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ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΟΙ PITSOS
Χαρακτηριστικά κουζινών και φούρνων Pitsos

Νέα ενεργειακή ετικέτα

Πυρολυτικός αυτοκαθαρισμός

Οι κουζίνες Pitsos δεν είναι μόνο οικονομικές, αλλά
και φιλικές προς το περιβάλλον κατά τη χρήση τους.
Ξεχωρίζουν για τις χαμηλές καταναλώσεις αλλά και για
τις υψηλές επιδόσεις τους. Οι κουζίνες και οι φούρνοι
υπάγονται σε νέες ενεργειακές κλάσεις, με την κλάση Α
να σηματοδοτεί τις περισσότερο ενεργειακά αποδοτικές
συσκευές.

Ενεργοποιώντας το πρόγραμμα πυρόλυσης, το πλέον
προηγμένο σύστημα αυτόματου καθαρισμού του
φούρνου, τα καμένα λίπη εξαφανίζονται. Το μόνο που
χρειάζεται να κάνετε είναι να επιλέξετε μία από τις τρεις
βαθμίδες πυρόλυσης, ανάλογα με το πόσο λερωμένος
είναι ο φούρνος σας. Στο τέλος της διαδικασίας σκουπίστε
το χώρο μαγειρέματος με νωπό πανί για φούρνο τόσο
καθαρό, σαν καινούργιο.

Εξαερισμός

Εύκολος καθαρισμός

Νέο σύστημα εξαερισμού για χαμηλότερη θερμοκρασία
στον πίνακα ελέγχου και στην πόρτα της συσκευής.

Νέο σύστημα αφαίρεσης κρυστάλλου για ακόμη πιο
εύκολο καθαρισμό.

ThermoFlow

Βαθύ ταψί 10 λίτρων

Οι κουζίνες Pitsos εξελίσσονται διαρκώς για να σας
προσφέρουν το καλύτερο δυνατό μαγείρεμα. Με 15%
περισσότερη και καλύτερη κυκλοφορία του αέρα, μπορείτε
να μαγειρεύετε ταυτόχρονα μέχρι και σε τρία επίπεδα
ψησίματος, απολαμβάνοντας τέλεια αποτελέσματα.

Με το βαθύ ταψί που σας προσφέρει η Pitsos, μπορείτε
να μαγειρέψετε τις αγαπημένες σας συνταγές με
περισσότερη άνεση. Γιατί το μοναδικό αυτό ταψί μπορεί
να χωρέσει μεγάλα κομμάτια κρέατος και παραδοσιακές
ελληνικές συνταγές, όπως μουσακά και παστίτσιο. Στις
νέες ελεύθερες κουζίνες Pitsos το βαθύ και το ρηχό ταψί
είναι για πρώτη φορά πυρολυτικά, ώστε να καθαρίζονται
εύκολα και γρήγορα.

HydroPure
Ο νέος οικολογικός τρόπος καθαρισμού του φούρνου
σάς εγγυάται καθαρό φούρνο μέσα σε περίπου 17 λεπτά.
Προσθέστε 400ml νερό με λίγο υγρό καθαρισμού πιάτων
στον πάτο του φούρνου, κλείστε την πόρτα της συσκευής
και γυρίστε το διακόπτη θερμοκρασίας και το διακόπτη
επιλογής τρόπων λειτουργίας στο εικονίδιο HydroPure.
Μετά από τέσσερα λεπτά απενεργοποιήστε το φούρνο
και περιμένετε μέχρι να κρυώσει ο χώρος μαγειρέματος.
Απολαύστε ένα πεντακάθαρο φούρνο εύκολα και
γρήγορα, με πολύ μικρή κατανάλωση ενέργειας και
ελάχιστο νερό!

*Τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται εδώ δεν διατίθενται σε όλα τα μοντέλα.
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Ελεύθερες κουζίνες
PHCB595N50

PHTB855M50

PHCB856M51

Ιnοχ

Ιnοχ

Ιnοχ

Σχεδιασμός
i Νέος μοναδικός σχεδιασμός Glass Line
i Κεραμική βάση 5 εστιών (4+1 διπλού δακτυλίου)
i Ζώνη 80mm (ζώνη καφέ)
i Οθόνη ψηφιακών ενδείξεων
i Bυθιζόμενοι διακόπτες
i Χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού

Σχεδιασμός
i Κεραμική βάση 6 εστιών (4+2 διπλού δακτυλίου)
i Ζώνη 80mm (ζώνη καφέ)
i Οθόνη ψηφιακών ενδείξεων
i Bυθιζόμενοι διακόπτες inox
i Χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού

Σχεδιασμός
i Κεραμική βάση 5 εστιών (4+1 διπλού δακτυλίου)
i Ζώνη 80mm (ζώνη καφέ)
i Οθόνη ψηφιακών ενδείξεων
i Bυθιζόμενοι διακόπτες inox
i Χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού

Χαρακτηριστικά
i Πόρτα με εσωτερική επιφάνεια από κρύσταλλο για εύκολο
καθαρισμό
i Νέο σύστημα εύκολης αφαίρεσης κρυστάλλων πόρτας
i Εσωτερικό από γκρι εμαγιέ υψηλής αντοχής
i Σύστημα βοηθητικού καθαρισμού HydroPure
i Πίσω αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια EcoClean
i 8 τρόποι λειτουργίας: Πάνω & κάτω θέρμανση, ThermoFlow
για ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, Pizza ThermoFlow,
Κάτω θέρμανση, ThermoGrill, Γκριλ μεγάλo, Γκριλ μικρό,
Ξεπάγωμα
i Μεγάλο συρτάρι αποθήκευσης σκευών
i Ενεργειακή κλάση (ΕΕ 65/2014): A
i Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt

Χαρακτηριστικά
i Πόρτα με εσωτερική επιφάνεια από κρύσταλλο για εύκολο
καθαρισμό
i Νέο σύστημα εύκολης αφαίρεσης κρυστάλλων πόρτας
i Εσωτερικό από γκρι εμαγιέ υψηλής αντοχής
i Σύστημα βοηθητικού καθαρισμού HydroPure
i Πίσω αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια EcoClean
i 8 τρόποι λειτουργίας: Πάνω & κάτω θέρμανση, ThermoFlow
για ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, Pizza ThermoFlow,
Κάτω θέρμανση, ThermoGrill, Γκριλ μεγάλo, Γκριλ μικρό,
Ξεπάγωμα
i Μεγάλο συρτάρι αποθήκευσης σκευών
i Ενεργειακή κλάση (ΕΕ 65/2014): A
i Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt

¯ÇËÄÑÊÍÎÈÊ½ÕtÇÖÀÌÈÑt½Õ
i Τηλεσκοπικός μηχανισμός 2 επιπέδων

i ¯ÇËÄÑÊÍÎÈÊ½ÕtÇÖÀÌÈÑt½Õ
i Προαιρετικός

ÄÐÈÁ«ËËÍÌÊÀÈÀÑÅ«ËÄÈÀ
i Φωτισμός φούρνου
i Ηλεκτρονικό ρολόι με προγραμματισμό αρχής και τέλους
μαγειρέματος
i Τριπλό κρύσταλλο πόρτας
i Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας
i Γρήγορη και αυτόματη προθέρμανση
i Ανεμιστήρας ψύξης
i Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά

ÄÐÈÁ«ËËÍÌÊÀÈÀÑÅ«ËÄÈÀ
i Φωτισμός φούρνου
i Ηλεκτρονικό ρολόι με προγραμματισμό αρχής και τέλους
μαγειρέματος
i Τριπλό κρύσταλλο πόρτας
i Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας
i Γρήγορη και αυτόματη προθέρμανση
i Ανεμιστήρας ψύξης
i Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
i Πλαϊνά φούρνου με ράγες στήριξης

Χαρακτηριστικά
i Πυρολυτικός αυτοκαθαρισμός
i Εσωτερικό από γκρι εμαγιέ υψηλής αντοχής
i 8 τρόποι λειτουργίας: Πάνω & κάτω θέρμανση, ThermoFlow
για ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, ThermoFlow Eco,
Pizza ThermoFlow, Κάτω θέρμανση, ThermoGrill, Γκριλ
μεγάλo, Γκριλ μικρό
i Μεγάλο συρτάρι αποθήκευσης σκευών
i Ενεργειακή κλάση (ΕΕ 65/2014): A
i Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt
i ¯ÇËÄÑÊÍÎÈÊ½ÕtÇÖÀÌÈÑt½Õ
i Προαιρετικός
ÄÐÈÁ«ËËÍÌÊÀÈÀÑÅ«ËÄÈÀ
i Φωτισμός φούρνου
i Ηλεκτρονικό ρολόι με προγραμματισμό αρχής και τέλους
μαγειρέματος
i Τριπλό κρύσταλλο πόρτας
i Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας
i Γρήγορη και αυτόματη προθέρμανση
i Ανεμιστήρας ψύξης
i Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας φούρνου
i Πλαϊνά φούρνου με ράγες στήριξης
ÀÑÈÊ½ÕÄÉÍÎËÈÑt½Õ
i 1x εμαγιέ ρηχό ταψί (πυρολυτικό), 1x εμαγιέ βαθύ ταψί
(πυρολυτικό) 10lt, 1x σχάρα
i Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία
στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης
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ÀÑÈÊ½ÕÄÉÍÎËÈÑt½Õ
i 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x εμαγιέ βαθύ ταψί 10lt, 1x σχάρα
i Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία στοπ
για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης

ÀÑÈÊ½ÕÄÉÍÎËÈÑt½Õ
i 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x εμαγιέ βαθύ ταψί 10lt, 1x σχάρα
i Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία
στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης

Ελεύθερες κουζίνες
PHCB855M21

PHCB255Κ20

PHCB255K40

Λευκό

Λευκό

Καφέ

Σχεδιασμός
i Κεραμική βάση 6 εστιών (4+2 διπλού δακτυλίου)
i Ζώνη 80mm (ζώνη καφέ)
i Οθόνη ψηφιακών ενδείξεων
i Bυθιζόμενοι διακόπτες
i Χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού

Σχεδιασμός
i Κεραμική βάση 5 εστιών (4+1 διπλού δακτυλίου)
i Ζώνη 80mm (ζώνη καφέ)
i Οθόνη ψηφιακών ενδείξεων
i Bυθιζόμενοι διακόπτες
i Χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού

Σχεδιασμός
i Κεραμική βάση 5 εστιών (4+1 διπλού δακτυλίου)
i Ζώνη 80mm (ζώνη καφέ)
i Οθόνη ψηφιακών ενδείξεων
i Bυθιζόμενοι διακόπτες
i Χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού

Χαρακτηριστικά
i Πόρτα με εσωτερική επιφάνεια από κρύσταλλο για εύκολο
καθαρισμό
i Νέο σύστημα εύκολης αφαίρεσης κρυστάλλων πόρτας
i Εσωτερικό από γκρι εμαγιέ υψηλής αντοχής
i Σύστημα βοηθητικού καθαρισμού HydroPure
i Πίσω αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια EcoClean
i 8 τρόποι λειτουργίας: Πάνω & κάτω θέρμανση, ThermoFlow
για ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, Pizza ThermoFlow,
Κάτω θέρμανση, ThermoGrill, Γκριλ μεγάλo, Γκριλ μικρό,
Ξεπάγωμα
i Μεγάλο συρτάρι αποθήκευσης σκευών
i Ενεργειακή κλάση (ΕΕ 65/2014): A
i Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt

Χαρακτηριστικά
i Εσωτερικό από γκρι εμαγιέ υψηλής αντοχής
i Καταλυτική πίσω επιφάνεια
i 8 τρόποι λειτουργίας: Πάνω & κάτω θέρμανση, ThermoFlow για
ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, Pizza ThermoFlow, Κάτω
θέρμανση, ThermoGrill, Γκριλ μεγάλo, Γκριλ μικρό, Ξεπάγωμα
i Μεγάλο συρτάρι αποθήκευσης σκευών
i Ενεργειακή κλάση (ΕΕ 65/2014): A
i Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt

Χαρακτηριστικά
i Εσωτερικό από γκρι εμαγιέ υψηλής αντοχής
i Καταλυτική πίσω επιφάνεια
i 8 τρόποι λειτουργίας: Πάνω & κάτω θέρμανση, ThermoFlow
για ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, Pizza ThermoFlow,
Κάτω θέρμανση, ThermoGrill, Γκριλ μεγάλo, Γκριλ μικρό,
Ξεπάγωμα
i Μεγάλο συρτάρι αποθήκευσης σκευών
i Ενεργειακή κλάση (ΕΕ 65/2014): A
i Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt

i ¯ÇËÄÑÊÍÎÈÊ½ÕtÇÖÀÌÈÑt½Õ
i Προαιρετικός
ÄÐÈÁ«ËËÍÌÊÀÈÀÑÅ«ËÄÈÀ
i Φωτισμός φούρνου
i Ηλεκτρονικό ρολόι με προγραμματισμό αρχής και τέλους
μαγειρέματος
i Τριπλό κρύσταλλο πόρτας
i Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας
i Γρήγορη και αυτόματη προθέρμανση
i Ανεμιστήρας ψύξης
i Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
i Πλαϊνά φούρνου με ράγες στήριξης

i ¯ÇËÄÑÊÍÎÈÊ½ÕtÇÖÀÌÈÑt½Õ
i Προαιρετικός
ÄÐÈÁ«ËËÍÌÊÀÈÀÑÅ«ËÄÈÀ
i Φωτισμός φούρνου
i Ηλεκτρονικό ρολόι με προγραμματισμό αρχής και τέλους
μαγειρέματος
i Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας
i Γρήγορη και αυτόματη προθέρμανση
i Ανεμιστήρας ψύξης
i Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
i Πλαϊνά φούρνου με ράγες στήριξης
ÀÑÈÊ½ÕÄÉÍÎËÈÑt½Õ
i 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x εμαγιέ βαθύ ταψί 10lt, 1x σχάρα
i Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία στοπ
για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης

i ¯ÇËÄÑÊÍÎÈÊ½ÕtÇÖÀÌÈÑt½Õ
i Προαιρετικός
ÄÐÈÁ«ËËÍÌÊÀÈÀÑÅ«ËÄÈÀ
i Φωτισμός φούρνου
i Ηλεκτρονικό ρολόι με προγραμματισμό αρχής και τέλους
μαγειρέματος
i Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας
i Γρήγορη και αυτόματη προθέρμανση
i Ανεμιστήρας ψύξης
i Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
i Πλαϊνά φούρνου με ράγες στήριξης
ÀÑÈÊ½ÕÄÉÍÎËÈÑt½Õ
i 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x εμαγιέ βαθύ ταψί 10lt, 1x σχάρα
i Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία
στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης

ÀÑÈÊ½ÕÄÉÍÎËÈÑt½Õ
i 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x εμαγιέ βαθύ ταψί 10lt, 1x σχάρα
i Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία
στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης
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Ελεύθερες κουζίνες
PHCB154M54

PHCB223K50

PHCB223K20

Inox

Inox

Inox

Σχεδιασμός
i Κεραμική βάση 4 εστιών
i Οθόνη ψηφιακών ενδείξεων
i Bυθιζόμενοι διακόπτες
i Χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού

Σχεδιασμός
i Εμαγιέ βάση 4 εστιών
i Ζώνη 80mm (ζώνη καφέ)
i Οθόνη ψηφιακών ενδείξεων
i Bυθιζόμενοι διακόπτες
i Χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού

Σχεδιασμός
i Εμαγιέ βάση 4 εστιών
i Ζώνη 80mm (ζώνη καφέ)
i Οθόνη ψηφιακών ενδείξεων
i Bυθιζόμενοι διακόπτες
i Χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού
i Μεταλλικό καπάκι προστασίας εστιών

Χαρακτηριστικά
i Εσωτερικό από γκρι εμαγιέ υψηλής αντοχής
i 8 τρόποι λειτουργίας: Πάνω & κάτω θέρμανση, ThermoFlow για
ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, Pizza ThermoFlow, Κάτω
θέρμανση, ThermoGrill, Γκριλ μεγάλo, Γκριλ μικρό, Ξεπάγωμα
i Μεγάλο συρτάρι αποθήκευσης σκευών
i Ενεργειακή κλάση (ΕΕ 65/2014): A
i Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt
i ¯ÇËÄÑÊÍÎÈÊ½ÕtÇÖÀÌÈÑt½Õ
i Προαιρετικός

ÄÐÈÁ«ËËÍÌÊÀÈÀÑÅ«ËÄÈÀ
i Φωτισμός φούρνου
i Ανεμιστήρας ψύξης
i Νέο σύστημα εξαερισμού για χαμηλότερες θερμοκρασίες
στον πίνακα χειρισμού και στο εξωτερικό κρύσταλλο της
πόρτας
i Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας
i Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
i Πλαϊνά φούρνου με ράγες στήριξης
ÀÑÈÊ½ÕÄÉÍÎËÈÑt½Õ
i 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x εμαγιέ βαθύ ταψί 10lt, 1x σχάρα
i Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία
στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης
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Χαρακτηριστικά
i Εσωτερικό από γκρι εμαγιέ υψηλής αντοχής
i 7 τρόποι λειτουργίας: Πάνω & κάτω θέρμανση, Θερμός αέρας,
Κάτω θέρμανση, ThermoGrill, Γκριλ μεγάλo, Γκριλ μικρό,
Ξεπάγωμα
i Μεγάλο συρτάρι αποθήκευσης σκευών
i Ενεργειακή κλάση (ΕΕ 65/2014): A
i Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt
ÄÐÈÁ«ËËÍÌÊÀÈÀÑÅ«ËÄÈÀ
i Φωτισμός φούρνου
i Ηλεκτρονικό ρολόι με προγραμματισμό αρχής και τέλους
μαγειρέματος
i Ανεμιστήρας ψύξης
i Νέο σύστημα εξαερισμού για χαμηλότερες θερμοκρασίες
στον πίνακα χειρισμού και στο εξωτερικό κρύσταλλο της
πόρτας
i Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
i Πλαϊνά φούρνου με ράγες στήριξης
ÀÑÈÊ½ÕÄÉÍÎËÈÑt½Õ
i 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x εμαγιέ βαθύ ταψί 10lt, 1x σχάρα
i Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία
στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης

Χαρακτηριστικά
i Εσωτερικό από γκρι εμαγιέ υψηλής αντοχής
i 7 τρόποι λειτουργίας: Πάνω & κάτω θέρμανση, Θερμός
αέρας, Κάτω θέρμανση, ThermoGrill, Γκριλ μεγάλo, Γκριλ
μικρό, Ξεπάγωμα
i Μεγάλο συρτάρι αποθήκευσης σκευών
i Ενεργειακή κλάση (ΕΕ 65/2014): A
i Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt
ÄÐÈÁ«ËËÍÌÊÀÈÀÑÅ«ËÄÈÀ
i Φωτισμός φούρνου
i Ηλεκτρονικό ρολόι με προγραμματισμό αρχής και τέλους
μαγειρέματος
i Ανεμιστήρας ψύξης
i Νέο σύστημα εξαερισμού για χαμηλότερες θερμοκρασίες
στον πίνακα χειρισμού και στο εξωτερικό κρύσταλλο της
πόρτας
i Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
i Πλαϊνά φούρνου με ράγες στήριξης
ÀÑÈÊ½ÕÄÉÍÎËÈÑt½Õ
i 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x εμαγιέ βαθύ ταψί 10lt, 1x σχάρα
i Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία
στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης

Ελεύθερη κουζίνα με φούρνο αερίου

Ελεύθερη κουζίνα με ηλεκτρικό φούρνο

PACB112K20

PACB521K20

Λευκό

Λευκό

Σχεδιασμός
i Εμαγιέ βάση 4 εστιών αερίου
i Χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού
i Γυάλινο καπάκι προστασίας εστιών

Σχεδιασμός
i Εμαγιέ βάση 4 εστιών (3 αερίου + 1 ηλεκτρική)
i Χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού
i Γυάλινο καπάκι προστασίας εστιών

Χαρακτηριστικά
i Εσωτερικό από γκρι εμαγιέ υψηλής αντοχής
i Φούρνος αερίου με 2 τρόπους λειτουργίας: Συνδυασμός γκριλ/αερίου, Κάτω θέρμανση αερίου
i Ηλεκτρική ανάφλεξη φλόγας με το γύρισμα του διακόπτη
i Δέχεται φυσικό αέριο (20mbar)
i Περιλαμβάνονται μπέκ υγραερίου (28-30/37mbar)
i Μεγάλο συρτάρι αποθήκευσης σκευών
i Ενεργειακή κλάση (ΕΕ 65/2014): A
i Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 71lt
i Πλαϊνά φούρνου με ράγες στήριξης

Χαρακτηριστικά
i Εσωτερικό από γκρι εμαγιέ υψηλής αντοχής
i 7 τρόποι λειτουργίας: Πάνω & κάτω θέρμανση, Κάτω θέρμανση, Kυκλοφορία θερμού αέρα,
Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Γκριλ μικρής επιφάνειας,
Ξεπάγωμα
i Ηλεκτρική ανάφλεξη φλόγας με το γύρισμα του διακόπτη
i Δέχεται φυσικό αέριο (20mbar)
i Περιλαμβάνονται μπέκ υγραερίου (28-30/37mbar)
i Μεγάλο συρτάρι αποθήκευσης σκευών
i Ενεργειακή κλάση (ΕΕ 65/2014): A
i Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt
i Πλαϊνά φούρνου με ράγες στήριξης

ÄÐÈÁ«ËËÍÌÊÀÈÀÑÅ«ËÄÈÀ
i Θερμοηλεκτρική ασφάλεια διακοπής παροχής αερίου στον καυστήρα
i Φωτισμός φούρνου
ÀÑÈÊ½ÕÄÉÍÎËÈÑt½Õ
i 1x αλουμινένιο ταψί, 1x σχάρα, 1x ταψί γενικής χρήσης
i Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και
αποτροπή πτώσης

ÄÐÈÁ«ËËÍÌÊÀÈÀÑÅ«ËÄÈÀ
i Ανεμιστήρας ψύξης
i Νέο σύστημα εξαερισμού για χαμηλότερες θερμοκρασίες στον πίνακα χειρισμού και στο
εξωτερικό κρύσταλλο της πόρτας
i Θερμοηλεκτρική ασφάλεια διακοπής παροχής αερίου στον καυστήρα
i Φωτισμός φούρνου
ÀÑÈÊ½ÕÄÉÍÎËÈÑt½Õ
i 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x σχάρα, 1x ταψί γενικής χρήσης
i Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και
αποτροπή πτώσης
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Εντοιχιζόμενοι φούρνοι
P1HGC89751

