


SMEG is een acroniem voor

SMALTERIE - METALLURGICHE - EMILIANE - GUASTALLA

hetgeen betekent: “Metaal- en Emailleerfabriek in Guastalla, 

regio Emilia Romagna”

SMEG filosofie 

SMEG ontwikkelt o.a. design 

keukenapparatuur die is ontstaan uit 

de samenwerking met architecten van 

internationale faam.

Het is de perfecte expressie van 

“Made in Italy”, die stijl en kwaliteit 

samenbrengt in producten die ontwikkeld 

worden met aandacht voor het kleinste detail.

SMEG is design & technologie.
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SMEG Service & Garantie:

7 jaar garantie  

SMEG geeft standaard 2 jaar garantie op 

haar apparatuur. SMEG staat voor kwaliteit, 

indien zich desondanks een probleem 

voordoet, kunt u rekenen op een professionele 

serviceafdeling

Bij aankoop van 4 of meer SMEG apparaten 

voorzien van een Esclusiva logo  (m.u.v. 

kranen, spoelbakken, accessoires en SMEG 

klein huishoudelijk) in één aankoop bieden wij 

u een gratis verlenging van de garantieperiode 

van 2 naar 7 jaar. In deze verlenging zijn 

onderdelen, arbeidsloon en voorrijkosten 

inbegrepen. Na het tweede jaar worden 

bij een reparatiebezoek uitsluitend de op 

dat moment geldende administratiekosten in 

rekening gebracht.

Kijk voor meer informatie over de 7 jaar 

garantie op smeg.nl/7-jaar-garantie

De wijnklimaatkasten zijn voorzien van een 

dubbel energielabel. Vanaf maart 2021 wordt 

het energielabel omgezet van A-G en zal de 

klassering met de + vervallen.

HOBD682R1
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DOLCE STIL NOVO

LINEA

HOOGWAARDIG DESIGN

Het SMEG ESCLUSIVA assortiment in deze brochure is verkrijgbaar bij geselecteerde keukenspeciaalzaken. 
Het betreft een zeer uitgebreide selectie hoogwaardige producten, die in diverse stijlen beschikbaar zijn. De 
esthetische lijnen onderscheiden zich door de combinatie van design en functionaliteit.

De door SMEG Nederland geselecteerde ESCLUSIVA speciaalzaken beschikken over ervaren adviseurs, waarbij 
een goed advies hoog in het vaandel staat. Naast deskundig advies, kan de ESCLUSIVA speciaalzaak de 
apparatuur op vakkundige wijze installeren. Op smeg.nl staan de door SMEG geselecteerde ESCLUSIVA dealers. 
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VAATWASSERS
OVERIGE  
ACCESSOIRESAFZUIGKAPPEN

KOOKPLATEN
KOELKASTEN EN 
VRIEZERS
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DE VEELZIJDIGHEID VAN “MADE IN ITALY”

LINEADOLCE STIL NOVO

De SMEG ovens zijn ontwikkeld en vervaardigd in Italïe, het land dat gewaardeerd wordt voor haar culinaire 
specialiteiten en technische know-how. Avant-gardistische technologie, strakke esthetiek en hoogwaardige 
materialen staan aan de basis van de ontwerpen van SMEG die het bedrijf wereldwijd beroemd  
hebben gemaakt. 

VERSCHILLENDE FORMATEN, KLEUREN EN MATERIALEN

COMPACTE OVEN 45 CM

MULTIFUNCTIONELE OVEN 60 CM 

MULTIFUNCTIONELE OVEN 90 CM

Er zijn verschillende ovenmaten beschikbaar van 45 cm tot 90 cm.

CLASSICI
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GET CONNECTED

SMEG heeft nieuwe functies geïntroduceerd zoals Wifi connectie en kerntemperatuurmeter. Deze nieuwe 
tools zijn onmisbaar en bieden hulp in de drukke levensstijl van vandaag. De mogelijkheid om uw oven op 
afstand en nauwkeurig te bedienen maakt het leven eenvoudiger, zodat u het beste uit het apparaat kunt 
halen.

Smart cooking bestaat uit 
100 automatische recepten. 
Selecteer in het menu het 
gerecht dat u wilt bereiden, 
voer het gewicht in en 
de oven doet de rest. Dit 
resulteert in een perfect 
bereid gerecht. 

Met de SMEGConnect App is het mogelijk om via de 
smartphone of tablet op elk gewenst moment, waar u ook bent 
programma’s, instellingen en het in- of uitschakelen van de 
SMEG huishoudelijke apparaten te regelen. De app biedt ook 
een receptenboek met voorgestelde recepten voor ingrediënten 
die u beschikbaar heeft. U kunt ook uw eigen gepersonaliseerde 
receptenboek maken, waarbij uw favoriete gerechten met 
ingrediënten, bereidingsstappen en kookparameters opslaat, 
zodat de oven al is ingesteld voor het koken. 

NIEUWE OVEN DISPLAYS

Het oven assortiment is vernieuwd met een aantal nieuwe displays, die nu beschikbaar zijn. Extra brede, 
full colour displays en een geavanceerde VIVOscreen MAX display.

KERNTEMPERATUURMETER

De meeste ovens zijn voorzien van kerntemperatuurmeters 
om keer op keer de perfecte kookresultaten te garanderen. 
De kerntemperatuur van het voedsel wordt gemeten via een 
sensor die zich aan het einde van de meter bevindt. Door de 
temperatuursonde in het dikste deel van het vlees te steken (botten 
of vet te vermijden), kunnen verschillende stukken en maten vlees 
tot in de perfectie worden gekookt. Dit geeft u niet alleen de 
volledige controle over het koken, maar ook over de smaak en 
de sappigheid van de gerechten.

SMEG CONNECT

Met de SMEGConnect App kunt u verbinding maken via 
Facebook wanneer u een gerecht wilt delen. Of u kunt 
WhatsApp en e-mail gebruiken om uw boodschappenlijst te 
delen, zodat uw vrienden en familie alle ingrediënten zien die 
nodig zijn voor de gewenste maaltijd. 

SOCIAL SHARING

De geschiedenisfunctie her-
innert zich de laatste gerech-
ten die u heeft gekookt. Dit 
maakt een snelle selectie en 
koken van ‘ga naar’ maaltij-
den mogelijk.

H a n d i g e  p o p - u p 
meldingen verschijnen 
wanneer een item 3 op 
het display 3 seconden 
wordt ingedrukt. 

Met Multi-step cooking kunnen er maximaal 
3 fasen binnen hetzelfde kookproces worden 
ingesteld, terwijl de menu-timer maximaal 3 timers 
biedt die onafhankelijk zijn van het kookproces. 

SMEG presenteert een gloednieuw full colour, touch control VIVOscreen MAX 6,3”. De nieuwste displays 
hebben volledig nieuwe afbeeldingen, nieuwe functies en een beter gebruiksgemak. De breedte van het 
scherm zorgt ervoor dat meer informatie kan worden weergegeven en is makkelijker leesbaar dankzij meer 
intuïtieve namen voor kookfuncties en nieuwe pictogrammen met felle kleuren en grafische effecten. 

Andere functies zijn onder meer 
het helpen van het sneller rijzen 
van het deeg, het opwarmen 
en warmhouden van borden, 
zodat u voorgekookte gerech-
ten kunt opwarmen en gerech-
ten op kamertemperatuur kunt 
houden, totdat het klaar is om 
opgediend te worden.

Met Mijn recepten kunt 
u tot 64 van uw favo-
riete gerechten in het 
geheugen van de oven 
bewaren. De kookfunc-
tie, temperatuur, tijd en 
uw naam worden aan 
het gerecht opgesla-
gen, waardoor de oven 
snel en eenvoudig voor 
iedereen te gebruiken is.

De kookfuncties symbolen zijn duidelijk en 
makkelijk te begrijpen, zodat u de juiste functie 
kiest voor het juiste gerecht.

DISPLAY
LCD
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VEILIGHEID ALS PRIORITEIT

TELESCOPISCHE GELEIDERS
Innovatieve telescopische 
geleiders, gemakkelijk te 
monteren en te verwijderen, 
maken het mogelijk om de 
vangschalen en roosters 
geheel of gedeeltelijk uit te 
schuiven. Deze oplossing 
garandeert absolute veiligheid 
tijdens het controleren en 
uitnemen van ovengerechten. 

KINDERBEVEILIGING
Dive r se  appara ten  van 
SMEG zijn voorzien van 
kinderbeveiliging, waarbij de 
bedieningsknoppen worden 
geb lo k kee rd .  H ie rdoo r 
wordt absolute veiligheid 
gegarandeerd. 

KOUDE DEUR
SMEG gebruikt een uitste-
kend verkoelingssysteem voor 
al haar ovens. Vele modellen 
beschikken over een scha-
kelaar waardoor de oven 
automatisch uitgaat wanneer 
de deur wordt geopend. 
Warmteverlies wordt op deze 
manier gereduceerd. 

MANTELKOELING
Een innovatief geforceerd 
inwendig koelsysteem garan-
deert een gecontroleerde 
temperatuur van de ovendeur 
gedurende het bakken. Dit 
systeem beschermt de direc-
te omgeving van de oven en 
voorkomt oververhitting. 

SOFT CLOSE SYSTEEM
Het Sof t Close systeem, 
dat aangebracht is op de 
scharnieren, zorgt ervoor dat 
de ovendeur in alle gevallen 
zacht en geluidloos sluit. 

EENVOUDIG SCHOON TE MAKEN

VAPOR CLEAN 
De Vapor Clean functie 
vereenvoudigt het reini-
gen van de oven. Op de 
bodem van de binnenkant 
van de oven bevindt zich 
een speciale Vapor Clean 
cirkel. Wanneer hier water 
in wordt gedaan en het 
Vapor Clean programma 
wordt geselecteerd, zal de 
oven het water omzetten in 
stoom waardoor het vuil in 
de oven wordt losgestoomd. 

EVER CLEAN EMAILLE
De binnenkant van de oven 
is bedekt met Ever Clean 
emaille wat ervoor zorgt dat 
het vuil en vet niet kan hech-
ten aan de wanden wat het 
schoonmaken van de wan-
den vergemakkelijkt.

KANTELBARE GRILL 
De grill is eenvoudig te ver-
schuiven zodat u met gemak 
het bovenste gedeelte van 
de oven kan schoonmaken. 

UITNEEMBAAR GLAS
De ovendeur heeft een glad-
de, geheel glazen opper-
vlak zonder schroeven, 
waardoor deze eenvoudig 
schoon te maken is. Het 
glas aan de binnenzijde 
van de deur is eenvoudig uit 
te nemen voor een grondige 
reiniging. 

PYROLYSE
Deze automatische reinigings-
functie maakt het gebruik van 
schoonmaakmiddelen in de 
oven overbodig. Pyrolyse is 
een thermisch proces waarbij 
de temperatuur oploopt tot 
500ºC en daardoor in staat is 
vuil en vet in de oven te ver-
branden.
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Betere verlichting, gepositio-
neerd aan de zijkant, verbe-
tert de zichtbaarheid in de 
oven.

COMBI-MAGNETRON COMPACTE COMBI-STOOMOVEN 

Compacte combi-stoomovens bieden verschillende kookoplossingen in één apparaat voor een optimale 
flexibiliteit en gebruikscomfort. Het stoomniveau kan worden aangepast van 20% naar 75% voor malse of 
sappige gerechten maar even krokant door de traditionele ovenfunctie. 

De compacte oven met magnetronfunctie van SMEG is verkrijgbaar in diverse stijlen, zodat de verschillende 
apparaten uit deze lijnen onderling perfect gecombineerd kunnen worden. Dit creëert eenheid in de keuken. 

OPWARMFUNCTIE
Met deze functie kunnen voorgekookte 
gerechten opgewarmd worden, zonder 
dat het voedsel te droog of te hard 
wordt, omdat het werkt door de juiste 
hoeveelheid vocht in te brengen.

INNOVATIEF WATVERVULSYSTEEM
Het water in een stoomoven wordt 
aangezogen via een flexibele buis, die 
in de holte verdwijnt wanneer deze niet 
wordt gebruikt. Dit discrete systeem heeft 
geen invloed op de ovenruimte of the 
esthethiek van de binnen of buitenkant 
van de oven. wat betekent dat de 
SMEG combi-stoomoven een van de 
grootste compacte ovenruimtes heeft.

GLAZEN DEUR
De binnenkant van de 
ovendeur is geheel van 
glas, wat het reinigen 
zeer eenvoudig maakt. 
Afhankelijk van het model, 
bestaat de ovendeur uit drie 
of viervoudig glas. 

KRACHTIG EN SNEL 
Dankzij het efficiënte vermo-
gen van 1000 W van de 
ovens met magnetronfunctie 
vermindert de kooktijd aan-
zienlijk waardoor gerechten 
snel op tafel staan. 

KANTELBARE GRILL

De gr i l l  i s  eenvoud ig 
te verschuiven zodat u 
met gemak het bovenste 
gedeelte van de oven kan 
schoonmaken. 

STEAM ASSIST
Het Steam Assist systeem biedt 5 kookfuncties 
met stoomondersteuning en 3 stoomniveaus. 
Er worden stoominpulsen tijdens de bereiden 
toegevoegd. Er kan maximaal 160 ml water 
worden toegevoegd.

STOOM + HETE LUCHT
De stoomfunctie wordt gecombineerd met de 
hetelucht functie, waarbij de warmte afkomstig 
is van het convex-element in de ventilator. De 
combinatie stoom en hetelucht zorgt ervoor dat 
het voedsel niet uitdroogt, maar toch een mooie 
goudbruine kleur krijgt.

VOORDELEN VAN KOKEN MET STOOM
De kwal i te i t  van versch i l lende soor ten 
voedingsmiddelen zoals vis, rijst, groenten, 
pasta’s en stoofschotels wordt gewaarborgd door 
het koken met stoom. 

Steam Assist ovens zijn perfect voor het 
produceren van sappige en krokante resultaten 
van zeevruchten, pizza, cake en gegratineerde 
gerechten. Brood kan ook worden geproduceerd 
volgens een professionele bakkerij standaard. 

VITALITY SYSTEM - SOUS-VIDE KOKEN
Zodra het voedsel in een SMEG VBAG is 
gevacumeerd en in een oven met stoom is 
geplaatst, kan de sous-vide bereiding beginnen 
met de optie voor 100% stoom. Dit proces 
stelt u in staat om de aroma’s, sappen en 
voedingsstoffen van de ingrediënten, consistentie 
en de smaak te behouden die onmogelijk te 
bereiken zijn met de traditionele kookmethodes.
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Met de au tomat i sche 
cappuccinofunctie kan 
een perfecte cappuccino 
gemaakt worden met een 
fijne melkschuimlaag, voor 
een optimaal I taliaans 
resultaat. 

Zowel gemalen koffie als verse koffiebonen (met een instelbare 
maalfunctie) kunnen gebruikt worden. De percolator is in hoogte 
instelbaar waardoor u verschillende koppen kunt gebruiken en 
eveneens twee koppen tegelijkertijd kunt zetten. 

KOFFIEMACHINES

De SMEG koffiemachines maken uw keuken compleet en bieden u de mogelijkheid om op professionele 
wijze koffie en cappuccino te maken. 
Het pompdruksysteem van 15 bar zorgt ervoor dat het maximum aan aroma’s uit de koffiebonen wordt 
geperst en het doorlopen van de koffie bevorderd wordt, waardoor er een heerlijk crèmelaag ontstaat voor 
een voortreffelijke kop koffie. 

Bij elke in- en uitschakeling spoelt de 
machine zich automatisch met water 
om optimale reiniging en prestaties te 
verzekeren.

KOKEN OP MAAT

WARMHOUDLADE 
De warmhoudlade laat 
warme lucht circuleren om 
borden snel en gelijkmatig 
op te warmen. De onderkant 
van de lade is voorzien 
van een anti-slipmat om 
verschuiving te voorkomen. 

Apparaten uit eenzelfde lijn zijn perfect met elkaar te combineren om zo de ideale invulling op basis van
uw persoonlijke behoeften samen te stellen. Het resultaat is een mooie en tijdloze keuken, voorzien van
uitstekende technologie.

Het nieuwe colour TFT full touch display geeft de personalisatie van maximaal 
13 verschillende drankjes weer. U kunt de aroma en hoeveelheid aanpassen 
en zelfs 6 gepersonaliseerde gebruiksprofielen creëren. 

De koff iemachine beschikt over 3 programmeerbare 
waterhoeveelheden: Espresso, Normaal of Large. Ook zijn er 
verschillende koffiesterkte niveaus. Extra light, Light, Medium, 
Strong en Extra strong.

SOMMELIERLADE
De sommelierlade bevat 
alle essentiële middelen 
die een wijnkenner nodig 
hee f t ,  waaronder  een 
kurkentrekker, thermometer 
en trechter.
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BLAST CHILLERS

VACUÜMSENSOR
Deze sensor verzekert dat het 
maximale vacuüm wordt bereikt, 
in overeenstemming met het 
ingestelde niveau. Als deze 
waarde niet wordt bereikt, wordt 
de zak niet afgesloten. SMEG 
vacumeerladen zijn in staat om 
te verpakken met een vacuüm van 
maar liefst 99,9%.

OPTIONELE EXTRA’S 
Vacumeerzakken voor het conserveren en sous-vide koken van voedsel zijn standaard inbegrepen. 
Wij verkopen ook plastic containers en zakkensets.

CHEF-FUNCTIE
Via deze functie versnelt u bepaalde 
processen die normaal gesproken lang 
zouden duren, zoals het marineren van 
vlees in likeuren, water, alcoholische 
dranken of bouillons. De functie masseert 
de vezels van het voedsel, zodat het alle 
oliën en/of aroma’s absorbeert voor een 
overheerlijk resultaat.

SMEG vacumeerlades zijn perfect voor sous-vide koken, het langer bewaren van producten en zelfs het 
opnieuw sealen van verpakkingen. Ze zijn essentieel voor elke kundige kok.

Deze apparaten vindt u meestal terug in professionele keukens. Blast chillers werken in combinatie met 
een vacumeerlade om gezonder voedsel van hogere kwaliteit met meer creatieve mogelijkheden voor 
maaltijden van professionele kwaliteit te produceren.

VACUMEERLADE
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INNOVATIEF CONSERVEREN
Een vacumeerlade is bedoeld voor het con-
serveren van vers voedsel om het in de diep-
vries, koelkast of bijkeuken te bewaren. De 
ingrediënten worden in een luchtdichte plastic 
zak of container verpakt. Vervolgens worden 
de zuurstof en de lucht hieruit onttrokken. Het 
voedsel is beschermd tegen stof en bacteriën 
en de condities zijn perfect voor een lange 
houdbaarheid. Zelfs vloeistoffen kunnen vacu-
um worden verpakt! In deze gesealde omge-
ving blijven voedingsstoffen en aroma’s per-
fect bewaard. Het eten smaakt net zo lekker 
als wanneer het van verse ingrediënten zou 
zijn bereid.

Vacuümverpakt voedsel blijft op kamertempe-
ratuur of in de koelkast gemiddeld vier maal 
langer goed. Als u het voedsel bevriest, wor-
den bacteriën geëlimineerd en kan het maan-
den worden bewaard. Het behoudt al zijn 
aroma’s en consistentie, alsof het zojuist vers 
is bereid!

NAUWKEURIG CONSERVEREN 
Een blast chiller is een uniek huishoudelijk apparaat met twee hoofdfuncties: vriezen en koelen. Hij kan echter ook verwarmen. Koel voedsel direct na 
het koken, programmeer drie specifieke fasen voor het rijzen van deeg, koel in rap tempo dranken, verwarm voedsel op lage temperaturen of houd het 
op een bepaalde temperatuur. Een blast chiller biedt legio voordelen, waaronder een beter beheer van uw tijd, aangezien u maaltijden koopt, kookt en 
plant wanneer u wilt. Bespaar ruimte in de koelkast, verminder voedselverspilling en bewaar en consumeer het beste voedsel van het seizoen. Geniet 
het hele jaar door van verse en smakelijke groenten en fruit, zelfs buiten het seizoen!

In een standaard diepvries duurt het 24 uur om 3 kg vers voedsel tot de kern te bevriezen. Tijdens dit proces worden bepaalde eigenschappen van het 
voedsel afgebroken, waarbij de structuur wordt vernietigd en er macrokristalvorming optreedt. Met een blast chiller duurt het slechts 4,5 uur om dezelfde 
hoeveelheid vers voedsel tot de kern te bevriezen. Er treedt alleen microkristalvorming op, zodat de kwaliteit van het voedsel in tact blijft. Via blast chilling 
kunt u uw voedsel snel en veilig tot een bepaalde temperatuur laten afkoelen. Dit verlengt de levensduur van het voedsel, zonder dat dit ten koste gaat 
van de smaak of de voedingswaarde. Vers voedsel dat in een blast chiller wordt bevroren hoeft niet te worden ontdooid. U kunt het zeer handig uit de 
vriezer halen en rechtstreeks in de oven doen. De bakplaten en roosters van de blast chillers en ovens van SMEG zijn onderling uitwisselbaar. 

SOUS-VIDE KOKEN
U kunt specifieke zakken gebruiken voor 
zowel het bewaren van voedsel als voor 
sous-vide koken op lage temperaturen. 
Plaats het verpakte voedsel in een van onze 
stoomovens van 45 cm en kies voor de optie 
100% stoom. Nu kookt u sous-vide. Dankzij 
dit proces behoudt u de aroma’s, sappen, 
voedingsstoffen van ingrediënten, consistentie 
en smaak, wat onmogelijk is via traditionele 
kooktechnieken.

KOELING VAN DRANKEN EN 
TEMPERATUURBEHOUD

Het is ook mogelijk om snel flessen 
te koelen (1°C per minuut), zodat 
u kunt genieten van wijn en drank-
jes met een optimale temperatuur. 
Ook kunt u voedsel op een ver-
eiste temperatuur houden voordat 
u het serveert, zoals toetjes en ijs. 
Het ovenrooster in het apparaat is 
dubbelzijdig: hij bevat een vlakke 
zijde voor voedsel en een golven-
de zijde die speciaal is ontworpen 
voor flessen (tot negen standaar-
dafmetingen of vier grote).

KLAAR OM TE ETEN 
SMEG blast chillers zijn extreem 
veelzijdig en bieden een scala 
aan verwarmingsfuncties. Door 
deze functie te selecteren houdt de 
blast chiller gekookte maaltijden 
de hele dag op koelkasttempera-
tuur. Op een vooraf ingesteld tijd-
stip warmt het ze op, zodat u van 
een warm diner kunt genieten dat 
klaar is wanneer u thuiskomt!

 RIJZEN VAN DEEG 
Door het deeg gedurende de juis-
te tijd op de juiste temperatuur te 
houden, zonder plotselinge veran-
deringen in de luchtvochtigheid, 
worden de perfecte rijscondities 
gecreëerd. Voor een zeer precies 
en professioneel resultaat kunt u dit 
in drie fasen configureren.

ONTDOOIEN 
Ontdooi voedsel snel en gelijkma-
tig, zonder dat het voedsel gedeel-
telijk wordt gekookt en de kwaliteit 
vermindert. 

KOKEN OP LAGE TEMPERATUUR 
Kook gerechten op een constante 
lage temperatuur, lager dan tradi-
tionele beschikbare kooktemperatu-
ren, met mals en sappig vlees als 
resultaat.
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AANDACHT VOOR DETAIL

BLADE FLAME BURNERS
De gepatenteerde kookplaten 
met Blade Flame Burners zijn 
het toppunt van efficiëntie. 
Deze branders produceren 
een ring van vuur die lood-
recht op de pan is gericht, 
waardoor er een maximale 
opbrengst van hitte ontstaat. 
Deze innovatieve kookplaten 
zijn tot wel 20% efficiënter ten 
opzichte van kookplaten met 
standaard branders.

