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SENCOR  
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ, ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Η μαγειρική είναι από πολλές απόψεις ξεχωριστή, 
καθώς πρόκειται για μία από τις παλαιότερες 
οικιακές ασχολίες. Το πρωινό και το γεύμα τις 
καθημερινές είναι ευκαιρία να μαζευτεί 
η οικογένεια, ενώ τα σπιτικά γεύματα 
τα Σαββατοκύριακα είναι σπουδαία 
ευκαιρία συνάντησης συγγενών και 
φίλων.
Η μαγειρική, επίσης όμως, «κινεί τον κόσμο»: βρισκόταν 
πίσω από το πρώιμο παγκόσμιο εμπόριο (μπαχαρικών). Και, 
με γνώμονα τη μαγειρική, τον περασμένο αιώνα βιώσαμε 
μια τεχνολογική επανάσταση με την άφιξη των ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών. Το μαγείρεμα έγινε γρήγορο και εύκολο, 
ενώ ενισχύθηκαν τάσεις μαγειρικής και διατροφής –όπως η
χορτοφαγική και vegan μαγειρική, η υγιεινή μαγειρική και η 
μοριακή κουζίνα- παράλληλα με τη μόνιμη αναζήτηση για 
επιστροφή στις παραδοσιακές συνταγές μαγειρικής.

Στη SENCOR θέλουμε να εντάξουμε όλα αυτά τα στοιχεία. 
Σχεδιάζουμε και παρέχουμε σύγχρονες, κομψές συσκευές 
κουζίνας, πρακτικές, αξιόπιστες, ασφαλείς και χρήσιμες, 
εκπληρώνοντας και τις πιο απαιτητικές προσδοκίες!

4



SENCOR ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 
ΩΣ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ
Ένα τέλειο πρωινό; 
Ξεκινήστε τη μέρα σας με φρέσκο καφέ ή τσάι με καφετιέρα SENCOR, 
μηχανή espresso ή βραστήρα νερού. Για ένα πλήρες πρωινό με 
τηγανίτες, πλιγούρι βρόμης, χυλό, αβγά βραστά ή ομελέτα και τοστ, 
οι σύγχρονες θερμαντικές εστίες και φρυγανιέρες της SENCOR είναι 
τέλειες επιλογές. Και την ώρα του σνακ, για ένα smoothie φρούτων και 
λαχανικών, χρησιμοποιήστε ένα ισχυρό ραβδομπλέντερ της SENCOR. 

Γρήγορο και εύκολο γεύμα τις καθημερινές 
Οι χύτρες ρυζιού της SENCOR διαθέτουν καλάθι μαγειρέματος στον 
ατμό για πλήρες γεύμα, από ψάρια και λαχανικά ή πιττάκια με κρέας 
έως και ρύζι, με ένα απλό πάτημα του κουμπιού. Χωρίς κόπο μπορείτε 

επίσης να απολαύσετε ένα γεύμα με κρέας και λαχανικά στη σχάρα, 
χρησιμοποιώντας τις σύγχρονες σχάρες ή τις ψησταριές της 
SENCOR, ενώ αν βιάζεστε ένας φούρνος μικροκυμάτων SENCOR 

σας βοηθά να ζεστάνετε κάθε γεύμα μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Στον 
ηλεκτρικό φούρνο SENCOR μπορείτε να ψήσετε μια κολοκύθα για 
έναν τέλειο πουρέ ή μια κρεμώδη σούπα, αλλά και να παρασκευάσετε 
μακαρόνια φούρνου, μουσακά και πίτες.

Φυσικά, οι επαγωγικές εστίες και τα θερμαντικά σκεύη είναι τέλεια αν 
θέλετε να μαγειρέψετε σε πολύ δυνατή φωτιά ή να φτιάξετε κάποια 
λαχταριστή σάλτσα!

Αυτά είναι μερικά μόνο 
παραδείγματα και ιδέες για 
το πώς οι συσκευές κουζίνας 
της SENCOR μπορούν να 
κάνουν τη ζωή σας πιο 
εύκολη, πιο γευστική και πιο 
διασκεδαστική. Στις επόμενες 
σελίδες θα βρείτε πολλά 
εξαιρετικά προϊόντα, καθώς 
και συμβουλές και συνταγές 
της SENCOR.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗ 
SENCOR  
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ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Το μαγείρεμα αναδεικνύεται 
όλο και περισσότερο σε χόμπι, 
διασκέδαση και ευκαιρία να 
μαζευτούν τα αγαπημένα 
πρόσωπα Η SENCOR θέλει να 
είναι μέρος αυτών των στιγμών, 
κατασκευάζοντας ένα πλήρες 
φάσμα συσκευών.

ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Η SENCOR, ως ηγέτης στην αγορά των οικιακών συσκευών, ακολουθεί τις 
τάσεις της τεχνολογίας και εφαρμόζει καινοτομίες, εξασφαλίζοντας υψηλή 
ποιότητα, χρησιμοποιώντας ασφαλή υλικά και φέρνοντας εμπνευσμένο 
σχεδιασμό σε προσιτή τιμή σε εκατομμύρια νοικοκυριά στον κόσμο.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
Η SENCOR αγαπά την καινοτομία! 
Νέα υλικά και συνεχείς βελτιώσεις 
είναι ζωτικής σημασίας για εμάς 
σε κάθε βήμα της παραγωγής και 
της ανάπτυξής μας. Οι ειδικοί μας 
ξεκινούν την παραγωγή προϊόντων 
με στόχο την επίτευξη του 
υψηλότερου ευρωπαϊκού επιπέδου 
σε κάθε λεπτομέρεια.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ
ΥΛΙΚΑ
Οι συσκευές αναπτύσσονται 
και σχεδιάζονται με προηγμένες 
τεχνολογίες και κατασκευάζονται 
από ασφαλή, οικολογικά υλικά.

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΤΙΤΑΝΙΟ
Για την επεξεργασία φρέσκων 
τροφίμων η SENCOR χρησιμοποιεί 
συχνά επίστρωση τιτανίου για 
τη διατήρηση των βιταμινών, 
των θρεπτικών ουσιών και 
των ενζύμων, ενώ ταυτόχρονα 
αποτρέπεται πιθανή οξείδωση και 
πολλαπλασιασμός μικροβίων.

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
Οι συσκευές SENCOR ανταποκρίνονται σε ποιοτικά 
ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας κατασκευής και 
ανθεκτικότητας και ελέγχονται προσεκτικά. Αυτός είναι 
ο λόγος που η SENCOR μπορεί να παρέχει εγγυήσεις 
μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας.
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TRITAN
Το Tritan, το οποίο αρχικά 
αναπτύχθηκε για την 
επιστήμη των πυραύλων, 
χρησιμοποιείται για κανάτες, 
ποτήρια και άλλους τύπους 
δοχείων καθώς είναι ασφαλές 
και πολύ ανθεκτικό.

ΒΟΡΙΟΠΥΡΙΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ
Το βοριοπυριτικό γυαλί χρησιμοποιείται συνήθως 
σε απαιτητικές εργαστηριακές συνθήκες ή στην 
αυτοκινητοβιομηχανία, γι’ αυτό το χρησιμοποιούμε στις 
συσκευές μας, εξασφαλίζοντας υψηλή ανθεκτικότητα και 
μεγάλη διάρκεια ζωής.

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ
Χρησιμοποιούμε μόνο τον υψηλής 
ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα, 
τον οποίο μπορείτε να βρείτε στις 
περισσότερες συσκευές μας.

ΧΩΡΙΣ BPA
Τα πλαστικά μέρη σε όλα τα 
προϊόντα της SENCOR είναι 
ασφαλή για την υγεία και το 
περιβάλλον και πάντα είναι 
απαλλαγμένα από BPA.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ
Ο σχεδιασμός πρέπει να δίνει ευχάριστη αίσθηση οπτικά! Η 
SENCOR συνδυάζει το στιλ με την πρακτική χρησιμότητα, γι’ αυτό 
και οι περισσότερες συσκευές της διατίθενται σε διαχρονικό 
σχεδιασμό αλλά και σε ευρύ φάσμα μοντέρνων χρωμάτων.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΚΑΦΕ
Όλοι συμφωνούμε ότι ο καφές αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο. Σε 
ολόκληρο τον κόσμο, οι άνθρωποι πίνουν καφέ όλες τις στιγμές της 
μέρας, είτε για τα οφέλη που προσφέρει στην υγεία τους, είτε γιατί 
αποτελεί κοινωνική συνήθεια. Η ποικιλία των συνταγών και των 
οδηγιών για το καβούρδισμα, το ψήσιμο και το σερβίρισμα του καφέ, 
αντανακλά την ποικιλία των προτιμήσεων των καταναλωτών και των 
πολιτισμικών επιταγών. Όλες οι τεχνικές ξεκινούν με καβουρδισμένο, 
φρεσκοαλεσμένο καφέ, ζεστό νερό και τα απαραίτητα σκεύη σε άψογη 
κατάσταση. Η SENCOR ξέρει πώς να σας οδηγήσει στο γευστικό ταξίδι 
του καφέ, μέσα από μια γκάμα μηχανών και συσκευών.
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Δεν χρειάζεται να πάτε σε καφετέρια για να απολαύσετε ένα 
φλιτζάνι καλό καφέ, μπορείτε να τον παρασκευάσετε μόνοι 
σας στο σπίτι! Οι σύγχρονες μηχανές espresso της SENCOR 
είναι πλήρως αυτόματες - ο πίνακας LED με κουμπιά αφής 
εξασφαλίζει εύκολη και άνετη λειτουργία και πίεση αντλίας 
19 bar για έναν εξαιρετικό καφέ.

Με ένα μόνο άγγιγμα μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αφρώδες latte 
ή ένα κρεμώδες cappuccino με αφρόγαλα. Εάν το επιθυμείτε, το 
μηχάνημα θα θυμάται επίσης το μέγεθος του φλυτζανιού σας για 
την επόμενη φορά. Η SENCOR διατηρεί την αγαπημένη σας ποικιλία 
κόκκων καφέ σε ένα καλά σφραγισμένο δοχείο και ο μύλος άλεσης από 
ανοξείδωτο χάλυβα χρησιμοποιεί 5 επίπεδα άλεσης για να ικανοποιεί το 
προσωπικό σας γούστο. Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
σύστημα προ-ατμοποίησης, δίνει στον καφέ μια πιο απολαυστική 
γεύση, ενώ το σύγχρονο σύστημα θέρμανσης Thermoblock εξασφαλίζει 
τη βέλτιστη θερμοκρασία του καφέ σας. Το ανθεκτικό δοχείο από 
Tritan για το γάλα σας ή το ρόφημα σόγιας το συνδέετε απλά στη 
συσκευή, ενώ εύκολα γίνεται κα η πλήρωση του αποσπώμενου δοχείο 
νερού χωρητικότητας 1,1lt.

Επιπλέον, οι έξυπνες αυτόματες μηχανές espresso της SENCOR 
καθαρίζονται αυτόματα και διαθέτουν πρόγραμμα αφαλάτωσης. Παρά 
τις τεράστιες επιδόσεις τους, οι συσκευές είναι σχετικά μικρές ώστε να 
ταιριάζουν στις μικρότερες κουζίνες

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗ 
ESPRESSO ΤΗΣ 
SENCOR

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ  
ESPRESSO 

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ  
ESPRESSO

• Πίεση αντλίας 19 bar για 
κορυφαία αποτελέσματα

• Πρώτος καφές σε λιγότερο 
από 1’

• Εύχρηστος πίνακας LED με 
κουμπιά αφής για εύκολη 
χρήση

• Πρακτικές λειτουργίες για 
ζεστό νερό, αφαλάτωση και 
αυτόματο αυτοκαθαρισμό

• Αφαιρούμενα μέρη, πλενόμενα 
σε πλυντήριο πιάτων

• Κομψός σχεδιασμός

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕ
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Πλήρως Αυτόματη Μηχανή Espresso/ 
Cappuccino

SES 9020NP
Μία μηχανή SENCOR τύπου barista, η οποία 
είναι πολύ εύκολη στη χρήση. Αυτή η πλήρως 
αυτόματη μηχανή espresso θα γίνει η 
αγαπημένη σας στην κουζίνα σας στο σπίτι ή 
στο γραφείο, καθώς με πλάτος μόλις 180mm, 
είναι πιο στενή και από ένα φύλλο χαρτιού 
A4, οπότε δεν θα δυσκολευτείτε να βρείτε 
χώρο γι’ αυτή. Με το υψηλής αντοχής δοχείο 
γάλακτος Tritan και την κατοχυρωμένη με 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μονάδα βρασμού, δεν 
θα παρασκευάζετε μόνο ένα τέλειο espresso, 
αλλά και cappuccino ή latte με το πάτημα 
ενός κουμπιού. Είναι επίσης εξαιρετικά 
γρήγορη αφού οι πρώτες σταγόνες του 
αγαπημένου σας καφέ έρχονται μόλις 42” 
μετά την πραγματοποίηση της «παραγγελίας» 
σας. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Επιλογή του συνήθους γάλακτος ή γάλακτος 

σόγιας.
• 2 ισχυρά δοχεία Tritan.
• Απολαυστικό latte και κρεμώδες cappuccino με 

γαλακτώδη μικρο-αφρό.
• Πρόγραμμα για espresso, lungo, latte και 

cappuccino με ένα μόνο άγγιγμα.
• Σύστημα προ-επεξεργασίας για πιο γευστικό 

άρωμα καφέ.
• LED πίνακας με κουμπιά αφής για εύκολη 

λειτουργία.
• Λεπτή συμπαγούς μεγέθους πλάτους μόλις 

180mm.
• Πίεση αντλίας 19 bar για εξαιρετικά 

αποτελέσματα.
• Μονάδα ατμού πλενόμενη στο πλυντήριο πιάτων.
• Λειτουργία ζεστού νερού (americano, τσάι).
• Υψηλής ακριβείας μύλος άλεσης από ανοξείδωτο 

χάλυβα με ρύθμιση 5 επιπέδων.
• Δυνατότητα ρύθμισης της δοσολογίας καφέ.
• Μνήμη μεγέθους φλιτζανιού καφέ.
• Φωτισμός φλιτζανιού καφέ.
• Χοάνη κόκκων καφέ 150g με εξάρτημα επέκτασης 

για μέχρι 300g κόκκων καφέ.
• Γρήγορη – η πρώτη σταγόνα του αγαπημένου σας 

καφέ έτοιμη μετά από μόλις 42”.
• Πατενταρισμένη μονάδα βρασμού - προηγμένη 

τεχνολογία με πρακτικό μέγεθος. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΩΤΗ ΣΤΑΓΟΝΑ

ΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΥΛΟΣ ΑΛΕΣΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 
ESPRESSO
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Επιλογή του καφέ τόσο με κανονικό όσο και γάλα τύπου σόγιας.
• 2 ανθεκτικά τύπου Tritan δοχεία γάλακτος και γάλακτος σόγιας.
• Απολαυστικό latte και κρεμώδες cappuccino με γαλακτώδη 

μικρο-αφρό.
• Πρόγραμμα espresso, lungo, latte και cappuccino με ένα μόνο 

άγγιγμα.
• Σύστημα προ-επεξεργασίας για πιο γευστικό άρωμα.
• Οθόνη LED με κουμπιά αφής για εύκολη και άνετη λειτουργία.
• Κομψή και μικρού μεγέθους με πλάτος μόλις 180mm.
• Πίεση αντλίας 19 bar για εξαιρετικά αποτελέσματα.
• Μονάδα βρασμού πλενόμενη στο πλυντήριο πιάτων.
• Λειτουργία ζεστού νερού (americano, τσάι).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Espresso απλής αφής, προγράμματα espresso lungo και 

double shot.
• Ακροφύσιο ατμού για latte και cappuccino με γαλακτώδες 

μικρο-αφρό
• Πατενταρισμένη μονάδα βρασμού – προηγμένη 

τεχνολογία συμπαγούς μεγέθους.
• Σύστημα προ-επεξεργασίας για περισσότερο άρωμα.
• Οθόνη LED με κουμπιά αφής για εύκολη λειτουργία.

Πλήρως Αυτόματη Μηχανή Espresso/ 
Cappuccino

SES 9010CH
Ο δικός σας «barista» της SENCOR -έχει μικρό 
όγκο και είναι εύκολος στη χρήση. Αυτή η πλήρως 
αυτόματη μηχανή espresso θα είναι η αγαπημένη 
συσκευή της κουζίνας του σπιτιού σας.

Με πλάτος μόλις 180mm, είναι πιο στενή και από ένα 
φύλλο χαρτιού A4, οπότε δεν θα δυσκολευτείτε να 
βρείτε χώρο για αυτήν. Με το ανθεκτικό δοχείο γάλακτος 
Tritan και την κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
μονάδα βρασμού, η μηχανή αυτή δεν φτιάχνει μόνο ένα 
τέλειο espresso, αλλά και cappuccino ή latte, απλά με το 
πάτημα ενός κουμπιού.

Αυτόματη Μηχανή Espresso

SES 8020NP
Ένας τέλειος espresso μέσα σε 1’!
Με αντλία που παρέχει πίεση 19 bar, την κατοχυρωμένη με 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μονάδα βρασμού και λειτουργίες 
όπως η προ-επεξεργασία βρασμού, θα απολαμβάνετε 
έναν υπέροχο espresso κάθε φορά. Και πολύ περισσότερο 
-με την απλή λειτουργία LED- θα έχετε απλό ή διπλό καφέ 
lungo με το πάτημα ενός κουμπιού. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕ
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Espresso με ένα άγγιγμα, προγράμματα espresso 

lungo και double shot.
• Ακροφύσιο ατμού για latte και cappuccino με 

γαλακτώδη μικρο-αφρό.
• Πατενταρισμένη μονάδα ατμοποίησης – 

προηγμένη τεχνολογία σε συμπαγές μέγεθος.
• Σύστημα προ-ατμοποίησης για περισσότερο 

άρωμα.
• Οθόνη LED με κουμπιά αφής για εύκολη 

λειτουργία.
• Κoμψή και μικρού μεγέθους με πλάτος 180mm.
• 19 bar πίεση αντλίας για εξαιρετικά αποτελέσματα.
• Μονάδα βρασμού πλενόμενη σε πλυντήριο πιάτων.

Αυτόματη Μηχανή Espresso

SES 8010CH
O τέλειος espresso που μόνο η αυτόματη μηχανή espresso της 
SENCOR μπορεί να κάνει!

Με την παροχή πίεσης 19 bar, την κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
μονάδα ατμοποίησης και λειτουργίες όπως η προ-ατμοποίηση, θα 
απολαμβάνετε έναν εξαιρετικό espresso κάθε φορά. Και πολύ περισσότερο, 
με την απλή λειτουργία του κουμπιού LED, μπορείτε να απολαύσετε 
τον espresso lungo με το πάτημα ενός κουμπιού. Και αν προτιμάτε ένα 
cappuccino ή latte, το ακροφύσιο ατμού θα σας βοηθήσει με τον τέλειο 
μικρο-αφρό γάλακτος μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Όλα αυτά σε ένα 
μηχάνημα που έχει πλάτος μόλις 180mm και χωρά άνετα στην κουζίνα του 
σπιτιού σας.  

Αυτόματη Μηχανή Espresso

SES 7010NP
Για όσους αγαπούν τον τέλειο espresso ή espresso lungo, η 
SES 7010NP είναι η τέλεια λύση, χάρη στην αντλία υψηλής 
πίεσης και το σύστημα προ-ατμοποίησης. Είναι συμπαγής 
και κομψή, με πλάτος μόλις 180mm για να χωράει εύκολα σε 
ένα πάγκο κουζίνας ή στο γραφείο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Προγράμματα espresso και lungo με ένα άγγιγμα.
• Σύστημα προ-ατμοποίησης για έντονη γεύση.
• Πατενταρισμένη μονάδα ατμού - προηγμένη τεχνολογία σε 

συμπαγές μέγεθος.
• Οθόνη LED με κουμπιά αφής για εύκολη λειτουργία.
• Κομψή, με συμπαγές μέγεθος και πλάτος μόλις 180mm.
• 19 bar πίεση αντλίας για εξαιρετικά αποτελέσματα.
• Μονάδα βρασμού πλενόμενη στο πλυντήριο πιάτων.
• Λειτουργία ζεστού νερού (americano, τσάι).
• Υψηλής ακριβείας μύλος άλεσης από ανοξείδωτο χάλυβα με 

ρύθμιση 5 επιπέδων.
• Μνήμη μεγέθους φλιτζανιού καφέ.
• Φωτισμός φλυτζανιού καφέ.

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 
ESPRESSO
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Γίνετε ο barista του σπιτιού! Με τη μηχανή pump 
espresso της SENCOR μπορείτε να παρασκευάσετε τον 
καφέ σας όπως ακριβώς τον επιθυμείτε! Όχι μόνο το 
μεράκι σας αλλά και η πίεση 20 bar, η εξαιρετικά γρήγορη 
προθέρμανση και ο βραστήρας με σύστημα Thermoblock 
συνδυάζονται έξοχα για να το επιτύχουν.

Ένα μόνο άγγιγμα είναι αρκετό για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα 
Espresso, Double Espresso, Cappuccino, Latte και Frothed Milk 
(Αφρόγαλα). Σαν πραγματικός επαγγελματίας θα εκτιμήσετε την 
εστία θέρμανσης του φλυτζανιού ή τον ηλεκτρονικό ρυθμιστή 
με αισθητήρα για την θέρμανση των ροφημάτων με μεγαλύτερη 
ακρίβεια. Ένα ή δύο φλιτζάνια μπορούν να χωρέσουν κάτω από το 
φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα και όχι απαραίτητα τα φλιτζάνια για… 
μια γουλιά, αφού υπάρχει αρκετός χώρος και για μεγαλύτερα!

Το αποσπώμενο δοχείο νερού 1,4lt έχει δείκτη στάθμης νερού ενώ το 
διαφανές δοχείο γάλακτος διαθέτει αποσπώμενη συσκευή αφρισμού 
για εύκολο καθαρισμό. Και όταν πρόκειται για τον καθαρισμό, η 
μηχανή pump espresso της SENCOR διαθέτει αυτόματη λειτουργία 
αυτοκαθαρισμού και πρόγραμμα απομάκρυνσης καταλοίπων, ώστε 
να μην χρειάζεται να ανησυχείτε για τίποτα. Απολαύστε άνετα τον 
αγαπημένο σας καφέ!

