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Inspirația pentru designul gamei Cortina izvorăște din lucrările din fier forjat ale maeștrilor artizani produse prin metode tradiționale 
în munții Italiei.Stilul este caracterizat de detaliile interesante care sunt reproduse, fiind încastrate în butoanele rotative ale variantelor 
pe alb și crem.

Adevărata valoare a experienței maeștrilor artizani se remarcă în cazul cuptoarelor noastre 
și se regăsește în detaliile panoului ușii de sticlă (caracteristice și hotelor) și în frumoasele 
inserții duble. Produsele din gama Cortina sunt obiecte prețioase, pentru cei care caută luxul 
și exclusivismul, și au devenit acum adevărate bijuterii datorită luminii și reflexiilor create de 
CRISTALELE SWAROVSKI montate în butoanele modelelor alb și crem.

CUPTOARE

Cavitățile cuptoarelor sunt fie Maxi plus, cu un volum impresionant de 72 litri net (79l 
brut) fie Maxi, cu un volum foarte generos de 63 litri net (70l brut).

Frigiderele din această linie estetică vor constitui completarea perfectă a 
celorlalte produse din gama Cortina.
 
De-a lungul anilor, Smeg a acumulat o experiență și un know-how solide în 
producerea de electrocasnice inovatoare, atât în ceea ce privește designul cât și 
tehnologia. Interioarele sunt create pentru a permite utilizarea integrală a spațiului 
disponibil și includ numeroase compartimente de depozitare, cum ar fi cele de 
răcire băuturi și dozatoarele de gheață.

Suprafața plană dintr-o singură bucată a interiorului ușii cuptorului 
se păstrează curată extrem de simplu, și, din numai câteva mișcări, 
poate fi scoasă de tot dacă este necesar.

The Cortina aesthetic made with SWAROVSKI ELEMENTS is the result 
of the skills of a masterblacksmith and exclusive design appliances. 
Cortina aesthetic products are precious objects for those seeking 
luxury and exclusivity and they have now become true jewels thanks 
to the light and reflections created by the SWAROVSKI ELEMENTS 
embedded in the control knobs.

The controls, illuminated by the SWAROVSKI ELEMENTS, are 
provided as standard on the SF750POL Cortina ovens and are also 
available on other appliances in the line such as gas, electric, induction 
and ceramic hobs, as well as coffee machines and compact devices.

Hotele Cortina de la Smeg au fost create pentru a fi combinate cu 
alte electrocasnice din aceeași linie estetică. Modelele de hote de 
perete sau tip insulă fac posibilă încadrarea lor în orice design al 
bucătăriei.

FRIGIDERE

MADE WITH SWAROVSKI ELEMENTS

Noile mașini de gătit Smeg din gama Cortina sunt inspirate din măiestria artizanilor de 
la munte, iar designul de lux și finisajele elegante se îmbină cu performanțele 
tehnologice de top. Materialele prețioase și cu aspect patinat sunt combinate cu 
finisajele cromate lucioase, alamă și argintiu patinat pentru a crea un aspect elegant 
și sofisticat. În combinație cu panoul posterior anti stropire și hota cu același design, 
aceste produse vor deveni elementul central al fiecărei bucătării.

MAȘINI DE GĂTIT ȘI HOTE

Funcția VACANȚĂ: această funcție este deosebit de utilă în cazul 
absențelor lungi de acasă, permițându-vă să opriți compartimentul 
frigider și să lăsați pornit compartimentul congelator.

Clasa energetică A+ poate economisi cu până la 10% mai multă 
energie față de modelele din clasa A standard, păstrând o eficiență 
maximă și protejând mediul înconjurător.

Gama de plite Cortina oferă o paletă vastă de plite ceramice, cu inducție și cu gaz, ce se 
potrivesc perfect cuptoarelor, cu multiple variante de culoare, dimensiuni, forme și tipuri. 
Lățimile variate permit mai multe combinații de plite pentru a se potrivi oricărui tip de 
bucătărie, folosind mai mult sau mai puțin spațiu de lucru în funcție de necesități.

Arzătoarele puternice oferă până la 5kW putere în cazul unui arzător triplu cu 
flacără dublă. Format dintr-un arzător rapid și unul auxiliar, cele două butoane 
permit funcționarea ambelor părți ale arzătorului, atât împreună cât și separat.

