Victoria
Νέα Παραδοσιακή
Σειρά Κουζινών

Έμπνευση στην κουζίνα
Ανακαλύψτε την αγάπη για τη

Η κουζίνα Victoria έχει πλάτος

λεπτομέρεια και το πάθος για την

πολλαπλών λειτουργιών,

110 cm, έχει δύο φούρνους

παράδοση στη νέα κουζίνα Victoria της

ξεχωριστό θάλαμο γκριλ,

Smeg. Μια κουζίνα με τεχνολογία

& 7 φλόγιστρα αερίου.

αιχμής, η οποία θα σας εμπνεύσει να

βολικό συρτάρι αποθήκευσης
Χαρακτηριστικά έχει:

ανακαλύψετε και πάλι παραδοσιακές

• 4 επίπεδα μαγειρέματος σε κάθε
φούρνο και 2 στο θάλαμο γκριλ

συνταγές και θα σας ωθήσει να

• Ψηφιακό ρολόι/προγραμματιστή

δημιουργήσετε τις δικές σας.

• Κομψά & εργονομικά χειριστήρια
- εύχρηστα και για χρήστες με
δυσκολία κινητικότητας στο χέρι

Η κομψή αισθητική, η εξαιρετική
ποιότητα και ο αλάνθαστος σχεδιασμός
είναι τα συστατικά που κάνουν κάθε
συσκευή Smeg απλά μοναδική.

• Τριπλά αφαιρούμενα κρύσταλλα
πόρτας - διατηρούν την πόρτα
δροσερή και διευκολύνουν τον
καθαρισμό
• Σμάλτο Easy Clean
• Προφίλ στη βάση του φούρνου
για το ειδικό εξάρτημα Smeg για
pizza (προαιρετικό)
• Λειτουργία Vapor Clean στους
δύο φούρνους - χρησιμοποιεί
ατμό για να μαλακώσουν οι
καμμένοι λεκέδες
• Αφαιρούμενη οροφή θαλάμου,
για εύκολο καθαρισμό
• Φλόγιστρα Sabaf - για αποδοτική
και οικονομική χρήση
• Βαρέως τύπου βάσεις σκευών
από μαντέμι - δεν σκουριάζουν ή
αποχρωματίζονται
• Διατίθεται σε ρετρό μπεζ ή
στιλπνό μαύρο σμάλτο

Κυρίως Φούρνος (πάνω δεξιά)
7 λειτουργίες. Αερόθερμος
63 λίτρα καθαρά
(68 λίτρα μεικτά)
Πλευρικό άνοιγμα πόρτας
Ψηφιακό ρολόι/προγραμματιστής
4 επίπεδα μαγειρέματος
Τριπλά αφαιρούμενα κρύσταλλα πόρτας
Σύστημα ψύξης αέρα
Σμάλτο Ever Clean
Vapor Clean λειτουργία
Αφαιρούμενη οροφή
Βοηθητικός Φούρνος (κάτω αριστερά)
6 λειτουργίες. Με αέρα
63 λίτρα καθαρά
(68 λίτρα μεικτά)
Πλευρικό άνοιγμα πόρτας
4 επίπεδα μαγειρέματος
Σμάλτο Ever Clean
Τριπλά αφαιρούμενα κρύσταλλα πόρτας
Σύστημα ψύξης αέρα
Φούρνος Grill (επάνω αριστερά)
36 λίτρα καθαρά (41 λίτρα μεικτά)
Κλασικό άνοιγμα πόρτας με εσωτερικά διπλά κρύσταλλα
Μεταβλητή ισχύς γκριλ
2 επίπεδα μαγειρέματος
Αφαιρούμενη οροφή
Γενικά
8,7 kW ονομαστική ισχύς
AA ενεργειακή κλάση
Υ 900 χιλ. χωρίς πλάτη, Π 1100 χιλ., Β 600 χιλ.
Συρτάρι αποθήκευσης (κάτω δεξιά)
Εστία με 7 φλόγιστρα
(με ένα φλόγιστρο υπερταχείας καύσης WOK 4,2
kW)
Βαρέως τύπου από χυτοσίδηρο βάσεις σκευών
Βαλβίδες ασφαλείας
Μετατρέπεται για χρήση με υγραέριο
Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται
Teppanyaki πλάκα ψησίματος, Ταψιά για ψήσιμο,
Χρωμιωμένα ράφια, τηλεσκοπικοί βραχίονες
Προαιρετικός εξοπλισμός
Τηλεσκοπικοί βραχίονες
Πυρίμαχη πέτρα για pizza με λαβές
Ανοξείδωτο φτυάρι για pizza με πτυσσόμενη λαβή
Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για
περισσότερες λεπτομέρειες: www.petco.gr
Για περισσότερες πληροφορίες:
Μαρούσι: 210-6837400
Γλυφάδα: 210-9609290
Θεσ/νίκη: 2310-448272

