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SENCOR  
MINDIG, MINDEN NAP
A TÖKÉLETES MEGOLDÁS A FŐZÉSHEZ 
ÉS AZ ÉTELEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
A főzés és az étkezés sokféle szempontból fontos 
szerepet tölt be az életünkben. Az ételkészítés 
az egyik legősibb házimunka. A hétköznapi reggelik 
és vacsorák, a hétvégi ebédek vagy a 
baráti összejövetelek kiváló lehetőséget 
biztosítanak, hogy a család, és a barátok 
együtt üljenek az asztalhoz.

A főzés egykor (a fűszerek miatt is) a világkereskedelem 
meghatározó mozgatórugója is volt. A múlt században 
az elektromos háztartási készülékek megjelenésével 
valóságos technikai forradalomnak lehettünk szemtanúi. 
Ezek az eszközök jelentősen megkönnyítik az otthoni főzést 
és időt spórolnak meg nekünk. Napjainkban egyre 
népszerűbbek az új főzési és étkezési trendek: a vegetáriánus 
és vegán konyha, az ún. lassú főzés, a molekuláris konyha, 
valamint a hagyományos, régi receptekhez való visszatérés 
mind egyaránt hódítanak.

A SENCOR kínálatával szeretnénk mindezt tükrözni! Olyan 
modern, stílusos konyhai készülékeket tervezünk és gyártunk, 
melyek praktikusak, megbízhatóak, biztonságosak 
és hatékonyak- megfelelve a legszigorúbb követelményeknek.
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SENCOR A REGGELITŐL 
A VACSORÁIG
A tökéletes reggeli?  
Kezdje a napot egy friss kávéval, teával, amit a SENCOR kávéfőző 
vagy vízforraló segítségével egyszerűen készíthet el. A modern 
SENCOR indukciós főzőlapok, kenyérpirítók ideálisak a villás reggeli 
elkészítésére – legyen az palacsinta, zabkása, omlett vagy egy szelet 
pirítós. A SENCOR kínálatában megtalálható botmixerek és smoothie 
készítőkkel ízletes turmixokat, smoothiekat is elkészíthet. 

Hétköznapi ebéd gyorsan és könnyen 
A SENCOR rizsfőzők gőzölőkosárral lettek ellátva, így akár hal 
és zöldségfogásokat vagy párolt rizses húsgombócokat is készíthet. 
A hirtelen sütött fogások elkészítéséhez az indukciós főzőlap 

az ideális, míg a húsok és zöldségek grillezése a SENCOR modern 
kontaktgrilljein és elektromos asztali grillsütőin szinte már 
gyerekjáték. De ha sürgeti az idő, a SENCOR mikrohullámú 

sütőiben bármit másodpercek alatt felmelegíthet. Tekintse meg 
a SENCOR mikrohullámú sütéssel kapcsolatos tippjeit. 
 
Hétköznapi vacsora mindenkinek 
A SENCOR elektromos sütővel könnyen tökéletes állagúra sütheti 
a sütőtököt püréhez, krémleveshez, de ideális tésztaételek, vagy akár 
muszaka és piték sütéséhez is. A beépített hússütővel tökéletesen 
átsült grillcsirkét süthet. Az indukciós főzőlapok ideálisak finom 
szószok, chili vagy cassoulet készítéséhez.

Csak néhány példa és ötlet 
arra, hogyan tehetik a SENCOR 
konyhai készülékei az életet 
könnyebbé, szórakoztatóbbá 
és ízekkel telivé. Lapozza 
át a hátralévő 155 oldalt is, 
melyeken további kiváló 
termékeket, SENCOR 
ajánlatokat, tippeket 
és recepteket talál.

MIÉRT VÁLASSZA 
A SENCORT? 
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ÁTFOGÓ MEGOLDÁSOK
Egyre több ember számára válik 
a főzés hobbivá, szórakozássá 
és kiváló alkalommá a szeretteivel való 
közös időtöltéshez. A SENCOR szeret 
részese lenni ennek a jelenségnek, 
ezért készülékek széles választékának 
kifejlesztésén dolgozik.

MINŐSÉG ELÉRHETŐ ÁRON
A háztartási készülékek egyik fontos szereplőjeként a SENCOR mindig 
a legfrissebb technológiai trendeket követi. A SENCOR a legújabb innovációkat 
alkalmazza, kiváló minőséget biztosít, kizárólag biztonságos anyagokat 
használ, és inspiráló dizájnt nyújt elérhető áron világszerte több millió 
háztartásnak..

INNOVÁCIÓ
A SENCOR szereti az innovációt! 
Az új anyagok és a folyamatos 
fejlesztések kulcsfontosságúak 
számunkra a gyártás és fejlesztés 
minden lépcsőfokán. Szakembereink 
olyan termékeket fejlesztenek, melyek 
minden részletükben megfelelnek 
a legszigorúbb európai szabványoknak.

TECHNOLÓGIA 
ÉS ANYAGOK
Készülékeinket a legkorszerűbb 
technológiák alkalmazásával, valamint 
biztonságos és környezetbarát 
anyagok felhasználásával fejlesztjük 
és gyártjuk.

TITÁNBEVONAT 
A vitaminok, a tápanyagok és az enzimek 
megőrzése, valamint az esetleges oxidáció 
és a baktériumok elszaporodásának 
megelőzése érdekében a SENCOR a friss 
élelmiszerek feldolgozásához szükséges 
készülékek esetében gyakran használ 
titánbevonatot.

6 ÉV MOTORGARANCIA
A SENCOR készülékei - alapos tesztelések 
eredményeképp – megfelelnek a legszigorúbb európai 
kivitelezési és tartóssági minőségi szabványoknak. 
Ennek köszönhetően a SENCOR az átlagosnál hosszabb 
garanciaidőt tud biztosítani egyes készülékek motorjára.

6



TRITÁN
A tritánt eredetileg rakétákhoz 
tervezték, de kulacsok, 
üvegek és egyéb edények 
készítéséhez is kedvelt 
alapanyag, mivel rendkívül 
biztonságos és strapabíró.

BOROSZILIKÁT ÜVEG
A boroszilikát üveget terheléses laboratóriumi környezetben 
és az autóiparban egyaránt gyakran használják. Készülékeink 
gyártásához a maximális tartósság és élettartam elérése 
érdekében használjuk fel.

BPA-MENTES
A SENCOR termékek 
műanyag elemei az 
egészségre és a környezetre 
nem károsak, és minden 
esetben BPA-mentesek..

STRIX
Kizárólag az eredeti brit 
STRIX biztosíthat ennyire 
kimagasló minőséget 
és hosszú élettartamot.

HIDEG ÉRINTÉS
Modern funkció, amely 
védi a kezeket a forró 
felületektől.

ROZSDAMENTES ACÉL
Legtöbb készülékünkben 
kizárólag a legjobb minőségű 
rozsdamentes acélt 
használjuk.
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KÁVÉKÉSZÍTÉS
A kávé világszerte meghatározó szerepet tölt be, és azon kevés dolgok egyike, melyről 
szinte mindenki egy véleményen van. Kávét a világ minden pontján naponta fogyasztanak, 
a kedvező élettani hatásai miatt vagy csupán, mert szerves részét képezi a közösségi 
létnek. A fogyasztók ízlését és kulturális hátterüket kiválóan tükrözi a számos létező 
recept és leírás a kávé pörköléséről, főzéséről és a felszolgálásárról. Mindegyik technika 
alkalmazásának alapfeltétele a megfelelően pörkölt, frissen darált kávé, a frissen forralt 
víz és a makulátlanul tiszta konyhai eszközök. A kávé sokféleképpen készülhet a SENCOR 
pedig készen áll, hogy végig vezesse Önt a folyamaton a háztartási gépek és készülékek 
kínálatának segítségével.
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Nem kell kávézóba mennie, ha csupán egy jó csésze kávéra 
vágyik, hiszen napjainkban ezt akár otthon is elkészítheti. 
A SENCOR modern kávéfőzői teljesen automatikusak – 
az érintőgombos LED panel könnyű és praktikus kezelést 
biztosít, a 19 bar nyomású szivattyúval pedig garantált 
a kiváló minőségű kávé.

Egyetlen gombnyomással habos lattét vagy krémes cappuccinot 
készíthet, mikró buborékos tejhabbal. A készülék képes megjegyezni az 
Ön által kedvelt csészeméretet a legközelebbi használathoz. A SENCOR 
modern kávéfőzői kedvenc kávéját gondosan lezárt tartályban tárolják, 
ezután azt pedig az 5 fokozatos, rozsdamentes acél darálópengékkel 
ízlésének megfelelően készítheti el. A szabadalmaztatott előgőzölő 
rendszer teltebb ízt ad a kávénak, a modern Thermoblock fűtőrendszer 
pedig a kávé optimális hőmérsékletéről gondoskodik. A tej vagy szójatej 
tárolására alkalmas tritán tartály könnyen a készülékhez csatlakoztatható, 
az 1,1 literes, levehető víztartály pedig szintén egyszerűen feltölthető.

Sőt, a SENCOR intelligens automata kávéfőzői automatikus öntisztító 
és vízkőmentesítő programokkal is rendelkeznek. Kiváló teljesítményük 
ellenére készülékeink kompakt kivitelűek és kiválóan elférnek kisebb 
konyhákban is.

MIÉRT VÁLASSZA  
A SENCOR 
AUTOMATA 
KÁVÉFŐZŐIT?

FOGYASSZON  
KÁVÉT 

BÁRMIKOR

• 19 bar nyomású szivattyú az 
optimális eredményekért

• Kevesebb, mint egy perc alatt 
kész az első adag kávé

• Könnyű kezelhetőség LED 
érintőgombokkal

• Praktikus funkciók: vízmelegítés, 
vízkőmentesítés és öntisztítás

• A kivehető elemek 
mosogatógépben moshatók

• Elegáns, kompakt kivitelezés

AUTOMATA 
ESPRESSZÓGÉPEK

KÁVÉKÉSZÍTÉS
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Automata eszpresszógép

SES 9210WH

Kényeztesse magát egy csésze kiváló 
kávéval, amikor csak kedve tartja. A SES 
9210WH automata kávéfőző színes LED 
érintőgombjaival könnyen kezelhető, így 
akár egyetlen gombnyomással ízletes lattét 
és krémes cappuccinot készíthet, mikró 
buborékos tejhabbal.

A csésze adagja, a kávé erőssége (7 g, 
8 g, 10 g) és az őrlési fokozat mind-mind 
szabályozható a tökéletes csésze kávéhoz. 
Karcsú és kompakt mérete ellenére (mindössze 
180 mm széles), az automata kávéfőző 
nagy teljesítményű, 19 bar nyomásra képes 
szivattyúval, 150 grammos kávétartállyal és 
1,1 literes, levehető víztartállyal rendelkezik 
a tökéletes kávé elkészítéséhez. A készülék 
számos fejlett technikai eszközzel lett 
felszerelve, mint a szabadalmaztatott 
gőzölőegység, a Thermoblock fűtőrendszer, 
mely biztosítja az optimális vízhőmérsékletet, 
valamint speciális, egy gombnyomásos 
eszpresszó és lungo programok.

JELLEMZŐK
• Nagy teljesítményű, 19 bar nyomású szivattyú
• Színes háttér világítású panel, könnyen 

kezelhető érintőgombokkal
• Állítható kávéerősség (7 g, 8 g, 10 g) 

és 5 őrlési fokozat
• Vékony, kompakt méret: mindössze 

180 mm széles
• Ízletes latté és krémes cappuccino, 

mikro buborékos tejhabbal egyetlen 
gombnyomásra

• Az első csepp kávé 42 másodpercen belül kész
• 150 g kapacitású kávétartály, 

1,1-liter űrtartalmú víztartály
• Thermoblock fűtő- és előgőzölő rendszer
• ECO (környezetbarát) mód

KEZELŐPANEL SZÍNES
HÁTTÉRVILÁGÍTÁSSAL

BPA MENTES,
TRITAN TEJTARTÁLY

AZ ELSŐ CSEPP
42 MÁSODPERCEN BELÜL

ROZSDAMENTES ACÉL
KÁVÉDARÁLÓ

SES 9200CH SES 9210WH

AUTOMATA KÁVÉFŐZŐK
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JELLEMZŐK
• Prémium kategóriás, színes, érintőgombos 

LED-panel az egyszerű kezelhetőség 
érdekében

• Állítható kávéerősség (7 g, 8 g, 10 g) 
5 darálási szinttel

• Szabadalmaztatott forrázóegység – fejlett 
technológia kompakt méretben

• 19 bar szivattyúnyomás a tökéletes kávé 
elkészítéséhez

• Az első csepp a kedvenc kávéjából 
42 mp alatt kész

• A forrázóegység mosogatógépben mosható
• 150 g kapacitású kávétartály
• 1,1 literes kivehető víztartály

Automata eszpresszógép

SES 7200BK

Egy csésze finom kávé minden reggel, 
amely mindössze 42 másodperc 
alatt elkészül? Ezzel az automata 
eszpresszó kávéfőzővel igen! 
A prémium kategóriás, színes 
és érintőgombos LED-panellel ellátott 
készülék kezelése rendkívül egyszerű. 

Kompakt mérete ellenére – mindössze 
180 mm széles – a tökéletes kávé 
elkészítéséhez 19 bar nyomást használ. 
A rozsdamentes acélból készült daráló öt 
különböző őrlési fokozattal rendelkezik, 
így minden ízlést kielégít.
 

SES 7210WH SES 7200BK

KÁVÉKÉSZÍTÉS
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JELLEMZŐK
• Prémium kategóriás, színes, érintőgombos LED-panel 

az egyszerű kezelhetőség érdekében
• 5 beállítással rendelkező, rozsdamentes acél daráló, 

hogy a kávé minden ízlést kielégítsen
• Szabadalmaztatott forrázóegység – fejlett technológia 

kompakt méretben
• 19 bar szivattyúnyomás a tökéletes kávé elkészítéséhez
• A kedvenc kávéjának első cseppje 42 másodpercen 

belül kész
• A forrázóegység mosogatógépben mosható
• 150 g kapacitású kávétartály
• 1,1 literes kivehető víztartály
• Vékony és kompakt méret, mindössze 180 mm széles

Automata eszpresszó kávéfőző

SES 7018BK
A SES 7018BK eszpresszó kávéfőző prémium 
kategóriás, színes, érintőgombos LED panellel 
rendelkezik, így a kávéfőzés gyors és egyszerű. 

A tökéletes folyékony energiabomba elkészítéséhez 
mindössze 42 másodperc szükséges, a daráló 5 különböző 
fokozata pedig garantálja, hogy a végeredmény minden 
ízlést kielégítsen. A szabadalmaztatott forrázóegységnek 
köszönhetően ez az automata kávéfőző elég kompakt 
ahhoz, hogy a legkisebb konyhában is elférjen. A gép 
erősségében sem kötöttünk kompromisszumot, ez 
a kávégép 19 bar nyomással működik.

AUTOMATA KÁVÉFŐZŐK
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JELLEMZŐK
• Vékony, kompakt méret: mindössze 180 mm széles
• Az első csepp kávé 42 másodpercen belül kész
• 150 g kapacitású kávétartály, 1,1 literes víztartály
• Thermoblock fűtőrendszer
• Egy gombnyomásos eszpresszó és lungo programok
• Forróvizes funkció americano vagy tea főzéséhez

Automata kávéfőző

SES 7015CH
Nincs is tökéletesebb módja a nap 
elkezdésének, mint egy kiváló 
csésze kávé, amely megadja a kezdő 
energialöketet. A SES 7015CH készülékkel 
pedig csupán 42 másodpercet kell várnia 
az első csepp kávéig! A rozsdamentes 
acél kávédaráló öt különböző őrlési 
fokozattal rendelkezik, a 19 bar nyomású 
szivattyú pedig gondoskodik a nagyszerű 
kávéélmény megteremtéséről. 

Az automata kávéfőző ezen felül könnyen 
kezelhető LED panellel és egy gombnyomással 
elindítható eszpresszó és lungo programokkal 
is rendelkezik. Az 1,1 literes, kivehető víztartály 
biztosítja a friss vizet, a Thermoblock fűtőrendszer 
pedig gondoskodik az optimális hőmérsékletről.

KÁVÉKÉSZÍTÉS
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AUTOMATA KÁVÉFŐZŐK
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Váljon igazi baristává az otthonában! A SENCOR karos 
eszpresszó kávéfőzőivel pontosan olyan kávét főzhet, 
amilyet szeretne. Ehhez nem csak az Ön tudása, hanem 
a 20 bar nyomású szivattyú, a villámgyors előmelegítés 
és a Thermoblock rendszerű bojler is a segítségére lesz.

A készüléken egyetlen gombnyomással futtathatók az Espresso 
(eszpresszó), Double Espresso (dupla eszpresszó), Cappuccino, Latté 
és Frothed Milk (tejhab) programok. Igazi profi ként biztosan értékelni 
fogja a fűtött csészetartót vagy az elektromos, szenzoros vezérlést a 
pontosabb hőmérséklet meghatározásához. A rozsdamentes acélszűrő 
alá egy vagy két csésze is kényelmesen elfér, legyen szó akár kicsi, akár 
extra nagy méretű csészékről. 

A kivehető, 1,4 literes tartály vízszintjelzővel ellátott, az átlátszó 
tejtartály pedig könnyen tisztítható. Tisztítás terén a SENCOR karos 
eszpresszó kávéfőzői automatikus öntisztító funkcióval és vízkő 
eltávolító funkcióval felszereltek, így ezek egyikével sem kell Önnek 
bajlódnia. Mindössze annyi a dolga, hogy élvezze kedvenc kávéját.

MIÉRT VÁLASSZA  
A SENCOR KAROS 
ESZPRESSZÓ 
KÁVÉFŐZŐIT?
• Nagy teljesítményű készülék 

20 bar nyomású szivattyúval

• Innovatív Thermoblock rendszer

• Minőségi és strapabíró anyagok 
a tökéletes eredményekért

• Könnyen kezelhető és biztonságos

• Praktikus funkciók és tartozékok 
(akár nagyméretű csészék 
előmelegítése, vízkőmentesítés, 
automatikus öntisztítás)

• Elegáns, stílusos kivitelezés

FŐZZÖN  
KÁVÉT PONT 

ÚGY, AHOGY SZERETI
KAROS ESZPRESSZO 
KÁVÉFŐZŐK

KÁVÉKÉSZÍTÉS
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Eszpresszó gép

SES 6050SS
A fehér háttér-világítású 
LCD kijelzővel és a speciális 
beállításokkal teljes mértékben 
kézben tarthatja kedvenc 
kávéjának elkészítését. 
A Thermoblock bojleres fűtési 
rendszer, a fél-professzionális 
rozsdamentes acél szűrő 
és az akár 15 bar nyomású 
szivattyú, a kávézói minőséget 
biztosítanak otthonában.

A tartozékok széles választéka 
megkönnyíti az életét. A mérőkanál 
biztosítja, hogy kedvenc italához 
pontos mennyiségű kávét 
használjon fel, míg a tamper segít 
elérni a kívánt minőséget. 
A szűrőtartó két különböző típusú 
szűrőt tud kezelni, attól függően, 
hogy hány csésze kávét szeretne 
elkészíteni.

JELLEMZŐK
• Fehér LCD kijelző speciális beállításokkal
• Thermoblock bojleres fűtési rendszer
• Félprofesszionális, 58 mm-es rozsdamentes acél szűrő
• Előfőzési funkció
• Forgatható gőzkar
• Akár 15 bar nyomásra képes szivattyú
• Rozsdamentes acél szűrő 1 és 2 csészéhez
• Gőz/meleg víz funkció
• Csészemelegítő tálca
• Rozsdamentes acél tejeskancsó
• Kivehető csepptálca az egyszerű tisztítás érdekében
• Extra nagy csészemagasság, ideális kávésbögrékhez
• Vízmennyiség jelző
• Jelzőfénnyel ellátott kapcsoló

TARTOZÉKOK
• Szűrőtartó, mérőkanál, 2 szűrő (1 és 2 csészéhez), 

tejeskancsó, tisztítókészlet, tamper

KAROS KÁVÉFŐZŐK
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Félautomata eszpresszógép

SES 4090SS
Kezdje a napot egy csésze aromás frissen 
készített kávéval. A SES 4090SS, egy 
félautomata eszpresszógép 15 bar nyomásra is 
képes szivattyút és Thermoblock bojleres fűtési 
rendszert használ, hogy minden alkalommal 
tökéletes eredményt biztosítson. 

A cappuccino szerelmesei biztosan értékelni fogják a 
levehető tejhabosító készüléket és az átlátszó tejtartályt.

JELLEMZŐK
• Beépített, nagy LCD kijelző
• Akár 15 bar nyomásra is képes CEME ULKA szivattyú
• Thermoblock bojleres fűtési rendszer
• Előfőző funkció
• Átlátszó tejtartály levehető tejhabosító berendezéssel
• Rozsdamentes acél szűrő 1 és 2 csészéhez
• Csészemelegítő tálca
• Kivehető csepptálca az egyszerű tisztítás érdekében
• Extra nagy csészemagasság, ideális kávésbögrékhez
• Vízmennyiség jelző
• Jelzőfénnyel ellátott kapcsolóTARTOZÉKOK

SZŰRŐTARTÓ, MÉRŐKANÁL, 2 SZŰRŐ (1 ÉS 2 CSÉSZÉHEZ)

JELLEMZŐK
• Thermoblock bojleres fűtőrendszer
• Fél-professzionális, 58 mm-es rozsdamentes acél szűrő
• Előfőző funkció
• Forgatható gőzkar
• Akár 15 bar nyomásra képes szivattyú
• Rozsdamentes acél szűrő 1 és 2 csészéhez
• Gőz/meleg víz funkció
• Csészemelegítő tálca
• Rozsdamentes acél tejeskancsó
• Kivehető csepptálca az egyszerű tisztítás érdekében
• Extra nagy csészemagasság, ideális kávésbögrékhez
• Vízmennyiség jelző
• Jelzőfénnyel ellátott kapcsoló

Eszpresszó gép

SES 6010SS
Ha rajong a nagy, amerikai típusú kávékért, akkor 
a gép által biztosított extra nagy bögrehely sokkal 
könnyebbé teszi az életét!

Az előfőző funkció, a 15 bar nyomású pumpa és a fél-
professzionális szűrő olyan ízletes és aromás kávét 
készít Önnek, amelyben egész nap örömét fogja lelni.

KÁVÉKÉSZÍTÉS
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Karos eszpresszó kávéfőző

SES 4900SS
Vegye saját kezébe az aromákkal teli csésze 
kávé elkészítését! A SES 4900SS karos 
eszpresszó kávéfőzővel mindig tökéletes 
kávét készíthet. A bojleres fűtőrendszer pontos 
vízhőmérsékletet biztosít, az előfőző funkció 
pontosan úgy bánik az őrölt kávéval ahogyan 
kell. Az elforgatható gőzkarral tejhabot készíthet 
cappuccinohoz vagy forró vizet önthet az 
americanóhoz vagy a teához.

A rozsdamentes acélszűrő 1 vagy 2 csészényi kávéhoz 
ideális, melyek a felső csészetartón előmelegíthetőek. 
A kávéfőző garantáltan sikeres lesz a nagyobb bögréket 
kedvelők körében, mivel az extra nagy csészék is 
kiválóan elférnek benne. 

JELLEMZŐK
• Nagy teljesítményű, 20 bar 

nyomású szivattyú
• Szabadalmaztatott, elforgatható 

gőzkar (forró víz, tejhab)
• Prémium SLIM kivitelezés
• Thermoblock fűtőrendszer
• Rozsdamentes acélszűrő, 

1 vagy 2 csésze kávéhoz
• Fűtött, fém csészetartó

MÉRŐKANÁL ÉS TAMPER A KÁVÉHOZ 
SZŰRŐKAR 

2 SZŰRŐ (1 VAGY 2 CSÉSZÉHEZ)

ELFORGATHATÓ GŐZKAR

KAROS KÁVÉFŐZŐK
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Karos eszpresszó kávéfőző

SES 4700BK
A 20 bar szivattyúnyomásnak köszönhetően a SENCOR 
eszpresszó kávéfőző minden alkalommal kiváló kávét 
készít Önnek.

Az előforrázó rendszernek köszönhetően a kávé íze teltebb 
lesz, míg a szabadalmaztatott, elforgatható gőzkarral 
csodálatos tejhabot varázsol. A prémium SLIM kivitel elegáns 
fekete és króm dizájnnal párosul, amely minden konyhába 
tökéletesen illik. A vízkőmentesítés szükségességét jelző 
kijelzőnek köszönhetően a tisztítás és karbantartás egyszerű 
és kényelmes, az automatikus program végigvezeti Önt az 
egész folyamaton. A csomagban természetesen minden fontos 
kiegészítő megtalálható.

JELLEMZŐK
• 20 bar szivattyú nyomás a kiváló kávéhoz
• Szabadalmaztatott, elforgatható gőzkar
• Prémium SLIM kivitel fekete és króm szín kombinációban
• Thermoblock bojleres fűtőrendszer
• Előforrázó rendszer a tökéletesebb ízélményért
• Nagyon gyors előmelegítés
• Rozsdamentes szűrő 1 vagy 2 csésze kávéhoz
• A 1,5 literes kivehető víztartály mindig friss vizet biztosít az ízletes kávéhoz
• Csészeméret memória funkció
• Eszpresszó, dupla eszpresszó, gőz/forró víz
• Csésze előmelegítő tányér
• Kivehető cseppgyűjtő tálca az egyszerű tisztítás érdekében
• Extra hely a nagy csészék számára
• Figyelmeztetés a vízkő eltávolítás végrehajtására és vízkő eltávolító funkció

ELFORGATHATÓ GŐZKAR

KÁVÉKÉSZÍTÉS
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Karos eszpresszó kávéfőző

SES 4050SS/SES 4040BK

SES 4050SS

JELLEMZŐK
• 20 bar nyomású szivattyú a tökéletes kávéhoz
• Thermoblock bojleres fűtőrendszer
• Villámgyors előmelegítés
• Előfőzési rendszer az intenzívebb ízvilághoz
• Egy gombnyomásos Espresso (eszpresszó), 

Double, Espresso (dupla eszpresszó), Cappuccino, 
Latté és Frothed Milk (tejhab) programok

A Thermoblock alapú, korszerű fűtőrendszernek 
köszönhetően a karos kávéfőzők villámgyorsan 
előmelegítettek és üzemkészek lesznek.

A gépek előfőző funkcióval is rendelkeznek - melynek segítségével 
intenzívebb ízt adhat az eszpresszójának - valamint rendkívül 
könnyen, egyetlen érintéssel kiválaszthatja kedvenc eszpresszó 
alapú kávéját, tejjel vagy tej nélkül. Önnek mindössze a kedvenc 
stílust és kivitelt kell kiválasztania.

SES 4040BK

SES 4050SS SES 4040BK

KÁVÉKÉSZÍTÉS
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Karos eszpresszó kávéfőző

SES 4010SS
A korszerű bojleres fűtőrendszernek köszönhetően 
a kávéfőző előmelegít, emellett rendelkezik 
előfőző funkcióval is, amely intenzívebbé teszi 
az eszpresszó ízét. A 15 bar nyomású szivattyún túl 
a készülék a következő tartozékokkal is rendelkezik: 
hasznos szűrőtartó, mérőkanál és 2 szűrő – 1 vagy 
2 csészéhez.

Karos eszpresszó kávéfőző

SES 1710BK
Előfőző funkcióval ellátott kávéfőző, mellyel 
intenzívebb ízű eszpresszó főzhető. A 15 bar 
nyomású szivattyún túl a készülék az alábbi 
tartozékokkal is rendelkezik: egy hasznos szűrőtartó, 
mérőkanál és 2 szűrő – 1 vagy 2 csészéhez.

