
VR I J STA AND  ASSORT IMENT
JU L I  2022



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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kW ECO
logic

FORNUIZEN
optimaal kookcomfort

FORNUIS OVEN

hoogstaande prestatie

De fornuizen van SMEG zijn ontworpen voor optimaal kookcomfort en kookplezier.          De SMEG fornuizen onderscheiden zich door hun elegante vormgeving en zijn een perfecte combinatie 
van schoonheid en functionaliteit. Alle vrijstaande SMEG fornuizen zijn geschikt voor tussenbouw.

ECO-LOGIC
Met de ECO-logic functie, 
kan men het stroomverbruik 
van het induct iefornuis 
l i m i t e r e n .  D e  t o t a l e 
aansluitwaarde kan van 
10200 W verlaagt worden 
tot 7400 W.

GEFORCEERDE 
MANTELKOELING 

De geforceerde koude 
luchtcirculatie zorgt ervoor 
dat de temperatuur van de 
deur gecontroleerd blijft, 
evenals de zijkanten en 
de interne onderdelen van 
de oven. Hierdoor worden 
zowel de veiligheid als 
de levensduur van het 
apparaat gegarandeerd. 
He t  a f koe l i ngs sy t eem 
werkt altijd, zelfs wanneer 
het bakken is beëindigd 
en de oven uitstaat. Het 
vermindert op die manier 
de warmte die binnenin het 
fornuis werd opgestapeld. 

NETTO OVENINHOUD
SMEG ontwerpt fornuizen 
met een ruime oveninhoud. 
Fornuizen met een breedte 
van 90 cm hebben een 
net to inhoud van 115 
liter waardoor vele type 
gerechten (gelijktijdig) kunnen 
worden bereid. 

UITNEEMBAAR GLAS
De binnendeur van de oven 
bestaat volledig uit glas en 
is eenvoudig uitneembaar. 
Zo kan vuil gemakkelijker 
worden verwijderd. Het 
glas van de achterkant kan 
ook gemakkelijk worden 
v e r w i j d e r d  w a t  e e n 
volledige reiniging van de 
oven toelaat.

115 lt
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FORNUIS KOOKPLAAT

optimaal kookcomfort

oplossingen met gas

D e  g i e t i j z e r e n 
pannendragers bieden een 
stabiele ondergrond voor 
pannen en zijn bestand 
tegen hoge temperaturen. 

Het merendeel van de 
fornuizen van SMEG beschikt 
over een kookgedeelte op 
gas. Het aantal branders 
varieert hierbij van 4 tot 6, 
inclusief een wokbrander. 

MULTIZONE
De optie ‘MultiZone’ kan 
2 kookzones combineren 
tot 1 groot geheel. Deze 
gecomb i nee rde  g ro t e 
zone i s  zeer  gesch ik t 
voor b i jvoorbeeld een 
langwerpige, ovale vispan. 

INDUCTIEKOOKPLAAT 
D a n k z i j  h e t 
r e i n i g i n g s c o m f o r t , 
d e  k o o k s n e l h e i d 
v a n  d e  k o o k z o n e s 
e n  h e t  i n g e b o u w d e 
vei l igheidssys teem zi jn 
inductieplaten een echte 
k w a l i t e i t s k e u z e  v o o r 
k e u k e n p r o f e s s i o n a l s 
die het energieverbruik 
verminderen. 

Voo r  l i e f h ebbe r s  van 
exotische gerechten bestaat 
er een wokring van gietijzer 
die op vele gaskookplaten 
kan worden gebruikt. Deze 
ring is ideaal om er een 
wokpan stabiel en stevig 
op te plaatsen, waardoor 
het koken en bakken nóg 
plezieriger wordt.

ACCESSOIRES
Alle fornuizen van SMEG 
hebben een vangschaal 
die uit één geheel bestaan. 
Hierdoor zijn de fornuizen 
gemakkelijk te onderhouden 
en reinigen. De fornuizen 
hebben tevens een diepe 
vangschaal waardoor vuil of 
eten in de vangschaal blijft 
en de keuken niet vies wordt 
in geval van overkoken. 

verschillende manieren van koken

UITMUNTENDHEID ALS STANDAARD

HETELUCHT 
MULTIFUNCTIONEEL

Dankzij het convex-element 
rond de ventilator wordt 
de warmte gelijk over de 
oven verdeeld. Hierdoor 
is het mogel i jk om op 
verschil lende niveaus te 
bakken. 

5 KOOKNIVEAUS
De meeste fornuizen zijn 
uitgerust met 5 kookniveaus. 
Door deze veelzijdigheid is 
er plaats voor ieder gerecht 
in de ru ime ovens én 
kunnen meerdere gerechten 
tegelijk worden bereidt. 

LUCHTCIRCULATIE MET 
ONDER-/BOVENWARMTE
D e  w a r m t e  v a n  h e t 
onder- en bovenelement 
wordt gecirculeerd door 
de vent i la tor. Hierdoor 
ontstaat een gelijkmatige 
warmteverdeling waardoor 
er op verschillende niveaus 
tegelijkertijd kan worden 
gebakken, zonder dat 
geuren en smaken zich  
mengen. 

TELESCOPISCHE RAILS
Telescopische geleiders, 
makkelijk te monteren en 
te verwijderen, maken het 
mogeli jk om bakplaten 
en roos ters  geheel  o f 
gedeeltelijk uit te schuiven. 
Deze oplossing garandeert 
absolute veiligheid tijdens 
het controleren en uitnemen 
van de ovengerechten. 

TURBOHITTE
Na het selecteren van deze 
funct ie verwarmen al le 
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 gerechten. 

gebruiksgemak

De fornuizen van SMEG zijn 
speciaal ontworpen om het 
energieverbruik te reduceren. 
Op deze manier kan veel 
energie bespaard worden, 
wat tevens zorgt voor een 
duurzamer gebruik.  

HALOGEENVERLICHTING
Bepaalde modellen zijn 
u i tge rus t  me t  2 k le ine 
h a l o g e e n l a m p e n  d i e 
asymetr isch in de oven 
zijn geplaatst waardoor 
de verlichting binnenin het 
toestel uiterst efficiënt is. 
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C91IEA9 C91IEX9

FORNUIS, VAPOR CLEAN, 90X60 CM, 
ANTRACIET

FORNUIS, VAPOR CLEAN, 90X60 CM, RVS

€ 3209 € 3209

KOOKPLAAT:

OVEN

115 lt

KOOKPLAAT:
Ecologic: Ja
Totaal aantal kookzones: 5
Linksvoor: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 
2.30 kW
Linksachter: 21.0x19.0 cm, 1.60 kW - 
1.85 kW
Midden: Ø 27.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
Rechtsachter: Ø 18.0 cm, 1.20 kW - 
1.40 kW
Rechtsvoor: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 
3.00 kW
Multizone optie
Automatische aanpassing panafmeting
Automatische stop bij oververhitting
Restwarmte indicator

OVEN:

Aantal kookfuncties: 9
Display: Touch
Start en stop
Akoestisch signaal einde kooktijd
Aantal ventilatoren: 2
Temperatuur instelbaar van 50° tot 260°C
Grote vlakgrill - vermogen: 2900 W
Metalen rekken, 5 kookniveaus
Kerntemperatuurmeter
Netto inhoud: 115 l

Koelsysteem: Mantelkoeling
Uitneembare ovendeur
Vapor Clean
Ever Clean emaille
Volledig glazen binnendeur
Push pull

Afmetingen bruikbare interne ovenruimte 
(hxbxd): 371x724x418 mm
Aantal ventilatoren: 2

INCLUSIEF:
Bakplaat (20 mm): 1
Bakplaat (40 mm): 1
Rek met achter- en zijstop: 1
Aansluitwaarde: 10600 W

ACCESSOIRES
KITPAX € 155

Hoogte uitbreidingsset RVS
(max. 96 cm)

KITH95 € 155
Hoogte uitbreidingsset RVS
(max. 100 cm)

KITH95MN € 155
Hoogte uitbreidingsset Mat zwart
(max. 100 cm)

KITC9X9-1 € 179
Spatscherm (RVS)

GTP € 75
Gedeeltelijk uittrekbare telescopische 
geleiders

GTT € 105
Volledig uittrekbare telescopische geleiders

GRILLPLATE € 269
Grillplaat

FO
R

N
U

IZ
EN

C92IMAN9 C92IMX9

FORNUIS, VAPOR CLEAN, 90X60 CM, 
ANTRACIET

FORNUIS, VAPOR CLEAN, 90X60 CM, RVS

€ 3209 € 3209

KOOKPLAAT:

OVEN

70 lt

OVEN RECHTS

35 lt

KOOKPLAAT:
Totaal aantal kookzones: 5
Linksvoor: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 
2.30 kW
Linksachter: 21.0x19.0 cm, 1.60 kW - 
1.85 kW
Midden: Ø 27.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
Rechtsachter: Ø 18.0 cm, 1.20 kW - 
1.40 kW
Rechtsvoor: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 
3.00 kW
Thermobeveiliging

OVEN:

Aantal kookfuncties: 7
Display: Touch
Start en stop
Akoestisch signaal einde kooktijd
Aantal ventilatoren: 1
Temperatuur instelbaar van 50° tot 260°C
Grote vlakgrill - vermogen: 2700 W
Metalen rekken, 5 kookniveaus
Netto inhoud: 70 l

Koelsysteem: Mantelkoeling
Uitneembare ovendeur
Vapor Clean
Ever Clean emaille
Volledig glazen binnendeur
Klep

Afmetingen bruikbare interne ovenruimte 
(hxbxd): 360X460X425 mm

OVEN RECHTS:

Metalen rekken, 4 kookniveaus
Koelsysteem: Mantelkoeling
Temperatuur instelbaar van 50° - 245° C
Ever Clean emaille
Aantal ventilatoren: 1
Netto inhoud (l) oven 2: 35 l

Grill - vermogen: 1300 W
Kookfuncties ovenruimte 2: 3
Grote vlakgrill - vermogen: 1900 W

INCLUSIEF:
Bakplaat (40 mm): 1
Rek met achter- en zijstop: 2
Telescopische geleiders, gedeeltelijk 
uitschuifbaar: 1
Bakplaat: 1
Rek met achter- en zijstop: 1
Aansluitwaarde: 11000 W

ACCESSOIRES
KITPAX € 155
Hoogte uitbreidingsset RVS
(max. 96 cm)

KITH95 € 155
Hoogte uitbreidingsset RVS
(max. 100 cm)

KITH95MN € 155
Hoogte uitbreidingsset Mat zwart
(max. 100 cm)

KITC9X9-1 € 179
Spatscherm (RVS)

GTP € 75
Gedeeltelijk uittrekbare telescopische 
geleiders

GTT € 105
Volledig uittrekbare telescopische geleiders

GRILLPLATE € 269
Grillplaat
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C9IMAN9 C9IMX9-1

FORNUIS, VAPOR CLEAN, 90X60 CM, 
ANTRACIET

FORNUIS, VAPOR CLEAN, 90X60 CM, RVS

€ 2889 € 2889

KOOKPLAAT:

OVEN

115 lt

KOOKPLAAT:
Ecologic: Ja
Totaal aantal kookzones: 5
Linksvoor: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 
2.30 kW
Linksachter: 21.0x19.0 cm, 1.60 kW - 
1.85 kW
Midden: Ø 27.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
Rechtsachter: Ø 18.0 cm, 1.20 kW - 
1.40 kW
Rechtsvoor: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 
3.00 kW
Multizone optie
Automatische aanpassing panafmeting
Automatische stop bij oververhitting
Restwarmte indicator

OVEN:

Aantal kookfuncties: 9
Display: Touch
Start en stop
Akoestisch signaal einde kooktijd
Aantal ventilatoren: 2
Temperatuur instelbaar van 50° tot 260°C
Grote vlakgrill - vermogen: 2900 W
Metalen rekken, 5 kookniveaus
Kerntemperatuurmeter
Netto inhoud: 115 l

Koelsysteem: Mantelkoeling
Uitneembare ovendeur
Vapor Clean
Ever Clean emaille
Volledig glazen binnendeur
Klep

Afmetingen bruikbare interne ovenruimte 
(hxbxd): 371x724x418 mm
Aantal ventilatoren: 2

INCLUSIEF:
Bakplaat (20 mm): 1
Bakplaat (40 mm): 1
Rek met achter- en zijstop: 1
Aansluitwaarde: 10600 W

ACCESSOIRES
KITH95 € 155

Hoogte uitbreidingsset RVS
(max.100 cm)

KITH95MN € 155
Hoogte uitbreidingsset Mat zwart 
(max.100 cm)

KITPAX € 155
Hoogte uitbreidingsset RVS
(max. 96 cm)

KITC9X9-1 € 179
Spatscherm (RVS)

GTP € 75
Gedeeltelijk uittrekbare telescopische 
geleiders

GTT € 105
Volledig uittrekbare telescopische geleiders

GRILLPLATE € 269
Grillplaat

CG92IANT9

FORNUIS, VAPOR CLEAN, 90X60 CM, 
ANTRACIET

€ 2249

KOOKPLAAT:

OVEN

70 lt

OVEN RECHTS

35 lt

KOOKPLAAT:
Totaal aantal kookzones: 4
Linksvoor: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
Linksachter: Ø 18.0 cm, 1.30 kW - 
1.40 kW
Rechtsachter: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 
3.00 kW
Rechtsvoor: Ø 18.0 cm, 1.30 kW - 
1.40 kW

OVEN:

Aantal kookfuncties: 6
Display: Touch
Start en stop
Akoestisch signaal einde kooktijd
Aantal ventilatoren: 1
Temperatuur instelbaar van 50° tot 260°C
Metalen rekken, 5 kookniveaus
Netto inhoud: 70 l

Koelsysteem: Mantelkoeling
Uitneembare ovendeur
Vapor Clean
Ever Clean emaille
Volledig glazen binnendeur

Afmetingen bruikbare interne ovenruimte 
(hxbxd): 360X460X425 mm

OVEN RECHTS:

Metalen rekken, 4 kookniveaus
Koelsysteem: Mantelkoeling
Temperatuur instelbaar van 50° - 245° C
Ever Clean emaille
Aantal ventilatoren: 1
Netto inhoud (l) oven 2: 35 l
Grill - vermogen: 1300 W
Kookfuncties ovenruimte 2: 3
Grote vlakgrill - vermogen: 1900 W

INCLUSIEF:

Bakplaat (20 mm): 1
Bakplaat (40 mm): 1
Rek met achter- en zijstop: 1
Bakplaat: 1
Rek met achter- en zijstop: 1
Aansluitwaarde: 11000 W

ACCESSOIRES
KITH95 € 155
Hoogte uitbreidingsset RVS
(max. 97 cm)

KITH95MN € 155
Hoogte uitbreidingsset Mat zwart
(max. 97 cm)

KITPAX € 155
Hoogte uitbreidingsset RVS
(max. 96 cm)

KIT90X9-1 € 179
Spatscherm (RVS)

