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PIKTOGRAM MAGYARÁZAT 

 
HŐLÉGBEFÚVÁS: Ventilátor és a sütő hátulján elhelyezkedő fűtőelem  
kombinációja egyszerre többféle étel, különböző állásokon történő sütéséhez 
alkalmazható. A forró levegő keringetése lehetővé teszi az azonnali és egyenletes 
hőeloszlást. Például süthet egyszerre halat, zöldségeket és kekszet a különböző  
állásokon anélkül, hogy az illatok és az ízek keverednének. Másik előnye, hogy  
20 percnél hosszabb sütési idő esetén nincs szükség előmelegítésre.

 
TURBO: A légkeveréses és hagyományos sütés kombinálásával többféle ételt, 
különböző állásokon, nagyon gyorsan és az illatok, valamint ízek keveredése 
nélkül tud megsütni. Kiválóan alkalmas nagy mennyiségű étel gyorsan történő 
elkészítésére. 

 
HŐLÉGBEFÚVÁS  + GRILL: A hőlégkeveréses sütés és a grill kombinációja 
ideális  
a ropogós étel elkészítéséhez. A grill funkcióval az étel gyorsabban megpirul.

 
FORGÓNYÁRS GRILLEL: A tökéletes grill ételek elkészítéséhez. 

 
PIZZA: A pizzakő és az alsó sütés fűtőelem segítségével a pizza 3-5 percen  
belül elkészül (a feltéttől függően). Ez a funkció ideális piték, hal és zöldség 
elkészítéséhez is.

 
AUTO-VENT: Vezeték nélküli kapcsolatot létesít a páraelszívó és főzőlap  
között, amelynek segítségével a főzőlap automatikusan vezérli az elszívót,  
és a főzéshez igazítja annak teljesítményét.

 
MULTI COOKING TECHNOLÓGIA: Csak a Galileo Multi Cooking- el lehetséges, 
hogy akár három különböző technológiát kombináljon és a legjobbat hozza ki 
belőlük: gőz, mikrohullámú sütés és hagyományos sütés. Ennek a generációnak 
a sütői a fenti sütési módszerek bármelyikét használhatják külön-külön, vagy 
tetszés szerint kombinálhatják őket.

 
KOMBINÁLT GŐZ: Gőzsütőként vagy hagyományos sütőként is használható, 
vagy a két módszer kombinálható a legjobb eredmények elérése érdekében.

 
KOMBINÁLT MIKROHULLÁM: Mikrohullámú vagy hagyományos sütőként is 
használható, vagy a két módszer kombinálható a legjobb eredmények elérése 
érdekében.

t  
DELTA-T SÜTÉS: A sütő automatikusan egy előre meghatározott hőmérsékletre  
állítja be a sütőtér hőmérsékletét, amely magasabb, mint a hőmérő által érzékelt 
maghőmérséklet. Amikor a hőmérő plusz egy fokot érzékel a magnál, a sütő  
automatikusan megemeli a belső hőmérsékletet is egy fokkal. A sütőn három  
különböző DELTA-T sütési mód (lassú, közepes és gyors) közül választhat, és  
beállíthatja a kívánt maghőmérsékletet. A technológia legjava, ami lehetővé  
teszi, hogy zsenge, lédús, egészséges és kiváló minőségű ételeket kapjunk.

 
MIKROHULLÁM ELOSZTÁS: A mikrohullámú keverő ventilátor egyenletesen 
osztja el a hullámokat a sütőben, így kevésbé van szükség forgótányérra.

 
TURBÓ GŐZFUNKCIÓVAL: Az extra nedvesség szaftossá és puhává teszi  
a húst, míg a turbó funkció hője létrehozza az általunk ismert és kedvelt  
karamellizált ízeket.

GALILEO PIKTOGRAM MAGYARÁZAT

KONYHAI KÉSZÜLÉKEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

FEDEZD FEL 

A TELJES SMEG KOLLEKCIÓT A 

www.smeg.hu
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HAGYOMÁNYOS SÜTÉS

KOMBINÁLT: HAGYOMÁNYOS ÉS MIKROHULLÁMÚ SÜTÉS

MULTISTEP RENDSZER - EGYEDI FÔZÉSI ÉLMÉNY  
A PROGRAMOK LEGIDEÁLISABB SORRENDJÉNEK  
ÉS HOSSZÚSÁGÁNAK KIVÁLASZTÁSÁVAL

MULTITECH RENDSZER: A SÜTÉSI IDÔ AKÁR 70%-KAL  
IS LERÖVIDÜLHET, MIVEL EGYSZERRE TÖBB SÜTÉSI  
FUNKCIÓ IS ALKALMAZHATÓ EGYIDÔBEN

KOMBINÁLT: HAGYOMÁNYOS SÜTÉS ÉS GÔZPÁROLÁS

GÔZPÁROLÁS MIKROHULLÁMÚ SÜTÉS
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A SMEG BEMUTATJA:
GALILEO MULTIFUNKCIÓS SÜTÔ

FORRADALMI TECHNOLÓGIA – TELJES ÉRTÉKÛ HAGYOMÁNYOS SÜTÉS,  
GÔZPÁROLÁS ÉS MIKROHULLÁMÚ SÜTÉS – EGYETLEN KÉSZÜLÉKBEN!

