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Elementi 2016

Design keukentoestellen die geboren 

worden uit de samenwerking met 

architecten van internationale faam. 

De perfecte expressie van “Made in 

Italy”, die stijl en kwaliteit samenbrengt 

in produkten die ontwikkeld worden met 

aandacht voor het kleinste detail.

Smeg is design & technologie 

smeg is de afkorting van:
SMALTERIE-METALLURGICHE-EMILIANE-GUASTALLA

wat betekent: “Metaal- en Emailleerfabriek in Guastalla, regio Emilia Romagna”
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SF496X
SFP485X
SF485X
SF485N
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logic     
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              P  P
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Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

Functies:
               

LCD display met programmator
Netto volume: 70 liter
5 kookniveaus
Temperatuur van 30° tot 280° C
Elektronische temperatuurcontrole
ECO-logic: voor minder verbruik (2,30 kW)
Binnenwanden email Ever Clean
Verlichting 1 halogeenlamp
Uitneembare deur vierdubbel glas, koude deur

toebehoren:
1 druipplaat diepte 40 mm met rooster, 1 rooster 
met stop

optie:
Telescopische rails voor 1 niveau, volledig 
uitschuifbaar
GT1T-2   55,00 E

Functies:

20 automatische programma’s
Groot LCD display met programmator
Netto volume: 70 liter
5 kookniveaus
Temperatuur van 30° tot 280° C
Elektronische temperatuurcontrole
ECO-logic: voor minder verbruik (2,30 kW)
Binnenwanden email Ever Clean
Verlichting 1 halogeenlamp
Uitneembare bovenplaat
Uitneembare deur driedubbel glas

toebehoren:
1 druipplaat diepte 40 mm met rooster, 1 rooster 
met stop

optie:
Telescopische rails voor 1 niveau, volledig 
uitschuifbaar
GT1T-2   55,00 E

Functies:
               

LCD display met programmator
Netto volume: 70 liter
5 kookniveaus
Temperatuur van 30° tot 280° C
Elektronische temperatuurcontrole
ECO-logic optie: voor minder verbruik 
(2,30 kW)
Binnenwanden email Ever Clean
Verlichting 1 halogeenlamp
Uitneembare bovenplaat
Uitneembare deur driedubbel glas

toebehoren:
1 druipplaat diepte 40 mm met rooster, 1 rooster 
met stop

optie:
Telescopische rails voor 1 niveau, volledig 
uitschuifbaar
GT1T-2   55,00 E

SFP485X

Oven multifunctie, pyrOlyse, inOx finger  
friendly
energieklasse a-20%

SF496XE

Oven multifunctie, vapOr clean, inOx finger 
friendly
energieklasse a-20%

SF485N

Oven multifunctie, vapOr clean, zwart
energieklasse a-20%

SF485X
Inox
499,00 E

€ 590,00 € 699,00 € 489,00 
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 61 lt  4      
  

SF465N

     

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

Functies:
            

Minuterie einde kooktijd met geluidssignaal
Netto volume: 61 liter
4 kookniveaus
Temperatuur van 50° tot 250° C
Binnenwanden email Ever Clean
Verlichting 1 halogeenlamp
Uitneembare deur driedubbel glas

toebehoren:
1 druipplaat diepte 40 mm , 1 rooster met stop

optie:
Telescopische rails voor 1 niveau, volledig 
uitschuifbaar
GT1T-2   55,00 E

SF465X

Oven multifunctie, inOx finger friendly
energieklasse a

SF465N
Zwart
439,00 E

€ 449,00 
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MI20X-1 PMO485X

45cm  32 lt    3    45cm  32 lt  2    38cm   2   
2

   

FME20EX3

micrOgOlfOven, 850 w, inOx finger friendly
geen energieklasse want micrOgOlf

NISMAAT 38 CM
DIEPTE CORPUS 32 CM

Functies:
            

LED display met programmator
Netto volume: 20 liter
2 kookniveaus
Neerklapbare quartzgrill 1000 W
Binnenwanden inox
Verlichting 1 lamp
Deur dubbel glas
Geïntegreerde draaischotel ø 25 cm

toebehoren:
1 rooster

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupelPrijzen inclusief BTW, exclusief recupel

PMO485X 

liftdeur vOOr micrOgOlfOvens, 
finger friendly inOx

Nismaat 39,5 cm
Zelfde design als ovens Elementi
Maximum afmetingen microgolfoven
D50xB55,5xH35,5

optie:
Passtuk voor nis hoogte 45 cm
KITPMOFFX   55,00 E

SC445MCX1

micrOgOlfOven gecOmbineerd multifunctie, 
1000 w, inOx finger friendly
geen energieklasse want micrOgOlf

SC445MX

micrOgOlfOven, 1000 w, inOx finger 
friendly
geen energieklasse want micrOgOlf

NISMAAT 45 CM

Functies:
           

LED display met programmator
Netto volume: 32 liter
3 kookniveaus
Temperatuur van 50° tot 200° C
Binnenwanden inox
Verlichting 1 lamp
Deur met driedubbel glas
Geïntegreerde draaischotel ø 32 cm

toebehoren:
1 pyrex druipplaat met rooster

NISMAAT 45 CM

Functies:

LED display met programmator
2 kookniveaus
Neerklapbare grill
Binnenwanden inox
Verlichting 1 lamp
Deur driedubbel glas
Geïntegreerde draaischotel ø 32 cm

toebehoren:
2 roosters

MI20X-1

micrOgOlfOven, 800 w, inOx finger friendly
geen energieklasse want micrOgOlf

DIEPTE CORPUS 36 CM

Functies:
       