JELLEMZŐK
• Előfőző funkció a tökéletes ízhez
• Elforgatható gőzkar
• Rozsdamentes acélszűrő 1 vagy 2 csészéhez
• Válaszható gőz vagy forró víz funkció
• Fűtött, fém csészetartó
• Levehető, 1,5 literes víztartály
• Jelzőfénnyel ellátott kapcsoló és 

vízszintjelző
• Csúszásmentes lábak a nagyobb 

stabilitásért

JELLEMZŐK
• Előfőző funkció a tökéletes ízhez
• Elforgatható gőzkar
• Rozsdamentes acélszűrő 1 vagy 2 csészéhez
• Válaszható gőz vagy forró víz funkció
• Fűtött, fém csészetartó
• Kivehető, 1,5 literes víztartály 

és cseppgyűjtő tálca
• Jelzőfénnyel ellátott kapcsoló 

és vízszintjelző 
• Csúszásmentes lábak a nagyobb 

stabilitásért

KAROS KÁVÉFŐZŐK
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MIÉRT VÁLASSZA  
A SENCOR FILTERES 
KÁVÉFŐZŐIT?
• Akár 15 csésze kávé vagy tea 

lefőzésére is képes készülék

• Hőmérsékletet megőrző fűtőlap

• Praktikus LCD kijelző kiegészítő 
funkciókkal

• Minőségi és biztonságos anyagok

• Könnyen kezelhető és tisztítható

• Modern, stílusos kivitel

Az 1,8 literes kancsó ideális akár 15 csésze kávé lefőzéséhez is. Nem 
kell azonnal elfogyasztania, a tapadásmentes fűtőlap ugyanis ideális 
hőmérsékleten tartja a kávét. Persze a SENCOR kávéfőzőkkel mindig 
pontosan annyi kávét főzhet, amennyire szüksége van, amiben a 
praktikus vízszint jelző is segíti. A LCD kijelzővel a kávéfőző könnyen 
kezelhető, a biztonsági szelep pedig azonnal megakadályozza a kávé 
csepegését a kanna eltávolításakor.

Kevésbé szereti a kávét? Semmi gond, a SENCOR készülékek teafőzésre 
is használhatók az eltávolítható és mosható szűrővel, vagy 4-es méretű 
papírszűrőkkel. Így Önnek nincs más dolga, mint eldöntenie, hogy kávét 
vagy teát szeretne reggelire.

PRAKTIKUS 
ÉS KOMPROMISSZUM- 

MENTES

FILTERES KÁVÉFŐZŐK
Képzeljen el egy gyönyörű reggelt, amikor a frissen 
főzött kávé illatára ébred. Ragadja meg az alkalmat, 
és napindítóként töltsön magának egy csésze kávét. 
Ezt a SENCOR filteres kávéfőzőivel bármikor átélheti.

KÁVÉKÉSZÍTÉS
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Filteres kávéfőző

SCE 7000BK

JELLEMZŐK
• Beépített 200 g-os kávébab tartály, darálóval
• Többfunkciós LCD kijelző
• Ideális akár 12 csésze kávé egyszeri lefőzéséhez
• Üvegkancsó (1,5 l) hőszigetelt fogantyúval
• Használható mosható vagy eldobható szűrő egyaránt
• Tapadásmentes, optimális hőmérsékletet biztosító fűt
• Biztonsági szelep

A kávéfőzésnek több tucatnyi módja lehetséges. Beépített 
kávédarálójával ez a kávéfőző mindig elegendő friss kávét biztosít 
az egész család vagy az irodai kollégák számára. A kávétartályba 
200 g kávébabot tud tárolni míg a víztartály 1,5 literes, amely ideális 
akár 12 csésze kávé egyszeri lefőzésére.

Az elegáns dizájnt a praktikus kiegészítők is kiemelik, mint a beépített LCD 
kijelző. A készülék használható állandó, valamint papírszűrővel is egyaránt. 
Az üvegkancsó zárható fedéllel és hőszigetelt fogantyúval rendelkezik, a 
tapadásmentes fűtőlap optimális felszolgálási hőmérsékletet biztosít, a biztonsági 
szelep pedig megakadályozza a folyadékszivárgást a kancsó eltávolításakor.

Filteres kávéfőző

SCE 5070BK

JELLEMZŐK
• Akár 1000 W teljesítmény, 1,8 literes (15 csésze) víztartály és üvegkancsó
• Kivehető, mosható, szűrő vagy eldobható, 4-es méretű szűrőkkel üzemeltethető
• Tapadásmentes fűtőlap biztosítja az optimális hőmérsékletet
• Biztonsági szelep, mely zárja a kicsöpögést, vízszint jelzőt
• Teafőző funkció, túlmelegedés elleni védelem
• LCD kijelző, óra, időzítő és egyéb funkciókkal

A kávét több különböző módon lehet elkészíteni, de továbbra is 
a hagyományos, őrölt kávés és filteres módszer a legkönnyebb 
és leggyorsabb módja annak, hogy erős, és tartósan meleg kávét 
készítsünk az egész családnak vagy a kollégáknak az irodában.

Ez a kávéfőző tökéletes erre a feladatra – LCD kijelzővel rendelkezik, és akár 15 csészényi 
kávét vagy teát is lefőzhet vele egyszerre, így ideális kellék bármely háztartásban, irodában

FILTERES KÁVÉFŐZŐK

FILTERES KÁVÉFŐZŐK
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Filteres kávéfőző

SCE 5000BK
Praktikus, modern kávéfőző - nagy, hőszigetelt fogantyús üvegkancsóval, 
mely rendkívül biztonságos és könnyen kezelhető. 2,1 literes víztartályával 
akár 17 csészényi filteres kávét is lefőzhet egyszerre. Teafőző funkciója 
miatt a teázás szerelmeseinek is ideális lehet.

JELLEMZŐK
• Akár 900 W teljesítmény
• Üvegkancsó (2,1 l), praktikus, zárható fedéllel
• Aromaintenzitás szabályozása
• Eldobható papírszűrővel használható (4-es méretben)
• Tapadásmentes fűtőlap biztosítja az optimális hőmérsékletet
• A tartályon és a kancsón található vízszintjelzők mutatják 

az adagok számát
• Főkapcsoló jelzőfénnyel
• Csúszásmentes lábak és túlmelegedés elleni védelem

Filteres kávéfőző

SCE 3700BK

JELLEMZŐK
• Akár 700 W teljesítmény, 0,75 literes (6 csésze) víztartály és üvegkancsó
• Kivehető, mosható, szűrő vagy eldobható, 4-es méretű szűrőkkel 

üzemeltethető
• Tapadásmentes fűtőlap biztosítja az optimális hőmérsékletet
• Biztonsági szelep, mely megakadályozza a folyadék kiömlését, vízszint jelző
• Teafőző funkció, túlmelegedés elleni védelem

Ez a kompakt kávéfőző praktikus LCD kijelzővel 
rendelkezik, és kannánkként akár 6 csésze kávé 
is lefőzhető vele - így ideális kellék a családi 
konyhákba.

Filteres kávéfőző

SCE 3050SS
Elegáns kávéfőző, praktikus zárható fedelű és hőszigetelt fogantyús üvegkancsóval. 
A biztonsági szelep azonnal leállítja a csepegtetést a kancsó eltávolításakor. A kancsó 
űrtartalma 1,25 liter, így egyszerre akár 10-12 csésze kávét is lefőzhet. Teafőző funkciója 
miatt a teázás szerelmeseinek is ideális lehet.

JELLEMZŐK
• Akár 1000 W teljesítmény
• Üvegkancsó (1,25 l), praktikus, zárható fedéllel
• Kivehető, mosható szűrő
• Tapadásmentes fűtőlap biztosítja az optimális hőmérsékletet
• A tartályon és a kancsón található vízszintjelzők mutatják az adagok számát
• Főkapcsoló jelzőfénnyel
• Csúszásmentes lábak és túlmelegedés elleni védelem

KÁVÉKÉSZÍTÉS
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Filteres kávéfőző

SCE 2100BK
SCE 2100BK SCE 2101RD

JELLEMZŐK
• Extra kompakt méret, kis helyen is elfér
• 2 dupla falú üvegcsésze
• Ideális egyszerre 2 csésze kávé főzésére
• 0,3 literes víztartály vízszintjelzővel
• Könnyen tisztítható, kivehető és mosható 

szűrővel
• Teafőző opció
• Főkapcsoló jelzőfénnyel
• Csúszásmentes lábak 

és túlmelegedés elleni védelem
• Akár 500 W teljesítmény

Nem kell lemondania a kávéfőzésről 
azért, mert kis méretű konyhája van. 
Az SCE 2100BK és az SCE 2101RD filteres 
kávéfőzők extra kompakt méretüknek 
köszönhetően szűk helyeken is elférnek. 

Készítse el kedvenc italát a doboz kibontását 
követően szinte azonnal. A készülék csomagjában 
talál két dupla falú üvegcsészét is, melyek 
kiválóan hőszigeteltek és sokáig megőrzik kávéja 
vagy teája ideális hőmérsékletét.

FILTERES KÁVÉFŐZŐK
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FRISS ÍZ 
ÉS ÉLMÉNY

MIÉRT VÁLASSZA  
A SENCOR 
KÁVÉDARÁLÓIT?
• Nagy teljesítményű, csendes 

készülékek

• Többféle méretben kapható 
modellek

• Akár 17 különböző darálási 
beállítás

• Minőségi acél őrlőfejek

• Ergonomikus kivitel, 
bolygóműves hajtóművel

• Könnyen kezelhető és tisztítható

• Praktikus biztonsági funkciók

KÁVÉDARÁLÓK
Közismert, hogy a kávé aromája a szemek darálását 
követően hamar elillan, ezért semmi sem tudja felülmúlni 
a frissen őrölt kávét. A kávédaráló nem luxuscikk, hanem 
elengedhetetlen kellék minden kávéimádó számára.

A legjobb SENCOR elektromos kávédarálók mind acél őrlőfejekkel 
rendelkeznek, biztosítva a gyors és pontos darálást. Akár 
17 különböző darálási fokozat közül is választhat, a finomtól 
a durváig, hogy kávéja mindig megfelelő legyen. Sőt, azt is 
megadhatja, hogy hány csészényi kávét kíván megdarálni, 
a feladat elvégeztét követően pedig a készülék automatikusan leáll. 
Az innovatív kivitelnek és a bolygóműves hajtóműnek 
köszönhetően a SENCOR kávédarálók működés közben is csak 
kismértékben zajosak. Az áttetsző tartályban akár 350 g kávészem 
is elfér, sőt, bizonyos kávédarálók diófélékkel, gyógynövényekkel 
és a mákkal is megbirkóznak. A háttér-világított nyomógomb 
könnyű kezelést, a csúszásmentes lábak pedig stabilitást nyújtanak 
a darálás során.

KÁVÉKÉSZÍTÉS
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Elektromos kávédaráló

SCG 6050SS

JELLEMZŐK
• Akár 150 W teljesítmény, 15 darálási fokozat
• Kúp alakú acélfej, mely gyors és precíz darálást 

biztosít, túlmelegedés nélkül
• 2-10 csészényi kávé automatikus darálását 

teszi lehetővé
• Tartályok, 350 g kávészem és 150 g őrölt kávé 

tárolására

A kávédarálás ideális módja - a kávészemek két 
csiszolófej között kerülnek megdarálásra, melynek 
mértéke szabályozható. 

A módszer másik előnye, hogy a pengés darálókkal 
ellentétben a kávészemek nincsenek túlságosan felhevítve, 
így több aromát és értékes olajokat őriznek meg. 
Ez a modell speciális, kúp alakú acélfejjel rendelkezik, 
amely gyors, precíz darálást biztosít a kávé túlmelegedése 
nélkül. 15 darálási fokozatával mindig tökéletes kávét 
készíthet, legyen szó eszpresszóról, filteres, vagy egyéb 
módon főzött kávéról.

KÁVÉDARÁLÓK
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Kávédaráló

SCG 3550SS

A tartálya legfeljebb 60 gramm kávészem feldolgozására képes, így 
egyszerre akár 12 csészényi kávénak örülhetnek családjával vagy 
barátaival. Állítsa be a darált kávé finomságának mértékét 
és a csészék mennyiségét az igényeinek megfelelően, a készülék 
pedig a speciális titánpengéjének köszönhetően egyenletesen 
megdarált kávét fog biztosítani Önnek. A készülék magvak, 
gyógynövények és fűszerek darálására is használható, így hasznos 
segéd lehet a konyhában.

JELLEMZŐK
• Kávé, magvak, gyógynövények és fűszerek egyaránt darálhatók vele
• A darálási finomság és a mennyiség (csészék száma) szabályozható
• Tartály 60 g kávészem tárolására (12 csésze kávé)
• A speciális titánpengének köszönhetően egyenletes darálás
• Csúszásmentes talpak a könnyű és stabil daráláshoz

JELLEMZŐK
• Akár 110 W teljesítmény
• 17 darálási fokozat
• Forgógombbal szabályozható darálás (2-12 csésze között)
• Tartályok: 180 g kávébab és 100 g őrölt kávé tárolására
• Kúpos acél őrlőfej a gyors és pontos daráláshoz

Stílusos, fekete és ezüst színű SENCOR modell lapos acél 
őrlőfejjel és 17 darálási fokozattal, mely legfeljebb 180 grammnyi 
kávészemet képes tárolni. Forgógombjával 2-12 csésze között 
automatikusan szabályozható a ledarálni kívánt kávé mennyisége. 

Kávédaráló

SCG 5050BK

SCG 3550BK SCG 3550SS

KÁVÉKÉSZÍTÉS
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Kávédaráló

SCG 2052WH

Kávédaráló

SCG 1050WH

JELLEMZŐK
• Akár 150 W teljesítmény
• Kapacitás legfeljebb 60 g kávébab (12 csésze)
• Nagyméretű kapcsológomb a kényelmes használathoz
• Biztonsági mechanizmus akadályozza meg a kávédaráló 

működtetését, ha nincs rajta fedél
• Csúszásmentes lábak a könnyű és stabil daráláshoz
• Vezetéktároló a készülék aljában

JELLEMZŐK
• Akár 150 W teljesítmény
• Nagyméretű kapcsológomb a kényelmes használathoz
• Biztonsági mechanizmus akadályozza meg a kávédaráló működtetését, 

ha nincs rajta fedél
• Csúszásmentes lábak a könnyű és stabil daráláshoz
• Vezetéktároló a készülék aljában

Kávédaráló

SCG 3050SS
Kávédaráló, mely legfeljebb 50 gramm kávébab darálására képes egyszerre 
és ez a mennyiség akár 10 csészényi kávéra elegendő. Nem csak kávébabok, 
hanem magvak, fűszerek, diófélék és gyógynövények darálásához is ideális.

JELLEMZŐK
• Akár 150 W teljesítmény
• 50 g kávébab (10 csésze) kapacitású tartály
• Csúszásmentes lábak a könnyű és stabil daráláshoz
• Vezetéktároló a készülék aljában

SCG 2050RD SCG 2051BK SCG 2052WH

Kompakt kávédaráló, mely legfeljebb 60 gramm kávébab darálására képes 
egyszerre és ez a mennyiség akár 12 csészényi kávéra elegendő. A speciális, 
rozsdamentes acélpenge egyenletes darálást biztosít. Mák, 
fűszerek, dió és gyógynövények darálására is alkalmas.

Kávédaráló, akár 50 gramm kávészemnek elegendő tartállyal, így ideális 
10 csészényi kávéadag darálásához. A darálás mértéke a darálás ideje alapján 
szabályozható. Nem csak kávészemek, hanem magvak, fűszerek, diófélék 
és gyógynövények darálásához is ideális.

SCG 1050BK SCG 1050WH

KÁVÉDARÁLÓK
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TÖKÉLETESEN  
SELYMES TEJHAB

MIÉRT VÁLASSZA  
A SENCOR 
TEJHABOSÍTÓIT? 
• Többféle automatikus üzemmód

• Minőségi konstrukció 
tapadásmentes anyagok 
felhasználásával

• Praktikus tartozékok modern, 
érintésmentes, mágneses 
illesztési rendszerrel

• Könnyen kezelhető, túlmelegedés 
elleni biztonsági funkciókkal

• Beépített termosztát a pontos 
hőmeghatározáshoz

• Stílusos kialakítás

Szereti a lágy cappuccinot és a sima tejeskávét, vagy szívesen 
készítene magának egy erős macchiatot? Ha a válasza 
bármelyikre igen, akkor a SENCOR tejhabosító és -melegítő 
készülékei nélkülözhetetlenek lesznek az Ön számára. Hideg 
és meleg tejet egyaránt habosíthat a három automatikus 
üzemmód és fényjelzés segítségével, vagy használhatja 
a tejmelegítés funkciót tejhabosítás nélkül. Ezt két, könnyen 
cserélhető tartozékkal teheti meg, melyek kontaktmentes, 
mágneses úton illeszthetők a helyükre a kanna belsejében.

A SENCOR tejhabosító és -melegítő készülékei ideálisak a legtöbb olasz 
stílusú kávé elkészítéséhez. Sőt, a beépített termosztát garantálja, hogy 
a végső hőmérséklet mindig pontosan a tejhabnak ideális 68 °C lesz. 
Ez egyben megakadályozza a tej túlforralását is. A tapadásmentes 
borítás könnyebb tisztíthatóságot biztosít.

TEJHABOSÍTÓK

KÁVÉKÉSZÍTÉS 
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TEJHABOSÍTÓK

Tejhabosító

SMF 4000BK
Kiváló tejhabosító latté, cappuccino, 
frappé és más, tejhabot vagy forró 
tejet igénylő italok elkészítéséhez. 

Három automatikus üzemmód közül 
választhatja ki az ízlésének leginkább 
megfelelő sebességfokozatot. A készülék 
kezelése könnyű és biztonságos, a végső 
hőmérséklet (68 °C) termosztát által 
szabályozott.

JELLEMZŐK
• Akár 650 W teljesítmény
• Csúszásgátló felületű fogantyú
• Hatékonyabb elkészítést biztosító, szabadalmaztatott 

indukciós technológia
• Maximális tej szint jelölések a belső oldalon (150/300 ml)
• Hőszigetelt külső borítás
• Automatikus készenléti módra váltás
• Túlmelegedés elleni védelem

TRITÁN FEDÉL 
STRAPABÍRÓ ANYAG, BPA-MENTES, 

PRAKTIKUS KIÖNTŐ CSŐR

SZABADALMAZTATOTT 
INDUKCIÓS TECHNOLÓGIA

HABOSÍTÓ- ÉS KEVERŐFEJ

4 AZ 1-BEN HOT (FORRÓ), 
COOL (HIDEG), FOAM (HABOSÍTÁS), 

BABY (CSECSEMŐKNEK)

33



RECEPT

Tejhabosító

SMF 2020WH
Ha játékos természetű, akkor ezzel a tejhabosítóval 
élmény lesz a kávéfőzés. Három teljesen 
automatikus üzemmódjával könnyen kiválasztható 
a megfelelő sebességfokozat latté, cappuccino, 
frappé és más, forró tejes vagy tejhabos italok 
elkészítéséhez. Biztonságos készülék, a végső 
hőmérsékletet (68 °C) termosztát vezérli.

MÉZESKALÁCSOS KÁVÉ
Ezt az ízletes kávét elég egyszer kipróbálni ahhoz, hogy örök kedvenccé váljon. Könnyen, 
mindössze 20 perc alatt előkészíthető és 10 perc alatt lefőzhető. A SENCOR-nál garantáljuk, hogy 
mindenki imádni fogja!

JELLEMZŐK
• Akár 450 W teljesítmény
• Csúszásgátló bevonatú fogantyú
• Fűtőtalp rejtett fűtőspirállal
• Maximális tej szint jelölések a belső oldalon 

(100/200 ml).
• Hőszigetelt külső borítás
• Automatikus készenléti módra váltás
• Túlmelegedés elleni védelem

Hozzávalók: 
1/2 csésze cukorszirup, 1/4 teáskanál sütőpor, 1/4 csésze barna cukor, 
1 teáskanál őrölt gyömbér, 3/4 teáskanál őrölt fahéj, 6 csésze friss, 
forró, SENCOR eszpresszó kávéfőzővel készült kávé, 1 1/2 csésze 
édesített tejszínhab

Elkészítés: 
1. A szirupot, a barna cukrot, a sütőport, a gyömbért és a fahéjat 
egy kis tálban összekeverjük, amíg a keverék egyenletes állagú 
nem lesz. Fedjük le és pihentessük hűtőben legalább 10 percig.

2. Öntsünk körülbelül 1/4 csésze 
kávét mindegyik csészébe, aztán 
keverjünk egy evőkanálnyi 
fűszerkeveréket mindegyikbe, 
amíg fel nem oldódik. Töltsük 
a csészéket majdnem színültig 
kávéval. Ízlés szerint keverjük 
el, majd díszítsük tejszínhabbal 
és néhány szem szegfűszeggel.

KÁVÉKÉSZÍTÉS 
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Gyors, hatékony, praktikus és automatikus - ezek az elektromos vízforralók 
főbb előnyei. A vízforralók már több, mint egy évszázada könnyítik meg az 
életünket. Az elektromos vízforralók népszerűsége az 1950-es évek végén, 
a teljesen automatikus modellek bevezetésével robbanásszerűen megugrott.

Napjaink korszerű vízforralói sokkal többet nyújtanak, mint az egyetlen 
gombnyomással történő vízforralás. A forráspontnál alacsonyabb 
hőmérsékletet is beállíthat, melyet bizonyos vízforralók még tartani 
is képesek. Speciális, kifejezetten teafőzéshez tervezett vízforralók 
is elérhetők. A SENCOR az elektromos vízforralók széles választékát 
biztosítja – a nagyméretű, 2,5 literes, komplex funkciókkal (színes jelzőfény, 
szabályozható hőfok, öntisztító funkció) rendelkező modellektől egészen 
a kisebb, 1 literes, egygombos készülékekig. A SENCOR összes vízforralója 
olyan kiváló minőségű, biztonságos anyagok felhasználásával készül, mint 
például BPA mentes műanyag, hőálló boroszilikát üveg, kiváló minőségű 
rozsdamentes acél (SUS 304), vagy a német SCHOTT üveg.

VÍZFORRALÓK
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MIÉRT VÁLASSZA  
A SENCOR 
VÍZFORRALÓIT? 
• Nagy teljesítményű, 

energiatakarékos készülékek

• Rozsdamentes acélból 
készült felhajtható fedél 
szabadalmaztatott kivitelben

• Szabályozható hőfok és innovatív 
hőfokfenntartó funkció

• Modern kivitelezésű, érintős 
vezérlőpanel

• Könnyen kezelhető, háromszoros 
biztonsági rendszer

• Könnyen tisztítható, kivehető 
részek

ELEKTROMOS 
VÍZFORRALÓK
Népszerű készülék, amely egyetlen konyhából sem 
hiányozhat. Segítségével gyorsan, praktikusan, és bármiféle 
macera nélkül melegíthet vizet. A SENCOR okos vízforralói 
azonban ennél sokkal többre képesek. Beállíthatja a víz 
hőfokát, így nem csak a különböző teafélék, hanem 
a csecsemők számára melegített tej elkészítése is egyszerű 
feladat. Bizonyos modellek akár két órán át is képesek 
megtartani az Ön által beállított hőmérsékletet, így 
nyugodtan intézheti egyéb ügyeit.

A hőmérséklet 40° C és 100° C között szabályozható, melynek 
elérését hangjelzés kíséri. A kivehető és mosható szűrő felfogja 
a szennyeződéseket és a vízkövet. A tea szerelmesei értékelni fogják 
a teakeverékek és a gyógynövények számára kialakított, kivehető 
kosárral ellátott készülékeket. A háromszoros biztonsági rendszernek 
köszönhetően a vízforraló automatikusan kikapcsol a fűtőtalpról 
történő levételkor, valamint a forráspont elérésekor; emellett 
megakadályozza a túlmelegedést víz nélküli működtetéskor. 

Elegáns kivitelű és komponensű készülékek közül válogathat. 
A SENCOR kínálatában üveg, fém, műanyag és porcelán vízforralók 
is megtalálhatók. Természetesen számos modell több színben is 
elérhető.

FORRÓ VÍZ  
KÖNNYEN ÉS GYORSAN
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Duplafalú vízforraló

SWK 0590BK
A négy különböző hőmérsékleti beállításnak 
40-80-90-100 °C – köszönhetően ez 
a vízforraló tökéletes segítségnek bizonyul 
kedvenc itala elkészítésekor. 

A mozgalmas reggeleken nem kell a vízforraló 
mellett állnia és arra várnia, hogy felforrjon 
a víz, mivel akár 120 percig is képes fenntartani 
a kiválasztott hőmérsékletet. De a higiénia 
és a biztonság is egyaránt fontos szempont. 
A vízforraló szennyeződés- és vízkőszűrővel 
ellátott, fűtőtalpa rozsdamentes acélból 
készült, a speciális kialakítású kiöntő csőr pedig 
megakadályozza a folyadék kicsöppenését vagy 
kiömlését. A háromszoros biztonsági rendszer véd 
a túlmelegedés ellen, valamint automatikusan 
kikapcsolja a készüléket, ha a vízforralót leveszi a 
fűtőtalpról vagy ha a folyadék elérte a forráspontot.

JELLEMZŐK
• 1,5 l űrtartalom, 2200 W teljesítmény
• Elektronikusan szabályozható 

hőmérséklet (40-80-90-100 °C)
• A kiválasztott hőmérséklet tartása 

120 percig
• Szennyeződés- és vízkőszűrő
• Rozsdamentes acél fűtőtalp, rejtett 

fűtőspirállal
• Speciálisan kialakított kiöntő csőr, 

amely megakadályozza a folyadék 
kicsöppenését vagy kiömlését

• Biztonsági fedélzár a maximális 
biztonság érdekében

• Háromszoros biztonsági rendszer
• A fényjelzéseknek köszönhetően 

hallássérült felhasználók számára is 
ideális

• 360°-os STRIX középcsatlakozó
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Duplafalú vízforraló

SWK 1591WH

Ezzel a duplafalú, szabályozható 
hőmérsékletű elektromos vízforralóval 
bármikor elkészítheti a tökéletes 
italt. A vízforraló nyolc különböző 
vízhőmérséklet-beállítással 
(40-50- 60-70-80-90-100 °C) 
rendelkezik, így az Ön által kiválasztott 
hőmérsékletre melegíti a vizet. 
A kívánt hőfok elérését hangjelzés 
jelzi, a melegentartó funkció pedig 
gondoskodik a beállított hőmérséklet 
fenntartásáról.

A duplafalú technológia 
vákuumszigetelésének köszönhetően 
a készülék megtartja a hőt – így a víz 
hosszabb ideig meleg marad, de a külső 
borítás nem melegszik fel. A vízforraló 
belseje, fedele, kiöntő csőre és szűrője 
SUS304 rozsdamentes acélból készült, 
a készülék kialakítása pedig biztosítja, hogy 
a BPA mentes műanyag alkatrészek egyike 
sem érintkezik a vízzel. Nyitott fedéllel 
a készülék felettébb egyszerűen tisztítható.

A 1,5 literes űrtartalom elegendő ahhoz, 
hogy az egész családnak készítsen egy-egy 
csésze forró italt.

JELLEMZŐK
• Duplafalú technológia hideg érintésű borítással
• Szabályozható vízhőmérséklet 

(40-50-60-70- 80-90-100 °C)
• Akár 2150 W teljesítmény
• A beállított hőmérséklet elérésekor hangjelzés, 

melegentartó funkció
• Kiváló minőségű SUS304 rozsdamentes acél
• 360 fokos STRIX középcsatlakozó

DUPLAFALÚ

SWK 1592BK SWK 1591WH
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Vízforraló hőmérséklet-szabályozóval

SWK 7706GD

Minden forró ital tökéletes elkészítéséhez pontos 
vízhőmérsékletet szükséges, ami könnyedén biztosítható ezzel 
a hőmérséklet-szabályozós vízforralóval. A kívánt vízhőmérséklet 
(60-70-80-90-100 °C) könnyedén beállítható a vezérlőpanelen. 
A nagy, 1,7 literes űrtartalomnak és a jelentős, 2 150 W-os 
teljesítménynek köszönhetően az egész családnak elegendő víz 
forralható egyszerre, akár egy zsúfoltabb reggelen is.

Az okos kivitelt praktikus jellemzők teszik vonzóbbá: a melegentartó 
funkcióval megőrzi a kívánt hőmérsékletet, a szennyeződés és vízkőszűrő 
könnyen kivehető és elmosható, a zavartalan használatról pedig 
a 360 fokos STRIX középcsatlakozó gondoskodik.

