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ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ
 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ESPRESSO
 ΜΗΧΑΝΕΣ ESPRESSO ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ
 ΚΑΦΕΤΙΕΡΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ
 ΜΥΛΟΙ ΚΑΦΕ
 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΑΦΡΟΓΑΛΑ
ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΧΥΤΡΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΓΑΣΤΡΕΣ
 ΜΑΓΕΙΡΕΣ ΡΥΖΙΟΥ
 ΑΕΡΟΦΡΙΤΕΖΕΣ VITA
 ΦΡΙΤΕΖΕΣ
 ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
 ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΕΣ
 ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
 ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΨΗΣΤΙΕΡΕΣ
 ΓΚΡΙΛΙΕΡΕΣ
 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΕΣ
ΦΟΥΡΝΟΙ
 ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
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SENCOR  
ΚΑΘΕ ΩΡΑ, ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΓΙΑ ΟΛΟ ΣΑΣ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ
Η μαγειρική και το κάθε γεύμα είναι πολύ ιδιαίτερα από 
πολλές απόψεις και το μαγείρεμα είναι ένα από τα πιο 
παλιά καθήκοντα του νοικοκυριού. Το πρωινό και το 
δείπνο κάθε εργάσιμης ημέρας αποτελούν μία ιδανική 
περίσταση να μαζευτεί όλη η οικογένεια, 
ενώ το σπιτικό γεύμα το Σαββατοκύριακο 
προσφέρει θαυμάσια ευκαιρία να 
βρεθούν όλοι μαζί οικογένεια και φίλοι.

Η μαγειρική αποτελούσε επίσης την κινητήρια δύναμη για την 
γέννηση του παγκόσμιου εμπορίου (με τα μπαχαρικά). Τον 
περασμένο αιώνα ζήσαμε μίας τεχνολογική επανάσταση με την 
άφιξη των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών. Μας εξοικονομούν 
χρόνο και μας επιτρέπουν να ετοιμάζουμε τα γεύματά
μας εύκολα στο σπίτι. 

Πρόσφατα, νέες τάσεις μαγειρικής και διατροφής έχουν γίνει 
δημοφιλείς – μαγειρική για χορτοφάγους και vegan, slow food και 
μοριακή κουζίνα, καθώς και επιστροφή σε παραδοσιακές παλιές 
συνταγές ή μαγειρική fusion. Στη SENCOR θέλουμε να γίνουμε 
κομμάτι όλων αυτών! Σχεδιάζουμε και προσφέρουμε σύγχρονες 
κομψές συσκευές κουζίνας, οι οποίες είναι πρακτικές, 
αξιόπιστες, ασφαλείς και χρηστικές, ενώ ταυτόχρονα 
ικανοποιούν τις πλέον απαιτητικές προσδοκίες.
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SENCOR ΑΠΟ
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΕΩΣ ΤΟ 
ΔΕΙΠΝΟ
Το τέλειο πρωινό; 
Ξεκινήστε τη μέρα σας με φρέσκο καφέ ή τσάι φτιαγμένα από μία 
καφετιέρα φίλτρου, μηχανή εσπρέσσο ή βραστήρα SENCOR. ΟΙ σύγχρονες 
επαγωγικές εστίες και οι φρυγανιέρες της SENCOR αποτελούν ιδανικές 
επιλογές για να ξεκινήσετε τη μέρα σας με ένα ξεστό πρωινό, π.χ. με 
τηγανίτες και κρέπες, ζεστή βρώμη, βραστά αυγά ή ομελέτα και φρυγανιές. 
Για ένα σνακ στη διάρκεια του πρωινού,  ένα  smoothie φρούτων ή 
λαχανικών, χρησιμοποιήστε ένα ισχυρό ραβδομπλέντερ της SENCOR.
 Ένα γρήγορο και εύκολο καθημερινό γεύμα  
SΟι μάγειρες ρυζιού SENCOR είναι εφοδιασμένοι με ειδικό δοχείο ατμού 

για ολοκληρωμένο μαγείρεμα στον ατμό ψαριών ή λαχανικών, αλλά 
και ντάμπλινγκ κρέατος και  ρύζι στον ατμό μαγειρεμένα μαζί. Ένα 
γρήγορο stir-fry μαγειρεύεται καλύτερα σε μία επαγωγική εστία, ενώ 

το ψητό κρέας και τα λαχανικά μπορούν να γίνουν λαχταριστά σε ένα 
από τα σύγχρονα γκριλ επαφής ή επιτραπέζια γκριλ SENCOR. Ωστόσο, 
εάν πραγματικά δεν προφταίνετε, ένας φούρνος μικροκυμάτων SENCOR 
θα ζεστάνει το κάθε γεύμα σε δευτερόλεπτα. Διαβάστε τις συμβουλές 
μαγειρέματος σε μικροκύματα της  SENCOR. 
 Ένα καθημερινό δείπνο για τον καθένα  
Με έναν  ηλεκτρικό φούρνο SENCOR, είναι εύκολο να ψήσετε μία κολοκύθα 
για να κάνετε τον τέλειο πουρέ κολοκύθας ή μία κρεμώδη λαχταριστή 
κολοκυθό-σουπα ή ακόμη να ψήσετε ζυμαρικά, μουσακά και πίτες. 
Χρησιμοποιήστε το ενσωματωμένο εξάρτημα σούβλας για ένα τέλειο ψητό 
κοτόπουλο. Οι επαγωγι-κές εστίες πάλι είναι ιδανικές για να κάνετε πιάτα 
stir-fry ή για να ετοιμάσετε μία πλούσια σάλτσα, τσίλι ή κασουλέ. 

Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα  
και ιδέες με ποιό τρόπο οι 
συσκευές κουζίνας SENCOR 
μπορούν να  κάνουν τη ζωή 
σας ευκολότερη, πιο νόστιμη 
και απολαυστική. Ξεφυλλίστε 
τις υπόλοιπες 104 σελίδες και 
ανακαλύψτε πολλά υπέροχα 
προϊόντα, καθώς και συμβουλές, 
προτάσεις και συνταγές της 
SENCOR. 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 
SENCOR  
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Η SENCOR λατρεύει την καινοτομία! Τα νέα υλικά και η συνεχής 
βελτίωση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε κάθε βήμα στην 
παραγωγή και ανάπτυξη στην εταιρία μας. Οι ειδικοί μας σχεδιάζουν 
τα προϊόντα δίνοντας προσοχή σε κάθε κατασκευαστική λεπτομέρεια 
με σκοπό να πληρούν τα αυστηρότερα ευρωπαϊκά πρότυπα.

ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Ως ηγέτης στην αγορά οικιακών συσκευών, η SENCOR ακολουθεί 
τις τελευταίες τάσεις της τεχνολογίας. Η SENCOR εφαρμόζει τις 
πλέον σύγχρονες καινοτομίες, διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα, 
χρησιμοποιεί μόνον ασφαλή υλικά και προσφέρει εμπνευσμένο 
σχεδιασμό σε οικονομικές τιμές σε εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλο 
τον κόσμο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΥΛΙΚΑ
Οι συσκευές σχεδιάζονται και 
κατασκευάζονται με χρήση 
προηγμένης τεχνολογίας και 
ασφαλών, οικολογικών υλικών.

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ
Για την επεξεργασία φρέσκων 
τροφίμων, η SENCOR 
χρησιμοποιεί συχνά επίστρωση 
τιτανίου για τη διατήρηση 
των βιταμινών, των θρεπτικών 
ουσιών και των ενζύμων, το οποίο 
αποτρέπει παράλληλα την πιθανή 
οξείδωση και την ανάπτυξη 
μικροβίων. 
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
Για όλο και περισσότερους ανθρώπους η μαγειρική έχει γίνει χόμπι, διασκέδαση και μια 
ευκαιρία να περάσουν χρόνο με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Η SENCOR απολαμβάνει 
να συμμετέχει ενεργά σε αυτό το φαινόμενο, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη σειρά 
συσκευών. 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Οι συσκευές της SENCOR πληρούν αυστηρά 
ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας για την κατασκευή και 
την αντοχή τους και υποβάλλονται σε προσεκτικές 
δοκιμές. Για τον λόγο αυτό, η SENCOR προσφέρει 
μεγάλες περιόδους εγγύησης. 

TRITAN
Το Tritan, υλικό που αρχικά 
αναπτύχθηκε για χρήση σε 
πυραύλους, χρησιμοποιείται στις 
κανάτες, τις φιάλες και άλλα δοχεία, 
καθώς είναι ασφαλές και πολύ 
ανθεκτικό. 

ΧΩΡΙΣ BPA
Τα πλαστικά μέρη όλων των 
προϊόντων SENCOR είναι  
ασφαλή για την υγεία σας 
και  για το περιβάλλον και δεν 
περιέχουν BPA. 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ
Χρησιμοποιούμε μόνον 
κορυφαίας ποιότητας 
ανοξείδωτο ατσάλι στις 
περισσότερες συσκευές μας. 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΚΑΦΕ
Ο καφές αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο και ένα από τα 
λίγα πράγματα στα οποία μπορεί να συμφωνήσει σχεδόν ο κάθε 
άνθρωπος στον κόσμο.  

Σε όλο τον πλανήτη, οι άνθρωποι πίνουν καφέ όλη τη 
διάρκεια της ημέρας είτε για τα οφέλη του στην υγεία ή ως 
αγαπημένη καθημερινή συνήθεια που έχει γίνει για όλους. Η 
ποικιλία των συνταγών και επιλογών για το καβούρντισμα, 
την παρασκευή και το σερβίρισμα του καφέ αντανακλά την 
ποικιλομορφία των προτιμήσεων των καταναλωτών και των 
πολιτισμικών προτιμήσεων. Όλες οι τεχνικές ξεκινούν με 
σωστά καβουρδισμένο και φρεσκοαλεσμένο καφέ, φρέσκο 
βρασμένο νερό και απόλυτα καθαρά σκεύη. Υπάρχουν πολλοί 
τρόπο παρασκευής καφέ και η SENCOR γνωρίζει πώς να σας 
καθοδηγήσει στην όλη διαδικασία, προσφέροντας μία επιλογή 
μηχανών και συσκευών που θα σας βοηθήσουν. 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΚΑΦΕ
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Δεν χρειάζεται να πάτε σε καφετερία για να απολαύσετε 
ένα φλιτζάνι καλού καφέ καθώς τώρα πλέον μπορείτε 
να τον ετοιμάσετε μόνοι στο σπίτι σας. Οι σύγχρονες 
μηχανές espresso SENCOR είναι πλήρως αυτόματες – ένας 
πίνακας LED με πλήκτρα αφής εξασφαλίζει εύκολη και 
άνετη λειτουργία, ενώ η αντλία πίεσης 19 bar εγγυάται έναν 
εξαιρετικό καφέ. 

Με ένα και μόνο άγγιγμα μπορείτε να δημιουργήσετε έναν αφρώδη latté  ή έναν 
κρεμώδη cappuccino με εξαιρετικά πλούσιο αφρόγαλα. Εάν το επιθυμείτε, 
η μηχανή μπορεί να θυμάται επίσης την επόμενη φορά και το μέγεθος του 
φλιτζανιού σας. Οι σύγχρονες μηχανές espresso SENCOR διατηρούν την 
αγαπημένη σας ποικιλία κόκκων καφέ σε ένα αεροστεγώς κλεισμένο δοχείο, 
ενώ ο μύλος από ανοξείδωτο ατσάλι χρησιμοποιεί 5 επίπεδα άλεσης για 
να καλύψει κάθε σας επιθυμία. Το πατενταρισμένο σύστημα pre-steaming 
δίνει στον καφέ πιο γεμάτη γεύση, ενώ το σύγχρονο σύστημα  θέρμανσης 
Termoblock εξασφαλίζει ιδανική θερμοκρασία ροφήματος. Το ανθεκτικό 
δοχείο Tritan για το γάλα σας αγελάδας ή σόγιας συνδέεται εύκολα στη 
συσκευή, ενώ το αφαιρούμενο δοχείο νερού 1.1 l γεμίζει με μεγάλη ευκολία. 
Επιπλέον, οι έξυπνες αυτόματες μηχανές espresso SENCOR καθαρίζονται 
αυτόματα και διαθέτουν ένα πρόγραμμα αφαλάτωσης. Παρά την εξαιρετική 
τους απόδοση, οι συσκευές αυτές είναι σχετικά συμπαγείς και μπορούν να 
χωρέσουν ακόμη και σε μικρότερες κουζίνες. 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ  
ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΜΗΧΑΝΗ ESPRESSO 
SENCOR

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΕΝΑΝ 
ESPRESSO ΚΑΘΕ  

ΣΤΙΓΜΗ

• Αντλία πίεσης 19 bar για ιδανικά 
αποτελέσματα

• Ο πρώτος καφές σε λιγότερο από 
ένα λεπτό

• Πρακτικός πίνακας LED με πλήκτρα 
αφής για εύκολη χρήση

• Πρακτικές λειτουργίες για καυτό 
νερό, αφαλάτωση και αυτόματο 
αυτοκαθαρισμό

• Αφαιρούμενα μέρη που μπορούν να 
πλυθούν στο πλυντήριο

• Κομψός συμπαγής σχεδιασμός

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 
ΜΗΧΑΝΕΣ ESPRESSO

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ 
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Πλήρως Αυτόματη Μηχανή Espresso/Cappuccino 

SES 9200CH
Καλομάθετε τον εαυτό σας με ένα 
φλιτζάνι εκλεκτού καφέ κάθε στιγμή που 
το ζητάτε. Η αυτόματη μηχανή espresso 
SES 9200CH διαθέτει έναν έγχρωμο 
πίνακα LED και πλήκτρα αφής για εύκολη 
λειτουργία, προσφέροντας υπέροχους 
latté  και κρεμώδεις cappuccino με πλούσιο 
αφρόγαλα με ένα μόνον πάτημα. 

Ρυθμίστε το μέγεθος του φλιτζανιού σας, την 
ένταση του καφέ σας (7 g, 8 g, 10 g) και το επίπεδο 
άλεσης για να ετοιμάσετε το τέλειο φλιτζάνι για 
εσάς. Παρόλο που είναι λεπτή και συμπαγής σε 
μέγεθος (πλάτος μόνον 180 mm), αυτή η αυτόματη 
μηχανή espresso  χρησιμοποιεί μία δυνατή 
αντλία πίεσης 19 bar, με μία χωρητικότητα χοάνης 
150 g και ένα αφαιρούμενο  δοχείο νερού 1.1 
λίτρου για τον τέλειο καφέ σας. Η συσκευή είναι 
γεμάτη από σύγχρονες προηγμένες  τεχνολογίες: 
μία πατενταρισμένη μονάδα ατμού,  σύστημα 
θέρμανσης thermoblock που εξασφαλίζει  ιδανική 
θερμοκρασία νερού και ειδικά προγράμματα 
espresso και lungo με το πάτημα ενός πλήκτρου. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Δυνατή αντλία πίεσης 19 bar
• Έγχρωμος πίνακας με πλήκτρα αφής για 

εύκολη λειτουργία
• Ρυθμιζόμενη ένταση καφέ (7 g, 8 g, 10 g) 

και 5 επίπεδα άλεσης
• Λεπτό και συμπαγές μέγεθος: πλάτος μόνον 

180 mm
• Υπέροχος latté και κρεμώδης cappuccino με 

πλούσιο αφρόγαλα με ένα μόνον πάτημα
• Η πρώτη σταγόνα καφέ σε 42 δευτεόλεπτα
• Χωρητικότητα χοάνης καφέ 150 g, 

χωρητικότητα δοχείου νερού 1.1 λίτρα
• Σύστημα θέρμανσης Thermoblock και 

σύστημα pre-steaming
• Λειτουργία ECO

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΜΕ ΟΘΟΝΗ

ΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ
ΣΤΑΓΟΝΑ

ΧΟΑΝΗ ΚΟΚΚΩΝ
ΚΑΦΕ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Μικρό και συμπαγές μέγεθος: πλάτος μόλις 180 mm
• Πρώτη σταγόνα καφέ σε μόλις 42 δευτερόλεπτα
• Χωρητικότητα χοάνης καφέ 150 g και δοχείου  

νερού 1.1 l
• Σύστημα θέρμανσης Thermoblock
• Πρόγραμμα espresso και lungo με ένα άγγιγμα 
• Λειτουργία καυτού νερού για americano ή τσάι

Αυτόματη Μηχανή Espresso

SES 7015CH
Ένα απολαυστικό φλιτζάνι καφέ θα σας δώσει 
τη σωστή δόση ενέργειας για να αρχίσετε 
μία θαυμάσια ημέρα. Και με την SES 7015CH 
θα χρειαστείτε μόλις 42 δευτερόλεπτα για 
την πρώτη σταγόνα του καφέ σας! Ο μύλος 
από ανοξείδωτο ατσάλι χρησιμοποιεί πέντε 
διαφορετικές ρυθμίσεις για να ταιριάξει 
στη γεύση σας, ενώ η αντλία πίεσης 19 bar 
δουλεύει σκληρά για να σας προσφέρει μία 
αξέχαστη εμπειρία καφέ. 

Αυτή η αυτόματη μηχανή espresso διαθέτει επίσης έναν 
πολύ εύχρηστο πίνακα LED και προγράμματα espresso 
lungo με το πάτημα ενός πλήκτρου. Το αφαιρούμενο 
δοχείο νερού 1.1 λίτρου φροντίζει για φρέσκο νερό, ενώ 
το σύστημα θέρμανσης thermoblock διασφαλίζει την 
ιδανική θερμοκρασία. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ 
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ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
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Γίνετε  ένας πραγματικός μπαρίστα απολαμβάνοντας την 
άνεση. του σπιτιού σας. Με τις μηχανές espresso με αντλία της 
SENCOR μπορείτε να ετοιμάσετε τον καφέ σας ακριβώς όπως 
τον θέλετε. Ως σύμμαχο για να το πετύχετε δεν θα έχετε μόνον 
τα επιδέξια χέρια σας, αλλά επιπλέον αντλία πίεσης 20 bar, 
εξαιρετικά γρήγορη προθέρμανση και ένα boiler με σύστημα 
Thermoblock.

Ένα άγγιγμα είναι αρκετό για να τρέξετε να προγράμματα Espresso, Double 
Espresso, Cappuccino, Latté και Αφρόγαλα. Ως κανονικός επαγγελματίας, θα 
εκτιμήσετε την πλάκα θέρμανσης φλιτζανιού ή τον ηλεκτρονικό ρυθμιστή με 
αισθητήρα για μία ακόμη πιο ακριβή θερμοκρασία ροφήματος. Κάτω από το 
φίλτρο από ανοξείδωτο ατσάλι μπορούν να χωρέσουν ένα ή δύο φλιτζάνια 
και όχι απαραίτητα μόνον μικρά μίας γουλιάς, καθώς υπάρχει αρκετός χώρος 
ακόμη και για πολύ μεγάλες κούπες. 

Το αφαιρούμενο δοχείο νερού 1.4 λίτρων διαθέτει δείκτη στάθμης νερού, ενώ 
το διαφανές δοχείο γάλακτος έχει μία αποσπώμενη συσκευή αφρόγαλου για 
εύκολο καθάρισμα. Σε ότι αφορά στο καθάρισμα, η μηχανή espresso με αντλία 
SENCOR διαθέτει μία αυτόματη λειτουργία αυτοκαθα-ρισμού και πρόγραμμα 
αφαλάτωσης, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να ανησυ-χείτε για τίποτα. Απλώς 
απολαύσετε με άνεση τον αγαπημένο σας καφέ. 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ  
ΜΗΧΑΝΗ  
ESPRESSO ΜΕ 
ΑΝΤΛΙΑ SENCOR
• Ισχυρή συσκευή με αντλία πίεσης 

20 bar
• Καινοτόμο σύστημα Thermoblock
• Υψηλής ποιότητας και αντοχής 

υλικά για τέλεια αποτελέσματα
• Πολύ εύκολη και ασφαλής στη 

χρήση
• Πρακτικές λειτουργίες και 

εξαρτήματα  (προθέρμανση 
ακόμη και μεγάλων φλιτζανιών, 
αφαλάτωση, αυτόματος 
αυτοκαθαρισμός)

• Κομψός στιλάτος σχεδιασμός

ΚΑΝΤΕ ΤΟΝ   
ΚΑΦΕ ΑΚΡΙΒΩΣ 

ΟΠΩΣ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ
ΜΗΧΑΝΕΣ ESPRESSO 
ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ 
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Μηχανή  Espresso Με Αντλία 

SES 4900SS
Πάρτε την ετοιμασία ενός αρωματικού φλιτζανιού 
καφέ στα χέρια σας! Με τη μηχανή espresso με 
αντλία SES 4900SS, θα έχετε τον τέλειο καφέ κάθε 
στιγμή. Το σύστημα θέρμανσης με  boiler παρέχει 
θερμοκρασία νερού ακριβείας, ενώ η λειτουργία 
pre-brew αντιμετωπίζει τον αλεσμένο καφέ σας με 
το σωστό τρόπο. Το περιστρεφόμενο ακροφύσιο 
ατμού ετοιμάζει αφρόγαλα για τον cappuccino σας  
ή καυτό νερό για το τσάι ή έναν americano. 

Το φίλτρο από ανοξείδωτο ατσάλι που διαθέτει χωρά  καφέ 
για 1 ή 2 φλιτζάνια, τα οποία μπορείτε να προθερμάνετε 
στην επάνω πλάκα προθέρμανσης φλιτζανιών. Αυτή η 
μηχανή espresso θα γίνει πολύ δημοφιλής σε άτομα που 
χρησιμοποιούν μεγάλες κούπες καφέ, καθώς δέχεται extra-
large φλιτζάνια. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Δυνατή αντλία πίεσης 20 bar
• Πατενταρισμένο ρυθμιζόμενο ακροφύσιο 

ατμού (καυτό γάλα, αφρόγαλα)
• Πολυτελής κομψός σχεδιασμός  σώματος
• Σύστημα θέρμανσης Thermoblock
• Φίλτρο από ανοξείδωτο ατσάλι για  

1 ή 2 φλιτζάνια
• Μεταλλική πλάκα θέρμανσης φλιτζανιών

ΧΡΗΣΗ ΜΕΖΟΥΡΑΣ  
ΥΠΟΔΟΧΗ ΦΙΛΤΡΟΥ  

ΔΥΟ ΦΙΛΤΡΑ (ΓΙΑ 1 Η 2 ΦΛΙΤΖΑΝΙΑ) 

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ 
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 

ΑΝΤΛΙΑ 
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Μηχανή Espresso Με Αντλία 

SES 4050SS/SES 4040BK

SES 4050SS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Αντλία 20 bar για τον τέλειο καφέ
• Σύστημα θέρμανσης boiler με Thermoblock
• Εξαιρετικά γρήγορη προθέρμανση
• Σύστημα Pre-brew για εντονότερη γεύση
• Προγράμματα One Touch για Espresso, Double 

Espresso, Cappuccino, Latté και Αφρόγαλα

Χάρη στο προηγμένο σύστημα θέρμανσης, βασισμένο στο 
thermoblock, αυτές οι μηχανές espresso και cappuccino 
με αντλία προθερμαίνονται και είναι έτοιμες για δράση 
πραγματικά γρήγορα. 

Περιλαμβάνουν επιπλέον μία λειτουργία pre-brew, η οποία κάνει 
εντονότερη τη γεύση του espresso, ενώ είναι πολύ εύχρηστες στη 
λειτουργία με επιλογή με ένα άγγιγμα του αγαπημένου σας, βασισμένο 
στο espresso καφέ με ή χωρίς γάλα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να 
επιλέξετε το στυλ και σχέδιο που προτιμάτε. 

SES 4040BK

SES 4050SS SES 4040BK

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ 
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Μηχανή Espresso Με Αντλία 

SES 4010SS
Χάρη στο προηγμένο σύστημα θέρμανσης με 
boiler, αυτή η μηχανή διαθέτει λειτουργία pre-
heat, καθώς και λειτουργία pre- brew which που 
ενισχύει τη γεύση του espresso. Έχει αντλία 15 
bar και περιλαμβάνει τα ακόλουθα εξαρτήματα: 
χρήσιμη βάση φίλτρου, δοσομετρητής και  
2 φίλτρα - για 1 και 2 φλιτζάνια. 

Μηχανή Espresso Με Αντλία 

SES 1710BK
Αυτή η μηχανή καφέ διαθέτει λειτουργία pre-brew,  
η οποία ενισχύει τη γεύση του espresso. Έχει αντλία  
15 bar και περιλαμβάνει τα ακόλουθα εξαρτήματα: 
χρήσιμη βάση φίλτρου, δοσομετρητής και 2 φίλτρα - για 
1 και 2 φλιτζάνια. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Λειτουργία Pre-brew για τέλεια γεύση
• Περιστρεφόμενο ακροφύσιο ατμού για 

γάλα
• Φίλτρο από ανοξείδωτο ατσάλι για 1 και 2 

φλιτζάνια
• Επιλογή ατμού ή καυτού νερού
• Μεταλλική πλάκα θέρμανσης φλιτζανιών
• Αφαιρούμενο δοχείο νερού 1.5 l
• Διακόπτης ON/OFF με φωτεινή ένδειξη και 

ένδειξη όγκου νερού
• Αντιολισθητικά πέλματα για καλή 

σταθερότητα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Λειτουργία Pre-brew για τέλεια γεύση
• Περιστρεφόμενο ακροφύσιο ατμού για γάλα
• Φίλτρο από ανοξείδωτο ατσάλι για 1 και 2 φλιτζάνια
• Επιλογή ατμού ή καυτού νερού
• Μεταλλική πλάκα θέρμανσης φλιτζανιών
• Αφαιρούμενο δοχείο νερού 1.5 l δίσκος συλλογής 

σταγόνων
• Διακόπτης ON/OFF με φωτεινή ένδειξη και ένδειξη 

όγκου νερού
• Αντιολισθητικά πέλματα για καλή σταθερότητα

ΑΝΤΛΙΑ 
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ  
ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ 
ΑΦΡΟΓΑΛΑ SENCOR

Η ετοιμασία έως και 15 φλιτζανιών ταυτόχρονα γίνεται χωρίς πρόβλημα χάρη 
στην κανάτα 1,8 λίτρων. Παρόλα αυτά, δεν χρειάζεται να τα πιείτε αμέσως,  
η αντικολλητική θερμαινόμενη πλάκα  κρατά τον καφέ σε μία ιδανική θερμοκρα-
σία για σερβιρίσματος. Φυσικά, οι καφετιέρες φίλτρου SENCOR μπορούν να 
ετοιμάσουν ακριβώς όσα φλιτζάνια επιθυμείτε με τη βοήθεια μίας πρακτικής 
ένδειξης στάθμης νερού. Η οθόνη LCD σας διευκολύνει στον απροβλημάτιστο 
διαισθητικό χειρισμό της καφετιέρας φίλτρου, ενώ η βαλβίδα διακοπής ροής 
δεν επιτρέπει να χυθεί ούτε σταγόνα καφές αφού αφαιρεθεί η κανάτα. 

Δεν είστε ιδιαίτερος φίλος του καφέ; Κανένα πρόβλημα, οι καφετιέρες 
SENCOR μπορούν να ετοιμάσουν και τσάι χρησιμοποιώντας ένα αφαιρούμενο, 
πλενόμενο μόνιμο φίλτρο ή ένα χάρτινο φίλτρο μέγεθος 4. Έτσι, το μόνον που 
έχετε να κάνετε είναι να αποφασίσετε με τι θα συνοδεύσετε τον καφέ ή το τσάι 
στο πρωινό σας. 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ 
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ 

ΚΑΦΕΤΙΕΡΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ
Απλώς φαντασθείτε ένα τέλειο πρωινό, όπως: ξυπνάτε με το 
άρωμα του φρέσκου καφέ να σας αγκαλιάζει στο κρεβάτι …  
Απλώνετε το χέρι σας και σερβίρεστε στην αγαπημένη σας 
κούπα για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. Μόνον ο καφές φίλτρου 
μπορεί να το κάνει αυτό και οι μηχανές της SENCOR το 
πετυχαίνουν τέλεια.

• Η συσκευή ετοιμάζει έως και  
15 φλιτζάνια καφέ ή τσάι

• Θερμαινόμενη πλάκα για διατήρηση 
θερμοκρασίας

• Βολική οθόνη LCD με προαιρετικά 
χαρακτηριστικά

• Υψηλής ποιότητας και ασφαλή 
υλικά

• Εύκολη στη χρήση και στο 
καθάρισμα

• Σύγχρονος στιλάτος σχεδιασμός

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ 
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Καφετιέρα Φίλτρου 

SCE 7000BK

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ενσωματωμένος μύλος άλεσης (200 g)
• Οθόνη LCD με λειτουργίες
• Ιδανική για ετοιμασία 12 φλιτζανιών καφέ τη φορά
• Γυάλινη κανάτα (1.5 l) με λαβή με θερμομόνωση
• Επιλογή μόνιμου πλενόμενου ή μίας χρήσης χάρτινου φίλτρου
• Αντικολλητική θερμαινόμενη πλάκα που διατηρεί ιδανική θερμοκρασία
• Βαλβίδα διακοπής ροής

Μπορεί να υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνετε καφέ, αλλά αυτή  
η καφετιέρα, εξοπλισμένη με έναν ενσωματωμένο μύλο άλεσης, έχει 
πάντοτε αρκετό φρέσκο έτοιμο καφέ για όλη την οικογένεια ή τους 
συναδέλφους στο γραφείο. Ο μύλος (200 g) και η κανάτα (1.5 l) είναι 
ιδανικά  για να ετοιμάσουν 12 φλιτζάνια καφέ τη φορά.  

Ο κομψός σχεδιασμός συνοδεύεται και από ιδιαίτερα πρακτικά 
χαρακτηριστικά: η οθόνη LCD δείχνει τις λειτουργίες, μπορούν να 
χρησιμοποιηθεί τόσο μόνιμο, όσο και χάρτινο φίλτρο, η γυάλινη κανάτα 
διαθέτει καπάκι που κλείνει και λαβή με θερμομόνωση, η αντικολλητική 
θερμαινόμενη πλάκα διατηρεί ιδανική θερμοκρασία σερβιρίσματος  και  
η βαλβίδα διακοπής ροής δεν επιτρέπει να χυθεί ούτε σταγόνα καφές όταν 
αφαιρεθεί η κανάτα. 

Καφετιέρα Φίλτρου

SCE 5070BK

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• 1000 W ισχύς εισόδου, δοχείο νερού 1,8 λίτρα / 15 φλιτζάνια  

και γυάλινη κανάτα
• Χρήση με αφαιρούμενο,  πλενόμενο, μόνιμο φίλτρο ή με  

μίας χρήσης μεγέθους 4
• Η αντικολλητική θερμαινόμενη πλάκα διατηρεί ιδανική θερμοκρασία
• Βαλβίδα διακοπής ροής που αποτρέπει τα σταξίματα,  

ένδειξη στάθμης νερού
• Επιλογή παρασκευής τσαγιού, προστασία υπερθέρμανσης
• Οθόνη LCD με ρολόι, χρονοδιακόπτη και άλλες λειτουργίες

Μπορεί να υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνετε καφέ, αλλά η παραδοσιακή 
προσέγγιση του αλεσμένου καφέ και του φίλτρου εξακολουθεί να είναι  
ο ευκολότερος και ταχύτερος τρόπος να κάνετε δυνατό καφέ για όλη την 
οικογένεια ή το γραφείο και να τον κρατήσετε ζεστό για μία ακόμη ώρα. 

Αυτή η τέλεια καφετιέρα, που διαθέτει οθόνη LCD με λειτουργίες, μπορεί να ετοιμάσει 
έως και 15 φλιτζάνια καφέ ή και τσάι εάν επιθυμείτε και είναι ιδανική για το σπίτι. 

ΚΑΦΕΤΙΕΡΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

ΦΙΛΤΡΟΥ 
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Καφετιέρα Φίλτρου 

SCE 5000BK
Αυτή η πρακτική, προηγμένη καφετιέρα με γυάλινη κανάτα έχει μία μεγάλη 
θερμομονωμένη λαβή για προστασία από τη ζέστη, έτσι είναι πολύ εύκολη και ασφαλής 
στη χρήση. Με το δοχείο 2,1 λίτρων, μπορείτε να κάνετε έως και 14 φλιτζάνια καφέ 
φίλτρου τη φορά. Υπάρχει επίσης και μία επιλογή παρασκευής τσαγιού, έτσι ώστε να 
μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν και οι λάτρεις του τσαγιού. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς εισόδου 900 W
• Γυάλινη κανάτα (2,1 l) με πρακτικό καπάκι που κλείνει
• Ρύθμιση έντασης αρώματος
• Επιλογή χρήσης χάρτινου φίλτρου μιας χρήσης (μεγέθους 4)
• Αντικολλητική θερμαινόμενη πλάκα που διατηρεί ιδανική θερμοκρασία 

σερβιρίσματος
• Τα σημάδια στάθμης νερού στο δοχείο και την κανάτα δείχνουν τον αριθμό 

φλιτζανιών
• Κύριος διακόπτης με φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
• Αντιολισθητικά πέλματα και προστασία υπερθέρμανσης

Καφετιέρα Φίλτρου 

SCE 3700BK

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• 700 W ισχύς εισόδου, 0,75 λίτρα / 6 φλιτζάνια δοχείο νερού  

και γυάλινη κανάτα
• Αφαιρούμενο, πλενόμενο μόνιμο φίλτρο ή εναλλακτικά  

χάρτινα φίλτρα μίας χρήσης μεγέθους 4
• Αντικολλητική θερμαινόμενη πλάκα που διατηρεί ιδανική θερμοκρασία
• Βαλβίδα διακοπής ροής που αποτρέπει τα σταξίματα, ένδειξη στάθμης νερού
• Επιλογή παρασκευής τσαγιού, προστασία υπερθέρμανσης

Αυτή η όμορφη συμπαγής καφετιέρα έχει μία 
εύχρηστη οθόνη LCD με λειτουργίες, κάνει έως  
6 φλιτζάνια καφέ τη φορά και ταιριάζει τέλεια στην 
οικογενειακή κουζίνα. 

Καφετιέρα Φίλτρου 

SCE 3050SS
Αυτή η κομψή καφετιέρα διαθέτει γυάλινη κανάτα με πρακτικό καπάκι που κλείνει και λαβή 
με θερμομόνωση. Η βαλβίδα διακοπής ροής δεν αφήνει να χυθεί ούτε σταγόνα καφές όταν 
αφαιρεθεί η κανάτα. Η χωρητικότητα του δοχείου είναι 1,25 λίτρα που σας επιτρέπει να 
κάνετε 10-12 φλιτζάνια καφέ τη φορά. Υπάρχει και επιλογή παρασκευής τσαγιού, έτσι ώστε να 
μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν και οι λάτρεις του τσαγιού. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς εισόδου 1000 W
• Γυάλινη κανάτα (1,25 l) με πρακτικό καπάκι που κλείνει
• Αφαιρούμενο μόνιμο πλενόμενο φίλτρο
• Αντικολλητική θερμαινόμενη πλάκα που διατηρεί ιδανική θερμοκρασία σερβιρίσματος
• Τα σημάδια στάθμης νερού στο δοχείο και την κανάτα δείχνουν τον αριθμό φλιτζανιών
• Κύριος διακόπτης με φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
• Αντιολισθητικά πέλματα και προστασία υπερθέρμανσης

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ 
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Καφετιέρα Φίλτρου 

SCE 2000BK

Καφετιέρα Φίλτρου 

SCE 2100BK

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς εισόδου 350 W
• Μπορεί εναλλακτικά να  

χρησιμοποιηθεί ως φορητή  
καφετιέρα για κάμπινγκ

• Δύο φλιτζάνια πορσελάνης δωρεάν
• 2 ακροφύσια (μπορεί να παρασκευάσει 

 καφέ σε 2 φλιτζάνια ταυτόχρονα)
• Δοχείο νερού 0,3 λίτρων
• Εύκολο καθάρισμα χάρη στον  

αφαιρούμενο δίσκο συλλογής σταγόνων
• Κύριος διακόπτης με φωτεινή ένδειξη 

λειτουργίας
• Αντιολισθητικά πέλματα

SCE 2000BK SCE 2001WH

SCE 2100BK SCE 2200RD

Αυτή η σύγχρονη  εξαιρετικά συμπαγής καφετιέρα είναι ιδανική για μικρούς 
χώρους. Περιλαμβάνει 2 φλιτζάνια πορσελάνης ως δώρο. Μπορείτε επίσης να 
χρησιμοποιήσετε την επιλογή παρασκευής τσαγιού. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Εξαιρετικά μικρές διαστάσεις για μικρούς 

χώρους
• Περιλαμβάνονται 2 γυάλινα φλιτζάνια διπλού 

τοιχώματος
• Ιδανική για την παρασκευή 2 φλιτζανιών καφέ τη 

φορά
• Δοχείο νερού 0,3 λίτρων με σημάδια στάθμης νερού
• Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο μόνιμο 

πλενόμενο φίλτρο
• Δυνατότητα παρασκευής τσαγιού
• Κύριος διακόπτης με φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
• Χαρακτηριστικά ασφάλειας: Αντιολισθητικά 

πέλματα και προστασία υπερθέρμανσης
• Ισχύς εισόδου 500 W

Μην παραιτηθείτε  από μία καφετέρια φίλτρου λόγω 
μικρής κουζίνας. Η καφετιέρα φίλτρου SCE 2100BK και SCE 
2101RD έχουν εξαιρετικά συμπαγείς διαστάσεις για να 
χωρούν σε μικρούς χώρους. Είστε έτοιμοι να ετοιμάσετε 
το αγαπημένο σας ρόφημα μόλις ανοίξετε τη συσκευασία: 
περιλαμβάνονται δύο γυάλινα φλιτζάνια διπλού 
τοιχώματος, που προσφέρουν μεγάλη θερμομόνωση και 
διατηρούν τον καφέ ή τσάι σας στη σωστή θερμοκρασία για 
πολύ ώρα. 

ΦΙΛΤΡΟΥ 
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ΦΡΕΣΚΙΑ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ  
ΜΥΛΟ ΑΛΕΣΗΣ ΚΑΦΕ 
SENCOR

ΜΥΛΟΙ  
ΚΑΦΕ
Το άρωμα του καφέ είναι γνωστό ότι χάνεται γρήγορα αφού οι 
κόκκοι αλεστούν, έτσι λοιπόν τίποτα δεν μπορεί να νικήσει τον 
φρεσκοαλεσμένο καφέ. Ο μύλος άλεσης καφέ δεν αποτελεί 
πολυτέλεια, αλλά ουσία για κάθε λάτρη του καφέ.

Οι καλύτεροι ηλεκτρικοί μύλοι άλεσης καφέ SENCOR διαθέτουν ατσάλινες 
επιφάνειες άλεσης, που προσφέρουν γρήγορη και ακριβή άλεση. ΟΙ έως 
και 17 διαφορετικές ρυθμίσεις άλεσης από λεπτό έως χοντρό αλεσμένο 
καφέ εγγυώνται ότι ο καφέ σας θα είναι πάντοτε όπως τον θέλετε. Επιπλέον, 
μπορείτε να επιλέξετε για πόσα φλιτζάνια θέλετε να αλέσετε καφέ και αφού 
κάνει το έργο του θα τεθεί μόνος του εκτός λειτουργίας. Χάρη σε ένα καινοτόμο 
σχεδιασμό με πλανητικό σύστημα μετάδοσης κίνησης, οι μύλοι άλεσης 
SENCOR παράγουν χαμηλά επίπεδα θορύβου στη λειτουργία τους. Το διαφανές 
δοχείο άλεσης χωρά έως 350 g of κόκκων καφέ, μερικοί μύλοι μάλιστα μπορούν 
επιπλέον να επεξεργαστούν ξηρούς καρπούς, βότανα ή και παπαρουνόσπορο. 
Το φωτιζόμενο πλήκτρο λειτουργίας εξασφαλίζει ευχρηστία, ενώ τα 
αντιολισθητικά πέλματα σταθερότητα στην άλεση.

• Συσκευές υψηλής απόδοσης και 
ήσυχης λειτουργίας

• Επιλογή μοντέλων διαφορετικού 
μεγέθους

• Επιλογή έως και 17 διαφορετικών 
ρυθμίσεων ποιότητας άλεσης

• Υψηλής ποιότητας ατσάλινες 
επιφάνειες άλεσης

• Εργονομικός σχεδιασμός με 
πλανητικό σύστημα μετάδοσης 
κίνησης

• Εύκολος στη χρήση και το 
καθάρισμα

• Πρακτικά χαρακτηριστικά 
ασφάλειας

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ 
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Ηλεκτρικός Μύλος Άλεσης Καφέ

SCG 6050SS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς εισόδου 150 W, 15 ρυθμίσεις άλεσης
• Κωνικού σχήματος ατσάλινη κεφαλή άλεσης 

για γρήγορη και ακριβείας άλεση χωρίς 
υπερθέρμανση

• Επιλογέας για αυτόματη άλεση καφέ για 2 έως 
10 φλιτζάνια

• Δοχείο άλεσης για έως και 350 g κόκκους καφέ και 
δοχείο συλλογής έως και 150 g αλεσμένου καφέ

Οι μύλοι άλεσης με επιφάνειες σύνθλιψης ρυθμιζόμενης  
απόστασης αποτελούν τον μόνο κατάλληλο τρόπο άλεσης καφέ, 
καθώς οι κόκκοι συνθλίβονται ανάμεσα στις δύο αυτές επιφάνειες 
λείανσης, που αλέθουν ομοιόμορφα τον καφέ, ενώ συνήθως 
μπορούμε να ρυθμίσουμε πόσο λεπτή ή χοντρή θα είναι η άλεση. 

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι ότι οι κόκκοι δεν θερμαίνονται τόσο 
όσο στους μύλους με λεπίδες, διατηρώντας έτσι περισσότερο άρωμα και 
προστατεύοντας τα πολύτιμα έλαια. Το μοντέλο αυτό διαθέτει ένα μία ειδική 
κωνικού σχήματος ατσάλινη κεφαλή λείανσης που εξασφαλίζει γρήγορη, 
ακριβή άλεση χωρίς υπερθέρμανση του αλεσμένου καφέ. Με 15 ρυθμίσεις 
άλεσης, μπορείτε να αλέσετε τέλεια τον καφέ σας για espresso, φίλτρο ή 
άλλη μέθοδο παρασκευής. Ακόμη και οι λάτρεις του καφέ μπορούν να τον 
χρησιμοποιήσουν.

ΜΥΛΟΙ ΚΑΦΕ 
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Μύλος Καφέ

SCG 3550SS

Δεν υπάρχει πιο φρέσκο άρωμα καφέ από εκείνο του ηλεκτρικού 
μύλου άλεσης καφέ. Έχει δοχείο άλεσης που χωρά 60 g κόκκων 
καφέ, αρκετά για 12 φλιτζάνια καφέ που μπορείτε να απολαύσετε 
με τους φίλους και την οικογένεια. Ρυθμίστε πόσο λεπτό ή χοντρό 
αλεσμένο θέλετε τον καφέ σας και τον αριθμό των φλιτζανιών, 
ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, και η συσκευή θα σας δώσει 
ομοιόμορφα αλεσμένο καφέ χάρη στην ειδική λεπίδα τιτανίου. 
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να αλέσει ξηρούς καρπούς, 
βότανα και μπαχάρια, κάτι που την κάνει πολύτιμη και στην 
κουζίνα σας. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Κατάλληλη για καφέ, ξηρούς καρπούς, βότανα και μπαχαρικά
• Ρύθμιση ποιότητας άλεσης και αριθμού φλιτζανιών
• Δοχείο για έως 60 g κόκκων καφέ (12 φλιτζάνια καφέ)
• Ομοιόμορφα αλεσμένος καφές χάρη στην ειδική λεπίδα τιτανίου
• Αντιολισθητικά πέλματα για εύκολη και σταθερή άλεση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς εισόδου 110 W, 17 ρυθμίσεις άλεσης
• Ρυθμιστής για αυτόματη άλεση καφέ για 2 έως 12 φλιτζάνια
• Δοχείο άλεσης για 180 g κόκκων και δοχείο συλλογής για έως 

100 g αλεσμένου καφέ
• Επίπεδη ατσάλινη κεφαλή άλεσης για γρήγορη και ακριβείας 

άλεση

Αυτό το στιλάτο  μοντέλο της SENCOR σε μαύρο και ασημί είναι 
εξοπλισμένο με μία επίπεδη κεφαλή άλεσης, προσφέρει 17 επίπεδα 
ρυθμίσεων άλεσης και έχει χωρητικότητα έως 180 κόκκων καφέ. 
Υπάρχει επίσης ένας περιστροφικός επιλογέας για την αυτόματη 
ρύθμιση της ποσότητας άλεσης καφέ για 2 έως 12 φλιτζάνια. 

Μύλος Καφέ

SCG 5050BK

SCG 3550BK SCG 3550SS

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ 
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Μύλος Καφέ

SCG 2052WH

Coffee Grinder

SCG 1050WH

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς εισόδου 150 W
• Δοχείο για έως 60 g κόκκων καφέ (12 φλιτζάνια)
• Μεγάλο πλήκτρο ασφαλείας που εξασφαλίζει εύκολη 

λειτουργία
• Μηχανισμός ασφαλείας που αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση 

του μύλου όταν δεν είναι κλειστός
• Αντιολισθητικά πέλματα για εύκολη και σταθερή άλεση
• Αποθήκευση καλωδίου ρεύματος στη βάση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς εισόδου 150 W
• Μεγάλο πλήκτρο ασφαλείας που εξασφαλίζει εύκολη λειτουργία
• Μηχανισμός ασφαλείας που αποτρέπει εκκίνηση  του μύλου όταν δεν είναι 

κλειστός
• Αντιολισθητικά πέλματα για εύκολη και σταθερή άλεση
• Αποθήκευση καλωδίου ρεύματος στη βάση

Μύλος Καφέ

SCG 3050SS
Με αυτόν τον μύλο άλεσης, εξοπλισμένο με δοχείο που χωρά έως και  
50 γραμμάρια κόκκων καφέ, μπορείτε να ετοιμάσετε 10 φλιτζάνια καφέ τη φορά. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνον για κόκκους καφέ, αλλά και για να αλέσετε 
σπόρους, μπαχαρικά, καρύδια και βότανα. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς εισόδου 150 W
• Δοχείο για έως 50 g κόκκων καφέ (10 φλιτζάνια)
• Αντιολισθητικά πέλματα για εύκολη και σταθερή 

άλεση
• Αποθήκευση καλωδίου ρεύματος στη βάση

SCG 2050RD SCG 2051BK SCG 2052WH

Αυτός ο συμπαγής  μύλος άλεσης καφέ είναι 
εξοπλισμένος με δοχείο για έως και 60 γραμμάρια 
κόκκων καφέ, που επαρκεί για να ετοιμάσετε 12 φλιτζάνια 
καφέ τη φορά. Η  σύσταση του αλεσμένου καφέ είναι 
ομοιόμορφη χάρη σ σε μία ειδική λεπίδα κοπής από 
ανοξείδωτο ατσάλι. Μπορείτε επίσης  να αλέσετε 
σπόρους παπαρούνας, μπαχαρικά, καρύδια ή βότανα. 

Αυτός ο συμπαγής  μύλος άλεσης καφέ είναι εξοπλισμένος με 
δοχείο για έως και 50 γραμμάρια κόκκων καφέ, που επαρκεί για να 
ετοιμάσετε 10 φλιτζάνια καφέ τη φορά. . Το πάχος της άλεσης μπορεί 
να ρυθμιστεί με βάση τον χρόνο άλεσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
όχι μόνον για κόκκους καφέ, αλλά και για άλεση καρπών, μπαχαρικών, 
καρυδιών και βοτάνων. 

SCG 1050BK SCG 1050WH

ΜΥΛΟΙ ΚΑΦΕ 
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ΑΠΟΛΥΤΑ ΒΕΛΟΥΔΙΝΗ 
ΥΦΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ  
A SENCOR MILK 
FROTHER 

Θέλετε έναν αφράτο cappuccino, έναν απαλό latte ή προτιμάτε έναν 
δυνατό macchiato; Τότε, δεν μπορείτε να κάνετε χωρίς τη συσκευή 
αφρόγαλου και θέρμανσης γάλακτος SENCOR. Τα τρία επίπεδα 
αυτόματης λειτουργίας με μία συνδυασμένη φωτεινή ένδειξη 
μπορούν να κάνουν αφρόγαλα από κρύο ή ζεστό γάλα ή απλώς να 
ζεστάνουν το γάλα χωρίς να το κάνουν αφρόγαλα. Για το σκοπό 
αυτό χρησιμοποιούνται δύο είδη  εξαρτημάτων, που είναι εύκολο να 
αντικατασταθούν, με τη χρήση ενός συστήματος ανέπαφης μαγνητικής 
προσάρτησης εντός του δοχείου . 

Η συσκευή για αφρόγαλα και θέρμανση γάλακτος SENCOR είναι απλά ιδανική 
για την παρασκευή των περισσότερων ιταλικού στυλ καφέδων. Επιπλέον,  
ο ενσωματωμένος θερμοστάτης εγγυάται ότι η τελική θερμοκρασία θα είναι 
πάντα η ιδανική στους 68° C, όπως ακριβώς πρέπει να είναι ένα βελούδινο 
αφρόγαλα. Προφυλάσσει επίσης το γάλα από την υπερθέρμανση.  
Η αντικολλητική επίστρωση κάνει επίσης τον καθαρισμό πολύ ευκολότερο. 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ 
ΑΦΡΟΓΑΛΑ

• Ποικίλα είπεδα αυτόματης 
λειτουργίας

• Υψηλής ποιότητας κατασκευή και 
αντοκολλητικά υλικά

• Πρακτικά εξαρτήματα με ένα 
σύγχρονο μαγνητικό σύστημα 
ανέπαφης προσάρτησης

• Εύκολη στη χρήση με στοιχεία 
ασφάλειας για υπερθέρμανση

• Θερμοστάτης για ακριβή 
θερμοκρασία

• Στιλάτος σχεδιασμός

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ 
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Συσκευή για Αφρόγαλα 

SMF 4000 BK
Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για 
να παρασκευάσετε latté, cappuccino, 
frappé ή άλλα ροφήματα που περιέχουν 
αφρόγαλα ή ζεστό γάλα. 

Υπάρχουν τρείς πλήρως αυτόματοι τρόποι 
λειτουργίας έτσι ώστε να επιλέξετε ακριβώς 
την ταχύτητα που ταιριάζει στην γεύση σας. 
Με την ελεγχόμενη από θερμοστάτη τελική 
θερμοκρασία των 68°C είναι μία εύκολη στη 
χρήση και ασφαλής συσκευή. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς εισόδου 650 W
• Αντιολισθητική λαβή
• Επαγωγή θερμότητας με πατενταρισμένη τεχνολογία για πιο 

αποδοτική παρασκευή
• Εσωτερική σήμανση μέγιστης στάθμης γάλακτος (150/300 ml)
• Εξωτερικό περίβλημα με θερμομόνωση
• Αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής
• Προστασία από υπερθέρμανση

ΚΑΠΑΚΙ ΑΠΟ TRITAN, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ, ΧΩΡΙΣ BPA, ΕΥΧΡΗΣΤΗ 

ΧΟΑΝΗ

ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

ΔΙΣΚΟΣ ΑΦΡΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ

4-IN-1
ΖΕΣΤΟ, ΚΡΥΟ ΓΑΛΑ, ΑΦΡΟΓΑΛΑ,

ΓΙΑ ΜΩΡΑ 

 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΑΦΡΟΓΑΛΑ 

27



ΣΥΝΤΑΓΗ 

Συσκευή για Αφρόγαλα 

SMF 2020WH
Εάν σας αρέσει να διασκεδάζετε ενώ ετοιμάζετε 
καφέ, τότε αυτή είναι η συσκευή για αφρόγαλα 
που σας ταιριάζει. Με τρεις πλήρως αυτόματους 
τρόπους λειτουργίας, είναι πανεύκολο να βρείτε 
τη σωστή θερμοκρασία για να ετοιμάσετε 
latte, cappuccino, frappe ή άλλα ροφήματα που 
παρασκευάζονται με αφρόγαλα ή ζεστό γάλα. 

Επιπλέον, η ελεγχόμενη από θερμοστάτη τελική 
θερμοκρασία των 68°C την κάνει μία ασφαλή συσκευή.

ΓΙΑ ΚΑΦΕ GINGERBREAD 
Μόλις δοκιμάσετε αυτόν τον θαυμάσιο καφέ, θα γίνει η τακτική σας απόλαυση. Είναι εύκολος 
να γίνει, χρειάζεται 20 λεπτά παρασκευή και 10 για ψήσιμο και θα τον λατρέψουν όλοι  
- η SENCOR σας το εγγυάται! 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς εισόδου 450 W
• Αντιολισθητική λαβή
• Θερμαινόμενη βάση με καλυμμένη θερμαντική σπείρα
• Εσωτερική σήμανση μέγιστης στάθμης γάλακτος 

(100/200 ml).
• Εξωτερικό περίβλημα με θερμομόνωση
• Αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής
• Προστασία από υπερθέρμανση

Συστατικά:

1/2 φλιτζάνι μελάσα, 1/4 κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα, 
1/4 φλιτζάνι
καστανή ζάχαρη, 1 κουταλάκι του γλυκού αλεσμένο τζίντζερ, 3/4
κουταλάκι του γλυκού αλεσμένη κανέλα, 6 φλιτζάνια φρεσκοψημένος
καφές από μηχανή espresso SENCOR, 1 1/2 φλιτζάνι σαντιγί.

Οδηγίες: 
1. Σε ένα μικρό μπολ, αναμείξτε την μελάσα, την καστανή ζάχαρη, 
τη μαγειρική σόδα, το τζίντζερ και την κανέλα εως ότου 
σχηματίσουν ένα καλό μείγμα. Καλύψτε και τοποθετήστε στο 
ψυγείο για τουλάχιστον 10 λεπτά.

2. Προσθέστε περίπου 1/4 φλιτζανιού
καφέ σε κάθε φλιτζάνι, στη συνέχεια
αναμείξτε περίπου ένα κουτάλι της
σούπας από το μείγμα μπαχαρικών
έως ότου διαλυθεί. Γεμίστε τα
φλιτζάνια περίπου έως ένα
δάκτυλο από το χείλος με καφέ.
Προσθέστε και ανακατέψτε την
ποσότητα που επιθυμείτε από ένα 
μείγμα 50/50 από κρέμα γάλακος 
και γάλα και γαρνίρετε με σαντιγί 
και λίγη άχνη γαρίφαλου.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ 

28



 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΑΦΡΟΓΑΛΑ 

2929



Γρήγοροι, αποδοτικοί, εύχρηστοι και αυτόματοι – αυτά είναι 
τα τυπικά πλεονεκτήματα των περισσότερων ηλεκτρικών 
βραστήρων, μία μικροσυσκευή κουζίνας που εμφανίσθηκε 
στην αγορά πριν από περισσότερο από ένα αιώνα. Οι 
ηλεκτρικοί βραστήρες έγιναν δημοφιλείς ιδιαίτερα αφού 
παρουσιάστηκαν στην αγορά τα πρώτα πλήρως αυτόματα 
μοντέλα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. 

Σήμερα, πολλοί προηγμένοι ηλεκτρικοί βραστήρες 
προσφέρουν συχνά περισσότερα από το να φέρνουν το νερό 
σε σημείο βρασμού με το πάτημα ενός κουμπιού. Μπορείτε 
να ρυθμίσετε θερμοκρασία χαμηλότερη από του βρασμού, 
ενώ μερικά μοντέλα μπορούν ακόμη και να τη διατηρήσουν. 
Υπάρχουν επίσης ακόμη και ειδικοί τύποι βραστήρων για 
την παρασκευή του τέλειου τσαγιού. Η SENCOR προσφέρει 
μία μεγάλη γκάμα  ηλεκτρικών βραστήρων, από μεγάλα 
μοντέλα 2,5 λίτρων και μοντέλα με προηγμένες λειτουργίες, 
όπως ένδειξη λειτουργίας με έγχρωμη φωτεινή λυχνία, 
με μεταβλητή θερμοκρασία και δυνατότητα διατήρησης 
αυτής, έως μικρά μοντέλα 1 λίτρου με ένα κουμπί. Όλοι οι 
βραστήρες SENCOR είναι κορυφαίας ποιότητας,  
με ασφαλή υλικά όπως πλαστικά χωρίς BPA, βιοπυριτικό 
γυαλί ανθεκτικό στη θερμότητα ή γερμανικό γυαλί  
SCHOTT GLASS και υψηλής ποιότητας  
ανοξείδωτο ατσάλι (SUS 304). 

ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ 
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ  
ΒΡΑΣΤΗΡΑ SENCOR 
• Δυνατές συσκευές, με εξοικονόμηση 

ενέργειας
• Πτυσσόμενο καπάκι 

από ανοξείδωτο ατσάλι 
πατενταρισμένου σχεδιασμού

• Ρύθμιση θερμοκρασίας και 
καινοτόμος λειτουργία διατήρησης 
θερμοκρασίας

• Μοντέρνος σχεδιασμός με οθόνη 
πλήκτρων αφής

• Εύκολος χειρισμός με τριπλό 
σύστημα ασφάλειας

• Εύκολα στο καθάρισμα 
αφαιρούμενα εξαρτήματα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ 
Μία συνηθισμένη συσκευή, που δεν μπορεί να λείπει από  
καμία κουζίνα. Είναι γρήγορες, πρακτικές και ζεσταίνουν το 
νερό χωρίς πολλά λόγια. Ωστόσο, οι έξυπνοι βραστήρες 
SENCOR μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα. Σας 
δίνουν την άνεση να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία νερού, να 
παρασκευάσετε όχι μόνον διάφορα είδη τσαγιού, αλλά και το 
γάλα του μωρού, πανεύκολα. Μερικά μοντέλα διατηρούν τη 
θερμοκρασία στα επιθυμητά επίπεδα για έως και δύο ώρες. 

Η θερμοκρασία μπορεί να οριστεί μεταξύ 60° C και 100° C, και μόλις επιτευχθεί 
θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμερα. Το αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο 
κατακρατά τυχόν ακαθαρσίες ή άλατα. Οι λάτρεις του τσαγιού θα εκτιμήσουν 
τον βραστήρα με αφαιρούμενο δοχείο τσαγιού για τσάι ή βότανα. Το τριπλό 
σύστημα ασφάλειας διασφαλίζει ότι ο βραστήρας τίθεται εκτός λειτουργίας 
αυτόματα όταν αφαιρεθεί από τη βάση ή όταν φθάσει το σημείο βρασμού, ενώ 
αποτρέπει την υπερθέρμανση όταν τεθεί από λάθος σε λειτουργία χωρίς νερό. 

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ανάμεσα σε διάφορα ελκυστικά σχέδια και 
υλικά. Η SENCOR προσφέρει βραστήρες από γυαλί, μέταλλο, πλαστικό και 
ακόμη και από πορσελάνη. Και φυσικά σε μία μεγάλη γκάμα χρωμάτων. 

ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ 
ΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΚΕΝΟ  
ΑΕΡΟΣ
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Βραστήρας Διπλού Τοιχώματος

SWK 1591WH

Αυτός ο διπλού τοιχώματος ,  μεταβλητής 
θερμοκρασίας ηλεκτρικός βραστήρας 
ετοιμάζει το σωστό ρόφημα ανά πάσα 
στιγμή. Ο βραστήρας θερμαίνει το νερό 
ακριβώς όπως θέλετε, διαθέτοντας επτά 
διαφορετικές ρυθμίσεις θερμοκρασίας 
νερού (40-50-60-70- 80-90-100 °C). Μόλις 
επιτευχθεί η επιθυμητήθερμοκρασία, 
θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα,ενώ η 
λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας
σας κρατά το νερό ζεστό.

Η τεχνολογία διπλού τοιχώματος χρησιμοποιεί 
μόνωση κενού για να εξαλείψει την ακτινοβολία 
θερμότητας από το εσωτερικό, κρατώντας το 
νερό ζεστό για περισσότερη ώρα, διατηρώντας 
παράλληλα το εξωτερικό περίβλημα δροσερό. Το 
εσωτερικό, το καπάκι βραστήρα, το στόμιο και το 
φίλτρο είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο 
ατσάλι SUS304, ενώ ο σχεδιασμός του βραστήρα 
εξασφαλίζει ότι κανένα ελεύθερο από BPA 
πλαστικό τμήμα δεν έρχεται σε επαφή με το νερό. 
Με ανοικτό καπάκι, ο καθαρισμός του βραστήρα 
είναι πολύ άνετος.Η χωρητικότητα 1,5 λίτρου είναι 
επαρκής για να προσφέρει σε όλη την οικογένεια 
ένα ωραίο φλιτζάνι από το αγαπημένο τους  
ζεστό ρόφημα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Τεχνολογία διπλού τοιχώματος με 

περίβλημα  cool touch
• Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού  

(40-50- 60-70-80-90-100 °C)
• Ισχύς εισόδου 2150 W
• Ηχητικό σήμα “Επίτευξη επιλεγμένης 

θερμοκρασίας” και λειτουργία “keep warm”
• Κορυφαίας ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι 

SUS304
• Κεντρικός σύνδεσμος 360° STRIX

ΔΙΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ 

SWK 1592BK SWK 1591WH

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΚΕΝΟ  
ΑΕΡΟΣ
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Βραστήρας Μεταβλητής Θερμότητας

SWK 7706GD

Κάθε ζεστό ρόφημα χρειάζεται ακριβή θερμοκρασία νερού έτσι ώστε 
να είναι τέλειο και αυτός ο μεταβλητής θερμοκρασίας βραστήρας, 
αυτό ακριβώς κάνει. Η επιθυμητή θερμοκρασία (60-70-80-90-100 °C) 
μπορεί να ρυθμιστεί με άνεση στην οθόνη ελέγχου. Η  γενναιόδωρη 
χωρητικότητα των 1,7 l που θερμαίνεται από μία μεγάλη  ισχύ 
εισόδου 2.200 W παρέχει επαρκές ζεστό νερό για όλη την οικογένεια 
ακόμη και στις φορτωμένες πρωινές ώες. 

Ο έξυπνος σχεδιασμός συνοδεύεται από πρακτικά χαρακτηριστικά: 
 η λειτουργία „keep-warm“ διατηρεί την επιθυμητή σας θερμοκρασία και το 
φίλτρο ακαθαρσιών και αλάτων μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί και να πλυθεί, 
ενώ ο κεντρικός σύνδεσμος 360° STRIX εξασφαλίζει απροβλημάτιστη χρήση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Χωρητικότητα 1,7 L με ισχύ εισόδου 2 200 W
• Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού (60-70-80-90-100 °C)
• Keep-warm function
• Αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο ακαθαρσιών και 

αλάτων
• Σήμανση στάθμης νερού και φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
• Κορυφαίας ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι SUS304
• Τριπλό σύστημα ασφάλειας

SWK 7706GD SWK 7707CH SWK 7708BK

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Χωρητικότητα 1,7 l με ισχύ εισόδου 2 200 W
• Ειδικό καπάκι για εύκολο γέμισμα
• Δύο κουμπιά για εύκολο χειρισμό (on/off και επιλογή 

θερμοκρασίας)
• Διατηρεί τη θερμοκρασία για 30 λεπτά
• Πέντε επιλογές θερμοκρασίας (50-70-80-90-100 °C)
• Ηχητικό σήμα για επίτευξη θερμοκρασίας

Βραστήρας Μεταβλητής Θερμότητας

SWK 1795SS
Αυτός ο κομψός ηλεκτρικός βραστήρας ετοιμάζει τα ζεστά ροφήματά 
σας γρήγορα και με μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στην ισχύ 
εισόδου των 2200 W. Με την γενναιόδωρη χωρητικότητα των 1,7 λίτρων, 
μπορεί να  χειριστεί πολλά φλιτζάνια με μιάς για μεγάλες οικογένειες ή 
τους  επισκέπτες. 