36 automatische programma’s
LED display met programmator
Netto volume: 20 liter
1 kookniveau
Quartzgrill 1000 W
Binnenwanden inox
Verlichting 1 lamp
Deur enkel glas
Geïntegreerde draaischotel ø 25 cm

€ 890,00 € 729,00 € 349,00 € 499,00 € 279,00 



P272XGH

P261XGHP272XGH
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Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

P261XGH

kOOkplaat gas, 60 cm, inOx, 
thermOkOppelbeveiliging

4 branders waaronder:
Links: 3,50 kW
Achteraan central: 1,70 kW
Vooraan centraal: 1,10 kW
Rechts: 2,60 kW

Nominaal vermogen gas: 8,90 kW

Gietijzeren roosters
Elektronische ontsteking in de knoppen
Branderdeksels gietijzer zwart geëmailleerd
Afgesteld op aardgas
Sproeiers butaan/propaan bijgeleverd

P272XGH

kOOkplaat gas, 72 cm, inOx, thermOkOppelbeveiliging

5 branders waaronder:
Achteraan links: 2,60 kW
Vooraan links: 1,10 kW
Centraal: ultra snel dubbele bediening: 4,20 kW
Achteraan rechts: 1,70 kW
Vooraan rechts: 1,70 kW

Nominaal vermogen gas: 11,30 kW

Gietijzeren roosters
Elektronische ontsteking in de knoppen
Branderdeksels gietijzer zwart geëmailleerd
Afgesteld op aardgas
Sproeiers butaan/propaan bijgeleverd

Plaatsing in standaarduitsnijding mogelijk: 56 x 48 cm

€ 409,00 € 349,00 
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S64SBESR275XBE

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

S64SBE

kOOkplaat gas, 60 cm, inOx,
thermOkOppelbeveiliging

4 branders waaronder:
Achteraan links: 1,65 kW
Vooraan links, snel: 3,10 kW
Achteraan rechts: 1,65 kW
Vooraan rechts: 1,05 kW

Nominaal vermogen gas: 7,45 kW

Zwarte geëmailleerde roosters en
branderdeksels
Elektronische ontsteking in de knoppen
Afgesteld op aardgas
Sproeiers butaan/propaan bijgeleverd
Extra plat: 3 cm

opties:
Gietijzeren roosters
GRC60  86,00 E
Gietijzeren grillplaat
BB3679  165,00 E

SR275XBE

kOOkplaat gas, 70 cm, inOx, 
thermOkOppelbeveiliging

5 branders waaronder:
Achteraan links: 2,55 kW
Vooraan links: 1,05 kW
Centraal: ultra snel: 4,10 kW
Achteraan rechts: 1,65 kW
Vooraan rechts: 1,65 kW

Nominaal vermogen gas: 11,00 kW

Roosters en branderdeksels zwart geëmailleerd
Elektronische ontsteking in de knoppen
Afgesteld op aardgas
Sproeiers butaan/propaan bijgeleverd

optie:
Gietijzeren grillplaat
BB3679   165,00 E

Prijzen inclusief BTW

GRC60

gietijzeren rOOsters

Kit gietijzeren roosters voor kookplaten SE64

BB3679

universele gietijzeren grillplaat

Voor gaskookplaten 

€ 329,00 € 199,00 € 165,00 € 86,00 



S232XCSE435S
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SE2772TD2SI5643D

P P

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

S232XC

dOminO elektrisch, 30 cm, inOx

2 elektrische platen:
Achteraan: 2,00 kW – Ø 190 mm
Vooraan: 1,50 kW – Ø 155 mm

Controlelampjes
Nominaal vermogen: 3,5 kW

SE435S

kOOkplaat, elektrisch, 60 cm, inOx

4 platen waaronder 2 snelle + 2 normale
Achteraan links, snel: 1,50 kW
Vooraan links: 1,50 kW
Achteraan rechts, snel: 2,00 kW
Vooraan rechts: 1,00 kW

Controlelampje
Extra plat: 3 cm
Nominaal vermogen: 6,00 kW

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

SE2772TD2

kOOkplaat vitrOkeramisch, 77 cm, 
rechte rand

4 zones High-Light waaronder:
Achteraan links: 1200 W – Ø 140 mm
Vooraan links: uitbreidbare zone: 1100/2400 W –
Ø 140/210 mm
Achteraan rechts: uitbreidbare zone: 1400/2200 W – 
Ø 170/265 mm
Vooraan rechts: 1800 W – Ø 180 mm

Nominaal vermogen: 7400 W

Bediening tiptoetsen
Zwart keramisch glas Easy to Clean
Minuterie einde kooktijd (zone wordt automatisch uitgeschakeld)
Geluidssignaal einde kooktijd
Afzonderlijke minuterie
Optie Quick Start
Optie “warm houden”
9 kookniveaus
4 zones met booster
Kinderbeveiliging
Aanduiding restwarmte
Beveiliging oververhitting en overlopen

SI5643D

kOOkplaat inductie, 60 cm, rechte rand

4 inductiezones met booster waaronder:
Achteraan links: 1300 W – booster 1400 W – 
ø 160 mm
Vooraan links: 2300 W – booster 3000 W – 
ø 210 mm
Achteraan rechts: 2300 W – booster 3000 W – 
ø 210 mm
Vooraan rechts: 1300 W – booster 1400 W – 
ø 160 mm

Nominaal vermogen: 7.400 

Bediening Touch Control
Zwart keramisch glas
9 vermogensniveaus
Minuterie
Resttijdindicatie
Vergrendeling bediening (kinderslot)
Snelkiezen kookniveau
Automatisch aanpassen diameter recipiënt
Automatische herkenning recipiënt
Automatisch uitschakelen bij oververhitting of 
accidenteel opstarten

Voldoende luchtaanvoer moet voorzien worden 
om de correcte werking van de ventilatie van de 
inductiekookplaat te garanderen.