GTP € 75
Gedeeltelijk uittrekbare telescopische 
geleiders

GTT € 105
Volledig uittrekbare telescopische geleiders

GRILLPLATE € 269
Grillplaat
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CG90IANT9 CG90IXT9

FORNUIS, 90X60 CM, ANTRACIET FORNUIS, 90X60 CM, RVS

€ 2009 € 2009

KOOKPLAAT:

OVEN

115 lt

KOOKPLAAT:
Ecologic: Ja
Totaal aantal kookzones: 4
Linksvoor: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
Linksachter: Ø 18.0 cm, 1.30 kW - 
1.40 kW
Rechtsachter: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 
3.00 kW
Rechtsvoor: Ø 18.0 cm, 1.30 kW - 
1.40 kW
Automatische aanpassing panafmeting
Automatische stop bij oververhitting

OVEN:

Aantal kookfuncties: 6
Display: Touch
Start en stop
Akoestisch signaal einde kooktijd
Aantal ventilatoren: 1
Temperatuur instelbaar van 50° tot 260°C
Grote vlakgrill - vermogen: 2900 W
Metalen rekken, 5 kookniveaus
Netto inhoud: 115 l

Koelsysteem: Mantelkoeling
Uitneembare ovendeur
Ever Clean emaille
Volledig glazen binnendeur

Afmetingen bruikbare interne ovenruimte 
(hxbxd): 371x724x418 mm
Aantal ventilatoren: 1

INCLUSIEF:
Bakplaat (40 mm): 1
Rek met achter- en zijstop: 1
Aansluitwaarde: 10600 W

ACCESSOIRES
KITH95 € 155
Hoogte uitbreidingsset RVS 
(max. 97 cm)

KITH95MN € 155
Hoogte uitbreidingsset Mat zwart 
(max. 97 cm)

KITPAX € 155

Hoogte uitbreidingsset RVS
(max. 96 cm)

KIT90X9-1 € 179
Spatscherm (RVS)

GTP € 75
Gedeeltelijk uittrekbare telescopische 
geleiders

GTT € 105
Volledig uittrekbare telescopische geleiders

GRILLPLATE € 269
Grillplaat

CX60ISVT9

FORNUIS, VAPOR CLEAN, 60X60 CM, RVS

€ 1309

KOOKPLAAT:

OVEN

70 lt

KOOKPLAAT:
Ecologic: Ja
Totaal aantal kookzones: 4
Linksvoor: Ø 20.0 cm, 1.85 kW - 2.10 kW
Linksachter: Ø 16.0 cm, 1.40 kW - 1.40 kW
Rechtsachter: Ø 20.0 cm, 1.85 kW - 2.10 kW
Rechtsvoor: Ø 16.0 cm, 1.40 kW - 1.40 kW
Automatische aanpassing panafmeting
Automatische stop bij oververhitting
Restwarmte indicator

OVEN:

Aantal kookfuncties: 6
Display: Touch
Eind
Akoestisch signaal einde kooktijd
Aantal ventilatoren: 1
Temperatuur instelbaar van 50° tot 260°C
Grote vlakgrill - vermogen: 2700 W
Metalen rekken, 5 kookniveaus
Netto inhoud: 70 l

Koelsysteem: Mantelkoeling
Uitneembare ovendeur
Vapor Clean
Ever Clean emaille
Volledig glazen binnendeur

Afmetingen bruikbare interne ovenruimte (hxbxd): 360X460X425 mm
Aantal ventilatoren: 1

INCLUSIEF:
Bakplaat (40 mm): 1
Rek met achter- en zijstop: 1
Aansluitwaarde: 9800 W

ACCESSOIRES
KITH95 € 155
Hoogte uitbreidingsset RVS
(max. 96,5 cm)

KITH95MN € 155
Hoogte uitbreidingsset Mat zwart
(max. 96,5 cm)

KITPAX € 155
Hoogte uitbreidingsset RVS
(max. 96 cm)

KITP60X9 € 319
Spatscherm (RVS)

GRILLPLATE € 269

Grillplaat

GTP € 75
Gedeeltelijk uittrekbare telescopische geleiders

GTT € 105
Volledig uittrekbare telescopische geleiders
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C9GMANLK9-1 C9GMNNLK9-1 C9GMXNLK9-1

FORNUIS, VAPOR CLEAN, 90X60 CM, 
ANTRACIET

FORNUIS, VAPOR CLEAN, 90X60 CM, 
ZWART

FORNUIS, VAPOR CLEAN, 90X60 CM, RVS

€ 1979 € 1979 € 1979

KOOKPLAAT:

OVEN

115 lt

KOOKPLAAT:
Totaal aantal kookzones: 6
Linksvoor: 4.20 kW
Linksachter: 1.00 kW
Middenvoor: 1.00 kW
Middenachter: 1.80 kW
Rechtsvoor: 1.80 kW
Rechtsachter: 3.00 kW

Automatische vonkontsteking
Gietijzer
Thermobeveiliging
OVEN:

Aantal kookfuncties: 9
Display: Touch
Start en stop
Akoestisch signaal einde kooktijd
Aantal ventilatoren: 2
Temperatuur instelbaar van 50° tot 260°C
Grote vlakgrill - vermogen: 2900 W
Metalen rekken, 5 kookniveaus
Kerntemperatuurmeter
Netto inhoud: 115 l

Koelsysteem: Mantelkoeling
Uitneembare ovendeur
Vapor Clean
Ever Clean emaille
Volledig glazen binnendeur
Push pull

Afmetingen bruikbare interne ovenruimte 
(hxbxd): 371x724x418 mm
Aantal ventilatoren: 2

INCLUSIEF:
Bakplaat (20 mm): 1
Bakplaat (40 mm): 1
Rek met achter- en zijstop: 1
Houder t.b.v. caffettiera: 1
Upstand
Aansluitwaarde: 3200 W
G25/G25.3 Natural gas

ACCESSOIRES
KITPAX € 155
Hoogte uitbreidingsset RVS
(max. 96 cm)

KITH95 € 155
Hoogte uitbreidingsset RVS 
(max. 100 cm)

KITH95MN € 155
Hoogte uitbreidingsset Mat zwart
(max. 100 cm)

KITC9X9-1 € 179
Spatscherm (RVS)

GTP € 75
Gedeeltelijk uittrekbare telescopische 
geleiders

GTT € 105
Volledig uittrekbare telescopische geleiders

WOKGHU € 35
gietijzer wokring

TPKTR9 € 279
Teppanyaki grill

BGTR9 € 155
Grillplaat

SNLK926MA9 SNLK926MX9

FORNUIS, VAPOR CLEAN, 90X60 CM, 
ANTRACIET

FORNUIS, VAPOR CLEAN, 90X60 CM, RVS

€ 1959 € 1959

KOOKPLAAT:

OVEN

70 lt

OVEN RECHTS

35 lt

KOOKPLAAT:
Totaal aantal kookzones: 6
Linksvoor: 3.50 kW
Linksachter: 1.80 kW
Middenvoor: 3.00 kW
Middenachter: 1.00 kW
Rechtsvoor: 1.80 kW
Rechtsachter: 1.00 kW

Automatische vonkontsteking
Gietijzer
Thermobeveiliging

OVEN:

Aantal kookfuncties: 6
Display: Elektronisch 5 toetsen
Start en stop
Akoestisch signaal einde kooktijd
Aantal ventilatoren: 1
Temperatuur instelbaar van 50° tot 260°C
Metalen rekken, 5 kookniveaus
Netto inhoud: 70 l

Koelsysteem: Mantelkoeling
Uitneembare ovendeur
Vapor Clean
Ever Clean emaille
Volledig glazen binnendeur

Afmetingen bruikbare interne ovenruimte 
(hxbxd): 360X460X425 mm

OVEN RECHTS:

Metalen rekken, 4 kookniveaus
Koelsysteem: Mantelkoeling
Temperatuur instelbaar van 50° - 245° C
Ever Clean emaille
Aantal ventilatoren: 1
Netto inhoud (l) oven 2: 35 l
Grill - vermogen: 1300 W
Grote vlakgrill - vermogen: 1900 W

INCLUSIEF:
Bakplaat (20 mm): 1
Bakplaat (40 mm): 1
Rek met achter- en zijstop: 1
Houder t.b.v. caffettiera: 1
Wokring
Upstand
Bakplaat: 1
Rek met achter- en zijstop: 1
Aansluitwaarde: 4800 W
G25/G25.3 Natural gas

ACCESSOIRES
KITH95 € 155
Hoogte uitbreidingsset RVS 
(max. 97 cm)

KITH95MN € 155
Hoogte uitbreidingsset Mat zwart
(max. 97 cm)

KITPAX € 155
Hoogte uitbreidingsset RVS
(max. 96 cm)

GTP € 75
Gedeeltelijk uittrekbare telescopische 
geleiders

GTT € 105
Volledig uittrekbare telescopische geleiders

KIT600SNL-9 € 85
Afdeklijst

WOKGHU € 35
gietijzer wokring

BG6090-1 € 155
Grillplaat

PPX6090-1 € 309
Teppanyaki grill
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SNLK916MFA9 SNLK916MFN9 SNLK916MFX9

FORNUIS, VAPOR CLEAN, 90X60 CM, 
ANTRACIET

FORNUIS, VAPOR CLEAN, 90X60 CM, 
ZWART

FORNUIS, VAPOR CLEAN, 90X60 CM, RVS

€ 1479 € 1479 € 1479

KOOKPLAAT:

OVEN

115 lt

KOOKPLAAT:
Totaal aantal kookzones: 6
Linksvoor: 3.50 kW
Linksachter: 1.80 kW
Middenvoor: 2.90 kW
Middenachter: 1.00 kW
Rechtsachter: 1.80 kW
Rechtsvoor: 1.00 kW

Automatische vonkontsteking
Gietijzer
Thermobeveiliging

OVEN:

Aantal kookfuncties: 8
Display: Elektronisch 5 toetsen
Start en stop
Akoestisch signaal einde kooktijd
Aantal ventilatoren: 2
Temperatuur instelbaar van 50° tot 260°C
Grote vlakgrill - vermogen: 2900 W
Metalen rekken, 5 kookniveaus
Netto inhoud: 115 l

Koelsysteem: Mantelkoeling
Uitneembare ovendeur
Vapor Clean
Ever Clean emaille
Volledig glazen binnendeur
Klep

Afmetingen bruikbare interne ovenruimte 
(hxbxd): 371x724x418 mm
Aantal ventilatoren: 2

INCLUSIEF:
Bakplaat (20 mm): 1
Bakplaat (40 mm): 1
Rek met achter- en zijstop: 1
Houder t.b.v. caffettiera: 1
Wokring
Upstand
Aansluitwaarde: 3200 W
G25/G25.3 Natural gas

ACCESSOIRES
KITH95 € 155

Hoogte uitbreidingsset RVS
(max. 97 cm)

KITH95MN € 155
Hoogte uitbreidingsset Mat zwart 
(max. 97 cm)

KITPAX € 155
Hoogte uitbreidingsset RVS
(max. 96 cm)

KIT90X9-1 € 179
Spatscherm (RVS)

KIT600SNL-9 € 85
Afdeklijst achterkant kookplaat (zonder 
upstand)

GTP € 75
Gedeeltelijk uittrekbare telescopische 
geleiders

GTT € 105
Volledig uittrekbare telescopische geleiders

WOKGHU € 35
gietijzer wokring

BG6090-1 € 155
Grillplaat

PPX6090-1 € 309
Tepanyaki grill

SNLK90MFX9

FORNUIS, 90X60 CM, RVS

€ 1199

KOOKPLAAT:

OVEN

115 lt

KOOKPLAAT:
Totaal aantal kookzones: 5
Linksvoor: 2.90 kW
Linksachter: 1.80 kW
Midden: 4.00 kW
Rechtsachter: 1.80 kW
Rechtsvoor: 1.00 kW

Automatische vonkontsteking
Gietijzer
Thermobeveiliging

OVEN:

Aantal kookfuncties: 8
Display: Elektronisch 5 toetsen
Start en stop
Akoestisch signaal einde kooktijd
Aantal ventilatoren: 2
Temperatuur instelbaar van 50° tot 260°C
Grote vlakgrill - vermogen: 2900 W
Metalen rekken, 5 kookniveaus
Netto inhoud: 115 l

Koelsysteem: Mantelkoeling
Uitneembare ovendeur
Ever Clean emaille
Volledig glazen binnendeur

Afmetingen bruikbare interne ovenruimte 
(hxbxd): 371x724x418 mm
Aantal ventilatoren: 2

INCLUSIEF:
Bakplaat (40 mm): 1
Rek met achter- en zijstop: 1
Houder t.b.v. caffettiera: 1
Wokring
Upstand
Aansluitwaarde: 3200 W
G25/G25.3 Natural gas

ACCESSOIRES
KITH95 € 155

Hoogte uitbreidingsset RVS
(max. 97 cm)

KITH95MN € 155
Hoogte uitbreidingsset Mat zwart 
(max. 97 cm)

KITPAX € 155
Hoogte uitbreidingsset RVS
(max. 96 cm)

KIT90X9-1 € 179
Spatscherm (RVS)

KIT600SNL-9 € 85
Afdeklijst achterkant kookplaat (zonder 
upstand)

GTP € 75
Gedeeltelijk uittrekbare telescopische 
geleiders

GTT € 105
Volledig uittrekbare telescopische geleiders

WOKGHU € 35
gietijzer wokring

BG6090-1 € 155
Grillplaat

PPX6090-1 € 309
Tepanyaki grill
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C7GMXNLK9

FORNUIS, VAPOR CLEAN, 70X60 CM, RVS

€ 1449

KOOKPLAAT:

OVEN

70 lt

KOOKPLAAT:
Totaal aantal kookzones: 5
Linksvoor: 1.00 kW
Linksachter: 1.80 kW
Midden: 4.20 kW
Rechtsachter: 1.80 kW
Rechtsvoor: 1.00 kW

Automatische vonkontsteking
Gietijzer
Thermobeveiliging

OVEN:

Aantal kookfuncties: 8
Display: Touch
Start en stop
Akoestisch signaal einde kooktijd
Aantal ventilatoren: 1
Temperatuur instelbaar van 50° tot 260°C
Grote vlakgrill - vermogen: 2700 W
Metalen rekken, 5 kookniveaus
Netto inhoud: 70 l

Koelsysteem: Mantelkoeling
Uitneembare ovendeur
Vapor Clean
Ever Clean emaille
Volledig glazen binnendeur
Klep

Afmetingen bruikbare interne ovenruimte 
(hxbxd): 360X460X425 mm
Aantal ventilatoren: 1

INCLUSIEF:
Bakplaat (40 mm): 1
Ovenrooster met stop: 1
Telescopische geleiders, gedeeltelijk 
uitschuifbaar: 1
Houder t.b.v. caffettiera: 1
Wokring
Upstand
Aansluitwaarde: 3000 W
G25/G25.3 Natural gas

ACCESSOIRES
KITPAX € 155

Hoogte uitbreidingsset RVS
(max. 96 cm)

