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LENYŰGÖZŐ KÖRNYEZET
Elegáns stílus, amely visszakalauzol a múltba. 

A COLONIALE sütőket egyedi design jellemzi, lekerekített vagy szögletes élekkel érhetőek 
el.  A készülékek széles választéka bézs, antracit, fehér, vörösréz, rozsdamentes acél és 
avena színekben, bronz, arany, ezüst és vörösrész kiegészítőkkel rendelhetők.  

SÜTŐK

A teljesen kivehető belső ajtóüveg, valamint a gőztisztító és a pirolitikus 
tisztítófunkciók megkönnyítik a készülék tisztán tartását. 

A design-család hűtői tökéletes kiegészítői a többi Coloniale készüléknek. 
A választékban megtalálható bézs vagy antracit színekben a 70 cm-es 
szabadonálló FA8003 NO-FROST modell, a 90 cm-es SIDE-BY-SIDE 
SBS8003 modell jégkocka-készítővel, valamint a 60 cm-es FA860-as
modell is, amely bronz, ezüst vagy arany kiegészítőkkel is elérhető. 
A választék kiegészült az eredeti 50-es évek Retro design hűtővel, amely 
bézs színben már bronz kiegészítőkkel is elérhető, így egyedi megjelenést 
biztosít a retro konyháknak is. 

Számos hűtő Life Plus 0 ° C frissen tartó rekesszel is rendelkezik, 
amely állandó hőmérsékletet (0 °C – 3 °C) tart, így az ételek
napokig frissen tárolhatók. A frissen tartó rekesz tökéletes hús, 
hal, vagy bármilyen más romlandó étel tárolására. 

Szénszűrővel belső keringetéses üzemmódban vagy 
kivezetve is nagy mértékben mérsékli a főzés során 
keletkező szagokat. 

A Vakáció funkció lehetővé teszi, hogy a hűtő kikapcsolásával a 
fagyasztó bekapcsolt állapotban maradjon. 

A Coloniale cookerek bézs vagy antracit színben, bronz díszítéssel, gáz 
vagy kerámia főzőlappal érhetőek el. A design-család készülékei kiváló 
összhangban vannak egymással, így könnyen kombinálhatók. 

A Smeg Coloniale páraelszívói összhangban készülnek a többi 
készülékkel, stílusban, színben és a kiegészítőkben is tökéletesen 
illenek egymáshoz. A páraelszívók 60, 62 és 90 cm – es
változatokban kaphatók. 

COOKEREK

PÁRAELSZÍVÓK

HŰTŐK

A Coloniale design főzőlapjai között széles választékban megtalálhatók gáz kerámia, 
valamint indukciós készülékek különböző színekben, formákkal és méretekben  (60, 70 és 
90 cm) első vagy oldalsó vezérlőgombokkal. 

A Coloniale főzőlapok sajátos dekoratív jellemvonása a bronz, arany, 
ezüst, vagy vörösréz vezérlőgomb. 

A Smeg új gáz főzőlapjai öntöttvas edénytartó rácsokkal felszereltek, amelyek 
ellenállnak a magas hőmérsékletnek is. Időtállóak, nem színeződnek el. 

A 45 cm magas kompakt készülékek tökéletes megoldások a kis konyhaszekrényekbe, 
minden elvárásnak megfelelnek.

Az elektromos főzőlapok biztonsági rendszere túlmelegedés esetén automatikusan 
lekapcsolja a készüléket.   

A Coloniale design-család kávéfőzői szemes és őrölt kávéval is használhatók, 
valamint az őrlés finomsága is állítható a készülékeken. 

A Smeg egy olasz háztartási készülék gyártó, központja Észak-Olaszországban, Guastallaban található. A Smeg már több mint 60 éve 
tervez készülékeket világhírű tervezőkkel együttműködve. A márka kiváló példa a “Made in Italy” stílus megjelenítésére, amellyel a készülékek 
tökéletesen kombinálják a designt, a minőséget és a minden részletre terjedő figyelmet.  