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 
ΜΗΧΑΝΗ ESPRESSO 
ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΤΗΣ 
SENCOR

Ο ΚΑΦΕΣ ΣΑΣ 
   ΟΠΩΣ ΤΟΝ 

ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ
ΜΗΧΑΝΕΣ ESPRESSO ΜΕ 
ΑΝΤΛΙΑ (PUMP)

• Ισχυρή συσκευή με πίεση 
αντλίας 20 bar

• Καινοτόμο σύστημα 
θερμοστοιχείων

• Ποιότητα και ανθεκτικά υλικά 
για τέλεια αποτελέσματα

• Πολύ απλή και ασφαλής στη 
χρήση

• Πρακτικές λειτουργίες και 
εξαρτήματα (προθέρμανση 
ακόμα και μεγάλων φλιτζανιών, 
αφαίρεση αλάτων, αυτόματος 
αυτοκαθαρισμός)

• Κομψός και στιλάτος 
σχεδιασμός

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕ
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Μηχανή Espresso Αντλίας

SES 4050SS/SES 4040BK
SES 4050SS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Αντλία πίεσης 20 bars για τον τέλειο καφέ.
• Σύστημα θέρμανσης νερού και ατμού Thermoblock.
• Εξαιρετικά γρήγορη προθέρμανση.
• Σύστημα προ-βρασμού για έντονο άρωμα.
• Ένα άγγιγμα για την παρασκευή Espresso, Double 

Espresso, Cappuccino, Latte, Αφρόγαλου.

Χάρη στο εξελιγμένο σύστημα θέρμανσης, βασισμένο 
σε θερμοστοιχεία, αυτές οι μηχανές espresso και 
cappuccino προθερμαίνονται και είναι έτοιμες για χρήση 
πολύ γρήγορα.

Περιλαμβάνουν επίσης τη λειτουργία προ-βρασμού που 
προσδίδει έντονη γεύση του espresso και είναι πολύ εύκολο 
να τις ελέγχετε με ένα κουμπί αφής για την επιλογή του 
αγαπημένου καφέ espresso με ή χωρίς γάλα. Το μόνο σας 
μέλημα είναι να επιλέξετε το στιλ και το σχεδιασμό που 
προτιμάτε.

SES 4040BK

SES 4050SS SES 4040BK

ΜΗΧΑΝΕΣ ESPRESSO  
ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ  
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Μηχανή Espresso Αντλίας

SES 4010SS
Χάρη στο προηγμένο σύστημα θέρμανσης, αυτή 
η μηχανή καφέ προθερμαίνεται ενώ χάρη στη 
λειτουργία προ-παρασκευής κάνει εντονότερο 
το άρωμα του espresso. Η αντλία δημιουργεί 
πίεση 15 bar. Διαθέτει πρακτική βάση φίλτρου, 
κουταλάκι - μεζούρα και 2 φίλτρα, για 1 και 2 
φλιτζάνια.

Μηχανή Espresso Αντλίας

SES 1710BK
Αυτή η καφετιέρα διαθέτει λειτουργία Pre-Brew, η 
οποία προσδίδει έντονη γεύση στον espresso. Η αντλία 
δημιουργεί πίεση 15 bar. Διαθέτει εύχρηστη βάση 
φίλτρου, κουταλάκι μεζούρα και 2 φίλτρα, για 1 και 2 
φλιτζάνια.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Λειτουργία Pre-Brew για τέλεια γεύση.
• Στρεφόμενο ακροφύσιο ατμού για αφρόγαλα.
• Φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα για 1 και 2 φλιτζάνια.
•  Επιλογή ατμού ή ζεστού νερού.
•  Μεταλλική εστία θέρμανσης φλιτζανιού.
•  Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,5lt.
• Διακόπτης ON/OFF με ενδεικτική λυχνία και δείκτης όγκου 

νερού.
• Αντιολισθητικά πέλματα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Λειτουργία Pre-Brew για τέλεια γεύση.
• Περιστρεφόμενη ακρυφύσιο για αφρόγαλα.
• Φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα 1 και 2 φλιτζάνια.
• Επιλογή ατμού ή ζεστού νερού.
• Μεταλλική εστία προθέρμανσης φλιτζανιού.
• Αποσπώμενο δοχείο δεξαμενή νερού 1,5lt και δοχείο 

περισυλλογής υγρών.
• Διακόπτης ON/OFF με ενδεικτική λυχνία και δείκτης όγκου 

νερού.
• Αντιολισθητικά πέλματα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕ
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ΜΗΧΑΝΕΣ ESPRESSO  
ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ  
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 
ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ 
ΤΗΣ SENCOR
• Για μέχρι 15 φλιτζάνια καφέ ή 

τσάι
• Εστία για τη συντήρηση της 

θερμοκρασίας
• Εύχρηστη οθόνη LCD 
• Ποιοτικά και ασφαλή υλικά
• Εύκολη στη χρήση και 

πρακτική
• Μοντέρνο στιλάτο design

Για παρασκευή μέχρι 15 φλιτζανιών καφέ ταυτόχρονα, χάρη στην 
κανάτα 1,8lt. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να τον πιείτε αμέσως, Η 
αντικολλητική εστία διατηρεί τον καφέ στην ιδανική θερμοκρασία 
σερβιρίσματος. Φυσικά, η καφετιέρα SENCOR μπορεί να 
παρασκευάζει ακριβώς όσα φλιτζάνια θέλετε, με τη βοήθεια ενός 
πρακτικού δείκτη στάθμης νερού. Η οθόνη LCD υποστηρίζει έξυπνη 
λειτουργία, ενώ η βαλβίδα κατά του σταξίματος για την αποφυγή 
διαρροών είναι επίσης ένα σημαντικό πλεονέκτημα.

Δεν είστε λάτρης του καφέ; Δεν υπάρχει πρόβλημα! Οι μηχανές 
SENCOR μπορούν επίσης να παρασκευάζουν τσάι, χρησιμοποιώντας 
ένα αποσπώμενο μόνιμο φίλτρο ή ένα φίλτρο χαρτιού μεγέθους 4. 
Έτσι, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βρείτε τι θα συνοδεύει 
τον καφέ ή το τσάι σας.

ΧΩΡΙΣ 
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ 

ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΦΕΤΙΕΡΕΣ 
ΦΙΛΤΡΟΥ
Απλά φανταστείτε πώς είναι να ξυπνάτε με το άρωμα του καφέ να φθάνει στο κρεβάτι σας.  
Δεν είναι αρκετό για να σας φτιάξει τη μέρα; Μόνο ο καφές  
φίλτρου μπορεί να το κάνει αυτό και οι καφετιέρες  
SENCOR το κάνουν τέλεια!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕ
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Καφετιέρα Φίλτρου

SCE 3700BK

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• 700W ισχύς, δεξαμενή νερού 0,75lt/ 6 φλιτζανιών και γυάλινος βραστήρας.
• Αποσπώμενο μόνιμο φίλτρο που πλένεται ή χρήση φίλτρου μίας χρήσης.
• Αντικολλητική εστία για τη διατήρηση της θερμοκρασίας.
• Βαλβίδα ασφάλισης διακοπής λειτουργίας για την αποφυγή διαρροών.
• Επιλογή παρασκευής τσαγιού. 
• Προστασία από υπερθέρμανση.

Αυτή η φινετσάτη καφετιέρα, που διαθέτει εύχρηστη οθόνη LCD με 
λειτουργίες, έχει ικανότητα παρασκευής μέχρι 6 φλιτζανιών καφέ κάθε 
φορά και ταιριάζει απόλυτα στην οικογενειακή κουζίνα.

Καφετιέρα Φίλτρου

SCE 5070BK

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς 1.000W, δοχείο νερού 1,8lt/ 15 φλιτζανιών και γυάλινη κανάτα.
• Αποσπώμενο πλενόμενο μόνιμο φίλτρο ή χρήση φίλτρου μίας χρήσης 

μεγέθους 4.
• Αντικολλητική εστία για τη διατήρηση της βέλτιστης θερμοκρασίας.
• Λειτουργία κατά του σταξίματος για την αποφυγή διαρροών.
• Επιλογή παρασκευής τσαγιού. 
• Προστασία κατά της υπερθέρμανσης.
• LCD με ρολόι, χρονοδιακόπτη και άλλες λειτουργίες.

Μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από 12 τρόποι για να τον 
φτιάξετε, αλλά η παραδοσιακή μέθοδος παρασκευής καφέ 
φίλτρου εξακολουθεί να είναι ο ευκολότερος και ταχύτερος 
τρόπος για να φτιάξετε ένα δυνατό καφέ στο σπίτι ή στο 
γραφείο και να τον διατηρήσετε ζεστό ακόμα και για μια ώρα.

Με αυτή την τέλεια καφετιέρα, που διαθέτει LCD οθόνη με 
απεικόνιση των λειτουργιών, μπορείτε να φτιάξετε μέχρι 15 φλιτζάνια 
απολαυστικό καφέ ή τσάι. 

ΚΑΦΕΤΙΕΡΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ
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Καφετιέρα Φίλτρου

SCE 5000BK
Αυτή η πρακτική προηγμένη καφετιέρα με 
γυάλινη κανάτα, διαθέτει μεγάλη μονωμένη 
χειρολαβή από άκαυστο υλικό, ώστε να είναι 
πολύ ασφαλής και εύκολη στη χρήση. Χάρη στο 
δοχείο 2,1lt μπορείτε να φτιάξετε μέχρι και 14 
φλιτζάνια καφέ φίλτρου στη στιγμή. Υπάρχει 
επίσης δυνατότητα παρασκευής τσαγιού.

Καφετιέρα Φίλτρου

SCE 3050SS
Αυτή η κομψή καφετιέρα με γυάλινη κανάτα, 
διαθέτει μονωμένη λαβή και βαλβίδα ασφάλισης 
έναντι σταξίματος, που σταματά αμέσως τη 
διαρροή μετά την αφαίρεση της κανάτας. Η 
χωρητικότητα του δοχείου είναι 1,25lt, κάτι που 
σας επιτρέπει να φτιάξετε 10 - 12 φλιτζάνια 
καφέ ταυτόχρονα. Υπάρχει επίσης δυνατότητα 
παρασκευής τσαγιού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς 900W.
• Γυάλινη κανάτα (2,1lt) με πρακτικό καπάκι.
• Ρύθμιση έντασης αρώματος.
• Επιλογή για χρήση χάρτινων φίλτρων μίας χρήσης 

(μέγεθος 4).
• Αντικολλητική εστία για τη διατήρηση της σωστής 

θερμοκρασίας σερβιρίσματος.
• Δείκτης στάθμης νερού στο δοχείο στην κανάτα που 

δείχνει τον αριθμό των φλιτζανιών.
• Κύριος διακόπτης με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
• Αντιολισθητικά πέλματα και προστασία κατά της 

υπερθέρμανσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς 1.000W.
• Γυάλινη κανάτα 1,25lt με εύχρηστο καπάκι.
• Αποσπώμενο πλενόμενο μόνιμο φίλτρο.
• Αντικολλητική εστία για τη διατήρηση της ιδανικής 

θερμοκρασίας σερβιρίσματος.
• Δείκτης στάθμης νερού στο δοχείο και στην κανάτα που 

δείχνει τον αριθμό των φλιτζανιών.
• Κύριος διακόπτης με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
• Αντιολισθητικά πέλματα και προστασία κατά της 

υπερθέρμανσης.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕ
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Καφετιέρα Φίλτρου

SCE 2000BK

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς 350W.
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως  

φορητή καφετιέρα.
• Συνοδεύεται από 2 ποτήρια από  

πορσελάνη.
• 2 ακροφύσια (μπορούν να  

παρασκευαστούν 2 φλιτζάνια καφέ  
ταυτόχρονα).

• Δοχείο νερού 0,3lt.
• Εύκολος καθαρισμός χάρη στον  

αποσπώμενο δίσκο αποστράγγισης.
• Κύριος διακόπτης με ενδεικτική  

λυχνία λειτουργίας.
• Αντιολισθητικά πέλματα.  

SCE 2000BK SCE 2001WH

Αυτή η σύγχρονη καφετιέρα είναι ιδανική για μικρούς 
χώρους. Έρχεται μαζί με 2 φλιτζάνια από πορσελάνη, ενώ 
μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και για την παρασκευή 
τσαγιού.

ΚΑΦΕΤΙΕΡΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ
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ΓΕΥΣΗ 
ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ ΚΑΙ 
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

• Υψηλή απόδοση και αθόρυβη 
λειτουργία

• Επιλογή μοντέλων 
διαφορετικού μεγέθους

• Μέχρι 17 διαφορετικές 
ρυθμίσεις βαθμού άλεσης

• Δίσκοι κοπής υψηλής 
ποιότητας

• Εργονομικός σχεδιασμός με 
οδοντωτό δίσκο κοπής

• Εύκολος στη χρήση και στον 
καθαρισμό

• Ασφαλής λειτουργία 

ΜΥΛΟΙ 
ΑΛΕΣΗΣ ΚΑΦΕ
Το άρωμα του καφέ είναι γνωστό ότι εξαφανίζεται γρήγορα 
μετά την άλεση, γι‘ αυτό ο μύλος δεν είναι πολυτέλεια αλλά 
ανάγκη για τους «εραστές» του καφέ.

Οι ηλεκτρικοί μύλοι άλεσης καφέ της SENCOR διαθέτουν χαλύβδινες 
ροδέλες κοπής, παρέχοντας γρήγορη και ακριβή άλεση, με δυνατότητα 
για έως 17 διαφορετικές ρυθμίσεις άλεσης, από λεπτοκομμένο έως 
πολύ χοντροκομμένο, για τέλειο καφέ. Εσείς επιλέξτε τον αριθμό 
των φλιτζανιών για να απολαύσετε τον καφέ σας, η συσκευή θα σας 
σερβίρει και στη συνέχεια θα απενεργοποιηθεί.

Χάρη στον πρωτοποριακό σχεδιασμό με περιστρεφόμενο οδοντωτό 
δίσκο κοπής, οι μύλοι καφέ SENCOR διακρίνονται για την αθόρυβη 
λειτουργία τους. Η διαφανής χοάνη χωράει 350g κόκκων καφέ, ενώ 
κάποιοι μύλοι καφέ μπορούν να χρησιμοποιούνται και για καρύδια, 
βότανα ή σπόρους παπαρούνας. Το φωτεινό κουμπί εξασφαλίζει εύκολη 
χρήση και διαθέτουν αντιολισθητικά πέλματα για σταθερή άλεση.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 
ΜΥΛΟ ΑΛΕΣΗΣ ΚΑΦΕ 
ΤΗΣ SENCOR

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕ
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Ηλεκτρικός Μύλος Άλεσης Καφέ

SCG 6050SS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς 150W. 
• 15 ρυθμίσεις άλεσης.
• Κωνική χαλύβδινη κεφαλή κοπής για γρήγορη και 

υψηλής ακριβείας άλεση χωρίς υπερθέρμανση.
• Επιλογέας για αυτόματη άλεση καφέ για 2 έως 10 

φλιτζάνια.
• Χοάνη για 350g κόκκων και δοχείο για μέχρι 150g 

αλεσμένου καφέ..

O πλέον κατάλληλος τρόπος για να αλέσετε τον 
καφέ ομοιόμορφα και με ακρίβεια, με δυνατότητα 
ρύθμισης.

Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι οι κόκκοι καφέ δεν 
υπερθερμαίνονται, διατηρώντας έτσι περισσότερο 
άρωμα και προστατεύοντας τα πολύτιμα έλαια. Αυτό το 
μοντέλο έχει μια ειδικά σχεδιασμένη χαλύβδινη κεφαλή 
σε σχήμα κώνου που εξασφαλίζει γρήγορη, ακριβή 
άλεση. Με 15 ρυθμίσεις άλεσης μπορείτε να αλέσετε τον 
καφέ σας ιδανικά για espresso, καφέ φίλτρου ή άλλες 
μεθόδους παρασκευής ροφημάτων. Ακόμη και οι λάτρεις 
του τσαγιού μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν.

ΜΥΛΟΙ ΑΛΕΣΗΣ ΚΑΦΕ
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Μύλος Άλεσης Καφέ

SCG 3050SS
Με αυτό το μύλο άλεσης, που είναι εξοπλισμένος με χοάνη για 
μέχρι 50g κόκκων καφέ, μπορείτε να παρασκευάζετε 10 φλιτζάνια 
με μία κίνηση. Και δεν χρησιμοποιείται για κόκκους καφέ μόνο, 
αφού μπορεί άνετα να αλέσει σπόρους, μπαχαρικά, καρύδια ή 
βότανα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Είσοδος ισχύος 150W.
• Χοάνη για μέχρι 50g κόκκων καφέ (10 φλιτζάνια).
• Αντιολισθητικά πέλματα για εύκολη και σταθερή άλεση.
• Αποθήκευση καλωδίου τροφοδοσίας στη βάση. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς 110W. 
• 17 ρυθμίσεις άλεσης.
• Ρυθμιστής για αυτόματη άλεση καφέ από 2 έως 12 φλυτζάνια.
• Χοάνη για 180g κόκκων και δοχείο έως και 100g αλεσμένου καφέ.
• Επίπεδη χαλύβδινη κεφαλή κοπής για γρήγορη και ακριβή άλεση.

Αυτός ο στιλάτος μύλος καφέ της SENCOR αλέθει τους 
κόκκους σε 17 διαφορετικές βαθμίδες, ενώ έχει χοάνη για έως 
και 180g κόκκων. Με μια απλή ρύθμιση μπορείτε να αλέσετε 
τη σωστή ποσότητα καφέ, από 2 έως 12 φλιτζάνια. 

Μύλος Άλεσης Καφέ

SCG 5050BK

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕ
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Μύλος Άλεσης Καφέ

SCG 2052WH

Μύλος Άλεσης Καφέ

SCG 1050WH

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς 150W.
• Χοάνη για 60g κόκκων καφέ (12 

φλιτζάνια).
• Μεγάλο κουμπί ασφαλείας για 

εύκολη λειτουργία.
• Μηχανισμός ασφαλείας που 

αποτρέπει τη λειτουργία του μύλου 
καφέ όταν δεν έχει κλείσει.

• Αντιολισθητικά πέλματα για εύκολη 
και σταθερή άλεση.

• Θέση αποθήκευσης καλωδίου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς 150W.
• Μεγάλο κουμπί ασφαλείας για εύκολη λειτουργία.
• Ασφάλεια που εμποδίζει την λειτουργία του μύλου άλεσης 

αν δεν έχει κλείσει.
• Αντιολισθητικές βάσεις για εύκολη και σταθερή άλεση.
• Αποθήκευση καλωδίου τροφοδοσίας στη βάση. 

SCG 2050RD SCG 2051BK SCG 2052WH

Αυτός ο στιβαρός μύλος καφέ είναι εξοπλισμένος με χοάνη για έως και 60g 
κόκκων καφέ, που είναι αρκετός για 12 φλιτζάνια κάθε φορά. Η ακρίβεια άλεσης 
διασφαλίζεται χάρη σε έναν ειδικό δίσκο κοπής από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Μπορείτε επίσης να αλέσετε σπόρους παπαρούνας,  
μπαχαρικά και καρύδια ή βότανα.

Αυτός ο μύλος άλεσης καφέ είναι εξοπλισμένος 
με χοάνη για έως και 50g κόκκων, ποσότητα 
αρκετή για 10 φλιτζάνια καφέ. Το επίπεδο της 
άλεσης είναι ρυθμιζόμενο με βάση το χρόνο 
άλεσης. Και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
άλεση σπόρων, μπαχαρικών και καρυδιών ή 
βοτάνων.

SCG 1050BK SCG 1050WH

ΜΥΛΟΙ ΑΛΕΣΗΣ ΚΑΦΕ
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ΤΕΛΕΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 
ΜΕ ΒΕΛΟΥΔΙΝΟ 

ΑΦΡΟΓΑΛΑ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ 
ΑΦΡΟΓΑΛΑ ΤΗΣ 
SENCOR

Σας αρέσει ο αφράτος cappuccino, ο απολαυστικός 
latte ή προτιμάτε τον δυνατό macchiato; Τότε δεν έχετε 
παρά να επιλέξετε τη συσκευή για αφρόγαλα και τον 
θερμαντήρα της SENCOR. 

Τρία επίπεδα αυτόματης λειτουργίας με συνδυασμένη φωτεινή 
ένδειξη, είναι ικανά να αφρίζουν τόσο το κρύο όσο και το ζεστό 
γάλα ή απλά να το ζεσταίνουν χωρίς αφρό. Χρησιμοποιούνται δύο 
τύποι αντικατάστασης εξαρτημάτων, που εφαρμόζουν ασύρματο 
μαγνητικό σύστημα σύνδεσης μέσα στο δοχείο.

Η συσκευή για αφρόγαλα της SENCOR και ο θερμαντήρας γάλακτος 
είναι ότι χρειάζεστε για την παρασκευή των περισσότερων ιταλικών 
καφέδων. Επιπλέον, ο ενσωματωμένος θερμοστάτης εγγυάται ότι η 
θερμοκρασία θα είναι πάντα στους 68°C, ακριβώς όπως θα έπρεπε 
να είναι ένας τέλειος αφρός γάλακτος, εμποδίζει την υπερθέρμανση 
του γάλακτος, ενώ η αντικολλητική επίστρωση κάνει τον 
καθαρισμό πολύ πιο εύκολο.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΓΙΑ ΑΦΡΟΓΑΛΑ

•  Διαφορετικά επίπεδα 
αυτόματης λειτουργίας

• Ποιότητα κατασκευής και 
αντικολλητικά υλικά

• Πρακτικά εξαρτήματα με 
σύγχρονο μαγνητικό σύστημα

• Εύκολη στη χρήση 
με ασφάλεια έναντι 
υπερθέρμανσης

• Θερμοστάτης για ακριβή 
θερμοκρασία

• Κομψή σχεδίαση

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕ
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ 
ΑΦΡΟΓΑΛΑ

Συσκευή για Αφρόγαλα

SMF 4000 BK
Αυτή η συσκευή για αφρόγαλα 
είναι κατάλληλη για την παρασκευή 
latte, cappuccino, frappe ή άλλων 
ροφημάτων που περιλαμβάνουν 
αφρό ή ζεστό γάλα.

Υπάρχουν 3 πλήρεις αυτόματες 
λειτουργίες, ώστε να μπορείτε να 
επιλέξετε την ακριβή ταχύτητα που 
ταιριάζει στο γούστο σας. Η ελεγχόμενη 
τελική θερμοκρασία 68°C την 
αναδεικνύει σε ένα εύκολο και ασφαλές 
εργαλείο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς εισόδου 650W.
• Αντιολισθητικά χειρολαβή.
• Επαγωγική θέρμανση με πατενταρισμένη τεχνολογία για πιο 

αποτελεσματική προετοιμασία.
• Εσωτερικοί δείκτες μέγιστης στάθμης γάλακτος (150/ 300ml).
• Θερμομονωμένο εξωτερικό περίβλημα.
• Αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.
• Προστασία από υπερθέρμανση.

ΚΑΠΑΚΙ TRITAN
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ 

ΑΠΟ BPA, ΑΝΕΤΗ ΧΟΑΝΗ

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΣΚΟΣ ΓΙΑ ΑΦΡΟΓΑΛΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΜΙΞΗ

4-IN-1
ΖΕΣΤΟ ΓΑΛΑ, COOL, ΑΦΡΟΣ, 

BABY
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ΣΥΝΤΑΓΗ

Συσκευή για Αφρόγαλα

SMF 2020WH
Αν θέλετε να αναγάγετε την παρασκευή καφέ 
σε διασκέδαση, αυτή η συσκευή για αφρόγαλα 
είναι κατάλληλη για εσάς. Είναι τόσο εύκολο με 
3 αυτόματους τρόπους λειτουργίας να βρείτε 
τη σωστή ταχύτητα παρασκευής του latte, του 
cappuccino, του frappe ή άλλων ροφημάτων που 
περιλαμβάνουν αφρό ή ζεστό γάλα.