OMNICHEF 
A HAGYOMÁNYOS SÜTÉS, GÔZPÁROLÁS 

ÉS MIKROHULLÁMÚ SÜTÉS TÖKÉLETES 
KOMBINÁCIÓJA EGYETLEN KÉSZÜLÉKBEN

SPEEDWAVEXL 
KOMBINÁLT MIKROHULLÁMÚ SÜTÔ

MEGÚJULT TECHNOLÓGIA -  
INVERTERES MIKROHULLÁMÚ SÜTÔ

STEAMONE 
HAGYOMÁNYOS SÜTÉS ÉS 

GÔZPÁROLÁS AKÁR 40%-OS 
GÔZMENNYISÉGGEL

STEAM100 PRO
HAGYOMÁNYOS SÜTÉS ÉS GÔZPÁROLÁS 
AKÁR 100%-OS GÔZMENNYISÉGGEL

SÜTÔAJTÓ KINYITÁSA NÉLKÜLI VÍZBETÖLTÉS, 
EGYENESEN A FRONT PANELEN KERESZTÜL, 
AKÁR SÜTÉS KÖZBEN

STEAM100 
HAGYOMÁNYOS SÜTÉS ÉS 

GÔZPÁROLÁS AKÁR 100%-OS 
GÔZMENNYISÉGGEL

MEGÚJULT  
HÔMÉRÔ SZONDA

SÜTÔAJTÓ KINYITÁSA  
NÉLKÜLI VÍZBETÖLTÉS

INVERTERES MIKRO- 
HULLÁMÚ TECHNOLÓGIA

SOFT OPEN ÉS  
SOFT CLOSE AJTÓ

A MULTITECH RENDSZERNEK KÖSZÖNHETÔEN A SÜTÉSI IDÔ  
AKÁR 70%-KAL IS LERÖVIDÜLHET, MIVEL EGYSZERRE TÖBB  

SÜTÉSI FUNKCIÓ IS ALKALMAZHATÓ.

SÜTÉS EGYIDÔBENOMNICHEF
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OMNICHEF SÜTŐ FŐZŐLAPBA INTEGRÁLT PÁRAELSZÍVÓ

DSN design, három az egyben gőz mikrohullámú és 
hőlégbefúvásos Multitech sütő, széles VIVOscreen max  
TFT érintőképernyő, soft close és soft open ajtónyitás,  
26+1 funkció, 150 automatikus program, 10 személyre 
szabható recept, Multistep és Multitech sütés, DeltaT sütés, 
inverteres Stirrer mikrohullámú sütés, 900 W mikrohullám 
teljesítmény, 100% gőzpárolás, Sous Vide funkció,  
2 l víztartály, sütés közbeni vízadagolás kívülről, 68 l sütőtér 
(sütés 5 szinten), 3 db tepsi, 1 pár teljesen kihúzható  
teleszkópos sütősín, három ponton mérő hőmérő szonda

DSN design indukciós főzőlap, egyenes élű fekete üveg  
réz színű kerettel, öntöttvas középső rács, 80 cm széles,  
slider érintő vezérlés, fehér LED, 7,545 kW összteljesítmény

főzőlap: 4 Booster zóna (23 x 21 cm/zóna,  
3,7 kW zónánkénti teljesítmény), 2 Bridge (híd) zóna,  
9 fokozat, automatikus melegentartó funkció, maradékhő 
kijelzés, gyerekzár, intelligens Quick Start funkció,
teljesítménykorlátozás funkció, edényfelismerés
páraelszívó: Auto-Vent 2.0, alumínium zsírszűrő,  
8+2 booster fokozat, légszállítás (IEC): 245-505 (700) m3/h, 
zajszint: 51-65 (72) dB, A+++ energiaosztály

A kivezetéshez vagy belső keringetéshez szükséges  
légtechnikai kiegészítők nem alaptartozékok!
Az opcionálisan vásárolható légtechnikai  
kiegészítőkről érdeklődjön kereskedőjénél!

