX SF750PS

Antracit Coloniale SCP805A-8, SC855A-8, SC805A-8, SC800A-8, S890AMFR8, 
SC800GVA8 (gaz)

SCP805AO9, SF855AO, SC805AO-9, S890AMRO9, 
SF800AO,SC800GAO9 (gaz)            

SC850A-8, SC850APZ8

Cortina SF750AO SFP750AX SF750AS

Oțel inoxidabil Coloniale SC850X-8

Ovăz Coloniale SC850AVO9, SC805AVO9, SC800AVO9

Alb Coloniale SC800B-8 SFP750BS, 
SF750BS 

Gri fontă Coloniale SC800C-8, S890MF-8

Cupru Coloniale SC855RA-8, SC850RA-8 

Cortina SF750RA

Roșu Cortina SF750RWX

Alamă Cortina SF750OT

PLITE

Crem Coloniale SR896PGH9, SRV876P-9, SR876PGH9, SRV864P-9, 
SR864PGH9, SR804SEP4, SR804PGH9, P864P-9, P875P                            

SR896PGH9, SR876PGH9, SR864PGH9, 
SR804POG9, P864P-9, P875P

SR804PXG9

Cortina PI764PO PI764PO, SR775PO, SR764PO,  
plită pe gaz + MP700POL (SWAROVSKI ELEMENTS)    
plită electrică + MPC700POL (SWAROVSKI ELEMENTS)

SR775PX, SR764PX SR775PS, 
SR764PS

Antracit Coloniale SR896AGH9, SRV876A6, SR876AGH9,  
SRV864A, SR864AGH, SR804SEA4, 
SR804AGH4, P864A-9, P875A                                          

SR896AGH9, SR876AGH9, SR804AOG9, 
P864A-9, P875A

SR804AXG4

Cortina PI764AO PI764AO, SR775AO, SR764AO SR775AX SR775AS, 
SR764AS

Ovăz Coloniale SRV876AV9, SER844AV9

Alb Coloniale SRV864B

Cortina SR775BS, 
SR764BS

Gri fontă Coloniale SRV876C6, SRV864C

Cupru Coloniale SRV876RA5, SRV864RAG, 
SER844RG4

Cortina SR775RA, SR764RA

Alamă Cortina SR775OT, SR764OT

Oțel inoxidabil Cortina SR775XRW, SR764XRW

HOTE

Crem Coloniale KSE89P9, KSE66P9,  KSED95P9 KSE89PO9, KSE86PO9,  KSED95P9 KA1VP9, KSED95P9 KSED95P9 KSED95P9

Cortina KC90PO, KC19P+KITKCO KC90PX, KC19P+KITKCS KC19P+KITKCX

Antracit Coloniale KSE89A2, KSE66A KSE89AO9, KSE86AO9, KA1VA2

Cortina KC90AO, KC19A+KITKCO KC90AX, KC19A+KITKCS KC19A+KITKCX

Cupru Coloniale KSE89RA2

Gri fontă Coloniale KSE89D2

CUPTOARE CU MICROUNDE

Crem Coloniale SC845MP-9 SC845MPO9

Antracit Coloniale SC845MA SC845MAO9

CUPTOR + CUPTOR CU MICROUNDE

Crem Coloniale S845MCPO9

CUPTOARE CU ABURI

Crem Coloniale SC845VPO9

MAȘINI DE CAFEA

Crem Coloniale CM845P-9 CM845P-9

Cortina CM845P-9 + MMC745PO 
CM845P-9 + MMC745POL (SWAROVSKI ELEMENTS)

