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Filosofia Smeg

Eletrodomésticos concebidos com a 

colaboração de arquitetos de topo a nível 

mundial. Esta combinação de desempenho, 

estilo e atenção aos detalhes constitui a 

expressão perfeita dos produtos fabricados 

em Itália. Smeg: tecnologia che arreda.
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Design smeg

O design, para a Smeg, é um conceito distinto. 

É a forma como o produto se impõe no espaço 

em que se insere e interage com os utilizadores. 

A Smeg tem fortes parcerias com designers de referência 

mundial com o intuito de produzir eletrodomésticos 

exclusivos que ocupem um lugar central na decoração da 

casa, oferecendo verdadeiras declarações de expressão 

e individualidade.
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PIANO DESIGN
A colaboração com o atelier Piano Design baseia-se na convicção de que a 
arquitetura pode influenciar e estar presente mesmo em objetos de uso doméstico. 
Os eletrodomésticos Smeg desenhados pelo Piano Design são elegantes e 
robustos, criados em aço inox brilhante de alta qualidade.
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LINEA
Produtos distintos que marcam a tendência do design. Estética minimalista e 
moderna. A Série Linea é caracterizada por linhas simétricas, equilibradas e com 
luz. Qualquer combinação de peças e acessórios Linea marcará a cozinha como 
um espaço esteticamente personalizado. 
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CLASSICA
Volumes sólidos, formas rigorosas e atenção aos detalhes, são os princípios que 
poderemos facilmente identificar em todos os produtos da Série Classica. A gama 
é extensa e cria um verdadeiro impacto pela robustez do aço inox e pelo design 
intemporal.
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CORTINA
Elegância dos detalhes. A série Cortina caracteriza-se por equipamentos com 
um design e caráter original, ao estilo de um chalet nos Alpes ou de uma antiga 
quinta italiana. A conjugação da robustez do ferro trabalhado artesanalmente 
com os mais sofisticados contornos imprime nesta gama uma atmosfera de charme 
e de fascínio
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ANNI 50
A coleção Anni 50 apresenta um design vintage inconfundível, com linhas 
arredondadas e cores vibrantes que combinam perfeitamente com a tecnologia 
de ponta. É seguro afirmar que esta gama, desenvolvida pelo estúdio de design 
interno da Smeg, mudou definitivamente a nossa maneira de pensar quando se 
trata de eletrodomésticos.
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eletroDomésticos smeg

Uma vasta gama de excelentes soluções para atender 

aos desafios diários. Desde cozinhar, renovar o ar, 

conservar os alimentos, lavar a louça ou tratar da roupa, 

saiba que pode sempre contar com a tecnologia Smeg.

 

Para simplificar a sua visita pelo mundo Smeg, 

apresentamos primeiramente a coleção Anni 50, e 

posteriormente, a gama dividida por categorias de 

produtos. Dentro de cada categoria poderá conhecer 

diferentes séries estéticas como a Linea, Classica, 

Cortina e Victória que tanto marcam a identidade da 

marca. As séries permitem coordenar esteticamente os 

diferentes eletrodomésticos para que estes sejam mais 

do que objetos funcionais, mas também autenticas peças 

que decoram a casa. 
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Maliciosamente, estes maravilhosos icons do design acotovelaram para um canto os eletrodomésticos de livre instalação produzidos em 
massa. Como outros projetos famosos, o original e colorido FAB28 é mais do que um frigorífico. Ele domina o ambiente, tanto como o 
sofá ou a iluminação na sua sala de estar. 

ANNI 50

A FUSÃO ENTRE A ARTE E A FUNCIONALIDADE

LBB14 ST2FAB BLV2 FAB10

CVB20 FAB28R FAB32 FAB50FAB30

Resultado do sucesso, a Smeg fez crescer a família Anni 50 e criou outras peças com exatamente o mesmo tema vintage: frigoríficos em 
vários tamanhos e com diferentes capacidades, congeladores, máquinas de lavar roupa e máquinas de lavar louça. Evocando sempre 
o estilo eclético, estes são os porta-estandartes do design “Made in Italy”, que é famoso em todo o mundo pela fusão entre a arte e a 
funcionalidade.
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O novo Smeg Anni50, o FAB28RDG foi criado na cor do mais 
precioso de todos os metais, o ouro. É uma “autêntica peça de 
joalharia” que brilha com a mesma intensidade do que a luz do 
ouro.

Para dar mais nobreza a esta criação, cristais Swarosvki 
adornam o logótipo na porta. Os cristais Swarovski são 
aplicados manualmente, um a um. 
 
 Esta técnica artesanal de grande precisão realça a beleza do 
FAB28RDG e garante exclusividade a cada peça.

O SMEG500 é o resultado do interesse que a Fiat sempre teve pelo mundo do 
design, que vai muito para além da indústria automóvel. A Smeg, com know-how 
reconhecido em tecnologia e design, é a marca capaz de criar soluções ad hoc para 
responder a qualquer necessidade estética e funcional. Provaram ser os parceiros 
ideais para dar luz a este projeto tão ambicioso. 

SMEG500 disponível em branco, encarnado, verde, azul e amarelo.

A coleção Anni 50 apresenta um design vintage inconfundível, com linhas arredondadas e cores vibrantes 
que combinam perfeitamente com a tecnologia de ponta. É seguro afirmar que esta gama, desenvolvida pelo 
estúdio de design interno da Smeg, mudou definitivamente a nossa maneira de pensar quando se trata de 
eletrodomésticos domésticos.

GOLDEN FAB: O FRIGORÍFICO “PEÇA DE JOALHARIA”

O QUE É QUE FAZ UM MOTOR DE REFRIGERAÇÃO DEBAIXO DO CAPOT DO FIAT 500?
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SMEG500B
BRANCO

Capacidade útil 100 litros
Abertura com 2 portas deslizantes em vidro
3 organizadores de bebidas em garrafa
1 organizador de bebidas em lata

Classe energética A+
Consumo de energia 115kWh/ ano
Classe climática ST
Potência nominal 70 W
Ruído 42 dB(A)
Dimensões em cm: A 83 x L 125 x P 80
Altura máxima com capot aberto a 80º: 150 cm

 Prazo de entrega: 2 meses a partir da data de encomenda.

6.950,00 €
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SMEG500R

SMEG500G

SMEG500BL

SMEG500V

ENCARNADO

AMARELOVERDE

AZUL

6.950,00 €

6.950,00 €

6.950,00 €

6.950,00 €
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FAB50P
FRIGORÍFICO 2 PORTAS, LIVRE INSTALAÇÃO, NO-FROST, SÉRIE ANNI 50, CREME

Informação geral:
Laterais em creme
Portas em creme
Portas não reversíveis com dobradiças à direita
Capacidade de congelação: 5 kg/24h
Consumo anual de energia: 419 KWh/ano
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 8 h
Classe climática: SN, N, ST, T
Potência nominal: 212 W

frIgorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 362 litros
Life Plus zona 0ºC
3 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 2 prateleiras reguláveis
Interior da porta com 1 prateleira para garrafas

congelador:
Capacidade útil do congelador: 107 llitros
Ice maker manual
1 prateleira em vidro
Interior da porta com 2 prateleiras

característIca:

2.249,00 €
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FAB50XFAB50PO

FAB50B

FRIGORÍFICO 2 PORTAS DE LIVRE INSTALAÇÃO, NO-FROST, SÉRIE ANNI 50, 

CINZENTO 

FRIGORÍFICO 2 PORTAS DE LIVRE INSTALAÇÃO, NO-FROST, SÉRIE ANNI 50, BRANCO

FRIGORÍFICO 2 PORTAS DE LIVRE INSTALAÇÃO, NO-FROST, SÉRIE ANNI 50, CREME

2.249,00 €2.249,00 €

2.249,00 €

Versões:

FAB50P  Creme. Dobradiças à direita.
FAB50PS  Creme. Dobradiças à esquerda.

FAB50PO  Creme, puxadores cor de bronze. Dobradiças à direita.
FAB50POS  Creme, puxadores cor de bronze. Dobradiças à esquerda.

FAB50X  Cinzento. Dobradiças à direita.
FAB50XS  Cinzento. Dobradiças à esquerda.

FAB50B  Branco. Dobradiças à direita.
FAB50BS  Branco. Dobradiças à esquerda.
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FAB32RPN1 FAB32RP1
FRIGORÍFICO COMBINADO DE LIVRE INSTALAÇÃO, NO-FROST, 

SÉRIE ANNI 50, CREME

FRIGORÍFICO COMBINADO DE LIVRE INSTALAÇÃO, VENTILADO, 

SÉRIE ANNI 50, CREME

INFORMAÇÃO GERAL:
Laterais em creme
Portas em creme
Portas não reversíveis com dobradiças à direita
Capacidade de congelação: 10 kg/24h
Consumo anual de energia: 229 KWh/ano
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 18 h
Classe climática: SN, N, ST, T

Potência nominal: 100 W

FRIGORÍFICO: 
Capacidade útil do frigorífico: 229 litros
Funções do display: Função arrefecimento rápido, Alarme perda de 
temperatura
3 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira para garrafas
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 3 prateleiras reguláveis
congelador:
Capacidade útil do congelador: 75 litros
Gaveta de congelação rápida com tampa
2 gavetas

INFORMAÇÃO GERAL:
Laterais em creme
Portas em creme
Portas não reversíveis com dobradiças à direita
Capacidade de congelação: 4 kg/24h
Consumo anual de energia: 229 KWh/ano
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 21 h
Classe climática: SN, N, ST, T

Potência nominal: 120 W

FRIGORÍFICO: 
Capacidade útil do frigorífico: 229 litros
Funções do display: Função arrefecimento rápido, Alarme perda de 
temperatura
3 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira para garrafas
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
2 prateleiras
Interior da porta com 3 prateleiras reguláveis
congelador:
Capacidade útil do congelador: 92 litros
Gaveta de congelação rápida com tampa
2 gavetas

característIca: característIca:

1.899,00 € 1.699,00 €
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FAB32RRN1 Encarnado. Dobradiças à direita.
FAB32LRN1 Encarnado. Dobradiças à esquerda.

FAB32RR1  Encarnado. Dobradiças à direita.
FAB32LR1  Encarnado. Dobradiças à esquerda.

FAB32RNE1  Preto. Dobradiças à direita.
FAB32LNE1  Preto. Dobradiças à esquerda.

FAB32RNEN1 Preto. Dobradiças à direita.
FAB32LNEN1  Preto. Dobradiças à esquerda.

FAB32RPN1  Creme. Dobradiças à esquerda.
FAB32LPN1  Creme. Dobradiças à esquerda.

FAB32RP1  Creme. Dobradiças à direita.
FAB32LP1  Creme. Dobradiças à esquerda.

MODELOS NO-FROST 

MODELOS VENTILADOS

1.699,00 €

1.899,00 € 1.899,00 € 1.899,00 €

1.699,00 € 1.699,00 €
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FAB32RBN1
FRIGORÍFICO COMBINADO DE LIVRE INSTALAÇÃO, NO-FROST, 

SÉRIE ANNI 50, BRANCO

INFORMAÇÃO GERAL:
Laterais em branco
Portas em branco
Portas não reversíveis com dobradiças à direita
Capacidade de congelação: 10 kg/24h
Consumo anual de energia: 229 KWh/ano
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 18 h
Classe climática: SN, N, ST, T

Potência nominal: 100 W

FRIGORÍFICO: 
Capacidade útil do frigorífico: 229 litros
Funções do display: Função arrefecimento rápido, Alarme perda de 
temperatura
3 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira para garrafas
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 3 prateleiras reguláveis
congelador:
Capacidade útil do congelador: 75 litros
Gaveta de congelação rápida com tampa
2 gavetas

Versão:
FAB32LBN1 Branco. Dobradiças à esquerda

característIca:

1.899,00 €
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FAB32RRON1  Rosa. Dobradiças à direita.
FAB32LRON1  Rosa. Dobradiças à esquerda.

FAB32RXN1 Cinzento. Dobradiças à direita.
FAB32LXN1  Cinzento. Dobradiças à esquerda.

FAB32RON1  Laranja. Dobradiças à direita.
FAB32LON1  Laranja. Dobradiças à esquerda.

FAB32RBLN1  Azul. Dobradiças à direita.
FAB32LBLN1  Azul. Dobradiças à esquerda.

FAB32RAZN1  Azul céu. Dobradiças à direita.
FAB32LAZN1  Azul céu. Dobradiças à esquerda.

FAB32RVEN1  Verde maçã. Dobradiças à direita.
FAB32LVEN1  Verde maçã. Dobradiças à esquerda.

FAB32RVN1 Verde água. Dobradiças à direita.
FAB32LVN1  Verde água. Dobradiças à esquerda.

1.899,00 €

1.899,00 €

1.899,00 €

1.899,00 €

1.899,00 €

1.899,00 €

1.899,00 €
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FAB30RB1 FAB30RP1
FRIGORÍFICO 2 PORTAS DE LIVRE INSTALAÇÃO, VENTILADO, 

SÉRIE ANNI 50, BRANCO

FRIGORÍFICO 2 PORTAS DE LIVRE INSTALAÇÃO, VENTILADO, 

SÉRIE ANNI 50, CREME

INFORMAÇÃO GERAL:
Laterais em branco
Portas em branco
Portas não reversíveis com dobradiças à direita
Capacidade de congelação: 3 kg/24h
Consumo anual de energia: 212 KWh/ano
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 15 h
Classe climática: SN, N, ST, T

Potência nominal: 100 W

FRIGORÍFICO: 
Capacidade útil do frigorífico: 229 litros
3 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira para garrafas
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 2 prateleiras reguláveis
congelador:
Capacidade útil do congelador: 64 litros
1 prateleira

característIca:

1.499,00 € 1.499,00 €

Versões:
FAB30LB1 Branco. Dobradiças à esquerda.

FAB30RP1 Creme. Dobradiças à direita.
FAB30LP1 Creme. Dobradiças à esquerda.
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FAB30RVE1  Verde maçã. Dobradiças à direita.
FAB30LVE1  Verde maçã. Dobradiças à esquerda.

FAB30RBL1  Azul. Dobradiças à direita.
FAB30LBL1  Azul. Dobradiças à esquerda.

FAB30RV1  Verde água. Dobradiças à direita.
FAB30LV1  Verde água. Dobradiças à esquerda.

FAB30RX1  Cinzento. Dobradiças à direita.
FAB30LX1  Cinzento. Dobradiças à esquerda.

FAB30RR1  Encarnado. Dobradiças à direita.
FAB30LR1  Encarnado. Dobradiças à esquerda.

FAB30RRO1  Rosa. Dobradiças à direita.
FAB30LRO1  Rosa. Dobradiças à esquerda.

FAB30RNE1 Preto. Dobradiças à direita.
FAB30LNE1  Preto. Dobradiças à esquerda.

FAB30RO1  Laranja. Dobradiças à direita.
FAB30LO1  Laranja. Dobradiças à esquerda.

FAB30RAZ1  Azul céu. Dobradiças à direita.
FAB30LAZ1  Azul céu. Dobradiças à esquerda.