Και η ελεγχόμενη τελική θερμοκρασία των 68°C 
την καθιστά ασφαλή στη χρήση.

ΚΑΦΕΣ GINGERBREAD
Μόλις δοκιμάσετε αυτόν το υπέροχο καφέ, θα γίνει η αγαπημένη σας συνήθεια. Πολύ εύκολο 
να τον παρασκευάσετε, απαιτούνται 20’ την προετοιμασία και 10’ για το ψήσιμο και όλοι θα τον 
αγαπήσουν -με την εγγύηση της SENCOR!

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς εισόδου 450W.
• Αντικολλητική χειρολαβή.
• Βάση θέρμανσης με καλυμμένη θερμική σπείρα.
• Εσωτερικοί δείκτες μέγιστης στάθμης γάλακτος (100/ 

200ml).
• Θερμομονωμένο εξωτερικό περίβλημα.
• Αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.
• Προστασία κατά της υπερθέρμανσης.

Συστατικά: 
1/2 φλιτζάνι μελάσσα, 1/4 κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα, 
1/4 φλιτζάνι καστανή ζάχαρη, 1 κουταλάκι του γλυκού τριμμένο 
τζίντζερ, 3/4 κουταλάκι του γλυκού τριμμένη κανέλα, 6 φλιτζάνια 
ζεστό καφέ από τη μηχανή espresso της SENCOR, 1 1/2 φλιτζάνι 
σαντιγί. 

Οδηγίες: 
1. Σε ένα μικρό μπολ, ανακατέψτε μαζί τη μελάσα, την καστανή 
ζάχαρη, τη μαγειρική σόδα, το τζίντζερ και την κανέλα μέχρι 
να αναμειχθούν καλά. Καλύψτε και αφήστε στο ψυγείο για 
τουλάχιστον 10’.

2. Προσθέστε περίπου 1/4 φλιτζάνι 
καφέ σε κάθε φλιτζάνι. Στη συνέχεια 
ανακατέψτε περίπου μια κουταλιά 
της σούπας το μίγμα μπαχαρικών 
μέχρι να διαλυθεί.

Γεμίστε το φλιτζάνι μέχρι  
2 εκ από το χείλος με καφέ. 
Ανακατέψτε και γαρνίρετε με 
σαντιγί και ελαφρύ πασπάλισμα 
γαρίφαλου. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕ

28



ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ 
ΑΦΡΟΓΑΛΑ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ 
ΑΦΡΟΓΑΛΑ
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Γρήγορα, αποτελεσματικά, άνετα και αυτόματα: αυτά 
είναι τα τυπικά πλεονεκτήματα των περισσότερων 
ηλεκτρικών βραστήρων, μια κατηγορία συσκευών 
κουζίνας που εμφανίστηκαν πριν από περισσότερο 
από έναν αιώνα. Οι ηλεκτρικοί βραστήρες έγιναν 
δημοφιλείς ιδιαίτερα μετά την εισαγωγή των 
πρώτων πλήρως αυτόματων μοντέλων στα τέλη της 
δεκαετίας του 1950.

Σήμερα, πολλοί προηγμένοι βραστήρες προσφέρουν 
κάτι περισσότερο από το να φέρνουν το νερό στο 
σημείο βρασμού με το άγγιγμα ενός κουμπιού. 
Μπορείτε να ρυθμίσετε μια θερμοκρασία 
χαμηλότερη από τη θερμοκρασία βρασμού και να 
διατηρηθεί εκεί, ενώ υπάρχουν ακόμη και ειδικοί 
τύποι βραστήρων για την παρασκευή τέλειου 
τσαγιού. Η SENCOR προσφέρει ένα ευρύ φάσμα 
ηλεκτρικών βραστήρων -από μεγάλα μοντέλα 
των 2,5lt με προηγμένες λειτουργίες έως τα μικρά 
μοντέλα του 1lt με ένα κουμπί. Όλοι οι βραστήρες 
SENCOR χρησιμοποιούν υψηλής ποιότητας ασφαλή 
υλικά, όπως πλαστικό χωρίς BPA, ανθεκτικό στη 
θερμότητα βοριοπυριτικό γυαλί ή γερμανικό 
SCHOTT GLASS και υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο 
χάλυβα.

ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 
ΒΡΑΣΤΗΡΑ ΤΗΣ 
SENCOR

ΗΛΕΚΡΙΚΟΙ ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ
Μια συσκευή που δεν λείπει από καμιά κουζίνα. Οι 
ηλεκτρικοί βραστήρες της SENCOR είναι γρήγοροι, 
εύχρηστοι και με πολλές δυνατότητες. Εσείς απλά 
ρυθμίζετε τη θερμοκρασία του νερού, κάνοντας την 
παρασκευή διαφόρων τύπων τσαγιού, αλλά και βρεφικού 
γάλακτος εξαιρετική εύκολη, ενώ κάποιοι από αυτούς 
διατηρούν τη θερμοκρασία στο επιθυμητό επίπεδο μέχρι 
και για δύο ώρες.

Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 60°C και 100°C και 
μόλις φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο θα ακουστεί ο χαρακτηριστικό 
ήχος για να σας ειδοποιήσει. Το αποσπώμενο και πλενόμενο 
φίλτρο συγκρατεί τυχόν κατάλοιπα, ενώ οι λάτρεις του τσαγιού θα 
εκτιμήσουν το αποσπώμενο καλάθι για μίγματα τσαγιού ή βοτάνων. 
Το τριπλό σύστημα ασφαλείας διασφαλίζει ότι ο βραστήρας σβήνει 
αυτόματα όταν αφαιρεθεί από τη βάση ή όταν φτάσει στο σημείο 
βρασμού και αποτρέπει την υπερθέρμανση όταν ενεργοποιηθεί κατά 
λάθος χωρίς νερό.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε κομψό σχεδιασμό και υλικό. Η SENCOR 
προσφέρει γυάλινους, μεταλλικούς, πλαστικούς ή και πορσελάνινους 
βραστήρες σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

ΖΕΣΤΟ  
ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΑ

• Ισχυρές συσκευές που σας 
εξοικονομούν ενέργεια

• Ανοξείδωτο πτυσσόμενο 
καπάκι με πατενταρισμένο 
design

• Ρύθμιση θερμοκρασίας 
και καινοτόμος λειτουργία 
διατήρησής της

• Μοντέρνος σχεδιασμός με 
πίνακα ελέγχου τύπου αφής

• Εύκολη λειτουργία με τριπλό 
σύστημα ασφαλείας

• Εύκολος καθαρισμός των 
αποσπώμενων εξαρτημάτων
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Έξυπνος Βραστήρας Νερού

SWK 1590SS
Αυτός ο κομψός ανοξείδωτος βραστήρας διαθέτει ρύθμιση μεταβλητής θερμοκρασίας από 70 έως 
100°C. Είναι ιδανικός για όλους τους τύπους ζεστών ροφημάτων ή για μαγείρεμα, καθώς διατηρεί 
μια καθορισμένη θερμοκρασία για έως και 120’. Υπάρχει προστασία κατά της υπερθέρμανσης όταν 
ενεργοποιείται χωρίς νερό, αυτόματη απενεργοποίηση μετά την αφαίρεση από τη βάση και αυτόματη 
απενεργοποίηση όταν φτάσει το σημείο βρασμού. Αυτό τον καθιστά πολύ ασφαλή και για τους χρήστες με 
προβλήματα ακοής.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Όγκος 1,5lt, ισχύς 1.500W.
• Έξυπνος έλεγχος με 2 κουμπιά ρύθμισης - 

ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης και ρύθμιση 
θερμοκρασίας.

• Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας με ρύθμιση της 
θερμοκρασίας 70 - 100°C.

• Ενδεικτική λυχνία ON/OFF.
• Αποθήκευση καλωδίου ρεύματος στη βάση, κλίμακα 

πληρότητας διπλής όψης.
• Αποσπώμενο φίλτρο τσαγιού από ανοξείδωτο ατσάλι 

για συστατικά και βότανα.
• Κομψός σχεδιασμός από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Υψηλής ποιότητας ανθεκτικό στη θερμότητα 

βοριοπυριτικό γυαλί.

ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΓΝΗΣΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ 
STRIX ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ 

ΑΣΦΑΛΙΕΙΑ
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Χωρητικότητα 1,7lt, ισχύς 2.400W, πολύ γρήγορος βρασμός.
• Έξυπνος έλεγχος με 3 κουμπιά – ON/OFF, ρύθμιση θερμοκρασίας, 

διατήρηση θερμοκρασίας.
• Ρύθμιση και διατήρηση της θερμοκρασίας νερού (30’): 50/ 60/ 70/ 85°C.
• Η θερμοκρασία του νερού εμφανίζεται στην ενσωματωμένη οθόνη LCD και 

υποδεικνύεται με έγχρωμο φως.
• Έναρξη λειτουργίας και επίτευξη της καθορισμένης θερμοκρασίας που 

υποδεικνύεται με ήχο.
• Πλαστικά μέρη χωρίς BPA, καπάκι από ανοξείδωτο χάλυβα.
• Αποθήκευση καλωδίου ρεύματος στη βάση, κλίμακα πληρότητας διπλής 

όψης.
• Καπάκι που λειτουργεί με κουμπί, αποσπώμενο και πλενόμενο φίλτρο.
• Κεντρική υποδοχή σύνδεσης 360° Otter.

Βραστήρας Μεταβλητής Θερμοκρασίας

SWK 1791WH
Αυτός ο ηλεκτρικός βραστήρας της SENCOR εκτός από την ένδειξη 
της θερμοκρασία του νερού στην οθόνη LCD, δείχνει επίσης την 
πρόοδο της θέρμανσης με έγχρωμες ενδείξεις. Μπορείτε επίσης να 
ρυθμίσετε 1 από τα 4 επίπεδα θερμοκρασίας (50/ 60/ 70/ 85°C) ή να 
επιλέξετε βρασμό (100°C) και, αφού φτάσει σε αυτόν, ο βραστήρας 
θα εκπέμψει ηχητικό σήμα και θα διατηρήσει τη θερμοκρασία για 
άλλα 30’-οπότε αν επιστρέψετε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, 
μπορείτε αμέσως να δείτε αν το νερό είναι ακόμη αρκετά ζεστό για 
τον επιθυμητό τύπο τσαγιού ή για άλλο ζεστό ρόφημα.

SWK 1791WH SWK 1792BK

Βραστήρας Ανοξείδωτου Χάλυβα

SWK 1080SS
Αυτός είναι ένας ανθεκτικός βραστήρας μικρού 
όγκου κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας 
βοριοπυριτικό γυαλί και ανοξείδωτο χάλυβα. 
Χρήσιμο είναι το αποσπώμενο καλάθι τσαγιού από 
ανοξείδωτο ατσάλι, ιδανικό για τσάι και βότανα ή 
μπαχαρικά, που καθαρίζεται πολύ εύκολα. Υπάρχει 
σύστημα τριπλής ασφάλειας, φωτεινή ένδειξη για 
χρήστες με προβλήματα ακοής και κάλυμμα με 
μηχανισμό κλειδώματος ασφαλείας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς 2.200W.
• Χωρητικότητα 1lt.
• Ηλεκτρονικός ρυθμιζόμενος έλεγχος θερμοκρασίας (60/ 70/ 80/ 

90/ 100°C).
• 3 τρόποι λειτουργίας.
• Κεντρικός σύνδεσμος STRIX 360° με τριπλό σύστημα ασφαλείας.
• Υψηλής ποιότητας βοριοπυριτικό θερμοανθεκτικό γυαλί.
• Οθόνη LED ενσωματωμένη σε βάση από ανοξείδωτο χάλυβα που 

δείχνει την πραγματική θερμοκρασία για εύκολο έλεγχο.
• Δείκτης στάθμης νερού διπλής όψης.
• Κάλυμμα με μηχανισμό κλειδώματος ασφαλείας.
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Βραστήρας Μεταβλητής Θερμοκρασίας

SWK 1760BK
Με ευρύ φάσμα ρυθμίσεων θερμοκρασίας (45 
- 100°C ανά βαθμίδες των 5°C), με δυνατότητα 
διατήρησης της θερμοκρασίας μέχρι 240’ και οθόνη 
LCD για ακριβή παρακολούθηση της θερμοκρασίας 
του νερού, αυτός ο βραστήρας θα ικανοποιήσει 
ακόμα και τους πιο απαιτητικούς.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Χωρητικότητα 1,7lt, ισχύς 2.400W, πολύ γρήγορος βρασμός.
• Έξυπνος έλεγχος με 4 κουμπιά – ON/OFF, ρύθμιση 

θερμοκρασίας, + / -, διατήρηση θερμοκρασίας.
• Διατήρηση θερμοκρασίας νερού (έως 240’): 45/ 50/ 55/ 60/ 

65/ 70/ 75/ 80/ 85/ 90/ 100°C.
• Η θερμοκρασία του νερού εμφανίζεται σε ενσωματωμένη 

οθόνη LCD και υποδεικνύεται με έγχρωμο φως.
• Έναρξη λειτουργίας και επίτευξη της καθορισμένης 

θερμοκρασίας που υποδεικνύεται με ήχο.
• Πλαστικά μέρη χωρίς BPA, καπάκι ανοξείδωτου χάλυβα.
• Αποθήκευση καλωδίου ρεύματος στη βάση, κλίμακα 

πληρότητας διπλής όψης.
• Κουμπωτό καπάκι, αποσπώμενο και πλενόμενο φίλτρο.
• Κεντρική σύνδεση 360 °.

SWK 1760BK SWK 1761WH

Βραστήρας Μεταβλητής Θερμοκρασίας

SWK 1890SS
Με μεταβλητή ρύθμιση θερμοκρασίας από 60 έως write 100̊C και 
δυνατότητα διατήρησής της για έως και 120’, αυτός ο κομψός ηλεκτρικός 
βραστήρας είναι ιδανικός για όλους τους τύπους ζεστών ροφημάτων ή 
ως εύχρηστο δοχείο ζεστού νερού για χρήση κατά το μαγείρεμα. 

Ο βραστήρας σας ενημερώνει πότε έφτασε στη ρυθμισμένη θερμοκρασία με 
έναν ήχο, καθώς και μια ενδεικτική λυχνία, η οποία είναι πολύ πρακτική για τους 
χρήστες με προβλήματα ακοής.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Χωρητικότητα 1,8lt, ισχύς 2.200 W.
• Έξυπνος έλεγχος με δύο κουμπιά - ON/OFF και 

ρύθμιση θερμοκρασίας.
• Ρύθμιση και διατήρηση θερμοκρασίας νερού 

(120’): 60 - 100°C.
• Επίτευξη ρυθμισμένης θερμοκρασίας που 

υποδεικνύεται με έναν ήχο και μια ενδεικτική 
λυχνία.

• Ανοξείδωτος χάλυβας και ανθεκτικό στη 
θερμότητα γυάλινο σώμα, εξαρτήματα χωρίς BPA.

• Αποθήκευση καλωδίου ρεύματος στη βάση, 
κλίμακα πλήρωσης διπλής όψης.

• Κουμπί για το άνοιγμα του καπακιού, αποσπώμενο 
και πλενόμενο φίλτρο καταλοίπων.

• Κεντρικός σύνδεσμος 360°. 
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Βραστήρας Ανοξείδωτου Χάλυβα

SWK 2550SS
Βραστήρας υψηλής ποιότητας από 
ανοξείδωτο χάλυβα, χωρητικότητας 2,5lt, 
ιδανικός για πολυμελείς οικογένειες ή για 
το γραφείο.

Η διπλή ασφάλεια προστατεύει από την 
υπερθέρμανση όταν ενεργοποιείται χωρίς νερό, 
ενώ υπάρχει αυτόματη απενεργοποίηση όταν 
επιτευχθεί το σημείο βρασμού. Η ενδεικτική 
λυχνία LED τον καθιστά επίσης ασφαλή για 
χρήστες με προβλήματα ακοής.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Χωρητικότητα 2,5lt, ισχύς 3.000W.
• Πολύ γρήγορος βρασμός.
• Εξαιρετικής ποιότητας ανοξείδωτος χάλυβας για μεγάλη διάρκεια 

ζωής.
• Το καπάκι ανοίγει εύκολα πατώντας ένα κουμπί.
• Διπλό σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση όταν τίθεται σε 

λειτουργία χωρίς νερό και αυτόματη απενεργοποίηση μετά την 
επίτευξη του σημείου βρασμού.

• Κεντρική σύνδεση 360°.

Βραστήρας Ανοξείδωτου Χάλυβα

SWK 1799SS
Αυτός ο ανθεκτικός βραστήρας από ανοξείδωτο χάλυβα 
υψηλής ποιότητας, είναι ιδανικός για την παρασκευή 
όλων των τύπων τσαγιού, χάρη στο θερμόμετρο στην 
μπροστινή πλευρά, που δείχνει τη θερμοκρασία του 
νερού.

Εξαιρετικός για την οικογενειακή κουζίνα, λόγω του διπλού 
συστήματος ασφαλείας κατά της υπερθέρμανσης και της 
αυτόματης απενεργοποίησης, καθώς και καπάκι ασφαλείας με 
μηχανισμό κλειδώματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς 2.200W.
• Χωρητικότητα 1,7lt.
• Μέτρηση θερμοκρασίας νερού.
• Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτος χάλυβας.
• Διπλό σύστημα ασφαλείας.
• Το καπάκι διαθέτει μηχανισμό κλειδώματος ασφαλείας.
• Φίλτρο για συγκράτηση καταλοίπων.
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Βραστήρας Ανοξείδωτου Χάλυβα

SWK 1770GG
SWK 1770GG SWK 1771GR SWK 1772BL
SWK 1773VT SWK 1774RD SWK 1775RS
SWK 1776GD SWK 1777CH SWK 1778BK

Απλός, πρακτικός, κομψός και -το πιο σημαντικό- 
διατίθεται σε 2 μεγέθη και 9 επιλογές χρωμάτων.
Με τη σπείρα θέρμανσης κρυμμένη κάτω από τη βάση, από 
ανοξείδωτο χάλυβα και καπάκι που ανοίγει με το πάτημα 
ενός κουμπιού, αυτός ο βραστήρας είναι εύκολος στη 
συντήρηση και στη χρήση. Η έκδοση 1,2lt είναι ιδανική για τα 
μικρότερα νοικοκυριά και εκείνη των 1,7lt ταιριάζει καλύτερα 
στις ολιγομελείς οικογένειες. Και ανεξάρτητα από το μέγεθος, 
μπορείτε να συνδυάσετε το χρώμα με άλλες συσκευές της 
σειράς μεταλλικών χρωμάτων της SENCOR.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Χωρητικότητα 1,2 ή 1,7lt. 
• Ισχύς 2.150W.
• 9 επιλογές μεταλλικού χρώματος και στα 2 μεγέθη.
• Ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης, κλειδώματος ασφάλειας καπακιού.
• Βάση θέρμανσης από ανοξείδωτο χάλυβα με καλυμμένη θερμική σπείρα.
• Από υψηλής αντοχής ανοξείδωτο χάλυβα και πλαστικά μέρη χωρίς ΒΡΑ.
• Αποθήκευση καλωδίου τροφοδοσίας στη βάση, διπλό σύστημα ασφαλείας 

(έναντι υπερθέρμανσης, αυτόματη απενεργοποίηση).
• Αποσπώμενο και πλενόμενο φίλτρο για την απομάκρυνση καταλοίπων.
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Απλός, πρακτικός και κομψός, σε 2 μεγέθη και 9 
χρώματα.

Με τη σπείρα θέρμανσης κρυμμένη κάτω από τη βάση, 
από ανοξείδωτο χάλυβα και καπάκι ανοιγόμενο με το 
πάτημα ενός κουμπιού, ο βραστήρας είναι εύκολος 
στη συντήρηση και στη χρήση. Η έκδοση 1,2lt είναι 
ιδανική για τα μικρότερα νοικοκυριά και εκείνη των 1,7lt 
ταιριάζει καλύτερα στις οικογένειες. 

 

Βραστήρας Ανοξείδωτου Χάλυβα

SWK 1224RD

Βραστήρας Ανοξείδωτου Χάλυβα 

SWK 1757SS

SWK 1220GG SWK 1221GR SWK 1222BL
SWK 1223VT SWK 1224RD SWK 1225RS
SWK 1226GD SWK 1227CH SWK 1228BK

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Χωρητικότητα 1,2 ή 1,7lt., ισχύς 2.150W.
• 9 επιλογές μεταλλικών χρωμάτων και στα 2 

μεγέθη.
• Ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης, κλειδαριά 

ασφάλειας καπακιού.
• Βάση θέρμανσης από ανοξείδωτο χάλυβα με 

καλυμμένη σπείρα θέρμανσης.
• Ανθεκτικά πλαστικά μέρη από ανοξείδωτο 

χάλυβα και χωρίς BPA.
• Αποθήκευση καλωδίου τροφοδοσίας στη βάση, 

διπλό σύστημα ασφαλείας (υπερθέρμανση, 
αυτόματη απενεργοποίηση).

• Αποσπώμενο και πλενόμενο φίλτρο για τα 
κατάλοιπα.

Αυτός ο βραστήρας από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής 
ποιότητας και χωρητικότητας 1,7lt , είναι ιδανικός για 
οικογένειες μέσου μεγέθους. Είναι ανθεκτικός, ασφαλής και 
διαθέτει ποιοτικό διαφανές καπάκι.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς 2.150W.
• Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτος χάλυβας. 
• Χωρητικότητα 1.7lt.
• Κεντρική σύνδεση STRIX 360o.
• Σημείο στάθμης νερού.
• Διπλό σύστημα ασφαλείας.
• Κουμπί οπίσθιου φωτισμού.
• Χωρίς BPA.
• Υψηλής ποιότητας  

ανοξείδωτος χάλυβας. 
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Γυάλινος Βραστήρας

SWK 1785BK
Αυτός ο πρακτικός ηλεκτρικός βραστήρας είναι 
κατασκευασμένος από πλαστικό χωρίς BPA και 
ανθεκτικό γυαλί, ώστε να είναι εύχρηστος και ασφαλής.

Η διπλή ασφάλεια προστατεύει από την υπερθέρμανση όταν 
ενεργοποιείται χωρίς νερό και διαθέτει αυτόματη απενεργοποίηση 
όταν επιτευχθεί το σημείο βρασμού. Η ενδεικτική λυχνία LED τον 
καθιστά επίσης ασφαλή για χρήστες με προβλήματα ακοής.