ARTIST PAN STANDS
De bijzondere PVL- en PXL- kookplaten, beschikbaar in 60, 75 en 100 cm, zijn voorzien van de nieuwste energie-efficiënte en zuinige Flame Blade 
burners en beschikken over moderne rvs pannendragers met titanium coating. Deze kookplaten kunnen tevens gepersonaliseerd worden door middel 
van de optionele pannendragersets in de vorm van vogels, fruit, bladeren of insecten. Zo kan een speelse twist worden gegeven aan deze unieke 
kookplaten.

KOOKPLAAT MET GEÏNTEGREERDE AFZUIGING

INNOVATIE
De nieuwe kookplaat met geïntegreerde
afzuiging is minimalisme in zijn puurste
vorm. In het midden van de kookplaat zit
een krachtige geïntegreerde afzuiging
die in geuren filtert en verwijderd. Het
elegante en functionele gietijzeren
rooster dat het afzuigsysteem bedekt,
zorgt ervoor dat het hele oppervlak
er volledig naadloos uitziet: pannen
kunnen zonder obstakels over de
kookplaat worden verplaatst. Dankzij
de intuïtieve sliders kunt u met een
simpele aanraking het vermogensniveau
kiezen en de temperatuur instellen,
zodat u met grotere precisie kunt koken.

De kookdampen worden afgezogen
door uiterst efficiënt, hoogwaardige
vetfilters (vaatwasserbestendig). Met
mogelijkheid voor externe afvoer of
recirculatie filtering met behulp van
koolstoffilters.

Met de kookplaat met geïntegreerde afzuiging is overkoken 
geen probleem, dankzij de vochtbestendige motor & twee 
vloeistof reservoirs. Dit reservoir bestaat uit een kleine tank in 
de afzuigkap zelf, wat handig is als water of andere vloeistof-
fen tijdens het koken overlopen. Het is gemakkelijk schoon te 
maken en beschermt de meest delicate delen van het apparaat 
zodat het de functionaliteit behoudt.

AUTO-VENT
De Auto-Vent functie verbindt 
d.m.v. infrarood de kookplaat en 
afzuigkap met elkaar. De snelheid 
van de afzuigkap wordt automa-
tisch bepaald op basis van de 
instelling en temperatuur van de 
kookplaat.

VRIJHEID EN FLEXIBILITEIT
Kook voor het raam, onder een hellend dak of kies voor een kookeiland: de mogelijkheden zijn eindeloos. 
Door uw keuken te ontdoen van een grote afzuigkap, bespaart u ruimte voor meer kastjes en creëert u een 
naadloos en minimalistisch design.

MULTIZONE
De MultiZone i s een rechthoekige 
zone van 40x23 cm die d.m.v. 
een specifieke Touch Control kan 
worden geselecteerd en bediend. 
De Mu l t iZonezone bes taa t 
uit 2 zones die zowel samen 
als separaat kunnen worden 
bediend.  Hie rdoor  worden 
de kookmogelijkheden en het 
kookgemak nog groter.

De kookplaten van SMEG zijn ontworpen om het gebruiksgemak te optimaliseren en het kookcomfort te 
vergroten. Dolce Stil Novo is een perfecte combinatie van stijl en verfijning.
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KOKEN OP GAS

VEILIGHEIDSKLEPPEN
Alle branders van SMEG 
zijn voorzien van thermo-
beveiliging. Mocht de vlam 
onverwacht uitgaan dan 
zorgt de snelle thermokop-
pel ervoor dat de gastoe-
voer geblokkeerd wordt, 
ongeacht de stand van de 
bedieningsknop. Daarnaast 
zijn alle gaskookplaten van 
SMEG voorzien van elektro-
nische vonkontsteking.

MULTIFUNCTIONEEL

HOOG VERMOGEN 
Maximale kookflexibiliteit 
wordt bereikt met 1 krach-
tige gasbrander.

STABILITEIT 
Al le  gasb rande r s  z i j n 
voorzien van gietijzeren 
p a n n e n d r a g e r s  d i e 
bestendig zijn tegen hogere 
temperaturen. 

MULTIZONE 
De 2  i nduc t i e  zone s 
kunnen door middel van 
de Mu l t iZone worden 
gecombineerd to t  een 
kookzone. 

De Domino kookplaten bieden een perfecte oplossing voor iedere keuken. De domino’s bieden uitgebreide 
mogelijkheden en kunnen op veel manieren worden gecombineerd.

De gecombineerde kookplaten bieden een perfecte oplossing voor iedere keuken. Doordat gebruik 
gemaakt kan worden van zowel gas als inductie, bieden de gecombineerde kookplaten het beste van 
beide werelden.

 ENERGIEZUINIGER
Enkele kookplaten beschik-
ken over branders die de 
vlam verticaal naar boven 
richten. Dankzij deze metho-
de wordt de vlam direct op 
de onderzijde van de pan 
gericht en derhalve effici-
enter en energiezuiniger 
gebruikt.

SPECIALE FUNCTIES 
Nadat het voedsel aan 
de kook is gebracht, kan 
door de sudderfunctie te 
selecteren automatisch een 
vermogenniveau worden 
ingeste ld waarmee het 
voedsel net aan de kook 
wordt gehouden.

ULTRASNELLE BRANDERS
Deze krachtige branders 
bieden tot 6,00 kW vermo-
gen en bieden drie confi-
guratiemogelijkheden: een 
brander met drie vlammen, 
een brander met een dubbe-
le vlam en een enkele knop, 
of een driewegbrander met 
dubbele vlam. Deze bevat 
een snelle brander en een 
hulpbrander. Dankzij de 
twee knoppen kunt u beiden 
delen van de brander tege-
lijkertijd of onafhankelijk van 
elkaar laten werken.
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INTUÏTIEVE SLIDER KOOKPLATENINDUCTIE

Inductiekookplaten hebben een hoge kooksnelheid, geven een nauwkeurige controle over de temperatuur en beperken het energieverbruik. Door 
middel van een magnetisch veld, waarbij de panbodem als tegenpool fungeert, wordt de warmte opgewekt in de pan zodra de pan op de zone 
wordt geplaatst. Dit in tegenstelling tot andere kooktechnieken zoals gas en keramisch koken, waarbij warmte van buiten de pan wordt gebruikt om 
de pan - en vervolgens de inhoud ervan - te verwarmen

MULTIZONE
Dankzij deze functie is het mogelijk om 
meerdere kookzones te combineren 
om één grotere zone te creëren. Twee 
kookzones kunnen verbonden worden 
en functioneren alsof het één grote 
unieke zone is.

EENVOUDIG SCHOONMAKEN
Vuil kan eenvoudig worden verwijderd 
door het gladde glazen oppervlak van 
de inductiekookplaten. De kookplaten 
kunnen het beste gereinigd worden 
met een vochtige doek.

Deze  f u nc t i e  op  de 
Flexi4Zone kookplaten 
maakt het mogelijk om 
de pan tussen drie (voor-
af) ingestelde temperatu-
ren, verwarmen, koken of 
warm houden, te wisselen 
door enkel de pan te ver-
plaatsen naar een ander 
deel van de kookzone en 
dus zonder handmatig de 
instelling te veranderen.

Flexi4Zone kenmerkt zich 
door de veelzijdigheid en 
flexibiliteit qua gebruik. 
Pannen in vele soorten en 
maten kunnen op de zones 
geplaatst worden, waarbij 
de zones gedeeltelijk of 
juist in z’n geheel kunnen 
worden gebruikt.

Iedere ‘Slider’ op de 
kookplaat geeft duide-
lijk aan welke zone het 
precies bedient. De ele-
gante grijze aanduidin-
gen en de schuifregelaar 
met rood LED verlichting 
maken dat de kookplaat 
eenvoudig te bedienen is.

De Auto-Vent reguleert automatisch de 
snelheid van het afzuigen op basis van 
de temperatuur en het geselecteerde ver-
mogenniveau van de inductiekookplaat. 
Het is daarom niet langer nodig om 
handmatig de snelheid van de afzuigkap 
aan te passen, slechts het aanpassen van 
het vermogenniveau op de kookplaat is 
voldoende om daarmee automatisch de 
afzuigsterkte van de kap te regelen. Tot 
maar liefst 6 vooraf ingestelde program-
ma’s kunnen worden geselecteerd. Ook is 
het mogelijk om handmatig de Auto-Vent 
optie in te schakelen, simpelweg door de 
Auto- Vent knop in te drukken.

Als alternatief voor het koken op gas biedt SMEG diverse inductiekookplaten. Zowel functionaliteit, 
veiligheid als betrouwbaarheid worden door het productieproces, de technische controle en hoogwaardig 
materiaal gegarandeerd. Koken op inductie is de meest efficiënte, energiezuinige en veilige manier van 
koken.
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SMEG biedt een uitgebreid assortiment afzuigkappen met verschillende designs en diverse afmetingen,
capaciteit, soort bediening en verlichting; voor elke keuken is er een perfecte oplossing.

Randafzuiging zorgt voor een maximale afvoer van kookdampen. De kookdampen worden namelijk 
langs de randen afgezogen en krijgen daardoor vrijwel geen kans om te ontsnappen. Hierdoor ontstaat 
een hoog afzuigrendement.

ALLE FUNCTIES IN ÉÉN OOGOPSLAG

Het assortiment van SMEG bevat een aantal afzuigkappen die door middel van behulpzame functies en 
slimme technologie uw tijd in de keuken een stuk aangenamer maken.

GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE

INDICATIE REINIGEN/
VERVANGEN FILTERS

Veel afzuigkappen zijn voorzien 
van een indicatielampje dat 
oplicht wanneer de filters ver-
vangen moeten worden. Dankzij 
dit comfortabele systeem zal de 
afzuigkap altijd optimaal werken.

AUTOMATISCHE  
UITSCHAKELING

Een speciale applicatie zorgt er 
voor dat de afzuigkap zich auto-
matisch uitschakelt op het vooraf 
geprogrammeerde tijdstip. De 
afzuigkap blijft de lucht zuiveren 
totdat deze automatisch uitgaat. 
Deze stand is zeer praktisch om 
geuren af te voeren die zijn blij-
ven hangen na het koken.

‘INTENSIEF’ FUNCTIE

Deze functie laat de afzuigkap 
op maximaal vermogen zuigen, 
zodat hardnekkige geurtjes zo 
snel mogelijk worden opgezogen.

AUTO-VENT

De Auto-Vent functie verbindt d.m.v. infrarood 

de kookplaat en afzuigkap met elkaar. De 

snelheid van de afzuigkap wordt automatisch 

bepaald op basis van de instelling en tempera-

tuur van de kookplaat.

DOMINO-AFZUIGKAP

De KDH12WLD domino-afzuigkap kan tussen twee 

dominokookplaten of, afhankelijk van zijn afmeting, 

aan het uiteinde van een grote kookplaat worden 

geplaatst. Zodra het koken begint, worden de dam-

pen rechtstreeks van het kookgerei in de afzuigkap 

gezogen. Hij kan tussen gaspitten, inductieplaten of 

gecombineerde kookplaten binnen het bereik worden 

geplaatst en biedt dus een grote flexibiliteit.

Alle modellen binnen het afzuigkappenprogramma zijn uitgerust met speciale lampen die weinig 
energie verbruiken en langdurig meegaan. Het licht kan ook onafhankelijk gebruikt worden om 
uw kookoppervlakte te verlichten.
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DE DROOM VOOR ELKE WIJNLIEFHEBBER

LINEA

SOMMELIERLADE

SOMMELIERLADEINTEGREERBARE WIJNKLIMAATKAST 
45 CM

INTEGREERBARE WIJNKLIMAATKAST 
45 CM

De SMEG integreerbare wijnklimaatkasten zijn verkrijgbaar in de Dolce Stil Novo en Linea lijn met Wifi-
connectiviteit. De bijpassende sommelierlades beschikken over een breed scala aan wijnaccessoires.

De wijnklimaatkasten van SMEG zorgen voor de ideale temperatuur van iedere fles wijn en geven ieder 
interieur een unieke uitstraling. Door de separaat instelbare temperatuurzones garanderen de wijnklimaat-
kasten van SMEG optimaal behoud van witte, rode en rosé wijnen, alsmede champagnes en dessertwijnen.

VOOR ELKE FLES DE JUISTE TEMPERATUUR

De SMEG onderbouw wijnklimaatkast 82 cm heeft een capaciteit van 38 
flessen (0,75 ltr). De integreerbare wijnklimaatkasten 45 cm hebben een 
capaciteit van 18 wijnflessen, ideaal voor keukens waar de ruimte beperkt 
is. Deze wijnklimaatkasten hebben een Push-Pull deur die opent door een 
lichte druk uit te oefenen op de linker onderkant van de deur. 

De SMEG sommelierlades zijn geschikt om direct onder de integreerbare 
wijnklimaatkast 45 cm te plaatsen. Ze bevatten alle essentiële uitrusting 
die een wijnkenner nodig heeft; champagnetang, wijnvacumeerpompje, 
diverse kurken, wijnthermometer, sommeliermes en een decanteertrechter 
met houten handvat.

EXTERIEUR CONTROLES
Met Touch Control display in de glazen deur kunt u de temperatuur en vochtigheidsparameters instellen zonder dat de deur open gaat. Het is mogelijk 
om onafhankelijk de vochtigheidsgraad en de temperatuur aan te passen om de juiste omgeving voor de verschillende flessen te garanderen. De 
temperatuur kan worden gevarieerd tussen de 5 ° C en 20 ° C, wat optimale condities garandeert voor elke fles wijn.

PERFECTE BEWARING
Met behulp van de nieuwste technologieën worden temperatuur, luchtvochtigheid, UV-bescherming en trillingen gecontroleerd, zodat het optimale 
klimaat ontstaat om wijnen te pre-serveren. Middels het elektronische LED bedieningspaneel kan de temperatuur in de wijnklimaatkasten met een 
precisie worden ingesteld; tussen 5°C en 20 °C, ongeacht de variërende temperaturen buiten de wijnklimaatkast.

SMEGCONNECT
Met de SMEGConnect App is het mogelijk om via de smartphone 
of tablet op elk gewenst moment, waar u ook bent programma’s, 
instellingen en het in-of uitschakelen van de wijnklimaatkast online 
te regelen.

De SMEGConnect App regelt de serveer-en bewaartemperaturen 
optimaal en biedt talloze andere functies, waaronder de mogelijk-
heid om via Facebook uw favoriete wijn met uw vrienden te delen.

DOLCE STIL NOVO

ONDERBOUW WIJNKLIMAATKAST 
82 CM



DOLCE STIL NOVO
De stilistische kenmerken die de Dolce Stil Novo lijn 
identificeren zijn het gebruik van edele kleuren en homogene 
oppervlaktes die geaccentueerd worden met verfijnde details 
in koper of roestvrijstaal. De boven- en onderranden en het 
karakteriserende zwarte glas vormen de rode draad in het 
gehele assortiment.

In het assortiment van de Dolce Stil Novo komen technologie 
en een minimalistisch design samen tot een verfijnd en elegant 
concept voorzien van technologische innovaties die tezamen 
zorgen voor producten die ieder interieur zullen verrijken.
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85 lt 4 48cm
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SFPR9604NR

MULTIFUNCTIONELE OVEN V.V. PYROLYSE, 90 CM, VERLAAGD 
MODEL: 48 CM, ZWART GLAS/ KOPER, ENERGIEKLASSE: A+

€ 2799,00

g ECO

TFT EasyGuide display met timer en automatische in- en 
uitschakeling
10 functies
10 personaliseerbare recepten
50 automatische programma's
Pyrolyse functie
Smart cooking
Overige functies: Ontdooien op tijd, Ontdooien op gewicht, 
Rijzen, Sabbath
Overige opties: Smart Cooking, Warmhoudoptie, Eco Light optie
Temperatuur instelbaar van 30° tot 280° C
Mantelkoeling
Vermogen grill 2900 W
4 kookniveaus
Akoestisch alarm einde kooktijd
Uitneembare oven deur
Soft Close systeem

Ever Clean Emaille
Halogeenlamp
Kinderbeveiliging
Netto inhoud: 85 liter
Aansluitwaarde: 3000 W

INCLUSIEF:
1 vangschaal (40 mm) met inzetrooster
1 inzetrooster
1 ovenrooster met stop
1 paar Telescopische geleiders (1 niveau, geheel uitschuifbaar)

SFPR9604NR



70 lt 70 lt 70 lt 70 lt
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SFP6606WSPNR SFP6604WSPNR

MULTIFUNCTIONELE OVEN V.V. PYROLYSE, 
60 CM, ZWART GLAS/ KOPER, 
ENERGIEKLASSE: A+

MULTIFUNCTIONELE OVEN V.V. 
PYROLYSE, 60 CM, ZWART GLAS/ KOPER, 
ENERGIEKLASSE: A+

€ 3499,00 € 3149,00

g

VIVOscreen
Touch Control bediening
TFT EasyGuide display
15 functies
3 Steam assist niveaus (30 ml, 100ml, 160 ml)
64 personaliseerbare recepten
53 automatische programma's
Pyrolyse functie
Smart cooking
Overige functies: Ontdooien op tijd, 
Ontdooien op gewicht, Bordenverwarming, 
Rijzen, Sabbath
Overige opties: Warmhoudoptie, Eco Light 
optie
Snel voorverwarmen
Temperatuur instelbaar van 30° tot 280° C
Mantelkoeling
Vermogen grill 2700 W
5 kookniveaus
Akoestisch alarm einde kooktijd
Uitneembare oven deur
Soft Close systeem
SMEGConnect met Wi-Fi

Ever Clean Emaille
Halogeenlamp
Kinderbeveiliging
Netto inhoud: 70 liter
Inhoud waterreservoir: 160 ml
Aansluitwaarde: 3000 W

INCLUSIEF:
1 bakplaat (20 mm)
1 vangschaal (40 mm) met inzetrooster
1 inzetrooster
2 roosters met stop
1 kerntemperatuurmeter
1 paar Telescopische geleiders (1 niveau, 
geheel uitschuifbaar)

g

VIVOscreen max
Advanced full touch bediening
TFT EasyGuide display
15 functies
3 Steam assist niveaus (30 ml, 100ml, 160 ml)
64 personaliseerbare recepten
53 automatische programma's
Pyrolyse functie
Smart cooking
Multi-step cooking
Overige functies: Ontdooien op tijd, 
Ontdooien op gewicht, Bordenverwarming, 
Rijzen, Sabbath
Overige opties: Warmhoudoptie, Eco Light 
optie
Snel voorverwarmen
Temperatuur instelbaar van 30° tot 280° C
Mantelkoeling
Vermogen grill 2700 W
5 kookniveaus
Akoestisch alarm einde kooktijd
Uitneembare oven deur
Soft Close systeem
SMEGConnect met Wi-Fi

Ever Clean Emaille
Halogeenlamp
Kinderbeveiliging
Netto inhoud: 70 liter
Inhoud waterreservoir: 160 ml
Aansluitwaarde: 3000 W

INCLUSIEF:
1 bakplaat (20 mm)
1 vangschaal (40 mm) met inzetrooster
1 inzetrooster
2 roosters met stop
1 kerntemperatuurmeter
1 paar Telescopische geleiders (1 niveau, 
geheel uitschuifbaar)

SFP6606WTPNR SFP6604WTPNR

MULTIFUNCTIONELE OVEN V.V. PYROLYSE, 
60 CM, ZWART GLAS/ KOPER, 
ENERGIEKLASSE: A+

MULTIFUNCTIONELE OVEN V.V. 
PYROLYSE, 60 CM, ZWART GLAS/ KOPER, 
ENERGIEKLASSE: A+

€ 3129,00 € 2249,00

g

VIVOscreen max
Advanced full touch bediening
TFT EasyGuide display
10 functies
64 personaliseerbare recepten
48 automatische programma's
Pyrolyse functie
Smart cooking
Multi-step cooking
Overige functies: Ontdooien op tijd, 
Ontdooien op gewicht, Bordenverwarming, 
Rijzen, Sabbath
Overige opties: Warmhoudoptie, Eco Light 
optie, ECO-logic optie
Snel voorverwarmen
Temperatuur instelbaar van 30° tot 280° C
Mantelkoeling
Vermogen grill 2700 W
5 kookniveaus
Akoestisch alarm einde kooktijd
Uitneembare oven deur
Soft Close systeem
SMEGConnect met Wi-Fi

Ever Clean Emaille
Halogeenlamp
Kinderbeveiliging
Netto inhoud: 70 liter
Aansluitwaarde: 3000 W

INCLUSIEF:
1 bakplaat (20 mm)
1 vangschaal (40 mm) met inzetrooster
1 inzetrooster
2 roosters met stop
1 kerntemperatuurmeter
1 paar Telescopische geleiders (1 niveau, 
geheel uitschuifbaar)

g

VIVOscreen
Touch Control bediening
TFT EasyGuide display
10 functies
64 personaliseerbare recepten
48 automatische programma's
Pyrolyse functie
Smart cooking
Overige functies: Ontdooien op tijd, 
Ontdooien op gewicht, Bordenverwarming, 
Rijzen, Sabbath
Overige opties: Warmhoudoptie, Eco Light 
optie, ECO-logic optie
Snel voorverwarmen
Temperatuur instelbaar van 30° tot 280° C
Mantelkoeling
Vermogen grill 2700 W
5 kookniveaus
Akoestisch alarm einde kooktijd
Uitneembare oven deur
Soft Close systeem
SMEGConnect met Wi-Fi

Ever Clean Emaille
Halogeenlamp
Kinderbeveiliging
Netto inhoud: 70 liter
Aansluitwaarde: 3000 W

INCLUSIEF:
1 bakplaat (20 mm)
1 vangschaal (40 mm) met inzetrooster
1 inzetrooster
2 roosters met stop
1 kerntemperatuurmeter
1 paar Telescopische geleiders (1 niveau, 
geheel uitschuifbaar)



41 lt 3

45cm
kW ECO

logic 70 lt

SFP6604PNRE

MULTIFUNCTIONELE OVEN V.V. PYROLYSE, 60 CM, 
ZWART GLAS/ KOPER, ENERGIEKLASSE: A+

€ 2879,00

g ECO

Verzinkbare automatische handgreep
Touch Control bediening
TFT EasyGuide display
10 functies
10 personaliseerbare recepten
50 automatische programma's
Pyrolyse functie
Smart cooking
Overige functies: Ontdooien op tijd, 
Ontdooien op gewicht, Bordenverwarming, 
Rijzen, Sabbath
Overige opties: Smart Cooking, 
Warmhoudoptie, Eco Light optie
ECO-Logic optie
Snel voorverwarmen
Temperatuur instelbaar van 30° tot 280° C
Mantelkoeling
Vermogen grill 2700 W
5 kookniveaus
Akoestisch alarm einde kooktijd
Uitneembare oven deur
Soft Close systeem

Ever Clean Emaille
Halogeenlamp
Kinderbeveiliging
Netto inhoud: 70 liter
Aansluitwaarde: 3000 W

INCLUSIEF:
1 bakplaat (20 mm)
1 vangschaal (40 mm) met inzetrooster
1 inzetrooster
2 roosters met stop
1 paar Telescopische geleiders (1 niveau, 
geheel uitschuifbaar)