Gătitul cu inducție se bazează pe câmpuri magnetice: fiecare ‘element’ (o bobină 
cu inducție) generează un câmp magnetic care induce căldură în materialul feros 
al bazei vasului în care gătiți. În esență, vasul devine elementul care gătește 
alimentele, și astfel, suprafața nu atinge temperaturile plitelor ceramice standard, 
ci preia numai căldură reziduală de la baza vasului de gătit.

CUPTOARE ACCESORII ALAMĂ ACCESORII CUPRU LUCIOS ACCESORII ARGINTII ACCESORII ARGINTIU PATINAT

Crem SF750PO SF750PX SF750PS

Crem cu SWAROWSKI ELEMENTS cristale SF750POL

Antracit SF750AO SF750AS

Alb SF750BS, SFP750BS

Alb cu cristale SWAROWSKI ELEMENTS cristale SF750BS sau SFP750BS + MF700BSL

Cupru SF750RA

Bordeaux SF750RWX

Alamă SF750OT ( accesorii alamă lucioasă)

PLITE

Crem PI764PO, P775PO, P764PO, SR775PO, SR764PO SR775PX, SR764PX SR775PS, SR764PS

Crem cu SWAROWSKI ELEMENTS cristale PI764PO sau P775PO sau P764PO + MP700POL; 
SR775PO sau SR764PO + MPС700POL

Antracit PI764AO, P775AO, P764AO, 
SR775AO,SR764AO

SR775AX, SR764AX SR775AS, SR764AS

Alb SR775BS, SR764BS

Alb cu SWAROWSKI ELEMENTS cristale SR775BS sau SR764BS + MP700BSL

Cupru SR775RA, SR764RA

Alamă SR775ОТ, SR764ОТ (accesorii alamă lucioasă)

Inox SR775XRW, SR764XRW (accesorii bordeaux)

HOTE TIP INSULĂ

Crem KCI19P+KITKCO KCI19P+KITKCS KCI19P+KITKCX

Antracit KCI19A+KITKCO KCI19A+KITKCS  KCI19A+KITKCX

HOTE DE PERETE

Crem KCM900PO, KCL900PO, KC90PO, 
KC19P+KITKCO, KC16P+KITKCO-2

KC90PX, KC19P+KITKCS, KC16P+KITKCS-2 KC19P+KITKCX, KC16P+KITKCX-2

Antracit KC90AO, KC19A+KITKCO, KC16A+KITKCO-2 KC90AX, KC19A+KITKCS, KC16A+KITKCS-2 KC19A+KITKCX, KC16A+KITKCX-2

Cupru KC19RA

Alb KC19B

Bordeaux KC19RW

Alamă KC19OT

MICROUNDE

Crem SC745MPO

Crem cu SWAROWSKI ELEMENTS cristale SC745MPO + MFM745POL

Antracit SC745MAO

CUPTOARE CU ABURI

Crem SC745VPO

Crem cu SWAROWSKI ELEMENTS cristale SC745VPO + MFM745POL

Antracit SC745VAO

MAȘINI DE CAFEA

Crem CM845P-9 + MMC745PO

Crem cu SWAROWSKI ELEMENTS cristale CM845P-9 + MMС745POL

Antracit CM845A-9 + MMC745AO

SERTAR DE ÎNCĂLZIRE

Crem CT15P CT15P CT15P CT15P

FRIGIDERE

Crem FA8003PO, FA8003POS, FA860A+MFCO, 
FA860AS+MFCO, SBS8003PO

FA860P+MFCX, FA860PS+MFCX

Antracit FA8003AO, FA8003AOS, FA860A+MFCO, 
FA860AS+MFCO, SBS8003AO

FA860A+MFCX, FA860AS+MFCX

MAȘINI DE GĂTIT CU GAZ / PANOURI MAȘINI 
DE GĂTIT

Crem CC9GPO, KIT1CC9PO CC9GPX,  KIT1CC9PX

Antracit CC9GAX, KIT1CC9AX CC9GAS, KIT1CC9AS

GT1T -1
-ghidaje telescopice 1 nivel cu 
extracție totală

GT1P-1

- ghidaje telescopice 1 nivel cu 
extracție parțială

BVG

Tavă de sticlă cu grătar. Grătar din 
inox. Se potriveste in cuptoare de 
60 cm cu ghidaje metalice. Nu se 
potrivește în cuptoarele compacte.