1.499,00 €

1.499,00 €

1.499,00 €

1.499,00 €

1.499,00 €

1.499,00 €

1.499,00 €

1.499,00 €

1.499,00 €
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NOVO

FAB28RDG FAB28RDB
FRIGORÍFICO 1 PORTA DE LIVRE INSTALAÇÃO, VENTILADO,

SÉRIE ANNI 50, COR DE OURO, LOGÓTIPO SMEG COM CRISTAIS SWAROVSKI

FRIGORÍFICO 1 PORTA DE LIVRE INSTALAÇÃO, VENTILADO,

SÉRIE ANNI 50, REVESTIDO A DENIM

Informação geral:
Laterais em dourado
Portas em dourado
Logótipo Smeg com cristais Swarovski
Portas não reversíveis com dobradiças à direita
Capacidade de congelação: 2 kg/24h
Consumo anual de energia: 180 KWh/ano
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 12 h
Classe climática: SN, N, ST, T
Potência nominal: 90 W

frIgorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 222 litros
3 prateleiras reguláveis em vidro
1 prateleira para garrafas
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 2 prateleiras reguláveis
Interior da porta com 1 prateleira para garrafas

congelador:
Capacidade útil do congelador: 26 litros

característIca:

Informação geral:
Laterais em tecido denim
Portas em tecido denim
Portas não reversíveis com dobradiças à direita
Capacidade de congelação: 2 kg/24h
Consumo anual de energia: 180 KWh/ano
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 12 h
Classe climática: SN, N, ST, T
Potência nominal (W): 90 W

frIgorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 222 litros
3 prateleiras reguláveis em vidro
1 prateleira para garrafas
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 2 prateleiras reguláveis
Interior da porta com 1 prateleira para garrafas

congelador:
Capacidade útil do congelador: 26 litros

característIca:

2.249,00 € 1.649,00 €
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FAB28RCG1  Chocolate. Dobradiças à direita.
FAB28LCG1  Chocolate. Dobradiças à esquerda.

FAB28RCS1  Riscas. Dobradiças à direita.
FAB28LCS1  Riscas. Dobradiças à esquerda.

FAB28RBV3  Black Velvet. Dobradiças à direita.
FAB28LBV3  Black Velvet. Dobradiças à esquerda.

FAB28RIT1  Itália. Dobradiças à direita.
FAB28LIT1  Itália. Dobradiças à esquerda.

FAB28RUJ1  Union Jack. Dobradiças à direita.
FAB28LUJ1  Union Jack. Dobradiças à esquerda.

FAB28RRV1  Red Velvet. Dobradiças à direita.

1.649,00 €

1.649,00 €

1.649,00 €

1.649,00 €

1.649,00 €

1.649,00 €
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FAB28RG1 FAB28RX1

FAB28RB1

FRIGORÍFICO 1 PORTA DE LIVRE INSTALAÇÃO, VENTILADO, 

SÉRIE ANNI 50, AMARELO

FRIGORÍFICO 1 PORTA DE LIVRE INSTALAÇÃO, VENTILADO, 

SÉRIE ANNI 50, CINZENTO

FRIGORÍFICO 1 PORTA DE LIVRE INSTALAÇÃO, VENTILADO, 

SÉRIE ANNI 50, BRANCO

Informação geral:
Laterais em amarelo
Portas em amarelo
Portas não reversíveis com dobradiças à direita
Capacidade de congelação: 2 kg/24h
Consumo anual de energia: 180 KWh/ano
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 12 h
Classe climática: SN, N, ST, T
Potência nominal: 90 W

frIgorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 222 litros
3 prateleiras reguláveis em vidro
1 prateleira para garrafas
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 2 prateleiras 
reguláveis
Interior da porta com 1 prateleira 
para garrafas

congelador:
Capacidade útil do congelador: 
26 litros

Versões:
FAB28LG1 Amarelo. Dobradiças 
à esquerda.
FAB28LX1 Cinzento. Dobradiças 
à esquerda.
FAB28LB1 Branco. Dobradiças à 
esquerda.

característIca:

1.149,00 € 1.149,00 €

1.149,00 €
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FAB28RO1  Laranja. Dobradiças à direita.
FAB28LO1  Laranja. Dobradiças à esquerda.

FAB28RAZ1  Azul céu. Dobradiças à direita.
FAB28LAZ1  Azul céu. Dobradiças à esquerda.

FAB28RBL1  Azul. Dobradiças à direita.
FAB28LBL1  Azul. Dobradiças à esquerda.

FAB28RNE1  Preto. Dobradiças à direita.
FAB28LNE1  Preto. Dobradiças à esquerda.

FAB28RVE1 Verde maçã. Dobradiças à direita.
FAB28LVE1  Verde maçã. Dobradiças à esquerda.

FAB28RRO1 Rosa. Dobradiças à direita.
FAB28LRO1  Rosa. Dobradiças à esquerda.

FAB28RR1  Encarnado. Dobradiças à direita.
FAB28LR1  Encarnado. Dobradiças à esquerda.

FAB28RV1  Verde água. Dobradiças à direita.
FAB28LV1  Verde água. Dobradiças à esquerda.

FAB28RP1 Creme. Dobradiças à direita.
FAB28LP1  Creme. Dobradiças à esquerda.

1.149,00 €

1.149,00 €

1.149,00 €

1.149,00 €

1.149,00 €

1.149,00 €

1.149,00 €

1.149,00 €

1.149,00 €
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característIca:

CVB20RP1 CVB20RR1
CONGELADOR 1 PORTA DE LIVRE INSTALAÇÃO, SÉRIE ANNI 50, CREME CONGELADOR 1 PORTA DE LIVRE INSTALAÇÃO, SÉRIE ANNI 50, ENCARNADO

CVB20RNE1

CONGELADOR 1 PORTA DE LIVRE INSTALAÇÃO, SÉRIE ANNI 50, PRETO

1.199,00 € 1.199,00 €

INFORMAÇÃO GERAL:
Laterais em creme
Portas em creme
Capacidade de congelação: 20 kg/24h
Portas não reversíveis com dobradiças à direita
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 23 h
Classe climática: SN, ST
Consumo de energia anual: 223 kWh

CONGELADOR:
Capacidade útil do congelador: 170 litros
Luz indicadora de em funcionamento
Comando de congelação rápida
2 prateleiras com tampa
3 gavetas

Versões:
CVB20LP1 Creme. 
Dobradiças à esquerda.

CVB20LR1 Encarnado. 
Dobradiças à esquerda.

CVB20LNE1 Preto. 
Dobradiças à esquerda.

opção:
FABLK1 - Kit de união de 
FAB28 com CVB20 para 
formar side by side 69,00 €

1.199,00 €
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CVB20LR1+FAB28RR1

CVB20LR1+FAB28RR1
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FAB10RR
FRIGORÍFICO 1 PORTA DE LIVRE INSTALAÇÃO, SÉRIE ANNI 50, ENCARNADO

INFORMAÇÃO GERAL:
Laterais em encarnado
Portas em encarnado
Portas não reversíveis com dobradiças à direita
Capacidade de congelação: 2 kg/24h
Consumo anual de energia: 164 KWh/ano
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 10 h
Classe climática: SN

Potência nominal: 230 W

FRIGORÍFICO: 
Capacidade útil do frigorífico: 101 litros
2 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 2 prateleiras reguláveis
congelador:
Capacidade útil do congelador: 13 litros

Versão:
FAB10LR   Encarnado. Dobradiças à esquerda.

característIca:

799,00 €
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FAB10RB  Branco. Dobradiças à direita.
FAB10LB  Branco. Dobradiças à esquerda.

FAB10RP  Creme. Dobradiças à direita.
FAB10LP  Creme. Dobradiças à esquerda.

FAB10RUJ  Union Jack. Dobradiças à direita.
FAB10LUJ  Union Jack. Dobradiças à esquerda.

FAB10RO  Laranja. Dobradiças à direita.
FAB10LO  Laranja. Dobradiças à esquerda.

FAB10RNE  Preto. Dobradiças à direita.
FAB10LNE  Preto. Dobradiças à esquerda.

799,00 €

799,00 €

799,00 €

1.099,00 €

799,00 €
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BLV2X-2 ST2FABP2
MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA LIVRE, 13 TALHERES, 60 CM, 

SÉRIE ANNI 50, CINZENTA

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE, 13 TALHERES, 60 CM, 

SÉRIE ANNI 50, CREME

característIca:

Kg4 13
½

ACQUASTOP 8,5

característIca:

Kg4 13
½

ACQUASTOP 43 8,5

programas:

45° Eco
Auto

60°-70°

70°

27min

38° Eco 65°

programas:

45° Eco
Auto

60°-70°

70°

27min

38° Eco 65°

1.199,00 € 1.049,00 €

característIca:
5+4 programas rápidos
Temperaturas de lavagem: 38º, 45º, 50º, 65º, 70º C

opções:
Opção início diferido até 9 horas, com pré-lavagem automática
Opção FlexiZone para 1/2 carga
Opção FlexiTabs para uso de pastilhas

equIpamento:
Cesto superior ajustável em altura 3 níveis
Cesto superior com grelhas fixas
Cesto inferior com duas grelhas rebatíveis
Admissão de água fria ou quente (máx. 60º) para poupar até 35% de 
energia

consumos no programa normatIVo:
Consumo de água 8,5 Lts/ciclo
Consumo de energia 0,81 kWh/ciclo
Duração do programa normativo: 150 min.

característIca:
5+4 programas rápidos
Temperaturas de lavagem: 38º, 45º, 50º, 65º, 70º C

opções:
Opção início diferido até 9 horas, com pré-lavagem automática
Opção FlexiZone para 1/2 carga
Opção FlexiTabs para uso de pastilhas

equIpamento:
Cesto superior ajustável em altura 3 níveis
Cesto superior com grelhas fixas
Cesto inferior com duas grelhas rebatíveis
Admissão de água fria ou quente (máx. 60º) para poupar até 35% de 
energia

consumos no programa normatIVo:
Consumo de água 8,5 Lts/ciclo
Consumo de energia 0,81 kWh/ciclo
Duração do programa normativo: 150 min.
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LIVRE INSTALAÇÃO

BLV2P-2

BLV2RO-2

BLV2

BLV2O-2

BLV2AZ-2

BLV2NE-2

BLV2R-2

BLV2VE-2

BLV2X-2

Creme

Rosa

Laranja

Azul céu

Preta

Encarnado

Verde maçã

DE ENCASTRE

ST2FABNE2 ST2FABR2 ST2FABRO2 ST2FABP2Preta Encarnado Rosa Creme

Cinzento

ST2FAB

1.199,00 €

1.199,00 €

1.049,00 €

1.199,00 €

1.199,00 €

1.049,00 €

1.199,00 €

1.199,00 €

1.049,00 €

1.199,00 €

1.199,00 €

1.049,00 €
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LBB14RO
MÁQUINA DE LAVAR A ROUPA DE LIVRE INSTALAÇÃO, SÉRIE ANNI 50, ROSA

característIca:

Kg7 ACQUASTOP

30 cm

programas:

15 min.

1.299,00 €

Capacidade de carga 7 Kg
Centrifugação de 0 a 1400 rpm

utIlIzação:
15 programas de lavagem
Programas especiais: Desporto, Camisas, Jeans, Noturno, Rápido 15 min
Opção início diferido da 1 a 24 h
Display: Visualização do tempo residual, Programação de início diferido, 
Visualização da carga recomendada, Indicação de avanço do programa

segurança e conforto
Carga variável automática com sistema de controlo do seu equilíbrio
Segurança antitransbordo 
Sistema antiespuma
AquaStop Total
Gaveta de detergente Self Clean

consumos:
Eficiência da lavagem A
Eficiência da centrifugação B
Potência nominal 2200 W
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LBB14AZ LBB14P

LBB14B

MÁQUINA DE LAVAR A ROUPA DE LIVRE INSTALAÇÃO, SÉRIE ANNI 50, AZUL CÉU MÁQUINA DE LAVAR A ROUPA DE LIVRE INSTALAÇÃO, SÉRIE ANNI 50, CREME

MÁQUINA DE LAVAR A ROUPA DE LIVRE INSTALAÇÃO, SÉRIE ANNI 50, BRANCA

1.299,00 € 1.299,00 €

1.299,00 €
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FORNOS SMEG, A DIFERENÇA ESTÁ NO DETALHE

A gama esteticamente refinada dos fornos Smeg evoluiu através de investigações minuciosas para 
proporcionarem o máximo desempenho numa grande variedade de funções e para garantirem 
máxima flexibilidade e segurança no uso diário.
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Os fornos 
de 60 cm 
de largura 

são equipados com 
cavidades de 79 litros 
e guias com 5 níveis 
para permitir cozinhar 
alimentos diferentes em 
simultâneo. 

Os fornos 
de 90 cm 
de largura 

são equipados com 
cavidades de 90 litros 
para que possa cozinhar 
alimentos bastante 
volumosos. 

A Smeg dá a solução de personalizar a cozinha com modelos esteticamente coordenados.

A Smeg é uma marca internacional atenta aos diferentes hábitos na cozinha, tendo soluções para diferentes costumes e exigências.
Se a sua família é grande ou tem uma grande paixão pela arte da cozinha, deve escolher um dos fornos extra largos 90x48 cm ou de 
90x60 cm, cujas cavidades são de 90 litros. Se cozinha diariamente, selecione um dos imensos fornos 60x60 cm com cavidade de 
79 litros. Para famílias pequenas ou para conjugação com outros fornos, poderá optar por compactos de 60x45 cm onde as soluções 
de cocção são as mais variadas. Pode escolher fornos combinados com microondas, microondas, fornos com vaporeira ou somente 
vaporeiras.

Forno extra largo 90x60 cm Forno regular 60x60 cmForno extra largo 90x48 cm Forno Compacto 60x45 cm

Série Linea tem como 
essência a simetria e o 
uso da tecnologia no 
fabrico de novas texturas 
no vidro. Os comandos 
iluminados tornam estas 
peças inconfundíveis.

Um equilíbrio harmonioso 
dos detalhes e da
hábil combinação de 
materiais, a linha Cortina 
evoca elegância e 
charme.

Série Classica com todo 
o seu poder estético 
inconfundível representa 
a sobriedade do aço 
inox na cozinha. Os 
puxadores e comandos 
de inox garantem a 
exclusividade.

A EXCELÊNCIA DA INDÚSTRIA ITALIANA

DIFERENTES DIMENSÕES

AS MAIORES CAVIDADES

Os fornos Piano Design 
usam exclusivamente aço 
inox brilhante e vidro 
no exterior e interior. As 
matérias-primas atribuem 
identidade exclusiva a 
estas peças de arte. 
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INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

cooking timete
m

pe
ra

tu
re

1

2 3 4

A Smeg desenvolveu a tecnologia ThermoSeal para lhe oferecer cinco benefícios 
inigualáveis:
1. Comida mais saborosa e saudável devido a uma temperatura mais homogénea, e 
à libertação do excesso de gorduras e humidades;
2. Menor consumo de energia;
3. Aquecimento rápido do forno; 
4. Menos flutuação da temperatura interior;
5. Melhor distribuição do calor.

TECNOLOGIA THERMOSEAL

Como funciona a Tecnologia ThermoSeal
A Tecnologia ThermoSeal Smeg cria um escudo de isolamento natural em todo o interior do forno, a 
fim de separar completamente a cavidade interna do ambiente externo.
Há cinco fatores na construção dos fornos Smeg que caracterizam a Tecnologia ThermoSeal: 
sistema de arrefecimento tangencial, cavidade independente, selagem contínua, sistema de extração 
de humidade e isolamento com mantas de fibra.

O Sistema de arrefecimento tangencial e porta fria
A circulação de ar do lado de fora da cavidade, criado por um potente ventilador 
tangencial, gera um primeiro nível de isolamento e mantém a porta muito fresca. Não 
há, assim, qualquer perda de calor do interior para o exterior.

Cavidade independente
A cavidade é soldada à moldura frontal apenas em nove pontos, o que cria ranhuras de 2 mm para circulação do ar. Há, assim, um 
mínimo de transmissão de temperaturas à frente e nas laterais do forno. No máximo, 60ºC são transmitidos para o armário de cozinha.

Selagem contínua
A cavidade é submetida a um sistema de soldagem contínua, em vez do tradicional sistema de soldagem por pontos. A Smeg garante o 
isolamento hermético.

Sistema de extração de humidade
A chaminé no topo da cavidade e o ventilador tangencial forçam a saída 
do excesso de humidade libertada pelos alimentos.
A cavidade com os cantos arredondados e os tabuleiros com ranhuras 
laterais também são fundamentais para a perfeita circulação do ar de modo 
a que este esteja todo à mesma temperatura dentro da cavidade do forno.