P1HGC84651

P1HEC64256

Inox

Inox

Inox

Σχεδιασμός
i Νέος μοναδικός σχεδιασμός Glass Line
i Νέα χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού
i Απαλό κλείσιμο πόρτας SmoothStop
i Περιστροφικός κεντρικός βυθιζόμενος διακόπτης
i Φωτιζόμενη ψηφιακή οθόνη
i TouchControl Professional

Σχεδιασμός
i Νέος μοναδικός σχεδιασμός Glass Line
i Νέα χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού
i Απαλό κλείσιμο πόρτας SmoothStop
i Περιστροφικός κεντρικός βυθιζόμενος διακόπτης
i Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας, TouchControl Comfort

Σχεδιασμός
i Νέος μοναδικός σχεδιασμός Inox Metal Line
i Νέα χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού
i Βυθιζόμενοι διακόπτες
Χαρακτηριστικά
i Σύστημα βοηθητικού καθαρισμού HydroPure
i Πίσω αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια EcoClean
i Πόρτα με εσωτερική επιφάνεια από κρύσταλλο για εύκολο
καθαρισμό
i Νέο σύστημα εύκολης αφαίρεσης κρυστάλλων πόρτας
i Εσωτερική επιφάνεια φούρνου με αντικολλητικό εμαγιέ
υψηλής αντοχής
i Φούρνος με 8 τρόπους λειτουργίας: Κάτω θέρμανση, Πάνω
& κάτω θέρμανση, Γκριλ μεγάλo, Γκριλ μικρό, ThermoFlow
για ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, Pizza ThermoFlow,
ThermoGrill, Ξεπάγωμα
i Γκριλ με 3 επίπεδα ψησίματος
i Ενεργειακή κλάση (ΕΕ 65/2014): A
i Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt

Χαρακτηριστικά
i Πυρολυτικός αυτοκαθαρισμός
i Κρυστάλλινη εσωτερική πόρτα για ιδιαίτερα εύκολο
καθάρισμα
i Εσωτερική επιφάνεια φούρνου με αντικολλητικό εμαγιέ
υψηλής αντοχής
i Φούρνος με 12 τρόπους λειτουργίας: Κάτω θέρμανση, Πάνω
& κάτω θέρμανση, Γκριλ μεγάλo, Γκριλ μικρό, ThermoFlow
Eco, ThermoFlow για ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα,
Pizza ThermoFlow, ThermoGrill, Ξεπάγωμα, Eντατική
θέρμανση, Προθέρμανση, Διατήρηση θερμότητας
i Γκριλ με 3 επίπεδα ψησίματος
i Ενεργειακή κλάση (ΕΕ 65/2014): A
i Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 63lt

Χαρακτηριστικά
i Πίσω και πλευρικές αυτοκαθαριζόμενες επιφάνειες EcoClean
i Κρυστάλλινη εσωτερική πόρτα για ιδιαίτερα εύκολο
καθάρισμα
i Νέο σύστημα εύκολης αφαίρεσης κρυστάλλων πόρτας
i Εσωτερική επιφάνεια φούρνου με αντικολλητικό εμαγιέ
υψηλής αντοχής
i Πτυσσόμενο γκριλ για εύκολο καθαρισμό
i Φούρνος με 8 τρόπους λειτουργίας: Κάτω θέρμανση, Πάνω
& κάτω θέρμανση, Γκριλ μεγάλo, Γκριλ μικρό, ThermoFlow
Eco, ThermoFlow για ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα,
Pizza ThermoFlow, ThermoGrill
i Γκριλ με 3 επίπεδα ψησίματος
i Ενεργειακή κλάση (ΕΕ 65/2014): A+
i Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt

i ¯ÇËÄÑÊÍÎÈÊ½ÕtÇÖÀÌÈÑt½Õ
i Προαιρετικός

¯ÇËÄÑÊÍÎÈÊ½ÕtÇÖÀÌÈÑt½Õ
i Τηλεσκοπικός μηχανισμός 1 επιπέδου

ÄÐÈÁ«ËËÍÌÊÀÈÀÑÅ«ËÄÈÀ
i Ηλεκτρονικό βιβλίο 40 μεσογειακών συνταγών
i Ηλεκτρονικό ρολόι με προγραμματισμό αρχής και τέλους
ψησίματος
i Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
i Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας φούρνου
i Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας
i Ανεμιστήρας ψύξης
i Γρήγορη και αυτόματη προθέρμανση

ÄÐÈÁ«ËËÍÌÊÀÈÀÑÅ«ËÄÈÀ
i 10 αυτόματα προγράμματα μαγειρέματος
i Ηλεκτρονικό ρολόι με προγραμματισμό αρχής και τέλους
ψησίματος
i Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας φούρνου
i Ανεμιστήρας ψύξης
i Γρήγορη προθέρμανση

ÄÐÈÁ«ËËÍÌÊÀÈÀÑÅ«ËÄÈÀ
i Ηλεκτρονικό ρολόι με προγραμματισμό αρχής και τέλους
ψησίματος
i Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
i Ανεμιστήρας ψύξης
i Νέο σύστημα εξαερισμού για χαμηλότερες θερμοκρασίες
στον πίνακα χειρισμού και στο εξωτερικό κρύσταλλο της
πόρτας
i Γρήγορη και αυτόματη προθέρμανση

ÀÑÈÊ½ÕÄÉÍÎËÈÑt½Õ
i 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x εμαγιέ βαθύ ταψί 10lt, 1x σχάρα
i Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία
στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης

ÀÑÈÊ½ÕÄÉÍÎËÈÑt½Õ
i 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x εμαγιέ βαθύ ταψί 10lt, 1x σχάρα
i Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία
στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης

Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 595x595x548mm
i Εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 575-597x560x550mm

Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 595x595x548mm
i Εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 575-597x560x550mm

ÀÑÈÊ½ÕÄÉÍÎËÈÑt½Õ
i 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x εμαγιέ βαθύ ταψί 10lt, 1x σχάρα
i Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία
στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης
Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 595x595x548mm
i Εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 575-597x560-568x550mm
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i ¯ÇËÄÑÊÍÎÈÊ½ÕtÇÖÀÌÈÑt½Õ
i Προαιρετικός

Εντοιχιζόμενοι φούρνοι
P1HEC63151

P1HEC63121

P1HEC63056

Inox

Λευκό

Inox

Σχεδιασμός
i Νέος μοναδικός σχεδιασμός Inox Metal Line
i Νέα χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού
i Βυθιζόμενοι διακόπτες

Σχεδιασμός
i Νέος μοναδικός σχεδιασμός Metal Line
i Νέα χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού
i Βυθιζόμενοι διακόπτες

Σχεδιασμός
i Νέος μοναδικός σχεδιασμός Inox Metal Line
i Νέα χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού
i Βυθιζόμενοι διακόπτες

Χαρακτηριστικά
i Πόρτα με εσωτερική επιφάνεια από κρύσταλλο για εύκολο
καθαρισμό
i Νέο σύστημα εύκολης αφαίρεσης κρυστάλλων πόρτας
i Εσωτερική επιφάνεια φούρνου με αντικολλητικό εμαγιέ
υψηλής αντοχής
i Καταλυτική πίσω επιφάνεια
i Φούρνος με 5 τρόπους λειτουργίας: Κάτω θέρμανση,
Πάνω & κάτω θέρμανση, Γκριλ μεγάλo, ThermoFlow για
ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, ThermoGrill
i Γκριλ με 3 επίπεδα ψησίματος
i Ενεργειακή κλάση (ΕΕ 65/2014): A
i Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt

Χαρακτηριστικά
i Πόρτα με εσωτερική επιφάνεια από κρύσταλλο για εύκολο
καθαρισμό
i Νέο σύστημα εύκολης αφαίρεσης κρυστάλλων πόρτας
i Εσωτερική επιφάνεια φούρνου με αντικολλητικό εμαγιέ
υψηλής αντοχής
i Καταλυτική πίσω επιφάνεια
i Φούρνος με 5 τρόπους λειτουργίας: Κάτω θέρμανση,
Πάνω & κάτω θέρμανση, Γκριλ μεγάλo, ThermoFlow για
ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, ThermoGrill
i Γκριλ με 3 επίπεδα ψησίματος
i Ενεργειακή κλάση (ΕΕ 65/2014): A
i Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt

Χαρακτηριστικά
i Εσωτερική επιφάνεια φούρνου με αντικολλητικό εμαγιέ
υψηλής αντοχής
i Σύστημα βοηθητικού καθαρισμού HydroPure
i Πίσω αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια EcoClean
i Φούρνος με 5 τρόπους λειτουργίας: Κάτω θέρμανση,
Πάνω & κάτω θέρμανση, Γκριλ μεγάλo, ThermoFlow για
ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, ThermoGrill
i Γκριλ με 3 επίπεδα ψησίματος
i Ενεργειακή κλάση (ΕΕ 65/2014): A
i Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt

i ¯ÇËÄÑÊÍÎÈÊ½ÕtÇÖÀÌÈÑt½Õ
i Προαιρετικός

i ¯ÇËÄÑÊÍÎÈÊ½ÕtÇÖÀÌÈÑt½Õ
i Προαιρετικός

ÄÐÈÁ«ËËÍÌÊÀÈÀÑÅ«ËÄÈÀ
i Λειτουργία χρονοδιακόπτη (timer)
i Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
i Ανεμιστήρας ψύξης
i Νέο σύστημα εξαερισμού για χαμηλότερες θερμοκρασίες
στον πίνακα χειρισμού και στο εξωτερικό κρύσταλλο της
πόρτας
i Γρήγορη και αυτόματη προθέρμανση

ÄÐÈÁ«ËËÍÌÊÀÈÀÑÅ«ËÄÈÀ
i Λειτουργία χρονοδιακόπτη (timer)
i Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
i Ανεμιστήρας ψύξης
i Νέο σύστημα εξαερισμού για χαμηλότερες θερμοκρασίες
στον πίνακα χειρισμού και στο εξωτερικό κρύσταλλο της
πόρτας
i Γρήγορη και αυτόματη προθέρμανση

ÀÑÈÊ½ÕÄÉÍÎËÈÑt½Õ
i 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x εμαγιέ βαθύ ταψί 10lt, 1x σχάρα
i Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία
στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης

ÀÑÈÊ½ÕÄÉÍÎËÈÑt½Õ
i 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x εμαγιέ βαθύ ταψί 10lt, 1x σχάρα
i Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία
στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης

Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 595x595x548mm
i Εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 575-597x560x550mm

Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 595x595x548mm
i Εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 575-597x560x550mm

i ¯ÇËÄÑÊÍÎÈÊ½ÕtÇÖÀÌÈÑt½Õ
i Προαιρετικός
ÄÐÈÁ«ËËÍÌÊÀÈÀÑÅ«ËÄÈÀ
i Ανεμιστήρας ψύξης
i Νέο σύστημα εξαερισμού για χαμηλότερες θερμοκρασίες
στον πίνακα χειρισμού και στο εξωτερικό κρύσταλλο της
πόρτας
i Γρήγορη προθέρμανση
ÀÑÈÊ½ÕÄÉÍÎËÈÑt½Õ
i 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x σχάρα
i Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία
στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης
Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 595x595x548mm
i Εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 575-597x560x550mm
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Εντοιχιζόμενες κουζίνες
P1HGB84651

P1HEB64256

P1HEB63151

Inox

Inox

Inox

Σχεδιασμός
i Νέος μοναδικός σχεδιασμός Glass Line
i Νέα χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού
i Απαλό κλείσιμο πόρτας SmoothStop
i Βυθιζόμενοι διακόπτες
i Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας, TouchControl Comfort

Σχεδιασμός
i Νέος μοναδικός σχεδιασμός Inox Metal Line
i Νέα χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού
i Βυθιζόμενοι διακόπτες

Σχεδιασμός
i Νέος μοναδικός σχεδιασμός Inox Metal Line
i Νέα χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού
i Βυθιζόμενοι διακόπτες

Χαρακτηριστικά
i Σύστημα βοηθητικού καθαρισμού HydroPure
i Πίσω αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια EcoClean
i Πόρτα με εσωτερική επιφάνεια από κρύσταλλο για εύκολο
καθαρισμό
i Νέο σύστημα εύκολης αφαίρεσης κρυστάλλων πόρτας
i Εσωτερική επιφάνεια φούρνου με αντικολλητικό εμαγιέ
υψηλής αντοχής
i Φούρνος με 8 τρόπους λειτουργίας: Κάτω θέρμανση, Πάνω
& κάτω θέρμανση, Γκριλ μεγάλo, Γκριλ μικρό, ThermoFlow
για ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, Pizza ThermoFlow,
ThermoGrill, Ξεπάγωμα
i Γκριλ με 3 επίπεδα ψησίματος
i Ενεργειακή κλάση (ΕΕ 65/2014): A
i Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt

Χαρακτηριστικά
i Πόρτα με εσωτερική επιφάνεια από κρύσταλλο για εύκολο
καθαρισμό
i Νέο σύστημα εύκολης αφαίρεσης κρυστάλλων πόρτας
i Εσωτερική επιφάνεια φούρνου με αντικολλητικό εμαγιέ
υψηλής αντοχής
i Καταλυτική πίσω επιφάνεια
i Φούρνος με 5 τρόπους λειτουργίας: Κάτω θέρμανση,
Πάνω & κάτω θέρμανση, Γκριλ μεγάλo, ThermoFlow για
ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, ThermoGrill
i Γκριλ με 3 επίπεδα ψησίματος
i Ενεργειακή κλάση (ΕΕ 65/2014): A
i Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt

Χαρακτηριστικά
i Πίσω και πλευρικές αυτοκαθαριζόμενες επιφάνειες EcoClean
i Κρυστάλλινη εσωτερική πόρτα για ιδιαίτερα εύκολο
καθάρισμα
i Νέο σύστημα εύκολης αφαίρεσης κρυστάλλων πόρτας
i Εσωτερική επιφάνεια φούρνου με αντικολλητικό εμαγιέ
υψηλής αντοχής
i Πτυσσόμενο γκριλ για εύκολο καθαρισμό
i Φούρνος με 8 τρόπους λειτουργίας: Κάτω θέρμανση, Πάνω
& κάτω θέρμανση, Γκριλ μεγάλo, Γκριλ μικρό, ThermoFlow
Eco, ThermoFlow για ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα,
Pizza ThermoFlow, ThermoGrill
i Γκριλ με 3 επίπεδα ψησίματος
i Ενεργειακή κλάση (ΕΕ 65/2014): A+
i Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt
¯ÇËÄÑÊÍÎÈÊ½ÕtÇÖÀÌÈÑt½Õ
i Τηλεσκοπικός μηχανισμός 1 επιπέδου
ÄÐÈÁ«ËËÍÌÊÀÈÀÑÅ«ËÄÈÀ
i 10 αυτόματα προγράμματα μαγειρέματος
i Ηλεκτρονικό ρολόι με προγραμματισμό αρχής και τέλους
ψησίματος
i Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας φούρνου
i Γρήγορη προθέρμανση
ÀÑÈÊ½ÕÄÉÍÎËÈÑt½Õ
i 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x εμαγιέ βαθύ ταψί 10lt, 1x σχάρα
i Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία
στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης
Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 595x595x548mm
i Εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 600x560x550mm
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i ¯ÇËÄÑÊÍÎÈÊ½ÕtÇÖÀÌÈÑt½Õ
i Προαιρετικός
ÄÐÈÁ«ËËÍÌÊÀÈÀÑÅ«ËÄÈÀ
i Ηλεκτρονικό ρολόι με προγραμματισμό αρχής και τέλους
ψησίματος
i Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
i Γρήγορη και αυτόματη προθέρμανση
ÀÑÈÊ½ÕÄÉÍÎËÈÑt½Õ
i 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x εμαγιέ βαθύ ταψί 10lt, 1x σχάρα
i Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία
στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης
Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 595x595x548mm
i Εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 600x560x550mm

i ¯ÇËÄÑÊÍÎÈÊ½ÕtÇÖÀÌÈÑt½Õ
i Προαιρετικός
ÄÐÈÁ«ËËÍÌÊÀÈÀÑÅ«ËÄÈÀ
i Λειτουργία χρονοδιακόπτη (timer)
i Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
i Γρήγορη και αυτόματη προθέρμανση
ÀÑÈÊ½ÕÄÉÍÎËÈÑt½Õ
i 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x εμαγιέ βαθύ ταψί 10lt, 1x σχάρα
i Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία
στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης
Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 595x595x548mm
i Εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 600x560x550mm

Εντοιχιζόμενες κουζίνες
P1HEB63121

P1HEB63161

P1HEB63056

Λευκό

Μαύρο

Inox

Σχεδιασμός
i Νέος μοναδικός σχεδιασμός Metal Line
i Νέα χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού
i Βυθιζόμενοι διακόπτες

Σχεδιασμός
i Νέος μοναδικός σχεδιασμός Metal Line
i Νέα χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού
i Βυθιζόμενοι διακόπτες

Σχεδιασμός
i Νέος μοναδικός σχεδιασμός Inox Metal Line
i Νέα χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού
i Βυθιζόμενοι διακόπτες

Χαρακτηριστικά
i Πόρτα με εσωτερική επιφάνεια από κρύσταλλο για εύκολο
καθαρισμό
i Νέο σύστημα εύκολης αφαίρεσης κρυστάλλων πόρτας
i Εσωτερική επιφάνεια φούρνου με αντικολλητικό εμαγιέ
υψηλής αντοχής
i Καταλυτική πίσω επιφάνεια
i Φούρνος με 5 τρόπους λειτουργίας: Κάτω θέρμανση,
Πάνω & κάτω θέρμανση, Γκριλ μεγάλo, ThermoFlow για
ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, ThermoGrill
i Γκριλ με 3 επίπεδα ψησίματος
i Ενεργειακή κλάση (ΕΕ 65/2014): A
i Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt

Χαρακτηριστικά
i Πόρτα με εσωτερική επιφάνεια από κρύσταλλο για εύκολο
καθαρισμό
i Νέο σύστημα εύκολης αφαίρεσης κρυστάλλων πόρτας
i Εσωτερική επιφάνεια φούρνου με αντικολλητικό εμαγιέ
υψηλής αντοχής
i Καταλυτική πίσω επιφάνεια
i Φούρνος με 5 τρόπους λειτουργίας: Κάτω θέρμανση,
Πάνω & κάτω θέρμανση, Γκριλ μεγάλo, ThermoFlow για
ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, ThermoGrill
i Γκριλ με 3 επίπεδα ψησίματος
i Ενεργειακή κλάση (ΕΕ 65/2014): A
i Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt

Χαρακτηριστικά
i Εσωτερική επιφάνεια φούρνου με αντικολλητικό εμαγιέ
υψηλής αντοχής
i Σύστημα βοηθητικού καθαρισμού HydroPure
i Πίσω αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια EcoClean
i Φούρνος με 5 τρόπους λειτουργίας: Κάτω θέρμανση,
Πάνω & κάτω θέρμανση, Γκριλ μεγάλo, ThermoFlow για
ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, ThermoGrill
i Γκριλ με 3 επίπεδα ψησίματος
i Ενεργειακή κλάση (ΕΕ 65/2014): A
i Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt

i ¯ÇËÄÑÊÍÎÈÊ½ÕtÇÖÀÌÈÑt½Õ
i Προαιρετικός

i ¯ÇËÄÑÊÍÎÈÊ½ÕtÇÖÀÌÈÑt½Õ
i Προαιρετικός

ÄÐÈÁ«ËËÍÌÊÀÈÀÑÅ«ËÄÈÀ
i Λειτουργία χρονοδιακόπτη (timer)
i Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
i Ανεμιστήρας ψύξης
i Νέο σύστημα εξαερισμού για χαμηλότερες θερμοκρασίες
στον πίνακα χειρισμού και στο εξωτερικό κρύσταλλο της
πόρτας
i Γρήγορη και αυτόματη προθέρμανση

ÄÐÈÁ«ËËÍÌÊÀÈÀÑÅ«ËÄÈÀ
i Λειτουργία χρονοδιακόπτη (timer)
i Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
i Ανεμιστήρας ψύξης
i Νέο σύστημα εξαερισμού για χαμηλότερες θερμοκρασίες
στον πίνακα χειρισμού και στο εξωτερικό κρύσταλλο της
πόρτας
i Γρήγορη και αυτόματη προθέρμανση

ÀÑÈÊ½ÕÄÉÍÎËÈÑt½Õ
i 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x εμαγιέ βαθύ ταψί 10lt, 1x σχάρα
i Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία
στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης

ÀÑÈÊ½ÕÄÉÍÎËÈÑt½Õ
i 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x εμαγιέ βαθύ ταψί 10lt, 1x σχάρα
i Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία
στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης

Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 595x595x548mm
i Εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 600x560x550mm

Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 595x595x548mm
i Εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 600x560x550mm

i ¯ÇËÄÑÊÍÎÈÊ½ÕtÇÖÀÌÈÑt½Õ
i Προαιρετικός
ÄÐÈÁ«ËËÍÌÊÀÈÀÑÅ«ËÄÈÀ
i Ανεμιστήρας ψύξης
i Νέο σύστημα εξαερισμού για χαμηλότερες θερμοκρασίες
στον πίνακα χειρισμού και στο εξωτερικό κρύσταλλο της
πόρτας
i Γρήγορη προθέρμανση
ÀÑÈÊ½ÕÄÉÍÎËÈÑt½Õ
i 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x σχάρα
i Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία
στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης
Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 595x595x548mm
i Εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 600x560x550mm
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Εξαρτήματα
P338352

P338250

P333073

i Τριπλός τηλεσκοπικός μηχανισμός που σας επιτρέπει να
τραβήξετε προς τα έξω ταψιά, σχάρες ή το βαθύ ταψί, σε τρία
επίπεδα
i Προστασία ανατροπής, αφού ο μηχανισμός είναι γερά
στερεωμένος στο πίσω μέρος του φούρνου

i Διπλός τηλεσκοπικός μηχανισμός που σας επιτρέπει να
τραβήξετε προς τα έξω ταψιά, σχάρες ή το βαθύ ταψί, σε δύο
επίπεδα
i Προστασία ανατροπής, αφού ο μηχανισμός είναι γερά
στερεωμένος στο πίσω μέρος του φούρνου

i Βαθύ ταψί χωρητικότητας 10lt, που μπορεί να χωρέσει
μεγάλα κομμάτια κρέατος και παραδοσιακές ελληνικές
συνταγές, όπως μουσακά και παστίτσιο

P333001

P120200

P120600

i Καπάκι για αργό ψήσιμο στο έξτρα βαθύ ταψί
i Ο φούρνος παραμένει καθαρός

i Καπάκι προστασίας εστιών

i Καπάκι προστασίας εστιών
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Εντοιχιζόμενοι φούρνοι μικροκυμάτων
P1MCB85GL5

P1MCB2405B

Μαύρο

Inox

¯¿ÎÍÕÅÍ¿ÐÌÍ××ÑÒ»tÀÒÀÓºÐtÀÌÑÇÕ
i 5 βαθμίδες ισχύος μικροκυμάτων: 900W, 600W, 360W, 180W, 90W
i Λειτουργία γκριλ ισχύος 1200 W
i Λειτουργία μικροκυμάτων και γκριλ ξεχωριστά ή σε συνδυασμό
i 8 αυτόματα προγράμματα

¯¿ÎÍÕÅÍ¿ÐÌÍ××ÑÒ»tÀÒÀÓºÐtÀÌÑÇÕ
i 5 βαθμίδες ισχύος μικροκυμάτων: 800W, 600W, 360W, 180W, 90W
i Λειτουργία γκριλ ισχύος 1000W
i Λειτουργία μικροκυμάτων και γκριλ ξεχωριστά ή σε συνδυασμό
i 8 αυτόματα προγράμματα

ÄÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Χωρητικότητα φούρνου 25lt
i Εσωτερικό φούρνου από ανοξείδωτο χάλυβα
i Περιστροφικός κεντρικός βυθιζόμενος διακόπτης
i Οθόνη LED ψηφιακών ενδείξεων
i Προγραμματιστής λήξης ψησίματος (99min)
i Κρυστάλλινος περιστρεφόμενος δίσκος 31,5cm
i Άνοιγμα της πόρτας με πλήκτρο
i Φωτισμός φούρνου
i Λειτουργία μνήμης μίας θέσης
i Συνολική ισχύς: 1,45kW
i Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα: 130cm

ÄÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Χωρητικότητα 17lt
i Εσωτερικό φούρνου από ανοξείδωτο χάλυβα
i Περιστροφικός κεντρικός βυθιζόμενος διακόπτης
i Οθόνη LED ψηφιακών ενδείξεων
i Προγραμματιστής λήξης ψησίματος (99min)
i Κρυστάλλινος περιστρεφόμενος δίσκος 24,5cm
i Άνοιγμα της πόρτας με πλήκτρο
i Φωτισμός φούρνου
i Λειτουργία μνήμης 1 θέσης
i Συμπεριλαμβάνεται πλαίσιο εντοιχισμού για άνοιγμα 60cm
i Συνολική ισχύς: 1,27kW
i Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα: 130cm

Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 382x594x319mm
i Εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 380x560x550mm

Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 280x453x320mm
i Εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 362x560x300mm
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ΕΣΤΙΕΣ PITSOS
Χαρακτηριστικά εστιών Pitsos

Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας

Xειρισμός με πλήκτρα αφής

Ακόμη κι αν σβήσετε την εστία, το υπόλοιπο της
θερμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνεχιστεί
το μαγείρεμα (Η) ή για να διατηρήσετε το φαγητό ζεστό
μέχρι το σερβίρισμα (h). Με την ένδειξη υπολοίπου
θερμότητας αναγνωρίζετε ποια ζώνη μαγειρέματος είναι
ακόμα ζεστή με μία μόνο ματιά για μεγαλύτερη ασφάλεια
και εξοικονόμηση ενέργειας.

