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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 forró 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. 

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

www.smeg.hu
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FEDEZD FEL A TELJES SMEG KOLLEKCIÓT A 

www.smeg.hu
OLDALON!
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CORTINA design, bézs vagy antracit színben, bronz  
fogantyúval és díszítőelemekkel, 9+1 sütőfunkció,  
pizza funkció, analóg programóra, 65 literes sütőtér,
1 db teljesen kihúzható teleszkópos sütősín, A energiaosztály,  
kerek, fogantyú nélküli pizzakő alaptartozék

PIROLITIKUS HŐLÉGKEVERÉSES SÜTŐ

antracit/bronz  SFP750AOPZ  666.900 Ft 
bézs/bronz SFP750POPZ 516.900 Ft

BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ

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

bézs/bronz  MP722PO  453.900 Ft 
328.900 Ft

INDUKCIÓS FŐZŐLAP

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

antracit/bronz  SI764AOM   424.900 Ft 
bézs/bronz SI764POM 313.900 Ft

GÁZ FŐZŐLAP

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

antracit/bronz  SR775AO    299.900 Ft 
bézs/bronz SR775PO  214.900 Ft
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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   487.900 Ft 
bézs/bronz SFP805PO 358.900 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    289.900 Ft 
  228.900 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    1 133.900 Ft 
antracit CMS8451A  

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

BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ

antracit/bronz  SF800AO    333.900 Ft 
bézs/bronz SF800PO  239.900 Ft

COLONIAL DESIGN
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ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAP

INDUKCIÓS FŐZŐLAP

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

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

KÜRTŐS FALI PÁRAELSZÍVÓ

754
m3/h

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

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

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

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

90 cm antracit/bronz  KS89AOE     522.900 Ft 
90 cm bézs/bronz KS89POE   471.900 Ft

60 cm antracit/bronz  KS59AOE2      611.900 Ft 
60 cm bézs/bronz KS59POE2   551.900 Ft

60 cm antracit/bronz  P864AO 307.900 Ft 
60 cm bézs/bronz P864PO 213.900 Ft

60 cm bézs  SI2641DP 313.900 Ft 
229.900 Ft

72 cm antracit/bronz  P875AO   349.900 Ft 
72 cm bézs/bronz  P875PO 315.900 Ft

60 cm antracit/bronz  SRV864AOGH 206.900 Ft

60 cm bézs/bronz SRV864POGH 186.900 Ft

70 cm antracit/bronz  
70 cm bézs/bronz

SRV876AOGH    
SRV876POGH

269.900 Ft 
243.900 Ft 

GÁZ FŐZŐLAP

GÁZ FŐZŐLAP

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

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

kiterjesztett garancia). A kiterjesztett garancia feltételei  
és további részletek a honlapon (www.ecorgan.hu).
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GÁZ FŐZŐLAP

GÁZ FŐZŐLAP

RANGE COOKER GÁZ FŐZŐLAPPAL

RANGE COOKER INDUKCIÓS FŐZŐLAPPAL 

cooker 

bézs
fekete

TR90P9 
TR90BL9

1 373.900 Ft 

hátfal fekete KIT1TR9N 178.900 Ft

páraelszívó

fekete KT90BLE 517.900 Ft
bézs KT90PE

hátfal fekete KIT1TR9N 178.900 Ft

páraelszívó

fekete KT90BLE 517.900 Ft
bézs KT90PE

cooker 

bézs
fekete

TR93IP 
TR93IBL

2 154.900 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 359.900 Ft 
fekete  SF6905N1   291.900 Ft
bézs SF6905P1 
inox SF6905X1 

inox SR975XGH 309.900 Ft 
fekete SR975NGH 279.900 Ft
bézs SR975PGH 

inox SR964XGH 247.900 Ft 
fekete SR964NGH 223.900 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    467.900 Ft 
inox SI964XM  421.900 Ft
bézs SI964PM  

MATT FEKETE
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VICTORIA DESIGN
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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