fekete üveg/ SO6606APNR 2 489.900 Ft 
réz díszítés

fekete üveg/ HOBD682R1 2 163.900 Ft 
réz díszítés

fekete üveg/ CMS4604NR 1 641.900 Ft 
réz díszítés

fekete üveg/ CPV615NR 1 439.900 Ft 
réz díszítés

TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ

VÁKUUM FIÓK

DSN design, fekete üveg, réz színű díszítő csíkkal,
15 cm, chef funkció, tasak lezárás, 99,9% vákuum,  
sous-vide funkció, push-pull nyitás

DSN design, fekete üveg, réz színű díszítő csíkokkal, 
60x45 cm, TFT érintőképernyő, szemes- és őrölt kávé-
hoz,5 fokozatú kávéerősség, 3 fokozatú kávéhőmérséklet, 
5 állítható kávéhosszúság, automata cappuccino készítő 
külön tejtartállyal, csészemelegítő
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PIROLITIKUS MULTIFUNKCIÓS SÜTŐ

LINEA design, két színben, CompactScreen LCD kijelző,
érintőszenzoros vezérlés, két vezérlőgomb, soft close
ajtócsukás, 10 funkció, hőlégbefúvás, pizza funkció, 
időzítő, 70 l sütőtér, 1 db tepsi, 1 pár részlegesen  
kihúzható teleszkópos sütősín

KOMBINÁLT MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ

LINEA design, két színben, EvoScreen LCD kijelző,  
két vezérlőgomb, soft close és soft open ajtónyitás,  
11 funkció, inverteres Stirrer mikrohullámú sütés,  
900 W mikrohullám teljesítmény, 68 l sütőtér  
(sütés 5 szinten), 1 db tepsi, 1 pár részlegesen  
kihúzható teleszkópos sütősín

ezüstszürke SO6102M2S 900.900 Ft 
fekete SO6102M2N 799.900 Ft

ezüstszürke SFP6101TVS1 536.900 Ft 
fekete SFP6101TVN1 364.900 Ft

ezüstszürke MP122S1 462.900 Ft 
fekete MP122N1 418.900 Ft

KOMPAKT BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ

LINEA design, két színben, 45 cm, LCD kijelző,  
két vezérlőgomb, oldalra nyíló ajtónyitás, 6 funkció,  
850 W mikrohullám teljesítmény, 1250 W grill teljesítmény,  
21 l sütőtér, 1 db rács

fekete SIM3644D 503.900 Ft 

INDUKCIÓS FŐZŐLAP

UNIVERSAL design, keret nélkül, munkalapszintű beépítés, 
60 cm, Auto-Vent 2.0, EVO slider érintő vezérlés, 4 Booster 
zóna, 2 Bridge (híd) zóna, 9 fokozat, automatikus melegen-
tartó funkció, maradékhő kijelzés, gyerekzár, Quick start 
funkció, teljesítménykorlátozás funkció, edényfelismerés

LINEA DESIGN

A készlet erejéig! A készlet erejéig!

A készlet erejéig!
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KOMBINÁLT GŐZPÁROLÓ-SÜTŐ

CLASSIC design, EvoScreen LCD kijelző,
érintőszenzoros vezérlés, két vezérlőgomb, soft close
és soft open ajtónyitás, 12 funkció, 4 gőzfunkció,
egyéb gőzfunkciók, Sous Vide funkció, Vitality system
(Sous Vide főzés), pizza funkció, 100% gőzpárolás,
időzítő, hőmérő szonda, 67 l sütőtér, 0,8 l víztartály,
sütés 5 szinten, 3 db tepsi

CLASSIC design, 60 cm, 4 Booster zóna, 9 fokozat,  
automatikus melegentartó funkció, maradékhő kijelzés, 
gyerekzár, Quick start funkció, teljesítménykorlátozás  
funkció, edényfelismerés

inox SO6302S3PX 945.900 Ft 
  779.900 Ft
  

inox SI364FXM 516.900 Ft 
  399.900 Ft
  

inox FMI325X 406.900 Ft 
  345.900 Ft
  

CLASSIC design, LED kijelző, érintőszenzoros vezérlés, 
elektromos ajtónyitás, 6 funkció, 8 automata program,  
900 W mikrohullám teljesítmény, 1000 W grill teljesítmény, 
25 l sütőtér, 1 db rács

BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ

INDUKCIÓS FŐZŐLAP

CLASSIC design, három színben, 90 cm, 3+1 sebesség- 
fokozat, 2 vezérlőgomb, 2 x 1 W LED (4000 K) világítás,  
légszállítás (IEC): 288-630 (turbo 781) m3/h, zajszint: 48-67 
(72) dB, 3 db rozsdamentes zsírszűrő, A+ energiaosztály

inox KD90HXE 470.900 Ft 
fekete KD90HNE 544.900 Ft 
antracit KD90HAE 531.900 Ft

KÜRTŐS FALI PÁRAELSZÍVÓ
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MULTIFUNKCIÓS SÜTŐ

GÁZ FŐZŐLAP

BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ

BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ

új SELEZIONE design, digitális kijelző, két vezérlőgomb,  
8 sütőfunkció, két hőlégbefúvás funkció, gőztisztítás,  
70 l sütőtér (sütés 5 szinten), A energiaosztály

*Kifutó, a készlet erejéig! Kifutó, a készlet erejéig!

60 cm SR264X2 269.900 Ft
  196.900 Ft
70 cm SR275X2 284.900 Ft
  218.900 Ft

 

SELEZIONE design, szálcsiszolt rozsdamentes acél,  
60 ill. 70 cm, 4 ill. 5 gázégő (melyből 1 db 3,9 kW-os  
WOK égő), ezüst színű vezérlőgombok, öntöttvas hatású 
zománcozott edénytartó rácsok és égősapkák, elektronikus 
szikragyújtás, biztonsági szelepek, PB gázra is alkalmas

SELEZIONE design, ezüst üveg inox kerettel, 5 funkció,
3 automata program, TFT kijelző, érintőszenzoros vezérlés,
érintőszenzoros ajtónyító, 20 literes sütőtér, memória  
funkció, energiatakarékos üzemmód, gyerekzár, időzítő,
mikro teljesítmény 800 W

SELEZIONE / CLASSIC design, fekete üveg inox kerettel,
5 funkció, 3 automata program, TFT kijelző, érintőszenzoros
vezérlés, érintőszenzoros ajtónyító, 20 literes sütőtér,  
memória funkció, energiatakarékos üzemmód, gyerekzár, 
időzítő, mikro teljesítmény 800 W

inox/fekete üveg SF6400TVX 414.900 Ft 
fekete üveg SF6400TVN* 299.900 Ft
Stopsol ezüst üveg SF6400TVS*

FMI420S2 285.900 Ft 
242.900 Ft

FMI320X2 285.900 Ft 
242.900 Ft
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fekete, 90x40 cm, munkalapszintű beépítés, intuitív slider 
érintőszenzoros vezérlés, 3 zóna időzítővel (Ø 21 cm),  
14 fokozat, Booster (gyors) fokozat, automatikus edény-
felismerés, túlmelegedés elleni védelem, maradékhő 
kijelzés, Eco-logic limitált energiafelhasználású üzemmód, 
gyerekzár, teljesítmény 6,8 kW

  lekerekített él SIH7933B 653.900 Ft 
  486.900 Ft
  

fekete, keret nélküli üvegkerámia felület, 60 cm, 
érintőszenzoros vezérlés, 4 Hi-light főzőzóna független  
időzítéssel, 9 fokozat, melegentartó automatikus funkció,  
maradékhő kijelzés, gyerekzár, Quick start funkció, 
teljesítménykorlátozás funkció

ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAP

SE364TD 300.900 Ft 
187.900 Ft

INDUKCIÓS FŐZŐLAP INDUKCIÓS FŐZŐLAP

fekete, 60 cm, munkalapszintű beépítés, slider érintő-
szenzoros vezérlés, 4 Multizone zóna független időzítéssel 
(Ø 21 cm), 14 fokozat, Booster (gyors) fokozat, maradékhő 
kijelzés, gyerekzár, teljesítmény: 7,2 kW, auto-vent  
vezeték nélküli kapcsolat páraelszívókkal

egyenes él SI2M7643D 493.900 Ft
317.900 Ft 

lekerekített él SI2M7643B 508.900 Ft
317.900 Ft 
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INDUKCIÓS FŐZŐLAP

fekete üvegkerámia SI4642D  435.900 Ft 
272.900 Ft

fekete, keret nélküli üvegkerámia felület, 60 cm,
érintőszenzoros vezérlés, 4 Booster (két Ø16 cm-es és
két Ø21 cm-es) főzőzóna, 9 fokozat, 4 független időzítő,
maradékhő kijelzés, gyerekzár, teljesítmény: 7,4 kW

UNIVERSAL FŐZŐLAPOK
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GÁZ FŐZŐLAP