Dit toestel mag enkel boven een ander toestel 
ingebouwd worden mits special isolatie tussen 
beiden.

€ 199,00 € 649,00 € 119,00 € 599,00 



SE2640TD2 S264C
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KDC91XE
KDC61XE

KI90CE

SE2640TD2

kOOkplaat vitrOkeramisch, 60 cm, 
rechte rand

4 zones High-Light waaronder:
Vooraan links: 1800 W – Ø 180 mm
Achteraan links: 1200 W – Ø 140 mm
Vooraan rechts: 1200 W – Ø 140 mm 
Achteraan rechts: 1800 W – Ø 180 mm

Nominaal vermogen: 6200 W

Bediening tiptoetsen
Zwart keramisch glas Easy Clean
9 kookniveaus
Timer einde kooktijd
Geluidssignaal einde kooktijd
Beveiliging voor kinderen
Beveiliging tegen oververhitting en overlopen

S264C

kOOkplaat vitrOkeramisch, 60 cm, 
rechte rand

4 zones High-Light waaronder:
Achteraan links: 1200 W – Ø 145 mm
Vooraan links: 1800 W – Ø 180 mm
Achteraan rechts: 1800 W – Ø 180 mm
Vooraan rechts: 1200 W – Ø 145 mm

Nominaal vermogen: 6000 W

Bedieningsknoppen “Elementi” inox
Zwart keramisch glas Easy Clean
Controlelampje restwarmte
11 kookniveaus

Enkel aan te sluiten in monofase 230 V

Dit toestel mag enkel boven een ander toestel 
ingebouwd worden mits special isolatie tussen 
beiden.

Dit toestel mag enkel boven een ander toestel 
ingebouwd worden mits special isolatie tussen 
beiden.

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KDC91XE

decOratieve muurdampkap, 90 cm, inOx
energieklasse d

3 snelheden
Bediening met “slider”
Verlichting 2 halogeenlampjes
Vrije uitloop PO: 600 m³/u
Metalen vetfilters

Opening luchtafvoer: 150 mm
Nominaal vermogen: 196 W

SNELHEID I II III

Capaciteit m³/u volgens
EN 61591 300 440 570

Geluidsniveau dB(A) volgens
EN960704-13 50 58 71

optie:
Koolstoffilter voor recyclage
KITFC152   28,00 E

KI90CE

decOratieve eilanddampkap, 90 cm, inOx
energieklasse b

3 snelheden
Elektronische bediening
Verlichting 4 LED lampjes
Vrije uitloop PO: 600 m³/u
Metalen vetfilters

Opening luchtafvoer: 150 mm
Nominaal vermogen: 205 W

SNELHEID I II III

Capaciteit m³/u volgens
EN 61591 310 410 590

Geluidsniveau dB(A) volgens
EN960704-13 51 57 65

optie:
Koolstoffilter voor recyclage  
FLT6          16,00 E

€ 449,00 € 849,00 € 399,00 € 299,00 

KDC61XE 
60 cm, inox
249,00 E
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KAT600HXEKAT900HXE KSET9XE
KSET6XE

KSEC61XE
KSEC61EBE
KSEC61NEE

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KAT900HXE

decOratieve muurdampkap, 90 cm, inOx
energieklasse b

3 snelheden + intensieve snelheid
Elektronische bedieningsknoppen
Verlichting 2 LED lampjes
Vrije uitloop PO: 750 m³/u
Metalen vetfilters

Opening luchtafvoer: 150 mm
Nominaal vermogen: 265 W

SNELHEID I II III INTENSIEF

Capaciteit m³/u volgens
EN 61591 240 336 448 603

Geluidsniveau dB(A) volgens
EN960704-13 46 55 62 69

optie:
Koolstoffilter voor recyclage
KITFC900  71,00 E

KAT600HXE

decOratieve muurdampkap, 60 cm, inOx
energieklasse b

3 snelheden + intensieve snelheid
Elektronische bedieningsknoppen
Verlichting 2 LED lampjes
Vrije uitloop PO: 750 m³/u
Metalen vetfilters

Opening luchtafvoer: 150 mm
Nominaal vermogen: 265 W

SNELHEID I II III INTENSIEF

Capaciteit m³/u volgens 
EN 61591 240 336 448 603

Geluidsniveau dB(A) volgens 
EN-60704-2-13 46 55 62 69

optie:
Koolstoffilter voor recyclage
KITFC900  71,00 E

KSEC61XE

telescOpische dampkap, 60 cm, metaalgrijs, bedieningspaneel inOx
energieklasse e

3 snelheden
Verlichting 2 halogeenlampjes
Vrije uitloop PO: 230 m³/u
Aluminium vetfilters

Opening luchtafvoer: 120 mm
Nominaal vermogen: 141 W

SNELHEID I II III

Capaciteit m³/u volgens
EN 61591 115 165 200

Geluidsniveau dB(A) volgens
EN960704-13 54 62 67

optie:
Koolstoffilter voor recyclage
KITFC31  10,00 E

KSET9XE

telescOpische dampkap, 90 cm, metaalgrijs, bedieningspaneel inOx
energieklasse f

3 snelheden
Bediening met “slider”
Verlichting 2 halogeenlampjes
Vrije uitloop PO: 500 m³/u
Metalen vetfilters