Η θέρμανση νερού στους 100, 90, 80, 70 και 50 °C με το πάτημα ενός κουμπιού 
είναι εύκολη αλλά και ιδανική για όλα τα είδη ζεστών ροφημάτων. Αφού έχει 
φτάσει την επιθυμητή θερμοκρασία, το νερό σας θα τη διατηρήσει για 30 ακόμη 
λεπτά. Επιπλέον, κάθε επίπεδο θερμοκρασίας έχει ξεχωριστό χρώμα LED, έτσι 
ώστε να μπορείτε να δείτε με ευκολία πόσο ζεστό είναι το νερό από την άλλη 
άκρη του χώρου. Η μέγιστη ασφάλεια είναι αδιαπραγμάτευτη, έτσι ο βραστήρας 
διαθέτει αξιόπιστη τριπλή προστασία ασφάλειας: υπάρχει προστασία από 
υπερθέρμανση, αυτόματη απενεργο-ποίηση μόλις αφαιρεθεί από την βάση και 
όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία θέρμανσης. 
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 ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Χωρητικότητα 1,5 l, ισχύς εισόδου 1500 W
• Πολύ εύκολη λειτουργία με δύο κουμπιά – on/

off και επιλογή θερμοκρασίας
• Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας με 

επιλογή θερμοκρασίας μεταξύ 70-100°C
• Ηχητικό σήμα On/Off
• Αποθήκευση καλωδίου ρεύματος περιστροφή 

βάση, διπλής  όψης  ένδειξη στάθμης νερού 
• Αφαιρούμενο σουρωτήρι τσαγιού από 

ανοξείδωτο ατσάλι για τα συστατικά και τα 
βότανα

• Κομψός σχεδιασμός από ανοξείδωτο ατσάλι
• Υψηλής ποιότητας βοριοπυριτικό γυαλί ανθεκτικό 

στη θερμότητα

Βραστήρας Μεταβλητής Θερμότητας 

SWK 1590SS
Αυτός ο στιλάτος βραστήρας, κατασκευασμένος από ανοξείδωτο 
ατσάλι με υψηλής ποιότητας γυαλί, προσφέρει επιλογή μεταβλητής 
θερμοκρασίας από 70 έως 100 βαθμούς Κελσίου. 

Είναι τέλειος για όλα τα είδη ζεστών ροφημάτων ή την μαγειρική, καθώς 
διατηρεί την επιλεγμένη θερμοκρασία για έως και 
120 λεπτά. Υπάρχει επίσης και προστασία έναντι 
υπερθέρμανσης για την περίπτωση που τεθεί σε 
λειτουργία χωρίς νερό, αυτόματη απενεργοποίηση μετά 
την αφαίρεση από τη βάση και αυτόματη απενεργοποίηση 
μόλις φθάσει το σημείο βρασμού, κάτι που τον καθιστά 
πολύ ασφαλή ακόμη και για χρήστες με προβλήματα 
ακοής. 

Ο ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ STRIX 
ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΑΝΤΟΧΗ 

36

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ 



Βραστήρας Μεταβλητής Θερμότητας 

SWK 1080SS
Ένας στιβαρός μικρών διαστάσεων βραστήρας κατασκευασμένος 
από υψηλής ποιότητας βοριοπυριτικό γυαλί και ανοξείδωτο ατσάλι.

Έχει μία πολύ χρήσιμη αφαιρούμενη υποδοχή τσαγιού από ανοξείδωτο 
ατσάλι, ιδανική για τσάι και βότανα ή μπαχαρικά, και πολύ εύκολη στο 
καθάρισμα. Με ένα τριπλό σύστημα ασφάλειας, φωτεινή ένδειξη για 
χρήστες με πρόβλημα ακοής και καπάκι με μηχανισμό κλειδώματος 
ασφαλείας. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς εισόδου 2 200 W
• Χωρητικότητα 1 l
• Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ρύθμιση θερμοκρασίας (60-70-80-90-100°C)
• Τρεις τρόποι λειτουργίας
• Κεντρικός σύνδεσμος 360° STRIX με τριπλό σύστημα ασφάλειας
• Υψηλής ποιότητας βοριοπυριτικό γυαλί ανθεκτικό στη θερμότητα
• Οθόνη LED ενσωματωμένη στη βάση από ανοξείδωτο ατσάλι δείχνει την 

πραγματική θερμοκρασία για άνετο έλεγχο
• Ευδιάκριτη διπλής όψης  ένδειξη στάθμης νερού
• Καπάκι εξοπλισμένο με μηχανισμό κλειδώματος ασφαλείας

Βραστήρας Μεταβλητής Θερμότητας 

SWK 2193OR

Διαθέτοντας την εντυπωσιακή χωρητικότητα των 2 λίτρων,  αυτός 
ο ηλεκτρικός βραστήρας είναι έτοιμος να σερβίρει οκτώ  φλιτζάνια 
μεμιάς, κάτι που θα ικανοποιήσει κάθε μεγάλη  οικογένεια ή όσους 
εκείνους που δέχονται επισκέπτες. 

Μπορείτε να θερμάνετε ακριβώς την ποσότητα που θέλετε χάρη στη πολύ 
ευδιάκριτη ένδειξη στάθμης νερού, που κάνει την λειτουργία του γρήγορη και 
οικονομική. Εννέα ελκυστικές χρωματικές αποχρώσεις θα ταιριάξουν σε κάθε 
κουζίνα. Μπορούν να επιλεγούν πέντε διαφορετικές ρυθμίσεις θερμοκρασίας 
(100, 90, 80, 70 and 50 °C) για να δώσουν στον καφέ και το τσάι όλη την πλούσια 
γεύση των ενεργών συστατικών τους και η επιλογή θερμοκρασίας μπορεί 
να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. όταν ολοκληρωθεί η θέρμανση, ο βραστήρας 
ειδοποιεί με ένα χρωματικό και ηχητικό σήμα και διατηρεί την επιθυμητή 
θερμοκρασία για έως 30 λεπτά. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Χωρητικότητα 2,0 με ισχύ εισόδου 2 200 W
• Διατηρεί τη θερμοκρασία για 30 λεπτά
• Επιλογές θερμοκρασίας νερού: 50-70-80-90-100 °C
• Ηχητικό και φωτεινό σήμα όταν επιτευχθεί η επιλεγμένη 

θερμοκρασία
• Ευδιάκριτη διπλής όψης  ένδειξη στάθμης νερού και 

έγχρωμη ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας
• Τριπλό σύστημα ασφάλειας

SWK 2190WH SWK 2191GR SWK 2192BL
SWK 2193OR SWK 2194RD SWK 2195VT
SWK 2196YL SWK 21978GG SWK 2198RS
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς εισόδου 2 200 W
• Χωρητικότητα 1,7 l
• Μέτρηση θερμοκρασίας νερού με θερμόμετρο
• Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι SUS 304
• Διπλό σύστημα ασφάλειας
• Καπάκι εξοπλισμένο με έναν μηχανισμό κλειδώματος 

ασφαλείας
• Φίλτρο για ακαθαρσίες και άλατα

Βραστήρας από Ανοξείδωτο Ατσάλι 

SWK 1799SS
Αυτός ο στιβαρός βραστήρας, κατασκευασμένος 
από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι  θα 
σας υπηρετήσει για πολύ καιρό. Είναι εξαιρετικός 
για να κάνει κάθε είδος τσαγιού χάρη στο 
θερμόμετρο που έχει στην εμπρός πλευρά, το 
οποίο δείχνει την τρέχουσα θερμοκρασία νερού. 

Είναι θαυμάσιος για την οικογενειακή κουζίνα χάρη 
στο διπλό σύστημα ασφάλειας που προστατεύει από 
υπερθέρμανση και διαθέτει αυτόματη απενεργοποίηση, 
καθώς και ένα καπάκι ασφαλείας εξοπλισμένο με έναν 
μηχανισμό κλειδώματος. 

38

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ 



Βραστήρας από Ανοξείδωτο Ατσάλι 

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

Απλά πρακτικός και στιλάτος, και ακόμη πιο σημαντικό, 
διαθέσιμος σε δύο μεγέθη και εννέα χρωματικές αποχρώσεις.

Με την θερμαντική σπείρα κρυμμένη κάτω από την βάση από 
ανοξείδωτο ατσάλι και καπάκι που ανοίγει με το απλό πάτημα 
ενός κουμπιού, ο βραστήρας αυτός είναι εύκολος στη χρήση και 
τη συντήρηση. Η έκδοση 1,2 λίτρων είναι ιδανική για τα πολύ μικρά 
νοικοκυριά, ενώ η συσκευή των 1,7 λίτρων ταιριάζει περισσότερο σε 
οικογενειακές κουζίνες. Ανεξάρτητα από το μέγεθος, μπορείτε να 
επιλέξετε πολυχρωμία ή να ταιριάξετε το χρώμα με τις υπόλοιπες 
συσκευές σας Sencor, στη διαθέσιμη μεταλλική χρωματική γκάμα. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Χωρητικότητα 1,2 or ή 1,7 l, ισχύς εισόδου 2 150 W
• Εννέα επιλογές μεταλλικού χρώματος και στα δύο μεγέθη
• Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας, κλείδωμα ασφαλείας στο καπάκι
• Βάση θέρμανσης από ανοξείδωτο ατσάλι με καλυμμένη θερμαντική 

σπείρα
• Στιβαρά εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα (SUS 304) και χωρίς BPA 

πλαστικό
• Αποθήκευση καλωδίου ρεύματος στην βάση, διπλό σύστημα 

ασφάλειας (υπερθέρμανση, αυτόματη απενεργοποίηση)
• Αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο ακαθαρσιών και αλάτων
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Χωρητικότητα  1,2 l
• Ισχύς εισόδου: 2 150 W
• Κεντρικός σύνδεσμος 360° STRIX
• Διπλό σύστημα ασφαλείας
• Πλήκτρο ενεργοποίησης με οπίσθιο 

φωτισμό
• Καπάκι ασφαλισμένο σε κλειστή θέση

Βραστήρας από Ανοξείδωτο Ατσάλι 

SWK 1757SS
Αυτός ο κορυφαίας ποιότητας βραστήρας από ανοξείδωτο 
ατσάλι με χωρητικότητα 1,7 λίτρων επάνω σε έναν κεντρικό 
σύνδεσμο 360° STRIX είναι ιδανική για μεσαίου μεγέθους 
οικογένειες. Είναι στιβαρός, ασφαλής και εξοπλισμένος με ένα 
υψηλής ποιότητας διαφανές καπάκι. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς εισόδου 2 150 W
• Κορυφαίας ποιότητας ανοξείδωτο 

ατσάλι
• Χωρητικότητα 1,7 l
• Κεντρικός σύνδεσμος 360° STRIX
• Ενδείξεις στάθμης νερού
• Διπλό σύστημα ασφάλειας
• Κουμπί ενεργοποίησης με οπίσθιο 

φωτισμό
• Χωρίς BPA
• Κορυφαίας ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι 

SUS 304

Βραστήρας από Ανοξείδωτο Ατσάλι 

SWK 2200SS
Ο κομψός σχεδιασμός από ανοξείδωτο ατσάλι αυτού 
του βραστήρα θα ταιριάζει σε κάθε κουζίνα. Η ισχύς 
εισόδου των 2 150 W θα βράσει έως και 1,2 l νερού για το 
τσάι ή τον καφέ σας χωρίς καμία καθυστέρηση. Το διπλό 
σύστημα ασφάλειας με κλείδωμα καπακιού και κουμπί 
ενεργοποίησης με οπίσθιο φωτισμό προστατεύουν την 
ασφάλειά σας. 
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Βραστήρας από Ανοξείδωτο Ατσάλι 

SWK 1757SS

Απλά πρακτικός και στιλάτος, και ακόμη πιο σημαντικό, 
διαθέσιμος σε δύο μεγέθη και εννέα χρωματικές αποχρώσεις. 
Με την θερμαντική του σπείρα κρυμμένη κάτω από την βάση 
από ανοξείδωτο ατσάλι και καπάκι που ανοίγει με το απλό 
πάτημα ενός κουμπιού, ο βραστήρας αυτός είναι εύκολος στη 
χρήση και τη συντήρηση. 

Η έκδοση 1,2 λίτρων είναι ιδανική για τα πολύ μικρά νοικοκυριά, ενώ η 
συσκευή των 1,7 λίτρων ταιριάζει περισσότερο σε οικογενειακές κουζίνες. 
Ανεξάρτητα από το μέγεθος, μπορείτε να επιλέξετε πολυχρωμία ή να 
ταιριάξετε το χρώμα με τις υπόλοιπες συσκευές σας Sencor, στη διαθέσιμη 
μεταλλική χρωματική γκάμα. 

Βραστήρας από Ανοξείδωτο Ατσάλι

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

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Χωρητικότητα 1,2 or ή 1,7 l, ισχύς εισόδου 2 150 W
• Εννέα επιλογές μεταλλικού χρώματος και στα δύο 

μεγέθη
• Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας, κλείδωμα ασφαλείας 

στο καπάκι
• Βάση θέρμανσης από ανοξείδωτο ατσάλι με καλυμμένη 

θερμαντική σπείρα
• Στιβαρά εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα (SUS 304) 

και χωρίς BPA πλαστικό
• Αποθήκευση καλωδίου στη βάση, διπλό σύστημα 

ασφάλειας (υπερθέρμανση, αυτόματη απενεργοποίηση)
• Αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο ακαθαρσιών και 

αλάτων

Βραστήρας από Ανοξείδωτο Ατσάλι 

SWK 2200SS
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Γυάλινος Βραστήρας 

SWK 2300BK
Σχεδιασμένος για στιλ και αντοχή, αυτός ο ηλεκτρικός 
βραστήρας έχει τέλεια όψη, ποιοτικά υλικά και τα 
υψηλότερα δυνατά επίπεδα ασφάλειας. 

Η διπλής όψης  ένδειξη στάθμης νερού και η εργονομικού σχήματος 
χειρολαβή του παρέχουν άνεση και ευκολία στη χρήση, ενώ η 
ασφάλεια του καπακιού και το διπλό σύστημα ασφάλειας σας 
κρατούν ασφαλείς. Η συντήρηση είναι πανεύκολη χάρη στα 
αφαιρούμενα και πλενόμενα φίλτρα ακαθαρσιών και αλάτων. 

Γυάλινος Βραστήρας 

SWK 2080BK
Απλός και πρακτικός. Μπορείτε να δείτε το νερό να βράζει μέσα από το 
ανθεκτικό στη θερμότητα γυάλινο σώμα, ενώ ο εσωτερικός φωτισμός LED 
δείχνει με πρακτικό αλλά και όμορφο τρόπο ότι ο βραστήρας είναι  
σε λειτουργία (χρήσιμο επίσης και για χρήστες με πρόβλημα ακοής).  
Η χωρητικότητα δύο λίτρων κάνει αυτόν τον ηλεκτρικό βραστήρα ιδανικό για 
μεγάλες οικογένειες ή για μικρά γραφεία. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Χωρητικότητα 1,2 l με διπλής όψης ένδειξη  

στάθμης νερού
• Εργονομικού σχήματος χειρολαβή για άνετη  

χρήση
• Ισχύς εισόδου 2200 W
• Αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο ακαθαρσιών  

και αλάτων
• Βάση θέρμανσης από ανοξείδωτο ατσάλι με  

καλυμμένη θερμαντική σπείρα
• Καπάκι που ασφαλίζει και διπλό σύστημα ασφάλειας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Χωρητικότητα 2,0 l, ισχύς εισόδου 

2 200 W
• Φίλτρο για ακαθαρσίες και άλατα
• Διπλής όψης ένδειξη στάθμης νερού
• Αποθήκευση καλωδίου στη βάση
• Εσωτερικό φως LED
• Κατάλληλος επίσης για χρήστες με 

πρόβλημα ακοής (φωτεινή ένδειξη όταν 
είναι σε λειτουργία)

• Βάση θέρμανσης από ανοξείδωτο ατσάλι 
με καλυμμένη θερμαντική σπείρα

• Καπάκι με εύκολο άνοιγμα με το πάτημα 
ενός κουμπιού

• Διπλό σύστημα ασφάλειας
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Γυάλινος Βραστήρας  
SWK 7300WH

Ο διαχρονικός σχεδιασμός αυτού 
του ηλεκτρικού βραστήρα δεν 
πρόκειται ποτέ να είναι ντεμοντέ, ενώ 
ο συνδυασμός γυαλιού και λευκού ή 
μαύρου χρώματος ταιριάζει σε κάθε 
κουζίνα. Το ανθεκτικό στη θερμότητα 
γυάλινο σώμα με διπλής όψης ένδειξη 
στάθμης νερού μπορεί να χωρέσει 1,7 
λίτρα νερού και να ετοιμάσει αρκετό 
βραστό νερό για όλη την οικογένεια. 
Και όταν χρειαστείτε μόνον μία κούπα, 
ζεσταίνετε γρήγορα την ακριβή 
ποσότητα χάρη στο διαφανές σώμα 
του βραστήρα και την ισχύ των 2 200 W. 

Το διπλό σύστημα ασφάλειας, που 
προσφέρει προστασία έναντι της 
υπερθέρμανσης όταν τεθεί σε λειτουργία 
χωρίς νερό και αυτόματη απενεργοποίηση 
όταν επιτευχθεί το σημείο βρασμού, μαζί 
με το καπάκι που ασφαλίζει, εγγυώνται 
μέγιστη ασφάλεια. Η εργονομικού 
σχήματος χειρολαβή  και το αφαιρούμενο 
και πλενόμενο φίλτρο ακαθαρσιών και 
αλάτων, κάνουν την ετοιμασία μίας κούπας 
αγαπημένου σας ξεστού ροφήματος μία 
σκέτη απόλαυση. Χάρη στον κεντρικό 
σύνδεσμο 360° STRIX, ο βραστήρας 
προσαρμόζεται πάντοτε τέλεια στη βάση. 
Δεν υπάρχει πρόβλημα στην αποθήκευση 
του καλωδίου, καθώς αυτό μπορεί εύκολα να 
αποθηκευτεί στη βάση. 

SWK 7300WH SWK 7301BK

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Χωρητικότητα 1,7 L με ισχύ εισόδου 2 200 W
• Διπλής όψης ένδειξη στάθμης νερού και γυάλινο  

σώμα ανθεκτικό στη θερμότητα
•  Εργονομικού σχήματος χειρολαβή  και αφαιρούμενο και 

πλενόμενο φίλτρο ακαθαρσιών και αλάτων
• Βάση θέρμανσης από ανοξείδωτο ατσάλι με καλυμμένη  

θερμαντική σπείρα
• Καπάκι που ασφαλίζει και διπλό σύστημα ασφάλειας  

για την μέγιστη προστασία σας
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Πλαστικός Βραστήρας 

SWK 2510WH
Υπάρχουν καταστάσεις όπου το μέγεθος παίζει  όντως ρόλο. Αυτό ο ηλεκτρικός βραστήρας SENCOR 
διαθέτει χωρητικότητα 2,5 λίτρων, η οποία μεταφράζεται σε 10 μεγάλες κούπες τσάι, ιδανικός για το 
πρωίνό μίας μεγάλης οικογένειας ή για περιβάλλον γραφείου. Ο εστιασμένος στην ουσία απλός και 
πρακτικός σχεδιασμός του χρησιμοποιεί πλαστικό σώμα ελεύθερο από BPA και βάση θέρμανσης 
από ανοξείδωτο ατσάλι με καλυμμένο θερμαντικό στοιχείο. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Χωρητικότητα 2,5 l, ισχύς εισόδου 1 850 - 2 200 W
• Πλαστικό σώμα χωρίς BPA με εργονομική λαβή
• Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας, καπάκι με κλείδωμα 

ασφάλειας
• Βάση θέρμανσης από ανοξείδωτο ατσάλι με καλυμμένη 

θερμαντική σπείρα
• Αποθήκευση καλωδίου στη βάση, διπλό σύστημα ασφάλειας 

(υπερθέρμανση, αυτόματη απενεργοποίηση)
• Αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο ακαθαρσιών και αλάτων

Οι σύγχρονοι πλαστικοί βραστήρες χωρίς BPA είναι 
ελκυστικοί όχι μόνον χάρη στην προσιτή τους τιμή και 
το μεγάλο εύρος των λαμπερών χρωμάτων τους, αλλά 
και επειδή δημιουργεί (και απελευθερώνει) μικρότερη 
θερμότητα και έτσι βελτιώνει την αποδοτικότητα του 
ηλεκτρικού βραστήρα. Είναι επίσης ιδανικοί ως μεγάλης 
χωρητικότητας βραστήρες άνω των 2 λίτρων, ιδανικοί για 
μεγάλες οικογένειες ή σε περιβάλλον γραφείου. 

SWK 2510WH SWK 2511BK

2.5 
l
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Χωρητικότητα 1,7 l
• Ισχύς εισόδου: 2 200 W
• Θερμόμετρο νερού και ένδειξη στάθμης
• Αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο 

ακαθαρσιών και αλάτων
• Κεντρικός σύνδεσμος 360° STRIX
• Διπλό σύστημα ασφάλειας
• Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
• Πλαστικό χωρίς BPA

Πλαστικός Βραστήρας

SWK 1798BK

Για εκείνους που προτιμούν μία ζωή γεμάτη από ζωντανά χρώματα,  
η SENCOR προσφέρει αυτόν τον απλό και πρακτικό ηλεκτρικό βραστήρα 
σε όμορφα ζωηρά χρώματα.
Με χωρητικότητα 1,8 λίτρα και ισχύ εισόδου 2 000 W, οι βραστήρες αυτοί είναι 
ιδανικοί για μέσου μέτριου μεγέθους οικογένειες ή μικρά γραφεία. Όλα τα 
άλλα χαρακτηριστικά ασφάλειας , όπως είναι το αφαιρούμενο και πλενόμενο 
φίλτρο και η βάση θέςρμανσης με το καλυμμένο θερμαντικό στοιχείο είναι στη 
θέση τους. Η χρήση με το ένα χέρι είναι δυνατή χάρη στο καπάκι που ανοίγει με 
πάτημα ενός κουμπιού, ενσωματωμένο στο επάνω μέρος της χειρολαβης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Χωρητικότητα 1,8 l, ισχύς εισόδου 2 000 W
• Πλαστικό σώμα χωρίς BPA με εργονομική λαβή
• Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας, καπάκι με κλείδωμα ασφάλειας
• Βάση θέρμανσης από ανοξείδωτο ατσάλι με καλυμμένη θερμαντική 

σπείρα
• Αποθήκευση καλωδίου στη βάση, τριπλό σύστημα ασφάλειας
• Αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο ακαθαρσιών και αλάτων

Πλαστικός Βραστήρας

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

Αυτός ο πρακτικός βραστήρας με χωρητικότητα 1,7 λίτρα 
είναι αρκετά μεγάλος για να ετοιμάσει βραστό νερό για όλη την 
οικογένεια κάθε πρωί. Χάρη στην ένδειξη στάθμης νερού και τον 
κεντρικό σύνδεσμο 360° STRIX, είναι εύκολος στη χρήση και το 
πλενόμενο φίλτρο ακαθαρσιών και αλάτων τον κάνουν εύκολο και 
στον καθαρισμό. Η υγεία και ασφάλειά σας είναι καλά προστατευ- 
μένα, καθώς ο βραστήρας αυτός είναι κατασκευασμένος από 
πλαστικό χωρίς BPA και διαθέτει ένα διπλό σύστημα ασφάλειας.
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Πλαστικός Βραστήρας

SWK 1704RD
Εάν ψάχνετε έναν δυνατό ηλεκτρικό βραστήρα με επαρκή 
χωρητικότητα για όλη την οικογένεια, αυτό είναι το 
μοντέλο για εσάς. Το σώμα χωρίς BPA προσφέρεται σε 
τρία διαφορετικά χρώματα (λευκό, μαύρο και κόκκινο) 
και ταιριάζει σε κάθε εσωτερικό, ενώ στη χρήση του είναι 
πολύ άνετος και ασφαλής. Η απουσία σωλήνα ατμού 
και το αφαιρούμενο φίλτρο ακαθαρσιών και αλάτων 
εξασφαλίζουν εύκολο καθαρισμό, ενώ το τριπλό σύστημα 
ασφάλειας εσάς και την οικογένειά σας κατά τη χρήση. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Χωρητικότητα 1,7 λίτρα με ισχύ εισόδου 2 200 W
• Κεντρικός σύνδεσμος 360° STRIX με τριπλό σύστημα 

ασφάλειας
• Χωρίς σωλήνα ατμού για εύκολο καθαρισμό
• Αφαιρούμενο φίλτρο ακαθαρσιών και αλάτων
• Σώμα βραστήρα χωρίς BPA

SWK 1700WH SWK 1701BK SWK 1704RD

Πλαστικός Βραστήρας

SWK 1748WH
SWK 1748WH SWK 1749BK

Ο βραστήρας αυτός, κατασκευασμένος από πλαστικό χωρίς 
BPA με χωρητικότητα 1,7 λίτρων επάνω σε κεντρικό σύνδεσμο 
360° STRIX είναι τέλειος για μία μέτριου μεγέθους οικογένεια. 
Διαθέτει τριπλό σύστημα ασφάλειας, αφαιρούμενο φίλτρο 
ακαθαρσιών και αλάτων και αυτόματο άνοιγμα καπακιού για 
εύκολη χρήση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς εισόδου 2 200 W
• Χωρητικότητα 1,7 l
• Κεντρικός σύνδεσμος 360° STRIX με τριπλό 

σύστημα ασφάλειας
• Χωρίς σωλήνα ατμού για εύκολο καθαρισμό
• Αφαιρούμενο φίλτρο ακαθαρσιών και αλάτων
• Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
• Καπάκι με αυτόματο άνοιγμα
• Χωρίς BPA
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Αυτός ο απλός και πρακτικός ηλεκτρικός βραστήρας, 
διαθέσιμος σε μια μεγάλη γκάμα ζωηρών χρωμάτων, είναι 
τέλειος για μέτριου μεγέθους οικογένειες ή μικρά γραφεία. 
Διαθέτει χωρητικότητα 1,8 λίτρων, ισχύ εισόδου 2 000 W, 
διπλής όψης ένδειξη στάθμης νερού και κουμπί για το άνοιγμα 
του καπακιού ενσωματωμένο στο επάνω μέρος για ασφαλή 
λειτουργία. 

Πλαστικός Βραστήρας

SWK 1507TQ

Πλαστικός Βραστήρας

SWK 1800WH

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

Αυτός ο σύγχρονος, χωρίς BPA πλαστικός βραστήρας 
με χωρητικότητα 1,7 λίτρων είναι ιδανικός για μέτριου 
μεγέθους οικογένειες. Για εξαιρετικά ασφαλή χρήση 
διαθέτει ένα κλείδωμα ασφαλείας, ασφάλιση καπακιού 
και προστασία έναντι της υπερθέρμανσης όταν τεθεί σε 
λειτουργία χωρίς νερό. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς εισόδου 2 000 W
• Χωρητικότητα 1,8 l
• Διπλής όψης ένδειξη στάθμης νερού
• Αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο ακαθαρσιών και 

αλάτων
• Καπάκι με κλείδωμα ασφάλισης για προστασία
• Θερμαντική σπείρα κρυμμένη κάτω από τη βάση 

θέρμανσης από ανοξείδωτο ατσάλι
• Τριπλή προστασία έναντι υπερθέρμανσης όταν  

τεθεί  σε λειτουργία χωρίς νερό
• Αυτόματη απενεργοποίηση όταν αφαιρεθεί από τη βάση
• Κεντρικός σύνδεσμος 360°
• Διακόπτης On/Off επάνω στη λαβή
• Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
• Εργονομικού σχήματος λαβή

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Χωρητικότητα 1,8 l, ισχύς εισόδου 2 000 W
• Πλαστικό χωρίς BPA, εργονομικού σχήματος λαβή
• Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας, καπάκι με κλείδωμα ασφάλισης
• Βάση θέρμανσης από ανοξείδωτο ατσάλι με καλυμμένη  

θερμαντική σπείρα
• Αποθήκευση καλωδίου στη βάση
• Τριπλό σύστημα ασφάλειας (έναντι υπερθέρμανσης, αυτόματη 

απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το σημείο βρασμού  
ή αφαιρεθεί από τη βάση)

• Αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο ακαθαρσιών και αλάτων
• Διπλής όψης ένδειξη στάθμης νερού
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ  
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ 
Ακόμη και μία χύτρα ή φριτέζα μπορεί να είναι 
πολύ έξυπνη. Δεν το πιστεύετε; Τότε, δοκιμάστε 
αυτές της SENCOR, οι οποίες είναι απόλυτα 
πολυλειτουργικές. Μπορούν να μαγειρεύουν 
απίστευτα αργά, όπως ακόμη και για 12 ώρες για 
να ετοιμάσουν τον τέλειο ζωμό  ή να τηγανίσουν 
σε ταχύτητα φωτός για να σας ετοιμάσουν 
εκατοντάδες υγιεινές τηγανιτές πατάτες σε 
λίγα μόλις λεπτά. Παρασκευάζουν ρύζι με 
πολλούς τρόπους, νοστιμότερα ακόμη και από 
τον καλύτερο σεφ Ασιατικής κουζίνας, μπορούν 
όμως επιπλέον να ψήσουν, να μαγειρέψουν 
στον ατμό ή πολύ γρήγορα υπό ψηλή πίεση. 
Σηκώνοντας το καπάκι τους θα σας αποκαλύψουν 
τις πιο λαχταριστές λιχουδιές που μπορείτε να 
φανταστείτε, για αυτό δείξτε τους εμπιστοσύνη 
και το μαγείρεμά σας θα αλλάξει στη στιγμή. 
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ  
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ 
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ΑΠΛΟ ΚΑΙ  
ΥΓΙΕΙΝΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

• Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής και 
οικονομική λειτουργία

• Καινοτόμα, υψηλής ποιότητας υλικά
• Πλήρως αυτόματη
• Προσαρμοζόμενα προγράμματα 

και τρόποι λειτουργίας για ποικίλες 
χρήσεις

• Μεγάλη χωρητικότητα
• Εύκολη στη χρήση, πλένεται στο 

πλυντήριο πιάτων
• Πληθώρα εξαρτημάτων

Τρυφερό κρέας που λειώνει στο στόμα σας, όλο χυμούς και με τόσο 
πλούσια γεύση - μόνον μία χύτρα ταχύτητας μπορεί να το κάνει αυτό.
Επιπλέον, οι νεότερες συσκευές μαγειρέματος της SENCOR κάνουν 
πολύ περισσότερα από ότι μία χύτρα ταχύτητας. Είναι πραγματικά 
πολυλειτουργικές και μπορούν να ψήσουν σαν τον καλύτερο φούρνο 
και να μαγειρέψουν σαν ηλεκτρική η αερίου κουζίνα 50 τοις εκατό 
ταχύτερα, πιο αποδοτικά και με τη χρήση λιγότερης ενέργειας. 
Ταυτόχρονα, οι χύτρες ταχύτητας SENCOR μπορούν να καλύψουν 
ακόμη και πολύ μεγάλες οικογένειες. Είναι αναμενόμενο έτσι, το ότι 
το εσωτερικό δοχείο τους μπορεί να χωρέσει φαγητό αρκετό για να 
χορτάσει επτά άτομα.

Χάρη στα προκαθορισμένα προγράμματά της, η συσκευή μαγειρεύει, 
τηγανίζει, βράζει και ψήνει, υπό πίεση ή με ατμό με μία ελάχιστη μόνον 
ποσότητα νερού ή λαδιού. Ρυθμίζει ακόμη και τη θερμοκρασία και το χρόνο 
μαγειρέματος για εσάς, ενώ η οθόνη LED σας δίνει όλες τις πληροφορίες 
εύκολα και ξεκάθαρα. Δεν χρειάζεται να στέκεστε καθόλου πάνω από τη 
χύτρα, καθώς μπορεί να ετοιμάζει τα πάντα χωρίς τη βοήθεια σας. Με τον 
χρονοδιακόπτη έναρξης λειτουργίας μπορείτε να ετοιμάσετε τα πάντα και να 
βρείτε ένα φρεσκοψημένο κέικ μόλις επιστρέψετε από την εργασία σας. Οι 
λάτρεις του αργού ψησίματος θα ικανοποιηθούν επίσης, καθώς  
η πολυλειτουργική χύτρα ταχύτητας SENCOR το κάνει και αυτό.

ΧΥΤΡΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ  
ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
SENCOR
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Χύτρα Ταχύτητας

SPR 4000BK
Αυτή η στιβαρή, μικρών διαστάσεων 
χύτρα επιτρέπει το μαγείρεμα πιο υγιεινών 
γευμάτων, εξοικονομεί ενέργεια και μειώνει 
το χρόνο περισσότερο από το μισό. Επιτρέπει 
τους χρήστες να παρασκευάζουν πολλά 
φαγητά εύκολα με τα 15 προκαθορισμένα 
προγράμματα. Είναι πολύ εύκολη στη 
λειτουργία και στο καθάρισμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς εισόδου 900 W
• Εσωτερικό δοχείο 4,8 l με αντικολλητική 

επιφάνεια
• 15 προσαρμοζόμενα προγράμματα
• Ρύθμιση θερμοκρασίας από 30-160°C
• Πολλαπλό σύστημα ασφάλειας με βαλβίδες 

κλειδώματος (9 μηχανικά συστήματα ασφάλειας, 
2 ηλεκτρονικά συστήματα ασφάλειας)

• Μπορεί να πλυθεί σε πλυντήριο πιάτων
• Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται - χύτρα 

ταχύτητας με δοχείο 4,8 l, κουτάλα για ρύζι, 
δοσομετρική κούπα, δίσκος ατμού

ΜΕΓΑΛΗ ΟΘΟΝΗ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 5,5 L

ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

7 ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΙΕΣΗΣ

15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΣΚΟΣ ΑΤΜΟΥ, 
ΚΟΥΤΑΛΑ ΚΑΙ 

ΚΟΥΤΑΛΙ ΓΙΑ ΡΥΖΙ ΚΑΙ 
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΟΥΠΑ
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Χύτρα Ταχύτητας

SPR 3900SS
Αυτή η χύτρα ταχύτητας σας επιτρέπει να μαγειρεύετε πιο υγιεινά 
γεύματα σε ποσότητα επαρκή για όλη την οικογένεια. Εξοικονομεί 
ενέργεια και μειώνει το χρόνο περισσότερο από τον μισό. Με  
10 προκαθορισμένη και προσαρμόσιμα προγράμματα, είναι πολύ 
ευέλικτη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους 
μαγειρικής.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς εισόδου 1 100 W
• Εσωτερικό δοχείο 5,5 l με αντικολλητική επίστρωση
• 10 προσαρμόσιμα προγράμματα
• Λειτουργία διατήρησης θερμότητας 60-80°C
• 15 έξυπνα χαρακτηριστικά ασφάλειας για μέγιστη ασφάλεια σε κάθε κατάσταση
• Μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων
• Περιλαμβανόμενα εξαρτήματα- κουτάλι και κουτάλα για ρύζι, δοσομετρική κούπα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς εισόδου 1 000 W
• Εσωτερικό δοχείο 5,7 l με αντικολλητική επιφάνεια
• 15 προκαθορισμένα προγράμματα μαγειρέματος
• Λειτουργία διατήρησης θερμότητας 30-170°C για έως 8 ώρες
• Πολλαπλό σύστημα ασφάλειας για κάθε περίσταση
• Μπορεί να πλυθεί σε πλυντήριο πιάτων

Χύτρα Ταχύτητας

SPR 3600WH
Αυτή η απλή χύτρα ταχύτητας με το διαχρονικό σχεδιασμό της 
συντομεύει τη διαδικασία μαγειρέματος περισσότερο από το μισό 
και με την 5,7 l χωρητικότητά της ετοιμάζει φαγητό που φθάνει 
για όλη την οικογένεια. Είναι επίσης ιδανική για να μαγειρεύει 
όσπρια χωρίς να χρειάζεται μούλιασμα, ενώ σας επιτρέπει να 
ετοιμάζετε πεντανόστιμα πιάτα, ακόμη και από πιο σκληρό κρέας. 
Η χύτρα συνοδεύεται από πολλά πρακτικά εξαρτήματα, όπως 
αφαιρούμενο εσωτερικό δοχείο με καπάκι, λαβή, κουτάλι, κουτάλα 
και άλλα.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
ΔΟΧΕΙΟ 5,5 l

ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
ΔΟΧΕΙΟ 5,5 L

ΥΨΗΛΗE
80 kPa

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕ 
ΒΡΕΓΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕ
ΒΡΕΓΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΧΥΤΡΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΑΣΤΡΑ 
SENCOR

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΓΕΥΣΗ ΜΕ

 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΠΟ
Γεύματα γεμάτα πλούσια γεύση, αλλά ετοιμασμένα με λίγη 
προσπάθεια – αυτό είναι το αργό μαγείρεμα, η σύγχρονη τάση 
του σήμερα, η οποία διατηρεί όλες τις πολύτιμες βιταμίνες, τα 
μεταλλικά στοιχεία και τους φυσικούς χυμούς στο φαγητό. Οι 
ηλεκτρικές  γάστρες SENCOR ευθυγραμμίζονται απόλυτα με αυτή 
την τάση, καθώς ετοιμάζουν υγιεινό φαγητό χωρίς τα συνήθη 
περιττά λίπη ή καρυκεύματα. Έχοντας ένα δοχείο μαγειρέματος  
6 λίτρων, ετοιμάζουν γεύμα για έως και επτά άτομα. 

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ετοιμάσετε τα συστατικά, να τα 
βάλετε στο δοχείο και να πατήσετε μία από τις επιλογές στον ψηφιακό 
επιλογέα. Η συσκευή μπορεί για παράδειγμα να μαγειρέψει κρέας για  
14 ώρες έως ότου ετοιμαστεί ένας τέλειος ζωμός, ενώ 8 ώρες είναι αρκετές 
για μία καταπληκτική σάλτσα ψητού. Επιπλέον, οι ηλεκτρικές γάστρες 
SENCOR είναι πολυλειτουργικές, μπορούν να μαγειρέψουν γεύματα 
στον ατμό ή ψητά και, χάρη στις πέντε προκαθορισμένες επιλογές 
τηγανίσματος, να ετοιμάσουν τα πιο εκπληκτικά σνίτσελ και τηγανητές 
πατάτες στον κόσμο. Εάν αυτά δεν φτάνουν, σκεφτείτε    το σπιτικό γιαούρτι 
που κάνουν. Η ηλεκτρική γάστρα δουλεύει στη διάρκεια της νύκτας, ενώ 
είστε στη δουλειά ή ακόμη και σε ταξίδι. Παρόλα αυτά, πάντοτε σας 
καλωσορίζει στο σπίτι με το άρωμα ενός εκπληκτικού φρεσκομαγειρεμένου 
φαγητού. 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΓΑΣΤΡΕΣ

• Δυνατή και πλήρως αυτόματη 
λειτουργία

• Ποιοτική αντικολλητική επίστρωση 
χωρίς PFOA με ιδανική μεταφορά 
θερμότητας

• Ιδανική για υγιεινό μαγείρεμα
• Εύχρηστος ψηφιακός επιλογέας
• Επιλογή προκαθορισμένων 

λειτουργιών, μεταξύ άλλων να 
κάνετε γιαούρτι

• Πρακτικός σχεδιασμός και μεγάλη 
χωρητικότητα 
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Ηλεκτρική Γάστρα

SPR 7200SS
Το μαγείρεμα δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολο! Αυτή 
η ηλεκτρική γάστρα διαθέτει οκτώ αυτόματα 
προγράμματα με χρονόμετρο Ρυθμίζω  
& Ξεχνώ, που θα φροντίσει για το δείπνο σας 
ενώ εσείς ασχολείστε με πιο σημαντικά ή 
διασκεδαστικά πράγματα! Το δοχείο του έχει 
χωρητικότητα 7 λίτρων, αρκετά μεγάλο για 
να ετοιμάσει φαγητό για όλη την οικογένεια. 
Η ψηφιακή οθόνη χειρισμού LCD προσφέρει 
την πιο άνετη εμπειρία μαγειρέματος και 
επιτρέπει τον χειρισμό ακόμη και με βρεγμένα 
χέρια. Όταν τελειώσετε με το μαγείρεμα,  
η λειτουργία Διατήρησης Θερμότητας κρατά 
το φαγητό σας αυτόματα ακριβώς στη σωστή 
θερμοκρασία.

Η ποιότητα των υλικών είναι ασυναγώνιστη: το
τοίχωμα του δοχείου είναι από αλουμίνιο 
πάχους 2,5 mm με αντικολλητική τεχνολογία. 
Το δοχείο μπορεί άνετα να τοποθετηθεί στο 
ψυγείο με φαγητό μέσα και αργότερα να πλυθεί 
στο πλυντήριο πιάτων. Το κορυφαίας ποιότητας 
ανοξείδωτο ατσάλι που χρησιμοποιείται στο 
δοχείο ατμού διασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής, 
καθώς και αντοχή στη σκουριά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Η χωρητικότητα 7 λίτρων είναι πάνω από 

επαρκής για να καλύψει όλη την οικογένεια
• Δοχείο με αντικολλητική επιφάνεια που 

μπαίνει στο ψυγείο πλένεται στο πλυντήριο 
πιάτων

• 8 αυτόματα προγράμματα  για μέγιστη άνεση
• Δυνατότητα ρύθμισης τόσο θερμοκρασίας όσο 

και χρόνου μαγειρέματος
• Η λειτουργία Διατήρησης Θερμότητας διατηρεί 

αυτόματα την ιδανική θερμοκρασία
• Υψηλής ποιότητας υλικά (ανοξείδωτο ατσάλι και 

κράμα αλουμινίου) 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ  
ΣΤΗΡΙΓΜΑ SOUS-VIDE   
ΚΑΛΑΘΙ ΑΤΜΟΥ  
ΚΑΠΑΚΙ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΛΑΒΗ   
ΤΑΨΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 
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Ηλεκτρική Γάστρα 

SPR 6100BK
Αυτή η ηλεκτρική γάστρα, 
κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι, 
ειδικό για χρήση με τρόφιμα, είναι 
κατάλληλη για το μαγείρεμα υγιεινών 
φαγητών ή στην πράξη κάθε τύπου 
φαγητού για όλη την οικογένεια. 

Πέρα από την εξοικονόμηση χρήματος και χρόνου, 
προσφέρει 3 προσαρμόσιμους τρόπους κανονικού 
μαγειρέματος και 2 τρόπους αργού μαγειρέματος 
συν μία λειτουργία ψησίματος με ρυθμιζόμενη 
επιλογή θερμοκρασίας και χρόνου.

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς εισόδου 1 200 W
• Εσωτερικό δοχείο 6 l με αντικολλητική επιφάνεια
• Εντελώς αυτόματη λειτουργία
• Λειτουργία ψησίματος με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία  

120-220°C και χρόνο 0:05-6:00
• Λειτουργία Διατήρησης Θερμοκρασίας 60-80°C
• Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων
• Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται - δοχείο ατμού, 

προστατευτικά γάντια

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ 

DIGITAL DISPLAY

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ 
ΕΥΚΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ 
ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΟΝ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΡΑΣΤΟΥ 
ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΓΟΥ 
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ 

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ 

ΑΝΤΟΧΗ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ  
ΚΑΛΑΘΙ ΑΤΜΟΥ  
ΚΑΠΑΚΙ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟ  
ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΛΑΒΗ 
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ΣΥΝΤΑΓΗ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Χωρητικότητα 7 l, ισχύς εισόδου 1 350 W
• 5 προκαθορισμένες επιλογές ροδίσματος για να κρατηθεί η γεύση και τα 

αρώματα και να καραμελώσουν τα συστατικά (Απαλή 100 °C, Χαμηλή 120 °C, 
Μέτρια 150 °C, Σωτέ 170 °C, Ψηλή 180 °C)

•  4 προκαθορισμένες επιλογές ψησίματος (Αργό Χαμηλό Ψήσιμο 6-14 ώρες, 
Δυνατό Αργό Ψήσιμο 2-8 ώρες, Ατμός 5-120 λεπτά, Γιαούρτι 6-12 ώρες

• 3mm πάχους τοίχωμα αλουμινίου
• Ψηφιακή οθόνη χειρισμού LED για μέγιστη ευκολία στο μαγείρεμα

Ηλεκτρική Γάστρα 

SPR 5500SS
Το αργό μαγείρεμα είναι ο νέος τρόπος της 
σύγχρονης υγιεινής μαγειρικής. Διατηρεί όλα 
τα αρώματα, τους χυμούς και τις βιταμίνες, 
δεν χρειάζεται λάδι και εξοικονομεί χρόνο και 
χρήμα.

Το τέλειο, στιβαρό και ανθεκτικό στη σκουριά 
δοχείο μαγειρέματος, προσφέρει ευχρηστία και 
χωρητικότητα 7 λίτρων για να εξυπηρετήσει όλη 
την οικογένεια. Σας επιτρέπει να μαγειρέψετε με 
ατμό, να ψήσετε, να τηγανίσετε  και να ετοιμάσετε 
σπουδαίο βραστό ή ακόμη και γιαούρτι. Το διπλό 
σύστημα ασφάλισης καπακιού εξασφαλίζει ότι 
το φαγητό θα κρατήσει τη μέγιστη γεύση και τα 
αρώματά του και βοηθά επίσης να διατηρηθεί  
μια σταθερή θερμοκρασία εντός του δοχείου 
ψησίματος. Το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης  
Ρύθμισε & Ξέχασε, που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε 
θερμοκρασία και χρόνο, παρέχει μέγιστη ευκολία 
στη διάρκεια του μαγειρέματος. Η λειτουργία 
Διατήρησης Θερμοκρασίας διατηρεί αυτόματα 
το φαγητό σας στην ιδανική θερμοκρασία αφού 
ολοκληρωθεί η διαδικασία μαγειρέματος. Η 
τεχνολογία αντικολλητικής επίστρωσης  χωρίς 
PFOA προσφέρει άνεση στη χρήση, πολύ εύκολη 
συντήρηση και αποτρέπει να καεί το φαγητό. 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ 8 ΜΕΡΙΔΕΣ 
1,5 κιλό χοιρινή ωμοπλάτη, 3 κ.σ. καλοτριμμένο καρύκευμα 
μπάρμπεκιου  
1/2 φλιτζάνι κέτσαπ 1/2 φλιτζάνι ξύδι μήλου 
1/4 φλιτζανιού καλά πατημένη καστανή ζάχαρη  2 κ.γ. σάλτας 
Worcestershire  
1 κ.γ. σκόνη μουστάρδα 

 
Τοποθετήστε το χοιρινό στη γάστρα. Ανακατέψτε καρύκευμα 
μπάρμπεκιου, το κέτσαπ, το ξύδι, την καστανή ζάχαρη, τη 
σάλτσα Worcestershire και τη σκόνη μουστάρδα έως ότου 
σχηματίσουν ένα καλό μείγμα. Περιχύστε επάνω στο χοιρινό. 
Κλείστε το καπάκι και ψήστε για 8 ώρες στο ΧΑΜΗΛΟ ή για 
4 ώρες στο ΔΥΝΑΤΟ. Βγάλτε το χοιρινό από τη γάστρα και 
τεμαχίστε το χρησιμοποιώντας 2 πιρούνια. Βάλτε και πάλι 
το χοιρινό στη γάστρα, αναμείξτε και ζεστάνετε με τη σάλτσα 
πριν το σερβίρισμα. Σερβίρετε σε roll σάντουιτς γαρνιρισμένο 
με σαλάτα λάχανο slaw και με επιπλέον σάλτσα, εάν θέλετε.

ΖΟΥΜΕΡΟ ΣΙΓΟΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΟ 
ΨΗΤΟ ΧΟΙΡΙΝΟ PULLED PORK
Αυτή η συνταγή του ζουμερού ψητού χοιρινού pulled pork παρασκευασμένη σε μία ηλεκτρική γάστρα είναι 
ιδανική για ένα γεύμα το Σαββατοκύριακο. Σερβίρετε σε rolls σάντουιτς γαρνίροντας με σαλάτα coleslaw. 
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Χάρη στις 11 διαφορετικές λειτουργίες, αυτοί οι ειδικοί μάγειροι μπορούν 
να παρασκευάσουν κάθε είδος ρυζιού, ακόμη και τύπου sushi. Απλώς 
επιλέξτε τη λειτουργία στην ψηφιακή οθόνη και τελειώσατε! Δεν χρειάζεται 
καμία παρακολούθηση καθώς οι μάγειρες ρυζιού είναι πλήρως αυτόματοι. 
Μόλις ολοκληρώσουν, απενεργοποιούνται και μάλιστα διατηρούν το έτοιμο 
ρύζι ζεστό για έως και 6 ώρες, έως ότου για παράδειγμα επιστρέψετε 
από το ταξίδι σας. Η χωρητικότητα 1,8 λίτρων σημαίνει ότι μπορούν να 
μαγειρέψουν έως και 1,5 κιλό ρύζι τη φορά, και αυτό είναι μία πραγματικά 
πολύ μεγάλη μερίδα. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για το νερό που βράζει, 
καθώς αυτές οι συσκευές έχουν ένα ειδικό χαρακτηριστικό ασφάλειας 
πέρα από την προστασία από υπερθέρμανση. Επιπλέον, η μοναδική 
βαλβίδα απελευθέρωσης ατμού αποτρέπει τη διαρροή από το δοχείο 
κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Εάν εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι 
ο μάγειρας ρυζιού της SENCOR δεν μπορεί να κάνει πολλά, υπάρχουν και 
άλλα. Χάρη στη λειτουργία χυλού βρώμης που διαθέτει, μπορεί να ετοιμάσει 
το πόριτζ όσο παχύρευστο επιθυμείτε. Μπορεί επίσης να προετοιμάσει 
όσπρια και να τα μαγειρέψει έως ότου γίνουν πολύ τρυφερά. Η λειτουργία 
αργού μαγειρέματος μπορεί επίσης να δημιουργήσει πλούσιους ζωμούς 
ή σάλτσες ή να ξαναζεστάνει το φαγητό. Αυτά είναι κάτι παραπάνω από 
μερικές δουλειές, δεν συμφωνείτε;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ  
ΜΑΓΕΙΡΑ ΡΥΖΙΟΥ 
SENCOR
• Ισχυρή συσκευή, με εξοικονόμηση 

ενέργειας
• Υψηλής ποιότητας λειτουργικά υλικά 

για καλύτερα αποτελέσματα
• Η αυτόματη λειτουργία εξοικονομεί 

χρόνο
• Ποικίλοι προσαρμοζόμενοι τρόποι 

λειτουργίας και προγράμματα για 
ρύζι και άλλα πιάτα

• Ψηφιακή οθόνη για εύκολη λειτουργία
• Πρακτικές λειτουργίες και 

χαρακτηριστικά ασφάλειας
• Εύκολο καθάρισμα και διαχρονικός 

σχεδιασμός

ΤΕΛΕΙΟ ΡΥΖΙ,
ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΑ

Δεν είναι εύκολο να μαγειρέψουμε ρύζι ακριβώς όπως το χρειαζόμαστε. Μερικές φορές το θέλουμε σπειρωτό, 
ενώ άλλες φορές η συνταγή απαιτεί το ρύζι sticky… Όμως δεν χρειάζεται να είστε λάτρης της Ασιατικής 
κουζίνας για να εκτιμήσετε τους μάγειρες ρυζιού της SENCOR.

ΜΑΓΕΙΡΕΣ ΡΥΖΙΟΥ
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Χωρητικότητα 1,5 l (1 300 g ρυζιού), ισχύς 

εισόδου 700 W
• Τεχνολογία ομοιόμορφης κατανομής 

θερμότητας για τέλεια αποτελέσματα
• Εξωτερικό σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι, 

δοχείο μαγειρέματος από αλουμίνιο με 
αντικολλητική επιφάνεια

• Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται: καλάθι ατμού, 
κουτάλι, κουτάλα, δοσομετρική κούπα

• Για μαγείρεμα στον ατμό κάθε τύπου ρυζιού, συμπ. 
του ρυζιού για sushi

• Πλήρως αυτόματη λειτουργία, λειτουργία 
“διατήρηση ζεστό” (έως 6 ώρες)

• 11 ειδικές λειτουργίες μαγειρέματος, 
χρονοδιακόπτης 24 ωρών

• Τριπλό σύστημα ασφάλειας (υπερθέρμανση, 
πλήρης εξάτμιση νερού, αυτόματη 
απενεργοποίηση)

• Καπάκι με βαλβίδα απελευθέρωσης ατμού

Μάγειρας Ρυζιού

SRM 3150SS
Περισσότερα από ένας απλός μάγειρας ρυζιού! Με 
11 ειδικές λειτουργίες μαγειρέματος, ψηφιακή οθόνη 
και 24-ωρο χρονοδιακόπτη, η συσκευή αυτή δεν 
είναι ένας απλός μάγερας ρυζιού.

Αυτό όμως με κανένα τρόπο δεν υπονοεί ότι δεν 
καταφέρνει να κάνει το τέλειο ρύζι στον ατμό. Διαθέτει 
όλες τις βασικές λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά, 
όπως τεχνολογία ομοιόμορφης κατανομής θερμότητας, 
ειδικό δοχείο αλουμινίου με υψηλής ποιότητας 
αντικολλητική επιφάνεια και αυτόματη λειτουργία 
και απενεργοποίηση, η οποία γυρνά τον μάγειρα σε 
λειτουργία  διατήρηση ζεστό” για έως και 6 ώρες.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΡΥΖΙ 
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΟΥΠΑ ΓΙΑ ΡΥΖΙ ΚΑΙ ΝΕΡΟ 
ΚΟΥΤΑΛΙ ΣΟΥΠΑΣ 
ΚΑΛΑΘΙ ΑΤΜΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
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Μάγειρας Ρυζιού

SRM 0650SS
Απαλό ρύζι με τέλεια σύσταση; Απλώς πατήστε το κουμπί ρυζιού (RICE) και ο μάγειρας ρυζιού SRM 0650SS 
θα κάνει όλη τη δουλειά! Υπάρχουν πολύ περισσότερα που μπορεί να σας προσφέρει αυτός  
ο πολυλειτουργικός μάγειρας: η λειτουργία χυλού βρώμης (OATMEAL) σας ετοιμάζει ένα θαυμάσιο πόριτζ 
για το πρωϊνό σας το κουμπί για τα όσπρια (GRAINS) τα μαγειρεύει διατηρώντας παράλληλα όλες τις 
θρεπτικές ουσίες και τη γεύση τους η λειτουργία αργού μαγειρέματος (SLOW) σας προσφέρει τέλειες 
σούπες, κρέας και σάλτες, ενώ αυτοί που ενδιαφέρονται για υγιεινά γεύματα θα εκτιμήσουν την λειτουργία 
μαγειρέματος με ατμό (STEAM) χωρίς προσθήκη λίπους. 

Το δοχείο έχει αντικολλητική επιφάνεια και εγγυάται 
ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας, ενώ η ψηφιακή 
οθόνη, οι  ενδείξεις και οι φωτεινές προειδοποιήσεις 
παρακολουθούν όλες τις τρέχουσες και τις 
προγραμματισμένες δραστηριότητες.  Μόλις το 
μαγείρεμα ολοκληρωθεί, η λειτουργία διατήρησης 
θερμότητας σας κρατά το φαγητό ζεστό για έως και  
12 ώρες. 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Πέντε αυτόματες λειτουργίες μαγειρέματος  

(ρύζι, χυλός, αργό μαγείρεμα, όσπρια, ατμός)
• Λειτουργίες καθυστερημένης εκκίνησης και αυτόματης 

διατήρησης θερμοκρασίας
• Ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας μέσω του  

πάχους 1,5 mm τοιχώματος
• Εύκολο καθάρισμα (αφαιρούμενο εσωτερικό δοχείο  

με αντικολλητική επιφάνεια)
• Εξωτερική μονάδα από ανοξείδωτο ατσάλι,  

αντιολισθητικά πέλματα
• Τριπλό σύστημα ασφάλειας

2 ΑΤΜΟΜΑΓΕΙΡΕΣ  
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΟΥΠΑ ΡΥΖΙΟΥ 
ΚΟΥΤΑΛΙ ΡΥΖΙΟΥ 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Χωρητικότητα 1,8 l (1 500 g ρυζιού), ισχύς εισόδου 700 W
• Τεχνολογία ομοιόμορφης κατανομής θερμότητας για τέλεια 

αποτελέσματα
• Εξωτερικό σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι, δοχείο μαγειρέματος από 

αλουμίνιο με αντικολλητική επιφάνεια
• Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται: καλάθι ατμού, κουτάλι, σπάτουλα, 

δοσομετρική κούπα
• Ο ατμός μαγειρεύει όλους τους τύπους ρυζιού, και ρύζι sushi
• Πλήρως αυτόματη λειτουργία, λειτουργία “keep warm” (έως 6 ώρες)
• Τριπλό σύστημα ασφάλειας (υπερθέρμανση, πλήρης εξάτμιση νερού, 

αυτόματη απενεργοποίηση)
• Εύκολο καθάρισμα
• Γυάλινο καπάκι με βαλβίδα διαφυγής ατμού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Χωρητικότητα 2,8 l (2 300 g ρύζι), ισχύς εισόδου 1 000 W
• Ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας για τέλεια αποτελέσματα
• Εξωτερικό σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι, δοχείο μαγειρέματος από 

αλουμίνιο  με αντικολλητική επιφάνεια 
• Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται: σπάτουλες για ρύζι, δοσομετρική κούπα
• Ο ατμός μαγειρεύει όλους τους τύπους ρυζιού, και ρύζι sushi
• Πλήρως αυτόματη λειτουργία, λειτουργία “keep warm” (έως 6 ώρες)
• Τριπλό σύστημα ασφάλειας (υπερθέρμανση, πλήρης εξάτμιση νερού, 

αυτόματη απενεργοποίηση)
• Εύκολο καθάρισμα
• Γυάλινο καπάκι με βαλβίδα διαφυγής ατμού

Μάγειρας Ρυζιού

SRM 2800SS
Αυτός ο μάγειρας ρυζιού SENCOR με εξωτερικό περίβλημα από 
ανοξείδωτο ατσάλι σας ταιριάζει απόλυτα. Η χωρητικότητα 
2,8 l σας επιτρέπει να ετοιμάσετε έως 2,3 kg ρυζιού τη φορά, 
πλήρως αυτόματα και απροβλημάτιστα, ποσότητα επαρκή για 
να χορτάσει μία μεγάλη οικογένεια ή όλοι οι καλεσμένοι σε ένα 
μεγάλο sushi party. 

Το απλό γυάλινο καπάκι είναι πολύ πρακτικό, καθώς σας επιτρέπει να δείτε 
το περιεχόμενο και, μαζί με το υψηλής ποιότητας δοχείο αλουμινίου με 
αντικολλητική επιφάνεια, κάνει το καθάρισμα πανεύκολο. 

Μάγειρας Ρυζιού

SRM 1891RD
SRM 1890SS SRM 1891RD

Με χωρητικότητα 1,8 λίτρων, μπορείτε εύκολα να ετοιμάσετε έως 
1,5 kg κάθε τύπου  ρυζιού, συμπεριλαμβανομένου και του sushi. 
Η πλήρως αυτόματη λειτουργία μαγειρέματος  ρυζιού με ατμό 
είναι πολύ ευκολότερη χάρη στην ειδική βαλβίδα απελευθέρωσης 
ατμού, που αποτρέπει την υπερχείλιση του δοχείου μαγειρέματος. 

Το καπάκι διαθέτει μεντεσέ και ένα στρογγυλό γυάλινο παράθυρο για 
καλύτερο έλεγχο και  παρακολούθηση του μαγειρέματος με ατμό. Η αυτόματη 
απενεργοποίηση βάζει τον μάγειρα ρυζιού σε λειτουργία διατήρησης 
θερμοκρασίας “keep warm” για έως και 6 ώρες. Το πρακτικό καλάθι ατμού είναι 
εξαιρετικό για το υγιεινό μαγείρεμα λαχανικών ή Ασιατικά ντάμπλινγκ, που 
μπορείτε να μαγειρέψετε μαζί με το ρύζι για εξοικονόμηση ενέργειας. 
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Μάγειρας Ρυζιού 

SRM 1000SS
Αυτό το μοντέλο μάγειρα ρυζιού SENCOR  λειτουργεί επίσης με βάση την αρχή μαγειρέματος με ατμό 
και είναι τέλειο για τυπικού μεγέθους οικογένειες. Με χωρητικότητα 1 l, μαγειρεύει έως 800 g ρύζι, 
συμπεριλαμβανομένου και του ρυζιού sushi, ενώ η λειτουργία του είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. 

Το απλό γυάλινο καπάκι, που σας επιτρέπει να δείτε το  
περιεχόμενο, είναι επίσης πολύ πρακτικό. Τόσο το υψηλής 
ποιότητας δοχείο αλουμινίου με αντικολλητική επιφάνεια, όσο 
και το εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι, κάνουν το 
καθάρισμα πανεύκολο  

Μάγειρας Ρυζιού 

SRM 1550SS
Αυτό το μοντέλο μάγειρα ρυζιού της SENCOR, που λειτουργεί με βάση 
την αρχή του μαγειρέματος με ατμό, είναι τέλειο για μέτριου μεγέθους 
οικογένειες. Με χωρητικότητα 1,5 l, μπορεί να μαγειρέψει έως 1 300g 
ρυζιού, συμπεριλαμβανομένου και του ρυζιού sushi. 

Προσφέρει έναν απλό τρόπο να ετοιμάσετε τέλειο ρύζι, και μάλιστα με έναν 
εντελώς αυτόματο τρόπο λειτουργίας. Όπως και τα άλλα μοντέλα, διαθέτει 
γυάλινο καπάκι, μέσα από το οποίο μπορείτε να ελέγξετε τι υπάρχει μέσα. 
Τόσο το υψηλής ποιότητας αλουμίνιο με αντικολλητική επιφάνεια που έχει 
χρησιμοποιηθεί στο δοχείο, όσο και το εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτο 
ατσάλι, κάνουν το καθάρισμά του πολύ εύκολο. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Χωρητικότητα 1,5 l (1 300 g ρύζι), ισχύς εισόδου 500 W
• Λειτουργία με βάση την αρχή μαγειρέματος στον ατμό
• Εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι, δοχείο μαγειρέματος 

από αλουμίνιο με αντικολλητική επιφάνεια 
• Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται: σπάτουλες για ρύζι, δοσομετρική 

κούπα
• Ο ατμός μαγειρεύει όλους τους τύπους ρυζιού, και ρύζι sushi
• Πλήρως αυτόματη λειτουργία, λειτουργία “keep warm” (έως 6 ώρες)
• Αυτόματη απενεργοποίηση, αντιολισθητικά πέλματα
• Εύκολο καθάρισμα
• Γυάλινο καπάκι με βαλβίδα διαφυγής ατμού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Χωρητικότητα 1 l (800 g ρύζι), ισχύς εισόδου 400 W
• Λειτουργία με βάση την αρχή μαγειρέματος στον ατμό
• Εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι,  

δοχείο μαγειρέματος από αλουμίνιο με αντικολλητική  
επιφάνεια

• Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται: σπάτουλες  
για ρύζι, δοσομετρική κούπα

• Ο ατμός μαγειρεύει όλους τους τύπους ρυζιού, και ρύζι sushi
• Πλήρως αυτόματη λειτουργία, λειτουργία “keep warm”  

(έως 6 ώρες)
• Αυτόματη απενεργοποίηση, αντιολισθητικά πέλματα
• Εύκολο καθάρισμα
• Γυάλινο καπάκι με βαλβίδα διαφυγής ατμού
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ΤΡΑΓΑΝΑ ΚΑΙ 
ΕΛΑΦΡΙΑ, 

ΤΗΓΑΝΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ  
ΑΕΡΟΦΡΙΤΕΖΕΣ VITA 
FRYER SENCOR
• Πολύ αποδοτική και γρήγορη 

λειτουργία
• καινοτόμες λύσεις για μία υγιεινή 

δίαιτα
• Ειδικό νανο-κεραμικό φίλτρο για 

τον έλεγχο των οσμών
• Πολλά προγράμματα και 

λειτουργίες επιλογής
• Οθόνη LED με πλήκτρα αφής για 

εύκολη λειτουργία
• Μεγάλη χωρητικότητα και 

πρακτικός σχεδιασμός για κάθε 
κουζίνα

ΑΕΡΟΦΡΙΤΕΖΕΣ VITA
Σας αρέσουν τα τηγανητά; Οι τηγανητές πατάτες, τα σνίτσελ, οι 
φτερούγες κοτόπουλου, ακόμη και οι λουκουμάδες και τα ντόνατ; 
Αποκτήστε την ελευθερία να τα απολαμβάνετε καθημερινά! Οι 
αεροφριτέζες vita της SENCOR τηγανίζουν χωρίς το περιττό λίπος 
και για τον λόγο αυτό όλες οι νοστιμιές που παρασκευάζουν είναι 
αρκετά υγιεινές για τους ειδικούς διατροφολόγους, ώστε να τους 
βγάλουν το καπέλο.