Isolamento com mantas de fibra
A cavidade revestida com mantas de fibra impede 
a transmissão de calor do interior para o exterior, 
permitindo um rápido aquecimento e impedindo 
perda de calor.
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Os fornos Smeg, testados pelos mais conceituados chefs de cozinha, conciliam a alta performance com a 
facilidade de utilização. Têm ainda a vantagem de serem fáceis de limpar e terem um baixo consumo energético. 

A smeg desenvolveu a tecnologia SmartCooking para tornar a cozinha mais fácil e intuitiva. Ter um forno SmartCooking é ter um 
Chef na sua cozinha. 

Set up: Idioma 
Tempo showroom
Bloqueador crianças 
Ecologic

Ecrã Táctil, Display TFT a cores, Menu 
interactivo, Textos e Receitas 

Display TFT a preto e branco, Menu 
interactivo, Textos e Receitas 

Funções

SmartCooking - programas automáticos:
Carnes, Peixes, Sobremesas, Cozinhar a 
baixa temperatura, Receitas pessoais 

Limpeza: Pirolítica
Eco Pirolítica 

Funções especiais:
Manter quente 
Descongelar
Esterilizar
Aquecer pratos
Fermentação

SMART COOKING, COZINHA INTELIGENTE 

Novos painéis de comandos

Os fornos SmartCooking vêm programados 
com 50 receitas de origem e memória para 
mais 10 receitas criadas por si. 

Os fornos Smeg têm funções de limpeza Pirolítica ou por Vapor Clean consoante o modelo. Apresentam outras características construtivas 
como esmalte EverClean, interior da porta totalmente em vidro e teto amovível antigorduras.

LIMPEZA FACILITADA

Limpeza Pirolítica
É uma função de limpeza automática que dispensa o uso de detergentes. Este processo aquece o forno a 500ºC, temperatura em que 
qualquer gordura fica totalmente carbonizada. O ciclo da pirólise é totalmente seguro graças à porta com quatro vidros que assegura 

que a temperatura exterior do forno nunca seja superior a 50º C, e a um sistema que tranca automaticamente a porta durante o processo.

Esmalte EverClean
O esmalte EverClean é um esmalte especial, antiácido e pirolítico, que tem um agradável brilho e é menos poroso, o que ajuda a 
manter a superfície interior do forno mais limpa. É também muito resistente para aumentar a longevidade do forno.

Porta interior totalmente em vidro
A superfície completamente lisa e sem parafusos facilita a remoção de gorduras e sujidade.

Programa de Limpeza VaporClean
O programa VaporClean é o sistema inovador e económico da Smeg para limpar o interior do forno. Basta colocar 40 cl de 
água no fundo do forno e borrifar água com detergente em todo o interior. Selecionar a função VaporClean. Passados 18 

minutos, podemos tirar os resíduos com uma esponja não abrasiva.

Vidro removível por sistema clique
Com apenas alguns movimentos rápidos e sem necessitar de ferramentas, poderá retirar os vidros da porta para uma limpeza 
perfeita.

Tabuleiro protetor do teto
Os fornos Smeg topo de gama têm um tabuleiro protetor do teto da cavidade onde se acumulam as gorduras e sujidade. O 
tabuleiro é removível e pode ser lavado na máquina da louça. Assim, terá o teto da cavidade do forno sempre limpo.

P
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F67-7 F65-7
FORNO ELÉTRICO TERMOVENTILADO, 60 CM, SÉRIE PIANO DESIGN, 

AÇO INOX BRILHANTE

FORNO ELÉTRICO TERMOVENTILADO, 60 CM, SÉRIE PIANO DESIGN, 

AÇO INOX BRILHANTE

1.599,00 € 1.499,00 €

Funções:

Temperatura máxima: 250°C

utilização:
Volume útil: 55 litros
Relógio analógico
Programador com fim de cozedura (desligar automático)
Temporizador
Alarme acústico
Interior em aço inox
Tabuleiro protetor do teto

acessórios:
1 tabuleiro em vidro
1 grelha de tabuleiro
1 grelha
1 puxador

Potência nominal: 3000 W

Funções:

Temperatura máxima: 250°C

utilização:
Volume útil: 55 litros
Programador com fim de cozedura (desligar automático)
Alarme acústico
Interior em aço inox
Tabuleiro protetor do teto

acessórios:
1 tabuleiro em vidro
1 grelha de tabuleiro
1 grelha
1 puxador

Potência nominal: 3000 W

46

característica:

4

característica:

4

FO
RN

O
S



47

SDP20
ESTUFA DE INTERIOR 4 AMBIENTES, SÉRIE PIANO DESIGN

VIDRO TEMPERADO E AÇO INOX

1.479,00 €

Funções
4 ambientes:
P1: Plantas verdes, bonsais, mudas e orquídeas
P2: Catos e plantas gordas
P3: Plantas floridas e sementeiras
P4: Programa manual (do utilizador)

utilização
2 displays para indicar hora, temperatura e grau de humidade
4 vasos em pvc: cada vaso 158x158x86 (Lar x Prof x Alt em 
mm)
Iluminação por 4 leds
Reservatório de água até 1 litro
Tubo em inox para libertar humidade
Resistências para aquecimento dos 2 vasos inferiores quando 
com sementes ou mudas
Consumo de energia: 60 W em corrente contínua

acessórios
Comando à distância com teclas para:

opção:
Pedestal em aço inox com 6 contrapesos em ferro fundido na 
base:
736x200x780 (Lar x Prof x Alt em mm) 
P-SDP20    479,00 € 
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SFP140 SFP140S
FORNO ELÉTRICO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, 60 CM, 

SÉRIE LINEA, INOX E VIDRO STOPSOL

FORNO ELÉTRICO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, 60 CM, 

SÉRIE LINEA, VIDRO STOPSOL

1.349,00 € 1.349,00 €

Funções:

Outras funções: Manter morno, Descongelação, Aquecedor de 
pratos, Fermentação, Temporizador

Temperatura mínima: 30°C
Temperatura máxima: 280°C
Pré-aquecimento rápido: 180ºC em 6 a 8 min.
50 programas automáticos
10 receitas pessoais
Programação SmartCooking
Programa de limpeza pirolítica

utilização
Volume útil: 72 litros
Display TFT touch control a cores
Programador com início diferido e fim de cozedura automático
Temporizador
Alarme acústico
Bloqueio de segurança para crianças
Bloqueador automático da porta na pirólise
Interior em esmalte EverClean limpeza fácil
Interior da porta vidro total limpeza fácil
Tabuleiro protetor do teto

acessórios:
2 tabuleiros esmaltados 40 mm profundidade
1 grelha de tabuleiro
2 grelhas com travões posterior e lateral
1 guia telescópica de extração parcial
1 espeto rotativo

Potência nominal: 3000 W

Funções:

Outras funções: Manter morno, Descongelação, Aquecedor de 
pratos, Fermentação, Temporizador

Temperatura mínima: 30°C
Temperatura máxima: 280°C
Pré-aquecimento rápido: 180ºC em 6 a 8 min.
50 programas automáticos
10 receitas pessoais
Programação SmartCooking
Programa de limpeza pirolítica

utilização
Volume útil: 72 litros
Display TFT touch control a cores
Programador com início diferido e fim de cozedura automático
Temporizador
Alarme acústico
Bloqueio de segurança para crianças
Bloqueador automático da porta na pirólise
Interior em esmalte EverClean limpeza fácil
Interior da porta vidro total limpeza fácil
Tabuleiro protetor do teto

acessórios:
2 tabuleiros esmaltados 40 mm profundidade
1 grelha de tabuleiro
2 grelhas com travões posterior e lateral
1 guia telescópica de extração parcial
1 espeto rotativo

Potência nominal: 3000 W

48

característica:

79 lt kW ECO
logic P

4

característica:

79 lt kW ECO
logic P

4

FO
RN

O
S



49

SFP140

FO
RN

O
S



SFP130-1 SFP130N-1
FORNO ELÉTRICO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, 60 CM, 

SÉRIE LINEA, INOX E VIDRO STOPSOL

FORNO ELÉTRICO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, 60 CM, 

SÉRIE LINEA, VIDRO PRETO

1.199,00 € 1.199,00 €

Funções:

Outras funções: Manter morno, Descongelação, Aquecedor de 
pratos, Fermentação, Temporizador

Temperatura mínima: 30°C
Temperatura máxima: 280°C
Pré-aquecimento rápido: 180ºC em 6 a 8 min.
50 programas automáticos
10 receitas pessoais
Programação SmartCooking
Programa de limpeza pirolítica

utilização
Volume útil: 72 litros
Display TFT
Comandos iluminados
Programador com início diferido e fim de cozedura automático
Temporizador
Alarme acústico
Bloqueio de segurança para crianças
Bloqueador automático da porta na pirólise
Interior em esmalte EverClean limpeza fácil
Interior da porta vidro total limpeza fácil
Tabuleiro protetor do teto

acessórios:
1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade
1 grelha de tabuleiro
2 grelhas com travões posterior e lateral
1 guia telescópica de extração parcial

Potência nominal: 3000 W

50

característica:

-20%
79 lt kW ECO

logic P
4 SFP130B-1 1.199,00 €

FORNO ELÉTRICO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, 60 CM, 

SÉRIE LINEA, VIDRO BRANCO
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SFP125-1 SFP125S-1   

SFP125N-1

FORNO ELÉTRICO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, 60 CM, 

SÉRIE LINEA, INOX E VIDRO STOPSOL

FORNO ELÉTRICO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, 60 CM,

SÉRIE LINEA, VIDRO STOPSOL

FORNO ELÉTRICO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, 60 CM,

SÉRIE LINEA, VIDRO PRETO

999,00 € 999,00 €

999,00 €

Funções:

Outras funções: Descongelação, Fermentação, Sabbath

Temperatura mínima: 30°C
Temperatura máxima: 280°C
Pré-aquecimento rápido: 180ºC em 6 a 8 min.
24 programas automáticos
Programa de limpeza pirolítica

utilização
Volume útil: 72 litros
Display LCD
Comandos iluminados
Programador com início diferido e fim de cozedura automático
Temporizador
Alarme acústico
Bloqueio de segurança para crianças
Bloqueador automático da porta na pirólise
Interior em esmalte EverClean limpeza fácil
Interior da porta vidro total limpeza fácil
Tabuleiro protetor do teto

acessórios:
1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade
1 grelha de tabuleiro
2 grelhas com travões posterior e lateral
1 guia telescópica de extração parcial

Potência nominal: 
3000 W
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SF122PZ
FORNO ELÉTRICO TERMOVENTILADO, VAPOR CLEAN, 60 CM, 

SÉRIE LINEA, INOX E VIDRO STOPSOL

949,00 €

Funções:

Outras funções: Fermentação, especial pizza

Temperatura mínima: 30°C
Temperatura máxima: 280°C
Pré-aquecimento rápido: 180ºC em 6 a 8 min.
Programa de limpeza Vapor Clean

utilização
Volume útil: 66 litros
Display LCD
Comandos iluminados
Programador com início diferido e fim de cozedura automático
Temporizador
Alarme acústico
Bloqueio de segurança para crianças
Interior em esmalte EverClean limpeza fácil
Interior da porta vidro total limpeza fácil

acessórios:
1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade
1 grelha de tabuleiro
1 grelha com travão posterior
Pedra refratária com pá e tampa

Potência nominal: 3000 W

característica:

-20%
79 lt kW ECO

logic
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SF122 SF122N
FORNO ELÉTRICO TERMOVENTILADO, VAPOR CLEAN, 60 CM, 

SÉRIE LINEA, INOX E VIDRO STOPSOL

FORNO ELÉTRICO TERMOVENTILADO, VAPOR CLEAN, 60 CM, 

SÉRIE LINEA, VIDRO PRETO

799,00 € 799,00 €

Funções:

Outras funções: Fermentação

Temperatura mínima: 30°C
Temperatura máxima: 280°C
Pré-aquecimento rápido: 180ºC em 6 a 8 min.
Programa de limpeza Vapor Clean

utilização
Volume útil: 72 litros
Display LCD
Comandos iluminados
Programador com início diferido e fim de cozedura automático
Temporizador
Alarme acústico
Bloqueio de segurança para crianças
Interior em esmalte EverClean limpeza fácil
Interior da porta vidro total limpeza fácil
Tabuleiro protetor do teto

acessórios:
1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade
1 grelha de tabuleiro
1 grelha com travão posterior

Potência nominal: 3000 W
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-20%
79 lt kW ECO
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SF122B 799,00 €
FORNO ELÉTRICO TERMOVENTILADO, VAPOR CLEAN, 60 CM, 

SÉRIE LINEA, VIDRO BRANCO
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SF109 SF109S
FORNO ELÉTRICO TERMOVENTILADO, VAPOR CLEAN, 60 CM, 

SÉRIE LINEA, INOX E VIDRO STOPSOL

FORNO ELÉTRICO TERMOVENTILADO, VAPOR CLEAN, 60 CM, 

SÉRIE LINEA, VIDRO STOPSOL

679,00 € 679,00 €

Funções:

Temperatura mínima: 30°C
Temperatura máxima: 280°C
Pré-aquecimento rápido: 180ºC em 6 a 8 min.
Programa de limpeza Vapor Clean

utilização
Volume útil: 72 litros
Display de LED
Comandos iluminados
Programador com início diferido e fim de cozedura automático
Temporizador
Alarme acústico
Bloqueio de segurança para crianças
Interior em esmalte EverClean limpeza fácil
Interior da porta vidro total limpeza fácil
Tabuleiro protetor do teto

acessórios:
1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade
1 grelha de tabuleiro
1 grelha com travão posterior

Potência nominal: 3000 W
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característica:

-20%
79 lt kW ECO

logic

SF109N 679,00 €
FORNO ELÉTRICO TERMOVENTILADO, VAPOR CLEAN, 60 CM, 

SÉRIE LINEA, VIDRO PRETO
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SFP105 SFP105N
FORNO ELÉTRICO VENTILADO, PIROLÍTICO, 60 CM, 

SÉRIE LINEA, INOX E VIDRO STOPSOL

FORNO ELÉTRICO VENTILADO, PIROLÍTICO, 60 CM, 

SÉRIE LINEA, VIDRO PRETO

699,00 € 699,00 €

Funções:

Temperatura mínima: 30°C
Temperatura máxima: 280°C
Pré-aquecimento rápido: 180ºC em 6 a 8 min.
Programa de limpeza pirolítica

utilização
Volume útil: 72 litros
Display de LED
Programador com início diferido e fim de cozedura automático
Temporizador
Alarme acústico
Bloqueio de segurança para crianças
Bloqueador automático da porta na pirólise
Interior em esmalte EverClean limpeza fácil
Interior da porta vidro total limpeza fácil

acessórios:
1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade
1 grelha com travão posterior

Potência nominal: 3000 W
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característica:

-10%
79 lt kW ECO

logic P
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SF106 SF106N
FORNO ELÉTRICO VENTILADO, VAPOR CLEAN, 60 CM, 

SÉRIE LINEA, INOX E VIDRO STOPSOL

FORNO ELÉTRICO VENTILADO, VAPOR CLEAN, 60 CM, 

SÉRIE LINEA, VIDRO PRETO

579,00 € 579,00 €

Funções:

Temperatura mínima: 30°C
Temperatura máxima: 280°C
Pré-aquecimento rápido: 180ºC em 6 a 8 min.
Programa de limpeza Vapor Clean

utilização
Volume útil: 72 litros
Display de LED
Programador com início diferido e fim de cozedura automático
Temporizador
Alarme acústico
Bloqueio de segurança para crianças
Interior em esmalte EverClean limpeza fácil
Interior da porta vidro total limpeza fácil

acessórios:
1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade
1 grelha com travão posterior

Potência nominal: 3000 W
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característica:

-10%
79 lt kW ECO

logic

SF106B 579,00 €
FORNO ELÉTRICO VENTILADO, VAPOR CLEAN, 60 CM, 

SÉRIE LINEA, VIDRO BRANCO
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SFP3900X