GÁZ FŐZŐLAP

RANGE COOKER GÁZ FŐZŐLAPPAL

RANGE COOKER INDUKCIÓS FŐZŐLAPPAL 

cooker 

bézs
fekete

TR90P2 
TR90BL2 

1 774.900 Ft 

hátfal fekete KIT1TR9N 220.900 Ft

páraelszívó

fekete KT90BLE 636.900 Ft
bézs KT90PE

hátfal fekete KIT1TR9N 220.900 Ft

páraelszívó

fekete KT90BLE 636.900 Ft
bézs KT90PE

cooker 

bézs
fekete

TR93IP2 
TR93IBL2

2 783.900 Ft

COOKER:  
bézs vagy fekete színben, 90 cm-es, 8 vezérlőgomb,  
sütő: 9 sütőfunkció, 115 literes, forgónyárs, hőlégkeverés, 
gőztisztítás, főzőlap: 5 gázégő, 5 kW-os WOK égő (két külön 
szabályozható égőkör), öntöttvas edénytartók, biztonsági  
szelepek, PB gázra is alkalmas
HÁTFAL: fekete, méret 90 x 75 cm
KÜRTŐS FALI PÁRAELSZÍVÓ: bézs vagy fekete színben,  
90 cm, 3+1 sebesség fokozat, LED világítás, légszállítás (IEC): 
334-567 (788) m3/h, zajszint: 50-63 (70) dB, A energiaosztály

COOKER:  
bézs vagy fekete színben, 90 cm-es, 9 sütőfunkció,
kiolvasztás funkció, gőztisztító funkció
1. sütő: 5 sütési funkció, gőztisztítás, 61 literes sütőtér,
egy részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín, időzítő, grill
2. sütő: 1 sütési funkció (hőlégkeverés), gőztisztítás,
69 literes sütőtér
3. sütő: 1 sütési funkció (grill), 41 literes sütőtér,
főzőlap: 5 indukciós zóna, booster funkció, edényfelismerés,
túlmelegedés elleni védelem, teljesítmény szabályozás,
biztonsági zár (hátfal és páraelszívó lsd. TR90-es cookernél)

MULTIFUNKCIÓS  SÜTŐ

VICTORIA design, 8 funkció, 3 vezérlőgomb, 
hőlégbefúvás funkció, gőztisztítás, időzítő, 70 literes 
sütőtér, 3 rétegű üveg ajtó, 1 db mély tepsi,  
A energiaosztály

fekete  SF6905N1   464.900 Ft
bézs SF6905P1 377.900 Ft
inox SF6905X1 

inox SR975XGH 401.900 Ft 
fekete SR975NGH 363.900 Ft
bézs SR975PGH 

inox SR964XGH 319.900 Ft 
fekete SR964NGH 288.900 Ft
bézs SR964PGH 

INDUKCIÓS FŐZŐLAP

VICTORIA design, fekete, 3 színben, 60 cm széles,  
króm színű vezérlőgombokkal, 4 főzőzóna,  
Booster funkcióval, automatikus edényméret- 
felismeréssel, maradékhő kijelzés, gyors indítás,  
teljesítmény szabályozás, gyerekzár

VICTORIA design, 70 cm, 5 gázégő (melyből 1 db 5 kW-os 
WOK égő külön szabályozható égőkörökkel), öntöttvas 
edénytartó rácsok, elektronikus szikragyújtás, biztonsági 
szelepek, PB gázra is alkalmas

VICTORIA design, 60 cm, 4 gázégő, öntöttvas edénytartó 
rácsok, elektronikus szikragyújtás, biztonsági szelepek,
PB gázra is alkalmas

fekete  SI964NM    603.900 Ft 
inox SI964XM  545.900 Ft
bézs SI964PM  
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VICTORIA DESIGN
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CORTINA design, bézs vagy antracit színben, bronz  
fogantyúval és díszítőelemekkel, 9+1 sütőfunkció,  
pizza funkció, analóg programóra, 65 literes sütőtér,
1 db teljesen kihúzható teleszkópos sütősín, A energiaosztály,  
kerek, fogantyú nélküli pizzakő alaptartozék