JELLEMZŐK
• 1,7 literes űrtartalom, akár 2 150 W teljesítmény
• Szabályozható vízhőmérséklet (60-70-80-90-100 °C)
• Melegentartó funkció
• Kivehető és mosható szennyeződés- és vízkőszűrő
• Bekapcsolásjelző lámpa és vízszintjelző
• Kiváló minőségű SUS304 rozsdamentes acél
• Háromszoros biztonsági rendszer

SWK 7706GD SWK 7707CH SWK 7708BK

JELLEMZŐK
• 1,7 literes kapacitás, akár 2 200 W teljesítmény
• Speciális fedél a könnyű betöltés érdekében
• Két gomb az egyszerű vezérléshez (be/ki, hőmérséklet szint)
• 30 percig tartja a kívánt hőmérsékletet
• Öt hőmérsékleti beállítás (50-70-80-90-100 °C)
• A beállított hőmérséklet elérésekor hangjelzés

Vízforraló hőmérséklet-szabályozóval

SWK 1795SS
Elegáns kivitelű elektromos vízforraló, mellyel – 2 200 W-os 
teljesítményének köszönhetően – maximális energiatakarékossággal, 
rekordidő alatt készíthet forró italokat. Nagy 1,7 literes űrtartalmával az 
egész család vagy több vendég számára is elegendő vizet melegíthet. 

A készülékkel a víz 100, 90, 80, 70 vagy akár 50 °C-ra is egyszerűen 
melegíthető: egyetlen gombnyomással, ideális bármilyen meleg ital 
készítéséhez. A melegítés végeztével a készülék a vizet 30 percig a kívánt 
hőmérsékleten tartja. Ráadásul minden egyes hőmérséklet szinthez tartozik 
egy LED szín, így a szoba másik végéből is könnyen megállapíthatja a víz 
hőfokát. A maximális biztonság elengedhetetlen, ezért a vízforraló megbízható 
háromszoros biztonsági rendszerrel lett felszerelve. A készülék védelmet nyújt 
a túlmelegedés ellen, valamint automatikusan kikapcsol a fűtőtalpról történő 
leemeléskor és a melegítés befejezésekor.
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JELLEMZŐK
• 1,5 literes űrtartalom, akár 1500 W 

teljesítmény
• Egyszerű, kétgombos kivitel
• Elektronikus hőmérséklet-szabályozás 70-

100°C közötti hőmérséklet szintekkel
• Be- és kikapcsoláskor hangjelzés
• Vezetéktároló a talpban, kétoldali vízszint jelző
• Kivehető, rozsdamentes acél teakosár 

teafüvekhez és gyógynövényekhez
• Elegáns, rozsdamentes acél kivitel
• Kiváló minőségű, hőálló boroszilikát üveg

Vízforraló hőmérséklet-szabályozóval

SWK 1590SS
Stílusos kivitelű vízforraló, rozsdamentes acél 
és minőségi üveg komponensekkel, valamint 
70 és 100 °C között szabályozható hőmérséklettel. 

Mivel a beállított hőmérsékletet akár 120 percig is 
képes fenntartani, tökéletes forró italok készítéséhez 
és főzéshez is. Víz nélküli üzemeltetés esetén 
a túlmelegedés elleni védelem gondoskodik 
a biztonságról, a fűtőlapról szóló levételkor, vagy ha 
a víz elérte a forráspontot, egy készülék kikapcsol – 
ezért a hallássérültek számára is biztonságos.

ROZSDAMENTES ACÉL 
TEAFŰ KOSÁR
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Vízforraló hőmérséklet-szabályozóval

SWK 1080SS
Kisméretű, strapabíró vízforraló, minőségi boroszilikát üveg 
és rozsdamentes acél komponensekkel.

Praktikus, kivehető rozsdamentes acél teakosárral láttuk el, 
így ideális teafőzéshez, vagy egyéb gyógy- és fűszernövények 
főzésére, emellett könnyen tisztítható. A készülék háromszoros 
biztonsági rendszerrel felszerelt, a hallássérült felhasználók számára 
fényjelzéssel, illetve biztonsági zárral ellátott fedéllel rendelkezik.

JELLEMZŐK
• Akár 2200 W teljesítmény
• 1,0 l maximális kapacitás
• Elektronikusan szabályozható hőmérséklet (60-70-80-90-100°C)
• Három üzemmódban működtethető
• 360 fokos STRIX középcsatlakozó, háromszoros biztonsági rendszer
• Kiváló minőségű, hőálló boroszilikát üveg
• A rozsdamentes fűtőtalpba integrált LED kijelző, ami az aktuális 

hőmérsékletért jelzi a könnyű kezel
• Kétoldali vízszintjelző
• Biztonsági fedélzár

Vízforraló hőmérséklet-szabályozóval

SWK 2193OR

Lenyűgöző, 2 literes kapacitású elektromos vízforraló, mellyel 
egyszerre akár nyolc csészényi vizet is melegíthet; így ideális 
nagycsaládosok és vendégvárók számára is. 

A jól látható vízszintjelzőnek köszönhetően mindig pontosan 
a kívánt mennyiségű vizet melegítheti fel, ami gyors és gazdaságos 
működtetést tesz lehetővé. Kilenc színben választható, ezért bármelyik 
konyhában jól mutat. Öt hőmérséklet szint közül választhat 
(50, 70, 80, 90, 100 °C), így kávéjának vagy teájának mindig a legjobb 
ízt nyújtó hőmérsékletet választhatja, ami természetesen bármikor 
módosítható. A melegítés végeztét a vízforraló szín- és hangjelzéssel 
jelzi, és akár 30 percig képes megtartani a kívánt hőmérsékletet.

JELLEMZŐK
• 2,0 literes űrtartalom, akár 2 200 W teljesítmény
• 30 percig tartja a hőmérsékletet
• Szabályozható vízhőmérséklet 50-70-80-90-100 °C
• A beállított hőmérséklet elérésekor hang- és fényjelzés
• Kétoldali vízszintjelző és eltérő színekkel jelzett 

hőmérséklet beállítások
• Háromszoros biztonsági rendszer

SWK 2190WH SWK 2191GR SWK 2192BL
SWK 2193OR SWK 2194RD SWK 2195VT
SWK 2196YL SWK 21978GG SWK 2198RS
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JELLEMZŐK
• Akár 2200 W teljesítmény
• 1,7 l űrtartalom
• A víz hőmérséklete a hőmérőn kerül 

kijelzésre
• Minőségi SUS 304 rozsdamentes acél
• Kettős biztonsági rendszer
• Biztonsági fedélzár
• Szennyeződés- és vízkőszűrő

Rozsdamentes acél vízforraló

SWK 1799SS
Tartós, minőségi, rozsdamentes acél 
vízforraló, ami garantáltan hosszan tartó, 
kiváló szolgálatot fog nyújtani önnek. 
Remekül használható bármilyen tea főzésére 
a beépített hőmérőknek, ami a készülék 
oldalán jelzi az aktuális vízhőmérsékletet.

A kettős biztonsági rendszernek kiváló családok 
számára ideális választás, hiszen védelmet nyújt 
a túlmelegedés ellen és kikapcsolja a készüléket, 
valamint a fedele biztonsági zárral felszereltet.
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Rozsdamentes acél vízforraló

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

Egyszerű, praktikus és stílusos – de ami még ennél is 
fontosabb,hogy két eltérő méretben és kilenc színben választható.

A rozsdamentes fűtőtalp alá rejtett fűtőspirál és az egyetlen gombnyomással 
nyitható fedél biztosítja a vízforraló egyszerű használatát és karbantartását. 
Az 1,2 literes változat tökéletes kisebb háztartások számára, az 1,7 literes 
készülék pedig ideális választás a családoknak. Mérettől függetlenül dönthet, 
hogy a többi SENCOR készülékhez illő, vagy azoktól teljesen eltérő, metál 
árnyalatok közül választ.

JELLEMZŐK
• 1,7 l maximális kapacitás akár 2 150 W teljesítmény
• Kilenc választható metál színárnyalat
• Bekapcsolt állapotot jelzőlámpa, biztonsági fedélzár
• Rozsdamentes acél talp rejtett fűtőspirállal
• Strapabíró rozsdamentes acél (SUS 304) és BPA mentes 

műanyag komponensek
• Vezetéktároló a talpban, kettős biztonsági rendszer 

(túlmelegedés, automatikus kikapcsolás)
• Kivehető és mosható szennyeződés- és vízkőszűrő
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Rozsdamentes acél vízforraló

SWK 7000WH

Időtlen, letisztult dizájnjával ez az elegáns 
vízforraló tökéletesen illeszkedik minden 
konyhai stílushoz. Az 1,7 literes kapacitása 
még nagyobb családok számára is elegendő 
meleg vizet biztosít egy mozgalmas reggelen.

A 2200 W-os teljesítménynek köszönhetően szinte 
pillanatok alatt felforralja a vizet. A prémium minőségű 
rozsdamentes acél SUS 304 rendkívül tartóssá 
és könnyen tisztíthatóvá teszi. A dupla biztonsági 
rendszer, a kivehető vízkőszűrő és a vízszintjelző 
pedig kényelmes használatot biztosít.

JELLEMZŐK
• 1,7 liter maximális kapacitás
• Akár 2 200 W teljesítmény
• Kivehető és mosható szennyeződés 

és vízkőszűrő
• Vízszint jelzés
• Prémium minőségű rozsdamentes acél 

SUS304
• Központi 360°-os STRIX csatlakozó
• Kettős biztonsági rendszer
• Bekapcsolásjelző lámpa

SWK 7700WH SWK 7701BK SWK 7702CO
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JELLEMZŐK
• 1,2 l maximális kapacitás
• Akár 2150 W teljesítmény
• 360 fokos STRIX 

középcsatlakozó
• Kettős biztonsági rendszer
• Háttér-világított kapcsológomb
• Biztonsági fedélzár

Rozsdamentes acél vízforraló

SWK 1757SS
Prémium minőségű, 1,7 literes rozsdamentes acél vízforraló, 
360 fokos STRIX középcsatlakozóval, ideális átlagos családi 
háztartások számára. Strapabíró, biztonságos és minőségi, átlátszó 
fedéllel ellátott.

JELLEMZŐK
• Akár 2150 W teljesítmény
• Prémium minőségű 

rozsdamentes acél
• 1,7 literes űrtartalom
• 360 fokos STRIX középcsatlakozó
• Vízszintjelzők
• Kettős biztonsági rendszer
• Háttér-világított kapcsológomb
• BPA mentes
• Prémium SUS 304 

rozsdamentes acél

Rozsdamentes acél vízforraló

SWK 2200SS
A vízforraló elegáns, rozsdamentes kivitele bármilyen 
konyhában jól mutat. 2150 W teljesítményével akár 
1,2 l vizet forral fel villámgyorsan teája vagy kávéja 
elkészítéséhez. A védelemről a fedélzárral és a háttér-
világított kapcsológombbal ellátott kettős biztonsági rendszer 
gondoskodik.
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Rozsdamentes acél vízforraló

SWK 1757SS

A rozsdamentes fűtőtalp alá rejtett fűtőspirál 
és az egyetlen gombnyomással nyitható fedél 
biztosítja a vízforraló egyszerű használatát és 
karbantartását. 

Az 1,2 literes változat tökéletes kisebb háztartások 
számára, az 1,7 literes készülék pedig ideális választás 
a családoknak. Mérettől függetlenül dönthet, hogy a többi 
SENCOR készülékhez illő, vagy azoktól teljesen eltérő, 
metál árnyalatok közül választ.

Rozsdamentes acél vízforraló

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

JELLEMZŐK
• 1,2 literes űrtartalom, akár 2150 W teljesítmény
• Kilenc választható metál színárnyalat
• Bekapcsolt állapotot jelző lámpa, biztonsági 

fedélzár
• Talpba rejtett fűtőspirál
• Rozsdamentes acél (SUS 304) és BPA mentes 

műanyag komponensek
• Vezetéktároló a talpban, kettős biztonsági 

rendszer (túlmelegedés, automatikus 
kikapcsolás) 

• Kivehető és mosható szűrő  

Rozsdamentes acél vízforraló

SWK 2200SS
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Üveg gyorsforraló

SWK 2300BK
Stílusos és strapabíró kivitelű elektromos gyorsforraló, 
mely nem csak mutatós, hanem minőségi anyagokból 
készült és rendkívül biztonságos is.

A könnyed és kényelmes használatot a mindkét oldalon 
megtalálható vízszintjelző és az ergonomikus kialakítású 
fogantyú biztosítja, a védelemről pedig a fedélzár és a kettős 
biztonsági rendszer gondoskodik. Karbantartása pofonegyszerű, 
a szennyeződés- és vízkőszűrők levehetők és külön moshatók.

Üveg gyorsforraló

SWK 2080BK
Egyszerű és praktikus. Nyugodtan gyönyörködhet abban, ahogyan felforr a víz 
a hőálló üvegkancsóban, míg a belső LED világítás praktikus és szép módja 
a gyorsforraló bekapcsolt állapotának jelzésére (amely hasznos a hallássérült 
felhasználók számára is). 2 literes űrtartalmával ez az elektromos vízforraló 
a nagycsaládos otthonok vagy a kisebb irodák számára is kiváló választás.

JELLEMZŐK
• 1,2 literes maximális kapacitás, vízszintjelző 

mindkét oldalon
• Ergonomikus fogantyú a könnyű használatért
• Akár 2200 W teljesítmény
• Kivehető és mosható szennyeződés- és vízkőszűrő
• Rozsdamentes acél talp rejtett fűtőspirállal
• Biztonsági fedélzár és kettős biztonsági rendszer

JELLEMZŐK
• 2,0 literes kapacitás, 

akár 2 200 W teljesítmény
• Szennyeződés- és vízkőszűrő
• Kétoldali vízszintjelző
• Vezetéktároló a talpban
• Belső LED világítás
• Hallássérültek számára is ideális 

(világító jelzőfény használatkor)
• Rozsdamentes acél talp rejtett 

fűtőspirállal
• Könnyen, gombnyomásra 

nyitható fedél
• Kettős biztonsági rendszer
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Üveg gyorsforraló

SWK 7300WH

Ez az elektromos gyorsforraló sosem 
megy ki a divatból, hiszen a fekete és 
a fehér szín az üveg kombinációjával 
egyaránt jól mutat bármilyen 
konyhában. A hőálló, mindkét oldalon 
vízszintjelzővel ellátott üveg kancsó 
űrtartalma maximum 1,7 liter, így 
az egész családnak elegendő vizet 
forralhat. De az átlátszó üvegtestnek 
és az akár 2200 W teljesítménynek 
köszönhetően igen gyorsan 
felforralhat mindössze egyetlen 
bögrényi vizet is.

A kettős biztonsági rendszer véd 
a túlmelegedés ellen, ha a készüléket víz 
nélkül próbálnák meg üzemeltetni, valamint 
biztosítja az automatikus kikapcsolást 
a forráspont elérésekor. A fedélzárral együtt 
mindez maximális biztonságot nyújt. 
Az ergonomikus kialakítású fogantyú, illetve 
a kivehető és külön mosható szennyeződés 
és vízkőszűrők segítségével bármikor 
nyugodtan elkészíthet egy csészével 
a kedvenc forró italából. A 360 fokos STRIX 
középcsatlakozó biztosítja, hogy a vízforraló 
mindig tökéletesen illeszkedjen a talpára. 
A tápkábellel sem kell bajlódnia, mivel 
az a fűtőtalpban tárolható.

SWK 7300WH SWK 7301BK

JELLEMZŐK
• 1,7 literes kapacitás, 2 200 W teljesítmény
• Hőálló üveg burkolat, kétoldali vízszintjelző
• Ergonomikus fogantyú, mosható szennyeződés- és vízkőszűrő
• Rozsdamentes acél talp rejtett fűtőspirállal
• Fedélzár és kettős biztonsági rendszer a maximális védelemért
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Műanyag vízforraló

SWK 2510WH
Vannak helyzetek, amikor a méret a lényeg. A SENCOR elektromos vízforraló maximális 
kapacitása 2,5 liter, ez pedig elegendő 10 nagy bögre teához – ideális nagycsaládos 
reggelikre vagy irodai használatra. A letisztult, egyszerű és praktikus kivitel része 
a BPA mentes műanyag test és a rozsdamentes acél fűtőtalp, rejtett fűtőspirállal.

JELLEMZŐK
• 2,5 l kapacitás, akár 1850 - 2200 W teljesítmény
• BPA mentes műanyag borítás, ergonomikus fogantyú
• Bekapcsolást jelző fény, biztonsági fedélzár
• Rozsdamentes acél talp, rejtett fűtőspirállal
• Vezetéktároló a talpban, kettős biztonsági rendszer 

(túlmelegedés, automatikus kikapcsolás)
• Kivehető és mosható szennyeződés- és vízkőszűrő

A modern, BPA-mentes műanyag nemcsak 
az elérhető ára és az élénk színváltozatok miatt 
népszerű, hanem mert kevesebb hőt vesz fel (és bocsájt 
ki), így fokozza az elektromos vízforralók teljesítményét. 
Mindezeken túl ez az anyag nagy űrtartalmú 
vízforralókhoz is ideális, amely nagycsaládosok 
és irodák számára is tökéletes választás.

SWK 2510WH SWK 2511BK

2.5 
l
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JELLEMZŐK
• 1,7 literes maximális kapacitás
• Akár 2 200 W teljesítmény
• Vízhőmérő és vízszintjelző
• Kivehető és mosható szennyeződés 

és vízkőszűrő
• 360 fokos STRIX középcsatlakozó
• Kettős biztonsági rendszer
• Bekapcsolást jelzőfény
• BPA mentes műanyag

Műanyag vízforraló

SWK 1798BK

A SENCOR azoknak ajánlja ezt az egyszerű és praktikus, 
szemkápráztató színekben elérhető elektromos vízforralót, 
akik szeretik élénk színekben látni a világot.

Az 1,8 literes űrtartalommal és a 2000 W teljesítménnyel ezek a vízforralók 
ideálisak az átlagos családi háztartások és a kisebb irodák számára. Minden 
alap jellemzővel rendelkeznek, mint például a kivehető és mosható szűrők, 
vagy talpba rejtett fűtőspirál. A vízforraló fogantyújának felső részébe 
integrált fedélnyitó gomb az egy kézzel történő használatot is lehetővé teszi.

JELLEMZŐK
• 1,8 literes kapacitás, akár 2000 W teljesítmény
• BPA mentes műanyag borítás, ergonomikus fogantyú
• Bekapcsolást jelző fény, biztonsági fedélzár
• Rozsdamentes acél talp, rejtett fűtőspirállal
• Vezetéktároló a talpban, háromszoros 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

Praktikus, 1,7 liter űrtartalmú vízforraló, mely elegendően nagy 
az egész család számára, amikor reggelente vízforralásra kerül 
a sor. A vízszintjelzőnek és a 360°-os STRIX középcsatlakozónak 
köszönhetően igazán könnyen kezelhető, tisztítása pedig a kivehető 
és mosható szennyeződés- és vízkőszűrők miatt egyszerű. 
A vízforraló BPA mentes műanyagból készült és kettős biztonsági 
rendszerrel ellátott, így Ön biztonságban tudhatja családja.

 system.
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Műanyag vízforraló

SWK 1704RD

Ha nagy teljesítményű, az egész családnak megfelelő 
kapacitású elektromos vízforralót szeretne, ne keressen 
tovább. A BPA mentes borítású készülék három 
színben (fehér, fekete, piros) választható, így bármilyen 
beltérben jól mutat, emellett rendkívül kényelmesen 
és biztonságosan kezelhető. Gőzcsőmentes, illetve 
a kivehető szennyeződés és vízkőszűrők is biztosítják 
az egyszerű tisztítást, a háromszoros biztonsági 
rendszer pedig Önt és családját egyaránt óvja 
a használat során.  

JELLEMZŐK
• 1,7 literes űrtartalom, akár 2200 W teljesítmény
• 360 fokos STRIX középcsatlakozó, háromszoros 

biztonsági rendszer
• Könnyen tisztítható, gőzcsőmentes
• Levehető szennyeződés- és vízkőszűrő
• BPA mentes borítás

SWK 1700WH SWK 1701BK SWK 1704RD

Műanyag vízforraló

SWK 1748WH
SWK 1748WH SWK 1749BK

Ez a BPA mentes műanyagból készült, 1.7 l 
űrtartalmú, 360 fokos STRIX középcsatlakozóval 
rendelkező vízforraló ideális kettő- vagy 
többgyermekes családok számára is. Háromszoros 
biztonsági rendszer, kivehető szennyeződés 
és vízkőszűrő és az automatikusan nyíló fedél 
biztosítja az egyszerű kezelést.

JELLEMZŐK
• Akár 2200 W teljesítmény
• 1,7 literes maximális kapacitás
• 360 fokos STRIX középcsatlakozó, 

háromszoros biztonsági rendszer
• Könnyen tisztítható, gőzcsőmentes
• Kivehető szennyeződés- és vízkőszűrő
• Bekapcsolást jelzőfény
• Automatikusan nyíló fedél
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Egyszerű és praktikus elektromos vízforraló, 
számos üde színárnyalatban, ideális átlagos 
családok vagy kisebb irodák számára. Főbb 
jellemzői az 1,5 literes maximális kapacitás, 
a 2000 W teljesítmény, a kétoldali vízszintjelző 
és a vízforraló tetején található, a biztonságos 
kezelésért felelős fedélnyitó gomb.

Műanyag vízforraló

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

JELLEMZŐK
• 1,5 literes űrtartalom, akár 2000 W teljesítmény
• BPA mentes, műanyag, ergonomikus fül
• Bekapcsolást jelző fény, biztonsági fedélzár
• Rozsdamentes acél talp, rejtett fűtőspirállal
• Vezetéktároló a talpban
• Háromszoros biztonsági rendszer (túlmelegedés elleni 

védelem, automatikus kikapcsolás a forráspont elérésekor
• és a fűtőtalpról történő levételkor)
• Kivehető és mosható szennyeződés- és vízkőszűrő
• Vízszintjelző mindkét oldalon
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FŐZÉS
Egy edény is lehet rendkívül sokoldalú. Nem hiszi? 
Akkor próbálja ki a SENCOR edényeit, melyek teljesen 
multifunkcionálisak. Egyaránt képesek rendkívül lassan, 
akár egészen 12 órán át főzni a tökéletes erőlevest, 
vagy villámgyorsan, percek alatt sok-sok remek sült 
krumplit kisütni. Sok szempontból még az ázsiai 
mesterszakácsokat is felülmúlják rizsfőzésben, 
és szintén képesek magas nyomáson sütni, párolni vagy 
főzni. Fedeleiket felnyitva lenyűgöző fogásokat talál 
bennük, így érdemes megszavaznia nekik a bizalmat: 
figyelje meg, hogyan emelik új szintre a főzőtudományát 
egy pillanat alatt.
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FŐZZÖN 
EGYSZERŰEN 

ÉS EGÉSZSÉGESEN

MIÉRT VÁLASSZA  
A SENCOR 
ELEKTROMOS 
KUKTÁIT?
• Rendkívül hosszú élettartam 

és energiatakarékos működés

• Innovatív, minőségi alapanyagok

• Teljesen automata működés

• Többfunkciós, módosítható 
programok és üzemmódok

• Nagy űrtartalom

• Könnyen kezelhető és 
mosogatógépben mosható

• Rengeteg tartozék

Omlós, szaftos hús, ami szinte elolvad az ember szájában, 
tele ízekkel - csak egy elektromos kukta képes erre. 
A SENCOR legújabb elektromos kuktái viszont ezen kívül még 
sok másra is képesek. Valóban multifunkciósak, és akárcsak 
egy gáztűzhely, sütésre és pirításra is alkalmasak, az étel 
azonban 50 százalékkal gyorsabban és sokkal kevesebb 
energia felhasználásával készül el. Ne tévessze meg a mérete, 
a SENCOR kuktáival még a nagycsaládosok is jóllakhatnak. 
Ez nem meglepő, hiszen a belső edénybe akár hét embernek 
elegendő adag is elfér.

Az előre beállított programokkal főzhet, süthet, párolhat, tésztát vagy 
rostélyost is készíthet - mindössze gőzzel és nyomással, illetve 
minimális mennyiségű víz vagy olaj igénybevételével. A készülék 
a hőmérsékletet és a főzési időt is beállítja Önnek, ami további 
információkkal együtt tisztán és egyértelműen látható a LED 
kijelzőn. Nem kell egész nap a kukta felett állnia, ugyanis az egyedül 
elvégez mindent. Az indításkésleltető funkcióval beállíthatja a főzés 
időtartamát, így akár frissen sült torta is fogadhatja a munkából 
hazatérve. A lassú főzés szerelmesei is elégedettek lesznek a SENCOR 
multifunkciós elektromos kuktákkal, hiszen erre is képesek.

ELEKTROMOS KUKTÁK
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Elektromos kukta

SPR 4000BK
Strapabíró és kompakt, idő- és energiatakarékos 
kukta, mellyel egészségesebb fogásokat készíthet 
feleannyi idő alatt. 15 előre beállított programjával 
rengeteg fogás könnyen elkészíthető vele. Nagyon 
könnyen kezelhető és tisztítható.

JELLEMZŐK
• Akár 900 W teljesítmény
• 4,8 literes kapacitás, tapadásmentes felület
• 15 előre beállítható program
• 30-160 °C között szabályozható hőmérséklet
• Többszörös védelemmel rendelkező 

biztonsági rendszer zárószelepekkel 
(9 mechanikus és 2 elektromos védelmi 
funkció)

• Mosogatógépben mosható
• Mellékelt tartozékok – 4,8 literes edény, 

rizsszedő kanál, mérőpohár, gőzölő

NAGY KIJELZŐ 4,8 L ŰRTARTALMÚ, 
TAPADÁSMENTES EDÉNY

MÁGNESES AUTOMATIKUS 
SZELEP

TARTOZÉKOK 

7 NYOMÁSSZINT

15 FŐZŐPROGRAM

GŐZÖLŐ BETÉT, 
RIZS FEDŐ, 

RIZSSZEDŐ KANÁL 
ÉS MÉRŐPOHÁR
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Elektromos kukta

SPR 3900SS
Ezzel az elektromos kuktával egészségesebb fogásokat főzhet az egész 
családnak. Energiatakarékos és kevesebb, mint feleannyi idő alatt készül 
el vele az étel. 10 előre beállított, módosítható programja igény szerint 
variálható, ezáltal bármilyen fogás elkészítéséhez ideális.

JELLEMZŐK
• Akár 1100 W teljesítmény
• 5.5 literes kapacitás, tapadásmentes felület
• 10 előre beállítható program
• Melegentartó (60-80 °C) funkció
• 15 okos biztonsági modul, maximális biztonság minden helyzetben
• Mosogatógépben mosható
• Mellékelt tartozékok - rizs fedő, rizsszedő kanál, mérőpohár

JELLEMZŐK
• Akár 1000 W teljesítmény
• 5,5 literes kapacitás, tapadásmentes felület
• 15 előre beállított főzőprogram
• Melegentartó funkció (30-170 °C) - akár 8 órán át
• Többszörös biztonsági rendszer minden helyzetre
• Mosogatógépben mosható

Elektromos kukta

SPR 3600WH
Egyszerű, időtálló kivitelű elektromos kukta, melynek 5.5 literes 
űrtartalmával a megszokottnál kevesebb, mint feleannyi idő alatt főzhet 
az egész családnak. Ideális zöldségekhez is, ugyanis nem igényli 
az alapanyagok előzetes beáztatását, valamint a keményebb húsokból 
is ízletes fogásokat képes varázsolni. A kuktát számtalan praktikus 
tartozék egészíti ki, mint például a kivehető belső edény külön fedéllel, 
fogantyú, kanál, szedőkanál és még sok más.

TARTOZÉKOK 

TARTOZÉKOK 

5,5 LITERES 
TAPADÁSMENTES 

EDÉNY

5,5 LITERES 
TAPADÁSMENTES EDÉNY

MAGAS NYOMÁS 
80 kPa

NEDVES KÉZZEL IS 
MŰKÖDTETHETŐ

NEDVES KÉZZEL IS 
MŰKÖDTETHETŐ
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TARTOZÉKOK 

61

ELEKTROMOS KUKTÁK

61



MIÉRT VÁLASSZA  
A SENCOR 
LASSÚ FŐZŐ 
KÉSZÜLÉKEIT?
• Nagy teljesítmény, teljesen 

automata működés

• Minőségi, tapadás- és PFOA 
mentes borítás, ideális 
hővezetéssel

• Tökéletes az egészséges 
főzéshez

• Könnyen kezelhető digitális 
vezérlés

• Előre beállított funkciók, többek 
között joghurt készítéshez

• Praktikus kivitel és nagy kapacitás

MAXIMÁLIS  
ÍZ MINIMÁLIS 

MUNKÁVAL

Ízletes, ám minimális munkát igénylő ételek – ez a napjainkban 
hódító lassan főzés, a mai modern trend, amellyel megőrizhetők 
az alapvető vitaminok, ásványi anyagok és az ételek 
természetes szaftjai. A SENCOR lassan főző készülékei is ezt 
a trendet követik, hiszen segítségükkel szükségtelen zsírok 
és ízesítők hozzáadása nélkül készíthet egészséges ételeket. 
6 literes főzőedényeikben akár hét személynek is elegendő 
adagot főzhet.