NOVO

FORNO ELÉTRICO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, 90X60 CM, SÉRIE CLASSICA, AÇO  INOX

2.499,00 €

Funções:

Outras funções: Manter morno, Descongelação, Aquecedor de pratos, Fermentação, 
Temporizador

Temperatura mínima: 30°C
Temperatura máxima: 280°C
50 programas automáticos
10 receitas pessoais
Programação SmartCooking
Programa de limpeza pirolítica

utilização
Volume útil: 80 litros
Display TFT
Programador com início diferido e fim de cozedura automático
Temporizador
Alarme acústico
Bloqueio de segurança para crianças
Bloqueador automático da porta na pirólise
Interior em esmalte EverClean limpeza fácil
Tabuleiro protetor do teto
Gaveta para acessórios

acessórios:
2 tabuleiros esmaltados 20 mm profundidade
1 grelha de tabuleiro
1 grelha com travões posterior e lateral
2 guias telescópicas de extração total
1 guia telescópica de extração parcial

Potência nominal: 3100 W
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característica:

B 90 lt kW ECO
logic P 4 3

DISPONÍVEL EM SETEMBRO
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SF9315XR

NOVO

FORNO ELÉTRICO VENTILADO, VAPOR CLEAN, 90X48 CM, SÉRIE CLASSICA, AÇO  INOX

1.299,00 €

Funções:

Temperatura mínima: 50°C
Temperatura máxima: 250°C
Programa de limpeza Vapor Clean

utilização
Volume útil: 80 litros
Display Touch Control
Programador com início diferido e fim de cozedura automático
Temporizador
Alarme acústico
Interior em esmalte EverClean limpeza fácil
Interior da porta vidro total limpeza fácil

acessórios:
1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade
1 grelha de tabuleiro
2 grelhas com travão posterior

Potência nominal: 3000 W
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característica:

90 lt 4

DISPONÍVEL EM SETEMBRO
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SF9310XR

NOVO

FORNO ELÉTRICO VENTILADO, VAPOR CLEAN, 90X48 CM, SÉRIE CLASSICA, AÇO  INOX

1.149,00 €

Funções:

Temperatura mínima: 50°C
Temperatura máxima: 250°C
Programa de limpeza Vapor Clean

utilização
Volume útil: 80 litros
Display digital
Programador com início diferido e fim de cozedura automático
Temporizador
Alarme acústico
Interior em esmalte EverClean limpeza fácil
Interior da porta vidro total limpeza fácil

acessórios:
1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade
1 grelha de tabuleiro
1 grelha com travões posterior e lateral

Potência nominal: 3000 W
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característica:

90 lt 4
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SE901GX
FORNO A GÁS ESTÁTICO, 90X60 CM, SÉRIE CLASSICA, AÇO  INOX

1.499,00 €

Funções:

Temperatura mínima: 130°C
Temperatura máxima: 250°C

utilização
Volume útil: 95 litros
Display digital
Temporizador
Alarme acústico
Cavidade esmaltada
Preparado para gás butano/ propano

acessórios:
1 tabuleiro esmaltado 20 mm profundidade
1 grelha
1 espeto rotativo
Injetores para gás natural incluídos

Potência nominal: 1800 W
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característica:

99 lt
2
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SFP390X-1 SF390X
FORNO ELÉTRICO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, 60 CM, 

SÉRIE CLASSICA, AÇO INOX

FORNO ELÉTRICO TERMOVENTILADO, VAPOR CLEAN, 60 CM, 

SÉRIE CLASSICA, AÇO INOX

999,00 € 829,00 €

Funções:

Outras funções: Descongelação, Fermentação, Sabbath

Temperatura mínima: 30°C
Temperatura máxima: 280°C
Pré-aquecimento rápido: 180ºC em 6 a 8 min.
24 programas automáticos
Programa de limpeza pirolítica

utilização
Volume útil: 72 litros
Display LCD
Programador com início diferido e fim de cozedura automático
Temporizador
Alarme acústico
Bloqueador automático da porta na pirólise
Bloqueio de segurança para crianças
Interior em esmalte EverClean limpeza fácil
Interior da porta vidro total limpeza fácil
Tabuleiro protetor do teto

acessórios:
1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade
1 grelha de tabuleiro
2 grelhas com travões posterior e lateral
1 guia telescópica de extração parcial

Potência nominal: 3000 W

Funções:

Outras funções: Fermentação

Temperatura mínima: 30°C
Temperatura máxima: 280°C
Pré-aquecimento rápido: 180ºC em 6 a 8 min.
Programa de limpeza Vapor Clean

utilização
Volume útil: 72 litros
Display LCD
Programador com início diferido e fim de cozedura automático
Temporizador
Alarme acústico
Bloqueio de segurança para crianças
Interior em esmalte EverClean limpeza fácil
Interior da porta vidro total limpeza fácil
Tabuleiro protetor do teto

acessórios:
1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade
1 tabuleiro esmaltado 20 mm profundidade
1 grelha de tabuleiro
1 grelha com travões posterior e lateral
1 guia telescópica de extração parcial

Potência nominal: 3000 W
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característica:

-20%
79 lt kW ECO

logic P
4

característica:

-20%
79 lt kW ECO

logic
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SF381X SF341GX
FORNO ELÉTRICO VENTILADO, 60 CM, SÉRIE CLASSICA, AÇO  INOX FORNO A GÁS ESTÁTICO, 60 CM, SÉRIE CLASSICA, AÇO  INOX

469,00 € 739,00 €

Funções:

Temperatura mínima: 50°C
Temperatura máxima: 250°C
Programador com fim de cozedura (desligar automático)

utilização
Volume útil: 72 litros
Temporizador
Alarme acústico
Interior em esmalte EverClean limpeza fácil
Interior da porta vidro total limpeza fácil

acessórios:
1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade
1 grelha com travão posterior

Potência nominal: 3000 W

Funções:

Temperatura mínima: 150°C
Temperatura máxima: 265°C

utilização
Volume útil: 60 litros
Temporizador
Interior em esmalte EverClean limpeza fácil
Interior da porta vidro total limpeza fácil
Preparado para gás natural

acessórios:
1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade
1 grelha com travão posterior
Injetores para gás butano/ propano incluídos

Potência nominal: 1900 W
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característica:

79 lt

característica:

70 lt 4
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SF750PO SF750PX
FORNO ELÉTRICO TERMOVENTILADO, VAPOR CLEAN, 60 CM, 

SÉRIE CORTINA, CREME, ACABAMENTO EM COR BRONZE VELHO

FORNO ELÉTRICO TERMOVENTILADO, VAPOR CLEAN, 60 CM, 

SÉRIE CORTINA, CREME, ACABAMENTO EM PRATEADO

949,00 € 949,00 €

Funções:

Temperatura mínima: 50°C
Temperatura máxima: 250°C
Programa de limpeza Vapor Clean

utilização
Volume útil: 72 litros
Relógio analógico
Programador com fim de cozedura (desligar automático)
Temporizador
Alarme acústico
Interior em esmalte EverClean limpeza fácil
Interior da porta vidro total limpeza fácil
Tabuleiro protetor do teto

acessórios:
1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade
1 tabuleiro esmaltado 20 mm profundidade
1 grelha de tabuleiro
1 grelha com travões posterior e lateral
2 guias telescópicas de extração total

Potência nominal: 3000 W

Versão
SF750AO   949,00 €
Antracite, acabamento em cor bronze velho
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característica:

79 lt

SF750RWX 949,00 €
FORNO ELÉTRICO TERMOVENTILADO, VAPOR CLEAN, 60 CM, 

SÉRIE CORTINA, BORDEAUX, ACABAMENTO EM PRATEADO
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Múltiplas soluções de cozinha ao serviço do seu talento criativo.

Os fornos compactos de 60x45 cm das séries Classica ou Linea permitem optar 
por uma grande variedade de designs e acabamentos, entre o aço inox, vidros 
stopsol, preto ou branco.
No que diz respeito à cozedura, a Smeg propõe quatro soluções: forno 
combinado com microondas, microondas com grill, forno combinado com 
vaporeira e vaporeira.

Os fornos compactos podem ser agrupados com os fornos 60x60 cm e com as 
gavetas de aquecimento.

As gavetas de aquecimento emitem calor 
entre os 30º e os 80ºC e são muito úteis 
para manter uma refeição quente ou para 
aquecer pratos e chávenas. A base da 
gaveta está equipada com uma esteira 
para impedir que os pratos deslizem 
quando se abre ou fecha a gaveta. 

SOLUÇÕES INTEGRADAS: INTERPRETAR AS SUAS NECESSIDADES

FORNOS COMPACTOS SMEG PARA PERSONALIZAR A SUA COZINHA

FORNOS COMBINADOS COM VAPOR PARA UMA ALIMENTAÇÃO MAIS SAUDÁVEL

Os fornos multifunções combinados com vaporeira proporcionam a 
máxima flexibilidade ao utilizador, num só eletrodoméstico.
Ele pode ser usado como um forno a vapor ou como um forno 
tradicional, ou, alternativamente, com os dois métodos em
simultâneo. O objetivo é proporcionar liberdade e imaginação ao 
utilizador para que possa cozinhar os pratos mais saborosos
e saudáveis. O forno está equipado com um grill para, no final da 
cozedura, poder dourar a comida e torná-la mais crocante.
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As máquinas de café Smeg, para além de permitirem a conjugação perfeita com as diferentes séries e acabamentos, são fáceis de utilizar 
e ricas em opções.

Soluções práticas de forma a ir ao encontro das diferentes necessidades e satisfazer o paladar mais 
exigente.

O painel tem 3 comandos para a programação da quantidade de 
água por chávena - Curto/Expresso, Médio, Longo. Pode tirar cafés com 
diferentes graus de intensidade (extra leve, leve, médio, forte e extra forte).

Pode utilizar café em grão ou moído. A intensidade da moagem é regulável de 
acordo com o lote do café. O café pode apresentar-se com três temperaturas 
distintas.

As máquinas de café estão equipadas com 2 lâmpadas para uma boa iluminação, guias telescópicas 
para acesso ergonómico ao depósito do café. 
O dispensador ajustável em altura torna possível a utilização de chávenas com diferentes alturas, ou 
mesmo duas em simultâneo.

Para quem procura uma cozinha com uma área de trabalho de elevada eficiência, personalizada e com um 
design original e marcante, a Smeg apresenta soluções com produtos de diferentes estéticas e características.

DESIGN E FUNCIONALIDADE

VERSATILIDADE

Simples e Intuitivo
As máquinas de café Smeg são muito fáceis de 
utilizar. Um display LCD transmite a informação de 
forma imediata e clara. 
A máquina pode ser programada para se ligar 
automaticamente quando desejado e, assim, estará 
pronta para ser utilizada quando mais
precisar.
A função de stand-by, também automática, 
proporciona uma significativa poupança de energia.
Com a agulheta do vapor poderá produzir leite 
cremoso para o cappuccino ou água quente para 
chá ou outras bebidas quentes. 
De cada vez que a máquina se liga ou desliga, 
efetua um ciclo de limpeza para melhor 
desempenho e higiene.

Máquina de café Smeg, uma escolha elegante
Uma máquina de café completamente automática e prática de utilizar 
para que obtenha em sua casa verdadeiros café expresso e cappuccino. 
Disponíveis nas séries Classica e Linea, as máquinas de café Smeg 
combinam perfeitamente com os restantes eletrodomésticos.
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CMSC451
MÁQUINA DE CAFÉ COM DEPÓSITO DE LEITE, 45 CM, 

SÉRIE LINEA, INOX E VIDRO STOPSOL

2.199,00 €

utilização:
Café: 1 ou 2 chávenas em simultâneo
Opção café moído ou em grão
5 níveis de intensidade: extraleve, leve, médio, forte, extraforte
3 níveis de quantidade: curto, médio, longo
Vaporizador para cappuccino e depósito para o leite
Ajuste automático da espuma do leite cappuccino 
 
Água quente para chá
Programador para ligar automaticamente
Temperatura do café com ajuste automático a 3 níveis
Moinho do café regulável
Lavagem automática no arranque da máquina
Programas de lavagem e descalcificação
 
acessórios:
Compartimento para café em grão: 220 gr.
Medidor para café moído
Depósito para água removível: 1,80 litros
Bocal de pressão para cappuccino
Depósito para o leite
Dispensador de café ajustável para chávena longa ou curta
Tabuleiro de recolha de gotas
 
Potência nominal: 1350 W

característica:
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CMSC45 CMSC45NE

CMSC45B

MÁQUINA DE CAFÉ, 45 CM, SÉRIE LINEA, INOX E VIDRO STOPSOL MÁQUINA DE CAFÉ, 45 CM, SÉRIE LINEA, VIDRO PRETO

MÁQUINA DE CAFÉ, 45 CM, SÉRIE LINEA, VIDRO BRANCO

1.959,00 € 1.959,00 €

1.959,00 €utilização:
Café: 1 ou 2 chávenas em simultâneo
Opção café moído ou em grão
5 níveis de intensidade: extraleve, leve, médio, forte, extraforte
3 níveis de quantidade: curto, médio, longo
Vapor para cappucinno 
  
 
Água quente para chá
Programador para ligar automaticamente
Temperatura do café com ajuste automático a 3 níveis
Moinho do café regulável
Lavagem automática no arranque da máquina
Programas de lavagem e descalcificação 
  
 
acessórios:
Compartimento para café em grão: 220 gr.
Medidor para café moído
Depósito para água removível: 1,80 litros
Bocal de pressão para cappuccino
Dispensador de café ajustável para chávena longa ou curta
Tabuleiro de recolha de gotas 
 
 
Potência nominal: 1350 W

característica:
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SC45VC2
FORNO COMBINADO COM VAPOREIRA, 45 CM, 

SÉRIE LINEA, INOX E VIDRO STOPSOL

1.599,00 €

Funções:

Temperatura mínima: 40°C
Temperatura máxima: 220°C
Programas automáticos
Programa descalcificação

utilização
Volume útil: 31 litros
Display de LED
Programador com início diferido e fim de cozedura automático
Temporizador
Alarme acústico
Bloqueio de segurança para crianças
Comandos iluminados
Paragem automática do vapor na abertura da porta
Interior em aço inox

acessórios:
1 grelha
1 tabuleiro inox 40 mm profundidade
1 tabuleiro em inox
1 descalcificador
1 esponja

Potência nominal: 2900 W

70

característica:

38 lt kW ECO
logic

45cm

3
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SC45V2 SC45VNE2
FORNO A VAPOR, 45 CM, SÉRIE LINEA, INOX E VIDRO STOPSOL FORNO A VAPOR, 45 CM, SÉRIE LINEA, VIDRO PRETO

1.299,00 € 1.299,00 €

Funções:

Temperatura mínima: 40°C
Temperatura máxima: 100°C
Programas automáticos
Programa descalcificação

utilização
Volume útil: 34 litros
Display de LED
Comandos iluminados
Programador com início diferido e fim de cozedura automático
Temporizador
Alarme acústico
Bloqueio de segurança para crianças
Paragem automática do vapor na abertura da porta
Interior em aço inox

acessórios:
1 grelha
1 tabuleiro inox 40 mm profundidade
1 tabuleiro em inox
1 descalcificador
1 esponja

Potência nominal: 1500 W

característica:

35 lt kW ECO
logic

45cm
2 3
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SF4120MC SF4120MCN

NOVO NOVO

FORNO COMBINADO COM MICROONDAS, VAPOR CLEAN, 45 CM, 

SÉRIE LINEA, INOX E VIDRO STOPSOL

FORNO COMBINADO COM MICROONDAS, VAPOR CLEAN, 45 CM, 

SÉRIE LINEA, VIDRO PRETO

1.299,00 € 1.299,00 €

Funções:
g

Outras funções: Fermentação, Sabbath
Outras opções: Manter quente, Luz ECO, Quik Start

