
SmartCook / SmartSense: Ez a rendszer számos előre beállított lehetőséget tartalmaz, hogy egyszerűbbé és gyorsabbá tegye kedvenc ételeink elkészítését.  

A SmartSense kijelzőn a szimbólumok közül elegendő a megfelelőt kiválasztania marhahús, sertéshús, baromfi, bárány, hal, zöldségfélék, pizza, torta és keksz 

készítéséhez. Ezt követően a sütő automatikusan beállítja a legoptimálisabb sütés feltételeit. Pl. automatikusan kiválasztja a kedvelt sütési hőmérsékletet,  

a sütési időt, és még a legmegfelelőbb szintre is javaslatot tesz az ételek sütőbe helyezése során. A sütő automatikusan előmelegszik, és jelzi, ha elérte  

a megfelelő hőmérsékletet. Az automatikus időzítő jelzi, amikor étel elkészült. (A részletes leírás megtalálható a használati utasításban.) Akár nagyobb, akár  

kisebb mennyiségű ételről van szó, az idő (és a hőmérséklet) beállítása egyszerű. Miután kitapasztalta az általában készített mennyiségű étel optimális beállításait, 

tárolhatja azt a funkciót, ami Önnek leginkább bevált. Ezután a jövőben elegendő a listából kiválasztania, és egyetlen gombnyomással indulhat a sütés.

PIKTOGRAM MAGYARÁZAT

 
HŐLÉGKEVERÉS: 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. 

 
HŐLÉGKEVERÉS + 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. 

 
MELEGENTARTÁS: az ételek felmelegítésére, valamint az elkészült ételek  
melegen tartására használható funkció.

 
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.

 
MIKROHULLÁM + HŐLÉGKEVERÉS: A mikrohullám és a meleg levegő  
keringetés kombinációval rövid idő alatt sütheti meg az ételeket. 

 
MIKROHULLÁM + STATIKUS + HŐLÉGKEVERÉS: A légkeveréses és  
a hagyományos sütés kombinációjával egyenletes sülést érhet el összetettebb 
ételek esetében is. A hozzáadott mikrohullámok segítségével pedig az ételek 
belseje süthető át gyorsan. 

A Smeg okos applikációja. Okostelefonja vagy tabletje segítségével 
rácsatlakozhat a SmegConnect funkcióval rendelkező háztartási  
gépeire és távolról vezérelheti azokat. 

KONYHAI KÉSZÜLÉKEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

Javasolt 

fogy. ár

Javasolt 

fogy. ár

PIROLITIKUS MULTIFUNKCIÓS SÜTŐ

DSN design, fekete üveg front, réz vagy inox színű  
díszítőcsíkokkal, új széles VIVOscreen TFT érintőképernyő,  
érintőszenzoros vezérlés, Smeg Connect applikációval,  
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:

réz SFP6606WTPNR 979.900 Ft 

inox SFP6606WTPNX 899.900 Ft

KOMPAKT KOMBI-SÜTŐ-MIKRO

 
DSN design, fekete üveg front, réz vagy inox színű  
díszítőcsíkokkal, új széles VIVOscreen TFT érintőképernyő,  
érintőszenzoros vezérlés, Smeg Connect applikációval, 
SmartCook rendszer, 13 sütőfunkció, mikrohullámú funkció 
hőlégkeveréssel, tradicionális sütés légkeveréssel és mikro- 
hullámú funkcióval, gőztisztítás, 56 automatikus sütőprogram,  
64 személyre szabható recept, 40 l sütőtér (sütés 3 szinten),  
1 db részlegesen kihúzható sütősín

réz SF4606WMCNR  963.900 Ft 

inox SF4606WMCNX 899.900 Ft

KOMPAKT BORHŰTŐ

DSN design, fekete üveg front, réz vagy inox színű  
díszítőcsíkokkal, jobbos vagy balos ajtónyitással, fehér  
LED kijelző, érintőszenzoros vezérlés, vezeték nélküli  
kommunikációra képes a Smeg Connect applikációval,  
18 üveg kapacitás, 1 fix és 2 kivehető polc, A+ energiaosztály