2 069.900 Ft
1 869.900 Ft

antracit
fehér
fekete
inox
narancs 
olívazöld 
piros
sárga

CPF9GPAN 
CPF9GPWH 
CPF9GPBL
CPF9GPX
CPF9GPOR 
CPF9GPOG 
CPF9GPR  
CPF9GPYW

1 533.900 Ft
1 385.900 Ft

antracit
fehér
fekete
inox
narancs 
olívazöld 
piros
sárga

KPF9AN
KPF9WH
KPF9BL  
KPF9X
KPF9OR  
KPF9OG
KPF9RD
KPF9YW

649.900 Ft
586.900 Ft
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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

PORTOFINO DESIGN
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MULTIFUNKCIÓS SÜTŐ

GÁZ FŐZŐLAP

BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ

BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ

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

60 cm SR264X2 209.900 Ft
  149.900 Ft
70 cm SR275X2 219.900 Ft
  167.900 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 319.900 Ft 
fekete üveg SF6400TVN 229.900 Ft
Stopsol ezüst üveg SF6400TVS

FMI420S2 258.900 Ft 
196.900 Ft

FMI320X2 221.900 Ft 
196.900 Ft



Törekszünk arra, hogy a vastag cikkszámmal jelölt termékeket készleten tartsuk. 69

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

  lekerekített él SIH7933B 505.900 Ft 
  456.900 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 233.900 Ft 
143.900 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 389.900 Ft 
lekerekített él SI2M7643B 244.900 Ft
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INDUKCIÓS FŐZŐLAP

fekete üvegkerámia SI4642D  336.900 Ft 
209.900 Ft

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

UNIVERSAL FŐZŐLAPOK
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2 ajtós alulfagyasztós beépíthető hűtőszekrény,  
54 cm széles, nettó 196 literes hűtő és 72 literes fagyasztó 
rész, No Frost, LED világítás, LED kijelző, manuális jég-
készítő, automatikus leolvasztás a hűtőtérben,  
energiahatékonyság F 

készülék mérete cm-ben (szé x ma x mé): 54 x 177,2 x 54,9
beépítési méret (cm-ben): 56+8 x 177,3+6 x min. 55

2 ajtós alulfagyasztós beépíthető hűtőszekrény, 54 cm 
széles, nettó 179 literes hűtő és 63 literes fagyasztó rész, 
No Frost, LED világítás, elektronikus vezérlés, gyors- 
fagyasztás funkció, csúszózsanéros ajtó, fordítható  
ajtónyitás, palacktartó polc, energiahatékonyság E

készülék mérete cm-ben (szé x ma x mé): 54 x 177 x 54,5
beépítési méret (cm-ben): 56+1 x 177+2 x min. 55

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)
méretek cm-ben (szé x ma x mé): 47,2 x 85 x 45

SMEG BEÉPÍTHETŐ  
HŰTŐSZEKRÉNY

DE DIETRICH BEÉPÍTHETŐ  
HŰTŐSZEKRÉNY

EVIDO ICELIFE 121F HŰTŐSZEKRÉNY

84

jobbos C4172F 376.900 Ft
balos C4172FL 339.900 Ft

ÚJ

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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 DRC1775EN 413.900 Ft
  369.900 Ft

 RFF121W.1 79.900 Ft
  68.900 Ft

E

HŰTŐSZEKRÉNYEK
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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   779.900 Ft-tól
hűtőszekrény FAB28L... balos 655.900 Ft-tól

Az elérhető színekről rendelés előtt érdeklődjön kereskedőjénél!

hűtő-fagyasztó FAB32R... jobbos   1 209.900 Ft
hűtő-fagyasztó FAB32L... balos 979.900 Ft
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HŰTŐSZEKRÉNYEK
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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

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

69.900 Ft
62.900 Ft

   
   

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

116.900 Ft
104.900 Ft

   
     BGF01 palack 21.900 Ft

18.900 Ft
   
   

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

286.900 Ft
258.900 Ft

   
   

www.smeg.hu

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

GYÜMÖLCSPRÉS

TURMIXGÉP
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  HBF02CREU bézs
HBF02BLEU fekete
HBF02PBEU világoskék
HBF02RDEU piros
HBF02WHEU fehér

