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SENCOR  
MINDIG, MINDEN NAP
MINDEN, AMIRE A FŐZÉSHEZ, SÜTÉSHEZ ÉS  
AZ ÉTEL ELŐKÉSZÍTÉSHEZ SZÜKSÉGE LEHET
Az ételkészítés és az étkezés több szempontból is 
különleges dolog. Az egyik legrégebbi házimunka és 
egyben az egyik legrégebbi hivatás is. A munkanapok 
reggelein és estéin az étkezés az a magától értetődő 
alkalom, amikor az egész család találkozhat 
és beszélgethet – a vasárnapi ebéd pedig 
a rokonok és barátok összejövetelének 
ideje.
Az ételkészítés ráadásul a globális kereskedelmi 
kapcsolatok kialakulásának egyik fő oka volt (gondoljuk csak 
a fűszerekre). A múlt században a technológiai forradalom 
egyik nagy győztesévé váltak az elektromos otthoni 
készülékek. Csökkentik a munkafolyamatok elvégzéséhez 
szükséges időt és ételeink minél inkább gondtalan 
elkészítésének segítése otthonunkban. Manapság újabb és 
újabb főzési és étkezési trendek bukkannak fel és lesznek 
egyre népszerűbbek – például a vegetáriánus és vegán 
étkezések, az organikus ételek a lassú ételek, vagy a
tradicionális és történelmi ételekre való visszatérés illetve
a fúziós ételkészítés.

A SENCOR minden igényre megoldást kínál! Olyan konyhai 
eszközöket fejlesztünk és forgalmazunk, melyek praktikusak,
megbízhatóak, biztonságosak, hatékonyak és megfelelnek 
minden elvárásnak.
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SENCOR A REGGELITŐL
A VACSORÁIG
Egy tökéletes reggeli?  
Kezdjük a napot egy kávéval, vagy teával – ehhez segítségünkre lehet 
egy SENCOR kávéfőző vagy espresso kávéfőzőgép, illetve vízforraló. 
Ha meleg reggelire vágyunk, palacsintára, zabkására, főtt tojásra, 
rántottára, vagy pirítósra, a modern SENCOR indukciós főzőlapok 
és kenyérpirítók tökéletes megoldást jelentenek. A reggel kiválóan 
alkalmas a tízórai, például egy zöldség-, vagy gyümölcs smoothie 
elkészítésére – amihez erőteljes SENCOR botmixert használhatunk. 

Egy gyors ebéd a hétköznapokra 
Egy pároló edénnyel felszerelt SENCOR rizsfőző segítségével akár 
a teljes ebéd egyszerűen elkészíthető – párolt rizzsel, zöldségekkel, 

hallal, vagy húsgombóccal együtt. Mivel a párolt rizs elkészítése 
szinte teljesen automatikusan történik, így elég idő marad a hús 

sütésére is az indukciós főzőlapon, vagy grillezésre a modern 
kivitelű SENCOR kontakt-, illetve asztali grillsütők egyikén. Ha 
nagyon kell sietnünk, a SENCOR mikrohullámú sütővel pillanatok 
alatt melegíthetjük fel a tegnapi vacsorából maradt adagot. Sőt, az 
igazán gyorsan elkészíthető ételekhez és desszertekhez a SENCOR 
mikrohullámú ételkészítési tippek gyűjteményéből is szerezhetünk 
inspirációt! 
 
Finom vacsora mindennap 
Egy elektromos SENCOR elektromos sütőkészülékkel süthetünk tököt 
egy remek püréhez, vagy sütőtökkrémleveshez. Vagy készíthetünk 
tésztaféléket, muszakát és pitéket. Használhatjuk a beépített 
rotisserie-t a tökéletes grillcsirke elkészítéséhez. Mindemellett az 
indukciós főzőlapok segíthetnek egy nagyszerű mártás, chili con 
carne, vagy cassoulet elkészítésében.

Ez egy kis ízelítő abból, hogyan 
teszik életünket egyszerűbbé, 
finomabbá és élvezetesebbé 
a SENCOR konyhai eszközök. 
A következő oldalakon 
megismerheti termékeinket, 
valamint a SENCOR tippjeit, 
ajánlatait és receptjeit.

MIÉRT VÁLASSZA A  
SENCORT? 
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KOMPLEX MEGOLDÁSOK
A főzés egyre több és több 
embernek hobbi, szórakozás és 
egy lehetőség,hogy élvezze az 
együtt töltött időt a szeretteivel. 
A SENCOR szeretne részese 
lenni ennek a jelenségnek és 
kifejlesztett egy egész választékot 
konyhai készülékekből.

PIACVEZETŐ
A SENCOR, mint a háztartási készülékek piacvezető márkája, követi a trendeket 
összhangban a legújabb technológiákkal. A SENCOR újításokat alkalmaz miközben magas 
színvonalat biztosít. Minőségi, biztonságos anyagokat használ, és inspiráló design-t kínál 
megfizethető áron a háztartások millióinak szerte a világon.

FEJLESZTÉSEK
A SENCOR imádja az innovációt! Új 
anyagok és az állandó fejlesztések 
kulcsfontosságúak számunkra ami 
megjelenik gyártásunk minden lépésében. 
Szakembereink olyan termékfejlesztéseket 
végeznek amelyek által elérik 
a legmagasabb szintet az Európai 
szabványok minden részletben.

TECHNOLÓGIA  
& ALAPANYAGOK
A készülékeket fejlett technológiával és 
biztonságos ökológiai alapanyagokból 
fejlesztették ki.

TITÁNIUM-BEVONAT
A SENCOR friss ételek előállításához 
gyakran titán bevonatot használ 
a vitaminok, tápanyagok és enzimek 
megőrzése miatt illetve, hogy megelőzze  
a lehetséges oxidációt és a baktériumok 
elszaporodását.

EXTRA HOSSZÚ GARANCIA
A SENCOR készülékek megfelelnek a magas színvonalú kivitelezés 
és tartósság európai szabványainak, és mindamellett alaposan 
teszteltek. Ezért a SENCOR garantálja a meghosszabbított 
garanciaidőt.
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TRITAN
Tritan-t eredetileg a űrhajósok 
számára fejlesztettek ki, amit 
tégelyekhez, palackokhoz és
más edényekhez használunk, mivel 
nagyon biztonságos és tartós.

BOROSZILIKÁT ÜVEG
A boroszilikát üveget általában igényes laboratóriumokban használják 
vagy az autóiparban, ezért mi a saját készülékeinkben használjuk, amivel 
biztosítjuk a tartósságot és a hosszú élettartamot.

ROZSDAMENTES 
ACÉL
Csak magas minőségű 
rozsdamentes acélt használunk, 
amely a legtöbb készülékünkben 
is megtalálható.

BPA MENTES
Műanyag alkatrészek az összes 
SENCOR termékben egészség és 
környezetbarát, valamint mindig 
BPA mentes.

DESIGN & SZÍNEK
A tervezésnek szórakoztatónak kell lennie! A SENCOR ötvözi a stílust és 
a használhatóságot. A legtöbb SENCOR készülék többféle változatban is 
kapható, időtlen stílus és divatos színes kollekciók széles választéka jellemzi.
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KÁVÉFŐZÉS
A kávéval kapcsolatban szinte a világ minden tájáról egyetértenek abban, hogy 
ez egy globális jelenség. Az emberek szerte a világon kávét kortyolgatnak 
egész nap, akár egészségügyi előnyök, akár társadalmi szokásaik miatt. 
A sütés, sörfőzés és a kávéfőzés tükrözi a fogyasztói ízlést és a kulturális 
sokszínűséget. Mindegy milyen technikával készítik mind a megfelelő 
pörköléssel és friss őrléssel, forró vízzel és teljesen tiszta edényekkel kezdődik. 
A kávé elkészítésének sokféle módja van, és a SENCOR tudja, hogyan kell 
végig vinni - olyan gépeken és készülékeken keresztül, amelyek segítenek.
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Ma már nem kell elmennie egy kávézóba egy csésze jó 
kávé elfogyasztásához, hanem azt otthon is elkészítheti. 
A modern SENCOR espresso kávéfőzők teljesen 
automatikusak - a 19 bar szivattyúnyomás és a LED-es 
panelek érintőgombokkal könnyű és kényelmes működést 
biztosítanak, hogy kiváló kávét készítsünk.

Egyetlen gombnyomással habos lattét vagy krémes cappuccinot 
varázsolhat mikrohabos tejjel. Ha szeretné, akkor a gép emlékezik 
a megfelelő kávé mennyiségre. A modern SENCOR espresso 
kávéfőző a kedvenc kávébab fajtáját egy jól lezárt tartályban tartja és 
a rozsdamentes acélőrlő 5 darálási szintet használ az Ön kívánsága 
szerint. A szabadalmaztatott előgőzölő rendszer teljesebb íz ad 
a kávéjának illetve a modern Termoblock fűtőrendszer biztosítja az 
optimális ital hőmérsékletét. Tartós Tritan tartály a tej vagy szója 
italhoz, egyszerűen csatlakoztatható a készülékhez és ezt az 1,1 literes 
kivehető víztartályt könnyű feltölteni.

Az intelligens SENCOR automata espresso gépek automatikusan 
tisztítják magukat, vízkőtelenítő funkcióval. A nagy teljesítmény 
ellenére, a készülékek viszonylag kompaktak ahhoz, hogy kisebb 
konyhákban is elférjenek.

MIÉRT VÁLASSZA A   
SENCOR AUTOMATA 
ESPRESSO 
KÁVÉFŐZŐIT?

  
ESPRESSO 

BÁRMIKOR

• 19 bar szivattyúnyomás a legjobb 
eredményért

• az első kávé elkészítése 
kevesebb, mint egy perc alatt

•  praktikus érintőképernyős LED 
panel az egyszerű használathoz

•  a forró víz gyakorlati funkciói, 
vízkőoldás és automatikus 
tisztítás

• az eltávolítható alkatrészek 
mosogatógépben moshatóak

• elegáns, kompakt kialakítás

AUTOMATA 
ESPRESSO KÁVÉFŐZŐK

KÁVÉFŐZÉS
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Teljesen automata espresso/cappuccino 
kávéfőzőgép

SES 9020NP
Saját barista a SENCOR-tól – kompakt, 
praktikus és egyszerűen használható. 
Ez a teljesen automatikus espresso 
kávéfőzőgép a konyha első számú 
kedvence lehet otthon és a munkahelyen 
is. Mivel mindössze 180mm széles, 
tehát keskenyebb, mint egy A4-es lap, 
így nem lesz nehéz neki helyet találni. 
A masszív tritánból készül tejtartó és 
a szabadalmaztatott tejgőzölő egység 
által a tökéletes espresso mellett 
a tökéletes cappuccino és latte is csak 
egy gombnyomásnyira van. Ráadásul 
a „rendeléstől“ számítva mindössze 
42 másodperccel kedvenc kávénk már 
érkezik is.

JELLEMZŐK
• Tej- és szójatej-kávéitalok közötti választás
• Két masszív TRITAN tej- és szójatejtartály
• Finom latte és krémes cappuccino tökéletes 

habbal
• Egy gombnyomással elérhető espresso, hosszú 

kávé, latte és cappuccino programok
• Előgőzölgő rendszer a még teljesebb 

kávéaromához
• LED panel érintőgombokkal a könnyű és 

kényelmes működéshez
• Vékony és kompakt méret: mindössze 180 mm 

széles
• 19 bar nyomás a kiváló kávé érdekében
• A gőzölő egység mosogatógépben mosható
• Melegvíz funkció (amerikai kávé, tea 

készítéséhez)
• Precíz, rozsdamentes acél kávédaráló 5 

finomsági beállítással
• Állítható kávéadagoló
• Csészeméret memória, kávéscsésze megvilágítás
• 150 g kávétartály, valamint extra tartálytoldalék 

összesen 300 g szemes kávé tárolásához
• A kedvenc kávéja első cseppje már 42 

másodperc után megjelenik
• Szabadalmaztatott gőzölő egység – fejlett 

technológia kompakt méretben

LED PANEL
ÉRINTŐGOMBOKKAL

A TÖKÉLETES KÁVÉ
ELSŐ CSEPPJE

TEJTARTÁLY KÁVÉBAB TARTÁLY

AUTOMATA
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JELLEMZŐK
• Tej- és szójatej-kávéitalok közötti választás
• Két masszív TRITAN tej- és szójatejtartály
• Finom latte és krémes cappuccino tökéletes habbal
• Egy gombnyomással elérhető espresso, hosszú kávé, latte és 

cappuccino programok
• Előgőzölgő rendszer a még teljesebb kávéaromához
• LED panel érintőgombokkal a könnyű és kényelmes 

működéshez
• Vékony és kompakt méret: mindössze 180 mm széles
• 19 bar nyomás a kiváló kávé érdekében
• A gőzölő egység mosogatógépben mosható
• Melegvíz funkció (amerikai kávé, tea készítéséhez)

JELLEMZŐK
• Egy gombnyomással elérhető espresso, hosszú  

kávé és dupla kávé programok
• Gőzcső finom latte és krémes cappuccino készítéséhez
• Szabadalmaztatott gőzölő egység – fejlett technológia 

kompakt méretben
• Előgőzölgő rendszer a még teljesebb kávéaromához
• LED panel érintőgombokkal a könnyű és kényelmes 

működéshez

Teljesen automata espresso/cappuccino 
kávéfőzőgép

SES 9010CH
Saját barista a SENCOR-tól – kompakt, praktikus és 
egyszerűen használható. Ez a teljesen automatikus 
espresso kávéfőzőgép a konyha első számú 
kedvence lehet otthon. 

Mivel mindössze 180 mm széles, tehát keskenyebb, mint 
egy A4-es papír, így nem lesz nehéz neki helyet találni. 
A masszív tritánból készül tejtartó és a szabadalmaztatott 
tejgőzölő egység által a tökéletes espresso mellett a tökéletes 
cappuccino és latte is csak egy gombnyomásnyira van.

Automata espresso kávéfőzőgép

SES 8020NP
Tökéletes espresso mindössze egy perc alatt? Igen! 
Ez a SENCOR automata espresso kávéfőzőgéppel 
ezt elérhetjük. 

A 19 bar víznyomás, a szabadalmaztatott gőzölő egység 
és az olyan funkciók, mint az előgőzölés által mindig kiváló 
espresso készíthető. Sőt – az egyszerű, LED panellel 
történő működtetésnek köszönhetően mindössze egy 
gombnyomásra vagyunk egy finom hosszúkávé, vagy 
duplakávé készítéstől is. 

KÁVÉFŐZÉS
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JELLEMZŐK
• Egy gombnyomással elérhető espresso, hosszú 

kávé és dupla kávé programok
• Gőzölőcső finom latte és krémes mikro habos 

cappuccino készítéséhez
• Szabadalmaztatott gőzölő egység – fejlett 

technológia kompakt méretben
• Előgőzölgő rendszer a még teljesebb 

kávéaromához
• LED panel érintőgombokkal a könnyű és 

kényelmes működéshez
• Vékony és kompakt méret: mindössze 180 mm 

széles
• 19 bar nyomás a kiváló kávé érdekében
• A gőzölő egység mosogatógépben mosható

Automata espresso kávéfőzőgép

SES 8010CH
Tökéletes espresso mindössze egy perc alatt? Igen! Ez a SENCOR 
automata espresso kávéfőzőgéppel ezt elérhetjük.

A 19 bar víznyomás, a szabadalmaztatott gőzölő egység és az olyan 
funkciók, mint az előgőzölés által mindig kiváló espresso készíthető. Sőt – az 
egyszerű, LED panellel történő működtetésnek köszönhetően mindössze egy 
gombnyomásra vagyunk egy finom hosszúkávé, vagy duplakávé készítéstől is. 
Ha pedig cappuccinora, vagy lattéra vágyunk, a gőzölőcső segítségével tökéletes 
tejhabot készíthetünk másodpercek alatt. Ráadásul a kávéfőzőgép mindössze 
180 mm széles – így gond nélkül elhelyezhető otthon.

Automata espresso kávéfőző

SES 7010NP
A tökéletes espresso és lungo szerelmesei a SENCOR 
SES 7010NP kávéfőzőgéptől megkapják, amire vágynak – 
a nagynyomású szivattyúnak és az előgőzölés funkciónak 
köszönhetően. Kompakt, stílusos és mindössze 180 mm 
széles kivitelének köszönhetően nagyszerűen illeszkedik 
a konyhapultra otthon és az irodában is.

JELLEMZŐK
• Egy gombnyomással elérhető espresso és hosszú kávé program
• Előgőzölgő rendszer a még teljesebb kávéaromához
• Szabadalmaztatott gőzölő egység – fejlett technológia, kompakt 

méretben
• LED panel érintőgombokkal a könnyű és kényelmes működéshez
• Vékony és kompakt méret: mindössze 180 mm széles
• 19 bar nyomás a kiváló kávé érdekében
• A gőzölő egység mosogatógépben mosható
• Melegvíz funkció (amerikai kávé, tea készítéséhez)
• Precíz, rozsdamentes acél kávéőrlő 5 finomsági beállítással
• Csészeméret memória, kávéscsésze megvilágítás

AUTOMATA
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Legyen igazi barista otthonának kényelmében. A SENCOR 
espresso géppel elkészítheti kávéját pontosan úgy, ahogyan 
szereti. Nem csak az ön ügIgensége, hanem egy 20 bar-
os szivattyúnyomás, a rendkívül gyors előmelegítés és egy 
Thermoblock rendszerű kazán varázsolja finommá kávéját.

Egyetlen gombnyomással elkészíthető az Espresso, a Dupla Espresso,
Cappuccino, Latte és habos tej. Mint egy igazi profi, értékelni fogja 
a csésze melegítő tálcát vagy az elektronikus vezérlőt a pontosabb 
italhőmérséklet eléréséhez. Egy vagy két csésze is illeszkedik 
a rozsdamentes acél szűrő alá, és elég hely van az extra nagy 
bögrének is. 

