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PIROLITIKUS MULTIFUNKCIÓS SÜTŐ MULTIFUNKCIÓS SÜTŐ

LINEA design, LCD kijelző, két vezérlőgomb és érintő- 
szenzor, 10 sütő + 2 pirolitikus tisztító funkció, 3 féle  
hőlégkeveréses funkció, egyéb funkciók, 70 l sütőtér  
(sütés 5 szinten), 1 db részlegesen kihúzható teleszkópos 
sütősín, A+ energiaosztály

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

Kifutó, a készlet erejéig!

LINEA design, LCD kijelző, két vezérlőgomb, 10 sütőfunkció, 
gőztisztítás, 3 féle hőlégkeveréses funkció, egyéb funkciók, 
70 l sütőtér (sütés 5 szinten), időzítő, 1 részlegesen 
kihúzható teleszkópos sütősín, A+ energiaosztály

matt fekete SFP6101TVNO 417.900 Ft 
fekete SFP6101TVN 283.900 Ft
fehér SFP6101TVB1
ezüstszürke SFP6101TVS1

matt fekete SF6101TVNO 372.900 Ft 
fekete SF6101TVN1 247.900 Ft
fehér SF6101TVB1
ezüstszürke SF6101TVS1

matt fekete SF4101MCNO 569.900 Ft 
fekete SF4101MCN1
ezüstszürke SF4101MCS1

KOMPAKT KOMBI SÜTŐ-MIKRO

LINEA design, 3 színben, LCD kijelző, két vezérlőgomb,  
7 sütési funkció, 4 mikro funkció, kiolvasztás, pizza 
funkció, késleltetés, időzítő, melegentartás, gyors indítás, 
gyerekzár, 40 literes sütőtér, mikrohullámú teljesítmény 
1000 W, üvegtál

INDUKCIÓS FŐZŐLAP

fekete üvegkerámia SI4642D  309.900 Ft 
191.900 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
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VITALITY SYSTEM - Vigye haza a séfek eszköztárát!

Az elmúlt időszak megmutatta, hogy a jövőben érdemes lesz minden eshetőségre felkészülni: ha kell, a saját kony-
hánk lehet a kedvenc éttermünk. A legmagasabb minőséget otthon is elérhetjük: egészségesebb, ízletesebb fogások 
készíthetők a Smeg Vitality System 3 pompás eszközével. A sokkoló hűtő (blast chiller) háztartási kiadásban kizárólag 
a Smeg kínálatában érhető el, ráadásul egyből 2 design-ban! 

Sous-vide főzéssel tehetünk az egészségünkért, a hirtelen 
hűtéssel és a vákuumozással pedig a környezetünkért is: 
hosszabb eltarthatóság, kevesebb élelmiszer pazarlás!
A gyors hűtés révén a baktériumok szaporodása megáll,  
és az élelmiszerek eltarthatósági ideje akár 70%-kal megnő!

Ráadásul hihetetlenül kényelmes, hogy ha hirtelen  
betoppan egy vendég, a szobahőmérsékletű borunkat 
pár perc múlva megfelelő hőmérsékleten szervírozhatjuk 
a sokkoló hűtőnek köszönhetően.

Sokkoló hűtő (blast chiller) 
SAB4604NR

Sous-vide vákuum fiók                 
CPV615NR

Gőzpárolós sütő
SF4604PVCNR1
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PIROLITIKUS MULTIFUNKCIÓS SÜTŐ

DSN design, fekete üveg front, réz vagy inox színű  
díszítőcsíkokkal, új széles VIVOscreen TFT érintőképernyő,  
érintőszenzoros vezérlés, Smeg Connect applikációval (Wifi), 
SmartCook rendszer, 10 sütőfunkció, pirolitikus tisztító  
funkció, 3 különböző hőlégkeveréses funkció, 48 automatikus  
sütőprogram, 64 személyre szabható recept, 70 l sütőtér  
(sütés 5 szinten), 1 db teljesen kihúzható sütősín, szonda,  
1 db normál és 1 db mély tepsi, A+ energiaosztály

2. generációs új TFT kijelző: 2. generációs új TFT kijelző:

réz SFP6606WTPNR* 1 229.900 Ft 
inox SFP6606WTPNX* 1 111.900 Ft

réz SAB4604NR 1 571.900 Ft 
inox SAB4604NX 

réz SF4606WVCPNR 1 481.900 Ft 
inox SF4606WVCPNX

BLAST CHILLER - SOKKOLÓ HŰTŐ
SOUS VIDE VÁKUUM FIÓK

réz CPV615NR   1 073.900 Ft 
inox CPV615NX   

DSN design, fekete üveg front, réz vagy inox színű díszítő 
csíkokkal, élelmiszerek vákuum csomagolása Sous Vide 
főzéshez, érintőszenzoros vezérlés, push-pull nyitás,  
dupla fázisú hegesztés, 65 °-ig felnyíló edzett üveg fedél, 
funkciók: kizárólag hegesztés, 3 féle vákuum eljárás,  
zacskó vastagsága alapján történő 3 féle beállítás,  
Chef funkció (pácolás és infúzió), vákuum szenzor, vákuum 
adapter belső konténerhez, 2 x 25 db vákuum zacskó  
és 2 x 25 db Sous Vide zacskó alaptartozék, méret  
(szé x mé x ma): 597 x 570 x 135 mm

DSN design, fekete üveg front, réz vagy inox színű
díszítőcsíkokkal, színes TFT érintőképernyő, 
érintőszenzoros vezérlés, 5 hűtő funkció, 5 melegítő  
funkció, 52 automatikus program, automatikus
tisztítás funkció

59

DOLCE STIL NOVO

KOMBINÁLT KOMPAKT GŐZPÁROLÓ-SÜTŐ

DSN design, fekete üveg front, réz vagy inox színű díszítő  
csíkokkal, 16 sütőfunkció (hőlégkeverés, grill, pizza),  
5 gőzfunkció, egyéb gőzfunkciók, SmegConnect applikációval 
(Wifi), Vitality system (Sous Vide főzés), új széles VIVOscreen  
TFT érintőképernyő, érintőszenzoros vezérlés, gőztisztító  
funkció, egyszerű tartály tisztítás, időzítő, szonda, 41 l sütőtér, 
sütés 3 szinten, A+ energiaosztály