36 37

SF4606WVCPNR SF4604WVCPNR

COMPACTE COMBI-STOOMOVEN, 45 CM, 
ZWART GLAS/ KOPER, ENERGIEKLASSE: A+

COMPACTE COMBI-STOOMOVEN, 45 CM, 
ZWART GLAS/ KOPER, ENERGIEKLASSE: A+

€ 3849,00 € 2999,00

g

VIVOscreen max
Advanced full touch bediening
TFT EasyGuide display
16 functies
64 personaliseerbare recepten
65 automatische programma's
Vapor Clean functie
Multistep cooking
Smart cooking
Overige functies: Ontdooien op tijd, 
Ontdooien op gewicht, Bordenverwarming, 
Rijzen, Sabbath
Overige opties: Warmhoudoptie, Eco Light 
optie, 
ECO-logic optie
Snel voorverwarmen
Temperatuur instelbaar van 30° tot 250° C
Mantelkoeling
3 kookniveaus
Akoestisch alarm einde kooktijd
Uitneembare oven deur
Soft Close systeem
SMEGConnect met Wi-Fi

Ever Clean Emaille
Halogeenlamp
Kinderbeveiliging
Netto inhoud: 41 liter
Inhoud waterreservoir: 1,2 liter
Aansluitwaarde: 3100 W

INCLUSIEF:
1 vangschaal (40 mm) met inzetrooster
1 rvs ovenschaal diepte 20 mm
1 geperforeerde ovenschaal (40 mm)
1 inzetrooster
1 ovenrooster met stop
1 kerntemperatuurmeter
Telescopische geleiders (1 niveau, geheel 
uitschuifbaar)

g

VIVOscreen
Touch Control bediening
TFT EasyGuide display
16 functies
64 personaliseerbare recepten
65 automatische programma's
Vapor Clean functie
Multistep cooking
Smart cooking
Overige functies: Ontdooien op tijd, 
Ontdooien op gewicht, Bordenverwarming, 
Rijzen, Sabbath
Overige opties: Warmhoudoptie, Eco Light 
optie, 
ECO-logic optie
Snel voorverwarmen
Temperatuur instelbaar van 30° tot 250° C
Mantelkoeling
3 kookniveaus
Akoestisch alarm einde kooktijd
Uitneembare oven deur
Soft Close systeem
SMEGConnect met Wi-Fi

Ever Clean Emaille
Halogeenlamp
Kinderbeveiliging
Netto inhoud: 41 liter
Inhoud waterreservoir: 1,2 liter
Aansluitwaarde: 3100 W

INCLUSIEF:
1 vangschaal (40 mm) met inzetrooster
1 rvs ovenschaal diepte 20 mm
1 geperforeerde ovenschaal (40 mm)
1 inzetrooster
1 ovenrooster met stop
1 kerntemperatuurmeter
Telescopische geleiders (1 niveau, geheel 
uitschuifbaar)

41 lt 3

45cm



kW ECO
logic 40 lt 3

45cm

kW ECO
logic 41 lt 3

45cm

38 39

SF4604PMCNR

COMPACTE OVEN MET MAGNETRON, 
45 CM, ZWART GLAS/ KOPER

€ 3129,00

g

Verzinkbare automatische handgreep
TFT EasyGuide display
13 functies
10 personaliseerbare recepten
50 automatische programma's
Vapor Clean functie
Smart cooking
Overige functies: Ontdooien op tijd, 
Ontdooien op gewicht, Rijzen, Sabbath
Overige opties: Warmhoudoptie, Eco Light 
optie, Quick Start
ECO-Logic optie
Snel voorverwarmen
Temperatuur instelbaar van 30° tot 250° C
Mantelkoeling
3 kookniveaus
Akoestisch alarm einde kooktijd
Soft Close systeem
Magnetron vermogen: 1000 W

Ever Clean Emaille
Halogeenlamp
Kinderbeveiliging
Netto inhoud: 40 lïter
Aansluitwaarde: 3100 W

INCLUSIEF:
1 glazen vangschaal
1 inzetrooster
1 rooster met stop
Telescopische geleiders (1 niveau, geheel 
uitschuifbaar)

SF4604PVCNR1

COMPACTE COMBI-STOOMOVEN, 45 CM, 
ZWART GLAS/ KOPER, ENERGIEKLASSE: A+

€ 3499,00

g

Verzinkbare automatische handgreep
TFT EasyGuide display
14 functies w.o. 4 stoomfuncties
10 personaliseerbare recepten
50 automatische programma's 
Vapor Clean functie
Smart cooking
Overige functies: Ontdooien op tijd, 
Ontdooien op gewicht, Rijzen, Sabbath
Overige opties: Warmhoudoptie, Eco Light 
optie
ECO-Logic optie
Snel voorverwarmen
Temperatuur instelbaar van 30° tot 250° C
Mantelkoeling
3 kookniveaus
Akoestisch alarm einde kooktijd
Uitneembare oven deur
Soft Close systeem

Ever Clean Emaille
Halogeenlamp
Kinderbeveiliging
Netto inhoud: 41 liter
Inhoud waterreservoir: 1,2 liter
Aansluitwaarde: 3100 W

INCLUSIEF:
1 vangschaal (40 mm) met inzetrooster
1 rvs ovenschaal diepte 20 mm
1 geperforeerde ovenschaal (40 mm)
1 inzetrooster
1 ovenrooster met stop
Telescopische geleiders (1 niveau, geheel 
uitschuifbaar)



40 lt 3 45cm 40 lt 3 45cm
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SF4606WMCNR SF4604WMCNR

COMPACTE OVEN MET MAGNETRON, 
45 CM, ZWART GLAS/ KOPER

COMPACTE OVEN MET MAGNETRON, 
45 CM, ZWART GLAS/ KOPER

€ 3099,00 € 2499,00

g

VIVOscreen max
Advanced full touch bediening
TFT EasyGuide display
13 functies
64 personaliseerbare recepten
56 automatische programma's
Vapor Clean functie
Smart cooking
Multi-step cooking
Overige functies: Ontdooien op tijd, 
Ontdooien op gewicht, Bordenverwarming, 
Rijzen, Sabbath
Overige opties: Warmhoudoptie, Eco Light 
optie, Quick Start, ECO-logic optie
Snel voorverwarmen
Temperatuur instelbaar van 30° tot 250° C
Mantelkoeling
3 kookniveaus
Akoestisch alarm einde kooktijd
Soft Close systeem
SMEGConnect met Wi-Fi
Magnetron vermogen: 1000 W

Ever Clean Emaille
Halogeenlamp
Kinderbeveiliging
Netto inhoud: 40 lïter
Aansluitwaarde: 3100 W

INCLUSIEF:
1 glazen vangschaal
1 inzetrooster
1 rooster met stop
Telescopische geleiders (1 niveau, geheel 
uitschuifbaar)

g

VIVOscreen
Touch control bediening
TFT EasyGuide display
15 functies
64 personaliseerbare recepten
56 automatische programma's
Vapor Clean functie
Overige functies: Ontdooien op tijd, 
Ontdooien op gewicht, Bordenverwarming, 
Rijzen, Sabbath
Overige opties: Warmhoudoptie, Eco Light 
optie, Quick Start, ECO-logic optie
Snel voorverwarmen
Temperatuur instelbaar van 30° tot 250° C
Mantelkoeling
3 kookniveaus
Akoestisch alarm einde kooktijd
Soft Close systeem
SMEGConnect met Wi-Fi
Magnetron vermogen: 1000 W

Ever Clean Emaille
Halogeenlamp
Kinderbeveiliging
Netto inhoud: 40 lïter
Aansluitwaarde: 3100 W

INCLUSIEF:
1 glazen vangschaal
1 inzetrooster
1 rooster met stop
Telescopische geleiders (1 niveau, geheel 
uitschuifbaar)

SF4606WMCNR
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CMS4604NR

VOLAUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE, 
NISMAAT 45 CM, ZWART GLAS/ KOPER

€ 3749,00

TFT kleurendisplay
Touch Control bediening
5 koffie sterkteniveaus: extra light, light, 
medium, strong en extra strong
5 programmeerbare waterhoeveelheden: 
espresso (small), normaal en large
3 in te stellen koffietemperaturen
1 of 2 kopjes koffie per keer
Geschikt voor koffiebonen en gemalen koffie

Automatische Cappuccino functie met 
uinneembaar melkreservoir
Heet water tap (voor bijv. thee)
Automatische inschakeling programmeerbaar
Automatisch ontkalken
Automatisch spoelen
Koffiebonen reservoir
Kopjeshouder, verwarmd
Gemalen koffiereservoir
Koffiebonen reservoir voor 350 gram bonen
Lekbak

Inhoud waterreservoir: 2,4 liter
Pompdruksysteem: 15 bar
Aansluitwaarde: 1350 W

SAB4604NR

BLAST CHILLER, NISMAAT 45 CM, ZWART 
GLAS/ KOPER

€ 4199,00 

TFT kleuren display met timer en automatische 
in- en uitschakeling
5 warme functies
5 koude functies
52 automatische programma's
Kerntemperatuur meter
Afkoelen met kerntemperatuur meter
Temperatuur instelbaar van - 35 tot 75°C
Type lamp: Halogeen
3 kookniveaus
Kinderbeveiliging

Netto inhoud: 38,5 liter
Aansluitwaarde: 270 W

INCLUSIEF:
1 flessenrek
1 ovenrooster met stop
1 Microvezeldoek

Accessoires: 

sMoLD € 159,00
Set van 7 siliconen vormen te gebruiken voor 
Blastchiller en oven (-60°C/+230°C)  
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CVI638RWN3

ONDERBOUW WIJNKLIMAATKAST, 82 CM, 
ZWART GLAS, ENERGIEKLASSE A, WIFI

€ 3999,00

LED Display
Touch Control bediening
WiFi-connectiviteit: wijnklimaatkast op afstand 
te bedienen via de SMEGConnect App
Temperatuur instelbaar van 5º tot 20ºC
Anti-uv glas in deur
Anti-geur filter
Akoestisch temperatuuralarm
Kinderbeveiliging
2 instelbare temperatuurzones
Automatisch ontdooien
LED binnenverlichting
3 uitneembare houden leggers op 
telescopische geleiders en 2 vaste leggers
Maximum capaciteit: 38 flessen (0,75 liter)
Actief koolstoffilter

Totale netto inhoud: 103 liter
Jaarlijks energieverbruik: 143 KWh
Maximum capaciteit: 38 flessen (0,75 liter)

Aansluitwaarde: 40 W

ook beschikbAAr: 
cVi638LWN3 € 3999,00
Linksdraaiende versie

45

CVI638RWN2
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CVI621RWNR3

INTEGREERBARE WIJNKLIMAATKAST, 45 CM,  
ZWART GLAS/ KOPER, ENERGIEKLASSE A+, 
WIFI

€ 2999,00

LED Display
Touch Control bediening
WiFi-connectiviteit: wijnklimaatkast op afstand 
te bedienen via de SMEGConnect App
Anti-uv glas in deur
Anti-geur filter
Akoestisch temperatuuralarm
Kinderbeveiliging
1 instelbare temperatuurzone
LED binnenverlichting
2 uitneembare houtenleggers op telescopische 
geleiders
Actief koolstoffilter

Totale netto inhoud: 46 liter
Jaarlijks energieverbruik: 105 KWh
Maximum capaciteit: 21 flessen (0,75 liter)
Aansluitwaarde: 40 W

ook beschikbAAr: 
cVi621LWNr3 € 2999,00
linksdraaiende versie, Zwart glas/ koper

Te coMbiNereN MeT soMMeLierLADe: 
cPs615Nr € 1349,00
Zwart glas/ koper

CVI621RWNR3
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CPV615NR

VACUMEERLADE, 15 CM, ZWART GLAS/ 
KOPER

€ 2449,00

Push-pull opening
Touch Control
Maximaal laadgewicht: 15 kg
3 vacumeer niveaus
3 seal niveaus
Vacuümsensor
Optimaal eindvacuum: 99,9%
Uitneembare deksel
Uitneembare sealcompartiment

Netto inhoud: 6,5 liter
Aansluitwaarde: 230 W
Pompdruk: 4 m³/h

INCLUSIEF: 
Vacuumzakken voor bewaren, 
Vacuumzakken voor sous-vide koken

CPS615NR

SOMMELIERLADE, 15 CM, ZWART GLAS/ 
KOPER

€ 1349,00

Push-pull opening
Maximaal laadgewicht: 15 kg
Anti-slip matje
Eikenhout interieur

INCLUSIEF: 
Champagnetang
Wijnvacumeerpompje
2 kurken
Druppelvanger
Rvs schenktuit
Anti-drup kurk
Stalen kurk t.b.v. mousserende wijn/ 
champagne
Wijn-/ champagnestopper
Sommeliermes GHEMME
Rode wijn kurk
Wijnthermometer
Decanteertrechter met houten handvat

Optioneel voor CVI621RWNR3 en- 
modellen met koperen acenten



 

5151

CPR615NR

WARMHOUDLADE, 15 CM, ZWART GLAS/ 
KOPER

€ 799,00

Push-pull opening
Inhoud: 21 liter
Maximaal laadgewicht: 15 kg
Temperatuur 30°C tot 80°C
Geschikt voor het warmhouden van voedsel 
en slow cooking
Verwarmingselement: 400 W

INCLUSIEF: 
Antislip matje

Optioneel voor SF(P)4604 en SF4606 
modellen met koperen accenten

CPR615NR



P

52

HOBD682R1

INDUCTIEKOOKPLAAT MET GEÏNTEGREERDE AFZUIGING, MULTIZONE, 
80 CM, RECHTE RANDEN, ZWART GLAS/ KOPER, ENERGIEKLASSE: A++

€ 3749,00

4 inductie kookzones met booster
2 multizones

Linksvoor: 23.0x21.0 cm, 2.10 kW, 3.70 kW
Linksachter: 23.0x21.0 cm, 2.10 kW, 3.70 kW
Rechtsachter: 23.0x21.0 cm, 2.10 kW, 3.70 kW
Rechtsvoor: 23.0x21.0 cm, 2.10 kW, 3.70 kW

Geïntegreerde afzuiging
Energy efficicency class ( EEC): A+++
Auto-Vent
Capaciteit P0: 750 m³/h
1 Rvs vetfilter
Geluidsniveau: 42 dB (stand 1), 66 dB (stand 8) en 78 dB (intensief)

9 vermogensniveaus
Intuitive Slider bediening
Auto-Vent
Resttijdindicatie
Kookwekker einde kooktijd
Akoestisch signaal einde kooktijd
Gietijzeren pannendragers
Au bain-marie functie
Sudderfunctie
Pauze optie
Multizone
Restwarmte indicatie
Quick start
Systeem tegen oververhitting/ overkoken
Warmhoudfunctie
Automatische herkenning panafmeting
Automatische uitschakeling bij i.g.v. onbedekte zone
Kinderbeveiliging

Aansluitwaarde: 7545 W

OPTIONS:

GriDDLe € 369,00
Grillplaat van massief gietijzer en roestvrijstaal

FLThobD € 329,00
Koolstoffilter i.c.m. recirculatiekit KIT6FHOBD

kiTehobD € 169,00
Afvoerbuis (optioneel)

kiTF6hobD € 529,00
Recirculatiekit: afvoerbuis, anti-geur filter, rvs rooster voor afwerking plint

HOBD682R1
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SIM693WLDR

INDUCTIEKOOKPLAAT, MULTIZONE, 90 CM, RECHTE RANDEN, ZWART 
GLAS/ KOPER

€ 2749,00 

6 inductie kookzones met booster
3 multizones

Linksvoor: 18.0x23.0 cm, 2.10 kW, 3.60 kW
Linksachter: 18.0x23.0 cm, 2.10 kW, 3.60 kW
Midden: 18.0x23.0 cm, 2.10 kW, 3.60 kW
Midden: 18.0x23.0 cm, 2.10 kW, 3.60 kW
Rechtsvoor: 18.0x23.0 cm, 2.10 kW, 3.60 kW
Rechtsachter: 18.0x23.0 cm, 2.10 kW, 3.60 kW

9 vermogensniveaus
Intuitive Slider bediening
Resttijdindicatie
Akoestisch signaal einde kooktijd
Au bain-marie functie
Sudderfunctie
Pauze optie
Multizone
Restwarmte indicatie
Systeem tegen oververhitting/ overkoken
Warmhoudfunctie
Auto-stop bij oververhitting
Automatische uitschakeling bij i.g.v. onbedekte zone
Kinderbeveiliging

Aansluitwaarde: 10800 W

SIM693WLDR
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SIM662WLDR

INDUCTIEKOOKPLAAT, MULTIZONE, 60 CM, RECHTE RANDEN, 
ZWART GLAS/ KOPER

€ 1879,00 

4 inductie kookzones met booster
2 multizones

Linksvoor: 18.0x23.0 cm, 2.10 kW, 3.60 kW
Linksachter: 18.0x23.0 cm, 2.10 kW, 3.60 kW
Rechtsachter: 18.0x23.0 cm, 2.10 kW, 3.60 kW
Rechtsvoor: 18.0x23.0 cm, 2.10 kW, 3.60 kW

9 vermogensniveaus
Intuitive Slider bediening
Resttijdindicatie
Kookwekker einde kooktijd
Akoestisch signaal einde kooktijd
Au bain-marie functie
Sudderfunctie
Pauze optie
Multizone
Restwarmte indicatie
Systeem tegen oververhitting/ overkoken
Warmhoudfunctie
Auto-stop bij oververhitting
Automatische uitschakeling bij i.g.v. onbedekte zone
Kinderbeveiliging

Aansluitwaarde: 7400 W

SIM631WLDR

INDUCTIEKOOKPLAAT, MULTIZONE, 38 CM, RECHTE RANDEN, ZWART 
GLAS/ KOPER

€ 1379,00 

2 inductie kookzones met booster
1 multizone

Vooraan centraal: 18.0x23.0 cm, 2.10 kW, 3.60 kW
Midden achter: 18.0x23.0 cm, 2.10 kW, 3.60 kW

9 vermogensniveaus
Intuitive Slider bediening
Resttijdindicatie
Kookwekker einde kooktijd
Akoestisch signaal einde kooktijd
Au bain-marie functie
Sudderfunctie
Pauze optie
Multizone
Restwarmte indicatie
Systeem tegen oververhitting/ overkoken
Warmhoudfunctie
Auto-stop bij oververhitting
Automatische uitschakeling bij i.g.v. onbedekte zone
Kinderbeveiliging

Aansluitwaarde: 3700 W
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PXL6106NLK

GASKOOKPLAAT, 100 CM, ROESTVRIJSTAAL

€ 2799,00

6 Blade Flame burners

Midden links: 3.50 kW
Linksachter: 1.70 kW
Linksvoor: 1.00 kW
Rechtsachter: 2.50 kW
Rechtsvoor: 1.00 kW
Midden rechts: 3.50 kW

Thermobeveiliging
Elektronische vonkontsteking in de knoppen
Rvs pannendragers v.v titanium coating

PXL675LNLK PXL664NLK

GASKOOKPLAAT, 75 CM, ROESTVRIJSTAAL GASKOOKPLAAT, 60 CM, ROESTVRIJSTAAL

€ 1879,00€ 2379,00

 

4 Blade Flame branders

Linksvoor: 1.00 kW
Linksachter: 3.00 kW
Rechtsachter: 1.70 kW
Rechtsvoor: 1.70 kW

Thermobeveiliging
Elektronische vonkontsteking in de knoppen
Rvs pannendragers v.v titanium coating

5 Blade Flame branders

Midden links: 3.50 kW
Midden achter: 1.70 kW
Midden: 1.00 kW
Rechtsachter: 2.50 kW
Rechtsvoor: 1.00 kW

Thermobeveiliging
Elektronische vonkontsteking in de knoppen
Rvs pannendragers v.v titanium coating
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PVL6106CNNLK

GASKOOKPLAAT, 100 CM, ZWART GLAS

€ 2079,00

6 Blade Flame branders

Midden links: 3.50 kW
Linksachter: 1.70 kW
Linksvoor: 1.00 kW
Rechtsachter: 2.50 kW
Rechtsvoor: 1.00 kW
Midden rechts: 3.50 kW

Thermobeveiliging
Elektronische vonkontsteking in de knoppen
Rvs pannendragers v.v titanium coating

PVL664CNNLK

GASKOOKPLAAT, 60 CM, ZWART GLAS

€ 1359,00

 

4 Blade Flame branders

Linksvoor: 1.00 kW
Linksachter: 3.00 kW
Rechtsachter: 1.70 kW
Rechtsvoor: 1.70 kW

Thermobeveiliging
Elektronische vonkontsteking in de knoppen
Rvs pannendragers v.v titanium coating



PV632CNRNLK

GASKOOKPLAAT, 38 CM, ZWART GLAS/ KOPER

€ 799,00
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PV675CNRNLK

GASKOOKPLAAT, 75 CM, ZWART GLAS/ KOPER

€ 1499,00

5 branders

Linksvoor: 1.10 kW
Linksachter: 1.70 kW
Midden: 4.10 kW
Rechtsachter: 2.50 kW
Rechtsvoor: 1.10 kW

Thermobeveiliging
Elektronische vonkontsteking in de knoppen
Gietijzeren pannendragers

PV675CNR

2 branders

Voor: 1.10 kW
Achter: 3.00 kW

Thermobeveiliging
Elektronische vonkontsteking in de knoppen
Gietijzeren pannendragers



€ 749,00

64

PV631CNRNLK

GASKOOKPLAAT, 38 CM, ZWART GLAS/ KOPER

1 brander

1 superbrander: 6.00 kW

Thermobeveiliging
Elektronische vonkontsteking in de knoppen
Gietijzeren pannendragers

PV631CNRNLK
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PM6621WLDRNLK

GECOMBINEERDE KOOKPLAAT, 65 CM, ZWART GLAS/ KOPER

€ 1749,00

2 inductie kookzones met booster
1 multizone
2 branders

Linksvoor: 1.10 kW
Linksachter: 3.10 kW
Rechtsachter: 18.0x23.0 cm, 2.10 kW, 3.60 kW
Rechtsvoor: 18.0x23.0 cm, 2.10 kW, 3.60 kW

Thermobeveiliging
Elektronische vonkontsteking in de knoppen

9 vermogensniveaus
Intuitive Slider bediening
Zwart glas/ koper
Resttijdindicatie
Kookwekker einde kooktijd
Akoestisch signaal einde kooktijd
Gietijzeren pannendragers
Au bain-marie functie
Sudderfunctie
Pauze optie
Multizone
Restwarmte indicatie
Systeem tegen oververhitting/ overkoken
Warmhoudfunctie
Auto-stop bij oververhitting
Automatische uitschakeling bij i.g.v. onbedekte zone
Kinderbeveiliging

Aansluitwaarde: 3700 W

PM6721WLDRNLK

GECOMBINEERDE KOOKPLAAT, 75 CM, ZWART GLAS/ KOPER

€ 1869,00

2 inductie kookzones met booster
1 multizone
2 branders

Linksvoor: 1.10 kW
Linksachter: 3.30 kW
Rechtsachter: 18.0x23.0 cm, 2.10 kW, 3.60 kW
Rechtsvoor: 18.0x23.0 cm, 2.10 kW, 3.60 kW

Thermobeveiliging
Elektronische vonkontsteking in de knoppen

9 vermogensniveaus
Intuitive Slider bediening
Resttijdindicatie
Kookwekker einde kooktijd
Akoestisch signaal einde kooktijd
Gietijzeren pannendragers
Au bain-marie functie
Sudderfunctie
Pauze optie
Multizone
Restwarmte indicatie
Systeem tegen oververhitting/ overkoken
Warmhoudfunctie
Auto-stop bij oververhitting
Automatische uitschakeling bij i.g.v. onbedekte zone
Kinderbeveiliging