A kivehető 1,4 literes víztartály vízszintjelzővel rendelkezik és az 
átlátszó tejtartályban van egy kivehető alkatrész a könnyű tisztítás 
miatt. Amikor a tisztításról van szó - a SENCOR karos espresso 
automatikus öntisztító funkcióval és vízkőmentesítéssel rendelkezik, 
így semmiért nem kell aggódnia. Csak kényelmesen élvezze kedvenc 
kávéját.

MIÉRT VÁLASSZUK A   
SENCOR  
KAROS ESPRESSO 
KÁVÉFŐZŐT?

KÁVÉFŐZÉS,
 AHOGYAN ÖN 

SZERETI
KAROS ESPRESSO 
KÁVÉFŐZŐK 

• 20 bar nyomást biztosító szivattyú 
a tökéletes kávé érdekében

• Termoblokkos bojler-rendszer

• Minőségi és tartós anyagok 
a tökéletes eredmény miatt

• Nagyon egyszerű és biztonságos 
használat

• Praktikus funkciók és kiegészítők 
(egyenletes melegítés)

• nagy csészék, automatikus 
vízkőoldó funkció (öntisztító)

• Elegáns, stílusos kialakítás

KÁVÉFŐZÉS
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Karos espresso kávéfőzők

SES 4050SS/SES 4040BK

SES 4050SS

JELLEMZŐK
• 20 bar nyomást biztosító szivattyú a tökéletes kávé 

érdekében
• Termoblokkos bojler-rendszer
• Rendkívül gyors előmelegítés
• Előgőzölgő rendszer a még teljesebb kávéaromához
• Espresso, dupla espresso, cappuccino, latte, tejgőzölés 

program

A termoblokk-rendszerű, fejlett vízmelegítő egységnek 
köszönhetően ezek az automata espresso és cappuccino 
kávéfőzőgépek igen gyorsan készen állnak a tökéletes kávé 
készítésére. 

Az előgőzölés funkció az espresso ízélményének maradéktalan 
elérését garantálja. A kedvenc espresso-alapú kávénk egyszerűen, 
egy gombnyomással elkészíthető - nekünk csak a megfelelő 
változatot kell kiválasztanunk.

SES 4040BK

SES 4050SS SES 4040BK

KAROS KÁVÉFŐZŐK
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Karos espresso kávéfőző 

SES 4010SS
A korszerű fűtési rendszernek köszönhetően 
ez a kávéfőző előmelegít, előgőzöl, így fokozva 
az espresso intenzitását. A szivattyú 15 barral 
működik. Hasznos tartozékok: szűrőtartó, 
mérőkanál és 2 szűrők - 1 és 2 csészéhez.

Karos espresso kávéfőző 

SES 1710BK
Előgőzölési funkció, amely fokozza az espresso ízét. 
A szivattyú 15 barral működik. Tartozékok: szűrőtartó, 
mérőkanál és 2 szűrő 1 és 2 csészéhez.

JELLEMZŐK
• Előgőzölési funkció a tökéletes íz elérése érdekében
• Gőzfúvóka a forró tejhez
• Rozsdamentes acél szűrő 1 és 2 csészéhez
• Gőz vagy melegvíz választás
• Fém pohár melegítő lemez
• Levehető 1,5 literes víztartály
• BE / KI kapcsoló jelzőfény és 

vízmennyiség-jelző
• Csúszásgátló lábak a stabilitás érdekében

JELLEMZŐK
• Előgőzölési funkció a tökéletes íz elérése érdekében
• Gőzfúvóka a forró tejhez
• Rozsdamentes acél szűrő 1 és 2 csészéhez
• Gőz vagy melegvíz választás
• Fém pohár melegítő lemez
• Levehető 1,5 literes víztartály
• BE / KI kapcsoló jelzőfény és 

vízmennyiség-jelző
• Csúszásgátló lábak a stabilitás érdekében

KÁVÉFŐZÉS
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KAROS KÁVÉFŐZŐK
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• Hasznos készülék akár 15 csésze 
kávéhoz vagy teához

• Főzőlap a hőmérséklethez 
megőrzéséhez

•  Kényelmes LCD kijelző 
a opcionális szolgáltatások 
eléréséhez

• Minőségi és biztonságos anyagok

• Könnyen kezelhető és tisztítható

• Modern stílusos design

Ugyanakkor nem kell azonnal meginni, mert a tapadásmentes főzőlap 
optimális kiszolgálási hőmérsékleten tartja kávéját. Természetesen, 
a SENCOR kávéfőző pontosan annyi csészét képes elkészíteni, 
amennyit szeretne a vízszintmérő segítségével. Az LCD kijelző 
támogatja az intuitív működést, és a csepegtető-elzáró szelep előnye, 
hogy azonnal leállítja az ital csepegését, amikor a kancsó eltávolításra 
kerül. Nem igazán szereti a kávét? 

Nem probléma, a SENCOR gépek képesek a teát főzni az eltávolítható, 
mosható állandó szűrővel vagy 4. méretű papírszűrővel. Tehát csak 
annyit kell tennie, hogy kitalálja, mi legyen reggelire kávé vagy tea.

PRAKTIKUM, 
KOMPROMISSZUMOK

NÉLKÜL
FILTERES KÁVÉFŐZŐK
Képzelje el, gyönyörű reggelre ébred: kedvenc kávéaromája 
árad az ágya felé ...öntsön magának egy csészével reggelire, 
hogy jól induljon a nap. Csak a filteres vagy csepegtetett 
kávé tudja ezt az élményt adni, és a SENCOR kávéfőzők ezt 
tökéletesen kezelik. Ideális 15 csésze főzéséhez, ami tökéletes 
méret a 1,8 literes vízforralóhoz.

MIÉRT VÁLASSZA A   
SENCOR FILTERES 
KÁVÉFŐZŐT?

KÁVÉFŐZÉS
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Filteres kávéfőző

SCE 3700BK

JELLEMZŐK
• 700 W teljesítmény, 0,75 liter / 6 csésze víztartály és üveg vízforraló
• Eltávolítható, mosható szűrő, vagy használjon 4. méretű eldobható papírszűrőt
• Tapadásmentes főzőlap az optimális hőmérséklet fenntartása érdekében
• A biztonsági szelep azonnal leállítja a csöpögtetést, vízszintjelző
• Teafőzési lehetőség, túlmelegedés elleni védelem

Ez a szép kompakt kávéfőző praktikus LCD kijelzővel rendelkezik és 
körönként 6 csésze kávé elkészítésével tökéletesen illeszkedik a családi 
konyhához.

Filteres kávéfőző

SCE 5070BK

JELLEMZŐK
• 1 000 W teljesítmény, 1,8 liter / 15 csésze víztartály és üveg vízforraló
• Eltávolítható, mosható szűrő, vagy használjon 4. méretű eldobható papírszűrőt
• Tapadásmentes főzőlap az optimális hőmérséklet fenntartása érdekében
• Biztonsági szelep a kiömlések elkerülése érdekében, vízszintjelző
• Teafőzési lehetőség, túlmelegedés elleni védelem
• LCD óra, időzítő és egyéb funkciók

Több mint tucat kávé elkészítésére alkalmas, de 
a hagyományos őrölt bab és a szűrő módszer továbbra is 
a kávé készítésének legegyszerűbb és leggyorsabb módja, 
hogy családját vagy irodáját ellássa vele, és akár melegen tartsa 
nekik még egy órán keresztül.

Ezzel a tökéletes kávéfőzővel, amely LCD kijelzővel rendelkezik akár 15 
csésze finom kávét vagy teát főzhet, ha úgy tetszik. Ideális háztartások 
számára.

FILTERES KÁVÉFŐZŐK
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Filteres kávéfőző

SCE 5000BK
Ez a praktikus modern kávéfőző üveg kancsóval, 
szigetelt fogantyúval égés ellen ami nagyon 
biztonságos és könnyű használatot nyújt. 
2,1 literes tartályával akár 14 csésze kávé is 
elkészíthető egyszerre. Van még tea főzési 
lehetőség, így akár a tea szerelmesei is 
használhatják.

Filteres kávéfőző

SCE 3050SS
Ez az elegáns kávéfőző üveg vízforralóval, 
praktikusan zárható fedéllel és szigetelt fogantyúval. 
Drip-stop záró szelep a csöpögés elkerüléséért 
a kanna kivételekor. A tartály térfogata 1,25 liter, ami 
lehetővé teszi Önnek, hogy elkészítsen 10-12 csésze 
kávét egyszerre. Van még teafőzési lehetőség, így 
akár a tea szerelmesei is használhatják.

JELLEMZŐK
• Teljesítmény 900 W
• Üveg vízforraló (2,1 l) praktikusan zárható fedéllel
• Aromaintenzitás-szabályozás
• Lehetséges egyszer használatos papírszűrők használata  

(4. méret)
• Tapadásmentes hőtartó tálca
• Vízszintjelző a tartályon és a kannán, a csészék számának 

kijelzésével
• Főkapcsoló állapotjelző lámpával
• Csúszásgátló lábak és túlmelegedés elleni védelem

JELLEMZŐK
• 1000 W teljesítmény, 1,25 literes / 10 csészés víztartály és 

üveg kiöntő
• Mosható szűrővel, vagy 4-es méretű, eldobható 

papírszűrővel is használható
• Tapadásmentes melegítőlap az optimális hőmérséklet 

fenntartásához
• Csepegésgátló szelep a nem kívánt kifolyás elkerülésére, 

vízszintjelző
• Teafőzési lehetőség, túlmelegedés elleni védelem

KÁVÉFŐZÉS
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Filteres kávéfőző

SCE 2000BK

JELLEMZŐK
• Teljesítmény 350 W
• Opcionálisan használható 

hordozható kávéfőzőként 
kempingezéshez

• Porcelán csészék ajándékba
• 2 kiömlőnyílás (2 csésze kávé 

főzése egyidejűleg)
• 0,3 literes víztartály
• Könnyű tisztítás a levehető 

csepegtető tálcának köszönhetően
• Főkapcsoló jelzőfénnyel
• Csúszásgátló talpak

SCE 2000BK SCE 2001WH

Ez a modern extra kompakt méretű kávéfőző kiválóan 
alkalmas kis helyekre. Két porcelán csésze van hozzá 
ajándékba. Használhatja teafőzés opciót is.

FILTERES KÁVÉFŐZŐK
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FRISS ÍZ ÉS 
ÉLMÉNY

KÁVÉDARÁLÓ
A kávéaromáról ismert, hogy gyorsan eltűnik, mihelyt 
a kávébab le van darálva, így semmi sem múlhatja 
felül a friss darálást. A kávédaráló nem luxus, hanem 
nélkülözhetetlen eszköz minden kávé szerelmes számára. 

A legjobb SENCOR elektromos kávédarálók acél darálóegységgel 
rendelkeznek, a gyors és pontos darálást biztosítva. Legfeljebb 17 
különböző őrlési beállítás biztosítja, a finomtól a durváig, hogy a kávé 
mindig megfelelő legyen.

Állítható adagok kiválasztása teszi tökéletesebbé használatát. 
A bolygóműves hajtómű innovatív kialakításának köszönhetően, 
a SENCOR kávédarálók zajszintje alacsony. Az átlátszó tartályba 
akár 350 g kávébab tölthető, és mi több, jónéhány kávédarálónk 
megbirkózik a diófélékkel, gyógynövényekkel és mákkal is. 
A megvilágított nyomógomb a kényelmes használatot, illetve 
a csúszásgátlós lábak a stabil őrlést biztosítják.

MIÉRT VÁLASSZA A   
SENCOR 
KÁVÉDARÁLÓT?
• Nagy teljesítményű és csendes 

készülékek

• Különböző méretű Modelllek 
közül választhat

• Akár 17 különböző darálási 
finomság

• Kiváló minőségű acél daráló 
egység

• Ergonomikus kialakítás ; 
bolygóműves hajtómű

• Könnyen kezelhető és tisztítható

• Biztonságos

KÁVÉFŐZÉS
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Elektromos Burr kávédaráló

SCG 6050SS

JELLEMZŐK
• Teljesítmény 150 W, 15 darálási beállítás
• Kúp alakú acél darálófej a gyors és pontos örléshez, 

melegedés nélkül
• Választó automatikus őrlés mennyiség: 2-10 csészéig
• Tartály akár 350 g babkávéhoz és egy másik 

legfeljebb 150 g őrölt kávéhoz

A Burr jellegű darálók az egyetlen megfelelő 
módszer a kávé darálására - a babot két szilárd 
anyag között egyenletesen törik össze, melyek 
távolsága állítható.

További előnye, hogy a babkávét nem melegítik fel úgy, 
mint a késes darálók, így jobban megőrzi az aromát és 
az értékes illóolajokat. Ez a Modelll egy speciális acél 
darálófejjel van ellátva, amely biztosítja a gyors, pontos 
darálást úgy, hogy az őrölt kávé nem melegszik túl. 15 
darálási beállítással tökéletes espressot, vagy filteres kávét  
tud készíteni, de a tea szerelmesei is használhatják.

KÁVÉDARÁLÓK
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Kávédaráló

SCG 3050SS
Ez a kávédaráló egyszerre 50 gramm kávébab darálására képes 
egyidejűleg, amely akár 10 csésze kávéhoz is elegendő lehet. 
Nemcsak a kávébab egyenletes darálásról gondoskodik hanem 
lehetővé teszi dió, mák, gyógynövények és fűszerek őrlését egyaránt.

JELLEMZŐK
• Teljesítmény 150 W
• Tartály akár 50 gramm szemes kávéhoz (10 csésze)
• Csúszásmentes lábak a könnyű és stabil darálás érdekében
• Tápkábel tároló a talpban

JELLEMZŐK
• 110 W teljesítmény, 17 őrlési finomság
• Beállítható 2-12 csésze kávé automatikus őrléséhez
• Tartály 180g kávészemhez és 100g őrölt kávéhoz
• Acél őrlőfej a gyors és precíz őrléshez

Ez a stílusos, fekete-ezüst SENCOR Modelll acél őrlőfejekkel,  
17-féle őrlési finomság-beállítással és 180 g szemes kávé 
tárolásához megfelelő tartállyal rendelkezik. Beállíthatjuk az 
őrlési mennyiséget is, 2-12 csészéhez szükséges kávémennyiség 
őrléséhez.

Elektromos kávédaráló

SCG 5050BK

KÁVÉFŐZÉS
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Kávédaráló

SCG 2052WH

Kávédaráló

SCG 1050WH

JELLEMZŐK
• Teljesítmény 150 W
• Legfeljebb 60 gramm tartály szemes 

kávéhoz (12 csésze)
• Nagy biztonsági gomb könnyű 

kezelhetőséget nyújt
• Biztonsági mechanizmus, amely 

megakadályozza, hogy ne induljon 
el csak ha zárva van a fedél

• Csúszásgátló lábak az egyszerű és 
stabil őrlés érdekében

• A tápkábel tárolása a tokban

JELLEMZŐK
• Teljesítmény 150 W
• Az egyszerre őrölhető 60 g kávéból 12 csésze kávé főzhető
• Biztonsági gomb biztosítja a könnyű kezelhetőség
• Biztonsági kapcsoló, a darálót fedél nélkül nem lehet 

bekapcsolni
• Csúszásgátló lábak a stabil és biztonságos daráláshoz
• Hálózati vezeték tárolása a talpban

SCG 2050RD SCG 2051BK SCG 2052WH

Ez a felültölthető kompakt kávédaráló 60 gramm kávébab befogadására alkalmas ami 
12 csésze kávéhoz elegendő egyszerre. Az őrlés egyenletes a speciális rozsdamentes 
acél késnek köszönhetően. Mákot, fűszereket és dióféléket vagy gyógynövények is 
őrölhet egyszerre.

Ez a kávédaráló egyszerre 50 gramm 
kávébab darálására képes egyidejűleg, amely akár 
10 csésze kávéhoz is elegendő lehet. Nemcsak 
a kávébab egyenletes darálásról gondoskodik 
hanem lehetővé teszi dió, mák, gyógynövények és 
fűszerek őrlését is egyaránt.

SCG 1050BK SCG 1050WH

KÁVÉDARÁLÓK
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TÖKÉLETESEN 
BÁRSONYOS, 

SELYMES TEJ
MIÉRT VÁLASSZA A   
SENCOR 
TEJHABOSÍTÓT? 
• három teljesen automatikus 

üzemmód

• minőségi termék, tapadásmentes 
bevonattal

• mágneses praktikus cserélhető 
toldalékok

• túlmelegedés elleni védelem

• termosztáttal vezérelt rendszer 
a megfelelő hőmérséklet elérése 
érdekében

• stílusos design

Szereted a selymes, lágy cappuccinot, a sima lattet, vagy 
inkább az erős macchiatot? Akkor nem tudsz meglenni a 
SENCOR tejhabosító és melegítő nélkül. Három teljesen 
automatikus üzemmód fényjelzéssel kombinálva: 
tejhabosítás melegítéssel, tejhabosítás melegítés nélkül, 
tejmelegítés. Két könnyen cserélhető toldalék: habosító és 
keverő, amik mágnesesen kapcsolódnak a belső tartályhoz. 

A SENCOR tejhabosító és tejmelegítő egyszerűen ideális a 
legtöbb Olasz stílusú kávé készítéséhez. Termosztáttal vezérelt 
68° C véghőfok szavatolja az optimális hőfokot. Ezenkívül 
megakadályozza a tej túlmelegedését. A tapadásmentes bevonat 
megkönnyíti a tisztítást.