réz jobbos
réz balos

CVI618RWNR2  
CVI618LWNR2

899.900 Ft 

829.900 Ft

inox jobbos
inox balos

CVI618RWNX2  
CVI618LWNX2

SOUS VIDE VÁKUUM FIÓK

réz CPV615NR   859.900 Ft 

inox CPV615NX   799.900 Ft

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

DOLCE STIL NOVO

ÚJ ÚJ



Javasolt 

fogy. ár

Javasolt 

fogy. ár

SZETT 
AKCIÓ

PIROLITIKUS MULTIFUNKCIÓS SÜTŐ

LINEA design, ezüstszürke STOPSOL, új széles VIVOscreen 
TFT érintőképernyő, érintőszenzoros vezérlés, SmartCook 
rendszer, Smeg Connect applikációval, 10 sütőfunkció, pizza 
funkció, 3 különböző hőlégkeveréses funkció, pirolitikus tisztítás, 
48 automatikus program, 64 személyre szabható recept, 
70 literes sütőtér, 1 normál és 1 mély tepsi, szonda, 1 db 
teljesen kihúzható teleszkópos sütősín, A+ energiaosztály

ezüstszürke SFP6106WTPS 919.900 Ft 

869.900 Ft

PIROLITIKUS MULTIFUNKCIÓS SÜTŐ

LINEA design, LCD kijelző, két vezérlőgomb, 
9 sütő + 2 pirolitikus tisztítófunkció, két hőlégkeveréses  
funkció, egyéb funkciók, 70 l sütőtér (sütés 5 szinten),  
1 db részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín, 
A energiaosztály
A készlet erejéig!

fekete SFP6101TVN 333.900 Ft 

fehér SFP6101TVB 249.900 Ft

ezüstszürke SFP6101TVS

KOMPAKT KOMBI SÜTŐ-MIKRO

LINEA design, ezüstszürke Stopsol üveg, új széles VIVOsreen  
TFT érintőképernyő, érintőszenzoros vezérlés, Smeg Connect  
applikációval, 15 sütőfunkció, gőztisztítő funkció, 3 különböző 
hőlégkeveréses funkció, 56 automatikus program, 64 személyre  
szabható recept, pizza funkció, 5 mikrohullámú funkció,  
40 literes sütőtér, mikrohullám teljesítmény 1000W,  
1 db részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín, üvegtál

INDUKCIÓS FŐZŐLAP

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

fekete üvegkerámia SI5643D  247.900 Ft 

174.900 Ft

ezüstszürke SF4106WMCS 919.900 Ft 

869.900 Ft

LEGALÁBB HÁROM KONYHATECHNIKAI TERMÉK EGYIDEJÛ 

VÁSÁRLÁSA ESETÉN 3% ENGEDMÉNYT ADUNK A SZETTBEN 

SZEREPLÔ 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 

szereplô összes márka konyhatechnikai termékeire és kiegészítôire egységesen vonatkozik.

LINEA DESIGN

ÚJ

ÚJ

2. generációs új TFT kijelző:

2. generációs új TFT kijelző:

SELEZIONE DESIGN

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 153.900 Ft

  119.900 Ft

70 cm SR275X2 186.900 Ft

  139.900 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

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

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

inox/fekete üveg SF6400TVX 234.900 Ft 

fekete üveg SF6400TVN 189.900 Ft

Stopsol ezüst üveg SF6400TVS

 FMI420S 189.900 Ft 

149.900 Ft

 FMI320X 189.900 Ft 

149.900 Ft

Javasolt 

fogy. ár

Javasolt 

fogy. ár



Javasolt 

fogy. ár

Javasolt 

fogy. ár

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  369.900 Ft 

bézs/bronz SF750PO 299.900 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  544.900 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   311.900 Ft 

bézs/bronz SI764POM 289.900 Ft

fehér/antik ezüst SI764BSM 

GÁZ FŐZŐLAP

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

antracit/bronz  SR775AO    222.900 Ft 

bézs/bronz SR775PO  199.900 Ft

fehér/antik ezüst SR775BS 

GÁZ FŐZŐLAP

CORTINA DESIGN

ÚJ

PIROLITIKUS HŐLÉGKEVERÉSES SÜTŐ 

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

antracit/bronz  SFP805AO   357.900 Ft 

bézs/bronz SFP805PO 269.900 Ft

MULTIFUNKCIÓS SÜTŐ 

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

antracit/bronz  SF800AO    246.900 Ft 

bézs/bronz SF800PO  179.900 Ft

BEÉPÍTHETŐ MIKRO

COLONIAL design, antracit vagy bézs színben, bronz 
színű kezelőgombokkal, 5 + 2 funkció, digitális – analóg 
programóra, gyors előmelegítés, késleltetés, 40 literes sütőtér,  
pizzasütő tálca, gyerkezár, mikro teljesítmény: 1000 W