Opening luchtafvoer: 120 mm
Nominaal vermogen: 194 W

SNELHEID I II III

Capaciteit m³/u volgens
EN 61591 300 375 460

Geluidsniveau dB(A) volgens
EN960704-13 55 60 66

optie:
Koolstoffilter voor recyclage
KITFC156  30,00 E

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KSET6XE
60 cm metaalgrijs
219,00 E

KSEC61NEE
Zwart
99,00 E

KSEC61EBE
Wit
99,00 E

€ 279,00 € 349,00 € 119,00 € 299,00 
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KSEG7XE
KSEG5XE

KSEI62E C3170P S3L120PS3C120P

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KSEI62E

traditiOnele dampkap, 60 cm, metaalgrijs
energieklasse e

3 snelheden
Bediening met “slider”
Verlichting 2 gloeilampjes
Vrije uitloop PO: 270 m³/u
Metalen vetfilters

Opening luchtafvoer: 120 mm
Nominaal vermogen: 206 W

SNELHEID I II III

Capaciteit m³/u volgens
EN 61591 120 175 260

Geluidsniveau dB(A) volgens
EN960704-13 56 63 67

optie:
Koolstoffilter voor recyclage  
KITFC31   10,00 E

KSEG7XE
Inox 70 cm
199,00 E

KSEG5XE

filtergrOep integreerbaar, 52 cm, inOx
energieklasse d

3 snelheden
Bediening met “slider”
Verlichting 2 halogeenlampjes
Vrije uitloop PO: 520 m³/u
Aluminium vetfilters

Opening luchtafvoer: 150 mm
Nominaal vermogen: 261 W

SNELHEID I II III

Capaciteit m³/u volgens
EN 61591 250 340 505

Geluidsniveau dB(A) volgens
EN960704-13 52 59 69

optie:
Koolstoffilter voor recyclage
KITFC142  19,00 E

S3C120P

kOelkast met vriesvak, 192 liter
energieklasse a+

C3170P

kOelkast gecOmbineerd, 280 liter
energieklasse a+

S3L120P

kOelkast, 212 liter
energieklasse a+

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

Nismaat 178 cm
Omkeerbare deur, bevestiging met geleiders

KoelKast:
Netto volume: 205 liter
Functie snel koelen
Binnendeur moduleerbaar met 7 vakjes en 2 
eierrekjes
4 glazen leggers verstelbaar in de hoogte
2 groentebakken
Automatisch ontdooien

Diepvriezer: 
Netto volume: 75 liter
3 schuiven
Invriescapaciteit: 9 kg/24 u
Autonomie bij stroomonderbreking: 14 u

1 motor
Klimaatsklasse: ST
Nominaal vermogen: 140 W
Energieverbruik: 297 kWh/jaar
Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

Nismaat 123 cm
Omkeerbare deur, bevestiging met geleiders

KoelKast:
Netto volume: 174 liter
Binnendeur met 5 vakjes en 1 eierrekje
2 glazen leggers verstelbaar in de hoogte 
verstelbaar
2 groentebakken met glazen deksel
Digitale thermometer met aanduiding temperatuur
Alarm met geluidssignaal opening deur
Automatisch ontdooien

vriesvaK: 
Netto volume: 15 liter
Bakje voor ijsblokjes
Invriescapaciteit: 2 kg/24 u
Autonomie bij stroomonderbreking: 12 u

1 motor
Klimaatsklasse: ST
Nominaal vermogen: 130 W
Energieverbruik: 215 kWh/jaar
Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Nismaat 123 cm
Omkeerbare deur, bevestiging met geleiders

Netto volume: 208 liter
Binnendeur moduleerbaar met 8 vakjes
2 eierrekjes
4 glazen leggers in de hoogte verstelbaar
2 groentebakken met glazen deksel
Alarm met geluidssignaal opening deur
Automatisch ontdooien

1 motor
Klimaatsklasse: ST
Nominaal vermogen: 130 W
Energieverbruik: 132 kWh/jaar
Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

€ 179,00 € 179,00 € 749,00 € 559,00 € 499,00 
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S3C100P S3L100P S3C090P S3L090P

        

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

S3C100P

kOelkast met vriesvak, 173 liter
energieklasse a+

S3L100P

kOelkast, 190 liter
energieklasse a+

Nismaat 102,5 cm
Omkeerbare deur, bevestigd met geleiders

KoelKast:
Netto volume: 152 liter
Binnendeur moduleerbaar met 6 vakjes
2 glazen leggers verstelbaar in de hoogte
1 grote groentebak met glazen deksel
Automatisch ontdooien

vriesvaK: 
Netto volume: 17 liter
Bakje voor ijsblokjes
Invriescapaciteit: 2 kg/24 u
Autonomie bij stroomonderbreking: 12 uur

1 motor
Klimaatsklasse: ST
Nominaal vermogen: 100 W
Energieverbruik: 208 kWh/jaar
Geluidsniveau: 36 dB(A)

Nismaat 102,5 cm
Omkeerbare deur, bevestiging met geleiders

Netto volume: 185 liter
Binnendeur moduleerbaar met 6 vakjes
3 glazen leggers verstelbaar in de hoogte
1 grote groentebak met glazen deksel
Automatisch ontdooien

1 motor
Klimaatsklasse: ST
Nominaal vermogen: 70 W
Energieverbruik: 126 kWh/jaar 
Geluidsniveau: 35 dB(A)