KITC7X € 155
Spatscherm (RVS)

GTP € 75
Gedeeltelijk uittrekbare telescopische 
geleiders

GTT € 105
Volledig uittrekbare telescopische geleiders

WOKGHU € 35
gietijzer wokring

SNLK61MA9 SNLK61MX9

FORNUIS, VAPOR CLEAN, 60X60 CM, 
ANTRACIET

FORNUIS, VAPOR CLEAN, 60X60 CM, RVS

€ 1019 € 1019

KOOKPLAAT:

OVEN

70 lt

KOOKPLAAT:
Totaal aantal kookzones: 4
Linksvoor: 3.50 kW
Linksachter: 1.80 kW
Rechtsachter: 1.80 kW
Rechtsvoor: 1.05 kW

Automatische vonkontsteking
Gietijzer
Thermobeveiliging

OVEN:

Aantal kookfuncties: 6
Display: Elektronisch 5 toetsen
Start en stop
Akoestisch signaal einde kooktijd
Aantal ventilatoren: 1
Temperatuur instelbaar van 50° tot 260°C
Metalen rekken, 5 kookniveaus
Netto inhoud: 70 l

Koelsysteem: Mantelkoeling
Uitneembare ovendeur
Vapor Clean
Ever Clean emaille
Volledig glazen binnendeur

Afmetingen bruikbare interne ovenruimte 
(hxbxd): 360X460X425 mm
Aantal ventilatoren: 1

INCLUSIEF:
Bakplaat (20 mm): 1
Bakplaat (40 mm): 1
Rek met achter- en zijstop: 1
Houder t.b.v. caffettiera: 1
Wokring
Upstand
Aansluitwaarde: 2800 W
G25/G25.3 Natural gas

ACCESSOIRES
KITH95 € 155
Hoogte uitbreidingsset RVS
(max. 96,5 cm)

KITH95MN € 155
Hoogte uitbreidingsset Mat zwart
(max. 96,5 cm)

KITPAX € 155
Hoogte uitbreidingsset RVS 
(max. 93 cm)

KITP60X9 € 319
Spatscherm (RVS)

GTP € 75
Gedeeltelijk uittrekbare telescopische 
geleiders

GTT € 105
Volledig uittrekbare telescopische geleiders

KIT600SNL-9 € 85
Afdeklijst achterkant kookplaat (zonder 
upstand)

WOKGHU € 35
gietijzer wokring

PPX6090-1 € 309
Tepanyaki grill

SNLK60MX9

FORNUIS, 60X60 CM, RVS

€ 839

KOOKPLAAT:

OVEN

70 lt

KOOKPLAAT:
Totaal aantal kookzones: 4
Linksvoor: 3.50 kW
Linksachter: 1.80 kW
Rechtsachter: 1.80 kW
Rechtsvoor: 1.05 kW

Automatische vonkontsteking
Gietijzer
Thermobeveiliging

OVEN:

Aantal kookfuncties: 6
Display: Elektronisch 5 toetsen
Start en stop
Akoestisch signaal einde kooktijd
Aantal ventilatoren: 1
Temperatuur instelbaar van 50° tot 260°C
Grote vlakgrill - vermogen: 2700 W
Metalen rekken, 5 kookniveaus
Netto inhoud: 70 l

Koelsysteem: Mantelkoeling
Uitneembare ovendeur
Ever Clean emaille
Volledig glazen binnendeur

Afmetingen bruikbare interne ovenruimte (hxbxd): 
360X460X425 mm
Aantal ventilatoren: 1

INCLUSIEF:
Bakplaat (40 mm): 1
Rek met achter- en zijstop: 1
Houder t.b.v. caffettiera: 1
Upstand
Aansluitwaarde: 2800 W
G25/G25.3 Natural gas
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SMEG biedt de keuze uit verschillende modellen met diverse afmetingen, afzuiging, capaciteit, soort 
bediening en verlichting; voor elke keuken de perfecte oplossing. 

Afzuigkappen
een functioneel design

De afzuigkappen van SMEG zijn ontwikkeld om optimaal te presteren in ieder soort keuken. De 
afzuigkappen zijn verkrijgbaar in verschillende formaten van 60 tot 90 cm. De afzuigkappen zorgen 
voor een optimale afvoer. Bij recirculatie, mogelijk bij de meeste afzuigkappen van SMEG, blaast de 
kap de opgezogen lucht gefilterd terug in de ruimte, hierdoor is een afzuigkanaal niet nodig. 

functioneel en doeltreffend 
OPTIMALE PRESTATIES

GELUIDSNIVEAU 
De SMEG afzuigkappen zijn ui-
tgerust met geluids-absorberend 
materiaal rondom de motor. 
Hierdoor wordt het geluidsnive-
au enorm gereduceerd.

AUTOMATISCHE 
UITSCHAKELING

Dankzij deze stand kunt u zelf 
bepalen hoelang u de afzui-
gkap wil laten functioneren. De 
afzuigkap blijft de lucht zuive-
ren totdat deze automatisch 
uitgaat. Deze stand is zeer 
praktisch om geuren af te 
voeren die zijn blijven hangen 
na het koken.

INTENSE SNELHEID 
Met de “intensief” functie fun-
ctioneert de afzuigkap op ma-
ximaal vermogen. De meest 
hardnekkige geuren worden zo 
verwijderd. Na een bepaalde 
tijd vermindert de snelheid be-
etje bij beetje.  

VERLICHTING
Alle SMEG afzuigkappen zijn 
uitgerust met energiezuinige 
led verlichting die weinig ener-
gie verbruiken en langdurig 
meegaan. Het licht kan ook 
onafhankelijk gebruikt worden 
om uw kookoppervlakte te ver-
lichten.   

UITGEBREIDE 
MOGELIJKHEDEN

Voor elk fornuis is er een ge-
schikte schouwkap. Zo zijn er 
afzuigkappen in 60, 70, 80 
en 90 cm beschikbaar. In com-
binatie met een roestvrijstalen 
achterwand wordt de set com-
pleet, en geeft het de keuken 
een moderne en strakke uitstra-
ling. 

OPTIMALE PRESTATIES
De afzuigkappen zijn verkrij-
gbaar in diverse uitvoeringen 
en zorgen voor een optimale 
luchtafvoer. Bij recirculatie, mo-
gelijk bij de meeste afzuigkap-
pen van SMEG, blaast de kap 
de opgezogen lucht ge�lterd te-
rug in de ruimte, hierdoor is een 
afzuigkanaal niet nodig. 
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KBT900AE

28 29

KBT1200XE

WANDKAP, 120 CM, RVS

€ 769

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 
m³/h 251 345 454 690

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) dB(A) 48 56 62 72

Aantal snelheden: 3
Snelheid Intensief
Elektronische toetsen
Soort verlichting: LED
Opties tijdprogrammering
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)
4 aluminium vet�lters
Minimale afstand vanaf inductie fornuis: 650 mm
Minimale afstand vanaf gasfornuis: 650 mm
Afvoer: 150 mm
Schacht reductie
Vet�lters: Aluminium
Capaciteit P0: 610 m³/h
Vermogen motor: 230 W
Indicator vervangen filter
Terugslagklep

Aansluitwaarde: 230 W

ACCESSOIRES
KITFCKBT € 55
Koolstof�lter

KITFCKBTR € 105
uitwasbaar

KITCEKBT € 85
Schacht verlenging
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KBT900AE KBT900NE

KBT900XE

WANDKAP, 90 CM, ANTRACIET WANDKAP, 90 CM, ZWART

WANDKAP, 90 CM, RVS

€ 559 € 559

€ 559

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 
m³/h 265 360 480 713

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) dB(A) 47 55 62 72

Aantal snelheden: 3
Snelheid Intensief
Elektronische toetsen
Soort verlichting: LED
Opties tijdprogrammering
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)
3 aluminium vet�lters
Minimale afstand vanaf inductie fornuis: 500 mm
Minimale afstand vanaf gasfornuis: 650 mm
Afvoer: 150 mm
Schacht reductie
Vet�lters: Aluminium
Capaciteit P0: 730 m³/h
Vermogen motor: 230 W
Indicator vervangen filter
Terugslagklep

Aansluitwaarde: 230 W

ACCESSOIRES
KITFCKBT € 55
Koolstof�lter

KITFCKBTR € 105
Koolstof�lter uitwasbaar

KITCEKBTMB € 85
Schacht verlenging (Mat Zwart/Antraciet)

KITCEKBT € 85
Schacht verlenging (RVS)

KBT700XE KBT600XE

WANDKAP, 70 CM, RVS WANDKAP, 60 CM, RVS

€ 549 € 519

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 
m³/h 256 347 463 688

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) dB(A) 48 55 63 72

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 
m³/h 260 358 473 686

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) dB(A) 49 57 64 72

Aantal snelheden: 3
Snelheid Intensief
Elektronische toetsen
Soort verlichting: LED
Opties tijdprogrammering
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)
2 aluminium vet�lters
Minimale afstand vanaf inductie fornuis: 500 mm
Minimale afstand vanaf gasfornuis: 650 mm
Afvoer: 150 mm
Schacht reductie
Vet�lters: Aluminium
Capaciteit P0: 610 m³/h
Vermogen motor: 230 W
Indicator vervangen filter
Terugslagklep

Aansluitwaarde: 230 W

ACCESSOIRES
KITFCKBT € 55
Koolstof�lter

KITFCKBTR € 105
Koolstof�lter uitwasbaar

KITCEKBT € 85
Schacht verlenging

Aantal snelheden: 3
Snelheid Intensief
Elektronische toetsen
Soort verlichting: LED
Opties tijdprogrammering
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)
2 aluminium vet�lters
Minimale afstand vanaf inductie fornuis: 500 mm
Minimale afstand vanaf gasfornuis: 650 mm
Afvoer: 150 mm
Schacht reductie
Vet�lters: Aluminium
Capaciteit P0: 820 m³/h
Vermogen motor: 230 W
Indicator vervangen filter
Terugslagklep

Aansluitwaarde: 230 W
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KSED95AE KSED95NEE

KSED95XE

WANDKAP, 90 CM, ANTRACIET WANDKAP, 90 CM, ZWART

WANDKAP, 90 CM, RVS

€ 519 € 519

€ 519

Aantal snelheden I II III

Capaciteit (IEC 61591) m³/h 328 420 588

Geluidsniveau (IEC 60704-2-
13) dB(A) 50 57 65

Aantal snelheden: 3
Slider
Soort verlichting: LED
Meegeleverde koolstof�lters
3 aluminium vet�lters
Minimale afstand vanaf inductie fornuis: 650 mm
Minimale afstand vanaf gasfornuis: 750 mm
Afvoer: 150 mm
Vet�lters: Aluminium
Capaciteit P0: 595 m³/h
Vermogen motor: 200 W
Terugslagklep

Aansluitwaarde: 202 W

ACCESSOIRES
FLT6 € 75
Koolstof�lter

KITALLFC € 419
Koolstof�lter uitwasbaar

KSED75XE

WANDKAP, 70 CM, RVS

€ 469

Aantal snelheden I II III

Capaciteit (IEC 61591) m³/h 351 420 635

Geluidsniveau (IEC 60704-2-
13) dB(A) 53 57 67

Aantal snelheden: 3
Slider
Soort verlichting: LED
2 aluminium vet�lters
Minimale afstand vanaf inductie fornuis: 650 mm
Minimale afstand vanaf gasfornuis: 750 mm
Afvoer: 150 mm
Vet�lters: Aluminium
Capaciteit P0: 595 m³/h
Vermogen motor: 200 W
Terugslagklep

Aansluitwaarde: 202 W

ACCESSOIRES
FLT6 € 75
Koolstof�lter

KITALLFC € 419
Koolstof�lter uitwasbaar
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KSED65NEE KSED65XE

WANDKAP, 60 CM, ZWART WANDKAP, 60 CM, RVS

€ 439 € 439

Aantal snelheden I II III

Capaciteit (IEC 61591) m³/h 351 420 635

Geluidsniveau (IEC 60704-2-
13) dB(A) 53 57 67

Aantal snelheden: 3
Slider
Soort verlichting: LED
2 aluminium vet�lters
Minimale afstand vanaf inductie fornuis: 650 mm
Minimale afstand vanaf gasfornuis: 750 mm
Afvoer: 150 mm
Vet�lters: Aluminium
Capaciteit P0: 600 m³/h
Vermogen motor: 200 W
Terugslagklep

Aansluitwaarde: 202 W

ACCESSOIRES
FLT6 € 75
Koolstof�lter

KITALLFC € 419
Koolstof�lter uitwasbaar

KSEG7XSA KSEG5XSA

INBOUWAFZUIGKAP, 70 CM, RVS INBOUWAFZUIGKAP, 52 CM, RVS

€ 339 € 319

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 
m³/h 288 428 559 691

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) dB(A) 54 62 70 74

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 
m³/h 288 428 559 691

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) dB(A) 54 62 70 74

Aantal snelheden: 3
Snelheid Intensief
Elektronische toetsen
Kleur LED: Rood
Soort verlichting: LED
2 aluminium vet�lters
Minimale afstand vanaf inductie fornuis: 500 mm
Minimale afstand vanaf gasfornuis: 650 mm
Afvoer: 150 mm
Vet�lters: Aluminium
Capaciteit P0: 691 m³/h
Vermogen motor: 275 W
Terugslagklep

Aansluitwaarde: 285 W

ACCESSOIRES
KITFC220 € 85
Koolstof�lter

Aantal snelheden: 3
Snelheid Intensief
Toetsen
Kleur LED: Rood
Soort verlichting: LED
1 aluminium vet�lter
Minimale afstand vanaf inductie fornuis: 500 mm
Minimale afstand vanaf gasfornuis: 650 mm
Afvoer: 150 mm
Vet�lters: Aluminium
Capaciteit P0: 691 m³/h
Vermogen motor: 275 W
Terugslagklep

Aansluitwaarde: 285 W

ACCESSOIRES
KITFC220 € 85
Koolstof�lter
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KV28N KV28S

WANDKAP, 80 CM, ZWART, RANDAFZUIGING WANDKAP, 80 CM, ZILVER, RANDAFZUIGING

€ 799 € 799

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 
m³/h 242 326 420 666

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) dB(A) 44 51 58 67

Aantal snelheden: 3
Snelheid Intensief
Touch control met wit achtergrond verlichting
Kleur LED: Wit
Soort verlichting: LED
Opties tijdprogrammering
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)
Meegeleverde koolstof�lters
2 aluminium vet�lters
Minimale afstand vanaf inductie fornuis: 450 mm
Minimale afstand vanaf gasfornuis: 650 mm
Afvoer: 150 mm
Vet�lters: Aluminium
Capaciteit P0: 670 m³/h
Vermogen motor: 230 W
Indicator vervangen filter
Terugslagklep

Aansluitwaarde: 232 W

ACCESSOIRES
FLT6 € 75
Koolstof�lter

KITALLFC € 419
Koolstof�lter uitwasbaar

KITCMNKV € 169
Schacht verlenging (zwart)

KITCMNSSKV € 169
Schacht verlenging (RVS)
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KV26N KV26S

WANDKAP, 60 CM, ZWART, RANDAFZUIGING WANDKAP, 60 CM, ZILVER, RANDAFZUIGING

€ 729 € 729

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 
m³/h 242 326 420 666

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) dB(A) 44 51 58 67

Aantal snelheden: 3
Snelheid Intensief
Touch control met wit achtergrond verlichting
Kleur LED: Wit
Soort verlichting: LED
Opties tijdprogrammering
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)
Meegeleverde koolstof�lters
2 aluminium vet�lters
Minimale afstand vanaf inductie fornuis: 450 mm
Minimale afstand vanaf gasfornuis: 650 mm
Afvoer: 150 mm
Vet�lters: Aluminium
Capaciteit P0: 670 m³/h
Vermogen motor: 230 W
Indicator vervangen filter
Terugslagklep

Aansluitwaarde: 232 W

ACCESSOIRES
FLT6 € 75
Koolstof�lter

KITALLFC € 419
Koolstof�lter uitwasbaar

KITCMNKV € 169
Schacht verlenging (zwart)

KITCMNSSKV € 169
Schacht verlenging (RVS)
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LINEA

SELEZIONE

PYROLYSE
D e z e  a u t o m a t i s c h e 
r e i n i g i n g s f u n c t i e 
maakt het gebruik van 
schoonmaakmiddelen in de 
oven overbodig. Pyrolyse 
is een thermisch proces 
waarbij de temperatuur 
oploopt  to t  500ºC en 
daardoor in staat is vuil 
en ve t  in  de oven te 
verbranden.

