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Ελεύθερες κουζίνες
PHCB154K55

PHCB125K20

PHCB123K29
PHCB123K29

PHCB123K49

Σχεδιασμός
• Κεραμική βάση 4 εστιών
• Σταθεροί διακόπτες

Σχεδιασμός
• Κεραμική βάση 4 εστιών
• Σταθεροί διακόπτες

Σχεδιασμός
• Εμαγιέ βάση 4 εστιών
• Ζώνη 80mm (ζώνη καφέ)
• Σταθεροί διακόπτες

Σχεδιασμός
• Εμαγιέ βάση 4 εστιών
• Ζώνη 80mm (ζώνη καφέ)
• Σταθεροί διακόπτες

Χαρακτηριστικά
• Εσωτερικό από γκρι εμαγιέ υψηλής
αντοχής
• Καταλυτική πίσω επιφάνεια
• 7 τρόποι λειτουργίας: Πάνω & κάτω
θέρμανση, Θερμός αέρας, Κάτω
θέρμανση, ThermoGrill, Γκριλ
μεγάλo, Γκριλ μικρό, Ξεπάγωμα
• Μεγάλο συρτάρι αποθήκευσης
σκευών
• Ενεργειακή κλάση (ΕΕ 65/2014): A
• Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt

Χαρακτηριστικά
• Εσωτερικό από γκρι εμαγιέ υψηλής
αντοχής
• Καταλυτική πίσω επιφάνεια
• 7 τρόποι λειτουργίας: Πάνω & κάτω
θέρμανση, Θερμός αέρας, Κάτω
θέρμανση, ThermoGrill, Γκριλ μεγάλo,
Γκριλ μικρό, Ξεπάγωμα
• Μεγάλο συρτάρι αποθήκευσης
σκευών
• Ενεργειακή κλάση (ΕΕ 65/2014): A
• Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt

Χαρακτηριστικά
• Εσωτερικό από γκρι εμαγιέ υψηλής
αντοχής
• 7 τρόποι λειτουργίας: Πάνω & κάτω
θέρμανση, Θερμός αέρας, Κάτω
θέρμανση, ThermoGrill, Γκριλ μεγάλo,
Γκριλ μικρό, Ξεπάγωμα
• Μεγάλο συρτάρι αποθήκευσης
σκευών
• Ενεργειακή κλάση (ΕΕ 65/2014): A
• Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt

Χαρακτηριστικά
• Εσωτερικό από γκρι εμαγιέ υψηλής
αντοχής
• 7 τρόποι λειτουργίας: Πάνω & κάτω
θέρμανση, Θερμός αέρας, Κάτω
θέρμανση, ThermoGrill, Γκριλ μεγάλo,
Γκριλ μικρό, Ξεπάγωμα
• Μεγάλο συρτάρι αποθήκευσης
σκευών
• Ενεργειακή κλάση (ΕΕ 65/2014): A
• Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt

Τηλεσκοπικός μηχανισμός
• Προαιρετικός

Τηλεσκοπικός μηχανισμός
• Προαιρετικός

Περιβάλλον και ασφάλεια
• Φωτισμός φούρνου
• Ανεμιστήρας ψύξης
• Νέο σύστημα εξαερισμού για
χαμηλότερες θερμοκρασίες στον
πίνακα χειρισμού και στο εξωτερικό
κρύσταλλο της πόρτας
• Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας
• Πλαϊνά φούρνου με ράγες στήριξης

Περιβάλλον και ασφάλεια
• Φωτισμός φούρνου
• Ανεμιστήρας ψύξης
• Νέο σύστημα εξαερισμού για
χαμηλότερες θερμοκρασίες στον
πίνακα χειρισμού και στο εξωτερικό
κρύσταλλο της πόρτας
• Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας
• Πλαϊνά φούρνου με ράγες στήριξης

Περιβάλλον και ασφάλεια
• Φωτισμός φούρνου
• Ανεμιστήρας ψύξης
• Πλαϊνά φούρνου με ράγες στήριξης

Περιβάλλον και ασφάλεια
• Φωτισμός φούρνου
• Ανεμιστήρας ψύξης
• Πλαϊνά φούρνου με ράγες στήριξης