TEJHABOSÍTÓK

KÁVÉFŐZÉS
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TEJHABOSÍTÓK

Tejhabosító

SMF 4000 BK
Latté, Cappuccino, Frappé és más, 
habosított vagy forró tej használatát 
igénylő egyéb italok készítéshez 
használható.  

Négy teljesen automatikus üzemmód, 
ahol ki lehet választani a sebességet ami 
megfelel az ízlésednek Termosztáttal 
vezérelt optimális tejmelegítés 68 °C-
os hőmérsékletre, meggátolja a tej 
túlmelegítését.

JELLEMZŐK
• Teljesítmény 650 W
• Csúszásgátló fogantyú
• szabadalmaztatott technológiát tartalmazó indukciós melegítés 

garantálja a tej hatékony elkészítését 
• Belső jelölés a maximális tejmennyiséghez (150/300 ml)
• Hőszigetelt külső tok
• Automatikus átállás készenléti üzemmódba
• Túlmelegedés elleni védelem

TRITAN fedél
Tartós anyag, BPA mentes,

Kényelmes kiöntő csőr

SZABADALMAZTATOTT 
indukciós technológia

HABOSÍTÁS ÉS keverés

4:1-BEN 
Forró tej, Hideg tej, Hab és Baba
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RECEPT

Tejhabosító

SMF 2020WH
Ha jól szeretné érezni magát kávé készítése közben, 
akkor ez a tejhabosító tökéletes Önnek. Egyszerű 
ezzel három teljesen automatikus üzemmóddal a 
megfelelő latte, cappuccino, frappe vagy más meleg 
italok elkészítése, amelyek habos vagy forró tejet 
tartalmaznak.A termosztatikusan szabályozott 
véghőmérséklet 68 ° C így a gépet biztonságossá 
teszi.

MÉZESKALÁCS ÍZŰ KÁVÉ
Miután kipróbálta ezt a finom kávét, mindig ezt fogja inni. Könnyen elkészíthető, 20 perc 
előkészület szükséges hozzá és 10 perc főzés, és mindenki imádni fogja - garantálja a SENCOR!

JELLEMZŐK
• Teljesítmény 450 W
• Csúszásgátló fogantyú
• Fűtőtest fedett fűtő spirállal 
• Belső jelölés a maximális tejmennyiséghez (100/200 ml)
• Hőszigetelt külső tok
• Automatikus átállás készenléti üzemmódba
• Túlmelegedés elleni védelem

Hozzávalók: 
1/2 csésze szirup, 1/4 teáskanál szódabikarbóna, 1 teáskanál őrölt 
gyömbér, 3/4 teáskanál őrölt fahéj, 6 csésze forró főzött kávé a 
SENCOR espresso kávéfőzőgéppel, 1 1/2 csésze édesített, felvert 
tejszín.

Elkészítés: 
1. Egy kis tálban keverje össze a szirupot, a barna cukrot, a 
szódabikarbónát, gyömbért és fahéjat, amíg azok jól fel nem 
oldódnak. Fedje le és tegye a hűtőszekrénybe 10 percre.

2. Adjon hozzá mintegy 1/4 csésze kávét mindegyik pohárhoz, 
majd keverjen hozzá körülbelül egy 
evőkanál fűszerkeveréket, annak 
feloldódásáig. Töltse fel a csészét 
egy hüvelyk távolságra a tetejétől 
kávéval. Keverje össze felesben 
ízlés szerint, majd édesítse meg 
tejszínhabbal és egy kevés 
szegfűszeg porral. 

KÁVÉFŐZÉS
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Gyors, hatékony, kényelmes és automatikus – ezek az 
elektromos vízmelegítők jellemző előnyei. A konyhai 
eszközök e csoportjának őseit már több mint száz éve 
ismerjük – az elektromos vízforralók azonban a teljesen 
automatikus működésű modellek megjelenése után, az 
50-es évek vége felé lettek különösen népszerűek.

Ma a vízforralók csúcsmodelljei már mást is tudnak, 
nem csak gombnyomásra forráspontig hevíteni a vizet. 
A forráspontnál alacsonyabb értékre is állíthatjuk az 
elérni kívánt hőmérsékletet, sőt, egIgen Modelllek akár 
meg is tartják ezt – és még nem is említettük a tökéletes 
teafőzésre specializált vízforralókat. A SENCOR 
az elektromos vízforralók igen széles választékát 
kínálja – a nagyméretű, 2,5 liter űrtartalmú típusoktól 
a kiegészítő funkciókkal rendelkező Modelllekig: 
például a működést színes fénnyel jelző, a választható 
hőmérsékletre melegítő és a hőmérsékletet hosszabb 
ideig fenntartó változatokig, vagy a kifejezetten 
kisméretű, egy literes, egy gombos típusokig. Minden 
SENCOR vízforraló csak biztonságos anyagokból 
épül fel – például BPA-mentes műanyagból, hőálló 
boroszilikátból, vagy német SCHOTT Üveg üvegből, 
valamint csúcsminőségű (SUS 304) nemesacélból.

VÍZFORRALÓK
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MIÉRT VÁLASSZA A   
SENCOR 
VÍZFORRALÓT? 
•  Erős és energiatakarékos 

készülékek

• Rozsdamentes acél fedél, 
formatervezési szabadalom

• Hőmérséklet beállítása és 
innovatív melegen tartó funkció

• Modern kialakítás érintőképernyős 
panellel

• Könnyen kezelhető hármas 
biztonsági rendszer

• Könnyen tisztítható, eltávolítható 
alkatrészek

ELEKTROMOS  
VÍZFORRALÓK
Egy eszköz, amely egyetlen konyhából sem hiányozhat. 
Gyorsak, praktikusak, felmelegíti a vizet anélkül, hogy 
visszabeszélne. Azonban, a SENCOR intelligens 
vízforralók sokkal többet tudnak. Nyugodtan állítsa be a víz 
hőmérsékletet, kedvenc teájához, de akár babáknak tejhez 
is nagyon praktikus. Néhány közülük akár 2 órán keresztül 
is tartani tudja a beállított hőmérsékletet. 

A hőmérsékletet 60 ° C és 100 ° C között lehet beállítani és amint 
eléri a kívánt hőfokot, azt hangjelzéssel tudatja Önnel. Kivehető és 
mosható szűrő, ami felvesz minden szennyeződést és üledéket. 
A tea szerelmesei értékelhetik a vízforraló kivehető kosárral a 
teakeverékekhez vagy gyógynövényekhez. Hármas biztonsági 
rendszer garantálja, hogy a vízforraló automatikusan kikapcsoljon, a 
forráspont elérése után, vagy a túlmelegedése elleni védelmet, illetve 
a víz nélküli bekapcsolást.  
 
Az elegáns designt és minőségi anyagot is választja egyben. A 
SENCOR választékában vannak üveg, fém, műanyag vagy akár 
porcelán vízforralók. Természetesen a széles színtartomány 
választékkal.

  
FORRÓ VÍZ

GYORS ÉS 
EGYSZERŰ
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Intelligens vízforraló

SWK 1590SS
Ez a stílusos rozsdamentes vízforraló, a kiváló minőségű üveggel kombinálva változtatható 
hőmérsékleti beállítással 70-100 Celsius fok között. Ideális bármilyen forró italhoz miközben 
fenntartja a beállított hőmérsékletet legfeljebb 120 percig. Bekapcsolt állapotban víz nélküli 
túlmelegedés elleni védelem illetve automatikus kikapcsolás, ha elérte a forráspontot. Nagyon 
biztonságos még a hallássérült felhasználók számára is.

JELLEMZŐK
• 1,5 l űrtartalom, 1500 W teljesítmény
• Intuitív, intelligens működtetés két gombbal, ki/be gomb, 

hőmérséklet szabályozás
•  Elektromos hőmérséklet beállítás (70 – 100°C között),
• Be/Ki gomb hangjelzéssel
• A tápkábel tárolása az aljzatban, kétoldalas vízszint jelző
• Levehető rozsdamentes acél tea szűrő teának és 

gyógynövényeknek
• Elegáns rozsdamentes acél design
• Kiváló minőségű hőálló boroszilikát üveg
 

EREDETI STRIX 
KAPCSOLÓ BIZTOSÍTJA A 

TARTÓSSÁGOT
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JELLEMZŐK
• 1,7 l űrtartalom, 2400 W teljesítmény – szupergyors forralás
• Három gomb az egyszerű kezeléshez – be- és kikapcsolás,  

hőmérséklet beállítás, hőmérséklet tartás
• Vízhőmérséklet beállítása és tartása (30 percig): 50-60-70-85 °C között
• Vízhőmérséklet jelzése 1°C mértékegységgel a beépített kijelzőn, valamint színes LED fénnyel
• Hangjelzés a művelet indításakor és a beállított hőmérséklet elérése után
• BPA-mentes műanyag test és fogantyú, nemesacél fedél
• A tápkábel tárolása a talpban, kétoldalas vízszintskála
• Gombbal nyitható fedél, kivehető és egyszerűen elmosható szennyeződés- és vízkőszűrő
• 360 ° -ban elforgatható kapcsoló

Vízforraló hőmérséklet-szabályzóval

SWK 1791WH

Ez a SENCOR elektromos vízforraló egyrészt LCD kijelző 
segítségével mutatja a vízhőmérsékletet (Celsius fok 
mértékegységgel), másrészt változó színű LED-fénnyel jelzi a 
melegítés folyamatát. Négyféle hőmérséklet (50/60/70/85 °C), 
vagy vízforralás (100 °C) állítható be, majd az elért hőmérsékletet 
akár 30 percig fenntarthatjuk. 

Ami még ennél is jobb, ha a forráspontot eléri, ez a vízforraló megmutatja a 
tényleges vízhőmérsékletet további 30 percig - szóval ha visszatérünk egy 
idő után azonnal láthatjuk, hogy a víz elég meleg-e a kívánt típusú teához 
vagy más forró italhoz.

SWK 1791WH SWK 1792BK

Nemesacél vízforraló

SWK 1080SS
Ez a tartós, kisebb vízforraló kiváló minőségű 
boroszilikát üvegből és rozsdamentes acélból készült.

Hasznos a cserélhető rozsdamentes acélból készült teakosár, 
illetve tökéletes tea, vagy gyógynövények esetében. 
Nagyon könnyen tisztítható. Hármas biztonsági rendszer. 
Halláskárosult felhasználók is használhatják (működéskijelző 
mutatja az állapotot), plusz biztonsági záras tető.

JELLEMZŐK 
• Teljesítmény 2 200 W
• 1 L térfogat
• Elektronikusan állítható hőmérséklet-szabályozás (60-70-80-

90-100 ° C)
• Három üzemmód
• Központi 360 ° STRIX csatlakozó hármas biztonsági rendszerrel
• Kiváló minőségű boroszilikát hőálló üveg
• A rozsdamentes acél aljzatba beépített LED kijelző a hőmérséklet 

mutatására, a könnyű ellenőrzés érdekében
• Kétoldalú vízszintjelzés
• Biztonsági zárral ellátott fedél
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Vízforraló hőmérséklet-szabályzóval

SWK 1760BK
Széles hőmérséklettartomány-beállítás (45-100°C 
között, 5 °C lépésekkel), az elért hőmérséklet megtartása 
(akár 240 percig), LCD kijelző a pontos vízhőmérséklet 
jelzésével – ez a vízforraló a legigénIgenebb felhasználók 
elvárásainak is maradéktalanul megfelel. 

JELLEMZŐK
• 1,7 l űrtartalom, 2400 W teljesítmény – szupergyors működés
• Négy gomb az egyszerű kezeléshez – be- és 

kikapcsolás, hőmérséklet beállítás, hőmérséklet tartás
• Vízhőmérséklet beállítása és tartása (akár 240 percig): 

45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-100 °C között
• Vízhőmérséklet jelzése 1°C mértékegységgel a beépített 

kijelzőn, valamint színes LED fénnyel
• Hangjelzés a művelet indításakor és a beállított 

hőmérséklet elérése után
• BPA-mentes műanyag test és fogantyú, nemesacél fedél
• A tápkábel tárolása a talpban, kétoldalas mérőskála
• Gombbal nyitható fedél, kivehető és egyszerűen elmosható 

szennyeződés- és vízkőszűrő
• Központi 360 ° csatlakozó

SWK 1760BK SWK 1761WH

Vízforraló hőmérséklet-szabályzóval

SWK 1890SS
A vízmelegítés beállított hőmérsékletre: 60-70-80-90-100 °C (10 fokonként) 
és elérhető még a melegen tartás funkció 120 percig. 

Ez az elegáns elektromos vízforraló kiválóan alkalmas bármilyen forró italhoz, illetve 
mindig kéznél van a  forró víz ha főzünk Hang és fényjelzés a beállított hőmérséklet 
elérése után ami nagyon praktikus hallássérült felhasználók számára.

JELLEMZŐK
• 1,8 l térfogat, 2 200 W teljesítmény
• Két gomb az egyszerű működtetéshez:- Be- és 

kikapcsoló gomb, hőmérséklet beállító gomb
• A víz hőmérsékletének beállítása és fenntartása 

(120 perc): 60-100 ° C
• A beállított hőmérséklet elérése a hang és 

jelzőfénnyel
• Rozsdamentes acél és hőálló üvegtest, BPA-

mentes alkatrészek
• A tápkábel tárolása az aljban, kétoldalas 

mérőskála
• Gombnyomásra nyíló fedél, Kivehető és mosható 

szűrő a szennyeződések és lerakódások 
szűréséhez

• Központi 360 ° csatlakozó
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Nemesacél vízforraló

SWK 2550SS
Prémium minőségű rozsdamentes vízforraló 
2,5 literes űrtartalmával nagyobb családok 
és kisebb irodák számára is ideális. 

A kettős biztonság biztosítja a védettséget a 
túlmelegedés ellen, víz nélküli bekapcsolás 
esetén illetve forráspont elérése után (automatikus 
kikapcsolás). A LED fényjelzés lehetővé teszi 
halláskárosult felhasználok számára is az egyszerű 
használatot.

JELLEMZŐK
• 2,5 l térfogat, 3 000 W teljesítmény
• Nagyon gyors 
• Prémium minőségű rozsdamentes acél (SUS304) a hosszú 

élettartam érdekében
• A fedél egy gombnyomással könnyen kinyitható
• Kettős biztonsági rendszer védelem a túlmelegedés ellen, amikor 

víz nélkül kapcsolják be, illetve automatikus kikapcsolás, ha elérte 
a forráspontot

• Központi 360 ° csatlakozó

Nemesacél vízforraló

SWK 1799SS
Ez a tartós vízforraló kiváló minőségű rozsdamentes 
acélból készült ami sokáig ki fogja szolgálni. 
Hasznos mindenféle tea elkészítése az első oldalán 
elhelyezett hőmérőnek köszönhetően, amely 
mutatja az aktuális vízhőmérsékletet.

Nagyszerű a családok számára. Kettős biztonsági 
rendszer túlmelegedés ellen és automatikus kikapcsolás 
a forráspont elérésekor, valamint a biztonsági fedél záró 
mechanizmussal ellátva.

JELLEMZŐK 
• Teljesítmény 2 200 W
• 1,7 L térfogat
• A víz hőmérsékletének mérése hőmérővel
• Kiváló minőségű rozsdamentes acél SUS 304
• Kettős biztonsági rendszer
• Biztonsági zárral ellátott fedél
• Vízkő- és szennyeződés szűrő
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Nemesacél vízforralók

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

Egyszerűen praktikus és stílusos – ráadásul kétféle 
méretben és kilencféle színben érhető el.

A nemesacél fűtőlap alá rejtett fűtőspirál-rendszerrel és a 
gombnyomással nyitható fedél mellett a vízforraló egyszerű 
tisztíthatósággal és működtetéssel büszkélkedhet. Az 1,2 liter 
űrtartalmú változat tökéletes a kisebb háztartásokba, míg az 1,7 
literes Modelll családokra szabott vízmennyiség melegítését 
biztosítja. Mérettől függetlenül a SENCOR Metallic sorozat más 
termékeihez passzoló színvariációban választhatjuk.

JELLEMZŐK
•  1,2 vagy 1,7 l űrtartalom, 2150 W teljesítmény
•  Kilenc Metallic színből álló színválaszték, mindkét méretben
•  Bekapcsolt állapot-jelző fény, biztonsági záras tető
•  Rozsdamentes acél fűtőlap, rejtett fűtőspirállal
•  Tartós rozsdamentes acél, BPA-mentes műanyag alkatrészek
•  Tápkábel tárolása a talpban
•  Kettős biztonsági rendszer (túlmelegedés elleni védelem  

és automatikus kikapcsolás)
•  Kivehető és mosható szennyeződés és vízkőszűrő
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Egyszerűen praktikus és stílusos – ráadásul kétféle 
méretben és kilencféle színben érhető el. 

A nemesacél fűtőlap alá rejtett fűtőspirál-rendszerrel és a 
gombnyomással nyitható fedél mellett a vízforraló egyszerű 
tisztíthatósággal és működtetéssel büszkélkedhet. Az 1,2 
liter űrtartalmú változat tökéletes a kisebb háztartásokba, 
míg az 1,7 literes Modelll családokra szabott vízmennyiség 
melegítését biztosítja. Mérettől függetlenül a SENCOR 
Metallic sorozat más termékeihez passzoló színvariációban 
választhatjuk.

 

Nemesacél vízforraló

SWK 1224RD

Nemesacél vízforraló

SWK 1757SS

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

JELLEMZŐK
• 1,2 vagy 1,7 l űrtartalom, 2150 W
• teljesítmény
• Kilenc Metallic színből álló színválaszték,mindkét 

méretben
• Bekapcsolt állapot-jelző fény, biztonsági záras tető
• Rozsdamentes acél fűtőlap, rejtett
• fűtőspirállal
• Tartós rozsdamentes acél, BPA-mentes műanyag 

test és talp
• Tápkábel tárolása a talpban
• Kettős biztonsági rendszer (túlmelegedés elleni 

védelem és automatikus kikapcsolás)
• Kivehető és mosható szennyeződés és vízkőszűrő

Ez a kiváló minőségű rozsdamentes acél vízforraló, 1,7 literes 
központi 360 ° -os STRIX csatlakozóval ideális a közepes méretű 
családoknak. Tartós, biztonságos és minőségi átlátszó fedéllel 
felszerelt.