SM
EG

 k
és

zü
lé

ke
k

*Kifutó, a készlet erejéig!
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COLONIAL design, bézs és antracit színben, bronz  
gombokkal és fogantyúval, 6 sütő + 1 tisztító funkció,  
kétféle hőlégkeveréses funkció, 70 l nettó sütőtér, 1 db  
részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín, forgónyárs  
készlet alaptartozék, A energiaosztály

PIROLITIKUS HŐLÉGKEVERÉSES SÜTŐ 

antracit/bronz  SFP805AO   447.900 Ft 
bézs/bronz SFP805PO 328.900 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    266.900 Ft 
  209.900 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    1 039.900 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 MIKRO

antracit/bronz  SF800AO    305.900 Ft 
bézs/bronz SF800PO  219.900 Ft
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ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAP

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     497.900 Ft 
90 cm bézs/bronz KS89POE   448.900 Ft

60 cm antracit/bronz  KS59AOE2      581.900 Ft 
60 cm bézs/bronz KS59POE2   524.900 Ft

60 cm antracit  P864AO 282.900 Ft 
60 cm bézs P864PO 198.900 Ft

60 cm bézs  SI2641DP 287.900 Ft 
209.900 Ft

72 cm antracit  P875AO   321.900 Ft 
72 cm bézs  P875PO 289.900 Ft

60 cm antracit/bronz  SRV864AOGH 189.900 Ft

60 cm bézs/bronz SRV864POGH 171.900 Ft

70 cm antracit/bronz  
70 cm bézs/bronz

SRV876AOGH    
SRV876POGH

247.900 Ft 
223.900 Ft 

GÁZ FŐZŐLAP

GÁZ FŐZŐLAP
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A SMEG nagykonyhai gépekre 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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MULTIFUNKCIÓS HŐLÉGKEVERÉSES SÜTŐ 

CORTINA design, fehér, bézs vagy antracit színben, antik 
ezüst vagy bronz fogantyúval és díszítőelemekkel, 9 sütő-
funkció, kétféle hőlégkeveréses funkció, 70 literes sütőtér, 
2 db teljesen kihúzható teleszkópos sütősín, A energiaosztály

antracit/bronz  SF750AO  463.900 Ft 
bézs/bronz SF750PO 312.900 Ft
fehér/antik ezüst SF750BS

BEÉPÍTHETŐ MIKRO

CORTINA design, fehér, antracit vagy bézs színben,  
antik ezüst vagy bronz fogantyúval és díszítőelemekkel,  
5 + 2 funkció,  digitális – analóg programóra, 40 literes sütőtér,  
pizzasütő tálca, mikro teljesítmény: 1000 W

antracit/bronz  SF4750MAO  681.900 Ft 
bézs/bronz SF4750MPO 499.900 Ft
fehér/antik ezüst SF4750MBS

INDUKCIÓS FŐZŐLAP

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

antracit/bronz  SI764AOM   389.900 Ft 
bézs/bronz SI764POM 288.900 Ft
fehér/antik ezüst SI764BSM 

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    278.900 Ft 
bézs/bronz SR775PO  196.900 Ft
fehér/antik ezüst SR775BS1 

www.smeg.hu
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GÁZ FŐZŐLAP

GÁZ FŐZŐLAP

RANGE COOKER GÁZ FŐZŐLAPPAL

RANGE COOKER INDUKCIÓS FŐZŐLAPPAL 

cooker 

bézs
fekete

TR90P9 
TR90BL9

1 261.900 Ft 

hátfal fekete KIT1TR9N 164.900 Ft

páraelszívó

fekete KT90BLE 661.900 Ft
bézs KT90PE 631.900 Ft

hátfal fekete KIT1TR9N 164.900 Ft

páraelszívó

fekete KT90BLE 661.900 Ft
bézs KT90PE 631.900 Ft

cooker 

bézs
fekete

TR93IP 
TR93IBL

1 976.900 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: 7 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)

HŐLÉGKEVERÉSES SÜTŐ

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

matt fekete SF6905NO1 331.900 Ft 
fehér SF6905B1* 267.900 Ft
fekete  SF6905N1   
bézs SF6905P1 
inox SF6905X1 

inox SR975XGH 284.900 Ft 
fekete SR975NGH 256.900 Ft
bézs SR975PGH 

inox SR964XGH 227.900 Ft 
fekete SR964NGH 204.900 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    428.900 Ft 
inox SI964XM  386.900 Ft
bézs SI964PM  

MATT FEKETE

788
m3/h
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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

1 899.900 Ft
1 716.900 Ft

antracit
fehér
fekete
inox
narancs 
olívazöld 
piros
sárga

CPF9GPAN 
CPF9GPWH 
CPF9GPBL
CPF9GPX
CPF9GPOR 
CPF9GPOG 
CPF9GPR  
CPF9GPYW

1 406.900 Ft
1 269.900 Ft

antracit
fehér
fekete
inox
narancs 
olívazöld 
piros
sárga

KPF9AN
KPF9WH
KPF9BL  
KPF9X
KPF9OR  
KPF9OG
KPF9RD
KPF9YW

618.900 Ft
558.900 Ft

www.smeg.hu

781
m3/h

LEGALÁBB HÁROM KONYHATECHNIKAI TERMÉK 

EGYIDEJŰ VÁSÁRLÁSA ESETÉN 3% ENGEDMÉNYT ADUNK 

A SZETTBEN SZEREPLŐ TERMÉKEK ÁRÁBÓL. 

A szettekben akciós és nem akciós termékek kombinálhatók,  
a kedvezmény listaárakra és akciós árakra is érvényes.  

Az akció a szifonok és lefolyógarnitúrák kivételével  
a kiadványban szereplő összes márka konyhatechnikai  

termékeire és kiegészítőire egységesen vonatkozik.