Γυάλινος Βραστήρας

SWK 2080BK
Απλός και πρακτικός, με θερμομονωτικό σώμα από γυαλί για να μπορείτε να 
δείτε εύκολα πώς εξελίσσεται ο βρασμός του νερού και εσωτερική λυχνία 
LED, που δείχνει ότι ο βραστήρας είναι αναμμένος (επίσης χρήσιμος για 
χρήστες με προβλήματα ακοής). Η χωρητικότητα των 2lt καθιστά αυτόν τον 
ηλεκτρικό βραστήρα ιδανικό για πολυμελείς οικογένειες ή μικρά γραφεία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Χωρητικότητα 1,7lt, ισχύς 2.200W.
• Φίλτρο για τα κατάλοιπα.
• Ένδειξη στάθμης νερού διπλής όψης.
• Αποθήκευση καλωδίου τροφοδοσίας στη βάση.
• Εσωτερική λυχνία LED.
• Κατάλληλο επίσης για χρήστες με προβλήματα ακοής (ενδεικτική λυχνία για 

λειτουργία).
• Βάση θέρμανσης από ανοξείδωτο χάλυβα με καλυμμένη σπείρα θέρμανσης.
• Καπάκι που ανοίγει εύκολα πατώντας ένα κουμπί.
• Διπλό σύστημα ασφαλείας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Χωρητικότητα 2lt, ισχύς 2.200W.
• Φίλτρο για τα κατάλοιπα.
• Ένδειξη στάθμης νερού διπλής όψης.
• Αποθήκευση καλωδίου τροφοδοσίας στη 

βάση της εσωτερικής λυχνίας LED.
• Κατάλληλο επίσης για άτομα με 

προβλήματα ακοής.
• Βάση θέρμανσης από ανοξείδωτο χάλυβα 

με κρυμμένη σπείρα θέρμανσης.
• Το καπάκι ανοίγει πατώντας 1 κουμπί.
• Διπλό σύστημα ασφαλείας.
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Πλαστικός Βραστήρας

SWK 2510WH
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το μέγεθος έχει σημασία. Αυτός ο ηλεκτρικός 
βραστήρας SENCOR έχει χωρητικότητα 2,5lt, η οποία μεταφράζεται σε 10 μεγάλα 
φλιτζάνια τσαγιού -ιδανικός για ένα μεγάλο οικογενειακό πρωινό ή περιβάλλον 
γραφείου. Ο απλός και πρακτικός σχεδιασμός, χωρίς περιττά στοιχεία, χρησιμοποιεί 
πλαστικό σώμα χωρίς BPA και βάση θέρμανσης από ανοξείδωτο χάλυβα με 
καλυμμένο θερμαντικό στοιχείο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Χωρητικότητα 2,5lt, ισχύς 1.850 – 2.200W.
• Πλαστικό σώμα χωρίς BPA με εργονομική λαβή.
• Ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης, κλείδωμα καπακιού.
• Βάση θέρμανσης από ανοξείδωτο χάλυβα με καλυμμένη θερμική σπείρα.
• Αποθήκευση καλωδίου τροφοδοσίας στη βάση, διπλό σύστημα ασφαλείας 

(έναντι υπερθέρμανσης, αυτόματη απενεργοποίηση).
• Αποσπώμενο και πλενόμενο φίλτρο για τα κατάλοιπα.

Μοντέρνος και από πλαστικό χωρίς BPA, είναι ελκυστικός όχι 
μόνο χάρη για την τιμή του αλλά και για τη μεγάλη ποικιλία 
χρωμάτων. Λειτουργεί με επαγωγή και επομένως βελτιώνει 
την απόδοση ενός ηλεκτρικού βραστήρα. Είναι επίσης 
ιδανικός σε εφαρμογές βραστήρων μεγάλης χωρητικότητας 
άνω των 2lt -ιδανικός για πολυμελείς οικογένειες ή γραφεία.

SWK 2510WH SWK 2511BK
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Πλαστικός Βραστήρας

SWK 1748WH
SWK 1748WH SWK 1749BK

Για όσους προτιμούν τη ζωή τους γεμάτη χρώμα, η 
SENCOR προσφέρει αυτόν το απλό και πρακτικό ηλεκτρικό 
βραστήρα σε όμορφα, ζωηρά χρώματα.

Με χωρητικότητα 1,8lt και ισχύ 2.000W, αυτοί οι βραστήρες είναι 
ιδανικοί για ολιγομελείς οικογένειες ή μικρά γραφεία. Διαθέτουν όλα τα 
τυπικά χαρακτηριστικά, όπως το αποσπώμενο και πλενόμενο φίλτρο 
και η βάση θέρμανσης με καλυμμένο θερμαντικό στοιχείο. Η λειτουργία 
με το ένα χέρι είναι δυνατή χάρη στο κουμπί ανοίγματος καπακιού που 
είναι ενσωματωμένο στο πάνω μέρος της λαβής του βραστήρα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Χωρητικότητα 1,8lt, ισχύς 2.000W.
• Πλαστικό σώμα χωρίς BPA με εργονομική λαβή.
• Ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης, ασφαλιζόμενο καπάκι.
• Βάση θέρμανσης από ανοξείδωτο χάλυβα με καλυμμένη σπείρα.
• Αποθήκευση καλωδίου τροφοδοσίας στη βάση, τριπλό σύστημα 

ασφαλείας.
• Αποσπώμενο και πλενόμενο φίλτρο για τα κατάλοιπα.

Πλαστικός Βραστήρας

SWK 1811GR
SWK 1810WH SWK 1811GR SWK 1812BL
SWK 1813OR SWK 1814RD SWK 1815VT
SWK 1816YL SWK 1817TQ

Αυτός ο βραστήρας από πλαστικό χωρίς BPA με 
χωρητικότητα 1,7lt, είναι ιδανικός για ολιγομελείς 
οικογένειες. Υπάρχει σύστημα τριπλής ασφάλειας, 
αποσπώμενο, πλενόμενο φίλτρο για τα άλατα και 
αυτόματο άνοιγμα καπακιού για εύκολη λειτουργία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς 2.200W.
• Χωρητικότητα 1,7lt.
• Κεντρικός σύνδεσμος STRIX 360° με τριπλό σύστημα 

ασφαλείας.
• Δεν υπάρχει σωλήνας ατμού - εύκολος καθαρισμός.
• Αποσπώμενο φίλτρο για τα άλατα.
• Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
• Καπάκι που ανοίγει αυτόματα.
• Χωρίς BPA.
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Αυτός ο απλός και πρακτικός ηλεκτρικός βραστήρας με 
χωρητικότητα 1,8lt και ισχύ 2.000W, σε ποικιλία πολλών 
ζωηρών χρωμάτων, είναι ιδανικός για ολιγομελείς οικογένειες 
ή μικρά γραφεία. Χρήσιμοι είναι οι δείκτες νερού διπλής 
όψης και για λειτουργία ασφαλείας και το κουμπί ανοίγματος 
του καπακιού που είναι ενσωματωμένο στο πάνω μέρος.

Πλαστικός Βραστήρας

SWK 1507TQ

Πλαστικός Βραστήρας

SWK 1800WH

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Χωρητικότητα 1,8lt, ισχύος εισόδου 2.000W.
• Εργονομικά σχεδιασμένη πλαστική χειρολαβή χωρίς BPA.
• Ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης, καπάκι με κλείδωμα ασφαλείας.
• Βάση θέρμανσης από ανοξείδωτο χάλυβα με καλυμμένη θερμική σπείρα.
• Αποθήκευση καλωδίου τροφοδοσίας στη βάση.
• Τριπλό σύστημα ασφαλείας (έναντι υπερθέρμανσης, αυτόματης  

απενεργοποίησης όταν φτάσει στο σημείο βρασμού και όταν αφαιρεθεί).
• Αποσπώμενο και πλενόμενο φίλτρο για άλατα.
• Δείκτης νερού διπλής όψης.

SWK 1501GR SWK 1502BL SWK 1503OR
SWK 1504RD SWK 1505VT SWK 1506YL
SWK 1507TQ

Πλαστικός βραστήρας χωρίς BPA με χωρητικότητα 
1,8lt, ιδανικός για ολιγομελείς οικογένειες. Για ασφαλή 
λειτουργία υπάρχει κλείδωμα ασφαλείας, κλειόμενο καπάκι 
και προστασία κατά της υπερθέρμανσης σε περίπτωση 
ενεργοποίησης χωρίς νερό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς 2.000W.
• Χωρητικότητα 1,8lt.
• Δείκτης νερού διπλής όψης.
• Αποσπώμενο και πλενόμενο φίλτρο καταλοίπων και αλάτων.
• Δείκτης στάθμης νερού και στις δύο πλευρές.
• Καπάκι με κλείδωμα ασφαλείας.
• Φίλτρο για την αφαίρεση αλάτων, αποσπώμενο και πλενόμενο.
• Η σπείρα θέρμανσης είναι κρυμμένη κάτω από βάση θέρμανσης από 

ανοξείδωτο χάλυβα.
• Τριπλή προστασία κατά της υπερθέρμανσης όταν ενεργοποιείται 

χωρίς νερό.
• Αυτόματη απενεργοποίηση όταν αφαιρεθεί από τη βάση.
• Κεντρικός σύνδεσμος 360°.
• Διακόπτης ON/OFF (ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης) στη λαβή.
• Ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης.
• Εργονομικά διαμορφωμένη λαβή.
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ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
Ακόμα και ένα πολύ απλό σκεύος μπορεί να είναι 
«έξυπνο». Δεν το πιστεύετε; Δοκιμάστε τα σκεύη 
της SENCOR. Είναι απόλυτα πολυλειτουργικά και 
μπορείτε να μαγειρέψετε είτε συνταγές που απαιτούν 
αργή παρασκευή, ακόμα και αν χρειάζεστε 12 ώρες 
για να ένα ιδανικό ζωμό, είτε γρήγορα γεύματα, 
όπως πατάτες σε λίγα λεπτά. Τώρα μαγειρεύετε το 
ρύζι με πολλούς τρόπους καλύτερα από ό,τι μπορεί 
να κάνει ο καλύτερος σεφ, αλλά και ψήνετε, κάνετε 
μαγείρεμα στον ατμό ή γρήγορα με υψηλή πίεση. Απλά 
εμπιστευτείτε τα σκεύη της SENCOR και κάντε την 
ανατροπή στη γαστρονομία.
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ΑΠΛΟ 

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΟ 
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

• Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής 
και οικονομική λειτουργία

• Καινοτόμα ποιοτικά υλικά
• Απόλυτα αυτόματη
• Προσαρμόσιμα προγράμματα 

και τρόποι πολλαπλής χρήσης
• Μεγάλη χωρητικότητα
• Εύκολη στη χρήση - 

πλενόμενη σε πλυντήριο 
πιάτων

• Πλούσια γκάμα εξαρτημάτων

Τρυφερό κρέας, το οποίο λιώνει στη γλώσσα σας, καθώς και 
λαχταριστή, δεμένη σάλτσα τόσο πλούσια σε γεύση, που μόνο 
μία χύτρα ταχύτητας μπορεί να κάνει. 

Οι χύτρες της SENCOR, όμως, κάνουν πολλά περισσότερα από τον ατμό 
υπό πίεση. Είναι πραγματικά πολυλειτουργικές, ψήνουν ή καβουρδίζουν 
σαν τον καλύτερο φούρνο και μαγειρεύουν επίσης σαν ηλεκτρική 
ή κουζίνα αερίου, ενώ είναι 50% ταχύτερες, πιο αποδοτικές και πιο 
οικονομικές, για να καλύπτουν τις διατροφικές ανάγκες μιας πολυμελούς 
οικογένειας... μαζί και τους μακρινούς συγγενείς, καθώς χωρούν φαγητό 
έως και για 7 άτομα!

Χάρη στα προ-ρυθμισμένα προγράμματα, η συσκευή μαγειρεύει, 
τηγανίζει, τσιγαρίζει, ψήνει, τόσο υπό πίεση όσο και σε ατμό, με ελάχιστη 
ποσότητα νερού ή λαδιού. Ρυθμίζει ακόμη και τη θερμοκρασία και 
το χρόνο μαγειρέματος για εσάς, ενώ και η οθόνη ελέγχου LED είναι 
«έξυπνη» και ευανάγνωστη. Δεν χρειάζεται να στέκεστε δίπλα στη 
χύτρα, μπορεί να προετοιμάσει τα πάντα χωρίς τη βοήθειά σας. Με την 
προγραμματισμένη ώρα εκκίνησης, μόλις επιστρέψετε από την εργασία 
θα σας υποδεχτεί ένα φρεσκομαγειρεμένο γεύμα, ενώ οι λάτρεις του 
αργού ψησίματος βρήκαν αυτό που έψαχναν στα σκεύη της SENCOR!

ΧΥΤΡΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 
ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΤΗΣ SENCOR
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Χύτρα Ταχύτητας

SPR 4000
Αυτό το ανθεκτικό σκεύος επιτρέπει το 
μαγείρεμα υγιεινών γευμάτων, εξοικονομεί 
ενέργεια και μειώνει το χρόνο σας σε 
περισσότερο από το μισό. Σας επιτρέπει να 
παρασκευάζετε εύκολα πολλά γεύματα με 15 
προ-ρυθμισμένα προγράμματα και είναι πολύ 
εύκολο στη λειτουργία και στον καθαρισμό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς 900W.
• Χύτρα 5,5lt με αντικολλητική επιφάνεια.
• 15 ρυθμιζόμενα προγράμματα.
• Ρύθμιση θερμοκρασίας 30 - 160°C.
• Πολλαπλό σύστημα ασφαλείας με βαλβίδες 

κλειδώματος (9 μηχανικά συστήματα ασφαλείας, 
2 ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας).

• Πλενόμενη στο πλυντήριο πιάτων.
• Πρόσθετο περιεχόμενο: χύτρα ταχύτητας με 

δοχείο 4,8lt, κουτάλι για ρύζι, φλυτζάνι- μεζούρα, 
ατμομάγειρας.

ΜΕΓΑΛΗ ΟΘΟΝΗ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΠΟΛ 5,5lt

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ                     
ΒΑΛΒΙΔΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

7 ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΙΕΣΗΣ

15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

ΑΤΜΟΜΑΓΕΙΡΑΣ 
ΚΑΠΑΚΙ ΡΥΖΙΟΥ 
ΚΟΥΤΑΛΙ 
ΚΥΠΕΛΛΟ - ΜΕΖΟΥΡΑ
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Χύτρα Ταχύτητας

SPR 3900SS
Αυτή η χύτρα ταχύτητας επιτρέπει το μαγείρεμα για όλη την 
οικογένεια ταυτόχρονα και υγιεινά, ενώ εξοικονομεί κόστος, ενέργεια 
και χρόνο. Με 10 προ-επιλεγμένα ρυθμιζόμενα προγράμματα, είναι 
ευέλικτη και χρήσιμη για όλους τους τύπους μαγειρέματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς 1.100W.
• Χύτρα 5,5lt με αντικολλητική επιφάνεια.
• 10 ρυθμιζόμενα προγράμματα.
• Λειτουργία διατήρησης ζεστού του γεύματος στους 60 - 80°C.
• 15 μονάδες ασφαλείας για μέγιστη ασφάλεια σε κάθε περίπτωση.
• Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων.
• Πρόσθετο περιεχόμενο: καπάκι ρυζιού, κουτάλα ρυζιού, κύπελλο-μεζούρα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• 14 ρυθμιζόμενα προγράμματα.
• Μαγειρεύει σε υψηλή πίεση.
• Χύτρα 5,5lt με αντικολλητική επιφάνεια.
• Εύκολος χειρισμός, ακόμα και με βρεγμένα χέρια. 
• Λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας για έως 8 ώρες.
• Πολλαπλό σύστημα ασφαλείας.
• Ισχύς 1.000W. 

Χύτρα Ταχύτητας

SPR 3600WH

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

5,5lt
ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΜΠΟΛ

5,5lt
ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΜΠΟΛ

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
80kPa

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΩΝ 
ΧΕΡΙΩΝ 

ΚΟΥΜΠΙ ΥΓΡΩΝ 
ΧΕΡΙΩΝ
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

51

ΧΥΤΡΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

51



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΓΕΥΣΗ 
ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

Γεύματα πλήρη με πλούσια γεύση, αλλά χωρίς μεγάλη προσπάθεια: 
αυτή είναι η υγιεινή μαγειρική, η σύγχρονη τάση, διατηρώντας 
όλες τις απαραίτητες βιταμίνες, χυμούς και μέταλλα στο γεύμα. Οι 
κατσαρόλες υγιεινού μαγειρέματος της SENCOR εναρμονίζονται 
πλήρως με αυτή τη τάση, καθώς παρασκευάζουν υγιεινά γεύματα 
χωρίς να χρησιμοποιούν άχρηστα λίπη ή αρώματα. Με την 
κατσαρόλα χωρητικότητας 6lt, παρασκευάζονται μέχρι και 7 
γεύματα και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κόψετε τα 
συστατικά, να τα βάλετε σε μία κατσαρόλα και να πατήσετε μία 
από τις ρυθμίσεις σε έναν εύχρηστο ψηφιακό ρυθμιστή. Η συσκευή 
μπορεί για παράδειγμα να μαγειρεύει το κρέας επί 14 ώρες μέχρι 
να παρασκευαστεί ένας απόλυτα τέλειος ζωμός. Και 8 ώρες είναι 
αρκετές για μια καταπληκτική σάλτσα.

Επιπλέον, η κατσαρόλα υγιεινού μαγειρέματος της SENCOR είναι 
πολυλειτουργική, μαγειρεύει γεύματα στον ατμό, ψήνει και χάρη σε 
5 προκαθορισμένα προγράμματα μπορεί ακόμη να φτιάξει και τα πιο 
εκπληκτικά σνίτσελ και πατάτες. Και αν αυτό δεν είναι αρκετό, σκεφτείτε 
το σπιτικό γιαούρτι που μπορεί να παρασκευάσει. Η κατσαρόλα υγιεινού 
μαγειρέματος λειτουργεί όλη τη νύχτα, ενώ είστε στη δουλειά σας ή σε μία 
έξοδο. Ωστόσο, σας καλωσορίζει πάντα με το άρωμα ενός καταπληκτικού, 
φρεσκοπαρασκευασμένου γεύματος

ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ ΥΓΙΕΙΝΟΥ 
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΥΓΙΕΙΝΟΥ 
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
SENCOR
• Ισχυρή και πλήρως αυτόματη 

λειτουργία
• Ποιοτική μη αντικολλητική 

επικάλυψη χωρίς PFOA με 
ιδανική μεταφορά θερμότητας

• Ιδανική για υγιεινό μαγείρεμα
• Εύκολος ψηφιακός έλεγχος
• Επιλογή προκαθορισμένων 

λειτουργιών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
παρασκευής γιαουρτιού

• Πρακτικός σχεδιασμός και 
μεγάλη χωρητικότητα 
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Κατσαρόλα Υγιείνού Μαγειρέματος

SPR 6100
Αυτή η κατσαρόλα υγιείνού 
μαγειρέματος από ανοξείδωτο 
χάλυβα υψηλής ποιότητας είναι 
κατάλληλη για την παρασκευή 
υγιεινών γευμάτων και όχι μόνο, για 
όλη την οικογένεια.

Εκτός από την εξοικονόμηση κόστους 
και χρόνου, υπάρχουν 7 επιλογές 
μαγειρέματος και λειτουργία ψησίματος 
με ρυθμιζόμενη ρύθμιση θερμοκρασίας 
και χρόνου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς 1.200W.
• Εσωτερική κατσαρόλα με αντικολλητική επιφάνεια 5,5lt.
• Πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία.
• Λειτουργία ψησίματος με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία 120 - 220°C 

και χρόνος 0:05-6:00.
• Λειτουργία διατήρησης ζεστού 60 - 80°C.
• Ασφαλής και πλενόμενη σε πλυντήριο πιάτων.
• Επιπλέον περιεχόμενο: ατμομάγειρας, προστατευτικά γάντια 

κουζίνας.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΑΝΩ ΤΜΗΜΑ ΕΣΤΙΑΣ

DIGITAL DISPLAY

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ 
ΕΥΚΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ ΧΡΟΝΟΥ 
ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
ΖΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΜΠΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΓΙΕΙΝΟΥ 
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ 
ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕ 

ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΠΑΚΙ 
ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΑΤΜΟΜΑΓΕΙΡΑ 
ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΥΣΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ ΜΕ 
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
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ΣΥΝΤΑΓΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Χωρητικότητα 6lt, ισχύς 1.350W.
• 5 προ-επιλεγμένες ρυθμίσεις ροδίσματος για τη διατήρηση της γεύσης και καραμελοποιητικά συστατικά (ήπια στους 100°C, 

χαμηλά στους 120°C, μέτρια στους 150°C, σωτέ στους 170°C, καβούρδισμα στους 180°C).
• 4 προ-ρυθμιζόμενες λειτουργίες μαγειρέματος (αργό μαγείρεμα 6 - 14 ώρες, γρήγορο  μαγείρεμα 2 - 8 ώρες, στον ατμό  

5’ – 120’, γιαούρτι 6 - 12 ώρες).
• Τοίχωμα αλουμινίου πάχους 3mm.
• Ψηφιακή οθόνη ελέγχου LED για πιο εύκολο μαγείρεμα.

Κατσαρόλα Υγιείνού Μαγειρέματος

SPR 5500SS
Το υγιεινό μαγείρεμα είναι μια νέα τάση της 
σύγχρονης μαγειρικής. Εξασφαλίζει όλες τις 
γεύσεις, χυμούς και βιταμίνες, δεν απαιτεί λάδι 
και εξοικονομεί χρόνο και χρήμα 

Ένα τέλειο μαγειρικό σκεύος για μακροχρόνια 
ανθεκτικότητα και αντίσταση στη σκουριά. Με 
πολλαπλές λειτουργίες, εύκολη χρήση και χωρητικότητα 
6lt, καλύπτει τις διατροφικές ανάγκες ολόκληρης της 
οικογένειας. Σας επιτρέπει να μαγειρεύετε στον ατμό, 
να μαγειρεύετε με συμβατικό τρόπο, να τηγανίζετε και 
να παρασκευάζετε στιφάδο ή ακόμα και γιαούρτι. Το 
σύστημα διπλού κλειδώματος του καπακιού εξασφαλίζει 
τη διατήρηση της γεύσης και του αρώματος και 
βοηθά στη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας μέσα 
στην κατσαρόλα. Απλά ρυθμίζετε τη θερμοκρασία 
και το χρόνο στον θερμοστάτη και ξεχνάτε τον χρόνο 
αντίστροφης μέτρησης για μέγιστη άνεση κατά τη 
διάρκεια του μαγειρέματος. Η λειτουργία διατήρησης 
ζεστού γεύματος διατηρεί αυτόματα το φαγητό σας σε 
ιδανική θερμοκρασία αφού τελειώσει το μαγείρεμα. Η 
τεχνολογία αντικολλητικής και αδιάβροχης επίστρωση 
χωρίς PFOA, εξασφαλίζει άνετη χρήση, αποτρέπει 
οποιαδήποτε εγκαύματα και είναι πολύ εύκολη στον 
καθαρισμό.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΓΙΑ 8 ΜΕΡΙΔΕΣ):
3kg φρέσκο χοιρινό ώμο, καλά κομμένο. 
3 κουταλιές της σούπας καρύκευμα μπάρμπεκιου. 
1/2 φλιτζάνι κέτσαπ.
1/2 φλιτζάνι ξίδι μηλίτη.
1/4 φλιτζάνι καστανή ζάχαρη.
2 κουταλάκια γλυκού σάλτσα Worcestershire. 
1 κουταλάκι γλυκού μουστάρδα.