Önnek mindössze fel kell szelnie a hozzávalókat, belehelyeznie 
azokat az edénybe és kiválasztania az egyik beállítást a digitális 
vezérlőpanelen. A készülék például 14 órán át is képes húst sütni 
a teljesen tökéletes raguhoz, de 8 óra is elég a kiváló szaft 
készítéséhez. Ezen felül, a SENCOR lassan főző készülékei 
multifunkciósak, így könnyebb fogásokat is gőzölhet vagy süthet, 
valamint az öt sütési elő beállítással elsőrangú rántott hús és sült 
krumpli készítésére is használhatja. De ha még ez sem lenne elég, 
akkor hadd említsük meg a házi joghurt készítésének lehetőségét is. 
A lassan főző készülékkel az éjszaka folyamán is készíthet ételeket, 
vagy amikor a munkahelyén van, sőt akár akkor is, ha elutazik. 
Mégis garantáltan csodás, frissen sült fogás illata fogadja majd otthon.

LASSÚ FŐZŐ 
KÉSZÜLÉKEK
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Lassú főző készülék

SPR 7200SS
A főzés sosem volt ilyen könnyű! Lassan 
főző készülék, mely nyolc automatikus 
programmal és állítható időzítővel 
gondoskodik a vacsorájáról, amíg Ön 
mással van elfoglalva, legyen szó 
munkáról vagy szórakozásról! 
Az edény űrtartalma 6 liter, így akár 
az egész családra is főzhet egyszerre. 
A digitális LCD vezérlőpanel a lehető 
legkényelmesebb főzési élményt nyújtja, 
és nedves kézzel is használható. 
Ha elkészült a főzéssel, a melegentartó 
funkció automatikusan a megfelelő 
hőmérsékleten tartja a kész fogást.

A felhasznált anyagok minősége verhetetlen: 
az edény fala 2,5 mm vastag alumínium, 
tapadásmentes felülettel. Az edényben 
az étel könnyedén tárolható hűtőben, valamint 
mosogatógépben is mosható. A gőzölő betét 
hosszú élettartamát prémium minőségű, 
korrózióálló rozsdamentes acél garantálja.

JELLEMZŐK
• 6,0 literes űrtartalom, az egész családnak 

elegendő mennyiség
• Tapadásmentes felületű edény, mely 

hűtőben tárolható és mosogatógépben 
mosható

• 8 automatikus program a maximális 
kényelemért

• Állítható főzési idő és hőmérséklet
• A melegentartó funkció automatikusan 

fenntartja az ideális hőmérsékletet.
• Minőségi anyagok (rozsdamentes acél és 

alumíniumötvözet) felhasználásával készült

TARTOZÉKOK 
VÉDŐKESZTYŰ 
„SOUS-VIDE“ ROSTÉLY 
GŐZÖLŐ BETÉT 
EDZETT ÜVEGFEDŐ FOGANTYÚVAL 
SZILIKON SÜTŐFORMA

63

LASSÚ FŐZŐ KÉSZÜLÉKEK



Lassú főző készülék

SPR 6100BK
Élelmiszer tárolására alkalmas 
rozsdamentes acélból készült 
lassan főző készülék, mely 
ideális az egészséges ételek 
és bármilyen más fogás 
elkészítéséhez az egész család 
számára.

A megspórolt időn és költségeken túl 
3 beállítható alap főzőmóddal, 
22 lassú főzőmóddal, valamint 
állítható hőmérsékletű és időtartamú 
sütési funkcióval is rendelkezik.

JELLEMZŐK
• Akár 1200 W teljesítmény
• 5,5 literes űrtartalom, tapadásmentes felület
• Teljesen automatikus üzemelés
• Állítható hőmérsékletű sütési funkció
• 120-220°C és 0:05-6:00 óra
• Melegentartó (60-80 °C) funkció
• Mosogatógépben mosható
• Tartozékok – gőzölő betét, konyhai védőkesztyű

TARTOZÉKOK 

SÜTŐ MÓDDIGITÁLIS KIJELZŐ

KÖNNYEN KEZELHETŐ 
VEZÉRLŐPANEL
DIGITÁLIS IDŐ 
ÉS HŐMÉRSÉKLETKIJELZÉS
BEKAPCSOLÁST 
ÉS A MELEGENTARTÓ FUNKCIÓ, 
AKTIVITÁSÁT JELZŐ, FÉNYEK 
ÉS VEZÉRLŐGOMB

TŰZHELY MÓD

LASSAN FŐZŐ MÓD

KONYHAI VÉDŐKESZTYŰ 
GŐZÖLŐ BETÉT 
EDZETT ÜVEGBŐL KÉSZÜLT 
FEDŐ FOGANTYÚVAL
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RECEPT

JELLEMZŐK
• 6,0 literes kapacitás, akár 1350 W teljesítmény
•  5 előbeállítás az olajban sütéshez, mely megőrzi az ízeket és karamellizálja az alapanyagokat 

(Alacsony hőmérsékletű sütés 100 °C, Lassú sütés 120 °C, Közepes sütés 150 °C, Resztelés 170 °C, Hirtelen sütés 180 °C)
• 4 elő beállítás főzéshez (Nagyon lassú főzés 6-14 óra, Lassú főzés 2 8 óra, Gőzben főzés 5-120 perc, 

Joghurt készítés 6-12 óra)
• 3 mm vastag alumínium fal
• Digitális LED kijelző a praktikus főzéshez

Lassú főző készülék

SPR 5500SS
A lassú főzés az ételkészítés új, modern, 
egészséges módja. Megőrzi az ételek ízét, 
szaftját és vitaminjait, nem igényel olajat, 
valamint időt és energiát spórol meg.

Tökéletes, strapabíró, korrózióálló multifunkciós edény, 
mely könnyen kezelhető és 6 literes űrtartalmának 
köszönhetően akár az egész családnak főzhet benne. 
Gőzölhet főzhet, süthet, kiváló ragut vagy akár joghurtot 
is készíthet. A fedő dupla rögzítése biztosítja az étel 
ízének és illatának megőrzését és segít fenntartani 
az egyenletes hőmérsékletet a főzőedényben.

A Set & Forget időkapcsolóval megadhatja a főzés 
hőmérsékletét és idejét, ami rendkívül megkönnyíti a 
főzés folyamatát. Az automatikus melegentartó funkció 
a főzés befejezte után is az ideális hőmérsékleten tartja 
az ételt. A tapadásmentes technológia a PFOA mentes 
borítással könnyű használatot biztosít, segítségével 
megakadályozható az ételek odaégése, valamint 
jelentősen megkönnyíti a karbantartást is.

HOZZÁVALÓK 8 FŐRE
1,5 kg (3 font) friss sertéslapocka 
alaposan előkészítve
3 evőkanál barbecue fűszerkeverék
1/2 csésze ketchup
1/2 csésze almaecet
1/4 csésze barna cukor
2 teáskanál Worcestershire szósz
1 teáskanál őrölt mustár

Helyezzük a húst a készülék főzőedényébe. A barbecue 
fűszerkeveréket, a ketchupot, az ecetet, a barna cukrot, 
a Worcestershire szószt és az őrölt mustárt keverjük el, 
amíg egyenletes lesz. Kenjük be a húst a keverékkel. 
Helyezzük rá a fedőt és süssük 8 órán át Lassú sütés 
üzemmódban vagy 4 órán át Hirtelen sütés üzemmódban. 
Vegyük ki a megsült húst és két villa használatával aprítsuk 
fel. Tegyük vissza a húst a főzőedénybe és keverjük össze 
szósszal, így tálalásig melegen marad. Tálaljuk szendvics 
zsemlén salátával és ízlés szerint a maradék szósszal.

ROSTONSÜLT SERTÉSHÚS
Lassan főző készülékben elkészítve ideális hétköznapi vacsora. 
Tálalja szendvics zsemlén, nyárias salátakörettel.

SPR 5500SS SPR 5508BK
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A 11 különböző funkciónak köszönhetően bármilyen rizs, akár sushi 
rizs is elkészíthető ezekben a speciális főzőkészülékekben. Mindössze 
ki kell választania a digitális vezérlőpanelen a kívánt funkciót! Nem 
kell a készülék felett állnia, mivel működése teljesen automatikus. Ha 
elkészült, a készülék kikapcsol és akár 6 órán át melegen tartja a rizst, 
ha Ön éppen házon kívül tartózkodik. Az 1,8 literes űrtartalom miatt 
akár 1,5 kilogramm rizst is főzhet egyszerre, ami igazán tisztességes 
mennyiség. Nem kell félnie a víz elpárolgásától, mivel a túlmelegedés 
ellen védő funkción túl a készülékek speciális védelemmel vannak 
ellátva az ilyen helyzetekre is. Ezen felül egyedi gőzkieresztő szelep 
gondoskodik arról, hogy az edény főzés közben ne szivárogjon.

Ha ez nem győzte volna meg a SENCOR rizsfőzőiről, akkor örömmel 
tudatjuk, hogy ez még nem minden. Speciális funkcióval akár zabkását 
is készíthet benne, pont olyan sűrűn, ahogyan szeretné. Kiváló 
hüvelyesek főzéséhez is, amíg kellően lágyak nem lesznek. A lassú 
főzés funkcióval pedig sűrű húsleveseket és szószokat készíthet 
benne, vagy más ételeket melegíthet fel újra. Ugye most már egyetért 
a sokoldalúságukban?

MIÉRT VÁLASSZA  
A SENCOR 
RIZSFŐZŐIT?
• Nagy teljesítményű, 

energiatakarékos készülékek

• Minőségi anyagok felhasználásával 
készült a legjobb eredmény 
érdekében

• Az automatikus működés időt 
takarít meg

• Számos állítható üzemmód és 
program rizshez és más ételekhez

• Könnyen kezelhető, digitális kijelző

• Praktikus funkciók és biztonság

• Könnyen tisztítható, időtálló kivitel

TÖKÉLETES RIZS, 
KÖNNYEN 

ÉS EGYSZERŰEN

Nem könnyű megfelelő minőségű rizst főzni. Néha pergőset szeretnénk, máskor egy recepthez 
tapadósabb állagú kell... De nem kell az ázsiai konyha szakértőjének lennie, hogy megszeresse 
a SENCOR rizsfőzőit.

RIZSFŐZŐ KÉSZÜLÉKEK
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JELLEMZŐK
• 1,5 l űrtartalom (1300 g rizs), akár 700 W 

teljesítmény
• Egyenletes hőeloszlási technológia a 

tökéletes eredményért
• Rozsdamentes acél borítás, alumínium 

főzőedény tapadásmentes felülettel
• Tartozékok: gőzölőkosár, speciális rizses 

kanál, szedőkanál, mérőpohár
• Bármilyen típusú, akár sushi rizs gőzben 

főzéséhez
• Teljesen automatikus működés, 

melegentartó funkció (akár 6 órán át)
• 11 speciális főzőprogram, 24 órás időzítő, 

háromszoros biztonsági rendszer 
(túlmelegedés ellen, víz elpárolgásakor, 
automatikus kikapcsolás)

• Gőzszelepes fedő

Rizsfőző

SRM 3150SS
Több, mint egy egyszerű rizsfőző! 11 speciális 
főzőprogrammal, digitális kijelzővel és 24 órás 
időzítővel szereltük fel ezt a rendkívüli 
készüléket. Persze ez nem jelenti azt, hogy 
ne lenne képes tökéletesen párolt rizst főzni.

Az összes kulcsfontosságú funkcióval és jellemzővel 
rendelkezik: egyenletes hőeloszlási technológia, 
speciális alumínium edény minőségi tapadásmentes 
felülettel, automatikus működtetés és a főzőprogram 
végeztével aktiválódó melegentartó funkció, 
amely az elkészült rizst akár 6 órán át az optimális 
hőmérsékleten tartja.

TARTOZÉKOK 

DIGITÁLIS VEZÉRLŐPANELEGYENLETES HŐELOSZLÁS

SPECIÁLIS RIZSSZEDŐ SPATULA 
MÉRŐPOHÁR A RIZS ÉS A VÍZ 
ADAGOLÁSÁHOZ 
MERŐKANÁL 
GŐZÖLŐKOSÁR 
BELSŐ, TAPADÁSMENTES 
FELÜLETŰ EDÉNY

67

RIZSFŐZŐK



Rizsfőző

SRM 0650SS
Finom, tökéletes állagú rizs? Csak nyomja meg a RICE (rizs) gombot és az SRM 0650SS 
rizsfőző minden másról gondoskodik! Ez a multifunkciós rizsfőző számos egyéb dologra is 
képes: Az OATMEAL (zabkása) üzemmóddal minden reggel csodálatos zabkását készíthet 
reggelire; a GRAINS (hüvelyesek) gombbal hüvelyes zöldségeket főzhet – miközben az étel 
megőrzi a tápanyagtartalmát és az ízét – a húsok és a mártások elkészítését a SLOW (lassú 
főzés) program biztosítja, az egészséges konyha kedvelői pedig értékelni fogják a STEAM 
(gőzben főzés) funkciót, amellyel zsiradék 
hozzáadása nélkül készíthetik el az ételt.

Az edény tapadásmentes borítású és garantálja 
az egyenletes hőeloszlást, a digitális kijelző 
jelzéseivel és fényeivel pedig minden aktuális 
és elkövetkező művelet követhető. A főzés 
végeztével a melegentartó funkció akár 12 órán át 
megőrzi az étel ideális hőmérsékletét.

TARTOZÉKOK

JELLEMZŐK
• Öt automatikus főzőprogram (rizs, zabkása, lassú főzés, 

hüvelyes, gőzben főzés)
• Indításkésleltető és automatikus melegentartó funkció
• 1,5 mm vastag fal, egyenletes hőeloszlás
• Könnyen tisztítható (kivehető belső edény tapadásmentes 

felülettel)
• Rozsdamentes acél külső borítás, csúszásmentes lábak
• Háromszoros biztonsági rendszer

2 GŐZÖLŐEDÉNY 
RIZS MÉRŐPOHÁR 
RIZSSZEDŐ KANÁL
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JELLEMZŐK
• 1,8 literes kapacitás (1500 g rizs), akár 700 W teljesítmény
• Egyenletes hőeloszlási technológia a tökéletes eredményért
• Rozsdamentes acél borítás, alumínium főzőedény tapadásmentes felülettel
• Tartozékok: gőzölőkosár, rizsszedő kanál, rizsszedő spatula, mérőpohár
• Bármilyen rizs gőzben főzéséhez (sushi rizshez is)
• Teljesen automatikus működés, melegentartó funkció (akár 6 órán át)
• Háromszoros biztonsági rendszer (túlmelegedés ellen, víz elpárolgásakor, 

automatikus kikapcsolás)
• Könnyen tisztítható
• Üvegfedő gőzkieresztő szeleppel

JELLEMZŐK
• 2,8 literes kapacitás (2300 g rizs), akár 1000 W teljesítmény
• Egyenletes hőeloszlási technológia a tökéletes eredményért
• Rozsdamentes acél borítás, alumínium főzőedény tapadásmentes 

felülettel
• Tartozékok: rizsszedő kanalak, mérőpohár
• Bármilyen rizs gőzben főzéséhez (sushi rizshez is)
• Teljesen automatikus működés, melegentartó funkció (akár 6 órán át)
• Háromszoros biztonsági rendszer (túlmelegedés ellen, víz 

elpárolgásakor, automatikus kikapcsolás)
• Könnyen tisztítható
• Üvegfedő gőzkieresztő szeleppel

Rizsfőző

SRM 2800SS
Ezt a rozsdamentes acél borítású SENCOR rizsfőzőt 
kifejezetten Önnek szántuk. 2,8 literes űrtartalmának 
köszönhetően teljesen automatikusan, gond nélkül 
egyszerre akár 2,3 kg rizst főzhet meg, ami bőven elég egy 
nagyobb családnak vagy egy sushi parti társaságának.

Az egyszerű üvegfedő rendkívül praktikus, mivel bármikor ránézhet 
a főzőkészülék tartalmára, valamint a minőségi, tapadásmentes 
borítású alumínium edénnyel együtt könnyen, seperc alatt tisztítható.

Rizsfőző

SRM 1890SS
Az 1,8 literes űrtartalomnak köszönhetően könnyedén 
elkészíthet akár 1,5 kg bármilyen típusú rizst (sushi rizst is). 
A teljesen automatikus rizsgőzölést a speciális gőzkieresztő 
szelep garantálja, ami meggátolja, hogy kifusson az étel. A fedő 
felhajtható és kerek üvegablakán keresztül a gőzölés vagy a főzés 
menete végig figyelemmel kísérhető és ellenőrzés alatt tartható.

Az automatikus kikapcsolás funkció melegentartó üzemmódra váltja a 
készüléket, így a rizs elkészültével még 6 órán át a megfelelő hőmérsékleten 
tartja azt. A praktikus gőzölőkosár ideális zöldségek vagy ázsiai tésztaételek 
egészséges gőzöléséhez – melyeket akár a rizzsel együtt is elkészíthet, 
további energiát takarítva meg.

EGYENLETES HŐELOSZLÁS
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Rizsfőző

SRM 1000SS
Ez a SENCOR rizsfőző modell szintén a gőzben főzés elvén működik, és ideális az átlagos 
háztartások számára. 1 literes űrtartalmú, így akár 800 g rizst főzhet egyszerre (sushi rizst 
is), a folyamat pedig teljesen automatikus.

Egyszerű, praktikus üvegfedőn keresztül 
folyamatosan nyomon követheti a főzés 
menetét. A minőségi, tapadásmentes borítású 
főzőedény és a rozsdamentes acél külső 
felület egyaránt könnyen tisztíthatók.

Rizsfőző

SRM 1550SS
Ez a gőzben főzés elvén működő SENCOR rizsfőző modell ideális a 
közepes méretű családok számára. 1,5 literes űrtartalmának köszönhetően 
akár 1300 g rizs megfőzésére is alkalmas, beleértve a sushi rizst is.

Ennél egyszerűbben nem lehet tökéletes rizst készíteni, főleg, ha a készülék 
működése is teljesen automatikus. Más modellekhez hasonlóan üvegfedővel 
rendelkezik, így mindig nyomon követheti a főzés menetét. A minőségi, 
tapadásmentes borítású alumínium edény és a rozsdamentes acél külső felület 
egyaránt könnyen tisztítható.

JELLEMZŐK
• 1,5 literes maximális kapacitás (1300 g rizs), akár 500 W teljesítmény
• Speciális gőzben főzéses elv
• Rozsdamentes acél borítás, alumínium főzőedény tapadásmentes 

felülettel
• Tartozékok: rizsszedő kanalak, mérőpohár
• Bármilyen rizs gőzben főzéséhez (sushi rizshez is)
• Teljesen automatikus működés, melegentartó funkció (akár 6 órán át)
• Automatikus kikapcsolás, csúszásmentes lábak
• Könnyen tisztítható
• Üvegfedő gőzkieresztő szeleppel

JELLEMZŐK
• 1,0 literes kapacitás (800 g rizs), 

akár 400 W teljesítmény
• Speciális, gőzben főzéses elv
• Rozsdamentes acél külső felület, 

alumínium főzőedény 
tapadásmentes borítással

• Tartozékok: rizsszedő lapátok, 
mérőpohár

• Bármilyen rizs gőzben főzéséhez (sushi rizs is)
• Teljesen automatikus működés, 

melegentartó funkció (akár 6 órán át)
• Automatikus kikapcsolás, csúszásmentes lábak
• Könnyen tisztítható
• Üvegfedő gőzkieresztő szeleppel

SRM 1000SS SRM 1001BK
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Rizsfőző

SRM 0600WH
Nem számít, hogy melyik rizstípust kedveli, ez a rizsfőző 
tökéletes köretet készít - hiszen az SRM 0600WH készülék 
elsődleges funkciója a rizsfőzés. Ez a 0,6 liter űrtartalmú edény 
a gőzben főzés erejével 450 g rizs elkészítésére képes.

A készülék biztonságos használatát gőzkieresztő szeleppel ellátott 
üvegfedő és csúszásmentes lábak biztosítják. A rizsfőzőhöz egy 
praktikus, speciális rizsszedő kanál és egy mérőpohár is tartozik.

JELLEMZŐK
• A gőzben főzés elvét alkalmazó 

speciális főzőedény
• 0,6 literes kapacitás 450 g rizs 

elkészítéséhez
• Teljesen automatikus működés 

minden típusú rizs elkészítésekor, 
beleértve a sushi rizst is

• Üvegfedő gőzkieresztő szeleppel
• Praktikus fogantyúk

SRM 0600WH SRM 0601BK

TARTOZÉKOK
SPECIÁLIS RIZSSZEDŐ SPATULA 
MÉRŐPOHÁR A RIZS ÉS A VÍZ 
ADAGOLÁSÁHOZ
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KÖNNYED 
ÉS ROPOGÓS, 
FORRÓLEVEGŐS 

SÜTÉSSEL

MIÉRT VÁLASSZA  
A SENCOR  
FORRÓLEVEGŐS 
FRIZŐZEIT?
• Nagy teljesítmény és gyors 

működés

• Innovatív megoldások 
az egészséges étrendhez

• Speciális nano kerámia bevonatú 
szűrő a nem kívánt szagok ellen

• Számos választható program 
és funkció

• Érintés vezérelt, könnyen 
kezelhető LED kijelző

• Nagy űrtartalmú, praktikus, 
minden konyhába illő kivitel

FORRÓLEVEGŐS 
FRITŐZÖK 
Kedveli a rántott ételeket? Szereti a sült krumplit, a rántott 
szeletet, a csirkeszárnyat vagy a fánkot? Élvezze őket minden 
nap! A SENCOR forrólevegős fritőzeivel felesleges zsírok 
nélkül főzhet, így ezek előtt az egészséges finomságok előtt 
még a dietetikusok is kalapot emelnek.

A 12 előre beállított programnak és a számos tartozéknak 
köszönhetően egész csirkét, pizzát, steaket, hamburgert, tortát és még 
sok más ínyencséget is süthet a készülékekkel. Mindegyik program 
egyszerűen hozzáférhető a digitális kijelzőn, így nem kell keresgélnie, 
minden néhány gombnyomással elérhető. Ráadásul a 11 literes 
űrtartalmának köszönhetően mindig elég sült krumplit készíthet 
a családjának, és még a szomszédoknak is marad egy kevés.

De hogyan is működik? A fritőz belsejében egy speciális rendszer 
található, mely egyenletesen keringeti a forró levegőt, minden oldalról 
megsütve az ételt, külön zsír és olaj használata nélkül. Amennyiben 
szükséges, az étel sütés közben meg is keverhető. A hagyományos, 
olajban tocsogó fritőzökkel ellenben itt semmilyen szagtól nem kell 
tartania, hála a hatékony szűrőknek.
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FORRÓLEVEGŐS 
FRITŐZÖK 

JELLEMZŐK
• 2 × 4,0 liter, a teljes kapacitás 8,0 liter
• Akár 1700 W elérhető teljesítmény
• Beépített LED kijelző és érintés vezérelt gombok
• 3 percen belül használatra kész
• Olaj és füst szűrő 
• Akár 60 perces időzítő, hangjelzéssel
• Hőmérséklet-szabályozási tartomány 60–200 °C
• Lehetőség két különböző hőmérséklet egyidejű beállítására
• 8 előre beállított program
• Olajmentes sütőrendszer; nincs több égett olaj és kellemetlen szag
• Nagy sebességű légkeringtetési technológia
• Levehető tapadásmentes sütőkosár-alátét a könnyű tisztítás 

érdekében
• Érintésre hideg burkolatú
• Automatikus kikapcsolás

Forrólevegős fritőz

SFR 9500SS
Mondjon nemet az égett olajra 
és a sütés közbeni kellemetlen 
szagokra. A Vita Fryer olaj 
hozzáadása nélkül képes 
elkészíteni az ételeket, így 
ez a hagyományos módszer 
egészségesebb alternatívája. 
Nyolc előre beállított programja 
és 8 literes (2x4 l) teljes térfogata 
segít olyan ebédek és vacsorák 
elkészítésében, amelyeket családja 
imádni fog.

A kényelmes használatot az intuitív, 
érintés vezérelt LED kijelző biztosítja. 
Az akár 60 perces időzítő, minden 
esetben hangjelzéssel fogja 
figyelmeztetni amikor az étel elkészült. 

LED KIJELZŐ

HIDEG ÉRINTÉSŰ FELÜLET
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Forrólevegős fritőz

SFR 5510BK
Biztosan hallotta már, hogy az olajmentes sütés 
egészségesebb, mint a hagyományos sütés. 

Ez a forrólevegős sütő öt előre beállított programmal áll 
rendelkezésre fagyasztott sült krumplihoz, házi chipshez, 
alsó combhoz, sült csirkéhez és akár steakhez. A főzés még 
egyszerűbbé tétele érdekében beépítésre kerül egy 
hangjelzéssel is rendelkező akár 60 perces időzítő. 
A hőmérséklet tartomány 60 °C és 200 °C között állítható.

JELLEMZŐK
• 12,0 literes kapacitás
• Olajmentes sütőrendszer; nincs több égett olaj és kevesebb szag
• Speciális légáramlási rendszer
• Beépített LED kijelző és érintésvezérelt gombok
• 3 percen belül használatra kész
• 5 előre beállított főzési program: fagyasztott burgonya, házi chips, alsó comb, sült csirke, steak
• 4 gyors indítási funkció: előmelegítés, ismételt melegítés, melegen tartás, víztelenítés
• 60 perces időzítő hangjelzéssel
• Hőmérséklet tartomány: 60–200 °C
• Akár 1 500 W teljesítmény
• Számos tartozék a továbbfejlesztett multifunkcionalitás érdekében

Forrólevegős fritőz

SFR 5010BK
A forrólevegős fritőzbe épített nagy sebességű légkeringtetési technológia 
és a hét előre beállított program valóban ropogós eredményeket biztosít.

Olajmentes sütési rendszere egészségesebb, mint a hagyományos módszer, 
és elfelejtheti a hagyomány technikákkal járó kellemetlen szagokat. A hangjelzéssel 
ellátott 60 perces időzítőnek köszönhetően soha nem felejti el időben kivenni az ételt. 
A tisztítás egyszerű, a sütőkosár kivehető és tapadásmentes anyagból készült 
így elég egyszerűen csak áttörölnie.

JELLEMZŐK
• 5,0 literes maximális kapacitás 
• Akár 1500 W teljesítmény
• Beépített LED kijelző
• Érintés vezérelt érzékelők
• 3 percen belül használatra kész
• Olaj és füstszűrő
• 60 perces időzítő ébresztővel
• Hőmérséklet tartomány: 60-200 °C
• 7 előre beállított program
• Olajmentes sütőrendszer; nincs több égett olaj és kevesebb szag
• Nagy sebességű légkeringtetési technológia
• Levehető tapadásmentes sütőkosár-alátét a könnyű tisztítás 

érdekében
• Érintésre hideg felületű
• Automatikus kikapcsolás
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Multifunkciós forrólevegős fritőz

SFR 5400WH 
A forrólevegős fritőzben az ételek felesleges 
olaj felhasználása nélkül süthetők meg, így 
ideális egészséges alternatívát nyújtanak 
a rántott ételek szerelmeseinek.