JELLEMZŐK 
•  Teljesítmény 2150 W
•  Prémium minőségű rozsdamentes acél   

garantálja a tartósságot
•  Térfogat 1,7 L
•  Központi 360 ° STRIX csatlakozó
•  Vízszintjelzés
•  Dupla biztonsági rendszer
•  Háttérvilágítású bekapcsoló gomb
•  BPA mentes
•  SUS 304 – prémium 

rozsdamentes acél
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Üveg vízforraló

SWK 1785BK
Ez a praktikus elektromos vízforraló BPA-mentes műanyagból 
és ellenálló üvegből készült, így kényelmes és biztonságos a 
használata.

A kettős biztonsági rendszernek köszönhetően a vízforraló védve 
van a túlmelegedés ellen víz nélküli bekapcsolás esetén, ugyanígy 
automatikusan kikapcsol, ha eléri a forráspontot. A LED jelzőfény 
biztonságossá teszi a készüléket a  hallássérült felhasználók számára is.

Üveg vízforraló

SWK 2080BK
Egyszerű és praktikus: hőálló üvegtesttel könnyedén megnézheti a víz forrásának 
folyamatát, vízforralás előrehaladtával a belső led-indikátor gyönyörű módon jelzi, 
hogy a vízforraló be van-e kapcsolva (hallássérült felhasználók számára is hasznos). 
2 literes űrtartalmával nagyobb családok és kisebb irodák számára is ideális.

JELLEMZŐK
• 1,7 l térfogat, 2 200 W teljesítmény
• Szennyeződés és vízkőszűrő
• Kétoldalas vízszintjelzés
• A tápkábel tárolása az aljzatban
• Belső LED fény
• Hallássérült felhasználók számára is alkalmas (jelzőfény működéskor)
• Rozsdamentes acél fűtőlap, rejtett fűtőspirállal
• A fedél egy gombnyomással könnyen kinyitható
• Kettős biztonsági rendszer

JELLEMZŐK
• 2,0 l, 2 200 W teljesítmény
• Szennyeződés és vízkőszűrő
• Kétoldalas vízszintjelzés
• Hálózati vezeték tárolása a talpban
• Belső LED fény
• Hallássérültek is használhatják 

(fényjelzés)
• Rozsdamentes acél fűtőlap, rejtett 

fűtőspirállal
• Gombnyomásra nyíló fedél
• Kettős biztonsági rendszer
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Műanyag vízforraló

SWK 2510WH
Vannak olyan szituációk, amikor a méret számít. Ez a SENCOR elektromos vízforraló 
2,5 liter űrtartalmával akár 10 bögre tea készítéséhez is megfelelő – tehát nagyobb 
családi reggelikhez és irodai napindításhoz is remek segítséget nyújt. Az átgondolt, 
letisztult és praktikus design BPA-mentes műanyag házzal, nemesacél talppal és rejtett 
fűtőelemmel rendelkezik.

JELLEMZŐK
• 2,5 l űrtartalom, 1850 – 2200 W teljesítmény
• BPA-mentes műanyag test ergonomikus fogantyúval
• Bekapcsolt állapot-jelző fény, biztonsági záras tető
• Rozsdamentes acél fűtőlap, rejtett fűtőspirállal
• Tápkábel tárolása a talpban, kettős biztonsági rendszer (túlmelegedés 

elleni védelem, automatikus kikapcsolás)
• Kivehető és mosható szennyeződés- és vízkőszűrő

A modern, BPA-mentes műanyag mindig meggyőző 
– nem csak kiváló árérték arányának és a szemet 
gyönyörködtető színvariációi által biztosított 
sokszínűségnek köszönhetően, hanem a hőszigetelés 
és a hatékonyság által is. A több, mint két liter űrtartalom 
miatt nagy családok számára és irodákba is tökéletes.

SWK 2510WH SWK 2511BK
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Műanyag vízforraló

SWK 1748WH
SWK 1748WH SWK 1749BK

Azoknak, akik ragyogó, vidám színekkel szeretnék 
feldobni az életüket, a SENCOR egy letisztult és 
praktikus elektromos vízforralót kínál, gyönyörű, vibráló 
színben.

Az 1,8 liter űrtartalom és 2000 W teljesítmény által kisebb 
családok és kis irodák számára tökéletes. Minden általános 
funkciót tartalmaz: például kivehető és egyszerűen elmosható 
szűrőt, valamint rejtett fűtőelemmel ellátott fűtőtalpat. Az 
egykezes fedélnyitás könnyedén, a fogantyú felső részébe 
integrált gomb segítségével végezhető.

JELLEMZŐK
• 1,8 l űrtartalom, 2000 W teljesítmény
• BPA-mentes műanyag test ergonomikus fogantyúval
• Bekapcsolt állapot-jelző fény, biztonsági záras tető
• Rozsdamentes acél fűtőlap, rejtett fűtőspirállal
• Tápkábel tárolása a talpban, hármas biztonsági rendszer
• Kivehető és mosható szennyeződés- és vízkőszűrő

Műanyag vízforraló

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

Ez a vízforraló BPA mentes műanyagból készült, 
1,7 literes központi 360 ° -os STRIX csatlakozóval 
ideális a közepes méretű családoknak. Hármas 
biztonsági rendszer, kivehető és mosható szűrő 
a szennyeződések és lerakódások szűréséhez, 
biztonsági fedélzár.

JELLEMZŐK 
• Teljesítmény 2 200 W
• Térfogat 1,7 L
• Központi 360 ° STRIX csatlakozó hármas biztonsági 

rendszerrel
• Rejtett fűtőszál
• Eltávolítható szennyeződés és vízkőszűrő
• Működést jelző fény
• Automatikusan fedél nyitás
• BPA mentes
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Azoknak, akik ragyogó, vidám színekkel szeretnék feldobni 
az életüket, a SENCOR egy letisztult és praktikus elektromos 
vízforralót kínál, gyönyörű, vibráló színben. Az 1,8 liter űrtartalom 
és 2000 W teljesítmény által kisebb családok és kis irodák 
számára tökéletes. Hasznos a kétoldalas vízszintjelző és a 
biztonság érdekében a fedél nyitó gomb a felső részen van 
elhelyezve.

Műanyag Vízforraló

SWK 1507TQ

Műanyag vízforraló

SWK 1800WH

JELLEMZŐK 
• 1,8 l térfogat, 2 000 W teljesítmény
• BPA-mentes műanyag ergonomikus alakú markolat
• Működést jelző fény, biztonsági fedélzár
• Rozsdamentes acél fűtőlap, rejtett fűtő spirállal
• A tápkábel tárolása az aljzatban
• Hármas biztonsági rendszer (túlmelegedés ellen, automatikus lekapcsolás forráspont elérésekor és eltávolításkor)
• Eltávolítható és mosható szennyeződés és vízkőszűrők
• Kétoldalas vízszintjelző

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

A modern BPA-mentes műanyag vízforraló 1,8 
literes ideális közepes méretű családok számára. 
Az extra biztonságos üzemeltetés érdekében a 
készülék biztonsági fedélzárral és túlmelegedése 
elleni védelemmel, víz nélküli bekapcsolás esetén van 
ellátva.

JELLEMZŐK 
• 1,8 l térfogat, 2 000 W teljesítmény
• BPA-mentes műanyag, ergonomikus kialakítású markolat
• Bekapcsolás jelzőfény, biztonsági fedélzár
• Rozsdamentes acél fűtőlap, rejtett fűtőspirállal
• A tápkábel tárolása az aljzatban
• Hármas biztonsági rendszer (túlmelegedés ellen, automatikus lekapcsolás 

forráspont elérésekor és eltávolításakor)
• Eltávolítható és mosható szennyeződések és vízkőszűrők
• Mindkét oldalon vízszint jelző
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SÜTÉS - FŐZÉS 
Még egy edény is lehet nagyon intelligens. Nem 
hiszi? Próbálja ki őket a SENCOR-tól. Tökéletesen 
multifunkcionálisak. Extrém lassú főzés, akár 12 órán 
keresztül is ideális húsleves és zsír nélküli sütéshez, hogy 
elkészíthessünk több száz egészséges sültet néhány perc 
alatt. Sok szempontból jobban készítik el a rizst mint a legjobb 
ázsiai szakácsok, de sütnek, gőzölnek vagy főznek magas 
nyomáson. Olyan finom illatok terjengenek így amikre nem 
is gondol. Így nyugodtan bízza a főzést rájuk, hogy minden 
megváltozzon.
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EGYSZERŰ 
ÉS EGÉSZSÉGES

ÉTELKÉSZÍTÉS
Puha hús, amely szétomlik a szájában, ízekben gazdag 
mártással – ez az amire csak egy elektromos főző képes. Sőt, 
a SENCOR legújabb készülékei sokkal többet tesznek,mint 
nyomás alatt gőzölnek. Valóban többfunkciósak: sütnek, 
párolnak, mint a legjobb sütő, főznek, mint elektromos vagy 
gázos tűzhelyek, miközben 50 százalékkal gyorsabbak, 
hatékonyabbak kevesebb energia felhasználással. 
Ugyanakkor a SENCOR elektromos főzőedények képesek 
ellátni egy nagy családot, az összes távoli rokonnal együtt. A 
belső edény tartalma hét embernek elég.

Az előre beállított programoknak köszönhetően a készülék főz, süt, 
párol, mind magas nyomáson mind gőzzel, mindezt minimális víz 
vagy olaj felhasználásával. Még a hőmérsékletet és a főzési időt is 
beállítja az Ön számára, melynek ellenőrző LED-kijelzője intuitív és 
egyértelmű. Egyáltalán nem kell az edény mellett állnia, mindent 
elkészít a segítsége nélkül. Hazaér a munkából, egy frissen sült torta 
fogja fogadni. A lassú sütés szerelmesei is örülni fognak; a SENCOR 
multifunkcionális főzőlap ezt is képes elvégezni.

ELEKTROMOS FŐZŐEDÉNYEK
MIÉRT VÁLASSZA A   
SENCOR 
ELEKTROMOS 
FŐZŐEDÉNYÉT?
• Nagyon hosszú élettartam és 

gazdaságos működés

• Minőségi anyagok

• Teljesen automatikus

• Testreszabható programok és 
multifunkciós felhasználás

• Nagy mennyiség

• Könnyen használható és 
mosogatógépben is mosható

• Többféle tartozékkal
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Elektromos főzőedény

SPR 4000
Ez a tartós kompakt főzőedény lehetővé teszi 
az egészségesebb ételek elkészítését, energiát 
takarít meg és mindezt 50 %-al rövidebb idő 
alatt. A 15 előre beállított program lehetővé 
teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén 
elkészítsék.

JELLEMZŐK 
• Teljesítmény 900 W
• 5,5 l belső edény tapadásmentes felülettel
• 15 beállítható program
• Hőmérséklet-beállítás 30-160 ° C
• Többszörös biztonsági rendszer biztonsági 

szelepekkel (9 mechanikus és 2 elektronikus 
biztonsági rendszerek)

• Mosogatógépben mosható
• Tartozékok: főzőlap 4,8 l edény, rizskanál, 

mérőpohár, gőzölő

SZÉLES KIJELZŐ 5,5 LITERES 
TAPADÁSMENTES EDÉNY

MÁGNESES 
automata szelep

TARTOZÉKOK 

7 különböző nyomásszint

15 ételkészítési program

GŐZÖLŐ, RIZSTETŐ, 
KANÁL ÉS MÉRŐ 
KANÁL
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Elektromos főzőedény

SPR 3900SS
Ez a főzőedény lehetővé teszi, hogy az egész családnak egyszerre 
főzzünk egészséges ételeket. Energiát és költségeket takarít meg, és 
több, mint felére csökkenti a ráfordított időt. 10 előre beállított program 
közül választhat és mindenki talál számára megfelelőt.

JELLEMZŐK 
• Teljesítmény 1.100 W
• 5,5 l belső edény tapadásmentes felülettel
• 10 beállítható program
• Melegentartó funkció 60–80 ° C-on
• 15 intelligens biztonsági modul a maximális biztonság érdekében minden 

helyzetre
• Mosogatógépben mosható
• Tartozékok: rizsfedél, rizskanál, mérőpohár

JELLEMZŐK 
• 14 előre beállított program.
• Főzés magas nyomáson.
• Az integrált belső 5,5 literes edénnyel az egész család számára egy 

időben lehet elkészíteni egy komplett vacsorát.
• A nagy vezérlőgombbal egyszerűen irányíthatja a főzési mechanizmust, 

még nedves kézzel is.
• A melegen tartó funkcióval az étel akár 8 órán keresztül a kívánt 

hőmérsékletű marad.
• Multi safe - többfunkciós biztonsági rendszer.
• 1000 W teljesítmény

Elektromos főzőedény

SPR 3600WH

TARTOZÉKOK 

TARTOZÉKOK

5,5 LITERES 
TAPADÁSMENTES 

EDÉNY

5,5 LITERES 
TAPADÁSMENTES 

EDÉNY

80KPA MAGAS 
NYOMÁS

VIZES KÉZ 
KONTROLL

VIZES KÉZ 
KONTROLL
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• Erőteljes és teljesen automatikus 
műveletek

• Minőségi tapadásmentes  PFOA-
mentes bevonat ideális hőátadással

• Tökéletes az egészséges főzéshez

• Könnyű digitális vezérlés

• Az előre beállított programok 
megválasztása, tartalmazza a 

• joghurt készítést

• Praktikus kialakítás és nagy 
mennyiség

MAXIMUM 
ÍZ MINIMUM 
MUNKÁVAL 

Gazdag ízletes ételek, nagy erőfeszítés nélkül - ez lassú 
főzés, a mai modern trend, megőrizve minden szükséges 
vitamint, levet és ásványi anyagokat az ételekben. SENCOR 
lassú főző készülékek tökéletesen megfelelnek a trendnek, 
mivel egészséges ételeket készít felesleges zsiradékok  vagy 
aromaanyagok használata nélkül. 6 literes főzőedény, akár 
hét embernek is elég, mindössze annyit kell tennie, hogy 
összedarabolja az összetevőket, beteszi az edénybe, és 
elindítja az egyik programot a digitális vezérlőpanelen.  
A készülék képes húst főzni 14 órán keresztül, amíg teljesen 
tökéletes nem lesz. 8 óra elég egy csodálatos szószhoz. 

 Ezenkívül a SENCOR lassú főző készülék többfunkciós, diétás 
ételeket főz gőzben és az öt sütési programnak köszönhetően, ő készíti 
el a  legcsodálatosabb hússzeleteket és krumplit messze földön. Ha 
még ez sem elég akkor gondoljon egy házi készítésű joghurtra amit 
szintén elkészít. A lassú főző készülék éjszaka is dolgozik, vagy amíg 
Ön dolgozik vagy kirándul. Ennek ellenére Önt mindig a csodálatos, 
frissen készített étel aromájával fogadja.

LASSŰ FŐZŐ KÉSZÜLÉKEK
MIÉRT VÁLASSZA 
A SENCOR LASSÚ 
FŐZŐ KÉSZÜLÉKEIT?
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Lassan főző készülékek

SPR 6100
Ez a lassú főző készülék 
rozsdamentes acélból készült 
így alkalmas egészséges ételek 
főzésére, vagy alapvetően bármilyen 
típusú étel elkészítésére az egész 
család számára. 

A költségek és az idő megtakarítása 
mellett, 7 főzési és sütési lehetőség 
állítható be idő és hőmérséklet funkcióval.

JELLEMZŐK 
• Teljesítmény 1,200 W
• 5,5 l belső edény tapadásmentes felülettel
• Teljesen automatizált működés
• Sütési funkció állítható hőmérséklettel 120-220 ° C és az idő 0: 

05-6: 00
• Melegentaró funkció 60–80 ° C-on
• Mosogatógépben mosható
• Tartozékok: edény, konyhai védőkesztyű

TARTOZÉKOK 

TŰZHELY MÓD

DIGITÁLIS KIJELZŐ

KÖNNYŰ KEZELŐPANEL
DIGITÁLIS MŰKÖDÉS
IDŐ ÉS HŐMÉRSÉKLET 
KIJELZŐ
TELJESÍTMÉNY KIJELZŐ
MELEGENTARTÓ FUNKCIÓ
KEZELŐ GOMB

SÜTŐ MÓD

LASSÚ FŐZŐ MÓD

EGÉSZSÉGRE VESZÉLYTELEN, 
TAPADÁSMENTES BEVONAT, 

EXTRÉM ELLENÁLLÓ 
KÉPESSÉGGEL

VÉDŐKESZTYŰ, SÜTŐ 
KOSÁR, EDZETT ÜVEGŰ 
TETŐ FOGÓVAL
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RECEPT

JELLEMZŐK 
• 6 l térfogat, 1350 W teljesítmény
• 5 előre beállított Browning beállítás  

(gyengéd 100 ° C, alacsony 120 ° C, közepes 150 ° C,  
Sauté 170 ° C, magas színvonalú 180 ° C)

• 4 előre beállított főzési funkció (alacsony: lassú főzés 6–14 óra, nagy: lassú főzés 2–8 
óra, gőz 5–120 perc, joghurt 6–12 óra)

• 3 mm vastag alumínium fal
• Digitális LED kijelző a kényelmesebb főzéshez

Lassú főző készülék

SPR 5500SS
A modern egészséges főzés új módja a 
lassú főzés. Megőrzi az alapanyagok ízét 
és illatát, bármilyen zsiradék hozzáadása 
nélkül időt és pénzt spórolva Önnek.