 

ΤΡΑΒΗΧΤΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ  
ΣΠΙΤΙΚΗ ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ
Συνταγή τραβηχτού χοιρινού με σπιτική μπάρμπεκιου, που γίνεται σε κατσαρόλα 
υγιεινού μαγειρέματος. Σερβίρεται σε σάντουιτς συνοδεία λαχανοσαλάτας.

Τοποθετήστε το χοιρινό στην κατσαρόλα. Ανακατέψτε το 
καρύκευμα μπάρμπεκιου, το κέτσαπ, το ξύδι, την ζάχαρη, τη σάλτσα 
Worcestershire και τη μουστάρδα μέχρι να αναμειχθούν. Ρίξτε το 
μίγμα πάνω στο χοιρινό. Καλύψτε το. Μαγειρέψτε 8 ώρες σε LOW ή 
4 ώρες στο HIGH. Αφαιρέστε το χοιρινό από την κατσαρόλα υγιεινού 
μαγειρέματος. Ξεψαχνίστε το κρέας χρησιμοποιώντας 2 πιρούνες και 
ξαναρίξτε το στην κατσαρόλα υγιεινού μαγειρέματος. Προσθέστε 
τη σάλτσα και ανακατέψτε πριν το σερβίρετε. Σερβίρετε το σε 
σαντουιτσάκια με γαρνίρισμα σαλάτας και την υπόλοιπη σάλτσα.
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Χάρη σε 11 διαφορετικές λειτουργίες, αυτές οι ειδικές χύτρες μπορούν 
να παρασκευάζουν όλα τα είδη γευμάτων ρυζιού, ακόμη και σούσι. 
Απλά επιλέξτε τη λειτουργία στην ψηφιακή οθόνη και δεν χρειάζεται 
να ασχοληθείτε καθόλου, καθώς η λειτουργία είναι πλήρως αυτόματη. 
Μόλις ολοκληρωθεί, η συσκευή απενεργοποιείται, αλλά διατηρεί το 
ολοκληρωμένο γεύμα ρυζιού ζεστό για έως και 6 ώρες.

Οι ρυζομάγειρες της SENCOR έχουν χωρητικότητα 1,8lt, πράγμα που 
σημαίνει ότι μπορούν να μαγειρεύουν έως και 1,5kg ρύζι ταυτόχρονα και 
αυτό είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό από γαστριμαργική άποψη. Δεν 
χρειάζεται να ανησυχείτε για το νερό που εξατμίζεται, οι συσκευές έχουν 
ένα ειδικό χαρακτηριστικό προστασίας, καθώς και διάταξη προστασίας 
από υπερθέρμανση. Επιπλέον, η μοναδική βαλβίδα αποδέσμευσης ατμού 
εμποδίζει το δοχείο από οποιαδήποτε διαρροή κατά το μαγείρεμα.

Εάν εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι ένας ρυζομάγειρας της SENCOR δεν 
μπορεί να κάνει πολλά, υπάρχουν περισσότερα για να δείτε. Χάρη στη 
λειτουργία Oatmeal μπορεί να παρασκευάσει χυλό, τόσο παχύρρευστο όσο 
το επιθυμείτε. Μπορεί επίσης να μαγειρέψει όσπρια, τόσο όσο χρειάζεται 
για να είναι τέλεια. Η λειτουργία αργού μαγειρέματος δημιουργεί 
υπέροχους ζωμούς ή σάλτσες και μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται για το 
ξαναζέσταμα των φαγητών. Δεν κάνει και λίγα πράγματα, συμφωνείτε;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 
ΡΥΖΟΜΑΓΕΙΡΑ ΤΗΣ 
SENCOR

ΤΕΛΕΙΟ ΡΥΖΙ
ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΑ

Δεν είναι εύκολο να μαγειρεύετε το ρύζι όπως απαιτείται. Μερικές φορές θέλουμε να είναι χυλωμένο, 
ενώ άλλες συνταγές απαιτούν να είναι σπυρωτό. Για αυτόν το  
λόγο δεν χρειάζεται να είστε φανατικός εραστής της ασιατικής  
κουζίνας για να εκτιμήσετε τους ρυζομάγειρες της SENCOR.

ΡΥΖΟΜΑΓΕΙΡΕΣ

• Ισχυρή συσκευή οικονομικής 
λειτουργίας

• Ποιοτικά και λειτουργικά υλικά 
για καλύτερα αποτελέσματα

• Αυτόματη λειτουργία για 
εξοικονόμηση χρόνου

• Διάφορες ρυθμιζόμενες 
λειτουργίες και προγράμματα 
για ρύζι και άλλα γεύματα

• Ψηφιακή οθόνη για εύκολη 
λειτουργία

• Πρακτικές λειτουργίες και 
χαρακτηριστικά ασφαλείας

• Εύκολος καθαρισμός και 
διαχρονική σχεδίαση

56

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Χωρητικότητα 1,5lt (1.300g ρυζιού), ισχύς 700W.
• Τεχνολογία ισοκατανομής της θερμότητας για 

τέλεια αποτελέσματα.
• Εξωτερικό σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα, 

κατσαρόλα από αλουμίνιο με αντικολλητική 
επιφάνεια.

• Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα: καλάθι 
μαγειρέματος στον ατμό, κουτάλι, κουτάλα, 
κύπελλο – μεζούρα. 

• Για το μαγείρεμα με ατμό όλων των τύπων 
ρυζιού, συμπεριλαμβανομένου του ρυζιού σούσι.

• Πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία, 
λειτουργία διατήρησης ζεστού (έως και 6 ώρες).

• 11 ειδικές λειτουργίες μαγειρέματος, 24ωρος 
χρονοδιακόπτης.

• Τριπλό σύστημα ασφαλείας (υπερθέρμανση, 
βρασμός νερού, αυτόματη απενεργοποίηση).

• Καπάκι με βαλβίδα διαφυγής ατμού.

Ρυζομάγειρας

SRM 3150SS
Κάνει πολλά περισσότερα από έναν απλό 
ρυζομάγειρα, χάρη στις 11 ειδικές λειτουργίες 
μαγειρέματος, την ψηφιακή οθόνη και τον 
24ωρο χρονοδιακόπτη.

Και φυσικά διαθέτει όλες τις σημαντικές λειτουργίες 
και χαρακτηριστικά, όπως την τεχνολογία 
ισοκατανομής της θερμότητας, την ειδικού τύπου 
χύτρα από αλουμίνιο με ποιοτική αντικολλητική 
επιφάνεια και την αυτόματη ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση, που απενεργοποιεί τη χύτρα και 
διατηρεί τη θερμοκρασία για έως και 6 ώρες.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣΙΣΟΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΡΥΖΙ 
ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟ - ΜΕΖΟΥΡΑ 
ΝΕΡΟΥ, ΚΟΥΤΑΛΑ ΣΟΥΠΑΣ, 
ΚΑΛΑΘΙ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ 
ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΧΥΤΡΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

57

ΡΥΖΟΜΑΓΕΙΡΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Χωρητικότητα 1,8lt (1,5kg ρυζιού), ισχύς 700 W.
• Τεχνολογία ισοκατανομής της θερμότητας για τέλεια αποτελέσματα.
• Εξωτερικό σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα, κατσαρόλα από αλουμίνιο με αντικολλητική επιφάνεια.
• Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα: καλάθι μαγειρικής στον ατμό, κουτάλα, σπάτουλα, κύπελλο - 

μεζούρα.
• Για μαγείρεμα στον ατμό όλων των τύπων ρυζιού, συμπεριλαμβανομένου του ρυζιού σούσι.
• Πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία, λειτουργία διατήρησης ζεστού (έως και 6 ώρες).
• Τριπλό σύστημα ασφαλείας (υπερθέρμανση, βρασμός νερού, αυτόματη απενεργοποίηση).
• Εύκολος καθαρισμός. 
• Γυάλινο καπάκι με βαλβίδα διαφυγής ατμού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Χωρητικότητα 2,8lt (2,3kg ρυζιού), ισχύς 1.000W.
• Τεχνολογία κατανομής της θερμότητας για τέλεια αποτελέσματα.
• Εξωτερικό σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι, κατσαρόλα από αλουμίνιο με 

αντικολλητική επιφάνεια.
• Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα: σπάτουλες για ρύζι, κύπελλο -μεζούρα.
• Για το μαγείρεμα στον ατμό όλων των τύπων ρυζιού, συμπεριλαμβανομένου 

του ρυζιού σούσι.
• Πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία, λειτουργία διατήρησης ζεστού (έως 

και 6 ώρες).
• Τριπλό σύστημα ασφαλείας (υπερθέρμανση, βρασμός νερού, αυτόματη 

απενεργοποίηση).
• Εύκολα καθαριζόμενο γυάλινο καπάκι με βαλβίδα διαφυγής ατμού.

Ρυζομάγειρας

SRM 2800SS
Αυτός ο ρυζομάγειρας της SENCOR, με εξωτερικό φινίρισμα 
από ανοξείδωτο χάλυβα, είναι το απόλυτο κουζινικό σκεύος Με 
χωρητικότητα 2,8lt, μπορείτε να παρασκευάσετε έως και 2,3kg ρύζι 
ταυτόχρονα, χωρίς προβλήματα και με πλήρως αυτοματοποιημένο 
τρόπο, ποσότητα που είναι αρκετή για να γευματίσει μία πολυμελής 
οικογένεια ή να φιλοξενήσει ένα μεγάλο πάρτι σούσι.

Το απλό γυάλινο καπάκι είναι πολύ πρακτικό, καθώς σας επιτρέπει 
να βλέπετε όλα τα περιεχόμενα και, μαζί με την ποιοτική αλουμινένια 
κατσαρόλα με αντικολλητική επίστρωση, κάνει τον καθαρισμό 
εύκολη υπόθεση.

Ρυζομάγειρας

SRM 1891RD
SRM 1890SS SRM 1891RD

Με χωρητικότητα 1,8lt, μπορείτε εύκολα να 
παρασκευάσετε έως και 1,5kg οποιουδήποτε τύπου ρυζιού, 
συμπεριλαμβανομένου του ρυζιού σούσι. Το πλήρως 
αυτοματοποιημένο μαγείρεμα ρυζιού στον ατμό είναι πολύ πιο 
εύκολο χάρη σε μια ειδική βαλβίδα απελευθέρωσης ατμού, η 
οποία εμποδίζει την υπερχείλιση της χύτρας.

Το άνω καπάκι είναι αρθρωτό και διαθέτει γυάλινο παράθυρο 
για καλύτερη ρύθμιση και παρακολούθηση του μαγειρέματος 
στον ατμό. Η αυτόματη απενεργοποίηση διακόπτει τη 
λειτουργία του ρυζομάγειρα για να διατηρεί ζεστό το γεύμα για 
έως και 6 ώρες. Το πρακτικό καλάθι μαγειρέματος στον ατμό 
είναι ιδανικό για υγιεινό μαγείρεμα στον ατμό με λαχανικά ή 
ασιατικά ζυμαρικά –μπορεί ακόμη και να γίνει μαζί με το ρύζι, 
για εξοικονόμηση ενέργειας.
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Ρυζομάγειρας

SRM 1000SS
Αυτή η έκδοση ρυζομάγειρα της SENCOR λειτουργεί με την αρχή μαγειρέματος στον ατμό και 
είναι ιδανική για ολιγομελείς οικογένειες. Με ποσότητα του 1lt μαγειρεύει μέχρι και 800g ρυζιού, 
συμπεριλαμβανομένου του ρυζιού σούσι, και η λειτουργία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη.

Επίσης πολύ πρακτικό είναι το απλό γυάλινο καπάκι μέσα από το οποίο μπορείτε να δείτε όλο το 
περιεχόμενο. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά είναι αλουμίνιο 
υψηλής ποιότητας με αντικολλητική επένδυση και εξωτερικό 
φινίρισμα από ανοξείδωτο χάλυβα, αμφότερα των οποίων 
είναι εύκολα στον καθαρισμό.

Ρυζομάγειρας

SRM 1550SS
Με χωρητικότητας 1,5lt και ικανότητα μαγειρέματος 1,3kg 
ρυζιού, αυτός ο ρυζομάγειρας της SENCOR είναι ιδανικός 
για μικρότερα νοικοκυριά. Ο απλούστερος τρόπος για να 
μαγειρέψετε ρύζι –ακόμα και για σούσι- χάρη στην πλήρως 
αυτοματοποιημένη λειτουργία. Το γυάλινο καπάκι σας επιτρέπει 
να ελέγχετε ανά πάσα στιγμή την εξέλιξη του βρασμού, ενώ 
η αντικολλητική επιφάνεια και τα αποσπώμενα μέρη τον 
καθιστούν πολύ πρακτικό και εύκολο στο καθάρισμα. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Χωρητικότητα 1,5lt (1,3kg ρυζιού), ισχύς 500W.
• Ειδική λειτουργία μαγειρέματος στον ατμό.
• Εξωτερικό σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα, κατσαρόλα αλουμινίου με 

αντικολλητική επιφάνεια.
• Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα: σπάτουλες για ρύζι, κύπελλο - μεζούρα.
• Για το μαγείρεμα στον ατμό όλων των τύπων ρυζιού, συμπεριλαμβανομένου 

του ρυζιού σούσι.
• Πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία, λειτουργία διατήρησης ζεστού (έως 

και 6 ώρες).
• Αυτόματη διακοπή λειτουργίας, αντιολισθητικές βάσεις.
• Εύκολα καθαριζόμενο γυάλινο καπάκι με βαλβίδα διαφυγής ατμού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Χωρητικότητα 1lt (800g ρυζιού), ισχύς 400W.
• Ειδική αρχή μαγειρέματος στον ατμό.
• Εξωτερικό σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι, χύτρα από αλουμίνιο με 

αντικολλητική επιφάνεια.
• Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα: σπάτουλες για ρύζι, κύπελλο - μεζούρα 

μέτρησης.
• Για το μαγείρεμα στον ατμό όλων των τύπων ρυζιού, 

συμπεριλαμβανομένου του ρυζιού σούσι.
• Πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία, λειτουργία διατήρησης ζεστού 

(έως και 6 ώρες).
• Αυτόματη διακοπή λειτουργίας, αντιολισθητικά πέλματα.
• Εύκολα καθαριζόμενο γυάλινο καπάκι με βαλβίδα διαφυγής ατμού.
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ΤΡΑΓΑΝΟ ΚΑΙ 
ΕΛΑΦΡΥ 

ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ 
ΜΕ ΑΕΡΑ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 
ΤΗ ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΟΣ 
ΤΗΣ SENCOR 

ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΑΕΡΟΣ 
Σας αρέσουν τα τηγανητά γεύματα; Πατάτες τηγανητές, 
σνίτσελ, φτερούγες κοτόπουλου, αλλά και ντόνατς; Μπορείτε 
να τα απολαμβάνετε κάθε μέρα! Οι φριτέζες αέρος SENCOR 
Vita τηγανίζουν χωρίς περιττό λίπος και επομένως όλες οι 
νοστιμιές είναι αρκετά υγιεινές ώστε ένας διατροφολόγος 
να υποκλίνεται μπροστά τους.
Χάρη σε 12 προκαθορισμένα προγράμματα και διάφορα εξαρτήματα, 
η φριτέζα μπορεί να ψήνει ολόκληρο κοτόπουλο, πίτσα, μπριζόλα, 
χάμπουργκερ, μπιφτέκια και πολλές άλλες λιχουδιές. Πλήρως 
αυτοματοποιημένη και με χωρητικότητα 11lt υπάρχουν πάντα αρκετές 
πατάτες για να γευματίσει όχι μόνο η οικογένεια αλλά και συγγενείς ή 
φίλοι.

Και πώς λειτουργεί; Μέσα στη βαθιά φριτέζα υπάρχει ένα ειδικό 
σύστημα, το οποίο κυκλοφορεί ομοιόμορφα ζεστό αέρα, τηγανίζοντας 
τα συστατικά από όλες τις πλευρές χωρίς να χρειάζεται πρόσθετο 
λίπος. Εάν είναι απαραίτητο, αναμιγνύει ακόμη και το φαγητό κατά τη 
διάρκεια του μαγειρέματος. Σε αντίθεση με τις συνηθισμένες φριτέζες 
που είναι γεμάτες με πολλά λίτρα λαδιού, καμία μυρωδιά δεν διαφεύγει 
χάρη στα αποτελεσματικά φίλτρα.

• Πολύ αποτελεσματική και 
γρήγορη λειτουργία

• Καινοτόμες λύσεις για υγιεινή 
διατροφή

• Ειδικό φίλτρο νανοκεραμικής 
για έλεγχο δυσάρεστων οσμών

• Πολλά προαιρετικά 
προγράμματα και λειτουργίες

• Οθόνη LED τύπου αφaής για 
εύκολη λειτουργία

• Μεγάλη χωρητικότητα και 
πρακτικός σχεδιασμός για κάθε 
κουζίνα
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Πολυλειτουργική Φριτέζα Αέρος

SFR 5400WH 
Τα τρόφιμα που μαγειρεύονται με αυτή 
τη φριτέζα είναι η ιδανική υγιεινότερη 
εναλλακτική λύση για όλους τους λάτρεις 
των τηγανητών γευμάτων.

Είναι εύκολη στη χρήση και στον καθαρισμό 
της και είναι έτοιμη για τηγάνισμα σε μόλις 3’. 
Το ενισχυμένο μοναδικό σύστημα κυκλοφορίας 
αέρα εξασφαλίζει σταθερή θέρμανση για 
κάθε μερίδα γεύματος Τα γεύματα που 
παρασκευάζονται στην φριτέζα Vita είναι 
τραγανά εξωτερικά ενώ εσωτερικά είναι 
τρυφερά και μαλακά. 

Μπορείτε να επιλέξετε από 12 προγράμματα: 
προτηγανισμένες πατάτες, ψάρια/ θαλασσινά, 
χάμπουργκερ, πίτσα, μπριζόλα, κατεψυγμένα 
μπούτια κοτόπουλου, σπιτικές τηγανιτές 
πατάτες, μπιφτέκια, μπισκότα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Χωρητικότητας 11lt, ισχύς 1.800W.
• 12 προγράμματα μαγειρέματος.
• Σχεδιασμός με διπλά στοιχεία θέρμανσης για υψηλή 

απόδοση.
• Οθόνη LED, πίνακας ελέγχου με κουμπιά αφής.
• Ειδικό σύστημα κυκλοφορίας αέρα και τηγανίσματος 

χωρίς τη χρήση λαδιού.
• Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας 60 - 200°C.
• Αποσπώμενο νανοκεραμικό φίλτρο.
• Χρονοδιακόπτης 60’ με ηχητική ειδοποίηση.
• Περιλαμβάνει τηγάνι, λεπίδα ανάδευσης, ταψί για 

πίτσα, λαβή, σκεύος για κοτόπουλα, σχάρα για ψητά.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΣΚΕΥΟΣ ΓΙΑ 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΑΦΗΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΤΗΓΑΝΙ - ΛΕΠΙΔΑ  
ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ - ΤΑΨΙ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ
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Τα 6 προκαθορισμένα προγράμματα αυτής της 
φριτέζας θα σας βοηθήσουν να απλοποιήσετε 
και να επιταχύνετε τη διαδικασία

Αυτή η φριτέζα είναι ιδανική για ολιγομελείς 
οικογένειες ενώ η λειτουργία και ο καθαρισμός 
της γίνονται εύκολα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς 1.400W.
• 6 προγράμματα μαγειρέματος.
• Οθόνη LED.
• Χωρητικότητα καλαθιού φριτέζας 3lt.
• Σύστημα τηγανίσματος χωρίς λάδι.
• Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας 60 - 200°C.
• Ειδικό σύστημα κυκλοφορίας αέρα.
• Αισθητήρες ελέγχου τύπου αφής.
• Φίλτρο αέρα για τη μείωση των οσμών.
• Ταχεία θέρμανση σε 3’.
• Χρονόμετρο για 60’ με ηχητική ειδοποίηση.
• Σύστημα Cool Touch Housing - η επιφάνεια είναι δροσερή 

στην αφή.
• Κλείδωμα ασφαλείας που αποτρέπει την τυχαία αφαίρεση 

καλαθιού.
• Αυτόματη διακοπή λειτουργίας.
• Αποσπώμενο καλώδιο τροφοδοσίας.

Φριτέζα Αέρος

SFR 5320WH

Φριτέζα Αέρος

SFR 3220WH

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς 1.500W.
• Χωρητικότητα του καλαθιού τηγανίσματος 2,6lt.
• Σύστημα τηγανίσματος χωρίς λάδι.
• Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας 80 - 200°C.
• Φίλτρο αέρα για τη μείωση των οσμών.
• Ταχεία θέρμανση σε 3’.
• Χρονοδιακόπτης για 30’ με ηχητική ειδοποίηση.
• Σύστημα Cool Touch Housing - η επιφάνεια είναι δροσερή 

στην αφή.
• Κλειδαριά ασφαλείας που αποτρέπει την τυχαία αφαίρεση 

καλαθιού.
• Αυτόματη διακοπή λειτουργίας.
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ΤΡΑΓΑΝΑ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΑ                                  
ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ

• Έξοχη απόδοση χάρη στο 
ποιοτικό και λειτουργικό υλικό

• Επιλογή διαφόρων 
λειτουργιών και έντασης 
φρυγανίσματος

• Εύκολη λειτουργία και 
καθαρισμός

• Ευρεία χρήση σε κάθε κουζίνα
• Χαρακτηριστικά ασφαλείας

Φρυγανίζουν μέχρι και τέσσερα τεμάχια ταυτόχρονα, ενώ μπορούν 
να ρυθμιστούν 9 βαθμίδες φρυγανίσματος στο ηλεκτρονικό 
χρονοδιακόπτη. Η συσκευή συγκρατεί τόσο τις λεπτές όσο και 
τις χοντρές φέτες για να ζεσταθούν ομοιόμορφα και να εξαχθούν 
αυτόματα όταν είναι έτοιμες. Και αν ένα σπασμένο κομμάτι τυχαίνει 
να μένει μέσα, μπορείτε εύκολα να το βγάλετε ώστε να μην καεί.

Είναι το ψωμί σας στην κατάψυξη αυτή τη στιγμή; Δεν πειράζει, 
η φρυγανιέρα SENCOR μπορεί να το αποψύξει. Μπορεί επίσης να 
θερμάνει μία παγωμένη φρυγανιά αλλά και χάρη στα εύχρηστα 
εξαρτήματα μπορεί να φτιάξει τραγανό ψωμί, ψωμάκια ή κρουασάν.