SZETT AKCIÓ
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COOKER GÁZ FŐZŐLAPPAL

CLASSIC design, 90 cm széles, gáz főzőlappal
sütő: 115 literes nettó űrtartalom, 10 sütőfunkció, 
50 automata program, személyre szabható receptek, 
sütés 5 szinten, katalitikus panel, LCD kijelző, 4 lámpa  
a sütőtérben, alul push-pull nyitású tárolórész, gőztisztítás,
1 db részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín, WOK 
edénytartó, biztonsági gázszelepek, automatikus  
szikragyújtás, A+ energiaosztály
főzőlap: 6 gázégő (melyből 1 db duplakörös  
4,2 kW-os gázégő)
vezérlés: 8 db vezérlőgomb segítségével

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

  A1-9    1 424.900 Ft 
  1 287.900 Ft
  

  lekerekített él SIH7933B 463.900 Ft 
  418.900 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 213.900 Ft 
131.900 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 359.900 Ft 
lekerekített él SI2M7643B 226.900 Ft
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MULTIFUNKCIÓS SÜTŐ

GÁZ FŐZŐLAP

BEÉPÍTHETŐ MIKRO

BEÉPÍTHETŐ MIKRO

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

60 cm SR264X2 192.900 Ft
  138.900 Ft
70 cm SR275X2 201.900 Ft
  153.900 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 293.900 Ft 
fekete üveg SF6400TVN 211.900 Ft
Stopsol ezüst üveg SF6400TVS

FMI420S2 237.900 Ft 
179.900 Ft

FMI320X2 206.900 Ft 
179.900 Ft
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MOSOGATÓGÉP 60 cm  STL323BL 533.900 Ft
336.900 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, 5 program (áztatás, féltöltet, ECO), 
3 hőmérséklet, 60 cm széles, 13 teríték, felső kosár 
magasság beállítása három szinten, melegvíz csatlakozás 
lehetséges, 51 dB zajszint, D energiaosztály

MOSOGATÓGÉP 60 cm  ST211DS   362.900 Ft
247.900 Ft

 
 

MOSOGATÓGÉPEK

A logóval megjelölt EVIDO termékekre 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) 162.900 Ft
45 cm (DW45I.2) 129.900 Ft

teljesen integrált, 4 hőmérséklet, megújult 
vezérlőpanel, zajszint 49 dB, aquasafe,
2021-től F energiaosztály (korábbi A++ energiaosztály)
45 cm széles: 10 teríték, 6 program
60 cm széles: 12 teríték, 5 program

A kép illusztráció.

BIZTONSÁGI BEKÖTŐCSŐ  
(AQUASTOP)

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

12.190 Ft
9.990 Ft

A SMEG nagykonyhai gépekre 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).

ÚJ ÚJ
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HŰTŐSZEKRÉNYEK
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A csúcstechnológiájú, rendkívül 
tartós, inverteres kompresszor 
széles tartományban pontosan 
szabályozza a hűtés teljesítményét 
a mindenkori körülményeknek és 
igényeknek megfelelően.

Kompakt, mégis nagy Kompakt, mégis nagy 
teljesítményű inverteres teljesítményű inverteres 
kompresszorkompresszor

Dual Fan Cooling rendszer  Dual Fan Cooling rendszer  
két önálló ventilátorralkét önálló ventilátorral

Két önálló ventilátor egymástól 
függetlenül hűti a rekeszeket.  
A körülményektől függően, a hideg  
levegőt külön el tudja juttatni csak  
a hűtőrekeszbe, csak a fagyasztó  
rekeszbe, vagy mind a kettőbe 
egyszerre.

A HITACHI hűtőszekrényekre 4 év garanciát vállalunk  
(3 év teljeskörű jótállás és további és további 1 év teljeskörű garancia.  

A kompresszorra a 3 év jótálláson felül további 7 év korlátozott  
forgalmazói garancia igényelhető regisztráció esetén.  

Feltételek és további részletek a honlapon (www.ecorgan.hu).

SX700GPRU0.GBK 
Vigyen egy kis eleganciát konyhájába az új keret nélküli fekete üvegfronttal rendelkező Hitachi side-by-side hűtő és fagyasztóval!
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Hibrid fagyasztás
Az ételek megőrzik tápanyagtartalmukat

Platina katalizátor
Segítségével a katalizátorral 
érintkezésbe kerülő szag-
komponensek szén-dioxidra 
és vízre bomlanak le.

Alumínium tálcaZárható fogantyú

Nyomásálló tömítés
Hitachi Mini 

Vákuum Pumpa 
a levegő elszívására

kb.
0,8 atm 
nyomás

Nyomásálló ajtó

Alsó fagyasztó rekesz

Felső fagyasztó rekesz
Hely a napi használatra szánt 
élelmiszerek számára.

Függőleges tárolóhely 
(kb. 23,5 cm magas)

A nagyobb fagyasztott 
élelmiszereknek

Légmentesen lezárt 
dobozokban és zacskókban 
tárolt kisebb élelmiszereknek

Hibrid fagyasztás
1. szint, 
kb. 5 cm 

mély  

2. szint, 
kb. 8 cm 

mély  

3. szint, 
kb. 14 cm 

mély  

Nagy tároló kapacitás
A nagy tároló kapacitásnak köszönhetően 
a fagyasztó �ók akár 5 bevásárló-kosárnyi 
élelmiszert tud befogadni.
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MADE IN JAPAN LUXUS HŰTŐSZEKRÉNY VÁKUUM FIÓKKAL

Vákuum rekesz
Ideális hús-, hal-, tejtermékek, valamint feldolgozott élelmiszerek tárolására.  
A Hitachi egyedi módon tervezett vákuum rekesze megközelítőleg 0,8 atm-es  
vákuum környezet fenntartására képes, meggátolva az oxidálódást, és ezáltal  
gondoskodva az élelmiszer frissességéről és a tápanyagtartalom megőrzéséről.  
A rekesz légmentesen lezárt szerkezete továbbá a nedvességet is bent tartja,  
így segít megakadályozni a benne tárolt élelmiszer kiszáradását.

Fagyasztó rekesz

Japán luxus hűtő- és fagyasztószekrény vákuumfiókkal, edzett üveg felülettel,  
érintésre kinyíló automata ajtó és automata fiók, LED világítás, nettó 418 literes 
űrtartalom (melyből 107 liter űrtartalmú a fagyasztó rész), Full No Frost, vákuumrekesz 
hús-, hal- és tejtermékekhez, 2 választható hőmérsékleti zónával (hűtő vagy fagyasztó  
lehetőséggel, automata jégkészítő, Aero-care páratartalom megőrző zöldségtároló 
rekesz, gyorsfagyasztás, gyorshűtés, állítható magasságú ajtórekeszek és edzett üveg 
polcok, intelligens, nagy teljesítményű inverteres kompresszor, érintőszenzoros vezérlés,  
szagtalanító szűrő, VIP vákuum szigetelő panel, energiafogyasztás 274 kWh/év,  
zajszint 39 dB, 2021-től energiahatékonyság E (korábbi A++ energiahatékonyság)
méretek cm-ben (szé x ma x mé): 82,5 x 183,3 x 72,8

füstös tükörüveg

fekete üveg

X670GE.X

X670GE.XK

1.999.900 Ft

1.899.900 Ft

 