A tökéletes főzőedény rozsdaálló és tartós. 
A  mutifunkciós, de egyszerű használatú  6 
literes lassú főzőedény az egész család 
számára tökéletes. Lehetővé tesz gőzölést, 
főzést, sütést és a párolást vagy akár a joghurt 
készítését. Kettős fedélzár rendszer biztosítja, 
hogy a maximális ízt és aromát illetve az 
állandó hőmérsékletet a főzőedényben. Set & 
Forget időkapcsoló, a hőmérséklet és a főzési 
idő beállításával garantálja a komfortot. A 
melegentartó funkció, a főzés befejezése után 
ideális  felszolgálási hőmérsékleten tartja az 
ételt. A tapadásmentes bevonási technológia a 
PFOA mentes bevonattal biztosítja a kényelmes 
használatot és megakadályozza, hogy az étel 
odaégjen.

HOZZÁVALÓK 8 FŐ RÉSZÉRE
3 font friss sertéslapocka
3 teáskanál Barbeque fűszerkeverék
1/2 pohár Ketchup
1/2 pohár almaecet
1/4 pohár barna cukor
2 teáskanál Worcestershire szósz
1 teáskanál örölt mustár

Helyezze a sertést a főzőedénybe. Keverje össze a 
barbeque fűszert, a ketchup-ot, az őrölt mustárt, a 
Worcestershire szószt amíg fel nem oldódnak. Öntse 
a sertéshúsra. Főzze 8 órán keresztül az alacsony 
programon vagy 4 órán keresztül az erős  programon. 
Vegye ki a sertéshúst a lassú főzőből, keverje össze 
és melegítse a szósszal együtt felszolgálás előtt. 
Szendvicsben kínálja különböző szószokkal.

BARBEQUE-S 
SERTÉSHÚSOS RECEPT
A lassú főző készüléken készített, barbecue sertéshús recept tökéletes 
hétvégi étkezésekhez. Tálaljuk szendvicsben nyári szósszal.

54

SÜTÉS - FŐZÉS 



55

LASSAN FŐZŐ 
KÉSZÜLÉKEK

55



11 különféle funkciónak köszönhetően ezek a speciális főzők 
elkészítenek mindenféle rizst, még a sushi típusút is. Csak válassza 
ki a funkciót a digitális kijelzőn, és nincs más dolga. Egyáltalán nem 
kell felügyelni, főzés teljesen automatikus. Miután befejezte a főzést, 
a készülék kikapcsolja magát és a kész rizst akár 6 órán keresztül 
melegen is tartja, amíg ön visszatér egy kirándulásból. 1,8 literes térfogat 
azt jelenti, hogy legfeljebb 1,5 kilogramm rizst tud főzni egyszerre, azaz 
nagyon nagy adag készülhet belőle. Nem kell aggódnia a forró víz miatt 
mert a készülékek speciális védelmi funkcióval is rendelkeznek mint 
pl. a túlmelegedés megelőzése. Sőt, az egyedi gőzkieresztő szelep 
megakadályozza, hogy a edény főzés közben szivárogjon. 

Ha továbbra is úgy gondolja, hogy a SENCOR rizsfőző nem sokat 
tud akkor még bemutatjuk a többi funkcióit is. Zabliszt funkciójának 
köszönhetően zabkását készít, éppen olyan sűrűt, amilyet csak 
szeretne. HüvelIgeneket is  feldolgozhat, melyeket a tökéletes puhaság 
eléréséig főzhet. A lassú főzési funkcióval csodálatos erős levest vagy 
szószt készíthet vagy felmelegítheti az ételeket. Egy jó pár feladatot 
elvégez, egyetért?

MIÉRT VÁLASSZA A   
SENCOR RIZSFŐZŐT?
• Erőteljes és energiatakarékos 

eszköz

• Minőségi funkcionális anyagok 
jobb eredmények

• Automatikus működtetés az 
időmegtakarítás érdekében

• Különböző állítható módok és 
programok rizsre és más ételekre

• Digitális kijelző az egyszerű 
használat érdekében

• Gyakorlati funkciók és biztonság

• Könnyen tisztítható és időtlen 
design

TÖKÉLETES RIZS 
EGYSZERŰEN 

ÉS KÖNNYEN

Nem könnyű úgy rizst főzni, hogy tökéletes legyen. Néha pergősre szeretnénk elkészíteni, néha 
meg ragadósra ahogy a recept írja... Nem kell, hogy az Ázsiai konyha szerelmese legyen valaki 
ahhoz, hogy értékelje a Sencor rizsfőzőt.

RIZSFŐZŐK
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JELLEMZŐK 
• 1,5 l űrtartalom (1300 g rizs), 700 W 

teljesítmény
• Egyenletes hőelosztás-technológia a tökéletes 

eredmény érdekében
• Rozsdamentes acél külső borítás, 

tapadásmentes bevonattal kezelt alumínium 
főzőedény

• Tartozékok: pároló kosár, kanál, merőkanál, 
mérőedény

• Minden típusú rizs párolásához, beleértve a 
sushi rizst is

• Teljesen automatizált működés, melegen tartó 
funkció (akár 6 óra)

• 11 speciális főzési funkció, 24 órás időzítő
• Hármas biztonsági rendszer (túlmelegedés 

és vízelforrás elleni védelem, automatikus 
kikapcsolás)

• Gőzkivezető szelep a fedélen

Rizsfőző 

SRM 3150SS
Több, mint egy rizsfőző: 11 speciális főző 
funkciójával, digitális kijelzőjével és a 24-órás 
időzítővel nem egy átlagos rizsfőzőt kapunk.  

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem 
alkalmas tökéletes párolt rizs előállítására: minden 
fontos funkciót és jellemzőt megtalálunk benne 
ehhez a feladathoz is, például az egyenletes 
hőeloszlás-technológiát, a minőségi tapadásmentes 
bevonattal kezelt, speciális alumínium edényt, 
automatikus működést automatikus kikapcsolással – 
illetve akár 6 órán át melegen tartó funkcióval.

TARTOZÉKOK 

DIGITÁLIS VEZÉRLŐPANELEGYENLETES 
HŐELOSZTÁS

SPECIÁLIS SPATULA A RIZSNEK
RIZS ÉS VÍZMÉRŐ POHÁR
LEVES KANÁL
PÁROLÓ KOSÁR
BELSŐ TAPADÁSMENTES EDÉNY
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JELLEMZŐK
• 1,8 l űrtartalom (1500 g rizs), 700W teljesítmény
• Egyenletes hőelosztás-technológia a tökéletes eredmény érdekében
• Rozsdamentes acél külső borítás, tapadásmentes bevonattal kezelt alumínium főzőedény
• Tartozékok: pároló kosár, kanál, spatula, mérőedény
• Minden típusú rizs párolásához, beleértve a sushi rizst is
• Teljesen automatizált működés, melegen tartó funkció (akár 6 óra)
• Hármas biztonsági rendszer (túlmelegedés és vízelforrás elleni védelem, automatikus kikapcsolás)
• Gőzkivezető szelep, üveg fedél

JELLEMZŐK
• 2,8l űrtartalom (2300 g rizshez), 1000W teljesítmény
• Egyenletes hőelosztás-technológia a tökéletes eredmény érdekében
• Rozsdamentes acél külső borítás, tapadásmentes bevonattal kezelt 

alumínium főzőedény
• Tartozékok: merőkanál, mérőedény
• Minden típusú rizs párolásához, beleértve a sushi rizst is
• Teljesen automatizált működés, melegen tartó funkció (akár 6 óra)
• Hármas biztonsági rendszer (túlmelegedés és vízelforrás elleni védelem, 

automatikus kikapcsolás)
• Gőzkivezető szelep, egyszerűen tisztán tartható üveg fedél

Rizsfőző

SRM 2800SS
Ez a SENCOR rizsfőző rozsdamentes acélból készült és a 
tökéletes választás az Ön számára. 2,8 l-es űrtartalommal 
elkészíthet akár 2,3 kg rizst - mindezt problémamentesen 
és teljesen automatizált módon, amely elegendő mennyiség 
egy nagy család étkezéséhez, vagy egy nagy sushi partira. 

Az egyszerűen kezelhető, üvegből készült fedélnek köszönhetően 
pillanatok alatt ellenőrizhetjük a párolási folyamatot. A fedél és a 
tapadásmentes bevonattal ellátott alumínium edény tisztán tartása 
szinte egy mozdulattal megoldható.

Rizsfőző

SRM 1891RD
SRM 1890SS SRM 1891RD

Az 1,8 liter űrtartalmú rizsfőző segítségével egyszerre 
akár 1,5 kg párolt rizs készíthető el – sushi rizs is. 
A teljesen automatikus rízsfőzés-folyamat még 
egyszerűbben végrehajtható a speciális gőzkivezető 
szelepnek köszönhetően, ami védi az edényt a 
túlterhelésétől.  

A felnyitható fedél kerek üvegfelülettel rendelkezik, mely segít a 
párolási, illetve főzési folyamat ellenőrzésében. Az automatikus 
kikapcsolás automatikusan melegen tartó funkcióba váltja 
a rizsfőzőt amely akár 6 órán keresztül melegen tartja az 
elkészült párolt rizst. A praktikus párolókosár kiválóan alkalmas 
zöldségek egészséges párolására – akár a rizzsel együtt, időt 
és energiát spórolva.
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Rizsfőző

SRM 1000SS
A SENCOR rizsfőzőnek ez a változata a gőzfőzés elvén működik, és így is tökéletes 
a családok számára. 1 liter térfogatával 800 g rizst főzhet, beleértve sushi rizst, és a 
művelet teljesen automatizált.

Szintén nagyon praktikus az egyszerű üvegfedéllel 
rendelkezik, így egyszerűen ellenőrizheti az edény tartalmát. 
A használt anyagok kiváló minőségűek, az alumínium edény 
tapadásmentes bevonattal és rozsdamentes acéllal külső 
felülettel készült, mindkettő könnyen tisztítható.

Rizsfőző

SRM 1550SS
A közepes méretű családok számára ez a gőzfőzés elvén 
működő SENCOR rizsfőző verzió tökéletes. A 1,5 liter 
űrtartalmával legfeljebb 1 300 g rizst főzhet, beleértve a 
sushi rizst is. 

Ez az egyszerű módja a tökéletes rizs készítésének, különösen, ha 
a működés teljesen automatizált. A többi Modelllhez hasonlóan van  
üveg tetővel rendelkezik, amelyen keresztül ellenőrizheti a belső 
tartalmat. Kiváló minőségű alumínium, tapadásgátló bevonattal és 
a rozsdamentes acél külső felülettel készült, és mindkettő könnyen 
tisztítható.

JELLEMZŐK
• 1,5 l űrtartalom (1300 g rizs), 500 W teljesítmény
• Különleges gőzfőzési technika
• Rozsdamentes acél külső borítás, tapadásmentes bevonattal kezelt 

alumínium főzőedény
• Tartozékok: pároló kosár, kanál, spatula, mérőedény
• Minden típusú rizs párolásához, beleértve a sushi rizst is
• Teljesen automatizált működés, melegen tartó funkció (akár 6 óra)
• Automatikus kikapcsolás, csúszásgátló lábak
• Gőzkivezető szelep, üveg fedél

JELLEMZŐK
• 1l űrtartalom ( g rizs), 400 W teljesítmény
• Különleges gőzfőzési technika
• Rozsdamentes acél külső borítás, tapadásmentes  

bevonattal kezelt alumínium főzőedény
• Tartozékok: pároló kosár, kanál, spatula, mérőedény
• Minden típusú rizs párolásához, beleértve a sushi rizst is
• Teljesen automatizált működés, melegen tartó funkció (akár 6 óra)
• Automatikus kikapcsolás, csúszásgátló lábak
• Gőzkivezető szelep, üveg fedél
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ROPOGÓS ÉS 
KÖNNYŰ SÜTÉS 

LEVEGŐVEL

MIÉRT VÁLASSZA A   
SENCOR  
LÉGKEVERÉSES 
SÜTŐIT?

LÉGKEVERÉSES FRITŐZŐK
Szereted a sült ételeket? Hasábburgonya, rántott hús, 
csirkeszárnyak, de akár a fánkot is? Nyugodtan élvezze őket 
minden nap! A SENCOR vita olajsütők felesleges zsír nélkül 
sütnek, és ezért az összes finomság annyira egészséges 
marad, hogy a szakemberek megemelik a kalapjukat előtte.

A 12 előre beállított programnak és a különféle tartozékoknak 
köszönhetően a sütőkészülék képes kezelni az egész csirkét, 
pizzát, steaket, hamburgert, süteményt és sok egyéb finomságot. 
Az összes program jól látható a digitális kijelzőn, nem kell semmit 
keresnie, csupán néhány kattintással elindíthatjuk a sütőt. Sőt, 11 liter 
térfogatával mindig elegendő krumplit készíthet ahhoz, hogy táplálja az 
egész családot, és még mindig marad a szomszédoknak is.

Hogyan működik? A sütő mélyén van egy speciális rendszer, amely 
egyenletesen keringteti a forró levegőt, az összetevőket minden 
oldalról megsütve és így nincs szükség további zsírra. Szükség esetén 
meg is keveri az ételt főzés közben. Ellentétben a hagyományos 
olajsütőkkel, melyek több liter olajjal vannak töltve, nem engedi ki a 
szagokat a hatékony szűrőknek köszönhetően.

• Rendkívül hatékony és gyors 
működés

• Innovatív megoldások az 
egészséges életmódra, diéta

• Különleges nano-kerámia szűrő 
szagkontroll

• Sok választható program és 
funkció

• Érintőgombos LED kijelző

• Nagy űrtartalom és praktikus 
design minden konyhához
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Multifunkciós Légkeveréses Fritőz

SFR 5400WH 
Ezzel a Légkeveréses fritőzzel felesleges 
olaj használata nélkül is egészséges étel 
készíthető a sültek szerelmeseinek is.

Könnyen kezelhető és tisztítható, és 
mindössze 3 perc szükséges a felfűtéshez. A 
továbbfejlesztett egyedi levegős cirkulációs 
rendszer biztosítja a folyamatos fűtést. A Vita 
fritőz mindig kívül mindig roppanósra süti az ételt 
míg belül puha marad. 12 beállítható program 
közül választhat: Elősütött hasábburgonya, 
hal / tenger gyümölcsei, hamburgerek, Pizza, 
Steak, Fagyasztott csirkecomb, Otthon készített 
hasábburgonya, Csirke, Sütemény, Keksz.

JELLEMZŐK
• 11 l űrtartalom és 1800 W teljesítmény
• 12 optimális főzési program
• Dupla fűtőelemek kialakítása magas hatásfok miatt
• LED-es kijelző, érintésérzékeny kezelőpanel
• Speciális légkeringetés és olajmentes sütőrendszer
• A hőmérsékleti beállítási tartomány 60 - 200 ° C
• Leszerelhető nano-kerámia szűrő
• 60 perces időzítő riasztással
• Tartalmazza a serpenyőt, a keverő pengét, a pizza 

serpenyőt, a fogantyút, csirke állványt, grill állványt

PRAKTIKUS FOGANTYÚ CSIRKE NYÁRS ÉRINTŐGOMBOS 
KEZELŐPANEL

TARTOZÉKOK 
KIVEHETŐ SÜTŐKOSÁR+ 
KEVERŐ, PIZZASÜTŐ LAP 
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Ennek a fritőznek 6 előre beállított programja van ami 
felgyorsítja és leegyszerűsíti a főzést.

Ez a fritőz tökéletes kis családoknak. Egyszerű és 
praktikus működése, könnyű tisztíthatósága  miatt 
mindenki szereti.

JELLEMZŐK
• 1400 W teljesítmény
• Hat választható főzési program
• LED kijelző
• 3 liter sütőkosár 
• Olajmentes sütőrendszer
• A hőmérsékleti beállítási tartomány 60 - 200 ° C között
• Speciális levegő keringető rendszer
• Érintőgombos vezérlőpanel
• Légszűrő a szagok csökkentésére
• Gyors melegítés 3 perc alatt
• Időkapcsoló 60 percig hangjelzéssel
• Hideg érintésű külső felület
• A biztonsági zár megakadályozza a kosarak eltávolítását
• Automatikus kikapcsolás
• Leszerelhető tápkábel

Légkeveréses fritőz

SFR 5320WH

Légkeveréses Fritőz

SFR 3220WH

JELLEMZŐK
• 1500 W teljesítmény
• 2,6 literes sütőkosár
• Olajmentes sütőrendszer
• A hőmérséklet beállítási tartománya 80 - 200 ° C között
• Légszűrő a szagok csökkentésére
• Gyors melegítés 3 perc alatt
• Időkapcsoló 30 percig, hangjelzéssel
• Hideg érintésű külső felület
• A biztonsági zár megakadályozza a kosár eltávolítását
• Automatikus kikapcsolás
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ROPOGÓS FINOMSÁG
MINDEN REGGEL

MIÉRT VÁLASSZA A   
SENCOR ELECTROMOS 
KENYÉRPIRÍTÓT?

Ropogós pirítós, akár négy szeletet is egyszerre, 9 pirítási 
intenzitással. A szinteket az elektronikus időzítőn lehet beállítani. 
A készülék egyenletesen felmelegíti mind a vékony mind a vastag 
szeleteket, és amikor kész automatikusan kilöki azokat. A morzsákat 
könnyen eltávolíthatja, hogy elkerülje a megégést.