KOMPAKT KÉSZÜLÉKEK

FŐZŐLAPOK

A Smeg a maximális funkcionalitást a Colonial design-család kompakt készülékeivel fejezi ki. 
A sokszínű funkciókkal ellátott készülékek egymással tökéletesen kombinálhatók, egységes 
formát adva a konyhának. A 45 cm magas kompakt készülékek bézs és antracit színekben, 
különböző változatokban érhetőek el: gőzpároló, mikrohullámú sütő, kávéfőző, valamint 
kombi mikro-sütő. 

A sütőkben található felső védőelem tökéletes megoldás, 
megvédi a készülék felső részeit a lerakódott szennyeződésektől. 
Tisztításkor könnyen eltávolítható, mosogatógépben mosható. 

A sütők zománcozott belső felülete speciális saválló bevonattal 
rendelkezik, amely a zsírok lerakódásának csökkentésével segíti 
a belső tér tisztán tartását.  

SÜTŐ ARANY KIEGÉSZÍTŐKKEL BRONZ KIEGÉSZÍTŐKKEL VÖRÖSRÉZ KIEGÉSZÍTŐKKEL EZÜST KIEGÉSZÍTŐKKEL

Bézs SFP805Р, SF855Р, SF850Р, SF805Р, SF800Р, 
S890PMFR9, SF800GVP

SFP805РО, SF855РО, SFT805РO, SF800PO,  
S890PMRO9, SF800GVPO

SF855РХ

Antracit SFP805А, SF855А, SF805А, SF800А, 
SC800GVA8

SFP805АО, SF855АО, SFT805АО, SF800AO, 
SF800GVAO

SF850АPZ, SF850A

Avena SF850AVO, SF800AVO

Fehér SF800B

Vörösréz SF855RA, SF850RA

Rozsdamentes acél SF855Х, SF850Х

FŐZŐLAP

Bézs SPR896PGH, SPR876PGH, SPR864PGH, 
SR84PGH, P864P-9, P875P

SPR896POGH, SR84POGH, PI764PO, 
P864P-9, P875P

SR804PXG9

Antracit SPR896AGH, SPR876AGH, SPR864AGH, 
SR84AGH, P864A-9, P875A

SPR896AOGH, SR84AOGH, PI764AO, 
P864A-9, P875A

SR804AXG4

Avena SPR876AVOGH, SPR864AVOGH

Fehér SPR876ВGH, SPR864BGH

Vörösréz SPR876RAGH, SPR864RAGH

KÜRTŐS PÁRAELSZÍVÓ

Bézs KSE59P, KSE89P9, KSED95P9, KSED65P9, 
KSE66P9

KSE59PO, KSE89PO9, KSE86PO9, KSED95P9, 
KSED65P9

KA1VP9

Antracit KSE59A, KSE89A2, KSE66A KSE59AO, KSE89AO9, KSE86AO KA1VА2

Vörösréz KSE89RA2

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ 45 CM

Bézs SC845МР-9 SC845МРO9

Antracit SC845MA SC845МAО9

KOMPAKT KOMBI SÜTŐ-MIKRO 45 CM

Bézs S845MCPO9

GŐZPÁROLÓ 45 CM

Bézs SC845VPO9

KÁVÉFŐZŐ 45 CM

Bézs СM845Р-9 СM845Р-9

Antracit CM845А-9 CM845А-9

EDÉNYMELEGÍTŐ FIÓK 14 CM

Bézs CT15P CT15P CT15P

HŰTŐ

Bézs FA8003P, FA8003PS, FA860P+MFC, 
FA860PS+MFC, SBS8003P

FA8003PO, FA8003POS, FA860P+MFCO, 
FA860PS+MFCO, SBS8003PO

FA860P+MFCX, FA860PS+MFCX

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

FA860A+MFCX, FA860AS+MFCX

GÁZ COOKER

Bézs CO68GMP9

Antracit CO68GMA8

ELEKTROMOS COOKER

Bézs CO68CMP9

Antracit CO68CMA8

KIEGÉSZÍTŐK 

GT1T -1
-  1 szintes teljesen kihúzható 
teleszkópos sütősín

GT1P-1
-  1 szintes részlegesen kihúzható 
teleszkópos sütősín

BVG
Üveg tepsi rozsdamentes acél 
ráccsal 60 cm-es sütőkhöz 
használható (fém oldalsó
sínvezetőkkel). Kompakt 
készülékekhez nem használható.