Aansluitwaarde: 3700 W

PM6721WLDRNLK
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KSVV90NRA

WANDSCHOUWKAP, 90 CM, ZWART GLAS/ KOPER, ENERGIEKLASSE 
A, RANDAFZUIGING

€ 1849,00 

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 
m³/h 345 460 600 770

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) dB(A) 48 55 61 68

Aantal snelheden: 3
"Intensief" functie
Touch Control Bediening
Type verlichting: LED lamp
Optie automatische uitschakeling
Inclusief koolstoffilters
2 rvs vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 830 m³/h
Vermogen motor: 280 W
Terugslagklep

Aansluitwaarde: 283 W

Accessoires: 
kiTcMNDsbL € 129,00
Schachtverlenging t.b.v. KSVV90NRA 

FLT6 € 65,00
Koolstoffilter(s) t.b.v. recirculatie 

NB. Deze modellen kunnen niet worden geïnstalleerd i.c.m. een 
achterwand

KSDD90VN-2

DOWNDRAFT AFZUIGKAP, 90 CM, ZWART GLAS, ENERGIEKLASSE A, 
RANDAFZUIGING

€ 4999,00 

NB. voor dit product gelden specifieke inbouwvoorwaarden: informe-
er hierover bij uw SMEG dealer

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 
m³/h 230 322 500 730

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) dB(A) 42 50 59 66

Aantal snelheden: 3
"Intensief" functie (10. min)
Bediening d.m.v. afstandsbediening (inclusief)
Type verlichting: LED lamp
Optie automatische uitschakeling

Afvoer: Ø 150 mm
Rvs vetfilter
Capaciteit P0: 800 m³/h
Vermogen motor: 285 W
Terugslagklep

Aansluitwaarde: 292 W

Accessoires: 
FLTDsN90 € 75,00
Koolstiffilter(s) t.b.v recirculatie

kiTkDsNrA € 299,00
1 strip t.b.v. vlakopbouw, zwart glas met koper



LINEA
De Linea lijn wordt gekenmerkt door een harmonieus, 
minimalistisch en ergonomisch ontwerp. Alle producten in  
de Linea collectie zijn gemaakt uit een combinatie van glas  
en roestvrijstaal. Dit zorgt voor een reflecterend en opvallend 
effect. Alle Linea apparaten zijn perfect met elkaar te 
combineren om zo de ideale invulling op basis van persoonlijke 
behoefte samen te stellen. 
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SFP6104SPS

MULTIFUNCTIONELE OVEN V.V. 
PYROLYSE MET STOOMFUNCTIE, 60 CM, 
ENERGIEKLASSE: A+, ZILVERKLEURIG GLAS/ 
ROESTVRIJSTAAL

€ 2899,00

g

VIVOscreen
TFT EasyGuide display
15 functies
3 Steam assist niveaus (30 ml, 100ml, 
160 ml)
64 personaliseerbare recepten
53 automatische programma's
Pyrolyse functie
Smart cooking
Overige functies: Ontdooien op tijd, 
Ontdooien op gewicht, Bordenverwarming, 
Rijzen, Sabbath
Overige opties: Warmhoudoptie, Eco Light 
optie, ECO-logic optie
Snel voorverwarmen
Temperatuur instelbaar van 30° tot 280° C
Mantelkoeling
Vermogen grill 2700 W
5 kookniveaus
Akoestisch alarm einde kooktijd
Uitneembare oven deur
Soft Close systeem

Ever Clean Emaille
Halogeenlamp
Kinderbeveiliging
Netto inhoud: 70 liter
Inhoud waterreservoir: 160 ml
Aansluitwaarde: 3000 W

INCLUSIEF:
2 bakplaten (20 mm)
1 vangschaal (40 mm) met inzetrooster
1 inzetrooster
1 rooster met stop
1 kerntemperatuurmeter
1 paar Telescopische geleiders (1 niveau, 
geheel uitschuifbaar)

SFP6106WSPS

MULTIFUNCTIONELE OVEN V.V. 
PYROLYSE MET STOOMFUNCTIE, 60 CM, 
ENERGIEKLASSE: A+, ZILVERKLEURIG GLAS/ 
ROESTVRIJSTAAL

€ 3849,00

g

VIVOscreen max
Advanced full touch bediening
TFT EasyGuide display
15 functies
3 Steam assist niveaus (30 ml, 100ml, 
160 ml)
64 personaliseerbare recepten
53 automatische programma's
Pyrolyse functie
Smart cooking
Multi-step cooking
Overige functies: Ontdooien op tijd, 
Ontdooien op gewicht, Bordenverwarming, 
Rijzen, Sabbath
Overige opties: Warmhoudoptie, Eco Light 
optie, ECO-logic optie
Snel voorverwarmen
Temperatuur instelbaar van 30° tot 280° C
Mantelkoeling
Vermogen grill 2700 W
5 kookniveaus
Akoestisch alarm einde kooktijd
Uitneembare oven deur
Soft Close systeem
SMEGConnect met Wi-Fi

Ever Clean Emaille
Halogeenlamp
Kinderbeveiliging
Netto inhoud: 70 liter
Inhoud waterreservoir: 160 ml
Aansluitwaarde: 3000 W

INCLUSIEF:
2 bakplaten (20 mm)
1 vangschaal (40 mm) met inzetrooster
1 inzetrooster
1 rooster met stop
1 kerntemperatuurmeter
1 paar Telescopische geleiders (1 niveau, 
geheel uitschuifbaar)

SFP6104WTPS SFP6104WTPN

MULTIFUNCTIONELE OVEN V.V. PYROLYSE, 
60 CM, ENERGIEKLASSE: A+, ZILVERKLEURIG 
GLAS/ ROESTVRIJSTAAL

MULTIFUNCTIONELE OVEN V.V. PYROLYSE, 
60 CM, ENERGIEKLASSE: A+, ZWART 
GLAS/ ROESTVRIJSTAAL

€ 1749,00 € 1749,00

g

VIVOscreen
Touch Control bediening
TFT EasyGuide display
10 functies
64 personaliseerbare recepten
48 automatische programma's
Pyrolyse functie
Smart cooking
Overige functies: Ontdooien op tijd, 
Ontdooien op gewicht, Bordenverwarming, 
Rijzen, Sabbath
Overige opties: Warmhoudoptie, Eco Light 
optie, ECO-logic optie
Snel voorverwarmen
Temperatuur instelbaar van 30° tot 280° C
Mantelkoeling
Vermogen grill 2700 W
5 kookniveaus
Akoestisch alarm einde kooktijd
Uitneembare oven deur
Soft Close systeem
SMEGConnect met Wi-Fi

Ever Clean Emaille
Halogeenlamp
Kinderbeveiliging
Netto inhoud: 70 liter
Aansluitwaarde: 3000 W

INCLUSIEF:
2 bakplaten (20 mm)
1 vangschaal (40 mm) met inzetrooster
1 inzetrooster
1 rooster met stop
1 kerntemperatuurmeter
1 paar Telescopische geleiders (1 niveau, 
geheel uitschuifbaar)

SFP6106WTPS

MULTIFUNCTIONELE OVEN V.V. PYROLYSE, 
60 CM, ENERGIEKLASSE: A+, ZILVERKLEURIG 
GLAS/ ROESTVRIJSTAAL

€ 2899,00

g

VIVOscreen max
Advanced full touch bediening
TFT EasyGuide display
10 functies
64 personaliseerbare recepten
48 automatische programma's
Pyrolyse functie
Smart cooking
Multi-step cooking
Overige functies: Ontdooien op tijd, 
Ontdooien op gewicht, Bordenverwarming, 
Rijzen, Sabbath
Overige opties: Warmhoudoptie, Eco Light 
optie, ECO-logic optie
Snel voorverwarmen
Temperatuur instelbaar van 30° tot 280° C
Mantelkoeling
Vermogen grill 2700 W
5 kookniveaus
Akoestisch alarm einde kooktijd
Uitneembare oven deur
Soft Close systeem
SMEGConnect met Wi-Fi

Ever Clean Emaille
Halogeenlamp
Kinderbeveiliging
Netto inhoud: 70 liter
Aansluitwaarde: 3000 W

INCLUSIEF:
1 bakplaat (20 mm)
1 vangschaal (40 mm) met inzetrooster
1 inzetrooster
2 roosters met stop
1 kerntemperatuurmeter
1 paar Telescopische geleiders (1 niveau, 
geheel uitschuifbaar)
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70 lt kW ECO
logic 65 lt

SF6104TPS

MULTIFUNCTIONELE OVEN, 60 CM, 
ENERGIEKLASSE: A+, ZILVERKLEURIG GLAS/ 
ROESTVRIJSTAAL

€ 1699,00

g

VIVOscreen
TFT EasyGuide display
10 functies
64 personaliseerbare recepten
48 automatische programma's
Vapor Clean functie
Smart cooking
Overige functies: Ontdooien op tijd, 
Ontdooien op gewicht, Bordenverwarming, 
Rijzen, Sabbath
Overige opties: Warmhoudoptie, Eco Light 
optie, ECO-logic optie
Snel voorverwarmen
Temperatuur instelbaar van 30° tot 280° C
Mantelkoeling
Vermogen grill 2700 W
5 kookniveaus
Akoestisch alarm einde kooktijd
Uitneembare oven deur
Soft Close systeem

Ever Clean Emaille
Halogeenlamp
Kinderbeveiliging
Netto inhoud: 70 liter
Aansluitwaarde: 3000 W

INCLUSIEF:
2 bakplaten (20 mm)
1 vangschaal (40 mm) met inzetrooster
1 inzetrooster
1 rooster met stop
1 kerntemperatuurmeter
1 paar Telescopische geleiders (1 niveau, 
geheel uitschuifbaar)

SF6102PZS

MULTIFUNCTIONELE OVEN V.V. 
PIZZAFUNCTIE, 60 CM, ENERGIEKLASSE: 
A+, ZILVERKLEURIG GLAS/ ROESTVRIJSTAAL

€ 1129,00

g

LCD Display
10 functies
20 automatische programma's
Vapor Clean functie
Overige functies: Ontdooien op tijd, 
Ontdooien op gewicht, Rijzen, Sabbath
Pizza functie
ECO-Logic optie
Snel voorverwarmen
Temperatuur instelbaar van 30° tot 280° C
Mantelkoeling
Vermogen grill 2700 W
5 kookniveaus
Akoestisch alarm einde kooktijd
Uitneembare oven deur
Soft Close systeem
Verlichting in de bedieningsknoppen

Ever Clean Emaille
Halogeenlamp
Kinderbeveiliging
Netto inhoud: 65 liter
Aansluitwaarde: 3000 W

INCLUSIEF:
1 vangschaal (40 mm) met inzetrooster
1 inzetrooster
1 rooster met stop
Pizzasteen met afdekplaat, pizzaschep



41 lt 3

45cm

41 lt 3

45cm

40 lt 3 45cm 40 lt 3 45cm

76 77

SF4106WVCPS SF4104WVCPS SF4104WVCPN

COMPACTE COMBI-STOOMOVEN, 45 CM, 
ENERGIEKLASSE: A+, ZILVERKLEURIG GLAS/ 
ROESTVRIJSTAAL

COMPACTE COMBI-STOOMOVEN, 45 CM, 
ENERGIEKLASSE: A+, ZILVERKLEURIG GLAS/ 
ROESTVRIJSTAAL

COMPACTE COMBI-STOOMOVEN, 45 CM, 
ENERGIEKLASSE: A+, ZWART GLAS/ 
ROESTVRJISTAAL

€ 2599,00 € 2499,00 € 2499,00

g

VIVOscreen max
Advanced full touch bediening 
TFT EasyGuide display
16 functies
64 personaliseerbare recepten
65 automatische programma's
Vapor Clean functie
Smart cooking
Overige functies: Ontdooien op tijd, 
Ontdooien op gewicht, Bordenverwarming, 
Rijzen, Sabbath
Overige opties: Warmhoudoptie, Eco Light 
optie, ECO-logic optie
Snel voorverwarmen
Temperatuur instelbaar van 30° tot 250° C
Mantelkoeling
3 kookniveaus
Multi-step cooking
Akoestisch alarm einde kooktijd
Uitneembare oven deur
Soft Close systeem
SMEGConnect met Wi-Fi

Ever Clean Emaille
Halogeenlamp
Kinderbeveiliging
Netto inhoud: 41 liter
Inhoud waterreservoir 1,2 liter
Aansluitwaarde: 3100 W

INCLUSIEF:
1 vangschaal (40 mm) met inzetrooster
1 rvs ovenschaal diepte 20 mm
1 geperforeerde ovenschaal (40 mm)
1 inzetrooster
1 ovenrooster met stop
1 kerntemperatuurmeter
Telescopische geleiders (1 niveau, geheel 
uitschuifbaar)

SF4106WMCS SF4104WMCS SF4104WMCN

COMPACTE OVEN MET MAGNETRON, 
45 CM, ZILVERKLEURIG GLAS/ 
ROESTVRIJSTAAL

COMPACTE OVEN MET MAGNETRON, 
45 CM, ZILVERKLEURIG GLAS/ 
ROESTVRIJSTAAL

COMPACTE OVEN MET MAGNETRON, 
45 CM, ZWART GLAS/ ROESTVRIJSTAAL

€ 2599,00 € 2249,00 € 2249,00

g

VIVOscreen max
Advanced full touch bediening 
TFT EasyGuide display
15 functies
64 personaliseerbare recepten
56 automatische programma's
Vapor Clean functie
Smart cooking
Overige functies: Ontdooien op tijd, 
Ontdooien op gewicht, Bordenverwarming, 
Rijzen, Sabbath
Overige opties: Warmhoudoptie, Eco Light 
optie, Quick Start, ECO-logic optie
Snel voorverwarmen
Temperatuur instelbaar van 30° tot 250° C
Mantelkoeling
3 kookniveaus
Multi-step cooking
Akoestisch alarm einde kooktijd
Soft Close systeem
SMEGConnect met Wi-Fi
Magnetron vermogen: 1000 W

Ever Clean Emaille
Halogeenlamp
Kinderbeveiliging
Netto inhoud: 40 lïter
Aansluitwaarde: 3000 W

INCLUSIEF:
1 glazen vangschaal
1 inzetrooster
1 rooster met stop
Telescopische geleiders (1 niveau, geheel 
uitschuifbaar)

g

VIVOscreen
TFT EasyGuide display
16 functies
64 personaliseerbare recepten
65 automatische programma's
Vapor Clean functie
Smart cooking
Overige functies: Ontdooien op tijd, 
Ontdooien op gewicht, Bordenverwarming, 
Rijzen, Sabbath
Overige opties: Warmhoudoptie, Eco Light 
optie, ECO-logic optie
Snel voorverwarmen
Temperatuur instelbaar van 30° tot 250° C
Mantelkoeling
3 kookniveaus
Akoestisch alarm einde kooktijd
Uitneembare oven deur
Soft Close systeem
SMEGConnect met Wi-Fi

Ever Clean Emaille
Halogeenlamp
Kinderbeveiliging
Netto inhoud: 41 liter
Inhoud waterreservoir 1,2 liter
Aansluitwaarde: 3100 W

INCLUSIEF:
1 vangschaal (40 mm) met inzetrooster
1 rvs ovenschaal diepte 20 mm
1 geperforeerde ovenschaal (40 mm)
1 inzetrooster
1 ovenrooster met stop
1 kerntemperatuurmeter
Telescopische geleiders (1 niveau, geheel 
uitschuifbaar)

g

VIVOscreen
TFT EasyGuide display
15 functies
64 personaliseerbare recepten
56 automatische programma's
Vapor Clean functie
Smart cooking
Overige functies: Ontdooien op tijd, 
Ontdooien op gewicht, Bordenverwarming, 
Rijzen, Sabbath
Overige opties: Warmhoudoptie, Eco Light 
optie, Quick Start, ECO-logic optie
Snel voorverwarmen
Temperatuur instelbaar van 30° tot 250° C
Mantelkoeling
3 kookniveaus
Akoestisch alarm einde kooktijd
Soft Close systeem
SMEGConnect met Wi-Fi
Magnetron vermogen: 1000 W

Ever Clean Emaille
Halogeenlamp
Kinderbeveiliging
Netto inhoud: 40 lïter
Aansluitwaarde: 3000 W

INCLUSIEF:
1 glazen vangschaal
1 inzetrooster
1 rooster met stop
Telescopische geleiders (1 niveau, geheel 
uitschuifbaar)
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CMS4104S CMS4104N

VOLAUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE, 
45 CM, ZILVERKLEURIG GLAS/ 
ROESTVRIJSTAAL

VOLAUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE, 
45 CM, ZWART GLAS/ ROESTVRIJSTAAL

€ 3249,00 € 3249,00

TFT kleurendisplay
Touch Control bediening
5 koffie sterkteniveaus: extra light, light, 
medium, strong en extra strong
5 programmeerbare waterhoeveelheden: 
espresso (small), normaal en large
3 in te stellen koffietemperaturen
1 of 2 kopjes koffie per keer
Geschikt voor bonen en gemalen koffie

Automatische Cappuccino functie met 
uinneembaar melkreservoir
Heet water tap (voor bijv. thee)
Automatische inschakeling programmeerbaar
Automatisch ontkalken
Automatisch spoelen
Koffiebonen reservoir
Kopjeshouder, verwarmd
Gemalen koffiereservoir
Koffiebonen reservoir voor 350 gram bonen
Lekbak

Inhoud waterreservoir: 2,4 liter
Pompdruksysteem: 15 bar
Aansluitwaarde: 1350 W

SAB4104S

BLAST CHILLER, NISMAAT 45 CM, 
ZILVERKLEURIG GLAS/ ROESTVRIJSTAAL

€ 3999,00

TFT kleuren display met timer en automatische 
in- en uitschakeling
5 warme functies
5 koude functies
52 automatische programma's
Kerntemperatuur meter
Afkoelen met kerntemperatuur meter
Temperatuur instelbaar van -35 tot 75ºC
Type lamp: Halogeen
3 kookniveaus
Kinderbeveiliging

Netto inhoud: 38,5 liter
Aansluitwaarde: 270 W

Inclusief
1 flessenrek
1 ovenrooster met stop
1 Microvezeldoek

Accessoires: 
sMoLD € 159,00
Set van 7 siliconen vormen te gebruiken voor 
Blastchiller en oven (-60°C/+230°C)
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CVI121S3 CVI121N3

INTEGREERBARE WIJNKLIMAATKAST, 45 CM,  
ZILVERKLEURIG GLAS/ ROESTVRIJSTAAL, 
ENERGIEKLASSE A+, WIFI

INTEGREERBARE WIJNKLIMAATKAST, 
45 CM, ZWART GLAS/ ROESTVRIJSTAAL, 
ENERGIEKLASSE A+, WIFI

€ 2399,00 € 2399,00

LED Display
Touch Control bediening
Anti-uv glas in deur
Anti-geur filter
Akoestisch temperatuuralarm
Kinderbeveiliging
1 instelbare temperatuurzone
LED binnenverlichting
2 uitneembare houtenleggers op telescopische 
geleiders
Actief koolstoffilter

Totale netto inhoud: 46 liter
Jaarlijks energieverbruik: 105 KWh
Maximum capaciteit: 21 flessen (0,75 liter)

Aansluitwaarde: 40 W

Te coMbiNereN MeT soMMeLierLADe:
cPs115s € 1299,00
Zilverkleurig glas

cPs115N € 1299,00
Zwart glas

CVI121N3
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CPV115S

VACUMEERLADE, 15 CM, ZILVERKLEURIG 
GLAS

€ 2399,00

Push-pull opening
Uitneembare deksel
Maximaal laadgewicht: 15 kg
3 vacumeer niveaus
3 seal niveaus
Vacuümsensor
Lid opening: 65° +/- 3°
Optimaal eindvacuum: 99,9%
Uitneembare deksel

Netto inhoud: 6,5 liter
Aansluitwaarde: 230 W
Pompdruk: 4 m³/h

INCLUSIEF:
Vacuumzakken voor bewaren
Vacuumzakken voor sous-vide koken

Accessoires: 
VbAG1 € 49,00
50 stuks (20x30 cm) vacumeer- en Sousvide 
zakken

VbAG2 € 65,00
50 stuks (25x35 cm) vacumeer- en Sousvide 
zakken

LiFeboX € 139,00
Set van 3 potten t.b.v. vacumeerlade

CPV115S
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CPS115S CPS115N CR129S

SOMMELIERLADE, 15 CM, ZILVERKLEURIG 
GLAS

SOMMELIERLADE, 15 CM, ZWART GLAS WARMHOUDLADE, 29 CM, ZILVERKLEURIG 
GLAS

€ 1299,00 € 1299,00 € 899,00

Optioneel voor SF4106 en  
CVI118 zwart modellen

Pull-opening
Inhoud: 51 liter
Maximaal laadgewicht: 85 kg
Temperatuur 30°C tot 80°C
Verwarmingselement: 400 W
Geschikt voor warmhouden van voedsel en 
slow cooking
Geschikt voor verwarmen van servies

INCLUSIEF:
Antislip matje

Push-pull opening
Maximaal laadgewicht: 15 kg

INCLUSIEF:
Champagnetang
Wijnvacumeerpompje
2 kurken
Druppelvanger
Rvs schenktuit
Anti-drup kurk
Stalen kurk t.b.v. mousserende wijn/ 
champagne
Wijn-/ champagnestopper
Sommeliermes GHEMME
Rode wijn kurk
Wijnthermometer
Decanteertrechter met houten handvat

Optioneel voor SF4106 en  
CVI1 zilverkleurige modellen

CPR115S CPR115N

WARMHOUDLADE, 15 CM, ZILVERKLEURIG 
GLAS/ ROESTVRIJSTAAL

WARMHOUDLADE, 15 CM, ZWART GLAS/ 
ROESTVRIJSTAAL

€ 749,00 € 749,00

Push-pull opening
Maximaal laadgewicht: 15 kg
Temperatuur 30°C tot 80°C
Inhoud: 21 liter
Geschikt voor het verwarmen van servies

INCLUSIEF: 
Antislip matje

Optioneel voor SF4106
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SIM1963D

INDUCTIEKOOKPLAAT, MULTIZONE, 90 CM, RECHTE RANDEN, ZWART 
GLAS

€ 1679,00 SIM1643D SIM1643DS

INDUCTIEKOOKPLAAT, MULTIZONE, 
60 CM, RECHTE RANDEN, ZWART GLAS

INDUCTIEKOOKPLAAT, MULTIZONE, 
60 CM, RECHTE RANDEN, ZILVERKLEURIG 
GLAS

€ 1159,00

4 inductie kookzones met booster
2 multizones

Linksvoor: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW, 2.5 kW
Linksachter: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW, 2.5 kW
Rechtsachter: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW, 2.5 kW
Rechtsvoor: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW, 2.5 kW

9 vermogensniveaus
Intuitive Slider bediening
Resttijdindicatie
Kookwekker einde kooktijd
Akoestisch signaal einde kooktijd
Pauze optie
Multizone
Restwarmteindicatie
Quick start
Systeem tegen oververhitting/ overkoken
Warmhoudfunctie
Auto-stop bij oververhitting
Automatische uitschakeling bij i.g.v. onbedekte zone
Kinderbeveiliging

Aansluitwaarde: 7400 W

€ 1159,00SIM1963DS

INDUCTIEKOOKPLAAT, MULTIZONE, 90 CM, RECHTE RANDEN, 
ZILVERKLEURIG GLAS

€ 1679,00

6 inductie kookzones met booster
3 multizones

Linksvoor: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW, 2.5 kW
Linksachter: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW, 2.5 kW
Midden: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW, 2.5 kW
Midden: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW, 2.5 kW
Rechtsvoor: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW, 2.5 kW
Rechtsachter: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW, 2.5 kW