Könnyen kezelhető és tisztítható, bekapcsolás után 
3 percen belül sütésre kész. Az egyedi, fokozott 
levegő keringető rendszer egyenletes sütést biztosít 
minden ételnek. A forrólevegős fritőzben készült 
ételek kívül mindig tökéletesen ropogósak, miközben 
belül puhák maradnak. 12 programbeállítás 
közül választhat: Hasábburgonya, Hal / tenger 
gyümölcsei, Hamburger, Pizza, Steak, Olvasztás, 
Házi burgonya, Csirke, Torta / Kalács, Sütemények

JELLEMZŐK
• 11 literes maximális kapacitás,
• Akár 1800 W teljesítmény
• 12 sütési program
• Dupla, rendkívül hatékony kivitelezésű fűtőelemek
• LED kijelző, érintőgombos vezérlőpanel
• Speciális levegő keringetéses és olajmentes 

sütőrendszer
• 60 – 200 °C közötti beállítható hőmérséklet
• Levehető, nano kerámia bevonatú szűrő
• 60 perces időzítő hangjelzéssel
• Tartozékok: olajsütő edény, keverő, pizzasütő lap, 

fogantyú, csirkesütő rács, grillrács

PRAKTIKUS FOGANTYÚ CSIRKESÜTŐ RÁCS ÉRINTŐGOMBOS 
VEZÉRLŐPANEL

TARTOZÉKOK 
SÜTŐEDÉNY + KEVERŐ,  
PIZZASÜTŐ LAP
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Tegye egészségesebbé az életét, és használjon olajmentes sütőrendszert!

A SENCOR SFR 5320WH forrólevegő-keringető technológiájának 
köszönhetően ízletes sült és egyéb ételeket készíthet egyetlen csepp zsiradék 
hozzáadása nélkül. A LED érintőgombos felületen kiválasztható hat előre
beállított program, időzítő és 60-200°C közötti hőmérsékleti szintek teszik 
egyszerűvé és intuitívvá a készülék vezérlését. A 3 literes sütőkosárban akár 
350 g étel is elkészíthető. A forrólevegős fritőzzel olyan ízletes ételek készíthetők, 
mint a ropogós sült krumpli, a házi burgonya vagy a rántott szelet; de zöldségek, 
húsok, tavaszi tekercs, halrudacskák és sütemények elkészítésére is alkalmas. 
Kompakt kialakításának köszönhetően minden otthonban könnyen elfér.

Ez a forrólevegős fritőz egészséges alternatívát kínál a hagyományos 
sütési módszerekkel szemben, a használatával nincs több odaégett 
olaj és kellemetlen szag.

A 6 előre beállított főzőprogramnak köszönhetően elősütött sült krumpli, házi 
készítésű sült krumpli, hamburger, csirkecomb, hal és muffi n is készíthető. 
Az 1300 W teljesítményének hála a forrólevegős fritőz mindössze 3 perc alatt 
készen áll a használatra. Az SFR 5030 használata az érintőgombos 
LED kijelzőjének és a 60 perces hangjelzéses időzítőjének köszönhetően intuitív 
és kényelmes. A hőmérséklet 60-200 °C között állítható.

JELLEMZŐK
• 3,0 literes térfogatú sütőkosár
• Olaj nélküli sütőrendszer
• Speciális levegő keringető rendszer
• Érintéses vezérléssel működő LED kijelző 6 automatikus programmal, időzítő 

és 60–200°C között szabályozható hőmérsékleti szintek
• Az akár 1400 W teljesítménynek köszönhetően 3 perc alatt felmelegszik, 

és 16 perc alatt elkészíti az ételeket
• Beépített légszűrő a kellemetlen szagok ellen
• Biztonsági zár a kosár véletlen kiemelésének megakadályozására
• Kivehető, tapadásmentes sütőkosár a könnyű tisztítás érdekében
• Hideg érintésű külső felület
• Automatikus kikapcsolás

JELLEMZŐK
• 3,5 literes térfogatú sütőkosár
• Akár 1300W teljesítmény, bekapcsolás után 3 perc alatt használatra kész
• LED kijelző és érintőgombos vezérlés
• 6 előre beállított főzési program
• 60–200°C között állítható hőmérsékleti tartomány
• Speciális levegő keringető rendszer, olaj- és füstszűrő
• 60 perces időzítő hangjelzéssel
• Biztonsági zár a kosár véletlen kiemelésének megakadályozására
• Kivehető, tapadásmentes sütőkosár a könnyű tisztítás érdekében
• Hideg érintésű külső felület
• Automatikus kikapcsolás

Forrólevegős fritőz

SFR 5320WH

Forrólevegős fritőz

SFR 5030BK

SFR 5320WH SRM 5321BK
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Ez a fritőz ideális kis családos otthonokba, 
könnyen kezelhető és tisztítható.

Forrólevegős fritőz

SFR 3220WH

JELLEMZŐK
• Akár 1500 W teljesítmény
• 2,6 literes térfogatú sütőkosár
• Olajmentes sütés
• 80–200 °C között állítható hőmérsékleti tartomány
• Szűrő a kellemetlen szagok ellen
• Gyors felfűtés, mindössze 3 perc alatt
• 30 perces időzítő hangjelzéssel
• Cool Touch Housing rendszer - a borítás hideg 

érintésű marad és nem melegszik át
• Biztonsági zár a véletlen kosárkiemelés 

megakadályozására
• Automatikus kikapcsolás

JELLEMZŐK
• 3.5 literes térfogatú sütőkosár
• Akár 1 300 W teljesítmény, bekapcsolás után 3 perc 

alatt használatra kész
• 90–200 °C közötti hőmérsékleti tartomány
• Speciális levegő keringető rendszer, olaj- és füstszűrő
• 60 perces időzítő hangjelzéssel
• Biztonsági zár a kosár véletlen kiemelésének 

megakadályozására
• Kivehető, tapadásmentes sütőkosár a könnyű 

tisztítás érdekében
• Hideg érintésű külső felület
• Automatikus kikapcsolás

Az SFR 3130BK olajmentes sütési rendszerével 
kevesebb szag szabadul fel, és segítségével 
sokkal egészségesebb ételek készíthetők. 

Az SFR 3130BK 1 300 W teljesítményének 
köszönhetően bekapcsolás után mindössze 3 perc alatt 
használatra kész. A biztonsági zár megakadályozza a 
kosár véletlen eltávolítását, a kivehető tapadásmentes 
sütőkosár pedig egyszerűen tisztítható.

Forrólevegős fritőz

SFR 3130BK
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Az olyan csúcs technológiás anyagok, mint a belső edény 
tapadásmentes borítása vagy a rozsdamentes acél külső felület és fedél 
egyszerű karbantartást és hosszan tartó élettartamot garantálnak. 
A fedő átlátszó nyílásán keresztül maximálisan nyomon követheti 
a sütés menetét és szükség szerint szabályozhatja a hőmérsékletet.

Az olajsütő használata egyben gazdaságos is. Ha serpenyőt használ, 
az olaj egy része kárba vész - kifolyik - a maradék pedig nem 
használható fel a későbbiekben. Ezzel szemben olajsütőink biztonsági 
fedője meggátolja az olaj kifolyását, az olajszűrők pedig biztosítják, hogy 
a sütőolaj később is felhasználható maradjon.

De az íz az igazán fontos! Garantáljuk, hogy az olajsütőinkben készített 
fogások mind ízletesek és ropogósak lesznek. A túlfőzés veszélye 
a beépített termosztáttal elkerülhető, mely szabályozza a sütés 
hőmérsékletét.

A veszélyes és rengeteg takarítással járó olajsütők ideje már a múlté. Napjaink újszerű modelljei 
biztonságosak, könnyen kezelhetők és energiatakarékosak. Sőt, ezekkel számos egyéb főzési 
lehetőség is lehetséges: pirítás, grillezés, sütés, sous vide, hirtelen sütés, vagy akár fondü készítése is. 
Azonban, ha mégis egy hagyományos készülék mellett dönt; a rövidebb főzési idővel, a megspórolt 
olajjal és a szagmentes működéssel mindig nagyszerű eredményeket érhet el.

OLAJSÜTŐK

MIÉRT VÁLASSZA  
A SENCOR 
OLAJSÜTŐIT?
• Számos ételkészítési technika

• Ízletes, ropogós fogások

• Biztonságos, könnyen kezelhető

• Energiatakarékos

• Átlátszó fedő és termosztát 
a biztos kezelésért

SZÁMOS 
FŐZŐTECHNIKA 
AZ ÍZLETES 

VÉGEREDMÉNYÉRT
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JELLEMZŐK
• 18 főzőprogram és melegentartó funkció
• Helytakarékos szögletes kivitel, nagyméretű LED kijelző
• Átlátszó fedő és egyenletes hőeloszlású, tapadásmentes felületű edény
• 40–240 °C között digitálisan szabályozható hőmérséklet
• Egyszerűen, mosogatógépben is tisztítható
• Akár 1 800 W teljesítmény

Multifunkciós olajsütő

SFR 9300BK
Tizennyolc főzési feladat megoldása egyetlen 
készülékkel? Igen, az SFR 9300BK multifunkciós 
sütővel ez lehetséges. Számos funkciójával és 
rengeteg tartozékával ez a készülék otthona képzett 
mesterszakácsává válhat. A főzési technológiák 
száma tényleg lenyűgöző: sous-vide, hirtelen sütés, 
pirítás, grillezés, sütés, főzés, kirántás, lassú főzés, 
gyors leves, olajban sütés, hot pot, gőzben főzés, 
rizsfőzés, valamint fondü, joghurt és pattogatott 
kukorica elkészítése. Sőt, mindegyik elő beállításhoz 
melegentartó funkciót is hozzárendelhet, vagy 
az időbeosztásának és igényeinek megfelelően 
egyedi beállítást is eszközölhet.

A 8 literes edényben az egész családnak elegendő ételt 
főzhet. Az alumínium komponensek gyors és egyenletes 
hőelosztást biztosítanak, ami elengedhetetlen a precíz 
főzéshez. A tapadásmentes felület megkönnyíti a tisztítást, az 
edény pedig mosogatógépben is mosható.

A speciális alakú átlátszó fedő egyenletes gőzkibocsátást 
biztosít a főzés során, és szintén mosható mosogatógépben. 
Az egyedi formája miatt a készülék az oldalára fektetve is 
működik, ami megkönnyíti a használatát. A hideg érintés 
technológia megakadályozza a fogantyú túlzott felhevülését.

18 az 1-ben

GŐZÖLŐ BETÉT,
SOUS-VIDE ROSTÉLY,

6 DB FONDÜ VILLA
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SOUS VIDE

HIRETELEN SÜTÖTT ÉTELEK 

GRILLEZÉSPIRITÁS

KRUMPLISÜTÉS

LASSÚ FŐZÉS

GYORS LEVES

LASSÚ FŐZÉSOLAJBAN SÜTÉS

GŐZBEN FŐZÉS

SÜTÉS

PATTOGATOTT KUKORICAJOGHURT KÉSZÍTÉSFONDÜ KÉSZÍTÉSRIZS FŐZÉS

MELEGEN TARTÁS

PRÓBÁLJA KI MIND! 
A multifunkciós olajsütővel a konyhai főzés a lehető 
legsokszínűbbé válik. Válassza ki az alábbi technikák bármelyikét 
és kápráztassa el családját és vendégeit feledhetetlen, ízletes 
fogásokkal.
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JELLEMZŐK
• 3,2 literes kapacitás / 1,4 kg krumpli süthető ki
• Fedő betekintő nyílással a sütés közbeni teljes felügyelethez
• 130 °C és 190 °C között szabályozható hőmérséklet
• Levehető, könnyen tisztítható rozsdamentes acélfedő
• Beépített fogantyú, könnyen nyitható
• Kényelmes, mechanikus vezérlőelemek
• Alumínium zsírszűrő
• Akár 2200 W teljesítmény

Olajsütő

SFR 8200SS
Az SFR 8200SS olajsütőt úgy terveztük, hogy Ön a lehető legropogósabb 
panírt és legjobb ízt élvezhesse. Nagy, 3,2 literes edényében akár 1,4 kg 
hasábburgonyát is kisüthet – tekintélyes mennyiség családja és barátai 
számára! A betekintő nyílásos fedőn keresztül nyomon követheti a sütés 
folyamatát, a hőmérséklet pedig azonnal szabályozható 130 °C és 190 °C 
között. A beépített fogantyú könnyen nyílik és hideg érintésű.

JELLEMZŐK
• 1,5 literes kapacitás / 600 g hasábburgonya
• Fedő betekintő nyílással a sütés közbeni teljes felügyelethez
• 130 °C és 190 °C között szabályozható hőmérséklet.
• Levehető, könnyen tisztítható elemek
• Hideg érintésű fogantyú
• Alumínium zsírszűrő
• Akár 900 W teljesítmény

Olajsütő

SFR 6200SS
A rozsdamentes acélból készült külső felület és az eltávolítható fedő alatt található 
1,5 literes belső edényben akár 600 g ropogós hasábburgonya is kisüthető. 
Az egyszerű sütést még egyszerűbb tisztítás követi: a belső edény tapadásmentes 
felületű, a fedő és a főzőkosár pedig egyaránt le- és kivehető a könnyebb tisztítás 
érdekében. A túlmelegedés ellen biztonsági kapcsoló véd, a hideg érintésű, integrált 
fogantyú pedig óvja keze épségét.

JELLEMZŐK
• 3,2 literes kapacitás / 1,4 kg krumpli süthető ki
• Fedő betekintő nyílással a sütés közbeni teljes felügyelethez
• 130 °C és 190 °C között szabályozható hőmérséklet és időzítő
• Könnyen tisztítható
• Alumínium zsírszűrő
• Okos vezetéktároló
• Akár 2200 W teljesítmény

Olajsütő

SFR 7200SS
Legyen teljes mértékben ura a sütésnek! A fedő betekintő nyílásának, 
illetve a készülék 130 °C és 190 °C között szabályozható hőmérsékletének 
köszönhetően tökéletes fogásokat készíthet. A rozsdamentes acél külső 
felület és fedő mögött egy 3,2 literes olajedény bújik meg, amely elegendő 
akár 1,4 kg hasábburgonya kisütéséhez. Használata könnyű, a belső 
edény tapadásmentes felületű és mosogatógépben mosható.
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Változtassa konyháját profi pékséggé. A SENCOR 
kenyérsütőivel minden nap élvezheti a friss és ropogós házi 
kenyeret!

Élvezze kedvenc kenyere aromáit és bízza a munka nehezét a SENCOR 
kenyérsütőre. A nagyméretű, háttér-világított LCD kijelzők és betekintő 
nyílások segítségével mindig nyomon követheti a folyamatot, a sütés idejét 
pedig a hozzávalók automatikus, vagy hangjelzéssel jelzett adagolása 
rövidíti meg.

Az eltérő programokkal és a három kenyérhéj-átsütési fokozattal mindig 
pontosan az Önnek és családjának megfelelő beállítást választhatja, 
és az álom máris megvalósul. A logisztikai feladatokat is 
megkönnyítettük: a tapadásmentes sütőedény mosogatógépben 
mosható, a 60 perc időtartamú melegentartó funkció pedig elegendő időt 
nyújt arra, hogy a kenyér felszolgálása előtt más teendőit elvégezhesse. 
Nyűgözze le szeretteit házi kenyérrel és egyenek egy jót közösen.

KENYÉRSÜTŐK
MIÉRT VÁLASSZA  
A SENCOR 
KENYÉRSÜTŐIT?
• Friss házi kenyér bármikor

• Kezdő és haladó 
konyhaművészek által egyaránt 
használható

• Az LCD kijelzővel és a betekintő 
nyílással mindig Öné az irányítás

• Igényeknek megfelelő kenyérhéj 
beállítások

• Könnyen tisztítható

EGY NAGYSZERŰ
NAP HÁZI 

KENYÉRREL KEZDŐDIK
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JELLEMZŐK
• 13 sütési program
• Automatikus hozzávaló adagolás
• Háttér-világított LCD kijelző és nagyméretű betekintő nyílás
• 900 g tésztamennyiség és három kenyérhéj-átsütési fokozat
• Akár 550 W teljesítmény

Kenyérsütő

SBR 2000SS
A kenyérsütés gyerekjáték! Élvezze 
a hatalmas vekni friss kenyeret, melynek 
elkészítése az SBR 2000SS kenyérsütővel 
igazán egyszerű. A készülék 13 sütési 
programjával minden kenyérsütéssel 
kapcsolatos álma valóra válhat. Az adagoló 
automatikusan adagolja a hozzávalókat, így 
időt spórolhat meg. A prémium, nagyméretű 
és háttér-világított LCD kijelzőn 
és a nagyméretű betekintő nyíláson keresztül 
mindig szemmel tarthatja, ami éppen történik.

A biztonságért a hideg érintésű külső borítás felel, 
a kenyeréről pedig a tapadásmentes, mosogatógépben 
mosható sütőedény és dagasztólapátok, valamint 
a 60 perces melegentartó funkció gondoskodik. 
A nagy mennyiségű tészta (akár 900 g) és a három 
választható kenyérhéj-átsütési fokozat (világos, 
félbarna, barna) biztosan elnyeri az összes családtag 
elismerését.

TARTOZÉKOK 
MÉRŐPOHÁR 
MÉRŐKANÁL ÉS ACÉLKAMPÓ 
A DAGASZTÓLAPÁT KIHÚZÁSÁHOZ
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JELLEMZŐK
• 12 sütési program
• Nagyméretű háttér-világított LCD kijelző és 

betekintő nyílás
• 900 g tészta mennyiség süthető, három 

kenyérhéj-átsütési fokozat
• Tapadásmentes, mosogatógépben mosható 

sütőedény és dagasztólapátok
• Melegentartó funkció 60 percig
• Hangjelzés hozzávalók adagolásakor
• Akár 550 W teljesítmény

JELLEMZŐK
• 12 sütési program
• Nagyméretű, háttér-világított LCD kijelző és 

betekintő nyílás
• 1250 g tészta mennyiség és három kenyérhéj-

átsütési fokozat
• Tapadásmentes, mosogatógépben mosható 

sütőedény és dagasztólapátok
• 60 perces melegentartó funkció
• Hangjelzés hozzávalók adagolásakor
• Akár 800 W teljesítmény

Kenyérsütő

SBR 1040WH
Ezzel a praktikus kenyérsütővel bármikor könnyen süthet friss kenyeret. Tizenkét sütési programmal 
és három kenyérhéj-átsütési fokozattal az elkészült kenyere mindig pont az Ön és családja ízlésének 
megfelelő lesz.

A nagyméretű, háttér-világított LCD kijelző és a betekintő nyílás segítségével a készülék könnyen kezelhető, a 
tapadásmentes felületű, mosogatógépben mosható sütőedény pedig könnyen tisztítható.

Kenyérsütő

SBR 0770WH
Extra nagy méretű vekni kenyeret szeretne? Az 1250 g 
tésztakapacitású SBR 0770WH kenyérsütővel ez nem probléma! 
12 sütési programjával könnyedén süthet kenyeret – három fokozat 
közül választható, az igényeinek megfelelő héjjal – így ezzel 
a készülékkel konyhája mesterpékséggé változhat át. 

A nagyméretű, háttér-világított LCD kijelző és a betekintő nyílás segítségével 
a folyamatot nyomon követheti, a hozzávalók adagolásakor pedig 
a készülék hangjelzést bocsájt ki, így időt spórolva meg Önnek a sütéssel.

TARTOZÉKOK 
MÉRŐPOHÁR 
MÉRŐKANÁL ÉS ACÉLKAMPÓ 
A DAGASZTÓLAPÁT KIHÚZÁSÁHOZ

TARTOZÉKOK 
2 DAGASZTÓLAPÁT 
MÉRŐPOHÁR 
MÉRŐKANÁL ÉS ACÉLKAMPÓ 
A DAGASZTÓLAPÁT KIHÚZÁSÁHOZ
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FRISS ROPOGÓS 
MINDEN REGGEL

MIÉRT VÁLASSZA  
A SENCOR 
ELEKTROMOS 
KENYÉRPIRÍTÓIT?
• A minőségi és funkcionális 

anyagoknak köszönhető 
hatékonyság

• Több funkcióval rendelkezik 
és a pirítási fokozat állítható

• Könnyen kezelhető és tisztítható

• Széleskörű használati 
lehetőségek bármely konyhában

• Biztonsági funkciók

Egyszerre akár négy szelet kenyeret is piríthat 9 különböző erősségű 
pirítási fokozaton. Vastag és vékony szeletek egyaránt beletehetők, 
mindegyiket egyenletesen átsüti és automatikusan kiadja őket, mikor 
elkészültek. A letört darabok szintén könnyen kivehetők és nem 
égnek oda.

Fagyasztóban tárolt kenyér? Ne aggódjon, a Sencor kenyérpirító 
kiolvasztásra is képes és fényjelzéssel mutatja, hogy mikor fogyasztható. 
Alkalmas kenyér és egyéb péksütemények újramelegítésére is. 
A hasznos külön tartozéknak köszönhetően a kenyérpirítóval ropogós 
kenyeret, zsemlét vagy croissant-t is melegíthet.

A SENCOR kenyérpirítók számos színben kaphatóak, így a divatos 
rozsdamentes acél kivitelezésen túl számos egyéb, konyhájához illő 
színárnyalat közül is választhat.

Ropogós pirítós és zsemle - nehéz elképzelni a reggelit nélkülük. 
Kenjük meg vajjal, lekvárral, mézzel, vagy tegyünk rá sajtot 
vagy sonkát - pirítóson mindennek sokkal jobb íze lesz. 
A csúcskategóriás SENCOR kenyérpirítók pótolhatatlan 
konyhai segédek.

ELEKTROMOS 
KENYÉRPIRÍTÓK

88

FŐZÉS



JELLEMZŐK
• Akár 1000 W teljesítmény
• Kilenc metál színárnyalat
• Elektronikus időzítő, 9 pirítási fokozattal
• Automatikus kenyérszelet-kioldás és kikapcsolás
• Automatikus középre igazítás vastagabb és vékonyabb szeletek számára
• Péksütemény melegítő rostély zsemle és croissant melegítéséhez és pirításához
• Három funkció egyben: kiolvasztás, melegen tartás, kézi vezérlés (megszakítás)
• Magas kiemelés a kisebb szeletek könnyebb kivételéhez
• Könnyen, egy érintéssel tisztítható morzsagyűjtő tálca

Kenyérpirító

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

Melyik metál szín nyeri el legjobban a tetszését? 
A legújabb SENCOR kenyérpirító modellek hagyományos 
rozsdamentes acél kivitelben (STS 5050SS) és kilenc 
metál színárnyalatban (STS 6050GG-6058BK) egyaránt 
kaphatók, így a készülék illik majd a meglévő konyhai 
felszerelésekhez, sőt a teljes konyhához is.

A könnyen kezelhető elektronikus időzítővel és a három eltérő 
funkciójú nyomógombbal (kenyérpirítás, kiolvasztás és kézi 
vezérlés vagy megszakítás) rendelkező készülékek mindent 
tudnak, ami a mindennapi tökéletes reggelihez szükséges.

ELEKTROMOS 
KENYÉRPIRÍTÓK

89

KENYÉRPIRÍTÓK



Kenyérpirító

STS 5070SS
Ugyan ki szeret várni? Még egy két fős 
háztartásban is legalább kétszer kell 
használni a kenyérpirítót reggelente 
négy szelet pirítóshoz. Nagycsaládos 
háztartásokban pedig – ahol 4, 5, 6 vagy akár 
több embernek is pirítóst kell sütni, komoly 
megpróbáltatással kell szembenézni.

Tehát miért ne használná ki a dupla kapacitású, 
4 szeletes kenyérpirítót? Mindent tud, amit 
a kisebb modellek: elektronikus időzítővel könnyen 
beállítható. 9 pirítási fokozattal rendelkezik, 
automatikusan középre igazítja a szeleteket, legyen 
az akár vastag vagy vékony; valamint külön rostély 
tartozékkal a péksütemények melegítéséhez vagy 
ropogósra pirításához – sőt, egyből kettővel.

JELLEMZŐK
• Akár 1600 W teljesítmény
• Elektronikus időzítő, 9 pirítási fokozattal
• Automatikus kenyérszelet-kioldás és 

kikapcsolás
• Automatikus középre igazítás vastagabb és 

vékonyabb szeletekhez
• Péksütemény melegítő rostély zsemle és 

croissant melegítéséhez és pirításához
• Három funkció egyben: kiolvasztás, 

melegen tartás, kézi vezérlés (megszakítás)
• Magas kiemelés a kisebb szeletek könnyebb 

kivételéhez
• Könnyen tisztítható morzsagyűjtő tálca
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Kenyérpirító

STS 2652RD

JELLEMZŐK
• Akár 850 W teljesítmény
• 2 kenyérsütő nyílás akár két pirítós 

egyidejű elkészítéséhez
• Rozsdamentes acél felület
• Automatikus középre igazítás vastagabb 

és vékonyabb szeletekhez
• Elektronikus időzítő - 7 pirítási fokozat
• Gombok a kiolvasztáshoz, a melegen 

tartáshoz, valamint kézi megszakításhoz
• Kihúzható morzsagyűjtő tálca

STS2651SS STS 2652RD

Stílusos, modern kivitelű, rozsdamentes 
acél kenyérpirító, mely ideális a két 
ropogós, vastag vagy vékony pirítós 
elkészítéséhez, valamint 
fagyasztott kenyér 
és péksütemények 
kiolvasztásához.

KIOLVASZTÓGOMB 
A FAGYASZTOTT KENYÉRHEZ
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INDUKCIÓS FŐZŐLAPOK 

SPÓROLJON IDŐT 
ÉS ENERGIÁT 

MIÉRT VÁLASSZA  
A SENCOR INDUKCIÓS 
FŐZŐLAPJAIT?
• Tartós, minőségi üvegkerámia 

főzőlap

• Rendkívül energiatakarékos 
működés, minimális hőveszteség

• Villámgyors melegítés, 
időtakarékos

• Nagyméretű, könnyen kezelhető 
LCD kijelző

• Több előbeállított főzőfokozat

• Egyedileg szabályozható 
hőmérséklet

• Időtálló kivitel

A haladás útja megállíthatatlan és még a főzési 
szokásainkat is megváltoztatja. Az indukciós főzés is egyre 
népszerűbb, mivel számos előnnyel jár: hatékonyabban 
vezeti a hőt, gyorsabb, könnyebben szabályozható, 
egyenletesen melegít. Az indukciós főzés azért is ideális, 
mert semmilyen felesleges hőkibocsátással nem jár, 
melynek előnyei nem csak a nyári kánikulában érezhetők.

A SENCOR indukciós főzőlapok csúcskategóriás minőségűek 
és hideg érintésű üvegkerámia felülettel büszkélkednek, melynek 
hővesztesége minimális. Más készülékekkel összevetve mindössze 
feleannyi energiát fogyasztanak és jelentősen lerövidítik a főzés 
időtartamát.

A két külön főzőzónán akár 19 cm átmérőjű edények is kényelmesen 
elférnek. További előnye a nagyméretű, jól látható és olvasható LCD 
kijelző, amelyen a hőmérséklet 60 °C és 240 °C között 10 °C-ként 
állítható, és amelyen a késleltetett kikapcsolást aktiváló időzítőt is 
beállíthatja. 

92

FŐZÉS



Kétzónás indukciós főzőlap

SCP 4601GY
Rendkívül könnyen tisztítható, 
használata pedig igen 
egyszerű. Ezt a kétzónás 
indukciós főzőlapot 
azért hoztuk létre, hogy 
maximális kényelmet biztosítson 
a főzés során. A főzőlap 3400 W 
teljesítmény mellett rendkívül hatékony 
(akár 90%), így minimális hőveszteséggel, 
60-240 °C között készítheti el ételeit. Ezen 
felül a kerámiafelület a főzőlap egészére 
kiterjed, így tisztítása nem is lehetne 
egyszerűbb.

A főzőlap könnyen kezelhető, érintőgombos 
és csúszkás, a hőmérsékletet és a teljesítményt 
szabályozó vezérlőpanellel rendelkezik, 
a beállítások pedig a nagyméretű, piros 
háttér-világítású LCD kijelzőn tekinthetők meg.

JELLEMZŐK
• Két főzőlap a gyors és hatékony főzéshez
• Érintőgombos, könnyen szabályozható 

beállítások (60 - 240 °C közötti hőmérséklet)
• Túlmelegedés elleni védelem
• Könnyen tisztítható üvegkerámia felület
• 3400 W teljesítmény

Kétzónás indukciós főzőlap

SCP 4501BK
Ultravékony (mindössze 4,3 cm vastag), 
kompakt kivitelű kétzónás indukciós 
főzőlap. Üvegkerámiából készült felülete 
rendkívül könnyen tisztítható. Ezen felül 
időt (60%) és áramot (50%) spórol meg 
Önnek, miközben működése rendkívül 
hatékony (akár 90%), minimális 
hőveszteséggel. 

A főzőlap és a funkciók 
stílusos és egyszerű 
érintőgombokkal vezérelhetők. 
A hőmérséklet (60 °C – 240 °C között) 
és a teljesítmény könnyen, érintéssel 
szabályozható a csúszka balra jobbra 
mozgatásával. A nagyméretű, piros háttér-
világítású LCD kijelző minden és teljesítménnyel 
kapcsolatos megjelenít.