Στις νέες εντοιχιζόμενες εστίες Pitsos, η επιλογή της
εστίας και της θερμοκρασίας γίνεται με ένα άγγιγμα.
Εύκολα, απλά και γρήγορα. Το χειριστήριο αφής
EasyTouch επιτρέπει την αυξομείωση της θερμοκρασίας
για την εστία που επιλέξατε. Ο χειρισμός MultiTouch
επιτρέπει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας για κάθε εστία
ξεχωριστά, ενώ επιπλέον σας προσφέρει:
iÅÉÓÎØÑÇ½ÁÏÑÎÇÑÁttÁÓÉÒtÎÀÓÎØ×Ñ¾ÍÎØtÁÇÅÉÑ»tÁÓÎÖ
για κάθε εστία, ώστε να απενεργοποιείται αυτόματα
όποτε εσείς το επιλέξετε.
iÅÉÓÎØÑÇ½Á ÅÉÄÎÏÎ½ÈÒÈÖ  ÐÒÓÅ »ÍÁÖ ×ÁÑÁËÓÈÑÉÒÓÉË¾Ö
ήχος να ακούγεται κατά την έναρξη και τη λήξη του
προγραμματισμένου χρόνου μαγειρέματος.
i§¾ÍÉtÎËÌÅ½ÄÕtÁ
iØÓ¾tÁÓÈÁÏÅÍÅÑÇÎÏÎ½ÈÒÈÓÈÖÅÒÓ½ÁÖÒÓÈÍÏÅÑ½ÏÓÕÒÈ
που την ξεχάσετε ενεργοποιημένη.
iÉÁË¾ÏÓÈÖÏÑÎÒÓÁÒ½ÁÖÒËÎØÏ½ÒtÁÓÎÖ
iÅÉÓÎØÑÇ½Á3FTUBSU

Επαγωγή
Με τις επαγωγικές εστίες Pitsos απολαμβάνετε
την ταχύτητα μαγειρέματος μιας εστίας αερίου
και ταυτόχρονα μέγιστη ασφάλεια και οικονομία.
Οι νέες εστίες χρησιμοποιούν ηλεκτρομαγνητισμό για
να παράξουν θερμότητα μόνο εκεί όπου τη χρειάζεστε
πραγματικά: στη βάση των μαγειρικών σκευών.
Η θερμότητα παράγεται στιγμιαία και αντίστοιχα
εξαφανίζεται ταχύτατα μόλις σβήσετε τις εστίες.
Με το νέο χειριστήριο EasyTouch, μπορείτε επίσης να
ρυθμίσετε τη θερμοκρασία των ζωνών μαγειρέματος
πολύ γρήγορα και με ακρίβεια.

Διακόπτης προστασίας σκουπίσματος
Ο χειρισμός της συσκευής δεν είναι διαθέσιμος για
35 δευτερόλεπτα, διάστημα κατά το οποίο μπορείτε να
καθαρίσετε τις εστίες σε περίπτωση που έχουν λερωθεί
από υγρά ή τρόφιμα.

Λειτουργία Restart

Εστία καφέ

Με τη λειτουργία Restart οι ρυθμίσεις που έχετε κάνει
παραμένουν αποθηκευμένες για 4 δευτερόλεπτα
μετά την απενεργοποίηση της εστίας. Με αυτόν τον
τρόπο, ακόμη κι αν σβήσετε την εστία και θελήσετε
να την ενεργοποιήσετε ξανά μέσα στο χρόνο αυτό, οι
προηγούμενες ρυθμίσεις επανέρχονται αυτόματα.

Εστία καφέ 8cm, για ψήσιμο ελληνικού καφέ, ζέσταμα
νερού και άλλες παρασκευές σε μικρά σκεύη.

*Τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται εδώ δεν διατίθενται σε όλα τα μοντέλα.
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Επαγωγική αυτόνομη εστία 60cm Αυτόνομες εστίες 60cm
CIE651T17

CRD645M06

CRD645M16

Ιnοχ

Ιnοχ

Ιnοχ

¯ÄÖÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Κεραμικές εστίες ταχείας θέρμανσης χωρίς πλαίσιο
i Νέο χειριστήριο ελέγχου EasyTouch
i Ψηφιακές ενδείξεις
i Πλήρως ηλεκτρονικός έλεγχος με 17 βαθμίδες ισχύος
i 4 επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος:
- 1 x 145 mm, 1,4 kW (μέγιστη ισχύς 2,2ΚW)
- 1 x 180 mm, 1,8 kW (μέγιστη ισχύς 3,1kW)
- 1 x  145mm, 1,4 kW (μέγιστη ισχύς 2,2kW)
- 1 x  180mm, 1,8 kW (μέγιστη ισχύς 3,1kW)
i Λειτουργία PowerBoost για όλες τις ζώνες

¯ÄÖÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Μοντέρνο inox περιμετρικό πλαίσιο
i Νέο χειριστήριο ελέγχου MultiTouch
i Πλήρως ηλεκτρονικός έλεγχος με 17 βαθμίδες ισχύος
i Ψηφιακές ενδείξεις
i 4 ζώνες μαγειρέματος High Speed, στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται 2 διπλές ζώνες μαγειρέματος:
- Μπροστά αριστερά: 1,2kW - 145mm
- Πίσω αριστερά: 2,2kW, 0,75kW - 210mm, 120mm
- Πίσω δεξιά: 1,2kW - 145mm
- Μπροστά δεξιά: 1,7kW, 0,4kW - 180mm, 80mm (ζώνη καφέ)

¯ÄÖÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Μοντέρνο inox περιμετρικό πλαίσιο
i Νέο χειριστήριο ελέγχου MultiTouch
i Πλήρως ηλεκτρονικός έλεγχος με 17 βαθμίδες ισχύος
i Ψηφιακές ενδείξεις
i 3 ζώνες ταχείας θέρμανσης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται
2 διπλές ζώνες μαγειρέματος:
- Πίσω αριστερά: 2kW, 2,7kW - 275mm, 210mm
- Πίσω δεξιά: 1,2kW - 145mm
- Μπροστά δεξιά: 2kW, 0,8kW - 180mm, 120mm

ÄÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Λειτουργία QuickStart
i Λειτουργία Restart
i Timer με λειτουργία απενεργοποίησης για όλες τις ζώνες
i Λειτουργία Alarm με ρυθμιζόμενη διάρκεια προειδοποίησης
i 2 βαθμίδες ένδειξης υπολοίπου θερμότητας για κάθε ζώνη
(H/h)
i Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
i Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας
i Συνολικό φορτίο 4600W

ÄÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Λειτουργία Restart
i Λειτουργία προστασίας σκουπίσματος
i Timer με λειτουργία απενεργοποίησης για όλες τις ζώνες
i Λειτουργία Alarm με ρυθμιζόμενη διάρκεια προειδοποίησης
i 2 βαθμίδες ένδειξης υπολοίπου θερμότητας για κάθε ζώνη
(H/h)
i Διεύρυνση ζώνης μέσω πλήκτρου αφής
i Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
i Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας
i Συνολικό φορτίο: 6300W

i Διαστάσεις
i Συσκευής (ΠxΒ): 592x522mm
i Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 51x560-560x490-500mm
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Διαστάσεις
i Συσκευής (ΠxΒ): 583x513mm
i Εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 43x560x490-500mm

ÄÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Λειτουργία Restart
i Λειτουργία προστασίας σκουπίσματος
i Timer με λειτουργία απενεργοποίησης για όλες τις ζώνες
i Λειτουργία Alarm με ρυθμιζόμενη διάρκεια προειδοποίησης
i 2 βαθμίδες ένδειξης υπολοίπου θερμότητας για κάθε ζώνη
(H/h)
i Διεύρυνση ζώνης μέσω πλήκτρου αφής
i Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
i Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας
i Συνολικό φορτίο 5700W
i Διαστάσεις
i Συσκευής (ΠxΒ): 583x513mm
i Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 43x560-560x490-500mm

Αυτόνομες εστίες 60cm

Αυτόνομη εστία αερίου

CRS645T06

CRS611S06

CGE645G02G

Ιnοχ

Inox

Inox

¯ÄÖÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Μοντέρνο inox περιμετρικό πλαίσιο
i Νέο χειριστήριο ελέγχου EasyTouch
i Πλήρως ηλεκτρονικός έλεγχος με 17 βαθμίδες ισχύος
i Ψηφιακές ενδείξεις
i 4 ζώνες μαγειρέματος High Speed, στις οποίες
συμπεριλαμβάνεται 1 διπλή ζώνη μαγειρέματος:
- Μπροστά αριστερά: 1,2kW - 145mm
- Πίσω αριστερά: 2,2kW - 210mm
- Πίσω δεξιά: 1,2kW - 45mm
- Μπροστά δεξιά: 0,4 kW, 1,7kW - 180mm, 80mm (ζώνη καφέ)

¯ÄÖÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Κεραμικές εστίες χωρίς περιμετρικό πλαίσιο
i Νέο χειριστήριο ελέγχου EasyTouch
i Πλήρως ηλεκτρονικός έλεγχος με 17 βαθμίδες ισχύος
i Ψηφιακές ενδείξεις
i 4 ζώνες μαγειρέματος High Speed, συμπεριλαμβάνοντας 1
διπλή ζώνη μαγειρέματος:
- Μπροστά αριστερά: 1,2kW - 45mm
- Πίσω αριστερά: 2,2kW - 210mm
- Πίσω δεξιά: 1,2kW - 145mm
- Μπροστά δεξιά: 0,4 kW, 1,7kW - 180mm, 80mm (ζώνη καφέ)

¯ÄÖÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i 4 καυστήρες αερίου:
- Μπροστά αριστερά: Καυστήρας κανονικής απόδοσης 1,75ΚW
- Πίσω αριστερά: Καυστήρας κανονικής απόδοσης 1,75kW
- Πίσω δεξιά: Kαυστήρας υψηλής ταχύτητας 3kW
- Μπροστά δεξιά: Καυστήρας οικονομικής λειτουργίας 1kW
i Συνολική ισχύς αερίου 7,5kW
i Δέχεται φυσικό αέριο (20mbar)
i Περιλαμβάνονται μπέκ υγραερίου (28-30/37mbar)
i Ηλεκτρική ανάφλεξη φλόγας με το γύρισμα του διακόπτη

ÄÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Λειτουργία Restart
i Timer με λειτουργία απενεργοποίησης για όλες τις ζώνες
i Λειτουργία Alarm με ρυθμιζόμενη διάρκεια προειδοποίησης
i 2 βαθμίδες ένδειξης υπολοίπου θερμότητας για κάθε ζώνη
(H/h)
i Διεύρυνση ζώνης μέσω πλήκτρου αφής
i Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
i Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας
i Συνολικό φορτίο: 6300W

ÄÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Λειτουργία Restart
i 2 βαθμίδες ένδειξης υπολοίπου θερμότητας για κάθε ζώνη
(H/h)
i Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
i Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας
i Συνολικό φορτίο: 6300W

Διαστάσεις
i Συσκευής (ΠxΒ): 583x513mm
i Εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 43x560x490-500mm

ÄÐÈÁ«ËËÍÌÊÀÈÀÑÅ«ËÄÈÀ
i Θερμοηλεκτρική ασφάλεια διακοπής παροχής αερίου στον
καυστήρα
Διαστάσεις
i Συσκευής (ΠxΒ): 582x520 mm
i Εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 45x560x480-492mm

Διαστάσεις
i Συσκευής (ΠxΒ): 592x522 mm
i Εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 39x560x490-500mm
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Βάσεις εστιών
BRD645G06

BRS645G06

Inox

Inox

¯ÄÖÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Μοντέρνο inox περιμετρικό πλαίσιο
i 4 ζώνες μαγειρέματος High Speed, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 2 διπλές ζώνες
μαγειρέματος:
- Μπροστά αριστερά: 1,2kW - 145mm
- Πίσω αριστερά: 0,75kW, 2,2kW - 210mm, 120mm
- Πίσω δεξιά: 1,2kW - 145mm
- Μπροστά δεξιά: 1,7kW, 0,4kW - 180mm, 80mm (ζώνη καφέ)

¯ÄÖÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Μοντέρνο inox περιμετρικό πλαίσιο
i 4 ζώνες μαγειρέματος High Speed, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται 1 διπλή ζώνη μαγειρέματος:
- Μπροστά αριστερά: 1,2kW - 145mm
- Πίσω αριστερά: 2,2kW - 210mm
- Πίσω δεξιά: 1,2kW - 145mm
- Μπροστά δεξιά: 0,4 kW, 1,7kW - 180mm, 80mm (ζώνη καφέ)

ÄÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας
i Διεύρυνση ζώνης μέσω διακόπτη της κουζίνας
i Συνολικό φορτίο: 6300W
Διαστάσεις
i Συσκευής (ΠxΒ): 583x513mm
i Εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 43x560x490-500mm
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ÄÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας
i Διεύρυνση ζώνης μέσω διακόπτη της κουζίνας
i Συνολικό φορτίο: 6300W
Διαστάσεις
i Συσκευής (ΠxΒ): 583x513mm
i Εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 43x560x490-500mm

Βάση εστιών
B8624X
Inox

¯ÄÖÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Μπροστά αριστερά: 1,5kW - 180mm
- Πίσω αριστερά: 1kW - 145mm
- Πίσω δεξιά: 2kW - 180mm
- Μπροστά δεξιά: 1,5kW - 145mm
ÄÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Συνολικό φορτίο: 6000W
Διαστάσεις
i Συσκευής (ΠxΒ): 580x510mm
i Εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 40x560x490mm
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ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ PITSOS
Χαρακτηριστικά των απορροφητήρων Pitsos





   







Νέα ενεργειακή ετικέτα

Φίλτρο ενεργού άνθρακα

Σύμφωνα με τη νέα ετικέτα ενέργειας,
όλοι οι απορροφητήρες υπάγονται σε
ενεργειακές κλάσεις, με την κλάση Α+ να
σηματοδοτεί τις ενεργειακά αποδοτικότερες
συσκευές. Στη νέα ενεργειακή ετικέτα
μπορούμε να διακρίνουμε με μια ματιά
την ετήσια κατανάλωση ενέργειας του
απορροφητήρα, τη ρευστοδυναμική του
απόδοση, την απόδοση φωτισμού, την
απόδοση κατακράτησης λίπους και τη
στάθμη θορύβου.

Το φίλτρο ενεργού άνθρακα, που τοποθετείται
προαιρετικά στους απορροφητήρες Pitsos, παγιδεύει
στους χιλιάδες μικροπόρους του τις οσμές που
δημιουργούνται κατά το μαγείρεμα, διατηρώντας τον
αέρα της κουζίνας πάντα καθαρό.

Μεταλλικό φίλτρο λίπους
Το μεταλλικό φίλτρο μπορεί να καθαριστεί στο πλυντήριο
πιάτων και να χρησιμοποιηθεί ξανά και ξανά. Σε αντίθεση
με τα μάλλινα φίλτρα, δεν χρειάζεται αντικατάσταση και
διαρκεί για πολύ περισσότερο.

Υπολογισμός της ιδανικής δυνατότητας
απορρόφησης
Έρευνες που πραγματοποιήσαμε σχετικά με την
καθαρότητα του αέρα, έδειξαν ότι είναι απαραίτητο ο
απορροφητήρας να ανανεώνει τον αέρα 6 με 12 φορές.
Για παράδειγμα, εάν ένας απορροφητήρας λειτουργεί σε
κουζίνα 15m2 και ύψους 2,7m, χρειάζεται να ανανεώνει
6 με 12 φορές όγκο 40,5m3 (15x2,7) αέρα την ώρα. Σε
αυτήν την περίπτωση, και για τη συγκεκριμένη κουζίνα, θα
ήταν ιδανικός ένας απορροφητήρας με μέγιστη δυνατότητα
απορρόφησης περίπου 486m3/h (40,5x12).

EcoMotor

Χαμηλά επίπεδα θορύβου

Ο νέος, σχεδόν αθόρυβος και πολύ οικονομικός
κινητήρας EcoMotor χρησιμοποιεί μόνιμους μαγνήτες και
όχι ψήκτρες (καρβουνάκια). Η μαγνητική τεχνολογία έχει
ως αποτέλεσμα μηδενικές τριβές, λιγότερη φθορά του
κινητήρα, λιγότερο θόρυβο και χαμηλότερη κατανάλωση
ενέργειας.

Οι απορροφητήρες Pitsos είναι οι πιο αθόρυβοι της
αγοράς, χάρη σε ένα νέο συνθετικό ηχομονωτικό υλικό,
το οποίο καλύπτει τους ανεμιστήρες και απορροφά τις
δονήσεις που δημιουργούν θόρυβο.

Ανακύκλωση αέρα

Σύστημα εύκολης τοποθέτησης

Η λειτουργία ανακύκλωσης αέρα ενδείκνυται για κατοικίες
με αναποτελεσματικό ή ανύπαρκτο εξαερισμό. Κατά τη
λειτουργία της ανακύκλωσης, ο αέρας απορροφάται και
εισέρχεται εκ νέου στην κουζίνα, απαλλαγμένος από
λίπη και οσμές.

H Pitsos ενσωματώνει στους νέους απορροφητήρες ένα
καινοτόμο σύστημα εύκολης τοποθέτησης, καθιστώντας
τη διαδικασία τοποθέτησης πιο άνετη και πιο απλή από
ποτέ. Χάρη στις εξωτερικές βίδες, η ρύθμιση του ύψους
τοποθέτησης της συσκευής γίνεται απλά, γρήγορα και
αποτελεσματικά.

*Τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται εδώ δεν διατίθενται σε όλα τα μοντέλα.
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Απορροφητήρες τζάκι 90cm
4MED90G

3MEB90V

Ιnοχ

Ιnοχ

¯ÄÖÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
i Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591  150mm: μέγιστη
βαθμίδα κανονικής λειτουργίας 480m3/h, εντατική 890m3/h
i Επίπεδα θορύβου min/max κανονική λειτουργία: 46/55dB*
i Μοτέρ EcoMotor τεχνολογίας BLDC, για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας
i Hλεκτρονικός χειρισμός, χειρισμός με πλήκτρα low-lift και οθόνη 7 βαθμίδων
i Διακριτικός φωτισμός με 3 λαμπτήρες LED των 3W
i Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση φωτισμού με dimmer
i Σύστημα αυξομείωσης φωτισμού Soft Light
i Αυτόματη παράταση λειτουργίας για 10 λεπτά
i 3 μεταλλικά φίλτρα με πλαίσιο από αλουμίνιο που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
i 3 βαθμίδες απορρόφησης και 2 εντατικής λειτουργίας
i Ένδειξη κορεσμού μεταλλικών φίλτρων και φίλτρων ενεργού άνθρακα

¯ÄÖÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
i Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591  150mm: μέγιστη
βαθμίδα κανονικής λειτουργίας 620m3/h
i Επίπεδα θορύβου min/max κανονική λειτουργία: 43/67dB*
i Χειρισμός με διακόπτες Rocker
i Διακριτικός φωτισμός ισχύος 60W
i 3 μεταλλικά φίλτρα με πλαίσιο από αλουμίνιο που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
i 3 βαθμίδες απορρόφησης

ÄÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ενεργειακή κλάση: A+*
i Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 31,1kWh/έτος*
i Ρευστοδυναμική απόδοση: A*
i Απόδοση φωτισμού: A*
i Απόδοση κατακράτησης λίπους: C*
i Ένταση φωτισμού: 897lux
i Θερμοκρασία χρώματος: 3500Κ
i Χρώμα φωτισμού: θερμό λευκό
i Σχεδιασμός Box
i Λειτουργία με ένα μοτέρ ισχύος 160W
i Συνολική ισχύς: 169W
i Επιπρόσθετη ηχομόνωση
i Σύστημα εύκολης τοποθέτησης
i Εσωτερικό πλαίσιο, εύκολο στο καθάρισμα
i Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1,3m
i Διάμετρος σωλήνα  150mm, 120mm
Διαστάσεις
i Λειτουργία εξαγωγής (ΥxΠxΒ): 642-954x900x500mm
i Λειτουργία ανακύκλωσης (ΥxΠxΒ): 642-1064x900x500mm

*Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014.
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ÄÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ενεργειακή κλάση: D*
i Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 129,6kWh/έτος*
i Ρευστοδυναμική απόδοση: D*
i Απόδοση φωτισμού: G*
i Απόδοση κατακράτησης λίπους: C*
i Ένταση φωτισμού: 246lux
i Θερμοκρασία χρώματος: 2700Κ
i Χρώμα φωτισμού: θερμό λευκό
i Σχεδιασμός Box
i Λειτουργία με ένα μοτέρ ισχύος 210W
i Συνολική ισχύς: 270W
i Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1,3m
i Διάμετρος σωλήνα  150mm, 120mm
Διαστάσεις
i Λειτουργία εξαγωγής (ΥxΠxΒ): 642-954x900x500mm
i Λειτουργία ανακύκλωσης (ΥxΠxΒ): 642-1064x900x500mm

Απορροφητήρας τζάκι 90cm

Απορροφητήρας τζάκι 60cm

2MEB90V

3MED60G

Inox

Inox

¯ÄÖÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
i Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591  150mm:
μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας 650m3/h
i Επίπεδα θορύβου min/max κανονική λειτουργία: 49/69dB*
i Xειρισμός με διακόπτες Rocker
i Διακριτικός φωτισμός ισχύος 60W
i 3 μεταλλικά φίλτρα με πλαίσιο από αλουμίνιο, που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
i 3 βαθμίδες απορρόφησης

¯ÄÖÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
i Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591  150mm:
μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας 450m3/h, εντατική 790m3/h
i Επίπεδα θορύβου min/max κανονική λειτουργία: 48/59 dB*
i Μοτέρ EcoMotor τεχνολογίας BLDC, για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας
i Hλεκτρονικός χειρισμός, χειρισμός με πλήκτα low-lift και οθόνη 7 βαθμίδων
i Διακριτικός φωτισμός με 2 λαμπτήρες LED των 3W
i Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση φωτισμού με dimmer
i Σύστημα αυξομείωσης φωτισμού Soft Light
i Αυτόματη παράταση λειτουργίας για 10 λεπτά
i 2 μεταλλικά φίλτρα με πλαίσιο από αλουμίνιο που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
i 3 βαθμίδες απορρόφησης + 2 εντατικής λειτουργίας
i Ένδειξη κορεσμού μεταλλικών φίλτρων και φίλτρων ενεργού άνθρακα

ÄÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ενεργειακή κλάση: C*
i Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 109,8 kWh/έτος*
i Ρευστοδυναμική απόδοση: C*
i Απόδοση φωτισμού: G*
i Απόδοση κατακράτησης λίπους: D*
i Ένταση φωτισμού: 246lux
i Θερμοκρασία χρώματος: 2700Κ
i Χρώμα φωτισμού: θερμό λευκό
i Σχεδιασμός Pyramidal
i Λειτουργία με ένα μοτέρ ισχύος 175W
i Συνολική ισχύς: 235W
i Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1,3 m
i Διάμετρος σωλήνα  150mm, 120mm
Διαστάσεις
i Λειτουργία εξαγωγής (ΥxΠxΒ): 799-976x900x500mm
i Λειτουργία ανακύκλωσης (ΥxΠxΒ): 799-976x900x500mm

ÄÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ενεργειακή κλάση: A+*
i Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 29,8kWh/έτος*
i Ρευστοδυναμική απόδοση: A*
i Απόδοση φωτισμού: A*
i Απόδοση κατακράτησης λίπους: C*
i Ένταση φωτισμού: 745lux
i Θερμοκρασία χρώματος: 3500Κ
i Χρώμα φωτισμού: θερμό λευκό
i Σχεδιασμός Box slim line
i Λειτουργία με ένα μοτέρ ισχύος 160W
i Συνολική ισχύς: 166W
i Σύστημα εύκολης τοποθέτησης
i Εσωτερικό πλαίσιο εύκολο στο καθάρισμα
i Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1,3m
i Διάμετρος σωλήνα  150mm, 120mm
Διαστάσεις
i Λειτουργία εξαγωγής (ΥxΠxΒ): 628-954x600x500mm
i Λειτουργία ανακύκλωσης (ΥxΠxΒ): 628-1064x600x500mm

*Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014.
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Απορροφητήρες τζάκι 60cm
3MEB60V

2MEB60V

Inox

Inox

¯ÄÖÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
i Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591  150mm: μέγιστη
βαθμίδα κανονικής λειτουργίας 640m3/h
i Επίπεδα θορύβου min/max κανονική λειτουργία: 44/69dB*
i Xειρισμός με διακόπτες Rocker
i Διακριτικός φωτισμός ισχύος 60W
i 2 μεταλλικά φίλτρα με πλαίσιο από αλουμίνιο, που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
i 3 βαθμίδες απορρόφησης

¯ÄÖÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
i Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591  150mm: μέγιστη
βαθμίδα κανονικής λειτουργίας 650m3/h
i Επίπεδα θορύβου min/max κανονική λειτουργία: 49/69dB*
i Xειρισμός με διακόπτες Rocker
i Διακριτικός φωτισμός ισχύος 60W
i 2 μεταλλικά φίλτρα με πλαίσιο από αλουμίνιο, που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
i 3 βαθμίδες απορρόφησης

ÄÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ενεργειακή κλάση: D*
i Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 125,8kWh/έτος*
i Ρευστοδυναμική απόδοση: C*
i Απόδοση φωτισμού: G*
i Απόδοση κατακράτησης λίπους: C*
i Ένταση φωτισμού: 270lux
i Θερμοκρασία χρώματος: 2700Κ
i Χρώμα φωτισμού: θερμό λευκό
i Σχεδιασμός Box
i Λειτουργία με ένα μοτέρ ισχύος 210W
i Συνολική ισχύς: 270W
i Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1,3m
i Διάμετρος σωλήνα  150mm, 120mm

ÄÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ενεργειακή κλάση: C*
i Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 109,8kWh/έτος*
i Ρευστοδυναμική απόδοση: C*
i Απόδοση φωτισμού: G*
i Απόδοση κατακράτησης λίπους: D*
i Ένταση φωτισμού: 270lux
i Θερμοκρασία χρώματος: 2700Κ
i Χρώμα φωτισμού: θερμό λευκό
i Σχεδιασμός Pyramidal
i Λειτουργία με ένα μοτέρ ισχύος 175W
i Συνολική ισχύς: 235W
i Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1,3m
i Διάμετρος σωλήνα  150mm, 120mm

Διαστάσεις
i Λειτουργία εξαγωγής (ΥxΠxΒ): 642-954x600x500mm
i Λειτουργία ανακύκλωσης (ΥxΠxΒ): 642-1064x600x500mm

Διαστάσεις
i Λειτουργία εξαγωγής (ΥxΠxΒ): 799-976x600x500mm
i Λειτουργία ανακύκλωσης (ΥxΠxΒ): 799-976x600x500mm

*Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014.

28
28 || ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ
ΚOYZINEΣ

Απορροφητήρας τζάκι 60cm

Απορροφητήρας συρόμενος

2MEB60X

2MIC60T

Inox

Γκρι μεταλλικό

¯ÄÖÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
i Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591  150mm: μέγιστη
βαθμίδα κανονικής λειτουργίας 400m3/h
i Επίπεδα θορύβου min/max κανονική λειτουργία: 53/67dB*
i Xειρισμός με διακόπτες Rocker
i Διακριτικός φωτισμός ισχύος 60W
i 2 μεταλλικά φίλτρα με πλαίσιο από αλουμίνιο, που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
i 3 βαθμίδες απορρόφησης

¯ÄÖÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
i Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591  150mm: μέγιστη
βαθμίδα κανονικής λειτουργίας 400m3/h
i Επίπεδα θορύβου min/max κανονική λειτουργία: 59/68dB*
i Xειρισμός με διακόπτες Rocker
i Διακριτικός φωτισμός ισχύος 40W
i 2 μεταλλικά φίλτρα με πλαίσιο από αλουμίνιο, που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
i 3 βαθμίδες απορρόφησης
i Δυνατότητα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης λειτουργίας από το συρόμενο τμήμα

ÄÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ενεργειακή κλάση: D*
i Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 91,8 kWh/έτος*
i Ρευστοδυναμική απόδοση: E*
i Απόδοση φωτισμού: G*
i Απόδοση κατακράτησης λίπους: D*
i Ένταση φωτισμού: 270lux
i Θερμοκρασία χρώματος: 2700Κ
i Χρώμα φωτισμού: θερμό λευκό
i Σχεδιασμός Pyramidal
i Λειτουργία με ένα μοτέρ ισχύος 95W
i Συνολική ισχύς: 155W
i Διάμετρος σωλήνα  150mm, 120mm
Διαστάσεις
i Λειτουργία εξαγωγής (ΥxΠxΒ): 799-976x600x500mm
i Λειτουργία ανακύκλωσης (ΥxΠxΒ): 799-976x600x500mm

ÄÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ενεργειακή κλάση: C*
i Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 66,3kWh/έτος*
i Ρευστοδυναμική απόδοση: C*
i Απόδοση φωτισμού: E*
i Απόδοση κατακράτησης λίπους: B*
i Ένταση φωτισμού: 403lux
i Θερμοκρασία χρώματος: 2700Κ
i Λειτουργία με ένα μοτέρ ισχύος 105W
i Συνολική ισχύς: 145W
i Διάμετρος σωλήνα  150mm, 120mm
i Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1,75m
Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 203x598x290mm

*Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014.
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Απορροφητήρας συρόμενος

Απορροφητήρας πτυσσόμενος

Απορροφητήρας υποτοιχιζόμενος

2MIB60T

2MIB60P

2MBB612

Γκρι μεταλλικό

Ασημί βαμμένο

Λευκό

¯ÄÖÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
i Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει
του EN 61591  120mm
i Κανονική λειτουργία: 360m3/h
i Επίπεδα θορύβου min/max κανονική λειτουργία: 62/68dB*
i Χειρισμός με πιεζόμενα πλήκτρα
i Διακριτικός φωτισμός με 2 LED των 3W
i 2 μεταλλικά φίλτρα, με πλαίσιο από αλουμίνιο που
πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
i 3 βαθμίδες απορρόφησης
i Δυνατότητα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης λειτουργίας
από το συρόμενο τμήμα

¯ÄÖÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
i Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει
του EN 61591  120mm: μέγιστη βαθμίδα κανονικής
λειτουργίας 370m3/h
i Επίπεδα θορύβου min/max κανονική λειτουργία: 52/63dB*
i Χειρισμός με διακόπτες Rocker
i Διακριτικός φωτισμός ισχύος 60W
i 2 μεταλλικά φίλτρα, που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
i 3 βαθμίδες απορρόφησης

¯ÄÖÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
i Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει
του EN 61591  120mm
i Κανονική λειτουργία: 350m3/h
i Επίπεδα θορύβου min/max κανονική λειτουργία: 56/72dB*
i Χειρισμός με πιεζόμενα πλήκτρα
i Διακριτικός φωτισμός με με 2 LED των 4W
i 2 μεταλλικά φίλτρα, με πλαίσιο από αλουμίνιο που πλένονται
στο πλυντήριο πιάτων
i 3 βαθμίδες απορρόφησης

ÄÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ενεργειακή κλάση: D*
i Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας : 68 kWh/έτος*
i Ρευστοδυναμική απόδοση: E*
i Απόδοση φωτισμού: D*
i Απόδοση κατακράτησης λίπους: D*
i Ένταση φωτισμού : 78lux
i Θερμοκρασία χρώματος: 3000Κ
i Λειτουργία με ένα μοτέρ ισχύος 140W
i Μηχανισμός μη επιστροφής αέρα
i Συνολική ισχύς: 146W
i Καλώδιο σύνδεσης 1,5m
i Διάμετρος σωλήνα  120mm
Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 180x598x280mm
i Εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 180x598x280mm

*Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014.
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ÄÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ενεργειακή κλάση: E*
i Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 151,1kWh/έτος*
i Ρευστοδυναμική απόδοση: F*
i Απόδοση φωτισμού: G*
i Απόδοση κατακράτησης λίπους: D*
i Ένταση φωτισμού: 216lux
i Θερμοκρασία χρώματος: 2700Κ
i Χρώμα φωτισμού: θερμό λευκό
i Λειτουργία με δύο μοτέρ ισχύος 210W
i Συνολική ισχύς: 270W
i Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1,3m
i Διάμετρος σωλήνα  120mm
Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 380x599x280mm

ÄÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ενεργειακή κλάση: D*
i Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας : 93.6 kWh/έτος*
i Ρευστοδυναμική απόδοση: E*
i Απόδοση φωτισμού: E*
i Απόδοση κατακράτησης λίπους: C*
i Για υποτοιχισμό κάτω από επάνω ντουλάπι ή επίτοιχη
εγκατάσταση
i Ένταση φωτισμού: 45lux
i Θερμοκρασία χρώματος: 3000Κ
i Λειτουργία με ένα μοτέρ ισχύος 138W
i Συνολική ισχύς: 146W
i Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1,45m
i Διάμετρος σωλήνα Ø 120mm, 100mm
i Δυνατότητα εξαγωγής αέρα από το πίσω μέρος
i Ρυθμιζόμενη γυάλινη πρόσοψη
Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 150x600x482mm

Απορροφητήρες υποτοιχιζόμενος Εξαρτήματα
2MBB614

DHZ5345

DHZ5345
DHZ5275

i Σετ φίλτρου ενεργού άνθρακα
i Ισχύει για το μοντέλο 4MED90G

i Σετ φίλτρου ενεργού άνθρακα
i Ισχύει για τα μοντέλα 2MEB60V, 2MEB90V, 2MEB60X

DHZ5325
DHZ5345

DSZ4545

i Σετ φίλτρου ενεργού άνθρακα
i Ισχύει για τα μοντέλα 3MED60G, 3MEB90V, 3MEB60V

i Σετ φίλτρου ενεργού άνθρακα
i Ισχύει για το μοντέλο 2MIC60T

Καφέ

¯ÄÖÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
i Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει
του EN 61591  120mm
i Κανονική λειτουργία: 350m3/h
i Επίπεδα θορύβου min/max κανονική λειτουργία: 56/7dB*
i Χειρισμός με πιεζόμενα πλήκτρα
i Διακριτικός φωτισμός με 2 4W LED
i 2 μεταλλικά φίλτρα, με πλαίσιο από αλουμίνιο που πλένονται
στο πλυντήριο πιάτων
i 3 βαθμίδες απορρόφησης
ÄÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ενεργειακή κλάση: D*
i Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 93,6kWh/έτος*
i Ρευστοδυναμική απόδοση: E*
i Απόδοση φωτισμού: E*
i Απόδοση κατακράτησης λίπους: C*
i Για υποτοιχισμό κάτω από επάνω ντουλάπι ή επίτοιχη
εγκατάσταση
i Ένταση φωτισμού: 45lux
i Θερμοκρασία χρώματος: 3000Κ
i Λειτουργία με ένα μοτέρ ισχύος 138W
i Συνολική ισχύς: 146W
i Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1,45m
i Διάμετρος σωλήνα  120mm, 100mm
i Δυνατότητα εξαγωγής αέρα από το πίσω μέρος
i Ρυθμιζόμενη γυάλινη πρόσοψη

DSZ4655
DHZ5345

i Μεταλλική μετόπη πρόσοψης
i Ισχύει για το μοντέλο 2MIC60T

Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 150x600x482mm

*Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014.
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΨΥΞΗΣ PITSOS
Χαρακτηριστικά συσκευών ψύξης Pitsos

Full NoFrost

ExtraFresh

Full NoFrost από την Pitsos, ποτέ πια απόψυξη στη
συντήρηση, ποτέ πια απόψυξη στην κατάψυξη. Χάρη
στη σωστή σχεδίαση της ροής του αέρα, η υγρασία
που θα μπορούσε να μετατραπεί σε πάγο, αφαιρείται
αποτελεσματικά από το εσωτερικό της συσκευής.
Ταυτόχρονα διατηρείται η φυσική υγρασία των τροφίμων,
με αποτέλεσμα όλα σας τα τρόφιμα να συντηρούνται
καλύτερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το συρτάρι ExtraFresh στηρίζεται σε σταθερό
τηλεσκοπικό μηχανισμό και έχει σχεδιαστεί ειδικά για να
διατηρεί τις βιταμίνες και τη γεύση των φρούτων και των
λαχανικών, μέχρι και για διπλάσιο χρονικό διάστημα. Για
μικρή ποσότητα τροφίμων, μετακινήστε το ρυθμιστή προς
τα αριστερά, ενώ για μεγάλες ποσότητες μετακινήστε τον
προς τα δεξιά.

Ενεργειακή κλάση

Hλεκτρονικό σύστημα Vita Control

Οι συσκευές ψύξης Pitsos υπάγονται τουλάχιστον στην
ενεργειακή κλάση Α+, προσφέροντας χαμηλότερη
κατανάλωση ενέργειας, περισσότερη οικονομία και
σεβασμό στο περιβάλλον. Μία συσκευή ενεργειακής
κλάσης Α++ εξοικονομεί πάνω από 40% ενέργεια σε
σχέση με μία συσκευή ενεργειακής κλάσης Α.

Αισθητήρες ελέγχουν την εσωτερική και εξωτερική
θερμοκρασία κάθε μισό δευτερόλεπτο, φροντίζοντας
ώστε η θερμοκρασία στη συντήρηση και στην κατάψυξη
να παραμένει σταθερή. Με αυτόν τον τρόπο, τα
τρόφιμα διατηρούν τη φρεσκάδα και το άρωμά τους για
μεγαλύτερο διάστημα, ενώ η επιθυμητή θερμοκρασία
επιτυγχάνεται πολύ γρήγορα, ακόμη και στην περίπτωση
που ανοιγοκλείνετε συχνά το ψυγείο.

ExtraCold

Κλιματική κλάση

Το ExtraCold είναι μία ζώνη εξαιρετικά χαμηλής
θερμοκρασίας μέσα στο ψυγείο, ιδανική για τη συντήρηση
ευπαθών τροφίμων, όπως κρέας, ψάρι, πουλερικά και
φρεσκομαγειρεμένο φαγητό. Το ExtraCold διαθέτει
ένα μικρό άνοιγμα στο πίσω μέρος που επιτρέπει την
εισαγωγή κρύου αέρα, με αποτέλεσμα ο ψυχρός αέρας
να εγκλωβίζεται στο εσωτερικό του. Η θερμοκρασία
στο συρτάρι ExtraCold είναι 2-3°C χαμηλότερη από την
υπόλοιπη συντήρηση, ενώ η σχετική υγρασία διατηρείται
κοντά στο 50%. Έτσι, ο μεταβολισμός των τροφίμων
επιβραδύνεται και τα τρόφιμα διατηρούνται φρέσκα για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Tα ψυγεία Pitsos είναι σχεδιασμένα με τέτοιες
προδιαγραφές, ώστε να λειτουργούν ιδανικά στις
ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες της Μεσογείου,
ακόμη κι αν η θερμοκρασία δωματίου αγγίξει τους 43°C.
Οι συσκευές αποδίδουν την αναμενόμενη ψύξη, το
μοτέρ δεν καταπονείται και επομένως καταναλώνει την
ελάχιστη απαιτούμενη ενέργεια.

MultiAirflow
Χάρη στον προηγμένο σχεδιασμό των αεραγωγών, ο
ψυχρός αέρας διανέμεται ομοιόμορφα σε κάθε σημείο της
συντήρησης. Ως αποτέλεσμα, τα τρόφιμά σας διατηρούνται
φρέσκα, σε όποιο ράφι κι αν τα τοποθετήσετε.

*Τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται εδώ δεν διατίθενται σε όλα τα μοντέλα.
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Ελεύθεροι ψυγειοκαταψύκτες 203x70cm, Full NoFrost
PKNB49AI32

PKNB49VW30

Antifinger inox

Λευκό

¯ÄÖÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ενεργειακή κλάση: A++
i Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 303kWh
i Κλιματική κλάση SN-T (10°C-43°C)
i Συνολική μικτή χωρητικότητα: 466lt
i Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 330lt
i Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 105lt

¯ÄÖÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ενεργειακή κλάση: A++
i Eτήσια κατανάλωση ενέργειας: 303kWh
i Κλιματική κλάση SN-T (10°C-43°C)
i Συνολική μικτή χωρητικότητα: 466lt
i Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 330lt
i Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 105lt

ÄÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ηλεκτρονικό panel ελέγχου (LCD)
i Λειτουργίες: Eco, Holiday, Lock, Super, Bottle timer
i MultiAirflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
i Φίλτρο ενεργού άνθρακα Air Fresh Filter για μείωση των
οσμών από τα τρόφιμα
i Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας (περισσότερες πληροφορίες στο 18182)
i Κάθετες χειρολαβές
i Οπτικοακουστικό σήμα ειδοποίησης
i 2 κυκλώματα ψύξης

ÄÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ηλεκτρονικός έλεγχος (LED) συντήρησης και κατάψυξης
i MultiAirflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
i Φίλτρο ενεργού άνθρακα Air Fresh Filter για μείωση των οσμών από τα τρόφιμα
i Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας (περισσότερες πληροφορίες στο 18182)
i Ενσωματωμένη οριζόντια χειρολαβή
i Οπτικοακουστικό σήμα ειδοποίησης
i 2 κυκλώματα ψύξης

ÒÇÑ×ÌÒ»ÐÇÑÇ
i Super στη συντήρηση με αυτόματη απενεργοποίηση
i 5 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 2 ρυθμίζονται σε ύψος και αφαιρούνται
i ExtraCold Comfort: δύο διαφορετικά συρτάρια που διατηρούν τα κρέατα και τα ψάρια έως και
για διπλάσιο χρονικό διάστημα
i ExtraFresh Comfort: μεγάλο συρτάρι φρούτων και λαχανικών με ρυθμιστή υγρασίας για τη
διατήρηση τους έως και για διπλάσιο χρόνο
i Μπουκαλοθήκη
i 4 ράφια θύρας
i 3 αυγοθήκες
ÒÇÌÊÀÒ«Â×ÉÇ
i Super στην κατάψυξη με αυτόματη απενεργοποίηση
i Οπτικό και ακουστικό σήμα ειδοποίησης
i 3 συρτάρια αποθήκευσης
i Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 15kg
i Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 20 ώρες
i Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 203x70x67cm
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ÒÇÑ×ÌÒ»ÐÇÑÇ
i Super στη συντήρηση με αυτόματη απενεργοποίηση
i 5 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 2 ρυθμίζονται σε ύψος και αφαιρούνται
i ExtraCold: δύο διαφορετικά συρτάρια για την διατήρηση
κρεάτων και ψαριών, ρυθμιστής θερμοκρασίας στο multiAirflow
i ExtraFresh συρτάρι: μεγάλο συρτάρι φρούτων και λαχανικών με ρυθμιστή υγρασίας για τη
σωστή διατήρηση τους
i Μπουκαλοθήκη
i 4 ράφια θύρας
i 3 αυγοθήκες
ÒÇÌÊÀÒ«Â×ÉÇ
i Super στην κατάψυξη με αυτόματη απενεργοποίηση
i Οπτικό και ακουστικό σήμα ειδοποίησης
i 3 συρτάρια αποθήκευσης
i Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 15kg
i Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 20 ώρες
i Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 203x70x67cm

Ελεύθεροι ψυγειοκαταψύκτες 186x70cm, Full NoFrost
PKNB46VL3A

PKNB46VW3A

Inox

Λευκό

¯ÄÖÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ενεργειακή κλάση: A++
i Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 288kWh
i Κλιματική κλάση SN-T (10°C-43°C)
i Συνολική μικτή χωρητικότητα: 415lt
i Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 280lt
i Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 105lt

¯ÄÖÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ενεργειακή κλάση: A++
i Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 288 kWh
i Κλιματική κλάση SN-T (10°C-43°C)
i Συνολική μικτή χωρητικότητα: 415lt
i Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 280lt
i Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 105lt

ÄÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ηλεκτρονικός έλεγχος (LED) συντήρησης και κατάψυξης
i MultiAirflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
i Φίλτρο ενεργού άνθρακα Air Fresh Filter για μείωση των οσμών από τα τρόφιμα
i Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας (περισσότερες πληροφορίες στο 18182)
i Ενσωματωμένη οριζόντια χειρολαβή
i Κατάψυξη 4 αστέρων

ÄÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ηλεκτρονικός έλεγχος (LED) συντήρησης και κατάψυξης
i MultiAirflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
i Φίλτρο ενεργού άνθρακα Air Fresh Filter για μείωση των οσμών από τα τρόφιμα
i Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας (περισσότερες πληροφορίες στο 18182)
i Eνσωματωμένη οριζόντια χειρολαβή
i Κατάψυξη 4 αστέρων

ÒÇÑ×ÌÒ»ÐÇÑÇ
i Στη συντήρηση
i Super στη συντήρηση με αυτόματη απενεργοποίηση
i 4 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 2 ρυθμίζονται σε ύψος και αφαιρούνται
i ExtraCold: δύο διαφορετικά συρτάρια για την διατήρηση κρεάτων και ψαριών, ρυθμιστής
θερμοκρασίας στο multiAirflow
i ExtraFresh συρτάρι: μεγάλο συρτάρι φρούτων και λαχανικών με ρυθμιστή υγρασίας για τη
σωστή διατήρηση τους
i 3 ράφια θύρας
i 3 αυγοθήκες

ÒÇÑ×ÌÒ»ÐÇÑÇ
i Super στη συντήρηση με αυτόματη απενεργοποίηση
i 4 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 2 ρυθμίζονται σε ύψος και αφαιρούνται
i ExtraCold: δύο διαφορετικά συρτάρια για την διατήρηση κρεάτων και ψαριών, ρυθμιστής
θερμοκρασίας στο multiAirflow
i ExtraFresh συρτάρι: μεγάλο συρτάρι φρούτων και λαχανικών με ρυθμιστή υγρασίας για τη
σωστή διατήρηση τους
i 3 ράφια θύρας
i 3 αυγοθήκες

ÒÇÌÊÀÒ«Â×ÉÇ
i Super στην κατάψυξη με αυτόματη απενεργοποίηση
i 3 συρτάρια αποθήκευσης
i Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 15kg
i Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 20 ώρες
i Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 186x70x67cm

Διαθέσιμο απο 01/06/2017.

ÒÇÌÊÀÒ«Â×ÉÇ
i Super στην κατάψυξη με αυτόματη απενεργοποίηση
i 3 συρτάρια αποθήκευσης
i Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 15kg
i Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 20 ώρες
i Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 186x70x67cm

Διαθέσιμο απο 01/06/2017.
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Ελεύθεροι ψυγειοκαταψύκτες 193x70 cm x-Deep, Full NoFrost
PKNB56VL30

PKNB56VW30

Inox

Λευκό

¯ÄÖÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ενεργειακή κλάση: A++
i Eτήσια κατανάλωση ενέργειας: 325kWh
i Κλιματική κλάση SN-T (10°C-43°C)
i Συνολική μικτή χωρητικότητα: 559lt
i Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 400lt
i Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 105lt

¯ÄÖÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ενεργειακή κλάση: A++
i Eτήσια κατανάλωση ενέργειας: 325kWh
i Κλιματική κλάση SN-T (10°C-43°C)
i Συνολική μικτή χωρητικότητα: 559lt
i Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 400lt
i Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 105lt

ÄÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ηλεκτρονικός έλεγχος (LED) συντήρησης και κατάψυξης
i MultiAirflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
i Φίλτρο ενεργού άνθρακα Air Fresh Filter για μείωση των οσμών από τα τρόφιμα
i Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας (περισσότερες πληροφορίες στο 18182)
i Κατάψυξη 4 αστέρων

ÄÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ηλεκτρονικός έλεγχος (LED) συντήρησης και κατάψυξης
i MultiAirflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
i Φίλτρο ενεργού άνθρακα Air Fresh Filter για μείωση των οσμών από τα τρόφιμα
i Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας (περισσότερες πληροφορίες στο 18182)
i Κατάψυξη 4 αστέρων

ÒÇÑ×ÌÒ»ÐÇÑÇ
i Super στη συντήρηση με αυτόματη απενεργοποίηση
i 4 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 2 από τα οποία ρυθμίζονται σε ύψος και αφαιρούνται
i ExtraCold: 2 διαφορετικά συρτάρια για τη διατήρηση κρεάτων και ψαριών, ρυθμιστής
θερμοκρασίας στο multiAirflow
i ExtraFresh συρτάρι: μεγάλο συρτάρι φρούτων και λαχανικών με ρυθμιστή υγρασίας για τη
σωστή διατήρησή τους
i 4 ράφια θύρας
i 3 αυγοθήκες

ÒÇÑ×ÌÒ»ÐÇÑÇ
i Super στη συντήρηση με αυτόματη απενεργοποίηση
i 4 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 2 από τα οποία ρυθμίζονται σε ύψος και αφαιρούνται
i ExtraCold: 2 διαφορετικά συρτάρια για τη διατήρηση κρεάτων και ψαριών, ρυθμιστής
θερμοκρασίας στο multiAirflow
i ExtraFresh συρτάρι: μεγάλο συρτάρι φρούτων και λαχανικών με ρυθμιστή υγρασίας για τη
σωστή διατήρησή τους
i 4 ράφια θύρας
i 3 αυγοθήκες

ÒÇÌÊÀÒ«Â×ÉÇ
i Super στην κατάψυξη με αυτόματη απενεργοποίηση
i 2 συρτάρια αποθήκευσης
i Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 18kg
i Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 24 ώρες

ÒÇÌÊÀÒ«Â×ÉÇ
i Super στην κατάψυξη με αυτόματη απενεργοποίηση
i 2 συρτάρια αποθήκευσης
i Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 18kg
i Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 24 ώρες

Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 193x70x80cm

Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 193x70x80cm
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Ελεύθεροι ψυγειοκαταψύκτες 203x60cm, Full NoFrost
PKNB39XI30

PKNB39VL30

Antifinger Inox

Inox

¯ÄÖÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ενεργειακή κλάση: A++
i Eτήσια κατανάλωση ενέργειας: 273kWh
i Κλιματική κλάση SN-T (10°C-43°C)
i Συνολική μικτή χωρητικότητα: 400lt
i Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 279lt
i Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 87lt

¯ÄÖÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ενεργειακή κλάση: A++
i Eτήσια κατανάλωση ενέργειας: 273 kWh
i Κλιματική κλάση SN-T (10°C-43°C)
i Συνολική μικτή χωρητικότητα: 400 lt
i Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 279lt
i Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 87lt

ÄÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ηλεκτρονικός έλεγχος (LED) συντήρησης και κατάψυξης
i MultiAirflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
i Φίλτρο ενεργού άνθρακα Air Fresh Filter για μείωση των οσμών από τα τρόφιμα
i Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας (περισσότερες πληροφορίες στο 18182)
i Eνσωματωμένη οριζόντια χειρολαβή
i Οπτικοακουστικό σήμα ειδοποίησης
i 2 κυκλώματα ψύξης

ÄÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ηλεκτρονικός έλεγχος (LED) συντήρησης και κατάψυξης
i MultiAirflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
i Φίλτρο ενεργού άνθρακα Air Fresh Filter για μείωση των οσμών από τα τρόφιμα
i Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας (περισσότερες πληροφορίες στο 18182)
i Eνσωματωμένη οριζόντια χειρολαβή
i Οπτικοακουστικό σήμα ειδοποίησης
i 2 κυκλώματα ψύξης

ÒÇÑ×ÌÒ»ÐÇÑÇ
i Super στη συντήρηση με αυτόματη απενεργοποίηση
i 5 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 2 από τα οποία ρυθμίζονται σε ύψος και αφαιρούνται
i ExtraCold: δύο διαφορετικά συρτάρια για τη διατήρηση κρεάτων και ψαριών, ρυθμιστής
θερμοκρασίας στο multiAirflow
i ExtraFresh συρτάρι: μεγάλο συρτάρι φρούτων και λαχανικών με ρυθμιστή υγρασίας για τη
σωστή διατήρησή τους
i Μπουκαλοθήκη
i 4 ράφια θύρας
i 3 αυγοθήκες
i Εσωτερικός φωτισμός LED

ÒÇÑ×ÌÒ»ÐÇÑÇ
i Super στη συντήρηση με αυτόματη απενεργοποίηση
i 5 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 2 από τα οποία ρυθμίζονται σε ύψος και αφαιρούνται
i ExtraCold: δύο διαφορετικά συρτάρια για τη διατήρηση κρεάτων και ψαριών, ρυθμιστής
θερμοκρασίας στο multiAirflow
i ExtraFresh συρτάρι: μεγάλο συρτάρι φρούτων και λαχανικών με ρυθμιστή υγρασίας για τη
σωστή διατήρησή τους
i 4 ράφια θύρας
i 3 αυγοθήκες
i Εσωτερικός φωτισμός LED

ÒÇÌÊÀÒ«Â×ÉÇ
i Super στην κατάψυξη με αυτόματη απενεργοποίηση
i Οπτικοακουστικό σήμα ειδοποίησης
i 3 συρτάρια αποθήκευσης
i Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 14kg
i Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 16 ώρες
Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 203x60x66cm

ÒÇÌÊÀÒ«Â×ÉÇ
i Super στην κατάψυξη με αυτόματη απενεργοποίηση
i Οπτικοακουστικό σήμα ειδοποίησης
i 3 συρτάρια αποθήκευσης
i Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 14kg
i Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 16 ώρες
Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 203x60x66cm
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Ελεύθεροι ψυγειοκαταψύκτες 186x60cm, Full NoFrost
PKNB36VI30

PKNB36VW30

Antifinger Inox

Λευκό

¯ÄÖÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ενεργειακή κλάση: A++
i Eτήσια κατανάλωση ενέργειας: 260 kWh
i Κλιματική κλάση SN-T (10°C-43°C)
i Συνολική μικτή χωρητικότητα: 357lt
i Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 237lt
i Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 87lt

¯ÄÖÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ενεργειακή κλάση: A++
i Eτήσια κατανάλωση ενέργειας: 260 kWh
i Κλιματική κλάση SN-T (10°C-43°C)
i Συνολική μικτή χωρητικότητα: 357lt
i Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 237lt
i Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 87lt

ÄÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ηλεκτρονικός έλεγχος (LED) συντήρησης και κατάψυξης
i MultiAirflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
i Φίλτρο ενεργού άνθρακα Air Fresh Filter για μείωση των οσμών από τα τρόφιμα
i Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας (περισσότερες πληροφορίες στο 18182)
i Ενσωματωμένη οριζόντια χειρολαβή
i Οπτικοακουστικό σήμα ειδοποίησης
i 2 κυκλώματα ψύξης

ÄÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ηλεκτρονικός έλεγχος (LED) συντήρησης και κατάψυξης
i MultiAirflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
i Φίλτρο ενεργού άνθρακα Air Fresh Filter για μείωση των οσμών από τα τρόφιμα
i Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας (περισσότερες πληροφορίες στο 18182)
i Ενσωματωμένη οριζόντια χειρολαβή
i Οπτικοακουστικό σήμα ειδοποίησης
i 2 κυκλώματα ψύξης

ÒÇÑ×ÌÒ»ÐÇÑÇ
i Super στη συντήρηση με αυτόματη απενεργοποίηση
i 4 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 2 από τα οποία ρυθμίζονται σε ύψος και αφαιρούνται
i ExtraCold: 2 διαφορετικά συρτάρια για τη διατήρηση κρεάτων και ψαριών, ρυθμιστής
θερμοκρασίας στο multiAirflow
i ExtraFresh συρτάρι: μεγάλο συρτάρι φρούτων και λαχανικών με ρυθμιστή υγρασίας για τη
σωστή διατήρησή τους
i 3 ράφια θύρας
i 3 αυγοθήκες
i Εσωτερικός φωτισμός LED

ÒÇÑ×ÌÒ»ÐÇÑÇ
i Super στη συντήρηση με αυτόματη απενεργοποίηση
i 4 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 2 από τα οποία ρυθμίζονται σε ύψος και αφαιρούνται
i ExtraCold: 2 διαφορετικά συρτάρια για τη διατήρηση κρεάτων και ψαριών, ρυθμιστής
θερμοκρασίας στο multiAirflow
i ExtraFresh συρτάρι: μεγάλο συρτάρι φρούτων και λαχανικών με ρυθμιστή υγρασίας για τη
σωστή διατήρησή τους
i 3 ράφια θύρας
i 3 αυγοθήκες
i Εσωτερικός φωτισμός LED

ÒÇÌÊÀÒ«Â×ÉÇ
i Super στην κατάψυξη με αυτόματη απενεργοποίηση
i Οπτικοακουστικό σήμα ειδοποίησης
i 3 συρτάρια αποθήκευσης
i Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 14kg
i Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 16 ώρες

ÒÇÌÊÀÒ«Â×ÉÇ
i Super στην κατάψυξη με αυτόματη απενεργοποίηση
i Οπτικοακουστικό σήμα ειδοποίησης
i 3 συρτάρια αποθήκευσης
i Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 14kg
i Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 16 ώρες

Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 186x60x66 cm

Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 186x60x66cm
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Ελεύθεροι ψυγειοκαταψύκτες 186x60cm, Full NoFrost
PKNB36ΝL30

PKNB36NW30

Inox

Λευκό

¯ÄÖÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ενεργειακή κλάση: A++
i Eτήσια κατανάλωση ενέργειας: 235 kWh
i Κλιματική κλάση SN-T (10°C-43°C)
i Συνολική μικτή χωρητικότητα: 329lt
i Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 215lt
i Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 87lt

¯ÄÖÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ενεργειακή κλάση: A++
i Eτήσια κατανάλωση ενέργειας: 235 kWh
i Κλιματική κλάση SN-T (10°C-43°C)
i Συνολική μικτή χωρητικότητα: 329lt
i Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 215lt
i Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 87lt

ÄÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ηλεκτρονικό panel ελέγχου (LED)
i MultiAirflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
i Φίλτρο ενεργού άνθρακα Air Fresh Filter για μείωση των οσμών από τα τρόφιμα
i Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας (περισσότερες πληροφορίες στο 18182)
i Οπτικοακουστικό σήμα ειδοποίησης

ÄÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ηλεκτρονικό panel ελέγχου (LED)
i MultiAirflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
i Φίλτρο ενεργού άνθρακα Air Fresh Filter για μείωση των οσμών από τα τρόφιμα
i Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας (περισσότερες πληροφορίες στο 18182)
i Οπτικοακουστικό σήμα ειδοποίησης

ÒÇÑ×ÌÒ»ÐÇÑÇ
i 4 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 2 από τα οποία ρυθμίζονται σε ύψος και αφαιρούνται
i 4 ράφια θύρας
i MultiBox: διάφανο συρτάρι με κυματοειδή πυθμένα, ιδανικό για τη διατήρηση φρέσκων
φρούτων και λαχανικών
i Εσωτερικός φωτισμός LED
i 4 ράφια θύρας
i 3 αυγοθήκες

ÒÇÑ×ÌÒ»ÐÇÑÇ
i 4 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 2 από τα οποία ρυθμίζονται σε ύψος και αφαιρούνται
i 4 ράφια θύρας
i MultiBox: διάφανο συρτάρι με κυματοειδή πυθμένα, ιδανικό για τη διατήρηση φρέσκων
φρούτων και λαχανικών
i Εσωτερικός φωτισμός LED
i 4 ράφια θύρας
i 3 αυγοθήκες

ÒÇÌÊÀÒ«Â×ÉÇ
i Super στην κατάψυξη με αυτόματη απενεργοποίηση
i 3 συρτάρια αποθήκευσης
i Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 11kg
i Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 19 ώρες

ÒÇÌÊÀÒ«Â×ÉÇ
i Super στην κατάψυξη με αυτόματη απενεργοποίηση
i 3 συρτάρια αποθήκευσης
i Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 11kg
i Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 19 ώρες

Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 186x60x66cm

Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 186x60x66cm
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Ελεύθερος ψυγειοκαταψύκτης
186x60cm, Low Frost

Ελεύθερο δίπορτο ψυγείο
186x70cm, Full NoFrost

PKVB36VW30

PKNT46NL20

Λευκό

Inox

¯ÄÖÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ενεργειακή κλάση: A++
i Eτήσια κατανάλωση ενέργειας: 227kWh
i Κλιματική κλάση SN-T (10°C-43°C)
i Συνολική μικτή χωρητικότητα: 312lt
i Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 215lt
i Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 94lt

¯ÄÖÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ενεργειακή κλάση: A+
i Eτήσια κατανάλωση ενέργειας: 322kWh
i Κλιματική κλάση SN-T (10°C-43°C)
i Συνολική μικτή χωρητικότητα: 401lt
i Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 297lt
i Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 78lt

ÄÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Low Frost για λιγότερη δημιουργία πάγου και σπανιότερη απόψυξη
i Ηλεκτρονικό panel ελέγχου (LED)
i Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας (περισσότερες πληροφορίες στο 18182)
i Κατάψυξη 4 αστέρων

ÄÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ηλεκτρονικό panel ελέγχου (LED)
i Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας (περισσότερες πληροφορίες στο 18182)
i MultiAirflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
i Φίλτρο ενεργού άνθρακα Air Fresh Filter για μείωση των οσμών από τα τρόφιμα
i Συρτάρι chiller ExtraCold για βέλτιστη συντήρηση κρέατος και ψαριών
i Κατάψυξη 4 αστέρων

ÒÇÑ×ÌÒ»ÐÇÑÇ
i 4 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 2 από τα οποία ρυθμίζονται σε ύψος και αφαιρούνται
i Μπουκαλοθήκη
i 3 ράφια θύρας
i Εσωτερικός φωτισμός LED
ÒÇÌÊÀÒ«Â×ÉÇ
i 3 συρτάρια αποθήκευσης
i Ημερολόγιο κατάψυξης
i Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 7kg
i Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 23 ώρες
i 1 θήκη για παγάκια
Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 186x60x65cm
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ÒÇÑ×ÌÒ»ÐÇÑÇ
i 4 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 2 από τα οποία ρυθμίζονται σε ύψος και αφαιρούνται
i Cold tray
i Μπουκαλοθήκη
i 4 ράφια θύρας
i Εσωτερικός φωτισμός LED
ÒÇÌÊÀÒ«Â×ÉÇ
i Super στην κατάψυξη με αυτόματη απενεργοποίηση
i Quick Freezer για γρήγορη κατάψυξη ακόμα και των τροφίμων που μόλις αγοράσατε
i Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 8kg
i Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 14 ώρες
Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 186x70x65cm

Ελεύθερο δίπορτο ψυγείο
186x70cm, Full NoFrost

Ελεύθερο δίπορτο ψυγείο
170x60cm, Full NoFrost

PKNT46NW20

PKNT30VW20

Λευκό

Λευκό

¯ÄÖÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ενεργειακή κλάση: A+
i Eτήσια κατανάλωση ενέργειας: 322kWh
i Κλιματική κλάση SN-T (10°C-43°C)
i Συνολική μικτή χωρητικότητα: 401lt
i Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 297lt
i Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 78lt

¯ÄÖÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ενεργειακή κλάση A+
i Eτήσια κατανάλωση ενέργειας: 286kWh
i Κλιματική κλάση SN-T (10°C-43°C)
i Συνολική μικτή χωρητικότητα: 278lt
i Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 211lt
i Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 63lt

ÄÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ηλεκτρονικό panel ελέγχου (LED)
i MultiAirflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
i Φίλτρο ενεργού άνθρακα Air Fresh Filter για μείωση των οσμών από τα τρόφιμα
i Συρτάρι chiller ExtraCold για βέλτιστη αποθήκευση κρέατος και ψαριών
i Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας (περισσότερες πληροφορίες στο 18182)
i Κατάψυξη 4 αστέρων

ÄÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i MultiAirflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
i Φίλτρο ενεργού άνθρακα Air Fresh Filter για μείωση των οσμών από τα τρόφιμα
i Συρτάρι chiller ExtraCold για βέλτιστη αποθήκευση κρέατος και ψαριών
i Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας (περισσότερες πληροφορίες στο 18182)
i 2 κυκλώματα ψύξης
i Κατάψυξη 4 αστέρων

ÒÇÑ×ÌÒ»ÐÇÑÇ
i 4 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 2 από τα οποία ρυθμίζονται σε ύψος και αφαιρούνται
i Cold tray
i Μπουκαλοθήκη
i 4 ράφια θύρας
i Εσωτερικός φωτισμός LED

ÒÇÑ×ÌÒ»ÐÇÑÇ
i 3 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 2 από τα οποία ρυθμίζονται σε ύψος και αφαιρούνται
i Μπουκαλοθήκη
i 3 ράφια θύρας
i Θήκη για κουτάκια αλουμινίου

ÒÇÌÊÀÒ«Â×ÉÇ
i Super στην κατάψυξη με αυτόματη απενεργοποίηση
i Quick Freezer για γρήγορη κατάψυξη ακόμα και των τροφίμων που μόλις αγοράσατε
i Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 8kg
i Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 14 ώρες
Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 186x70x61cm

ÒÇÌÊÀÒ«Â×ÉÇ
i Super στην κατάψυξη με αυτόματη απενεργοποίηση
i Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 6kg
i Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 16 ώρες
Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 170x60x61cm
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Ελεύθερα δίπορτα ψυγεία x-Deep, Full NoFrost