9 vermogensniveaus
Intuitive Slider bediening
Resttijdindicatie
Kookwekker einde kooktijd
Akoestisch signaal einde kooktijd
Pauze optie
Multizone
Restwarmteindicatie
Quick start
Systeem tegen oververhitting/ overkoken
Warmhoudfunctie
Auto-stop bij oververhitting
Automatische uitschakeling bij i.g.v. onbedekte zone
Kinderbeveiliging

Aansluitwaarde: 11100 W
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KI905NXE2

EILAND AFZUIGKAP, 90 CM, ZWART GLAS/ ROESTVRIJSTAAL, 
ENERGIEKLASSE B, 

€ 1189,00

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 
m³/h 266 385 469 703

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) dB(A) 49 59 61 70

Aantal snelheden: 3
"Intensief" functie
Touch Control Bediening
Type verlichting: LED lamp
3 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Aluminium vetfilters
Capaciteit P0: 820 m³/h
Vermogen motor: 275 W
Terugslagklep
Aansluitwaarde: 279 W

ACCESSOIRE: 

FLT6 € 65,00
Koolstoffilter(s) t.b.v. recirculatie

KS905SXE2 KS905NXE2

WANDSCHOUWKAP, 90 CM, ROESTVRIJSTAAL/ ZILVERKLEURIG GLAS, 
ENERGIEKLASSE A, 

WANDSCHOUWKAP, 90 CM, ROESTVRIJSTAAL/ ZWART GLAS, 
ENERGIEKLASSE B, 

€ 899,00 € 899,00

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 
m³/h 320 401 564 767

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) dB(A) 50 61 65 73

Aantal snelheden: 3
"Intensief" functie
Touch Control Bediening
Type verlichting: LED lamp
Optie automatische uitschakeling
3 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Aluminium vetfilters
Capaciteit P0: 820 m³/h
Vermogen motor: 275 W
Terugslagklep
Aansluitwaarde: 278 W

ACCESSOIRE: 

kiTFc906 € 49,00
Koolstoffilter(s) t.b.v. recirculatie
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KS951NXE2

WANDSCHOUWKAP, 90 CM, ROESTVRIJSTAAL/ ZWART GLAS, 
ENERGIEKLASSE B, 

€ 999,00

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 
m³/h 320 401 564 767

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) dB(A) 50 61 65 73

Aantal snelheden: 3
"Intensief" functie
Touch Control Bediening
Type verlichting: LED lamp
Optie automatische uitschakeling
3 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Aluminium vetfilters
Capaciteit P0: 820 m³/h
Vermogen motor: 275 W
Terugslagklep
Aansluitwaarde: 278 W

ACCESSOIRE:

     KITALLFC   € 369,00
Universeel koolfilter uitwasbaar 

KS605SXE2 KS605NXE2

WANDSCHOUWKAP, 60 CM, ZILVERKLEURIG GLAS/ ROESTVRIJSTAAL, 
ENERGIEKLASSE B, 

WANDSCHOUWKAP, 60 CM, ZWART GLAS/ ROESTVRIJSTAAL, 
ENERGIEKLASSE B, 

€ 839,00 € 839,00

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 
m³/h 303 401 530 777

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) dB(A) 50 61 63 70

Aantal snelheden: 3
"Intensief" functie
Touch Control Bediening
Type verlichting: LED lamp
Optie automatische uitschakeling
2 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Aluminium vetfilters
Capaciteit P0: 820 m³/h
Vermogen motor: 275 W
Terugslagklep
Aansluitwaarde: 278 W

ACCESSOIRES: 

kiTFc906 € 49,00
Koolstoffilter(s) t.b.v. recirculatie
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KSET66VNE2

VLAKSCHERMKAP, 60 CM, ZWART GLAS/ ROESTVRIJSTAAL, 
ENERGIEKLASSE C, 

€ 599,00

Aantal snelheden I II III

Capaciteit (IEC 61591) m³/h 295 435 580

Geluidsniveau (IEC 60704-2-
13) dB(A) 52 61 68

Aantal snelheden: 3
Slider bediening
Type verlichting: LED lamp
2 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Aluminium vetfilters
Capaciteit P0: 620 m³/h
Vermogen motor: 140 W
Terugslagklep
Aansluitwaarde: 142 W

ACCESSOIRE: 

kiTFc152 € 65,00
Koolstoffilter(s) t.b.v. recirculatie

KSET66VNE2



CLASSICI
De Classici lijn is de eerste esthetische lijn die, in samenwerking 
met architect Guido Canali, is ontworpen door SMEG en wordt 
gekenmerkt door bijzonder gebruik van roestvrijstaal en een 
modern doch tijdloos design. De unieke bedieningsknoppen zijn 
kenmerkend voor de Classici lijn en zijn terug te vinden op alle 
Classici apparaten, waardoor de producten perfect met elkaar 
kunnen worden gecombineerd. De Classici producten geven een 
keuken een moderne, geraffineerde en industriële sfeer. 
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SFP9305WSPX

COMBI-STOOMOVEN, 90 CM, ENERGIEKLASSE: A+, 
ROESTVRIJSTAAL, V.V. PYROLYSE

€ 3399,00

g

ECO

VIVOscreen max 
Advanced full touch bediening
20 functies
10 personaliseerbare recepten
53 automatische programma's
Pyrolyse functie
Overige functies: Ontdooien op tijd, Ontdooien op gewicht, 
Bordenverwarming, Rijzen, Sabbath, Smart cooking
Overige opties: Warmhouden, Eco Light
Snel voorverwarmen
Temperatuur instelbaar van 30° tot 280° C
Multi-step cooking
Mantelkoeling
Vermogen grill 2900 W
5 kookniveaus
Akoestisch alarm einde kooktijd
Uitneembare oven deur
Soft Close systeem
SMEGConnect met Wi-Fi

Ever Clean Emaille
Halogeenlamp
Kinderbeveiliging
Netto inhoud: 115 liter
Inhoud waterreservoir: 160 ml
Aansluitwaarde: 4000 W

INCLUSIEF:
2 vangschalen (40 mm) met inzetrooster
1 inzetrooster
1 rooster met stop
1 kerntemperatuurmeter
1 paar Telescopische geleiders (1 niveau, geheel uitschuifbaar)

SFP9305WSPX
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SFP6303SPX

MULTIFUNCTIONELE OVEN V.V. 
PYROLYSE MET STEAM ASSIST, 60 CM, 
ENERGIEKLASSE: A+, ROESTVRIJSTAAL

€ 2899,00

g

VIVOscreen
TFT EasyGuide display
10 functies 
3 Steam assist niveaus (30 ml, 100ml, 
160 ml)
64 personaliseerbare recepten
53 automatische programma's
Pyrolyse functie
Smart cooking
Overige functies: Ontdooien op tijd, 
Ontdooien op gewicht, Bordenverwarming, 
Rijzen, Sabbath
Overige opties: Warmhoudoptie, Eco Light 
optie, ECO-logic optie
Snel voorverwarmen
Temperatuur instelbaar van 30° tot 280° C
Mantelkoeling
Vermogen grill 2700 W
5 kookniveaus
Akoestisch alarm einde kooktijd
Uitneembare oven deur
Soft Close systeem

Ever Clean Emaille
Halogeenlamp
Kinderbeveiliging
Netto inhoud: 70 liter
Inhoud waterreservoir: 160 ml
Aansluitwaarde: 3000 W

INCLUSIEF:
2 bakplaten (20 mm)
1 vangschaal (40 mm) met inzetrooster
1 inzetrooster
1 rooster met stop
1 kerntemperatuurmeter
1 paar Telescopische geleiders (1 niveau, 
geheel uitschuifbaar)

SF6303TPX

MULTIFUNCTIONELE OVEN, 60 CM, 
ENERGIEKLASSE: A+, ROESTVRIJSTAAL

€ 1699,00

g

VIVOscreen
TFT EasyGuide display
Touch Control bediening 
10 functies
64 personaliseerbare recepten
48 automatische programma's
Vapor Clean functie
Smart cooking
Overige functies: Ontdooien op tijd, 
Ontdooien op gewicht, Bordenverwarming, 
Rijzen, Sabbath
Overige opties: Warmhoudoptie, Eco Light 
optie, ECO-logic optie
Snel voorverwarmen
Temperatuur instelbaar van 30° tot 280° C
Mantelkoeling
Vermogen grill 2700 W
5 kookniveaus
Akoestisch alarm einde kooktijd
Uitneembare oven deur
Soft Close systeem

Ever Clean Emaille
Halogeenlamp
Kinderbeveiliging
Netto inhoud: 70 liter
Aansluitwaarde: 3000 W

INCLUSIEF:
2 bakplaten (20 mm)
1 vangschaal (40 mm) met inzetrooster
1 inzetrooster
1 rooster met stop
1 kerntemperatuurmeter
1 paar Telescopische geleiders (1 niveau, 
geheel uitschuifbaar)

SFP6303WTPX

MULTIFUNCTIONELE OVEN V.V. PYROLYSE,  
60 CM, ENERGIEKLASSE: A+, 
ROESTVRIJSTAAL

€ 1879,00

g

VIVOscreen
TFT EasyGuide display
10 functies
64 personaliseerbare recepten
48 automatische programma's
Pyrolyse functie
Smart cooking
Overige functies: Ontdooien op tijd, 
Ontdooien op gewicht, Bordenverwarming, 
Rijzen, Sabbath
Overige opties: Warmhoudoptie, Eco Light 
optie, ECO-logic optie
Snel voorverwarmen
Temperatuur instelbaar van 30° tot 280° C
Mantelkoeling
Vermogen grill 2700 W
5 kookniveaus
Akoestisch alarm einde kooktijd
Uitneembare oven deur
Soft Close systeem
SMEGConnect met Wi-Fi

Ever Clean Emaille
Halogeenlamp
Kinderbeveiliging
Netto inhoud: 70 liter
Aansluitwaarde: 3000 W

INCLUSIEF:
2 bakplaten (20 mm)
1 vangschaal (40 mm) met inzetrooster
1 inzetrooster
1 rooster met stop
1 kerntemperatuurmeter
1 paar Telescopische geleiders (1 niveau, 
geheel uitschuifbaar)
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SF6390XPZE

MULTIFUNCTIONELE OVEN, 60 CM, 
ENERGIEKLASSE: A+, ROESTVRIJSTAAL

€ 1199,00

g

LCD Display
10 functies
20 automatische programma's
Vapor Clean functie
Overige functies: Ontdooien op tijd, 
Ontdooien op gewicht, Rijzen, Sabbath
Pizza functie
ECO-Logic optie
Snel voorverwarmen
Temperatuur instelbaar van 30° tot 280° C
Mantelkoeling
5 kookniveaus
Akoestisch alarm einde kooktijd
Uitneembare oven deur
Soft Close systeem

Ever Clean Emaille
Halogeenlamp
Kinderbeveiliging
Netto inhoud: 65 liter
Aansluitwaarde: 3000 W

INCLUSIEF:
1 vangschaal (40 mm) met inzetrooster
1 inzetrooster
1 rooster met stop
Telescopische geleiders (1 niveau, geheel 
uitschuifbaar)
Pizzasteen met afdekplaat, pizzaschep

SF4303WVCPX SF4303WMCX

COMPACTE COMBI-STOOMOVEN, 45 CM, 
ENERGIEKLASSE: A+, ROESTVRIJSTAAL, WIFI

COMPACTE OVEN MET MAGNETRON, 
45 CM, ROESTVRIJSTAAL, WIFI

€ 2899,00 € 2249,00

g

TFT EasyGuide display
15 functies
64 personaliseerbare recepten
56 automatische programma’s 
Vapor Clean functie
Overige functies: Ontdooien op tijd, 
Ontdooien op gewicht, Bordenverwarming, 
Rijzen, Sabbath
Overige opties: Warmhouden, Eco Light, 
Quick Start, Instellen taal, Digitale klok, 
Tonen
Snel voorverwarmen
Temperatuur instelbaar van 30° tot 250° C
Mantelkoeling
3 kookniveaus
Akoestisch alarm einde kooktijd
Soft Close systeem
SMEGConnect met Wi-Fi
Magnetron vermogen: 1000 W

Ever Clean Emaille
Halogeenlamp
Kinderbeveiliging
Netto inhoud: 40 lïter
Aansluitwaarde: 3100 W

INCLUSIEF:
1 glazen vangschaal
1 inzetrooster
1 ovenrooster met stop
Telescopische geleiders (1 niveau, geheel 
uitschuifbaar)

g

TFT EasyGuide display
16 functies
64 personaliseerbare recepten
65 automatische programma’s 
Vapor Clean functie
Overige functies: Ontdooien op tijd, 
Ontdooien op gewicht, Bordenverwarming, 
Rijzen, Sabbath
Overige opties: Warmhouden, Eco Light, 
Instellen taal, Digitale klok, Tonen
Snel voorverwarmen
Temperatuur instelbaar van 30° tot 250° C
Mantelkoeling
3 kookniveaus
Akoestisch alarm einde kooktijd
Uitneembare oven deur
Soft Close systeem
SMEGConnect met Wi-Fi

Ever Clean Emaille
Halogeenlamp
Kinderbeveiliging
Netto inhoud: 41 liter
Inhoud waterreservoir: 1,2 liter
Aansluitwaarde: 3100 W

INCLUSIEF:
1 vangschaal (40 mm) met inzetrooster
1 rvs ovenschaal diepte 20 mm
1 geperforeerde druipplaat diepte 40 mm
1 inzetrooster
1 ovenrooster met stop
1 kerntemperatuurmeter
Telescopische geleiders (1 niveau, geheel 
uitschuifbaar)
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SAB4304X

BLAST CHILLER, NISMAAT 45 CM, 
ROESTVRIJSTAAL

€ 3999,00 

TFT kleuren display met timer en automatische 
in- en uitschakeling
5 warme functies
5 koude functies
52 automatische programma's
Kerntemperatuur meter
Afkoelen met kerntemperatuur meter
Temperatuur instelbaar van -35 tot 75ºC
Type lamp: Halogen
3 kookniveaus
Kinderbeveiliging

Netto inhoud: 38,5 liter
Aansluitwaarde: 270 W

INCLUSIEF:
1 flessenrek
1 ovenrooster met stop
1 Microvezeldoek

Accessoires: 
sMoLD € 159,00
Set van 7 siliconen vormen te gebruiken voor 
Blastchiller en oven (-60°C/+230°C)

CMS4303X

VOLAUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE, 
45 CM, ROESTVRIJSTAAL

€ 3249,00

TFT kleurendisplay
Touch Control bediening
5 koffie sterkteniveaus: extra light, light, 
medium, strong en extra strong
5 programmeerbare waterhoeveelheden: 
espresso (small), normaal en large
3 in te stellen koffietemperaturen
1 of 2 kopjes koffie per keer
Geschikt voor koffiebonen en gemalen koffie

Automatische Cappuccino functie met 
uinneembaar melkreservoir
Heet water tap (voor bijv. thee)
Automatische inschakeling programmeerbaar
Automatisch ontkalken
Automatisch spoelen
Koffiebonen reservoir
Kopjeshouder, verwarmd
Gemalen koffiereservoir
Koffiebonen reservoir voor 350 gram bonen
Lekbak

Inhoud waterreservoir: 2,4 liter
Pompdruksysteem: 15 bar
Aansluitwaarde: 1350 W

CMS4303X
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CVI338RX3

ONDERBOUW WIJNKLIMAATKAST, 
ROESTVRIJSTAAL, ENERGIEKLASSE A, WIFI, 
NISMAAT 82 CM

€ 3499,00

Touch Control bediening
Anti-uv glas in deur
Anti-geur filter
Akoestisch temperatuuralarm
LED Display
Kinderbeveiliging
2 instelbare temperatuurzones
Automatisch ontdooien
LED binnenverlichting
3 uitneembare houtenleggers op telescopische 
geleiders
Actief koolstoffilter

Netto inhoud: 103 liter
Jaarlijks energieverbruik: 143 KWh
Maximum capaciteit: 38 flessen (0,75 liter)

Aansluitwaarde: 40 W

Linksdraaiend beschikbaar: CVI338LX3

CVI338RX3
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CPR315XCPS315X CP315X

WARMHOUDLADE,15CM, ROESTVRIJSTAALWARMHOUDLADE,15CM, ROESTVRIJSTAAL OPBERGLADE, 15CM, ROESTVRIJSTAAL

€ 789,00€ 1309,00 € 539,00

Push-pull opening
Inhoud: 21 liter
Maximaal laadgewicht: 15 kg
Bedieningsknoppen
Temperatuur 30°C tot 80°C
Opnieuw opwarmen
Geschikt voor het verwarmen van servies
Warmhouden van voedsel en slowcooking
Inbegrepen accessoire: Antislip matje

Optioneel voor SF4303 en 
CVI318 modellen

Push-pull opening
Maximaal laadgewicht: 15 kg 
Inbegrepen accessoires: Champagnetang, 
Wijnvacumeerpompje, 2 kurken, 
Druppelvanger, Rvs schenktuit, Anti-drup 
kurk, Stalen kurk t.b.v. mousserende wijn/ 
champagne, Wijn-/ champagnestopper, 
Sommeliermes GHEMME, Rode wijn kurk, 
Wijnthermometer, Decanteertrechter met 
houten handvat

Optioneel voor CVI321 modellen

Push-pull opening
Inhoud: 22 liter
Maximaal laadgewicht: 15 kg
Inbegrepen accessoire: Antislip matje

Optioneel voor SF4303 en 
CVI318 modellen

CPV315X

VACUMEERLADE, 15 CM, ROESTVRIJSTAAL

€ 2399,00

Push-pull opening
Touch Control
Maximaal laadgewicht: 15 kg
3 vacumeer niveaus
3 seal niveaus
Vacuümsensor
Optimaal eindvacuum: 99,9%
Uitneembare deksel
Touch Control

Netto inhoud: 6,5 liter
Aansluitwaarde: 240 W
Pompdruk: 4 m³/h

INCLUSIEF: 
Vacuumzakken voor bewaren
Vacuumzakken voor sous-vide koken

Accessoires: 
VbAG1 € 49,00
50 stuks (20x30 cm) vacumeer- en Sousvide 
zakken

VbAG2 € 65,00
50 stuks (25x35 cm) vacumeer- en Sousvide 
zakken

LiFeboX € 139,00
Set van 3 potten t.b.v. vacumeerlade
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Geavanceerde technologieën, verfijnd ontwerp en de 
beste materialen - dit zijn de belangrijkste kenmerken 
van de SMEG kookplaten. 

KOOKPLATEN
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SI2M7953D SI1F7955B

INDUCTIEKOOKPLAAT, MULTIZONE, 90 CM, RECHTE RANDEN INDUCTIEKOOKPLAAT, 90 CM, VOORZIJDE FACET GESLEPEN

€ 1799,00 € 1699,00

P
ECO
HEAT

ECO
OFF

5 inductie kookzones met booster
2 multizones

Linksvoor: Ø 21 cm, 2.30 kW, 3.20 kW
Linksachter: Ø 21 cm, 2.30 kW, 3.20 kW
Midden: Ø 18/28 cm, 1.80 - 2.80 kW, 3.50 - 3.70 kW
Rechtsvoor: Ø 21 cm, 2.30 kW, 3.20 kW
Rechtsachter: Ø 21 cm, 2.30 kW, 3.20 kW

14 vermogensniveaus
Intuitive Slider bediening
Auto-Vent
Resttijdindicatie
Automatische uitschakeling
Akoestisch signaal einde kooktijd
Pauze optie
Multizone
Eco-Heat
Eco-Off
Systeem tegen oververhitting/ overkoken
Automatische herkenning panafmeting
Auto-stop bij oververhitting
Kinderbeveiliging

Aansluitwaarde: 7350 W

5 inductie kookzones met booster
1 multizone

Linksvoor: Ø 22 cm, 2.30 kW, 3.20 kW
Linksachter: Ø 22 cm, 2.30 kW, 3.20 kW
Midden: Ø 18/28 cm, 1.80 - 2.80 kW, 3.50 - 3.70 kW
Rechtsvoor: Ø 14.5 cm, 1.40 kW, 2.50 kW
Rechtsachter: Ø 21 cm, 2.30 kW, 3.20 kW

14 vermogensniveaus
Intuitive Slider bediening
Auto-Vent
Resttijdindicatie
Automatische uitschakeling
Akoestisch signaal einde kooktijd
Pauze optie
Flexi-Heat
Eco-Heat
Eco-Off
Systeem tegen oververhitting/ overkoken
Automatische herkenning panafmeting
Auto-stop bij oververhitting
Kinderbeveiliging

Aansluitwaarde: 11000 W

SI1F7845B

INDUCTIEKOOKPLAAT, 78 CM, VOORZIJDE FACET GESLEPEN

€ 1149,00

4 inductie kookzones met booster
1 multizone

Linksvoor: Ø 22 cm, 2.30 kW, 3.20 kW
Linksachter: Ø 22 cm, 2.30 kW, 3.20 kW
Rechtsvoor: Ø 18 cm, 1.80 kW, 2.80 kW
Rechtsachter: Ø 21 cm, 2.30 kW, 3.20 kW

14 vermogensniveaus
Intuitive Slider bediening
Auto-Vent
Resttijdindicatie
Kookwekker einde kooktijd
Akoestisch signaal einde kooktijd
Pauze optie
Flexi-Heat
Eco-Heat
Eco-Off
Systeem tegen oververhitting/ overkoken
ECO-Logic optie
Automatische herkenning panafmeting
Auto-stop bij oververhitting
Kinderbeveiliging

Aansluitwaarde: 7200 W
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SIM3963D SIM3643D SIM3323D

INDUCTIEKOOKPLAAT, MULTIZONE, 
90 CM, ZWART, RECHTE RAND

INDUCTIEKOOKPLAAT, MULTIZONE, 
60 CM, ZWART, RECHTE RAND

INDUCTIEKOOKPLAAT, MULTIZONE, 
38 CM, ZWART, RECHTE RAND

€ 1579,00 € 1099,00 

2 inductie kookzones met booster
1 multizone

Vooraan centraal: 24.0x18.0 cm, 
2.10 kW, 2.5 kW
Midden achter: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW, 
2.5 kW

9 vermogensniveaus
Intuitive Slider bediening
Resttijdindicatie
Kookwekker einde kooktijd
Akoestisch signaal einde kooktijd
Pauze optie
Multizone
Restwarmte indicatie
Quick start
Systeem tegen oververhitting/ overkoken
Warmhoudfunctie
Auto-stop bij oververhitting
Automatische uitschakeling bij i.g.v. 
onbedekte zone
Kinderbeveiliging

Aansluitwaarde: 3700 W

6 inductie kookzones met booster
3 multizones

Linksvoor: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW, 
2.5 kW
Linksachter: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW, 
2.5 kW
Midden: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW, 
2.5 kW
Midden: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW, 
2.5 kW
Rechtsvoor: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW, 
2.5 kW
Rechtsachter: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW, 
2.5 kW

9 vermogensniveaus
Intuitive Slider bediening
Resttijdindicatie
Kookwekker einde kooktijd
Akoestisch signaal einde kooktijd
Pauze optie
Multizone
Restwarmte indicatie
Quick start
Systeem tegen oververhitting/ overkoken
Warmhoudfunctie
ECO-Logic optie
Auto-stop bij oververhitting
Automatische uitschakeling bij i.g.v. 
onbedekte zone
Kinderbeveiliging