UITNEEMBAAR GLAS
De ovendeur heeft een 
gladde, geheel glazen 
o p p e r v l a k  z o n d e r 
s c h r oe ven ,  waa rdoo r 
deze eenvoudig schoon te 
maken is. Het glas aan de 
binnenzijde van de deur is 
eenvoudig uit te nemen voor 
een grondige reiniging. 

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

VAPOR CLEAN
De Vapor Clean functie 
vereenvoudigt het reinigen 
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. 

Extra aandacht voor hygiënisch koken
EENVOUDIG SCHOON TE MAKENOvens

De veelzijdigheid van “Made in Italy”
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.
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SMEG onderzoekt en ontwikkelt 
exclusieve oplossingen om altijd de 

beste prestaties te bieden. 

OPTIMAAL GEBRUIKSGEMAK

MANTELKOELING
Een innovatief geforceerd 
i nwend ig  koe l s y s t eem 
g a r a n d e e r t  e e n 
gecontroleerde temperatuur 
van de ovendeur gedurende 
het bakken. Dit systeem 
besche rm t  de  d i r ec t e 
omgeving van de oven en 
voorkomt oververhitting. 

HETELUCHT
De heteluchtfunctie is zeer 
geschikt om verschillende 
gerechten tegelijkertijd te 
bere iden op meerdere 
n iveaus.  Hierdoor kan 
in een zo kort mogelijke 
tijd een compleet menu 
k l aa rgemaak t  wo rden 
zonder  overdach t  van 
smaak of geur. 

GROTE VOLUMES
De netto inhoud van 60 
cm ovens bedraagt 70 
liter. Het gebruiksgemak en 
de gebruiksmogelijkheden 
worden hierdoor vergroot. 

70 lt

5 KOOKNIVEAUS
D e  5  k o o k n i v e a u s 
garanderen een maximale 
f lexibi l i tei t qua gebruik 
en t i jd, doordat gro te 
of meerdere gerechten 
tegelijkertijd bereid kunnen 
worden. 

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

Snel en efficiënt 

B e t e r e  v e r l i c h t i n g , 
geposi t ioneerd aan de 
z i j k a n t ,  v e r be t e r t  d e 
zichtbaarheid in de oven. 

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. 

KRACHTIG EN SNEL
Dankz i j  he t  e f f i c iën te 
v e rmogen  van  1000 
W van de ovens met 
magnetronfunctie vermindert 
de kookt i jd aanzienl i jk 
waardoor gerechten snel op 
tafel staan.

COMPACTE OVEN MET MAGNETRON

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. 

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. 
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SF4101MCNO

COMBI-MAGNETRON, 45 CM, ZWART

€ 1599

OVEN FUNCTIES

MAGNETRON FUNCTIES

OVERIGE OVEN FUNCTIES

SPECIFICATIES

Netto inhoud: 40 l
Aantal kookniveaus: 3
Temperatuur instelbaar van 30° tot 250° C
Snelle voorverwarming
Automatische in- en uitschakeling
Timer: Ja
Ever Clean emaille
Soort verlichting: Halogeen
Onderwarmte - vermogen: 1000 W
Circulatie - vermogen: 1400 W
Grill - vermogen: 2000 W
Effectief magnetronvermogen: 1000 W
Nominale aansluitwaarde: 3100 W
Afmetingen product (mm): 450x597x548
Lengte voedingskabel: 115 cm

INCLUSIEF
Inzetrooster: 1
Glazen ovenplaat: 1
Ovenrooster met stop: 1

ACCESSOIRES
GTP € 75
Gedeeltelijk uittrekbare telescopische geleiders

GTT € 105
Volledig uittrekbare telescopische geleiders

PR3845N € 75
Afdekstrip (zwart) voor kolom installatie

PALPZ € 85
Pizzaschep

BBQ € 339
Grillplaat

STONE € 119
Pizzasteen

AIRFRY € 155
AirFry bakplaat

SFP6101TVNO SF6101TVNO

MULTIFUNCTIONELE OVEN V.V. PYROLYSE, 
60 CM, ZWART

MULTIFUNCTIONELE OVEN, 60 CM, ZWART

€ 1179 € 1029

OVEN FUNCTIES

OVERIGE OVEN FUNCTIES

SPECIFICATIES

Netto inhoud: 70 l
Aantal kookniveaus: 5
Temperatuur instelbaar van 30° tot 280° C
Snelle voorverwarming
Automatische in- en uitschakeling
Timer: Ja
Dubbele ventilator: Nee
Ever Clean emaille
Soort verlichting: Halogeen
Onderwarmte - vermogen: 1200 W
Circulatie - vermogen: 2000 W
Grill - vermogen: 1800 W
Nominale aansluitwaarde: 3000 W
Afmetingen product (mm): 592x597x548
Lengte voedingskabel: 115 cm

INCLUSIEF
Inzetrooster: 1
Vangschaal (40 mm): 1
Telescopische geleiders, gedeeltelijk 
uitschuifbaar: 1
Ovenrooster met stop: 1

ACCESSOIRES
GTP € 75
Gedeeltelijk uittrekbare telescopische 
geleiders

GTT € 105
Volledig uittrekbare telescopische geleiders

PR3845N € 75
Afdekstrip (zwart) voor kolom installatie

PALPZ € 85
Pizzaschep

STONE € 119
Pizzasteen

BBQ € 339
Grillplaat

AIRFRY € 155
AirFry bakplaat

OVEN FUNCTIES

OVERIGE OVEN FUNCTIES

SPECIFICATIES

Netto inhoud: 70 l
Aantal kookniveaus: 5
Temperatuur instelbaar van 30° tot 280° C
Snelle voorverwarming
Automatische in- en uitschakeling
Timer: Ja
Dubbele ventilator: Nee
Ever Clean emaille
Soort verlichting: Halogeen
Onderwarmte - vermogen: 1200 W
Circulatie - vermogen: 2000 W
Grill - vermogen: 1800 W
Nominale aansluitwaarde: 3000 W
Afmetingen product (mm): 592x597x548
Lengte voedingskabel: 115 cm

INCLUSIEF
Inzetrooster: 1
Vangschaal (40 mm): 1
Telescopische geleiders, gedeeltelijk 
uitschuifbaar: 1
Ovenrooster met stop: 1

ACCESSOIRES
GTP € 75
Gedeeltelijk uittrekbare telescopische 
geleiders

GTT € 105
Volledig uittrekbare telescopische geleiders

PR3845N € 75
Afdekstrip (zwart) voor kolom installatie

PALPZ € 85
Pizzaschep

STONE € 119
Pizzasteen

BBQ € 339
Grillplaat

AIRFRY € 155
AirFry bakplaat



4746

COMPACT COMPACT 3 3 2

O
V

EN
S

SFP6401TVX1 SF6400TVX

MULTIFUNCTIONELE OVEN V.V. PYROLYSE, 
60 CM, RVS

MULTIFUNCTIONELE OVEN, 60 CM, RVS

€ 959 € 805

OVEN FUNCTIES

OVERIGE OVEN FUNCTIES

SPECIFICATIES

Netto inhoud: 70 l
Aantal kookniveaus: 5
Temperatuur van instelbaar 50° tot 250° C
Snelle voorverwarming
Automatische in- en uitschakeling
Timer: Ja
Dubbele ventilator: Nee
Ever Clean emaille
Soort verlichting: Halogeen

Bovenwarmte - vermogen: 1000 W
Onderwarmte - vermogen: 1200 W
Circulatie - vermogen: 2000 W
Grill - vermogen: 1700 W
Grote vlakgrill - vermogen: 2700 W
Nominale aansluitwaarde: 3000 W
Afmetingen product (mm): 592x597x548
Lengte voedingskabel: 115 cm

INCLUSIEF
Vangschaal (40 mm): 1
Ovenrooster met stop: 1

ACCESSOIRES
GTP € 75
Gedeeltelijk uittrekbare telescopische 
geleiders

GTT € 105
Volledig uittrekbare telescopische geleiders

PR3845X € 75
Afdekstrip voor kolom installatie

PALPZ € 85
Pizzaschep

STONE € 119
Pizzasteen

BBQ € 339
Grillplaat

AIRFRY € 155
AirFry bakplaat

OVEN FUNCTIES

OVERIGE OVEN FUNCTIES

SPECIFICATIES

Netto inhoud: 70 l
Aantal kookniveaus: 5
Temperatuur instelbaar van 30° tot 280° C
Snelle voorverwarming
Automatische in- en uitschakeling
Timer: Ja
Dubbele ventilator: Nee
Ever Clean emaille
Soort verlichting: Halogeen
Onderwarmte - vermogen: 1200 W
Circulatie - vermogen: 2000 W
Grill - vermogen: 1800 W
Nominale aansluitwaarde: 3000 W
Afmetingen product (mm): 592x597x548
Lengte voedingskabel: 115 cm

INCLUSIEF
Vangschaal (40 mm): 1
Ovenrooster met stop: 1

ACCESSOIRES
GTP € 75
Gedeeltelijk uittrekbare telescopische 
geleiders

GTT € 105
Volledig uittrekbare telescopische geleiders

PR3845X € 75
Afdekstrip voor kolom installatie

PALPZ € 85
Pizzaschep

STONE € 119
Pizzasteen

BBQ € 339
Grillplaat

AIRFRY € 155
AirFry bakplaat

SF4401MCX

COMBI-MAGNETRON, 45 CM, RVS

€ 1289

OVEN FUNCTIES

MAGNETRON FUNCTIES

OVERIGE OVEN FUNCTIES

SPECIFICATIES

Netto inhoud: 40 l
Aantal kookniveaus: 3
Temperatuur instelbaar van 30° tot 250° C
Snelle voorverwarming
Automatische in- en uitschakeling
Timer: Ja
Ever Clean emaille
Soort verlichting: Halogeen
Onderwarmte - vermogen: 1000 W
Circulatie - vermogen: 1400 W
Grill - vermogen: 2000 W
Effectief magnetronvermogen: 1000 W
Nominale aansluitwaarde: 3100 W
Afmetingen product (mm): 450x597x548
Lengte voedingskabel: 115 cm

INCLUSIEF
Inzetrooster: 1
Glazen ovenplaat: 1
Ovenrooster met stop: 1

ACCESSOIRES
GTP € 75
Gedeeltelijk uittrekbare telescopische 
geleiders

GTT € 105
Volledig uittrekbare telescopische geleiders

PALPZ € 85
Pizzaschep

STONE € 119
Pizzasteen

BBQ € 339
Grillplaat

AIRFRY € 155
AirFry bakplaat

SF4400MCX SF4400MX

COMBI-MAGNETRON, 45 CM, RVS COMPACTE MAGNETRON MET GRILL, 
45 CM, RVS

€ 1129 € 929

OVEN FUNCTIES

MAGNETRON FUNCTIES

SPECIFICATIES

Netto inhoud: 32 l
Aantal kookniveaus: 2
Einde kooktijd
Timer: Ja
RVS
Soort verlichting: Gloeilamp
Grill - vermogen: 1200 W
Effectief magnetronvermogen: 1000 W
Nominale aansluitwaarde: 3300 W
Afmetingen product (mm): 455x595x542
Lengte voedingskabel: 150 cm

OVEN FUNCTIES

MAGNETRON FUNCTIES

SPECIFICATIES

Netto inhoud: 32 l
Aantal kookniveaus: 3
Temperatuur van instelbaar 50° tot 200° C
Snelle voorverwarming
Einde kooktijd
Timer: Ja
RVS
Soort verlichting: Gloeilamp
Circulatie - vermogen: 1600 W
Grill - vermogen: 1500 W
Effectief magnetronvermogen: 1000 W
Nominale aansluitwaarde: 3400 W
Afmetingen product (mm): 455x595x542
Lengte voedingskabel: 150 cm

INCLUSIEF
Inzetrooster: 1
Glazen ovenplaat: 1

ACCESSOIRES
GTP € 75
Gedeeltelijk uittrekbare telescopische 
geleiders

GTT € 105
Volledig uittrekbare telescopische geleiders

PALPZ € 85
Pizzaschep

STONE € 119
Pizzasteen

BBQ € 339
Grillplaat

AIRFRY € 155
AirFry bakplaat
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MP422X1 FMI020X

MAGNETRON, HOOGTE PRODUCT: 
390 MM

MAGNETRON, HOOGTE PRODUCT: 
388 MM

€ 779 € 399

g

Aantal functies: 5
Automatische programma's: 8
Met frame
Eind
RVS
1 LED
Grill vermogen: 1000 W
Quick Start optie
Elektronisch
Effectief magnetronvermogen: 800 W

Kinderbeveiliging
Veiligheidsthermostaat
Koelsysteem: Mantelkoeling
1240: 20 l
Aansluitwaarde: 1250 W

INCLUSIEF:
Ovenrooster: 1
Kader
Afmetingen draaiplateau: 24,5 cm

g

Aantal functies: 6
Pizza
Bovenkast
Start en stop
RVS
1 LED
Kantelbare grill
Elektronisch
Effectief magnetronvermogen: 850 W

Kinderbeveiliging
Veiligheidsthermostaat
Koelsysteem: Mantelkoeling
1240: 22 l
Aansluitwaarde: 2700 W

INCLUSIEF:
Ovenrooster: 1



515050

KOOKPLATEN
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SLIDER
I ede re  ‘S l ide r ’  op de 
kookplaat geeft duidelijk 
aan welke zone het precies 
bed ien t .  De  e legan te 
grijze aanduidingen en de 
schuifregelaar met rood 
LED verlichting maken dat 
de kookplaat eenvoudig te 
bedienen is.