Οι φρυγανιέρες SENCOR διατίθενται σε διάφορα χρώματα, μπορείτε 
να επιλέξετε όχι μόνο τον μοντέρνο σχεδιασμό από ανοξείδωτο 
χάλυβα, αλλά και άλλα διάφορα χρώματα που ταιριάζουν απόλυτα 
με την κουζίνα σας.

Κριτσανιστές φρυγανιές και τραγανά ψωμάκια: δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε 
το πρωινό μας χωρίς αυτά. Είτε τις αλείφουμε με βούτυρο, μαρμελάδα και μέλι, είτε τα 
τρώμε με τυρί ή ζαμπόν, όλες έχουν ξαφνικά καλύτερη  
γεύση. Οι φρυγανιέρες SENCOR υψηλής ποιότητας είναι  
απλά οι απαραίτητοι βοηθοί.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΤΗΣ 
SENCOR

64

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς 1.000W.
• 9 μεταλλικά χρώματα.
• Ηλεκτρονικό χρονόμετρο για 9 επίπεδα έντασης.
• Αυτόματη εκτόξευση και κλείσιμο.
• Αυτόματο κεντράρισμα για λεπτότερες και παχύτερες φέτες.
• Σχάρα φρυγανιέρας για τη θέρμανση και την παρασκευή  

κουλουριών ή κρουασάν.
• 3 σε 1 λειτουργίες: απόψυξη, ξαναζέσταμα, χειροκίνητος έλεγχος.
• Ειδικός μηχανισμός υψηλής ανύψωσης για την εύκολη αφαίρεση ακόμη και 

μικρών φετών ψωμιού.
• Εύκολος καθαρισμός συρταριού για ψίχουλα με ένα άγγιγμα.

Φρυγανιέρα

STS 6051GR
STS 6050GG STS 6051GR STS 6052BL
STS 6053VT STS 6054RD STS 6055RS
STS 6056GD STS 6057CH STS 6058BK

Σε οποιοδήποτε χρώμα σας αρέσει, η σειρά 
φρυγανιέρων της SENCOR διατίθεται είτε με 
παραδοσιακό ανοξείδωτο χάλυβα είτε σε 8 μεταλλικά 
χρώματα, για να συνδυάζεται ή να ταιριάζει με τα 
χρώματα των άλλων συσκευών της κουζίνας.

Με ένα πρακτικό ηλεκτρονικό χρονοδιακόπτη και 3 
κουμπιά για φρυγάνισμα, απόψυξη και χειροκίνητο 
έλεγχο (σταμάτημα), έχει όλα τα απαραίτητα για ένα 
τέλειο πρωινό καθημερινά.
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Φρυγανιέρα

STS 2652RD

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς 850W.
• 2 ανοίγματα φρυγανίσματος για να φτιάξετε μέχρι 2 

φρυγανιές ταυτόχρονα.
• Φινίρισμα από ανοξείδωτο χάλυβα.
• Αυτόματο κεντράρισμα για ομοιόμορφο φρυγάνισμα 

παχιών και λεπτών φετών.
• Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης -7 επίπεδα ροδίσματος. 
• Κουμπιά για άμεση διακοπή λειτουργίας, 

επαναθέρμανση και ψύξη ψωμιού.
• Αποσπώμενο συρτάρι για ψίχουλα.

STS2651SS STS 2652RD
Κομψή φρυγανιέρα με μοντέρνο σχεδιασμό 
από ανοξείδωτο χάλυβα, που μπορεί 
να φτιάξει 2 τραγανές παχιές ή λεπτές 
φρυγανιές. Κατάλληλη για κατεψυγμένο 
ψωμί ή ξαναστέζαμα
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Φρυγανιέρα

STS 5070SS
Ποιος θα επιλέξει να περιμένει; Ακόμα και 
σε μια οικογένεια δύο μελών κάνοντας το 
τοστ το πρωί σημαίνει ότι χρησιμοποιείτε 
τη φρυγανιέρα τουλάχιστον 2 φορές για 
4 φέτες ψωμιού. Και σε μια μεγαλύτερη 
οικογένεια, το ψήσιμο ψωμιού για 4, 5, 6 ή 
περισσότερα άτομα γίνεται ταλαιπωρία.

Γιατί λοιπόν να μην επιλέξετε μια φρυγανιέρα 
4 υποδοχών με διπλή χωρητικότητα; Έχει όλα 
τα πλεονεκτήματα των μικρότερων μοντέλων, 
όπως έναν εύκολο στη χρήση ηλεκτρονικό 
χρονοδιακόπτη με 9 βαθμίδες θέρμανσης και 
αυτόματη λειτουργία κεντραρίσματος για να 
κάνετε είτε λεπτές είτε πιο χοντρές φέτες και 
μία σχάρα για να ζεσταίνει ή να κάνει τραγανά 
τα ψωμάκια -στην πραγματικότητα, διαθέτει 
δύο σχάρες φρυγανίσματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς 1.600W.
• Ηλεκτρονικό χρονόμετρο για 9 βαθμίδες 

θέρμανσης.
• Αυτόματη εκτόξευση και διακοπή λειτουργίας.
• Αυτόματο κεντράρισμα για λεπτότερες και 

παχύτερες φέτες.
• Σχάρα φρυγανιέρας για τη θέρμανση και 

τραγάνισμα κουλουριών ή κρουασάν.
• 3 σε 1 λειτουργίες: απόψυξη, ξαναστέζαμα, 

χειροκίνητος έλεγχος.
• Υψηλή ανύψωση για εύκολη αφαίρεση 

μικρότερων φετών.
• Εύκολος καθαρισμός του συρταριού για ψίχουλα.
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Φρυγανιέρα

STS 3050BK

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς 850 – 1.000W.
• Μεγάλο άνοιγμα για φρυγάνισμα ολόκληρης φέτας ψωμιού ή 2 φρυγανιών.
• Φινίρισμα από ανοξείδωτο χάλυβα.
• Αυτόματη λειτουργία κεντραρίσματος για ομοιόμορφη  

θέρμανση χοντρών και λεπτών φετών.
• Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης - 7 επίπεδα 

 φρυγανίσματος.
• Κουμπιά με ενδεικτική λυχνία για άμεση διακοπή  

λειτουργίας, ξαναζέσταμα και κατεψυγμένο ψωμί.
• Λειτουργία υψηλής ανύψωσης για εύκολη  

αφαίρεση μικρών φετών ψωμιού.

Αυτή η κομψή, μακρόστενη, λεπτή φρυγανιέρα 
είναι ιδανική για να μετατρέψετε μια 
μεγαλύτερη φέτα ψωμιού ή δύο κλασικές 
φρυγανιές, σε ένα ωραίο και τραγανό σνακ.

Υπάρχει επίσης αυτόματη λειτουργία 
κεντραρίσματος για ομοιόμορφο φρεσκάρισμα 
και στις δύο πλευρές, είτε λεπτών είτε 
χοντρών φετών ψωμιού. Με δεδομένη την 
υψηλή ποιότητα κατασκευής, εσείς έχετε μόνο 
να επιλέξετε ανάμεσα σε κλασικό μαύρο ή 
εντυπωσιακό λευκό χρώμα.

STS 3051WH STS 3050BK
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ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ

  ΧΡΟΝΟ
Η πρόοδος είναι αμείλικτη και αλλάζει τον τρόπο 
παρασκευής τροφίμων. Την ίδια στιγμή, το επαγωγικό 
μαγείρεμα κυριαρχεί παντού. Μεταξύ των πλεονεκτημάτων 
είναι η υψηλότερη απόδοση μεταφοράς θερμότητας, η 
πολύ γρήγορη και ομοιόμορφη θέρμανση και ο καλύτερος 
έλεγχος. Το επαγωγικό μαγείρεμα είναι ιδανικό καθώς δεν 
εκπέμπει καθόλου θερμότητα, το οποίο θα εκτιμήσετε και 
όχι μόνο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Οι επαγωγικές εστίες SENCOR είναι κορυφαίες στην κατηγορία, 
υπερέχοντας για την γυάλινη - κεραμική εστία μαγειρέματος και 
την ελάχιστη απώλεια θερμότητας. Σε σύγκριση με τις συνήθεις 
συσκευές, εξοικονομούν τη μισή ενέργεια και μειώνουν σημαντικά 
τον χρόνο μαγειρέματος.

Οι 2 ανεξάρτητες ζώνες επαγωγικού μαγειρέματος είναι κατάλληλες 
για χύτρες διαμέτρου έως 19 εκατοστά. Μια μεγάλη, ευανάγνωστη 
οθόνη LCD είναι επίσης ένα πλεονέκτημα, προσφέροντας τη 
δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας ανά βαθμίδες των 20°C 
-από 60°C έως 240°C- και 1 χρονοδιακόπτη για την ενεργοποίηση 
της καθυστερημένης διακοπής λειτουργίας.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 
ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ 
ΤΗΣ SENCOR
• Μακράς διαρκείας υψηλής 

ποιότητας γυάλινη κεραμική εστία 
μαγειρέματος

• Εξαιρετικά οικονομική λειτουργία 
και ελάχιστη απώλεια θερμότητας

• Πολύ γρήγορη θέρμανση και 
εξοικονόμηση χρόνου

• Μεγάλη οθόνη LCD για εύκολη 
λειτουργία

• Πολλά προ-ρυθμισμένα επίπεδα 
θέρμανσης

• Επιμέρους έλεγχος θερμοκρασίας
• Διαχρονικός σχεδιασμός
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Επαγωγική Εστία

SCP 5404GY
Αυτή η επαγωγική εστία διπλής ζώνης είναι κατασκευασμένη από γυάλινη - κεραμική εστία κρύα 
στην αφή, με ελάχιστη απώλεια θερμότητας, καθώς η θερμότητα πηγαίνει απευθείας στα μαγειρικά 
σκεύη και η απόδοση είναι πάνω από 90%. Υπάρχει τεράστια εξοικονόμηση χρόνου στο 60% και στην 
ισχύ 50%. Η λειτουργία είναι πολύ ασφαλής και εύκολη.

Επαγωγική Εστία

SCP 5303GY
Επαγωγική εστία διπλής ζώνης, κατασκευασμένη από γυάλινη - κεραμική εστία, με ελάχιστη απώλεια 
θερμότητας, καθώς η θερμότητα πηγαίνει κατευθείαν στα μαγειρικά σκεύη και η απόδοση είναι 
πάνω από 90%. Υπάρχει τεράστια εξοικονόμηση χρόνου στο 60% και ισχύος στο 50%. Η λειτουργία 
είναι πολύ ασφαλής και εύκολη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς 2.900W (200 – 1.300W για μικρή ζώνη και 

200 – 1.600W για μεγάλη ζώνη).
• Ειδική γυάλινη επιφάνεια για εύκολο και υγιεινό 

καθαρισμό.
• Έλεγχος από μικροεπεξεργαστή όλων των 

διεργασιών.
• 10 προ-ρυθμισμένες βαθμίδες θέρμανσης.
• 2 ανεξάρτητες ζώνες επαγωγικού μαγειρέματος 

(διάμετρος 14,5 και 16,7cm).
• Αυτόματη ανίχνευση μαγειρικών σκευών για 

επαγωγικό μαγείρεμα.
• Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη LCD.
• Έλεγχος θερμοκρασίας 60 - 240°C ανά βαθμίδες 

των 20°C.
• Χρονοδιακόπτης για απενεργοποίηση σε διάστημα 

από 1’ ως 180’ ρυθμιζόμενης σε βαθμίδες 1’.
• Οθόνη ελέγχου αισθητήρα αφής.
• Η κατάλληλη διάμετρος μαγειρικών σκευών είναι 

12 - 19cm.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς 2.900W (200 – 1.300W για μικρή ζώνη και 

200 – 1.600W για μεγάλη ζώνη).
• Ειδική επιφάνεια γυαλιού για εύκολο και 

υγιεινό καθαρισμό.
• Έλεγχος από μικροεπεξεργαστή για όλες τις 

διεργασίες.
• Δύο ανεξάρτητες ζώνες επαγωγικού 

μαγειρέματος (διαμέτρου 14,5 και 16,7cm).
• Αυτόματη ανίχνευση μαγειρικών σκευών για 

επαγωγική μαγειρική.
• Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη LCD.
• Έλεγχος θερμοκρασίας 60 - 240°C σε βαθμίδες 

των 20°C.
• 10 προκαθορισμένα επίπεδα θέρμανσης
• Χρονοδιακόπτης για απενεργοποίηση σε 

διάστημα 1’ – 180’.
• Οθόνη ελέγχου αισθητήρα αφής.
• Η κατάλληλη διάμετρος μαγειρικών σκευών 

είναι 12 - 19cm. 
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Επαγωγική Εστία

SCP 4202GY
Άλλη μια επαγωγική εστία διπλής ζώνης, κατασκευασμένη από γυάλινο - κεραμικό μάτι, με ελάχιστη 
απώλεια θερμότητας, καθώς η θερμότητα πηγαίνει κατευθείαν στα μαγειρικά σκεύη και η απόδοση 
είναι πάνω από 90%. Υπάρχει τεράστια εξοικονόμηση χρόνου στο 60% και ισχύος στο 50%.  
Η λειτουργία είναι πολύ ασφαλής και εύκολη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς 2.900W (200 – 1.300W για μικρή ζώνη και 200 – 1.600W 

για μεγάλη ζώνη).
• Κεραμική επαγωγική εστία με γυαλί κρύο στην αφή (η 

επαγωγή δημιουργεί θερμότητα απευθείας στα μαγειρικά 
σκεύη).

• Ειδική επιφάνεια γυαλιού για εύκολο και υγιεινό καθαρισμό.
• Έλεγχος από μικροεπεξεργαστή για όλες τις διαδικασίες.
• 2 ανεξάρτητες ζώνες επαγωγικού μαγειρέματος (διαμέτρου 14,5 

και 16,7cm).
• Αυτόματη ανίχνευση μαγειρικών σκευών για επαγωγική 

μαγειρική.
• Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη LCD.
• Έλεγχος θερμοκρασίας στην περιοχή 60 - 240°C σε βαθμίδες 

των 20°C.
• 10 προκαθορισμένα επίπεδα θέρμανσης.
• Χρονοδιακόπτης για απενεργοποίηση σε διάστημα 1’ – 180’.
• Κατάλληλη διάμετρος μαγειρικών σκευών: 12 - 19cm. 

Επαγωγική Εστία

SCP 3201GY
Μια ενιαία γυάλινη - κεραμική εστία επαγωγικού μαγειρέματος με ελάχιστη απώλεια θερμότητας, 
καθώς αυτή πηγαίνει απευθείας στα μαγειρικά σκεύη, και με απόδοση πάνω από 90%. Σας 
εξοικονομεί χρόνο στο 60% και ισχύ στο 50%, ενώ η λειτουργία είναι πολύ ασφαλής και εύκολη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς 1.800W.
• Κεραμική επαγωγική εστία με γυαλί, κρύα στην αφή (η 

επαγωγή δημιουργεί θερμότητα απευθείας στα μαγειρικά 
σκεύη).

• Ειδική επιφάνεια γυαλιού για εύκολο και υγιεινό καθαρισμό.
• Έλεγχος από μικροεπεξεργαστή για όλες τις διεργασίες.
• Μονή ζώνη επαγωγικού μαγειρέματος (διαμέτρου 16,7cm).
• Αυτόματη ανίχνευση μαγειρικών σκευών για επαγωγικό 

μαγείρεμα.
• Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη LCD.
• Έλεγχος θερμοκρασίας 60 - 240°C ανά βαθμίδες των 20°C.
• 10 προ-ρυθμισμένα επίπεδα θέρμανσης 200 – 1.800W.
• Χρονοδιακόπτης για απενεργοποίηση σε διάστημα 1’ – 180’, 

ρυθμιζόμενης ανά βαθμίδες του 1’.
• Κατάλληλη διάμετρος μαγειρικών σκευών: 12 - 19cm.
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ΓΚΡΙΛ
Μπάρμπεκιου μόνο το καλοκαίρι; Γιατί 
να μην μπορείτε να το απολαύσετε κατά 
τη διάρκεια του κρύου φθινοπώρου ή 
του παγωμένου χειμώνα; Απλά μπείτε στο 
εσωτερικό του σπιτιού σας και ψήστε τις 
αγαπημένες σας μπριζόλες, φτερούγες 
κοτόπουλου ή πικάντικο τυρί με την άνεση 
που σας παρέχει το σπίτι σας. Οι ψησταριές 
και οι σαντουιτσιέρες της SENCOR θα σας 
βοηθήσουν να το κάνετε. Οι ψηστιέρες 
είναι αντικολλητικές ώστε να μπορείτε να 
τις πλύνετε βολικά στο πλυντήριο πιάτων 
και προσαρμόζονται σε κάθε γεύμα, ενώ οι 
σαντουιτσιέρες φτιάχνουν από σάντουιτς 
μέχρι βάφλα. 

Λοιπόν, μπάρμπεκιου τώρα!
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ΨΗΣΤΙΕΡΕΣ

Οι σημερινές σύγχρονες ψηστιέρες διαθέτουν αντικολλητικές πλάκες 
3ης γενιάς και έξυπνους ψηφιακούς ελέγχους για να σας βοηθούν να 
παρασκευάζετε λιχουδιές εξαιρετικής ποιότητας. Φυσικά, διαθέτουν 
προγράμματα για διάφορα στιλ ψησίματος, θέρμανση και απόψυξη. 
Μπορείτε να ρυθμίσετε τις πλάκες σχάρας ώστε να ταιριάζουν με τα 
διαφορετικά πάχη των συστατικών, να ψήσετε μια μπριζόλα βάρους 
1kg, καθώς και καλαμπόκι. Επιπλέον, χάρη στην κάτω αυλακωτή πλάκα, 
μπορείτε να απολαύσετε τη δημιουργία διάφορων στιλ ψησίματος 
της μπριζόλας ή του σάντουιτς για να προσδώσετε στο γεύμα σας το 
χαρακτηριστικό της πρωτοτυπίας.

Έχετε ανησυχίες για τις υγειονομικές πτυχές της ψησταριάς; Ξεχάστε 
τες. Οι σύγχρονες ηλεκτρικές σχάρες συνιστώνται από 9 στους 10 
ειδικούς διατροφής. Χάρη στην εξαιρετική αντικολλητική επιφάνεια 
δεν απαιτείται λάδι και ο αυτόματος ρυθμιστής θερμοκρασίας 
προλαμβάνει τυχόν κάψιμο του γεύματος. Το κρέας και τα λαχανικά 
και άλλες λιχουδιές ψήνονται τέλεια στη σχάρα, ενώ διατηρούν τη 
γεύση τους και όλες τις σημαντικές βιταμίνες. Ο καθαρισμός είναι 
επίσης εύκολος. Συχνά μία χαρτοπετσέτα είναι αρκετή, αλλά αν 
επιμείνετε στην απόλυτη καθαριότητα, απλώς βγάλτε τις πλάκες 
ψησίματος και πλύνετέ τες στο πλυντήριο πιάτων. Το ψήσιμο δεν ήταν 
ποτέ τόσο εύκολο.

ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ  
ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

Ψήσιμο όλο το χρόνο, απολύτως υγιεινά και χωρίς περιττά 
λίπη, είναι κάτι που μπορούν να κάνουν μόνο οι ψησταριές. 
Έχει περάσει, όμως, πολύς καιρός από τότε που το φαγητό 
καίγονταν πάνω τους και ακόμα περισσότερος από τότε που το 
καθάρισμα τους ήταν… μαρτύριο. 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 
ΨΗΣΤΙΕΡΑ SENCOR
• Υψηλής ποιότητας 

αντικολλητικές πλάκες 3ης 
γενιάς

• Ενσωματωμένη θερμαντική 
σπείρα για καλύτερη απόδοση 
και ακόμη και ομοιόμορφο 
ψήσιμο

• Ιδανική για υγιεινό ψήσιμο
• Εύκολος ψηφιακός έλεγχος
• Επιλογή προγραμμάτων
• Αποκλειστική γυάλινη 

κατασκευή
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Χάρη στην 3η γενιά αντικολλητικών πλακών 
ψησίματος με τη δυνατότητα πλυσίματός τους 
στο πλυντήριο πιάτων και με ενσωματωμένες 
θερμαντικές σπείρες, αυτή η ψηστιέρα της 
SENCOR υπερέχει τόσο σε ότι αφορά στη 
συντήρηση με εύκολο καθαρισμό, όσο και στο 
τέλειο ψήσιμο -ακόμη και χωρίς τη προσθήκη λαδιού. 
Σε αυτό συμβάλλει και ο ακριβής αυτόματος έλεγχος 
θερμοκρασίας με οθόνη LCD που δείχνει τη ρυθμισμένη 
θερμοκρασία και την ανάπτυξη της θέρμανσης,  
όπως και ο χρονοδιακόπτης.

Με 3 θέσεις λειτουργίας (κλειστή, ανοιχτή 
90° και τελείως ανοιχτή), μπορείτε να την 
χρησιμοποιήσετε είτε ως κλειστού τύπου 
(contact) είτε ως ανοικτή (flat table) ψησταριά. 
Με δύο τύπους πλακών ψησίματος (αυλακωτές 
και επίπεδες), μπορείτε να ψήσετε εύκολα το κρέας ή τα 
λαχανικά σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας ή να φτιάξετε 
σάντουιτς και μπαγκέτες.

Ο διαχρονικός συνδυασμός ανοξείδωτου χάλυβα και 
γυαλιού προσδίδουν στην σχάρα μια κομψή εμφάνιση 
που θα «δείξει» υπέροχα στον πάγκο της κουζίνας 
σας (φυσικά μπορείτε εύκολα να την αποθηκεύσετε 
αλλού).

SBG 6650BK
Πολυμορφική Ψηστιέρα

• Αντικολλητικές πλάκες ψησίματος (3ης γενιάς) με ενσωματωμένη θερμαντική σπείρα.
• Μεγάλων διαστάσεων πλάκες ψησίματος 30x25cm.
• Αυτόματος έλεγχος θερμοκρασίας με οθόνη LCD, ένδειξη θέρμανσης και χρονοδιακόπτη.
• Μηχανισμός παραλληλόγραμμου για ομοιόμορφη κατανομή πίεσης.
• Εύκολη καθαριότητα, οι πλάκες πλένονται στο πλυντήριο πιάτων, αποσπώμενο δοχείο σταξιμάτων 

λαδιού και πλάκες σχάρας.
• 3 θέσεις λειτουργίας (κλειστή / ανοιχτή 90 °/ ανοικτή 180°).
• Μονωμένη λαβή, αντιολισθητικές βάσεις, κλείδωμα καπακιού.
• Ισχύς 2.000W, αποθήκευση καλωδίου ρεύματος.
• Αυλακωτή (ιδανική για μπριζόλες) και επίπεδη (για μικρότερα λαχανικά, μπιφτέκια ή θαλασσινά) 

επιφάνεια ψησίματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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Ψάχνετε για μία ψηστιέρα που θα σας βοηθήσει 
να έχετε τέλεια αποτελέσματα κάθε φορά; Μην 
ψάχνετε πια, καθώς η έξυπνη ψηστιέρα της 
SENCOR κάνει ακριβώς αυτό.