72.900 Ft
65.900 Ft

   
   

ÚJ

Kifutó, a készlet erejéig!
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MULTIFUNKCIÓS KONYHAI ROBOTGÉP

  TSF02CREU bézs
TSF02RDEU piros
TSF02BLEU fekete
TSF02PGEU  világoszöld
TSF02PBEU világoskék
TSF02PKEU rózsaszín
TSF02WHEU fehér
TSF02SSEU  fényes króm

83.900 Ft
75.900 Ft

  TSF03CREU bézs
TSF03RDEU piros
TSF03BLEU fekete
TSF03PGEU  világoszöld
TSF03PBEU világoskék
TSF03PKEU rózsaszín
TSF03WHEU fehér
TSF03SSEU  fényes króm

102.900 Ft
92.900 Ft

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

73.900 Ft
63.900 Ft

   
   

  SMF03CREU bézs
SMF03RDEU piros
SMF03BLEU fekete
SMF03PGEU világoszöld
SMF03GREU palaszürke
SMF03WHEU fehér

286.900 Ft
258.900 Ft

   
   

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 

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

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

  TSF01CREU bézs
TSF01RDEU piros
TSF01BLEU fekete
TSF01PGEU  világoszöld
TSF01PBEU világoskék
TSF01PKEU rózsaszín
TSF01WHEU fehér
TSF01GREU palaszürke
TSF01SSEU  fényes króm

69.900 Ft
62.900 Ft

2 szeletes: 

4 szeletes: 

2 x 2 szeletes: 

KENYÉRPIRÍTÓ

KÉZI MIXER

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

VÍZFORRALÓ
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  SMF02CREU bézs
SMF02RDEU piros
SMF02BLEU fekete
SMF02PBEU világoskék
SMF02PGEU világoszöld
SMF02PKEU rózsaszín 
SMF02SVEU ezüst
SMF02WHEU fehér

256.900 Ft
231.900 Ft
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  72.900 Ft
65.900 Ft

  89.900 Ft
79.900 Ft

KLF03CREU bézs
KLF03RDEU piros
KLF03BLEU fekete
KLF03PBEU világoskék
KLF03PGEU világoszöld
KLF03PKEU rózsaszín
KLF03WHEU fehér
KLF03GREU palaszürke

állítható vízhőfokkal:
KLF04CREU bézs
KLF04RDEU piros
KLF04BLEU fekete
KLF04PBEU világoskék
KLF04PGEU világoszöld
KLF04PKEU rózsaszín
KLF04WHEU fehér
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91.900 Ft
82.900 Ft

FILTERES KÁVÉFŐZŐKÁVÉFŐZŐ

AUTOMATA KÁVÉGÉP

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

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

BCC01 és BCC02 modellek közös tulajdonságai: 
beépített darálóval, szemes kávéval használható,  
1,4 literes víztartály, max. teljesítmény 1350 W,  
1 csésze, 19 bar nyomás, 6 kávétípus, 3 kávé- 
hosszúság, telítettség jelző, állítható kifolyó magasság, 
szálcsiszolt rozsdamentes acél front, matt készülékház, 
BCC02 további tulajdonsága: tejhabosító funkció

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

189.900 Ft
169.900 Ft

   
   

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

89.900 Ft
79.900 Ft

   
   

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

129.900 Ft
116.900 Ft

   
   

www.smeg.hu
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DCF02CREU bézs
DCF02RDEU piros
DCF02BLEU fekete
DCF02PBEU világoskék
DCF02PGEU világoszöld
DCF02WHEU fehér
DCF02SSEU ezüst/króm
DCF02GREU palaszürke
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Tejhabosító funkcióval:

BCC01BLMEU matt fekete 302.900 Ft
BCC01TPMEU matt szürkésbarna 272.900 Ft
BCC01RDMEU matt piros
BCC01WHMEU matt fehér

BCC02BLMEU matt fekete 342.900 Ft
BCC02TPMEU matt szürkésbarna 309.900 Ft
BCC02RDMEU matt piros
BCC02WHMEU matt fehér