PIROLITIKUS MULTIFUNKCIÓS SÜTŐ

antracit/bronz  SFP750AOPZ  861.900 Ft 
bézs/bronz SFP750POPZ 668.900 Ft

BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ

CORTINA design, bézs színben, bronz színű  
kezelőgombokkal, oldalra nyíló ajtó, grill funkció, 
teljesítményválasztó gomb, 22 literes nettó sütőtér,
gyerekzár, mikrohullám teljesítmény 850 W,
grill teljesítmény 1250 W

bézs/bronz  MP722PO  585.900 Ft 
427.900 Ft

INDUKCIÓS FŐZŐLAP

CORTINA design, antracit vagy bézs színben, 
60 cm széles,  4 booster főzőzóna automatikus 
edényméret-felismeréssel, gyors indítás, teljesítmény 
szabályozás, gyerekzár

antracit/bronz  SI764AOM   561.900 Ft 
bézs/bronz SI764POM 417.900 Ft

GÁZ FŐZŐLAP

CORTINA design, 70 cm, 5 gázégő (melyből 1 db 5 kW-os 
WOK égő külön szabályozható égőkörökkel), öntöttvas 
edénytartó rácsok, elektronikus szikragyújtás, biztonsági 
szelepek, PB gázra is alkalmas

antracit/bronz  SR775AO    548.900 Ft 
bézs/bronz SR775PO  407.900 Ft
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COLONIAL design, bézs és antracit színben, bronz  
gombokkal és fogantyúval, 6 sütő + 1 tisztító funkció,  
kétféle hőlégbefúvás funkció, 70 l nettó sütőtér,  
1 db részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín,  
forgónyárs készlet alaptartozék, A energiaosztály

PIROLITIKUS MULTIFUNKCIÓS  SÜTŐ 

antracit/bronz  SFP805AO   630.900 Ft 
bézs/bronz SFP805PO 487.900 Ft

MULTIFUNKCIÓS SÜTŐ

COLONIAL design, antracit vagy bézs színben, bronz 
kezelőgombokkal, 6 sütőfunkció, 70 literes sütőtér
(sütés 5 szinten), időzítő hangjelzéssel, A energiaosztály

bézs/bronz  MP822NPO    375.900 Ft 
  301.900 Ft

BEÉPÍTHETŐ AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ

COLONIAL design, antracit vagy bézs színben, bronz színű 
kezelőgombokkal, 2 csésze, 3 kávéerősség, 3 kávéhosszúság, 
automata cappuccino funkció különálló tejtartállyal, állítható 
kifolyó magasság, automatikus tisztítás és kikapcsolás,  
automatikus vízkőtelenítés, félprofesszionális daráló

bézs  CMS8451P    1 394.900 Ft 
antracit CMS8451A  

COLONIAL design, bézs színben, bronz színű 
kezelőgombokkal, oldalra nyíló ajtó, grill funkció, 
teljesítményválasztó gomb, 22 literes nettó sütőtér, 
gyerekzár, mikrohullám teljesítmény 850 W,  
grill teljesítmény 1250 W

BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ

antracit/bronz  SF800AO    430.900 Ft 
bézs/bronz SF800PO  337.900 Ft

COLONIAL DESIGN
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ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAP

INDUKCIÓS FŐZŐLAP

COLONIAL design, antracit vagy bézs színben, 
72 cm széles, 5 főzőzóna, “Suprema” üvegkerámia felület, 
bronz kezelőgombok, 1 ultragyors és 2 bővíthető zóna, 
CORTINA kezelőgombok antracit és bézs színben 
külön rendelhetők

COLONIAL design, antracit vagy bézs színben bronz
díszítéssel, 60 ill. 90 cm széles, 3+1 sebességfokozat,
LED világítás, légszállítás (IEC): 311-522 (turbo 754) m3/h
(60 cm-es), 331-547 (turbo 788) m3/h (90 cm-es), 
zajszint: 49-62 (70) dB (60 cm-es), 52-63 (71) dB (90 cm-es),
A energiaosztály

KÜRTŐS FALI PÁRAELSZÍVÓ

754
m3/h

COLONIAL design, antracit vagy bézs színben, 
70 cm széles, 6 db bronz kezelőgomb, 5 gázégő 
(melyből 1 db 5 kW-os kétkörös égő), öntöttvas 
edénytartó rácsok, elektronikus szikragyújtás, 
biztonsági szelepek, PB gázra is alkalmas

COLONIAL design, antracit vagy bézs színben, 
60 cm széles, 4 db bronz kezelőgomb, 4 gázégő 
(melyből 1 db 3,3 kW-os ultragyors égő), öntöttvas 
edénytartó rácsok, elektronikus szikragyújtás, 
biztonsági szelepek, PB gázra is alkalmas

COLONIAL design, antracit vagy bézs színben, 
60 cm széles, 4 főzőzóna, “Suprema” üvegkerámia 
felület, bronz kezelőgombok, 2 bővíthető zóna, 
CORTINA kezelőgombok antracit és bézs színben 
külön rendelhetők