Aansluitwaarde: 11100 W

4 inductie kookzones met booster
2 multizones

Linksvoor: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW, 
2.5 kW
Linksachter: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW, 
2.5 kW
Rechtsachter: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW, 
2.5 kW
Rechtsvoor: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW, 
2.5 kW

9 vermogensniveaus
Intuitive Slider bediening
Resttijdindicatie
Kookwekker einde kooktijd
Akoestisch signaal einde kooktijd
Pauze optie
Multizone
Restwarmte indicatie
Quick start
Systeem tegen oververhitting/ overkoken
Warmhoudfunctie
Auto-stop bij oververhitting
Automatische uitschakeling bij i.g.v. 
onbedekte zone
Kinderbeveiliging

Aansluitwaarde: 7400 W

€ 2419,00 

5 kookzones:

1 wokbrander 6,00 kW links
Elektronische vonkontsteking
Thermobeveiliging
Gietijzeren pannendrager

4 inductie kookzones met boosterfunctie:
Rechts (Multizone): 385x230 mm, 2,5 kW/ 3,70 kW
(verdeling Multizone: 2 x 180x240 mm, 2,5 kW/ 3,60 kW)
Midden (Multizone): 385x240 mm, 2,5 kW/ 3,70 kW
(verdeling Multizone: 2 x 180x230 mm, 2,5 kW/ 3,60 kW)

9 vermogenniveaus
Multizone optie
Warmhoudfunctie
Grill functie
Pauze optie
ECO-logic Advance optie: aansluitwaarde min 2400W max 7200W
Timer met einde kooktijd
Akoestisch alarm einde kooktijd
Resttijdindicatie
Kinderbeveiliging
TwinZone optie
Quick-start optie
Panherkenning
Automatische herkenning panafmeting
Restwarmteindicatie
Automatische uitschakeling i.g.v. onbedekte zone
Systeem tegen oververhitting/ overkoken

Aansluitwaarde: 7,2 kW

INCLUSIEF:
Dolce Stil Novo/ Classici/ Linea bedieningsknoppen

PM3953DNLK

GECOMBINEERDE KOOKPLAAT 90 CM
ZWART GLAS, RECHTE RAND

€ 1699,00
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KDH12WLD

DOMINO AFZUIGING, 12 CM, ZWART GLAS, ENERGIEKLASSE A+, 
RANDAFZUIGING

€ 2519,00 

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 
m³/h 370 420 470 550

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) dB(A) 62 66 69 72

Aantal snelheden: 3
"Intensief" functie (10 min.)
Touch Control Bediening
Optie automatische uitschakeling
LED 'Ice' kleur

Rvs vetfilters
Capaciteit P0: 570 m³/h
Vermogen motor: 145 W
Automatische indicatie reinigen/ vervangen filters

Aansluitwaarde: 145 W

Afzuiging te combineren met kookplaten:
siM3963D, siM3643D eN siM3323D

Accessoires:
cFkDh12hP € 529,00
Koolstoffilter, incl. metalen omlijsting, kan in vaatwasser worden gereinigd

cFkDh12sTD € 75,00
Koolstoffilter

FLMsTPkDh12 € 109,00
Metalen Vlambeveiliger, te gebruiken i.c.m. gaskookplaat

FLTkDh € 489,00
Anti-geur filter, geschikt voor recirculatiekist CFKDH12HP

GriDkDh12 € 369,00
Metalen omlijsting geschikt voor standaard koolstoffilter

KDH12WLD



KOELKASTEN  
EN VRIEZERS
De hoge prestaties van de koelkasten en vriezers van SMEG 
bieden een optimale oplossing voor het bewaren van voedsel. 
Beschikbaar in diverse uitvoeringen en afmetingen, met 
verschillende indelingen; SMEG biedt een oplossing voor iedere 
keuken.
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RF396RSIX

VRIJSTAANDE KOEL-VRIESCOMBINATIE, 
ENERGIEKLASSE A+, NO-FROST

€ 14979,00 

Multizone bewaarcompartiment (instelbaar als 
koelkast, chiller of vriezer)
Deur-op-deur
No Frost systeem
Totale netto inhoud: 500 liter
LED binnenverlichting
Display functies: Vakantiefunctie, Snel-
vriesfunctie, Snel-koelfunctie, Kinderbeveiliging, 
Temperatuuralarm, Sabbath functie

KOELGEDEELTE:
Netto inhoud: 417 liter
Automatisch ontdooien
'Life Plus' zone
Multiflow luchtcirculatie
4 glazen leggers, waarvan 3 verstelbaar
1 groente-/fruitlade

VRIEZER:
Invriescapaciteit: 15 Kg/24h
Conserveringsduur zonder stroom: 18 h
Netto inhoud vriezer: 104 liter
Ijsblokjeshouder
Binnenverlichting diepvriezer
2 lades

2 compressors
Klimaatklasse: SN, N, ST, T
Jaarlijks energieverbruik: 382 kWh
Aansluitwaarde: 367 W

Accessoires: 
reFLk6090 € 1699,00
Verbindingskit; motorroster en plint

reFLkA1 € 449,00
Verbindingskit; koppelstuk en anti-
condensatiefolie

ook beschikbAAr:
rF396LsiX
Linksdraaiende versie

RI96RSI

RF376RSIX

INTEGREERBARE KOEL-VRIESCOMBINATIE, 
ENERGIEKLASSE A+, NO-FROST

€ 14549,00 

Multizone bewaarcompartiment
Deur-op-deur
No Frost systeem
Totale netto inhoud: 393 liter
LED binnenverlichting
Display functies: Vakantiefunctie, Snel-
vriesfunctie, Snel-koelfunctie, Kinderbeveiliging, 
Temperatuuralarm, Sabbath functie

KOELGEDEELTE:
Netto inhoud: 327 liter
Automatisch ontdooien
'Life Plus' zone
Multiflow luchtcirculatie
3 verstelbare glazen leggers
1 groente-/fruitlade

VRIEZER:
Invriescapaciteit: 12 Kg/24h
Conserveringsduur zonder stroom: 15 h
Netto inhoud vriezer: 81 liter
Ijsblokjeshouder
Binnenverlichting diepvriezer
2 lades

2 compressors
Klimaatklasse: SN, N, ST, T
Jaarlijks energieverbruik: 327 kWh
Aansluitwaarde: 240 W

Accessoires: 
reFLk6075 € 1699,00
Verbindingskit; motorrooster en plint

reFLkA1 € 449,00
Verbindingskit; koppelstuk en anti-
condensatiefolie

ook beschikbAAr:
rF376LsiX
Linksdraaiende versie
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RI96RSI

INTEGREERBARE KOEL-VRIESCOMBINATIE, 
ENERGIEKLASSE A+ NO-FROST, NISMAAT 
205 CM

€ 14169,00 

Multizone bewaarcompartiment
Deur-op-deur
No Frost systeem
Totale netto inhoud: 500 liter
LED binnenverlichting
Display functies: Vakantiefunctie, Snel-
vriesfunctie, Snel-koelfunctie, Kinderbeveiliging, 
Temperatuuralarm, Sabbath functie

KOELGEDEELTE:
Netto inhoud: 417 liter
Automatisch ontdooien
'Life Plus' zone
Multiflow luchtcirculatie
4 glazen leggers, waarvan 3 verstelbaar
Binnendeur v.v. 3 compartimenten
1 groente-/fruitlade

VRIEZER:
Invriescapaciteit: 15 Kg/24h
Conserveringsduur zonder stroom: 18 h
Netto inhoud vriezer: 104 liter
Ijsblokjeshouder
Binnenverlichting diepvriezer
2 lades

2 compressors
Klimaatklasse: SN, N, ST, T
Jaarlijks energieverbruik: 382 kWh
Aansluitwaarde: 240 W

Accessoires: 
reFLkb1 € 629,00
Verbindingskit; koppelstuk en anti-
condensatiefolie

ook beschikbAAr:
ri96Lsi
Linksdraaiende versie

RI96RSI
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RI76RSI

INTEGREERBARE KOEL-VRIESCOMBINATIE, 
ENERGIEKLASSE A+, NO-FROST, NISMAAT 
205 CM

€ 13959,00 

Multizone bewaarcompartiment
Deur-op-deur
No Frost systeem
Totale netto inhoud: 393 liter
LED binnenverlichting
Display functies: Vakantiefunctie, Snel-
vriesfunctie, Snel-koelfunctie, Kinderbeveiliging, 
Temperatuuralarm, Sabbath functie

KOELGEDEELTE:
Netto inhoud: 312 liter
Automatisch ontdooien
'Life Plus' zone
Multiflow luchtcirculatie
4 glazen leggers, waarvan 3 verstelbaar
Binnendeur v.v. 3 compartimenten
1 groente-/fruitlade

VRIEZER:
Invriescapaciteit: 12 Kg/24h
Conserveringsduur zonder stroom: 18 h
Netto inhoud vriezer: 81 liter
Ijsblokjeshouder
Binnenverlichting diepvriezer
2 lades

2 compressors
Klimaatklasse: SN, N, ST, T
Jaarlijks energieverbruik: 327 kWh
Aansluitwaarde: 240 W

Accessoires: 
reFLkb1 € 629,00
Verbindingskit; koppelstuk en anti-
condensatiefolie

ook beschikbAAr:
ri76Lsi
Linksdraaiende versie

RI76RSI
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S8F174DNE

INTEGREERBARE VRIEZER, NO-FROST A++, 
NISMAAT, ENERGIEKLASSE A++

€ 2139,00 C8174TNE

INTEGREERBARE KOEL-VRIESCOMBINATIE, 
NISMAAT, ENERGIEKLASSE A++

Nismaat 178 cm
“Deur-op-deur”
Deur omkeerbaar
No-Frost systeem

VRIEZER:
Netto inhoud vriezer: 204 liter
Touch LCD display
Display functies: Snel-vries functie, 
Kinderbeveiliging, Temperatuuralarm
2 compartimenten met klep
5 lades
Conserveringsduur zonder stroom: 24 uur
Snelvriesfunctie
Klimaatklasse: SN, N, ST, T
Geluidsniveau: 39 dB(A)
Jaarlijks energieverbruik: 238 KWh
Aansluitwaarde: 140 W

€  1389,00 SD7185CSD2P1

INTEGREERBARE KOELKAST ZONDER 
VRIESVAK, NISMAAT, ENERGIEKLASSE A++

€ 1139,00

Nismaat 122 cm
Deur-op-deur
Statisch
Totale netto inhoud: 180 liter
LED binnenverlichting
Display functies: Snel-vriesfunctie, 
Snel-koelfunctie, Kinderbeveiliging, 
Temperatuuralarm
Deur omkeerbaar

KOELGEDEELTE:
Netto inhoud: 166 liter
Automatisch ontdooien
3 verstelbare glazen leggers
1 binnendeurcompartiment met transparant 
deksel
2 groente-/fruitlade

VRIEZER:
Geïntegreerd vriesvak
Accessoires vriezer: Ijsblokjeshouder
Invriescapaciteit: 2 Kg/24h
Conserveringsduur zonder stroom: 13 h
Netto inhoud vriezer: 14 liter

Accessoires: Eierhouder

1 compressor
Klimaatklasse: SN, N, ST, T
Geluidsniveau: 35 dB(A)
Jaarlijks energieverbruik: 172 kWh
Aansluitwaarde: 130 W

Nismaat 178 cm
Railgeleiding
Totale netto inhoud: 254 liter
LED binnenverlichting
Display functies: Vakantiefunctie,  
Snel-vriesfunctie, Snel-koelfunctie, 
Temperatuuralarm
Deur omkeerbaar

KOELGEDEELTE:
 0°C compartiment- Netto inhoud: 19 liter
Netto inhoud: 166 liter
Automatisch ontdooien
'Life Plus' Zone
Multiflow luchtcirculatie
Ventilator
2 verstelbare glazen leggers
1 flessenhouder
1 groente-/fruitlade

VRIEZER:
Snel-vriescompartiment
Invriescapaciteit: 3.5 Kg/24h
Conserveringsduur zonder stroom: 13 h
Netto inhoud vriezer: 69 liter
3 lades

Accessoires: Eierhouder

1 compressor
Klimaatklasse: SN, N, ST, T
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Jaarlijks energieverbruik: 252 kWh
Aansluitwaarde: 125 W

S8L174D3E

INTEGREERBARE KOELKAST ZONDER 
VRIESVAK, NISMAAT, ENERGIEKLASSE A++

€ 1819,00

Nismaat 178 cm
Deur-op-deur
Geventileerd
Totale netto inhoud: 310 liter
LED binnenverlichting
Display functies: Vakantiefunctie,  
Snel-koelfunctie, 
Deur omkeerbaar

KOELGEDEELTE:
Automatisch ontdooien
Ventilator
5 verstelbare glazen leggers
1 binnendeurcompartiment met transparant 
deksel
1 groente-/fruitlade

Accessoires: Eierhouder

1 compressor
Klimaatklasse: SN, N, ST, T
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Jaarlijks energieverbruik: 114 kWh
Aansluitwaarde: 100 W
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C8194TNE

INTEGREERBARE KOEL-VRIESCOMBINATIE, 
NISMAAT, ENERGIEKLASSE A++

€ 1599,00 

Nismaat 190 cm
Railgeleiding
Totale netto inhoud: 284 liter
LED binnenverlichting
Display functies: Vakantiefunctie, 
Snel-vriesfunctie, Snel-koelfunctie, 
Temperatuuralarm
Deur omkeerbaar

KOELGEDEELTE:
 0°C compartiment- Netto inhoud: 19 liter
Netto inhoud: 196 liter
Automatisch ontdooien
'Life Plus' Zone
Multiflow luchtcirculatie
Ventilator
4 verstelbare glazen leggers
1 flessenhouder
1 groente-/fruitlade

VRIEZER:
Snel-vriescompartiment
Invriescapaciteit: 3.5 Kg/24h
Conserveringsduur zonder stroom: 13 h
Netto inhoud vriezer: 69 liter
3 lades

Accessoires: Eierhouder

1 compressor
Klimaatklasse: SN, N, ST, T
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Jaarlijks energieverbruik: 262 kWh
Aansluitwaarde: 125 W
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UD7122CSP UD7140LSP

ONDERBOUW KOELKAST, ENERGIEKLASSE A+ ONDERBOUW KOELKAST, ENERGIEKLASSE A+

€ 869,00 € 759,00

Deur-op-deur
Statisch
Totale netto inhoud: 133 liter
LED binnenverlichting
Deur omkeerbaar

KOELGEDEELTE:
Netto inhoud: 133 liter
3 verstelbare glazen leggers
1 binnendeurcompartiment met transparant 
deksel
Binnendeurcompartimenten met metalen 
steunen
1 groente-/fruitlade

Accessoires: Eierhouder

1 compressor
Klimaatklasse: SN, N, ST
Geluidsniveau: 37 db(A)
Jaarlijks energieverbruik: 117 kWh
Aansluitwaarde: 110 W

Deur-op-deur
Statisch
Totale netto inhoud: 109 liter
LED binnenverlichting
Deur omkeerbaar

KOELGEDEELTE:
Netto inhoud: 93 liter
2 verstelbare glazen leggers
1 binnendeurcompartiment met transparant 
deksel
Binnendeurcompartimenten met metalen 
steunen
1 groente-/fruitlade

VRIEZER:
Geïntegreerd vriesvak
Invriescapaciteit: 3 Kg/24h
Conserveringsduur zonder stroom: 11 h
Netto inhoud vriezer: 16 liter

Accessoires: Eierhouder

1 compressor
Klimaatklasse: SN, N, ST
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Jaarlijks energieverbruik: 172 kWh
Aansluitwaarde: 110 W

S3C100P1 S3L100P1

INTEGREERBARE KOELKAST MET VRIESVAK, 
NISMAAT, ENERGIEKLASSE A+

INTEGREERBARE KOELKAST ZONDER 
VRIESVAK, NISMAAT, ENERGIEKLASSE A+

€ 749,00 € 679,00

Nismaat 102 cm
Railgeleiding
Statisch
Totale netto inhoud: 181 liter
LED binnenverlichting
Deur omkeerbaar

KOELGEDEELTE:
Automatisch ontdooien
3 verstelbare glazen leggers
1 binnendeurcompartiment met transparant 
deksel
1 groente-/fruitlade

Accessoires: Eierhouder

1 compressor
Klimaatklasse: SN, N, ST
Geluidsniveau: 35 dB(A)
Jaarlijks energieverbruik: 126 kWh
Aansluitwaarde: 70 W

Nismaat 102 cm
Railgeleiding
Statisch
Totale netto inhoud: 164 liter
LED binnenverlichting
Deur omkeerbaar

KOELGEDEELTE:
Netto inhoud: 147 liter
2 verstelbare glazen leggers
1 binnendeurcompartiment met transparant 
deksel
1 groente-/fruitlade

VRIEZER:
Geïntegreerd vriesvak
Accessoires vriezer: Ijsblokjeshouder
Invriescapaciteit: 2 Kg/24h
Conserveringsduur zonder stroom: 10 h
Netto inhoud vriezer: 17 liter

Accessoires: Eierhouder

1 compressor
Klimaatklasse: SN, N, ST
Geluidsniveau: 36 dB(A)
Jaarlijks energieverbruik: 205 kWh
Aansluitwaarde: 100 W



De vaatwassers van SMEG zijn ontworpen om 
de beste resultaten en het minste verbruik te 
garanderen. Het uitgebreide assortiment biedt voor 
elke keuken een geschikte oplossing. 

VAATWASSERS
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ST3326LNL

VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER, 
60 CM, NISHOOGTE 82 CM, A+++

€ 1009,00 

PROGRAMMA'S:
13 couverts
Programma's: 5 + 4 Quick Time programma's
Wastemperatuur: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 
70° °C
Orbital sproeiarmsysteem
ECO Quick programma
EnerSave optie

FlexiTabs optie
Delay timer 1-24 uur met voorspoelen
FlexiZone 1/2 (halve beladingsmogelijkheid)
Condensatie droogsysteem met EnerSave

Total Aquastop
Aquatest sensor voor de automatische 
programma's
Elektronische bediening
Elektronisch instelbare waterontharder
Aansluiting warm water (max. 60°C) 
energiebesparing tot 35%
Controlelampje: zout en spoelvloeistof

Onderste korf met aanpasbare rekken
Kuip en filter geheel RVS
ActiveLight
Verstelbare bovenkorf (3 niveaus)

VERBRUIK:
Energie verbruik: 0,81 kWh/cyclus
Verbruik: 8,5 liter/ cyclus
Jaarlijks waterverbruik: 2380 liter/jaar
Geluidsniveau: 43 dB(A)
Aansluitwaarde: 1,80 kW

ST562NL
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STL66337LDESTL67339L

VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER, 
60 CM, NISHOOGTE 86 CM, A+++

VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER, 
60 CM, NISHOOGTE 82 CM, A+++

PROGRAMMA'S:
13 couverts
10 + 1 Programma's
Wastemperatuur: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 
70°, 75° °C
Planetarium sproeiarmsysteem
Delay timer 1-24 uur met voorspoelen
FlexiZone 1/2 (halve beladingsmogelijkheid)

Total Aquastop
Aquatest sensor voor de automatische 
programma's
Elektronische bediening
Elektronisch instelbare waterontharder
Aansluiting warm water (max. 60°C) 
energiebesparing tot 35%
Controlelampje: zout en spoelvloeistof

Onderste korf met aanpasbare rekken
Kuip en filter geheel RVS
ActiveLight
FlexiDuo besteklade
Verstelbare bovenkorf (3 niveaus)

VERBRUIK:
Energie verbruik: 0,81 kWh/cyclus
Verbruik: 9 liter/ cyclus
Jaarlijks waterverbruik: 2520 liter/jaar
Geluidsniveau: 42 dB(A)
Aansluitwaarde: 1,80 kW

PROGRAMMA'S:
13 couverts
Programma's: 5 + 4 Quick Time programma's
Wastemperatuur: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 
70° °C
Planetarium sproeiarmsysteem
ECO Quick programma
EnerSave optie

FlexiTabs optie
Delay timer 1-24 uur met voorspoelen
FlexiZone 1/2 (halve beladingsmogelijkheid)
Condensatie droogsysteem met EnerSave

Total Aquastop
Elektronische bediening
Elektronisch instelbare waterontharder
Aansluiting warm water (max. 60°C) 
energiebesparing tot 35%
Controlelampje: zout en spoelvloeistof

Onderste korf met aanpasbare rekken
Kuip en filter geheel RVS
ActiveLight
FlexiDuo besteklade
Verstelbare bovenkorf (3 niveaus)

VERBRUIK:
Energie verbruik: 0,81 kWh/cyclus
Verbruik: 9 liter/ cyclus
Jaarlijks waterverbruik: 2520 liter/jaar
Geluidsniveau: 42 dB(A)
Aansluitwaarde: 1,80 kW

€ 1289,00 € 1379,00 STL62336LDE PL4326XDE

VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER, 
60 CM, NISHOOGTE 82 CM, A+++

INTEGREERBARE VAATWASSER, 60 CM, 
NISHOOGTE 82 CM, A+++

PROGRAMMA'S:
13 couverts
Programma's: 5 + 4 Quick Time programma's
Wastemperatuur: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 
70° °C
Orbital sproeiarmsysteem
ECO Quick programma
EnerSave optie

FlexiTabs optie
Delay timer 1-24 uur met voorspoelen
FlexiZone 1/2 (halve beladingsmogelijkheid)
Condensatie droogsysteem met EnerSave

Total Aquastop
Elektronische bediening
Elektronisch instelbare waterontharder
Aansluiting warm water (max. 60°C) 
energiebesparing tot 35%
Controlelampje: zout en spoelvloeistof
Zelfbalancerend front

Onderste korf met aanpasbare rekken
Kuip en filter geheel RVS
End of cycle indicator on display with acustic 
signal
Verstelbare bovenkorf (3 niveaus)

VERBRUIK:
Energie verbruik: 0,81 kWh/cyclus
Energie verbruik: 231 kWh/ jaar
Verbruik: 8,5 liter/ cyclus
Jaarlijks waterverbruik: 2380 liter/jaar
Geluidsniveau: 43 dB(A)
Aansluitwaarde: 1,80 kW

PROGRAMMA'S:
13 couverts
Programma's: 5 + 4 Quick Time programma's
Wastemperatuur: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 
70° °C
Planetarium sproeiarmsysteem
ECO Quick programma
EnerSave optie

FlexiTabs optie
Delay timer 1-24 uur met voorspoelen
FlexiZone 1/2 (halve beladingsmogelijkheid)
Condensatie droogsysteem met EnerSave

Total Aquastop
Elektronische bediening
Elektronisch instelbare waterontharder
Aansluiting warm water (max. 60°C) 
energiebesparing tot 35%
Controlelampje: zout en spoelvloeistof

Onderste korf met aanpasbare rekken
Kuip en filter geheel RVS
ActiveLight
FlexiDuo besteklade
Verstelbare bovenkorf (3 niveaus)
Besteklade met EasyGlide systeem

VERBRUIK:
Energie verbruik: 0,81 kWh/cyclus
Verbruik: 9 liter/ cyclus
Jaarlijks waterverbruik: 2520 liter/jaar
Geluidsniveau: 42 dB(A)
Aansluitwaarde: 1,80 kW

€ 1169,00 € 1199,00 



Afzuigkappen spelen een belangrijke rol in de 
keuken, zowel esthetisch als functioneel. De 
afzuigkappen van SMEG bieden de perfecte 
combinatie tussen design en functionaliteit. 