PRTX

Piatră de pizza rotundă cu 
mânere. Se potrivește în 
cuptoare de 60 cm. Nu 
se potrivește în cuptoarele 
compacte.

PPR2

Piatră de pizza pătrată. Piatră 
refractară de pizza. Se potrivește 
în cuptoare de 60 cm. Nu 
se potrivește în cuptoarele 
compacte. Dimensiuni 42 x 37,5 
x 1,8 cm.

PALPZ

Lopată pizza, mâner rabatabil. 
Dimensiuni 31,5 х 31,6 cm 
(49,5 cm cu mâner).

WOKGHU

Inel de fontă pentru WOK-uri. Se 
potrivește plitelor pe gaz, mașinilor 
de gătit și mașinilor de gătit cu 
suporturi de oale din fontă.

Smeg este un producător italian de aparate electrocasnice cu sediul la Guastalla, în nordul țării. De peste 65 de ani, 
electrocasnicele Smeg sunt considerate soluții elegante și cu gust pentru nevoile vieții contemporane, ca rezultat al 
parteneriatului companiei cu arhitecți de renume la nivel mondial. Produse ce exprimă stilul “Made in Italy” combinând perfect 
designul, performanța și atenția la detalii.

APARATE COMPACTE

PLITE

Aparatele compacte cu înălțime de 45 cm din gama Cortina, în variantele de culoare crem și 
antracit, oferă mai multe opțiuni de dotare a bucătăriei dumneavoastră și pot fi combinate cu 
ușurință cu alte produse din aceeași gamă. Există trei tipuri de aparate compacte în gama 
Smeg: cuptoare cu microunde, cuptoare cu aburi și mașini de cafea.

Smeg oferă mașini de cafea încorporabile pentru a vă completa bucătăria, mașini de cafea 
în care se folosesc boabe de cafea, pentru a face espresso și cappuccino ca un profesionist 
fără a părăsi confortul casei. Mașinile pot fi reglate în funcție de gusturile dumneavoastră, 
având o opțiune care vă permite să alegeți unul dintre cele 3 nivele reglabile de lungime a 
cafelei (Scurtă/Espresso, Medie & Lungă), oferind un control total, și 5 nivele de tărie a cafelei 
(Extra-slabă, Slabă, Medie, Tare & Foarte tare).
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MP700POL

Set 6 butoane pentru plitele cu 
gaz Cortina cu SWAROWSKI 
ELEMENTS cristale .Crem, bază 
alamă.

MPС700POL

Set 4 butoane pentru plitele elec-
trice Cortina cu SWAROWSKI 
ELEMENTS cristale. Crem, 
bază alamă.

MMС745POL

Set de două butoane Cortina 
cu SWAROWSKI ELEMENTS 
cristale pentru mașini de cafea. 
Crem, bază alamă.

MFM745POL

Set de două  butoane Cortina 
cu SWAROWSKI ELEMENTS 
cristale pentru cuptoare cu 
microunde. Crem, bază alamă.

MF700BSL

Set de două butoane 
Cortina cu SWAROWSKI 
ELEMENTS cristale pentru 
cuptoare. Alb, bază argintiu 
patinat.

MP700BSL

Set 6 butoane Cortina cu 
SWAROWSKI ELEMENTS cristale 
pentru plite. Alb, bază argintiu patinat.



MFCO

MFCO

MFCX

MFCX

SF750RWX

Bordeaux, butoane argintii, 9 funcții, 
programator analogic, ceas, 72 l, 5 nivele de 
gătit, funcție curățare cu aburi, email Ever 
Clean, ghidaje laterale metal, izolație partea 
superioară, ghidaje telescopice cu extracție 
totală pe 2 nivele, iluminat interior – 2 lămpi 
cu halogen.

SR764XRW

60 cm, suprafață inox, 4 arzătoare cu gaz 
inclusiv 1 arzător Ultra Rapid, butoane 
Bordeaux, aprindere automată, control gaz, 
suporturi de oală din fontă, capace arzătoare 
din fontă, arzătorul Ultra Rapid este nichelat.

SR775XRW

70 cm, suprafață inox, 5 arzătoare cu gaz 
inclusiv 1 arzător Ultra Rapid, butoane 
Bordeaux, aprindere automată, control gaz, 
suporturi de oală din fontă, capace arzătoare 
din fontă, arzătorul Ultra Rapid este nichelat.