COLONIAL design, bézs színben, 60 cm, 4 főzőzóna
(ebből 2 db Ø 15 cm zóna és 2 db Ø 21 cm booster zóna),
érintőszenzoros vezérlés, 9 fokozat, automatikus 
edényfelismerés, teljesítmény szabályozás, automatikus 
kikapcsolás, maradékhő jelzés, minimális edényméret jelölés 
(Ø 9 cm), gyerekzár, teljesítmény 7,2 kW

90 cm antracit/bronz  KS89AOE     642.900 Ft 
90 cm bézs/bronz KS89POE   581.900 Ft

60 cm antracit/bronz  KS59AOE2      750.900 Ft 
60 cm bézs/bronz KS59POE2   679.900 Ft

60 cm antracit/bronz  P864AO 397.900 Ft 
60 cm bézs/bronz P864PO 277.900 Ft

60 cm bézs  SI2641DP 404.900 Ft 
277.900 Ft

72 cm antracit/bronz  P875AO   451.900 Ft 
72 cm bézs/bronz  P875PO 408.900 Ft

60 cm antracit/bronz  SRV864AOGH 267.900 Ft

60 cm bézs/bronz SRV864POGH 241.900 Ft

70 cm antracit/bronz  
70 cm bézs/bronz

SRV876AOGH    
SRV876POGH

348.900 Ft 
314.900 Ft 

GÁZ FŐZŐLAP

GÁZ FŐZŐLAP

A SMEG nagykonyhai gépekre akár 5+ év garanciát vállalunk  
(3 év teljeskörű jótállás és további 2 év forgalmazói  

kiterjesztett garancia). SMEG kisgépekre 3 év garanciát  
vállalunk (2 év teljeskörű jótállás és 1 év forgalmazói  

kiterjesztett garancia). A kiterjesztett garancia feltételei  
és további részletek a honlapon (www.ecorgan.hu).
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LEGALÁBB HÁROM KONYHATECHNIKAI TERMÉK  
EGYIDEJŰ VÁSÁRLÁSA ESETÉN 5% ENGEDMÉNYT ADUNK  

A SZETTBEN SZEREPLŐ TERMÉKEK ÁRAIBÓL.

A kedvezmény akciós és listaárakra is érvényes.  
Az akció a kiegészítők, tartozékok, alkatrészek és  

tisztítószerek kivételével a kiadványban szereplő összes márka  
konyhatechnikai termékeire egységesen vonatkozik.

SZETT AKCIÓ

72 www.smeg.hu

COOKER INDUKCIÓS FŐZŐLAPPAL COOKER GÁZ FŐZŐLAPPAL

KÜRTŐS FALI PÁRAELSZÍVÓ

szabadonálló cooker többféle színben, 90 cm széles, 
indukciós főzőlappal
sütő: 115 literes nettó űrtartalom, 10 sütőfunkció, 20 automata 
program, sütés 5 szinten, tripla ventilátor technológia, piroliti-
kus és ECO pirolitikus tisztítófunkció, LCD kijelző, 4 lámpa  
a sütőtérben, alul push-pull nyitású tárolórész, forgónyárs, 
részlegesen kihúzható sütősín alaptartozék, A+ energiaosztály
főzőlap: 5 főzőzóna Booster funkcióval 
vezérlés: 7 db vezérlőgomb segítségével

PORTOFINO design, szabadonálló cooker többféle  
színben, 90 cm széles, gáz főzőlappal
sütő: 115 literes nettó űrtartalom, 10 sütőfunkció, 20 auto-
mata program, sütés 5 szinten, tripla ventilátor technológia, 
pirolitikus és ECO pirolitikus tisztítófunkció, LCD kijelző,  
4 lámpa a sütőtérben, alul push-pull nyitású tárolórész,  
forgónyárs, részlegesen kihúzható sütősín alaptartozék,  
A+ energiaosztály
főzőlap: 6 db gázégő (melyből 1 db duplakörös 4,2 kW-os)
vezérlés: 8 db vezérlőgomb

többféle festett színben, rozsdamentes acél kerettel, 90 cm 
széles, 3+1 sebességfokozat, 2 vezérlőgomb, 2 x 2 W LED 
(4000 K) világítás, légszállítás (IEC): 288-630 (781) m3/h, 
zajszint: 48-67 (72) dB, 3 db rozsdamentes acél zsírszűrő, 
A+ energiaosztály

antracit
fehér
fekete
inox
narancs 
olívazöld 
piros
sárga

CPF9IPAN 
CPF9IPWH 
CPF9IPBL
CPF9IPX
CPF9IPOR 
CPF9IPOG 
CPF9IPR  
CPF9IPYW

2 675.900 Ft
2 422.900 Ft

antracit
fehér
fekete
inox
narancs 
olívazöld 
piros
sárga

CPF9GPAN 
CPF9GPWH 
CPF9GPBL
CPF9GPX
CPF9GPOR 
CPF9GPOG 
CPF9GPR  
CPF9GPYW

1 980.900 Ft
1 793.900 Ft

antracit
fehér
fekete
inox
narancs 
olívazöld 
piros
sárga

KPF9AN
KPF9WH
KPF9BL  
KPF9X
KPF9OR  
KPF9OG
KPF9RD
KPF9YW

799.900 Ft
723.900 Ft
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PORTOFINO DESIGN
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MOSOGATÓGÉP 60 cm  STL323BL 750.900 Ft
512.900 Ft