A főzőlap automatikus edény felismeréssel 
és számtalan biztonsági funkcióval (túlmelegedés 
elleni védelem biztonsági hőkapcsolóval, maradék 
hő jelzése, vezérlőpanel-zár) rendelkezik.

JELLEMZŐK
• Ultravékony kivitel, könnyen tisztítható
• 2 főzőzóna, 60 – 240 °C között szabályozható 

hőmérséklettel
• Gyors és hatékony főzés (60%-kal gyorsabb, 

50%-kal kevesebb áramfogyasztás)
• Érintőgombokkal és csúszkával vezérelhető
• Túlmelegedés elleni védelem
• Akár 3400 W teljesítmény
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Kétzónás indukciós főzőlap

SCP 4201GY
Ez a kétzónás indukciós főzőlap ideális 
kisebb háztartások számára, ahol fontos 
az idő- és energiatakarékosság 
(60%-kal gyorsabb főzés, 50%-kal 
kevesebb energiafogyasztás). 
A hőmérséklet manuálisan, tekerőgomb 
segítségével 60–240 °C között 
szabályozható.

Sima felülete könnyen tisztítható, a LED 
kijelzőn pedig tisztán látható, éppen 
melyik teljesítményfokozatot választotta 
ki az elérhető tízből. A biztonságos 
és kényelmes főzésről a 180 perces 
időzítő és túlmelegedés elleni védelem 
gondoskodik. 

JELLEMZŐK
• Gyors és hatékony főzés
• Érintő- és tekerőgombok
• Túlmelegedés elleni védelem
• Könnyen tisztítható
• Akár 3500 W teljesítmény
• 240 °C-ig szabályozható hőmérséklet

Indukciós főzőlap

SCP 3701BK
Ultravékony főzőlap az ultra hatékony 
főzéshez. Spóroljon időt és energiát 
az SCP 3701BK modellünkkel. Feleakkora 
energiafogyasztás mellett 60%-kal rövidebb 
idő alatt végezhet. A kompakt méretnek 
és a stílusos, vékony kivitelnek köszönhetően 
ideális akár kis lakásban vagy nyaraláskor 
történő használatra. 

A biztonsági zár, az edény felismerés 
és a 60 °C – 240 °C között szabályozható 
hőmérséklet mind olyan okos funkciók, 
melyekkel öröm a főzés. Az egyzónás indukciós 
főzőlap tisztítás terén is páratlan: sima felülete 
könnyedén letörölhető.

JELLEMZŐK
• Ultravékony kivitel
• Gyors és energiatakarékos
• Érintős vezérlőpanel
• Könnyen tisztítható
• Akár 2 000 W teljesítmény
• A hőmérséklet 60 °C – 240 °C között 

szabályozható
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Indukciós és kerámia főzőlap

SCP 4001BK
A kerámia főzőlap és az indukciós technológiák ötvözése egy olyan kombinált főzőlapot 
eredményez, amely minden kulináris igényt kielégít. A nagyméretű, jól olvasható, piros 
háttérvilágítással rendelkező LCD kijelzőn választhat a beállítások közül. 

Az indukciós főzőlap teljesítménye 200–1600 W között lehet, 
a hőmérséklet 60 – 240 °C között szabályozható, a kerámia 
főzőlap hőmérséklete pedig 50–480 °C között, míg 
a teljesítménye 200–1800 W között állítható. A széles 
hőmérsékleti és teljesítmény tartomány sokoldalúvá 
és bármilyen étel elkészítéséhez ideálissá teszi 
a főzőlapot. 

JELLEMZŐK
• Indukciós és kerámia főzőlap
• 12 és 26 cm közötti átmérőjű edényekhez megfelelő
• Nagyméretű, jól olvasható LCD kijelző piros háttérvilágítással
• A működés mikroprocesszor által vezérelt
• Biztonsági zár a vezérlőpanelen a véletlen használat beállítás és 

módosítások elkerülése céljából
• Rendkívül biztonságos
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INFRAVÖRÖS  
FŐZŐLAPOK 

KIVÁLÓ, 
HORDOZHATÓ 

KÉSZÜLÉKEK 
MIÉRT VÁLASSZA  
A SENCOR 
INFRAVÖRÖS 
FŐZŐLAPOKAT?
• Kompakt méretű, könnyű súlyú

• Egyszerű, tekerőgombos kezelés

• A sima felületnek köszönhetően 
karbantartása könnyű

• Ideális főzéshez, hirtelen 
sütéshez, sauté-hez, forraláshoz 
vagy csupán ételmelegítéshez

• Egy vagy két főzőzónás 
változatok

Ha egyszerű, nem otthoni főzésről van szó, nincs szükség 
kompromisszumokra. A kompakt méret és a könnyű súly 
miatt bárhová magával viheti az infravörös főzőlapot, legyen 
az a családi nyaraló, hétvégi ház vagy egy kempingezés. 
Válasszon egy vagy két főzőzónás főzőlapot igényeinek 
megfelelően, és élvezze az üveg kerámialapos főzést 
vakáció közben is.

Ráadásul ezeket a főzőlapokat nagyon egyszerű használni: 
a hőmérséklet beállításához csak el kell forgatni a forgatógombot, 
ennyi az egész. A tisztításhoz elég pár pillanat: a sima üvegkerámia 
felület és fém borítás megkönnyítik a gyors tisztítást.
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Dupla infravörös főzőlap SmoothCook

SCP 2803BK
Ideális választás a hétvégi házakba 
vagy egy kisebb háztartásba! A két 
infravörös, üvegkerámia főzőlap 
digitálisan vezérelhető, hogy a főzés 
a lehető legegyszerűbb legyen.

A független, fehér számjegyekkel ellátott 
kijelző tájékoztatja a kiválasztott beállításról, 
az időzítő pedig kikapcsolja a készüléket 
a kiválasztott idő letelte után (1 perctől 3 óráig).

JELLEMZŐK
• 2 infravörös, üvegkerámia főzőlap
• Akár 3500 W (2200 W + 1300 W)
• Könnyen tisztítható felület
• Egyszerű digitális vezérlés, klasszikus 

krómozott gombokkal
• Hordozható – ideális hétvégi 

otthonokhoz
• Független kijelző fehér 

számjegyekkel
• Időzítő funkció (1 perctől 3 óráig)
• Dupla hőbiztosíték
• Méretek: 54,5 x 30 x 7,5 cm
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Infravörös főzőlap

SCP 1763BK
Nincsenek jelenleg komoly tervei a konyhában, de mégis 
szeretne egy hatékony készülék segítségével főzni vagy 
ételt melegíteni?

Akkor a SCP 1763BK egyzónás kerámia főzőlapot Önnek 
találták ki. 19 cm átmérőjű üvegkerámia főzőlapja hibátlanul 
működik bármilyen edénnyel, így nem kell külön 
válogatnia. A használata és a tisztítása nem is lehetne 
egyszerűbb: pusztán forgassa el a tekerőgombot 
a bekapcsoláshoz, ezután csak állítsa be kívánt 
hőmérsékletet. A bekapcsolt állapotot jelzőfény 
mutatja emlékeztetésül. 

JELLEMZŐK
• Egyszerűen, tekerőgombbal szabályozható hőmérséklet
• Sima felület és fém borítás, könnyen tisztítható
• Az infravörös főzőlap átmérője: 19 cm
• 1200 W teljesítmény
• Méretek (szélesség × mélység × magasság): 300 × 290 × 75 mm
• Tömeg: 1,4 kg

Infravörös főzőlap

SCP 2263BK
Főzzön ízletes fogásokat 
ezen a kétzónás infravörös 
főzőlapon. Ez a kompakt 
és hordozható készülék 
kiváló nyaralókba, hétvégi 
házakba vagy vakációkor.

Sima felülete miatt könnyű tisztítani. 
Kapcsolja be a főzőlapot és állítsa 
be a hőmérsékletet könnyedén 
a tekerőgombbal. Az üvegkerámia 
felület percek alatt 250 °C-ra 
melegíti fel az edényt, így kiváló 
hirtelen sütéshez, reszteléshez, 
forraláshoz vagy csupán 
ételmelegítéshez. 

JELLEMZŐK
• Kiváló segítőtárs a nyaralóban, a hétvégi házban vagy vakációkor
• Egyszerűen, tekerőgombbal szabályozható hőmérséklet
• Sima felület és fém borítás, könnyen tisztítható
• Két 19 cm átmérőjű üvegkerámia főzőzóna
• Akár 2400 W teljesítmény
• Méretek (szélesség × mélység × magasság): 504 × 300 × 75 mm
• Tömeg: 2.5 kg
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GRILLEZÉS
Szeret nyáron a kertben sütögetni? Miért hagyna fel 
vele a hűvös őszi vagy a fagyos téli hónapokban? 
Inkább vackoljon be otthonába és készítse el 
a kedvenc steakeket, csirkeszárnyakat vagy fűszeres 
sajtokat kényelmesen. A SENCOR grillsütők 
és szendvicssütők segítségére lesznek ebben. 
A sütőlapok tapadásmentesek és mosogatógépben 
is probléma nélkül moshatók. A kontaktgrillek 
bármilyen ételhez alkalmazkodnak -legyen szó akár 
nagyobb szelet steakről; a szendvicssütőkkel pedig 
bármikor készíthet ízletes melegszendvicset vagy 
akár gofrit.
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GRILLSÜTŐK

GRILLEZÉS  
EGÉSZ ÉVBEN

Grillezés egész évben, egészséges, felesleges zsíroktól 
mentes fogások – ez kizárólag a kontaktgrillekkel 
lehetséges. Már rég elmúlt az az időszak, amikor az étel 
csak odaégett rajtuk és a tisztításuk több időt vett igénybe, 
mint a főzés.

Napjaink modern grillsütői 3. generációs, tapadásmentes sütőlapokkal 
rendelkeznek, vezérlésük pedig digitális, így segítségükkel elsőrangú 
ínyencfalatokat süthet. Természetesen több fajta sütési programmal, 
illetve melegítő és kiolvasztó funkciókkal is rendelkeznek. A sütőlap 
eltérő vastagságú ételekhez méretezhető, legyen szó akár vastag 
steakről vagy kukoricáról. A bordázott alsó lapnak köszönhetően 
pedig többféle mintával díszítheti steakjét vagy szendvicsét, 
eredetiséget kölcsönözve fogásainak.

Tart a grillezett ételek egészségre gyakorolt hatásaitól? Felejtse el 
az aggodalmait. A modern elektromos grillsütők használatát tízből 
kilenc dietetikus ajánlja. A zseniális, tapadásmentes felületüknek 
köszönhetően a főzés teljesen olajmentes, az ételt pedig automatikus 
hőmérséklet-szabályozó óvja az odaégéstől. A húsok, zöldségek 
és egyéb fogások mind tökéletesen grillezhetők, megőrizve az ízüket 
és az összes fontos vitamint. A tisztítás is rendkívül egyszerű, hiszen 
gyakran elég egy papírtörlővel letörölni, de ha ragaszkodik a tökéletes 
tisztasághoz, egyszerűen vegye ki a sütőlapokat, és mossa el őket 
a mosogatógépben. A grillezés sosem volt ennyire könnyű.

MIÉRT VÁLASSZA  
A SENCOR 
GRILLSÜTŐIT?
• Kiváló minőségű, 3.generációs, 

tapadásmentes sütőlapok

• Integrált fűtőspirál a jobb 
teljesítmény és az egyenletes 
grillezés érdekében

• Ideális az egészséges 
grillezéshez

• Könnyen kezelhető, digitális 
vezérlés

• Számos választható program

• Exkluzív üveg kivitel
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JELLEMZŐK
• Hamburger, hal, steak, kolbász, csirke, bacon 

és kiolvasztás programok
• Grillezés olaj hozzáadása nélkül
• 2 bordás sütőlap húsokhoz, sima sütőlap 

köretekhez
• Automatikus hőmérséklet-szabályozás
• Kivehető cseppgyűjtő tálca
• Mosogatógépben mosható

Intelligens kontaktgrill

SBG 6231SS
Legyen grillszezon egész évben!  
Az SBG 6231SS kontaktgrillel ízletes 
hamburgerek, átsült steakek, kolbászok, 
csirke vagy bacon süthető, amikor 
csak akarja. Az LCD kijelzős, intelligens 
beállítás könnyű grillezést biztosít, 
a tökéletes eredményről pedig 
az automatikus szenzorok gondoskodnak 
minden esetben. Az étel nem lehet teljes 
köret nélkül: a zöldségek vagy az egyéb 
köretek elkészítéséhez használjon extra 
sima sütőlapot, ezzel biztosan lenyűgözi 
majd a családját és a barátait.

A sütőlap elég nagy a megfelelő mennyiségű 
hús elkészítéséhez (30 × 25 cm), és a sütéshez 
nincs szükség olaj hozzáadására. A maximális 
kényelem és biztonság érdekében a készülék 
könnyen, akár papírtörlővel is tisztítható, a sütőlapok 
mosogatógépben moshatók, a fogantyú pedig hőálló.
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JELLEMZŐK
• Intelligens beállítás LCD-kijelzővel az egyszerű grillezéshez
• Az automatikus szenzorok mindig tökéletes eredményt biztosítanak
• Extra sima sütőlap zöldségek vagy köretek készítéséhez
• Hideg érintésű grillező felület a túlmelegedés megakadályozására
• 7 program (hamburger, hal, steak, kolbász, csirke, szalonna, kiolvasztás) + Manuális
• 3 üzemeltetési helyzet (lezárt / 90°-ban kinyitott / 180°-ra szétnyitott)
• Tapadásmentes sütőlapok
• A sütőlap méretei (szélesség × mélység): 30 × 25 cm
• Automatikus hőmérséklet-szabályozás
• Egy papírtörlővel is könnyen tisztítható
• Kivehető cseppgyűjtő tálca
• Külön működés- és fűtés kijelző
• A hőszigetelt fogantyú a szendvicsek összenyomására is alkalmas 

Intelligens kontaktgrill

SBG 6238BK
Az SBG 6238BK használatával néhány 
lépésben, elképesztően rövid idő alatt 
készíthet ízletes steaket vagy szaftos 
hamburgert, valamint a zöldségekről 
és a köretekről is gondoskodhat.

Rendkívül kompakt és könnyen hordozható, 
így a lakásban, az udvaron, a teraszon vagy 
az erkélyen is grillezhet. A 7 intelligens 
programbeállítás és az automatikus szenzorokkal 
ellátott kézi beállítás mindig tökéletes eredményt 
biztosít. A karbantartása gyors és egyszerű: csak 
törölje le egy papírtörlővel.
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Multifunkciós kontaktgrill

SBG 6650BK 
SENCOR kontaktgrill, harmadik 
generációs, tapadásmentes, 
mosogatógépben mosható sütőlapokkal 
és beépített fűtőspirálokkal. Egyaránt 
könnyen tisztítható és kiválóan grillez 
– akár hozzáadott olaj nélkül. A főzést 
a precíz, automatikus hőmérséklet-
szabályozó és az LCD kijelző segítik, 
melyen látható a beállított hőmérséklet, 
a felmelegedés mértéke és az időzítő is.

Három üzemeltetési helyzetben (lezárt, 90°-ban 
kinyitott, 180°-ra szétnyitott) kontakt- és asztali grillként 
is használható. A két típusú sütőlappal: a bordás (alsó) 
és a sima (felső) sütőlappal tetszés szerint húst 
vagy zöldséget is könnyedén grillezhet, vagy 
készíthet melegszendvicset is kenyér vagy bagett 
felhasználásával.

A rozsdamentes acél és üveg időtálló kombinációja 
stílusos megjelenést kölcsönöz ennek a kontaktgrillnek, 
ami kiválóan mutat majd a konyhapulton. Természetesen 
a tárolása is problémamentes.

JELLEMZŐK
• Tapadásmentes, harmadik generációs 

sütőlapok, beépített fűtőspirállal
• Nagyméretű, 30x25 cm sütőlapok
• Automatikus hőmérséklet-szabályozó, LCD 

kijelző, fűtés kijelző és időzítő
• Egyenletes nyomáseloszlás
• Könnyen tisztítható, mosogatógépben 

mosható, kivehető sütőlapok, kivehető 
cseppgyűjtő tálca

• 3 üzemeltetési helyzet (lezárt / 90°-ban 
kinyitott / 180°-ra szétnyitott)

• Hőszigetelt fogantyú, csúszásmentes lábak, 
fedélzár

• Akár 2000 W teljesítmény, vezetéktároló
• Steakekhez ideális bordás és zöldségekhez, 

húspogácsákhoz, a tenger gyümölcseihez 
ideális lapos grillező felület
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JELLEMZŐK
• Nagyméretű (31 x 25 cm) tapadásmentes sütőlapok 

beépített fűtőspirállal
• 7 intelligens program, vastagság és hőmérséklet 

érzékelő, valamint kézikönyv
• Könnyen, mosogatógépben mosható sütőlapok
• Hőszigetelt fogantyú, csúszásmentes lábak

BEÉPÍTETT FŰTŐSPIRÁLLAL 
ELLÁTOTT SÜTŐLAPOK 
A TÖKÉLETES 
HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYOZÁS ÉS 
A GYORS GRILLEZÉS ÉRDEKÉBEN

Multifunkciós kontaktgrill

SBG 5030BK
Multifunkciós kontaktgrill, amely harmadik generációs, 
tapadásmentes sütőlapokkal és beépített fűtőspirálokkal 
rendelkezik, valamint hozzáadott olaj nélkül használható. 
Strapabíró szerkezete és 7 kg-os súlya stabilitást 
és elegendő sütőfelületet biztosít a nagyobb háztartások 
és a házibulik számára.

Intelligens kontaktgrill

SBG 6031SS
Olyan kontaktgrillt keres, amelyikkel 
(gyakorlatilag) mindig tökéletes eredményt 
kaphat? Ne keressen tovább, hiszen a SENCOR 
intelligens kontaktgrillje pontosan erre képes.

A készüléket hét intelligens programmal és vastagság 
érzékelővel láttuk el, míg a beépített kijelző mutatja 
a grillezni kívánt étel állapotát, így soha többet nem 
kell kísérleteznie a tényleg tökéletesen félig átsült 
steak vagy húspogácsa elkészítésével.

JELLEMZŐK
• Exkluzív üveg kivitel
• Tapadásmentes, harmadik generációs 

sütőlapok, beépített fűtőspirállal
• Grillezés olaj hozzáadása nélkül

SBG 6031SS SBG 6032BK
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Kontaktgrill 

SBG 4010SS
A rozsdamentes acélból készült hideg 
érintésű grillsütő egyszerűen tisztítható, 
köszönhetően a sütőlapok tapadásmentes 
felületének. A kialakításából adódik, hogy 
tárolására nincs szükség nagyobb helyre, 
mert függőleges helyzetben is tartható. 

Kontaktgrill 

SBG 2070SS
Egy finom harapnivaló vagy egy gyors ebéd? Az SBG 2070SS grill sütőre 
bármikor számíthat! Tapadásmentes felülete nem csak a sütést, hanem a 
tisztítást is nagyon megkönnyíti. Sőt, a hőszigetelt fogantyúnak és CoolTouch 
borításnak köszönhetően használata is meglehetősen biztonságos.

Kontaktgrill  

SBG 3710SS
Csupán néhány másodpercbe telik, amíg az SBG 
3710SS zöld fényét felkapcsolja, jelezve, hogy készen 
áll a grillezésre. A sütőfelületet speciálisan kezelték, 
így biztosítva a problémamentes, tapadás nélküli 
használatot. A CoolTouch ház pedig garantálja az Ön 
biztonságát.

JELLEMZŐK
• CoolTouch ház
• Tapadásmentes, könnyen tisztítható sütőfelületek
• Hőszigetelt fogantyú 
• Bekapcsolásjelző – piros jelzőfény
• Sütésre kész állapotjelző – zöld jelzőlámpa
• Függőleges tárolási lehetőség
• Akár 2000 W teljesítmény
• Automatikus hőmérséklet-szabályozás

JELLEMZŐK
• Hőszigetelt fogantyú és CoolTouch borítás
• Tapadásmentes sütőfelületek az egyszerű főzés és tisztítás 

érdekében
• Piros és zöld működést jelző fények
• Függőleges tárolási lehetőség
• Biztonsági hőbiztosíték
• Automatikus hőmérséklet-szabályozás

JELLEMZŐK
• Rozsdamentes acél, CoolTouch borítás
• Tapadásmentes, könnyen tisztítható sütőfelületek
• Hőszigetelt fogantyú 
• Bekapcsolásjelző – piros jelzőfény
• Sütésre kész állapotjelző – zöld jelzőfény
• Függőleges tárolási lehetőség
• Akár 2000 W névleges teljesítmény
• Automatikus hőmérséklet-szabályozás
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Raclette Grill

SBG 0260BK
Rendezzen egy raclette-partit, amelyet barátai imádni fognak! 
A nyolc kis serpenyővel és spatulával nagy társaságot fogadhat, 
és együtt tölthetik el az időt.

A hőmérséklet úgy állítható, hogy tökéletesen 
megfeleljen az összetevők igényeinek. Ezenkívül 
a hőálló fogantyúk és a csúszásgátló lábak 
biztonságos működést biztosítanak.

Elektromos asztali grill

SBG 206BK
A prémium bambusz kialakítással ez az elektromos grill minden alkalommal az asztal fénypontja lesz. 

A 2 az 1-ben sütési lehetőségek és az állítható hőmérséklet segít számtalan ízletes étel elkészítésében. 
És az egészségét is figyelembe veszik; a zsírcsatornák eltávolítják a felesleges zsírt.

JELLEMZŐK
• Prémium bambusz kivitel
• 2 az 1-ben kialakítású sütőlapok
• Állítható hőmérséklet- 

szabályozás
• Könnyen tisztítható
• Nagy főzőfelület 

(43 × 23 cm)
• Zsír elvezető csatornák 

az egészségesebb főzés 
érdekében

• Hőálló fogantyúk a 
biztonságos használat érdekében

• Levehető termosztát
• Kivehető, kihúzható csepptálca 

az egyszerű tisztítás érdekében
• Csúszásgátló lábak
• Akár 1800 W maximális teljesítmény

JELLEMZŐK
• 2 az 1-ben kialakítás
• Állítható hőmérséklet
• Könnyen tisztítható
• Nagy főzőfelület (2 db 21 × 21 cm)
• 8 kis serpenyő + 8 spatula
• Hőálló fogantyúk a biztonságos 

szállítás érdekében
• Csúszásgátló lábak
• Akár 1400 W maximális 

teljesítmény
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JELLEMZŐK
• Könnyű és hordozható, nagy tapadásmentes felülettel, 

amelynek mérete 47 × 31 cm
• Két típusú sütőlappal - lapos és bordás, bármilyen ételhez
• Hőmérséklet-szabályozó (100–220 °C) és melegentartó funkció (60 °C)

JELLEMZŐK
• 2 az 1-ben sima és bordás felületű sütőlap
• Gránit bevonat
• Állítható hőmérséklet-szabályozó
• Egyszerűen tisztítható és 2× tartósabb gránit bevonattal ellátott
• Nagyméretű, 44 × 25 cm-es sütőfelület
• Zsír elvezető csatornák az egészségesebb sütés érdekében
• Akár 2600 W teljesítmény

Elektromos asztali grill

SBG 106BK
Legyen szó kinti vagy benti partiról, ez az asztali grillsütő 
ideális a főzés szerelmeseinek. Kiváló zöldségek, tengeri 
ételek, kolbászok vagy steakek grillezéséhez, hogy 
meglepje vendégeit a frissen sült fogásokkal, vagy 
akár helyezze a készüléket a kerti vagy az ebédlőasztal 
közepére önkiszolgálógrill állomásként. 

Elektromos asztali grill

SBG 104BK
Nagy, 44 × 25 cm méretű sütőfelületével ez a grill segít lenyűgözni az egész családot vagy baráti 
társaságot. Az SBG 104BK gránit bevonata nemcsak könnyen tisztítható, hanem kétszer olyan tartós, 
zsír elvezető csatornái pedig gondoskodnak az egészségesebb ételkészítésről. 

JELLEMZŐK
• Egész évben ideális a beltéri és a kerti 

grillezéshez is
• Könnyű és hordozható
• Zsír elvezető csatornák az egészséges grillezéshez
• 2 az 1-ben sima és bordás felületű sütőlap
• Állítható hőmérséklet-szabályozó
• Egyszerűen tisztítható és 2× tartósabb gránit bevonattal ellátott
• Nagy sütőfelület: 47 × 31 cm
• Hőszigetelt fogantyúk a biztonságos szállításhoz
• Levehető termosztát
• Csúszásmentes lábak

Elektromos asztali grill

SBG 108BK
Rendezzen grillpartikat egész évben! Mivel könnyű és hordozható, ez az elektromos asztali grill, így beltéri 
és kültéri használatra is ideális választás. Ezenkívül az egészséges grillezés követelményeinek is megfelel, mivel 
speciális zsír elvezető csatornákkal rendelkezik. A biztonságot a problémamentes szállítást biztosító hőszigetelt 
fogantyúk és a csúszásmentes lábak garantálják, amelyek szilárdan tartják a készüléket. 

109

GRILLSÜTŐK



SZENDVICSSÜTŐK
Hússütés a grillen, kenyérpirítás, panini készítés 
és mindezt egy édes gofrival fejezné be? Bármi 
lehetséges. Korábban mindenhez három különböző 
készülékre volt szükség, de most már elég egy is. 
A titok a cserélhető sütőlapokban és az eltérő 
kivitelezésű felületükben rejlik.

A modern szendvicssütők valóban sokoldalúak, variálhatók, 
és nem csak pénzt, hanem időt is spórolnak Önnek. Készítsen 
melegszendvicseket gyorsan, odaégés nélkül. A készülék jelzi, 
amikor csemegéje elkészült, így a tévedés lehetőségét el 
is felejtheti. Tapadásmentes felületüknek köszönhetően tisztításuk 
könnyű, használatuk pedig olyan egyszerű, hogy még egy 
teljesen kezdő is képes kezelni őket. Röviden: még jobban 
megérik a pénzüket.

Már csak egy kérdés van hátra: milyen nassolnivalót szeretne ma?

• Nagy teljesítményű, 
energiatakarékos készülék

• Minőségi anyagok 
felhasználásával készült, 
tapadásmentes felület

• Könnyen kezelhető és tisztítható
• Számos lehetőség a cserélhető 

sütőlapokkal
• Automatikus hőmérséklet-

szabályozó, biztonságos működés
• Modern kivitel, bármilyen 

konyhába illeszkedik

MIÉRT VÁLASSZA  
A SENCOR 
SZENDVICSSÜTŐIT?

EGY KÉSZÜLÉK 
VÉGTELEN SZÁMÚ

LEHETŐSÉG 
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JELLEMZŐK
• Szendvicskészítés, húsok grillezése, gofri sütés
• 4 cserélhető, 285 x 152 mm méretű sütőlap – háromszög 

alakú szendvicshez, paninihez, a 2 extra mély lap pedig 
gofrihoz és normál szendvicsekhez

• Hideg érintésű borítás
• Tapadásmentes sütőlapok az egyszerű tisztítás érdekében
• Hőszigetelt fogantyú és test
• Működést jelző és sütésre kész jelzőfény

4 az 1-ben Szendvicssütő 

SSM 9977CH
Kényeztesse magát egy kiadós reggelivel vagy 
valamilyen finom nassolnivalóval! Ez a sokoldalú 
szendvicssütő négy különböző sütőlappal 
rendelkezik, így számos étel elkészítésére 
alkalmas, és 900 W 
teljesítményével elég erős 
ahhoz, hogy kiadós 
szendvicseket készítsen, 
gofrit süssön, vagy akár 
húst grillezzen. 

A gyors és egyszerű 
ételkészítés mellé 
gyors és egyszerű 
tisztítás dukál, 
a sütőlapok felületeinek 
tapadásmentes bevonata 
pedig ezt is rendkívül 
egyszerűvé teszi.