Βασικός εξοπλισμός
• 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x εμαγιέ βαθύ
ταψί 10lt, 1x σχάρα
• Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός
διαθέτει λειτουργία στοπ για ασφαλές
μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης

Βασικός εξοπλισμός
• 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x εμαγιέ βαθύ
ταψί 10lt, 1x σχάρα
• Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός
διαθέτει λειτουργία στοπ για ασφαλές
μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης

Βασικός εξοπλισμός
• 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x εμαγιέ βαθύ
ταψί 10lt, 1x σχάρα
• Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός
διαθέτει λειτουργία στοπ για ασφαλές
μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης

Βασικός εξοπλισμός
• 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x εμαγιέ βαθύ
ταψί 10lt, 1x σχάρα
• Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός
διαθέτει λειτουργία στοπ για ασφαλές
μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης

Inox

Λευκό

Λευκό
Χρώμα

Λευκό

Καφέ
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Εντοιχιζόμενα σετ
PA52CF65G

PA52FF65S

PA52CF02G

Φούρνος P1HEB52052

Φούρνος P1HEC52052

Φούρνος P1HEB52022

• Σταθεροί διακόπτες
• Εσωτερική επιφάνεια φούρνου με αντικολλητικό
εμαγιέ υψηλής αντοχής
• Φούρνος με 7 τρόπους λειτουργίας: Κάτω θέρμανση,
Πάνω & κάτω θέρμανση, Γκριλ μεγάλo, Γκριλ μικρό,
Θερμός αέρας, ThermoGrill, Ξεπάγωμα
• Γκριλ με 3 επίπεδα ψησίματος
• Ενεργειακή κλάση (ΕΕ 65/2014): A
• Χωρητικότητα: 66lt
• Ανεμιστήρας ψύξης
• Τηλεσκοπικός μηχανισμός, προαιρετικός
• 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x σχάρα
• Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει
λειτουργία στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και
αποτροπή πτώσης

• Σταθεροί διακόπτες
• Εσωτερική επιφάνεια φούρνου με αντικολλητικό
εμαγιέ υψηλής αντοχής
• Φούρνος με 7 τρόπους λειτουργίας: Κάτω θέρμανση,
Πάνω & κάτω θέρμανση, Γκριλ μεγάλo, Γκριλ μικρό,
Θερμός αέρας, ThermoGrill, Ξεπάγωμα
• Γκριλ με 3 επίπεδα ψησίματος
• Ενεργειακή κλάση (ΕΕ 65/2014): A
• Χωρητικότητα: 66lt
• Ανεμιστήρας ψύξης
• Τηλεσκοπικός μηχανισμός, προαιρετικός
• 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x σχάρα
• Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει
λειτουργία στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και
αποτροπή πτώσης

• Σταθεροί διακόπτες
• Εσωτερική επιφάνεια φούρνου με αντικολλητικό
εμαγιέ υψηλής αντοχής
• Φούρνος με 7 τρόπους λειτουργίας: Κάτω θέρμανση,
Πάνω & κάτω θέρμανση, Γκριλ μεγάλo, Γκριλ μικρό,
Θερμός αέρας, ThermoGrill, Ξεπάγωμα
• Γκριλ με 3 επίπεδα ψησίματος
• Ενεργειακή κλάση (ΕΕ 65/2014): A
• Χωρητικότητα: 66lt
• Ανεμιστήρας ψύξης
• Τηλεσκοπικός μηχανισμός, προαιρετικός
• 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x σχάρα
• Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει
λειτουργία στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και
αποτροπή πτώσης

Διαστάσεις (YxΠxB)
• Συσκευής: 595x595x548mm
• Εντοιχισμού: 600x560x550mm

Διαστάσεις (YxΠxB)
• Συσκευής: 595x595x548mm
• Εντοιχισμού: 575-597x560x550mm

Διαστάσεις (YxΠxB)
• Συσκευής: 595x595x548mm
• Εντοιχισμού: 600x560x550mm

Εστία BRE645G06

Εστία CRE645S06

Εστία BRE611G06

• Μοντέρνο inox περιμετρικό πλαίσιο
• 4 ζώνες μαγειρέματος High Speed:
Μπροστά αριστερά: 1,2kW - 145mm
Πίσω αριστερά: 2,2kW - 210mm
Πίσω δεξιά: 1,2kW - 145mm
Μπροστά δεξιά: 2kW - 180mm
• Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας
• Συνολικό φορτίο 6600W