Temperatura mínima: 50°C
Temperatura máxima: 250°C
Pré-aquecimento rápido
24 programas automáticos
Programa de limpeza Vapor Clean

utilização
Volume útil: 40 litros
Display LCD
Comandos iluminados
Programador com início diferido e fim de cozedura automático
Temporizador
Alarme acústico
Bloqueio de segurança para crianças
Interior em esmalte EverClean limpeza fácil

acessórios:
1 tabuleiro em vidro
1 grelha de tabuleiro
1 grelha com travão posterior

Potência nominal: 3100 W
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característica:

50 lt kW ECO
logic

45cm

3

NOVO

SF4120MCB 1.299,00 €
FORNO COMBINADO COM MICROONDAS, VAPOR CLEAN, 45 CM, 

SÉRIE LINEA, VIDRO BRANCO

DISPONÍVEL EM OUTUBRO

DISPONÍVEL EM OUTUBRO

DISPONÍVEL EM OUTUBRO
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SC45M2 SC45MNE2
MICROONDAS COM GRILL, 45 CM, 

SÉRIE LINEA, INOX E VIDRO STOPSOL

MICROONDAS COM GRILL, 45 CM, SÉRIE LINEA, VIDRO PRETO

949,00 € 949,00 €

Funções:
g

Função especial pizza
Potência do microondas 1000 W
Potência do grill 1500 W

utilização
Volume útil: 34 litros
Display de LED
Comandos iluminados
Programador com início diferido e fim de cozedura automático
Temporizador
Alarme acústico
Bloqueio de segurança para crianças
Interior em aço inox

acessórios:
2 grelhas
Prato giratório ø 32 cm
1 prato para pizza

Potência nominal: 3400 W
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característica:

35 lt kW ECO
logic

45cm 3

SC45MB2 949,00 €
MICROONDAS COM GRILL, 45 CM, SÉRIE LINEA, VIDRO BRANCO
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CT15-2
GAVETA DE AQUECIMENTO, 60X14 CM,

SÉRIE LINEA, INOX E VIDRO STOPSOL

Temperatura 30ºC a 75ºC
Programação até 240 min. (desliga automático)
Programa início diferido até 9h
Nota: Modelo não compatível com SF4120MC

CTP15-2
GAVETA DE AQUECIMENTO, 60X14 CM,

SÉRIE LINEA, INOX E VIDRO STOPSOL

Temperatura 30ºC a 75ºC
Programação até 240 min. (desliga automático)
Programa início diferido até 9h
Nota: Modelo não compatível com SF4120MC

GAVETA DE AQUECIMENTO, 60X14 CM,

SÉRIE LINEA, VIDRO PRETO

GAVETA DE AQUECIMENTO, 60X14 CM,

SÉRIE LINEA, VIDRO BRANCO

CT15NE-2 CT15B-2499,00 € 499,00 €

499,00 € 499,00 €

Temperatura 30ºC a 75ºC
Programação até 240 min. (desliga automático)
Programa início diferido até 9h
Nota: Modelo não compatível com SF4120MCN

Temperatura 30ºC a 75ºC
Programação até 240 min. (desliga automático)
Programa início diferido até 9h
Nota: Modelo não compatível com SF4120MCB
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MP122 FME120
MICROONDAS COM GRILL, SÉRIE LINEA, VIDRO STOPSOL MICROONDAS COM GRILL, SÉRIE LINEA, STOPSOL

769,00 € 749,00 €

Microondas com 
grill, série Linea, 
preto

FME120N

749,00 €

Funções:
g

Programador com início diferido e fim de cozedura automático
Alarme acústico no fim do programa
Potência do microondas 850 W
Potência do grill 1200 W
Iluminação automática com abertura da porta
Interrupção do microondas na abertura da porta

Interior em aço inox
Interior com base cerâmica

acessórios:
1 grelha

Potência nominal: 2500 W

opção:
KITMP38  24,00 €
Barra de redução para 38 cm no microondas 
MP122/ MP322X  

Funções:
g

Outras funções do microondas: Pizza, Frango, Bebidas
Programador com fim de cozedura automático
Alarme acústico no fim do programa
Potência do microondas 850 W
Potência do grill quartzo 1000 W
Iluminação automática com abertura da porta
Interrupção do microondas na abertura da porta

Interior em aço inox

acessórios:
1 grelha
Prato giratório ø 25 cm

Potência nominal: 1200 W
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característica:
2

característica:
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CMS45X
MÁQUINA DE CAFÉ, 45 CM, SÉRIE CLASSICA, AÇO INOX

1.959,00 €

utilização:
caFé: 1 ou 2 cháVenas em simultâneo
opção caFé moído ou em grão
5 níVeis de intensidade: extraleVe, leVe, médio, Forte, 
extraForte
3 níVeis de quantidade: curto, médio, longo
Vapor para cappucinno

água quente para chá
programador para ligar automaticamente
temperatura do caFé com ajuste automático a 3 níVeis
moinho do caFé reguláVel
laVagem automática no arranque da máquina
programas de laVagem e descalciFicação
 
acessórios: 
Compartimento para café em grão: 220 gr.
Medidor para café moído
Depósito para água removível: 1,80 litros
Bocal de pressão para cappuccino
Dispensador de café ajustável para chávena longa ou curta
Tabuleiro de recolha de gotas 
 
 
Potência nominal: 1350 W

76

característica:

S45VCX2
FORNO COMBINADO COM VAPOREIRA, 45 CM, 

SÉRIE CLASSICA, AÇO  INOX

1.599,00 €

Funções:

Temperatura mínima: 40°C
Temperatura máxima: 220°C
Programas automáticos
Programa descalcificação

utilização
Volume útil: 31 litros
Display de LED
Programador com início diferido e fim de cozedura automático
Temporizador
Alarme acústico
Bloqueio de segurança para crianças
Paragem automática do vapor na abertura da porta
Interior em aço inox

acessórios:
1 grelha
1 tabuleiro inox 40 mm profundidade
1 tabuleiro em inox
1 descalcificador
1 esponja

Potência nominal: 2900 W

característica:

38 lt kW ECO
logic

45cm
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S45MCX2
FORNO COMBINADO COM MICROONDAS, 45 CM, 

SÉRIE CLASSICA, AÇO  INOX

1.299,00 €

Funções:
g

Função especial pizza
Temperatura mínima: 50°C
Temperatura máxima: 220°C

utilização
Volume útil: 34 litros
Display de LED
Programador com início diferido e fim de cozedura automático
Temporizador
Alarme acústico
Bloqueio de segurança para crianças
Interior em aço inox

acessórios:
1 tabuleiro em vidro
1 grelha de tabuleiro
Prato giratório ø 32 cm
1 prato para pizza

Potência nominal: 3400 W
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característica:

35 lt kW ECO
logic

45cm 3

S45VX2
FORNO A VAPOR, 45 CM, SÉRIE CLASSICA, AÇO  INOX

1.299,00 €

Funções:

Temperatura mínima: 40°C
Temperatura máxima: 100°C
Programas automáticos
Programa descalcificação

utilização
Volume útil: 34 litros
Display de LED
Programador com início diferido e fim de cozedura automático
Temporizador
Alarme acústico
Bloqueio de segurança para crianças
Paragem automática do vapor na abertura da porta
Interior em aço inox

acessórios:
1 grelha
1 tabuleiro inox 40 mm profundidade
1 tabuleiro em inox
1 descalcificador
1 esponja

Potência nominal: 1500 W

CTP15X    499,00 €
Gaveta de aquecimento, 60x14 cm
Temperatura 30ºC a 75ºC
Programação até 240 min. (desliga automático)
Programa início diferido até 9h

característica:

35 lt kW ECO
logic

45cm
2 3

C
O

M
PA

C
TO

S,
 

M
Á

Q
. C

A
FÉ

 E
 

M
IC

RO
O

N
D

A
S



MP322X
MICROONDAS COM GRILL, SÉRIE CLASSICA, AÇO  INOX

769,00 €

Funções:
g

Programador com início diferido e fim de cozedura automático
Alarme acústico no fim do programa
Potência do microondas 850 W
Potência do grill 1200 W
Iluminação automática com abertura da porta
Interrupção do microondas na abertura da porta

Interior em aço inox
Interior com base cerâmica

acessórios:
1 grelha

Potência nominal: 2500 W

opção:
KITMP38  24,00 €
Barra de redução para 38 cm no microondas
MP122/ MP322X
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característica:
2

NOVO

S45MX2
MICROONDAS COM GRILL, 45 CM, SÉRIE CLASSICA, AÇO  INOX

949,00 €

Funções:
g

Função especial pizza
Potência do microondas 1000 W
Potência do grill 1500 W

utilização
Volume útil: 34 litros
Display de LED
Programador com início diferido e fim de cozedura automático
Temporizador
Alarme acústico
Bloqueio de segurança para crianças
Interior em aço inox

acessórios:
2 grelhas
Prato giratório ø 32 cm
1 prato para pizza

Potência nominal: 3400 W

CT15X   499,00 €
Gaveta de aquecimento, 60x14 cm
Temperatura 30ºC a 75ºC
Programação até 240 min. (desliga automático)
Programa início diferido até 9h

característica:

35 lt kW ECO
logic

45cm 3
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FME20TC3 MI20X-1
MICROONDAS COM GRILL, AÇO  INOX MICROONDAS COM GRILL, AÇO  INOX

699,00 € 359,00 €

Funções:
g

Outras funções do microondas: Pizza, Frango, Bebidas
Programador com fim de cozedura automático
Alarme acústico no fim do programa
Potência do microondas 850 W
Potência do grill quartzo 1000 W
Iluminação automática com abertura da porta
Interrupção do microondas na abertura da porta

Interior em aço inox

acessórios:
1 grelha
Prato giratório ø 25 cm

Potência nominal: 1200 W

Funções:

Outras funções do microondas: Memória, Cozedura lenta
36 programas automáticos
Programador com início diferido e fim de cozedura automático
Alarme acústico no fim do programa
Potência do microondas 800 W
Potência do grill quartzo 1000 W
Iluminação automática com abertura da porta
Interrupção do microondas na abertura da porta

Interior em aço inox

acessórios:
1 grelha
Prato giratório ø 25 cm

Potência nominal: 1280 W
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característica:

2 2

característica:
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PLACAS SMEG, PARA COZINHEIROS EXIGENTES

As placas Smeg são reconhecidas pelos seus materiais de alta qualidade e pelo design exclusivo 
das grelhas e dos queimadores. O uso de aço inox 18/10 elegante e altamente resistente e de 
vidros temperados e cerâmicos em diferentes tonalidades são exemplo da sofisticação que a marca 
atribui a esta peça do nosso quotidiano.
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A Smeg, no papel de especialista na produção de placas e fornos, aplicou toda a sua sabedoria para produzir dois maravilhosos 
barbecues. A criação dos modelos BIBQ1205F e BIBQ1205H é o momento em que a Smeg transfere a vida do interior da casa para 
o ar livre. 

Os barbecues Smeg são fabricados em aço 
inox de elevada qualidade. O exterior é 
fabricado com o aço AISI 316 Marine Grade, 
com as propriedades necessárias para utilizar 
em áreas costeiras. O interior é de aço inox 
polido AISI 304 para resistir às temperaturas 
elevadas. Os cinco queimadores com a 
potência total de 20 kW e o Teppan Yaki 
garantem excelentes grelhados.

A gama de dominós Smeg de 30 cm apresenta modelos 
a gás e elétricos e inclui opções, como teppan yaki, 
grelhador e fritadeira. Desta forma poderá personalizar 
a sua mesa de trabalho, moldando-a às suas 
necessidades e ao espaço disponível. Os dominós trazem 
de origem dois kits de botões, Classica e Linea, para 
uma coordenação perfeita com o forno que escolher.

Uma coleção de placas de cocção 
bastante ampla com diferentes 
dimensões, formas e séries estéticas, 
oferecem as soluções adequadas 
a qualquer cozinha. A Smeg 
tem ao seu dispor as três opções 
tecnológicas de produção de calor - 
gás, indução e vitrocerâmica.

A gama inclui placas com diferentes dimensões:
• Dominós com 30 cm
• Placas tradicionais com 60, 70, 72, 74 e 77 cm
• As placas extra largas com 90 e 100 cm.
A Smeg propõe placas a gás, indução e vitrocerâmica com as mais variadas larguras e profundidades para uma adaptação perfeita ao 
espaço disponível na cozinha e para proporcionar uma utilização ergonómica e eficiente.

O conceito da placa Smeg PV175CB é oficialmente reconhecido como 
entre os melhores a nível de design internacional.
Um júri de especialista do Chicago Athenaeum, de Architecture & Design 
Museum, e do European Centre for Architecture Art Design and Urban 
Studies, reuniram-se em Nova Iorque para declarar a placa PV175CB como 
vencedora do prestigiado prémio “Good Design”. 
O prémio “Good Design” é atribuído uma vez por ano, para os projetos 
mais originais e inovadores, que são julgados em diferentes critérios, tais 
como estética, funcionalidade, e respeito pelo meio ambiente.

VITROCERÂMICA INDUÇÃO

VÁRIAS SOLUÇÕES, PARA OS MAIS EXIGENTES

UM ELETRODOMÉSTICO COM DISTINÇÃO NA COZINHA

BARBECUES SMEG, A VIDA AO AR LIVRE

FLEXIBILIDADE DO DESIGN: DO CLASSICA AO LINEA

GÁS
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COZINHAR COM GÁS

O cuidado com o detalhe é parte fundamental da filosofia da marca. É por isso, que cria famílias de produtos que utilizam os mesmos 
botões, aço inox e vidros. Para permitir a coordenação estética proposta por um arquiteto ou designer industrial de renome internacional.

COORDENAÇÃO NO DESIGN

Piano Design
Ao estilo do arquiteto, 
desenhados no 
estúdio Piano Design, 
onde o aço inox 
brilhante revela todo o 
esplendor.

Cortina
Ao estilo de um chalet 
nos Alpes ou de uma 
antiga quinta italiana. 
Respiram os valores de 
paz e perseverança 
que passam de 
geração em geração 
dentro da família.

Linea
Design moderno 
com comandos em 
policarbonato e metal. 
Predomina o uso do 
vidro, em branco, preto 
e no exclusivo Stopsol.

Classica
Placas com linhas 
suaves e comandos 
ergonómicos que já 
provaram serem à 
prova do tempo.

A Smeg fabrica placas com grelhas individuais ou em painéis. Sempre com o objetivo de melhorar a utilização do espaço e 
facilitar a limpeza. Neste catálogo propomos grelhas em aço inox ou em ferro fundido para que possa optar de acordo com a 
sua preferência.

GRELHAS DISTINTAS
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VIDRO TEMPERADO SOBRE AÇO – MAIS SEGURAS E RESISTENTES

Vidro sobre aço é uma inovação desenvolvida pela Smeg e utilizada na 
construção de todas as placas a gás em vidro temperado. O plano de 
trabalho em vidro temperado é fixo sobre uma placa muito fina de aço com 

uma cola forte não visível através do vidro. Se o utilizador partir o vidro, este em vez 
de se dividir em um milhão de peças que se espalham por toda a parte, continuará 
colado à camada de aço. Assim, o utilizador poderá continuar a usar a placa até que 
um técnico proceda à substituição do plano de trabalho. A camada de aço torna a 
placa mais forte e mais segura do que antes.



Inovação tecnológica e exclusividade no design são a base de todos os produtos Smeg, incluindo as placas. 
Tendo como vantagens a resposta rápida e a simplicidade de utilização, as placas a gás são a escolha perfeita 
para qualquer Chef.

Parte das placas a gás Linea selecionadas para 
este catálogo têm comandos com segurança de 
gás visual. Sempre que um queimador está a 

funcionar, o botão que o comanda emite uma luz azul 
informativa.
Para uma eventualidade em que o queimador se apague, 
as válvulas de segurança cortam o gás imediatamente para 
evitar acidentes. Mas a luz azul continuará acesa para 
informar a ocorrência.