SSM 9976GD SSM 9977CH SSM 9978BK
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JELLEMZŐK
• 4 cserélhető, XL méretű sütőlap (285 x 152 mm)
• Könnyen tisztítható, tapadásmentes sütőfelület
• Extra mély gofri- és szendvicssütő lapok
• Hőszigetelt fogantyú és test
• Piros működésjelző és zöld sütésre kész jelzőfény
• Biztonsági hőkapcsoló
• Automatikus hőmérséklet-szabályozó
• Akár 900 W teljesítmény

4 az 1-ben Szendvicssütő

SSM 9940SS
Készítsen melegszendvicset, grillezzen 
húst vagy süssön gofrit egyetlen 
szendvicssütővel. Négy cserélhető 
XL méretű lapjával (melyek mérete 
285 x 152 mm) háromszög vagy 
négyzet alakú melegszendvicsek, 
panini és gofri készítésére szolgál.

És ez még nem minden! Hideg érintésű 
borítás felel a biztonságos kezelésért, 
a sütőlapok tapadásmentes felületük 
miatt pedig nagyon könnyen tisztíthatók. 
A készülék automatikus hőmérséklet-
szabályozóval és biztonsági hőkapcsolóval 
rendelkezik. A készülék két fényjelzéssel 
kommunikál: a piros a működést jelzi, a zöld 
pedig azt mutatja, hogy a szendvicssütő 
sütésre kész. 
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JELLEMZŐK
• 5 cserélhető sütőlap, 137 x 228 mm könnyen 

tisztítható felületekkel
• Hideg érintésű, hőszigetelt fogantyú és test
• Ideális melegszendvicsek, grillezett húsok és gofri 

készítéséhez
• Biztonsági hőkapcsoló
• Automatikusan hőmérséklet-szabályozó
• Piros működésjelző és zöld sütésre kész jelzőfény

5 az 1-ben Szendvicssütő

SSM 9510SS
A szendvicssütő öt cserélhető sütőlapjának 
(137 x 228 mm) segítségével a reggeli vagy 
az uzsonna alkalmával divatos bisztróvá varázsolhatja 
a konyháját.

Lepje meg családját és barátait négyzet, háromszög vagy 
kagylóhéj alakú melegszendvicsekkel, paninivel, gofrival 
vagy akár sült hússal. Kezelése egyaránt praktikus 
és biztonságos. A sütőlapok felületei tapadásmentesek, 
így biztosítják az egyszerű ételkészítést és tisztíthatóságot. 
Hideg érintésű borítás biztosítja a fogantyú és a test külső 
felületének hőszigetelését, a működés és sütésre kész 
állapotokat pedig két jelzőfény mutatja.

JELLEMZŐK
• 3 db 126 x 230 mm méretű, cserélhető sütőlap 

melegszendvics, hús és gofri készítéséhez
• Hideg érintésű hőszigetelt fogantyú és test
• Könnyen tisztítható, tapadásmentes sütőlapok
• Piros működésjelző és zöld sütésre kész jelzőfény
• Biztonsági hőkapcsoló
• Automatikus hőmérséklet-szabályozás

3 az 1-ben Szendvicssütő 

SSM 9410SS
Garantáljuk, hogy ez a 3 az 1-ben szendvicssütő 
lesz a legjobb barátja a konyhában. 3 db 
126 x 230 mm méretű, cserélhető sütőlapjával 
készíthet háromszög alakú szendvicseket, 
paninit és gofrit is. Felületük tapadásmentes, így 
használatuk praktikus, tisztításuk pedig egyszerű.

A zöld sütésre kész jelzőfény mutatja, mikor láthat hozzá 
a reggeli vagy a finom harapnivaló elkészítéséhez, míg 
a biztonságos használatért a hőszigetelt fogantyú és a test 
külső felülete, valamint a biztonsági hőkapcsoló felel. 
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JELLEMZŐK
• Akár 1100 W teljesítmény
• Akár 8 darab, háromszög alakú 

melegszendvics együttes sütése
• Tapadásmentes sütőfelület,  

mely könnyen tisztítható
• Automatikus hőmérséklet-szabályozás
• Hőszigetelt fogantyú és test
• Működésjelző - piros jelzőfény
• Sütésre kész jelzés – zöld jelzőfény
• Függőlegesen is tárolható
• Csúszásmentes lábak
• Biztonsági hőkapcsoló
• Hálózati vezeték hossza: 75 cm

Szendvicssütő

SSM 8700WH
A szendvics ideális reggeli, uzsonna vagy vacsora is lehet. Különösen akkor 
jön jól, ha napközben elfoglalt, vagy nincs ideje bevásárolni és főzni, hiszen 
otthon mindig van valami, amiből finom szendvicset lehet készíteni. 
A szendvicssütő kiváló tapadásmentes felülettel rendelkezik, így 
tisztítása is nagyon egyszerű. Egyszerre akár 8 háromszög alakú 
melegszendvicset is süthet vele, így egy nagyobb családot is hamar 
elláthat.

JELLEMZŐK
• Akár 700 W teljesítmény
• 4 db háromszög alakú melegszendvics, grillezett hús 

vagy gofri sütéséhez
• Tapadásmentes, könnyen tisztítható sütőlap
• Automatikus hőmérséklet-szabályozó
• 3 cserélhető sütőlap (melegszendvicsekhez, 

grillezéshez és gofri sütéshez)
• Hőszigetelt fogantyú 

és borítás
• Működést jelzőfény
• Függőlegesen 

is tárolható
• Biztonsági 

hőkapcsoló

3 az 1-ben Szendvicssütő 

SSM 9300
Szendvicssütő tapadásmentes felülettel, mely 
könnyen kezelhető és tisztítható. Készítsen 
melegszendvicseket, gofrikat vagy akár grillezett 
húsokat!
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Szendvicssütő tapadásmentes sütőfelülettel, mely könnyen 
kezelhető és tisztítható. Többféle melegszendvicset, desszertet, 
sőt, akár omlettet is készíthet vele!

Rozsdamentes acél kivitelű szendvicssütő tapadásmentes 
felülettel, mely könnyen kezelhető és tisztítható. Többféle 
melegszendvicset, édességet és omlettet is süthet vele!

 

JELLEMZŐK
• Akár 700 W teljesítmény
• 4 db háromszög alakú 

melegszendvics süthető együttesen
• Rozsdamentes acél kivitel
• Tapadásmentes sütőfelület, mely 

könnyen tisztítható
• Automatikus hőmérséklet-

szabályozás
• Hőszigetelt fogantyú és test
• Működésjelző – piros / zöld jelzőfény
• Függőlegesen is tárolható
• Csúszásmentes lábak
• Biztonsági hőkapcsoló

JELLEMZŐK
• Akár 700 W teljesítmény
• 4 db háromszög alakú melegszendvics süthető 

együttesen
• Rozsdamentes acél kivitel
• Tapadásmentes sütőfelület, mely könnyen tisztítható
• Automatikus hőmérséklet-szabályozás
• Hőszigetelt fogantyú és test
• Működésjelző – piros / zöld jelzőfény
• Függőlegesen is tárolható
• Csúszásmentes lábak
• Biztonsági hőkapcsoló

Szendvicssütő

SSM 4300SS

Szendvicssütő

SSM 422OSS

SSM 4300SS SSM 4304RD SSM 4310WH

SSM 4220SS SSM 4221RD
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Már rég elmúltak azok az idők, amikor fatüzelésű 
sütővel sütöttünk, és amikor jó alaposan át 
kellett őket melegíteni, mielőtt el tudtuk volna 
készíteni a süteményeket. Nem is beszélve a tűz 
állandó táplálásáról! Szerencsére napjainkban 
minden automatizált, a SENCOR intelligens sütői 
pedig tökéletesen megfelelnek korunk sütési 
igényeinek. Mindössze a megfelelő beállítást 
kell kiválasztani a vezérlőpanelen és a sütő 
már süt, melegít, grillez vagy kiolvaszt, a lehető 
legnagyobb teljesítményen. Egyedül a választás 
az Ön dolga, a többiről a készülék gondoskodik.

SÜTÉS
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AMIKOR KORLÁTOZOTT  
A HELY, MÉG 

SINCSENEK KORLÁTOK
, MIÉRT VÁLASSZA  

A SENCOR 
ELEKTROMOS 
SÜTŐIT?
• Tökéletesen kompakt méret, amely 

még a legkisebb konyhában is elfér

• Előbeállított programok és manuális 
üzemmód az összes ételkészítési 
igény kielégítésére

• Időzítő hangjelzéssel a kényelem 
érdekében

• Edzett üveg és hideg érintésű 
fogantyú a biztonságos használat 
érdekében

• Számos tartozékkal együtt

ELEKTROMOS  
SÜTŐK
Nagy álmok egy apró konyhában? Nem probléma! 
A Sencor elektromos sütőivel kis helyen is minőségi 
ételeket készíthet. A kompakt méretüknek és a többféle 
sütési funkciónak köszönhetően ezek a praktikus 
készülékek jól illenek akár a hétvégi házba – és minden 
olyan helyre, ahol minden egyes négyzetcentiméter 
számít.

Az előbeállított programok és a manuális üzemmód minden 
ételkészítési igényt kielégítenek. Válassza az automatikus 
üzemmódot, vagy állítsa be a kívánt hőmérsékletet, és várjon 
az eredményre. A hangjelzéses időzítő tudatja Önnel, ha az étel 
elkészült. Jó étvágyat kívánunk!
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JELLEMZŐK
• 35 literes kapacitás, akár 1870 W teljesítmény
• 30-230 °C között szabályozható hőmérséklet
• 150 perces időkapcsoló hangjelzéssel és 

automatikus kikapcsolással
• 8 előre beállított ételkészítési mód: melegítés, 

kiolvasztás, csirke, pizza, pirítós, torta, 
sütemény, burgonya

• Duplafalú edzett üvegajtó
• Hűvös érintést biztosító alumínium fogantyú
• Könnyen tisztítható és karbantartható üveglap
• 4 állítható tepsi pozíció
• Beépített belső világítás

JELLEMZŐK
• Akár 1650 W teljesítmény
• 70-230 °C között szabályozható hőmérséklet
• 120 perces időkapcsoló hangjelzéssel és 

automatikus kikapcsolással
• 4 sütési funkció
• Dupla edzett üvegből készült ajtó a jobb 

hőszigetelés érdekében
• Hőszigetelt fogantyú
• A tepsi/sütőrost 3 magasságban állítható
• Beépített belső világítás
• 4 rozsdamentes acél fűtőtest

Digitális elektromos sütő

SEO 3250BK
Ha a SEO 3250BK digitális elektromos 
sütőt választja, a konyhája mérete nem 
számít. A 8 előre beállított üzemmódot 
– melegítés, kiolvasztás, csirke, pizza, 
pirítós, torta, sütemény, burgonya – 
a PCB-szoftver vezérli.

Csak válassza ki az egyik programot és 
nyomja meg a START gombot – majd várjon, 
amíg az ízletes fogás elkészül. A praktikus 
tartozékoknak és a könnyű karbantartásnak 
köszönhetően ez az elektromos sütő 
hamarosan a kedvenc konyhai segédje lesz.

Elektromos sütő

SEO 2000BK
Ezt az elektromos sütőt 20 literes kapacitása, négy sütési funkciója, valamint 70-230 °C között 
szabályozható hőmérséklete teszi tökéletessé a kisméretű háztartásokban történő használatra.

A dupla edzett üvegből készült ajtó jobb hőszigetelést biztosít, a keze épségét pedig hőszigetelt fogantyú óvja. 
Tepsi és sütőrost tartozik hozzá.

TARTOZÉKOK
TAPADÁSMENTES TEPSI 
KRÓMOZOTT SÜTŐROST 
KRÓMOZOTT FOGANTYÚ 
TEPSI / SÜTŐROST 
GRILLNYÁRS 
GRILLNYÁRS FOGÓ
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A SENCOR modern mikrohullámú sütői nem csak melegítenek, hanem 
grilleznek, kiolvasztanak, sütnek és főznek is. A digitális vezérlőpanelen 
számos program közül választhat. Csak válasszon egyet és a munka 
többi részét bízza a készülékre. Ezen felül a programokat jelentősen 
leegyszerűsítettük, így kezelésük kézikönyv nélkül is magától 
értetődő. Az összetettebb mikrohullámú sütők úgynevezett többfázisú 
ételkészítési funkcióval rendelkeznek: például először kiolvasztják az 
ételt, azután nagy fokozaton melegítik vagy forralják, végül közepes 
fokozatra váltanak vissza. Az ételeket gyorsan melegítő, felszínüket 
grillezni képes mikrohullámú sütőknél kevés jobb választás van.

Melyek azok a jellemzők, amiket érdemes figyelembe venni új 
mikrohullámú sütő vásárlásakor? Elsősorban a teljesítmény, 
a grillező és egyéb funkciók, valamint a kapacitás. Egy 20 
literes kapacitású mikrohullámú sütő nyújtotta lehetőségeket 
bizonyára mindegyik nagy család kihasznál, a könnyen tisztítható, 
rozsdamentes acél belső pedig szintén előnyös tulajdonság.

MIÉRT VÁLASSZA  
A SENCOR 
MIKROHULLÁMÚ 
SÜTŐIT?
• Minőségi és biztonságos anyagok 

felhasználásával készültek

• Számos előbeállított programmal 
és funkcióval rendelkeznek

• Egyszerű, digitális vezérlésűek

• Biztonsági funkciókkal és gyerekzárral

• Modern kivitelűek, így bármilyen 
stílusú konyhában jól mutatnak

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK
A legtöbben akkor szánjuk rá magunkat az első mikrohullámú sütőnk megvételére, amikor 
a gázsütő előtt várakozva elfogy a türelmünk. Amikor nem akarunk többet várni, hanem azonnal 
enni szeretnénk. Szerencsére manapság a választék már rendkívül gazdag!

MELEGÍTSEN, FŐZZÖN 
VAGY SÜSSÖN 

EGYSZERŰEN 
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JELLEMZŐK
• Sík belső – high-tech konstrukció, forgótányér nélkül
• Gyémánt mintázat biztosítja a mikrohullámok jobb eloszlását
• LED érintőpanel 8 automatikus programmal
• Mikrohullámok az egyszerű és gyors melegítéshez és 

ételkészítéshez
• Strapabíró, könnyen tisztítható, zománcozott belső felület
• A nagy belső tér akár 27 cm-es tányérokkal is kompatibilis
• 23 literes kapacitás
• 5 teljesítményfokozat a különböző igények kielégítésére
• Kiolvasztó funkció a gyors és higiénikus kiolvasztáshoz
• A 95 perces időzítő ételkészítéshez is alkalmas
• Akár 800 W mikrohullámú teljesítmény
• Gyermekzár
• Hangjelzés a program befejezésének a végén

Mikrohullámú sütő

SMW 7023BK
Az SMW 7023BK sík belsejének 
és csúcs technológiás 
konstrukciójának köszönhetően 
búcsút mondhat a forgótányérnak.

Emellett pedig gyémánt mintázat 
biztosítja a mikrohullámok jobb eloszlását. 
A modern LED érintőpanel elegáns 
megjelenést biztosít, amelyet a keret 
nélküli ajtó és az alumínium fogantyú is 
kiemel. A gyors melegítésről 
és ételkészítésről 8 automatikus program 
gondoskodik.

MODERN LED ÉRINTŐPANEL

A GYÉMÁNT MINTÁZAT BIZTOSÍTJA 
A MIKROHULLÁMOK JOBB ELOSZLÁSÁT

GYERMEKZÁR
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JELLEMZŐK
• LED panel 9 egyszerűen használható 

programmal
• Mikrohullámok a gyors és egyszerű 

melegítéshez és főzéshez
• Strapabíró, könnyen tisztítható zománcozott 

belső felület
• A nagy belső tér akár 26 cm-es tányérokkal 

is kompatibilis
• 20 literes kapacitás
• A 10 teljesítményfokozat minden igényt 

kielégít
• Gyors és higiénikus kiolvasztó funkció
• A 95 perces időzítő ételkészítéshez is 

alkalmas
• Akár 700 W teljesítmény
• Hangjelzés a program befejezésének a végén

Mikrohullámú sütő

SMW 6020SS
Ezt a mikrohullámú sütőt könnyen leolvasható LED panellel 
és 9 egyszerűen használható főző- és melegítő programmal 
azért terveztük, hogy megkönnyítsük az életét. 

A tíz különböző teljesítményfokozat minden igényt kielégít, míg 
a kiolvasztó funkció gyorsan és higiénikusan végzi a dolgát. A nagy 
belső térben akár egy 26 cm-es tányér is elfér, a könnyed tisztítást 
pedig a tartós belső bevonat biztosítja 

JELLEMZŐK
• Akár 700 W teljesítmény, 20 literes űrtartalom
• Rozsdamentes acél külső és sötétszürke 

zománcozott belső felület
• Digitális vezérlés, 8 főzőmenü
• Többfázisú ételkészítés, automatikus 

kiolvasztás

Mikrohullámú sütő

SMW 6001DS
Intelligens és stílusos SENCOR 
mikrohullámú sütő 8 előre beállított 
programmal (pattogatott kukorica, 
kávé, friss zöldség, burgonya, pizza, 
újramelegítés, bacon és tenger 
gyümölcsei), kézi vezérléssel, 
valamint öt teljesítményfokozattal.

Az automatikus főzési funkció igen 
praktikus, mivel a különböző ételek típusa 
és súlya alapján nyújt segítséget, akár több 
lépéses receptek elkészítésekor is. 20 literes 
kapacitásával nagyobb edények is elférnek 
benne. Az olyan funkciók, mint a késleltetett 
indítás vagy a 95 perces időzítő a készüléket 
sütésre is alkalmassá teszik, így nem csak 
egy egyszerű melegítő berendezés. Könnyen 
beállítható gyerekzár a nagyobb biztonság 
és a nem rendeltetésszerű használat 
elkerülése érdekében.
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JELLEMZŐK
• Akár 700 W mikrohullámú teljesítmény
• Kombinált sütés 

(mikrohullámú + grillsütő)
• Fehér, zománcozott külső borítás
• Fehér, zománcozott belső felület
• Digitális vezérlés
• 20 literes kapacitás
• Súly- és időalapú kiolvasztás
• Gyors indítás funkció
• 95 perces időzítő
• 5 teljesítményfokozat
• Akár 1000 W grillezési teljesítmény
• 2 kombinált sütési mód

Mikrohullámú sütő

SMW 5220
SENCOR mikrohullámú sütő 8 előre beállított programmal (pattogatott 
kukorica, kávé, friss zöldség, burgonya, pizza, újramelegítés, bacon 
és tengeri ételek), kézi vezérléssel, valamint grillező funkcióval. A 20 literes 
kapacitásának köszönhetően még a nagyobb edények is elférnek benne, 
és az olyan funkciók, mint a késleltetett indítás vagy a 95 perces időzítő 
a készüléket sütésre is alkalmassá teszik, így nem csak egy egyszerű 
melegítőberendezés.

JELLEMZŐK
• LED panel 8 programmal és grillező funkcióval
• Strapabíró, könnyen tisztítható zománcozott 

belső felület
• A nagy belső tér akár 27 cm-es tányérokkal is 

kompatibilis
• 17 literes kapacitás
• 5 teljesítményfokozat a különböző igények 

kielégítéséhez
• Kiolvasztó funkció a gyors és higiénikus 

kiolvasztáshoz
• A 60 perces időzítő ételkészítéshez is alkalmas
• Akár 800 W teljesítmény
• Hangjelzés a program befejezésének a végén

Mikrohullámú sütő

SMW 5517WH
A LED panel, a 8 egyszerűen használható program és a grillező 
funkció segítségével ez a mikrohullámú sütő gyors melegítést 
és ételkészítést tesz lehetővé.

Az 5 különböző teljesítményfokozatnak köszönhetően bármilyen kulináris igényhez 
igazodik, a kiolvasztó funkciót pedig úgy terveztük, hogy gyors és higiénikus 
legyen. A belső tér elég nagy ahhoz, hogy akár egy 27 cm átmérőjű tányér is 
elférjen benne, a zománcozott belső felület pedig egyszerű tisztítást biztosít.
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Mikrohullámú sütő

SMW 5017WH

Az SMW 5017WH mikrohullámú sütő akár 
800 W teljesítménnyel, könnyű kezelőfelülettel, 
LED panellel és 8 automatikus programmal 
büszkélkedhet. A kettő színárnyalat közül válassza 
ki a konyhájához leginkább illőt, és élvezze 
a 8 automatikus program, valamint a késleltetett 
indítás funkció nyújtotta kényelmet.

Alacsony zajszintje (65 dB) miatt ez a mikrohullámú sütő 
bárhol elhelyezhető. A melegítés befejezésének végét 
hangjelzés jelzi. A gyerekzár megakadályozza a sütő nem 
rendeltetésszerű használatát, óvatlan kinyitását, illetve 
a beállítások és a funkciók nem kívánt módosítását.

Mikrohullámú sütő

SMW 5217SL
A nyolc automatikus programnak köszönhetően nem kell azon gondolkoznia, hogy 
mennyi idő alatt és milyen hőmérsékleten kell elkészítenie az ételt. A teljes folyamat 
felügyelhető a LED panelen, a programok pedig a tekerőgombbal könnyedén állíthatók 

Öt teljesítményfokozat, három kiolvasztási mód és nyolc automatikus program biztosítja minden fogás 
előkészítését. A nagyméretű SMW 5217SL készülék 17 l kapacitásával, 800 W teljesítményével és alacsony 
zajszintjével (65 dB) ideális választás konyhájába. 

JELLEMZŐK
• LED panel 8 könnyen kezelhető programmal, 

5 teljesítményfokozattal
• Kiolvasztó funkció és 60 perces időzítő
• Hangjelzés a program befejezésének a végén
• Nagyméretű (akár 27 cm széles) tányérokkal is 

kompatibilis, belső felülete strapabíró és zománcozott
• 17 literes kapacitás
• Akár 800 W teljesítmény

SMW 5017WH SSM 5117BK

JELLEMZŐK
• LED panel 8 könnyen kezelhető programmal 

az egyszerű és gyors ételmelegítéshez és 
ételkészítéshez

• Nagyméretű (akár 27 cm széles) tányérokkal 
is kompatibilis, belső felülete strapabíró és 
zománcozott

• Kiolvasztó funkció és 60 perces időzítő
• Hangjelzés a program befejezésének a végén
• 17 literes kapacitás
• Akár 800 W teljesítmény
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JELLEMZŐK
• Akár 700 W teljesítmény 
• 5 teljesítményfokozat + olvasztás
• Rozsdamentes acél vagy fekete/fehér zománcozott 

külső borítás
• Fehér zománcozott belső felület
• 245 mm átmérőjű forgótányér

JELLEMZŐK
• Akár 700 W mikrohullámú teljesítmény, 900 W grillezési 

teljesítmény
• Könnyen tisztítható, zománcozott külső borítás és belső felület
• 17 l kapacitás
• 4 teljesítményfokozat
• Kiolvasztó funkció, 30 perces időzítő

JELLEMZŐK
• Akár 700 W teljesítmény
• Kombinált főzési mód (mikrohullámú + grillsütő)
• Minőségi, rozsdamentes acél kivitel
• 17 literes kapacitás
• 5 teljesítményfokozat

Mikrohullámú sütő

SMW 2117SS
A szálcsiszolt rozsdamentes acél gyönyörű és időtálló 
külsőt kölcsönöz a SENCOR mikrohullámú sütőjének, 
melyben hosszú évekig gyönyörködhet. Sosem 
rozsdásodik meg és könnyen tisztítható. A karbantartást 
a strapabíró, zománcozott belső felület is megkönnyíti. 
Használata két nagyméretű tekerőgombjának és ajtónyitó 
fogantyújának köszönhetően könnyű és egyszerű.

Mikrohullámú sütő

SMW 4217WH
Ez a SENCOR mikrohullámú sütő kombinált főzési móddal 
(mikrohullámú és grillsütő) és 4 teljesítményfokozattal 
is bír. 17 literes kapacitásával elférnek benne az átlagos 
méretű edények, továbbá késleltetett indítás és 30 perces 
időzítő funkcióval rendelkezik.

Mikrohullámú sütő

SMW 4317SS
Minőségi rozsdamentes acélból készült, modern kivitelű 
SENCOR mikrohullámú sütő, mellyel egyaránt melegíthet, 
süthet vagy grillezhet ételeket. 17 literes űrtartalmának 
köszönhetően nagyobb, akár 25 cm átmérőjű tányérokkal is 
kompatibilis, emellett 5 teljesítményfokozat közül választhat.
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Mikrohullámú sütő

SMW 1918WH

JELLEMZŐK
• Egyszerű és gyors újramelegítés és főzés
• Tartós zománcozott belső a könnyű tisztítás érdekében
• Csak két vezérlőgomb biztosítja az egyszerű kézi vezérlést
• Nagy belső tér: kompatibilis a nagyobb, akár 25,5 cm-es tányérokkal
• 20 literes űrtartalom
• 5 mikrohullámú teljesítményszint minden igényt kielégít
• Olvasztás funkció a gyors és higiénikus kiolvasztáshoz
• A 35 perces időzítő is elegendő a főzéshez
• Akár 700 W mikrohullámú teljesítmény
• Hangjelzés, amely az egyes programok 

végét jelzi
• Integrált fogantyú az ajtó kinyitásához
• 255 mm átmérős forgótányér
• Méretek (sz x ma x mé): 

440 x 259 x 364 mm
• Súly: 10 kg

SMW 1918WH SSM 1919BK

A gyors melegítés és főzés 
hihetetlenül egyszerű az SMW 
1918WH/1919BK mikrohullámú 
sütőkkel. Nagy belső terében akár 
25,5 cm-es tányérok is elférnek, 
öt különböző teljesítményfokozata 
pedig mindig a kívánt eredményt 
biztosítja.

Annak érdekében, hogy a mikrohullámú 
sütő a lehető legkényelmesebb legyen, 
mindössze két vezérlőgombot és 
a program végét jelző hangjelzést 
tartalmaz.

KÖNNYŰ VEZÉRLÉS

BELSŐ TÉR 25,5 CM
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Mikrohullámú sütő

SMW 1517RD

Az SMW 1517RD mikrohullámú sütő 17 literes 
kapacitással, lenyűgöző akár 700 wattos 
teljesítménnyel és öt különböző üzemmóddal 
rendelkezik az étel melegítéséhez, sütéséhez 
és kiolvasztásához.

Két forgógomb teszi egyszerűvé a készülék vezérlését, 
így könnyen beállíthatja a melegítés módját és idejét. Ez a 
megbízható és nagy teljesítményű SENCOR mikrohullámú 
sütő két színben kapható, működése pedig igazán zajmentes 
(mindössze 58 dB (A), maximális teljesítményfokozaton). 

SMW 1517RD SSM 1617BK

JELLEMZŐK
• Strapabíró, könnyen tisztítható zománcozott belső felület
• Két tekerőgombos, egyszerű kézi vezérlés
• Nagyméretű belső tér – akár 25 cm átmérőjű tányérokhoz
• 17 literes kapacitás
• 5 teljesítményfokozat és kiolvasztó funkció
• 30 perces időzítő és hangjelzés
• Akár 700 W teljesítmény
• Forgótányér átmérője: 245 mm

Mikrohullámú sütő

SMW 1719BK

JELLEMZŐK
• Egyszerű és gyors újramelegítés és főzés
• Tartós zománcozott belső a könnyű tisztítás érdekében
• Csak két vezérlőgomb biztosítja az egyszerű kézi 

vezérlést
• Nagy belső tér: kompatibilis akár 25,5 cm-es 

tányérokkal
• 20 literes maximális kapacitás
• 5 mikrohullámú teljesítményszint minden igényt kielégít
• Olvasztás funkció a gyors és higiénikus kiolvasztáshoz
• A 35 perces időzítő is elegendő a főzéshez
• Akár 700 W mikrohullámú teljesítmény
• Hangjelzés az egyes programok végét jelzi

SMW 1718WH SMW 1719BK

Használata egyszerű, tisztítása egyszerű. Az SMW 1718/1719 
nemcsak gyorsan melegítik vagy higiénikusan olvasztják ki 
az ételt, hanem akár főzésre is használhatók.