Antracit Coloniale CM845A-9 CM845A-9

Cortina CM845P-9 + MMC745AO

UȘI DECORATIVE

 Crem Coloniale PMO800P-9 PMO800PO9 PMO66P

Antracit Coloniale PMO800A-8 PMO800AO9 PMO66A

Gri fontă Coloniale PMO800C-8

Oțel inoxidabil Coloniale PMO66X

Alb Coloniale PMO800B-8

FRIGIDERE

Crem FA800P9, FA800PS9, FA860P, FA860PS, SBS800P9 FA800PO9, FA800POS9, FA860P, FA860PS, SBS800PO9 FA860P, FA860PS

Antracit FA860A, FA860AS, SBS800A1 FA800AO9, FA800AOS9, FA860A, FA860AS, SBS800AO9 FA860A, FA860AS

MAȘINI DE GĂTIT PE GAZ

Crem Coloniale CO68GMP9

Cortina CC9GPO CC9GPX

Antracit Coloniale CO68GMA8

Cortina CC9GAX CC9GAS

MAȘINI DE GĂTIT ELECTRICE

Crem Coloniale CO68CMP9

COlONIAle 
Un stil elegant care ne duce cu gândul înapoi în trecut. Farmecul acestor electrocasnice creează o atmosferă de 
rafinament și confort în bucătărie, alcătuind un stil cu desăvârșire exclusivist.

Smeg oferă cea mai largă gamă de electrocasnice în 
stil Coloniale de pe piață. Varietatea aparatelor de uz 
casnic este reprezentată de o gamă ce merge de la 
plite la mașini de cafea și de la cuptoare la frigidere.

PlITe
Seria Coloniale oferă o gamă vastă de plite vitroceramice și pe gaz de diferite culori, 
modele și dimensiuni (60, 70 și 90 cm)  cu diferite tipuri de grătare: fontă și oțel inoxidabil

Frigidere
Frigiderele din această serie vor completa perfect restul electrocasnicelor de bucătărie în 
stil Coloniale.
Frigider independent din gama de lux A800, 70 cm lățime, cu sistem NO-FROST în 
compartimentul congelator. Frigiderul SIDE-BY-SIDE – SBS800 are aceleași două culori 
și are mânere aurii sau de culoarea alamei.

HOTe
Hotele din această serie vin în completarea seturilor de 

electrocasnice, având același stil și aceleași culori și 
accesorii. Hotele pot fi de 60, 62 și 90 de cm lățime.

 
Seria include 4 tipuri de 
accesorii pentru aparatele 
electrocasnice: auriu, argintiu, 
alamă și cupru.

Cea mai largă gamă posibilă de culori: crem, antracit, 
alb, cupru, gri fontă, oțel inoxidabil, ovăz.



SF750BS 
Accesorii albe/argintiu antichizat, 11 
funcții, 72 l, programare analogică, ușă 
de sticlă triplă, ghidaje telescopice cu 
2 nivele, curățare cu vapori,  putere 
nominală 3 kW/h

LSE48A 
Antracit, GRANITEK, diametru chiuvetă 
450 mm, diametru cuvă 380 mm, 
adâncime cuvă 215 mm, lățime dulap 
bucătărie  de la 45 cm, ventil tip coș 3” ½  

LSE791A 
Antracit, GRANITEK, dimensiuni chiuvetă 
790 * 500 mm, dimensiuni cuvă 330 * 
420 mm, adâncime cuvă 210 mm, lățime 
dulap bucătărie  de la 45 cm, ventil tip 
coș 3” ½  

LSE861P 
Crem, GRANITEK, dimensiuni chiuvetă 
860 * 500 mm, dimensiuni cuvă 340 * 
430 mm, adâncime cuvă 215 mm, lățime 
dulap bucătărie  de la 45 cm, ventil tip 
coș 3” ½  

LSE58A   
Antracit, GRANITEK, dimensiuni chiuvetă 
580 * 500 mm, dimensiuni cuvă 530 * 
450 mm, adâncime cuvă 220 mm, lățime 
dulap bucătărie  de la 45 cm, ventil tip 
coș 3” ½  

LS50P 
Crem, GRANITEK, diametru chiuvetă 440 
mm, diametru cuvă 360 mm, adâncime 
cuvă 220 mm, lățime dulap bucătărie  de 
la 45 cm, ventil tip coș 3” ½  