antracit/bronz  SF4800MAO    515.900 Ft 

bézs/bronz SF4800MPO  389.900 Ft

Javasolt 

fogy. ár

Javasolt 

fogy. ár

COLONIAL DESIGN

ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAPOK

COLONIAL design, antracit vagy bézs színben,  
60 ill. 72 cm, 4 ill. 5 főzőzóna, „Suprema” üvegkerámia 
felület, bronz kezelőgombok, 1 ultragyors és 2 bővíthető  
zóna, CORTINA kezelőgombok antracit és bézs színben 
külön  rendelhetők 

72 cm antracit  P875AO   256.900 Ft 

72 cm bézs  P875PO 235.900 Ft

60 cm antracit  P864AO 225.900 Ft 

60 cm bézs P864PO 159.900 Ft

70 cm 
antracit/bronz  

SRV876AOGH    199.900 Ft 

179.900 Ft 

70 cm 
bézs/bronz 

SRV876POGH  

60 cm 
antracit/bronz  

SRV864AOGH 151.900 Ft

139.900 Ft 

60 cm 
bézs/bronz 

SRV864POGH

GÁZ FŐZŐLAPOK

COLONIAL design, antracit vagy bézs színben,  
60 ill. 70 cm, bronz kezelőgombok,  4 ill. 5 gázégő,  
öntöttvas edénytartó rácsok, elektronikus szikragyújtás,  
biztonsági szelepek, PB gázra is alkalmas

KÜRTŐS FALI PÁRAELSZÍVÓ

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

90 cm antracit/bronz  KS89AOE     397.900 Ft 

90 cm bézs/bronz KS89POE   369.900 Ft

60 cm antracit/bronz  KS59AOE      463.900 Ft 

60 cm bézs/bronz KS59POE   429.900 Ft



Javasolt 

fogy. ár

Javasolt 

fogy. ár

RANGE COOKER GÁZ FŐZŐLAPPAL

RANGE COOKER INDUKCIÓS FŐZŐLAPPAL 

cooker 

bézs
fekete

TR90P9 
TR90BL9

999.900 Ft 

919.900 Ft

hátfal fekete KIT1TR9N 131.900 Ft

119.900 Ft

páraelszívó

fekete KT90BLE 499.900 Ft

bézs KT90PE 379.900 Ft

hátfal fekete KIT1TR9N 131.900 Ft

119.900 Ft

páraelszívó

fekete KT90BLE 499.900 Ft

bézs KT90PE 379.900 Ft

cooker 

bézs
fekete

TR93IP 
TR93IBL

1.578.900 Ft 

1.199.900 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, fekete, fehér  vagy bézs színben, 10 funkció,  
kétféle hőlégkeveréses funkció,  gőztisztítás, 20 automata 
program,  LCD kijelző, 65 literes sütőtér, 4 rétegű üveg ajtó,  
1 db teljesen kihúzható teleszkópos sütősín, kerek pizzakő  
és pizzalapát alaptartozék, A+ energiaosztály

fehér SF6922BPZE1 459.900 Ft 

fekete  SF6922NPZE1   419.900 Ft

bézs SF6922PPZE1 

INDUKCIÓS FŐZŐLAP

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

fekete  SI964NM    342.900 Ft 

fehér SI964BM  319.900 Ft

bézs SI964PM  

VICTORIA DESIGN

SZABADONÁLLÓ HŰTŐ ÉS FAGYASZTÓ

többféle színben, különböző design-családokhoz 
választható fogantyúkkal, az elérhető színekről és fogantyúkról 
érdeklődjön márkakereskedőjénél, total no frost, multizone, 
gyorsfagyasztó funkció, 385+155 liter, A+ energiaosztály

Victoria bézs FQ960P 1.679.900 Ft

Victoria fekete FQ960N 1.549.900 Ft

fekete FQ60N2PE1 919.900 Ft

fényes fehér FQ60B2PE1 869.900 Ft

inox FQ60X2PE1

Cortina bézs FQ60CPO.R 1.679.900 Ft

Cortina antracit FQ60CAO.R 1.549.900 Ft

Colonial bézs FQ60CPO.L

Colonial antracit FQ60CAO.L

A jobb alsó MULTIZONE 
hűtőrekesz hűtőként és 
mélyhűtőként is használható.