PRTX
Tűzálló kerek pizzakő 
fogantyúkkal. 60 cm-es 
készülékekhez. Kompakt 
készülékekhez nem 
használható.

PPR2
Négyszögletes tűzálló pizzakő 60 
cm-es készülékekhez. Kompakt 
készülékekhez nem használható.
Méretek: 42 x 37,5 x 1,8 cm

PALPZ
Pizza lapát összecsukható 
nyéllel. Méretek: 31,5 х 31,6 
cm (49,5 cm fogantyúval). 

WOKGHU
Öntöttvas WOK támasz. 
Gáz főzőlapokhoz, 
cookerekhez és öntöttvas 
edénytartóval rendelkező 
cookerekhez.



A termékek és a gyártás folyamatos fejlesztése érdekében a Smeg fenntartja a jogot a termékek értesítés nélküli módosítására. A katalógusban lévő információk és képek a nyomtatás pillanatában voltak aktuálisak. 

KSED95P9 

Kürtős páraelszívó, 90 cm, bézs, légszállítás: 535 
m3/ óra, 3 fokozat, csúszókapcsoló, világítás – 2 
lámpa (2 х 20 W), csatlakozócsonk átmérője: 
120 mm, motor teljesítmény: 200 W, zajszint: 50 
dB(A), szénszűrő nem alaptartozék: FLT2 (külön 
rendelhető).

KSE89AO9

Kürtős páraelszívó, 90 cm, antracit, bronz 
Coloniale vezérlőgombok és kiegészítők, 
légszállítás: 766 m3/ óra, 4 fokozat, halogén 
világítás (2 х 20 W), csatlakozócsonk átmérője: 
120 mm, motor teljesítmény: 250 W, zajszint: 48 
dB(A), szénszűrő nem alaptartozék: FLT2 (külön 
rendelhető).

KSE89RA2

Kürtős páraelszívó, 90 cm, vörösréz, vörösréz 
Coloniale vezérlőgombok és kiegészítők, 
légszállítás: 766 m3/ óra, 4 fokozat, halogén 
világítás (2 х 20 W), csatlakozócsonk átmérője: 
120 mm, motor teljesítmény: 250 W, zajszint 48 
dB(A), szénszűrő nem alaptartozék: FLT2 (külön 
rendelhető).

KSE59P

Kürtős páraelszívó, 60 cm, bézs, arany Coloniale 
vezérlőgombok és kiegészítők, légszállítás: 800 
m3/ óra, 4 fokozat,  halogén világítás (2 х 20 
W), csatlakozócsonk átmérője: 150 mm, motor 
teljesítmény: 210 W, zajszint: 51 dB(A), szénszűrő 
nem alaptartozék: FLT6 (külön rendelhető).

KSE66A

Kürtős páraelszívó, 60 cm, antracit, arany 
Coloniale vezérlőgombok és kiegészítők, 
légszállítás: 440 m3/ óra, 3 fokozat, elektronikus 
vezérlés, belső világítás – 2 lámpa (2 х 20 W), 
csatlakozócsonk átmérője: 120 mm, motor 
teljesítmény: 125 W, zajszint 40 dB(A), szénszűrő 
nem alaptartozék, KITD4C (külön rendelhető), 
KITK66D keret a szénszűrőhöz (a szénszűrő első 
rendelésekor).

KA1VP9

Kürtős páraelszívó, 90 cm, bézs, ezüst Coloniale 
vezérlőgombok és kiegészítők, légszállítás: 766 
m3/ óra, 4 fokozat, halogén világítás (2 х 20 
W), csatlakozócsonk átmérője: 120 mm, motor 
teljesítmény: 250 W, zajszint: 48 dB(A), szénszűrő 
nem alaptartozék: FLT2 (külön rendelhető).

ST733TL 

Teljesen beépíthető mosogatógép, 60 cm, 
A+++A energiaosztály, 13 teríték, 10 program, 
5 hőmérséklet, 1/2 töltet, kéttengelyes szórókar, 
kék belső világítás, FlexiDuo 3. evőeszköztartó, 
teljes AcquaStop, AquaTest, EnerSave opció, 
késleltetett indítás (max. 24 óra), QuickTime opció, 
ActiveLight, melegvíz csatlakoztatási lehetőség, 
zajszint 44 dB(A), vízfogyasztás 9 l/ciklus, 
energiafelhasználás: 0,81 kW/ ciklus.