SR764BS 
Butoane rotative alb/argintiu antichizat, 60 
cm, 4 arzătoare gaz, 1 arzător ultra-rapid 
3,3 kW, suporturi oale din fontă, aprindere 
automată, valvă de siguranță gaz, duze 
GPL
     

ME3A
Baterie chiuvetă cu monocomandă, 
antracit, design Retro, robinet rotativ la 
380°

ME6A
Baterie chiuvetă cu monocomandă, 
antracit, robinet rotativ la 360°

ME6P 
Baterie chiuvetă cu monocomandă, crem, 
robinet rotativ la 360°

ME2A 
Baterie chiuvetă cu monocomandă, 
antracit, robinet rotativ la 360°

ME4P 
Baterie chiuvetă cu comandă dublă, crem, 
design Retro, robinet rotativ la 360°

FA800PO9 
Combină frigorifică, înălțime 190 cm, 
lățime 70 cm, mânere crem/alamă, 
clasă energetică A+, capacitate netă 
totală 360 l, capacitate frigider 264 l, 
capacitate congelator 82 l, No Frost, 1 
compresor, 1 termostat, afișaj  interior 
LCD, Zonă prospețime (0°C), înveliș 
antibacterian, nivel de zgomot 42 dB (A), 
consum de energie 310 kW/an

S845MCPO9 
Cuptor încastrabil combinat cu 
microunde, accesorii crem/alamă, 10 
funcții, 34 l, 3 nivele gătit, programare 
electronică, 2 afișaje LED, butoane 
rotative Coloniale, putere microunde 
1000 W, gril rabatabil, funcție de blocare 
(blocare de siguranță pentru copii), ușă 
de sticlă dublă

SBS800AO9
Frigider side-by-side, mânere antracit/
alamă, clasă energetică A+, înălțime 181 
cm, lățime 90 cm, capacitate totală 600 
l, capacitate frigider 365 l, capacitate 
congelator 173 l, No-Frost, 1 compresor, 
2 termostate, afișaj digital, dispozitiv de 
gheață, funcție Vacanță, nivel zgomot 40 
dB (A), consum energie 454 kW/an.

SC845VPO9 
Cuptor cu aburi, accesorii crem/alamă, 
6 funcții, 35 l, 3 nivele gătit, programare 
electronică, 2 afișaje LED, butoane 
rotative stil Coloniale, rețete prestabilite, 
rezervor apă 1,2 l, funcție blocare (blocare 
de siguranță pentru copii), ușă de sticlă 
dublă

CM845P-9 
Mașină automată de cafea, accesorii 
crem/alamă și auriu, afișaj LED (setări 
în rusă), duză pentru dispozitiv extern 
pentru 2 cești de cappuccino, râșniță 
de cafea încorporată, recipient apă 1,8 
l, recipient boabe cafea 220 g, tărie 
cafea reglabilă – măcinare reglabilă cu 
5 nivele, dedurizare automată, ghidaje 
telescopice

CC9GPX
Centru de gătit combinat, butoane 
rotative crem/argintiu, 90 cm, plită – 6 
arzătoare gaz, suporturi de oale din 
fontă, valvă de siguranță gaz, cuptor 
electric, 80 l, 8 funcții, programare 
analogică, ușă de sticlă triplă, putere 
nominală 4 kW/h                                                                   

SC845MAO9 
Cuptor cu microunde, accesorii antracit/
alamă, 2 afișaje LED, 34 l, 6 funcții, gătit 
automat și decongelare,  platou rotativ 
cu diametru de 32 cm,  gril rabatabil, 
tavă pentru pizza, putere nominală 3400 
kW/h, putere microunde 1000 W

TR4110P 
Centru de gătit combinat, butoane 
rotative crem/argintiu, 110 cm, plită – 7 
arzătoare gaz + Tepan Yaki, aprindere 
automată, valvă de siguranță gaz, 
suporturi de oale din fontă, cuptoare 
electrice, cuptor principal 63 l, 
termoventilat, 7 funcții, programare 
electronică, timer, ușă de sticlă triplă, 
cuptor auxiliar 63 l, termoventilat, 6 
funcții, programare electronică, timer, ușă 
de sticlă triplă, compartiment ”Gril” 33 l, 
ușă de sticlă triplă