Algumas placas a gás Smeg vêm equipadas com suporte 
Wok de origem para o entusiasmar a entrar no mundo da 
cozinha oriental. As placas de cerâmica podem vir com 
raspador para facilitar a limpeza.
Como opção, os modelos Classica e Cortina permitem a 
adaptação de uma tampa.
Poderá, também, escolher uma chapa para grelhar carne ou 
peixe ou uma chapa Teppan Yaki para legumes.

SEGURANÇA DE GÁS VISUAL ACESSÓRIOS PARA PLACAS A GÁS

As equipas de Design Industrial e de Inovação Tecnológica da Smeg conceberam queimadores com design único e performances 
superiores. Do queimador mais pequeno ao maior, ultrarrápido (com uma potência até 5 kW), a Smeg criou diversos modelos de 
queimadores com diferentes estéticas e combinações de potência.

QUEIMADORES VERSÁTEIS
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Queimadores Optimum, que 
libertam a chama com maior 
verticalidade para melhor 

aproveitamento do calor, reduzem 
o consumo de energia em 11%. 
Esta inovação da Smeg foi um passo 
preponderante que permite cozinhar em 
menos tempo e com menos energia tendo 
um resultado de confeção de excelência 
exclusivo de uma placa profissional.

Os queimadores ultrarrápidos 
atingem níveis elevados de 
potência, entre os 3,5 e os 

5 kW, consoante o modelo. Algumas 
placas têm dois comandos para ativar 
o queimador ultrarrápido que consiste 
numa coroa dupla, conjugação de um 
queimador rápido com outro auxiliar, 
para trabalharem em conjunto ou 
independentemente.

Todos os queimadores Smeg vêm 
equipados com válvulas de segurança 
especiais –termopares rápidos - 
que bloqueiam a saída do gás na 
eventualidade da chama se apagar 
acidentalmente. Também têm um isqueiro 
de ignição eletrónica que acende com o 
mesmo botão do gás.
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COZINHAR COM ELETRICIDADE

As placas de indução são ideais para quem procura diminuir o tempo dispensado na confeção dos seus cozinhados, ter um controlo 
mais preciso nas temperaturas de cozedura e reduzir o consumo de energia ao mínimo. Quando se coloca o recipiente na zona, o 
campo magnético cria calor direto no recipiente, mantendo a placa fria. Conheça a fundo a tecnologia Smeg.

INDUÇÃO, ENERGIA INTELIGENTE
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Fácil de limpar: como o 
vidro não atinge temperaturas 
elevadas, em caso de derrame, 
as gorduras não carbonizam e 
não agarram ao vidro cerâmico.

Proteção contra início acidental: 
tecnologia de ponta deteta se o 
objeto tem as dimensões típicas 
de um tacho ou panela. Só, 
assim, produzirá energia. Objetos 
como facas e garfos não ativam 
as zonas.

Reconhecimento automático 
do recipiente e ajuste à 
dimensão do recipiente: 
um sensor reconhece onde 
o recipiente está localizado 
e que dimensão ocupa para 
gerar calor apenas na área útil 
e evitar desperdício de energia.

Desliga ao retirar o recipiente: 
se retirar o recipiente de 
cima da zona, esta desliga-
se automaticamente após um 
período de tempo.

Desliga 
automaticamente 
em caso de 

derrames: a placa desliga-
se automaticamente por um 
período se houver derrames em 
cima dos comandos ou se estes 
ficarem tapados da iluminação.

Desliga automaticamente por 
sobreaquecimento: Se tiver um 
recipiente vazio em cima da 

zona, um sensor eletrónico deteta excesso 
de calor e desliga a placa para evitar 
danos na placa e no recipiente.

Bloqueador de comandos 
para proteger as crianças: 
a função quando ativada 

bloqueia os comandos da placa quando 
esta não está a ser utilizada. Assim, a 
placa não funcionará no caso de as 
crianças mexerem nos comandos.

Utilização segura: a indução cozinha com elevados 
rendimentos mas com consumos baixos. Isto porque 
apenas gera calor na área ocupada pelo recipiente para 
evitar desperdícios.

Resposta rápida: a indução tem um aproveitamento real superior 
a 80% da energia produzida. Aquece 2 litros de água dos 20º 
aos 95ºC em 4,46 minutos. O controlo eletrónico produz uma 
temperatura muito precisa.

INDUÇÃO MULTIZONA

As placas de indução multizona permitem criar uma zona de cocção 
de grande dimensão, 385x230 mm, o que proporciona duas grandes 
vantagens ao utilizador – usar recipientes grandes e com formatos 

quadrados e retangulares ou utilizar a zona com diferentes recipientes em 
simultâneo.



A Smeg propõe cozinhar com indução ou vitrocerâmica. A tecnologia Smeg oferece uma variada combinação 
de zonas – multizonas, em cruz, duplas oval, circulares e gigantes - de forma a tornar as placas tão versáteis 
como a criatividade e as necessidades de cada um.
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As placas de vitrocerâmica têm um design 
extremamente agradável e são muito práticas de 
utilizar. Um produto de alta qualidade e absolutamente 
seguro, é o que a Smeg garante.

As placas elétricas com zonas gigantes 
de 270 mm de diâmetro são a atenção 
que a Smeg atribui às diferentes culturas 

e agregados familiares. Zonas gigantes para uma 
caldeirada de peixe em família ou para uma paella 
valenciana.

As placas vitrocerâmica Smeg são equipadas com zonas 
de cozedura dupla, circular ou oval, para acrescentar 
versatilidade na utilização.  
Numa mesma área reduzida podemos escolher utilizar 
grandes e pequenos recipientes, e até recipientes longos 
especiais para peixe.

VERSATILIDADE DAS PLACAS VITROCERÂMICAS

ZONA GIGANTEZONA DUPLA DE COZEDURA

As placas de indução e vitrocerâmica da Smeg têm um conjunto de funções e opções de facilitam o dia-a-dia na cozinha.

PowerBooster (P)
A opção PowerBooster (P) faz com que a placa trabalhe na potência máxima sempre que se torne necessário cozinhar os 
alimentos de forma muito intensa.

Avanço rápido/ Acelerador:
Com a opção Avanço rápido, a placa começa a cozinhar no mais alto grau de temperatura e, em seguida, diminui 
automaticamente após um determinado período de tempo.

Função autocontrolo de fervedura. A nova função automática de controlo da temperatura garante resultados perfeitos 
economizando até 30% de tempo e energia. Um sensor identifica automaticamente a temperatura da água e informa o 
interface da placa de que o ponto de ebulição foi atingido. Nesse momento, a indução entra automaticamente em função do 
“controlo de ebulição”, e informa com um sinal acústico, que os ingredientes podem ser adicionados.

Função para derreter/ baixa temperatura. Identifica automaticamente um nível de energia que é adequado para derreter 
lentamente produtos delicados como manteiga e chocolate sem comprometer a sua qualidade e sabor.

FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO

Função fervedura longa duração. Identifica automaticamente o nível de energia adequado para receitas que necessitam 
ferveduras longas. Esta função impede que os alimentos se queimem e agarrem ao fundo do tacho.

As placas de indução e vitrocerâmica são desenvolvidas para permitir 
dois tipos de encastre. Os modelos de bordos biselados para diminuir o 
relevo entre a placa e a bancada e os modelos com bordos retos que 
permitem encastrar à face eliminando qualquer relevo entre a placa e o 
tampo ou para assumir o desnível de uma forma 

BORDOS RETOS BORDOS BISELADOS

SOLUÇÕES DE ENCASTRE
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BIBQ1205H
BARBECUE DE ENCASTRE COM TAMPA E TERMÓSTATO, AÇO INOX

Materiais de construção: 
aisi 316 aço inox Marinho satinado nas superfícies exteriores 
aisi 304 aço inox polido nas superfícies interiores e de confeção 

equipaMento: 
Potência total de 20kW 
5 queimadores em aço inox – 4 kW cada, sem válvulas de segurança 
2 bloqueadores do sistema de grelha em aço inox 
Placa Teppan yaki em aço inox 
Grelha de descanso em aço inox 
Ignição eletrónica com baterias de 9V (caixa de fácil acesso no painel 
frontal) ou adaptador de 220-240 V 
Reservatório de gorduras de fácil limpeza 
Painel de comandos gravado a laser 
Tampa com isolamento duplo e termóstato 0–400°C  

Gás: 
Preparado de origem para gás butano/ propano
Injetores de gás natural incluídos

BIBQ1205F
BARBECUE DE ENCASTRE COM TAMPA, AÇO INOX

Materiais de construção: 
AISI 316 Aço inox marinho satinado nas superfícies exteriores 
AISI 304 Aço inox polido nas superfícies interiores e de confeção

equipaMento: 
Potência total de 20kW 
5 queimadores em aço inox – 4 kW cada, sem válvulas de segurança 
2 bloqueadores do sistema de grelha em aço inox 
Placa Teppan yaki em aço inox 
Grelha de descanso em aço inox 
Ignição eletrónica com baterias de 9V (caixa de fácil acesso no painel 
frontal) ou adaptador de 220-240 V 
Reservatório de gorduras de fácil limpeza 
Painel de comandos gravado a laser 
Tampa de proteção dos salpicos 
 
Gás: 
Preparado de origem para gás butano/ propano
Injetores de gás natural incluídos

2.499,00 € 2.999,00 €

NOVO NOVO
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P705ES P64ES
PLACA A GÁS PIANO DESIGN 72 CM

INOX BRILHANTE

PLACA A GÁS PIANO DESIGN 60 CM

INOX BRILHANTE

789,00 € 629,00 €

funções
5 queimadores:
Posterior esquerdo: 2,30 kW
Anterior esquerdo: 1,00 kW
Central rápido: 3,00 kW
Posterior direito: 1,60 kW
Anterior direito: 1,00 kW
Potência nominal de gás: 8,55 kW

Preparada para gás natural
Injetores de gás butano incluídos

equipaMento
Plano de trabalho em aço inox brilhante
Grelhas em aço inox brilhante
Queimadores e tampas em inox brilhante

seGurança
Ignição eletrónica
Termopares rápidos para corte do gás no caso da chama se apagar

funções
4 queimadores:
Posterior esquerdo: 2,30 kW
Anterior esquerdo: 1,65 kW
Posterior direito: 3,00 kW
Anterior direito: 1,00 kW
Potência nominal de gás: 7,95 kW

Preparada para gás natural
Injetores de gás butano incluídos

equipaMento
Plano de trabalho em aço inox brilhante
Grelhas em aço inox brilhante
Queimadores e tampas em inox brilhante

seGurança
Ignição eletrónica
Termopares rápidos para corte do gás no caso da chama se apagar
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PX140
PLACA A GÁS SÉRIE LINEA 100X40 CM

AÇO INOX

1.049,00 €

funções
4 queimadores:
Esquerdo ultrarrápido: 4,20 kW
Centro esquerdo: 1,05 kW
Centro direito: 1,70 kW
Direito: 3,10 kW
Potência nominal de gás: 10,05 kW

Preparada para gás natural
Injetores de gás butano incluídos

equipaMento
Comandos em policarbonato e metal iluminados para indicar presença de chama
Grelhas singulares em ferro fundido com pés de alumínio e terminais em silicone 
encarnado
Queimadores verticais de alta eficiência em bronze niquelado

seGurança
Ignição eletrónica
Termopares rápidos para corte do gás no caso da chama se apagar
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PVS750 PX750
PLACA A GÁS SÉRIE LINEA 74 CM

VIDRO STOPSOL

PLACA A GÁS SÉRIE LINEA 74 CM

AÇO INOX

1.049,00 € 1.049,00 €

funções
5 queimadores:
Posterior esquerdo: 1,70 kW
Anterior esquerdo: 1,05 kW
Central ultrarrápido: 5,00 kW
Posterior direito: 3,10 kW
Anterior direito: 1,70 kW
Potência nominal de gás: 12,55 kW

Preparada para gás natural
Injetores de gás butano incluídos

equipaMento
Comandos em policarbonato e metal iluminados para indicar 
presença de chama
Grelhas singulares em ferro fundido com pés de alumínio e terminais 
em silicone encarnado
Queimadores verticais de alta eficiência em bronze niquelado

seGurança
Ignição eletrónica
Termopares rápidos para corte do gás no caso da chama se apagar

funções
5 queimadores:
Posterior esquerdo: 1,70 kW
Anterior esquerdo: 1,05 kW
Central ultrarrápido: 5,00 kW
Posterior direito: 3,10 kW
Anterior direito: 1,70 kW
Potência nominal de gás: 12,55 kW

Preparada para gás natural
Injetores de gás butano incluídos

equipaMento
Comandos em policarbonato e metal iluminados para indicar 
presença de chama
Grelhas singulares em ferro fundido com pés de alumínio e terminais 
em silicone encarnado
Queimadores verticais de alta eficiência em bronze niquelado

seGurança
Ignição eletrónica
Termopares rápidos para corte do gás no caso da chama se apagar
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Vidro preto

PVN750

1.049,00 €

Vidro branco
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1.049,00 €
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PV175CN PV175CB

NOVO NOVO

PLACA A GÁS SÉRIE LINEA 72 CM

VITROCERÂMICA PRETA

PLACA A GÁS SÉRIE LINEA 72 CM

VITROCERÂMICA BRANCA

799,00 € 899,00 €

funções
5 queimadores
Posterior Esquerdo: 1,70 kW
Anterior Esquerdo: 1,10 kW
Central: 3,5 kW
Posterior direito: 2,60 kW
Anterior direito: 1,70 kW
Potência nominal do gás:10,60 kW

Preparado para gás natural
Injetores de gás butano incluídos

equipaMento
Comandos em policarbonato e metal
Grelhas em ferro fundido
Queimadores verticais de alta eficiência

seGurança
Ignição eletrónica
Termopares rápidos para corte do gás no caso da chama se apagar

funções
5 queimadores
Posterior Esquerdo: 1,70 kW
Anterior Esquerdo: 1,10 kW
Central: 3,5 kW
Posterior direito: 2,60 kW
Anterior direito: 1,70 kW
Potência nominal do gás:10,60 kW

Preparado para gás natural
Injetores de gás butano incluídos

equipaMento
Comandos em policarbonato e metal
Grelhas em ferro fundido
Queimadores verticais de alta eficiência

seGurança
Ignição eletrónica
Termopares rápidos para corte do gás no caso da chama se apagar
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PV175S PV175N
PLACA A GÁS SÉRIE LINEA 72 CM

VIDRO STOPSOL

PLACA A GÁS LINEA 72 CM

VIDRO PRETO

649,00 € 649,00 €

funções
5 queimadores
Posterior Esquerdo: 1,70 kW
Anterior Esquerdo: 1,10 kW
Central: 3,2 kW
Posterior direito: 2,60 kW
Anterior direito: 1,70 kW
Potência nominal do gás:10,30 kW

Preparado para gás natural
Injetores de gás butano incluídos

equipaMento
Comandos em policarbonato e metal
Grelhas em ferro fundido
Queimadores verticais de alta eficiência

seGurança
Ignição eletrónica
Termopares rápidos para corte do gás no caso da chama se apagar
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PLACA A GÁS LINEA 72 CM

VIDRO BRANCO

PV175B 649,00 €

NOVO

DISPONÍVEL EM OUTUBRONOVO NOVO



PV164S PV164N
PLACA A GÁS SÉRIE LINEA 60 CM

VIDRO STOPSOL

PLACA A GÁS SÉRIE LINEA 60 CM

VIDRO PRETO

539,00 € 539,00 €

funções
4 queimadores
Posterior Esquerdo: 1,70 kW
Anterior Esquerdo: 1,70 kW
Posterior direito: 3,00 kW
Anterior direito: 1,10 kW
Potência nominal do gás: 7,50 kW