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

S3C090P

kOelkast met vriesvak, 129 liter
energieklasse a+

S3L090P

Koelkast, 147 liter
energieklasse a+

Nismaat 88 cm
Omkeerbare deur, bevestiging met geleiders

Koelkast:
Netto volume: 112 liter
Binnendeur moduleerbaar met 6 vakjes
3 glazen leggers verstelbaar in de hoogte
2 groentebakken met glazen deksel
Automatisch ontdooien

vriesvaK: 
Netto volume: 15 liter
Bakje voor ijsblokjes
Invriescapaciteit: 2 kg/24 u
Autonomie bij stroomonderbreking: 12 uur

Klimaatsklasse: ST
Nominaal vermogen: 80 W
Energieverbruik: 189 kWh/u
Geluidsniveau: 38 dB(A)

Nismaat 88 cm
Omkeerbare deur, bevestigd met geleiders

Netto volume: 146 liter
Binnendeur moduleerbaar met 6 vakjes
3 glazen leggers verstelbaar in de hoogte
2 groentebakken met glazen deksel
Automatisch ontdooien

1 motor
Klimaatsklasse: ST
Nominaal vermogen: 80 W
Energieverbruik: 123 kWh/jaar
Geluidsniveau: 38 dB(A)

€ 469,00 € 519,00 € 419,00 € 469,00 
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STA6448-2ST8647-3

PLA6448X2
PLA6448N2

 45° Eco   70°   Eco  
27min

38° 70° 

  ACQUASTOP   Eco   ACQUASTOP  Eco Eco27min

38° 70°

 45° 65° Eco  70° 

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

STA6448-2 
vaatwasser vOlledig integreerbaar, 60 cm, 
Orbitaal sprOeisysteem
energieklasse a+a    

12 bestekken
5 programma’s

4 temperaturen (45°, 50°, 65° en 70° C)

Elektronische bedieningsknoppen
Controlelampjes: bijvullen zout en spoelmiddel

Bovenste mand verstelbaar in de hoogte
Onderste mand moduleerbaar
Kuip en binnendeur inox
Inox filter
Elektronisch regelbare waterverzachter
Stop-Aqua, dubbele beveiliging tegen overlopen
Deurscharnier met dubbele spil
Achterste pootje regelbaar langs voorkant

Verbruik: 12 liter, 1,01 kWh per cyclus
Geluidsniveau: 48 dB(A)
Nominaal vermogen: 1,90 kW
Normatieve cyclus: ECO

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

PLA6448X2 
vaatwasser integreerbaar, 60 cm,
Orbitaal sprOeisysteem,
bedieningspaneel finger friendly inOx
energieklasse a+a 

12 bestekken
5 programma’s waaronder 1 snel 27’

4 temperaturen (38°, 50°, 65° en 70° C)

Controlelampjes: bijvullen zout en spoelmiddel
Optie FlexiTabs
Uitgestelde start 3-6-9 u
Automatisch voorspoelen bij gebruik uitgestelde start

Bovenste mand verstelbaar in de hoogte
Onderste mand moduleerbaar
Kuip en binnendeur inox
Inox filter
Regelbare waterverzachter
Stop-Aqua, dubbele beveiliging tegen overlopen
Deurscharnier met dubbele spil
Achterste pootje regelbaar langs voorkant

Verbruik: 12 liter, 1,01 kWh per cyclus
Geluidsniveau: 48 dB(A) re 1 pW
Nominaal vermogen: 1,90 kW
Normatieve cyclus: ECO

PLA6448N2 
Bedieningspaneel zwart
599,00 E

€ 629,00 € 749,00 € 599,00 ST8647-3 
vaatwasser MAXI, vOlledig integreerbaar, 
60 cm, Orbitaal sprOeisysteem
energieklasse a+a

Hoogte 86 cm

13 bestekken

5 programma’s
4 temperaturen (45°, 50°, 65° en 70° C)

Elektrische bedieningsknoppen
Uitgestelde start 3-6-9 u
Optie flexiTabs
Controlelampjes bijvullen zout en spoelmiddel

Kuip en binnendeur inox
Bovenste mand verstelbaar in de hoogte
Onderste mand moduleerbaar
Inox filter
Automatisch voorspoelen bij gebruik uitgestelde 
start
Regelbare waterverzachter
Drogen door condensatie
Volledige Stop-Acqua, driedubbele beveiliging 
tegen overlopen
Deurscharnier met dubbele spil

Verbruik: 12 liter, 1,03 kWh/cyclus
Geluidsniveau: 47 dB(A)
Nominaal vermogen: 1,90 kW
Normatieve cyclus: ECO
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CUR150

LXP116D-2

spOelbak inbOuwbaar, 2 bakken + verlek, 
116 cm, inOx

Geborsteld inox 
Onderkast minimum 90 cm
2 bakken 37 cm
Diepte bakken 17 cm
Korfventiel 3,5”
Verlek rechts
Voorgeperst voor montage kraan
Overloopinrichting
Geleverd met crepinen ,stop en sifon voor aansluiting vaatwasser

beschiKbaar in De volgenDe uitvoeringen:
Verlek rechts
LX116D-2  199,00 E
Verlek links
LX116S-2  199,00 E

LXP861S-2

spOelbak inbOuwbaar, 1 bak + verlek, 
86 cm, inOx

Geborsteld inox
Onderkast minimum 45 cm
1 bak 37 cm
Diepte bak 17 cm
Crepine 3,5”
Verlek links
Voorgeperst voor plaatsing kraan
Overloopinrichting
Geleverd met crepine, stop en sifon met aansluiting voor vaatwasser

beschiKbaar in De volgenDe uitvoeringen:
Verlek rechts
LX861D-2  175,00 E
Verlek links
LX861S-2  175,00 E