STC75 

Teljesen beépíthető vízszintes mosogatógép, 
60 cm, konyhaszekrénybe építhető, AA 
energiaosztály, 7 teríték, 10 program, 5 
hőmérséklet, kéttengelyes szórókar, teljes 
AcquaStop, AquaTest, késleltetett indítás 
(1-9 óra), melegvíz csatlakoztatási lehetőség, 
zajszint: 45 dB(A), vízfogyasztás 10 l/ ciklus, 
energiafelhasználás: 0,73 kW/ ciklus.

STA6539L2

Teljesen beépíthető mosogatógép, 60 cm, 
A+++A energiaosztály, 13 teríték, 10 program, 
5 hőmérséklet, 1/2 töltet, kéttengelyes szórókar, 
FlexiDuo 3. evőeszköztartó, teljes AcquaStop, 
AquaTest, EnerSave opció, késleltetett 
indítás (max. 24 óra), QuickTime opció, 
ActiveLight, melegvíz csatlakoztatási lehetőség, 
zajszint 39 dB(A), vízfogyasztás 9 l/ ciklus, 
energiafelhasználás: 0,81 kW/ ciklus.

ST324L

Teljesen beépíthető mosogatógép 60 cm, 
A+++A energiaosztály, 13 teríték, 10 program, 
5 hőmérséklet, 1/2 töltet, kéttengelyes szórókar, 
teljes AcquaStop, AquaTest, EnerSave opció, 
késleltetett indítás (max. 24 óra), QuickTime opció, 
ActiveLight, melegvíz csatlakoztatási lehetőség, 
zajszint: 45 dB(A), vízfogyasztás: 8,5 l/ ciklus, 
energiafelhasználás: 0,81 kW/ ciklus.

STA4525

Teljesen beépíthető mosogatógép, 45 cm, 
A++A energiaosztály, 13 teríték, 10 program, 5 
hőmérséklet, mindennapos 1/2 töltet, Swing Wash 
rendszer, teljes AcquaStop, AquaTest, EnerSave 
opció, késleltetett indítás (max. 24 óra), QuickTime 
opció, ActiveLight, melegvíz csatlakoztatási 
lehetőség, zajszint: 44 dB(A), vízfogyasztás 8,5 l/ 
ciklus, energiafelhasználás: 0,81 kW/ ciklus.

STA4503

Teljesen beépíthető mosogatógép, 45 cm, 
AA energiaosztály, 10 teríték, 5 program, 5 
hőmérséklet, mindennapos 1/2 töltet, Swing 
Wash rendszer, teljes AcquaStop, 3-6-9 órás 
késleltetési lehetőség, melegvíz csatlakoztatási 
lehetőség, zajszint 47 dB(A), vízfogyasztás 11 l/ 
ciklus, energiafelhasználás: 0,94 kW/ ciklus.

S890PMRO9

Multifunkciós sütő, bézs, bronz 
vezérlőgombok,  90 x 48 cm, 6 sütő funkció, 
analóg programóra, 80 literes sütőtér, 4 
sütési szint, EverClean zománc, fém oldalsó 
sínvezetők, felső védőelem, belső világítás – 
2 lámpa, forgónyárs-készlet.

SFP805АО

Multifunkciós sütő, antracit, bronz 
vezérlőgombok,  6 sütő funkció, analóg 
programóra, 72 literes sütőtér, 5 sütési szint, 
pirolitikus tisztítás, EverClean zománc, fém 
oldalsó sínvezetők, felső védőelem, belső 
világítás – 1 halogén lámpa. 

SF855RA 

Multifunkciós sütő, vörösréz, vörösréz 
vezérlőgombok, 9 sütő funkció, analóg 
programóra, 72 literes sütőtér, 5 sütési szint, 
gőztisztító funkció, EverClean zománc, fém 
oldalsó sínvezetők, felső védőelem, 2 szintes 
teljesen kihúzható teleszkópos sütősín, belső 
világítás – 2 halogén lámpa.