KC19RW

90 cm, hotă de perete Bordeaux, accesorii 
argintii, capacitate de 751 m3/h, 4 viteze, 
butoane argintii, sistem de iluminat cu halogen 
(2 х 20 W), diametru conductă 150 mm, 
putere motor: 260 W, nivel zgomot 51 dB(A), 
filtrul carbon nu este inclus: FLT5 – filtru 
carbon.

FA8003AO

Înălțime 190 cm, lățime 70 cm, Antracit cu 
accesorii alamă, capacitate totală 397 l, 1 
compresor, No-Frost integral, afișaj digital LCD, 
capacitate frigider 264 l, Fresh Zone (0°C), rafturi 
de sticlă, capacitate congelator 84 l, nivel zgomot 
40 dB(A), consum energie 327 kW/ an, clasă 
energetică A+.

FA8003AOS antracit, mânere alamă, balama 
pe stânga.

FA8003PO 

Înălțime 190 cm, lățime 70 cm, Crem cu accesorii 
alamă, capacitate totală 397 l, 1 compresor, 
No-Frost integral, afișaj digital LCD, capacitate 
frigider 264 l, Fresh Zone (0°C),  rafturi de sticlă,  
capacitate congelator 84 l, nivel zgomot
40 dB(A), consum energie 327 kW/ an, clasă 
energetică A+.

FA8003POS crem, mânere alamă, balama pe 
partea stângă

FA860P+MFCO 

Inaltime 180 cm, latime 90 cm, negru, capacitate 
totala 610 l, 1 compresor, compartiment 
Multizone, comenzi electronice cu control 
tactil, afisaj cu LED-uri,  No-Frost in totalitate, 
Capacitate frigider 385 l (462 l cu Multizone), 
Zona proaspetime (0 ° C), functia de “Vacanta” , 
rafturi de sticla, capacitate congelator, 78 l (155 
l cu Multizone), congelare expresa,dispozitiv de 
facut gheata manual, nivel de zgomot 43 dB (A), 
consumul de energie 455 kW / an,
Clasa de energie A +.

SBS8003AO 

Înălțime 180 cm, lățime 90 cm, antracit, accesorii 
alamă, capacitate totală 606 l, 1 compresor, 2 
termostate, No-Frost integral, Dispozitiv de făcut 
gheață (este necesară racordarea la apă), afișaj 
digital LCD, capacitate frigider 358 l, Fresh Zone
(0°C), rafturi de sticlă, capacitate congelator 173 
l, nivel zgomot 40 dB(A), consum energie 461 
kW/ an, clasă energetică A+.

FA860A+MFCX 

Înălțime 180 cm, lățime 60 cm, antracit, mânerele 
se comandă separat (3 culori disponibile), 
capacitate totală 328 l, 1 compresor, comenzi 
electronice, congelator No-Frost, capacitate 
frigider 229 l, rafturi de sticlă, capacitate 
congelator 75 l, nivel zgomot 41 dB(A), consum 
energie 291 kW/ an, clasă energetică A+. 

SBS8003PO

Inaltime 180 cm, latime 74 cm, inox, capacitate 
totala 471 l, 1 compresor, compartiment 
Multizone, comenzi electronice cu control tactil, 
LCD, No-Frost in totalitate, Capacitate frigider 
319 l (373 l cu Multizone), Zona prospetime (0 ° 
C), functie”Vacanta” , rafturi de sticla, capacitate 
congelator 98 l (152 l cu Multizone), congelare 
Expresa, nivel de zgomot de 42 dB (A), consumul de 
energie 426 kW / an, clasa de energie A +.

KCI19P+KITKCO 

90 cm, hotă crem tip insulă, accesoriile (logo 
sau logo cu șine laterale) se comandă separat, 
capacitate de 751 m3 / h,  4 viteze, butoane 
Cortina, sistem de iluminat cu halogen (4 x 20 
W), diametru conductă 150 mm, putere motor:  
210 W, nivel de zgomot 51 dB (A), filtrul carbon 
nu este inclus: FLT6; KITKCO - set de accesorii, 
alamă (șine laterale + logo).