Χάρη στα 12 προκαθορισμένα προγράμματα και μία οικιλία εξαρτημάτων, 
η φριτέζα μπορεί να ετοιμάσει ολόκληρα κοτόπουλα, πίτσες, στέικ, 
χάμπουργκερ, κέικ και πολλές άλλες λιχουδιές. Όλα τα προγράμματα 
είναι πολύ ευδιάκριτα στην ψηφιακή οθόνη, έτσι δεν χρειάζεται καθόλου 
αναζήτηση και η συσκευή λειτουργεί με λίγα απλά πατήματα πλήκτρων. 
Επιπλέον, με τη χωρητικότητα των 11 l υπάρχουν πάντοτε αρκετές 
τηγανητές πατάτες για να απολαύσει όλη η οικογένεια και θα μείνουν και 
μερικές για τους γείτονες. Πώς δουλεύει λοιπόν; Στο εσωτερικό της φριτέζας 
υπάρχει ένα ειδικό σύστημα, το οποίο κυκλοφορεί τον αέρα ομοιόμορφα, 
τηγανίζοντας το φαγητό από όλες τις πλευρές χωρίς να απαιτείται επιπλέον 
λίπος. Εάν είναι αναγκαίο, ανακατεύει από μόνη της το φαγητό στη διάρκεια 
του μαγειρέματος. Σε αντίθεση με τις συμβατικές φριτέζες, που γεμίζουν 
με λίτρα λαδιού, δεν διαφεύγει καθόλου οσμή τηγανίσματος χάρη στα 
αποδοτικά φίλτρα της.
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Πολυλειτουργική Αεροφριτέζα Vita

SFR 5400WH 
Το φαγητό που μαγειρεύεται με αυτή την  
αεροφριτέζα vita χωρίς τη χρήση επιπλέον 
λαδιού είναι μία ιδανικά υγιεινότερη 
εναλλακτική για όλους τους λάτρεις του 
τηγανητού. 

Είναι εύκολη στη λειτουργία και στο καθάρισμα  και 
είναι έτοιμη να τηγανίσει σε 3 λεπτά. Το ενισχυμένο 
μοναδικό σύστημα κυκλοφορίας αέρα διασφαλίζει 
ομοιόμορφη θερμότητα σε κάθε σημείο του 
φαγητού. ΟΙ αεροφριτέζες vita προσφέρουν πάντα 
τραγανή κρούστα, ενώ το εσωτερικό παραμένει 
τρυφερό. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 
12 ιδανικά προγράμματα: Προτηγανισμένες 
Πατάτες, Ψάρι / Ψαρικά, Χάμπουργκερ, Πίτσα, 
Στέικ, Κατεψυγμένο Κοτόπουλο Μπούτι, Σπιτικές 
Τηγανητές Πατάτες, Κοτόπουλο, Κέικ, Κουλουράκια. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Χωρητικότητα 11 l  και ισχύς εισόδου 1 800 W
• 12 ιδανικά προγράμματα μαγειρέματος
• Διπλά θερμαντικά στοιχεία σχεδιασμένα για υψηλή 

αποδοτικότητα
• Οθόνη LED και πίνακας ελέγχου με πλήκτρα αφής
• Ειδική κυκλοφορία αέρα και σύστημα τηγανίσματος χωρίς 

λίπος
• Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας 60 - 200°C
• Αφαιρούμενο νανο-κεραμικό φίλτρο
• Χρονοδιακόπτης 60 λεπτών με ηχητική ειδοποίηση
• Περιλαμβάνει δοχείο τηγανίσματος, λεπίδα ανάδευσης, 

ταψί πίτσας, λαβή, σχάρα κοτόπουλου, σχάρα γκριλ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΒΑΣΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΦΗΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΔΟΧΕΙΟ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑΤΟΣ + ΛΕΠΙΔΑ 
ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ, ΤΑΨΙ ΠΙΤΣΑΣ 
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Τα έξι προκαθορισμένα προγράμματα της φριτέζας 
αυτής σας βοηθούν να απλοποιήσετε και να 
επιταχύνετε τη διαδικασία μαγειρέματος. 

Η φριτέζα αυτή είναι ιδανική για μικρές οικογένειες  
και προσφέρει εύκολη λειτουργία και καθάρισμα. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Χωρητικότητα 1 400 W
• Έξι ιδανικά προγράμματα μαγειρέματος
• Οθόνη LED
• Καλάθι τηγανίσματος χωρητικότητας 3 l
• Σύστημα τηγανίσματος χωρίς λάδι
• Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας 60 - 200 °C
• Ειδικό σύστημα κυκλοφορίας αέρα
• Αισθητήρες ελέγχου αφής
• Φίλτρο αέρα για την μείωση των οσμών
• Γρήγορη θέρμανση σε 3 λεπτά
• Χρονοδιακόπτης 60 λεπτών με ηχητική ειδοποίηση
• Περίβλημα με σύστημα Cool Touch - η επιφάνεια 

παραμένει κρύα στην επαφή
• Η κλειδαριά ασφαλείας αποτρέπει την από λάθος 

αφαίρεση του καλαθιού
• Αυτόματη απενεργοποίηση
• Αποσπώμενο καλώδιο ρεύματος

Αεροφριτέζα  Vita 

SFR 5320WH

Αεροφριτέζα  Vita 

SFR 3220WH

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς εισόδου 1 500 W
• Καλάθι τηγανίσματος χωρητικότητας 2,6 l
• Σύστημα τηγανίσματος χωρίς λάδι
• Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας 80 - 200 °C
• Φίλτρο αέρα για την μείωση των οσμών
• Γρήγορη θέρμανση σε 3 λεπτά
• Χρονοδιακόπτης 60 λεπτών με ηχητική ειδοποίηση
• Περίβλημα με σύστημα Cool Touch - η επιφάνεια 

παραμένει κρύα στην επαφή
• Η κλειδαριά ασφαλείας αποτρέπει την από λάθος 

αφαίρεση του καλαθιού
• Αυτόματη απενεργοποίηση
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Τα προηγμένα υλικά όπως η αντικολλητική επίστρωση του εσωτερικού 
δοχείου ή το σώμα και το καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι συμβάλουν στην 
απλή συντήρηση και στην μεγάλη ανθεκτική διάρκεια ζωής. Το καπάκι έχει μία 
διαφανή οπή, έτσι ώστε να έχετε πλήρη έλεγχο της διαδικασίας τηγανίσματος 
και να μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία εάν χρειαστεί. 

Η χρήση μίας φριτέζας είναι επιπλέον οικονομική. Εάν τηγανίζετε σε ένα 
απλό τηγάνι, σπαταλάτε λάδι που χύνεται από το τηγάνι, ενώ αυτό που 
μένει δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλα γεύματα. Αντιθέτως, οι 
φριτέζες μας ελαχιστοποιούν τις απώλειες από πιτσίλισμα με το καπάκι 
ασφαλείας που διαθέτουν και διατηρούν το λάδι καθαρό και κατάλληλο για 
επαναχρησιμοποί-ηση, χάρη στα φίλτρα λαδιού. 

Ωστόσο, αυτό που πραγματικά μετράει είναι η γεύση! Μπορείτε να είστε 
βέβαιες ότι με μία φριτέζα το φαγητό σας θα γίνει πεντανόστιμο και τραγανό. 
Ο κίνδυνος να παραψηθεί μειώνεται, καθώς οι φριτέζες είναι εξοπλισμένες με 
θερμοστάτη για τον έλεγχο της θερμοκρασίας μαγειρέματος. 

Έχουν περάσει οι εποχές όταν οι φριτέζες ήταν επικίνδυνες και χρειαζόταν πολύ καθάρισμα. Τα σύγχρονα 
μοντέλα είναι ασφαλή, πανεύκολα στη χρήση και ενεργειακά πολύ αποδοτικά. Επιπλέον, πολλά από αυτά 
προσφέρουν ποικίλες μαγειρικές τεχνικές: ψήσιμο, γκριλ, τσιγάρισμα, sous-vide, ή ακόμη και φοντύ. 
Ακόμη και εάν αποφασίσετε για μία βασική συσκευή, θα έχετε πάντοτε εντυπωσιακά αποτελέσματα με 
συντομότερο χρόνο μαγειρέματος, μεγάλη οικονομία στο λάδι και λειτουργία χωρίς ενοχλητικές μυρωδιές.

ΦΡΙΤΕΖΕΣ 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ  
ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ  
ΦΡΙΤΕΖΑ SENCOR
• Ποικίλες τεχνικές μαγειρέματος

• Πεντανόστιμα και τραγανά γεύματα

• Ασφαλής και εύκολη λειτουργία

• Ενεργειακά αποδοτικές

• Διαφανές άνοιγμα στο καπάκι και 
θερμοστάτης για πλήρη έλεγχο

ΠΟΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΓΙΑ  
ΘΑΥΜΑΣΙΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• 18 προγράμματα μαγειρικής και λειτουργία „keep warm „
• Τετραγωνικός σχεδιασμός εξοικονόμησης χώρου, μεγάλη οθόνη LED
• Διαφανές καπάκι και δοχείο με ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας και 

αντικολλητική επιφάνεια
• Ψηφιακή ρύθμιση θερμοκρασίας σε εύρος 40–240 °C.
• Εύκολο καθάρισμα, μπορεί να πλυθεί σε πλυντήριο πιάτων
• Ισχύς εισόδου 1 800 W

Πολυλειτουργική Φριτέζα 

SFR 9300BK
Δεκαοκτώ δουλειές μαγειρέματος από την ίδια συσκευή; 
Να μην αμφιβάλετε, με την πολυλειτουργική φριτέζα SFR 
9300BK. Οι πολλαπλές δυνατότητες και η μεγάλη γκάμα 
εξαρτήματα κάνουν αυτή τη συσκευή έναν ταλαντούχο 
σεφ στην κουζίνα του σπιτιού σας. Ο κατάλογος των 
μαγειρικών τεχνικών είναι πραγματικά εντυπωσιακός: 
sous-vide, τσιγάρισμα, ψήσιμο, γκριλ, σιγοβράσιμο, 
τηγάνισμα, αργό μαγείρεμα, γρήγορη παρασκευή ζωμού, 
βαθύ τηγάνισμα, hot pot, μαγείρεμα στον ατμό, μαγείρεμα 
ρυζιού, φοντύ, γιαούρτι και παρασκευή ποπκόρν. Επιπλέον, 
τον κάθε προκαθορισμένο τρόπο μαγειρέματος μπορεί να 
ακολουθήσει η λειτουργία keep-warm ή από μία άλλη που θα 
ορίσετε εσείς για να ταιριάζει με τη γεύση και τα χρονικά σας 
δεδομένα. 

Το δοχείο 8 λίτρων μαγειρεύει με άνεση γεύματα για όλη την 
οικογένεια. Κατασκευασμένο από αλουμίνιο επιτρέπει τη γρήγορη 
και ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας, που είναι τόσο αναγκαία 
για το μαγείρεμα ακριβείας. Η αντικολλητική του επιφάνεια κάνει το 
καθάρισμα εύκολο, ενώ το ίδιο το δοχείο μπορεί να πλυθεί με ευκολία 
στο πλυντήριο πιάτων. 

Το ειδικού σχήματος διάφανο καπάκι, το οποίο επίσης μπορεί να 
πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων, εξασφαλίζει καλύτερη εξάτμιση καπνού 
στη διάρκεια του μαγειρέματος. Χάρη στο έξυπνο σχήμα του, μπορεί 
να τοποθετηθεί στο πλάι, κάτι που κάνει τη χρήση ακόμη απλούστερη. 
Η λαβή με τεχνολογία cool touch δεν το αφήνει να ζεσταθεί πολύ. 

18 ΣΕ 1 

ΣΧΑΡΑ ΑΤΜΟΥ, ΣΧΑΡΑ SOUS-VIDE, 
6 × ΠΙΡΟΥΝΕΣ FONDUE  
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SOUS VIDE

ΣΩΤΕ

ΓΚΡΙΛΨΗΤΟ

ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ

ΒΡΑΣΤΑ

ΓΡΗΓΟΡΗ
ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ

ΑΡΓΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΒΑΘΥ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ

ΣΤΟΝ
ΑΤΜΟ

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

ΠΟΠΚΟΡΝΓΙΑΟΥΡΤΙΦΟΝΤΥΡΥΖΙ

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΖΕΣΤΑ

ΚΑΝΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ! 
Με μία πολυλειτουργική φριτέζα στην κουζίνα σας, 
το μαγείρεμά σας θα γίνει όσο ποικιλόμορφο δεν 
φαντάζεστε. Επιλέξτε οποιαδήποτε από τις τεχνικές και 
εντυπωσιάστε την οικογένεια και τους φίλους σας με 
λαχταριστά γεύματα που θα τους μείνουν αξέχαστα. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Χωρητικότητα 3,2 λίτρα / 1.4 kg τηγανιτές πατάτες
• Καπάκι με διάφανο παράθυρο για πλήρη έλεγχο των τροφίμων που 

τηγανίζετε
• Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία από 130 °C έως 190 °C.
• Αφαιρούμενο καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι για εύκολο καθάρισμα
• Ενσωματωμένη λαβή για εύκολο άνοιγμα
• Άνετα μηχανικά χειριστήρια
• Αλουμινένιο φίλτρο λίπους
• Ισχύς εισόδου 2200 W

Φριτέζα

SFR 8200SS
Η φριτέζα SFR 8200SS έχει κατασκευαστεί για να σας προσφέρει την
νοστιμότερη τραγανή κρούστα και γεύση που υπάρχει. Η γενναιόδωρη 
χωρητικότητα των 3,2 λίτρων καλύπτει 1,4 kg τηγανιτές πατάτες, μία 
πραγματικά καλή ποσότητα για την οικογένεια και τους φίλους σας! Το 
καπάκι με το διάφανο παράθυρο παρέχει πλήρη έλεγχο και η θερμοκρασία 
μπορεί να ρυθμιστεί άμεσα από 130 °C έως 190 °C. Η ενσωματωμένη 
χειρολαβή είναι εύκολη στο άνοιγμα και παραμένει πάντα κρύα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Χωρητικότητα 1,5 λίτρα / 600 g τηγανιτές πατάτες
• Καπάκι με διάφανο παράθυρο για πλήρη έλεγχο του 

τηγανίσματος
• Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία από 130 °C έως 190 °C.
• Αφαιρούμενα μέρη για εύκολο καθάρισμα
• Λαβή που παραμένει κρύα στην επαφή
• Αλουμινένιο φίλτρο λίπους
• Ισχύς εισόδου 900 W

Φριτέζα

SFR 6200SS
Κάτω από το σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι με αφαιρούμενο καπάκι από ανοξείδωτο 
ατσάλι, το εσωτερικό δοχείο 1,5 λίτρων έχει επαρκή χώρο για να τηγανίσει 600 g 
τραγανές τηγανιτές πατάτες. Το εύκολο τηγάνισμα ακολουθείτε από το άνετο καθάρισμα: 
το εσωτερικό δοχείο διαθέτει αντικολλητική επιφάνεια και, τόσο το καπάκι, όσο και 
το καλάθι τηγανίσματος, μπορούν να αφαιρεθούν για άνετη φροντίδα. Η ασφάλεια 
αποτρέπει την υπερθέρμανση, ενώ η ενσωματωμένη λαβή που παραμένει κρύα, 
προστατεύει τα χέρια σας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Χωρητικότητα 3,2 λίτρα / 1.4 kg τηγανιτές πατάτες
• Καπάκι με διάφανο παράθυρο για πλήρη έλεγχο των τροφίμων 

που τηγανίζετε
• Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία από 130 °C έως 190 °C και 

χρονοδιακόπτης
• Εύκολο καθάρισμα
• Αλουμινένιο φίλτρο λίπους
• Έξυπνη αποθήκευση καλωδίου ρεύματος
• Ισχύς εισόδου 2200 W

Φριτέζα

SFR 7200SS
Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του τρόπου που τηγανίζετε! Το διάφανο
παράθυρο στο καπάκι και η ρυθμιζόμενη θερμοκρασία από 130 °C έως 190 
°C σας επιτρέπουν να φτάσετε το γεύμα σας στην τελειότητα. Το σώμα και 
το καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι στεγάζουν ένα δοχείο λαδιού 3,2 λίτρων, 
αρκετά μεγάλο για να παρασκευάσει 1,4 kg τηγανιτές πατάτες. Η χρήση του 
είναι πολύ εύκολη, το εσωτερικό δοχείο διαθέτει αντικολλητική επιφάνεια 
και μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων.
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Μετατρέψτε την κουζίνα σας σε έναν επαγγελματικό φούρνο. 
Είναι τόσο εύκολο να έχετε κάθε μέρα φρέσκο και τραγανό 
σπιτικό ψωμί με τους αρτοπαρασκευαστές SENCOR!  

Για να απολαύσετε το άρωμα του αγαπημένου σας ψωμιού, αφήστε τον 
αρτοπαρασκευαστή σας SENCOR να γίνει ο οδηγός σας. Η μεγάλη οθόνη 
LCD με οπίσθιο φωτισμό και οι μεγάλες διαφανείς θυρίδες σας επιτρέπουν 
να βλέπετε διαρκώς τι γίνεται, ενώ ο χρόνος ψησίματος μειώνεται χάρη στο 
ηχητικό σήμα “προσθέστε συστατικά” και στην αυτόματη λειτουργία.  

Τα ποικίλα προγράμματα και η επιλογή τριών επιπέδων κόρας θα σας 
προσφέρουν αυτό ακριβώς που εσείς και η οικογένειά σας ονειρεύεστε. Αλλά 
και η υπόλοιπη διαχείριση είναι εύκολη: το αντικολλητικό ταψί ψησίματος 
μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων, ενώ η διάρκειας 60 λεπτών 
λειτουργία διατήρηση ζεστό¨” σας προσφέρει αρκετό χρόνο να φροντίσετε 
τις υπόλοιπες δουλειές σας πριν σερβίρετε το ψωμί. Εντυπωσιάστε τους 
αγαπημένους σας με σπιτικό ψωμί και απολαύστε όλοι μαζί σπουδαία 
γεύματα. 

ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 
ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ  
SENCOR  
• Φρέσκο σπιτικό ψωμί κάθε στιγμή
• κατάλληλο τόσο για αρχάριους 

όσο και για έμπειρους ψήστες
• Έχετε τον έλεγχο χάρη στην 

οθόνη LCD και το διάφανο 
παράθυρο

• Επιλογές ψησίματος κόρας για τις 
δικές σας προτιμήσεις

• Εύκολο καθάρισμα

Η ΤΕΛΕΙΑ ΜΕΡΑ
ΞΕΚΙΝΑ ΜΕ  
ΣΠΙΤΙΚΟ ΨΩΜΙ
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• 13 προγράμματα ψησίματος
• Αυτόματος διανεμητής υλικών
• Οθόνη LCD οπίσθιου φωτισμού και μεγάλο παράθυρο
• Χωρητικότητα ζύμης 900 g και τρεις επιλογές κόρας
• Ισχύς εισόδου 550 W

Αρτοπαρασκευαστής 

SBR 2000SS
Παρασκευή ψωμιού με απλό τρόπο! Απολαύστε τη 
χαρά μίας μεγάλης φρατζόλας φρέσκου ψωμιού 
χωρίς προσπάθεια με τον αρτοπαρασκευαστή 
SBR 2000SS. Τα 13 προγράμματα παρασκευής 
που διαθέτει θα κάνουν τα όνειρά σας 
πραγματικά. Ο διανεμητής του  προσθέτει υλικά 
αυτόματα, μειώνοντας έτσι το χρόνο ψησίματος. 
Η μεγάλη ευκρινής LCD οθόνη  οπίσθιου φωτισμού 
και το μεγάλο διαφανές παράθυρο σας δίνουν 
πλήρη εικόνα του τι γίνεται.

Η ασφάλεια διασφαλίζεται από την επιφάνεια που 
μένει διαρκώς κρύα, ενώ το αντικολλητικό ταψί και 
οι γάντζοι ζύμωσης, που μπορούν να πλυθούν στο 
πλυντήριο πιάτων,  καθώς και η λειτουργία διατήρησης 
του ψωμιού ζεστό για 60 λεπτά, φροντίζουν όλα να 
γίνουν τέλεια. Η πλούσια ποσότητα ζύμης (έως 900 g) 
και οι τρεις επιλογές κόρας (ροδισμένη, καλοψημένη 
και ξεροψημένη) θα ικανοποιήσουν κάθε μέλος της 
οικογένειας. 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 
ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ  
SENCOR  

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ, ΚΟΥΤΑΛΙ ΚΑΙ ΑΤΣΑΛΙΝΟΣ  
ΓΑΝΤΖΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΖΥΜΩΤΗΡΩΝ
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• 12 προγράμματα ψησίματος
• Μεγάλη οθόνη LCD οπίσθιου φωτισμού και 

διάφανο παράθυρο
• Μεγ. ποσότητα ζύμης ψωμιού 900 g και τρεις 

επιλογές ψησίματος κόρας
• Αντικολλητικό ταψί ψησίματος και ζυμωτήρες που 

μπαίνουν στο πλυντήριο
• Λειτουργία „διατήρηση ζεστό“ για 60 λεπτά
• Ηχητικό σήμα για προσθήκη συστατικών
• Ισχύς εισόδου 550 W

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• 12 προγράμματα ψησίματος
• Μεγάλη οθόνη LCD οπίσθιου φωτισμού και διάφανο 

παράθυρο
• Μεγ. ποσότητα ζύμης ψωμιού 1 250 g και τρεις 

επιλογές ψησίματος κόρας
• Αντικολλητικό ταψί ψησίματος και ζυμωτήρες που 

μπαίνουν στο πλυντήριο
• Λειτουργία „διατήρηση ζεστό“ για 60 λεπτά
• Ηχητικό σήμα για προσθήκη συστατικών
• Ισχύς εισόδου 800 W

Αρτοπαρασκευαστής 

SBR 1040WH
Αυτός ο πρακτικός αρτοπαρασκευαστής σας επιτρέπει να έχετε φρέσκο σπιτικό ψωμί κάθε στιγμή που το θέλετε. 
Με δώδεκα προγράμματα ψησίματος και τρείς επιλογές ψησίματος κόρας, το ψωμί έχει ακριβώς τη γεύση που 
επιθυμείτε εσείς και η οικογένειά σας.  

Η μεγάλη οθόνη LCD οπίσθιου φωτισμού και το διάφανο παράθυρο κάνουν τη χρήση του πολύ απλή, ενώ το ταψί ταψιού 
ψησίματος, που έχει αντικολλητική επιφάνεια και μπορεί να μπει στο πλυντήριο, καθαρίζεται με άνεση. 

Αρτοπαρασκευαστής 

SBR 0770WH
Χρειάζεστε μία πραγματικά  μεγάλη φρατζόλα ψωμιού; Κανένα 
πρόβλημα με τον αρτοπαρασκευαστή SBR 0770WH και τη 
χωρητικότητα ζύμης 1 250 g! Ψήστε το ψωμί σας εύκολα χάρη 
στα 12 προγράμματα, διαλέγοντας την κόρα που σας αρέσει, 
μέσα από τις τρεις διαφορετικές επιλογές κρούστας·αυτός 
ο βοηθός θα μετατρέψει την κουζίνα σας σε ένα περίτεχνο 
αρτοποιείο.  

Η μεγάλη οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό και το παράθυρο δίνουν 
μία πλήρη εικόνα της διαδικασίας, ενώ το ηχητικό σήμα  σας καλεί να 
προσθέσετε τα συστατικά, μειώνοντας έτσι το χρόνο παρασκευής. 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  
ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ  
ΚΟΥΤΑΛΙ ΚΑΙ ΑΤΣΑΛΙΝΟΣ   
ΓΑΝΤΖΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ  
ΤΩΝ ΖΥΜΩΤΗΡΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
2 ΖΥΜΩΤΗΡΕΣ 
ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ 
ΚΟΥΤΑΛΙ ΚΑΙ ΑΤΣΑΛΙΝΟΣ 
ΓΑΝΤΖΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ  
ΤΩΝ ΖΥΜΩΤΗΡΩΝ
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ΤΡΑΓΑΝΕΣ & ΑΦΡΑΤΕΣ 
ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ SENCOR  
• Εξαιρετική απόδοση χάρη στα 

υψηλής ποιότητας και λειτουργικά 
υλικά

• Επιλογή ποικίλων λειτουργιών και 
εντάσεων ψησίματος

• Εύκολη λειτουργία και καθάρισμα
• Μεγάλη γκάμα χρήσεων σε κάθε 

κουζίνα
• Χαρακτηριστικά ασφάλειας

Ψήνουν έως τέσσερεις φέτες ψωμιού τη φορά με 9 επίπεδα έντασης 
ψησίματος που μπορούν να επιλεγούν στον ηλεκτρονικό χρονοδιακόπτη.  
Η συσκευή δέχεται λεπτές και χοντρές φέτες, τις ζεσταίνει ομοιόμορφα 
και τις ανυψώνει αυτόματα μόλις ολοκληρώσει. Εάν παραμείνει μέσα ένα 
κομμένο κομμάτι ψωμιού, μπορείτε εύκολα να το βγάλετε και αυτό για να μην 
καεί. 

Το ψωμί σας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον κατάψυξη; Κανένα πρόβλημα,  
η φρυγανιέρα SENCOR μπορεί να το αποψύξει και με τη χρήση της φωτεινής 
ένδειξης σας δείχνει πότε είναι έτοιμο για να το φάτε. Επίσης όχι μόνο ψήνει, 
αλλά και ζεσταίνει τις φέτες ψωμιού. Χάρη στα εύχρηστα εξαρτήματά της,  
η φρυγανιέρα μπορεί επίσης να ζεστάνει τραγανά ψωμάκια ή κρουασάν. 

Οι φρυγανιέρες SENCOR είναι διαθέσιμες σε διάφορα χρώματα, έτσι ώστε 
να επιλέξετε όχι μόνον το ελκυστικό σχέδιο από ανοξείδωτο ατσάλι, αλλά 
και από μία μεγάλη γκάμα χρωμάτων για να ταιριάζει τέλεια με την κουζίνα 
σας. 

Τραγανές φρυγανιές και ψωμάκια – δύσκολα μπορούμε να φανταστούμε το πρωινό μας χωρίς αυτά. 
Ανεξάρτητα εάν αλείφουμε βούτυρο, μαρμελάδα ή μέλι επάνω, ή βάζουμε τυρί και ζαμπόν, όλα αποκτούν 
αμέσως μία καλύτερη γεύση. Οι κορυφαίες φρυγανιέρες  
SENCOR είναι για αυτό οι απαρραίτητοι βοηθοί. 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΕΣ
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς εισόδου 1 000 W
• Εννέα μεταλλικά χρώματα
• Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης για 9 επίπεδα ψησίματος
• Αυτόματη ανύψωση και απενεργοποίηση
• Αυτόματο κεντράρισμα για λεπτές και χοντρές φέτες
• Σχάρα για να ζεστάνετε και να κάνετε τραγανά ψωμάκια ή κρουασάν
• Τρεις λειτουργίες σε μία: απόψυξη, επαναζέσταμα και χειροκίνητος 

έλεγχος (ακύρωση)
• Ψηλή ανύψωση για να αφαιρείτε εύκολα τις μικρότερες φέτες
• Εύκολος στο καθάρισμα δίσκος συλλογής ψίχουλων με ένα πάτημα

Φρυγανιέρα 

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

Όποιο μεταλλικό χρώμα προτιμάτε. Η νέα γραμμή 
φρυγανιέρων της SENCOR διατίθεται είτε στο παραδοσιακό 
ανοξείδωτο ατσάλι (STS 5050SS) ή σε εννεά μεταλλικά 
χρώματα (STS 6050GG- 6058BK) για να δημιουργήσουν 
αντίθεση ή να ταιριάξουν με το χρώμα των υπόλοιπων 
συσκευών της κουζίνας σας, ή ακόμη και με την ίδια την κουζίνα. 

Με έναν πολύ εύχρηστο ηλεκτρονικό χρονοδιακόπτη και τρία κουμπιά 
για ψήσιμο, απόψυξη και χειροκίνητο έλεγχο (stop), έχει ότι χρειάζεται 
για να προσφέρει το τέλειο πρωινό κάθε μέρα. 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΕΣ
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Φρυγανιέρα 

STS 5070SS
Ποιος θέλει να περιμένει! Ακόμη και σε ένα 
νοικοκυριό δύο ατόμων, το να κάνετε τις πρωινές 
φρυγανιές σημαίνει να  χρησιμοποιήσετε τη 
φρυγανιέρα τουλάχιστον δύο φορές για  τέσσερις 
φέτες ψωμιού. Και σε μεγαλύτερες οικογένειες, το 
ψήσιμο ψωμιού για 4, 5, 6 ή περισσότερα άτομα  
γίνεται μία πραγματική δοκιμασία. 

Γιατί λοιπόν να μην επιλέξετε μία φρυγανιέρα για  
4 φέτες με διπλή χωρητικότητα; Έχει όλα τα έξυπνα 
χαρακτηριστικά και λειτουργίες από τα μικρότερα 
μοντέλα, όπως ο εύκολος στη ρύθμιση ηλεκτρονικός 
χρονοδιακόπτης με 9 επίπεδα ψησίματος και αυτόματη 
λειτουργία κεντραρίσματος για να χειρίζεται τόσο 
λεπτές όσο και χοντρές φέτες, μαζί με μία σχάρα για να 
ζεσταίνει και να κάνει τραγανά ψωμάκια και κρουασάν– 
στην πραγματικότητα, έχει δύο σχάρες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς εισόδου 1 600 W
• Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης για  

9 επίπεδα ψησίματος
• Αυτόματη ανύψωση και 

απενεργοποίηση
• Αυτόματο κεντράρισμα για λεπτές και 

χοντρές φέτες
• Σχάρα για να ζεστάνετε και να κάνετε 

τραγανά ψωμάκια ή κρουασάν
• Τρεις λειτουργίες σε μία: απόψυξη, 

ζέσταμα, χειροκίνητος έλεγχος 
(ακύρωση)

• Ψηλή ανύψωση για να αφαιρείτε εύκολα 
τις μικρότερες φέτες

• Εύκολος στο καθάρισμα δίσκος συλλογής 
ψίχουλων
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Φρυγανιέρα  

STS 2652RD

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς εισόδου 850 W
• 2 υποδοχές για να κάνετε δύο φρυγανιές 

ταυτόχρονα
• Φινίρισμα από ανοξείδωτο ατσάλι
• Αυτόματη λειτουργία κεντραρίσματος για 

να ζεσταίνονται ομοιόμορφα οι χοντρές και 
οι λεπτές φέτες

• Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης - 7 επίπεδα 
ψησίματος

• Κουμπιά για αυτόματη διακοπή λειτουργίας, 
επαναζέσταμα και απόψυξη

• Συρόμενος δίσκος για ψίχουλα

STS2651SS STS 2652RD
Αυτή η στιλάτη φρυγανιέρα από ανοξείδωτο ατσάλι 
με μοντέρνο σχεδιασμό μπορεί να κάνει δύο τραγανές 
χοντρές ή λεπτές φρυγανιές και να ξεπαγώσει 
κατεψυγμένο ψωμί ή αρτοσκευάσματα.

ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΨΗΣΙΜΟ & ΑΠΟΨΥΞΗ
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ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ  
ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ  
SENCOR 
• Υψηλής ποιότητας και αντοχής 

υαλοκεραμικές εστίες
• Εξαιρετικά οικονομική λειτουργία 

και ελάχιστη απώλεια θερμότητας
• Θερμαίνεται πολύ γρήγορα και 

εξοικονομεί χρόνο
• Μεγάλη οθόνη LCD για εύκολο 

χειρισμό
• Πολλά προκαθορισμένα επίπεδα 

θερμότητας
• Ατομικός έλεγχος θερμοκρασίας
• Διαχρονικός σχεδιασμός

Η πρόοδος είναι αδυσώπητη και αλλάζει ακόμη και τον τρόπο που 
ετοιμάζουμε το φαγητό. Την ίδια στιγμή, το επαγωγικό μαγείρεμα 
αυξάνεται αναμφίβολα, με πλεονεκτήματα όπως υψηλότερη 
απόδοση μεταφοράς θερμότητας, ταχεία θέρμανση, ομοιόμορφη 
κατανομή και καλύτερος έλεγχος. Το επαγωγικό μαγείρεμα είναι  
η τέλεια λύση καθώς δεν ακτινοβολεί καθόλου θερμότητα , κάτι που 
θα εκτιμήσετε όχι μόνον τους  ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες. 

Οι επαγωγικές εστίες της SENCOR είναι κορυφαίες και μοναδικές όχι 
μόνον για τις κρύες στην επαφή υαλοκεραμικές εστίες τους και την 
μηδαμινή απώλεια θερμότητας. Σε σύγκριση με πιο συμβατικές συσκευές, 
εξοικονομούν τη μισή ενέργεια και μειώνουν σημαντικά το χρόνο 
μαγειρέματος. 

Οι δύο ξεχωριστές επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος που διαθέτουν 
μπορούν να δεχθούν σκεύος διαμέτρου έως 19 εκατοστά. Μία μεγάλη 
και ευκρινής οθόνη LCD, που προσφέρει τη δυνατότητα αύξησης της 
ρυθμισμένης θερμο-κρασίας ανά 10°C σε ένα εύρος από 60° C έως 
240° C, ενώ ο χρονοδιακόπτης  για την επιλογή της καθυστερημένης 
απενεργοποίησης, είναι ένα ακόμη πλεονέκτημα. 
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Διπλή Επαγωγική Εστία 

SCP 4601GY
Πανεύκολη στο καθάρισμα και 
αποδοτική στη χρήση: αυτή 
η διπλή επαγωγική εστία  
δημιουργήθηκε για να σας 
προσφέρει  κορυφαία 
άνεση  στο μαγείρεμα.  
Η μεγάλη ισχύς των 3 400 W δουλεύει 
με μεγάλη αποδοτικότητα (έως και 90 %) με 
ελάχιστες απώλειες θερμότητας, θερμαίνοντας 
το φαγητό σας σε θερμοκρασίες από 60 
έως 240 °C. Επιπλέον, η κεραμική επιφάνεια 
καλύπτει όλο το επάνω τμήμα, κάτι που κάνει το 
καθάρισμα όσο πιο εύκολο γίνεται. 

Αυτή η εστία διαθέτει έναν εύκολο πίνακα χειρισμού 
αφής με έναν ρυθμιστή ολίσθησης για την ρύθμιση 
θερμοκρασίας και ισχύος, ενώ η μεγάλη οθόνη LCD 
με ερυθρό οπίσθιο φωτισμό δείχνει ευκρινώς όλες τις 
ρυθμίσεις. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Δύο εστίες για γρήγορο και αποτελεσματικό 

μαγείρεμα
• Χειρισμός μέσω αφής για άνετη επιλογή των 

ρυθμίσεων (θερμοκρασία 60 °C - 240 °C)
• Προστασία έναντι υπερθέρμανσης
• Εύκολο καθάρισμα της υαλοκεραμικής επιφάνειας
• Ισχύς εισόδου: 3 400 W

Διπλή Επαγωγική Εστία 

SCP 4501BK
Αυτή η διπλή επαγωγική εστία έχει έναν 
εξαιρετικά λεπτό συμπαγή σχεδιασμό, με 
ύψος μόλις στα 4,3 cm. Η υαλοκεραμική του 
επιφάνεια κάνει το καθάρισμα πανεύκολο. 
Επιπλέον σας εξοικονομεί χρόνο (60%) και 
ηλεκτρική ενέργεια (50%) ενώ σας προσφέρει 
υψηλή αποδοτικότητα (έως και 90%) με 
ελάχιστες απώλειες θερμότητας. 

Ή εστία και οι λειτουργίες της 
ελέγχονται με τη χρήση 
κομψών και απλών πλήκτρων 
αφής. Θερμοκρασία (από 60 
°C έως 240 °C) και ισχύς μπορούν 
εύκολα να ρυθμιστούν γλιστρώντας το δάκτυλό 
σας αριστερά ή δεξιά στο ρυθμιστή. Η μεγάλη οθόνη 
LCD με ερυθρό οπίσθιο φωτισμό παρέχει όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες για τη θερμοκρασία και την 
ισχύ. 

Η εστία αυτή διαθέτει αυτόματη αναγνώριση 
μαγειρικού σκεύους και πολλαπλά χαρακτηριστικά 
ασφάλειας (θερμική ασφάλεια για υπερθέρμανση 
με αυτόματη απενεργοποίηση, ένδειξη κατάλοιπης 
θερμότητας, κλείδωμα πίνακα ελέγχου).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Εξαιρετικά λεπτός σχεδιασμός με απλό 

καθάρισμα
• 2 εστίες με εύρος θερμοκρασίας 60 - 240 °C
• Γρήγορο και αποδοτικό μαγείρεμα (60% ταχύτερο 

με 50%λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια)
• Χειρισμός μέσω πλήκτρων αφής και ρυθμιστή 

ολίσθησης
• Προστασία έναντι υπερθέρμανσης
• Ισχύς εισόδου: 3 400 W
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Επαγωγική Εστία 

SCP 4202GY
Αυτή είναι μία ακόμη διπλής ζώνης επαγωγική εστία 
κατασκευασμένη από κρύα στην επαφή, υαλοκεραμική, επαγωγική 
πλάκα με ελάχιστη απώλεια θερμότητας καθώς η θερμότητα 
μεταφέρεται απευθείας στο μαγειρικό σκεύος με αποδοτικότητα 
πάνω από 90%, με αποτέλεσμα τεράστια εξοικονόμηση χρόνου 
60% και ηλεκτρικής ενέργειας 50%. Η λειτουργία της είναι πολύ 
ασφαλής και εύκολη. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς εισόδου 2 900 W (200-1 300 W για την μικρή ζώνη και 200-1 600 

W για την μεγάλη ζώνη)
• Κρύα στην επαφή υαλοκεραμική επαγωγική εστία (η επαγωγή 

δημιουργεί θερμότητα απευθείας στο μαγειρικό σκεύος)
• Ειδική γυάλινη επιφάνεια για εύκολο και υγιεινό καθάρισμα
• Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή όλων των διαδικασιών
• Δύο ανεξάρτητες ζώνες επαγωγικού μαγειρέματος (διαμέτρου 14,5 και 

16,7 cm) 
• Αυτόματη αναγνώριση μαγειρικού σκεύους για επαγωγικό μαγείρεμα
• Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη LCD
• Έλεγχος θερμοκρασίας σε εύρος 60° C - 240° C σε κλίμακα ανά 20° C
• 10 προκαθορισμένα επίπεδα θέρμανσης
• Χρονοδιακόπτης για επιλογή καθυστερημένης απενεργοποίησης στο 

χρονικό εύρος 1 –180 λεπτών
• Κατάλληλη για σκεύη διαμέτρου 12-19 cm

Διπλή Επαγωγική Εστία 

SCP 5303GY
Αυτή είναι μία ακόμη διπλής ζώνης επαγωγική εστία κατασκευασμένη από κρύα στην επαφή, 
υαλοκεραμική, επαγωγική πλάκα με ελάχιστη απώλεια θερμότητας καθώς η θερμότητα μεταφέρεται 
απευθείας στο μαγειρικό σκεύος με αποδοτικότητα πάνω από 90%, με αποτέλεσμα τεράστια 
εξοικονόμηση χρόνου 60% και ηλεκτρικής ενέργειας 50%. Η λειτουργία της είναι πολύ ασφαλής και 
εύκολη. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς εισόδου 2 900 W (200-1 300 W για την 

μικρή ζώνη και 200-1 600 W για την μεγάλη 
ζώνη)

• Ειδική γυάλινη επιφάνεια για εύκολο και 
υγιεινό καθάρισμα

• Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή όλων 
των διαδικασιών

• Δύο ανεξάρτητες ζώνες επαγωγικού 
μαγειρέματος (διαμέτρου 14,5 και 16,7 cm)

• Αυτόματη αναγνώριση μαγειρικού σκεύους 
για επαγωγικό μαγείρεμα

• Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη LCD
• Έλεγχος θερμοκρασίας σε εύρος 60° C - 240° 

C σε κλίμακα ανά 20° C
• 10 προκαθορισμένα επίπεδα θέρμανσης
• Χρονοδιακόπτης για επιλογή 

καθυστερημένης απενεργοποίησης στο 
χρονικό εύρος 1–180 λεπτών

• Πίνακας ελέγχου αφής
• Κατάλληλη για σκεύη διαμέτρου 12-19 cm
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Διπλή Επαγωγική Εστία 

SCP 4201GY
Αυτή η διπλή επαγωγική εστία 
αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε 
μικρό νοικοκυριό, όπου παίζει ρόλο η 
εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και 
χρόνου, με ταχύτερο μαγείρεμα κατά 
60% με 50% εξοικονόμηση ενέργειας.  
Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί 
σε ένα εύρος από 60 έως 240 °C 
χειροκίνητα μέσω ενός περιστροφικού 
κουμπιού.

Η απόλυτα λεία επιφάνειά του είναι 
εύκολο να καθαριστεί, ενώ η οθόνη 
LED δείχνει ξεκάθαρα ποιο από τα 10 
επίπεδα ηλεκτρικής ενέργειας έχει 
επιλεγεί. Το ασφαλές και άνετο μαγείρεμα 
διασφαλίζεται από έναν χρονοδιακόπτη 
180 λεπτών και από την προστασία 
υπερθέρμανσης. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Γρήγορο και αποδοτικό μαγείρεμα
• Πλήκτρα αφής και χειροκίνητα κουμπιά
• Προστασία έναντι υπερθέρμανσης
• Απλό καθάρισμα
• Ηλεκτρική ενέργεια έως 3 500 W
• Θερμοκρασία έως 240 °C

Επαγωγική Εστία

SCP 3701GY
Μία εξαιρετικά επίπεδη εστία για 
εξαιρετικά  αποδοτικό μαγείρεμα. 
Εξοικονομήστε χρόνο  και ηλεκτρική 
ενέργεια: αυτό κάνει το SCP 3701BK. 
Χρειάζεται μόνον τη μισή ηλεκτρική  
ενέργεια και ο χρόνος μαγειρέματος είναι 
60%  λιγότερος. Το συμπαγές μέγεθός 
της και ο κομψός λεπτός σχεδιασμός της 
την κάνουν τη ν ιδανική συσκευή για κάθε 
περίπτωση, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για 
ένα μικρό νοικοκυριό ή για τις διακοπές. 

Έξυπνα χαρακτηριστικά, όπως η κλειδαριά 
σφαλείας, η αναγνώριση μαγειρικού σκεύους 
και η επιλογή θερμοκρασίας σε εύρος από 
60 °C – 240 °κάνουν το μαγείρεμα απόλαυση. 
Σε ότι αφορά στο καθάρισμα,  αυτή η μονή 
επαγωγική εστία αποτελεί μία σπουδαία  
επιλογή: η λεία επιφάνειά της μπορεί να 
καθαριστεί  πολύ εύκολα. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Εξαιρετικά λεπτός σχεδιασμός
• Γρήγορη και εξοικονομεί ενέργεια
• Χειριστήριο αφής με ολίσθηση
• Εύκολο καθάρισμα
• Ισχύς εισόδου: 2 000 W
• Θερμοκρασία: 60 - 240 °C
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Επαγωγική Εστία 

SCP 3201GY
Αυτή είναι μία ακόμη διπλής ζώνης επαγωγική εστία  κατασκευασμένη από υαλοκεραμική επαγωγική 
πλάκα που μένει κρύα και μπορείτε να ακουμπήσετε, με ελάχιστη απώλεια θερμότητας, καθώς η 
θερμότητα πηγαίνει κατευθείαν στο μαγειρικό σκεύος με αποδοτικότητα πάνω από 90%, με αποτέλεσμα 
τεράστια εξοικονόμηση 60% σε χρόνο και 50% σε ηλεκτρικό ρεύμα. Η λειτουργία είναι πολύ ασφαλής και 
απλή. 

Επαγωγική Εστία 

SCP 3601GY
Το μαγείρεμα σε μία επαγωγική εστία δεν είναι μόνον 
γρήγορο, αλλά επίσης και ενεργειακά πολύ αποδοτικό! 
Αυτή η μονή επαγωγική εστία εξοικονομεί ηλεκτρική 
ενέργεια έως και 50% και χρόνο έως και 60% χάρη στην 
ισχύ του των 2 000 W! 

Οι αισθητήρας αφής , ο χρονοδιακόπτης 60 λεπτών και η ενιαία 
επιφάνεια  κάνουν το καθάρισμα όσο πιο εύκολο γίνεται. 
 Η επαγωγική εστία αναγνωρίζει εάν έχει τοποθετηθεί 
μαγειρικό σκεύος επάνω  και παρέχει θερμότητα σε 
θερμοκρασίες από 60 °C έως 240 °C. Συμπαγής και ευέλικτη,  
η εστία αυτή προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα σε 
νοικοκυριό ενός ατόμου, στο εξοχικό ή ακόμη και στις διακοπές. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς εισόδου 1 800 W
• Κρύα στην επαφή υαλοκεραμική επαγωγική εστία (η επαγωγή δημιουργεί 

θερμότητα απευθείας στο μαγειρικό σκεύος)
• Ειδική γυάλινη επιφάνεια για εύκολο και υγιεινό καθάρισμα
• Όλες οι διαδικασίες ελεγχόμενες μέσω μικροεπεξεργαστή
• Μονή ζώνη επαγωγικού μαγειρέματος (διαμέτρου 16,7 cm)
• Εύρος θερμοκρασίας 60° C - 240° C
• 10 προκαθορισμένα επίπεδα θέρμανσης σε εύρος 200 - 1 800 W

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Γρήγορο και ενεργειακά αποδοτικό μαγείρεμα
• Πλήκτρα αφής
• Εύκολη στο καθάρισμα ενιαία επιφάνεια
• Ισχύς έως και 2 000 W
• Εύρος θερμοκρασίας 60 - 240 °C

Επαγωγική & Υπέρυθρη Εστία 

SCP 4001BK
Όταν η επαγωγική τεχνολογία συναντά την υπέρυθρη εστία μας, το αποτέλεσμα είναι μία συνδυαστική 
εστία που καλύπτει όλες τις γαστρονομικές σας ανάγκες. Χρησιμοποιήστε την μεγάλη, ευκρινή οθόνη LCD 
με ερυθρό οπίσθιο φωτισμό για τις ρυθμίσεις σας. Αυτή η επαγωγική θερμαντική πλάκα έχει ένα εύρος 
ισχύος από 200 έως 1 600 W και εύρος θερμοκρασίας από 60 έως 240 °C ενώ η , ενώ η πλάκα ακτινοβολίας 
θερμότητας λειτουργεί σε θερμοκρασιακό εύρος από 50 έως 
480 °C ή ενεργειακό εύρος 200 έως 1 800 W. Το εύρος 
ισχύος και θερμοκρασίας κάνουν αυτή την ευέλικτη 
επαγωγική   εστία κατάλληλη για κάθε γεύμα. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Επαγωγική και υπέρυθρη θερμαντική πλάκα
• Κατάλληλη για σκεύη με διάμετρο από 12 έως 26 cm
• Μεγάλη ευκρινής οθόνη LCD με ερυθρό οπίσθιο φωτισμό
• Λειτουργία ελεγχόμενη μέσω μικροεπεξεργαστή
• Κλείδωμα πίνακα χειρισμού έναντι τυχαίας χρήσης και αλλαγής των 

ρυθμίσεων
• Υψηλά πρότυπα ασφάλειας
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Γρήγορο και ενεργειακά αποδοτικό μαγείρεμα
• Πλήκτρα αφής
• Εύκολη στο καθάρισμα ενιαία επιφάνεια
• Ισχύς έως και 2 000 W
• Εύρος θερμοκρασίας 60 - 240 °C
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ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ  
ΕΣΤΙΕΣ 

ΣΠΟΥΔΑΙΟΙ 
ΒΟΗΘΟΙ 

ΠΑΝΤΟΥ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ 
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ  
ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΕΣΤΙΑ 
SENCOR
• Συμπαγείς διαστάσεις και μικρό 

βάρος για εύκολο μαγείρεμα εκτός 
σπιτιού

• Εύκολη χρήση με περιστροφικό 
κουμπί

• Απλό καθάρισμα χάρη στις λείες 
επιφάνειες

• Κατάλληλη για μαγείρεμα, 
τηγάνισμα, σωτάρισμα, βράσιμο ή 
απλώς ζέσταμα του φαγητού

• Επιλογή μονής ή διπλής εστίας

Όταν πρόκειται για την ευκολία του μαγειρέματος έξω από το σπίτι, 
δεν χρειάζονται συμβιβασμοί. Χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις και 
το μικρό βάρος τους, οι υπέρυθρες εστίες είναι πολύ εύκολο να τις 
πάρετε μαζί σας όπου και αν πηγαίνετε: για παράδειγμα, στο μικρό 
εξοχικό σας, στην εξόρμηση του Σαββατοκύριακου ή ακόμη και στο 
κάμπινγκ. Επιλέξτε μονή ή διπλή υπέρυθρη εστία ανάλογα με τις 
ανάγκες σας και απολαύστεε το μαγείρεμα σε υαλοκεραμική εστία 
ακόμη και στις διακοπές.

Επιπλέον, οι εστίες αυτές είναι πολύ απλές στη χρήση: απλώς γυρίστε 
τον περιστροφικό διακόπτη για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και αυτό 
είναι όλο. Η συντήρηση χρειάζεται λίγα μόνον δευτερόλεπτα: η λεία 
υαλοκεραμική επιφάνεια και το μεταλλικό σώμα κάνουν το καθάρισμα 
γρήγορο και εύκολο .
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Infrared Cooktop

SCP 1763BK
Δεν έχετε σχέδια για εντατικό 
μαγείρεμα, παρόλα αυτά θέλετε 
μία δυνατή συσκευή για αξιόπιστο 
μαγείρεμα και ζέσταμα φαγητού; 

Επιλέξτε την μονή υπέρυθρη εστία 
SCP 1763BK. Η γυάλινη κεραμική 
θερμαντική της πλάκα with με διάμετρο 
19 cm δουλεύει άψογα με κάθε είδος 
μαγειρικού σκεύους, έτσι λοιπόν δεν θα 
έχετε πρόβλημα να βρείτε το κατάλληλο 
σκεύος. Η χρήση και το καθάρισμα δεν 
γίνεται να είναι απλούστερα: απλά 
γυρίστε το περιστροφικό κουμπί για 
να ανάψετε την εστία και ρυθμίστε την 
επιθυμητή θερμοκρασία. Η φωτεινή 
ένδειξη σας υπενθυμίζει ότι είναι 
αναμμένη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Εύκολη επιλογή θερμοκρασίας μέσω περιστροφικού κουμπιού
• Λεία επιφάνεια και μεταλλικό σώμα για εύκολο καθάρισμα
• Διάμετρος της γυάλινης κεραμικής πλάκας: 19 cm
• Ισχύς εισόδου 1.200 W
• Διαστάσεις (πλάτος × βάθος × ύψος): 300 × 290 × 75 mm
• Βάρος: 1,4 kg

Υπέρυθρη Εστία

SCP 2263BK
Ετοιμάστε νόστιμα γεύματα 
στην υαλοκεραμική επιφάνεια 
αυτής της διπλής υπέρυθρης 
εστίας. Συμπαγής και φορητή, 
αποτελεί μία σπουδαία 
επιλογή για την μικρή σας 
εξοχική κατοικία ή για τις 
διακοπές σας

Επιπλέον, η λεία της επιφάνεια 
είναι εύκολη στο καθάρισμα και τη 
συντήρηση. Ανάψτε την εστία και 
ρυθμίστε τη θερμοκρασία γυρίζοντας 
απλώς το περιστροφικό κουμπί. 
Μέσα σε λίγα λεπτά, η υαλοκεραμική 
επιφάνεια θερμαίνει το μαγειρικό 
σκεύος έως τους 250 °C, κάνοντας 
την εστία κατάλληλη για τηγάνισμα, 
σωτάρισμα, βράσιμο ή απλώς για το 
ζέσταμα του φαγητού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Μεγάλη βοήθεια στο μικρό εξοχικό ή στις διακοπές σας
• Εύκολος περιστροφικός διακόπτης επιλογής θερμοκρασίας
• Λεία επιφάνεια και μεταλλικό σώμα για εύκολο καθάρισμα
• Δύο γυάλινες κεραμικές θερμαντικές πλάκες με διάμετρο 19 cm
• Ισχύς εισόδου: 2.400 W
• Διαστάσεις (πλάτος × βάθος × ύψος): 504 × 300 × 75 mm
• Βάρος: 2,5 kg
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ΓΚΡΙΛΙΕΡΕΣ
Δεν λατρεύετε πραγματικά τα καλοκαιρινά 
μπάρμπεκιου;  

Γιατί λοιπόν να μην χαρίστε στον 
εαυτό σας αυτή την απόλαυση και τους 
δροσερούς φθινοπωρινούς ή ακόμη και 
τους παγωμένους χειμωνιάτικους μήνες; 
Απλώς μεταφερθείτε μέσα και ετοιμάστε  
τα αγαπημένα σας στέικ, τις φτερούγες 
κοτόπουλου ή το πικάντικο ψητό τυρί σας 
στην άνεση του σπιτιού σας. Οι γκριλιέρες 
και σαντουιτσιέρες SENCOR θα σας 
βοηθήσουν. Οι επιφάνειες ψησίματος 
είναι αντικολλητικές, έτσι μπορείτε να τις 
πλύνετε με άνεση στο πλυντήριο πιάτων. 
Οι γκριλιέρες επαφής προσαρμόζονται 
σε κάθε πιάτο και μπορούν ακόμη και 
να χειριστούν ένα μεγάλο στέικ, ενώ 
οι σαντουιτσιέρες μπορούν να σας 
ετοιμάσουν ένα λαχταριστό σάντουιτς ή 
βάφλα. Κάντε λοιπόν την κίνησή σας! 
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ΓΚΡΙΛΙΕΡΕΣ

ΓΚΡΙΛ  
ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

Το γκριλ όλο το χρόνο, τόσο υγιεινό χωρίς το περιττό επιπλέον 
λίπος, είναι κάτι που μόνον οι σπιτικές ψηστιέρες επαφής μπορούν 
να προσφέρουν. Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που το 
φαγητό καιγόταν επάνω τους και που χρειαζόταν περισσότερη ώρα 
για να καθαριστούν, από όσο χρειαζόταν το μαγείρεμα.

Οι σύγχρονες γκριλιέρες του σήμερα έχουν 3ης γενιάς, αντικολλητικές 
πλάκες και πολύ απλές ψηφιακές ρυθμίσεις που σας βοηθούν να 
ετοιμάσετε εξαιρετικές λιχουδιές. Φυσικά, διαθέτουν προγράμματα 
για διάφορα στιλ μαγειρέματος, ζεστάματος και ξεπαγώματος. 
εξαιρετικές λιχουδιές. Φυσικά, διαθέτουν προγράμματα για διάφορα 
στιλ μαγειρέματος, ζεστάματος και ξεπαγώματος. Σήμερα, μπορείτε να 
ρυθμίσετε την πλάκα ψησίματος για διαφορετικό πάχος του φαγητού σας 
με σκοπό να ετοιμάσετε ένα παχύ ζουμερό στέικ ή τρυφερό καλαμπόκι. 
Επιπλέον, χάρη στην κάτω αυλακωτή πλάκα, μπορείτε να απολαύσετε τη 
δημιουργία διαφόρων σχεδίων στο στέικ ή το σάντουίτς σας για να δώσετε 
στο γεύμα σας την προσωπική σας μοναδική σφραγίδα. Σας απασχολεί 
το ερώτημα πόσο υγιεινό είναι το γκριλ; Ξεχάστε την έγνοια σας. Οι 
σύγχρονες ηλεκτρικές ψηστιέρες συστήνονται από εννέα στους δέκα 
ειδικούς της διατροφής. Χάρη στην εξαιρετική αντικολλητική επιφάνειά 
τους, δεν απαιτούν λάδι, συν  ο αυτόματος ρυθμιστής θερμοκρασίας που 
αποτρέπει να καεί το φαγητό. Το κρέας και τα λαχανικά, καθώς και άλλες 
λιχουδιές ψήνονται  τέλεια, διαρτηρώντας τη γεύση τους και ολες τις 
σημαντικές βιταμίνες. Το καθάρισμα είναι επίσης πολύ απλό, καθώς συχνά 
δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω από ένα σκούπισμα με χαρτί κουζίνας, 
αλλά ακόμη και εάν είστε της απόλυτης καθαριότητας, μπορείτε απλά να 
βγάλετε τις πλάκες  ψησίματος και να τις πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων. 
Το γκριλ δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολο. 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ  
ΓΚΡΙΛΙΕΡΑ SENCOR 
• Υψηλής ποιότητας 3ης γενιάς, αντι-

κολλητικές πλάκες
• Ενσωματωμένο θερμαντικό 

σπείρωμα για καλύτερη απόδοση 
και ομοιόμορφο ψήσιμο

• Ιδανική για υγιεινή ψήσιμο
• Εύκολες ψηφιακές ρυθμίσεις
• Επιλογή πολλών διαφορετικών 

προγραμμάτων
• Αποκλειστική σχεδίαση με γυαλί
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Πρόγραμμα χάμπουργκερ, ψάρι, στέικ, λουκάνικο, 

κοτόπουλο, μπεικον και ξεπαγώματος
• Επιλογή ψησίματος χωρίς την ανάγκη προσθήκης 

λαδιού
• 2 ραβδωτές πλάκες για κρέας, λεία πλάκα για 

συνοδευτικά
• Αυτόματος έλεγχος θερμοκρασίας
• Αφαιρούμενος δίσκος συλλογής λαδιού
• Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων

Έξυπνη Ψηστιέρα 

SBG 6231SS
Απολαύστε την εποχή του μπάρμπεκιου όλο 
τον χρόνο! Με την SBG 6231SS, μπορείτε 
να σερβίρετε λαχταριστά χάμπουργκερ, 
ψάρι, στέικ, λουκάνικα, κοτόπουλο ή μπέικον 
όποια στιγμή θέλετε. Οι έξυπνες ρυθμίσεις 
με την οθόνη LCD εξασφαλίζουν άνετο 
ψήσιμο, ενώ οι αυτόματοι αισθητήρες 
δουλεύουν σκληρά για να σας προσφέρουν 
κάθε φορά τέλεια αποτελέσματα. Το γεύμα 
σας δεν θα ήταν ολοκληρωμένο χωρίς 
ένα συνοδευτικό: χρησιμοποιήστε μία 
εξαιρετικά απαλή πλάκα ψησίματος για 
να ετοιμάσετε λαχανικά ή κάποιο άλλο 
συνοδευτικό για να εντυπωσιάσετε την 
οικογένεια και τους φίλους σας.

Η πλάκα ψησίματος είναι αρκετά μεγάλη για να 
ετοιμάσετε μία χορταστική ποσότητα υγιεινού 
κρέατος (30 × 25 cm), ενώ δεν χρειάζεται να 
προσθέσετε λάδι ενώ ψήνετε. Για τη μέγιστη άνεση 
και ασφάλεια, η συσκευή μπορεί να καθαριστεί 
εύκολα με χαρτί κουζίνας, οι πλάκες ψησίματος 
μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων και η 
λαβή έχει θερμική μόνωση. 
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Ψηστιέρα Πολλαπλών Χρήσεων 

SBG 6650BK 
Χάρη στις 3ης γενιάς, αντικολλητικές πλάκες ψησίματος 
με ενσωματωμένες θερμαντικές σπείρες που μπορούν 
να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων, αυτή η ψηστιέρα 
επαφής SENCOR υπερέχει και στους δύο τομείς του 
εύκολου καθαρίσματος και του τέλειου ψησίματος – 
ακόμη και χωρίς πρόσθετο λάδι. Αυτό υποστηρίζεται 
επίσης από τον ακριβή, αυτοματοποιημένο έλεγχο της 
θερμοκρασίας με οθόνη LCD που δείχνει την επιλεγμένη 
θερμοκρασία, πότε λειτουργεί η αντίσταση και τον 
χρονοδιακόπτη. 

Με τρεις θέσεις λειτουργίας (κλειστή, ανοικτή 90° και όλη 
επίπεδη), μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε  είτε ως 
ψηστιέρα επαφής ή ως επίπεδα ψηστιέρα. Με δύο 
τύπους πλακών ψησίματος, με ραβδώσεις (κάτω) και 
λεία (επάνω), μπορείτε εύκολα να ψήσετε κρέας ή 
λαχανικά ανάλογα με την όρεξή σας ή να πατήσετε 
σάντουιτς και μπαγκέτες. 

Ο διαχρονικός συνδυασμός από ανοξείδωτο ατσάλι και 
γυαλί δίνει σε αυτή την ψηστιέρα επαφής μία στιλάτη όψη, 
που θα δείχνει υπέροχη στον πάγκο της κουζίνας σας, αλλά 
φυσικά μπορείτε επίσης να την αποοθηκεύσετε με ευκολία. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Αντικολλητικές πλάκες ψησίματος (3ης γενιάς) με ενσωματωμένη θερμαντική σπείρα
• Μεγάλων διαστάσεων πλάκες ψησίματος 30x25 cm
• Αυτόματος έλεγχος θερμοκρασίας με LCD οθόνη, ένδειξη λειτουργίας αντίστασης και 

χρονοδιακόπτη
• Ομοιόμορφη κατανομή πίεσης
• Πλάκες εύκολες στο καθάρισμα, πλένονται στο πλυντήριο πιάτων, αφαιρούμενος δίσκος συλλογής 

λαδιού και αφαιρούμενες πλάκες ψησίματος
• 3 θέσεις λειτουργίας (κλειστή/ ανοικτή 90° / ανοικτή 180°)
• Θερμομονωμένη λαβή, αντιολησθητικά πέλματα, άνω τμήμα με κλείδωμα
• Ισχύς εισόδου 2 000 W, αποθήκευση καλωδίου ρεύματος
• Επιφάνειες ψησίματος με ραβδώσεις (ιδανικές για κρέας) και επίπεδες (για μικρότερα λαχανικά, 

μπέργκερ ή θαλασσινά)
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Μεγάλες αντικολλητικές πλάκες 

ψησίματος 31x25 cm με ενσωματωμένες 
αντιστάσεις

• 7 έξυπνα προγράμματα με αισθητήρα 
πάχους και θερμοκρασίας συν χειροκίνητο

• Πλάκες με εύκολο καθάρισμα, και στο 
πλυντήριο πιάτων

• Θερμομονωμένη λαβή (για πάτημα 
σάντουιτς), αντιολισθητικά πέλματα

ΠΛΑΚΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟ 
ΨΗΣΙΜΟ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ελαφριά και φορητή, με μεγάλη αντικολλητική επιφάνεια 

47x31 cm
• Δύο επιφάνειες ψησίματος– επίπεδη και ραβδωτή για κάθε 

είδος φαγητού
• Λειτουργία κυμαινόμενης θερμοκρασίας (100 - 220 °C) 

διατήρηση ζεστό (60 °C)

Επιτραπέζιο Ηλεκτρικό Γκριλ 

SBG 106BK
Αυτό το επιτραπέζιο ηλεκτρικό γκριλ αποτελεί την 
τέλεια επιλογή για ψήσιμο σε εσωτερικούς και 
εξωτεριούς χώρους σε όλα τα πάρτυ και τις 
γιορτές. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να 
ψήσετε λαχανικά, θαλασσινά, λουκάνικα ή στέικ 
για τους καλεσμένους σας ή να το τοποθετήσετε 
στο κέντρο του τραπεζιού στην τραπεζαρία ή στον 
κήπο σας και ο καθένας να περνάει και να σερβίρετε 
απευθείας από την ψηστιέρα. 