AFZUIGKAPPEN



136 137

KSCF120B

PLAFONDUNIT, 120 CM, WIT, RECIRCULATIE

€ 2699,00

Aantal snelheden I II III IV

Capaciteit (IEC 61591) m³/h 350 450 600 650

Geluidsniveau (IEC 60704-2-
13) dB(A) 38 48 55 58

Aantal snelheden: 4
Inclusief afstandsbediening
Type verlichting: LED lamp
Optie automatische uitschakeling
Inclusief koolstoffilters

Rvs vetfilter
Capaciteit P0: 845 m³/h
Vermogen motor: 90 W
Aansluitwaarde: 114 W

INCLUSIEF: 
Long life koolstoffilter(s) t.b.v. recirculatie (1 x)

ACCESSOIRE: 

kiTFLTkF € 449,00
Koolstoffilter(s) t.b.v. recirculatie

KSCB120XE

PLAFONDUNIT, 120 CM, ROESTVRIJSTAAL, ENERGIEKLASSE A+, 
RANDAFZUIGING

€ 2049,00

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 
m³/h 293 420 655 808

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) dB(A) 51 58 67 71

Aantal snelheden: 3
"Intensief" functie
Inclusief afstandsbediening
Type verlichting: LED lamp
2 rvs vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 820 m³/h
Vermogen motor: 275 W
Terugslagklep
Aansluitwaarde: 279 W

ACCESSOIRE: 

kiTALLFc € 369,00
Koolstoffilter(s) t.b.v. recirculatie

KDD90VXNE KDD60VXE-2

DOWNDRAFT AFZUIGKAP, 88 CM, ZWART GLAS/ ROESTVRIJSTAAL, 
ENERGIEKLASSE A, RANDAFZUIGING

DOWNDRAFT AFZUIGKAP, 54 CM, ZWART GLAS/ ROESTVRIJSTAAL, 
ENERGIEKLASSE B, RANDAFZUIGING

€ 2499,00 € 2239,00

Aantal snelheden I II III IV INT

Capaciteit (IEC 61591) 
m³/h 160 290 350 430 700

Geluidsniveau (IEC 60704-
2-13) dB(A) 40 53 54 60 70

Aantal snelheden I II III IV INT

Capaciteit (IEC 61591) 
m³/h 135 230 295 375 570

Geluidsniveau (IEC 60704-
2-13) dB(A) 44 52 57 62 71

Aantal snelheden: 4
"Intensief" functie
Touch Control Bediening
Led verlichting met dimmerfunctie
Optie automatische uitschakeling
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)
2 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Schacht reductie
Capaciteit P0: 725 m³/h
Vermogen motor: 270 W
Automatische indicatie reinigen/ vervangen filters
Aansluitwaarde: 277 W

ACCESSOIRES: 

kiTFcDD € 269,00
Koolstoffilter(s) t.b.v. recirculatie

kiTrDD € 279,00
Kit t.b.v. installatie motor tot 6 meter

Aantal snelheden: 4
"Intensief" functie
Touch Control Bediening
Type verlichting: LED lamp
Optie automatische uitschakeling
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)
2 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Schacht reductie
Capaciteit P0: 590 m³/h
Vermogen motor: 270 W
Automatische indicatie reinigen/ vervangen filters
Aansluitwaarde: 277 W

ACCESSOIRES: 

kiTFcDD € 249,00
Koolstoffilter(s) t.b.v. recirculatie

kiTrDD € 279,00
Kit t.b.v. installatie motor tot 6 meter

NB. Voor dit product gelden specifieke inbouwvoorwaarden: informe-
er hierover bij uw SMEG dealer

NB. Voor dit product gelden specifieke inbouwvoorwaarden: informe-
er hierover bij uw SMEG dealer
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KICV90BL

WANDSCHOUWKAP, AUTO-VENT, 90 CM, ZWART GLAS/ 
ROESTVRIJSTAAL, ENERGIEKLASSE A+, 

€ 939,00

NB. Dit model kan niet worden geïnstalleerd i.c.m. een achterwand

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 
m³/h 310 420 580 720

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) dB(A) 52 56 62 65

Aantal snelheden: 3
"Intensief" functie
Touch Control Bediening
Auto-vent functie
Type verlichting: LED lamp
Optie automatische uitschakeling
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)
2 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Schacht reductie
Capaciteit P0: 750 m³/h
Vermogen motor: 270 W
Automatische indicatie reinigen/ vervangen filters
Aansluitwaarde: 272 W

ACCESSOIRE: 

kiTFc152 € 65,00
Koolstoffilter(s) t.b.v. recirculatie

KL190XE

WANDSCHOUWKAP, 90 CM, ROESTVRIJSTAAL, ENERGIEKLASSE B, 

€ 1039,00

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 
m³/h 304 395 525 782

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) dB(A) 54 58 65 71

Aantal snelheden: 3
"Intensief" functie
Type verlichting: LED lamp
Optie automatische uitschakeling
2 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 825 m³/h
Vermogen motor: 275 W
Automatische indicatie reinigen/ vervangen filters
Terugslagklep
Aansluitwaarde: 278 W

ACCESSOIRE: 

FLT6 € 65,00
Koolstoffilter(s) t.b.v. recirculatie

NB. Deze modellen kunnen niet worden geïnstalleerd i.c.m. een achterwand

KI90XE

EILAND AFZUIGKAP, 90 CM, ROESTVRIJSTAAL, ENERGIEKLASSE B, 

€ 1199,00

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 
m³/h 311 385 533 740

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) dB(A) 49 59 63 71

Aantal snelheden: 3
"Intensief" functie
Type verlichting: LED lamp
Optie automatische uitschakeling
3 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Schacht reductie
Capaciteit P0: 820 m³/h
Vermogen motor: 275 W
Automatische indicatie reinigen/ vervangen filters
Terugslagklep
Aansluitwaarde: 279 W

ACCESSOIRE: 

KITALLFC € 369,00
Universeel koolfilter uitwasbaar
FLT6 € 65,00
Koolstoffilter(s) t.b.v. recirculatie
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KI120XE

EILAND AFZUIGKAP, 120 CM, ROESTVRIJSTAAL, ENERGIEKLASSE B, 

€ 1599,00

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 
m³/h 316 385 529 783

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) dB(A) 48 59 62 70

Aantal snelheden: 3
"Intensief" functie
Type verlichting: LED lamp
Optie automatische uitschakeling
4 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Schacht reductie
Capaciteit P0: 820 m³/h
Vermogen motor: 275 W
Automatische indicatie reinigen/ vervangen filters
Terugslagklep
Aansluitwaarde: 279 W

ACCESSOIRES:

KITALLFC             € 369,00
Universeel koolfilter uitwasbaar
FLT6 € 65,00
Koolstoffilter(s) t.b.v. recirculatie

KICTIS90BL

EILAND AFZUIGKAP, AUTO-VENT, 90 CM, ROESTVRIJSTAAL, 
ENERGIEKLASSE A+, 

€ 2199,00

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 
m³/h 300 420 580 700

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) dB(A) 52 59 66 69

Aantal snelheden: 3
"Intensief" functie
Touch Control Bediening
Auto-Vent
Type verlichting: LED lamp
Optie automatische uitschakeling
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)
3 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Schacht reductie
Capaciteit P0: 725 m³/h
Vermogen motor: 270 W
Automatische indicatie reinigen/ vervangen filters
Aansluitwaarde: 274 W

ACCESSOIRE: 

kiTFc161 € 75,00
Koolstoffilter(s) t.b.v. recirculatie

KS110BLE

WANDSCHOUWKAP, 110 CM, ZWART GLAS/ ROESTVRIJSTAAL, 
ENERGIEKLASSE B, 

€ 1349,00

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 
m³/h 295 395 513 702

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) dB(A) 51 58 64 72

Aantal snelheden: 3
"Intensief" functie
Type verlichting: LED lamp
Optie automatische uitschakeling
3 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 800 m³/h
Vermogen motor: 275 W
Automatische indicatie reinigen/ vervangen filters
Terugslagklep
Aansluitwaarde: 278 W

ACCESSOIRES: 

KITALLFC    € 369,00
Universeel koolfilter uitwasbaar
FLT4 € 65,00
Koolstoffilter(s) t.b.v. recirculatie
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€ 99,00 € 75,00

€ 369,00

€ 75,00

€ 159,00 

Pizzasteen v.v. handvaten
Optie voor 60 cm ovens m.u.v. gasovens, 
combi-stoomovens en (combi-)magnetrons)

Pizzaschep v.v. kunststof handvat
Optie voor ovens v.v. pizzafunctie of 
pizzasteen (geschikt voor de vaatwasser)

Grillplaat (voor inductie)
Van massief gietijzer en roestvrijstaal

Set pannendragers, vogels
Optie voor gaskookplaten 60, 75 of 
100 cm met Blade Flame burners

Set van 7 siliconen vormen te 
gebruiken voor Blastchiller en oven 
(-60°C/+230°C)

Unileversele pizzasteen
Optie voor 60 en 90 cm ovens m.u.v. 
gasovens, combi-stoomovens en (combi-)
magnetrons Nismaat 45 cm

PXL675L



Kwaliteit en milieubewust
SMEG heeft zich tot doel gesteld producten te fabriceren die aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. Als consument profiteert u hiervan: 
de zorgvuldige samenstelling van de producten en de omvangrijke tests in onze eigen testruimtes garanderen een stabiele hoge kwaliteit. 
Ons kwaliteitsbewustzijn komt ook daarin tot uitdrukking: de producten zijn gecertificeerd met kwaliteitsnorm ISO 9001:2000.

SMEG wil haar producten op een milieuvriendelijke wijze produceren. Voor ons als metaalverwerkingsbedrijf is het vanzelfsprekend dat 
onze firma en onze werknemers milieubewust handelen. Dat wordt door de certificering ISO 14001 gegarandeerd.

Alle in deze catalogus opgenomen producten voldoen aan de Europese normen 89/336/EWG.

146 147

SHOWROOM SMEG
In het centrum van Amsterdam, op loopafstand van het Centraal Station, bevindt zich de showroom van SMEG. In een ruimte van meer 
dan 500 m² wordt het gehele assortiment van vrijstaande en inbouwapparatuur van SMEG op een stijlvolle wijze gepresenteerd. In de 
showroom kunt u terecht voor productinformatie, oriëntatie en deskundig advies.
Kijk op smeg.nl voor meer informatie, openingstijden, nieuws, kookworkshops en events.

De showroom is eenvoudig te bereiken met auto en openbaar vervoer. Onder de showroom bevindt zich de openbare parkeergarage 
Nieuw Amerika waar u uw auto kunt parkeren. Indien u met het openbaar vervoer komt, is de showroom, vanaf het Centraal Station, te 
voet en per tram (lijn 26) te bereiken.

Withoedenveem 12
1019 HE Amsterdam



149148

kW ECO
logic

ECO
light

Kg4

DUAL

WATER

4

45cm

115 lt

P
ECO

g

Algemeen

Verlichte bedieningsknoppen: Een bijzonder detail van diverse 
Linea ovens en kookplaten zijn de verlichte bedieningsknoppen. 
De bedieningsknoppen van de ovens die verlichten zodra de oven 

wordt ingeschakeld. Diverse gaskookplaten uit de Linea lijn beschikken ook 
over deze verlichte bedieningsknoppen; die automatisch aan gaan zodra 
de vlam van een kookzone brandt. De verlichting van de bedieningsknop 
gaat automatisch uit, zodra de vlam van de desbetreffende kookzone wordt 
uitgeschakeld.

A+++: De apparaten van SMEG respecteren het milieu, zoals 
energieklasse A+++ getuigt. Deze energieklasse bespaart tot wel 
30% meer energie t.o.v. energieklasse A.

ECO-Logic: De ECO-Logic optie reduceert de aansluitwaarde tot 
onder 3 kW en stelt zo de gebruiker in staat meerdere apparaten 
tegelijkertijd op één stroomgroep te gebruiken.

ECO light: Dankzij de ECO Light functie hebben deze ovens een 
laag energieverbruik.

Geluidsniveau: Dankzij geluidsabsorberend materiaal rondom de 
motor en de pomp wordt het geluidsniveau van de vaatwassers van

 SMEG enorm gereduceerd; de vaatwassers hebben een geluidsniveau 
van 47 tot slechts 39 dB(A). Ook het geluidsniveau van de koelkasten van 
SMEG is zoveel mogelijk gereduceerd en varieert van 34 tot 43 dB(A).

DualWater: Door het aansluiten van de vaatwasser op warm water 
(max 60°C) kan tot wel 35% energie worden bespaard.

Vingervlekvrij rvs: Diverse apparaten van SMEG zijn voorzien 
van een vingervlekvrije coating, waardoor vingerafdrukken niet/ 
nauwelijks zichtbaar zijn op het roestvrijstaal.

Ovens / fornuizen

Ovens / fornuizen

5 kookniveaus: De 60 cm ovens van SMEG hebben 4 of 5 
kookniveaus, die maximale flexibiliteit garanderen qua gebruik en 
tijd, doordat grote of meerdere gerechten tegelijkertijd bereid kunnen 

worden. De nis 45 cm ovens hebben 3 kookniveaus.

Viervoudig glazen ovendeur: Dit symbool geeft aan uit hoeveel 
glasplaten de ovendeur bestaat. Zo beschikken de pyrolyse ovens 
van SMEG over een viervoudig glazen ovendeur. Hierdoor wordt de 

externe temperatuur van de ovendeur aanzienlijk gereduceerd (zelfs tijdens 
het pyrolyse proces), wat bijdraagt aan extra veiligheid.

Uitneembaar glas: Diverse ovens van SMEG beschikken over 
een ovendeur met uitneembaar glas. Met een paar eenvoudige 
handelingen kan het ovenglas worden gelift, waardoor de binnenkant 

van de deur optimaal gereinigd kan worden.

Soft Close systeem: Het nieuwe Soft Close systeem dat aangebracht
is op de scharnieren, zorgt ervoor dat de ovendeur in alle gevallen 
zacht en geluidloos sluit.

Snel voorverwarmen: Snel voorverwarmen is een optie die ervoor 
zorgt dat de oven extra snel wordt voorverwarmd, waardoor in wel 
6 tot 9 minuten de ingestelde temperatuur wordt bereikt. 

Warmhoudfunctie: Deze functie houdt gerechten warm

Uitneembare bovenplaat: Diverse ovens zijn voorzien van ovens die 
beschikken over een uitneembare bovenplaat. Dit is een exclusieve 
oplossing die het bovenste deel van de binnenkant van de oven 

beschermt. De bovenplaat kan door het gebruik van de oven vuil bevatten 
en is gemakkelijk uit de oven te verwijderen om eenvoudig te kunnen worden 
gereinigd (vaatwasser bestendig)

Geforceerde mantelkoeling: Een innovatief geforceerd inwendig 
koelsysteem garandeert een gecontroleerde temperatuur van de 
ovendeur gedurende het bakken. Dankzij geforceerde koude 

luchtcirculatie blijft de temperatuur van de ovendeur en de componenten 
binnenin laag, waardoor optimale veiligheid wordt gegarandeerd en de 
levensduur van het apparaat wordt verlengd. Naast de overduidelijke 
voordelen die dit systeem biedt op het gebied van veiligheid, beschermt dit 
systeem ook de directe omgeving van de oven en voorkomt oververhitting.

Nismaat: Diverse apparaten van SMEG hebben een nismaat van 
45 cm. Door de apparaten met elkaar te combineren, kan een 
mooie panorama lijn worden gecreëerd. De nis 45 cm apparaten 

kunnen tevens worden gecombineerd met de (borden)warmhoudlades uit het 
assortiment van SMEG, waarmee een nis 60 cm kan worden gecreëerd. 

Oveninhoud: Dit symbool staat voor de netto oveninhoud. Bij een 
fornuis van 90 cm met 1 oven kan dit maar liefst 115 liter zijn. 
Indien een fornuis over meerdere ovens beschikt dan staat de netto 

oveninhoud per oven aangegeven. 

Stoomoven: Ovens waarbij dit symbool staat aangegeven hebben 
de optie om stoom te gebruiken bij het kookproces.

Ever Clean emaille: Het Ever Clean emaille zorgt voor vermindering 
van vetaanhechting binnenin de oven. Het gaat hier om een speciaal 
soort pyrolitisch en zuurbestendig emaille dat het schoonmaken van 

de ovenwanden vergemakkelijkt.

Telescopische geleiders: De innovatieve telescopische geleiders, 
makkelijk te monteren en verwijderen, maken het mogelijk om 
bakplaten en roosters geheel of gedeeltelijk uit te schuiven. Deze 

oplossing garandeert absolute veiligheid tijdens het controleren en uitnemen 
van ovengerechten.

CONVENTIONEEL (ONDER/BOVENWARMTE):
De ovenruimte wordt tegelijk door het onder- en bovenelement 
verwarmd. De hitteverdeling over het gerecht is afhankelijk van het 

niveau waarop men dit plaatst. Geschikt voor bakken op 1 niveau. Gerechten: 
alle ovenschotels, vlees, gevogelte, brood, (gevulde) taarten. Speciaal: gans 
en eend (bevatten veel vet).

ONDERWARMTE:
De ovenruimte wordt uitsluitend verhit door het onderelement. Voor 
gerechten die een hoge basistemperatuur behoeven, heeft deze 

bakstand weinig tot geen invloed op de korst aan de bovenzijde. Geschikt 
voor bakken op 1 niveau, ideaal voor deeggerechten die moeten rijzen (bijv. 
pizza). Bij gevulde taarten zal de deegbodem beter droog blijven.

Grote vlak-grill: De warmte wordt geproduceerd door het grill- en 
bovenelement. Verhitting over het volledige oppervlak. De thermostaat 
wordt, afhankelijk van het gerecht, in de regel op de maximale 

stand gezet. Voor vleesgerechten (klein- en middelgroot), vleespennen, vis, 
groenten, gratineren etc.

Luchtcirculatie (met onder-/bovenwarmte): De warmte van het 
onder- en bovenelement wordt gecirculeerd door de ventilator. 
Hierdoor ontstaat een gelijkmatige warmteverdeling. Gerechten: 

ovenschotels, taarten, koekjes, pizza.

Hetelucht multifunctioneel (met grote vlakgrill): Deze functie is 
vergelijkbaar met de functie Hetelucht en is ideaal voor gerechten 
met een knapperige bovenkant. Bij gebruik in combinatie met de grill 

zal het gerecht sneller bruin worden.

Luchtcirculatie (met onderwarmte): De warmte van het onder-element 
wordt gecirculeerd door de ventilator. Deze stand is een verfijning 
van verhitting met uitsluitend onderwarmte; ook de bovenzijde van 

het gerecht wordt nu verwarmd. Ook geschikt voor gerechten die wel aan 
de buitenkant, maar nog niet van binnen gaar zijn.

Eco: Deze functie is een combinatie van verschillende hitte elementen en 
is vooral te gebruiken voor het bereiden van kleine grillades en dit met 
het laagste energieverbruik. Om het energie verbruik zo laag mogelijk te 

houden zal de verlichting in de oven uitgeschakeld worden.

Kleine vlak-grill: De warmte is alleen afkomstig van het grill-element. 
Verhitting over een kleiner oppervlak. Te gebruiken als de grote vlak-
grill, maar voor kleinere hoeveelheden.

Hetelucht multifunctioneel (convex-element): De warmte is afkomstig 
van het convex-element rond de ventilator en wordt van achteruit 
de oven ingeblazen. De hitteverdeling is vrijwel gelijk in de gehele 

ovenruimte. Geschikt voor bakken op meerdere niveaus. Tevens geschikt 
om verschillende gerechten (met gelijke temperatuur/bakproces) tegelijk 
te bakken zonder dat geuren en smaken zich vermengen. Gerechten: 
patisserie, alle ovenschotels, combinaties.

Intensieve hetelucht (turbohitte): In deze bakstand verwarmen alle 
oven-elementen en wordt de warmte gecirculeerd door de ventilator. 
Voor zeer intensief bakken op 1 of 2 niveaus, zonder dat geuren en 

smaken zich vermengen. Speciaal voor grote hoeveelheden voedsel.

Luchtcirculatie (met grote vlak-grill): De warmte van de grill wordt 
gecirculeerd door de ventilator. De hitte wordt getemperd en kan 
daardoor beter in het gerecht doordringen; ook de onderzijde 

wordt gelijkmatig verhit. De buitenkant wordt krokant, zonder aan te 
branden. Gerechten: grote vleesgerechten, vis, gevogelte, gratineer-schotels, 
ovenschotels.

Hetelucht (met onderwarmte): In deze bakstand verwarmen zowel 
het onder- als convexelement in combinatie met de ventilator. De 
nadruk ligt op de onderwarmte en er ontstaat een licht krokante korst. 

Gerechten: ovenschotels met deegbodem, taarten met dikke bodem.

Rijsfunctie: De rijsfunctie, waarbij de oven van bovenaf verwarmd 
wordt tot zo’n 40°C, laat ieder soort deeg (brood of pizza) rijzen en 
kan tevens dienen om voedsel warm te houden.

Bordenwarm functie: De rijsfunctie, waarbij de oven van bovenaf 
verwarmd wordt tot zo’n 40°C, laat ieder soort deeg (brood of 
pizza) rijzen en kan tevens dienen om voedsel warm te houden.

Magnetron + grill: Met deze functie krijgt het voedsel een mooie 
goudbruine kleur en is het volledig gaar van binnen door het gebruik 
van de elektromagnetische golven.

Hetelucht (convex-element) + magnetron: De magnetron wordt 
gecombineerd met de warmte afkomstig van het convex-element. 
Het convex-element rond de ventilator achter in de oven blaast 

de warmte in de oven zodat de hitteverdeling in de gehele ovenruimte 
vrijwel gelijk is. Dankzij deze combinatie wordt niet alleen de gehele oven 
gelijkmatig verhit, maar wordt ook de baktijd van gerechten aanzienlijk 
verkort. Koken op deze wijze levert tevens een aanzienlijke energie 
besparing op.

Pizzafunctie luchtcirculatie: De warmte van het onder- en 
bovenelement wordt gecirculeerd door de ventilator. Hierdoor 
ontstaat een gelijkmatige hitte verdeling. Geschikt voor gelijktijdig 

bakken op meerdere niveaus. Gerechten: ovenschotels, taarten, koekjes, 
pizza.

Braadspit: Te combineren met vlak-grill, kleine vlak-grill en 
conventionele stand.

Sterke grill met braadspit

Halfsterke grill met braadspit

Stoom: Verhitting met stoom is ideaal om gerechten op te warmen 
zonder dat ze uitdrogen of hard worden (regeneratie). Tevens 
geschikt voor koken in de oven en ontdooien. In combinatie met 

overige bakfuncties levert stoom een belangrijke reductie van baktijd en 
temperatuur. Hierdoor blijven smaak en voedingswaarde beter behouden.

Stoom + hetelucht: De stoomfunctie wordt gecombineerd met 
de hetelucht functie, waarbij de warmte afkomstig is van het  
convex-element rond de ventilator. De combinatie stoom en hetelucht 

zorgt ervoor dat het voedsel niet uitdroogt, maar toch een mooie goudbruine 
kleur krijgt. 

Katalyse emaille: Sommige ovens zijn voorzien van speciale katalyse 
emaille wanden. De katalyse wanden bestaan uit grof emaille die 
vuil en vet absorberen en verbranden gedurende het kookproces.