KC16A + KITKCO-2

60 cm, hotă antracit de perete, accesoriile (logo 
sau logo cu șine laterale) se comandă separat, 
capacitate de 751 m3 / h,  4 viteze, butoane 
antracit, sistem de iluminat cu halogen (2 x 20 
W), diametru conductă 150 mm, putere motor: 
210 W, nivel de zgomot 51 dB (A), filtrul carbon 
nu este inclus: FLT6; KITKCO-2 - set de 
accesorii, alamă (șine laterale + logo).

KC19RA

90 cm, hotă cupru de perete, accesorii cupru, 
capacitate de 751 m3 / h,  4 viteze, butoane 
cupru, sistem de iluminat cu halogen (2 x 20 W), 
diametru conductă 150 mm, putere motor: 260 
W, nivel de zgomot 51 dB (A), filtrul carbon nu 
este inclus: FLT5.

KC19B

90 cm, hotă albă de perete, accesorii argintiu 
patinat, capacitate de 751 m3 / h,  4 viteze, bu-
toane albe, sistem de iluminat cu halogen (2 x 20 
W), diametru conductă 150 mm, putere motor: 
260 W, nivel de zgomot 51 dB (A), filtrul carbon 
nu este inclus: FLT5.

KC19OT

90 cm, hotă alamă de perete, accesorii alamă, 
capacitate de 751 m3 / h,  4 viteze, butoane 
albe, sistem de iluminat cu halogen (2 x 20 W), 
diametru conductă 150 mm, putere motor: 260 
W, nivel de zgomot 51 dB (A), filtrul carbon nu 
este inclus: FLT5. 

KC90PX

90 cm, hotă crem de perete, accesorii argintii, 
capacitate de 700 m3 / h,  3 viteze, butoane 
Cortina, sistem de iluminat cu halogen (2 x 20 
W), diametru conductă 150 mm, putere motor: 
250 W, nivel de zgomot 44 dB (A), filtrul carbon 
nu este inclus: KITFC152. 

ST733TL 

Mașină de spălat vase complet încorporabilă de 
60 cm, clasa A+++A, 13 seturi, 10 programe, 5 
temperaturi de spălare, 1/2 încărcare, sistem de 
spălare orbital, lumină interioară albastră, al 
treilea coș de tacâmuri FlexiDuo, AquaStop 
integral, AquaTest, opțiunea EnerSave, pornire 
întârziată 24H, opțiune QuickTime, ActiveLight, 
posibilitate racordare la apă caldă, nivel de 
zgomot 44 dB (A), consum de apă 9 l / ciclu, 
consum de energie:  0,81 kW/ciclu.

STC75 

Mașină de spălat vase orizontală complet 
încorporabilă de 60 cm, potrivită pentru montare 
în coloană, clasa AA, 7 seturi, 10 programe, 5 
temperaturi de spălare, sistem de spălare orbital, 
AquaStop integral, AquaTest, opțiune pornire 
întârziată 1-9H, posibilitate racordare la apă 
caldă, nivel de zgomot 45 dB (A), consum de apă 
10 l / ciclu, consum de energie:  0,73 kW/ciclu.

STA6539L2

Mașină de spălat vase complet încorporabilă de 
60 cm, clasa A+++A, 13 seturi, 10 programe, 
5 temperaturi de spălare, 1/2 încărcare, sistem 
de spălare orbital, al treilea coș de tacâmuri 
FlexiDuo, AquaStop integral, AquaTest, opțiunea 
EnerSave, pornire întârziată 24H, opțiune Quic-
kTime, ActiveLight, posibilitate racordare la apă 
caldă, nivel de zgomot 39 dB (A), consum de apă 
9 l / ciclu, consum de energie: 0,81 kW/ciclu.

ST324L

Mașină de spălat vase complet încorporabilă de 
60 cm, clasa A+++A, 13 seturi, 10 programe, 
5 temperaturi de spălare, 1/2 încărcare, sistem 
de spălare orbital, AquaStop integral, AquaTest, 
opțiunea EnerSave, pornire întârziată 24H, opțiune 
QuickTime, ActiveLight, posibilitate racordare la 
apă caldă, nivel de zgomot 45 dB (A), consum 
de apă 8,5 l / ciclu, consum de energie: 0,81 
kW/ciclu.