Preparado para gás natural
Injetores de gás butano incluídos

equipaMento
Comandos em policarbonato e metal
Grelhas em ferro fundido
Queimadores verticais de alta eficiência

seGurança
Ignição eletrónica
Termopares rápidos para corte do gás no caso da chama 
se apagar
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PLACA A GÁS SÉRIE LINEA 60 CM

VIDRO BRANCO

PV164B 539,00 €
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P1752X
PLACA A GÁS SÉRIE LINEA 72 CM

AÇO INOX

459,00 €

funções
5 queimadores
Posterior esquerdo: 2,55 kW
Anterior esquerdo: 1,05 kW
Central: 4,10 kW
Posterior direito: 3,65 kW
Anterior direito: 1,65 kW
Potência nominal do gás: 13,00 kW

Preparado para gás natural
Injetores de gás butano incluídos

equipaMento
Comandos em policarbonato e metal
Grelhas em ferro fundido
Tampas dos queimadores esmaltadas

seGurança
Ignição eletrónica
Termopares rápidos para corte do gás no caso da chama se apagar
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P1641X P1640X
PLACA A GÁS SÉRIE LINEA 60 CM

AÇO INOX

PLACA A GÁS SÉRIE LINEA 60 CM

AÇO INOX

369,00 € 339,00 €

funções
4 queimadores
Esquerdo: 3,60 kW
Posterior central: 1,65 kW
Anterior central: 1,05 kW
Direito: 2,55 kW
Potência nominal do gás: 8,85 kW

Preparado para gás natural
Injetores de gás butano incluídos

equipaMento
Comandos em policarbonato e metal
Grelhas em ferro fundido
Tampas dos queimadores esmaltadas

seGurança
Ignição eletrónica
Termopares rápidos para corte do gás no caso da chama se apagar

funções
4 queimadores
Esquerdo: 3,10 kW
Posterior central: 1,65 kW
Anterior central: 1,05 kW
Direito: 2,55 kW
Potência nominal do gás: 8,35 kW

Preparado para gás natural
Injetores de gás butano incluídos

equipaMento
Comandos em policarbonato e metal
Grelhas em ferro fundido
Tampas dos queimadores esmaltadas

seGurança
Ignição eletrónica
Termopares rápidos para corte do gás no caso da chama se apagar
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PGF31G-1 PGF32G
DOMINÓ A GÁS 31X51CM

AÇO INOX

DOMINÓ A GÁS 31X51CM

AÇO INOX

399,00 € 399,00 €

funções
1 queimador ultrarrápido triplo:
4,50 (3,60+0,90) kW
Preparada para gás natural
Injetores de gás butano incluídos

equipaMento
2 Kits de comandos: Linea e 
Classica
Grelhas em ferro
Tampas dos queimadores 
esmaltadas
1 grelha para Wok

seGurança
Ignição eletrónica
Termopares rápidos para corte 
do gás no caso da chama se 
apagar

funções
2 queimadores:
Posterior: 2,30 kW
Anterior: 1,05 kW
Preparada para gás natural
Injetores de gás butano incluídos

equipaMento
2 Kits de comandos: Linea e 
Classica
Grelhas em ferro fundido
Tampas dos queimadores 
esmaltadas
1 grelha para Wok

seGurança
Ignição eletrónica
Termopares rápidos para corte 
do gás no caso da chama se 
apagar
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DOMINÓ DE INDUÇÃO 31X51CM

AÇO INOX

PGF32I-1 799,00 €
DOMINÓ EM VITROCERÂMICA 

31X51CM AÇO INOX

PGF32C 499,00 €

característica: característica:

funções
2 zonas de indução:
Posterior: ø 180 mm - 
2,3/3,0 kW
Anterior: ø 145 mm - 
1,4/2,2 kW
PowerBooster (P) nas 2 zonas
9 níveis de potência

equipaMento
2 Kits de comandos: Linea e 
Classica
1 raspador

seGurança
Bloqueador de comandos para 
proteger crianças
Ajuste automático ao diâmetro do 
recipiente
Desliga automaticamente por 
sobreaquecimento
Indicadores de calor residual
Proteção contra início acidental

funções
2 zonas High-Light:
Posterior: ø 180 mm - 1,8 kW
Anterior: ø 140 mm - 1,2 kW
9 níveis de potência

equipaMento
2 Kits de comandos: Linea e 
Classica
1 raspador

seGurança
Indicadores de calor residual

Inclui comandos da 
Série Linea

Inclui comandos da 
Série Linea

Inclui comandos da 
Série Linea

Inclui comandos da 
Série Linea



PGF30B PGF30F
DOMINÓ BARBECUE 31X51CM

AÇO INOX

DOMINÓ FRITADEIRA 31X51CM

AÇO INOX

499,00 € 899,00 €

funções
Grelhador elétrico
Potência nominal 1,8 kW
9 níveis de potência

equipaMento
Grelha em ferro fundido
Recipiente para água ou pedras 
vulcânicas
2 Kits de comandos: Linea e 
Classica

seGurança
Indicadores de funcionamento

funções
Capacidade para 3,6 litros
Potência nominal 2,2 kW
3 níveis de potência

equipaMento
Cuba amovível para fácil 
extração do óleo
Tampa para proteção do óleo
2 Kits de comandos: Linea e 
Classica

seGurança
Desliga automaticamente por 
sobreaquecimento
Indicadores de calor residual
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DOMINÓ TEPPAN YAKI 31X51CM

AÇO INOX

PGF30T-11.499,00 €
PERFIL DE UNIÃO PARA DOMINÓS

SÉRIE PGF30

LGPGF 69,00 €

característica:

funções
2 zonas de indução:
Posterior: 1,8 kW
Anterior: 1,8 kW
9 níveis de potência

equipaMento
2 Kits de comandos: Linea e 
Classica

seGurança
Bloqueador de comandos para 
proteger crianças
Desliga automaticamente por 
sobreaquecimento
Indicadores de calor residual

Inclui comandos da 
Série Linea

Inclui comandos da 
Série Linea

Inclui comandos da 
Série Linea
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PS906-4
PLACA A GÁS 90 CM

AÇO INOX

699,00 €

funções:
5 queimadores:
Esquerdo ultrarrápido triplo: 4,50 (3,60+0,90) kW
Posterior central: 2,50 kW
Anterior central: 1,05 kW
Posterior direito: 2,50 kW
Anterior direito: 1,05 kW
Potência nominal de gás: 11,60 kW

Preparada para gás natural
Injetores de gás butano incluídos

equipaMento:
2 Kits de comandos: Linea e Classica
Grelhas em ferro fundido
Tampas dos queimadores esmaltadas

seGurança:
Ignição eletrónica
Termopares rápidos para corte do gás no caso da chama se apagar
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Inclui comandos da Série Linea



PGF95-4
PLACA A GÁS 87 CM

AÇO INOX

539,00 €

funções:
5 queimadores
Posterior esquerdo: 1,75 kW
Anterior esquerdo: 1,75 kW
Central ultrarrápido: 4,10 kW
Posterior direito: 1,75 kW
Anterior direito: 1,05 kW
Potência nominal de gás: 9,60 kW

Preparado para gás natural
Injetores de gás butano incluídos

equipaMento:
2 Kits de comandos: Linea e Classica
Grelhas em ferros fundido
Tampas dos queimadores esmaltadas
1 grelha para Wok

seGurança:
Ignição eletrónica
Termopares rápidos para corte do gás no caso da chama se apagar
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Inclui comandos da Série Linea
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PGF75-4 PGF64-4
PLACA A GÁS 72 CM

AÇO INOX

PLACA A GÁS 60 CM

AÇO INOX

479,00 € 469,00 €

funções:
5 queimadores:
Posterior esquerdo: 1,80 kW
Anterior esquerdo: 1,05 kW
Central ultrarrápido: 4,00 kW
Posterior direito: 1,80 kW
Anterior direito: 1,05 kW
Potência nominal de gás: 9,70 kW

Preparada para gás natural
Injetores de gás butano incluídos

equipaMento:
2 Kits de comandos: Linea e Classica
Grelhas em ferro fundido
Tampas dos queimadores esmaltadas

seGurança:
Ignição eletrónica
Termopares rápidos para corte do gás no caso da chama se apagar

funções:
4 queimadores:
Esquerdo ultrarrápido: 4,00 kW
Direito: 2,60 kW
Posterior: 1,05 kW
Anterior: 1,05 kW
Potência nominal de gás: 8,70 kW

Preparada para gás natural
Injetores de gás butano incluídos

equipaMento:
2 Kits de comandos: Linea e Classica
Grelhas em ferro fundido
Tampas dos queimadores esmaltadas

seGurança:
Ignição eletrónica
Termopares rápidos para corte do gás no caso da 
chama se apagar
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Inclui comandos da 
Série Linea

Inclui comandos da 
Série Linea
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SE70SGH-5 SER60SGH3
PLACA A GÁS SÉRIE CLASSICA 70 CM

AÇO INOX

PLACA A GÁS SÉRIE CLASSICA 60 CM

AÇO INOX

419,00 € 339,00 €

funções:
5 queimadores:
Posterior esquerdo: 2,55 kW
Anterior esquerdo: 1,05 kW
Central: ultrarrápido triplo: 5,00 (3,90+1,10) kW
Posterior direito: 1,65 kW
Anterior direito: 1,65 kW
Potência nominal de gás: 11,90 kW

Preparada para gás natural
Injetores de gás butano incluídos

Grelhas em ferro fundido
Tampas dos queimadores em aço inox

seGurança
Ignição eletrónica
Termopares rápidos para corte do gás no caso da chama se apagar

funções:
4 queimadores:
Esquerdo: 3,90 kW
Posterior central: 1,65 kW
Anterior central: 1,05 kW
Direito: 2,55 kW
Potência nominal de gás: 9,15 kW

Preparada para gás natural
Injetores de gás butano incluídos

equipaMento:
Grelhas em ferro fundido
Tampas dos queimadores em aço inox

seGurança:
Ignição eletrónica
Termopares rápidos para corte do gás no caso da chama se apagar
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Grelhas em aço inox Grelhas em aço inox

SE70SX-5 SER60SX3

439,00 € 359,00 €



SER60S3 SE60S3
PLACA A GÁS SÉRIE CLASSICA 60 CM

AÇO INOX

PLACA A GÁS SÉRIE CLASSICA 60 CM

AÇO INOX

319,00 € 299,00 €

funções:
4 queimadores
Esquerdo: 3,90 kW
Posterior central:1,65 kW
Anterior central: 1,05 kW
Direito: 2,55 kW
Potência nominal de gás: 9,15 kW

Preparado para gás natural
Injetores de gás butano incluídos

equipaMento:
Grelhas esmaltadas
Tampas dos queimadores em aço inox

seGurança:
Ignição eletrónica
Termopares rápidos para corte do gás no caso da chama se apagar

funções:
4 queimadores
Esquerdo: 3,10 kW
Posterior central:1,65 kW
Anterior central: 1,05 kW
Direito: 2,55 kW
Potência nominal de gás: 8,35 kW

Preparado para gás natural
Injetores de gás butano incluídos

equipaMento:
Grelhas esmaltadas
Tampas dos queimadores em aço inox

seGurança:
Ignição eletrónica
Termopares rápidos para corte do gás no caso da chama se apagar
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SR775PO SR775AO
PLACA A GÁS SÉRIE CORTINA 70 CM

ESMALTE CREME COM DETALHES COR BRONZE ENVELHECIDO

PLACA A GÁS SÉRIE CORTINA 70 CM

ESMALTE ANTRACITE COM DETALHES COR BRONZE ENVELHECIDO

499,00 € 499,00 €

funções:
5 queimadores:
Posterior esquerdo: 2,55 kW
Anterior esquerdo: 1,05 kW
Central ultrarrápido triplo: 5,00 (3,90+1,10) kW
Posterior direito: 1,65 kW
Anterior direito: 1,65 kW
Potência nominal de gás: 11,90 kW

Preparada para gás natural
Injetores de gás butano incluídos

equipaMento:
Comandos com aplicações em bronze envelhecido
Grelhas em ferro fundido
Tampas dos queimadores esmaltadas

seGurança:
Ignição eletrónica
Termopares rápidos para corte do gás no caso da chama se apagar

funções:
5 queimadores:
Posterior esquerdo: 2,55 kW
Anterior esquerdo: 1,05 kW
Central ultrarrápido triplo: 5,00 (3,90+1,10) kW
Posterior direito: 1,65 kW
Anterior direito: 1,65 kW
Potência nominal de gás: 11,90 kW

Preparada para gás natural
Injetores de gás butano incluídos

equipaMento:
Comandos com aplicações em bronze envelhecido
Grelhas em ferro fundido
Tampas dos queimadores esmaltadas

seGurança:
Ignição eletrónica
Termopares rápidos para corte do gás no caso da chama se apagar
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SR775PX SR775XRW

NOVO

PLACA A GÁS SÉRIE CORTINA 70 CM

ESMALTE CREME COM DETALHES EM PRATEADO

PLACA A GÁS SÉRIE CORTINA 70 CM

AÇO INOX COM DETALHES EM BORDEAUX

499,00 € 499,00 €

funções
5 queimadores:
Posterior esquerdo: 2,55 kW
Anterior esquerdo: 1,05 kW
Central ultrarrápido triplo: 5,00 (3,90+1,10) kW
Posterior direito: 1,65 kW
Anterior direito: 1,65 kW
Potência nominal de gás: 11,90 kW

Preparada para gás natural
Injetores de gás butano incluídos

equipaMento
Comandos com aplicações prateadas
Grelhas em ferro fundido
Tampas dos queimadores esmaltadas

seGurança
Ignição eletrónica
Termopares rápidos para corte do gás no caso da chama se apagar

funções:
5 queimadores:
Posterior esquerdo: 2,55 kW
Anterior esquerdo: 1,05 kW
Central ultrarrápido triplo: 5,00 (3,90+1,10) kW
Posterior direito: 1,65 kW
Anterior direito: 1,65 kW
Potência nominal de gás: 11,90 kW

Preparada para gás natural
Injetores de gás butano incluídos

equipaMento:
Comandos com aplicações em bordeaux
Grelhas em ferro fundido
Tampas dos queimadores esmaltadas

seGurança:
Ignição eletrónica
Termopares rápidos para corte do gás no caso da chama se apagar
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SIM592B
PLACA, DE INDUÇÃO, 86 CM, MULTIZONA, BORDOS BISELADOS

1.699,00 €

funções: 
5 zonas de indução 
Zona anterior esquerda: 180 x 230 mm, potência 1850 W
PowerBooster (P) 2500 W
Zona posterior esquerda: 180 x 230 mm, potência 1850 W
PowerBooster (P) 2500 W
Zona central: ø 300 mm, potência 2800 W
PowerBooster (P) 5400 W
Zona anterior direita: 180 x 230 mm, potência 1850 W
PowerBooster (P) 2500 W
Zona posterior direita: 180 x 230 mm, potência 1850 W
PowerBooster (P) 2500 W
5  zonas com opção PowerBooster
MultiZona esquerda: 385x180 mm
MultiZona direita: 385x180 mm

equipaMento:
9 níveis de potência
Função autocontrolo de fervedura
Função fervedura longa antiqueimadura
Função para derreter/ baixa temperatura
Tecla avanço rápido de níveis de temperatura

seGurança:
Bloqueador de comandos para proteger crianças
Ajuste automático ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de derrame
Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental

Potência nominal: 10200 W
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SIM581B
PLACA, DE INDUÇÃO, 77 CM, MULTIZONA, VIDRO PRETO, BORDOS BISELADOS