 

Multi-purpose Contact Grill

SBG 5030BK
Αυτή η ψηστιέρα πολλαπλών χρήσεων διαθέτει τρίτης γενιάς πλάκες 
ψησίματος με ενσωματωμένες αντιστάσεις και αντικολλητική 
επιφάνεια που επιτρέπει το ψήσιμο χωρίς την προσθήκη λαδιού. 
Η στιβαρή κατασκευή της και το βάρος 7kg εξασαφαλίζουν 
σταθερότητα στην ψηστιέρα, που προσφέρει αρκετή επιφάνεια 
ψησίματος ακόμη και για μία μεγάλη οικογένεια ή για ένα μικρό πάρτι 
στο σπίτι. 

Έξυπνη Ψηστιέρα 

SBG 6031SS
Ψάχνετε μία ψηστιέρα επαφής που θα σας 
βοηθήσει να έχετε τέλεια αποτελέσματα 
(στην πράξη) κάθε φορά; Μην ψάχνετε 
άλλο, καθώς η έξυπνη ψηστιέρα της 
SENCOR αυτό ακριβώς κάνει. 

Προσφέρει επτά έξυπνα προγράμματα με 
αισθητήρα πάχους, ενώ η ενσωματωμένη 
οθόνη δείχνει πόσο καλά έχει ψηθεί το 
φαγητό σας, έτσι δεν χρειάζεται να ελέγχτε ή 
να πειραματίζεστε για να πετύχετε όπως το 
θέλετε το μέτρια ψημένο στέικ σας. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Αποκλειστικός σχεδιασμός με γυαλί
• Αντικολλητικές πλάκες ψησίματος(3ης 

γενιάς) με ενσωματωμένη θερμαντικές 
σπείρες

• Δεν χρειάζεται να προσθέσετε λάδι στο 
ψήσιμο
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ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΕΣ
Να βάλετε ένα κομμάτι κρέας στο γκριλ, να ετοιμάσετε 
ένα τοστ ή πανίνι και να κλείσετε με μία γλυκιά βάφλα; 
Τίποτα δεν είναι αδύνατον. Επιπλέον, εκεί που παλιά 
χρειαζόσασταν τουλάχιστον τρεις συσκευές, τώρα  
η μία μπορεί να αναλάβει όλες τις δουλειές. Το μυστικό 
κρύβεται στις

Οι σύγχρονες σαντουιτσιέρες είναι πραγματικά πολύπλευρες και 
χάρη σε αυτή την ευελιξία τους εξοικονομούν όχι μόνον χρήματα, 
αλλά και χρόνο. Ετοιμάζουν σάντουιτς γρήγορα και χωρίς να 
τα κάψουν. Οι συσκευές ξέρουν πότε το σνακ είναι έτοιμο για 
να σερβιριστεί, έτσι δεν μπορείτε να κάνετε ποτέ λάθος. Χάρη 
στις αντικολλητικές επιφάνειες, είναι επιπλέον εύκολες στο 
καθάρισμα, ενώ η χρήση τους είναι τόσο απλή που ακόμη και  
ο απόλυτα αρχάριος δεν έχει κανένα πρόβλημα. Κοντολογίς, τόσα 
πολλά πράγματα με τόσα λίγα λεφτά. Τι θα φάτε λοιπόν για σνακ 
σήμερα;

• Συσκευή με υψηλή απόδοση και 
εξοικονόμηση ενέργειας

• Υψηλής ποιότητας υλικά και 
αντικολλητική επιφάνεια

• Πολύ εύκολος χειρισμός και 
καθάρισμα

• Ποικίλες επιλογές χρήσης με 
ανταλλάξιμες πλάκες ψησίματος

• Αυτόματος έλεγχος θερμοκρασίας 
και ασφαλής λειτουργία

• Μοντέρνος σχεδιασμός για κάθε 
κουζίνα

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ  
ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ 
SENCOR

ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΑΠΡΟΣΜΕΝΕΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• 4 ανταλλάξιμερς πλάκες ψησίματος  

(μέγεθος 285 x 152 mm)
• Εύκολες στο καθάρισμα πλάκες ψησίματος με 

αντικολλητική προστασία
• Εξαιρετικά βαθιές πλάκες ψησίματος για 

σάντουιτς και βάφλες
• Λαβή και σώμα με θερμομόνωση
• Φωτεινή ένδειξη κόκκινη για λειτουργία και πράσινη 

για έτοιμη να ψήσει
• Θερμική ασφάλεια προστασίας
• Αυτόματος έλεγχος θερμοκρασίας
• Ισχύς εισόδου 900 W

Σαντουιτσιέρα 4 σε 1

SSM 9940SS
Ετοιμάστε σάντουιτς, ψήστε κρέας ή βάφλες 
με αυτή τη μία μόνον σαντουιτσιέρα.  
Οι τέσσερις ανταλλάξιμες πλάκες 
ψησίμαοτος που διαθέτει (μέγεθος  
285 x 152 mm) είναι σχεδιασμένες να 
σας προσφέρουν λαχταριστά τριγωνικού 
σχήματος σάντουιτς, τετράγωνα σάντουιτς, 
πανίνι και βάλφες.

Και υπάρχουτν ακόμη πολλά περισσότερα! Το 
περίβλημα τεχνολογίας CoolTouch εξασφαλίζει 
ασφαλή λειτουργία, ενώ η επιφάνεια ψησίματος 
των πλακών μπορεί να καθαριστεί πολύ εύκολα 
χάρη στην αντικολλητική τους επεξεργασία. 
Η συσκευή χρησιμοποιεί αυτόματο έλεγχο 
θερμοκρασίας και διαθέτει θερμική ασφάλεια 
για την προστασία σας. Δύο ενδεικτικές λυχνίες 
σας κρατούν ενημερωμένους: η κόκκινη είναι η 
ένδειξη λειτουργίας και η πράσινη ανακοινώνει 
ότι η σαντουιτσιέρα είναι έτοιμη να ψήσει.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• 5 ανταλλάξιμες πλάκες ψησίματος 137 x 228 mm με έυκολες 

στο καθάρισμα επιφάνειες
• Εξωτερικό περίβλημα CoolTouch με θερμομονωμένη λαβή και 

σώμα 
• Για σάντουιτς, ψητό κρέας ή βάφλες
• Θερμική ασφάλεια προστασίας
• Αυτόματος έλεγχος θερμοκρασίας
• Κόκκινη φωτεινή ένδειξη λειτουργίας και πράσινη έτοιμη για 

ψήσιμο

Σαντουιτσιέρα 5 σε 1 

SSM 9510SS
Οι πέντε επιολογές πλακών αυτής της σαντουιτσιέρας 
μεταμορφώνουν τα σάντουιτς ή σνακ και την κουζίνα σας  σε ένα 
ελκυστικό μπιστρό. 

Εντυπωσιάστε την οικογένεια και τους φίλους σας με τετράγωνα, 
τρίγωνα ή οστρακοειδούς σχήματος σάντουιτς, πανίνι, βάφλες  
ή ακόμη και κρέας, ετοιμασμένα στις ανταλλάξιμες πλάκες ψησίματος 
(μέγεθος 137 x 228 mm). Η λειτουργία είναι τόσο εύκολη όσο και 
ασφαλής. Όλες οι πλάκες έχουν αντικολλητική επιφάνεια για 
εύκολο ψήσιμο και καθάρισμα. Το εξωτερικό περίβλημα CoolTouch 
εξασφαλίζει ότι η λαβή και το σώμα έχουν θερμομνόνωση, ενώ οι  δύο 
φωτεινές ενδείξεις σας ενημερώνουν πότε είναι σε λειτουργία και 
έτοιμη να ψήσει. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• 3 ανταλλάξιμες πλάκες ψησίματος 126 x 230 mm για 

σάντουιτς, κρέας ή βάφλες
• Εξωτερικό περίβλημα CoolTouch με θερμομονωμένη λαβή 

και σώμα
• Επιφάνειες ψησίματος με εύκολο καθάρισμα και 

αντικολλητική επεξεργασία
• Κόκκινη φωτεινή ένδειξη λειτουργίας και πράσινη έτοιμη για 

ψήσιμο
• Θερμική ασφάλεια προστασίας
• Αυτόματος έλεγχος θερμοκρασίας

Σαντουιτσιέρα 3 σε 1 

SSM 9410SS
Αυτή η 3σε1 σαντουιτσιέρα θα γίνει ο καλύτερος 
φίλος σας στην κουζίνα. Οι 3 ανταλλάξιμες πλάκες 
ψησίματος (μέγεθος 126 x 230 mm) ετοιμάζουν 
τριγωνικού σχήματος σάντουιτς, πανίνι και βάφλες, 
ενώ η αντικολλητική τους επεξεργασία σας εγγυάται 
εύκολη χρήση και καθάρισμα. 

Η  πράσινη φωτεινμή ένδειξη “έτοιμη για ψήσιμο” αναγγέλει 
ότι μπορεί να ξεκινήσει η ετοιμασία του νόστιμου πρωινού  
ή σνακ σας, ενώ το θερμομονωμένο σώμα και η λαβή, μαζί με 
τη θερμική ασφάλεια φροντίζουν για την ασφάλειά σας. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς εισόδου 1 100 W
• Κάνει έως και 8 τριγωνικά σάντουιτς
• Αντικοληητική επιφάνεια ψησίματος, εύκολη στο 

καθάρισμα
• Αυτόματος έλεγχος θερμοκρασίας
• Θερμομονωμένη λαβή και σώμα
• Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας – κόκκινη λυχνία
• Φωτεινή ένδειξη έτοιμη για ψήσιμο– πράσινη λυχνία
• Δυνατότητα αποθήκευσης σε όρθια θέση
• Αντιολισθητικά πέλματα
• Θερμική ασφάλεια προστασίας
• Μήκος καλωδίου ρεύματος - 75 cm

Σαντουιτσιέρα 

SSM 8700
Τα σάντουιτς είναι τέλεια για πρωινό, για σνακ ή ακόμη και για 
δείπνο. Ιδιαίτερα εάν είναι κανείς πολυάσχολος και δεν έχει 
χρόνο για ψώνια και μαγείρεμα, καθώς υπάρχει πάντοτε 
κάτι στο σπίτι για να ετοιμάσει νόστιμα σάντουιτς. Αυτή 
η σαντουιτσιέρα διαθέτει μία τέλεια αντικολλητική 
επιφάνεια ψησίματος, κάτι που σημαίνει εύκολο 
καθάρισμα. Κάνει επίσης έως και 8 τριγωνικά 
σάντουιτς, έτσι μπορεί να χορτάσει γρήγορα ακόμη 
και μία μεγαλύτερη οικογένεια. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς εισόδου 700 W
• Ετοιμάστε 4 τριγωνικά σάντουιτς, ψητό κρέας ή βάφλες
• Αντικολλητική επιφάνεια ψησίματος, εύκολη στο καθάρισμα
• Αυτόματος έλεγχος θερμοκρασίας
• 3 αφαιρούμενες πλάκες (για νόστιμα σάντουιτς, ψήσιμο, βάφλες)
• Λαβή και σώμα με θερμομόνωση
• Ενδεικτική λυχνία (έτοιμη για ψήσιμο) – πράσινο φως
• Δυνατότητα όρθιας αποθήκευσης
• Θερμική ασφάλεια προστασίας

Σαντουιτσιέρα 3 σε 1

SSM 9300
Αυτή η σαντουιτσιέρα έχει επιφάνεια 
ψησίματος με αντικολλητιοκή επεξεργασία  
για εύκολη λειτουργία και εύκολο καθάρισμα. 
Μπορείτε να ετοιμάσετε σάντουιτς ή βάλφες 
και να ψήσετε ακόμη και κρέας! 
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Αυτή η σαντουιτσιέρα διαθέτει αντικολλητική επιφάνεια 
ψησίματος για εύκολη λειτουργία και καθάρισμα. Μπορείτε 
να ετοιμάσετε σάντουιτς με ποικίλη γέμιση, γλυκά σνακ ή και 
ομελέτες! 

Αυτή η σχεδιασμένη με ανοξείδωτο ατσάλι 
σαντουιτσιέρα  διαθέτει αντικολλητική επιφάνεια 
ψησίματος για εύκολη λειτουργία και καθάρισμα. 
Μπορείτε να ετοιμάσετε δύο τετραγωνικού σχήματος 
σάντουιτς με ποικίλη γέμιση, γλυκά σνακ ή και ομελέτες! 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς εισόδου 700 W
• Κάνει 4 τριγωνικά σάντουιτς
• Σχεδίαση από ανοξείδωτο ατσάλι
• Αντικολλητική επιφάνεια ψησίματος, εύκολη 

στο καθάρισμα
• Αυτόματος έλεγχος θερμοκρασίας
• Θερμομονωμένη λαβή και σώμα
• Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας – κόκκινη λυχνία
• Φωτεινή ένδειξη έτοιμη για ψήσιμο – πράσινη 

λυχνία
• Δυνατότητα αποθήκευσης σε όρθια θέση
• Αντιολισθητικά πέλματα
• Θερμική ασφάλεια προστασίας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς εισόδου 700 W
• Σχεδίαση από ανοξείδωτο ατσάλι
• Κάνει 2 τετραγωνικού σχήματος σάντουιτς
• Αντικολλητική επιφάνεια ψησίματος, εύκολη στο 

καθάρισμα
• Θερμομονωμένη λαβή και σώμα
• Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας – κόκκινη λυχνία
• Φωτεινή ένδειξη έτοιμη για ψήσιμο– πράσινη λυχνία
• Δυνατότητα αποθήκευσης σε όρθια θέση
• Αντιολισθητικά πέλματα
• Θερμική ασφάλεια προστασίας
• Μήκος καλωδίου ρεύματος 85 cm

Σαντουιτσιέρα 

SSM 4300SS

Σαντουιτσιέρα 

SSM 422OSS

SSM 4300SS SSM 4304RD SSM 4310WH

SSM 4220SS SSM 4221RD
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Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που 
έπρεπε  να γεμίσουμε το φούρνο μας ξύλα και 
να τον ξεστάνουμε καλά για να ζεστάνουμε 
ένα πιάτο σούπα. Και όλη η φασαρία να 
κρατήσουμε τη φωτιά αναμμένη! Ευτυχώς 
σήμερα είναι όλα αυτόματα και οι έξυπνοι 
φούρνοι της SENCOR καλύπτουν τέλεια τις 
επιθυμίες ψησίματος που έχουμε. Το μόνο 
που έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε την 
επιλογή μας στην οθόνη και στη συνέχεια 
οι φούρνοι αυτοί ψήνουν, ζεσταίνουν, 
ξεπαγώνουν όσο πιο αποδοτικά γίνεται. 
Εσείς απλώς επιλέγετε και ο φούρνος 
αναλαμβάνει να κάνει όλα τα υπόλοιπα. 

ΦΟΥΡΝΟΙ 
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Οι σύγχρονοι φούρνοι μικρομυκάτων SENCOR δεν ζεσταίνουν μόνο, 
αλλά επιπλέον ψήνουν, ξεπαγώνουν και μαγειρεύουν. Προσφέρουν πολλά 
προγράμματα για να επιλέξετε από τον ψηφιακό πίνακα. Απλώς πατήστε ένα 
και αφήστε τον φούρνο να κάνει τη δουλειά. Και επιπλέον, τα προγράμματα 
έχουν απλοποιηθεί, έτσι λοιπόν  ακόμη και χωρίς οδηγίες χρήσης μπορείτε 
εύκολα και διαισθητικά να επιλέξετε τις λειτουργίες που χρειάζεστε. Οι πιο 
εξελιγμένοι φούρνοι σας προσφέρουν το πλεονέκτημα του αποκαλούμενου 
πολυφασικού μαγειρέματος, για παράδειγμα, στην αρχή ξεπαγώνουν και 
μετά ζεσταίνουν ή βράζουν με ένταση και στη συνέχεια αλλάζουν σε ένα 
μέτριο βράσιμο. Οι φούρνοι μικροκυμάτων που ζεσταίνουν γρήγορα το 
φαγητό, ενώ ψήνουν με το γκριλ τους την επιφάνεια, αποτελούν εξαιρετική 
επιλογή. 

Και σε ποια χαρακτηριστικά θα έπρεπε να εστιάσετε στην αναζήτησή σας 
για έναν νέο φούρνο μικροκυμάτων; Πρώτα από όλα, στην ισχύ, στο γκριλ 
και σε άλλες λειτουργίες πέραν της χωρητικότητας. Μία μεγάλη οικογένεια 
αναμφίβολα θα εκμεταλλευθεί πλήρως έναν φούρνο μικροκυμάτων με 
χωρητικότητα 20 λίτρων. Επιπλέον πλεονέκτημα αποτελεί επίσης και το 
εσωτερικό από ανοξείδωτο ατσάλι, που μπορεί να καθαριστεί εύκολα. 

ΖΕΣΤΑΝΕΤΕ, 
ΨΗΣΤΕ  Η 

ΜΑΓΕΙΡΕΨΤΕ 
ΕΥΚΟΛΑ   

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ  
SENCOR ΦΟΥΡΝΟ 
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ  
• Υψηλής ποιότητας και ασφαλή υλικά
• Πληθώρα προκαθορισμένων 

προγραμμάτων και λειτουργιών
• Απλός ψηφιακός χειρισμός
• Χαρακτηριστικά ασφαλείας, συμπερ. 

και της  κλειδαριάς για παιδιά
• Μοντέρνος σχεδιασμός για διάφορα 

στιλ κουζίνας

ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 
Πότε θα πάρετε τον πρώτο σας φούρνο μικροκυμάτων; Όταν δεν θα έχετε πλέον χρόνο να 
στέκεστε μπροστά από τον φούρνο σας. Όταν θα πρέπει να έχετε το φαγητό σας έτοιμο όσο 
το δυνατόν πιο γρήγορα. Ευτυχώς, σήμερα έχετε πάρα πολλές επιλογές για να διαλέξετε!
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• 5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων και 6 προκαθορισμένα προγράμματα
• Ξεπάγωμα με βάση το βάρος
• Εξωτερικό από ανοξείδωτο ατσάλι με ψηφιακά πλήκτρα
• Χρονοδιακόπτης 90 λεπτών και λειτουργία γρήγορης έναρξης
• Χωρητικότητα 20 l
• Ισχύς μικροκυμάτων 700 W

Φούρνος Μικροκυμάτων 

SMW 6320
Ο σχεδιασμός με καθαρές και απλές γραμμές 
αυτού του φούρνου μικροκυμάτων κρύβει έξι 
προκαθορισμένα προγράμματα μαγειρέματος 
και πέντε επίπεδα έντασης για να ετοιμάσετε το 
ιδανικό γεύμα σας. Η ετοιμασία του φαγητού σας 
από την κατάψυξη δεν είναι καθόλου πρόβλημα 
χάρη στη βασισμένη στο βάρος λειτουργία 
απόψυξης.

Το εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτο 
ατσάλι με ψηφιακά πλήκτρα και εσωτερικό από 
σκούρο γκρι  σμάλτο δίνουν στην κουζίνα σας 
μία όψη κομψότητας, ενώ τα πέντε επίπεδα 
ισχύος, το ρολόι, ο χρονοδιακόπτης 90 λεπτών 
και η λειτουργία γρήγορης έναρξης κάνουν τον 
φούρνο εξαιρετικά πρακτικό. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς μικροκυμάτων 700 W
• Συνδυαστικό μαγείρεμα (μικροκύματα + γκριλ)
• Εξωτερικό από λευκό σμάλτο
• Εσωτερικό από λευκό σμάλτο
•  Ψηφιακά πλήκτρα
• Χωρητικότητα of 20 l
• Απόψυξη με βάση το βάρος και τον χρόνο
• Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης
• Χρονοδιακόπτης 95 λεπτών
• 5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων
• Ισχύς γκριλ 1000 W
• 2 συνδυαστικοί τρόποι μαγειρέματος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς μικροκυμάτων 700 W, 

χωρητικότητα 20 l
• Εξωτερικό από ανοξείδωτο ατσάλι και 

σκούρο γκρί εσωτερικό από σμάλτο
• Ψηφιακά πλήκτρα και 8 μενού 

μαγειρικής
• Πολυφασικό μαγρείρεμα, αυτόματη 

απόψυξη

Φούρνος Μικροκυμάτων 

SMW 6001DS
Έξυπνος και στιλάτος, αυτός ο φούρνος μικροκυμάτων SENCOR προσφέρει 8 προεπιλεγμένα προγράμματα (πόπκορν, 
καφές, φρέσκα λαχανικά, πατάτες, πίτσα, επαναζέσταμα, μπέικον και  θαλασσινά) ή χειροκίνητο έλεγχο και 5 επίπεδα ισχύος 
μικροκυμάτων. 

Το αυτόματο μαγείρεμα είναι πολύ πρακτικό και βοηθά με τα πιθανά είδη γευμάτων και το βάρος τους, ακόμη και με το 
πολυφασικό μαγείρεμα, το οποίο μερικές συνταγές απαιτούν. Με την χωρητικότητα των 20 λίτρων του, μπορεί να χωρέσει ακόμη 
και μεγάλα μαγειρικά σκεύη. Λειτουργίες όπως η καθυστερημένη εκκίνηση ή ο 95 λεπτών χρονοδιακόπτης τον καθιστούν στην 
πράξη έναν πολύ ικανό φούρνο, παρά απλώς και μόνον μία συσκευή για το ζέσταμα του φαγητού. Για καλύτερη ασφάλεια και για 
την αποτροπή της λειτουργίας του από μικρά παιδιά, μπορεί κανείς να ενεργοποιήσει το κλείδωμα για παιδιά. 

Φούρνος Μικροκυμάτων

SMW 5220
Αυτός ο φούρνος μικροκυμάτων SENCOR προσφέρει 8 προεπιλεγμένα 
προγράμματα (πόπκορν, καφές, φρέσκα λαχανικά, πατάτες, πίτσα, 
επαναζέσταμα, μπέικον και θαλασσινά) και χειροκίνητο έλεγχο, καθώς και 
λειτουργία γκριλ. Με τη χωρητικότητα των 20 λίτρων του, μπορεί να χωρέσει 
ακόμη και μεγάλα μαγειρικά σκεύη, ενώ λειτουργίες όπως η καθυστερημένη 
εκκίνηση ή ο 95 λεπτών χρονοδιακόπτης τον καθιστούν στην πράξη έναν 
πολύ ικανό φούρνο, παρά μία απλή συσκευή για το ζέσταμα του φαγητού. 
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Φούρνος Μικροκυμάτων

SMW 5017WH
Ο φούρνος μικροκυμάτων SMW 5017WH διαθέτει μία 
εξαιρετική ισχύ μικροκυμάτων 800 W, απλή λειτουργία, 
πίνακα LED και οκτώ αυτόματα προγράμματα. Επιλέξτε 
από τρείς απαλές χρωματικές αποχρώσεις που θα 
συμπληρώσουν την κουζίνα σας και απολαύστε την 
άνεση των 8 αυτόματων προγραμμάτων με λειτουργία 
καθυστερημένης εκκίνησης. 

Χάρη στη χαμηλή  στάθμη θορύβου (65 dB), αυτός 
ο φούρνος μικροκυμάτων μπορεί να τοποθετηθεί 
οπουδήποτε. Μόλις ολοκληρωθεί το ζέσταμα, ένα 
ηχητικό σήμα σας ειδοποιεί ότι είναι έτοιμο. Το κλείδωμα 
προστασίας για παιδιά αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση, 
το άνοιγμα ή την αλλαγή των ρυθμίσεων και λειτουργιών  
του φούρνου μικροκυμάτων. 

Φούρνος Μικροκυμάτων

SMW 5217SL
Χάρη στα οκτώ αυτόματα προγράμματα δεν χρειάζεται πλέον να σκέφτεστε για πόση ώρα θα πρέπει να μαγειρέψετε το 
γεύμα σας και σε ποια θερμοκρασία. Μπορείτε να δείτε την όλη διαδικασία στον πίνακα LED και τα προγράμματα μπορούν 
να ρυθμιστούν εύκολα με το περιστροφικό κουμπί επιλογής. 

Πέντε επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων, τρεις τρόποι απόψυξης και οκτώ αυτόματα προγράμματα είναι έτοιμα να 
ετοιμάσουν πολλές λιχουδιές. Η πλούσια χωρητικότητα των 17 l, η 800 W ισχύς και η χαμηλή στάθμη θορύβου (65 dB) 
κάνουν τον SMW 5217SL μία σπουδαία επιλογή για την κουζίνα σας. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Πίνακας LED με 8 εύκολα προγράμματα και 5 επίπεδα 

ισχύος
• Λειτουργία απόψυξης και χρονοδιακόπτης 60 λεπτών
• Ηχητικό σήμα που υποδεικνύει το τέλος του 

προγράμματος
• Μεγάλος εσωτερικός χώρος (για πιάτα έως 27 cm) με 

ανθεκτική επίστρωση σμάλτου
• Χωρητικότητα 17 l
• Ισχύς μικροκυμμάτων 800 W

SMW 5017WH SSM 5117BK

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Πίνακας LED  με 8 εύκολα προγράμματα για απλό 

και γρήγορο επαναζέσταμα και μαγείρεμα
• Μεγάλος εσωτερικός χώρος (πιάτα έως 27 cm) με 

ανθεκτική επίστρωση σμάλτου
• Λειτουργία απόψυξης  και χρονοδιακόπτης  

60 λεπτών
• Ηχητικό σήμα στη λήξη του προγράμματος
•  Χωρητικότητα 17 l
•  Ισχύς μικροκυμάτων 800 W
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς μικροκυμάτων 700 W, 5 επίπεδα ισχύος 

συμπεριλαμβανομένης και της απόψυξης
• Εξωτερικό από ανοξείδωτο ατσάλι ή λευκό/μαύρο 

σμάλτο, εσωτερικό από λευκό σμάλτο
• Περιστρεφόμενος δίσκος 245 mm

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς μικροκυμάτων 700 W, ισχύς γκριλ 900 W
• Εξωτερικό και εσωτερικό από σμάλτο για εύκολο καθάρισμα
• Χωρητικότητα 17 l
• 4 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων
• Λειτουργία απόψυξης, χρονοδιακόπτης 30 λεπτών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχύς μικροκυμάτων 700 W
• Συνδυαστικό μαγείρεμα (μικροκύματα + γκριλ)
• Σχεδιασμός από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο 

ατσάλι
• Χωρητικότητα 17 l
• 5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων

Φούρνος Μικροκυμάτων 

SMW 2117SS
Το ανοξείδωτο είναι διαχρονικό – θα απολαμβάνεται την 
όμορφη εξωτερική όψη από βουρτσισμένο ανοξείδωτο 
ατσάλι αυτού του φούρνου μικροκυμάτων SENCOR 
για πάρα πολλά χρόνια. Δεν θα σκουριάσει ποτέ και 
είναι πολύ εύκολος στο καθάρισμα. Το καθάρισμα 
είναι επίσης πολύ απλό και στο εσωτερικό, χάρη στην 
ανθεκτική επίστρωση σμάλτου. Ο έλεγχος και η χρήση 
γίνονται απλά και άνετα με δύο περιστροφικά κουμπιά 
και μία μεγάλη λαβή στην πόρτα. 

Φούρνος Μικροκυμάτων 

SMW 4217WH
Αυτός ο φούρνος μικροκυμάτων SENCOR προσφέρει έναν 
συνδαυαστικό τρόπο μαγειρέματος (μικροκύμματα και 
γκριλ) και 4 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων. Με 17 λίτρα 
χωρητικό-τητας μπορεί να δεχθεί τυπικού μεγέθους 
μαγειρικές συσκευές, ενώ διαθέτει λειτουργίες όπως  
η καθυστερημένη εκκίνηση και ο χρονοδιακόπτης των  
30 λεπτών. .

Φούρνος Μικροκυμάτων 

SMW 4317WH
Αυτός ο στιβαρός φούρνος μικροκυμάτων SENCOR με 
μοντέρνο σχεδιασμό και κατασκευασμένος από ποιοτικό 
ανοξείδωτο ατσάλι προσφέρει συνδυαστική λειτουργία 
ζεστάματος, μαγειρέματος και γκριλ. Με χωρητικότητα 
17 λίτρων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεγάλα πιάτα 
διαμέτρου έως 25 cm και να επιλέξετε ανάμε σα σε  
5 επίπεδα ισχύος. 
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Φούρνος Μικροκυμάτων 

SMW 1517RD
Σας παρουσιάζουμε τον φούρνο μικροκυμάτων 
SMW 1517RD με χωρητικότητα 17 l, που διαθέτει 
εντυπωσιακή ισχύ 700 W και πέντε τρόπους 
λειτουργίας για επαναζέσταμα, μαγείρεμα 
και ξεπάγωμα. Τα δύο περιστροφικά κουμπιά 
κάνουν το χειρισμό μου άνετο, επιτρέποντας να 
ρυθμίσετε γρήγορα τον αναγκαίο χρόνο και τον 
τρόπο θέρμανσης. Αυτός ο αξιόπιστος φούρνος 
μικροκυμάτων από τη SENCOR προσφέρεται σε 
δύο χρώματα και είναι επίσης και απλαυστικά 
αθόρυβος στη λειτουργία του (μόνον 58 dB (A) στη 
μέγιστη ισχύ). 

Φούρνος Μικροκυμάτων 

SMW 1917WH
Λευκό σμάλτο εξωτερικά και εσωτερικά: τι κλασσικός σχεδιασμός για 
την κουζίνα σας! Δεν ει μόνον στυλάτο αλλά επλον και πολύ εύκολο στο 
καθάρισμα! 

Δεν χρειάζονται πολύπλοκες ρυθμίσεις, μόνον οι χειροκίνητοι διακόπτες 
για να ρυθμίσετε ένα από τα πέντε επίπεδα ισχύος ή το πρόγραμμα 
ξεπαγώματος. Αφού ολοκληρώσει, ένα ηχητικό σήμα θα σας ειδοποιήσει. 
Ποιό εύκολα δεν γίνεται! 

