
 

AFFORDABLE KITCHEN TECHNOLOGY

  Cooking
  Next
Generation



Φούρνος DSWO 8004 Λευκός

Κεραμική εστία WVC 6005 
Λευκή 

Απορροφητήρας Shape 
060/090 Λευκός

Ωφέλιμη χωρητικότητα: 72 lt
Λειτουργίες (8): άνω & κάτω αντίσταση, κάτω αντίσταση, άνω & κάτω 
αντίσταση με αέρα, άνω αντίσταση με grill, άνω αντίσταση με grill & αέρα, 3D 
(άνω, κάτω & αντίσταση ανεμιστήρα), απόψυξη, κυκλική αντίσταση
Σύστημα καθαρισμού: steam clean & selfclean με καταλυτικό τοίχωμα στο 
πίσω μέρος για πανεύκολο καθαρισμό
Τέλεια θερμομόνωση με πόρτα τριπλού κρυστάλλου 
Εύκολα αφαιρούμενη πόρτα που διευκολύνει το καθάρισμα 
Διακόπτες: push in-push out 
Πλαϊνές σχάρες: 5 επιπέδων 
Τηλεσκοπικός μηχανισμός: 1 επίπεδο (σετ) 
Led οθόνη ενδείξεων με παιδικό κλείδωμα 
Διαθέτει ψηφιακό ρολόι, θερμοστάτη & λειτουργία γρήγορης προθέρμανσης
Εμπεριέχει 1 σχάρα, 1 βαθύ ταψί και 1 κανονικό ταψί 
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 59.5 x 59.5 x 54.7 εκ. 
Χρώμα: Λευκό  γυαλί

A
Energy

Ανεξάρτητη κεραμική εστία αφής 60 εκ. 
Χειριστήριο: αισθητήρες αφής
Χωρίς πλαίσιο 
5 ζώνες μαγειρέματος High Light: 2 (Ø 165mm) 1.200 W, 
2 (Ø 140/220mm) 1.100/2.200 W,  1 (Ø 200mm) 1.800 W 
Αυτόματη απενεργοποίηση: 120 min  
Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)  
Βαθμίδες Ρυθμίσεων: 9  
Συνολική μέγιστης ισχύς: 6,4 kW  
Ενδεικτική λυχνία υπολοίπου θερμότητας  
Χρονοδιακόπτης για κάθε ζώνη  
Διαστάσεις (ΠΒ): 59 x 52 εκ.
Διαστάσεις κοπής (ΠΒ): 56 x 49 εκ. 

Φωτισμός: 2x3 W Halogen LED
Ελεύθερη απορρόφηση: 907 m³/h
Μέγιστη απορρόφηση IEC: 648 m³/h
Επίπεδο θορύβου:63 dB(A)
Επίπεδα ταχυτήτων: 3
Διακόπτες: Αφής
Μεταλλικά φίλτρα κασετίνα που πλένονται στο πλυντήριο 
πιάτων
Πλάτος : 60/90 εκ. 
Διάμετρος Εξόδου: 120/150 mm
Φινίρισμα: λευκό 
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 75 (108) x 60/90 x 41εκ.
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4 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



Φούρνος DSBO 8004 Μαύρος
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Απορροφητήρας Shape 
060/090 Μαύρος

Φωτισμός: 2x3 W Halogen LED
Ελεύθερη απορρόφηση: 907 m³/h
Μέγιστη απορρόφηση IEC: 648 m³/h
Επίπεδο θορύβου:63 dB(A)
Επίπεδα ταχυτήτων: 3
Διακόπτες: Αφής
Μεταλλικά φίλτρα κασετίνα που πλένονται στο πλυντήριο 
πιάτων
Πλάτος : 60/90 εκ. 
Διάμετρος Εξόδου: 120/150 mm
Φινίρισμα: μαύρο
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 75 (108) x 60/90 x 41εκ.
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COOKING NEXT GENERATION