52

75 CM

60 CM

INDUCTIEKOOKPLATEN

VERMOGENNIVEAUS
De inductiekookplaten met 
Intuitive sliders beschikken 
over 14 vermogenniveaus + 
booster. Dit zorgt ervoor dat 
er met nóg grotere precisie 
en flexibiliteit gekookt kan 
worden.

ANTI-OVERKOKEN
In  geval  dat  een pan 
o v e r k oo k t ,  wo r d t  d e 
i n d u c t i e k oo kp l aa t  u i t 
veiligheidsoverwegingen 
automatisch uitgeschakeld. 

QUICK START 
Door deze functie wordt 
de gewenste temperatuur 
sneller bereikt aangezien 
de zone eerst zijn maximale 
ve rmogen gebru i k t  en 
daarna verlaagd wordt naar 
het gevraagde vermogen. 

AUTO-VENT
De  Au t o - Ve n t  f u n c t i e 
verbindt d.m.v. infrarood 
de kookplaat en afzuigkap 
met elkaar. De snelheid 
van de afzuigkap wordt 
automatisch bepaald op 
basis van de instel l ing 
en temperatuur van de 
kookplaat.

ECOLOGISCH VERMOGEN 
D e  E C O - L o g i c  o p t i e 
reduceert de aansluitwaarde 
in verschillende aansluit 
v e r mogen s .  D i t  b i ed 
flexibiliteit bij het aansluiten 
van kookplaat.

kW ECO
logic

Inductiekookplaten
Wanneer technologie en koken 

samengaan
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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INDUCTIE ,  70/75 CM ,  RECHTE RAND , 
 ZWART   

Aantal kookzones met booster: 4 

Linksvoor: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 
3.00 kW 
 Linksachter: Ø 16.0 cm, 1.85 kW - 
2.10 kW 
 Rechtsachter: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 
3.00 kW 
 Rechtsvoor: Ø 16.0 cm, 1.85 kW - 
2.10 kW  

Vermogenniveaus: 9 
Slider
 Resttijd indicator 
 Automatische uitschakeling: 4 
 Akoestisch signaal einde kooktijd 
 Restwarmte indicator 
Warmhoudfunctie
 ECO-Logic optie 
 Automatische panherkenning: minimaal 
7 cm 
 Automatische stop bij oververhitting 
 beveiliging tegen onbedoeld inschakeling 
 Kinderbeveiliging 

Aansluitwaarde: 7400 W  

ACCESSOIRES 
TPK € 559
Teppanyaki grill

€ 819
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INDUCTIE, 60 CM, FACET GESLEPEN, 
ZWART

INDUCTIE, 60 CM, RECHTE RAND, ZWART

€ 859

Aantal kookzones met booster: 4

Linksvoor: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 
3.00 kW
Linksachter: Ø 16.0 cm, 1.30 kW - 
1.40 kW
Rechtsachter: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 
3.00 kW
Rechtsvoor: Ø 16.0 cm, 1.30 kW - 
1.40 kW

Vermogenniveaus: 9
Restwarmte indicator
Quick start
Bedieningsknoppen: Classici
ECO-Logic optie
Automatische panherkenning: Ja
Automatische stop bij oververhitting
beveiliging tegen onbedoeld inschakeling
Kinderbeveiliging

Aansluitwaarde: 7400 W

Aantal kookzones met booster: 4

Linksvoor: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 
3.00 kW
Linksachter: Ø 16.0 cm, 1.30 kW - 
1.40 kW
Rechtsachter: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 
3.00 kW
Rechtsvoor: Ø 16.0 cm, 1.30 kW - 
1.40 kW

Vermogenniveaus: 9
Restwarmte indicator
Quick start
Bedieningsknoppen: Elementi / Selezione
ECO-Logic optie
Automatische panherkenning: Ja
Automatische stop bij oververhitting
beveiliging tegen onbedoeld inschakeling
Kinderbeveiliging

Aansluitwaarde: 7400 W

€ 1069 SI4642D SI2641D

INDUCTIE, 60 CM, RECHTE RAND, ZWART INDUCTIE, 60 CM, RECHTE RAND, ZWART

€ 639

Aantal kookzones met booster: 4

Linksvoor: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 
3.00 kW
Linksachter: Ø 16.0 cm, 1.85 kW - 
2.10 kW
Rechtsachter: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 
3.00 kW
Rechtsvoor: Ø 16.0 cm, 1.85 kW - 
2.10 kW

Vermogenniveaus: 9
Slider
Resttijd indicator
Automatische uitschakeling: 1
Akoestisch signaal einde kooktijd
Pauze optie
Restwarmte indicator
Warmhoudfunctie
ECO-Logic optie
Automatische panherkenning: minimaal 
7 cm
Automatische stop bij oververhitting
beveiliging tegen onbedoeld inschakeling
Kinderbeveiliging

Aansluitwaarde: 7400 W

ACCESSOIRES
TPK € 559
Teppanyaki grill

Aantal kookzones met booster: 4

Linksvoor: Ø 21.0 cm, 1.85 kW - 
2.10 kW
Linksachter: Ø 15.0 cm, 1.40 kW
Rechtsachter: Ø 21.0 cm, 1.85 kW - 
2.10 kW
Rechtsvoor: Ø 15.0 cm, 1.40 kW

Vermogenniveaus: 9
Resttijd indicator
Automatische uitschakeling: 4
Akoestisch signaal einde kooktijd
Restwarmte indicator
ECO-Logic optie
Automatische panherkenning: minimaal 
9 cm
Automatische stop bij oververhitting
beveiliging tegen onbedoeld inschakeling
Kinderbeveiliging

Aansluitwaarde: 7200 W

€ 799
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Gaskookplaten
Onmiskenbaar, uniek en exclusief

De kookplaten van SMEG worden gekenmerkt door het gebruik van uitzonderlijk materiaal en het 
bijzondere design van de branders en pannendragers.  SMEG biedt duurzame modellen met een 
geraffineerd, elegant en tijdloos design die bij iedere keuken passen.

Buitengewoon design, gietijzer en roestvrijstaal, glas en emaille; de gaskookplaten van SMEG 
combineren deze elementen op een eigentijdse manier. Van vlak-opbouw kookplaten voor de strakke, 
moderne keuken tot de standaard kookplaten voor een elegante, klassieke keuken - er is een oplossing 
voor iedere smaak.

EEN RUIME KEUZE

Karakteristiek design

ROESTVRIJSTAAL
Geborsteld roestvrijstaal geeft  
een professionele look aan de 
kookplaat en zorgt voor een 
stijlvolle touch in de keuken. 

PANNENDRAGERS
Alle gaskookplaten zijn voorzien 
van solide pannendragers, die een 
stabiele ondergrond bieden aan 
de pannen en bestand zijn tegen 
hoge temperaturen. 

VLAK-OPBOUW
De vlak-opbouw kookplaten zijn 
eenvoudig te installeren en hebben 
een esthetisch design dat naadloos 
aansluit  bij het minimalistische 
design van een keuken.

VANGSCHAAL
De vangschalen van SMEG 
kenme r ken  z i ch  doo r  he t 
ontbreken van schroeven en 
naden, waardoor de kookplaat 
b i j  onve r hoop t  ove r koken 
eenvoudig te reinigen is. Het 
gebruiksgemak wordt hierdoor 
beduidend vergroot.

60 CM

70 CM
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PV275NNLK-S P272XGHNLK GKE755-1NLK

GAS, 70/75 CM, RECHTE RAND, ZWART GAS, 70/75 CM, RVS GAS, 70/75 CM, RVS

€ 539 € 539

Aantal kookzones gas: 5

Links: 3.90 kW
Middenachter: 1.10 kW
Middenvoor: 1.10 kW
Rechtsachter: 2.60 kW
Rechtsvoor: 1.70 kW

Thermobeveiliging
Automatische ontsteking
Gietijzer
Bedieningsknoppen: Restyling Elementi / 
Selezione

Aansluitwaarde: 1 W
Houder t.b.v. caffettiera: 1

ACCESSOIRES
BB3679 € 155
Grillplaat

Aantal kookzones gas: 5

Linksvoor: 1.0 kW
Linksachter: 1.70 kW
Midden: 4.0 kW
Rechtsachter: 2.5 kW
Rechtsvoor: 1.7 kW

Thermobeveiliging
Automatische ontsteking
Gietijzer
Bedieningsknoppen: Elementi / Selezione

Aansluitwaarde: 1 W

ACCESSOIRES
WOKGHU € 35
Gietijzer wokring

Aantal kookzones gas: 5

Linksvoor: 1.10 kW
Linksachter: 2.50 kW
Midden: 4.20 kW
Rechtsachter: 1.70 kW
Rechtsvoor: 1.70 kW

Thermobeveiliging
Automatische ontsteking
Gietijzer
Bedieningsknoppen: Restyling Elementi / 
Selezione

Aansluitwaarde: 1 W

ACCESSOIRES
WOKGHU € 35
Gietijzer wokring

BB3679 € 155
Grillplaat

€ 699 PV264NNLK-S SR64SGHNLK GKE64-1NLK

GAS, 60 CM, RECHTE RAND, ZWART GAS, 60 CM, RVS GAS, 60 CM, RVS

€ 419 € 309

Aantal kookzones gas: 4

Linksvoor: 3.10 kW
Linksachter: 1.80 kW
Rechtsachter: 1.80 kW
Rechtsvoor: 1.10 kW

Thermobeveiliging
Automatische ontsteking
T-vorm plat
Bedieningsknoppen: Restyling Elementi / 
Selezione

Aansluitwaarde: 1 W

ACCESSOIRES
WOKGHU € 35
Gietijzer wokring

BB3679 € 155
Grillplaat

Aantal kookzones gas: 4

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

Thermobeveiliging
Automatische ontsteking
Gietijzer
Bedieningsknoppen: Elementi / Selezione

Aansluitwaarde: 1 W

ACCESSOIRES
WOKGHU € 35
Gietijzer wokring

Aantal kookzones gas: 4

Linksvoor: 4.10 kW
Linksachter: 1.80 kW
Rechtsachter: 1.80 kW
Rechtsvoor: 1.10 kW

Thermobeveiliging
Automatische ontsteking
Gietijzer
Bedieningsknoppen: Restyling Elementi / 
Selezione

Aansluitwaarde: 1 W
Houder t.b.v. caffettiera: 1

ACCESSOIRES
WOKGHU € 35
Gietijzer wokring

BB3679 € 155
Grillplaat

€ 589
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SCV115A

WIJNKLIMAATKAST    ,  POSITIE SCHARNIER: 
RECHTS   

€ 2569

Bedieningsknoppen 
 Verstelbare leggers 
 Anti-UV deurglas 
 Actief koolstof� lter 
 Alarm deur open 
 Kinderbeveiliging 

 Temperatuur instelbaar: 5-22 °C 
 Instelbare temperatuurzones: 2 
 Defrost: Automatisch 
 Aantal uitneembare leggers: 5 
 verstelbare poten: 2 voor 
 Max. capaciteit (� essen van 0,75 l): 197 
Materiaal leggers: Hout
 Temperatuuralarm 

 Totale netto inhoud: 368 l  

 Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1pW 
 Jaarlijks energieverbruik: 168 KWh 

 Aansluitwaarde: 200 W  

   
SCV115AS € 2569
Met linksdraaiende deur
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Koelkasten
technologie en stijl

De koelkasten van SMEG zijn de modernste oplossing voor het conserveren van levensmiddelen. De 
indeling is speciaal ontworpen om de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten. 

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

hoogstaande prestaties

NO FROST
Het No Frost systeem zorgt 
ervoor dat zowel de lucht 
als het vocht in de lucht uit 
het koel- en vriesgedeelte 
wordt gezogen.  Doordat het 
vocht uit de lucht verdwijnt, 
kan er geen r i jpvorming 
meer ontstaan, waardoor 
het vriesgedeelte nooit meer 
handmatig hoeft te worden 
ontdooid. 

GELUIDSNIVEAU
Een uitstekende isolatie 
zorgt ervoor dat het geluid 
dat geproduceerd wordt 
tijdens de werking van de 
koelkast zo laag mogelijk 
wordt  gehouden, voor 
maximum comfort. 

ENERGIEKLASSE
De koelkasten van SMEG 
respecteren het milieu, zoals 
de energieklasse van A++ 
getuigt. Deze bespaart 25% 
meer energie vergeleken 
met energieklasse A

SNEL INVRIEZEN
De snelvries optie is zeer 
handig wanneer gro te 
hoeveelheden voedsel in 
één keer ingevroren moeten 
worden .  Wannee r  de 
functie enige tijd van tevoren 
ingeschakeld wordt, bereid 
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). 

FUNCTIONALITEIT

technologie en stijl

MULTIFLOW
De koelkasten van SMEG 
z j i n  vo rz i en  van  een 
Multiflow luchtcirculatie, dat 
zorgt voor een constante 
temperatuur in de koelkast 
d i e  homogeen  wo rd t 
verdeeld. 

FRESH BLUE LIGHT
V o e d i n g s m i d d e l e n 
behouden hun versheid 
en vitaminegehalte. Door 
middel van het golflengte-
effect van het blauwe licht. 

MULTIZONE
Het Multizone compartiment, 
kan gebruikt worden als 
koelkast en als vriezer.

Alle vriezers en vriesvakken 
van SMEG hebben 4 sterren 
om de perfecte conservering 
te garanderen.