A gyors fagyasztás segít az eredeti színek, textúrák, 
ízek és tápanyagtartalom megőrzésében, legyen 
szó akár friss, akár főtt ételekről!
Az extra méretű alumínium fagyasztótálcára helye- 
zett étel a fém magas hővezető-képességének 
köszönhetően gyorsabban hűl le. A gyors hűtés-
nek köszönhetően az élelmiszerekben található 
nedvességből kevesebb jégkristály tud képződni, 
így az étel megtartja eredeti ízét.
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HITACHI SIDE-BY-SIDE HŰTŐ ÉS FAGYASZTÓ VÁKUUM FIÓKKAL

HITACHI SIDE-BY-SIDE HŰTŐ ÉS FAGYASZTÓ VÁKUUM FIÓKKAL

Vákuum fiók
A HITACHI egyik legújabb és leginnovatívabb technológiája, a zárt rendszerű, 
nyomásálló vákuum fiók tökéletes tárolási feltételeket alakít ki és tart fenn.

• A frissesség megőrzése érdekében légmentesen zár, hosszú ideig  
fogyasztásra és felhasználásra kész állapotban őrizheti meg a hűtött  
húsokat.

• Megőrzi az ételek eredeti ízét és állagát, nem vész el a tápérték:  
megakadályozza az ételek oxidálódását és kiszáradását.

• Gyorsan fűszerezhető ételek: a vákuumrekesz kivonja a levegőt a tárolt 
ételekből, azokban a fűszerek jóval gyorsabban szívódnak fel.  
Így a fűszerezés és az ételek elkészítése kevesebb időt vesz igénybe.

Rendelhető 2021. szeptembertől!

3 ajtós, side-by-side hűtőszekrény, fekete színben, 92 cm széles, 
nettó 569 literes űrtartalom (melyből 207 liter űrtartalmú a fagyasztó rész), 
vákuum fiók, Clean technológiával felszerelt külön zöldségtároló rész 
megnövelt tárolási kapacitással, Full No Frost, Eco monitoring szen-
zor, érintőszenzoros vezérlés, Dual Fan cooling rendszer, VIP-vákuum 
szigetelőpanel, gyors fagyasztás és gyors hűtés funkció, LED világítás, 
Eco Thermo érzékelő, szagtalanító szűrő, jég- és vízadagoló, víztartály filterrel, 
automatikus jégkészítő (törtjég vagy jégkocka), extra tárolási kapacitás  
a jégadagoló eltávolításával, gyerekzár, energiafogyasztás 400 kWh/év,  
zajszint 42 dB, F energiahatékonyság
méretek cm-ben (szé x ma x mé): 92 x 179,5 x 72

3 ajtós, side-by-side hűtőszekrény, három színben, 92 cm széles, nettó  
569 literes űrtartalom (melyből 207 liter űrtartalmú a fagyasztó rész), vákuum  
fiók, Clean technológiával felszerelt külön zöldségtároló rész megnövelt 
tárolási kapacitással, No Frost, Eco monitoring szenzor, automatikus kijelző 
aktiválás, érintőszenzoros vezérlés, Dual Fan cooling rendszer, VIP-vákuum 
szigetelőpanel, gyors fagyasztás és gyors hűtés funkció, LED világítás,  
Eco Thermo érzékelő, „Touch open” és „Slide open” funkcióval ellátott  
automatikusan nyíló ajtók, nano titanium filter, szagtalanító szűrő, jég- és  
vízadagoló, víztartály filterrel, automatikus jégkészítő (törtjég vagy jégkocka), 
extra tárolási kapacitás a jégadagoló eltávolításával, elegáns palacktartó, 
gyerekzár, energiafogyasztás 345 kWh/év, zajszint 42 dB,  
2021-től energiahatékonyság G (korábbi A++ energiahatékonyság)
méretek cm-ben (szé x ma x mé): 92 x 179,5 x 72

*Kifutó, a készlet erejéig!

fekete üveg MX700GVRU0.GBK 1.299.900 Ft
1.179.900 Ft

 

tükör üveg

bronz üveg

onyx üveg 

M700VAGRU9X.MIR*

M700VAGRU9X.GBZ*

M700VAGRU9X.DI*

1.419.900 Ft

1.179.900 Ft

Az Eco Monitoring szenzor egy új funkció, 
amely érzékeli, hogy egy személy  
a hűtőszekrény közelében van-e és  
automatikusan ki/be kapcsolja az  
energiatakarékos üzemmódot.

A felhasználóbarát kijelző automatikusan 
megjelenik, amikor valaki azt megközelíti  
és megérinti. Ha nincs bekapcsolva, 
a hűtőszekrény  letisztult, szép meg-
jelenése jól illeszkedik az otthona  
egyéb bútoraihoz, elemeihez.
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matt fehér üveg WB640VRU0X.MGW* 1 329.900 Ft
1 199.900 Ft

fekete üveg
mályva szürke üveg

WB640VRU0.GBK
WB640VRU0.GMG

1 119.900 Ft 
999.900 Ft

HITACHI 4 AJTÓS ALULFAGYASZTÓS HŰTŐSZEKRÉNY VÁKUUM FIÓKKAL

WB640VRU0 és WB640VRU0X modellek közös tulajdonságai:  
4 ajtós hűtő- és fagyasztószekrény, 90 cm széles, nettó 569 literes 
űrtartalom (melyből 197 liter űrtartalmú a fagyasztó rész), Full No Frost, 
vákuum fiók, zóna választás (hűtő vagy fagyasztó lehetőséggel), Select 
fiók (zöldség/száraz élelmiszer), gyorsfagyasztás, gyorshűtés, automata 
jégkészítő, intelligens inverteres ventilátor, érintőszenzoros vezérlés,  
szagtalanító szűrő, VIP vákuum szigetelő panel  
méretek cm-ben (szé x ma x mé): 90 x 184 x 72

WB640VRU0X modell energiafogyasztás 400 kWh/év,  
zajszint 42 dB, automata ajtónyitás, F energiahatékonyság 

WB640VRU0 modell energiafogyasztás 345 kWh/év, zajszint  
43 dB, F energiahatékonyság (korábbi A++ energiahatékonyság), 
nyitássegítő fogantyú, Aero-care páratartalom megőrző  
zöldségtároló rekesz