SF750POL 
Accesorii crem/alamă produse cu 
SWAROVSKI ELEMENTS, 11 funcții, 72 I, 
programare analogică, ușă de sticlă triplă, 
ghidaje telescopice cu 2 nivele, curățare 
cu vapori, putere nominală 3 kW/h

SF750AO
Accesorii antracit/alamă, 11 funcții, 72 l, 
programare analogică, ușă de sticlă triplă, 
ghidaje telescopice cu 2 nivele, funcție 
curățare cu vapori, putere nominală 3 
kW/h

SC850APZ8
Accesorii antracit/argintiu, 6 funcții, funcție 
pizza, 60 l (54 l pentru SC850APZ8), 
programare analogică, ușă de sticlă dublă, 
putere nominală 3 kW/h

SCP805PO9
Accesorii crem/alamă, 8 funcții, 60 l, 
programare analogică, ușă ”rece” cu patru 
straturi de sticlă, curățare pirolitică, putere 
nominală 3 kW/h             

SC800C-8
Accesorii fontă/auriu, 6 funcții, 60 l, 
programare analogică, ușă de sticlă dublă, 
putere nominală 3 kW/h

SC800GVP9
Cuptor pe gaz, accesorii crem/auriu, 
8 funcții, 60 l, programare analogică, 
aprindere electronică, valvă de siguranță 
gaz, gril electric, convecție, putere 
nominală 2 kW/h

SR775PO+MP700POL
Accesorii crem/alamă, 70 cm, 5 arzătoare 
gaz, 1 arzător ultra rapid cu 2 contururi 
controlate separat 5,0 kW, butoane 
rotative cu elemente SWAROVSKI 
ELEMENTS suporturi oale din fontă, 
aprindere automată, valvă de siguranță 
gaz, duze GPL

PI764AO
Butoane rotative antracit/alamă, 60 cm, 
4 zone cu inducție, indicator căldură 
reziduală

SR804AXG4
Butoane rotative antracit/argintii, 60 cm, 
4 arzătoare gaz, 1 arzător ultra rapid  3,1 
kW, suporturi oale din fontă, aprindere 
automată, valvă de siguranță gaz, duze 
GPL

P864P-9
Butoane rotative crem/alamă incluse, 60 
cm, sticlă ceramică neagră Suprema, 
4 zone de încălzire Hi-Light, 9 nivele 
de putere, indicator căldură reziduală, 
consum energie 6,6 kW

SRV864C
Accesorii gri fontă/auriu, 60 cm, 4 
arzătoare gaz, 1 arzător ultra-rapid 3,3 
kW, suporturi oală emailate, aprindere 
automată, valvă de siguranță gaz, duze 
GPL

SR804PGH9
Butoane rotative crem/auriu, 60 cm, 4 
arzătoare gaz, 1 arzător ultra-rapid 3,1 
kW, suporturi de oale din fontă, aprindere 
automată, valvă de siguranță gaz, duze 
GPL 

KC19P 
Butoane rotative crem/alamă, 90 cm, 
capacitate 751 m3/h, 1 motor, 4 viteze, 
2 lămpi cu halogen, diametru conductă 
evacuare 150 mm, nivel zgomot 51dB(A), 
putere nominală 300W

KC90AO 
Butoane rotative antracit/alamă, 90 cm, 
capacitate 700 m3/h, 1 motor, 3 viteze, 
iluminat cu halogen, diametru conductă 
evacuare 150 mm, nivel zgomot 44 dB(A), 
putere nominală 290W

KA1VA2 
Butoane rotative antracit/argintiu, 90 cm, 
capacitate 766 m3/h, 1 motor, 4 viteze, 
iluminat cu halogen, diametru conductă 
evacuare 125 mm, nivel zgomot 48 dB(A), 
putere nominală 290W