STA4525

Mașină de spălat vase complet încorporabilă 
de 45 cm, clasa A++A, 10 seturi, 10 programe, 
5 temperaturi de spălare, 1/2 încărcare spălare 
zilnică, sistem de spălare Swing Wash, AquaStop 
integral, AquaTest, opțiunea EnerSave, pornire 
întârziată 24H, opțiune QuickTime, ActiveLight, 
posibilitate racordare la apă caldă, nivel de 
zgomot 44 dB (A), consum de apă 9,5 l / ciclu, 
consum de energie: 0,74 kW/ciclu.

STA4503

Mașină de spălat vase complet încorporabilă 
de 45 cm, clasa AA, 10 seturi, 5 programe, 5 
temperaturi de spălare, 1/2 încărcare spălare 
zilnică, sistem de spălare Swing Wash, AquaStop 
integral, pornire întârziată 3-6-9H, posibilitate
 racordare la apă caldă, nivel de zgomot 47 
dB (A), consum de apă 11 l / ciclu, consum de 
energie: 0,94 kW/ciclu.

SF750РО

Crem, butoane alamă, 9 funcții, programator 
analogic, ceas,  72 l, 5 nivele de gătit, funcție 
curățare cu aburi, email Ever Clean, ghidaje 
laterale din metal, izolație partea superioară,  
ghidaje telescopice cu extracție totală pe 2 
nivele, iluminat interior - 2 lămpi cu halogen.

SF750AО

Antracit, butoane alamă, 9 funcții, programator 
analogic, ceas,  72 l, 5 nivele de gătit, funcție 
curățare cu aburi, email Ever Clean, ghidaje 
laterale din metal, izolație partea superioară,  
ghidaje telescopice cu extracție totală pe 2
 nivele, iluminat interior - 2 lămpi cu halogen.

SF750RA 

Cupru, butoane  cupru lucios, 9 funcții, 
programator analogic, ceas,  72 l, 5 nivele de 
gătit, funcție curățare cu aburi, email Ever Clean, 
ghidaje laterale din metal, izolație partea 
superioară,  ghidaje telescopice cu extracție 
totală pe 2 nivele, iluminat interior - 2 lămpi cu 
halogen.

SFP750BS

Alb, butoane argintiu patinat, 9 funcții, programa-
tor analogic, ceas,  72 l, 5 nivele de gătit, funcție 
curățare pirolitică, email Ever Clean, ghidaje 
laterale din metal, izolație partea superioară,  
ghidaje telescopice cu extracție totală pe 2 
nivele, iluminat interior - 2 lămpi cu halogen.

SF750OT

Alamă, butoane alamă lucioase, 9 funcții, 
programator analogic, ceas,  72 l, 5 nivele 
de gătit, funcție curățare cu aburi, email Ever 
Clean, ghidaje laterale din metal, izolație partea 
superioară,  ghidaje telescopice cu extracție 
totală pe 2 nivele, iluminat interior - 2 lămpi cu 
halogen.

SF750PX

Ceram, butoane argintii, 9 funcții, programator 
analogic, ceas,  72 l, 5 nivele de gătit, funcție 
curățare cu aburi, email Ever Clean, ghidaje 
laterale din metal, izolație partea superioară,  
ghidaje telescopice cu extracție totală pe 2 
nivele, iluminat interior - 2 lămpi cu halogen.

P775PO

72 cm, crem, butoane alamă, 5 zone de gătit 
Hi-Light, 6 nivele de putere, indicator nivel de 
putere, indicator de căldură reziduală, protecție 
supraîncălzire, sticlă ceramică neagră Suprema, 
putere nominală 8,6 kW.

PI764AO 

Plită cu inducție, 60 cm, antracit, butoane alamă 
+ butoane Coloniale incluse, 4 zone de gătit cu 
inducție, 9 nivele de putere, Booster, indicator 
pentru nivelul de putere, oprire automată, 
indicator de căldură reziduală,  protectie 
supraincalzire, putere nominală 7,2 kW.

SR764RA

60 cm, suprafață emailată cupru, 4 arzătoare 
pe gaz, inclusiv 1 arzător Ultra Rapid, butoane  
cupru lucios, aprindere automată, control gaz, 
suporturi de fontă pentru oale, capace din fontă 
pentru arzătoare, arzătorul Ultra Rapid este 
nichelat.