HITACHI SIDE-BY-SIDE HŰTŐ ÉS FAGYASZTÓ

2 ajtós side-by-side hűtőszekrény, fekete színben, 92 cm széles, 
nettó 573 literes űrtartalom (melyből 207 liter űrtartalmú  
a fagyasztó rész), Full No Frost, jég- és vízadagoló, automata 
jégkészítő, gyorsfagyasztás, gyorshűtés, érintőszenzoros vezérlés, 
szagtalanító szűrő, VIP vákuum szigetelő panel, LED világítás, 
Dual Fan cooling rendszer, Eco Thermo szenzor, energia- 
fogyasztás 395 kWh/év, zajszint 42 dB, F energiahatékonyság, 
méretek cm-ben (szé x ma x mé): 92 x 179,5 x 72

Rendelhető 2021. szeptembertől!

fekete üveg SX700GPRU0.GBK 1 029.900 Ft
949.900 Ft

Tiszta víz és automata jégkészítés gyorsan, 
egyenesen a készülék fél literes tartályából. 
A hűtőszekrényt nem kell a vízhálózatra 
csatlakoztatni.

A „szabadon választható zóna” lehetőséget  
biztosít 4 különböző hőmérséklet beállítására  
a tárolási és életmód-igényeinek megfelelően. 
Fagyasztás -18-tól -20 °C-ig: jégkrém és  
fagyasztott ételek 
Enyhe fagyasztás (Soft freeze) -3 °C: hús és hal                                                                                                                                              
Hűvös +1 °C: tejtermék és hús                                                                                                                                              
Hűtő +3 °C: ételek és italok                                                                                                                                          
Főzzön azonnal a „Soft Freeze” fagyasztás  
-3 °C-os opciót használva anélkül, hogy  
az ételeket ki kellene olvasztania!

Szabadon 
választható 

zóna 

Szabadon választható zóna 
(hűtő vagy fagyasztó  
lehetőséggel)                                                                             

Rendelhető 2021. szeptembertől!
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HITACHI 3 AJTÓS ALULFAGYASZTÓS HŰTŐSZEKRÉNY

WB491, WB480 és WB561 modellek közös tulajdonságai: 3 ajtós alulfagyasztós  
hűtőszekrény, kétszintes fagyasztó fiók, No Frost, érintőkijelző, Dual Fan cooling rendszer,  
Eco Thermo szenzor, Twist Ice jégtároló, különböző üzemmódokkal (zöldség, tejtermék/hús)  
ellátott rekesz, LED világítás, energiahatékonyság A+ 
WB491 és WB561 további tulajdonságok: Dual Sensing Control, szagtalanító szűrő,  
gyorshűtés, kétszintes zöldségtároló rekesz nagyobb kapacitással

Nettó űrtartalom, energiafogyasztás és zajszint:
WB491 modell 388 liter (melyből 82 liter nettó űrtartalmú a fagyasztó fiók) űrtartalom,  
305 kWh/év energiafogyasztás, 40 dB zajszint
WB480 modell 382 liter (melyből 84 liter nettó űrtartalmú a fagyasztó fiók) űrtartalom,  
350 kWh/év energiafogyasztás, 42 dB zajszint
WB561 modell 465 liter (melyből 122 liter nettó űrtartalmú a fagyasztó fiók) űrtartalom, 
305 kWh/év energiafogyasztás, 40 dB zajszint
méretek cm-ben (szé x ma x mé, fogantyú nélkül):
WB491 modell: 68 x 179,5 x 76 
WB480 modell: 68 x 178 x 76
WB561 modell: 75 x 179,5 x 76

68 cm széles, fekete üveg

68 cm széles, fekete üveg

WB491PRU9.GBK*

WB480PRU2.GBK*

459.900 Ft
359.900 Ft 
459.900 Ft 
339.900 Ft

75 cm széles, fekete üveg WB561PRU9.GBK* 509.900 Ft
399.900 Ft

HITACHI 4 AJTÓS ALULFAGYASZTÓS HŰTŐSZEKRÉNY

4 ajtós hűtő és fagyasztószekrény, kristály fekete üveg,  
alulfagyasztós, nettó 587 literes (melyből 160 liter űrtartalmú  
a fagyasztó rész), No Frost, érintőszenzor, LED világítás, Dual 
Fan cooling rendszer, nano titanium filter, Aero-care zöldségtároló 
rekesz, 3 literes vízadagoló tartály, vákuum szigetelő panel,  
extra széles fagyasztórekesz, energiafogyasztás 281 kWh/év, 
zajszint 44 dB, energiahatékonyság A++ 
méretek cm-ben (szé x ma x mé, fogantyú nélkül):  
86 x 183,5 x 77,7
*Kifutó, a készlet erejéig!

86 cm széles kristály fekete üveg WB730PRU6X.GBK*  829.900 Ft 
679.900 Ft

A Platinum katalizátor magas szén-dioxid  
koncentrációt tart fenn a zöldségtároló  
rekeszben, így hosszabb ideig maradnak  
frissek az itt tárolt zöldségek és gyümölcsök.

A platinum katalizátor most először jelent meg háztartási hűtő-
szekrényekben, mely alacsony hőmérsékleten is képes növelni  
a szén-dioxid mennyiségét az Aero-Care zöldségtároló rekeszben.

Atsushi Fukuoka Professzor, Katalizátor Kutatóközpont, Hokkaido Egyetem

A közös kutatás eredményei magukért beszélnek: 
a Hokkaido Egyetem és a Hitachi közös munkája

Aero-Care 
zöldségtároló rekesz

Etilén
gáz

WB480PRU2.GBKWB561PRU9.GBK

*Kifutó, a készlet erejéig! 
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Különféle üzemmódokkal ellátott rekesz
Rugalmas elrendezés
Az üzemmódválasztó kapcsoló lehetővé teszi a hőmérséklet 
változtatását előre programozott zöldség, vagy tejtermék/
hús funkciók segítségével.