• Μοντέρνο inox περιμετρικό πλαίσιο
• Νέο χειριστήριο ελέγχου EasyTouch
• Πλήρως ηλεκτρονικός έλεγχος με17 βαθμίδες ισχύος
• Ψηφιακές ενδείξεις
• 4 ζώνες μαγειρέματος High Speed:
Μπροστά αριστερά: 1,2kW - 145mm
Πίσω αριστερά: 2,2kW - 210mm
Πίσω δεξιά: 1,2kW - 145mm
Μπροστά δεξιά: 2kW - 180mm
• Λειτουργία Restart
• 2 βαθμίδες ένδειξης υπολοίπου θερμότητας για κάθε
ζώνη (H/h)
• Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
• Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας
• Συνολικό φορτίο 6600W

• 4 ζώνες μαγειρέματος High Speed:
Μπροστά αριστερά: 1,2kW - 145mm
Πίσω αριστερά: 2,2kW - 210mm
Πίσω δεξιά: 1,2kW - 145mm
Μπροστά δεξιά: 2kW - 180mm
• Κεραμικές εστίες χωρίς περιμετρικό πλαίσιο
• Συνολικό φορτίο 6600W
• Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας

Διαστάσεις (YxΠxB)
• Συσκευής: 583χ513mm
• Εντοιχισμού: 43χ560χ490-500mm

Διαστάσεις (YxΠxB)
• Συσκευής: 583χ513mm
• Εντοιχισμού: 43χ560χ490-500mm

Inox
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Inox

Λευκό

Διαστάσεις (YxΠxB)
• Συσκευής: 592χ522mm
• Εντοιχισμού: 39χ560χ490-490mm

Εντοιχιζόμενα σετ
PA22CF65G

PA22FF65S

Φούρνος P1HEB22051

Φούρνος P1HEC22051

• Σταθεροί διακόπτες
• Εσωτερική επιφάνεια φούρνου με αντικολλητικό εμαγιέ υψηλής αντοχής
• Φούρνος με 6 τρόπους λειτουργίας: Κάτω θέρμανση, Πάνω & κάτω θέρμανση,
Γκριλ μεγάλo, Γκριλ μικρό, Θερμός αέρας, ThermoGrill
• Γκριλ με 3 επίπεδα ψησίματος
• Ενεργειακή κλάση (ΕΕ 65/2014): A
• Χωρητικότητα: 66lt
• Ανεμιστήρας ψύξης
• 1x σχάρα, 1x εμαγιέ ταψί γενικής χρήσης
• Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία στοπ για ασφαλές
μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης

• Σταθεροί διακόπτες
• Φούρνος με 6 τρόπους λειτουργίας: Κάτω θέρμανση, Πάνω & κάτω θέρμανση,
Γκριλ μεγάλo, Γκριλ μικρό, Θερμός αέρας, ThermoGrill
• Ενεργειακή κλάση (ΕΕ 65/2014): A
• Χωρητικότητα: 66lt
• Ανεμιστήρας ψύξης
• 1x σχάρα, 1x εμαγιέ ταψί γενικής χρήσης
• Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία στοπ για ασφαλές
μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης

Διαστάσεις (YxΠxB)
• Συσκευής: 595x595x548mm
• Εντοιχισμού: 600x560x550mm

Διαστάσεις (YxΠxB)
• Συσκευής: 595x595x548mm
• Εντοιχισμού: 575-597x560x550mm

Εστία BRE611G06

Εστία CRE611S06

• 4 ζώνες μαγειρέματος High Speed:
Μπροστά αριστερά: 1,2kW - 145mm
Πίσω αριστερά: 2,2kW - 210mm
Πίσω δεξιά: 1,2kW - 145mm
Μπροστά δεξιά: 2kW - 180mm
• Κεραμικές εστίες χωρίς περιμετρικό πλαίσιο
• Συνολικό φορτίο 6600W
• Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας

• Κεραμικές εστίες χωρίς περιμετρικό πλαίσιο
• Νέο χειριστήριο ελέγχου EasyTouch
• Πλήρως ηλεκτρονικός έλεγχος με 17 βαθμίδες ισχύος
• Ψηφιακές ενδείξεις
• 4 ζώνες μαγειρέματος High Speed:
Μπροστά αριστερά: 1,2kW - 145mm
Πίσω αριστερά: 2,2kW - 210mm
Πίσω δεξιά: 1,2kW - 145mm
Μπροστά δεξιά: 2KW - 180mm
• Λειτουργία Restart
• 2 βαθμίδες ένδειξης υπολοίπου θερμότητας για κάθε ζώνη (H/h)
• Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
• Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας
• Συνολικό φορτίο 6600W

Inox

Inox

Διαστάσεις (YxΠxB)
• Συσκευής: 592χ522mm
• Εντοιχισμού: 39χ560χ490mm
Διαστάσεις (YxΠxB)
• Συσκευής: 592χ522mm
• Εντοιχισμού: 39χ560χ490-490mm
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Ελεύθερα δίπορτα ψυγεία Full NoFrost
PKNT42NW20
Λευκό

PKNB39VW30
Λευκό

Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Ενεργειακή κλάση A+
• Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 303kWh
• Κλιματική κλάση SN-T (10°C-43°C)
• Συνολική μικτή χωρητικότητα: 357lt
• Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 252lt
• Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 77lt

Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Ενεργειακή κλάση: A++
• Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 273kWh
• Κλιματική κλάση SN-T (10°C-43°C)
• Συνολική μικτή χωρητικότητα: 400lt
• Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 279lt
• Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 87lt

Γενικά χαρακτηριστικά
• Ηλεκτρονικό panel ελέγχου (LED)
• MultiAirflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
• Φίλτρο ενεργού άνθρακα Air fresh filter για μείωση των οσμών από τα τρόφιμα
• Συρτάρι Chiller ExtraCold για βέλτιστη αποθήκευση κρέατος και ψαριών
• Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας (περισσότερες πληροφορίες στο 18182)
• Κατάψυξη 4 αστέρων

Γενικά χαρακτηριστικά
• Ηλεκτρονικός έλεγχος (LED) συντήρησης και κατάψυξης
• MultiAirflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
• Φίλτρο ενεργού άνθρακα Air fresh filter για μείωση των
οσμών από τα τρόφιμα
• Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας (περισσότερες πληροφορίες στο 18182)
• Ενσωματωμένη οριζόντια χειρολαβή
• Οπτικοακουστικό σήμα ειδοποίησης
• 2 κυκλώματα ψύξης

Στη συντήρηση
• 3 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 1 από τα οποία ρυθμίζεται σε ύψος και αφαιρείται
• Cold tray
• Μπουκαλοθήκη
• 3 ράφια θύρας
• Εσωτερικός φωτισμός LED
Στην κατάψυξη
• Super στην κατάψυξη
• Quick Freezer για γρήγορη κατάψυξη ακόμα και των τροφίμων
που μόλις αγοράσατε
• Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 8kg
• Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 14 ώρες
Διαστάσεις συσκευής (YxΠxB)
• 171x70x65cm

Στη συντήρηση
• Super στη συντήρηση με αυτόματη απενεργοποίηση
• 5 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 2 ρυθμίζονται σε ύψος και αφαιρούνται
• ExtraCold: δύο διαφορετικά συρτάρια για την διατήρηση κρεάτων και ψαριώνρυθμιστής θερμοκρασίας στο multiAirflow
• ExtraFresh συρτάρι: μεγάλο συρτάρι φρούτων και λαχανικών με ρυθμιστή
υγρασίας για τη σωστή διατήρηση τους
• 4 ράφια θύρας
• 3 αυγοθήκες
Στην κατάψυξη
• Super στην κατάψυξη με αυτόματη απενεργοποίηση
• Οπτικό και ακουστικό σήμα ειδοποίησης
• 3 συρτάρια αποθήκευσης
• Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 14kg
• Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 16 ώρες
Διαστάσεις συσκευής (YxΠxB)
• 203x60x66cm
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Ελεύθερα πλυντήρια πιάτων
DGS5532 | 60cm