Prijzen BTW 21% inbegrepen

CUR150

spOelbak inbOuwbaar, oMkeerbAAr, 1 bak + 
100 cm ½ + verlek, inOx

Geborsteld inox
Onderkast minimum 60 cm
1 bak 34 cm + vergiet 16 cm
Diepte grote bak 18 cm, diepte vergiet 13 cm
Crepine 3,5”
Voorgeperst voor plaatsing kraan
Overloopinrichting
Geleverd met crepine en sifon met aansluiting voor vaatwasser

opties:
Wit mandje voor bak van 34 cm
CS34-1  62,00 E
Snijplank voor bak van 34 cm 
CB34 94,00 E
Inox mandje voor bak van 34 cm 
DB34  72,00 E

Prijzen BTW 21% inbegrepen

€ 199,00 € 175,00 € 249,00 
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OVENFUNCTIES

2 jaar garantie op wisselstukken, arbeidsloon en verplaatsingskosten enkel voor nieuwe toestellen aangekocht in België
via gespecialiseerde dealers (*). Enkel voor huishoudelijk gebruik en voor de eerste gebruiker. (*) Zie waarschuwing voor de consument op onze website 
www.smeg.be
1 jaar garantie voor professioneel, commercieel of collectief gebruik en voor tweedekeuze toestellen.

De technische tekeningen met de afmetingen van de toestellen die in de catalogus staan afgebeeld alsook de inlichtingen betreffende de accessoires en 
opties dienen slechts ter indicatie en kunnen op elk moment zonder voorafgaande verwittiging worden gewijzigd. Foto’s zijn niet bindend.
Voor volledige en correcte informatie over de afmetingen en plaatsing gelieve enkel rekening te houden met de
documenten die geleverd worden in de verpakking bij het toestel.

Onze fabrieken zijn ISO9001/2000 gecertificeerd (voor productieproces en de algemene kwaliteit) en ISO14001
(voor productieproces met respect voor het milieu).

RECYCLAGETAKS

Vanaf 1 juli 2001 is de aanvaardingsplicht in werking. Dit betekent dat volgens de bepalingen van de milieuwetgeving
een recyclagetaks apart op uw factuur zal aangerekend worden. Gelieve hieronder het tarief te vinden:

Friteuse    0,50 E
Grill    0,50 E
Ovens    1,00 E
Stoomovens    1,00 E
Microgolfovens    1,00 E
Kookplaten    1,00 E
Dampkappen (met motor)    1,00 E
Vaatwassers    1,00 E
Wasmachines    1,00 E
Droogkasten    1,00 E
Fornuizen    1,00 E
Koelkasten    10,00 E
Diepvriezers    10,00 E  

Prijzen en taksen in deze catalogus onder voorbehoud van wijziging.

“GARANTIE 5 PLUS”

Vraag het foldertje met de informatie over de algemene voorwaarden van ons contract 
“GARANTIE 5 PLUS” bij uw verkooppunt.

Met de slogan “Design & Technologie” wordt de basisfilosofie van Smeg weerspiegeld. Dankzij de gebruikte materiaalverwerkingstechnieken wordt het 
zorgvuldig geselecteerde kwaliteitsstaal omgezet in technologisch en esthetisch uiterst hoogwaardige producten.

Wij bieden u de mogelijkheid een contract af te sluiten om de wettelijke garantieperiode van 2 jaar te verlengen met 3 jaar. Wij vragen hiervoor een 
forfaitaire prijs van 60 E (incl. BTW)* per toestel en dit bij aankoop vanaf 1 elektrisch apparaat.
 *Voor kookcentra vanaf 90 cm breed en side-by-side koelkasten bedraagt de prijs 99 E (incl. BTW)

Indien u binnen de 28 dagen na de aankoop van uw toestellen het contract “GARANTIE 5 PLUS” terugstuurt kan u genieten van de zekerheid van een 
garantie van 5 jaar. Tijdens de periode van 3 jaar na de wettelijke garantieperiode van 2 jaar zal wel het beperkte bedrag van 20 E (incl. BTW) worden 
gevraagd voor het huisbezoek van onze technische dienst.

Toestellen onder garantie
Deze mogelijkheid voor het afsluiten van dergelijk contract wordt geboden voor elk inbouw- of vrijstaand toestel uit het SMEG-gamma dat wordt aangesloten 
op het elektriciteitsnet.
Enkel geldig voor de eerste eigenaar en voor nieuwe toestellen aangekocht in België via het erkend distributiekanaal.
Niet geldig bij professioneel of commercieel gebruik van de toestellen of bij gebruik in collectiviteit (vb. kantoor enz…).
Ook tweedehandstoestellen komen niet in aanmerking.

bOvenwarmte + Onderwarmte (traditiOneel 
kOken)
De warmte die tegelijkertijd van boven en 

van beneden komt maakt deze functie geschikt voor 
het bereiden van elk soort voedsel. Het traditionele 
koken, ook statisch koken of koken met warmtestraling 
genoemd, is geschikt om één enkel gerecht per keer 
te koken. Ideaal voor: elk soort gebraden voedsel, 
brood, gevulde taarten en vooral geschikt om vette 
vleessoorten, zoals gans en eend, klaar te maken.