Ελεύθερο δίπορτο ψυγείο
161x60x65cm, Low Frost

PKNT56AW20

PKNT53NW20

PKVT29VW30

Λευκό

Λευκό

Λευκό

¯ÄÖÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ενεργειακή κλάση: A+
i Eτήσια κατανάλωση ενέργειας: 395kWh
i Κλιματική κλάση SN-T (10°C-43°C)
i Συνολική μικτή χωρητικότητα: 507lt
i Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 371lt
i Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 98lt

¯ÄÖÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ενεργειακή κλάση: A+
i Eτήσια κατανάλωση ενέργειας: 354kWh
i Κλιματική κλάση SN-T (10°C-43°C)
i Συνολική μικτή χωρητικότητα: 454lt
i Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 327lt
i Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 98lt

¯ÄÖÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ενεργειακή κλάση: A++
i Eτήσια κατανάλωση ενέργειας: 204 kWh
i Κλιματική κλάση SN-T (10°C-43°C)
i Συνολική μικτή χωρητικότητα: 267lt
i Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 70lt
i Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 194lt

ÄÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ηλεκτρονικός έλεγχος (LED) συντήρησης και κατάψυξης
i MultiAirflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
i Φίλτρο ενεργού άνθρακα Air Fresh Filter για μείωση των
οσμών από τα τρόφιμα
i Συρτάρι chiller ExtraCold για βέλτιστη αποθήκευση κρέατος
και ψαριών
i 2 θήκες βουτύρου/τυριού
i Συρτάρι ExtraFresh με τηλεσκοπικό μηχανισμό
i Κατάψυξη 4 αστέρων
i Οπτικοακουστικό σήμα ειδοποίησης
i 2 κυκλώματα ψύξης

ÄÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Ηλεκτρονικό panel ελέγχου (LED)
i MultiAirflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
i Φίλτρο ενεργού άνθρακα Air Fresh Filter για μείωση των
οσμών από τα τρόφιμα
i Συρτάρι chiller ExtraCold για βέλτιστη αποθήκευση κρέατος
και ψαριών
i Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας (περισσότερες
πληροφορίες στο 18182)
i Κατάψυξη 4 αστέρων

ÄÌÈÊ«ÖÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«
i Low Frost για λιγότερη δημιουργία πάγου και σπανιότερη
απόψυξη
i Δυναμική ψύξη με ανεμιστήρα
i Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας (περισσότερες
πληροφορίες στο 18182)
i Θήκες για παγάκια
i Κατάψυξη 4 αστέρων

ÒÇÑ×ÌÒ»ÐÇÑÇ
i Super στη συντήρηση με αυτόματη απενεργοποίηση
i 5 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 2 από τα οποία ρυθμίζονται σε
ύψος και αφαιρούνται
i Μπουκαλοθήκη
i Εσωτερικός φωτισμός LED
i 4 ράφια θύρας
i 2 αυγοθήκες
ÒÇÌÊÀÒ«Â×ÉÇ
i Super στην κατάψυξη με αυτόματη απενεργοποίηση
i Quick Freezer για γρήγορη κατάψυξη ακόμα και των
τροφίμων που μόλις αγοράσατε
i Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 9kg
i Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 15 ώρες
Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 186x70x77cm
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ÒÇÑ×ÌÒ»ÐÇÑÇ
i 3 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 1 από τα οποία ρυθμίζεται σε
ύψος και αφαιρείται
i Μπουκαλοθήκη
i Εσωτερικός φωτισμός LED
i Cold tray
i 3 ράφια θύρας
i 2 αυγοθήκες
ÒÇÌÊÀÒ«Â×ÉÇ
i Super στην κατάψυξη με αυτόματη απενεργοποίηση
i Quick Freezer για γρήγορη κατάψυξη ακόμα και των
τροφίμων που μόλις αγοράσατε
i Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 9kg
i Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 15 ώρες
Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 171x70x77cm

ÒÇÑ×ÌÒ»ÐÇÑÇ
i 4 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 2 από τα οποία ρυθμίζονται σε
ύψος και αφαιρούνται
i¦ÎÍ×ÊÀËÍÓ»ÊÇ
i¡ÑÔÒÄÐÈÊ½ÕÅÔÒÈÑt½Õ-&%
iÀ×ÆÍÓ»ÊÇ
iÐ«ÅÈÀÓ¿ÐÀÕ
ÒÇÌÊÀÒ«Â×ÉÇ
i Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 7kg
i Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 25 ώρες
Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 161x60x65cm

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ PITSOS
Χαρακτηριστικά πλυντηρίων πιάτων Pitsos

EcoMotor

auto
45º-65º

Αυτόματο πρόγραμμα 45°C-65°C

Καλωσορίζουμε τα νέα πλυντήρια πιάτων Pitsos με το
νέο, αθόρυβο και πολύ οικονομικό κινητήρα EcoMotor.
Κάθε πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισμένο με δύο
κινητήρες, οι οποίοι χρησιμοποιούν μόνιμους μαγνήτες
και όχι ψήκτρες (καρβουνάκια). Η μαγνητική τεχνολογία
έχει ως αποτέλεσμα μηδενικές τριβές, μειωμένη
φθορά του κινητήρα, λιγότερο θόρυβο και χαμηλότερη
κατανάλωση ενέργειας, ενώ τα αποτελέσματα πλύσης
αγγίζουν την τελειότητα.

Τα πλυντήρια πιάτων Pitsos που διαθέτουν το Αυτόματο
πρόγραμμα 45°C-65°C, αναγνωρίζουν πόσο καθαρά ή
λερωμένα είναι τα σκεύη σας μέσω ενός πρωτοποριακού
συστήματος υπέρυθρων ακτινών και προσαρμόζουν
αυτόματα τις ρυθμίσεις πλύσης. Αφήστε το πλυντήριο
να ορίσει τον τρόπο πλύσης των πιάτων σας και
εξοικονομήστε νερό και ενέργεια.

HydroSensor

Καλάθια Rack ρυθμιζόμενου ύψους

Ο αισθητήρας HydroSensor αναγνωρίζει πόσο καθαρά
ή λερωμένα είναι τα σκεύη με τη βοήθεια ενός
πρωτοποριακού συστήματος υπέρυθρων ακτινών. Η
ανανέωση του νερού, η προσθήκη λαμπρυντικού και
η θερμοκρασία πλύσης ορίζονται αυτόματα από το
πλυντήριό σας.

Το επάνω καλάθι έχει ρυθμιζόμενο ύψος σε διαφορετικά
επίπεδα για μέγιστη ευελιξία, ευκολία και σταθερότητα,
ακόμα και όταν το καλάθι είναι γεμάτο. Χάρη στα
δύο αναδιπλούμενα στοιχεία στο κάτω καλάθι, τώρα
περισσότερα πιάτα και ποτήρια μπορούν να χωρέσουν
άνετα στο πλυντήριο.

Αισθητήρας φορτίου

Μισή πλύση

Ο αισθητήρας φορτίου υπολογίζει την ποσότητα των σκευών
στο πλυντήριο πιάτων και ρυθμίζει αυτόματα την κατανάλωση
νερού. Ακόμη κι αν έχετε τοποθετήσει πολλά σκεύη στο
πλυντήριό σας, τώρα είστε σίγουροι ότι θα πλυθούν άψογα.

Με τη λειτουργία Half Load κάνετε οικονομία σε
χρόνο, ενέργεια και νερό, όταν έχετε λίγα σκεύη στο
πλυντήριό σας.

Τρίτο καλάθι
Πλέον τα νέα πλυντήρια πιάτων Pitsos διαθέτουν
τρίτο καλάθι για μαχαιροπίρουνα και μικρά σκεύη.
Έτσι αυξάνεται η χωρητικότητα κατά ένα σερβίτσιο
αφού δεν υπάρχει πια καλάθι για μαχαιροπίρουνα
στο κάτω συρτάρι. Χάρη στο ειδικό σχήμα V μπορείτε
να τοποθετήσετε εκτός από τα μαχαιροπίρουνα,
κουτάλες, μικρά μαγειρικά σκεύη ή φλιτζάνια του
ελληνικού καφέ.

*Τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται εδώ δεν διατίθενται σε όλα τα μοντέλα.
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Ελεύθερα πλυντήρια πιάτων
DGS5568

60cm

Antifinger inox

DGS5538

60cm

Antifinger inox

DRS5518

45 cm

Antifinger inox

auto
45º-65º

¥ÀÒÀÌ«ËÔÑÇÊÀÈÄÎÈÃ½ÑÄÈÕ
i Ενεργειακή κλάση: A++
i Κατανάλωση και διάρκεια στο Οικονομικό πρόγραμμα 50°C:
- Ενέργεια: 0,92kWh / νερό 10lt / χρόνος 210min
- Ετήσια κατανάλωση (280 πλύσεις) 262kWh / 2800lt
i Ικανότητα στεγνώματος: A
i Χωρητικότητα: 13 σερβίτσια
i Επίπεδα θορύβου: 48dB (A) re 1pW

¥ÀÒÀÌ«ËÔÑÇÊÀÈÄÎÈÃ½ÑÄÈÕ
i Ενεργειακή κλάση: A+
i Κατανάλωση και διάρκεια στο Οικονομικό πρόγραμμα 50°C:
- Ενέργεια: 1,02 kWh / νερό 12lt / χρόνος 210min
- Ετήσια κατανάλωση (280 πλύσεις): 290kWh / 3360lt
i Ικανότητα στεγνώματος: A
i Χωρητικότητα: 12 σερβίτσια
i Επίπεδα θορύβου: 50dB (A) re 1pW

ÐÍÆÐ«ttÀÒÀÊÀÈÄÈÃÈÊºÕËÄÈÒÍ×ÐÆ¼ÄÕ
i 5 προγράμματα: Εντατικό 70 °C, Κανονικό 65°C, Οικονομικό
50°C, Γρήγορο 45°C, Πρόπλυση
i 2 ειδικές λειτουργίες: quick - μείωση χρόνου πλύσης, Half
Load - πλύση μισού φορτίου

ÐÍÆÐ«ttÀÒÀÊÀÈÄÈÃÈÊºÕËÄÈÒÍ×ÐÆ¼ÄÕ
i 5 προγράμματα: Εντατικό 70°C, Κανονικό 65°C,
Οικονομικό 50°C, Γρήγορο 45°C, Πρόπλυση
i Ειδική λειτουργία Half Load: πλύση μισού φορτίου

¡ÉÍÎËÈÑt½ÕÊÀËÀÓÈÏÌ
i Καλάθια Vario
i Τρίτο καλάθι για μαχαιροπίρουνα και μικρά σκεύη
i Καλάθι Rack: ρύθμιση άνω καλαθιού σε 3 επίπεδα
i 2 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο κάτω καλάθι
i 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι
¯ÄÖÌÍËÍÆ¼ÄÕ
i Eco Motor: κινητήρας τεχνολογίας BLDC, πιο αθόρυβος, πιο
οικονομικός και πιο ανθεκτικός από το συμβατικό
i HydroSensor, αισθητήρας φορτίου
i Auto 3in1: αναγνώριση είδους απορρυπαντικού
i Glass Protect: σύστημα προστασίας γυαλικών
i Dosage Assist: για πλήρη διάλυση ταμπλετών
i Εναλλάκτης θερμότητας
i Θερμαντήρας ροής, με ενσωματωμένη αντλία
i Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο 3 επιπέδων
¡ÌÃÄ¼ÉÄÈÕÎË×ÌÒÇÐ¼Í×ÊÀÈÖÄÈÐÈÑt½Õ
i Οθόνη ένδειξης υπολειπόμενου χρόνου προγράμματος
i Επιλογέας προγραμμάτων με ενσωματωμένο πλήκτρο START
i Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες
i Φωτεινή ένδειξη πλήρωσης αλατιού και λαμπρυντικού
²ÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«ÀÑÅÀËÄ¼ÀÕ
i Προστασία από τις διαρροές χάρη στην τεχνολογία AquaStop
και εγγύηση εφ’ όρου ζωής με κάλυψη των ζημιών που θα
προκύψουν σε περίπτωση διαρροών
Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 84,5x60x60cm

¡ÉÍÎËÈÑt½ÕÊÀËÀÓÈÏÌ
i Καλάθια Vario, με 2 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο
κάτω καλάθι
i Πάνω καλάθι ρυθμιζόμενο σε δύο διαφορετικά ύψη
i 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι
i Καλάθι για μαχαιροπίρουνα στο κάτω καλάθι και ράφι για
μαχαιροπίρουνα στο επάνω
¯ÄÖÌÍËÍÆ¼ÄÕ
i EcoMotor: κινητήρας τεχνολογίας BLDC, πιο αθόρυβος,
πιο οικονομικός και πιο ανθεκτικός από τον συμβατικό
i Αισθητήρας φορτίου
i Auto 3in1: αναγνώριση είδους απορρυπαντικού
i Glass Protect: σύστημα προστασίας γυαλικών
i Dosage Assist: για πλήρη διάλυση ταμπλετών
i Θερμαντήρας ροής με ενσωματωμένη αντλία
i Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο 3 επιπέδων
¡ÌÃÄ¼ÉÄÈÕÎË×ÌÒÇÐ¼Í×ÊÀÈÖÄÈÐÈÑt½Õ
i Οθόνη ένδειξης υπολειπόμενου χρόνου προγράμματος
i Επιλογέας προγραμμάτων με ενσωματωμένο πλήκτρο START
i Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες
i Φωτεινή ένδειξη πλήρωσης αλατιού και λαμπρυντικού
²ÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«ÀÑÅÀËÄ¼ÀÕ
i Προστασία από τις διαρροές χάρη στην τεχνολογία AquaStop
και εγγύηση εφ’ όρου ζωής με κάλυψη των ζημιών που θα
προκύψουν σε περίπτωση διαρροών
Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 84,5x60x60cm

¥ÀÒÀÌ«ËÔÑÇÊÀÈÄÎÈÃ½ÑÄÈÕ
i Ενεργειακή κλάση: A+
i Κατανάλωση και διάρκεια στο Οικονομικό πρόγραμμα 50°C:
- Ενέργεια 0,78 kWh / νερό 11,5lt / χρόνος 195min
- Ετήσια κατανάλωση (280 πλύσεις) 220kWh / 3220lt
i Κατανάλωση νερού στο Αυτόματο πρόγραμμα 45-65°C: από
7lt (εξαρτάται από το βαθμό λερώματος των σκευών)
i Ικανότητα στεγνώματος: A
i Χωρητικότητα: 9 σερβίτσια
i Επίπεδα θορύβου: 48dB (A) re 1pW
ÐÍÆÐ«ttÀÒÀÊÀÈÄÈÃÈÊºÕËÄÈÒÍ×ÐÆ¼ÄÕ
i 5 προγράμματα: Εντατικό 70°C, Αυτόματο 45-65°C,
Οικονομικό 50°C, Γρήγορο 45°C, Πρόπλυση
i Ειδική λειτουργία Half Load: πλύση μισού φορτίου
¡ÉÍÎËÈÑt½ÕÊÀËÀÓÈÏÌ
i Καλάθια Vario
i 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι
i Κινητή θήκη για μαχαιροπίρουνα στο κάτω καλάθι και ράφι
για μαχαιροπίρουνα στο επάνω
¯ÄÖÌÍËÍÆ¼ÄÕ
i Διπλοί βραχίονες ψεκασμού στο άνω καλάθι
i EcoMotor: κινητήρας τεχνολογίας BLDC, πιο αθόρυβος, πιο
οικονομικός και πιο ανθεκτικός από τον συμβατικό
i HydroSensor, αισθητήρας φορτίου
i Auto 3in1: αναγνώριση είδους απορρυπαντικού
i Glass Protect: σύστημα προστασίας γυαλικών
i Dosage Assist: για πλήρη διάλυση ταμπλετών
i Εναλλάκτης θερμότητας
i Θερμαντήρας ροής με ενσωματωμένη αντλία
i Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο 3 επιπέδων
¡ÌÃÄ¼ÉÄÈÕÎË×ÌÒÇÐ¼Í×ÊÀÈÖÄÈÐÈÑt½Õ
i Οθόνη ένδειξης υπολειπόμενου χρόνου προγράμματος
i Επιλογέας προγραμμάτων με ενσωματωμένο πλήκτρο START
i Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες
i Φωτεινή ένδειξη πλήρωσης αλατιού και λαμπρυντικού
²ÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«ÀÑÅÀËÄ¼ÀÕ
i Προστασία από τις διαρροές χάρη στην τεχνολογία AquaStop
και εγγύηση εφ’ όρου ζωής με κάλυψη των ζημιών που θα
προκύψουν σε περίπτωση διαρροών
Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 84,5x45x60cm
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Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων
DRS5512

Επιτραπέζιο πλυντήριο πιάτων
45 cm POWERJET6

Λευκό

Εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων
με εμφανή μετόπη
DIT5505

60cm

Λευκό

Ιnox

¥ÀÒÀÌ«ËÔÑÇÊÀÈÄÎÈÃ½ÑÄÈÕ
i Ενεργειακή κλάση: A+
i Κατανάλωση και διάρκεια στο Οικονομικό πρόγραμμα 50°C:
- Eνέργεια 0,78kWh / νερό 9,5lt / χρόνος 195min
- Ετήσια κατανάλωση (280 πλύσεις) 220kWh / 2660lt
i Ικανότητα στεγνώματος: A
i Χωρητικότητα: 9 σερβίτσια
i Επίπεδα θορύβου: 48dB (A) re 1pW

¥ÀÒÀÌ«ËÔÑÇÊÀÈÄÎÈÃ½ÑÄÈÕ
i Ενεργειακή κλάση: A+
i Κατανάλωση και διάρκεια στο Οικονομικό πρόγραμμα 50°C:
- Eνέργεια: 0,61kWh / νερό 8lt / χρόνος 200min
- Ετήσια κατανάλωση (280 πλύσεις): 174 kWh / 2240lt
i Ικανότητα στεγνώματος: A
i Χωρητικότητα: 6 σερβίτσια
i Επίπεδα θορύβου: 54 dB (A) re 1pW

¥ÀÒÀÌ«ËÔÑÇÊÀÈÄÎÈÃ½ÑÄÈÕ
i Ενεργειακή κλάση: A++
i Κατανάλωση και διάρκεια στο Οικονομικό πρόγραμμα 50°C:
- Eνέργεια: 0,92kWh / νερό 9,5lt / χρόνος 210min
- Ετήσια κατανάλωση (280 πλύσεις) 262kWh / 2660lt
i Ικανότητα στεγνώματος: A
i Χωρητικότητα: 13 σερβίτσια
i Επίπεδα θορύβου: 48 dB (A) re 1 pW

ÐÍÆÐ«ttÀÒÀÊÀÈÄÈÃÈÊºÕËÄÈÒÍ×ÐÆ¼ÄÕ
i 5 προγράμματα: Εντατικό 70°C, Αυτόματο 45-65°C,
Οικονομικό 50°C, Γρήγορο 45°C, Πρόπλυση
i Ειδική λειτουργία Half Load: πλύση μισού φορτίου

ÐÍÆÐ«ttÀÒÀÊÀÈÄÈÃÈÊºÕËÄÈÒÍ×ÐÆ¼ÄÕ
i 4 προγράμματα: Εντατικό 70°C, Κανονικό 65°C,
Οικονομικό 50°C, Γρήγορο 45°C

ÐÍÆÐ«ttÀÒÀÊÀÈÄÈÃÈÊºÕËÄÈÒÍ×ÐÆ¼ÄÕ
i 5 προγράμματα: Εντατικό 70°C, Οικονομικό 50°C, 1 ώρα
65°C, Γρήγορο 45°C, Πρόπλυση
i 2 ειδικές λειτουργίες: quick - μείωση χρόνου πλύσης, Half
Load - πλύση μισού φορτίου

auto
45º-65º

¡ÉÍÎËÈÑt½ÕÊÀËÀÓÈÏÌ
i Καλάθια Vario
i Πάνω καλάθι ρυθμιζόμενο σε δύο διαφορετικά ύψη
i 2 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο κάτω καλάθι
i 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι
i Κινητή θήκη για μαχαιροπίρουνα στο κάτω καλάθι και ράφι
για μαχαιροπίρουνα στο επάνω
¯ÄÖÌÍËÍÆ¼ÄÕ
i Διπλοί βραχίονες ψεκασμού στο άνω καλάθι
i EcoMotor: κινητήρας τεχνολογίας BLDC, πιο αθόρυβος,
πιο οικονομικός και πιο ανθεκτικός από τον συμβατικό
i HydroSensor, αισθητήρας φορτίου
i Auto 3in1: αναγνώριση είδους απορρυπαντικού
i Glass Protect: σύστημα προστασίας γυαλικών
i Dosage Assist: για πλήρη διάλυση ταμπλετών
i Εναλλάκτης θερμότητας
i Θερμαντήρας ροής με ενσωματωμένη αντλία
i Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο 3 επιπέδων
¡ÌÃÄ¼ÉÄÈÕÎË×ÌÒÇÐ¼Í×ÊÀÈÖÄÈÐÈÑt½Õ
i Οθόνη ένδειξης υπολειπόμενου χρόνου προγράμματος
i Επιλογέας προγραμμάτων με ενσωματωμένο πλήκτρο START
i Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες
i Φωτεινή ένδειξη πλήρωσης αλατιού και λαμπρυντικού

¡ÉÍÎËÈÑt½ÕÊÀËÀÓÈÏÌ
i Ευέλικτο καλάθι με κινούμενη θήκη για μαχαιροπίρουνα και
ράφι για φλιτζάνια
¯ÄÖÌÍËÍÆ¼ÄÕ
i EcoMotor: κινητήρας τεχνολογίας BLDC, πιο αθόρυβος,
πιο οικονομικός και πιο ανθεκτικός από τον συμβατικό
i Αισθητήρας φορτίου
i Auto 3in1: αναγνώριση είδους απορρυπαντικού
i Glass Protect: σύστημα προστασίας γυαλικών
i Θερμαντήρας ροής με ενσωματωμένη αντλία
i Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο 3 επιπέδων
¡ÌÃÄ¼ÉÄÈÕÎË×ÌÒÇÐ¼Í×ÊÀÈÖÄÈÐÈÑt½Õ
i LED ενδείξεις για τη φάση του προγράμματος
i Επιλογέας προγραμμάτων με ενσωματωμένο πλήκτρο START
i Φωτεινή ένδειξη πλήρωσης αλατιού και λαμπρυντικού
²ÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«ÀÑÅÀËÄ¼ÀÕ
i Πολλαπλή προστασία διαρροών
Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 45x55,1x50cm