A 35 perces időzítő és az egyes programok végét jelző hangjelzés segítségével 
Ön teljes mértékben kézben tarthatja a konyhában zajló eseményeket. 
A munka elvégzése után a tartós zománcozott belső tér könnyen tisztítható.
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MODELL SES 9200CH 
SES 9210WH

SES 7210WH  
SES 7200BK

Szín   

Kávéfőző típus automata automata

Teljesítmény 1470 W 1470 W

Szivattyúnyomás 19 bar 19 bar

Őrlési fokozatok 5 5

Kávébab tartály kapacitás 150 g 150 g

Víztartály kapacitás 1,1 l 1,1 l

Double shot program - -

LED kijelző igen igen

Thermoblock fűtőrendszer igen igen

Egy gombnyomásos program igen igen

Latte/cappuccino igen -

Beépített kávédaráló igen igen

Forróvíz funkció igen igen

Előfőző funkció igen igen

Tejtartály 2 -

Levehető gőzkar igen igen

Csésze megvilágítás igen igen

Vízkőmentesítő-, tisztító- és öblítő program igen igen

AUTOMATA
ESZPRESSZO
KÁVÉFŐZŐK
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MODELL SES 7018BK SES 7015CH

Szín

Kávéfőző típus automata automata

Teljesítmény 1470 W 1470 W

Szivattyúnyomás 19 bar 19 bar

Őrlési fokozatok 5 5

Kávébab tartály kapacitás 150 g 150 g

Víztartály kapacitás 1,1 l 1,1 l

Double shot program - -

LED kijelző igen igen

Thermoblock fűtőrendszer igen igen

Egy gombnyomásos program igen igen

Latte/cappuccino - -

Beépített kávédaráló igen igen

Forróvíz funkció igen igen

Előfőző funkció igen igen

Tejtartály - -

Levehető gőzkar igen igen

Csésze megvilágítás igen igen

Vízkőmentesítő-, tisztító- és öblítő program igen igen

AUTOMATA
ESZPRESSZO
KÁVÉFŐZŐK
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MODELL SES 6050SS SES 6010SS SES 4090SS SES 4900SS

Szín     

Kávéfőző típus félautomata félautomata félautomata félautomata

Teljesítmény 1770 W 1770 W 1450 W 1400 W

Nyomás 15 bar 15 bar 15 bar 20 bar

Kijelző nem nem igen nem

Forró víz funkció igen igen igen igen

Gőzkar igen igen nem igen

Automata cappuccino program nem nem igen nem

Csésze melegítés igen igen igen igen

Víztartály kapacitás 2.3 l 2.3 l 1.4 l 1.5 l

Őrölt kávé használható igen igen igen igen

Auto-rinse igen igen igen igen

Automatikus vízkőmentesítés igen igen igen igen

Őrölt kávé használható igen igen igen igen

KAROS  
ESZPRESSZÓ 
KÁVÉFŐZŐK
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MODELL SES 4700BK SES 4050SS SES 4040BK SES 4010SS SES 1710BK

Szín    

Kávéfőző típus félautomata félautomata félautomata Pump Pump

Teljesítmény 1400 W 1450 W 1450 W 1050 W 1140 W

Nyomás 20 bar 20 bar 20 bar 15 bar 15 bar

Kijelző nem nem nem nem nem

Forró víz funkció igen igen igen igen igen

Gőzkar igen nem nem igen igen

Automata cappuccino 
program nem igen igen nem nem

Csésze melegítés igen igen igen igen igen

Víztartály kapacitás 1.5 l 1.4 l 1.4 l 1.5 l 1.5 l

Őrölt kávé használható igen igen igen igen igen

Auto-rinse igen igen igen nem nem

Automatikus 
vízkőmentesítés igen igen igen igen igen

Őrölt kávé használható igen igen igen igen igen

KAROS  
ESZPRESSZÓ 
KÁVÉFŐZŐK
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MODELL SCE 7000BK SCE 5070BK SCE 5000BK SCE 3700BK

Szín

Teljesítmény 900 W 1000 W 900 W 700 W

Kapacitás 1,5 l 1,8 l 2.1 l 0.75 l

Időzítő igen igen igen igen

Kijelző LCD LCD igen igen

Szűrő igen igen igen igen

Kancsó anyag üveg üveg üveg üveg

Vízszint jelző igen igen igen igen

Anti-Drip rendszer igen igen igen igen 

MODELL SCE 3050SS SCE 2100BK 
SCE 2110RD

Szín  

Teljesítmény 1000 W 500 W

Kapacitás 1.25 l 0,3 l

Szűrő igen igen

Kancsó anyag üveg üveg

Vízszint jelző igen igen

Anti-Drip rendszer igen igen

FILTERES 
KÁVÉFŐZŐK

FILTERES 
KÁVÉFŐZŐK
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MODELL SCG 6050SS SCG 5050BK SCG 3550SS SCG 3050SS SCG 205x SCG 105x

Szín     

Teljesítmény 150 W 110 W 200 W 150 W 150 W 150 W

Őrlési rendszer örlő kúpok örlő kúpok őrlő kés őrlő kés őrlő kés őrlő kés

Kapacitás 350 g 180 g 60 g 50 g 60 g 50 g

Állítható őrlési finomság igen igen igen nem nem nem

 
KÁVÉDARÁLÓK
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MODELL SWK 0590BK SWK 1591WH 
SWK 1592BK

Szín  

Kapacitás 1.7 l 1.5 l

Teljesítmény 2200 W 2150 W

Anyag rozsdamentes acél/műanyag rozsdamentes acél/műanyag

Rejtett fűtőtest igen igen

Vízszint jelzés mindkét oldalon - -

Háttér-világítású vízszintjelző - igen

Kivehető szűrő igen -

Kivehető teafű tartó - -

Tea készítő program - igen

„Túlmelegedés elleni védelem víz 
nélkül történő bekapcsoláskor” igen igen

Automatikus kikapcsolás 
az alapról levéve - igen

Ki és bekapcsoló gomb - igen

Bekapcsolás jelzőfény igen igen

Állítható hőmérséklet igen igen

Melegen tartó funkció igen igen

Biztonsági zárófedél igen igen

Gomb a fedél kinyitásához igen igen

A tápkábel tárolása az talpban igen igen

Ergonomikusan kialakított fogantyú igen igen

Központi 360°-os csatlakozó igen igen

DUPLAFALÚ 
VÍZFORRALÓ
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MODELL SWK 7706GD SWK 1795SS SWK 1590SS SWK 219X SWK 1080SS

Szín          
   

Kapacitás 1.7 l 1.7 l 1.5 l 2 l 1 l 

Teljesítmény 2200 W 2200 W 1500 W 2200 W  2200 W

Anyag műanyag műanyag rozsdamentes acél 
/ üveg

rozsdamentes acél 
/ üveg

rozsdamentes acél 
/ üveg

Rejtett fűtőtest igen igen igen igen igen

Vízszint jelzés mindkét oldalon igen igen - igen igen

Háttér-világítású vízszintjelző igen igen igen - igen

Kivehető szűrő - - igen - igen

Kivehető teafű tartó - - igen - igen

Tea készítő program - - igen - igen

„Túlmelegedés elleni védelem víz 
nélkül történő bekapcsoláskor” igen igen igen igen igen

Automatikus kikapcsolás 
az alapról levéve - - igen igen igen

Ki és bekapcsoló gomb igen igen igen igen igen

Bekapcsolás jelzőfény igen igen igen igen igen

Állítható hőmérséklet igen igen igen igen igen

Melegen tartó funkció igen igen igen igen igen

Biztonsági zárófedél igen igen igen igen igen

Gomb a fedél kinyitásához igen igen - igen igen

A tápkábel tárolása az talpban igen igen igen igen igen

Ergonomikusan kialakított 
fogantyú igen igen igen igen igen

Központi 360°-os csatlakozó igen igen igen igen igen

HŐFOK-
SZABÁLYOZÓS 
VÍZFORRALÓK
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MODELL SWK 1799SS SWK 177x SWK 700x SWK 1757SS SWK 2200 SWK 122x

Szín    

Kapacitás 1.7 l 1.7 l 1.7 l 1.7 l 1.2 l 1.2 l

Teljesítmény 2200 W 2150 W 2200 W 2150 W 2150 W 2150 W

Anyag rozsdamentes 
acél

rozsdamentes 
acél

rozsdamentes 
acél

rozsdamentes 
acél

rozsdamentes 
acél

rozsdamentes 
acél

Rejtett fűtőtest igen igen igen igen igen igen

Vízszint jelzés mindkét 
oldalon - - - - - -

Háttér-világítású 
vízszintjelző - - - - - -

Kivehető szűrő igen igen igen igen igen igen

Kivehető teafű tartó - - - - - -

Tea készítő program - - - - - -

„Túlmelegedés elleni 
védelem víz nélkül történő 
bekapcsoláskor”

igen igen igen igen igen igen

Automatikus kikapcsolás 
az alapról levéve igen igen igen igen igen igen

Ki és bekapcsoló gomb igen igen igen igen igen igen

Bekapcsolás jelzőfény - - - - - -

Állítható hőmérséklet - - - - - -

Melegen tartó funkció - - - - - -

Biztonsági zárófedél igen igen igen igen igen igen

Gomb a fedél kinyitásához igen igen igen igen igen igen

A tápkábel tárolása az 
talpban igen igen igen igen igen igen

Ergonomikusan kialakított 
fogantyú igen igen igen igen igen igen

Központi 360°-os 
csatlakozó igen igen igen igen igen igen

ROZSDAMENTES 
ACÉL 
VÍZFORRALÓK 
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MODELL SWK 2080BK SWK 2300BK SWK 7300WH 
SWK 7301BK

Szín

Kapacitás 2.0 l 1.2 l 1.7 l

Teljesítmény 2200 W 2200 W 2200 W

Anyag műanyag / üveg műanyag / üveg műanyag / üveg

Rejtett fűtőtest igen igen igen

Vízszint jelzés mindkét oldalon igen igen igen

Háttér-világítású vízszintjelző igen igen igen

Kivehető szűrő - - -

Kivehető teafű tartó - - -

Tea készítő program - - -

„Túlmelegedés elleni védelem víz 
nélkül történő bekapcsoláskor” igen igen igen

Automatikus kikapcsolás 
az alapról levéve igen igen igen

Ki és bekapcsoló gomb igen igen igen

Bekapcsolás jelzőfény igen igen igen

Állítható hőmérséklet - - -

Melegen tartó funkció - - -

Csúszás elleni védelem igen igen igen

Biztonsági zárófedél - - -

Gomb a fedél kinyitásához igen igen igen

A tápkábel tárolása az talpban igen igen igen

Ergonomikusan kialakított fogantyú igen igen igen

Központi 360°-os csatlakozó igen igen igen

ÜVEG 
VÍZFORRALÓK
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MODELL SWK 251x SWK 181x SWK 1798BK

Szín  

Kapacitás 2.5 l 1.8 l 1.7 l

Teljesítmény 2200 W 2000 W 2200W

Anyag műanyag műanyag műanyag

Rejtett fűtőtest igen igen igen

Vízszint jelzés mindkét oldalon igen igen igen

Háttér-világítású vízszintjelző - - -

Kivehető szűrő igen igen igen

Kivehető teafű tartó - - -

Tea készítő program - - -

„Túlmelegedés elleni védelem víz 
nélkül történő bekapcsoláskor” igen igen igen

Automatikus kikapcsolás 
az alapról levéve igen igen igen

Ki és bekapcsoló gomb igen igen igen

Bekapcsolás jelzőfény igen igen igen

Állítható hőmérséklet - - -

Melegen tartó funkció - - -

Csúszás elleni védelem igen igen igen

Biztonsági zárófedél igen igen igen

Gomb a fedél kinyitásához igen igen igen

A tápkábel tárolása az talpban igen igen igen

Ergonomikusan kialakított fogantyú igen igen igen

Központi 360°-os csatlakozó igen igen igen

MŰANYAG 
VÍZFORRALÓK
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MODELL SWK 174X SWK 170x SWK 150x

Szín     

Kapacitás 1.7 l 1.7 l 1.5 l

Teljesítmény 2200W 2200 W 2000 W

Anyag műanyag műanyag műanyag

Rejtett fűtőtest igen igen igen

Vízszint jelzés mindkét oldalon igen igen igen

Háttér-világítású vízszintjelző - - -

Kivehető szűrő igen igen igen

Kivehető teafű tartó - - -

Tea készítő program - - -

„Túlmelegedés elleni védelem víz 
nélkül történő bekapcsoláskor” igen igen igen

Automatikus kikapcsolás 
az alapról levéve igen igen igen

Ki és bekapcsoló gomb igen igen igen

Bekapcsolás jelzőfény igen igen igen

Állítható hőmérséklet - - -

Melegen tartó funkció - - -

Csúszás elleni védelem igen igen igen

Biztonsági zárófedél igen igen igen

Gomb a fedél kinyitásához igen igen igen

A tápkábel tárolása az talpban igen igen igen

Ergonomikusan kialakított fogantyú igen igen igen

Központi 360°-os csatlakozó igen igen igen

MŰANYAG 
VÍZFORRALÓK

139

FŐZÉS 2022/2023



MODELL SPR 4000BK SPR 3900SS SPR 3600WH

Szín

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

Tápkábel hossza 1 m 1 m 1 m

Súly 6.7 Kg 6 Kg 5.8 Kg

Tartozékok rizs merőkanál, leveses kanál, 
mérőpohár, vízgyűjtő

rizs merőkanál, leveses kanál, 
mérőpohár, vízgyűjtő

rizs merőkanál, leveses kanál, 
mérőpohár, vízgyűjtő

Kapacitás 4.8 l 5.5 l 5.5 l

Anyag alumínium alumínium alumínium

Bevonat Kívül és belül Kívül és belül Kívül és belül

Anyagvastagság (mm) 2.5 mm 1.7 mm 1.7 mm

Fogantyúk a tálon igen - - 

Fogantyúk a termék testén igen igen igen

Mosogatógépben mosható igen igen igen

Programok száma 15 10 14

Lassú főző program igen igen igen

Rizsfőző funkció igen igen igen

Párolás igen igen igen

Főzés fedő nélkül igen (sütés) igen (sütés) igen (sütés)

Automatikus kikapcsolás igen igen igen

Melegen tartó funkció igen igen igen

Időzíthető indítás igen igen igen

ELEKTROMOS 
KUKTÁK
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MODELL SPR 7200SS SPR 6100BK SPR 5500SS 
SPR 5508 BK

Szín  

Kapacitás 6 l 5.5 l 6 l

Párolás igen igen igen

Sütés igen igen nem

Manuális / Digitális manuális manuális digitális

Edény anyag alumínium teflon bevonattal alumínium teflon bevonattal alumínium

Programok száma lassú főzés, tűzhely, sütő, 
automata meleg

lassú főzés, tűzhely, sütő, 
automata meleg 9

LASSÚ FŐZŐ 
KÉSZÜLÉKEK
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MODELL SRM 3150SS SRM 0650SS SRM 1891SS SRM 2800SS

Szín  

Teljesítmény 700 W 350 W 700 W 1000 W

Kapacitás 1.5 l 0.62 l 1.8 l 2.8 l

Borítás anyaga rozsdamentes acél rozsdamentes acél rozsdamentes acél rozsdamentes acél

Edény anyag alumínium alumínium alumínium alumínium

Fedő anyag műanyag műanyag üveg üveg

Fedő típus zsanéros zsanéros zsanéros levehető

Vezérlés digitális digitális manuális manuális

Melegen tartó funkció 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra

Automata kikapcsolás igen igen igen igen

Rizs vízgyűjtő igen igen igen  -

Párolás igen igen igen  -

Kivehető edény igen igen igen igen

Fogantyúk a tálhoz igen igen igen  -

Háromszoros biztonság igen igen igen igen

Fényjelző igen igen igen igen

  
RIZSFŐZŐK
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MODELL SRM 1550SS SRM 1000SS 
SRM 1001BK

SRM 0600WH 
SRM 0601BK

Szín   

Teljesítmény 500 W 400 W 300 W

Kapacitás 1.5 l 1.0 l 0.6 l

Borítás anyaga rozsdamentes acél rozsdamentes acél rozsdamentes acél

Edény anyag alumínium alumínium alumínium

Fedő anyag üveg üveg üveg

Fedő típus levehető levehető levehető

Vezérlés manuális manuális manuális

Melegen tartó funkció 6 óra 6 óra 6 óra

Automata kikapcsolás igen igen igen

Rizs vízgyűjtő  -  -  -

Párolás  -  -  -

Kivehető edény igen igen igen

Fogantyúk a tálhoz  -  -  -

Háromszoros biztonság igen igen igen

Fényjelző igen igen igen

  
RIZSFŐZŐK
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FORRÓLEVEGŐS 
SÜTŐ

FORRÓLEVEGŐS 
SÜTŐ

MODELL SFR 9500SS SFR 5510BK SFR 5010BK SFR 5400WH

Szín

Teljesítmény 1700 W 1500 W 1500 W 1800 W

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

Elérhető programok 8 5 7 12

LED kijelző igen igen igen igen

Olaj nélküli sütés igen igen igen igen

Kapacitás 2 × 4 l 12 l 5 l 11 l 

Időkapcsoló 60 perc 60 perc 60 perc 60 perc 

Biztonsági zár igen igen igen igen

Automatikus kikapcsolás igen igen igen igen

Gyors felmelegedés igen igen igen igen

Hideg érintésű felület igen igen igen igen

Érintés vezérelt működés igen igen igen igen

MODELL SFR 5320WH 
SFR 5321BK SFR 5030BK SFR 3220WH SFR 3130BK

Szín  

Teljesítmény 1400 W 1300 W 1500 W 1400 W

Hőmérséklet beállítási 
tartomány 60–200 °C 60–200 °C 80–200 °C 90–200 °C

Elérhető programok 6 6 nem 6

LED kijelző igen igen nem igen

Olaj nélküli sütés igen igen igen igen

Kapacitás 3 l 3.5 l 2.6 l 3.5 l

Időkapcsoló 60 perc 60 perc 30 perc 60 perc

Biztonsági zár igen igen igen igen

Automatikus kikapcsolás igen igen igen igen

Gyors felmelegedés igen igen igen igen

Hideg érintésű felület igen igen igen igen

Érintés vezérelt működés igen igen nem igen
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MODELL SFR 9300BK

Szín

Teljesítmény 1800 W

Hőmérséklet beállítási 
tartomány 40–240 °C

Elérhető programok 18

LED kijelző igen

Olaj nélküli sütés igen

Kapacitás 8 l

Biztonsági zár igen

Automatikus kikapcsolás igen

Gyors felmelegedés igen

Hideg érintésű felület igen

Érintés vezérelt működés igen

MODELL SFR 8200SS SFR 7200SS SFR 6200SS

Szín

Teljesítmény 2200 W 2200 W 900 W

Hőmérséklet beállítási 
tartomány 130–190 °C 130–190 °C 130–190 °C

Elérhető programok 6 nem nem

LED kijelző igen nem nem

Olaj nélküli sütés igen igen igen

Kapacitás 3.2 l 3.2 l 1.5 l

Biztonsági zár igen igen igen

Automatikus 
kikapcsolás igen igen igen

Gyors felmelegedés igen igen igen

Hideg érintésű felület igen igen igen

Érintés vezérelt 
működés igen nem nem

MULTIFUNKCIÓS 
OLAJSÜTŐ

 
 
OLAJSÜTŐ
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MODELL SBR 2000SS SBR 0770WH SBR 1040WH

Szín

Teljesítmény 550 W 800 W 550 W

Programok száma 13 12 12

LED kijelző igen igen nem

Kapacitás 11 l 3 l 2.6 l

Időzítő 60 perc 60 perc 60 perc

Automata kikapcsolás igen igen igen

Cool Touch - Hideg érintésű felület igen igen igen

KENYÉRSÜTŐK
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MODELL STS 605x STS 5070SS STS 2651SS 
STS2652RD

Szín     

Teljesítmény 1000 W 1600 W 850 W

Anyag fém fém fém

Kenyér szeletek száma 2 4 2

Pirítási fokozat 9 9 7

Automata középre igazítás igen igen igen

High Lift funkció igen igen igen

Pékáru rostély igen igen igen

Stop gomb igen igen igen

Újra melegítés gomb igen igen igen

Kiolvasztó funkció igen igen igen

Kábel tároló igen igen igen

Táp kábel hosszúság 100 cm 100 cm 100 cm

Morzsatálca egyetlen gombnyomásra egyetlen gombnyomásra igen

 
KENYÉRPIRÍTÓK
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MODELL SCP 4501BK SCP 4601GY SCP 4201GY

Szín

Teljesítmény 3400 W 3400 W 3500 W

Főzőlapok száma 2 2 2

Edény átmérő  12–16 cm  12–26 cm  12–26 cm

Hőmérséklet-szabályozás igen igen igen

Hőmérséklet tartomány 60–240 °C 60–240 °C 60–240 °C

Fűtési fokozatok tartománya 200–2000 W /  
200–1400 W

200–2000 W /  
200–1400 W

200–2000 W /  
200–1500 W

Időzítő 1–180 perc 1–180 perc 1–180 perc

LCD kijelző igen igen igen

Túlmelegedés elleni védelem igen igen igen

Automatikus kikapcsolás igen igen igen

Csúszásmentes lábak igen igen igen

MODELL SCP 3701BK SCP 4001BK

Szín

Teljesítmény 2000 W 3400 W

Főzőlapok száma 2 2

Edény átmérő  12–26 cm  12–26 cm

Hőmérséklet-szabályozás igen igen

Hőmérséklet tartomány 60–240 °C 60–240 °C / 50–500 °C

Fűtési fokozatok tartománya 200–2000 W 200–1600 W /  
200–800 W

Időzítő 1–180 perc 1–180 perc

LCD kijelző igen igen

Túlmelegedés elleni védelem igen igen

Automatikus kikapcsolás igen igen

Csúszásmentes lábak igen igen

INDUKCIÓS 
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FŐZŐLAPOK

148

FŐZÉS 2022/2023



MODELL SCP 2803BK SCP 2263BK SCP 1763BK

Szín

Teljesítmény 2200 W + 1300 W 2400 W 1200 W

Főzőlapok száma 2 2 1

Edény átmérő  19 cm  19 cm  19 cm

Hőmérséklet-szabályozás igen igen igen

Csúszásmentes lábak igen igen igen

INFRAVÖRÖS 
FŐZŐLAPOK

149

FŐZÉS 2022/2023



MODELL SBG 6231SS SBG 6238BK SBG 6650BK SBG 6030SS  
SBG 6031BK

Szín    

Teljesítmény 2000 W 2100 W 2000 W 2100 W

Hőmérséklet-szabályozás automata automata automata automata

Sütőlap felület sima / bordázott sima / bordázott sima / bordázott bordázott

Grillezési rendszer nyitott / zárt nyitott / zárt nyitott / zárt nyitott / zárt

Olaj nélküli sütés igen igen igen igen

Sütőlapba épített fűtőspirál igen igen igen igen

Tapadásmentes sütőlap igen igen igen igen

Mosogatógépben mosható igen igen igen igen

3 működési pozíció igen igen igen igen

Csepptálca igen igen igen igen

Termosztát igen igen igen igen

Időzítő igen igen igen -

Csúszásmentes lábak igen igen igen igen

MODELL SBG 5030BK SBG 4010SS SBG 3710SS

Szín

Teljesítmény 2000 W 2000 W 2000 W

Hőmérséklet-szabályozás automata automata automata

Sütőlap felület sima / bordázott sima / bordázott sima / bordázott

Grillezési rendszer nyitott / zárt nyitott / zárt nyitott / zárt

Olaj nélküli sütés igen igen igen

Sütőlapba épített fűtőspirál igen igen igen

Tapadásmentes sütőlap igen igen igen

Mosogatógépben mosható igen igen igen

3 működési pozíció igen igen igen

Csepptálca igen igen igen

Termosztát igen igen igen

Időzítő igen igen igen

Csúszásmentes lábak igen igen igen
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MODELL SBG 2070BK SBG 206BK SBG 0260BK

Szín

Teljesítmény 2300 W 2600 W 2600 W

Hőmérséklet-szabályozás automata manuális manuális

Sütőlap felület sima / bordázott sima / bordázott sima / bordázott

Grillezési rendszer nyitott nyitott nyitott

Olaj nélküli sütés igen igen igen

Sütőlapba épített fűtőspirál igen igen igen

Tapadásmentes sütőlap igen gránit gránit

Mosogatógépben mosható - - - 

3 működési pozíció - - -

Csepptálca igen igen igen

Termosztát igen igen igen

Időzítő - - -

Csúszásmentes lábak igen - -

MODELL SBG 108BK SBG 106BK SBG 104BK

Szín

Teljesítmény 2300 W 2300 W 2600 W

Hőmérséklet-szabályozás manuális automata manuális

Sütőlap felület sima / bordázott sima / bordázott sima / bordázott

Grillezési rendszer nyitott nyitott nyitott

Olaj nélküli sütés igen igen igen

Sütőlapba épített fűtőspirál igen igen igen

Tapadásmentes sütőlap gránit igen gránit

Mosogatógépben mosható - - - 

3 működési pozíció - - -

Csepptálca igen igen igen

Termosztát igen igen igen

Időzítő - - -

Csúszásmentes lábak - igen -
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MODELL SSM 997x SSM 9940SS SSM 9510SS SSM 9410SS

Szín       

Teljesítmény 900 W 900 W 700 W 700 W

Szendvics alak négyszög négyszög négyszög négyszög

Gofri tartozék igen igen igen igen

Állapotjelző igen igen igen igen

Kialakítás 4 az 1-ben 4 az 1-ben 5 az 1-ben 3 az 1-ben

Csúszásgátló lábak igen igen igen igen 

Biztonsági hőbiztosíték igen igen igen igen 

Sütésre kész jelző igen igen igen igen 

Automatikus hőmérséklet 
szabályozás igen igen igen igen
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MODELL SSM 9300 SSM 8700 SSM430x SSM 422x

Szín       

Teljesítmény 700 W 1100 W 700 W 700 W

Szendvics alak háromszög négyszög háromszög négyszög

Gofri tartozék igen - nem nem

Állapotjelző igen igen igen igen

Kialakítás 4 8 4 2

Csúszásgátló lábak igen igen igen igen 

Biztonsági hőbiztosíték igen igen igen igen 

Sütésre kész jelző igen igen igen igen 

Automatikus hőmérséklet 
szabályozás igen igen igen igen
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MODELL SMW 7023BK SMW 6020SS SMW 6001DS SMW 5517WH

Szín

Mikrohullámú sütő típus alap grill funkcióval alap grill funkcióval

Mikrohullámú teljesítmény 800 W 700 W 700 W 800 W

Grill teljesítmény - 900 W - 800 W

Kapacitás 23 l 20 l 20 l 17 l

Kialakítás szabadon álló szabadon álló szabadon álló szabadon álló

Vezérlés mechanikus digitális digitális digitális

Kijelző igen igen igen igen

Belső felület zománcozott zománcozott lakozott zománcozott

MODELL SEO 3250BK SEO 2000BK

Szín

Teljesítmény 1700 W 1350–1650 W

Kapacitás 35 l 20 l

Hőmérséklet beállítások 30–230 °C 70–230 °C

Automatikus kikapcsolás 
időzítő 150 perc 120 perc

Sütési módok 9 4

Tepsi / Sütőrács 4 3

Integrált belső világítás igen igen

LED kijelző igen nem

MIKROHULLÁMÚ 
SÜTŐK

MINI
SÜTŐK
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MODELL SMW 2117SS SMW 1918WH 
SMW 1919BK

SMW 1718WH 
SMW 1719BK

SMW 1617BK 
SMW 1517RD

Szín    

Mikrohullámú sütő típus alap alap grill funkcióval grill funkcióval

Mikrohullámú teljesítmény 700 W 700 W 700 W 700 W

Grill teljesítmény - - - -

Kapacitás 17 l 17 l 17 l 17 l

Kialakítás szabadon álló szabadon álló szabadon álló szabadon álló

Vezérlés mechanikus mechanikus mechanikus mechanikus

Kijelző nem nem nem nem

Belső felület zománcozott zománcozott lakozott lakozott

MODELL SMW 5220 SMW 5217SL SMW 5017WH 
SMW 5117BK SMW 4317SS SMW 4217WH

Szín  

Mikrohullámú sütő típus grill funkcióval grill funkcióval alap grill funkcióval grill funkcióval

Mikrohullámú teljesítmény 700 W 700 W 700 W 700 W 700 W

Grill teljesítmény 1000 W 900 W - 900 W 900 W

Kapacitás 20 l 17 l 17 l 17 l 17 l

Kialakítás szabadon álló szabadon álló szabadon álló szabadon álló szabadon álló

Vezérlés mechanikus mechanikus mechanikus mechanikus mechanikus

Kijelző igen - igen nem nem

Belső felület lakozott lakozott zománcozott lakozott lakozott

MIKROHULLÁMÚ 
SÜTŐK
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