LIFE PLUS ZONE
D e  L i f e  P l u s e  z o n e 
conserveert voedsel op een 
temperatuur van 0-3ºC; 
ideaal voor vlees, verse vis, 
zuivel, fruit en gevogelte. 
Het voedsel dat in de Life 
Pluse zone wordt bewaard 
behoudt langer zijn smaak 
en versheid. 
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FQ60XDAIF

SIDE BY SIDE KOELKAST, 4 DEUREN, 
INOXLOOK

€ 2779

ALGEMEEN
Totale netto inhoud: 541 l
Type staal deur: Vingervlekvrij
Alarm deur open
Temperatuuralarm
Aantal compressoren: 1
Akoestische geluidsemissie: 39 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 364 kWh/a

KOELGEDEELTE
Vers voedselcompartiment - inhoud: 346 l
2 verstelbare glazen leggers
Aantal groente-/fruitlades: 2
Life Plus zone
Type binnenverlichting koelkast: Led

VRIESGEDEELTE
Netto inhoud vriezer: 165 l
Aantal lades: 3
Conserveringsduur zonder stroom: 15 h
Invriescapaciteit: 8 Kg/24h

INSTALLATIE
Aansluitwaarde: 200 W
Lengte voedingskabel: 240 cm
Standaard
Afmetingen: 1820x908x705 mm

FQ60NDF FQ60XDF FQ60BDF

SIDE BY SIDE KOELKAST, 4 DEUREN, ZWART SIDE BY SIDE KOELKAST, 4 DEUREN, 
INOXLOOK

SIDE BY SIDE KOELKAST, 4 DEUREN, WIT

€ 2539 € 2539 € 2539

ALGEMEEN
Totale netto inhoud: 541 l
Alarm deur open
Temperatuuralarm
Aantal compressoren: 1
Akoestische geluidsemissie: 39 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 464 kWh/a

KOELGEDEELTE
Vers voedselcompartiment - inhoud: 346 l
2 verstelbare glazen leggers
Aantal groente-/fruitlades: 2
Life Plus zone
Type binnenverlichting koelkast: Led

VRIESGEDEELTE
Netto inhoud vriezer: 165 l
Aantal lades: 3
Conserveringsduur zonder stroom: 15 h
Invriescapaciteit: 8 Kg/24h

INSTALLATIE
Aansluitwaarde: 200 W
Lengte voedingskabel: 240 cm
Standaard
Afmetingen: 1820x908x705 mm
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FQ55FNDF FQ55FXDF

FRENCHDOOR KOELKAST, ZWART FRENCHDOOR KOELKAST, INOXLOOK

€ 2299 € 2299

ALGEMEEN
Totale netto inhoud: 539 l
Alarm deur open
Temperatuuralarm
Aantal compressoren: 1
Akoestische geluidsemissie: 35 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 358 kWh/a

KOELGEDEELTE
Vers voedselcompartiment - inhoud: 356 l
3 verstelbare glazen leggers
Aantal groente-/fruitlades: 2
Type binnenverlichting koelkast: Led

VRIESGEDEELTE
Netto inhoud vriezer: 152 l
Aantal lades: 2
Conserveringsduur zonder stroom: 22 h
Invriescapaciteit: 10 Kg/24h

INSTALLATIE
Aansluitwaarde: 160 W
Lengte voedingskabel: 240 cm
Standaard
Afmetingen: 1825x840x745 mm

FA3905RX5

VRIJSTAAND, KOEL-VRIESCOMBINATIE, RVS

€ 2679

ALGEMEEN
Totale netto inhoud: 481.1 l
Alarm deur open
Temperatuuralarm
Aantal compressoren: 1
Akoestische geluidsemissie: 41 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 321 kWh/a

KOELGEDEELTE
Vers voedselcompartiment - inhoud: 343.7 l
3 verstelbare glazen leggers
Aantal groente-/fruitlades: 1
Life Plus zone
Type binnenverlichting koelkast: Led

VRIESGEDEELTE
Netto inhoud vriezer: 137.4 l
Aantal lades: 2
Conserveringsduur zonder stroom: 14 h
Invriescapaciteit: 8 Kg/24h

INSTALLATIE
Aansluitwaarde: 127 W
Lengte voedingskabel: 180 cm
Standaard
Afmetingen: 1955x704x704 mm

FA3905LX5 € 2679
Linksdraaiend

FQ60XF

SIDE BY SIDE KOELKAST, 4 DEUREN, 
INOXLOOK

€ 2409

ALGEMEEN
Totale netto inhoud: 541 l
Type staal deur: Vingervlekvrij
Alarm deur open
Aantal compressoren: 1
Akoestische geluidsemissie: 39 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 464 kWh/a

KOELGEDEELTE
Vers voedselcompartiment - inhoud: 346 l
2 verstelbare glazen leggers
Aantal groente-/fruitlades: 2
Life Plus zone
Type binnenverlichting koelkast: Led

VRIESGEDEELTE
Netto inhoud vriezer: 165 l
Aantal lades: 3
Conserveringsduur zonder stroom: 15 h
Invriescapaciteit: 8 Kg/24h

INSTALLATIE
Aansluitwaarde: 200 W
Lengte voedingskabel: 240 cm
Standaard
Afmetingen: 1820x908x705 mm
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FS18EV2HX

VRIJSTAAND, ENKELDEURS, RVS

€ 899

ALGEMEEN
Totale netto inhoud: 380 l
Type staal deur: Vingervlekvrij
Deur omkeerbaar
Aantal compressoren: 1
Akoestische geluidsemissie: 40 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 132 kWh/a
Standaard

KOELGEDEELTE
Vers voedselcompartiment - inhoud: 358 l
3 verstelbare glazen leggers
Aantal groente-/fruitlades: 2
Life Plus zone
Type binnenverlichting koelkast: Led

INSTALLATIE
Aansluitwaarde: 110 W
Lengte voedingskabel: 210 cm
Standaard
Afmetingen: 1860x595x650 mm

FC20DN4AX FC20EN4AX FC20EN1X

VRIJSTAAND, KOEL-VRIESCOMBINATIE, RVS VRIJSTAAND, KOEL-VRIESCOMBINATIE, RVS VRIJSTAAND, KOEL-VRIESCOMBINATIE, RVS

€ 1119 € 1009 € 959

ALGEMEEN
Totale netto inhoud: 360 l
Type staal deur: Vingervlekvrij
Deur omkeerbaar
Alarm deur open
Temperatuuralarm
Aantal compressoren: 1
Akoestische geluidsemissie: 41 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 274 kWh/a

KOELGEDEELTE
Vers voedselcompartiment - inhoud: 244 l
2 verstelbare glazen leggers
Aantal groente-/fruitlades: 1
Life Plus zone
Type binnenverlichting koelkast: Led

VRIESGEDEELTE
Netto inhoud vriezer: 94 l
Aantal lades: 3
Conserveringsduur zonder stroom: 18 h
Invriescapaciteit: 8 Kg/24h

INSTALLATIE
Aansluitwaarde: 180 W
Lengte voedingskabel: 210 cm
Standaard
Afmetingen: 2010x595x650 mm

ALGEMEEN
Totale netto inhoud: 360 l
Type staal deur: Vingervlekvrij
Deur omkeerbaar
Alarm deur open
Temperatuuralarm
Aantal compressoren: 1
Akoestische geluidsemissie: 41 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 274 kWh/a

KOELGEDEELTE
Vers voedselcompartiment - inhoud: 244 l
2 verstelbare glazen leggers
Aantal groente-/fruitlades: 1
Life Plus zone
Type binnenverlichting koelkast: Led

VRIESGEDEELTE
Netto inhoud vriezer: 94 l
Aantal lades: 3
Conserveringsduur zonder stroom: 18 h
Invriescapaciteit: 8 Kg/24h

INSTALLATIE
Aansluitwaarde: 180 W
Lengte voedingskabel: 210 cm
Standaard
Afmetingen: 2010x595x650 mm

ALGEMEEN
Totale netto inhoud: 360 l
Type staal deur: Vingervlekvrij
Deur omkeerbaar
Alarm deur open
Temperatuuralarm
Aantal compressoren: 1
Akoestische geluidsemissie: 39 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 182 kWh/a

KOELGEDEELTE
Vers voedselcompartiment - inhoud: 244 l
2 verstelbare glazen leggers
Aantal groente-/fruitlades: 1
Life Plus zone
Type binnenverlichting koelkast: Led

VRIESGEDEELTE
Netto inhoud vriezer: 94 l
Aantal lades: 3
Conserveringsduur zonder stroom: 18 h
Invriescapaciteit: 8 Kg/24h

INSTALLATIE
Aansluitwaarde: 180 W
Lengte voedingskabel: 210 cm
Standaard
Afmetingen: 2010x595x650 mm

FC18EN4AX FC18EN1X

VRIJSTAAND, KOEL-VRIESCOMBINATIE, RVS VRIJSTAAND, KOEL-VRIESCOMBINATIE, RVS

€ 999 € 889

ALGEMEEN
Totale netto inhoud: 324 l
Type staal deur: Vingervlekvrij
Deur omkeerbaar
Alarm deur open
Temperatuuralarm
Aantal compressoren: 1
Akoestische geluidsemissie: 41 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 263 kWh/a
Standaard

KOELGEDEELTE
Vers voedselcompartiment - inhoud: 208 l
2 verstelbare glazen leggers
Aantal groente-/fruitlades: 1
Life Plus zone
Low temperature compartment
Type binnenverlichting koelkast: Led

VRIESGEDEELTE
Netto inhoud vriezer: 94 l
Aantal lades: 3
Conserveringsduur zonder stroom: 18 h
Invriescapaciteit: 8 Kg/24h

INSTALLATIE
Aansluitwaarde: 197 W
Standaard
Afmetingen: 1860x595x650 mm

ALGEMEEN
Totale netto inhoud: 324 l
Type staal deur: Vingervlekvrij
Deur omkeerbaar
Alarm deur open
Temperatuuralarm
Aantal compressoren: 1
Akoestische geluidsemissie: 41 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 263 kWh/a
Standaard

KOELGEDEELTE
Vers voedselcompartiment - inhoud: 208 l
2 verstelbare glazen leggers
Aantal groente-/fruitlades: 1
Life Plus zone
Type binnenverlichting koelkast: Led

VRIESGEDEELTE
Netto inhoud vriezer: 94 l
Aantal lades: 3
Conserveringsduur zonder stroom: 18 h
Invriescapaciteit: 8 Kg/24h

INSTALLATIE
Aansluitwaarde: 197 W
Lengte voedingskabel: 210 cm
Standaard
Afmetingen: 1860x595x650 mm
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C4173N1F C4172FL

INBOUW, KOEL-VRIESCOMBINATIE INBOUW, KOEL-VRIESCOMBINATIE

€ 1319 € 909

ALGEMEEN
Totale netto inhoud: 267 l
Deur omkeerbaar
Aantal compressoren: 1
Akoestische geluidsemissie: 35 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 291 kWh/a
Railgeleiding

KOELGEDEELTE
Vers voedselcompartiment - inhoud: 195 l
4 verstelbare glazen leggers
Aantal groente-/fruitlades: 2
Type binnenverlichting koelkast: Led

VRIESGEDEELTE
Netto inhoud vriezer: 72 l
Aantal lades: 3
Conserveringsduur zonder stroom: 21 h
Invriescapaciteit: 4 Kg/24h

INSTALLATIE
Aansluitwaarde: 140 W
Lengte voedingskabel: 240 cm
Railgeleiding
Hoogte van de inbouwnis: 1780 mm
Breedte van de inbouw nis:: 560 mm
Afmetingen: 1772x548x549 mm

ALGEMEEN
Totale netto inhoud: 253 l
Deur omkeerbaar
Aantal compressoren: 1
Akoestische geluidsemissie: 36 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 291 kWh/a
Railgeleiding

KOELGEDEELTE
Vers voedselcompartiment - inhoud: 192 l
4 verstelbare glazen leggers
Aantal groente-/fruitlades: 2
Type binnenverlichting koelkast: Led

VRIESGEDEELTE
Netto inhoud vriezer: 61 l
Aantal lades: 3
Conserveringsduur zonder stroom: 13 h
Invriescapaciteit: 4 Kg/24h

INSTALLATIE
Aansluitwaarde: 140 W
Lengte voedingskabel: 240 cm
Railgeleiding
Hoogte van de inbouwnis: 1780 mm
Breedte van de inbouw nis:: 560 mm
Afmetingen: 1772x548x549 mm

S8L1743E S8C1721F

INBOUW, ENKELDEURS INBOUW, ENKELDEURS

€ 1349 € 1259

ALGEMEEN
Totale netto inhoud: 281 l
Deur omkeerbaar
Aantal compressoren: 1
Akoestische geluidsemissie: 32 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 212 kWh/a
Railgeleiding

KOELGEDEELTE
Vers voedselcompartiment - inhoud: 259 l
4 verstelbare glazen leggers
Aantal groente-/fruitlades: 1
Type binnenverlichting koelkast: Led

VRIESGEDEELTE
Netto inhoud vriezer: 22 l
Conserveringsduur zonder stroom: 15 h
Invriescapaciteit: 3 Kg/24h

INSTALLATIE
Aansluitwaarde: 130 W
Lengte voedingskabel: 240 cm
Railgeleiding
Hoogte van de inbouwnis: 1780 mm
Breedte van de inbouw nis:: 560 mm
Afmetingen: 1772x548x549 mm

ALGEMEEN
Totale netto inhoud: 310 l
Deur omkeerbaar
Alarm deur open
Temperatuuralarm
Aantal compressoren: 1
Akoestische geluidsemissie: 34 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 112 kWh/a
Railgeleiding

KOELGEDEELTE
Vers voedselcompartiment - inhoud: 310 l
5 verstelbare glazen leggers
Aantal groente-/fruitlades: 1
Low temperature compartment
Type binnenverlichting koelkast: Led

INSTALLATIE
Aansluitwaarde: 100 W
Lengte voedingskabel: 240 cm
Railgeleiding
Hoogte van de inbouwnis: 1780 mm
Breedte van de inbouw nis:: 560 mm
Afmetingen: 1772x548x549 mm
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S8F174NE FF18EN2HX

INBOUW ,  INBOUWNIS: 178 ,  NO FROST      VRIJSTAAND ,  NO FROST   

€ 1569 € 999

ALGEMEEN 
RVS 
 Netto inhoud vriezer: 280 l 
 Aantal lades: 5 
 Aantal compartimenten met klep: 2 
 Deur omkeerbaar 
 Temperatuuralarm 
 Geluidsniveau: 41 dB(A) re 1pW 
 Jaarlijks energieverbruik: 257 KWh 
 Snel-vriestoets 
 4 sterren- vriescapaciteit: 13 Kg/24h 
 Conserveringsduur zonder stroom: 16.5 h  

INSTALLATIE 
Aansluitwaarde: 183 W 
 Lengte voedingskabel: 210 cm 
 Standaard 
Afmetingen product (mm): 
1860x595x650 mm

ACCESSOIRES 
REFLK € 85
Verbindingsset

ALGEMEEN 
Wit 
 Netto inhoud vriezer: 204 l 
 Aantal lades: 5 
 Aantal compartimenten met klep: 2 
 Deur omkeerbaar 
 Display: Touch LCD 
 Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1pW 
 Jaarlijks energieverbruik: 303 KWh 
 Snel-vriestoets 
 4 sterren- vriescapaciteit: 15.70 Kg/24h 
 Conserveringsduur zonder stroom: 9.00 h  

INSTALLATIE 
Aansluitwaarde: 140 W 
 Lengte voedingskabel: 240 cm 
 Railgeleiding 
Hoogte van de inbouwnis: 1780 mm
Width of the built-in niche: 550 mm
Afmetingen product (mm): 
1772x548x549 mm

VRIEZERS
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Vaatwassers
Design en flexibiliteit

Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de eisen en wensen van de consument streeft SMEG continu 
naar innovatie van alle producten. De door SMEG ontwikkelde vaatwassers zijn volledig elektronisch, 
hebben een grotere wascapaciteit en beschikken over exclusieve wassystemen waardoor alle modellen 
minimaal een A- label hebben voor wassen en drogen. 

Kg4

exclusieve wassystemen

KWALITEIT EN RESULTAAT

ENERSAVE OPTIE
Aan he t  e ind van de 
droogcyclus opent een 
spec i aa l  mechan i sme 
automatisch langzaam de 
deur van de vaatwasser 
( paa r  cm ) .  Op  deze 
m a n i e r  w o r d t  e e n 
pe r fec t  d roogresu l taa t 
gegarandeerd en kan de 
spoel temperatuur  beter 
worden gecontroleerd. De 
EnerSave30% optie kan tot 
wel 30% energie besparen 
t.o.v. de gewone klasse A 
vaatwassers. 