Προσφέρει 7 έξυπνα προγράμματα (συν το 
εγχειρίδιο) για κατεψυγμένα τρόφιμα, μπέικον, 
κοτόπουλο, λουκάνικο, μπριζόλα, ψάρι και 
μπιφτέκι.

Με τον αισθητήρα πάχους που διαθέτει, 
θα δείξει στην ενσωματωμένη οθόνη την 
κατάσταση ψησίματος των ψητών γευμάτων 
και έτσι δεν χρειάζεται πλέον να ψάχνετε ή να 
πειραματιστείτε για εξακριβώσετε το βαθμό 
ψησίματος της μπριζόλας ή του μπέργκερ και να 
το απολαύσετε μόλις ολοκληρωθεί το ψήσιμο 
σύμφωνα με τα γούστα σας.

SBG 6031SS 
Έξυπνη Ψηστιέρα

• Αντικολλητικές πλάκες ψησίματος (2ης γενιάς) με 
ενσωματωμένες θερμαντικές σπείρες.

• Μεγάλων διαστάσεων πλάκες ψησίματος 31x25cm.
• 7 έξυπνα προγράμματα με αισθητήρα πάχους και θερμοκρασίας 

συν το εγχειρίδιο.
• Εύκολος καθαρισμός, πλενόμενες στο πλυντήριο πιάτων, 

αποσπώμενο δοχείο συλλογής σταξιμάτων λαδιού
• 3 θέσεις λειτουργίας (κλειστή/ ανοιχτή 90°/ ανοικτή 180°). 

Θερμομονωμένη λαβή (σαντουιτσιέρα), αντιολισθητικές βάσεις. 
• Ισχύς 2.100W, αποθήκευση καλωδίου ρεύματος. 
• Επιφάνεια κρύα στο άγγιγμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όπως και η ψηστιέρα SBG 6650BK, αυτή η ψηστιέρα 
πολλαπλών χρήσεων της SENCOR προσφέρει επίσης 
πλάκες ψησίματος 3ης γενιάς με ενσωματωμένες 
σπείρες θέρμανσης και αντικολλητική επιφάνεια, που 
επιτρέπουν ψήσιμο χωρίς τη χρήση λαδιού.

Η συμπαγής κατασκευή από γυαλί, αλουμίνιο και 
ποιοτικά ανθεκτικό πλαστικό, καθώς και το βάρος των 
7kg, εξασφαλίζουν τη σταθερότητα της ψηστιέρας, 
που είναι ικανή να εξυπηρετήσει ακόμη και για ένα 
μεγάλο οικογενειακό δείπνο.

SBG 5030BK 
Πολυμορφική Ψηστιέρα

ΠΛΑΚΕΣ ΜΕ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΕΜΝΗ ΣΠΕΙΡΑ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
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Με αυτήν την τοστιέρα της SENCOR, με την εξαιρετικά μεγάλη 
επιφάνεια ψησίματος, μπορείτε εύκολα να παρασκευάσετε 
νόστιμο σνακ όπως γεμιστό panini ή ψωμί, λαχανικά στη σχάρα ή 
ακόμη και κρέας για κατάλληλο οικογενειακό γεύμα.

Και όλα τα γεύματα καλύπτουν τις υγιεινές απαιτήσεις, καθώς 
δεν χρειάζεται να προσθέσετε λάδι. Η σχάρα είναι από υψηλής 
ποιότητας αντικολλητική επιφάνεια, καθαρίζεται εύκολα και, 
επειδή είναι πολύ ελαφριά, μπορείτε να τη χρησιμοποιείται 
στα ταξίδια σας.

SBG 3701SL 
Τοστιέρα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Κατάλληλη για ψήσιμο κρέατος, ψωμιού, λαχανικών κ.λπ.
• Ελαφριά και εύκολα μεταφερόμενη.
• Πληροί τις απαιτήσεις υγιεινού ψησίματος 
• Αυτόματο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας με λυχνία (100° - 

220°C).
• Μηχανισμός παραλληλογράμμου (επίσης πίεση προς τα κάτω), 

θερμικώς μονωμένη λαβή, αντιολισθητικές βάσεις.
• Ισχύς 1.750W, αποθήκευση καλωδίου ρεύματος.

Αυτή η ψηστιέρα είναι τέλεια για πάρτι 
και εκδηλώσεις, τόσο σε εσωτερικούς όσο 
και υπαίθριους χώρους. Μπορείτε να τη 
χρησιμοποιήσετε για να ψήνετε λαχανικά, 
θαλασσινά, λουκάνικα ή μπριζόλες για τους 
καλεσμένους σας ή να την τοποθετήσετε στη 
μέση του τραπεζιού σας μέσα στο σπίτι ή στον 
κήπο σε στιλ self-service.

SBG 106BK

• Τέλεια για μέσα στο σπίτι.
• Ελαφριά και φορητή, με μεγάλη αντικολλητική 

επιφάνεια 47x31cm.
• 2 επιφάνειες ψησίματος -επίπεδες και αυλακωτές 

για όλα τα είδη γευμάτων.
• Θερμομονωτικές λαβές, αντιολισθητικές βάσεις και 

προστασία από υπερθέρμανση.
• Μεταβλητός έλεγχος θερμοκρασίας (100 - 220°C) 

και διατήρησης ζεστού (60°C).
• Εύκολος καθαρισμός με χαρτοπετσέτα ή υγρό πανί.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Επιτραπέζια Ψηστιέρα

79

ΨΗΣΤΙΕΡΕΣ



ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΕΣ
Ξεκινώντας με ένα κομμάτι κρέας στη σχάρα, 
συνεχίζοντας με το φτιάξιμο ενός τοστ και 
καταλήγοντας με μια γλυκιά βάφλα, τίποτα δεν είναι 
αδύνατο για μια σαντουιτσιέρα SENCOR. Γιατί κάνει τη 
δουλειά 3 συσκευών χάρη στις ανταλλάξιμες πλάκες με 
διαφορετικά διαμορφωμένες επιφάνειες.

Είναι πραγματικά ευπροσάρμοστη και χάρη στη μεταβλητότητά 
της, εξοικονομεί όχι μόνο χρήματα αλλά και χρόνο. Κάνει 
λαχταριστά σάντουιτς χωρίς να τα καίει. Η ίδια η συσκευή ξέρει 
πότε το σνακ είναι έτοιμο για σερβίρισμα, οπότε ποτέ δεν θα 
κάνετε λάθος. Χάρη στην αντικολλητική επιφάνεια είναι επίσης 
εύκολο να καθαριστεί και η χρήση είναι τόσο απλή που ακόμη 
και ένας αρχάριος μάγειρας μπορεί να την χειριστεί. Με λίγα 
λόγια, αξίζει τα λεφτά της.

Τι θα λέγατε για ένα σνακ;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 
ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ΤΗΣ 
SENCOR

ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΑΠΙΘΑΝΕΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

• Συσκευή υψηλής απόδοσης 
και εξοικονόμησης ενέργειας

• Υλικά υψηλής ποιότητας και 
αντικολλητική επιφάνεια

• Διάφορες επιλογές για χρήση 
με ανταλλάξιμες πλάκες 
ψησίματος

• Αυτόματη ρύθμιση 
θερμοκρασίας και ασφαλή 
λειτουργία

• Σύγχρονος σχεδιασμός για 
κάθε κουζίνα
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Τα σάντουιτς είναι ιδανικά για πρωινό, 
σνακ ή ακόμα και δείπνο.

Ειδικά αν έχετε φόρτο εργασίας και δεν έχετε 
χρόνο για ψώνια και μαγείρεμα, υπάρχει πάντα 
κάτι στο σπίτι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
και να προετοιμάσετε νόστιμα σάντουιτς. 
Αυτή η σαντουιτσιέρα είναι ιδανική λόγω της 
αντικολλητικής επιφάνειας ψησίματος, που 
σημαίνει εύκολο καθάρισμα. Μπορεί επίσης 
να κάνει 8 τριγωνικά σάντουιτς έτσι ώστε να 
εξυπηρετεί γρήγορα ακόμα και πολυμελείς 
οικογένειες

SSM 8700
Σαντουιτσιέρα

• Ισχύς 1.100W.
• Φτιάχνει 8 τριγωνικά σάντουιτς.
• Αντικολλητική επιφάνεια ψησίματος, εύκολη στον 

καθαρισμό.
• Αυτόματος έλεγχος θερμοκρασίας.
• Θερμομονωμένη λαβή και σώμα.
• Ένδειξη ισχύος - κόκκινη λυχνία.
• Ένδειξη ότι είναι έτοιμο για ψήσιμο - ενδεικτική λυχνία.
• Δυνατότητα αποθήκευσης σε κάθετη θέση.
• Αντιολισθητικά πέλματα.
• Θερμική ασφάλεια.
• Καλώδιο τροφοδοσίας μήκους 75cm.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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Αυτή η σαντουιτσιέρα έχει αντικολλητική 
επιφάνεια ψησίματος για εύκολη λειτουργία και 
καθαρισμό. Μπορείτε να φτιάχνετε σάντουιτς ή 
βάφλες ή ακόμη και ψητό σχάρας!

Αυτή η σαντουιτσιέρα έχει 
αντικολλητική επιφάνεια ψησίματος 
για εύκολη λειτουργία και εύκολο 
καθάρισμα. Μπορείτε να φτιάξετε 
σάντουιτς ή βάφλες, ακόμη και κρέας σχάρας!

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς 700W.
• Αντικολλητική επιφάνεια ψησίματος.
• Φτιάχνει 4 τριγωνικά σάντουιτς, ψήνει  

κρέας ή βάφλες.
• 3 εναλλάξιμες πλάκες ψησίματος.
• Αυτόματος έλεγχος θερμοκρασίας.
• Θερμομονωμένη λαβή και 

σώμα.
• Ενδεικτική λυχνία ισχύος - 

κόκκινη λυχνία.
• Ένδειξη ότι είναι έτοιμο για 

ψήσιμο
• πράσινη λυχνία.
• Δυνατότητα αποθήκευσης σε 

κάθετη θέση.
• Θερμική ασφάλεια.
• Καλώδιο τροφοδότησης μήκους 

85cm.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς 700W.
• Φτιάχνει 4 τριγωνικά σάντουιτς, ψητά κρέατα ή 

βάφλες.
• Αντικολλητική επιφάνεια ψησίματος, καθαρίζεται 

εύκολα.
• Αυτόματος έλεγχος θερμοκρασίας.
• 3 αποσπώμενες πλάκες (για να φτιάχνετε σάντουιτς, 

ψητά, βάφλες).
• Θερμομονωτικό σώμα και λαβή.
• Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (έτοιμη για το ψήσιμο) 

- πράσινο φως.
• Επιλογή κατακόρυφης αποθήκευσης.
• Ασφάλεια.

Σαντουιτσιέρα

SSM 9400SS

Σαντουιτσιέρα

SSM 9300

SSM 9400SS SSM 9404RD
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Αυτή η σαντουιτσιέρα κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα 
και έχει αντικολλητική επιφάνεια ψησίματος, για εύκολη 
λειτουργία και εύκολο καθαρισμό. Μπορείτε να φτιάχνετε 
σάντουιτς με διαφορετική γέμιση, γλυκές λιχουδιές ή ομελέτες!

Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα και έχει αντικολλητική επιφάνεια 
ψησίματος για εύκολο χειρισμό και εύκολο καθαρισμό. Μπορείτε να 
φτιάξετε 2 τετράγωνα σάντουιτς με διαφορετική γέμιση, γλυκιές λιχουδιές 
ή ομελέτες!

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς 700W.
• Φτιάχνει 4 τριγωνικά σάντουιτς.
• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα.
• Αντικολλητική επιφάνεια ψησίματος - οι επιφάνειες 

καθαρίζονται εύκολα.
• Αυτόματος έλεγχος θερμοκρασίας.
• Θερμομονωμένη λαβή και σώμα.
• Ενδεικτική λυχνία ισχύος - κόκκινη λυχνία.
• Ενδεικτική λυχνία ότι είναι έτοιμη για ψήσιμο – 

πράσινη λυχνία.
• Δυνατότητα αποθήκευσης σε κάθετη θέση.
• Αντιολισθητικά πέλματα.
• Θερμική ασφάλεια.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς 700W.
• Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα.
• Φτιάχνει 2 σάντουιτς σε σχήμα τετραγώνου.
• Αντικολλητική επιφάνεια ψησίματος, καθαρίζεται εύκολα.
• Θερμομονωμένη λαβή και σώμα.
• Ένδειξη ισχύος - κόκκινη λυχνία.
• Λυχνία ένδειξης έτοιμη για ψήσιμο - πράσινη λυχνία.
• Δυνατότητα αποθήκευσης σε κάθετη θέση.
• Αντιολισθητικά πέλματα.
• Θερμική ασφάλεια.
• Καλώδιο τροφοδοσίας μήκους 85cm.

Σαντουιτσιέρα 

SSM 4309SS

Σαντουιτσιέρα

SSM 422OSS

SSM 4300SS SSM 4304RD SSM 4310WH

SSM 4220SS SSM 4221RD
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Έχει περάσει πάρα πολύς καιρός από τότε 
που έπρεπε να βάλετε στη σόμπα σας ξύλα 
και να την θερμάνετε καλά για να φτιάξετε 
κουλουράκια. Σήμερα τα πάντα είναι 
αυτόματα. Οι έξυπνοι φούρνοι της SENCOR 
προσαρμόζονται στις δικές σας προτιμήσεις 
ψησίματος. Εσείς το μόνο που έχετε να 
κάνετε είναι να επιλέξετε την ανάλογη 
λειτουργία στην οθόνη και στη συνέχεια οι 
φούρνοι μαγειρεύουν, θερμαίνουν, ψήνουν 
και ξεπαγώνουν τέλεια! 

ΦΟΥΡΝΟΙ
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Οι σύγχρονοι φούρνοι μικροκυμάτων της SENCOR παρέχουν 
όχι μόνο ζέσταμα, αλλά μπορούν επίσης να ξεπαγώσουν και να 
ψήσουν στη σχάρα ή στο ταψί. Απλά επιλέξτε ένα από τα πολλά 
προγράμματα στον ψηφιακό πίνακα και ο φούρνος κάνει όλα 
τα υπόλοιπα. Το κυριότερο, τα προγράμματα έχουν απλοποιηθεί 
και ακόμη και χωρίς εγχειρίδιο ξέρετε αυτό που χρειάζεται να 
κάνετε. Οι εξελιγμένοι φούρνοι, σας δίνουν το πλεονέκτημα 
του λεγόμενου μαγειρέματος πολλών φάσεων -για παράδειγμα, 
πρώτα ξεπαγώστε και στη συνέχεια θερμαίνετε, βράστε έντονα 
ή ψήστε αργά. Οι φούρνοι μικροκυμάτων της SENCOR ζεσταίνουν 
γρήγορα τα γεύματα, ενώ ξεροψήνουν την επιφάνεια.

Και σε ποια χαρακτηριστικά πρέπει να εστιάσετε κατά την 
αναζήτηση του νέου σας φούρνου μικροκυμάτων; Πρώτα 
απ’ όλα στην ισχύ, στη σχάρα και στις άλλες λειτουργίες σε 
συνδυασμό με τη χωρητικότητα. Μια μεγάλη οικογένεια σίγουρα 
θα χρησιμοποιήσει φούρνο μικροκυμάτων χωρητικότητας 20lt. 
Το εσωτερικό είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, 
γεγονός που τον καθιστά εύκολο στη συντήρηση, και αυτό είναι 
σαφώς ένα πλεονέκτημα.

ΖΕΣΤΑΜΑ, 
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ  

Ὴ ΨΗΣΙΜΟ ΑΠΛΑ
ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
Πότε αποφασίζετε να αγοράσετε τον πρώτο σας φούρνο μικροκυμάτων; Όταν δεν έχετε χρόνο 
να περιμένετε, αλλά πρέπει να έχετε έτοιμο το φαγητό σας όσο το δυνατόν γρηγορότερα. 
Ευτυχώς, υπάρχουν τόσες πολλές επιλογές σήμερα!

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 
ΦΟΥΡΝΟ 
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
SENCOR
• Υψηλής ποιότητας ασφαλή 

υλικά
• Πολλά προ-ρυθμισμένα 

προγράμματα και λειτουργίες
• Απλός ψηφιακός έλεγχος
• Χαρακτηριστικά ασφαλείας 

όπως κλείδωμα για παιδιά
• Μοντέρνος σχεδιασμός για κάθε 

στιλ κουζίνας
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Έξυπνος και κομψός, αυτός ο 
φούρνος μικροκυμάτων της SENCOR 
προσφέρει 8 προ-ρυθμισμένα 
μενού μαγειρέματος, (ποπ κορν, 
καφέ, φρέσκων λαχανικών, πατατών, 
ξαναζεστάματος, μπέικον και 
θαλασσινών) ή τη δυνατότητα χρήσης 
5 επιπέδων ισχύος μικροκυμάτων.

Είναι πολύ βολικό για όλα τα είδη των 
γευμάτων ή ακόμα και με το μαγείρεμα 
πολλαπλών σταδίων που απαιτούν 
ορισμένες συνταγές. Με χωρητικότητα 20lt 
μπορεί να δεχτεί ακόμα μεγαλύτερα σκεύη 
μαγειρέματος και θέρμανσης. Λειτουργίες 
όπως η προγραμματισμένη έναρξη 
λειτουργίας ή ο χρονοδιακόπτης έως και 95’ 
τον καθιστούν έναν πραγματικά «δυνατό» 
φούρνο, παρά απλή συσκευή θέρμανσης. 
Για καλύτερη ασφάλεια και αποφυγή της 
λειτουργίας από μικρά παιδιά, μπορείτε να 
ρυθμίσετε εύκολα μηχανισμό κλειδώματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς 700W.
• Θέρμανση με μικροκύματα.
• Εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτο 

χάλυβα.
• Σκούρο γκρι σμάλτο εσωτερικά.
• Ψηφιακά χειριστήρια.
• Χωρητικότητα 20lt.
• Προγραμματισμένο μαγείρεμα (8 μενού).
• Μαγείρεμα πολλών σταδίων.
• Αυτόματη απόψυξη.
• Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης.
• Ρολόι.
• Προγραμματισμένη έναρξη.
• Χρονόμετρο 95’.
• 5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων.
• Ηχητικά σήματα.
• Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά.
• Χειρολαβή για το άνοιγμα της πόρτας.

Φούρνος Μικροκυμάτων

SMW 6001DS
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Αυτός ο φούρνος μικροκυμάτων της SENCOR 
προσφέρει 8 προ-ρυθμισμένα μενού 
μαγειρέματος (ποπ κορν, καφέ, φρέσκα 
λαχανικά, πατάτες, ξαναζέσταμα, πίτσα, 
μπέικον, θαλασσινά) ή δυνατότητα ελέγχου 
και λειτουργία ψησίματος.

Με χωρητικότητα 20lt μπορεί χωράει ακόμα και 
μεγαλύτερα σκεύη μαγειρέματος και προθέρμανσης 
και με λειτουργίες όπως καθυστερημένη έναρξη ή 
χρονόμετρο 95’, αναδεικνύεται σε έναν πραγματικά 
σπουδαίο φούρνο και όχι σε μία απλή συσκευή 
ξαναζεστάματος

Αυτός ο ανθεκτικός φούρνος 
μικροκυμάτων SENCOR σε μοντέρνο 
σχεδιασμό από ανοξείδωτο χάλυβα 
υψηλής ποιότητας, προσφέρει 
συνδυασμό θέρμανσης, μαγειρέματος και 
ψησίματος στο γκριλ. Με χωρητικότητας 
17lt μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
μεγαλύτερες πλάκες μέχρι 25cm και να 
επιλέξετε από 5 επίπεδα ισχύος.

Φούρνος Μικροκυμάτων

SMW 5220

Φούρνος Μικροκυμάτων

SMW 4317SS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς μικροκυμάτων 700W.
• Συνδυασμός λειτουργίας μαγειρέματος  

(φούρνος μικροκυμάτων + σχάρα).
• Εξωτερικό περίβλημα από λευκό σμάλτο.
• Εσωτερικό από λευκό σμάλτο.
• Ψηφιακά κουμπιά λειτουργίας.
• Χωρητικότητα 20lt.
• Απόψυξη με βάση το βάρος και το χρόνο.
• Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης.
• Χρονόμετρο 95’.
• 5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων.
• Ισχύς γκριλ 1.000W.
• 2 συνδυαστικές λειτουργίες μαγειρέματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς μικροκυμάτων 700W.
• Συνδυασμός λειτουργίας μαγειρέματος (φούρνος 

μικροκυμάτων + σχάρα).
• Κατασκευή από υψηλής ποιότητας χάλυβα.
• Χωρητικότητα 17lt.
• 5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων.
• Λειτουργία απόψυξης.
• Χρονοδιακόπτης 30’.
• Εύκολος μη αυτόματος έλεγχος.
• Ηχητικό σήμα που δείχνει το τέλος του προγράμματος.
• Χειρολαβή από ανοξείδωτο χάλυβα για το χερούλι της 

πόρτας.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ισχύς μικροκυμάτων 700W, 5 επίπεδα ισχύος 

συμπεριλαμβανομένης της απόψυξης.
• Ανοξείδωτος χάλυβας που ποτέ δεν θα 

σκουριάσει ούτε θα χάσει 
 τον εντυπωσιακό σχεδιασμό του.

• Περιστρεφόμενη πλάκα 245mm, χρονόμετρο 
30’ με ηχητικό σήμα.

• Μεγάλος εσωτερικός χώρος για πλάκες μέχρι 
25cm. 

• Διαχρονικά ανοξείδωτος χάλυβας ή 
επισμάλτωση εσωτερικά μαύρου/ λευκού 
χρώματος.

Αυτός ο φούρνος μικροκυμάτων της SENCOR 
προσφέρει συνδυασμό μαγειρέματος για 
φούρνο μικροκυμάτων, λειτουργία γκριλ και 
4 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων.

Με χωρητικότητα 17lt χωράει σκεύη 
μαγειρέματος και ζεστάματος μεσαίου 
μεγέθους, ενώ διαθέτει καθυστέρηση 
εκκίνησης ή χρονόμετρο 30’.

Το ανοξείδωτο είναι διαχρονικό, 
γι’ αυτό το καλαίσθητο εξωτερικό 
περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα 
αυτού του φούρνου μικροκυμάτων 
SENCOR θα σας ευχαριστεί για 
πολλά χρόνια. Ποτέ δεν σκουριάζει 
και η συντήρησή του είναι εύκολη 
και απλή, χάρη στην ανθεκτική 
εσωτερική επισμάλτωση. Ο 
χειρισμός είναι απλός και βολικός, 
με 2 περιστροφικούς διακόπτες και 
μεγάλη χειρολαβή πόρτας.