SF800Р

Multifunkciós sütő, bézs, arany vezérlőgombok, 
6 sütő funkció, analóg programóra, 72 literes 
sütőtér, 5 sütési szint, EverClean zománc, fém 
oldalsó sínvezetők, belső világítás – 1 halogén 
lámpa.

SF805А

Multifunkciós sütő, antracit, arany 
vezérlőgombok, 7 sütő funkció, analóg 
programóra, 72 literes sütőtér, 5 sütési szint, 
gőztisztító funkció, EverClean zománc, fém 
oldalsó sínvezetők, felső védőelem, belső 
világítás – 1 halogén lámpa.

SF855РХ

Multifunkciós sütő, bézs, ezüst vezérlőgombok, 
9 sütő funkció, analóg programóra, 72 literes 
sütőtér, 5 sütési szint, gőztisztító funkció, 
EverClean zománc, fém oldalsó sínvezetők, 
felső védőelem, 2 szintes teljesen kihúzható 
teleszkópos sütősín, belső világítás – 2 halogén 
lámpa.

SPR896POGH

Gáz főzőlap, 90 cm, bézs, bronz vezérlőgombok 
és kiegészítők, 5 gázégő, középső ultra-gyors, 
automata szikragyújtás, biztonsági szelepek, 
öntöttvas edénytartók, zománcozott égősapkák, 
ebből egy nikkelezett.

P875A 

Elektromos főzőlap, 72 cm, antracit, arany 
és bronz vezérlőgombok mellékelve, 5 Hi-
Light főzőzóna, 6 fokozat, főzési fokozat és 
maradékhő kijelzése, túlfűtés elleni védelem, 
névleges energia: 8,6 kW.

SPR876RAGH

Gáz főzőlap, 70 cm, vörösréz vezérlőgombok, 
5 gázégő, 1 Ultra-gyors égő, automata 
szikragyújtás, biztonsági szelepek, öntöttvas 
edénytartók, zománcozott égősapkák, az ultra-
gyors égő nikkelezett.

P864P-9

Elektromos főzőlap, 60 cm, bézs, arany és bronz 
vezérlőgombok mellékelve, 4 Hi-Light főzőzóna, 
9 fokozat, főzési fokozat és maradékhő kijelzése, 
túlfűtés elleni védelem, névleges energia: 6,8 kW.

SPR864AGH

Gáz főzőlap, 60 cm, antracit, arany és bronz 
vezérlőgombok mellékelve, 5 gázégő, ebből 
1 Ultra gyors égő, automata szikragyújtás, 
biztonsági szelepek, öntöttvas edénytartók, 
zománcozott égősapkák, az ultra-gyors égő 
nikkelezett.

SR804PXG9

Gáz főzőlap, 60 cm, bézs, ezüst vezérlőgombok, 
4 gázégő, automata szikragyújtás, biztonsági 
szelepek, öntöttvas edénytartók, zománcozott 
égősapkák.

CO68CMA8

Szabadonálló cooker, 60 cm, antracit, bronz 
díszítés és vezérlőgombok, tárolórekesz lecsukódó 
fronttal, elektromos főzőlap:  4 Hi-Light főzőzóna, 
maradékhő kijelzése, elektromos sütő: 7 sütő 
funkció, gőztisztító funkció, ЕverClean zománc, 
analóg programóra, sütés végét jelző akusztikus 
hangjelzés, automata kikapcsolás, elektronikus 
hőmérséklet szabályozás (40-260 ºС), 5 sütési szint, 
fém oldalsó sínvezetők, felső védőelem, részlegesen 
kihúzható teleszkópos sütősín, belső világítás – 1 
lámpa.

CO68GMP9

Szabadonálló cooker, 60 cm, bézs, bronz díszítés 
és vezérlőgombok, kihúzható alsó tárolórekesz, 
gáz főzőlap: automata szikragyújtás, biztonsági 
szelepek, zománcozott edénytartók, 4 gázégő, 
elektromos sütő: 7 sütő funkció, gőztisztító funkció, 
ЕverClean zománc, analóg programóra, időzítő, 
sütés végét jelző akusztikus hangjelzés, automatikus 
kikapcsolás, elektronikus hőmérséklet vezérlés
(40 – 260°С), 5 sütési szint, fém oldalsó sínvezetők, 
felső védőelem,  belső világítás – 1 lámpa.