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

Javasolt 

fogy. ár

Javasolt 

fogy. ár

50-ES ÉVEK RETRO

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

FAB28
szabadonálló, többféle színben,  
nettó 270 literes űrtartalom  
(223 liter friss élelmiszereknek,  
21 literes hűtőrekesz valamint  
26 literes mélyhűtő rekesz fagyasz-
tott élelmiszerek tárolására), Life  
Plus zóna 0 °C, antibakteriális tároló,  
nyitott ajtó figyelmeztető jelzés,  
38 dB zajszint, A+++ energiaosztály 

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

FAB32
szabadonálló, nettó 331 literes űr- 
tartalom (204 liter friss élelmiszereknek, 
30 literes hűtőrekesz valamint 97 literes 
mélyhűtő rekesz fagyasztott élelmi-
szerek tárolására), Life Plus zóna 0 °C, 
Total No-frost, nyitott ajtó figyelmeztető 
jelzés, funkciók: vakáció, gyors fagyasz-
tás, gyors hűtés, ECO mód, magas 
hőmérsékletre figyelmeztetés, 37 dB 
zajszint, A+++ energiaosztály

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

hűtőszekrény FAB28R... jobbos   579.900 Ft-tól

hűtőszekrény FAB28L... balos 459.900 Ft-tól

Az elérhető színekről rendelés előtt érdeklődjön kereskedőjénél!

hűtő-fagyasztó FAB32R... jobbos   886.900 Ft

hűtő-fagyasztó FAB32L... balos 699.900 Ft

ÚJ ÚJ



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

KIEGÉSZÍTŐK SMF01... 
KONYHAI ROBOTGÉPHEZCITRUSPRÉS

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

Javasolt 

fogy. ár

Javasolt 

fogy. ár

TURMIXGÉPTURMIXGÉP   BLF01CREU bézs

BLF01RDEU piros

BLF01BLEU fekete

BLF01PBEU világoskék

BLF01PGEU világoszöld

BLF01PKEU rózsaszín

BLF01SVEU ezüst

BLF01WHEU fehér

86.900 Ft

77.900 Ft

   

     BGF01 palack 14.900 Ft

   

   

  CJF01CREU bézs

CJF01RDEU piros

CJF01BLEU fekete

CJF01PBEU világoskék

CJF01PGEU világoszöld

CJF01PKEU rózsaszín

CJF01WHEU fehér

51.900 Ft

46.900 Ft

   

   

  72.900 Ft

  33.900 Ft

  33.900 Ft

  HBF02CREU bézs

HBF02BLEU fekete

HBF02PBEU világoskék

HBF02RDEU piros

59.900 Ft

49.900 Ft

   

   

rozsdamentes acél botmixer szár, 700 W-os teljesítmény, 

  HBF02CREU bézs

HBF02BLEU fekete

HBF02PBEU világoskék

HBF02RDEU piros

59.959.9

49.9

   

   

GYÜMÖLCSPRÉS

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

  SJF01CREU bézs

SJF01BLEU fekete

SJF01RDEU piros

SJF01PBEU világoskék

206.900 Ft

189.900 Ft

   

   

GYÜMÖLCSPRÉS

500 ml Tritan® préskamra, 150 W, 1 literes gyűjtőkancsó, 
1,6 literes rosttartály, ULTEMTM préscsiga, állítható 

  SJF01CREU bézs

SJF01BLEU fekete

SJF01RDEU piros

SJF01PBEU világoskék

   

   

MULTIFUNKCIÓS KONYHAI ROBOTGÉPMULTIFUNKCIÓS KONYHAI ROBOTGÉP

  SMF02CREU bézs

SMF02RDEU piros

SMF02BLEU fekete

SMF02PBEU világoskék

SMF02PGEU világoszöld

SMF02PKEU rózsaszín 

SMF02SVEU ezüst

179.900 Ft

169.900 Ft

   

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

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

SMSG01
SMEG szeletelő és daráló 
feltét robotgéphez

SMPC01
SMEG tészta szett 
(3 részes) kiegészítő

SMMG01
SMEG húsdaráló feltét 
robotgéphez

TGÉPHEZ

  

  