Ωφέλιμη χωρητικότητα: 72 lt
Λειτουργίες (8): άνω & κάτω αντίσταση, κάτω αντίσταση, άνω & κάτω 
αντίσταση με αέρα, άνω αντίσταση με grill, άνω αντίσταση με grill & αέρα, 3D 
(άνω, κάτω & αντίσταση ανεμιστήρα), απόψυξη, κυκλική αντίσταση
Σύστημα καθαρισμού: steam clean & selfclean με καταλυτικό τοίχωμα στο 
πίσω μέρος για πανεύκολο καθαρισμό
Τέλεια θερμομόνωση με πόρτα τριπλού κρυστάλλου 
Εύκολα αφαιρούμενη πόρτα που διευκολύνει το καθάρισμα 
Διακόπτες: push in-push out 
Πλαϊνές σχάρες: 5 επιπέδων 
Τηλεσκοπικός μηχανισμός: 1 επίπεδο (σετ) 
Led οθόνη ενδείξεων με παιδικό κλείδωμα 
Διαθέτει ψηφιακό ρολόι, θερμοστάτη & λειτουργία γρήγορης προθέρμανσης
Εμπεριέχει 1 σχάρα, 1 βαθύ ταψί και 1 κανονικό ταψί 
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 59.5 x 59.5 x 54.7 εκ. 
Χρώμα: Μαύρο  γυαλί

4 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



Φούρνος DSXO 8004 Inox
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Ωφέλιμη χωρητικότητα: 72 lt
Λειτουργίες (8): άνω & κάτω αντίσταση, κάτω αντίσταση, άνω & κάτω 
αντίσταση με αέρα, άνω αντίσταση με grill, άνω αντίσταση με grill & αέρα, 3D 
(άνω, κάτω & αντίσταση ανεμιστήρα), απόψυξη, κυκλική αντίσταση
Σύστημα καθαρισμού: steam clean & selfclean με καταλυτικό τοίχωμα στο 
πίσω μέρος για πανεύκολο καθαρισμό
Τέλεια θερμομόνωση με πόρτα τριπλού κρυστάλλου 
Εύκολα αφαιρούμενη πόρτα που διευκολύνει το καθάρισμα 
Διακόπτες: push in-push out 
Πλαϊνές σχάρες: 5 επιπέδων 
Τηλεσκοπικός μηχανισμός: 1 επίπεδο (σετ) 
Led οθόνη ενδείξεων με παιδικό κλείδωμα 
Διαθέτει ψηφιακό ρολόι, θερμοστάτη & λειτουργία γρήγορης προθέρμανσης
Εμπεριέχει 1 σχάρα, 1 βαθύ ταψί και 1 κανονικό ταψί 
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 59.5 x 59.5 x 54.7 εκ. 
Χρώμα: inox

4 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



Φούρνος DSGO 8004 Γκρι
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Απορροφητήρας Shape 
060/090 Γκρι

Φωτισμός: 2x3 W Halogen LED
Ελεύθερη απορρόφηση: 907 m³/h
Μέγιστη απορρόφηση IEC: 648 m³/h
Επίπεδο θορύβου:63 dB(A)
Επίπεδα ταχυτήτων: 3
Διακόπτες: Αφής
Μεταλλικά φίλτρα κασετίνα που πλένονται στο πλυντήριο 
πιάτων
Πλάτος : 60/90 εκ. 
Διάμετρος Εξόδου: 120/150 mm
Φινίρισμα: γκρι
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 75 (108) x 60/90 x 41εκ.
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AFFORDABLE KITCHEN TECHNOLOGY

Ωφέλιμη χωρητικότητα: 72 lt
Λειτουργίες (8): άνω & κάτω αντίσταση, κάτω αντίσταση, άνω & κάτω 
αντίσταση με αέρα, άνω αντίσταση με grill, άνω αντίσταση με grill & αέρα, 3D 
(άνω, κάτω & αντίσταση ανεμιστήρα), απόψυξη, κυκλική αντίσταση
Σύστημα καθαρισμού: steam clean & selfclean με καταλυτικό τοίχωμα στο 
πίσω μέρος για πανεύκολο καθαρισμό
Τέλεια θερμομόνωση με πόρτα τριπλού κρυστάλλου 
Εύκολα αφαιρούμενη πόρτα που διευκολύνει το καθάρισμα 
Διακόπτες: push in-push out 
Πλαϊνές σχάρες: 5 επιπέδων 
Τηλεσκοπικός μηχανισμός: 1 επίπεδο (σετ) 
Led οθόνη ενδείξεων με παιδικό κλείδωμα 
Διαθέτει ψηφιακό ρολόι, θερμοστάτη & λειτουργία γρήγορης προθέρμανσης
Εμπεριέχει 1 σχάρα, 1 βαθύ ταψί και 1 κανονικό ταψί 
Διαστάσεις (ΥΠΒ): 59.5 x 59.5 x 54.7 εκ. 
Χρώμα: Γκρι  γυαλί

4 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



 

AFFORDABLE KITCHEN TECHNOLOGY

www.klimatechniki.gr