DRS4322 | 45cm

Κατανάλωση και επιδόσεις
• Ενεργειακή κλάση: A+
• Κατανάνωση και διάρκεια στο Οικονομικό πρόγραμμα 50°C:
- ενέργεια 1,02kWh / νερό 12lt / χρόνος 210min
- ετήσια κατανάλωση (280 πλύσεις): 290kWh / 3360lt
• Ικανότητα στεγνώματος: A
• Χωρητικότητα: 12 σερβίτσια
• Επίπεδα θορύβου: 50dB (re 1 pW)

Κατανάλωση και επιδόσεις
• Ενεργειακή κλάση: A+
• Κατανάνωση και διάρκεια στο πρόγραμμα Οικονομικό 50°C:
-ενέργεια 0,78kWh / νερό 11,5lt / χρόνος 195 min
-ετήσια κατανάλωση (280 πλύσεις): 220kWh / 3220lt
• Ικανότητα στεγνώματος: A
• Χωρητικότητα: 9 σερβίτσια
• Επίπεδα θορύβου: 48dB (A) re 1 pW

Προγράμματα και ειδικές λειτουργίες
• 5 προγράμματα: Εντατικό 70°C, Κανονικό 65°C, Οικονομικό 50°C, Γρήγορο 45°C,
Πρόπλυση
• 1 ειδική λειτουργία: Half Load - πλύση μισού φορτίου

Προγράμματα και ειδικές λειτουργίες
• 4 προγράμματα: Εντατικό 70°C, Οικονομικό 50°C, Γρήγορο 45°C, Πρόπλυση
• 1 ειδική λειτουργία: Half Load - πλύση μισού φορτίου

Εξοπλισμός καλαθιών
• Καλάθια Vario, με 2 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο κάτω καλάθι
• Πάνω καλάθι ρυθμιζόμενο σε δύο διαφορετικά ύψη
• 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι
• Καλάθι για μαχαιροπίρουνα στο κάτω καλάθι

Εξοπλισμός καλαθιών
• Καλάθια Vario
• 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι
• Κινητή θήκη για μαχαιροπίρουνα στο κάτω καλάθι και ράφι για μαχαιροπίρουνα
στο επάνω

Τεχνολογίες
• Eco Motor: κινητήρας τεχνολογίας BLDC, πιο αθόρυβος, πιο οικονομικός και πιο
ανθεκτικός από το συμβατικό
• Αισθητήρας φορτίου
• Auto 3in1: αναγνώριση είδους απορρυπαντικού
• Glass Protect: σύστημα προστασίας γυαλικών
• Dosage Assist: για πλήρη διάλυση ταμπλετών
• Θερμαντήρας ροής με ενσωματωμένη αντλία
• Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο 3 επιπέδων

Τεχνολογίες
• Διπλοί βραχίονες ψεκασμού στο άνω καλάθι
• Eco Motor: κινητήρας τεχνολογίας BLDC, πιο αθόρυβος, πιο οικονομικός και
πιο ανθεκτικός από το συμβατικό
• HydroSensor: αισθητήρας φορτίου
• Auto 3in1: αναγνώριση είδους απορρυπαντικού
• Glass Protect: σύστημα προστασίας γυαλικών
• Dosage Assist: για πλήρη διάλυση ταμπλετών
• Εναλλάκτης θερμότητας
• Θερμαντήρας ροής με ενσωματωμένη αντλία
• Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο 3 επιπέδων

Λευκό

Ενδείξεις πλυντηρίου και χειρισμός
• Οθόνη ένδειξης υπολειπόμενου χρόνου προγράμματος
• Επιλογέας προγραμμάτων με ενσωματωμένο πλήκτρο START
• Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες
• Φωτεινή ένδειξη πλήρωσης αλατιού και λαμπρυντικού
Χαρακτηριστικά ασφαλείας
• Προστασία από τις διαρροές χάρη στην τεχνολογία AquaStop και εγγύηση εφ’
όρου ζωής με κάλυψη των ζημιών που θα προκύψουν σε περίπτωση διαρροών
Διαστάσεις συσκευής (YxΠxB)
• 845x600x600mm