6,5 LITER WATER
De vaatwassers hebben een 
waterverbruik per cyclus 
variërend van 12 tot slechts 
6,5 liter. De vaatwassers 
zijn ontwikkeld om zo min 
mogelijk water te verbruiken 
en tóch een op t imaal 
wasresultaat te garanderen. 

PLANETARIUM
H e t  e x c l u s i e v e 
gepatenteerde Planetarium 
sproeiarmsysteem bestaat 
uit 2 contra-roterende assen, 
waardoor de sproeiarm 
een planetaire beweging 
m a a k t .  D e  d u b b e l e 
rotatie zorgt samen met 
de specifieke positie van 
de sproeiers voor een 
ongekende waterdistributie 
in de kuip. Dit innovatieve 
s p r o e i a r m s y s t e e m 
garandeert de allerbeste 
wasresultaten. 

SWING-WASH
D e  4 5  c m  b r e d e 
vaatwassers van SMEG 
z i jn  voorz ien van he t 
gepatenteerde SwingWash 
sp roe ia rmsys t eem.  D i t 
wassysteem bestaat uit 2 
sproeiarmen; de langere 
sp roe ia rm  maak t  een 
‘zwaaiende beweging’, 
zonder ooit helemaal rond 
te draaien en de kortere 
sproeiarm draait geheel 
rond. Het  SwingWash 
sproeiarmsysteem zorgt voor 
nog betere wasprestaties. 

ENERGIEKLASSE
De vaatwassers van SMEG 
respecteren het milieu, zoals 
energieklasse A+, A++ en 
zelfs A+++ getuigt. Het 
merendeel van de modellen 
heeft energieklasse A++ of 
A+++ en kunnen hierdoor 
tot wel 25% meer energie  
besparen vergeleken met 
energieklasse A.  

geavanceerde technologie
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MAXIMALE FLEXIBILITEIT

uitstekende resultaten

FLEXIZONE
De FlexiZone 1/2 optie 
biedt de mogelijkheid om 
k le ine re hoevee lheden 
vaat te wassen gelijktijdig 
energie, water en tijd te 
besparen. 

ANTI-DRUPPEL SYSTEEM
Het anti-druppel systeem 
dat is aangebracht in de 
onderste korf, zorgt ervoor 
dat er zich geen ophoping 
v a n  d r u p p e l s  k a n 
voordoen tussen de borden 
en het mandje,  waardoor 
u verzekerd bent van nog 
betere droogresultaten.

FLEXIDUO KORF
In de FlexiDuo besteklade 
kunt u zowel kopjes, bestek 
als keukengerei plaatsen. 
De Flexiduo lade biedt 
maximale flexibiliteit voor 
de beste wasresultaten. 
Deze lade bestaat uit twee 
beweegbare elementen, 
waarvan het rechter element 
onder het linker kan worden 
geschoven. Ook kunnen 
beide elementen verwijderd 
worden om een grotere 
ruimte te creëren voor het 
plaatsen van bijvoorbeeld 
pannen in de bovenkorf. 

VERSTELBARE KORF
De bovenkorf is verstelbaar 
op drie niveaus, zodat de 
ruimte optimaal kan worden 
benut. Hierdoor kunnen 
borden met een diameter 
tot wel 30 cm probleemloos 
in de onderkorf worden 
geplaatst. Daarnaast zorgt 
het  EasyGl ide sys teem 
ervoor dat de korf soepel 
in -en ui tgeschoven kan 
worden. 

optimaal comfort

functionele details

OPLOSSINGEN VOOR EEN GROTER GEBRUIKSGEMAK 

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

UITGESTELDE START
De start van het programma 
kan tot 24 uur worden 
u i t ge s t e ld  (a f hanke l i j k 
van het model )  om zo 
de vaatwassers op een 
gunstiger tijdstip te laten 
draaien.

EXPRESS PROGRAMMA
Een laa t s te  in tens ieve 
spoeling van 10 minuten met 
een reinigingstemperatuur 
van 70ºC verwijdert zeer 
ef f iciënt tot wel 99,9% 
van de bacteriën en zorgt 
voor een glanzende en 
diepgereinidgde vaat. 

ACTIVE LIGHT
Gedurende de wascyclus 
van de vaatwasser schijnt 
een rode LED lichtstraal 
rechtstreeks op de vloer. 
Hiermee wordt aangegeven 
da t  de vaa twasse r  in 
werk ing i s  en kan de 
gebru iker  z ien dat  de 
wascyclus loopt, zonder 
de vaatwasser te hoeven 
openen. Aan het einde 
van de wascyclus gaat de 
lichtstraal automatisch uit. 

AQUATEST
De Aquatest sensor meet de 
vuilgraad van het water. Op 
basis van deze vuilgraad 
bepaalt de vaatwasser of 
het voorwasprogramma 
wordt voortgezet of dat 
wo rd t  begonnen  me t 
een ver volgprogramma. 
Hierdoor zal de vaatwasser 
altijd de minst mogelijke 
h o e v e e l h e i d  w a t e r 
verbruiken. 

TOTAL ACQUASTOP
Het Total Aquastop systeem 
biedt totale bescherming 
tegen overstromen door 
de watertoevoer direct af 
te sluiten zodra de sensor, 
die is  aanges lo ten op 
de waterslang, een lek 
detecteert in de waterslang 
of vaatwasser.
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LVSP345BQX LVSP34BQSTX

VRIJSTAAND ,  85 CM ,  60 CM      VRIJSTAAND ,  85 CM ,  60 CM   

€ 1179 € 1119

ALGEMEEN 
Aantal couverts: 14
 Aantal programma's: 10+1 
 Wastemperatuur: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 
75 °C 
 Type display: 3 cijfers 
 Display: Instelling Delay timer, Programma duur 
indicator, Resttijd indicatie 
 Delay timer optie: Tot 24 uur, i.c.m. 
automatisch spoelen 
 Overstroombeveiliging: Total Acquastop 
 Droogsysteem: Natuurlijk condensor 
drogen met Dry Assist + automatische 
deuropeningssysteem aan het einde van de 
cyclus  

INTERNE SPECIFICATIES 
 Kuip en � lter geheel RVS 
 Aantal korven: 3, FlexiDuo met Easy Glide 
 Bovenkorf: Met 3 opvouwbare rekken 
 Maximum afmetingen bord dat in bovenste korf 
kan worden geladen: 19,0 cm 
 In hoogte verstelbare bovenkorf: 3 niveaus 
 Glazen houder 
 Onderkorf: Met 4 opvouwbare rekken 
 Maximum afmetingen bord dat in onderste korf 
kan worden geladen: 30,0 cm  

VERBRUIK 
 Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1pW 
 Water consumption [per cycle]: 9.0 litres 
 Aansluitwaarde: 1800 W  

INSTALLATIE 
 Zelfbalancerend met vast steunpunt 
 Lengte voedingskabel: 140 cm 
Afmetingen product (mm): 848x598x600

ALGEMEEN 
Aantal couverts: 14
 Aantal programma's: 10+1 
 Wastemperatuur: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 
75 °C 
 Type display: OLED 
 Display: Instelling Delay timer, Programma 
duur indicator, Resttijd indicatie, Dynamics 
programme time indicator 
 Delay timer optie: Tot 24 uur, i.c.m. 
automatisch spoelen 
 Overstroombeveiliging: Total Acquastop 
 Droogsysteem: Natuurlijk condensor 
drogen met Dry Assist + automatische 
deuropeningssysteem aan het einde van de 
cyclus  

INTERNE SPECIFICATIES 
 Kuip en � lter geheel RVS 
 Aantal korven: 3, FlexiDuo met Easy Glide 
 Bovenkorf: Met 3 opvouwbare rekken 
 Maximum afmetingen bord dat in bovenste korf 
kan worden geladen: 19,0 cm 
 In hoogte verstelbare bovenkorf: 3 niveaus 
 Glazen houder 
 Onderkorf: Met 4 opvouwbare rekken 
 Maximum afmetingen bord dat in onderste korf 
kan worden geladen: 30,0 cm  

VERBRUIK 
 Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1pW 
 Water consumption [per cycle]: 9.0 litres 
 Aansluitwaarde: 1800 W  

INSTALLATIE 
 Zelfbalancerend met vast steunpunt 
 Lengte voedingskabel: 140 cm 
Afmetingen product (mm): 848x598x600

LVS354CX LVS254CX

VRIJSTAAND ,  85 CM ,  60 CM      VRIJSTAAND ,  85 CM ,  60 CM   

€ 959 € 909

ALGEMEEN 
Aantal couverts: 13
 Aantal programma's: 10+1 
 Wastemperatuur: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 
75 °C 
 Type display: LED (external) 
 Display: Instelling Delay timer, Programma duur 
indicator, Resttijd indicatie 
 Delay timer optie: Tot 24 uur, i.c.m. 
automatisch spoelen 
 Overstroombeveiliging: Total Acquastop 
 Droogsysteem: Natuurlijk condensor 
drogen met Dry Assist + automatische 
deuropeningssysteem aan het einde van de 
cyclus  

INTERNE SPECIFICATIES 
 Kuip en � lter geheel RVS 
 Aantal korven: 2 
 Bovenkorf: Met 1 opvouwbaar rek 
 Maximum afmetingen bord dat in bovenste korf 
kan worden geladen: 25,0 cm 
 In hoogte verstelbare bovenkorf: 3 niveaus 
 Glazen houder 
 Onderkorf: 2 inklapbare rekken 
 Maximum afmetingen bord dat in onderste korf 
kan worden geladen: 30,0 cm 
 Bestekmandje: Ja  

VERBRUIK 
 Geluidsniveau: 45 dB(A) re 1pW 
 Water consumption [per cycle]: 8.5 litres 
 Aansluitwaarde: 1800 W  

INSTALLATIE 
 Zelfbalancerend met vast steunpunt 
 Lengte voedingskabel: 140 cm 
Afmetingen product (mm): 848x598x600

ALGEMEEN 
Aantal couverts: 13
 Aantal programma's: 10+1 
 Wastemperatuur: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 
75 °C 
 Type display: LED (external) 
 Display: Instelling Delay timer, Programma duur 
indicator, Resttijd indicatie 
 Delay timer optie: Tot 24 uur, i.c.m. 
automatisch spoelen 
 Overstroombeveiliging: Total Acquastop 
 Droogsysteem: Natuurlijk condensor 
drogen met Dry Assist + automatische 
deuropeningssysteem aan het einde van de 
cyclus  

INTERNE SPECIFICATIES 
 Kuip en � lter geheel RVS 
 Aantal korven: 3, FlexiDuo 
 Bovenkorf: Met 1 opvouwbaar rek 
 Maximum afmetingen bord dat in bovenste korf 
kan worden geladen: 19,0 cm 
 In hoogte verstelbare bovenkorf: 3 niveaus 
 Glazen houder 
 Onderkorf: 2 inklapbare rekken 
 Maximum afmetingen bord dat in onderste korf 
kan worden geladen: 30,0 cm  

VERBRUIK 
 Geluidsniveau: 45 dB(A) re 1pW 
 Water consumption [per cycle]: 9.0 litres 
 Aansluitwaarde: 1800 W  

INSTALLATIE 
 Zelfbalancerend met vast steunpunt 
 Lengte voedingskabel: 140 cm 
Afmetingen product (mm): 848x598x600
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LSP292DXSTX23CLLO

ONDERBOUW ,  82 CM ,  60 CM      ONDERBOUW ,  82 CM ,  60 CM   

€ 959€ 1369

ALGEMEEN 
Aantal couverts: 13
 Aantal programma's: 10+1 
 Wastemperatuur: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 
75 °C 
 Type display: 3 cijfers 
 Display: Instelling Delay timer, Programma duur 
indicator, Resttijd indicatie 
 Delay timer optie: Tot 24 uur, i.c.m. 
automatisch spoelen 
 Overstroombeveiliging: Total Acquastop 
 Droogsysteem: Natuurlijk condensor 
drogen met Dry Assist + automatische 
deuropeningssysteem aan het einde van de 
cyclus  

INTERNE SPECIFICATIES 
 Kuip en � lter geheel RVS 
 Aantal korven: 2 
 Bovenkorf: Met 3 opvouwbare rekken 
 Maximum afmetingen bord dat in bovenste korf 
kan worden geladen: 25,0 cm 
 In hoogte verstelbare bovenkorf: 3 niveaus 
 Glazen houder 
 Onderkorf: Met 4 opvouwbare rekken 
 Maximum afmetingen bord dat in onderste korf 
kan worden geladen: 30,0 cm 
 Bestekmandje: Ja  

VERBRUIK 
 Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1pW 
 Water consumption [per cycle]: 8.5 litres 
 Aansluitwaarde: 1800 W  

INSTALLATIE 
 Zelfbalancerend met variabel steunpunt 
 Lengte voedingskabel: 140 cm 
Afmetingen product (mm): 818x598x545

ALGEMEEN 
Aantal couverts: 13
 Aantal programma's: 5 
 Wastemperatuur: 50, 65, 70 °C 
 Delay timer optie: 3-6-9 uur, i.c.m. automatisch 
spoelen 
 Overstroombeveiliging: Total Acquastop 
 Droogsysteem: Natuurlijk condensor 
drogen met Dry Assist + automatische 
deuropeningssysteem aan het einde van de 
cyclus  

INTERNE SPECIFICATIES 
 Kuip en � lter geheel RVS 
 Aantal korven: 2 
 Bovenkorf: Met vaste rekken 
 Maximum afmetingen bord dat in bovenste korf 
kan worden geladen: 25,0 cm 
 In hoogte verstelbare bovenkorf: 3 niveaus 
 Glazen houder 
 Onderkorf: 2 inklapbare rekken 
 Maximum afmetingen bord dat in onderste korf 
kan worden geladen: 30,0 cm 
 Bestekmandje: Ja  

VERBRUIK 
 Geluidsniveau: 49 dB(A) re 1pW 
 Water consumption [per cycle]: 12.0 litres 
 Aansluitwaarde: 1800 W  

INSTALLATIE 
 Zelfbalancerend met vast steunpunt 
 Lengte voedingskabel: 140 cm 
Afmetingen product (mm): 818x598x570

STL332CH STL252CH

VOLLEDIG GEÏNTEGREERD ,  MAXI, 86 CM , 
 60 CM   

   VOLLEDIG GEÏNTEGREERD ,  MAXI, 86 CM , 
 60 CM   

€ 1069 € 959

ALGEMEEN 
Aantal couverts: 13
 Aantal programma's: 10+1 
 Wastemperatuur: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 
75 °C 
 Delay timer optie: Tot 24 uur, i.c.m. 
automatisch spoelen 
 Overstroombeveiliging: Total Acquastop 
 Droogsysteem: Natuurlijk condensor 
drogen met Dry Assist + automatische 
deuropeningssysteem aan het einde van de 
cyclus  