SR775BS

70 cm, suprafață emailată albă, 5 arzătoare 
pe gaz, inclusiv 1 arzător Ultra Rapid, butoane 
argintiu patinat, aprindere automată, control 
gaz, suporturi de fontă pentru oale, capace din 
fontă pentru arzătoare, arzătorul Ultra Rapid este 
nichelat.

SR764ОТ

60 cm, suprafață emailată alamă, 4 arzătoare 
pe gaz, inclusiv 1 arzător Ultra Rapid, butoane 
alamă lucioase, aprindere automată, control 
gaz, suporturi de fontă pentru oale, capace din 
fontă pentru arzătoare, arzătorul Ultra Rapid este 
nichelat.

SR775PX

70 cm, suprafață emailată crem, 5 arzătoare 
pe gaz, inclusiv 1 arzător Ultra Rapid, butoane 
argintii, aprindere automată, control gaz, 
suporturi de fontă pentru oale, capace din fontă 
pentru arzătoare, arzătorul Ultra Rapid este 
nichelat.

CC9GAS

Mașină de gătit independentă, 90  cm, antracit, 
butoane argintiu patinat, panou posterior cu logo, 
butoane Cortina; tavă inferioară detașabilă; PLITĂ: 
Aprindere automată, control gaz, suporturi din fontă 
pentru oale; 6 arzătoare cu gaz. CUPTOR: 8 funcții de 
gătit, funcție curățare: catalitică, Programator analogic: 
timer, oprire automată, alarmă sonoră la final gătit, 
control electronic temperatură (50 – 260°С), 4 nivele 
de gătit, rafturi de metal, email Ever Clean, panouri 
catalitice:  3, izolație parte superioară, iluminat interior .

KCL900PO

90 cm, hotă crem de perete, butoane rotative,  
rama nu este inclusă - se comandă de la 
producătorul de bucătării, capacitate de 800 m3 
/ h,  4 viteze, butoane alamă, sistem de iluminat 
cu halogen (2 x 20 W), diametru conductă 150 
mm, putere motor: 210 W, nivel de zgomot 51 
dB (A), filtrul carbon nu este inclus: FLT6.

SC745MPO 

6 funcții, Crem, accesorii alamă, 34 l, 3 nivele 
de gătit, 4 funcții gătit; Alte funcții: decongelare 
în funcție de durată, decongelare în funcție 
de greutate, programator electronic, 2 afișaje 
LED, putere microunde: 1000 W, grill rabatabil, 
funcție de blocare (blocare de siguranță pentru 
copii), iluminat interior - 1 lampă.

SC745VAO

6 funcții, Antracit, accesorii alamă, 34 l, 3 nivele 
de gătit, 4 funcții gătit; Alte funcții:  încălzire și 
sterilizare, decongelare, programe automate de 
gătit: 5 pentru pește, 5 pentru carne, 5 pentru 
legume, programator electronic, 2 afișaje LED, 
rezervor apă 1,2 l, funcție blocare (blocare de 
siguranță pentru copii), iluminat interior - 1 
lampă.

KIT1CC9AS

Panou perete, antracit, finisaj decorativ argintiu 
patinat. Se potrivește pentru mașinile de gătit 
Cortina CC9GAS.

CM845P-9 + MMC745PO

Mașină de cafea automată, sticlă crem, timer 
programare electronică pornit/oprit, afișaj LCD în 
mai multe limbi, dispozitiv extern de cappuccino,  
râșniță de cafea încorporată, rezervor de apă 
1,8 l, tărie reglabilă cafea  - 5 nivele, măcinare 
reglabilă, ghidaje telescopice; CM845P-9 - 
mașină de cafea crem Coloniale + MMC745PO 
- set mânere pentru Cortina.

CT15P

Sertar de încălzire pentru instalare sub 
electrocasnice compacte de 45 cm inaltime, 
montare în nișă de 60 cm, înălțime 14 cm, 
timer până la 240 min., oprire automată, control 
temperatură 30-75°C, pornire întârziată până 
la 9 h.50 min., comenzi electronice, deschidere 
prin apasare.

KCM900PO

90 cm, hotă crem de perete, accesorii alamă, 
capacitate de 800 m3 / h,  4 viteze, butoane 
alamă, sistem de iluminat cu halogen (2 x 20 W), 
diametru conductă 150 mm, putere motor: 210 
W, nivel de zgomot 51 dB (A), filtrul carbon nu 
este inclus: FLT6.