Λευκό

Ενδείξεις πλυντηρίου και χειρισμός
• LED ενδείξεις για τη φάση του προγράμματος
• Επιλογέας προγραμμάτων με ενσωματωμένο πλήκτρο START
• Προεπιλογή χρόνου έναρξης 3/6/9 ώρες
• Φωτεινή ένδειξη πλήρωσης αλατιού και λαμπρυντικού
Χαρακτηριστικά ασφαλείας
• Προστασία από τις διαρροές χάρη στην τεχνολογία AquaStop και εγγύηση εφ’
όρου ζωής με κάλυψη των ζημιών που θα προκύψουν σε περίπτωση διαρροών
Διαστάσεις συσκευής (YxΠxB)
• 845x450x600mm
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Εντοιχισμένα πλυντήρια πιάτων
DIT5515 | 60cm
Inox μετόπη

Κατανάλωση και επιδόσεις
• Ενεργειακή κλάση: A+
• Καταναλώση και διάρκεια στο Οικονομικό πρόγραμμα 50°C:
- ενέργεια 1,02kWh / νερό 11,7lt / χρόνος 210min
- ετήσια κατανάλωση (280 πλύσεις):
290kWh / 3300lt
• Ικανότητα στεγνώματος: A
• Χωρητικότητα: 12 σερβίτσια
• Επίπεδα θορύβου: 50dB(A) re 1 pW
Προγράμματα και ειδικές λειτουργίες
• 5 προγράμματα: Εντατικό 70°C, Οικονομικό 50°C, 1 ώρα 65°C, Γρήγορο 45°C, Πρόπλυση
• 1 ειδική λειτουργία: Half Load-πλύση μισού φορτίου
Εξοπλισμός καλαθιών
• Καλάθια Vario
• Πάνω καλάθι ρυθμιζόμενο σε δύο διαφορετικά ύψη
• 2 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο κάτω καλάθι
• 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι
• Θήκη για μαχαιροπήρουνα στο κάτω καλάθι
Τεχνολογίες
• Eco Motor: κινητήρας τεχνολογίας BLDC, πιο αθόρυβος, πιο οικονομικός και πιο
ανθεκτικός από το συμβατικό
• Αισθητήρας φορτίου
• Auto 3in1; αναγνώριση είδους απορρυπαντικού
• Glass Protect: σύστημα προστασίας γυαλικών
• Dosage Assist: για πλήρη διάλυση ταμπλετών
• Θερμαντήρας ροής με ενσωματωμένη αντλία
• Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο 3 επιπέδων
Ενδείξεις πλυντηρίου και χειρισμός
• Οθόνη ένδειξης υπολειπόμενου χρόνου προγράμματος
• Επιλογέας προγραμμάτων με ενσωματωμένο πλήκτρο START
• Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες
• Φωτεινή ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού, λαμπρυντικού
Χαρακτηριστικά ασφαλείας
• Προστασία από τις διαρροές χάρη στην τεχνολογία AquaStop και εγγύηση εφ’ όρου
ζωής με κάλυψη των ζημιών που θα προκύψουν σε περίπτωση διαρροών
Διαστάσεις συσκευής (YxΠxB)
• 815x598x573mm
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DRI4315 | 45cm
Inox μετόπη