Zöldség mód

Tejtermék/hús mód
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HITACHI SZABADONÁLLÓ ALULFAGYASZTÓS HŰTŐ

2 ajtós szabadonálló hűtő és fagyasztószekrény, jobbos 
zsanér (de márkaszerviz által fordítható ajtónyitás), alul-
fagyasztós, 59,5 cm széles, nettó 320 literes űrtartalom 
(melyből 105 liter űrtartalmú a fagyasztó rész), Full No Frost, 
érintőkijelző, LED világítás, Dual Fan cooling rendszer, nano 
titanium filter, Hybrid freezing (gyorsfagyasztás), extra magas 
fagyasztó rekeszek, zajszint 41 dB, F energiahatékonyság
méretek cm-ben (szé x ma x mé): 59,5 x 190 x 65
BG410 modell energiafogyasztása: 219 kWh/év
BGX411 modell energiafogyasztása: 310 kWh/év

*Kifutó, a készlet erejéig!

fekete üveg BGX411PRU0.GBK 429.900 Ft
389.900 Ft

fekete üveg BG410PRU6X.GBK 359.900 Ft
ezüst üveg BG410PRU6X.GS 249.900 Ft
árnyaltszürke üveg BG410PRU6X.XGR
bézs üveg BG410PRU6X.GBE*
fehér üveg BG410PRU6X.GPW

HI
TA

CH
I h
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A nano titanium filter TiO2 katalizátort használ  
a baktériumok, penész és a kellemetlen szagok 
ellen. Nem igényel karbantartást és nem használ 
fel extra energiát.

*A Japán Élelmiszertudományi Kutató Laboratórium által tesztelve.

A baktériumok 99% - át kiirtja.

Kólibaktériummal tesztelve.

Teszt előtt Teszt után  
18 órával

fekete üveg  W660PRU7.GBK*  539.900 Ft
szürke üveg
fehér üveg

W660PRU7.GGR*
W660PRU7.GPW*

399.900 Ft
HITACHI 4 AJTÓS FELÜLFAGYASZTÓS HŰTŐSZEKRÉNY

4 ajtós hűtőszekrény három színben, felülfagyasztós,  
85,5 cm széles, nettó 540 literes űrtartalom (melyből  
144 liter űrtartalmú a fagyasztó rész), No Frost, digitális  
LED vezérlőpanel, LED világítás, Dual Fan cooling  
rendszer, nano titanium filter, gyerekzár, gyorsfagyasztás 
funkció, energiafogyasztás 350 kWh/év, zajszint 41 dB, 
energiahatékonyság A+
méretek cm-ben (szé x ma x mé, fogantyú nélkül):
85,5 x 183,5 x 72,7

*Kifutó, a készlet erejéig!

Elérhető színek:
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2 ajtós alulfagyasztós beépíthető hűtőszekrény, 54 cm 
széles, nettó 182 literes hűtő és 59 literes fagyasztó rész, 
Total No Frost, LED világítás, Easy-Touch vezérlőpanel, 
csúszózsanéros ajtó, fordítható ajtónyitás, fiók alá rejtett 
dobozos üdítő vagy sör tároló, palacktartó polc, 2021-től  
energiahatékonyság F (korábbi A+ energiahatékonyság)
készülék mérete mm-ben (ma x szé x mé):  
1777 x 540 x 545  
beépítési méret: 
1776 + 10 x 560 + 10 x min. 550 (min. 200 cm2)

2 ajtós alulfagyasztós szabadonálló hűtőszekrény,  
inox, 60 cm széles, 201 cm magas, jobbos zsanér, 
fordítható ajtónyitás, 245 literes hűtő és 76 literes  
fagyasztó rész, LCD kijelző, Total No Frost, gyors  
hűtés, energiafogyasztás 234 kWh/év, zajszint 40 dB,  
2021-től energiahatékonyság E (korábbi A++  
energiahatékonyság)
méretek cm-ben (szé x ma x mé): 59,5 x 201 x 63,5

szabadonálló hűtőszekrény, fehér, egyajtós (fordítható  
ajtónyitással), nettó űrtartalom 93 liter, fagyasztó rekesz  
10,8 liter (legalacsonyabb hőmérséklet -2 °C), 2021-től  
energiahatékonyság F (korábbi A+ energiahatékonyság)
méret: 472 x 450 x 850 (szé x mé x ma)  

EVIDO IGLOO 332W 
BEÉPÍTHETŐ HŰTŐSZEKRÉNY

EVIDO MENHIR 468X 
ALULFAGYASZTÓS HŰTŐSZEKRÉNY

EVIDO ICELIFE 121F HŰTŐSZEKRÉNY
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LEGALÁBB HÁROM KONYHATECHNIKAI TERMÉK 

EGYIDEJŰ VÁSÁRLÁSA ESETÉN 3% ENGEDMÉNYT ADUNK 

A SZETTBEN SZEREPLŐ TERMÉKEK ÁRÁBÓL. 

A szettekben akciós és nem akciós termékek kombinálhatók,  
a kedvezmény listaárakra és akciós árakra is érvényes.  

Az akció a szifonok és lefolyógarnitúrák kivételével  
a kiadványban szereplő összes márka konyhatechnikai  

termékeire és kiegészítőire egységesen vonatkozik.

SZETT AKCIÓ
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*A Japán Élelmiszertudományi Kutató Laboratórium által tesztelve.

*Kifutó, a készlet erejéig!

 RFB332W.1 227.900 Ft
  179.900 Ft RFF468X.1* 211.900 Ft

  159.900 Ft

 RFF121W.1 71.900 Ft
  59.900 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, 
2021-től energiahatékonyság D 
(korábbi A+++ 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, 2021-től energia- 
hatékonyság D (korábbi A+++  
energiahatékonyság)

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

hűtőszekrény FAB28R... jobbos   719.900 Ft-tól
hűtőszekrény FAB28L... balos 599.900 Ft-tól

Az elérhető színekről rendelés előtt érdeklődjön kereskedőjénél!

hűtő-fagyasztó FAB32R... jobbos   1 109.900 Ft
hűtő-fagyasztó FAB32L... balos 932.900 Ft

www.smeg.hu
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rozsdamentes acél botmixer szár, 700 W-os teljesítmény, 
ergonómikus, csúszásmentes fogantyú, turbó funkció, 
kiegészítők: keverőedény (1,4 literes, anyaga Tritan®, 
mosogatógépben mosható), pürésítő feltét, habverő, aprító 
(0,5 literes Tritan®, mosogatógépben mosható edénnyel)

BOTMIXER

70 W maximális teljesítmény, rozsdamentes acél szűrő  
és kifolyócső, automata be-és kikapcsolás

CITRUSPRÉS

TURMIXGÉP   BLF01CREU bézs
BLF01RDEU piros
BLF01BLEU fekete
BLF01PBEU világoskék
BLF01PGEU világoszöld
BLF01PKEU rózsaszín
BLF01SVEU ezüst
BLF01WHEU fehér