PI764PO

Indukciós kerámia főzőlap, 60 cm, bézs, 
bronz Coloniale vezérlőgombok mellékelve,  4 
indukciós főzőzóna, 9 állítható fokozat, fokozat 
és maradékhő kijelzése, automata kikapcsolás, 
túlmelegedés elleni védelem, névleges energia: 
7,2 kW.

SBS8003P

Szabadonálló side-by-side hűtő és fagyasztó 
Magasság: 180 cm, szélesség: 90 cm, 
bézs, bronz kiegészítők, űrtartalom: 606 l, 1 
kompresszor, 2 termosztát, teljesen No-
Frost, jégkocka-készítő (külső vízcsatlakozás 
szükséges), digitális LCD-kijelző, űrtartalom: 
358 l, Frissen tartó rekesz (0°C), üveg polcok, 
fagyasztó űrtartalom: 173 l, zajszint 40 dB(A), 
energiafelhasználás: 461 kW/ év, energiaosztály: 
A+

SBS8003AO  antracit, bronz fogantyúk
SBS8003PO  bézs, bronz fogantyúk

SBS8003AO

Szabadonálló side-by-side hűtő és fagyasztó, 
Magasság: 180 cm, szélesség: 90 cm, 
antracit, bronz kiegészítők, űrtartalom: 606 l, 1 
kompresszor, 2 termosztát, teljesen
No-Frost, jégkocka-készítő (külső vízcsatlakozás 
szükséges), digitális LCD-kijelző, hűtő űrtartalom: 
358 l, frissen tartó rekesz (0°C), üveg polcok, 
fagyasztó űrtartalom: 173 l, zajszint:
40 dB(A), energiafelhasználás: 461 kW/ év,
energiaosztály: A+.

FAB50PO

Szabadonálló hűtő és fagyasztó, Magasság: 
187,5 cm, szélesség: 79,6 cm, bézs, bronz 
kiegészítők, jobb oldali pántokkal, űrtartalom: 
484 l, teljesen No-Frost, elektronikus vezérlés, 
hűtő űrtartalom: 362 l, 2 frissen tartó rekesz 
(0°C), üveg polcok, fagyasztó űrtartalom: 107 l, 
zajszint: 43 dB(A), energiafelhasználás: 419 kW/ 
év,  energiaosztály: A+.

FAB50POS bézs, bronz fogantyú, bal oldali 
pántokkal

S845MCPO9 

Kombinált kompakt mikrohullámú sütő, bézs, 
bronz kiegészítők, 34 literes sütőtér, 3 sütési 
szint, 32 cm átmérőjű forgótányér, 8 sütő 
funkció (4 mikrohullámú funkció); további 
funkciók: kiolvasztás idő és súly alapján, 
elektronikus programozás, 1 LED-kijelző, 
mikrohullámú teljesítmény: 1000 W, belső 
világítás – 1 lámpa .

SC845МAО9

Mikrohullámú sütő, antracit, bronz kiegészítők, 
34 literes sütőtér, 3 sütési szint, 32 cm 
átmérőjű forgótányér, 4 sütő funkció, grill; 
további funkciók: kiolvasztás idő és súly 
alapján, elektronikus programozás, 1 LED-
kijelző, mikrohullámú teljesítmény: 1000 W, 
belső világítás – 1 lámpa.

SC845VPO9

Gőzpároló, bézs, bronz kiegészítők, 34 literes, 
3 sütési szint, 4 sütő funkció; további funkciók: 
felmelegítés, sterilizálás, kiolvasztás, automata 
sütő programok: 5 halhoz, 5 húsokhoz, 5 
zöldségekhez, elektronikus programozás, LED-
kijelző, 1,2 literes víztartály, belső világítás - 1 
lámpa .

CT15P

Edénymelegítő fiók bézs, beszerelhető 45 
cm-es kompakt készülékek alá, 60 cm magas 
szekrénybe építhető, 14 cm magas, időzítő: 0 - 
240 perc, automatikus kikapcsolás, hőmérséklet 
tartomány: 30-75°C, késleltetett indítás (9 óra 
50 perc időtartamig), elektronikus vezérlés, 
fogantyú nélkül (nyomásra nyílik).