Κατανάλωση και επιδόσεις
• Ενεργειακή κλάση: A+
• Κατανάλωση και διάρκεια στο Οικονομικό πρόγραμμα 50°C:
- ενέργεια 0,78kWh / νερό 13lt / χρόνος 195min
- ετήσια κατανάλωση (280 πλύσεις): 220kWh / 3640lt
• Ικανότητα στεγνώματος: A
• Χωρητικότητα: 9 σερβίτσια
• Επίπεδα θορύβου: 48dB (re 1 pW)
Προγράμματα και ειδικές λειτουργίες
• 4 προγράμματα: Εντατικό 70°C, Κανονικό 65°C, Οικονομικό 50°C, Γρήγορο 45°C
Εξοπλισμός καλαθιών
• Καλάθια Vario
• 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι
• Κινούμενη θήκη για μαχαιροπίρουνα στο κάτω καλάθι και ράφι για
μαχαιροπίρουνα στο επάνω
Τεχνολογίες
• Διπλοί βραχίονες ψεκασμού στο άνω καλάθι
• Eco Motor: κινητήρας τεχνολογίας BLDC, πιο αθόρυβος, πιο οικονομικός και
πιο ανθεκτικός από το συμβατικό
• HydroSensor, αισθητήρας φορτίου
• Auto 3in1: αναγνώριση είδους απορρυπαντικού
• Glass Protect: σύστημα προστασίας γυαλικών
• Dosage Assist: για πλήρη διάλυση ταμπλετών
• Εναλλάκτης θερμότητας
• Θερμαντήρας ροής με ενσωματωμένη αντλία
• Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο 3 επιπέδων
Ενδείξεις πλυντηρίου και χειρισμός
• LED ενδείξεις για τη φάση του προγράμματος
• Φωτεινή ένδειξη πλήρωσης αλατιού και λαμπρυντικού
Χαρακτηριστικά ασφαλείας
• Προστασία από τις διαρροές χάρη στην τεχνολογία AquaStop και εγγύηση
εφ’ όρου ζωής με κάλυψη των ζημιών που θα προκύψουν σε περίπτωση
διαρροών
Διαστάσεις συσκευής (YxΠxB)
• 815x448x573mm

Πλυντήρια ρούχων
WFP1002B7

WXP1003C6

Κατανάλωση και επιδόσεις
• Μέγιστη χωρητικότητα: 7kg
• Μέγιστες στροφές στυψίματος: 1000rpm
• Ενεργειακή κλάση: A+++
• Ετήσια κατανάλωση (220 πλύσεις): 172kWh / 10780lt
• Επίπεδα θορύβου: πλύση 58dB, στύψιμο 75dB

Κατανάλωση και επιδόσεις
• Μέγιστη χωρητικότητα: 6kg
• Μέγιστες στροφές στυψίματος: 1000rpm
• Ενεργειακή κλάση: A+++
• Ετήσια κατανάλωση (220 πλύσεις): 153kWh, 10560lt
• Επίπεδα θορύβου: πλύση 57dB, στύψιμο 73dB

Προγράμματα
• Βαμβακερά, Βαμβακερά + Πρόπλυση, Συνθετικά, Μεταξωτά (ευπαθή), Μάλλινα,
Άντληση, Ξέβγαλμα, Στύψιμο

Προγράμματα
• Βαμβακερά, Βαμβακερά + Πρόπλυση, Συνθετικά, Συνθετικά + Πρόπλυση,
Ανάμεικτα, Ευπαθή/Μεταξωτά, Μάλλινα, Ξέβγαλμα, Στύψιμο, Άντληση,
Γρήγορο 30’/15’, Αντιαλλεργικό, Αθλητικός Ρουχισμός, Πουκάμισα, Τζην/
Σκουρόχρωμα

Λευκό

Επιλογές πλύσης
• Πλήκτρα: επιπλέον ξέβγαλμα, επιλογή στροφών στυψίματος
Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής
• Ενδείξεις LED για την εξέλιξη του προγράμματος
• Μετόπη με κείμενο στα ελληνικά
Τεχνολογία
• AntiShock design για μείωση κραδασμών και θορύβου
• Αυτόματη αναγνώριση ποσότητας ρούχων
• HydroShower σύστημα ομοιόμορφης διαβροχής των ρούχων
• Έλεγχος μη ισορροπημένης κατανομής φορτίου
• Αναγνώριση αφρού
Χαρακτηριστικά ασφαλείας και υποτοιχισμός
• Πολλαπλή προστασία κατά των διαρροών
• Δυνατότητα υποτοιχισμού
Διαστάσεις συσκευής (YxΠxB)
• 848χ600χ590mm