SMW 1517RD SSM 1617BK

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Εύκολος χειροκίνητος χειρισμός
• Χωρητικότητα 17 l
• 5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων, λειτουργία 

απόψυξης
• Κλασσική όψη με εξωτερικό και εσωτερικό από 

σμάλτο
• Επιφάνεια με εύκολο καθάρισμα
• Χρονοδιακόπτης 30 λεπτών και ηχητικό σήμα
• Ισχύς μικροκυμάτων 700 W
• Διάμετρος περιστρεφόμενου δίσκου: 245 mm

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ανθεκτικό σμάλτο εσωτερικά για εύκολο 

καθάρισμα
• Μόνον δύο κουμπιά που εξασφαλίζουν  

εύκολο χειροκίνητο χειρισμό
• Μεγάλος εσωτερικός χώρος για πιάτα  

έως 25 cm
• Χωρητικότητα  17 l
• 5 5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων και λειτουργία 

απόψυξης
• Χρονοδιακόπτης 30 λεςπτών και ηχητικό σήμα
• Ισχύς μικροκυμάτων 700 W
• Διάμετρος περιστρεφόμενου δίσκου: 245 mm
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ΜΟΝΤΕΛΟ SES 9200CH SES 7015CH

Χρώμα

Τύπος μηχανής expresso Αυτόματη Αυτόματη

Ισχύς εισόδου 1 470 W 1 470 W

Πίεση αντλίας 19 bar 19 bar

Επίπεδο άλεσης 5 5

Χωρητικότητα δοχείου κόκκων καφέ 150 g 150 g

Χωρητικότητα δοχείου νερού 1,1 l 1,1 l

Πρόγραμμα Double shot - -

Πίνακας LED ναι ναι

Σύστημα Thermoblock ναι ναι

Προγράμματα One touch ναι ναι

Σύστημα micro-foam για latté/cappucino ναι -

Ενσωματωμένος μύλος καφέ ναι ναι

Λειτουργία ζεστού νερού ναι ναι

Λειτουργία pre-brew ναι ναι

Δοχείο γάλακος 2 -

Αφαιρούμενη μονάδα ατμού ναι ναι

Φωτισμός φλιτζανιού ναι ναι

Αφαλάτωση, καθάρισμα, πρόγραμμα 
αυτοκαθαρισμού ναι ναι

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 
ΜΗΧΑΝΕΣ 
ESPRESSO
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ΜΟΝΤΕΛΟ SES 4900SS SES 4050SS SES 4040BK SES 4010SS SES 1710BK

Χρώμα    

Τύπος μηχανής expresso Ημι-αυτόματη Ημι-αυτόματη Ημι-αυτόματη Αντλία Αντλία

Ισχύς εισόδου 1 450 W 1 450 W 1 450 W 1 050 W 1140 W

Πίεση 20 bar 20 bar 20 bar 15 bar 15 bar

Οθόνη όχι όχι όχι όχι όχι

Λειτουργία ζεστού νερού ναι ναι ναι ναι ναι

Ακροφύσιο ατμού ναι όχι όχι ναι ναι

Αυτόματο cappuccino ναι ναι ναι όχι όχι

Ζέσταμα φλυτζανιού ναι ναι ναι ναι ναι

Χωρητικότητα δοχείου νερού 1.5 l 1.4 l 1.4 l 1.5 l 1.5 l

Χρήση αλεσμένου καφέ ναι ναι ναι ναι ναι

Αυτόματο αυτοκαθαρισμό ναι ναι ναι όχι όχι

Αυτόματη αφαλάτωση ναι ναι ναι ναι ναι

Σύστημα Pre Brew ναι ναι ναι ναι ναι

ΜΗΧΑΝΕΣ 
ESPRESSO ΜΕ 
ΑΝΤΛΙΑ
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ΜΟΝΤΕΛΟ SCE 7000BK SCE 5070BK SCE 5000BK SCE 3700BK

Χρώμα

Ισχύς εισόδου 900 W 1 000 W 900 W 700 W

Χωρητικότητα 1,5 l 1,8 l 2,1 l 0,75 l

Χρονοδιακόπτης ναι ναι ναι ναι

Οθόνη LCD LCD ναι ναι

Φίλτρο με άρθρωση ναι ναι ναι ναι

Υλικό κανάτας γυαλί γυαλί γυαλί γυαλί

Ένδειξη στάθμης νερού ναι ναι ναι ναι

Σύστημα διακοπής ροής ναι ναι ναι ναι

ΜΟΝΤΕΛΟ SCE 3050SS SCE 2100BK 
SCE 2110RD

SCE 2000BK 
SCE 2001WH

Χρώμα   

Ισχύς εισόδου 1 000 W 500 W 350 W

Χωρητικότητα 1,25 l 0,3 l 0,3 l

Φίλτρο με άρθρωση ναι ναι ναι

Υλικό κανάτας γυαλί γυαλί γυαλί

Ένδειξη στάθμης νερού ναι ναι όχι

Σύστημα διακοπής ροής ναι ναι όχι

ΚΑΦΕΤΙΕΡΕΣ 
ΦΙΛΤΡΟΥ

ΚΑΦΕΤΙΕΡΕΣ 
ΦΙΛΤΡΟΥ
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ΜΟΝΤΕΛΟ SCG 6050SS SCG 5050BK SCG 3550SS SCG 3050SS SCG 205x SCG 105x

Χρώμα     

Ισχύς εισόδου 150 W 110 W 200 W 150 W 150 W 150 W

Σύστημα άλεσης επιφάνειες 
άλεσης

επιφάνειες 
άλεσης

επιφάνειες 
άλεσης λεπίδα λεπίδα λεπίδα

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

Ρύθμιση ποιότητας 
άλεσης ναι ναι ναι ναι ναι ναι

ΜΥΛΟΙ  
ΚΑΦΕ
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ΜΟΝΤΕΛΟ SWK 1591WH 
SWK 1592BK

Χρώμα

Χωρητικότητα 1,5 l

Ισχύς εισόδου 2 150W

Υλικό ανοξείδωτο ατσάλι/
πλαστικό

Καλυμένη θερμαντική σπείρα ναι

Διπλής όψης στάθμη νερού -

Φωτισμένη στάθμη νερού ναι

Αφαιρούμενο φίλτρο για 
κατακράτηση ακαθαρσιών -

Αφαιρούμενο καλάθι τσαγιού -

Κουμπί για παρασκευή τσαγιού ναι

Προστασία έναντι 
υπερθέρμανσης όταν 
ενεργοποιηθεί χωρίς νερό

ναι

Αυτόματη απενεργοποίηση 
όταν αφαιρεθεί από τη βάση ναι

Διακόπτης On/Off ναι

Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας ναι

Μεταβλητή θερμοκρασία ναι

Λειτουργία Keep warm ναι

Καπάκι με κλείδωμα 
ασφάλειας ναι

Κουμπί για άνοιγμα καπακιού ναι

Αποθήκευση καλωδίου στη 
βάση ναι

Εργονομικού σχήματος λαβή ναι

Κεντρικός σύνδεσμος 360° ναι

ΜΟΝΤΕΛΟ SWK 7706GD SWK 1795SS

Χρώμα     

Χωρητικότητα 1,7 l 1,7 l

Ισχύς εισόδου 2 200 W 2 200 W

Υλικό πλαστικό πλαστικό

Καλυμένη θερμαντική σπείρα ναι ναι

Διπλής όψης στάθμη νερού ναι ναι

Φωτισμένη στάθμη νερού ναι ναι

Αφαιρούμενο φίλτρο για 
κατακράτηση ακαθαρσιών - -

Αφαιρούμενο καλάθι τσαγιού - -

Κουμπί για παρασκευή τσαγιού - -

Προστασία έναντι 
υπερθέρμανσης όταν 
ενεργοποιηθεί χωρίς νερό

ναι ναι

Αυτόματη απενεργοποίηση 
όταν αφαιρεθεί από τη βάση - -

Διακόπτης On/Off ναι ναι

Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας ναι ναι

Μεταβλητή θερμοκρασία ναι ναι

Λειτουργία Keep warm ναι ναι

Καπάκι με κλείδωμα 
ασφάλειας ναι ναι

Κουμπί για άνοιγμα καπακιού ναι ναι

Αποθήκευση καλωδίου στη 
βάση ναι ναι

Εργονομικού σχήματος λαβή ναι ναι

Κεντρικός σύνδεσμος 360° ναι ναι

ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ 
ΔΙΠΛΟΥ 
ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
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ΜΟΝΤΕΛΟ SWK 1590SS SWK 219X SWK 1080SS

Χρώμα      
   

Χωρητικότητα 1,5 l 2 l 1 l

Ισχύς εισόδου 1 500 W 2 200 W 2 200 W

Υλικό ανοξείδωτο ατσάλι/
πλαστικό πλαστικό/γυαλί ανοξείδωτο ατσάλι/γυαλί

Καλυμένη θερμαντική σπείρα ναι ναι ναι

Διπλής όψης στάθμη νερού - ναι ναι

Φωτισμένη στάθμη νερού ναι - ναι

Αφαιρούμενο φίλτρο για κατακράτηση 
ακαθαρσιών ναι - ναι

Αφαιρούμενο καλάθι τσαγιού ναι - ναι

Κουμπί για παρασκευή τσαγιού ναι - ναι

Προστασία έναντι υπερθέρμανσης όταν 
ενεργοποιηθεί χωρίς νερό ναι ναι ναι

Αυτόματη απενεργοποίηση όταν 
αφαιρεθεί από τη βάση ναι ναι ναι

Διακόπτης On/Off ναι ναι ναι

Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας ναι ναι ναι

Μεταβλητή θερμοκρασία ναι ναι ναι

Λειτουργία Keep warm ναι ναι ναι

Καπάκι με κλείδωμα ασφάλειας ναι ναι ναι

Κουμπί για άνοιγμα καπακιού - ναι ναι

Αποθήκευση καλωδίου στη βάση ναι ναι ναι

Εργονομικού σχήματος λαβή ναι ναι ναι

Κεντρικός σύνδεσμος 360° ναι ναι ναι

ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
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ΜΟΝΤΕΛΟ SWK 1799SS SWK 177x SWK 1757SS SWK 2200 SWK 122x

Χρώμα

Χωρητικότητα 1,7 l 1, 7 l 1,7 l 1,2 l 1,2 l

Ισχύς εισόδου 2 200 W 2 150 W 2 150 W 2 150 W 2 150 W

Υλικό ανοξείδωτο ατσάλι ανοξείδωτο ατσάλι ανοξείδωτο ατσάλι ανοξείδωτο ατσάλι ανοξείδωτο ατσάλι

Καλυμένη θερμαντική σπείρα ναι ναι ναι ναι ναι

Διπλής όψης στάθμη νερού - - - - -

Φωτισμένη στάθμη νερού - - - - -

Αφαιρούμενο φίλτρο για 
κατακράτηση ακαθαρσιών ναι ναι ναι ναι ναι

Αφαιρούμενο καλάθι τσαγιού - - - - -

Κουμπί για παρασκευή τσαγιού - - - - -

Προστασία έναντι 
υπερθέρμανσης όταν 
ενεργοποιηθεί χωρίς νερό

ναι ναι ναι ναι ναι

Αυτόματη απενεργοποίηση στο 
σημείο βρασμού ναι ναι ναι ναι ναι

Διακόπτης On/Off ναι ναι ναι ναι ναι

Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας - - - - -

Μεταβλητή θερμοκρασία - - - - -

Λειτουργία Keep warm - - - - -

Καπάκι με κλείδωμα ασφάλειας ναι ναι ναι ναι ναι

Κουμπί για άνοιγμα καπακιού ναι ναι ναι ναι ναι

Αποθήκευση καλωδίου στη 
βάση ναι ναι ναι ναι ναι

Εργονομικού σχήματος λαβή ναι ναι ναι ναι ναι

Κεντρικός σύνδεσμος 360° ναι ναι ναι ναι ναι

ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ 
ΑΠΟ 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 
ΑΤΣΑΛΙ
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ΜΟΝΤΕΛΟ SWK 2080BK SWK 2300BK SWK 7300WH 
SWK 7301BK

Χρώμα

Χωρητικότητα 2,0 l 1,2 l 1,7 l

Ισχύς εισόδου 2 200 W 2 200 W 2 200 W

Υλικό πλαστικό/γυαλί πλαστικό/γυαλί πλαστικό/γυαλί

Καλυμένη θερμαντική σπείρα ναι ναι ναι

Διπλής όψης στάθμη νερού ναι ναι ναι

Φωτισμένη στάθμη νερού ναι ναι ναι

Αφαιρούμενο φίλτρο για 
κατακράτηση ακαθαρσιών - - -

Αφαιρούμενο καλάθι τσαγιού - - -

Κουμπί για παρασκευή τσαγιού - - -

Προστασία έναντι υπερθέρμανσης 
όταν ενεργοποιηθεί χωρίς νερό ναι ναι ναι

Αυτόματη απενεργοποίηση στο 
σημείο βρασμού ναι ναι ναι

Διακόπτης On/Off ναι ναι ναι

Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας ναι ναι ναι

Μεταβλητή θερμοκρασία - - -

Λειτουργία Keep warm - - -

Αντιολισθητική προστασία ναι ναι ναι

Καπάκι με κλείδωμα ασφάλειας - - -

Κουμπί για άνοιγμα καπακιού ναι ναι ναι

Αποθήκευση καλωδίου στη βάση ναι ναι ναι

Εργονομικού σχήματος λαβή ναι ναι ναι

Κεντρικός σύνδεσμος 360° ναι ναι ναι

ΓΥΑΛΙΝΟΙ 
ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ
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ΜΟΝΤΕΛΟ SWK 251x SWK 181x SWK 1798BK SWK 174X

Χρώμα   

Χωρητικότητα 2,5 l 1,8 l 1,7 l 1,7 l

Ισχύς εισόδου 2 200 W 2 000 W 2 200 W 2 200 W

Υλικό πλαστικό πλαστικό πλαστικό πλαστικό

Καλυμένη θερμαντική σπείρα ναι ναι ναι ναι

Διπλής όψης στάθμη νερού ναι ναι ναι ναι

Φωτισμένη στάθμη νερού - - - -

Αφαιρούμενο φίλτρο για 
κατακράτηση ακαθαρσιών ναι ναι ναι ναι

Αφαιρούμενο καλάθι τσαγιού - - - -

Κουμπί για παρασκευή τσαγιού - - - -

Προστασία έναντι υπερθέρμανσης όταν 
ενεργοποιηθεί χωρίς νερό ναι ναι ναι ναι

Αυτόματη απενεργοποίηση ναι ναι ναι ναι

Διακόπτης On/Off ναι ναι ναι ναι

Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας ναι ναι ναι ναι

Μεταβλητή θερμοκρασία - - - -

Λειτουργία Keep warm - - - -

Αντιολισθητική προστασία ναι ναι ναι ναι

Καπάκι με κλείδωμα ασφάλειας ναι ναι ναι ναι

Κουμπί για άνοιγμα καπακιού ναι ναι ναι ναι

Αποθήκευση καλωδίου στη βάση ναι ναι ναι ναι

Εργονομικού σχήματος λαβή ναι ναι ναι ναι

Κεντρικός σύνδεσμος 360° ναι ναι ναι ναι

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 
ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ
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ΜΟΝΤΕΛΟ SWK 1800WH SWK 170x SWK 150x

Χρώμα    

Χωρητικότητα 1,8 l 1,7 l 1,5 l

Ισχύς εισόδου 2 200 W 2 200 W 2 000 W

Υλικό πλαστικό πλαστικό πλαστικό

Καλυμένη θερμαντική σπείρα ναι ναι ναι

Διπλής όψης στάθμη νερού ναι ναι ναι

Φωτισμένη στάθμη νερού - - -

Αφαιρούμενο φίλτρο για 
κατακράτηση ακαθαρσιών ναι ναι ναι

Αφαιρούμενο καλάθι τσαγιού - - -

Κουμπί για παρασκευή τσαγιού - - -

Προστασία έναντι υπερθέρμανσης 
όταν ενεργοποιηθεί χωρίς νερό ναι ναι ναι

Αυτόματη απενεργοποίηση ναι ναι ναι

Διακόπτης On/Off ναι ναι ναι

Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας ναι ναι ναι

Μεταβλητή θερμοκρασία - - -

Λειτουργία Keep warm - - -

Αντιολισθητική προστασία ναι ναι ναι

Καπάκι με κλείδωμα ασφάλειας ναι ναι ναι

Κουμπί για άνοιγμα καπακιού ναι ναι ναι

Αποθήκευση καλωδίου στη βάση ναι ναι ναι

Εργονομικού σχήματος λαβή ναι ναι ναι

Κεντρικός σύνδεσμος 360° ναι ναι ναι

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 
ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ
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ΜΟΝΤΕΛΟ SPR 4000BK SPR 3900SS SPR 3600WH

Χρώμα

Ισχύς 220 - 240W, 900 W 220 - 240W, 1 100 W 220 - 240W, 1 000 W

Μήκος καλωδίου ρεύματος 1 m 1 m 1 m

Βάρος 6.7 Kg 6 Kg 5.8 Kg

Λίστα εξαρτημάτων
Κουτάλα Ρυζιού, Κουτάλι 
Σούπας, Δοσομετρητής, 

Συλλλέκτης Νερού

Κουτάλα Ρυζιού, Κουτάλι 
Σούπας, Δοσομετρητής, 

Συλλλέκτης Νερού

Κουτάλα Ρυζιού, Κουτάλι 
Σούπας, Δοσομετρητής, 

Συλλλέκτης Νερού

Χωρητικότητα 4,8 l 5,5 l 5,7 l

Υλικό Αλουμίνιο Αλουμίνιο Αλουμίνιο

Περίβλημα Εξωτερικό και εσωτερικό Εξωτερικό και εσωτερικό Εξωτερικό και εσωτερικό

Πάχος υλικού (mm) 2.5 mm 1.7 mm 1.7 mm

Λαβές στο δοχείο ναι - -

Λαβές στο σώμα της συσκευής ναι ναι ναι

Πλένεται σε πλυντήριο πιάτων ναι ναι ναι

Αριθμός προγραμμάτων 15 10 14

Πρόγραμμα αργού μαγειρέματος ναι ναι ναι

Πρόγραμμα μαγειρέματος ρυζιού ναι ναι ναι

Μαγείρεμα με ατμό ναι ναι ναι

Μαγείρεμα χωρίς καπάκι ναι (τηγάνισμα) ναι (τηγάνισμα) ναι (τηγάνισμα)

Αυτόματη απενεργοποίηση ναι ναι ναι

Αυτόματ0 Keep-warm ναι ναι ναι

Αναβολή εκκίνησης ναι ναι ναι

ΧΥΤΡΕΣ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
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ΜΟΝΤΕΛΟ SPR 7200SS SPR 6100BK SPR 5500SS

Χρώμα

Χωρητικότητα 7 l 6 l 7 l

Μαγείρεμα με ατμό ναι ναι όχι

Τηγάνισμα ναι ναι ναι

Χειροκίνητο / Ψηφιακό χειροκίνητο χειροκίνητο ψηφιακό

Υλικό Δοχείου αλουμίνιο με επίστρωση 
τεφλόν

αλουμίνιο με επίστρωση 
τεφλόν αλουμίνιο

Αριθμός προγραμμάτων
αργό μαγείρεμα, δυνατό 

αργό, φούρνος,αυτόματο 
ζέσταμα

αργό μαγείρεμα, δυνατό 
αργό, φούρνος,αυτόματο 

ζέσταμα
9

ΜΟΝΤΕΛΟ SRM 3150SS SRM 0650SS SRM 189x SRM 2800SS SRM 1550SS SRM 1000SS

Χρώμα  

Ισχύς εισόδου 700 W 350 W 700 W 1 000 W 500 W 400 W

Χωρητικότητα 1,5 l 0,62 l 1,8 l 2,8 l 1,5 l 1,0 l

Υλικό επιφάνειας ανοξείδωτο 
ατσάλι

ανοξείδωτο 
ατσάλι

ανοξείδωτο 
ατσάλι

ανοξείδωτο 
ατσάλι

ανοξείδωτο 
ατσάλι nehrđajući čelik

Υλικό δοχείου αλουμίνιο αλουμίνιο αλουμίνιο αλουμίνιο αλουμίνιο αλουμίνιο

Υλικό καπακιού πλαστικό πλαστικό γυαλί γυαλί γυαλί γυαλί

Τύπος καπακιού μεντεσές μεντεσές μεντεσές αφαιρούμενο αφαιρούμενο αφαιρούμενο

Τύπος 
χειριστηρίων ψηφιακά ψηφιακά χειροκίνητα χειροκίνητα χειροκίνητα χειροκίνητα

Keep Warm 6 ώρες 6 ώρες 6 ώρες 6 ώρες 6 ώρες 6 ώρες

Αυτόματη 
απενεργοποίηση ναι ναι ναι ναι ναι ναι

Συλλέκτης Νερού 
Ρυζιού ναι ναι ναι - - -

Μαγείρεμα με 
ατμό ναι ναι ναι - - -

Αφαιρούμενο 
σοχείο ναι ναι ναι ναι ναι ναι

Λαβές για το 
δοχείο ναι ναι ναι - - -

Τριπλή ασφάλεια ναι ναι ναι ναι ναι ναι

Φωτεινή ένδειξη ναι ναι ναι ναι ναι ναι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 
ΓΑΣΤΡΕΣ

ΜΑΓΕΙΡΟΙ 
ΡΥΖΙΟΥ

121

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ  2020



ΜΟΝΤΕΛΟ SFR 5400WH SFR 5320WH SFR 3220WH

Χρώμα

Ισχύς εισόδου 1 800 W 1 400 W 1 500 W

Εύρος ρυθμίσεων θερμοκρασίας 60-200 °C 60-200 °C 80-200 °C

Διαθέσιμα προγράμματα 12 6 όχι

Οθόνη LED ναι ναι όχι

Σύστημα τηγανίσματος χωρίς λάδι ναι ναι ναι

Χωρητικότητα δοχείου 11 l 3 l 2,6 l

Χρονοδιακόπτης 60 min 60 min 30 min

Κλειδαριά ασφάλειας ναι ναι ναι

Αυτόματη απενεργοποίηση ναι ναι ναι

Γρήγορη θέρμανση σε in 3 λεπτά ναι ναι ναι

Σύστημα περιβλήματος Cool Touch ναι ναι ναι

Χειρισμός με αισθητήρες αφής ναι ναι όχι

ΑΕΡΟΦΡΙΤΕΖΕΣ VITA
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ΜΟΝΤΕΛΟ SFR 9300BK

Χρώμα

Ισχύς εισόδου 1 800 W

Εύρος ρυθμίσεων 
θερμοκρασίας 40-240 °C

Διαθέσιμα 
προγράμματα 18

Οθόνη LED ναι

Σύστημα τηγανίσματος 
χωρίς λάδι ναι

Χωρητικότητα δοχείου 8 l

Κλειδαριά ασφάλειας ναι

Αυτόματη 
απενεργοποίηση ναι

Γρήγορη θέρμανση σε in 
3 λεπτά ναι

Σύστημα περιβλήματος 
Cool Touch ναι

Χειρισμός με 
αισθητήρες αφής ναι

ΜΟΝΤΕΛΟ SFR 8200SS SFR 7200SS SFR 6200SS

Χρώμα

Ισχύς εισόδου 2 200 W 2 200 W 900 W

Εύρος ρυθμίσεων 
θερμοκρασίας 130-190 °C 130-190 °C 130-190 °C

Διαθέσιμα 
προγράμματα 6 όχι όχι

Οθόνη LED ναι όχι όχι

Σύστημα τηγανίσματος 
χωρίς λάδι ναι ναι ναι

Χωρητικότητα 
δοχείου 3,2 l 3,2 l 1,5 l

Κλειδαριά 
ασφάλειας ναι ναι ναι

Αυτόματη 
απενεργοποίηση ναι ναι ναι

Γρήγορη θέρμανση σε 
in 3 λεπτά ναι ναι ναι

Σύστημα περιβλήματος 
Cool Touch ναι ναι ναι

Χειρισμός με 
αισθητήρες αφής ναι όχι όχι

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ  
ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΦΡΙΤΕΖΕΣ
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ΜΟΝΤΕΛΟ SBR 2000SS SBR 0770WH SBR 1040WH

Χρώμα

Ισχύς εισόδου 550 W 800 W 550 W

Διαθέσιμα προγράμματα 13 12 12

Οθόνη LED ναι ναι όχι

Χωρητικότητα δοχείου 11 l 3 l 2,6 l

Χρονοδιακόπτης 60 min 60 min 60 min

Αυτόματη απενεργοποίηση ναι ναι ναι

Σύστημα περιβλήματος Cool Touch ναι ναι ναι

ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕ Σ
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ΜΟΝΤΕΛΟ STS 605x STS 5070SS STS 2651SS 
STS2652RD

Χρώμα     

Ισχύς εισόδου 1 000 W 1 600 W 850 W

Υλικό μεταλλικό μεταλλικό μεταλλικό

Αριθμός υποδοχών για φέτες 2 4 2

Έπιλογές ρύθμισης ταχύτητας 9 9 7

Αυτόματο Κεντράρισμα ναι ναι ναι

Λειτουργία Υψηλής Ανύψωσης ναι ναι ναι

Σχάρα για ψήσιμο από ψωμάκια ναι ναι ναι

Κουμπί διακοπής λειτουργίας ναι ναι ναι

Κουμπί για επαναζέσταμα ναι ναι ναι

Κουμπί για ξεπάγωμα ψωμιού ναι ναι ναι

Χώρος αποθήκευσης καλωδίου ναι ναι ναι

Μήκος καλωδίου ρεύματος 100 cm 100 cm 100 cm

Δίσκος Συλλογής Ψίχουλων με ένα πάτημα με ένα πάτημα ναι

ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΕΣ
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ΜΟΝΤΕΛΟ SCP 4501BK SCP 4601GY SCP 5303GY SCP 4202GY

Χρώμα

Ισχύς εισόδου 3 400 W 3 400 W 2 900 W 2 900 W

Αριθμός πλακών 2 2 2 2

Διάμετρος μαγειρικού σκεύους 12-16 cm 12-26 cm 12-19 cm 12-19 cm

Ρύθμιση θερμοκρασίας ναι ναι ναι ναι

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

Εύρος επιπέδων θέρμανσης 200-2 000 W/200 - 
1 400 W

200-2 000 W/200 - 
1 400 W

200-1 300 W/200 - 
1 600 W

200-1 300 W/200 - 
1 600 W

Χρονοδιακόπτης 1-180 min 1-180 min 1-180 min 1-180 min

Οθόνη LCD ναι ναι ναι ναι

Προστασία από υπερθέρμανση ναι ναι ναι ναι

Αυτόματη απενεργοποίηση ναι ναι ναι ναι

Αντιολισθητικά πέλματα ναι ναι ναι ναι

ΜΟΝΤΕΛΟ SCP 4201GY SCP 3701BK SCP 3601GY SCP 3201GY SCP 4001BK

Χρώμα

Ισχύς εισόδου 3 500 W 2 000 W 2 000 W 1 800 W 3 400 W

Αριθμός πλακών 2 2 2 1 2

Διάμετρος μαγειρικού 
σκεύους 12-26 cm 12-26 cm 12-26 cm 12-19 cm 12-26 cm

Ρύθμιση θερμοκρασίας ναι ναι ναι ναι ναι

Έλεγχος θερμοκρασίας 60-240 °C 60-240 °C 60-240 °C 60-240 °C 60-240 / 50-500

Εύρος επιπέδων θέρμανσης 200-2 000 W/200 - 
1 400 W

200-2 000 W/200 - 
1 400 W

200-2 000 W/200 - 
1 400 W

200-2 000 W/200 - 
1 400 W

200-2 000 W/200 - 
1 400 W

Χρονοδιακόπτης 1-180 1-180 1-180 1-180 1-180

Οθόνη LCD ναι ναι ναι ναι ναι

Προστασία από 
υπερθέρμανση ναι ναι ναι ναι ναι

Αυτόματη απενεργοποίηση ναι ναι ναι ναι ναι

Αντιολισθητικά πέλματα ναι ναι ναι ναι ναι

ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΕΣΤΙΕΣ

ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΕΣΤΙΕΣ
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ΜΟΝΤΕΛΟ SCP 2263BK SCP 1763BK

Χρώμα

Ισχύς εισόδου 2 400 W 1 200 W

Αριθμός πλακών 2 1

Διάμετρος μαγειρικού σκεύους 19 cm 19 cm

Ρύθμιση θερμοκρασίας ναι ναι

Αντιολισθητικά πέλματα ναι ναι

ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ 
ΕΣΤΙΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ SBG 6231SS SBG 6650BK SBG 6030SS SBG 5030BK SBG 106BK

Χρώμα   

Ισχύς εισόδου 2 000 W 2 000 W 2 100 W 2 000 W 2 300 W

Έλεγχος θερμοκρασίας αυτόματος αυτόματος αυτόματος αυτόματος αυτόματος

Πλάκα ψησίματος λεία/με ραβδώσεις λεία/με ραβδώσεις με ραβδώσεις λεία/με ραβδώσεις λεία/με ραβδώσεις

Σύστημα γκριλ κλειστό/ανοικτό κλειστό/ανοικτό κλειστό/ανοικτό κλειστό/ανοικτό ανοικτό

Ψήσιμο χωρίς λάδι ναι ναι ναι ναι ναι

Πλάκες ψησίματος με 
ενσωματωμένη σπείρα ναι ναι ναι ναι ναι

Αντικολλητικές πλάκες 
ψησίματος ναι ναι ναι ναι ναι

Πλάκες ψησίματος, πλένονται 
σε πλυντήριο πιάτων ναι ναι ναι ναι -

3 θέσεις λειτουργίας ναι ναι ναι ναι -

Πλάκα συλλογής λίπους ναι ναι ναι ναι ναι

Θερμοστάτης ναι ναι ναι ναι ναι

Χρονοδιακόπτης ναι ναι - ναι -

Αντιολισθητικά πέλματα ναι ναι ναι ναι ναι

ΨΗΣΤΙΕΡΕΣ
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ΜΟΝΤΕΛΟ SSM 9940SS SSM 9510SS SSM 9410SS SSM 8700

Χρώμα   

Ισχύς εισόδου 900 W 700 W 700 W 1 100 W

Σχήμα σάντουιτς τετράγωνο τετράγωνο τετράγωνο τετράγωνο

Προσάρτημα για βάφλες ναι ναι ναι -

Ένδειξη κατάστασης ναι ναι ναι ναι

Αριθμός σάντουιτς 4 σε 1 5 σε 1 3 σε 1 8

Αντιολισθητικά πέλματα ναι ναι ναι ναι

Θερμική ασφάλεια προστασίας ναι ναι ναι ναι

Ένδειξη έτοιμη για ψήσιμο ναι ναι ναι ναι

Αυτόματος έλεγχος 
θερμοκρασίας ναι ναι ναι ναι

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΕΣ
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ΜΟΝΤΕΛΟ SSM 940x SSM 9300 SSM430x SSM 422x

Χρώμα         

Ισχύς εισόδου 700 W 700 W 700 W 700 W

Σχήμα σάντουιτς τριγωνικό τριγωνικό τριγωνικό τετράγωνο

Προσάρτημα για βάφλες ναι ναι όχι όχι

Ένδειξη κατάστασης ναι ναι ναι ναι

Αριθμός σάντουιτς 4 4 4 2

Αντιολισθητικά πέλματα ναι ναι ναι ναι

Θερμική ασφάλεια προστασίας ναι ναι ναι ναι

Ένδειξη έτοιμη για ψήσιμο ναι ναι ναι ναι

Αυτόματος έλεγχος 
θερμοκρασίας ναι ναι ναι ναι

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΕΣ
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ΜΟΝΤΕΛΟ SMW 6320 SMW 6001 SMW 5220 SMW 5217SL SMW 5017WH 
SMW 5117BK

Χρώμα  

Τύπος φούρνου 
μικροκυμάτων με γκριλ βασικός με γκριλ με γκριλ βασικός

Ισχύς φούρνου 
μικροκυμάτων 700 W 700 W 700 W 700 W 700 W

Ισχύς γκριλ 1 000 W - 1 000 W 900 W -

Χωρητικότητα 20 l 20 l 20 l 17 l 17 l

Επιλογές εγκατάστασης ανεξάρτητος ανεξάρτητος ανεξάρτητος ανεξάρτητος ανεξάρτητος

Χειρισμός μηχανικός ηλεκτρονικός μηχανικός μηχανικός μηχανικός

Οθόνη ναι ναι ναι - ναι

Εσωτερική επιφάνεια λακαρισμένη λακαρισμένη λακαρισμένη λακαρισμένη σμάλτο

ΦΟΥΡΝΟΙ 
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
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ΜΟΝΤΕΛΟ SMW 4317SS SMW 4217WH SMW 2117SS SMW 1917WH SMW 1617BK 
SMW 1517RD

Χρώμα  

Τύπος φούρνου 
μικροκυμάτων με γκριλ με γκριλ βασικός βασικός με γκριλ

Ισχύς φούρνου 
μικροκυμάτων 700 W 700 W 700 W 700 W 700 W

Ισχύς γκριλ 900 W 900 W - - -

Χωρητικότητα 17 l 17 l 17 l 17 l 17 l

Επιλογές εγκατάστασης ανεξάρτητος ανεξάρτητος ανεξάρτητος ανεξάρτητος ανεξάρτητος

Χειρισμός μηχανικός μηχανικός μηχανικός μηχανικός μηχανικός

Οθόνη όχι όχι όχι όχι όχι

Εσωτερική επιφάνεια λακαρισμένη λακαρισμένη σμάλτο σμάλτο λακαρισμένη

ΦΟΥΡΝΟΙ 
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
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