turbine + bOvenste weerstand + Onderste 
weerstand:
De werking van de ventilator in combinatie 

met de traditionele kookmethode verzekert een 
gelijkmatig kookproces, ook voor ingewikkelde 
recepten.  Ideaal voor koekjes en taarten die 
tegelijkertijd op verschillende niveaus kunnen gebakken 
worden.

turbine + circulair element (geventileerd 
bakken):
Deze functie maakt het mogelijk verschillende 

gerechten tegelijkertijd op verschillende niveaus 
klaar te maken, op voorwaarde dat ze eenzelfde 
temperatuur en eenzelfde bakproces benodigen. De 
circulatie van warme lucht is een waarborg voor een 
onmiddellijke en gelijkmatige verdeling van de hitte.  
Het zal bijvoorbeeld mogelijk zijn om tegelijkertijd 
vis, groenten en koekjes te bakken zonder dat geuren 
en smaken zich zullen vermengen. Doordat men 
een temperatuur van minder dan 200°C gebruikt 
vermindert men ook het spatten waardoor het reinigen 
van de oven eenvoudiger wordt.

Onderste weerstand (dOOrkOken):
De warmte die uitsluitend van onderen komt 
maakt het mogelijk gerechten die een hogere 

basistemperatuur nodig hebben te laten doorkoken 
zonder dat dit invloed zal hebben op het korstje 
bovenop. Ideaal voor gebak, quiches, vlaaien en 
pizza’s.

grillweerstand (sterke grill):
Gebruik van het bovenste element levert 
uitstekende grillresultaten en vooral in 

combinatie met het braadspit (afhankelijk van het 
model).  Ideaal voor het grillen van grotere stukken 
vlees zoals een roastbeaf  of lamsbout.

OntdOOien:
Beide pictogrammen duiden dezelfde functie 
aan. Het ontdooiproces wordt versneld 
door de in werking stelling van de ventilator 
die voor een gelijkmatige verspreiding van 

de lucht op kamertemperatuur zorgt. Ideaal voor elk 
soort voedsel.  In deze stand kan de temperatuur niet 
worden veranderd.

turbine + Onderste weerstand 
(delicaat bakken):
De combinatie van ventilatie en onderwarmte 

maakt een snellere afwerking van het bakproces 
mogelijk.  Deze functie is aangeraden voor sterilisatie 
of voor gerechten die al wel goed gaar zijn aan de 
buitenkant maar binnenin nog niet en die slechts een 
matige bovenwarmte nodig hebben, door te laten 
koken. Ideaal voor elk soort gerecht.

(grillweerstand + Onderwarmte) Of 
(grillweerstand + Onderwarmte + turbine) ecO:
Afhankelijk van het model: (weerstand grill + 

onderste weerstand) of (grill + onderste weerstand + 
circulair element). Deze functie is een combinatie van de 
verschillende elementen en is vooral aangewezen voor 
het bereiden van kleine grillades en dit met het laagste 
energieverbruik.

turbine + circulair element + 
bOvenste en Onderste weerstand 
(turbOgeventileerd bakken): 

De combinatie van geventileerd bakken met de 
traditionele bakmethode maakt het mogelijk op uiterst 
snelle wijze verschillende gerechten op meerdere 
niveaus klaar te maken  zonder dat geuren en smaken 
zich zullen vermengen. Ideaal voor uitgebreide 
gerechten die een intens bakproces nodig hebben.

turbine + grill:
De lucht die door de ventilator wordt 
geproduceerd verzacht het effect van de 

zware hittegolf die door de grill wordt veroorzaakt 
zodat het grillen optimaal modelijk wordt voor dikke 
stukken vlees.

reiniging dOOr middel van pyrOlyse:
Door deze functie te kiezen wordt de oven op grondige wijze 
gereinigd.  De reiniging gebeurd automatisch in ECO-functie met een 
tijdsduur van 1 u 30. Indien de oven meer vervuild is kan men deze 
tijdsduur verlengen tot maximum 3 uur (per 1 minuut).

P
ECO

P
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-20%

Deze catalogus werd volledig gedrukt op FSC® (Forest 
Stewardship Council®) gecertificeerd papier dat werd 
geproduceerd met cellulose gewonnen uit bossen die op 
verantwoorde wijze en in overeenstemming met strenge milieu, 
sociale, economische en culturele richtlijnen worden beheerd.

OVEN/MICROGOLFOVEN KOOKPLAAT GAS

VAATWASSER

SPOELBAK 

Elektronische temperatuurscontrole: Deze controle zorgt ervoor dat de temperatuur zo constant mogelijk blijft met enkel minimale schommelingen van 2 à 
3° C. Hierdoor wordt de bereiding van delicate gerechten veel eenvoudiger.

Binnendeur volledig glas: Dit symbool vertelt de gebruiker dat de binnendeur van de oven volledig uit glas bestaat, zonder vijzen of verbindingsstukken 
waardoor de reiniging van het toestel veel eenvoudiger wordt.

Combinatie warme lucht en microgolven

Volume: Deze symbolen geven de gebruiker inlichtingen over het volume van de oven, accessoires en ander toebehoren niet inbegrepen.

Energieklasse (verminderd verbruik): De ovens en fornuizen van Smeg maken het mogelijk het energieverbruik met 20% te verminderen in vergelijking met 
klasse A. Ze garanderen een maximaal resultaat en een beter respect voor het milieu.

Snelle voorverwarming: Een functie die ervoor zorgt dat de gewenste temperatuur in een zo kort mogelijke tijd wordt bereikt (6 tot 9 minuten afhankelijk van 
het model)

Uitneembaar glas: De binnendeur van de oven bestaat volledig uit glas en is eenvoudig uitneembaar waardoor het onderhoud gemakkelijker wordt en een 
grotere hygiëne mogelijk wordt gemaakt.