KSE86PO9 
Butoane rotative crem/alamă, 62 cm, 
capacitate 345 m3/h, 1 motor, 3 viteze, 
2 lămpi cu halogen, diametru conductă 
evacuare 120 mm, nivel zgomot 45 dB(A), 
putere nominală 275W

KSE89D2   
Butoane rotative gri fontă/auriu, 90 cm, 
capacitate 766 m3/h, 1 motor, 4 viteze, 
2 lămpi cu halogen, diametru conductă 
evacuare 120 mm, nivel zgomot 44 dB(A), 
putere nominală 260W

KSE66P 
Butoane rotative crem/auriu, 60 cm, 
capacitate 500 m3/h, 1 motor, 3 viteze, 
2 lămpi, diametru conductă evacuare 
120 mm, nivel zgomot 40 dB(A), putere 
nominală 275W

STO905 
Mașină de spălat vase complet 
încastrabilă de 90 cm, orizontală, clasă 
AA, 12 seturi, 10 programe, 5 temperaturi 
de spălare, iluminat interior, ½ încărcare 
(dreapta/stânga), sistem de spălare 
orbital dublu, sistem AcquaStop integral, 
AquaTest, uscare cu căldură reziduală, 
nivel zgomot 43 dB(A), consum apă 14 l/
ciclu spălare, consum energie: 1,10 kW/
ciclu

STP364
Mașină de spălat vase complet 
încastrabilă de 60 cm,  clasa A+A, coș 
superior FlexiDuo, 14 seturi, 9 programe 
(5 tradiționale + 4 profesionale), 4 
temperaturi de spălare, ½ încărcare, 
sistem de spălare orbital, sistem 
AcquaStop integral, AquaTest, opțiune 
EnerSave, uscare cu căldură reziduală,  
posibilitate de racordare la apă caldă, nivel 
zgomot 49 dB(A), consum apă 12 l/ciclu 
spălare, consum energie: 1,0 kW/ciclu

STA6539L
Mașină de spălat vase complet 
încastrabilă de 60 cm,  clasa A (-20%)AA, 
14 seturi, 9 programe, 5 temperaturi de 
spălare, ½ încărcare, sistem de spălare 
orbital, sistem AcquaStop integral, 
AquaTest, opțiune EnerSave, opțiune 
QuickTime, funcție ActiveLight – indicare 
pe podea cu fascicul de lumină, uscare 
cu căldură reziduală,  posibilitate de 
racordare la apă caldă, nivel zgomot 39 
dB(A), consum apă 12 l/ciclu spălare, 
consum energie: 1,0 kW/ciclu

STA6443-2 
Mașină de spălat vase complet 
încastrabilă de 60 cm, clasa A+++A, 
13 seturi, 9 programe, 5 temperaturi de 
spălare, ½ încărcare, sistem de spălare 
orbital, sistem AcquaStop integral, 
AquaTest, opțiune EnerSave, opțiune 
QuickTime, uscare cu căldură reziduală,  
posibilitate de racordare la apă caldă, nivel 
zgomot 43 dB(A), consum apă 8,5 l/ciclu 
spălare, consum energie: 0,81 kW/ciclu

ST317AT 
Mașină de spălat vase complet 
încastrabilă de 60 cm,  clasa A++A, 13 
seturi, 9 programe, 5 temperaturi de 
spălare, ½ încărcare, sistem de spălare 
orbital, AquaTest, opțiune EnerSave, 
opțiune QuickTime, uscare cu căldură 
reziduală,  posibilitate de racordare la apă 
caldă, nivel zgomot 44 dB(A), consum 
apă 10 l/ciclu spălare, consum energie: 
0,9 kW/ciclu

STA4645 
Mașină de spălat vase complet 
încastrabilă de 45 cm,  clasa AA, 10 
seturi, 5 programe, 4 temperaturi de 
spălare, sistem de spălare Traslante, 
sistem AcquaStop integral, AquaTest, 
uscare cu căldură reziduală,  nivel zgomot 
46 dB(A), consum apă 11 l/ciclu spălare, 
consum energie: 0,93 kW/ciclu