¡ÉÍÎËÈÑt½ÕÊÀËÀÓÈÏÌ
i Καλάθια Vario
i Τρίτο καλάθι για μαχαιροπίρουνα και μικρά σκεύη
i Καλάθι Rack: ρύθμιση άνω καλαθιού σε 3 επίπεδα
i 2 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο κάτω καλάθι
i 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι
¯ÄÖÌÍËÍÆ¼ÄÕ
i Eco Motor: κινητήρας τεχνολογίας BLDC, πιο αθόρυβος, πιο
οικονομικός και πιο ανθεκτικός από το συμβατικό
i HydroSensor, αισθητήρας φορτίου
i Auto 3in1: αναγνώριση είδους απορρυπαντικού
i Glass Protect: σύστημα προστασίας γυαλικών
i Dosage Assist: για πλήρη διάλυση ταμπλετών
i Εναλλάκτης θερμότητας
i Θερμαντήρας ροής, με ενσωματωμένη αντλία
i Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο 3 επιπέδων
¡ÌÃÄ¼ÉÄÈÕÎË×ÌÒÇÐ¼Í×ÊÀÈÖÄÈÐÈÑt½Õ
i Οθόνη ένδειξης υπολειπόμενου χρόνου προγράμματος
i Επιλογέας προγραμμάτων με ενσωματωμένο πλήκτρο
START
i Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες
i Φωτεινή ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού και λαμπρυντικού

²ÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«ÀÑÅÀËÄ¼ÀÕ
i Προστασία από τις διαρροές χάρη στην τεχνολογία AquaStop
και εγγύηση εφ’ όρου ζωής με κάλυψη των ζημιών που θα
προκύψουν σε περίπτωση διαρροών

²ÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«ÀÑÅÀËÄ¼ÀÕ
i Προστασία από τις διαρροές χάρη στην τεχνολογία AquaStop
και εγγύηση εφ’ όρου ζωής με κάλυψη των ζημιών που θα
προκύψουν σε περίπτωση διαρροών

Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 84,5x45x60cm

Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 81,5x59,8x57,3cm
i Εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 81,5-87,5x60x55cm
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Πλυντήρια πιάτων πλήρους εντοιχισμού
DVT5503

60cm

DVT5303

60cm

Ιnox

Ιnox

¥ÀÒÀÌ«ËÔÑÇÊÀÈÄÎÈÃ½ÑÄÈÕ
i Ενεργειακή κλάση: A++
i Κατανάλωση και διάρκεια στο Οικονομικό πρόγραμμα 50°C:
- Eνέργεια: 0,92kWh / νερό 9,5lt / χρόνος 210min
- Ετήσια κατανάλωση (280 πλύσεις) 262kWh / 2660lt
i Ικανότητα στεγνώματος: A
i Χωρητικότητα: 13 σερβίτσια
i Επίπεδα θορύβου: 48dB (A) re 1pW

¥ÀÒÀÌ«ËÔÑÇÊÀÈÄÎÈÃ½ÑÄÈÕ
i Ενεργειακή κλάση: A+
i Κατανάλωση και διάρκεια στο Οικονομικό πρόγραμμα 50°C:
- Eνέργεια: 1,02kWh / νερό 11,7lt / χρόνος 210min
- Ετήσια κατανάλωση (280 πλύσεις) 290kWh / 3300lt
i Ικανότητα στεγνώματος: A
i Χωρητικότητα: 12 σερβίτσια
i Επίπεδα θορύβου: 50 dB (A) re 1pW

ÐÍÆÐ«ttÀÒÀÊÀÈÄÈÃÈÊºÕËÄÈÒÍ×ÐÆ¼ÄÕ
i 5 προγράμματα: Εντατικό 70 °C, Οικονομικό 50°C, 1 ώρα 65°C, Γρήγορο 45°C, Πρόπλυση
i 2 ειδικές λειτουργίες: quick - μείωση χρόνου πλύσης, Half Load: πλύση μισού φορτίου

ÐÍÆÐ«ttÀÒÀÊÀÈÄÈÃÈÊºÕËÄÈÒÍ×ÐÆ¼ÄÕ
i 5 προγράμματα: Εντατικό 70°C, Οικονομικό 50°C, 1 ώρα 65°C, Γρήγορο 45°C, Πρόπλυση
i Ειδική λειτουργία Half Load: πλύση μισού φορτίου

¡ÉÍÎËÈÑt½ÕÊÀËÀÓÈÏÌ
i Καλάθια Vario
i Τρίτο καλάθι για μαχαιροπίρουνα και μικρά σκεύη
i Καλάθι Rack: ρύθμιση άνω καλαθιού σε 3 επίπεδα
i 2 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο κάτω καλάθι
i 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι

¡ÉÍÎËÈÑt½ÕÊÀËÀÓÈÏÌ
i Καλάθια Vario
i Πάνω καλάθι ρυθμιζόμενο σε δύο διαφορετικά ύψη
i 2 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο κάτω καλάθι
i 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι
i Θήκη για μαχαιροπίρουνα στο κάτω καλάθι

¯ÄÖÌÍËÍÆ¼ÄÕ
i Ecomotor: κινητήρας τεχνολογίας BLDC, πιο αθόρυβος, πιο οικονομικός και
πιο ανθεκτικός από το συμβατικό
i HydroSensor, αισθητήρας φορτίου
i Auto 3in1: αναγνώριση είδους απορρυπαντικού
i Glass Protect: σύστημα προστασίας γυαλικών
i Dosage Assist: για πλήρη διάλυση ταμπλετών
i Εναλλάκτης θερμότητας
i Θερμαντήρας ροής με ενσωματωμένη αντλία
i Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο 3 επιπέδων

¯ÄÖÌÍËÍÆ¼ÄÕ
i Ecomotor: κινητήρας τεχνολογίας BLDC, πιο αθόρυβος, πιο οικονομικός και
πιο ανθεκτικός από το συμβατικό
i Αισθητήρας φορτίου
i Auto 3in1: αναγνώριση είδους απορρυπαντικού
i Glass Protect: σύστημα προστασίας γυαλικών
i Dosage Assist: για πλήρη διάλυση ταμπλετών
i Θερμαντήρας ροής με ενσωματωμένη αντλία
i Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο 3 επιπέδων

¡ÌÃÄ¼ÉÄÈÕÎË×ÌÒÇÐ¼Í×ÊÀÈÖÄÈÐÈÑt½Õ
i InfoLight: ένδειξη εξέλιξης προγράμματος στο δάπεδο
i Οθόνη ένδειξης υπολοιπόμενου χρόνου προγράμματος
i Ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος
i Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες
i Φωτεινή ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού και λαμπρυντικού
²ÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«ÀÑÅÀËÄ¼ÀÕ
i ΑquaStop με εφ’ όρου ζωής εγγύηση αποζημίωσης βλαβών στην οικοσκευή σε περίπτωση
διαρροής
i Κουμπιά χειρισμού στην κορυφή της πόρτας
Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 81,5x59,8x55cm
i Εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 81,5-87,5x60x55cm

¡ÌÃÄ¼ÉÄÈÕÎË×ÌÒÇÐ¼Í×ÊÀÈÖÄÈÐÈÑt½Õ
i InfoLight: ένδειξη εξέλιξης προγράμματος στο δάπεδο
i Ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος
i Προεπιλογή χρόνου έναρξης 3/6/9 ώρες
i Φωτεινή ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού και λαμπρυντικού
²ÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«ÀÑÅÀËÄ¼ÀÕ
i ΑquaStop με εφ’ όρου ζωής εγγύηση αποζημίωσης βλαβών στην οικοσκευή σε περίπτωση
διαρροής
i Κουμπιά χειρισμού στην κορυφή της πόρτας
Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 81,5x59,8x55cm
i Εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 81,5-87,5x60x55cm
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Εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων
με εμφανή μετόπη
DRI4515

Πλυντήριο πιάτων πλήρους
εντοιχισμού
45 cm

DRV4323

45 cm

Inox

¥ÀÒÀÌ«ËÔÑÇÊÀÈÄÎÈÃ½ÑÄÈÕ
i Ενεργειακή κλάση: A+
i Κατανάλωση και διάρκεια στο Οικονομικό πρόγραμμα 50°C:
- Eνέργεια: 0,78kWh / νερό 9,5lt / χρόνος 195min
- Ετήσια κατανάλωση (280 πλύσεις): 220kWh / 2660lt
i Ικανότητα στεγνώματος: A
i Χωρητικότητα: 9 σερβίτσια
i Επίπεδα θορύβου: 48dB (A) re 1pW
ÐÍÆÐ«ttÀÒÀÊÀÈÄÈÃÈÊºÕËÄÈÒÍ×ÐÆ¼ÄÕ
i 4 προγράμματα: Αυτόματο 45-65°C, Οικονομικό 50°C, Γρήγορο 45°C, Πρόπλυση
i Ειδική λειτουργία Power Zone: εντατική ζώνη στο κάτω καλάθι
¡ÉÍÎËÈÑt½ÕÊÀËÀÓÈÏÌ
i Καλάθια Vario
i 2 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο κάτω καλάθι
i Άνω καλάθι ρυθμιζόμενο σε δύο διαφορετικά ύψη
i 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι
i Κινητή θήκη για μαχαιροπίρουνα στο κάτω καλάθι και ράφι για μαχαιροπίρουνα στο άνω
¯ÄÖÌÍËÍÆ¼ÄÕ
i Διπλοί βραχίονες ψεκασμού στο άνω καλάθι
i EcoMotor: κινητήρας τεχνολογίας BLDC, πιο αθόρυβος,
πιο οικονομικός και πιο ανθεκτικός από τον συμβατικό
i HydroSensor, αισθητήρας φορτίου
i Auto 3in1: αναγνώριση είδους απορρυπαντικού
i Glass Protect: σύστημα προστασίας γυαλικών
i Dosage Assist: για πλήρη διάλυση ταμπλετών
i Εναλλάκτης θερμότητας
i Θερμαντήρας ροής με ενσωματωμένη αντλία
i Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο 3 επιπέδων
¡ÌÃÄ¼ÉÄÈÕÎË×ÌÒÇÐ¼Í×ÊÀÈÖÄÈÐÈÑt½Õ
i Οθόνη ένδειξης υπολειπόμενου χρόνου προγράμματος
i Επιλογέας προγραμμάτων με ενσωματωμένο πλήκτρο START
i Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες
i Φωτεινή ένδειξη πλήρωσης αλατιού και λαμπρυντικού
²ÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«ÀÑÅÀËÄ¼ÀÕ
i Προστασία από τις διαρροές χάρη στην τεχνολογία AquaStop και εγγύηση εφ’ όρου ζωής με
κάλυψη των ζημιών που θα προκύψουν σε περίπτωση διαρροών
Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 81,5x44,8x57,3cm
i Εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 81,5-87,5x45x55cm

¥ÀÒÀÌ«ËÔÑÇÊÀÈÄÎÈÃ½ÑÄÈÕ
i Ενεργειακή κλάση: A+
i Κατανάλωση και διάρκεια στο Οικονομικό πρόγραμμα 50°C:
- Eνέργεια 0,78kWh / νερό 11,5lt / χρόνος 195min
- Ετήσια κατανάλωση (280 πλύσεις) 220kWh / 3220lt
Κατανάλωση νερού στο Αυτόματο πρόγραμμα 45-65°C: από 11,5lt (εξαρτάται από το βαθμό
λερώματος των σκευών)
i Ικανότητα στεγνώματος: A
i Χωρητικότητα: 9 σερβίτσια
i Επίπεδα θορύβου: 48dB (A) re 1pW
ÐÍÆÐ«ttÀÒÀÊÀÈÄÈÃÈÊºÕËÄÈÒÍ×ÐÆ¼ÄÕ
i 4 προγράμματα: Εντατικό 70°C, Οικονομικό 50°C,
i Γρήγορο 45°C, Πρόπλυση
i Ειδική λειτουργία Half Load: πλύση μισού φορτίου
¡ÉÍÎËÈÑt½ÕÊÀËÀÓÈÏÌ
i Καλάθια Vario
i Πάνω καλάθι ρυθμιζόμενο σε δύο διαφορετικά ύψη
i 2 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο κάτω καλάθι
i 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι
i Κινητή θήκη για μαχαιροπίρουνα στο κάτω καλάθι και ράφι για μαχαιροπίρουνα στο επάνω
¯ÄÖÌÍËÍÆ¼ÄÕ
i Διπλοί βραχίονες ψεκασμού στο άνω καλάθι
i EcoMotor: κινητήρας τεχνολογίας BLDC, πιο αθόρυβος, πιο οικονομικός και πιο ανθεκτικός
από τον συμβατικό
i Αισθητήρας φορτίου
i Auto 3in1: αναγνώριση είδους απορρυπαντικού
i Glass Protect: σύστημα προστασίας γυαλικών
i Dosage Assist: για πλήρη διάλυση ταμπλετών
i Εναλλάκτης θερμότητας
i Θερμαντήρας ροής με ενσωματωμένη αντλία
i Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο 3 επιπέδων
¡ÌÃÄ¼ÉÄÈÕÎË×ÌÒÇÐ¼Í×ÊÀÈÖÄÈÐÈÑt½Õ
i LED ενδείξεις για τη φάση του προγράμματος
i Ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος
i Προεπιλογή χρόνου έναρξης 3/6/9 ώρες
i Φωτεινή ένδειξη πλήρωσης αλατιού και λαμπρυντικού
²ÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«ÀÑÅÀËÄ¼ÀÕ
i Προστασία από τις διαρροές χάρη στην τεχνολογία AquaStop και εγγύηση εφ’ όρου ζωής με
κάλυψη των ζημιών που θα προκύψουν σε περίπτωση διαρροών
i Κουμπιά χειρισμού στην κορυφή της πόρτας
Διαστάσεις
i Συσκευής (ΥxΠxΒ): 81,5x44,8x55cm
i Εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 81,5-87,5x45x45cm
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ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ PITSOS
Χαρακτηριστικά πλυντηρίων εμπρόσθιας φόρτωσης Pitsos

Ενεργειακή κλάση

Γρήγορο 15’

Στην Pitsos πιστεύουμε πως είναι υποχρέωσή μας να
ελαχιστοποιήσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που
προκαλούν οι συσκευές μας κατά την ωφέλιμη ζωή τους.
Η δέσμευσή μας για προστασία του περιβάλλοντος μας
οδήγησε στο να σχεδιάσουμε συσκευές με ιδιαίτερα
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και νερού, καθιστώντας
τη σειρά πλυντηρίων Pitsos ως μία από τις πιο
οικονομικές, αποδοτικές και αποτελεσματικές λύσεις.

Τώρα πλένετε τα ελαφρώς λερωμένα ρούχα σας σε
χρόνο ρεκόρ, με το πρόγραμμα ταχείας πλύσης για
πλύσιμο, ξέβγαλμα και στέγνωμα μέσα σε 15 λεπτά!
Ιδανικό για να πλύνετε ή να φρεσκάρετε γρήγορα τα
αγαπημένα σας ρούχα.

AntiShock Design

PerfectVario

Ο σχεδιασμός AntiShock του νέου πλυντηρίου ρούχων
χωρητικότητας 8 κιλών, περιορίζει σημαντικά τις
δονήσεις και τις ταλαντώσεις όσο η συσκευή βρίσκεται
σε λειτουργία, μειώνοντας το θόρυβο έως και 2,5 φορές
σε σχέση με τα πλυντήρια ρούχων της παλαιότερης
σειράς.

Η τεχνολογία PerfectVario σάς εγγυάται άριστα
αποτελέσματα πλύσης κάθε φορά, εξοικονομώντας
ταυτόχρονα χρόνο και ενέργεια. Με την επιλογή Quick
μειώνετε τη διάρκεια πλύσης μέχρι και 65%, ενώ με την
επιλογή Ecologic μειώνετε έως 50% την κατανάλωση
ενέργειας.

HydroShower

HydroActive Plus

Χάρη στο σύστημα ομοιόμορφης διαβροχής των ρούχων
HydroShower, τα πλυντήρια Pitsos μπορούν να πλύνουν
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κουβέρτες, παπλώματα,
κουρτίνες και μεγάλες ποσότητες ρούχων.

Οι αισθητήρες της τεχνολογίας HydroActive Plus
μετρούν με ακρίβεια το βάρος των ρούχων και σας
εγγυώνται βέλτιστη διαχείριση του νερού.

EcoMotor
Τα νέα πλυντήρια ρούχων Pitsos διαθέτουν τον σχεδόν
αθόρυβο και πολύ οικονομικό κινητήρα EcoMotor. Ο
κινητήρας αυτός χρησιμοποιεί μόνιμους μαγνήτες και
όχι ψήκτρες (καρβουνάκια). Η μαγνητική τεχνολογία έχει
ως αποτέλεσμα μηδενικές τριβές, μειωμένη φθορά του
κινητήρα, λιγότερο θόρυβο και χαμηλότερη κατανάλωση
ενέργειας, ενώ τα αποτελέσματα πλύσης είναι πάντα
άψογα. Οι κινητήρες Pitsos EcoMotor διατίθενται με
εγγύηση 10 ετών δωρεάν επισκευής ή αντικατάστασης.

*Τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται εδώ δεν διατίθενται σε όλα τα μοντέλα.
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Πλυντήρια ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης
WQP1200G9

WNP1200E8

Λευκό

Λευκό

¥ÀÒÀÌ«ËÔÑÇÊÀÈÄÎÈÃ½ÑÄÈÕ
i Μέγιστη χωρητικότητα: 9kg
i Μέγιστες στροφές στυψίματος: 1200rpm
i Ενεργειακή κλάση: A+++ -30%, 30% χαμηλότερη κατανάλωση από την κλάση A+++
(152 kWh, με όριο κλάσης A+++ τις 217kWh)
i Ετήσια κατανάλωση (220 πλύσεις): 152kWh, 11220lt
i Επίπεδα θορύβου: πλύση 51dB, στύψιμο 75dB

¥ÀÒÀÌ«ËÔÑÇÊÀÈÄÎÈÃ½ÑÄÈÕ
i Μέγιστη χωρητικότητα: 8kg
i Μέγιστες στροφές στυψίματος: 1200rpm
i Ενεργειακή κλάση: A+++ -10%, 10% χαμηλότερη κατανάλωση από την κλάση Α+++
(176 kWh, με όριο κλάσης A+++ τις 196kWh)
i Ετήσια κατανάλωση (220 πλύσεις): 176kWh, 9900lt
i Επίπεδα θορύβου: πλύση 55dB, στύψιμο 76dB

Προγράμματα
i Βαμβακερά, Συνθετικά, Μεταξωτά, Μάλλινα, Ανάμεικτα, Τζιν/Σκουρόχρωμα, Ξέβγαλμα/
Στύψιμο, Άντληση, Παπλώματα, Πουκάμισα, Κουρτίνες, Αδιαβροχοποίηση, Εντατικό 60’,
Γρήγορο 15’/30’, Αντιαλλεργικό

Προγράμματα
i Βαμβακερά, Βαμβακερά Eco, Συνθετικά, Ευπαθή/Μεταξωτά, Μάλλινα, Αθλητικός Ρουχισμός,
Αντιαλλεργικό, Τζιν/Σκουρόχρωμα, Γρήγορο 15’/30’, Ξέβγαλμα/Στύψιμο, Άντληση, Ανάμεικτα,
Κουρτίνες, Φροντίδα Κάδου, Πουπουλένια, Πουκάμισα

¡ÎÈËÍÆºÕÎË¿ÑÇÕ
i PerfectVario: επιλογή Quick για μείωση χρόνου ή Ecologic για εξοικονόμηση ενέργειας
i Πλήκτρα αφής Touch Control για ρύθμιση θερμοκρασίας, επιλογή στροφών στυψίματος,
Quick/Ecologic, πρόπλυση, λιγότερο σιδέρωμα, προγραμματισμός λήξης σε 1-24 ώρες

¡ÎÈËÍÆºÕÎË¿ÑÇÕ
i PerfectVario: επιλογή Quick για μείωση χρόνου ή Ecologic για εξοικονόμηση ενέργειας
i Πλήκτρα αφής Touch Control για ρύθμιση θερμοκρασίας, επιλογή στροφών στυψίματος,
Quick/Ecologic, επιπλέον ξέβγαλμα, πρόπλυση, προγραμματισμός λήξης σε 1-24 ώρες

¡ÌÃÄ¼ÉÄÈÕÊÀÈÖÄÈÐÈÑt½ÕÑ×ÑÊÄ×»Õ
i Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη με ενδείξεις πορείας του προγράμματος, θερμοκρασίας,
στροφών στυψίματος, υπόλοιπου χρόνου λειτουργίας
i Ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας
i Ένδειξη συνιστώμενου φορτίου σε κάθε πρόγραμμα
i Ένδειξη υπερβολικής δόσης απορρυπαντικού
i Ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος
i Μετόπη με κείμενο στα ελληνικά

¡ÌÃÄ¼ÉÄÈÕÊÀÈÖÄÈÐÈÑt½ÕÑ×ÑÊÄ×»Õ
i Μεγάλη οθόνη με ενδείξεις πορείας του προγράμματος, θερμοκρασίας, στροφών στυψίματος,
υπόλοιπου χρόνου λειτουργίας και προτεινόμενου φορτίου.
i Ένδειξη υπερβολικής δόσης απορρυπαντικού
i Ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος
i Μετόπη με κείμενο στα ελληνικά

¯ÄÖÌÍËÍÆ¼À
i EcoMotor: κινητήρας τεχνολογίας BLDC, πιο αθόρυβος, πιο οικονομικός και πιο ανθεκτικός
από τον συμβατικό, με 10 χρόνια εγγύηση
i HydroActive Plus: βελτιστοποιημένη διαχείριση νερού βάσει ακριβούς μέτρησης του βάρους
των ρούχων
i HydroShower: σύστημα ομοιόμορφης διαβροχής των ρούχων
i Wave Drum: ανάγλυφο τύμπανο, σχεδιασμένο ώστε να προστατεύει τα υφάσματα
i AntiShock design για μείωση κραδασμών και θορύβου
i Έλεγχος μη ισορροπημένης κατανομής φορτίου (αζυγοσταθμία)
i Αισθητήρας ροής, για ακριβή έλεγχο της κατανάλωσης νερού
i Αναγνώριση αφρού
i Αυτοκαθαριζόμενη θήκη απορρυπαντικού
i Εξάρτημα για υγρά απορρυπαντικά στη θήκη

¯ÄÖÌÍËÍÆ¼À
i EcoMotor: κινητήρας τεχνολογίας inverter BLDC, πιο αθόρυβος, πιο οικονομικός και
πιο ανθεκτικός από τον συμβατικό, με 10 χρόνια εγγύηση
i Αυτόματη αναγνώριση ποσότητας ρούχων
i HydroShower: σύστημα ομοιόμορφης διαβροχής των ρούχων
i AntiShock design για μείωση κραδασμών και θορύβου
i Έλεγχος μη ισορροπημένης κατανομής φορτίου
i Αναγνώριση αφρού
i Εξάρτημα για υγρά απορρυπαντικά στη θήκη
²ÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«ÀÑÅÀËÄ¼ÀÕÊÀÈ×ÎÍÒÍÈÖÈÑt½Õ
i Πολλαπλή προστασία κατά των διαρροών
i Κλείδωμα συσκευής για παιδιά
i Δυνατότητα υποτοιχισμού σε πάγκο ύψους 85cm

²ÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«ÀÑÅÀËÄ¼ÀÕÊÀÈ×ÎÍÒÍÈÖÈÑt½Õ
i Πολλαπλή προστασία κατά των διαρροών
i Κλείδωμα συσκευής για παιδιά
i Δυνατότητα υποτοιχισμού σε πάγκο ύψους 85cm

Διαθέσιμο απο 01/07/2016.
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Πλυντήρια ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης
WNP1000D8

WFP1203C7

Λευκό

Λευκό

¥ÀÒÀÌ«ËÔÑÇÊÀÈÄÎÈÃ½ÑÄÈÕ
i Μέγιστη χωρητικότητα: 8kg
i Μέγιστες στροφές στυψίματος: 1000 rpm
i Ενεργειακή κλάση: A+++ -10%, 10% χαμηλότερη κατανάλωση από την κλάση Α+++ (176
kWh, με όριο κλάσης A+++ τις 196kWh)
i Ετήσια κατανάλωση (220 πλύσεις): 176kWh, 9900lt
i Επίπεδα θορύβου: πλύση 55dB, στύψιμο 76dB

¥ÀÒÀÌ«ËÔÑÇÊÀÈÄÎÈÃ½ÑÄÈÕ
i Μέγιστη χωρητικότητα: 7kg
i Μέγιστες στροφές στυψίματος: 1200 rpm
i Ενεργειακή κλάση: A+++
i Ετήσια κατανάλωση (220 πλύσεις): 165kWh, 10686lt
i Επίπεδα θορύβου: πλύση 59dB, στύψιμο 76dB

Προγράμματα
i Βαμβακερά, Βαμβακερά + Πρόπλυση, Συνθετικά, Ευπαθή, Μάλλινα, Ξέβγαλμα, Στύψιμο/
Άντληση, Γρήγορο 15’/30’, Ανάμεικτα
¡ÎÈËÍÆºÕÎË¿ÑÇÕ
i PerfectVario: επιλογή Quick για μείωση χρόνου ή Ecologic για εξοικονόμηση ενέργειας
i Πλήκτρα αφής Touch Control για επιλογή στροφών στυψίματος, Quick/Ecologic,
προγραμματισμός λήξης σε 1-24 ώρες
¡ÌÃÄ¼ÉÄÈÕÊÀÈÖÄÈÐÈÑt½ÕÑ×ÑÊÄ×»Õ
i Μεγάλη οθόνη με ενδείξεις πορείας του προγράμματος, στροφών στυψίματος, υπόλοιπου
χρόνου λειτουργίας και προτεινόμενου φορτίου
i Ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος
i Μετόπη με κείμενο στα ελληνικά
¯ÄÖÌÍËÍÆ¼À
i EcoMotor: κινητήρας τεχνολογίας inverter BLDC, πιο αθόρυβος, πιο οικονομικός και πιο
ανθεκτικός από τον συμβατικό, με 10 χρόνια εγγύηση
i Αυτόματη αναγνώριση ποσότητας ρούχων
i HydroShower: σύστημα ομοιόμορφης διαβροχής ρούχων
i AntiShock design για μείωση κραδασμών και θορύβου
i Έλεγχος μη ισορροπημένης κατανομής φορτίου
i Αναγνώριση αφρού
²ÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«ÀÑÅÀËÄ¼ÀÕÊÀÈ×ÎÍÒÍÈÖÈÑt½Õ
i Πολλαπλή προστασία κατά των διαρροών
i Κλείδωμα συσκευής για παιδιά
i Δυνατότητα υποτοιχισμού σε πάγκο ύψους 85cm

Διαθέσιμο απο 01/07/2016.
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Προγράμματα
i Βαμβακερά, Βαμβακερά + Quick, Βαμβακερά + Ecologic, Βαμβακερά + Πρόπλυση, Βαμβακερά
+ Λιγότερο Σιδέρωμα, Συνθετικά, Συνθετικά + Quick, Συνθετικά + Ecologic, Συνθετικά +
Πρόπλυση, Γρήγορο 15’, Ανάμεικτα, Ξέβγαλμα/Στύψιμο, Άντληση, Μάλλινα, Ευπαθή/Μεταξωτά
¡ÎÈËÍÆºÕÎË¿ÑÇÕ
i PerfectVario: επιλογή Quick για μείωση χρόνου ή Ecologic για εξοικονόμηση ενέργειας
i Συμπλήρωση ρούχων: μπορείτε να προσθέτετε ρούχα κατά τη διάρκεια της πλύσης
i Πλήκτρα για επιλογή στροφών στυψίματος, ρύθμιση θερμοκρασίας, επιπλέον ξέβγαλμα,
προγραμματισμός λήξης σε 1-24 ώρες
¡ÌÃÄ¼ÉÄÈÕÊÀÈÖÄÈÐÈÑt½ÕÑ×ÑÊÄ×»Õ
i Οθόνη με ενδείξεις πορείας του προγράμματος, θερμοκρασίας, στροφών στυψίματος,
υπόλοιπου χρόνου λειτουργίας
i Ενδείξεις LED για την εξέλιξη του προγράμματος
i Ένδειξη υπερβολικής δόσης απορρυπαντικού
i Μετόπη με κείμενο στα ελληνικά
¯ÄÖÌÍËÍÆ¼À
i Αυτόματη αναγνώριση ποσότητας ρούχων
i HydroShower: σύστημα ομοιόμορφης διαβροχής των ρούχων
i AntiShock design για μείωση κραδασμών και θορύβου
i Έλεγχος μη ισορροπημένης κατανομής φορτίου (αζυγοσταθμία)
i Αναγνώριση αφρού
²ÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«ÀÑÅÀËÄ¼ÀÕÊÀÈ×ÎÍÒÍÈÖÈÑt½Õ
i Πολλαπλή προστασία κατά των διαρροών
i Κλείδωμα συσκευής για παιδιά
i Δυνατότητα υποτοιχισμού

Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης
WXP801B5
Λευκό

¥ÀÒÀÌ«ËÔÑÇÊÀÈÄÎÈÃ½ÑÄÈÕ
i Μέγιστη χωρητικότητα: 5,5kg
i Μέγιστες στροφές στυψίματος: 800rpm
i Ενεργειακή κλάση: A+
i Ετήσια κατανάλωση (220 πλύσεις): 182 kWh, 9020lt
i Επίπεδα θορύβου: πλύση 59dB, στύψιμο 73dB
Προγράμματα
i Βαμβακερά, Βαμβακερά + Πρόπλυση, Συνθετικά,
Μεταξωτά (Ευπαθή), Μάλλινα, Άντληση, Στύψιμο, Ξέβγαλμα
¡ÎÈËÍÆºÕÎË¿ÑÇÕ
i Πλήκτρα για επιλογή στροφών στυψίματος, επιπλέον ξέβγαλμα
¡ÌÃÄ¼ÉÄÈÕÊÀÈÖÄÈÐÈÑt½ÕÑ×ÑÊÄ×»Õ
i Ενδείξεις LED για την εξέλιξη του προγράμματος
i Μετόπη με κείμενο στα ελληνικά
¯ÄÖÌÍËÍÆ¼À
i Αυτόματη αναγνώριση ποσότητας ρούχων
i Σύστημα εξοικονόμησης νερού
i Έλεγχος μη ισορροπημένης κατανομής φορτίου (αζυγοσταθμία)
i Αναγνώριση αφρού
²ÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«ÀÑÅÀËÄ¼ÀÕÊÀÈ×ÎÍÒÍÈÖÈÑt½Õ
i Πολλαπλή προστασία κατά των διαρροών
i Δυνατότητα υποτοιχισμού σε πάγκο ύψους 85cm
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Πλυντήριο ρούχων κάθετης φόρτωσης

Χαρακτηριστικά πλυντηρίων
κάθετης φόρτωσης Pitsos

WOPI1007E
Λευκό

Ενεργειακή κλάση
Η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και νερού καθιστά το
πλυντήριο ρούχων κάθετης φόρτωσης Pitsos μία από
τις πιο οικονομικές, αποδοτικές και αποτελεσματικές
συσκευές πλύσης.

Χωρητικότητα 6,5kg
Το πλυντήριο ρούχων κάθετης φόρτωσης Pitsos
συνδυάζει μεγάλη χωρητικότητα (έως 6,5 κιλά) για να
πλένετε όλα τα αγαπημένα σας ρούχα, καθώς και μικρές
διαστάσεις, ώστε να χωράει παντού.

Αυτόματη αναγνώριση
ποσότητας ρούχων
Αισθητήρες αναγνωρίζουν την ποσότητα των ρούχων
που επιθυμείτε να πλύνετε, ώστε να έχετε τα καλύτερα
αποτελέσματα και παράλληλα οικονομία στο νερό και το
ρεύμα.

¥ÀÒÀÌ«ËÔÑÇÊÀÈÄÎÈÃ½ÑÄÈÕ
i Μέγιστη χωρητικότητα: 6,5kg
i Μέγιστες στροφές στυψίματος: 1000rpm
i Ενεργειακή κλάση: A+++
i Ετήσια κατανάλωση (220 πλύσεις): 164kWh, 9200lt
i Επίπεδα θορύβου: πλύση 59dB, στύψιμο 74dB
Προγράμματα
i Βαμβακερά, Συνθετικά, Ανάμεικτα, Ξέβγαλμα/Στύψιμο, Άντληση, Μάλλινα/Μεταξωτά, Ευπαθή
¡ÎÈËÍÆºÕÎË¿ÑÇÕ
i Πλήκτρα για επιλογή στροφών στυψίματος, εντατικό πλύσιμο, επιπλέον ξέβγαλμα, λιγότερο
σιδέρωμα, περισσότερο νερό, πρόπλυση, λεκέδες, προγραμματισμός λήξης έως 12 ώρες,
παραμονή νερού
¡ÌÃÄ¼ÉÄÈÕÊÀÈÖÄÈÐÈÑt½ÕÑ×ÑÊÄ×»Õ
i Ενδείξεις LED για την εξέλιξη του προγράμματος
i Μετόπη με κείμενο στα ελληνικά

Easy Open Drum
Μόλις τελειώσει το πρόγραμμα πλύσης που έχετε
επιλέξει, το τύμπανο σταματά με την πόρτα προς τα
επάνω, ώστε να μπορείτε με ένα απαλό άγγιγμα να την
ανοίξετε και να αφαιρέσετε τα φρεσκοπλυμένα ρούχα.

Προγραμματισμός λήξης
Ο χρονοδιακόπτης σάς επιτρέπει να προγραμματίζετε τη
λήξη του προγράμματος πλύσης έως και 12 ώρες αργότερα,
ώστε η πλύση να τελειώσει όταν εσείς θέλετε, αλλά και να
εκμεταλλευτείτε το νυχτερινό τιμολόγιο ρεύματος.
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¯ÄÖÌÍËÍÆ¼À
i Easy Open Drum: μόλις τελειώσει το πρόγραμμα, το τύμπανο σταματά με την πόρτα προς τα πάνω
i Αυτόματη αναγνώριση ποσότητας ρούχων
i Σύστημα εξοικονόμησης νερού
i Έλεγχος μη ισορροπημένης κατανομής φορτίου (αζυγοσταθμία)
i Αισθητήρας ροής, για ακριβή έλεγχο της κατανάλωσης νερού
i Αναγνώριση αφρού
²ÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«ÀÑÅÀËÄ¼ÀÕÊÀÈ×ÎÍÒÍÈÖÈÑt½Õ
i Πολλαπλή προστασία κατά των διαρροών
i Δεν υποτοιχίζεται

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ PITSOS
Χαρακτηριστικά στεγνωτηρίων Pitsos

Ενεργειακή κλάση A+

SoftCare

Το νέο στεγνωτήριο Pitsos καταναλώνει 52% λιγότερη
ενέργεια, σε σχέση με την ενεργειακή κλάση Β.

Το μεγάλο ανοξείδωτο τύμπανο ανάγλυφης επιφάνειας
SoftCare προστατεύει τα ρούχα, ενώ ταυτόχρονα οι
ειδικά σχεδιασμένοι αναδευτήρες φροντίζουν για την
κατανομή του φορτίου, εξασφαλίζοντας απαλό και
ομοιόμορφο στέγνωμα.

Σύστημα στεγνώματος DuoTronic

Στέγνωμα για ευαίσθητα ρούχα

Ειδικοί αισθητήρες ελέγχουν αυτόματα την υγρασία των
ρούχων και προσαρμόζουν τη διαδικασία στεγνώματος
ανάλογα με τις ανάγκες σας. Εσείς το μόνο που
χρειάζεται να κάνετε είναι να ορίσετε αν θέλετε τα ρούχα
σας να είναι πολύ στεγνά, στεγνά ή νωπά για σιδέρωμα.
Το στεγνωτήριο θα ορίσει από μόνο του τη διάρκεια
στεγνώματος.

Με το πάτημα του πλήκτρου για ευπαθή ρούχα, η
θερμοκρασία στεγνώματος μετριάζεται και διατηρείται
σε χαμηλότερα επίπεδα. Το στέγνωμα των ρούχων
σας γίνεται με απαλότητα, χωρίς να καταπονούνται τα
υφάσματα, ενώ οι ήπιες περιστροφές του τυμπάνου στο
τέλος της λειτουργίας μειώνουν το τσαλάκωμά τους.

Μεγάλο τύμπανο χωρητικότητας 8kg
Με το μεγάλο τύμπανο χωρητικότητας 8 κιλών, μπορείτε
να στεγνώνετε ομοιόμορφα μεγάλη ποσότητα ρούχων,
ακόμα και κουβέρτες, παπλώματα, κουρτίνες κ.ά.

*Τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται εδώ δεν διατίθενται σε όλα τα μοντέλα.
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Στεγνωτήρια

Εξαρτήματα

WTP700D8

WTP60000

WTΖ11400

Λευκό

Λευκό

Λευκό

i Συνδετικό για συνδυασμό πλυντηρίου και στεγνωτηρίου σε
κολόνα
i Διαθέτει εργονομικό συρτάρι

¥ÀÒÀÌ«ËÔÑÇÊÀÈÄÎÈÃ½ÑÄÈÕ
i Μέγιστη χωρητικότητα: 8kg
i Ενεργειακή κλάση: A+
i 52% χαμηλότερη κατανάλωση από στεγνωτήριο κλάσης Β
i Κατανάλωση στο πρόγραμμα Βαμβακερά για φύλαξη:
- με πλήρες φορτίο 2,22kWh / χρόνος 224min
- με μισό φορτίο 1,25kWh / χρόνος 130min
- Ετήσια κατανάλωση (160 χρήσεις): 270kWh
i Απόδοση συμπύκνωσης υδρατμών: 81%
i Επίπεδα θορύβου: 65dB (A) re 1pW
Προγράμματα
i Βαμβακερά, Συνθετικά, Aνάμεικτα, Eυπαθή, Mάλλινα
Προετοιμασία, Κρύο πρόγραμμα χρόνου, Ζεστό πρόγραμμα
χρόνου, Πετσέτες, Γρήγορο 40΄, Αθλητικός ρουχισμός,
Πουκάμισα

¥ÀÒÀÌ«ËÔÑÇÊÀÈÄÎÈÃ½ÑÄÈÕ
i Μέγιστη χωρητικότητα: 8kg
i Ενεργειακή κλάση: B
i Κατανάλωση στο πρόγραμμα Βαμβακερά για φύλαξη:
- με πλήρες φορτίο: 4,61kWh / χρόνος 126min
- με μισό φορτίο: 2,59kWh/χρόνος 76min
- Ετήσια κατανάλωση (160 χρήσεις): 561kWh
i Απόδοση συμπύκνωσης υδρατμών: 88%
i Επίπεδα θορύβου: 65dB (A) re 1pW
Προγράμματα
i Βαμβακερά, Συνθετικά, Ανάμεικτα, Μάλλινα προετοιμασία,
Γρήγορο 40΄, Αθλητικός ρουχισμός, Ζεστό πρόγραμμα
χρόνου, Κρύο πρόγραμμα χρόνου, Αντιαλλεργικό, Ευπαθή,
Πουκάμισα 15’

¡ÎÈËÍÆºÕÑÒÄÆÌÏtÀÒÍÕ
i Πλήκτρα αφής Touch Control για λεπτομερή ρύθμιση
επιπέδου στεγνώματος, λιγότερο τσαλάκωμα, διακοπή για
προσθήκη ρούχων και προγραμματισμός λήξης σε 1-24 ώρες
i Επιλογές εναπομένουσας υγρασίας στα Βαμβακερά και
Συνθετικά (για φύλαξη, για σιδέρωμα κλπ)
i Προστασία από το τσαλάκωμα 120 λεπτά μετά τη λήξη του
προγράμματος

¡ÎÈËÍÆºÕÑÒÄÆÌÏtÀÒÍÕ
i Πλήκτρα αφής Touch Control για ρύθμιση διάρκειας
προγραμμάτων χρόνου, λεπτομερής ρύθμιση επιθυμητού
στεγνώματος, λιγότερο τσαλάκωμα, απαλό στέγνωμα,
ηχητικό σήμα και προγραμματισμός λήξης σε 1-24 ώρες
i Επιλογές εναπομένουσας υγρασίας στα Βαμβακερά και
Συνθετικά (για φύλαξη, για σιδέρωμα κλπ)
i Προστασία από το τσαλάκωμα 120 λεπτά μετά τη λήξη του
προγράμματος

¡ÌÃÄ¼ÉÄÈÕÊÀÈÖÄÈÐÈÑt½ÕÑ×ÑÊÄ×»Õ
i Οθόνη με ενδείξεις πορείας του προγράμματος, υπόλοιπου
χρόνου λειτουργίας και ειδικών λειτουργιών
i Ένδειξη αδειάσματος δοχείου νερού
i Ένδειξη για τον καθαρισμό του φίλτρου
i Ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος
i Μετόπη με κείμενο στα ελληνικά

¡ÌÃÄ¼ÉÄÈÕÊÀÈÖÄÈÐÈÑt½ÕÑ×ÑÊÄ×»Õ
i Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη με ενδείξεις πορείας του
προγράμματος, υπόλοιπου χρόνου λειτουργίας και ειδικών
λειτουργιών
i Επιλογέας προγραμμάτων SoftDial
i Ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος
i Μετόπη με κείμενο στα ελληνικά

¯ÄÖÌÍËÍÆ¼À
i Τεχνολογία αντλίας θερμότητας
i Σύστημα στεγνώματος DuoTronic με αισθητήρες
i Τύμπανο SoftCare: μεγάλο τύμπανο από γαλβανισμένο
χάλυβα με ειδικό σχεδιασμό της ανάγλυφης επιφάνειας και
των αναδευτήρων για μέγιστη προστασία των υφασμάτων
i AntiShock design για μείωση κραδασμών και θορύβου

¯ÄÖÌÍËÍÆ¼À
i Σύστημα στεγνώματος DuoTronic με αισθητήρες
i Τύμπανο SoftCare: μεγάλο τύμπανο από γαλβανισμένο
χάλυβα με ειδικό σχεδιασμό της ανάγλυφης επιφάνειας και
των αναδευτήρων για μέγιστη προστασία των υφασμάτων
i AntiShock design για μείωση κραδασμών και θορύβου

²ÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«ÀÑÅÀËÄ¼ÀÕÊÀÈ×ÎÍÒÍÈÖÈÑt½Õ
i Δυνατότητα υποτοιχισμού σε πάγκο ύψους 85cm
i Μεντεσές πόρτας: δεξιά
i Κλείδωμα συσκευής για παιδιά

WTΖ20410
Λευκό

i Συνδετικό για συνδυασμό πλυντηρίου και στεγνωτηρίου σε
κολόνα

²ÀÐÀÊÒÇÐÈÑÒÈÊ«ÀÑÅÀËÄ¼ÀÕÊÀÈ×ÎÍÒÍÈÖÈÑt½Õ
i Δυνατότητα υποτοιχισμού σε πάγκο ύψους 85cm
i Μεντεσές πόρτας: δεξιά
i Κλείδωμα συσκευής για παιδιά
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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:
iÊÉ¾ÏÉÒÓÈÅÑÇÁÒ½ÁÁÏ¾ÅÊÅÉÄÉËÅØt»ÍÎØÖËÁÉ»tÏÅÉÑÎØÖÓÅ×ÍÉËÎÀÖ
iÍ¼ÒÉÁÁÍÓÁÌÌÁËÓÉË¬ÁÏ¾ÓÎÍËÁÓÁÒËÅØÁÒÓ¼tÅt¼ÍÅÖÅÇÇÀÈÒÈ
i°ÈÌÅÆÕÍÉË¼ÅÊØÏÈÑ»ÓÈÒÈÐÑÅÖÓÈÍÈt»ÑÁ Èt»ÑÅÖÓÈÍÅÂÄÎt¬ÄÁ
iØÍÁÓ¾ÓÈÓÁÏÌÈÑÕt¼ÖÓÈÖÅÏÉÒËÅØ¼ÖÓÈÖÒØÒËÅØ¼ÖÒÁÖtÅ×ÑÅÕÒÓÉË¼¼ÏÉÒÓÕÓÉË¼Ë¬ÑÓÁ
iÉÁÅÏÉÒËÅØ»ÖØÃÈÌÎÀË¾ÒÓÎØÖ ÉÒ×ÀÎØÍ»ÕÖ¬ÓÎËÅÖÄ¾ÒÅÉÖtÅÓÈ×Ñ¼ÒÈË¬ÑÓÁÖ 
i²ÏÈÑÅÒ½Á¢Ï»ËÓÁÒÈÖ¢ÇÇÀÈÒÈÖ ×Ñ¾ÍÉÁ
i²ÏÈÑÅÒ½ÁÀÍÄÅÒÈÖËÁÉ¢Ï½ÄÅÉÊÈÖÏÑÎÇÑÁtt¬ÓÕÍÓÈÖÒØÒËÅØ¼Ö
i²ÏÈÑÅÒ½ÁÑÎÌÈÏÓÉËÎÀ¢Ì»Ç×ÎØËÁÉØÍÓ¼ÑÈÒÈÖÒØÒËÅØÐÍ

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, Diners), μετρητά, αντικαταβολή.
Ï¾ÓÉÖ¬ÓÎËÅÖÄ¾ÒÅÉÖÅÊÁÉÑÎÀÍÓÁÉÎÉË¬ÑÓÅÖÓÈÖ¢ÔÍÉË¼Ö°Ñ¬ÏÅÙÁÖ

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

Εντοιχιζόμενοι φούρνοι
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Απορροφητήρες
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

¡ÊÓÄÑÈÀÊ½¥ºÌÒÐÍÈÊÈÀÊÏÌ×ÑÊÄ×ÏÌ1*5404
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 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.

Q8APFB0417

τη σελίδα μας στο facebook www.facebook.com/pitsos.gr