Dit symbool geeft de gebruiker inlichtingen i.v.m. het aantal glazen waaruit de ovendeur is opgebouwd.

Nismaat 45 cm: Deze compactovens met een hoogte van slechts 45 cm geven de mogelijkheid tot grote diversiteit in de keuken.
Ze bestaan in verschillende uitvoeringen en types.

72 lt

45cm

Gedwongen afkoelingsventilatie: Dit systeem zorgt ervoor dat tijdens de werking van de oven de temperatuur van de deur gecontroleerd blijft als garantie 
voor de beveiliging tegen verbranding. Tezelfdertijd worden ook de omliggende meubels tegen oververhitting beschermd.

Inox finger friendly: Het inox werd speciaal behandeld om de vorming van vingerafdrukken op het oppervlak van het toestel te verminderen.

Vergrendeling bediening: Deze optie geeft de mogelijkheid om de gekozen functies, programma’s en bediening te blokeren voor een absolute veiligheid, 
bijzonder in de aanwezigheid van kinderen.         

Kookniveau: Dit symbool licht de gebruiker in over het aantal kookniveaus in de oven. De ovens met een groot volume beschikken of 5 niveaus waarop 
tegelijkertijd verschillende gerechten kunnen worden bereid. Op deze manier wordt ook het energieverbruik verlaagd. 

Anti-overloop beveiliging: Systeem dat ervoor zorgt dat de kookplaat wordt uitgeschakeld in het geval er teveel vloeistof overloopt uit de kookpotten.
      

Koele deur: De ovens en fornuizen zonder pyrolysefunctie zijn uitgerust met een koele deur waardoor de beveiliging tegen verbranden wordt gegarandeerd 
en waardoor ook de omliggende meubels worden beschermd tegen oververhitting.

EcoLogic: Een functie die de gebruiker toelaat het vermogen van het toestel te verlagen.

Email Ever Clean: De binnenwanden van de oven werden bekleed met een pyrolytisch email Ever Clean dat de aanhechting van vetten verminderd 
waardoor het schoonmaken vereenvoudigt.

kW ECO
logic

LEGENDE GEBRUIKTE SYMBOLEN

Gietijzeren roosters: Deze roosters zijn zeer stevig en robuust en bestand tegen alle temperaturen. Hun ontwerp maakt eenvoudige plaatsing van de 
kookpotten mogelijk.

Timer: De timer maakt het mogelijk het einde van een kookprogramma te programmeren van 1 tot 99 minuten. Na verloop van deze tijd wordt het toestel 
automatisch uitgeschakeld en hoort men een geluidssignaal.

Met deze functie kan men de reeds verlopen kooktijd controlleren.

Ultra snelle brander: Deze brander bestaat uit een dubbele vlamkroon samengesteld uit een sudderbrander en een snelle brander.
Deze kunnen apart of samen worden gebruikt.

Tiptoetsbediening: Toetsen die het toestel bedienen door eenvoudige aanraking door de vingers.

Booster: Door het inschakelen van de booster kunnen inductie- en vitrokeramische kookplaten op hun maximaal vermogen functioneren voor de 
bereidingen van gerechten die een intense hitte vereisen.P

Optie FlexiTabs: Aangewezen bij het gebruik van “drie-in-één” tabletten. Door de FlexiTab optie worden de eigenschappen van deze tabletten op optimale 
wijze benut.

Acquastop: Dit dispositief is een beveiliging tegen overlopen, het zorgt ervoor dat de watertoevoer wordt afgesloten mochte problemen zich voordoen.

Optie uitgestelde start: Met deze optie kan men het opstarten van de machine uitstellen tot 24 u tot het meest gepaste moment voor de gebruiker.

ACQUASTOP

Dit programma is het meest aangewezen voor normaal vuile vaat en garandeert de beste resultaten ook op het vlak van energiebesparing
Eco

Het programma “Super” is aangewezen voor potten en pannen en zeer vuil vaatwerk, zelfs met opgedroogde etensresten. Het programma “Sterk en Snel” 
verkort de tijd van deze cyclus.

Standaard manier van plaatsing, passend voor de meeste keukens.  

70°

KOELKAST

Automatisch ontdooien van de koelkast: De koelkast wordt automatisch ontdooid door een geïntegreerde weerstand. Het dooiwater moet niet worden 
opgevangen want de koelkast is uitgerust met een verdampingssysteem.

Energieklasse (verminderd verbruik): De koelkasten van Smeg maken het mogelijk het energieverbruik te verminderen.
Ze garanderen een maximaal resultaat en een beter respect voor het milieu.

Automatisch ontdooien van de koelkast: De koelkast wordt automatisch ontdooid door een geïntegreerde weerstand. Het dooiwater moet niet worden 
opgevangen want de koelkast is uitgerust met een verdampingssysteem.
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Smeg Belgium NV
Industriezone Puurs 560

Schoonmansveld 12 - 2870 Puurs
Tel. 03/8609696 - Fax 03/8860666

www.smeg.be
E-mail: info@smeg.be

Dienst na verkoop
Tel. 03/8609680 - Fax 03/8861371

www.smegservice.be
E-mail: service@smeg.be

Boekhouding
Tel. 03/8609690 - Fax 03/8665474

E-mail: finance@smeg.be

Aangeraden verkoopprijzen inclusief BTW 21%

Exclusief recyclagetaksen

Onze showroom is geopend van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u30. 
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