106.900 Ft
95.900 Ft

   
     BGF01 palack 19.390 Ft

17.390 Ft
   
   

  CJF01CREU bézs
CJF01RDEU piros
CJF01BLEU fekete
CJF01PBEU világoskék
CJF01PGEU világoszöld
CJF01PKEU rózsaszín
CJF01WHEU fehér

64.900 Ft
57.900 Ft

   
   

  HBF02CREU bézs
HBF02BLEU fekete
HBF02PBEU világoskék
HBF02RDEU piros

69.900 Ft
59.900 Ft

   
   

500 ml Tritan® préskamra, 150 W, 1 literes gyűjtőkancsó, 
1,6 literes rosttartály, ULTEMTM préscsiga, állítható  
rosttartalom, finom és durva szűrő

GYÜMÖLCSPRÉS
  SJF01CREU bézs

SJF01BLEU fekete
SJF01RDEU piros
SJF01PBEU világoskék

263.900 Ft
237.900 Ft

   
   

MULTIFUNKCIÓS KONYHAI ROBOTGÉP

  SMF02CREU bézs
SMF02RDEU piros
SMF02BLEU fekete
SMF02PBEU világoskék
SMF02PGEU világoszöld
SMF02PKEU rózsaszín 
SMF02SVEU ezüst

234.900 Ft
209.900 Ft

   
   

  HMF01CREU bézs
HMF01BLEU fekete
HMF01RDEU piros
HMF01WHEU fehér
HMF01PGEU világoszöld
HMF01PBEU világoskék
HMF01PKEU rózsaszín

69.900 Ft
59.900 Ft

   
   

10 fokozat, 800 W, alaptartozékok: 4,8 literes   
rozsdamentes acél keverőtál, dagasztókar, habverő  
keverőfej, krémkeverő kar, védőkarima
Egyéb opcionális tartozékok széles választéka rendelhető.

rozsdamentes acél keverő fej, 250 W-os teljesítmény, 
ergonomikus, csúszásmentes fogantyú rozsdamentes  
acél díszítéssel, 9 fokozat, egyenletes indítás, ergonomikus 
kapcsológomb (ravasz) és további 3 gomb, rejtett fehér  
LED világítás 
Rendelhető 2021. októbertől!

űrtartalom: 1,5 liter, max. teljesítmény: 800 W, 
4 fokozat, 3 program
BGF01 Smoothie palack: opcionálisan rendelhető kiegészítő  
BLF01 turmixgéphez, 0,5 literes BPA-mentes palack  
Tritan® anyagból

KÉZI MIXER
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84.900 Ft
75.900 Ft

2 x 2 szeletes TSF03... 94.900 Ft
84.900 Ft

   

2 és 4 szeletes: 
acél készülékház, 6 fokozat, újramelegítő és olvasztó funkció, 
teljesítmény: TSF01 - 950W, TSF02 - 1500 W
 
2 x 2 szeletes: 
acél készülékház, 4 nyílás (2-2 külön kapcsolható), 6 fokozat, 
újramelegítő és kiolvasztó funkció, Bagel funkció (egyoldali 
pirítás), megvilágított vezérlőgombok, teljesítmény: 2000 W

A pontos cikkszámokhoz használja az oldal alján található 
színkódokat (pl. TSF03CREU – bézs)!

KENYÉRPIRÍTÓ

FILTERES KÁVÉFŐZŐKÁVÉFŐZŐ

KÁVÉDARÁLÓ
TEJHABOSÍTÓ

őrölt kávéval használható, 1 literes víztartály, 
max. teljesítmény: 1350 W, 1 és 2 csésze, 
valamint filteres lehetőség, forró víz, gőz funkció, 
cappuccino készítés

festett acél készülékház, 150 W teljesítmény, könnyen 
tisztítható, Tritan anyagból készült kávébab (350 g) és 
őrölt kávé (130 g) tartály, 3 fokozat (finom-közepes-durva), 
8 előre beprogramozott + 1 manuális funkció

DCF02CREU bézs
DCF02RDEU piros
DCF02BLEU fekete
DCF02PBEU világoskék
DCF02PGEU világoszöld
DCF02WHEU fehér
DCF02SSEU ezüst/króm

 

festett acél készülékház, digitális LED kijelző és óra, 
1050 W teljesítmény, 1,4 literes víztartály, aroma  
intenzitás beállítás, időzítő, automata bekapcsolás  
funkció, vízkeménység beállítás, csepegésmentes  
kifolyó, vízkőtelenítés figyelmeztető jelzés

festett acél készülékház, rozsdamentes acél kiöntő 
edény Tritan tetővel, 500 W teljesítmény, indukciós 
melegítési rendszer, két keverőbetét, 6 előre  
beprogramozott + 1 manuális funkció, felmelegítés  
max. 600 ml, felhabosítás max. 250 ml

  ECF01CREU bézs
ECF01RDEU piros
ECF01BLEU fekete
ECF01PBEU világoskék
ECF01PGEU világoszöld 
ECF01PKEU rózsaszín
ECF01WHEU fehér

173.900 Ft
156.900 Ft

   
   

  MFF01CREU bézs
MFF01RDEU piros
MFF01BLEU fekete
MFF01PBEU világoskék
MFF01PGEU világoszöld 
MFF01PKEU rózsaszín
MFF01WHEU fehér

82.900 Ft
73.900 Ft

   
   

  CGF01CREU bézs
CGF01RDEU piros
CGF01BLEU fekete
CGF01PBEU világoskék
CGF01PGEU világoszöld 
CGF01WHEU fehér

118.900 Ft
106.900 Ft

   
   

2 szeletes TSF01...     64.900 Ft
57.900 Ft

4 szeletes TSF02... 76.900 Ft
69.900 Ft

   

...CREU ...PGEU ...RDEU ...PBEU ...PKEU ...BLEU ...WHEU

www.smeg.hu

További színekről és változatokról érdeklődjön kereskedőjénél!

űrtartalom 1,7 liter, max. teljesítmény 2400 W, 
automatikus kikapcsolás

A pontos cikkszámokhoz használja a 82. oldal alján 
található színkódokat (pl. KLF03RDEU – piros)!