INTERNE SPECIFICATIES 
 Kuip en � lter geheel RVS 
 Aantal korven: 2 
 Bovenkorf: Met vaste rekken 
 Maximum afmetingen bord dat in bovenste korf 
kan worden geladen: 25,0 cm 
 In hoogte verstelbare bovenkorf: 3 niveaus 
 Glazen houder 
 Onderkorf: 2 inklapbare rekken 
 Maximum afmetingen bord dat in onderste korf 
kan worden geladen: 35,0 cm 
 Bestekmandje: Ja  

VERBRUIK 
 Geluidsniveau: 45 dB(A) re 1pW 
 Water consumption [per cycle]: 8.5 litres 
 Aansluitwaarde: 1800 W  

INSTALLATIE 
 Self balancing, Sliding, FLEXIFIT 
 Min. en max. frontaal paneelgewicht: 2 - 
10 kg 
 Lengte voedingskabel: 140 cm 
Afmetingen product (mm): 858x598x550

ALGEMEEN 
Aantal couverts: 13
 Aantal programma's: 10+1 
 Wastemperatuur: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 
75 °C 
 Type display: 3 cijfers 
 Display: Instelling Delay timer, Programma duur 
indicator, Resttijd indicatie 
 Delay timer optie: Tot 24 uur, i.c.m. 
automatisch spoelen 
 Overstroombeveiliging: Total Acquastop 
 Droogsysteem: Natuurlijk condensor 
drogen met Dry Assist + automatische 
deuropeningssysteem aan het einde van de 
cyclus  

INTERNE SPECIFICATIES 
 Kuip en � lter geheel RVS 
 Aantal korven: 3, Flexi 
 Bovenkorf: Met vaste rekken 
 Maximum afmetingen bord dat in bovenste korf 
kan worden geladen: 19,0 cm 
 In hoogte verstelbare bovenkorf: 3 niveaus 
 Glazen houder 
 Onderkorf: 2 inklapbare rekken 
 Maximum afmetingen bord dat in onderste korf 
kan worden geladen: 35,0 cm  

VERBRUIK 
 Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1pW 
 Water consumption [per cycle]: 9 litres 
 Aansluitwaarde: 1800 W  

INSTALLATIE 
 Self balancing, Sliding, FLEXIFIT 
 Min. en max. frontaal paneelgewicht: 2 - 
10 kg 
 Lengte voedingskabel: 140 cm 
Afmetingen product (mm): 858x598x550
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ST273CL ST382C STL251C

VOLLEDIG GEÏNTEGREERD ,  82 CM ,  60 CM      VOLLEDIG GEÏNTEGREERD ,  82 CM ,  60 CM      VOLLEDIG GEÏNTEGREERD ,  82 CM ,  60 CM   

€ 999 € 959 € 949

ALGEMEEN 
Aantal couverts: 13
 Aantal programma's: 10+1 
 Wastemperatuur: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 
75 °C 
 Type display: LED display 
 Delay timer optie: Tot 24 uur, i.c.m. 
automatisch spoelen 
 Overstroombeveiliging: Total Acquastop 
 Droogsysteem: Natuurlijk condensor 
drogen met Dry Assist + automatische 
deuropeningssysteem aan het einde van de 
cyclus  

INTERNE SPECIFICATIES 
 Kuip en � lter geheel RVS 
 Aantal korven: 3, Flexi 
 Bovenkorf: Met vaste rekken 
 Maximum afmetingen bord dat in bovenste korf 
kan worden geladen: 19,0 cm 
 In hoogte verstelbare bovenkorf: 3 niveaus 
 Glazen houder 
 Onderkorf: 2 inklapbare rekken 
 Maximum afmetingen bord dat in onderste korf 
kan worden geladen: 30,0 cm  

VERBRUIK 
 Geluidsniveau: 48 dB(A) re 1pW 
 Water consumption [per cycle]: 12.0 litres 
 Aansluitwaarde: 1800 W  

INSTALLATIE 
 Zelfbalancerend met vast steunpunt 
 Min. en max. frontaal paneelgewicht: 2 - 9 kg 
 Lengte voedingskabel: 140 cm 
Afmetingen product (mm): 818x598x545

ALGEMEEN 
Aantal couverts: 13
 Aantal programma's: 10+1 
 Wastemperatuur: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 
75 °C 
 Type display: 3 cijfers 
 Display: Instelling Delay timer, Programma duur 
indicator, Resttijd indicatie 
 Delay timer optie: Tot 24 uur, i.c.m. 
automatisch spoelen 
 Overstroombeveiliging: Total Acquastop 
 Droogsysteem: Natuurlijk condensor 
drogen met Dry Assist + automatische 
deuropeningssysteem aan het einde van de 
cyclus  

INTERNE SPECIFICATIES 
 Kuip en � lter geheel RVS 
 Aantal korven: 2 
 Bovenkorf: Met 1 opvouwbaar rek 
 Maximum afmetingen bord dat in bovenste korf 
kan worden geladen: 25,0 cm 
 In hoogte verstelbare bovenkorf: 3 niveaus 
 Glazen houder 
 Onderkorf: 2 inklapbare rekken 
 Maximum afmetingen bord dat in onderste korf 
kan worden geladen: 30,0 cm 
 Bestekmandje: Ja  

VERBRUIK 
 Geluidsniveau: 47 dB(A) re 1pW 
 Water consumption [per cycle]: 8.5 litres 
 Aansluitwaarde: 1800 W  

INSTALLATIE 
 Zelfbalancerend met vast steunpunt 
 Min. en max. frontaal paneelgewicht: 2 - 9 kg 
 Lengte voedingskabel: 140 cm 
Afmetingen product (mm): 818x598x545

ALGEMEEN 
Aantal couverts: 13
 Aantal programma's: 5 
 Wastemperatuur: 45, 50, 65, 75 °C 
 Delay timer optie: 3-6-9 uur, i.c.m. automatisch 
spoelen 
 Overstroombeveiliging: Total Acquastop 
 Droogsysteem: Natuurlijk condensor 
drogen met Dry Assist + automatische 
deuropeningssysteem aan het einde van de 
cyclus  

INTERNE SPECIFICATIES 
 Kuip en � lter geheel RVS 
 Aantal korven: 2 
 Bovenkorf: Met vaste rekken 
 Maximum afmetingen bord dat in bovenste korf 
kan worden geladen: 25,0 cm 
 In hoogte verstelbare bovenkorf: 3 niveaus 
 Glazen houder 
 Onderkorf: 2 inklapbare rekken 
 Maximum afmetingen bord dat in onderste korf 
kan worden geladen: 30,0 cm 
 Bestekmandje: Ja  

VERBRUIK 
 Geluidsniveau: 45 dB(A) re 1pW 
 Water consumption [per cycle]: 8.5 litres 
 Aansluitwaarde: 1800 W  

INSTALLATIE 
 Self balancing, Sliding, FLEXIFIT 
 Min. en max. frontaal paneelgewicht: 2 - 
11 kg 
 Lengte voedingskabel: 140 cm 
Afmetingen product (mm): 818x598x545

PL292DX ST4522IN

HALF GEÏNTEGREERD ,  82 CM ,  60 CM      VOLLEDIG GEÏNTEGREERD ,  82 CM ,  45 CM   

€ 939 € 859

ALGEMEEN 
 Aantal programma's: 6 
 Wastemperatuur: 50, 60 °C 
 Delay timer optie: 3 hours 
 Overstroombeveiliging: Total Acquastop 
 Droogsysteem: Natural condenser drying, with 
Dry Assist automatic door opening system at 
the end of the cycle  

INTERNE SPECIFICATIES 
 Kuip en � lter geheel RVS 
 Aantal korven: 2 
 Bovenkorf: Met vaste rekken 
 Maximum afmetingen bord dat in bovenste korf 
kan worden geladen: 20,0 cm 
 In hoogte verstelbare bovenkorf: On two levels 
(4 cm) 
 Onderkorf: Met vaste rekken 
 Maximum afmetingen bord dat in onderste korf 
kan worden geladen: 31,5 cm 
 Bestekmandje: Ja  

VERBRUIK 
 Water consumption [per cycle]: 9.9 litres 
 Aansluitwaarde: 1300 W  

INSTALLATIE 
 Self balancing, Sliding, FLEXIFIT 
 Min. en max. frontaal paneelgewicht: 2 - 
7,5 kg 
 Lengte voedingskabel: 150 cm 
Afmetingen product (mm): 818x446x550

ALGEMEEN 
Aantal couverts: 13
 Aantal programma's: 5 
 Wastemperatuur: 50, 65, 70 °C 
 Delay timer optie: 3-6-9 uur, i.c.m. automatisch 
spoelen 
 Overstroombeveiliging: Total Acquastop 
 Droogsysteem: Natuurlijk condensor 
drogen met Dry Assist + automatische 
deuropeningssysteem aan het einde van de 
cyclus  

INTERNE SPECIFICATIES 
 Kuip en � lter geheel RVS 
 Aantal korven: 2 
 Bovenkorf: Met vaste rekken 
 Maximum afmetingen bord dat in bovenste korf 
kan worden geladen: 25,0 cm 
 In hoogte verstelbare bovenkorf: 3 niveaus 
 Glazen houder 
 Onderkorf: 2 inklapbare rekken 
 Maximum afmetingen bord dat in onderste korf 
kan worden geladen: 30,0 cm 
 Bestekmandje: Ja  

VERBRUIK 
 Geluidsniveau: 49 dB(A) re 1pW 
 Water consumption [per cycle]: 12.0 litres 
 Aansluitwaarde: 1800 W  

INSTALLATIE 
 Zelfbalancerend met vast steunpunt 
 Lengte voedingskabel: 140 cm 
Afmetingen product (mm): 818x598x570
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TPK PRTX STONE

PALPZ BBQ 

GTPWOKGHU

AIRFRY

GTT

€ 559 € 85

€ 85 € 339

€ 75€ 35

€ 155

€ 119

Pizzasteen Pizzasteen

Pizzaschep Grillplaat

Gedeeltelijk uittrekbare telescopische 
geleiders 

Wokring

Airfry rek voor snacks

Volledig uittrekbare telescopische 
geleiders 

Teppanyaki grill

€ 105

BGTR9 BG6090-1 BB3679

GRILLPLATE TPKTR9

KITH95KITH95MN

PPX6090-1

KITPAX

€ 155 € 155

€ 269 € 279

€ 155 € 155€ 155

€ 309

€ 155

Grillplaat Grillplaat

Grillplaat Teppanyaki grill

Hoogte uitbreidingsset fornuizen RVSHoogte uitbreidingsset fornuizen zwart

Teppanyaki grill

Hoogte uitbreidingsset fornuizen RVS

Grillplaat

A
CC

ES
SO

IR
ES



9594

Algemeen

Ovens / fornuizen

Ovens / fornuizen

Kg4 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.

Vingervlekvrij rvs: Diverse apparaten van SMEG zijn voorzien 
van een vingervlekvrije coating, waardoor vingerafdrukken niet/ 

nauwelijks zichtbaar zijn op het roestvrijstaal.

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.

kW ECO
logic

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 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).

DUAL

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

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.

45cm 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. 

115 lt 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.

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.

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

Warmhoudfunctie: Deze functie houdt gerechten warm

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.

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.

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)

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.

4 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.

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.

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.

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.

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 onder-/bovenwarmte): De warmte van het 
onder- en bovenelement wordt gecirculeerd door de ventilator. 

Hierdoor ontstaat een gelijkmatige warmteverdeling. Gerechten: 
ovenschotels, taarten, koekjes, pizza.

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.

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.

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.

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.

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.

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: 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.

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 hitteverdeling. Geschikt voor gelijktijdig bakken 
op meerdere niveaus. Gerechten: ovenschotels, taarten, koekjes, pizza.

g

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.

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.

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.

P
ECO 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.

Sabbath functie: Met behulp van de Sabbath functie kan voedsel 
bereidt worden volgens de Joodse voorschriften die gelden voor 

rust- en feestdagen.
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Kookplaten / fornuizen
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. 

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.

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.

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.

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.

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.

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

P 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.

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.

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.

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.

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.

Anti-oververhitting: Een speciaal systeem zorgt ervoor dat de 
kookplaat automatisch uitgaat zodra de afgegeven hitte de 

veiligheidstemperaturen dreigt te overschrijden.

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

Restwarmteindicatie: Alle keramische en inductiekookplaten van 
SMEG zijn voorzien van een veiligheidssysteem en hebben 

restwarmte indicatoren die verlicht blijven zolang de oppervlakte warm 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
HEAT ECO-Heat: Deze functie maakt het mogelijk om te kiezen uit 1 van 

de 3 opties voor de restwarmte-indicator: Blijven koken / 
warmhouden / restwarmte.

ECO
OFF 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.

Kinderbeveiliging: Diverse apparaten van SMEG zijn voorzien 
van kinderbeveiliging, waarbij de bedieningsknoppen worden 

geblokkeerd. Hierdoor wordt absolute veiligheid gegarandeerd.

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

ingestelde tijd.

Afzuigkappen

Koelkasten

Vaatwassers

Automatische uitschakeling: De optie Automatische uitschakeling 
zorgt ervoor dat het apparaat zich automatisch uitschakelt op het 

vooraf geprogrammeerde tijdstip.

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.

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.

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.

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.

Multiflow luchtcirculatie: Diverse modellen van SMEG hebben 
Multiflow luchtcirculatie die zorgt voor een contante temperatuur in 

de koelkast die homogeen verdeeld wordt.

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.

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.

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

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).

14 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.

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.

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.

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.

Waterverbruik: De vaatwassers van SMEG houden rekening met 
het milieu en hebben een waterverbruik per cyclus variërend van 

12 tot slechts 6,5 liter.

ACQUASTOP

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.
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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.

ACTIVE
LIGHT

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.

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.

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

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

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.

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.

verlichting: Enkele vaatwassers van SMEG zijn voorzien van 
binnenverlichting.

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

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

45°
De kristalcyclus is speciaal bedoeld voor glas en voor delicate, 
licht vervuilde vaat.

65°
Het normale programma is geschikt voor dagelijks gebruik met een 
normale vervuilingsgraad.

50°
ECO ECO, dit zuinige wasprogramma gebruikt weinig water en energie 

en is daarmee de meest milieuvriendelijke schoonmaakoptie.

27min

38°
Met het snelle programma duurt het slechts 27 minuten om een 
lading te wassen.

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

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

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

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

Auto
60° Het programma Auto 60º is bedoeld voor een gemengde, zeer 

vuile vaat.

65°
Het Sterk & Snel-programma verwijdert in minder dan 1 uur het 
meest hardnekkige vuil en opgedroogde etensresten.

70°
Het Super-programma is geschikt voor het verwijderen van 
hardnekkig vuil.

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

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.

65°

1 2 Dit programma is ontworpen voor het wassen van een niet al te 
zeer vervuilde vaat, in een vaatwasser die gedeeltelijk gevuld is.

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

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

opgedroogde etensresten.

Vaatwassers
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