A kenyér jelenleg a fagyasztóban van? Semmi baj, SENCOR 
kenyérpirító kiolvasztja, a fényjelző segítségével megmutatja, 
mikor áll készen az étkezésre. Felmelegíti a kihűlt pirítóst, és nem 
csak a pirítóst: a praktikus tartozékoknak köszönhetően a ropogós 
kenyeret, a csigát vagy a croissant is. A SENCOR kenyérpirítók 
különféle színekben kaphatók, nemcsak a divatos rozsdamentes acél 
kivitelből, de más különféle színekből is választhat, hogy tökéletesen 
illeszkedjen a konyhájához.

Ropogós pirítósok- nem tudjuk elképzelni a reggelinket nélkülük. Akár vajjal kenjük meg, vagy lekvárt, 
mézet, sajtot, sonkát teszünk rá, minden hirtelen jobb ízű.  A SENCOR első osztályú kenyérpirítói 
egyszerűen nélkülözhetetlen kiegészítők.

ELEKTROMOS 
KENYÉRPIRÍTÓK

• Kiváló teljesítmény köszönhető a 
minőségi anyagoknak

• Különféle funkciók és pirítás 
intenzitás választás

• Könnyen kezelhető és tisztítható

• Széles körű használat minden 
konyhában

• Biztonságos
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JELLEMZŐK
• 1000 W teljesítmény
• Kilenc Metallic színben (STS 6051GR-6058BK)
• Elektronikus időzítő, 9 pirítási fokozattal
• Automatikus kiadás és kikapcsolás
• Automatikus középre igazítás a vastagabb és vékonyabb szeletek egyenletes 

pirítása érdekében
• Rostély zsemlék pirításához vagy croissant melegítéséhez
• Három funkcióval: felolvasztás, újramelegítés, kézi vezérlés (stop)
• Kiemelés funkció a kisebb kenyérszeletek egyszerű eltávolításához
• Könnyen tisztítható morzsatálca

Kenyérpirító

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

A legszebb Metallic színárnyalatokban. A SENCOR 
kenyérpirítók legújabb sorozata klasszikus nemesacél 
kivitelben (STS 5050SS) és nyolc Metallic színárnyalatban 
(STS 6051GR-6058BK) választható a konyhához, illetve 
a többi konyhai eszközhöz harmonizáló kivitelben - vagy 
attól teljesen eltérő, kontrasztos megjelenést követve. 
Egyszerűen kezelhető időzítő és három gombos vezérlés: 
sütés, kiolvasztás és kézi vezérlés (stop) - minden, amire egy 
tökéletes reggelihez szükség lehet.

ELEKTROMOS 
KENYÉRPIRÍTÓK
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Kenyérpirító

STS 2652RD

JELLEMZŐK
• Teljesítmény 850 W
• 2 kenyérsütő nyílás, 2 kenyér pirításához
• Rozsdamentes acél burkolatok
• Automatikus középre igazítás a vastagabb és 

vékonyabb szeletek egyenletes pirítása érdekében
• Elektronikus időzítő – 7 pirítási fokozat, Automatikus 

kenyérszelet-kioldás és kikapcsolás a pirítás / 
kiolvasztás időtartamának végén

• Csúsztatható morzsatálca

STS2651SS STS 2652RD

Modern, elegáns, rozsdamentes acélból készült 
kenyérpirító amellyel két ropogós vastag vagy 
vékony pirítós készíthető. Fagyasztott kenyér 
vagy sütemény melegítésére is alkalmas.
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Kenyérpirító

STS 5070SS
Ki szeret várni? Még ha ketten indítják 
csak egyszerre a napot, a reggeli pirítós 
elkészítése legalább négy szelettel 
számolva kétszeri indítást és várakozást 
jelent. Nagyobb családokban ez a szám 
csak a többszöröse lehet , 4-5-6 – tehát 
igazi megpróbáltatás.  

Miért ne használjunk hát egyszerre négy szelet 
pirítós készítésére alkalmas kenyérpirítót? 
A kisebb Modelllek minden funkciójával – 
elektronikus időzítővel kilencféle pirítási szint 
beállításához, középre igazítással az egységes 
pirítás érdekében,rostéllyal zsemlék pirításához 
– egyébként két rostéllyal rendelkezik.

JELLEMZŐK
• 1600 W  teljesítmény
• Elektronikus időzítő, 9 pirítási fokozattal
• Automatikus kiadás és kikapcsolás
• Automatikus középre igazítás a vastagabb és 

vékonyabb szeletek egyenletes pirítása érdekében
• Rostély zsemlék pirításához vagy croissant 

melegítéséhez
• Három funkcióval: felolvasztás, újramelegítés, kézi 

vezérlés (stop)
• Kiemelés funkció a kisebb kenyérszeletek egyszerű 

eltávolításához
• Könnyen tisztítható morzsatálca
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Kenyérpirító

STS 3050BK

JELLEMZŐK
• Teljesítmény 850 - 1000 W
• Egy hosszú nyílás egész szelet kenyér vagy két kisebb szelet pirításához
• Rozsdamentes acél burkolatok
• Középre igazítással az egységes pirítás érdekében, mind a vékony mind a 

vastag szeletek egyenletes felmelegítése érdekében
• Elektronikus időzítő - 7 pirítási fokozat
• Villágító gombok a működés azonnali  

megszakítása érdekében, újramelegítés  
és fagyasztott kenyér

• Kiemelő funkció a kisebb kenyérdarabok  
eltávolítására

Ez az elegáns hosszú vékony kenyérpirító 
tökéletes egy nagyobb méretű vagy két 
klasszikus méretű pirítós elkészítésére.

Középre igazítással az egységes pirítás érdekében, 
mind a vékony mind a vastag szeleteknél. Lehet 
választani a klasszikus fekete vagy egyszerű fehér 
szín közül, mivel mindkettő nagyon ízléses.

STS 3051WH STS 3050BK
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INDUKCIÓS FŐZŐLAPOK 

TAKARÍTSON 
MEG ENERGIÁT 

ÉS IDŐT

MIÉRT VÁLASSZA A   
SENCOR NDUKCIÓS 
FŐZŐLAPOT?

A fejlődés könyörtelen, és megváltoztatja az ételek 
elkészítési módját is. Ugyanakkor az indukciós főzés 
határozottan uralja a terepet. Az indukciós főzés előnyei - 
úgy mint a gyors hőfokváltozás - a precíz hőfokbeállítást 
és hatékony hőátadást – egIgenítik. Az indukciós főzés 
teljesen ideális, mivel önmagában nem bocsát ki hőt, amit 
különösen értékelni fog a nyári forróságban.
A SENCOR indukciós főzőlapok magas kategóriájúak, büszkék 
a hűvös érintésre az üvegkerámia főzőlapon és a minimális 
hőveszteségre. Összehasonlítva a hagyományos készülékekkel, 
50% energiát takarítanak meg, és jelentősen lecsökkentik a főzési 
időt.

Két indukciós főzőzóna 19 cm átmérőjű edényekhez alkalmas. 
A nagy és letisztult LCD kijelző egy extra a főzőlapon, plusz 
hőfokszabályozás 60 - 240 °C között 20 °C-os lépésekben, egy 
időzítővel felszerelve ami a késleltetett kikapcsolást aktiválja.

• Hosszú élettartamú, kiváló 
minőségű üvegkerámia főzőlap

• Rendkívül gazdaságos működésés 
minimális hőveszteség

• Nagyon gyors fűtés és 
időmegtakarítás

• Nagyméretű LCD kijelző az 
egyszerű használat érdekében

• Több előre beállított melegítési 
szint

• Egyéni hőmérséklet-szabályozás

• Időtlen design
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Indukciós főzőlap 

SCP 5404GY
Ez a két főzési zónával és üvegkerámia felülettel rendelkező indukciós főzőlap minimális hőveszteséggel, és 
90%-os hatékonysággal rendelkezik.  60% idő megtakarítás és 50% kevesebb energia. A működtetése nagyon 
biztonságos és könnyű. 

Indukciós főzőlap 

SCP 5303GY
Ez a két főzési zónával és üvegkerámia felülettel rendelkező indukciós főzőlap minimális hőveszteséggel, és 
90%-os hatékonysággal rendelkezik.  60% idő megtakarítás és 50% kevesebb energia. A működtetése nagyon 
biztonságos és könnyű. 

JELLEMZŐK
• Teljesítmény 2900 W (kis zóna esetén 200–1 300 

W és nagy zóna esetén 200-1600 W )
• Speciális üvegfelület a könnyű és higiénikus 

kezeléshez, tisztításhoz
• Az összes folyamat mikroprocesszoros vezérlése 
• 10 előre beállított fűtési szint
• Két független indukciós főzési zóna (átmérő 14,5 

és 16,7 cm)
• Automatikus főzőedény-észlelés indukciós 

főzéshez
• Nagyon könnyen olvasható LCD kijelző 
• Hőmérséklet-szabályozás 60 - 240 ° C 

tartományban 20 ° C-os lépésekben
• Időzítő a késleltetett kikapcsolás aktiválásához 1 

és 180 perc alatt állítható be, 1 perces lépésekben
• Érintőgombos vezérlőpanel
• A megfelelő edények átmérője 12–19 cm

JELLEMZŐK
• Teljesítmény 2900 W (kis zóna esetén 200–1 300 W 

és nagy zóna esetén 200-1600 W )
• Speciális üvegfelület a könnyű és higiénikus 

kezeléshez, tisztításhoz 
• Az összes folyamat mikroprocesszoros vezérlése 
• 10 előre beállított fűtési szint
• Két független indukciós főzési zóna (átmérő 14,5 és 

16,7 cm)
• Automatikus főzőedény-észlelés indukciós főzéshez
• Nagyon könnyen olvasható LCD kijelző
• Hőmérséklet-szabályozás 60 - 240 ° C 

tartományban20 ° C-os lépésekben
• Időzítő a késleltetett kikapcsolás aktiválásához 1 és 

180 perc alatt állítható be, 1 perces lépésekben
• Érintőgombos vezérlőpanel
• A megfelelő edények átmérője 12–19 cm
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Indukciós főzőlap 

SCP 4202GY
Ez a két főzési zónával és üvegkerámia felülettel rendelkező indukciós főzőlap minimális hőveszteséggel, és 
90%-os hatékonysággal rendelkezik.  60% idő megtakarítás és 50% kevesebb energia. A működtetése nagyon 
biztonságos és könnyű. 

JELLEMZŐK
• Teljesítmény 2900 W (kis zóna esetén 200–1 300 W és nagy 

zóna esetén 200-1600 W ) 
• Hideg érintés technológia az üveg kerámia lapon (közvetlen 

az edénynek adja le a hőt)
• Speciális üvegfelület a könnyű és higiénikus kezeléshez, 

tisztításhoz
• Az összes folyamat mikroprocesszoros vezérlése 
• 10 előre beállított fűtési szint
• Két független indukciós főzési zóna (átmérő 14,5 és 16,7 cm
• Automatikus főzőedény-észlelés indukciós főzéshez
• Nagyon könnyen olvasható LCD kijelző
• Hőmérséklet-szabályozás 60 - 240 ° C tartományban 20 ° 

C-os lépésekben
• Időzítő a késleltetett kikapcsolás aktiválásához 1 és 180 perc 

alatt állítható be, 1 perces lépésekben
• Érintőgombos vezérlőpanel 
• A megfelelő edények átmérője 12–19 cm

Indukciós főzőlap 

SCP 3201GY
Ez a két főzési zónával és üvegkerámia felülettel rendelkező indukciós főzőlap minimális hőveszteséggel, és 
90%-os hatékonysággal rendelkezik.  60% idő megtakarítás és 50% kevesebb energia. A működtetése nagyon 
biztonságos és könnyű. 

JELLEMZŐK
• Teljesítmény 1800 W )
• Hideg érintés technológia az üveg kerámia lapon (közvetlen 

az edénynek adja le a hőt)
• Speciális üvegfelület a könnyű és higiénikus kezeléshez, 

tisztításhoz
• Az összes folyamat mikroprocesszoros vezérlése 
• 10 előre beállított fűtési szint
• Két független indukciós főzési zóna (átmérő 14,5 és 16,7 cm
• Automatikus főzőedény-észlelés indukciós főzéshez
• Nagyon könnyen olvasható LCD kijelző 
• Hőmérséklet-szabályozás 60 - 240 ° C tartományban  

20 ° C-os lépésekben
• Időzítő a késleltetett kikapcsolás aktiválásához 1 és 180 perc 

alatt állítható be, 1 perces lépésekben
• Érintőgombos vezérlőpanel 
• A megfelelő edények átmérője 12–19 cm
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GRILLEK
Kedveli a nyári barbecue-t? Akkor miért nem 
kényezteti magát a hideg őszi vagy fagyos téli 
időszak alatt is? Csak menjen be, és készítse el 
kedvenc steak-eit, csirkeszárnyát vagy fűszeres 
sajtját az otthona kényelmében. A SENCOR 
grillek és szendvicskészítők segítenek ebben. 
A grill lapok nem tapadnak, tehát kényelmesen 
moshatóak mosogatógépben.  A kontaktgrillek 
minden ételhez alkalmazkodnak, megbirkóznak 
még egy kiló steakkel is, míg a szendvicsekből 
pannini-t varázsolnak. Hajrá!

7474
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GRILLEK

A mai modern harmadik generációs grilleken tapadásmentes lapok 
vannak intuitív digitális kijelzőkkel, amelyek elősegítik az csillagos ötös 
finomságok elkészítését. Természetesen különféle főzési stílusokhoz 
különböző programok vannak, illetve a melegítés és a felolvasztás. 
Beállíthatja a grill lapokat úgy, hogy azok megfeleljenek a különféle 
vastagságú ételek elkészítésére mint pl. steak vagy kukorica. Sőt, az 
alsó rácsozott lemeznek köszönhetően élvezheti a különféle mintákat 
a steak-eken vagy szendvicseken. 

Aggódik a sütés egészségügyi szempontjai miatt? Felejtsd el. A 
modern elektromos grillt tíz táplálkozási szakemberből kilenc ajánlja. A 
ragyogó tapadásmentes felületnek köszönhetően nincs szükség olajra, 
plusz az automatikus hőmérséklet-szabályozó megakadályozza az 
odaégetést. A hús és a zöldségek, valamint az egyéb finomságok 
tökéletesen megőrzik ízüket és minden fontos vitamint. A takarítás is 
könnyen megy. Gyakran elegendő egy papírtörlő, de ha ragaszkodik 
az abszolút tisztasághoz, egyszerűen vegye ki a sütőlemezeket, és 
mossa el őket mosogatógépben. A sütés még soha nem volt ilyen 
egyszerű.

GRILL  
EGÉSZ ÉVEBEN

Egész évben grillezés, egészséges, felesleges zsiradék 
nélkül, amit csak otthoni kontakt grilleken képes megtenni. 
Régebben tovább tartott az égett rész letakarítása mint 
maga a főzés.

• Kiváló minőségű 3. generációs 
tapadásmentes lapok

• Az integrált fűtőszálak jobb 
teljesítményt eredményeznek a 
grillezésben

• Ideális az egészséges 
grillezéshez

• Egyszerű digitális vezérlés

• Többféle választható program 

• Exkluzív üveg design

MIÉRT VÁLASSZA A   
SENCOR GRILLT?
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A tapadásmentes, mosogatógépben mosható, 
harmadik generációs, integrált fűtőszállal 
ellátott grillsütőlapoknak köszönhetően ez 
a SENCOR kontaktgrill az egyszerű tisztán 
tarthatóságot és a tökéletes grillezést 
kínálja – akár hozzáadott zsiradék nélkül 
is. A grillezés kiváló eredményének elérésében 
segít az automatikus hőfokvezérlés és az LCD 
kijelző által elérhető hőmérséklet, sütési fokozat 
és idő ellenőrzés. 

A háromféle (zárt, 90°-ban nyitott, 180°-
ban nyitott) sütési mód által kontaktgrillként 
és asztali grillsütőként is használható. 
A kétféle (alul bordázott, felül sima) grillező 
felületnek köszönhetően húsféléket és zöldségeket 
is grillezhetünk, valamint szendvicset is süthetünk. 
A nemesacél és üveg időtlen kombinációjával 
büszkélkedő, rendkívül stílusos megjelenésű 
kontaktgrill igencsak jól mutat a konyhapulton 
(persze függőleges tárolási pozíciójának 
köszönhetően igény szerint egyszerűen el is 
rakhatjuk a konyhaszekrénybe). 

SBG 6650BK
Többfunkciós kontaktgrill

• Tapadásmentes, harmadik generációs grillsütőlapok integrált fűtőszálakkal
• Nagy, 30x25 cm méretű grillező felületek
• Automatikus hőfokszabályzás LCD kijelzővel (fokozat- és időkijelzés mellett)
• Egyenletes nyomást biztosító paralelogramma mechanizmus
• Könnyen tisztítható, mosogatógépben mosható sütőlapok, kihúzható csepptálca
• 3 működési pozíció (zárt / 90°-ban nyitott / 180°-ban nyitott)
• Hőszigetelt fogantyú, csúszásgátló talpak, zárható fedél
• 2000 W teljesítmény, tápkábel tárolása
• Bordázott (steakhez) és sima (zöldségekhez, húspogácsákhoz és tenger  

gyümölcseihez ajánlott) grillező felület

JELLEMZŐK
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Olyan kontaktgrillt keres, ami minden 
körülmények között tökéletes eredményt 
garantál? Ne keressen tovább! A 
SENCOR intelligens kontaktgrillje képes 
erre. Hétféle intelligens sütőprogramot 
és manuális vezérelhetőséget kínál 
fagyasztott étel-alapanyagok, bacon, 
csirke, kolbász, steak, hal és hamburger-
húspogácsa tökéletes sütéséhez.

A vastagságmérő szenzor hathatós segítségének 
köszönhetően a kijelzőn láthatjuk a grillezés 
készültségi szintjét – így már nincs szükség 
a kísérletezgetésre a közepesen átsütött 
steak, vagy húspogácsa eltalálásához. A 
grill gondoskodik a hőfokszabályzásról is – 
mindössze az ételt kell a sütőlapokra raknunk és 
levennünk, amikor igényeink szerint elkészült.