PMO800AO9

Dekoratív felnyíló ajtó mikrohullámú 
sütőhöz, antracit, bronz fogantyú, rögzítés 
konyhaszekrényhez, beépítés 39,5 cm magas 
szekrénybe.

PMO800P-9 bézs, arany fogantyú
PMO800B-8 fehér, arany fogantyú
PMO800PO9 bézs, bronz fogantyú
PMO800A-8 antracit, arany fogantyú

PMO66P

Dekoratív felnyíló ajtó mikrohullámú 
sütőhöz, bézs, ezüst fogantyú, rögzítés 
konyhaszekrényhez, beépítés 39,5 cm magas 
szekrénybe.

PMO66А antracit, ezüst fogantyú
PMO66Х rozsdamentes acél, ezüst fogantyú

CM845P-9

Automata kávéfőző, bézs, arany és bronz 
kiegészítők mellékelve, elektronikusan 
programozható időzítő, többnyelvű LCD-kijelző, 
külső cappuccino készítő, beépített kávé daráló, 1,8 
literes víztartály, állítható kávéerősség - 5 fokozat, 
állÍtható őrlés finomság, teleszkópos sínek.

MFCOMFC MFCX

FA860P+MFCO

Szabadonálló hűtő és fagyasztó, Magasság: 
180 cm, szélesség 60 cm, bézs, fogantyú 
külön rendelhető (3 színben), jobb oldali pántok, 
űrtartalom: 328 l, 1 kompresszor, elektronikus 
vezérlés, fagyasztó No-Frost, hűtő űrtartalom: 
229 l, üveg polcok, fagyasztó űrtartalom: 75 l, 
zajszint 41 dB(A), energiafelhasználás: 291 kW/ év, 
energiosztály: A+ 

FA860PS bézs, jobb oldali pánt
FA860А antracit, jobb oldali pánt                                                                 
FA860АS antracit, bal oldali pánt   

FA860A+MFCX

Szabadonálló hűtő és fagyasztó, Magasság: 
180 cm, szélesség: 60 cm, antracit, fogantyúk 
külön rendelhetők (3 színben), űrtartalom: 328 l, 
1 kompresszor, elektronikus vezérlés, fagyasztó 
No-Frost, hűtő űrtartalom: 229 l, üveg polcok, 
fagyasztó űrtartalom: 75 l, zajszint 41 dB(A), 
energiafelhasználás: 291 kW/ év, energiaosztály: 
A+.

FA8003AO 

Szabadonálló hűtő és fagyasztó, Magasság: 190 
cm, szélesség: 70 cm, antracit bronz kiegészítőkkel, 
jobb oldali pánt, űrtartalom: 397 l, 1 kompresszor, 
teljesen No-Frost, hűtő űrtartalom: 264 l, frissen tartó 
rekesz (0°C), üveg polcok, fagyasztó űrtartalom: 82 
l, zajszint 40 dB(A), energiafelhasználás: 327 kW/ év, 
energiaosztály: A+.

FA8003AOS antracit, bronz fogantyúk, bal oldali pánt
FA8003PO bézs, bronz fogantyúk, jobb oldali pánt
FA8003POS bézs, bronz fogantyúk, bal oldali pánt 
FA8003P bézs, bronz fogantyúk, jobb oldali pánt
FA8003PS bézs, bronz fogantyúk, bal oldali pánt

FA8003PO 

Szabadonálló hűtő és fagyasztó,Magasság: 190 
cm, szélesség 70 cm, bézs bronz kiegészítőkkel, 
űrtartalom: 397 l, 1 kompresszor, teljesen No-
Frost, digitális LCD-kijelző, hűtő űrtartalom: 264 l, 
Frissen tartó rekesz (0°C), üveg polcok, fagyasztó 
légszállítás: 84 l, zajszint
40 dB(A), energiafelhasználás: 327 kW/ év, 
energiaosztály: A+.

fogantyú 
készlet, 
arany

fogantyú 
készlet, 
bronz

fogantyú 
készlet, 
ezüst