 
 

60 cm  DCJ532DQX 347.900 Ft
314.900 Ft

 
 

teljesen integrált, 10+1 program 27 perces gyors 
program, 7 hőmérséklet, 60 cm széles, 13 teríték, 
24 órás késleltetés, 3 FlexiDuo egyénileg állítható felső 
kosár, magasság beállítás 3 szinten, Flexifit zsanérok, 
Total Aquastop, sterilizáló program, 42 dB zajszint, 
B energiaosztály

teljesen integrált, 8 program, 5 hőmérséklet,  
60 cm széles, 15 teríték, állítható felső kosár,  
ECO program, késleltetett indítás, Aquablock,  
42 dB zajszint, C energiaosztály

MOSOGATÓGÉP

A De Dietrich és SMEG nagykonyhai gépekre akár 5+ év garanciát vállalunk  
(3 év teljeskörű jótállás és további 2 év forgalmazói kiterjesztett garancia).  

SMEG kisgépekre 3 év garanciát vállalunk (2 év teljeskörű jótállás és 1 év forgalmazói kiterjesztett garancia).  
A kiterjesztett garancia feltételei és további részletek a honlapon (www.ecorgan.hu).

MOSOGATÓGÉPEK

Ezeken az oldalakon található Evido termékekre akár 5+ év garanciát vállalunk (2 év teljeskörű jótállás, 1 év gyártói 
garancia és további 2 év forgalmazói kiterjesztett garancia). A kiterjesztett garancia és gyártói garancia feltételei, 
valamint további részletek a honlapon (www.ecorgan.hu).
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EVIDO AQUALIFE MOSOGATÓGÉP

60 cm DW65I.2 213.900 Ft
45 cm DW45I.2 184.900 Ft

teljesen integrált, megújult vezérlőpanel,  
zajszint 49 dB, aquasafe, E energiaosztály
45 cm széles: 10 teríték, 6 program, 4 hőmérséklet
60 cm széles: 12 teríték, 5 program, 3 hőmérséklet

A kép illusztráció.

BIZTONSÁGI BEKÖTŐCSŐ  
(AQUASTOP)

Cső a csőben kivitel, nem igényel  
szakszerviz általi beszerelést.
1495

13.990 Ft
12.090 Ft

E
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50-ES ÉVEK RETRO HŰTŐSZEKRÉNY 50-ES ÉVEK RETRO HŰTŐSZEKRÉNY

FAB28
szabadonálló, többféle színben,
nettó 270 literes űrtartalom
(244 liter friss élelmiszereknek,
26 literes mélyhűtő rekesz  
fagyasztott élelmiszerek tárolására), 
Life Plus zóna 0 °C, antibakteriális 
tároló, nyitott ajtó figyelmeztető 
jelzés, 35 dB zajszint, 
D energiahatékonyság)

Méretek fogantyúval 
(szé x mé x ma):  
600 x 788 x 1500 mm

FAB32
szabadonálló, nettó 331 literes 
űrtartalom (204 liter friss élelmiszereknek,
30 literes hűtőrekesz valamint 97 literes
mélyhűtő rekesz fagyasztott élelmiszerek
tárolására), Life Plus zóna 0 °C,
Total No-frost, nyitott ajtó figyelmeztető
jelzés, funkciók: vakáció, gyors  
fagyasztás, gyors hűtés, ECO mód,  
magas hőmérsékletre figyelmeztetés,  
37 dB zajszint, D energiahatékonyság

Méretek fogantyúval (szé x mé x ma): 
600 x 788 x 1968 (1963-1980) mm

hűtőszekrény FAB28R... jobbos   1 013.900 Ft-tól
hűtőszekrény FAB28L... balos 852.900 Ft-tól

Az elérhető színekről rendelés előtt érdeklődjön kereskedőjénél!

hűtő-fagyasztó FAB32R... jobbos   1 562.900 Ft
hűtő-fagyasztó FAB32L... balos 1 260.900 Ft
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HŰTŐSZEKRÉNYEK