Pyrolyse: Wanneer voor deze functie gekozen wordt, zal de 
binnenzijde van de oven zorgvuldig gereinigd worden bij een 
temperatuur van 500 graden Celsius. Dit programma zal minimaal 1 
uur en 30 minuten duren. Bij een ernstig vervuilde oven is het mogelijk 
deze programmaduur per minuut aan te passen tot maximaal 3 uur. 
Zo kan voor iedere vervuiling een aangepast programma ingesteld 

worden. Tijdens de pyrolyse cyclus kan de ovendeur door het automatische 
vergrendelingsysteem niet meer geopend worden, wat absolute zekerheid 
garandeert.

vapor clean: Op de bodem van de oven bevindt zich de speciale 
Vapor Clean cirkel. Wanneer hier water in wordt gedaan en het 
Vapor Clean programma wordt geselecteerd, zal de oven het water 

omzetten in stoom waardoor het vuil in de oven wordt los gestoomd. 
Hierdoor wordt het reinigen van de oven aanzienlijk vergemakkelijkt.

Ontdooistand: De ventilator circuleert de lucht op 
kamertemperatuur. Geschikt voor het ontdooien 
van alle soorten voedsel. Bij ontdooien op tijd wordt  

de ontdooitijd automatisch bepaald. Bij ontdooien op gewicht wordt de 
ontdooitijd automatisch bepaald zodra is aangegeven welk gewicht het eten 
heeft dat ontdooit moet worden.

Sabbath functie: Met behulp van de Sabbath functie kan voedsel 
bereidt worden volgens de Joodse voorschriften die gelden voor 
rust- en feestdagen.

Magnetron: De elektromagnetische golven van de magnetron 
dringen rechtstreeks het voedsel binnen en maken het mogelijk binnen 
zeer korte tijd en met aanmerkelijke energiebesparing te koken. 

Ideaal voor het koken zonder toevoeging van oliën en vetten en tevens zeer 
geschikt voor het ontdooien van voedsel, waarbij zowel het uiterlijk als de 
geur intact blijven. De magnetronfunctie kan eveneens worden gecombineerd 
met de traditionele functies, met alle voordelen die dit met zich mee zal 
brengen. Ideaal voor alle soorten voedsel.



151150

P

ECO
OFF

ECO
HEAT

14

ACQUASTOP

De MultiZone-zone bestaat uit 2 zones die zowel samen als separaat 
kunnen worden bediend. Doordat de pannen op verschillende 
posities op de MultiZone kunnen worden geplaatst, worden de 

kookmogelijkheden en het kookgemak nog groter.

Touch Control bediening: Het merendeel van de inductiekookplaten 
van SMEG zijn voorzien van Touch Control bediening. Dit geeft 
de kookplaten een strak uiterlijk en maakt de bediening intuïtiever. 

Daarnaast is de kookplaat hierdoor eenvoudiger te reinigen.

Inductie: De werking van deze kookplaten is gebaseerd op 
het principe van elektromagnetische inductie. De warmte wordt 
rechtstreeks onderin de pan gegenereerd tijdens het contact met de 

kookplaat.

Slider control: SMEG heeft in het assortiment verschillende kookplaten 
die voorzien zijn van sliders. Het bedienen van deze kookplaten gaat 
nog eenvoudiger door over de lijn te schuiven en op die manier de 

juiste instelling te selecteren.

Flexi4zone: De inductiekookplaten die zijn uitgerust met een 
Flexi4zone zijn gemaakt om de kookplaat nog meer naar eigen 
inzicht te gebruiken. De zone maakt het mogelijk om verschillende 

zones te combineren en zo pannen in verschillende afmetingen te kunnen 
gebruiken. Dit vergemakkelijkt de verdeling op de kookplaat zonder aan 
capaciteit te verliezen.

Superzone: Deze extra grote zone biedt extra ruimte en flexibiliteit.

Quick Start: Met het selecteren van de Quick start functie komt 
de gekozen kookzone sneller op de gekozen temperatuur. Het 
verwarmingselement werkt op maximaal vermogen totdat de juiste 

temperatuur is bereikt.

Automatisch koken: Deze functie kiest automatisch het ideale 
vermogensniveau om bijvoorbeeld water aan de kook te brengen en 
geeft aan wanneer het kookpunt bereikt is.

Sudderfunctie: Nadat voedsel aan de kook is gebracht kan, door 
de Sudderfunctie te selecteren, automatisch een vermogensniveau 
worden ingesteld waarmee het voedsel net aan de kook wordt 
gehouden.

Au bain-marie functie: Met deze functie blijft de kookzone op een 
lage en gelijkmatige temperatuur werken. Dit maakt de functie ideaal 
voor het smelten van bijvoorbeeld boter of chocolade. 

Booster functie: De Booster functie biedt de mogelijkheid om op 
maximaal vermogen te koken wanneer dit nodig is; bijvoorbeeld 
tijdens het wokken of om zeer snel water aan de kook te brengen.

Flexi-Heat: Deze functie op de Flexi4Zone kookplaten maakt het 
mogelijk om de pan tussen drie (vooraf) ingestelde temperaturen, 
verwarmen, koken of warm houden, te wisselen door enkel de pan te 

verplaatsen naar een ander deel van de kookzone en dus zonder handmatig 
te instelling te veranderen.

Warmhoudfunctie: Bij de Warmhoudfunctie functioneert de kookplaat 
op minimaal vermogen, gedurende maximaal 120 minuten, waarna 
de kookplaat automatisch uitschakelt. Deze functie is bedoelt voor het 

warm houden van reeds geprepareerd voedsel.

Anti-overkoken: In geval dat een pan overkookt, wordt de 
inductiekookplaat, uit veiligheidsoverwegingen, automatisch 
uitgeschakeld.

Tijdklok: Deze functie laat zien hoelang de kookplaat in gebruik is.

Perfect Heat: Deze functie op de kookplaten met de nieuwe Intuitive 
Slider maakt het mogelijk om een verwarmingsniveau in te stellen 
om uw voedsel te bereiden en de geselecteerde temperatuur vast 

te houden gedurende het bereidingsproces. Handmatige aanpassingen zijn 
hierdoor niet nodig.

Eco-Off: Deze energiebesparende functie schakelt de zone uit 
enige tijd voordat de timer afgaat, door gebruik te maken van de 
restwarmte in de pan heeft dit geen gevolgen voor de bereiding.

Timer: Alle inductie kookplaten van SMEG hebben een timer die de 
kookplaat automatisch uitschakelt aan het einde van de ingestelde 
tijd. 

ECO-Heat: Deze functie maakt het mogelijk om te kiezen uit 1 
van de 3 opties voor de restwarmte-indicator: Blijven koken / 
warmhouden / restwarmte.

Kinderbeveiliging: Diverse apparaten van SMEG zijn voorzien 
van kinderbeveiliging, waarbij de bedieningsknoppen worden 
geblokkeerd. Hierdoor wordt absolute veiligheid gegarandeerd.

Restwarmteindicatie: Alle keramische en inductiekookplaten van 
SMEG zijn voorzien van een veiligheidssysteem en hebben restwarmte 
indicatoren die verlicht blijven zolang de oppervlakte warm is.

Anti-oververhitting: Een speciaal systeem zorgt ervoor dat de 
kookplaat automatisch uitgaat zodra de afgegeven hitte de 
veiligheidstemperaturen dreigt te overschrijden. 

Kookplaten / fornuizen

Glas op staal: Met de afwerking ”glas-op-staal” wordt de soliditeit 
van gas-op-glas kookplaten verhoogd door een roestvrijstalen 
plaat onder het glas aan te brengen. De stalen plaat is esthetisch 

onzichtbaar, waardoor de elegantie van de apparatuur onveranderd blijft.

Gietijzeren pannendragers: De gaskookplaten en gasfornuizen van 
SMEG hebben solide gietijzeren pannendragers. Deze pannendragers 
bieden een stabiele ondergrond voor pannen en zijn bestand tegen 

hoge temperaturen. 

Quick set: Met de «Quick set»-optie begint het bakken op het 
hoogste warmteniveau. Vervolgens wordt de temperatuur op een 
bepaald moment verlaagd. Deze bereidingsoptie is geschikt voor 

gerechten die kort moeten worden gekookt en vervolgens moeten worden 
verhit zonder constante aanpassingen.

Auto-Vent: Deze functie maakt het mogelijk om de kookplaat en de 
afzuigkap automatisch met elkaar af te stemmen. De snelheid van de 
afzuigkap wordt automatisch bepaald op basis van de instelling en 

warmste temperatuur van de kookplaat.

Automatische uitschakeling: De optie Automatische uitschakeling 
zorgt ervoor dat het apparaat zich automatisch uitschakelt op het 
vooraf geprogrammeerde tijdstip.

Randafzuiging: Verscheidene afzuigkappen van SMEG beschikken 
over randafzuiging, dat zorgt voor een maximale afvoer van 
kookdampen. De kookdampen worden namelijk langs de randen 

afgezogen en krijgen daardoor vrijwel geen kans om te ontsnappen. 
Hierdoor ontstaat een hoog afzuigrendement.

Luchtzuiveringsfunctie: Enkele afzuigkappen van SMEG 
beschikken over een speciale luchtzuiveringsfunctie, waarbij 
de afzuigkap 24 uur, op de laagste stand en het laagste 

geluidsniveau, de lucht in de ruimte zuivert, door de lucht in de ruimte  
op te zuigen en te vervangen met frisse lucht van buitenaf.

Intensief functie: Deze functie laat de afzuigkap, gedurende 
maximaal 10 minuten, op maximaal vermogen zuigen, zodat 
hardnekkige geurtjes zo snel mogelijk worden opgezogen.

Indicatie reinigen/ vervangen filters: Diverse afzuigkappen hebben 
een indicatielampje dat oplicht wanneer de filters vervangen moeten 
worden. 

Afzuigkappen

Koelkasten

Vaatwassers

No-Frost systeem: Het NO FROST systeem, aanwezig in diverse 
koel-vriescombinaties van SMEG, zorgt ervoor dat de hoeveelheid 
vocht in het koel- en vriesgedeelte wordt gereduceerd, waardoor de 

vorming van ijskristallen (rijp) aan de binnenzijde van het vriesgedeelte wordt 
voorkomen. Bij koel-vriescombinaties zonder No Frost systeem wordt alleen 
de warmte onttrokken aan de koel- of vriesruimte, maar niet het vocht dat 
zich in de lucht bevindt. Omdat het vocht in de lucht niet wordt onttrokken, 
ontstaat rijpvorming in het vriesgedeelte. Bij de koel-vriescombinaties met 
een No Frost systeem wordt niet alleen de lucht, maar ook het vocht in de 
lucht, uit zowel het koel- en vriesgedeelte gezogen. Doordat het vocht uit 
de lucht verdwijnt, kan er geen rijpvorming meer ontstaan, waardoor het 
vriesgedeelte nooit meer handmatig hoeft te worden ontdooid.

Automatisch ontdooien: Automatisch ontdooien houdt in dat de 
koelkast af en toe even stopt met koelen, waarbij ervoor wordt 
gezorgd dat de maximum temperatuur niet wordt overschreden. 

Doordat de koelkast even stopt met koelen, kan het vocht aan de achterwand 
van de koelkast naar beneden glijden en via een klein gootje worden 
afgevoerd, waar het in een bakje boven de motor terecht komt en verdampt. 
Dit zorgt ervoor dat de koelkast optimaal blijft werken en er geen ijs ontstaat 
op de achterwand van de koelkast. Het automatisch ontdooien is alleen van 
toepassing op het koelgedeelte van de koelkast.

Vakantiefunctie: De Vakantiefunctie is vooral erg handig bij 
langdurige afwezigheid, zoals bijvoorbeeld bij een vakantie. Door 
middel van de Vakantiefunctie kan het koelgedeelte van de koelkast 

worden uitgeschakeld, terwijl het vriesgedeelte in werking blijft.

Multiflow luchtcirculatie: Diverse modellen van SMEG hebben 
Multiflow luchtcirculatie die zorgt voor een contante temperatuur in 
de koelkast die homogeen verdeeld wordt.

Ventilator: Diverse koelkasten van SMEG zijn voorzien van een 
ventilator. De ventilator zorgt ervoor dat de koele lucht uniform door 
de koelkast wordt verspreid, waardoor de temperatuur in de koelkast 

constanter blijft.

Snel-vriesoptie: De Snel-vriesoptie is zeer handig wanneer grote 
hoeveelheden voedsel in één keer ingevroren moeten worden. 
Wanneer de functie enige tijd van tevoren ingeschakeld wordt, 

bereidt de vriezer zich hierop voor en wordt de temperatuur verlaagd 
waardoor voedsel snel ingevroren wordt; na enige tijd wordt de functie 
automatisch uitgeschakeld (afhankelijk van het model).

Live Plus 0°C zone: De Life Plus (0-graden) zone conserveert voedsel 
op een temperatuur van 0 - 3°C; ideaal voor vlees, verse vis en 
gevogelte. Het voedsel dat in de Life Plus zone bewaard wordt 

behoudt langer zijn smaak en versheid. 

4 sterren: Alle vriezers en vriesvakken van SMEG hebben 4 sterren, 
om het hoogste niveau van conserveren te garanderen.

Couverts: De 60 cm vaatwassers van SMEG bieden ruimte aan 
12 tot 14 couverts. De compacte 45 cm vaatwassers bieden, 
daarentegen, ruimte aan 10 couverts.

Planetarium: Het exclusieve gepatenteerde Planetarium 
sproeiarmsysteem bestaat uit 2 contra-roterende assen, waardoor 
de sproeiarm een planetaire beweging maakt. De dubbele rotatie 

zorgt samen met de specifieke positie van de sproeiers voor een ongekende 
waterdistributie in de kuip. Dit innovatieve sproeiarmsysteem garandeert de 
allerbeste wasresultaten.

Orbital: Dit systeem bestaat uit een dubbele sproeiarm. Door middel 
van de dubbele contra roterende sproeiarmen bereikt het water alle 
plaatsen in de kuip. De geïntegreerde waterjets op de sproeiarm zijn 

zo ontworpen dat zij met de grootste precisie het water verdelen.

SwingWash: De 45 cm vaatwassers van SMEG zijn voorzien van 
het gepatenteerde SwingWash sproeiarmsysteem. Dit wassysteem 
bestaat uit 2 sproeiarmen; de langere sproeiarm maakt een 

`zwaaiende beweging’, zonder ooit helemaal rond te draaien en de kortere 
sproeiarm draait geheel rond. Het SwingWash sproeiarmsysteem zorgt voor 
nog betere wasprestaties, door een nog betere waterverspreiding in de kuip, 
maar met minder waterverbruik.

Total Acquastop: Alle vaatwassers zijn voorzien van een Total 
Acquastop sensor. Deze sensor, die is aangesloten op de waterslang, 
controleert het waterniveau in de vaatwasser. Bij een eventueel lek 

in de waterslang of de vaatwasmachine wordt de watertoevoer direct 
afgesloten. Total Acquastop biedt dus totale bescherming tegen overstromen.

Waterverbruik: De vaatwassers van SMEG houden rekening met 
het milieu en hebben een waterverbruik per cyclus variërend van 12 
tot slechts 6,5 liter.
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ActiveLight: Diverse vaatwassers van SMEG beschikken over de 
nieuwste technologie op het gebied van vaatwassers: ActiveLight. 
Gedurende de wascyclus van de vaatwasser schijnt een rode LED 

lichtstraal rechtstreeks op de vloer. Hiermee wordt aangegeven dat de 
vaatwasser in werking is en kan de gebruiker zien dat de wascyclus loopt, 
zonder de vaatwasser te hoeven openen. Aan het einde van de wascyclus 
gaat de lichtstraal automatisch uit.

Aquatest: Diverse modellen van de SMEG vaatwassers zijn uitgevoerd 
met een sensor die de vuilgraad van het water meet. Op basis van 
deze vuilgraad bepaalt de machine of het voorwasprogramma wordt 

voortgezet of dat wordt begonnen met een vervolgprogramma. Hierdoor zal 
de vaatwasser altijd de minst mogelijke hoeveelheid water verbruiken. Dit 
komt de wasefficiëntie uiteraard ten goede.

EnerSave: Aan het eind van de droogcyclus opent een speciaal 
mechanisme automatisch langzaam de deur van de vaatwasser 
(slechts een paar centimeter). Op deze manier wordt een perfect 

droogresultaat gegarandeerd en kan de spoeltemperatuur beter worden 
gecontroleerd. Het openen van de deur geeft ook direct het einde van de 
wascyclus aan. Met de EnerSave-30% optie, aanwezig in verscheidene 
vaatwassers, kan tot wel 30% energie bespaard worden t.o.v. gewone 
klasse A vaatwassers.

EasyGlide systeem: Diverse 60 cm vaatwassers van SMEG 
beschikken over het EasyGlide systeem, dat ervoor zorgt dat de 
bovenkorf soepel in- en uitgeschoven kan worden.

FlexiDuo: De FlexiDuo besteklade is verdeeld in 2 delen, die - indien 
gewenst - onder elkaar kunnen worden geschoven; hierdoor ontstaan 
nog meer mogelijkheden m.b.t. de indeling.

FlexiZone ½: Deze optie, aanwezig in de meeste 60 cm vaatwassers 
van SMEG, biedt de mogelijkheid om kleinere hoeveelheden vaat 
te wassen en gelijktijdig energie, water en tijd te besparen. In 

tegenstelling tot de traditionele halvebeladingsmogelijkheid kan zowel de 
boven- en onderkorf gebruikt worden.

verlichting: Enkele vaatwassers van SMEG zijn voorzien van 
binnenverlichting.

QuickTime: Deze optie reduceert de duur van het geselecteerde 
programma tot 55%. Indien gebruikt in combinatie met een intensief 
programma, kan ook zeer vuile vaat binnen korte tijd worden 

gewassen.

Het weekprogramma bestaat uit een spoeling die voorkomt dat vuil 
opdroogt.

Het Glass PRO-programma is speciaal bedoeld voor het wassen van 
glaswerk.

De kristalcyclus is speciaal bedoeld voor glas en voor delicate, licht 
vervuilde vaat.

ECO, dit zuinige wasprogramma gebruikt weinig water en energie 
en is daarmee de meest milieuvriendelijke schoonmaakoptie.

Met het snelle programma duurt het slechts 27 minuten om een lading 
te wassen.

FlexiTabs: Diverse vaatwassers beschikken over de Flexitabs optie, 
die de werking van de vaatwasblokjes optimaliseert.

Delay timer: De start van het programma kan tot 24 uur uit worden 
gesteld (afhankelijk van het model).

ECO-Snel, dit zuinige wasprogramma gebruikt weinig water en 
energie en is daarmee de meest milieuvriendelijke schoonmaakoptie.

Het programma Auto 60º is bedoeld voor een gemengde, zeer 
vuile vaat.

Het programma Delicate Quick is geschikt voor het snel wassen van 
delicate vaat.

Het Sterk & Snel-programma verwijdert in minder dan 1 uur het meest 
hardnekkige vuil en opgedroogde etensresten.

Het programma Normal Quick is geschikt voor het dagelijks en snel 
wassen van gemengde vaat.

Het Super-programma is geschikt voor het verwijderen van hardnekkig 
vuil.

Bij de Super Hyclean-optie voert de vaatwasser aan het einde een 
spoeling van 10 minuten uit bij een hoge temperatuur van 70ºC. Dit 
verwijdert vrijwel alle bacteriën.

Het Intensive-programma is aanbevolen voor het snel afwassen van 
zeer vuile potten en pannen, zelfs met opgedroogde etensresten.

Het automatische programma reguleert de duur van een cyclus, 
afhankelijk van de vuilgraat en dus de benodigde spoelingen.

Het Universal-programma is geschikt voor het wassen van normaal 
vervuilde vaat, zelfs met enige opgedroogde etensresten.

Dit programma is ontworpen voor het wassen van een niet al te zeer 
vervuilde vaat, in een vaatwasser die gedeeltelijk gevuld is.

Het Ultra Fast-programma is specifiek bedoeld voor een ultrasnelle 
cyclus ( 16 min.), voor zeer vuile potten en pannen, zelfs met 
opgedroogde etensresten.

Het normale programma is geschikt voor dagelijks gebruik met een 
normale vervuilingsgraad.

Laadcapaciteit: De wasmachines en was-droogcombinaties in het 
assortiment van SMEG hebben een laadcapaciteit voor wassen van 
7 kg. De laadcapaciteit voor drogen is 4 kg.

Deuropening 30 cm: De wasmachines en was-droogcombinaties 
van SMEG hebben een extra grote deuropening met een diameter 
van 30 cm, waardoor het wasgoed gemakkelijker in en uit de 

wasmachine kan worden gehaald.

FlexiTime: De FlexiTime functie bepaalt aan de hand van de 
hoeveelheid was en de vuilgraad de duur van het wasprogramma.

Anti-kreuk optie: Een specifieke modulatie van het programma en 
de centrifuge tijdens het wassen voorkomt kreuken in de kleding 
en beschermt daarmee de meest delicate kledingstukken en 

vergemakkelijkt het strijken erna. Tijdens de droogfase wordt de duur van de 
anti-kreuk fase verdubbeld om een kreukloos resultaat te garanderen, ook na 
twee uur na afloop van het droogproces. 

Wasmachines
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SMEG WERELDWIJD

VESTIGINGEN

SMEG IS STERK AANWEZIG MET VERSCHILLENDE VESTIGINGEN WERELDWIJD. 

Australië
SMEG AUSTRALIË PTY LTD
E-mail: info@smeg.com.au
smeg.com.au

België
N.V. SMEG BELGIË S.A. 
E-mail: info@smeg.be
smeg.be

Denemarken
SMEG DENEMARKEN 
E-mail: info@smeg.dk
smeg.dk 

Kazachstan
SMEG KAZACHSTAN
E-mail: info@smeg.kz
smeg.kz

Frankrijk
SMEG FRANKRIJK 
E-mail: smeg@smeg.fr
smeg.fr

Duitsland
SMEG DUITSLAND GmbH
E-mail: smeg@smeg.de  
smeg.de

Verenigd Koninkrijk
SMEG (UK) LTD
E-mail: sales@smeguk.com 
smeguk.com

Mexico
SMEG MEXICO S.A. de C.V.
E-mail: sacha@smeg.com.mx
simone@smeg.com.mx
smeg.com.mx

Nederland
SMEG NEDERLAND BV
E-mail: info@smeg.nl
smeg.nl

Polen
SMEG POLEN Sp. z.e.e.
E-mail: info@smeg.pl
smeg.pl

Portugal
SMEG PORTUGAL, Lda.
E-mail: comercial@smeg.pt
smeg.pt

Rusland
SMEG RUSLAND OOO
E-mail: smeg-russia@smeg.com
smeg.ru

Spanje
SMEG SPANJE, S.A.
E-mail: smeg@smeg.es
smeg.es

Zuid Afrika
SMEG ZUID AFRIKA (PTY) LTD.
E-mail: info@smegsa.co.za
smeg.co.za

Zweden
SMEG ZWEDEN AB
E-mail: info@smeg.se
smeg.se

Oekraïne
SMEG OEKRAÏNE LLC
E-mail: info@smeg.ua
smeg.ua

Verenigde Staten van Amerika
SMEG USA, INC.
E-mail: info@smegusa.com
smegusa.com 

Kantoor Midden Oosten
E-mail: mohammed.hammou-
deh@smeg.it
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BONFERRARO
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CHIETI

VAATWASSERS & WASSEN

AFZUIGKAPPEN & 
SPOELBAKKEN

KOKEN & 
KOELEN
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SMEG Nederland B.V. 
Showroom: Withoedenveem 12, 1019 HE  Amsterdam

Kantoor: Veemkade 384, 1019 HE  Amsterdam
Kijk voor de openingstijden op smeg.nl 
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