ÚJ

Javasolt 

fogy. ár

Javasolt 

fogy. ár

69.900 Ft

59.900 Ft

2 szeletes TSF01...     51.900 Ft

46.900 Ft

4 szeletes TSF02... 61.900 Ft

56.900 Ft

   

2 x 2 szeletes TSF03... 74.900 Ft

69.900 Ft

   

ZSEMLEMELEGÍTŐ ÉS SZENDVICSRÁCS  
TSF01 ÉS TSF02 KENYÉRPIRÍTÓHOZ

2 szeletes

szendvicsrács

zsemlemelegítő

4 szeletes

szendvicsrács

zsemlemelegítő

TSSR01

TSBW01

TSSR02

TSBW02

9.900 Ft

6.900 Ft

14.900 Ft

9.900 Ft

   

   

TSF01 ÉS TSF02 KENYÉRPIRÍTÓHOZ

2 szeletes

szendvicsrács TSSR01

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

KENYÉRPIRÍTÓ

FILTERES KÁVÉFŐZŐ

KÁVÉFŐZŐ

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

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

űrtartalom 1,7 liter, max. teljesítmény 2400 W

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

  ECF01CREU bézs

ECF01RDEU piros

ECF01BLEU fekete

ECF01PBEU világoskék

ECF01PGEU világoszöld 

ECF01PKEU rózsaszín

ECF01WHEU fehér

139.900 Ft

129.900 Ft

   

   

  

DCF0

DCF0

DCF0

DCF0

DCF0

DCF0

DCF0

acél készülékház, 6 fokozat, újramelegítő és olvasztó funkció, 
teljesítmény: TSF01 - 950W, TSF02 - 1500 W

A pontos cikkszámokhoz használja az oldal alján található 
színkódokat (pl. TSF02WHEU – fehér)!

VÍZFORRALÓ

eljesítmény 2400 W

VÍZFORRALÓ
  KLF03...     56.900 Ft

48.900 Ft

állítható vízhőfokkal KLF04... 68.900 Ft

59.900 Ft

   

...CREU ...PGEU ...RDEU ...PBEU

...PKEU ...BLEU ...WHEU

...CREU

...PKEU

...PGEU

...BLEU ...WHEU

...PBEU...RDEU

   

   



HŐLÉGKEVERÉSES SÜTŐ

CLASSIC design, 90 cm széles, 47,5 cm magas, szál- 
csiszolt rozsdamentes acél fekete üveggel, 9 sütőfunkció,  
20 automata program, gőztisztítás, LCD kijelző és két 
vezérlőgomb, időzítő, gyerekzár, gyors előmelegítés,  
ECO light, dupla ventilátor, sütés 4 szinten, 85 literes  
sütőtér, 1 db teljesen kihúzható teleszkópos sütősín,  
A+ energiaosztály

  SFR9390X    613.900 Ft 

  559.900 Ft

  

ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAP

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

SE364TD 169.900 Ft 

114.900 Ft

üvegkerámia PGF32C 165.900 Ft 

149.900 Ft

DOMINO ÜVEGKERÁMIA ÉS GÁZ FŐZŐLAP

INDUKCIÓS FŐZŐLAP

gáz PGF31G-1 173.900 Ft 

159.900 Ft

CLASSIC design, szálcsiszolt rozsdamentes acél keret, 
31 cm széles, ultra-lapos beépítés, 2 acél hatású 
Classic design vezérlőgomb
üvegkerámia főzőlap: 2 Hi-light főzőzóna  
gáz főzőlap: 1 gázégő (5,2 kW-os wok), öntöttvas 
edénytartó, öntöttvas wok támasz mellékelve,  
biztonsági szelep, PB gázra is alkalmas

fekete, 60 cm, munkalapszintű beépítés, slider 
érintőszenzoros vezérlés, 4 Multizone zóna független  
időzítéssel (Ø21 cm), 14 fokozat, Booster (gyors) 
fokozat, maradékhő kijelzés, gyerekzár, teljesítmény: 
7,2 kW, opcionálisan rozsdamentes acél Teppanyaki  
grill lap rendelhető hozzá (cikkszám: TPK) 

lekerekített él SI2M7643B 289.900 Ft 

egyenes él SI2M7643D 229.900 Ft

Javasolt 

fogy. ár

Javasolt 

fogy. ár

CLASSIC DESIGN
Javasolt 

fogy. ár

teljesen integrált, 5 program, 4 hőmérséklet, 60 cm széles,  
12 teríték, „orbital system”, melegvíz csatlakozás lehetséges,  
elektronikus vízlágyító rendszer, szimpla Aquastop,  
49 dB zajszint, A+ energiaosztály (12 liter)