SBG 6031SS 
Intelligens kontaktgrill

• Tapadásmentes, második generációs grillsütőlapok integrált 
fűtőspirállal

• Nagy, 31x25 cm méretű grillező felületek
• 7 intelligens sütőprogram vastagság- és hőfokellenőrzéssel + 

manuális vezérlés
• Könnyen tisztítható, mosogatógépben mosható sütőlapok, 

kihúzható csepptálca
• 3 működési pozíció (zárt / 90°-ban nyitott / 180°-ban nyitott)
• Hőszigetelt fogantyú, csúszásgátló talpak, zárható fedél
• 2100 W teljesítmény, tápkábel tárolása

JELLEMZŐK

Csakúgy, mint az SBG 6650BK, ez a SENCOR 
többfunkciós kontaktgrill is harmadik generációs 
sütőlapokat kínál integrált fűtőszálakkal és 
tapadásmentes felülettel – mely lehetővé teszi a 
hozzáadott zsiradék nélküli sütést. 

Üveg, nemesacél és minőségi, ellenálló műanyag 
összeállításából született ez a masszív, tömör, 7kg tömegű, 
sziklaszilárdan álló grillsütő, mely elegendő felülettel 
rendelkezik akár nagyobb családi összejövetelek és kerti 
partik grillezési igényeinek kielégítésére.

SBG 5030BK 
Többfunkciós kontaktgrill

INTEGRÁLT FŰTŐSZÁL  
a tökéletes hőmérséklet 

érdekében és gyors 
grillezéshez
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Ezzel a SENCOR panini grillel, az extra nagy grillezési felülettel 
könnyen készíthet finom ételeket, például töltött paninit vagy 
kenyeret, grillezett zöldségeket vagy akár bármilyen húst is a 
családi ebédekhez. 

Minden élelmiszer megfelel az egészséges feltételeknek, úgy, 
hogy nincs szükség olaj hozzáadására. A grill kiváló minőségű 
tapadásmentes felülettel készült, könnyen kezelhető, tiszta és 
nagyon könnyű, így utazáshoz is megfelelő.

SBG 3701SL 
Panini Grill

JELLEMZŐK 
• Alkalmas hús, panini, zöldség stb. grillezésére
• Könnyű és hordozható
• Megfelel az egészséges grillezési követelményeknek, 

hőmérséklet-szabályozás világítással (100 °C - 220 °C 
között)

• Paralelogramma mechanizmus (lefelé irányuló nyomás 
miatt), hőszigetelt fogantyú, csúszásgátló lábak

• 1750 W teljesítmény, tápkábel tárolása

Ez az asztali grillsütő tökéletesen megállja a helyét 
bel- és kültéri partikon, vagy családi ünnepségeken. 
Zöldségek, tenger gyümölcsei, kolbász és steak is 
süthető rajta a vendégeknek – vagy az étkezőasztal 
közepére helyezve mindenki saját magának!

SBG 106BK

• Tökéletes beltéri és kültéri használatra
• Könnyű és hordozható, nagy, 47x31 cm méretű, 

tapadásmentes felületekkel
• Kétféle grillsütőlap, bordázott és sima felülettel 

mindenféle ételfajta sütéséhez
• Hőszigetelt fogantyú, csúszásgátló talpak és 

túlmelegedés elleni védelem
• Hőfokszabályzás (100-220°C között) illetve 

melegen tartó funkció (60°C)
• Egyszerű tisztítás papírtörölközővel vagy nedves 

ruhával

JELLEMZŐK

Elektromos asztali grillsütő
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SZENDVICSSÜTŐK
Dobj egy darab húst a grillre, készítsen pirítóst vagy paninit 
és végezetül édes gofrit? Semmi sem lehetetlen. Korábban 
legalább három készülékre volt szüksége, ma egyetlen képes 
kezelni az összes feladatot. A varázslat, hogy vannak benne 
cserélhető lemezek eltérő alakú felületekkel. 

 A modern szendvicskészítő valóban sokoldalú és köszönhetően a 
különböző tartozékoknak így nemcsak pénzt, hanem időt is takarít 
meg. Remekül készít szendvicseket odaégés nélkül. Maga a készülék 
tudja, mikor a szendvics készen áll a tálalásra, így soha nem tévedhet. 
Köszönhetően a tapadásmentes felületnek könnyen tisztítható, és a 
használata olyan egyszerű, hogy egy abszolút kezdő szakács is képes 
kezelni. Röviden: kis ráfordítással nagy értéket kap. Tehát kér egy kis 
uzsonnát ma?

EGY GÉP  
HATALMAS 

LEHETŐSÉGEKKEL

• Nagy teljesítmény és energia 
megtakarítás 

• Kiváló minőségű anyagok és 
tapadásmentes felület

• Nagyon könnyen kezelhető és tisztítható
• Különféle lehetőségek a használatához 

cserélhető sütőlapok
• Automatikus hőmérséklet-szabályozás 

és biztonságos üzemeltetés
• Minden modern konyhába  

tökéletesen illik

MIÉRT VÁLASSZA 
A  SENCOR 
SZENDVICSSÜTŐT?
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A szendvicsek ideálisak reggelire, snackre 
vagy vacsorára is.

Különösen akkor, ha elfoglalt és nincs ideje 
bevásárolni és főzni, mivel mindig van valami otthon 
amiből elkészítheti az ízletes szendvicseket. Ez a 
szendvicskészítő tökéletes tapadásmentes felülettel 
rendelkezik, ami egyszerű tisztítást tesz lehetővé. 
Készíthet 8 háromszög szendvicset, így gyorsan 
megvacsoráztathat egy nagyobb családot is.

SSM 8700
Szendvicssütő

• Teljesítmény 1100 W
• Készítsen 8 háromszög szendvicset
• Tapadásmentes sütőfelület, könnyen tisztítható
• Automatikus hőmérséklet-szabályozás
• Hőszigetelt fogantyú és test
• Tápfeszültség jelző - piros jelzőfény
• Sütésre kész jelző - zöld jelzőfény
• Függőleges helyzetben történő tárolás lehetősége
•  Csúszásgátló lábak
• Biztonsági biztosíték
• A tápkábel hossza 75 cm

JELLEMZŐK
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Ennek a szendvicskészítőnek tapadásmentes 
sütőfelülete van a könnyű kezelhetőségért és a könnyű 
tisztításért. Készítsen szendvicseket vagy gofrikat, és 
még grillhúst is!

Ez a szendvicskészítő tapadásmentes 
felülettel rendelkezik, így egyszerű a 
tisztítás is. Készíthetsz szendvicseket vagy 
gofrit és még grill húst is!

JELLEMZŐK
• Teljesítmény 700 W
• Tapadásmentes sütőfelület,  

könnyen tisztítható 
• Készítsen 4 háromszög szendvicset,  

vagy süssön húst illetve gofrit• 3 cserélhető sütőlap
• Automatikus hőmérséklet-szabályozás
• Hőszigetelt fogantyú és test
• Teljesítményjelző - 

pirosjelzőfény
• Sütésre kész mutató -zöld 

jelzőfény
• Lehetőség függőleges tárolásra
• Biztonsági biztosíték
• A tápkábel hossza 85 cm

JELLEMZŐK
• Teljesítmény 700 W
• Készíthet: 4 háromszögletes szendvicset, grillezett 

húst vagy waffle-t
• Tapadásmentes sütőfelület, könnyen tisztítható
• Automatikus hőmérséklet-szabályozás
• 3 levehető lemez (szendvicsre ,grillezésre, gofrira
• Hőszigetelt test és fogantyú
• Teljesítményjelző (sütésre kész) - zöld fény
• Függőleges tárolási lehetőség
• Biztonsági kapcsoló

Szendvicssütő

SSM 9400SS

Szendvicssütő

SSM 9300

SSM 9400SS SSM 9404RD
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Ez a rozsdamentes acélból készült szendvicskészítő tapadásmentes 
felülettel az egyszerű kezelhetőségért és a tisztításért. Készíthetsz 
szendvicset különböző töltelékkel, édességeket vagy omlettet!

Ez a rozsdamentes acélból készült szendvicskészítő tapadásmentes sütőfelülettel 
rendelkezik az egyszerű kezelhetőségért és a tisztításért. Készíthet két négyzet 
alakú szendvicset különböző hozzávalókkal, édes töltelékkel vagy omlettet!

JELLEMZŐK 
• Teljesítmény 700 W 
• Készítsen 4 háromszög szendvicse
• Rozsdamentes acél kivitel
• A sütő tapadásmentes felületkezelése miatt, 

könnyen tisztítható
• Automatikus hőmérséklet-szabályozás
• Hőszigetelt fogantyú és test
• Tápfeszültségjelző - piros jelzőfény
• Sütésre kész mutató- zöld jelzőfény
• Függőleges helyzetben történő tárolás lehetősége
• Csúszásgátló lábak
• Biztonsági kapcsoló

JELLEMZŐK
• Teljesítmény 700 W
• Rozsdamentes acél kivitel Készítsen 2 négyzet alakú 

szendvicset
• Tapadásmentes sütőfelület, könnyen tisztítható
• Hőszigetelt fogantyú és test
• Tápfeszültségjelző - piros jelzőfény
• Sütésre kész jelző - zöld jelzőfény
• Függőleges helyzetben történő tárolás lehetősége
• Csúszásgátló lábak
• Biztonsági kapcsoló
• A tápkábel hossza 85 cm

Szendvicssütő 

SSM 4309SS

Szendvicssütő

SSM 422OSS

SSM 4300SS SSM 4304RD SSM 4310WH

SSM 4220SS SSM 4221RD
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Hosszú ideje már nem kell fával megraknia 
a kályhát, hogy felmelegítse a tűzhelyet, és 
készítsen egy tál ételt. Mindez nagy munka 
volt korábban! Azonban,manapság minden 
automatikus. A SENCOR intelligens sütők 
tökéletesen megfelelnek a sütési igényeknek. 
Csak annyit kell tennie, hogy kiválasztja a 
megfelelő programot. Aztán süt, melegít,  és 
kiolvaszt olyan erőteljesen, amennyire csak 
lehet. Csak rajtad múlik mit választasz. A sütő 
gondoskodik minden másról.

SÜTŐK
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A modern SENCOR mikrohullámú sütők nemcsak melegítenek, 
grilleznek, felolvasztanak, főznek és sütnek. Sok programból 
választhat a digitális kijelzőn. Csak nyomja meg az egyiket 
és a sütő elvégzi az Ön munkáját. Ráadásul a programok 
leegyszerűsítve vannak jelölve és még kézikönyv nélkül 
is intuitív módon rákatinthat. A kifinomult sütők előnyei az 
úgynevezett többfázisú főzés - például először leolvasztanak 
majd melegítenek vagy eleinte erőteljesen forralnak, majd 
átkapcsolhatja mérsékelt forralásra. 

Mikrohullámú sütők, amelyek miközben gyorsan felmelegítik 
az ételt a felületet meg grillezik, ideálisak lehetnek. Mely 
funkciókra összpontosít, amikor az új mikrohullámú sütőt 
keresi? Mindenekelőtt a teljesítmény, a grill és más funkciók. 
Egy nagy család minden bizonnyal használni fogja a 20 literes 
mikrohullámú sütőt. Rozsdamentes acél belső, amelyet könnyű 
karbantartani, szintén előny.

MELEGÍT, 
SÜT, FŐZ 

•  Kiváló minőségű és biztonságos 
anyagok

• Rengeteg előre beállított program 
és funkciók

• Egyszerű digitális vezérlés

•  Biztonsági szolgáltatások, 
beleértve a gyermekzárat is

•  Modern kialakítás  különböző 
konyha stílusokhoz

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK
Mikor veszi meg első mikrohullámú sütőjét? Amikor nincs ideje állni a tűzhelynél. Amikor ételnek a lehető 
leggyorsabban el kell készülnie. Szerencsére manapság sokféle termék közül lehet választani!

MIÉRT VÁLASSZA A   
SENCOR 
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐT?
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Okos és stílusos - ez a SENCOR  
mikrohullámú sütő 8 előre 
beprogramozott főzési menüt tud 
ajánlani (pattogatott kukorica, kávé, 
friss zöldségek,burgonya, pizza, 
melegítés, szalonna és tenger 
gyümölcsei) vagy kézi vezérlést és  
5 mikrohullámú teljesítmény szintet.  

Az automatikus főzés nagyon praktikus, 
és minden lehetséges menüvel nagy 
segítség. 20 literes térfogatával képes még 
a nagyobb főzésekben is segíteni. Olyan 
funkciók, mint késleltetett indítás vagy 
az akár 95 perces időzítő is egy valóban 
értékes képesség ellentétben egy olyan 
készülékkel ami szimplán újramelegít.  
A nagyobb biztonság érdekében,hogy 
elkerülje a kisgyermekek általi műveleteket, 
könnyen beállíthatja a gyermekzárat.

JELLEMZŐK 
• Mikrohullámú teljesítmény 700 W
• Mikrohullámú sütés és főzés
• Rozsdamentes acél külső ház
• Sötét szürke zománc belső tér
• Digitális vezérlők
• 20 l térfogat
• Előre programozott főzés (8 menü)
• Többfázisú főzés
• Automatikus leolvasztás
• Gyors indítás funkció
• Óra
• Késleltetett indítás
• 95 perces időzítő
• 5 mikrohullámú teljesítmény fokozat
• Hangjelzés
• Gyerek biztonsági zár
• Fogantyúval nyitható ajtó

Mikrohullámú sütő

SMW 6001DS
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Ez a SENCOR mikrohullámú sütő 8 előre 
programozott főzési menüt tartalmaz 
(pattogatott kukorica, kávé, friss zöldségek, 
burgonya,pizza melegítés, szalonna, 
tenger gyümölcsei) vagy kézi irányítást és 
grillezési módot. 

20 literes űrtartalmával még nagyobb főzést 
is képes kivitelezni vele. Olyan funkciók, mint 
késleltetett indítás vagy akár 95 perces időzítő is 
egy valóban értékes képesség ellentétben egy 
olyan készülékkel ami szimplán újramelegít.

Ez a tartós SENCOR mikrohullámú 
sütő modern kivitelben, minőségi 
rozsdamentes acél design-al tud 
melegíteni, főzni és grillezni. 17 
literes térfogatával akár 25 cm-es 
nagy edényeket is használhat benne 
és 5 teljesítmény fokozat közül 
választhat.

Mikrohullámú sütő

SMW 5220

Mikrohullámú sütő

SMW 4317SS

JELLEMZŐK 
• Mikrohullámú teljesítmény 700 W
• Kombinált főzési mód (mikrohullámú sütő + grill)
• Fehér zománc külső ház
• Fehér zománc belső tér
• Digitális vezérlés
• 20 l térfogat
• Felolvasztás súly és idő alapján
• Gyors indítás funkció
• 95 perces időzítő
• 5 mikrohullámú teljesítmény fokozat
• Grillteljesítmény 1000 W
• 2 kombinált főzési mód

JELLEMZŐK 
• Mikrohullámú teljesítmény 700 W
• Kombinált főzési mód (mikrohullámú sütő + grill)
• Minőségi rozsdamentes acél kivitel
• 17 l térfogat
• 5 mikrohullámú teljesítmény fokozat
• Leolvasztás funkció
• 30 perces időzítő
• Könnyű kézi vezérlés
• Hangjelzés a program végének jelzésére
• Rozsdamentes acél fogantyú az ajtó kinyitásához
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JELLEMZŐK
• 700 W mikrohullámú teljesítmény, 5 teljesítmény fokozat 

beleértve a felolvasztást is
• A rozsdamentes acél külső, szép design
• Forgó tálca 245 mm, 30 perces időzítőhangjelzéssel
• Nagy belső tér akár 25 cm-es tálcáknak
• Időtlen rozsdamentes acél vagy fehér / fekete zománc külső, 

fehér zománc belső

Ez a SENCOR mikrohullámú sütő különböző 
főzési módok  kombinációját ajánlja 
grillezéshez és melegítéshez 4 mikrohullámú 
teljesítmény fokozattal.

17 liter térfogata alkalmas átlagos főzésekhez, és 
tudja a késleltetett indítást vagy akár 30 perces 
időzítőt is be lehet állítani.

A rozsdamentes időtlen változat- a 
gyönyörű szálcsiszolt külsejével a 
SENCOR mikrohullámú sütő évekig 
a konyhája dísze lesz. Soha nem fog 
rozsdásodni, és könnyű fenntartani. 
A karbantartás is egyszerű a tartós 
zománcbevonatnak köszönhetően. A 
beállítás és a használat egyszerű és 
kényelmes a nagy ajtó fogantyúval.