Φούρνος Μικροκυμάτων

SMW 4217WH

Φούρνος Μικροκυμάτων

SMW 4317SS

Φούρνος Μικροκυμάτων

SMW 2117SS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς μικροκυμάτων 700W, ισχύς γκριλ 900W.
• Συνδυασμός λειτουργίας μαγειρέματος (φούρνος 

μικροκυμάτων + γκριλ)
• Εξωτερικό περίβλημα επισμαλτωμένο.
• Επισμαλτωμένο εσωτερικά περίβλημα.
• Χωρητικότητας 17lt.
• 4 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων.
• Λειτουργία απόψυξης.
• Χρονοδιακόπτης 30’.
• Εύκολος μη αυτόματος χειρισμός.
• Ηχητικά σήματα.
• Χειρολαβή για το άνοιγμα της πόρτας.
• Διάμετρος περιστρεφόμενης πλάκας 245mm.
• Διαστάσεις (ΠxΥxΔ): 452x262x355mm.
• Βάρος: 11,5kg.

89

ΦΟΥΡΝΟΙ 
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ



 ΜΟΝΤΕΛΟ SES 9020NP SES 9010CH SES 8020NP SES 8010CH SES 7010NP

Χρώμα

Tύπος μηχανής Espresso Αυτόματος Αυτόματος Αυτόματος Αυτόματος Αυτόματος

Ισχύς 1.470W 1.470W 1.470W 1.470W 1.470W

Πίεση αντλίας 19 bar 19 bar 19 bar 19 bar 19 bar

Επίπεδο άλεσης 5 5 5 5 5

Χωρητικότητα δοχείου κόκκων     300g 150g 150g 150g 150g

Όγκος δοχείου νερού 1,1lt 1,1lt 1,1lt 1,1lt 1,1lt

Πρόγραμμα Double shot - - ναι - -

Πίνακας LED ναι ναι ναι ναι ναι

Σύστημα Thermoblock ναι ναι ναι ναι ναι

Προγρ. κουμπιών αφής ναι ναι ναι ναι ναι

Latte/ Cappucino ναι ναι ναι ναι

Σύστημα μικρο-αφρού 
Ενσωματωμένος μύλος αλέσεως ναι ναι ναι ναι ναι

Λειτουργία ζεστού νερού ναι ναι ναι ναι ναι

Λειτουργία προ-βρασμού ναι ναι ναι ναι ναι

Δοχείο γάλακτος 2 1 - - -

Αποσπώμενη μονάδα 
ατμοποίησης ναι ναι ναι ναι ναι

Φωτισμός φλιτζανιού ναι ναι ναι ναι ναι

Πρόγραμμα αφαίρεσης αλάτων / 
καθαρισμού ναι ναι ναι ναι ναι

Πρόγραμμα αφαίρεσης αλάτων 
/ καθαρισμού ναι ναι ναι ναι ναι

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 
ΜΗΧΑΝΕΣ 
ESPRESSO
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 ΜΟΝΤΕΛΟ SES 4050SS SES 4040BK SES 4010SS SES 1710BK

Χρώμα

Tύπος μηχανής Espresso Ημιαυτόματος Ημιαυτόματος Αντλία Αντλία

Ισχύς 1.450W 1.450W 1.050W 1 .140W

Πίεση 20 bar 20 bar 15 bar 15 bar

Οθόνη όχι όχι όχι όχι

Ατμός για ζεστό νερό ναι ναι ναι ναι

Ακροφύσιο όχι όχι ναι ναι

Cappuccino ναι ναι όχι όχι

Θερμαντήρας φλυτζανιού ναι ναι ναι ναι

Χωρ/τητα δοχείου νερού 1,4lt 1,4lt 1,5lt 1,5lt

Χρήση αλεσμένου καφέ ναι ναι ναι ναι

Αυτόματο ξέπλυμα ναι ναι όχι όχι

Σύστημα προβρασμου ναι ναι ναι ναι

Σύστημα προβρασμού ναι ναι ναι ναι

ΜΗΧΑΝΕΣ 
ESPRESSO
ΑΝΤΛΙΑΣ 
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 ΜΟΝΤΕΛΟ SCE 5070BK SCE 5000BK SCE 3700BK SCE 3050SS SCE 2000BK

Χρώμα

Ισχύς 1.000W 900W 700W 1.000W 350W

Χωρητικότητα 1,8lt 2,1lt 0,75lt 1,25lt 0,3lt

Χρονοδιακόπτης ναι ναι ναι όχι όχι

Οθόνη LCD ναι ναι όχι όχι

Αρθρωτό φίλτρο ναι ναι ναι ναι ναι

Υλικό κανάτας γυαλί γυαλί γυαλί γυαλί γυαλί

Δείκτης νερού ναι ναι ναι ναι όχι

Σύστημα κατά του σταξίματος ναι ναι ναι ναι όχι

ΚΑΦΕΤΙΕΡΕΣ 
ΦΙΛΤΡΟΥ
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 ΜΟΝΤΕΛΟ SCG 6050SS SCG 5050BK SCG 3050SS SCG 205X SCG 105X

Χρώμα    

Ισχύς 150W 110W 150W 150W 150W

Σύστημα άλεσης πέτρες άλεσης πέτρες άλεσης λεπίδες λεπίδες λεπίδες

Χωρητικότητα δοχείου 350g 180g 50g 60g 50g

Ρύθμιση επιπέδου άλεσης ναι ναι όχι όχι όχι

ΜΥΛΟΙ ΑΛΕΣΗΣ 
ΚΑΦΕ
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 ΜΟΝΤΕΛΟ SWK 1590SS SWK 1791WH 
SWK 1792BK SWK 1080SS SWK 1890SS SWK 1760BK 

SWK 1761WH

Χρώμα  

Χωρητικότητα 1,5lt 1,7lt 1lt 1,8lt 1,7lt

Ισχύς 1.500W 2.200W 2.200W 2.200W 2.400W

Υλικό Ανοξείδωτος 
Χάλυβας Πλαστικό Γυαλί Ανοξείδωτος 

Χάλυβας
Ανοξείδωτος 

Χάλυβας

Κρυφή σπείρα θέρμανσης ναι ναι ναι ναι ναι

Σημείο στάθμης νερού και στις 
δύο πλευρές - ναι ναι ναι ναι

Οπισθοφωτισμένο σήμα 
στάθμης νερού ναι ναι ναι ναι

Αποσπώμενο φίλτρο ναι - ναι - ναι

 Αποσπώμενο καλάθι τσαγιού ναι - ναι - -

Κουμπί για παρασκευή τσαγιού ναι - ναι - -

Προστασία από υπερθέρμανση 
όταν ενεργοποιείται χωρίς νερό ναι ναι ναι ναι ναι

Αυτόματο σταμάτημα όταν έχει 
αφαιρεθεί από τη βάση ναι ναι ναι ναι

Διακόπτης ON/OFF ναι ναι ναι ναι ναι

Δείκτης ενεργοποίησης ναι ναι ναι ναι ναι

 Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία ναι ναι ναι ναι ναι

Λειτουργία διατήρησης ζεστού ναι ναι ναι ναι ναι

Ασφαλιζόμενο καπάκι ναι ναι ναι ναι ναι

Κουμπί ανοίγματος καπακιού - ναι ναι ναι ναι

Αποθήκευση καλωδίου 
τροφοδοσίας στη βάση ναι ναι ναι ναι ναι

Εργονομική χειρολαβή ναι ναι ναι ναι ναι

Κεντρική σύνδεση 360 ναι ναι ναι ναι ναι

ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
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 ΜΟΝΤΕΛΟ SWK 2550BK SWK 1799SS SWK 177x SWK 1757SS SWK 122x

Χρώμα

Χωρητικότητα 2,5lt 1,7lt 1,7lt 1,7lt 1,2lt

Ισχύς 3.000W 2.200W 2.150W 2.150W 2.150W

Υλικό Ανοξείδωτος 
Χάλυβας

Ανοξείδωτος 
Χάλυβας

Ανοξείδωτος 
Χάλυβας

Ανοξείδωτος 
Χάλυβας

Ανοξείδωτος 
Χάλυβας

Κρυφή σπείρα θέρμανσης ναι ναι ναι ναι ναι

Σημείο στάθμης νερού και στις 
δύο πλευρές 
Οπισθοφωτισμένο σήμα 
στάθμης νερού

Αποσπώμενο φίλτρο ναι ναι ναι ναι ναι

 Αποσπώμενο καλάθι τσαγιού 

Κουμπί για παρασκευή τσαγιού 

Προστασία από υπερθέρμανση 
όταν ενεργοποιείται χωρίς νερό ναι ναι ναι ναι ναι

Αυτόματο σταμάτημα όταν έχει 
αφαιρεθεί από τη βάση ναι ναι ναι ναι ναι

Διακόπτης ON/OFF ναι ναι ναι ναι ναι

Δείκτης ενεργοποίησης

 Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία 

Λειτουργία διατήρησης ζεστού 

Ασφαλιζόμενο καπάκι ναι ναι ναι ναι ναι

Κουμπί ανοίγματος καπακιού ναι ναι ναι ναι ναι

Αποθήκευση καλωδίου 
τροφοδοσίας στη βάση ναι ναι ναι ναι ναι

Εργονομική χειρολαβή ναι ναι ναι ναι ναι

Κεντρική σύνδεση 360 ναι ναι ναι ναι ναι

ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ 
ΧΑΛΥΒΑ
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 ΜΟΝΤΕΛΟ SWK 2080BK SWK 1785BK

Χρώμα

Χωρητικότητα 2,0lt 1,7lt

Ισχύς 2.200W 2.200W

Υλικό γυαλί γυαλί

Κρυφή σπείρα θέρμανσης ναι ναι

Σημείο στάθμης νερού και στις δύο 
πλευρές ναι ναι

Φωτειζόμενος δείκτης στάθμης 
νερού ναι ναι

 Αποσπώμενο φίλτρο για την 
απομάκρυνση καταλοίπων - -

Αφαιρούμενο καλάθι τσαγιού - -

Κουμπιά για Παρασκευή τσαγιού - -

Προστασία από υπερθέρμανση όταν 
ενεργοποιείται χωρίς νερό ναι ναι

Αυτόματη απενεργοποίηση ναι ναι

Διακόπτης ON/OFF ναι ναι

Δείκτης ενεργοποίησης ναι ναι

Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία - -

Λειτουργία διατήρησης ζεστού - -

Αντιολισθιτική προστασία ναι ναι

Ασφαλιζόμενο καπάκι - -

Κουμπί για το άνοιγμα καπακιού ναι ναι

Αποθήκευση καλωδίου 
τροφοδοσίας στη βάση ναι ναι

Εργονομική χειρολαβή ναι ναι

Κεντρική σύνδεση 360 ναι ναι

ΓΥΑΛΙΝΟΙ
ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ
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 ΜΟΝΤΕΛΟ SWK 251x SWK 181x SWK 174X SWK 1800WH SWK 150x

Χρώμα  

Χωρητικότητα 2,5lt 1,8lt 1,7lt 1,8lt 1,5lt

Ισχύς 2.200W 2.000W 2.200W 2.200W 2.000W

Υλικό πλαστικό πλαστικό πλαστικό πλαστικό πλαστικό

Κρυφή σπείρα θέρμανσης ναι ναι ναι ναι ναι

Σημείο στάθμης νερού και 
στις δύο πλευρές ναι ναι ναι ναι ναι

Φωτειζόμενος δείκτης 
στάθμης νερού - - - - -

Αποσπώμενο φίλτρο για την 
απομάκρυνση καταλοίπων ναι ναι ναι ναι ναι

Αφαιρούμενο καλάθι 
τσαγιού - - - - -

Κουμπιά για παρασκευή 
τσαγιού - - - - -

Προστασία από 
υπερθέρμανση όταν 
ενεργοποιείται χωρίς νερό

ναι ναι ναι ναι ναι

Αυτόματη απενεργοποίηση ναι ναι ναι ναι ναι

Διακόπτης ON/OFF ναι ναι ναι ναι ναι

Δείκτης ενεργοποίησης ναι ναι ναι ναι ναι

Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία - - - - -

Λειτουργία διατήρησης 
ζεστού - - - - -

Αντιολισθιτική προστασία ναι ναι ναι ναι ναι

Ασφαλιζόμενο καπάκι ναι ναι ναι ναι ναι

Κουμπί για το άνοιγμα 
καπακιού ναι ναι ναι ναι ναι

Αποθήκευση καλωδίου 
τροφοδοσίας στη βάση ναι ναι ναι ναι ναι

Εργονομική χειρολαβή ναι ναι ναι ναι ναι

Κεντρική σύνδεση 360 ναι ναι ναι ναι ναι

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 
ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ
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 ΜΟΝΤΕΛΟ SPR 4000 SPR 3900SS SPR 3600WH

Χρώμα

Ισχύς 220~240V, 900W 220~240V, 1.100W 220~240V, 1.000W

Μήκος καλωδίου 1m 1m 1m

Βάρος 6,7kg 6kg 5,8kg

Λίστα εξαρτ. 
σκεύος ρυζιού, κουτάλα 

σούπας, κύπελλο μέτρησης, 
συλλέκτης νερού

σκεύος ρυζιού, κουτάλα 
σούπας, κύπελλο μέτρησης, 

συλλέκτης νερού

σκεύος ρυζιού, κουτάλα 
σούπας, κύπελλο μέτρησης, 

συλλέκτης νερού

Χωρητικότητα 5,5lt 5,5lt 5,5lt

Υλικό αλουμίνιο αλουμίνιο αλουμίνιο

Επίχριση μέσα και έξω μέσα και έξω μέσα και έξω

Πάχος υλικού (mm) 2,5mm 1,7mm 1,7mm

Χειρολαβή στο μπολ ναι όχι όχι

Χειρολαβές στο σώμα ναι ναι ναι

Πλενόμενο σε πλ. πιάτων ναι ναι ναι

Αριθμός προγραμμάτων 15 10 14

Πρόγραμμα αργού μαγειρέματος ναι ναι ναι

Πρόγραμ μαγειρ. ρυζιού ναι ναι ναι

Μαγείρεμα στον ατμό ναι ναι ναι

Μαγείρεμα χωρίς καπάκι ναι (Fry) ναι (Fry) ναι (Fry)

Αυτόματο σταμάτημα ναι ναι ναι

Αυτόματη διατήρηση ζεστού ναι ναι ναι

Προ-ρυθμισμένη έναρξη ναι ναι ναι

ΧΥΤΡΕΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
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 ΜΟΝΤΕΛΟ SPR 6100 SPR 5500SS

Χρώμα

Χωρητικότητα 5,5lt 6lt

Ατμομάγειρας ναι όχι

Φριτέζα ναι ναι

Συμβατικό/ Ψηφιακό μη αυτόματο ψηφιακό

Υλικό σκεύους αλουμίνιο με επένδ. τεφλόν αλουμίνιο

Αριθμός προγραμμάτων
αργό μαγείρεμα, κλείσιμο με 

απάκι, ανοικτό, αυτόματο 
ζέσταμα

9

 ΜΟΝΤΕΛΟ SRM 3150SS SRM 189x SRM 2800SS SRM 1550SS SRM 1000SS

Χρώμα

Ισχύς 700W 700W 1.000W 500W 400W

Χωρητικότητα 1,5lt 1,8lt 2,8lt 1,5lt 1,0lt

Επιφανειακό υλικό ανοξ. χάλυβας ανοξ. χάλυβας ανοξ. χάλυβας ανοξ. χάλυβας ανοξ. χάλυβας

Υλικό σκεύους αλουμίνιο αλουμίνιο αλουμίνιο αλουμίνιο αλουμίνιο

Υλικό καπακιού πλαστικό γυαλί γυαλί γυαλί γυαλί

Τύπος καπακιού αρθρωτό αρθρωτό αρθρωτό αρθρωτό αρθρωτό

Τύπος ελέγχου ψηφιακός μη αυτόματο μη αυτόματο μη αυτόματο μη αυτόματο

Διατήρηση ζεστού 6 ώρες 6 ώρες 6 ώρες 6 ώρες 6 ώρες

AutoOFF ναι ναι ναι ναι ναι

Συλλέκτης ρυζόνερου ναι ναι - - -

Ατμομάγειρας ναι ναι - - -

Αποσπώμενο σκεύος ναι ναι ναι ναι ναι

Λαβές για το σκεύος ναι ναι - - -

Τριπλή ασφάλεια ναι ναι ναι ναι ναι

Δείκτης φωτός ναι ναι ναι ναι ναι

ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ 
ΥΓΙΕΙΝΟΥ 
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

ΡΥΖΟΜΑΓΕΙΡΕΣ
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 ΜΟΝΤΕΛΟ SFR 5400WH SFR 5320WH SFR 3220WH

Χρώμα

Ισχύς 1.800W 1.400W 1.500W

Θερμοκρασία 60-2.000̊C 60-2.000̊C 80-2.000̊C 

Διαθέσιμα προγράμματα 12 6 όχι

Οθόνη LED ναι ναι όχι

Τηγάνισμα χωρίς λάδι ναι ναι ναι

Χωρητικότητα δοχείου 11lt 3lt 2,6lt

Χρονοδιακόπτης 60' 60' 30'

Κλείδωμα ασφαλείας ναι ναι ναι

Αυτόματα σταμάτημα ναι ναι ναι

Ταχεία θέρμανση σε 3' ναι ναι ναι

Σύστημα κρύου στην αφή ναι ναι ναι

Αισθητήρας ελέγχου αφής ναι ναι όχι

ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΑΕΡΟΣ
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 ΜΟΝΤΕΛΟ STS 605x STS 5070SS STS 2651SS 
STS2652RD

STS 3051WH 
STS 3050BK

Χρώμα   

Ισχύς 1.000W 1.600W 850W 1.000W

Υλικό μεταλλικό μεταλλικό μεταλλικό πλαστικό

Αριθμός εσοχών φρυγανίσματος 2 4 2 2

Αριθμός ρυθμίσεων ταχύτητας 9 9 7 7

Αυτοκεντράρισμα ναι ναι ναι ναι

Λειτουργία ανύψωσης ναι ναι ναι ναι

Προσαρμογέας για φρυγάνισμα ναι ναι ναι ναι

Κουμπί σταματήματος ναι ναι ναι ναι

Κουμπί αναθέρμανσης ναι ναι ναι ναι

Κουμπί για απόψυξη ψωμιού ναι ναι ναι ναι

Χώρος αποθήκευσης καλωδίου ναι ναι ναι ναι

Μήκος καλωδίου 100cm 100cm 100cm 80cm

Συρτάρι για ψίχουλα one touch one touch ναι ναι

ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΕΣ
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 ΜΟΝΤΕΛΟ SCP 5404GY SCP 5303GY SCP 4202GY SCP 3201GY

Χρώμα

Ισχύς 2.900W 2.900W 2.900W 1 .800W

Αριθμός πλακών 2 2 2 1

Διάμετρος πλακών 145/ 167mm 145/ 167mm 145/ 167mm 167mm

Ρύθμιση θερμοκρασίας ναι ναι ναι ναι

Έλεγχος θερμοκρασίας 60 - 240°C 60 - 240°C 60 - 240°C 60 - 240°C

Εύρος επιπέδων θέρμανσης 200 – 1.300W / 200 - 1.300W / 200 – 1.300W / 200 – 1.800W

200 - 1.600W 200 - 1.600W 200 - 1.600W -

Χρονοδιακόπτης 1’ – 180’ 1’ – 180’ 1’ – 180’ 1’ – 180’

Οθόνη LCD ναι ναι ναι ναι

Προστασία υπερθέρμανση ναι ναι ναι ναι

Αυτόματο σταμάτημα ναι ναι ναι ναι

Αντιολισθητικά πέλματα ναι ναι ναι ναι

Μήκος καλωδίου 1,4m 1,4m 1,4m 1,4m

ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΕΣΤΙΕΣ

 ΜΟΝΤΕΛΟ SBG 6650BK SBG 6030SS SBG 5030BK SBG 3701SL SBG 106BK

Χρώμα  

Ισχύς 2.000W 2.100W 2.000W 1.750W 2.300W

Έλεγχος θερμοκρασίας αυτόματος αυτόματος αυτόματος αυτόματος αυτόματος

Πλάκα ψησίματος λεία / αυλακωτή αυλακωτή λεία / αυλακωτή αυλακωτή λεία / αυλακωτή

Συστημα ψησίματος κλειστό / ανοικτό κλειστό / ανοικτό κλειστό / ανοικτό κλειστό / ανοικτό ανοικτό

Ψήσιμο χωρίς λάδι ναι ναι ναι ναι ναι

Πλάκες με ενσωματωμένη 
σπείρα ναι ναι ναι ναι ναι

Αντικολλητικές πλάκες ναι ναι ναι ναι ναι

Πλάκες πλενόμενες στο 
πλυντήριο πιάτων ναι ναι ναι - -

3 θέσεις λειτουργίας ναι ναι ναι - -

Συρτάρι συλλογής σταξιμάτων ναι ναι ναι ναι ναι

θερμοστάτης ναι ναι ναι ναι ναι

Χρονοδιακόπτης ναι - ναι ναι -

Αντιολησθητική βάση ναι ναι ναι ναι ναι

ΨΗΣΤΙΕΡΕΣ
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 ΜΟΝΤΕΛΟ SSM 8700 SSM 940X SSM 9300 SSM430X SSM 422X

Χρώμα     

Σχήμα σάντουιτς τριγωνικό τριγωνικό τριγωνικό τριγωνικό τετράγωνο

Θερμοστάτης όχι όχι όχι όχι όχι

Εξάρτημα για βάφλες όχι ναι ναι όχι όχι

Δείκτης κατάστασης ναι ναι ναι ναι ναι

Αριθμός σάντουιτς 8 4 4 4 2

Αντιολισθητικά πέλματα ναι ναι ναι ναι ναι

Θερμική ασφάλεια ναι ναι ναι ναι ναι

Δείκτης ετοιμότητας ναι ναι ναι ναι ναι

Αυτόματος έλεγχος 
θερμοκρασίας ναι ναι ναι ναι ναι

Αυτόματος έλεγχος 
θερμοκρασίας ναι ναι ναι ναι ναι

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΕΣ

 ΜΟΝΤΕΛΟ SMW 6001 SMW 5220 SMW 4317SS SMW 4217WH SMW 2117SS

Χρώμα

Τύπος Μικροκυμμάτων βασικός με γκριλ με γκριλ με γκριλ βασικός

Ισχύς μικροκυμμάτων 700W 700W 700W 700W 700W

Ισχύς ψησίματος - 1.000W 900W 900W -

Χωρητικότητα 20lt 20lt 17lt 17lt 17lt

Επιλογές εγκατάστασης αυτόνομος αυτόνομος αυτόνομος αυτόνομος αυτόνομος

Αερόθερμο όχι όχι όχι όχι όχι

Έλεγχος ηλεκτρονικός μηχανικός μηχανικός μηχανικός μηχανικός

Οθόνη ναι ναι όχι όχι όχι

Εσωτερική επιφάνεια λακαρισμένη λακαρισμένη λακαρισμένη λακαρισμένη λακαρισμένη

Ενσωματωμένες επιλογές όχι όχι όχι όχι όχι

ΦΟΥΡΝΟΙ 
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
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