HIGH-TECH MOSÓGÉP

HIGH-TECH SZÁRÍTÓGÉP

MOSOGATÓGÉPMOSOGATÓGÉP

60 cm  STE521   219.900 Ft

189.900 Ft

 

 

WHT814EIN   277.900 Ft

219.900 Ft

 

 

DHT83LIN   388.900 Ft

299.900 Ft

 

 

35.900 Ft

24.900 Ft

60 cm  STL7235L   473.900 Ft

359.900 Ft

 

 

A SMEG konyhai nagygépekre 5 év, kisgépekre 3 év jótállást vállalunk. A kiterjesztett garancia feltétele  
(készüléktípustól függően) a márkaszerviz általi beüzemelés, vagy a regisztráció (ennek hiányában  
a jogszabályban előírt kötelező jótállási idő érvényes). További részletek a jótállási jegyeken.

60 cm széles, előltöltős, 8 kg kapacitás, informatív LCD 
kijelző, „brushless” inverteres motor, 1400 fordulat/perc 
centrifuga, 16 program, 5 mosási hőmérséklet, maradék 
idő kijelzés, késleltetés 1-24 óráig, előmosás, hideg mosás, 
Woolmark Apparel Care program, túlhabzás elleni védelem, 
gyerekzár, A+++ energiaosztály

60 cm széles, előltöltős, 8 kg kapacitás, informatív LCD 
kijelző, hőszivattyús technológia, „brushless” inverteres 
motor, 16 szárítási program, maradék idő kijelzés, késlel-
tetés 1-24 óráig, Woolmark Apparel Care program, pára-
tartalom érzékelő, szárítási idő kiválasztás (10-160 perc), 
vasaláskönnyítő fázis, belső világítás, gyerekzár,  
A+++ energiaosztály

teljesen integrált, 5 + 5 gyors program, 27 perces gyors program,  
6 hőmérséklet, 13 teríték, „Planetarium” mosási rendszer, FlexiDuo  
(3. felső kosár evőeszközöknek), felső kosár magasság beállítás  
3 szinten, Enersave, késleltetés, Flexifit zsanérok, Total Aquastop,  
39 dB zajszint, A+++ energiaosztály

KITSPXL összeépítő keret  
a mosó- és szárítógép 
egymásra rögzítéséhez 
opcionálisan rendelhető.

MOSOGATÓ-, MOSÓ- ÉS SZÁRÍTÓGÉPEK



HŰTŐSZEKRÉNYEK

k
o

m
presszor

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

Kompakt, mégis nagy 
teljesítményű inverteres 
kompresszor

Dual Fan Cooling rendszer  
két 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 hûtôszekrényekre 4 év teljeskörû,  

a kompresszorokra 10 év jótállást vállalunk.  

A kiterjesztett garancia mindkét esetben regisztrációhoz 

kötött. Részletek a jótállási jegyeken.

„Dual Fan Cooling” 
hűtésrendszer két  
önálló ventilátorral

Legmagasabb 

 

Automatikus energiagazdálkodás az Eco Monitoring szenzor segítségével

HITACHI SIDE-BY-SIDE HŰTŐ ÉS FAGYASZTÓ

3 ajtós side-by-side hűtőszekrény két színben, 92 cm széles, nettó 584 literes 
űrtartalom (melyből 212 liter űrtartalmú a fagyasztó rész), Clean technológiával 
felszerelt külön zöldségtároló rész, No Frost, Eco monitoring szenzor, automa-
tikus kijelző aktiválás, érintőszenzoros vezérlés, Dual Fan cooling rendszer,  
VIP – vákuum-szigetelőpanel, LED világítás, Eco Thermo érzékelő,  
„Touch open” és „Slide open” funkcióval ellátott automatikusan nyíló ajtók, 
nano titanium filter, jég- és vízadagoló, 4 literes víztartály filterrel (vízhálózatra  
nem kell csatlakoztatni), automatikus jégkészítő (törtjég vagy jégkocka), 
elegáns palacktartó, energiafogyasztás 310 kWh/év, zajszint 44 dB,  
energiahatékonyság A++

onyx üveg  M700AGPRU4X.DI

   

999.900 Ft

999.900 Ft

 

tükörüveg  M700AGPRU4X.MI   

 

 

k
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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 be- 
kapcsolva, a hűtőszekrény  
letisztult, szép megjelenése jól 
illeszkedik az otthona egyéb 
bútoraihoz, elemeihez.