Mikrohullámú sütő

SMW 4217WH

Mikrohullámú sütő

SMW 4317SS

Mikrohullámú sütő

SMW 2117SS

JELLEMZŐK 
• Mikrohullámú teljesítmény 700 W, grill teljesítmény 900 W
• Kombinált főzési mód (mikrohullámú sütő + grill)
• Zománc külső ház
• Zománc belső tér a könnyű tisztításhoz
• 17 l térfogat
• 4 mikrohullámú teljesítményszint
• Leolvasztás funkció
• 30 perces időzítő
• Könnyű kézi vezérlés
• Hangjelek
• Fogantyúval kinyithatja az ajtót
• A forgólap átmérője 245 mm
• Méretek (sz x h x d): 452 x 262 x 355 mm
• Súly: 11,5 kg
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MODELL SES 9020NP SES 9010CH SES 8020NP SES 8010CH SES 7010NP

Szín

Kávéfőző típusa Automata Automata Automata Automata Automata

Teljesítmény 1 470 W 1 470 W 1 470 W 1 470 W 1 470 W

Szivattyú nyomása 19 bar 19 bar 19 bar 19 bar 19 bar

Őrlési fokozatok száma 5 5 5 5 5

Kávébab tartály kapacitása Több mint 300 g 150 g 150 g 150 g 150 g

Víztartály kapacitása 1,1 l 1,1 l 1,1 L 1,1 L 1,1 L

„Double shot“ program - - Igen  -  -

LED kijelző Igen Igen Igen Igen Igen

„Thermoblock“ rendszer Igen Igen Igen Igen Igen

„One touch“ program Igen Igen Igen Igen Igen

Latté/Cappuccino mikro-hab 
rendszer Igen Igen Igen Igen  -

Integrált kávédaráló Igen Igen Igen Igen Igen

Forró víz funkció Igen Igen Igen Igen Igen

Előgőzölés funkció Igen Igen  Igen  Igen  Igen

Tejtartályok száma 2 1  -  -  -

Eltávolítható gőzölő egység Igen Igen Igen Igen Igen

Csészevilágítás Igen Igen Igen Igen Igen

Vízkő, tisztítás és öblítés program Igen Igen Igen Igen Igen

AUTOMATA 
ESPRESSO 
KÁVÉFŐZŐK
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MODELL SES 4050SS SES 4040BK SES 4010SS SES 1710BK

Szín

Kávéfőző tipusa Fél-automata Fél-automata Karos Karos

Teljesítmény 1 450 W 1 450 W 1 050 W 1 140 W

Nyomás 20 bar 20 bar 15 bar 15 bar

Kijelző nem nem nem nem

Forró víz funkció Igen Igen Igen Igen

Gőzölő cső nem no Igen Igen

Automata-cappuccino Igen Igen nem nem

Csészemelegítő Igen Igen Igen Igen

Víztartály kapacitása 1.4 l 1.4 l 1.5 l 1.5 l

Őrölt kávé használata Igen Igen Igen Igen

Automata öblítés Igen Igen nem nem

Automata vízkőtelenítés Igen Igen Igen Igen

Előgőzölési rendszer Igen Igen Igen Igen

KAROS ESPRESSO 
KÁVÉFŐZŐK
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MODELL SCE 5070BK SCE 5000BK SCE 3700BK SCE 3050SS SCE 2000BK

Szín

Teljesítmény 1 000 W 900 W 700 W 1 000 W 350 W

Kapacitás 1,8 l 2.1 l 0.75 l 1.25 l 0.3 l

Időzítő Igen Igen Igen nem nem

Kijelző LCD Igen Igen nem nem

Eltávolítható szűrő Igen Igen Igen Igen Igen

Kiöntő kancsó anyaga Üveg Üveg Üveg Üveg Üveg

Vízjelző szint Igen Igen Igen Igen nem

Csöpögésmentes rendszer Igen Igen Igen Igen nem

FILTERES 
KÁVÉFŐZŐK
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MODELL SCG 6050SS SCG 5050BK SCG 3050SS SCG 205X SCG 105X

Szín    

Teljesítmény 150 W 110 W 150 W 150 W 150 W

Darálási rendszer kúpos kúpos késes késes késes

Kávébab tartály kapacitása 350 g 180 g 50 g 60 g 50 g

Őrlési finomság beállítás Igen Igen nem nem nem

KÁVÉDARÁLÓK

93

SÜTÉS - FŐZÉS  2019



MODELL SWK 1590SS SWK 1791WH 
SWK 1792BK SWK 1080SS SWK 1890SS SWK 1760BK 

SWK 1761WH

Szín  

Kapacitás 1,5 L 1,7 L 1 L 1,8 L 1,7 L

Teljesítmény 1500 W 2 200 W  2200 W 2 200 W 2 400 W

Anyaga Rozsdamentes acél/ 
üveg Műanyag Rozsdamentes acél/ 

üveg
Rozsdamentes 

acél
Rozsdamentes 

acél

Fedett fűtőszál Igen Igen Igen Igen Igen

Kétoldalú vízszint jelzés - Igen Igen Igen Igen

Világító vízszint jelző Igen Igen Igen Igen -

Kivehető szűrő a szennyeződések 
eltávolításához Igen - Igen - Igen

Eltávolítható teakosár Igen - Igen - -

Teakészítés gomb Igen - Igen - -

Túlmelegedés elleni védelem, víz 
nélküli bekapcsolás esetén Igen Igen Igen Igen Igen

Automatikus kikapcsolás a talpról 
való levétel után Igen - Igen Igen Igen

Be/Ki kapcsoló gomb Igen Igen Igen Igen Igen

Bekapcsolást jelző gomb Igen Igen Igen Igen Igen

Változtatható hőmérséklet Igen Igen Igen Igen Igen

Melegentartó funkció Igen Igen Igen Igen Igen

Biztonságosan záródó tető Igen Igen Igen Igen Igen

Tető nyitó gomb - Igen Igen Igen Igen

Tápkábel tárolása a talpon Igen Igen Igen Igen Igen

Ergonómiailag kialakított markolat Igen Igen Igen Igen Igen

Központi 360°  kapcsolódás Igen Igen Igen Igen Igen

HŐMÉRSÉKLET 
SZABÁLYZÓS 
VÍZFORRALÓK
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MODELL SWK 2550BK SWK 1799SS SWK 177x SWK 1757SS SWK 122x

Szín

Kapacitás 2,5 l 1.7 L 1,7 L 1,7 L 1,2 L

Teljesítmény 3000 W 2200 W 2 150 W 2150 W 2 150 W

Anyaga Rozsdamentes 
acél

Rozsdamentes 
acél

Rozsdamentes 
acél

Rozsdamentes 
acél

Rozsdamentes 
acél

Fedett fűtőszál Igen Igen Igen Igen Igen

Kétoldalú vízszint jelzés - - - - -

Világító vízszint jelző - - - - -

Kivehető szűrő a szennyeződések 
eltávolításához Igen Igen Igen Igen Igen

Eltávolítható teakosár - - - - -

Teakészítés gomb - - - - -

Túlmelegedés elleni védelem, víz 
nélküli bekapcsolás esetén Igen Igen Igen Igen Igen

Automatikus kikapcsolás 
forráspont elérése után Igen Igen Igen Igen Igen

Be/Ki kapcsoló gomb Igen Igen Igen Igen Igen

Bekapcsolást jelző gomb - - - - -

Változtatható hőmérséklet - - - - -

Melegentartó funkció - - - - -

Biztonságosan záródó tető Igen Igen Igen Igen Igen

Tető nyitó gomb Igen Igen Igen Igen Igen

Tápkábel tárolása a talpon Igen Igen Igen Igen Igen

Ergonómiailag kialakított markolat Igen Igen Igen Igen Igen

Központi 360°  kapcsolódás Igen Igen Igen Igen Igen

ROZSDAMENTES 
ACÉL 
VÍZFORRALÓK
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MODELL SWK 2080BK SWK 1785BK

Szín

Kapacitás 2,0 L 1,7 L

Teljesítmény 2 200 W 2200 W

Anyaga Üveg Üveg

Fedett fűtőszál Igen Igen

Kétoldalú vízszint jelzés Igen Igen

Világító vízszint jelző Igen Igen

Kivehető szűrő a szennyeződések 
eltávolításához - -

Eltávolítható teakosár - -

Teakészítés gomb - -

Túlmelegedés elleni védelem, víz 
nélküli bekapcsolás esetén Igen Igen

Automatikus kikapcsolás Igen Igen

Be/Ki kapcsoló gomb Igen Igen

Bekapcsolást jelző gomb Igen Igen

Változtatható hőmérséklet - -

Melegentartó funkció - -

Biztonságosan záródó tető Igen Igen

Tető nyitó gomb - -

Tápkábel tárolása a talpon Igen Igen

Ergonómiailag kialakított markolat Igen Igen

Központi 360°  kapcsolódás Igen Igen

Csúszás védelem Igen Igen

ÜVEG 
VÍZFORRALÓK
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MODELL SWK 251x SWK 181x SWK 174X SWK 1800WH SWK 150x

Szín  

Kapacitás 2,5 L 1,8 L 1,7 L 1,8 L 1,5 L

Teljesítmény 2 200 W 2 000 W 2200W 2 200 W 2 000 W

Anyaga Műanyag Műanyag Műanyag Műanyag Műanyag

Fedett fűtőszál Igen Igen Igen Igen Igen

Kétoldalú vízszint jelzés Igen Igen Igen Igen Igen

Világító vízszint jelző - - - - -

Kivehető szűrő a 
szennyeződések ltávolításához Igen Igen Igen Igen Igen

Eltávolítható teakosár - - - - -

Teakészítés gomb - - - - -

Túlmelegedés elleni védelem, 
víz nélküli bekapcsolás esetén Igen Igen Igen Igen Igen

Automatikus kikapcsolás Igen Igen Igen Igen Igen

Be/Ki kapcsoló gomb Igen Igen Igen Igen Igen

Bekapcsolást jelző gomb Igen Igen Igen Igen Igen

Változtatható hőmérséklet - - - - -

Melegentartó funkció - - - - -

Biztonságosan záródó tető Igen Igen Igen Igen Igen

Tető nyitó gomb Igen Igen Igen Igen Igen

Tápkábel tárolása a talpon Igen Igen Igen Igen Igen

Ergonómiailag kialakított 
markolat Igen Igen Igen Igen Igen

Központi 360°  kapcsolódás Igen Igen Igen Igen Igen

Csúszás védelem Igen Igen Igen Igen Igen

MŰANYAG 
VÍZFORRALÓK
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MODELL SPR 4000 SPR 3900SS SPR 3600WH

Szín

Teljesítmény 220~240V, 900W 220~240V, 1100W 220~240V, 1000W

Tápkábel hosszúsága 1 m 1 m 1 m

Tömeg 6.7Kg 6Kg 5,8 Kg

Tartozékok Rizskanál, leves kanál, 
mérőedény, vízgyűjtő

Rizskanál, leves kanál, 
mérőedény, vízgyűjtő

Rizskanál, leves kanál, 
mérőedény, vízgyűjtő

Kapacitás (L) 5,5 5,5 5,5

Anyaga Aluminum Aluminum Aluminum

Bevonat Kívül és belül Kívül és belül Kívül és belül

Anyag vastagság (mm) 2.5mm 1.7mm 1.7mm

Főzőtál fogantyú Igen nem nem

Terméktest fogantyú Igen Igen Igen

Mosogatógépben mosható Igen Igen Igen

Programok száma 15 10 14

Lassú főző program Igen Igen Igen

Rizsfőző program Igen Igen Igen

Gőzölő Igen Igen Igen

Tető nélküli használat Igen (sütésnél) Igen (sütésnél) Igen (sütésnél)

Rizsfőző program Igen Igen Igen

Automata melegentartás Igen Igen Igen

Késleltetett indítás Igen Igen Igen

ELEKTROMOS 
FŐZŐEDÉNYEK
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MODELL SPR 6100 SPR 5500SS

Szín

Kapacitás 5,5L 6L

Gőzölő Igen nem

Sütő Igen Igen

Manuális/Digitális Manuális Digitális

Főzőtál anyaga alumínium és teflon bevonat aluminium

Programok száma Lassú főzés, főzőlap, sütő, 
automata melegen tartás 9

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

Szín

Teljesítmény 700 W 700 W 1000 W 500 W 400 W

Kapacitás 1,5 L 1,8 L 2,8 L 1,5 L 1,0 L

Burkolat anyaga Rozsdamentes acél Rozsdamentes acél Rozsdamentes acél Rozsdamentes acél Rozsdamentes acél

Főzőtál anyaga Alumínium Alumínium Alumínium Alumínium Alumínium

Fedő anyaga Műanyag Üveg Üveg Üveg Üveg

Fedő típusa Nyitható Nyitható Eltávolítható Eltávolítható Eltávolítható

Szabályozás típusa digitális manuális manuális manuális manuális

Melegen tartás 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra

Automata kikapcsolás Igen Igen Igen Igen Igen

Rizs víz tartály Igen Igen  -  -  -

Gőzölő Igen Igen  -  -  -

Kivehető főzőtál Igen Igen Igen Igen Igen

Főzőtál fogantyú Igen Igen  -  -  -

Háromszoros biztonság Igen Igen Igen Igen Igen

Működést jelző fény Igen Igen Igen Igen Igen

LASSÚ FŐZŐ 
KÉSZÜLÉKEK

RIZSFŐZŐK
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MODELL SFR 5400WH SFR 5320WH SFR 3220WH

Szín

Teljesítmény 1800 W 1400 W 1500 W

Hőmérséklet beállítási tartomány 60-200 °C 60–200°C 80–200°C

Elérhető programok 12 6 nem

LED kijelző Igen Igen nem

Olajmentes sütő rendszer Igen Igen Igen

Főzőtál kapacitás 11 l 3 L 2,6 L

Idő kapcsoló 60 perc 60 perc 30 perc

Biztonsági zár Igen Igen Igen

Automata kikapcsolás Igen Igen Igen

Gyors felfűtés 3 perc alatt Igen Igen Igen

Hideg érintésű külső felület Igen Igen Igen

Érintőgombos érzékelők Igen Igen nem

LÉGKEVERÉSES 
FRITŐZÖK
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MODELL STS 605x STS 5070SS STS 2651SS 
STS2652RD

STS 3051WH 
STS 3050BK

Szín   

Teljesítmény 1 000 W 1 600 W 850 W 1000 W 

Anyaga fém fém fém Műanyag

Pirítható szeletek száma 2 4 2 2

Pirítási fokozatok száma 9 9 7 7

Automata középre állítás Igen Igen Igen Igen

Kiemelés funkció Igen Igen Igen Igen

Péksütemény melegítő rostély Igen Igen Igen Igen

Megszakító gomb Igen Igen Igen Igen

Újramelegítő gomb Igen Igen Igen Igen

Kiolvasztó gomb Igen Igen Igen Igen

Tápkábel tárolási lehetőség Igen Igen Igen Igen

Tápkábel hossza 100 cm 100 cm 100 cm 80 cm 

Morzsatálca egy gombos egy gombos Igen Igen

ELEKTROMOS 
KENYÉRPIRÍTÓK
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MODELL SCP 5404GY SCP 5303GY SCP 4202GY SCP 3201GY

Szín

Teljesítmény 2 900 W 2900 W 2900 W 1 800 W

Zónák száma 2 2 2 1

Zónák átmérője  145 / 167 mm  145 / 167 mm  145 / 167 mm 167 mm

Hőmérséklet szabályozás Igen Igen Igen Igen

Hőmérséklet tartomány 60 - 240 °C 60 - 240 °C 60 - 240 °C 60 - 240 °C

Főzőfokozat tartományok 200 -1300 W /  
200 -1600 W

200 -1300 W /  
200 -1600 W

200 -1300 W /  
200 -1600 W 200 - 1 800 W

Időzítő 1-180 perc 1-180 perc 1-180 perc 1-180 perc

LCD kijelző Igen Igen Igen Igen

Túlmelegedés elleni védelem Igen Igen Igen Igen

Automatikus kikapcsolás Igen Igen Igen Igen

Csúszásmentes talpak Igen Igen Igen Igen

Tápkábel hossza 1,4 m 1,4 m 1,4 m 1,4 m

INDUKCIÓS 
FŐZŐLAPOK

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

Szín  

Teljesítmény 2000 W 2 100 W 2 000 W 1750 W 2 300 W

Hőmérséklet szabályozás automata automata automata automata automata

Grill lap sima/bordázott bordázott sima/bordázott bordázott sima/bordázott

Grill rendszer zárt/nyitott zárt/nyitott zárt/nyitott zárt/nyitott nyitott

Olaj nélküli grillezés Igen Igen Igen Igen Igen

Grill lapok integrált fűtőszállal Igen Igen Igen Igen Igen

Tapadásmentes grill lapok Igen Igen Igen Igen Igen

Mosogatógépben mosható grill 
lapok Igen Igen Igen - - 

3 működési pozíció Igen Igen Igen - -

Csöpögtető tálca Igen Igen Igen Igen Igen

Termosztát Igen Igen Igen Igen Igen

Időzítő Igen - Igen Igen -

Csúszásmentes talpak Igen Igen Igen Igen Igen

KONTAKT ÉS 
ASZTALI GRILLEK
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MODELL SSM 8700 SSM 940X SSM 9300 SSM430X SSM 422X

Szín     

Teljesítmény 1,100 W 700 W 700 W 700 W 700 W

Szendvics forma háromszög háromszög háromszög háromszög háromszög

Termosztát nem nem nem nem nem

Waffle tartozék nem Igen Igen nem nem

Státusz jelző Igen Igen Igen Igen Igen

Szendvicsek száma 8 4 4 4 2

Csúszásmentes talpak Igen Igen Igen Igen Igen 

Biztonsági hőbiztosíték Igen Igen Igen Igen Igen 

Sütésre kész jelzőfény Igen Igen Igen Igen Igen 

Automatikus hőmérséklet kontroll Igen Igen Igen Igen Igen

SZENDVICSSÜTŐK

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

Szín

Mikrohullámú típus alap grillel grillel grillel alap

Mikrohullámú teljesítmény 700 w 700 w 700 w 700 w 700 w

Grill teljesítmény - 1,000 w 900 w 900 w -

Kapacitás 20 l 20 l 17 l 17 l 17 l

Berendezési lehetőség szabadonálló szabadonálló szabadonálló szabadonálló szabadonálló

Forró levegő nem nem nem nem nem

Vezérlés elektromos mechanikai mechanikai mechanikai mechanikai

Vezérlés Igen Igen nem nem nem

Belső kialakítás lakkozott lakkozott lakkozott lakkozott zománcozott

Beépített lehetőségek nem nem nem nem nem

MIKROHULLÁMÚ 
SÜTŐK
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