Λευκό

Επιλογές πλύσης
• PerfectVario: επιλογή Quick για μείωση χρόνου
ή Eco για εξοικονόμηση ενέργειας
• Πλήκτρα για ρύθμιση θερμοκρασίας, επιλογή στροφών στυψίματος, Quick,
Eco, επιπλέον ξέβγαλμα, προγραμματισμός λήξης σε 1-24 ώρες
Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής
• Οθόνη με ενδείξεις πορείας του προγράμματος, θερμοκρασίας, αριθμού
στροφών, υπόλοιπου χρόνου λειτουργίας
• Ένδειξη συνιστώμενου φορτίου σε κάθε πρόγραμμα
• Ένδειξη υπερβολικής δόσης απορρυπαντικού
• Ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος
• Μετόπη με κείμενο στα ελληνικά
Τεχνολογία
• Αυτόματη αναγνώριση ποσότητας ρούχων
• Σύστημα εξοικονόμησης νερού
• Έλεγχος μη ισορροπημένης κατανομής φορτίου (αζυγοσταθμία)
• Αναγνώριση αφρού
Χαρακτηριστικά ασφαλείας και υποτοιχισμός
• Πολλαπλή προστασία κατά των διαρροών
• Κλείδωμα συσκευής (ασφάλεια για τα παιδιά)
• Δυνατότητα υποτοιχισμού σε πάγκο ύψους 85cm
Διαστάσεις συσκευής (YxΠxB)
• 848x598x590mm
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Eξυπηρέτηση Πελατών Pitsos
Εμπιστευτείτε μόνο την επίσημη τεχνική υποστήριξη του κατασκευαστή.
Η εξυπηρέτηση πελατών της Pitsos έχει την έδρα της στην Κηφισιά και διαθέτει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο
τεχνικής εξυπηρέτησης με περισσότερα από 100 σημεία σε όλη την Ελλάδα, με κεντρικές μονάδες στην Αθήνα,
τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο Κρήτης και συμβεβλημένα συνεργεία.

Η τεχνική υποστήριξή μας σας παρέχει:
• Αξιόπιστη εργασία από εξειδικευμένους και έμπειρους τεχνικούς.
• Γνήσια ανταλλακτικά από τον κατασκευαστή με 24 μήνες εγγύηση.
• Τηλεφωνική εξυπηρέτηση 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.
• Δυνατότητα πληρωμής της επισκευής της συσκευής σας με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.
• Για επισκευές υψηλού κόστους, ισχύουν έως 6 άτοκες δόσεις με τη χρήση κάρτας*.
• Υπηρεσία Επέκτασης Εγγύησης 2+3 χρόνια.
• Υπηρεσία Σύνδεσης και Επίδειξης Προγραμμάτων της συσκευής.
• Υπηρεσία Προληπτικού Ελέγχου και Συντήρησης συσκευών.

Κεντρικό Κατάστημα Εξυπηρέτησης Πελατών:
Αθήνα

Υποκατάστημα Πάτρας

17ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας και Ποταμού 20
T.K. 14564, Κηφισιά, Αθήνα

Χαραλάμπη 57, Ψηλά Αλώνια, T.K. 26224, Πάτρα

Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης

Υποκατάστημα Κρήτης

Χάλκης-Πατριαρχικό Πυλαίας, Τ.Κ. 57001, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 23, T.K. 71306, Ηράκλειο Κρήτης

Τρόποι πληρωμής:
Δεκτές όλες οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες (Visa, Mastercard, AMEX ή Dinners), μετρητά, αντικαταβολή.
*Από τις άτοκες δόσεις εξαιρούνται οι κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.

Επικοινωνία:

Τηλέφωνο: 210-4277701 ή 18182 ή μέσω της ιστοσελίδας μας www.pitsos.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Εκθεσιακό Κέντρο Οικιακών Συσκευών PITSOS
17ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας και Ποταμού 20, 14564 Κηφισιά, τηλ.: 18 182
Για περισσότερες πληροφορίες για την PITSOS και τα προϊόντα μας μπορείτε να επισκεφτείτε:
την ιστοσελίδα μας www.pitsos.gr
τη σελίδα μας στο facebook www.facebook.com/pitsos.gr
τη σελίδα μας στο instagram: www.instagram.com/pitsoshomegr
και το κανάλι μας στο youtube: www.youtube.com/pitsosGR

Η Pitsos διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές και τροποποιήσεις στα προϊόντα χωρίς προειδοποίηση.