Extra széles belső tér
A 71 cm széles belső térnek köszön-
hetően egyszerűen tárolhat több, illetve 
nagyobb edényt is.

71cm

HITACHI 4 AJTÓS ALULFAGYASZTÓS HŰTŐSZEKRÉNY

4 ajtós hűtő és fagyasztószekrény, kristály fekete vagy árnyalt-
szürke üveg, alulfagyasztós, 86 cm széles, nettó 587 literes 
űrtartalom (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): 86 x 183,5 x 80,8

kristály fekete üveg  WB730PRU6X.GBK   759.900 Ft

árnyaltszürke üveg  WB730PRU6X.XGR  699.900 Ft

Mágneses 
tömítés

Páratartalmat szabályozó elem
Alumínium panel

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

k
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Érintőszenzoros 
vezérlés
A síküveg vezérlés segítségével  
egyszerűen megváltoztathatja  
a beállításokat, tisztán tartásához 
pedig elegendő áttörölnie az edzett 
üvegből készült panelt.

ezüst üveg   S700GPRU2.GS 719.900 Ft

fekete üveg  S700GPRU2.GBK 659.900 Ft

 HITACHI SIDE-BY-SIDE HŰTŐ ÉS FAGYASZTÓ

2 ajtós side-by-side hűtőszekrény két színben, 92 cm széles,  
60 cm mélység (ajtó nélkül), nettó 589 literes űrtartalom (melyből 
212 liter űrtartalmú a fagyasztó rész), No frost, jég- és vízadagoló, 
automatikus jégkészítő, érintőszenzoros vezérlés, LED világítás, 
Dual Fan cooling rendszer, Eco Thermo szenzor, nano titanium 
filter, energiafogyasztás 347 kWh/év, zajszint 43 dB, 
A++ energiaosztály
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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.

Teszt után  

fekete üveg  W660PRU7.GBK  499.900 Ft

szürke üveg

barna üveg

bézs üveg

fehér üveg

W660PRU7.GGR

W660PRU7.GBW

W660PRU7.GBE

W660PRU7.GPW

449.900 Ft

HITACHI 4 AJTÓS FELÜLFAGYASZTÓS HŰTŐSZEKRÉNY

4 ajtós hűtőszekrény öt 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): 85,5 x 183,5 x 74,5

k
o
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pre
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Elérhető színek:



HITACHI 3 AJTÓS ALULFAGYASZTÓS HŰTŐSZEKRÉNY

HITACHI SZABADONÁLLÓ FELÜLFAGYASZTÓS HŰTŐSZEKRÉNY

3 ajtós alulfagyasztós hűtőszekrény, többféle színben,  
75 cm széles, nettó 429 literes űrtartalom (melyből  
94 liter űrtartalmú a fagyasztó fiók), kétszintes fagyasztó  
fiók, No frost, érintőkijelző, Dual Fan cooling rendszer,  
Eco Thermo szenzor, nano titanium filter, vákuum szigetelő 
panel, Twist Ice jégtároló, különböző üzemmódokkal  
(zöldség, tejtermék/hús) ellátott rekesz, energiafogyasztás 
350 kWh/év, zajszint 42 dB, energiahatékonyság A+
méretek cm-ben (szé x ma x mé) 75 x 178 x 76

2 ajtós hűtő és fagyasztószekrény, felülfagyasztós, fekete 
üveg, 68 cm széles, jobbos zsanér, nettó űrtartalom 407 liter 
(ebből 109 literes űrtartalmú a fagyasztó rész), No Frost,  
LED világítás, Dual Fan cooling rendszer, Eco Thermo  
szenzor, 5.3 liter kapacitású helytakarékos jégkocka tartó,  
szagtalanító szűrő, energiafogyasztás 240 kWh/év,  
zajszint 41 dB, energiahatékonyság A++
méretek cm-ben (szé x ma x mé) 68 x 177 x 72