VÍZFORRALÓ

  KLF03...     69.900 Ft
59.900 Ft

állítható vízhőfokkal KLF04... 81.900 Ft
73.900 Ft
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méret: 318 mm, Ø173 mm, 
teljesítmény: 0,55 LE,
a pneumatikus kapcsoló  
alaptartozék, 3 év garancia, 
beszerelhető minden 3 1/2"-os 
lefolyó helyére

Az Evolution 250 konyhamalac a legcsendesebb, 
külön kiadású prémium verzió 8 év garanciával. 
Matt fekete beépített légkapcsolóval, króm és szálcsiszolt 
acél színben. Túlterhelés elleni védelem, magas nyomatékú 
Dura-Drive™ indukciós motor. Rozsdamentes acél őrlő 
pengék és kamra, automatikus forgásirány-váltás.

teljesítmény: 0,75 LE
méret: 344 mm, Ø 234 mm

ISE46 KONYHAMALAC

méret: 318 mm, Ø159 mm, 
teljesítmény: 0,5 LE,  
2 év garancia, beszerelhető 
minden 3 1/2"-os lefolyó helyére

*Kifutó, a készlet erejéig!

77970T  143.900 Ft
113.900 Ft

 
 

78204T 329.900 Ft
259.900 Ft

 
 

konyhamalac pneumatikus 
kapcsoló nélkül 

77969A* 89.900 Ft
64.900 Ft

konyhamalac pneumatikus 
kapcsolóval

77969T-ISE  102.900 Ft
82.900 Ft

KONYHAMALACOKin sink erator®

solutions for sinks

BEÉPÍTHETŐ KÉSZÜLÉKEK

jobb oldali vágófelülettel  BFS 62 SR 142.900 Ft
bal oldali vágófelülettel BFS 62 SL

nemesacél/fekete  BT 10 94.900 Ft

RITTER BEÉPÍTHETŐ SZELETELŐGÉP

RITTER BEÉPÍTHETŐ KENYÉRPIRÍTÓ

beépített szeletelőgép jobb vagy bal oldali vágófelülettel, fiókba hajtható  
kivitel, polírozott bordázott kés 17 cm átmérővel, polírozott rozsdamentes  
acél szelettálca, szeletvastagság kb. 14 mm-ig állítható, biztonsági meg- 
szakító, becsukásvédelem beállított vágás-szélességben, maradékgyűjtő,  
automatikus záródás felállított pozícióban, 2 biztonsági fokozat
Műszaki információk: 
45 cm frontszélességű fiókmérettől, min. 41,8 cm-es  
korpuszmélység, a fiók alja és a munkalap teteje közti távolság  
min. 116 mm és max. 161 mm, készülék mérete összehajtva 
(ma x szé x mé) 75 x 342 x 365 mm

fiókba építhető kétszeletes kenyérpirító (min. 30 cm-es front-szélességű fiókoktól), 
hőszigetelt nemesacél borítás, fém pozicionáló mechanizmus, zsemletartó rács,  
pirítási fokozat beállítási lehetőség, LED kijelző, olvasztó funkció, melegentartó  
funkció, morzsatálca, biztonsági kikapcsolás a fiókba helyezéskor
Műszaki információk: 
készülék mérete (ma x szé x mé) 75 x 178 x 400 mm, súly 2 kg, min. 41,5 cm-es  
korpuszmélység, fiók alsó szélessége > 180 mm, fiók felső szélessége > 200 mm,  
220-240 V, 850-950 Watt
AZ ET 10 kenyérpirító egy fiókba építhető az AES 62 SL vagy SR szeletelőgéppel  
80 cm-es frontszélességű fiókmérettől.

ISE56 KONYHAMALACEVOLUTION 250 KONYHAMALAC

Az InSinkErator beépíthető gépekre a fenti termékleírásokban feltüntetett garanciát vállaljuk. 
Részletek és feltételek a honlapon (www.ecorgan.hu).

Minden Ritter beépíthető készülékre 5 év garanciát vállalunk  
(2 év teljeskörű jótállás és 3 év forgalmazói kiterjesztett garancia).  
A kiterjesztett garancia feltételei és további részletek a honlapon (www.ecorgan.hu).
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M I N Ő S É G I  K ÁV É É L M É N Y 
A Z  O T T H O N  K É N Y E L M É B E N  A  S M E G - T Ő L

Bemutatjuk az új SMEG automata kávégépet beépített darálóval, melyet kompakt kivitelezés és letisztult külső jellemez.  
A SMEG gondoskodik arról, hogy bárki, kívánsága szerint kiválaszthassa a neki tetsző kávéstílust: a BCC01 modell tökéletes 

választás lesz azoknak, akik a fekete kávét kedvelik, míg a BCC02 modell már extra tejhabosító / gőzölő funkcióval is  
rendelkezik. A kávégép időtálló technológiával is büszkélkedhet, biztosítja a fantasztikus kávéélményt, s mindemellett  

megjelenésében beleillik a márka ikonikus 50-es évek Retro design termékcsaládjába.

matt fekete
BCC01BLMEU
BCC02BLMEU

matt szürkésbarna
BCC01TPMEU
BCC02TPMEU

matt piros
BCC01RDMEU
BCC02RDMEU

matt fehér
BCC01WHMEU
BCC02WHMEU

BCC01 és BCC02 közös tulajdonságai: szemes kávéval használható, 1,4 literes víztartály, max teljesítmény: 1350 W, 1 csésze, 19 bar nyomás,  
6 kávétípus, 3 kávéhosszúság, telítettség jelző, állítható kifolyó magasság, szálcsiszolt rozsdamentes acél front, matt festett készülékház

BCC02 további tulajdonság: tejhabosító funkció

BCC01:   277.900 Ft     249.900 Ft
BCC02:  314.900 Ft     283.900 Ft

FŐBB JELLEMZŐK

A KÁVÉBABTÓL A CSÉSZÉIG
Őröld a kávébabot 
egyedi aromává

INDULÁSRA KÉSZEN
Nem igényel extra beállításokat,  
azonnal használatra kész

EGYSZERŰ NAPI HASZNÁLAT
Felhasználóbarát kezelőfelület

KOMPAKT MÉRET
Helytakarékos

GŐZKAR
A kedvenc tejeskávédhoz 
(csak a BCC02 típuson)

TÖBBFÉLE KÁVÉKÜLÖNLEGESSÉG
Különböző kávék egy érintéssel

A termékek elérhetőségéről kérjük érdeklődjön kollégáinknál.