HITACHI SZABADONÁLLÓ FELÜLFAGYASZHITACHI SZABADONÁLLÓ FELÜLFAGYASZHITACHI SZABADONÁLLÓ FELÜLFAGYASZ

fehér üveg WB550PRU2.GPW 444.900 Ft

fekete üveg WB550PRU2.GBK 399.900 Ft

ezüst üveg WB550PRU2.GS

szürke üveg WB550PRU2.GGR

fekete üveg VG470PRU8.GBK 299.900 Ft

269.900 Ft
ÚJ

ÚJ

Ez a fiókos kialakítású zöldségtároló lehetővé teszi a benne  
tárolt élelmiszerekhez való gyors és könnyű hozzáférést.  
Erős üvegkeretének köszönhetően terhelés alatt is könnyedén 
nyitható, csukható. A tároló rekesz nagy mennyiségű zöldség  
és gyümölcs tárolására akalmas. A fedőlapnak köszönhetően  
a benne lévő zöldségek és gyümölcsök megőrzik frissességüket. 

Intelligens, bővíthető tárolórekesz  
a fiss zöldségek megőrzése érdekében

Keret
Üveg

Erőteljes szagtalanítás
Háromszoros erősségű szűrővel van felszerelve, amely  
7 szagkomponenst1 képes eltávolítani (metántiol, 
ammónia, acetaldehid, trimetil-amin, propanol, hexanál  
és ecetsav), ugyanakkor gátolja a baktériumok aktivitását2.  
Az aktív szén, zeolit és mangán oxid (katalizátor) 
együttesével a szűrő, jelentősen csökkenti  
az időszakosan  megjelenő szagok intenzitását.

*1 A Hitachi által tesztelve.
*2 Tesztelő szervezet: Broken Quality Evaluation Intézet
     Tesztelési eljárás:  film adhéziós eljárás (JISZ2801)
     A vizsgált komponens neve: szűrő
     Sterilizációs eljárás: az oxidációs katalizátor használata a szűrőn
     Vizsgálandó elmélet: baktérium fennakadás a szűrőn
     Teszt ereménye: 24 óra elteltével 99%-ban sterilizálódott kizárólag  a szűrő
     alkalmazásával. A hűtőszekrényben nem volt hatással a környezetre és az élelmiszerekre.
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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

HITACHI SZABADONÁLLÓ ALULFAGYASZTÓS HŰTŐ

2 ajtós szabadonálló hűtő és fagyasztószekrény,  
jobbos zsanér (de márkaszerviz által fordítható ajtónyitás),  
négy színben elérhető, alulfagyasztós, 59,5 cm széles,  
nettó 320 literes űrtartalom (melyből 105 liter űrtartalmú  
a fagyasztó rész), No frost, érintőkijelző, LED világítás,  
Dual Fan cooling rendszer, nano titanium filter, Hybrid  
freezing (gyorsfagyasztás), extra magas fagyasztó rekeszek, 
energiafogyasztás 219 kWh/év, zajszint 41 dB,  
energia-hatékonyság A++
méretek cm-ben (szé x ma x mé): 59,5 x 190 x 65

fekete üveg BG410PRU6X.GBK 349.900 Ft

ezüst üveg BG410PRU6X.GS 289.900 Ft

árnyaltszürke üveg BG410PRU6X.XGR

bézs üveg BG410PRU6X.GBE

fehér üveg BG410PRU6X.GPWÚJ

Középen nyíló 
ajtókialakítás

A középen nyíló kialakítás lehetővé teszi, hogy 
kisebb helyen is elférjen a készülék, illetve  
jobban gátolja a hideg levegő szökését  
a hűtőszekrényből.

ezüst üveg   WB480PRU2.GS  419.900 Ft

fekete üveg  WB480PRU2.GBK 379.900 Ft

HITACHI 3 AJTÓS ALULFAGYASZTÓS HŰTŐSZEKRÉNY

3 ajtós alulfagyasztós hűtőszekrény, többféle  
színben, 68 cm széles, nettó 382 literes űrtartalom 
(melyből 84 liter űrtartalmú a fagyasztó fiók), 
kétszintes fagyasztó fiók, No frost, érintőkijelző, 
Dual Fan cooling rendszer, Eco Thermo szenzor, 
nano titanium filter, vákuum szigetelő panel,  
Twist Ice jégtároló, különböző üzemmódokkal 
(zöldség, tejtermék/hús) ellátott rekesz, energia-
fogyasztás 296 kWh/év, zajszint 41 dB,  
energiahatékonyság A+
méretek cm-ben (szé x ma x mé): 68 x 178 x 79,7
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