1.199,00 €

funções:
4 zonas de indução
Zona anterior esquerda: 180 X 230 mm, potência 1800 W
PowerBooster (P) 2200 W
Zona posterior esquerda: 180 x 230 mm, potência 1800 W
PowerBooster (P) 2200 W
Zona anterior direita: ø 145 mm, potência 1850 W
PowerBooster (P) 2500 W
Zona posterior direita: ø 300  mm, potência 2300 W
PowerBooster (P) 4200 W
4  zonas com opção PowerBooster
MultiZona esquerda: 385x230 mm

equipaMento:
9 níveis de potência
Função autocontrolo de fervedura
Função fervedura longa antiqueimadura
Função para derreter/ baixa temperatura
Tecla avanço rápido de níveis de temperatura

seGurança:
Bloqueador de comandos para proteger crianças
Ajuste automático ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de derrame
Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental

Potência nominal: 7400 W
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SIM562B SIM561B
PLACA, DE INDUÇÃO, 58 CM, MULTIZONA, VIDRO PRETO, BORDOS 

BISELADOS

PLACA, DE INDUÇÃO, 58 CM, MULTIZONA, VIDRO PRETO, BORDOS 

BISELADOS

799,00 € 799,00 €

funções:
4 zonas de indução
Zona anterior esquerda: 180 X 230 mm, potência 1800 W
PowerBooster (P) 2200 W
Zona posterior esquerda: 180 x 230 mm, potência 1800 W
PowerBooster (P) 2200 W
Zona anterior direita: 180 x 230  mm, potência 1800 W
PowerBooster (P) 2200 W
Zona posterior direita: 180 x 230  mm, potência 1800 W
PowerBooster (P) 2200 W
4  zonas com opção PowerBooster
MultiZona esquerda: 385x230 mm
MultiZona direita: 385x230 mm

equipaMento:
9 níveis de potência
Tecla avanço rápido de níveis de temperatura

seGurança:
Bloqueador de comandos para proteger crianças
Ajuste automático ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de derrame
Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental

Potência nominal: 7200 W

funções:
4 zonas de indução
Zona anterior esquerda: ø 145 mm, potência 1200 W
PowerBooster (P) 1800 W
Zona posterior esquerda: ø 210 mm, potência 2200 W
PowerBooster (P) 3200 W
Zona anterior direita: 180 x 230  mm, potência 1800 W
PowerBooster (P) 2200 W
Zona posterior direita: 180 x 230  mm, potência 1800 W
PowerBooster (P) 2200 W
4  zonas com opção PowerBooster
MultiZona direita: 385x230 mm

equipaMento:
9 níveis de potência
Tecla avanço rápido de níveis de temperatura

seGurança:
Bloqueador de comandos para proteger crianças
Ajuste automático ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de derrame
Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental

Potência nominal: 6500 W    
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SI5952B
PLACA, DE INDUÇÃO, 86  CM, VIDRO PRETO, BORDOS BISELADOS

1.499,00 €

funções:
5 zonas de indução
Zona anterior esquerda: ø 145 mm, potência 1400 W
PowerBooster (P) 2200 W
Zona posterior esquerda: ø 210 mm, potência 2300 W
PowerBooster (P) 3700 W
Zona central: ø 300 mm, potência 2000 W
PowerBooster (P) 3700 W
Zona anterior direita: ø 180  mm, potência 1850 W
PowerBooster (P) 3000 W
Zona posterior direita: ø 145 mm, potência 1400 W
PowerBooster (P) 2200 W
5  zonas com opção PowerBooster

Equipamento:
9 níveis de potência
Função fervedura longa antiqueimadura
Função para derreter/ baixa temperatura

seGurança:
Bloqueador de comandos para proteger crianças
Ajuste automático ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de derrame
Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental

potência noMinal: 10200 W
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SIH5935B
PLACA, DE INDUÇÃO, 86X40 CM, VIDRO PRETO, BORDOS BISELADOS

1.199,00 €

funções:
3 zonas de indução
Zona esquerda: ø 180 mm, potência 1850 W
PowerBooster (P) 2500 W
Zona central: ø 180 mm, potência 1800 W
PowerBooster (P) 2500 W
Zona direita: ø 300 mm, potência 2800 W
PowerBooster (P) 5000 W
3  zonas com opção PowerBooster

equipaMento:
9 níveis de potência
Função autocontrolo de fervedura
Função fervedura longa antiqueimadura
Função para derreter/ baixa temperatura
Tecla avanço rápido de níveis de temperatura

seGurança:
Bloqueador de comandos para proteger crianças
Ajuste automático ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de derrame
Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental

Potência nominal: 7000 W
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SI5643B SI5633B
PLACA, DE INDUÇÃO, 60 CM, VIDRO PRETO, BORDOS 

BISELADOS

PLACA, DE INDUÇÃO, 58 CM, VIDRO PRETO, BORDOS 

BISELADOS

699,00 € 679,00 €

funções:
4 zonas de indução
Zona anterior direita: ø 160 mm, potência 1300 W
PowerBooster (P) 1400 W
Zona posterior direita: ø 210 mm, potência 2300 W
PowerBooster (P) 3000 W
Zona posterior esquerda: ø 160 mm, potência 1300 W
PowerBooster (P) 1400 W
Zona anterior esquerda: ø 210  mm, potência 2300 W
PowerBooster (P) 3000 W
4  zonas com opção PowerBooster

equipaMento:
9 níveis de potência
Tecla avanço rápido de níveis de temperatura

seGurança:
Bloqueador de comandos para proteger crianças
Ajuste automático ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental

Potência nominal: 7400 W

funções:
3 zonas de indução
Zona anterior esquerda: ø 145 mm, potência 1200 W
PowerBooster (P) 1500 W
Zona posterior esquerda: ø 210 mm, potência 2100 W
PowerBooster (P) 2300 W
Zona direita: ø 280 mm, potência 2100 W
PowerBooster (P) 4000 W
3  zonas com opção PowerBooster

equipaMento:
9 níveis de potência
Função fervedura longa antiqueimadura

seGurança:
Bloqueador de comandos para proteger crianças
Ajuste automático ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de derrame
Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental

Potência nominal: 7000 W
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SI5641B
PLACA, DE INDUÇÃO, 60 CM, VIDRO PRETO, BORDOS 

BISELADOS

599,00 €

funções:
4 zonas de indução
Zona anterior direita: ø 160 mm, potência 1400 W
Zona posterior direita: ø 200 mm, potência 1850 W
PowerBooster (P) 2100 W
Zona posterior esquerda: ø 160 mm, potência 1400 W
Zona anterior esquerda: ø 200  mm, potência 1850 W
PowerBooster (P) 2100 W
2  zonas com opção PowerBooster

equipaMento:
9 níveis de potência
Tecla avanço rápido de níveis de temperatura

seGurança:
Bloqueador de comandos para proteger crianças
Ajuste automático ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental

Potência nominal: 7400 W
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SI5641D
PLACA, DE INDUÇÃO, 60 CM, VIDRO PRETO, BORDOS RETOS

549,00 €

funções:
4 zonas de indução
Zona anterior direita: ø 160 mm, potência 1400 W
Zona posterior direita: ø 200 mm, potência 1850 W
PowerBooster (P) 2100 W
Zona posterior esquerda: ø 160 mm, potência 1400 W
Zona anterior esquerda: ø 200  mm, potência 1850 W
PowerBooster (P) 2100 W
2  zonas com opção PowerBooster

equipaMento:
9 níveis de potência
Tecla avanço rápido de níveis de temperatura

seGurança:
Bloqueador de comandos para proteger crianças
Ajuste automático ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental

Potência nominal: 7400 W

característica:

P
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SI5631D
PLACA, DE INDUÇÃO, 58 CM, VIDRO PRETO, BORDOS RETOS

549,00 €

funções:
3 zonas de indução
Zona anterior esquerda: ø 145 mm, potência 1200 W
Zona posterior esquerda: ø 180 mm, potência 1800 W
Zona direita: ø 240 mm, potência 2100 W
PowerBooster (P) 2300 W
1 zona com opção PowerBooster

equipaMento:
9 níveis de potência

seGurança:
Bloqueador de comandos para proteger crianças
Ajuste automático ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de derrame
Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental

Potência nominal: 6500 W

característica:

P

SI5322B
PLACA, DE INDUÇÃO, 30 CM, VIDRO PRETO, BORDOS 

BISELADOS

499,00 €

funções:
2 zonas de indução
Zona anterior central: ø 160 mm, potência 1300 W
PowerBooster (P) 1400 W
Zona posterior central: ø 210mm, potência 2300 W
PowerBooster (P) 3000 W
2  zonas com opção PowerBooster

equipaMento:
9 níveis de potência

seGurança:
Bloqueador de comandos para proteger crianças
Ajuste automático ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental

Potência nominal: 3600 W

característica:
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SE2951TC2
PLACA, VITROCERÂMICA, 86 CM, VIDRO PRETO, BORDOS BISELADOS

699,00 €

funções:
5 zonas em vitrocerâmica
Zona anterior esquerda: ø 180 mm
PowerBooster (P) 2000 W
Zona posterior esquerda: ø 140 mm
PowerBooster (P) 1200 W
Zona central: ø 270 mm
PowerBooster (P) 2700 W
Zona anterior direita: ø 140  mm
PowerBooster (P) 1400 W
Zona posterior direita: ø 195 mm
PowerBooster (P) 2000 W
5  zonas com opção PowerBooster

Equipamento:
9 níveis de potência
Função Manter quente

seGurança:
Bloqueador de comandos para proteger crianças
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de derrame
Indicador de calor residual

potência noMinal: 9100 W
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SE2773TC2 SE2664TC2
PLACA, VITROCERÂMICA, VIDRO PRETO, BORDOS BISELADOS PLACA, VITROCERÂMICA, 60 CM, VIDRO PRETO, BORDOS 

BISELADOS

599,00 € 479,00 €

funções:
5 zonas em vitrocerâmica
Zona anterior esquerda: ø 180 mm
PowerBooster (P) 1800 W
Zona posterior esquerda: ø 140 mm
PowerBooster (P) 1200 W
Zona central: ø 170 x 265 mm
PowerBooster (P) 2200 W
Zona anterior direita: ø 140  mm
PowerBooster (P) 1200 W
Zona posterior direita: ø 140 x 210 mm
PowerBooster (P) 2400 W
5  zonas com opção PowerBooster

equipaMento:
9 níveis de potência
Função Manter quente

seGurança:
Bloqueador de comandos para proteger crianças
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de derrame
Indicador de calor residual

Potência nominal: 8800 W

funções:
4 zonas em vitrocerâmica
Zona anterior esquerda: ø 180 mm
PowerBooster (P) 2000 W
Zona posterior esquerda: ø 140 mm
PowerBooster (P) 1200 W
Zona anterior direita: ø 140  mm
PowerBooster (P) 1200 W
Zona posterior direita: ø 170 x 265 mm
PowerBooster (P) 2200 W
4  zonas com opção PowerBooster

equipaMento:
9 níveis de potência
Função Manter quente

seGurança:
Bloqueador de comandos para proteger crianças
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de derrame
Indicador de calor residual

Potência nominal: 6600 W
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SE2640TD2 SE2321TE2
PLACA, VITROCERÂMICA, 60 CM, VIDRO PRETO, BORDOS 

RETOS

PLACA, VITROCERÂMICA, 30 CM, VIDRO PRETO, BORDOS 

BISELADOS

399,00 € 349,00 €

funções:
4 zonas em vitrocerâmica
Zona anterior esquerda: ø 148 mm, potência 1200 W
Zona posterior esquerda: ø 184 mm, potência 1800 W
Zona posterior direita: ø 148  mm, potência 1200 W
Zona anterior direita: ø 184  mm, potência 1800 W

equipaMento:
9 níveis de potência

seGurança:
Bloqueador de comandos para proteger crianças
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de derrame
Indicador de calor residual

Potência nominal: 6000 W

funções:
2 zonas em vitrocerâmica
Zona anterior: ø 140 mm
PowerBooster (P) 1400 W
Zona posterior: ø 180 mm
PowerBooster (P) 2000 W
2  zonas com opção PowerBooster

equipaMento:
9 níveis de potência

seGurança:
Bloqueador de comandos para proteger crianças
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de derrame
Indicador de calor residual

Potência nominal: 3200 W

119

característica: característica:

PL
A

C
A

S 
E 

BA
RB

EC
U

ES



120

FOGÕES SMEG,

OPTAR PELA 

QUALIDADE

Fogões Smeg são verdadeiros ícones intemporais que combinam estilo, performance e qualidade
construtiva.
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No momento de desenvolver novos produtos, uma das preocupações primordiais da Smeg é criar eletrodomésticos 
que garantam a maior poupança de energia e o maior respeito pelo ambiente. É assim, que a Smeg introduz no 
mercado fogões com cavidades de 79 litros de classe energética A-10%, bem como fogões com cavidades de 90 

litros de classe energética A.

A verdadeira paixão por cozinhar merece ser correspondida, merece um fogão extraordinário, que seja a conjugação perfeita entre design
e funcionalidade. Inspirado nos fogões utilizados pelos melhores chefes de todo o mundo, a Smeg cria um ícone da cozinha em que a 
originalidade, a elegância e a versatilidade são as características marcantes.
Disponíveis em diferentes dimensões – de 60 a 150 cm de largura – os fogões Smeg garantem satisfazer todos os requisitos de espaço e 
trabalho.
Neste catálogo a Smeg propõe cinco coleções exclusivas, Victória, Cortina, Ópera , Sinfonia e Concerto, cujas características construtivas 
são o resultado do know-how da marca que iniciou a sua actividade a fabricar fogões nos anos 50 e a inovação tecnológica utilizada no 
fabrico das placas e fornos da marca.

VICTÓRIA
Os fogões Victória em creme, antracite, 
bordeaux ou aço inox são peças 
imponentes equipados com os seus três 
fornos.

CORTINA
Os fogões Cortina em creme e 
antracite são tradição e transmitem 
os valores de paz e perseverança que 
passam de geração em geração dentro 
da família.

ÓPERA
A Série Ópera é constituída por fogões com 
150, 120 e 100 cm equipados com dois 
fornos e modelos de 90 cm com diferentes 
acabamentos como aço inox, preto, creme, 
bordeaux e antracite.

SÉRIE SINFONIA
Este ano, a Smeg introduziu dois novos 
modelos B91GMCX e B6GMXI, com 
os inovadores comandos Soft Touch e 
as grelhas em ferro fundido para todos 
aqueles que procuram uma estética 
mais profissional.

CONCERTO
A Série Concerto, bastante completa, 
disponibiliza fogões com 90, 80, e 
60 cm de largura sempre com duas 
soluções energéticas para o forno – 
forno multifunções elétrico ou forno a 
gás ventilado.

UMA GAMA AMPLA

BAIXO CONSUMO
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FOGÕES SMEG, DESIGN EXCLUSIVO

O design inconfundível e a excelência na qualidade são os ingredientes que tornam os fogões Smeg em peças exclusivas. O Vitória não é
exceção. Inspirado no modelo do primeiro “Elizabeth”, este eletrodomésticos de fácil utilização acrescenta coração e alma à casa.

Com 110 cm de largura, o Victoria TR4110 oferece 7 queimadores a gás de alto 
desempenho, incluindo um queimador ultrarrápido de 4,20 kW perfeito para cozinhar 
com wok. O forno grill tem a capacidade generosa de 41 litros e é bastante flexível 
permitindo grelhar a dois níveis de altura. Os dois fornos multifunções com abertura 
lateral são bastante espaçosos com 68 litros de capacidade. Debaixo do forno da 
direita há uma gaveta muito útil para armazenar acessórios do forno e da placa.

Disponível em sete cores, creme, preto, bordeaux, aço inox, rosa e azul céu, o 
Victoria TR4110 capta a essência do design intemporal. Para uma coordenação 
estética perfeita, a Smeg junta a esta gama chaminés Victoria.

Os fogões Concerto são imediatamente reconhecidos 
pelos comandos de design intemporal que já são um 
ícone da marca e pela tampa na placa a gás. Estes 
modelos, em permanente evolução tecnológica para 
estarem sempre à frente das exigências do mercado, 
continuam a ser a seleção para a cozinha de muita 
gente que procura um fogão de qualidade construtiva 
superior com garantia de durabilidade.

A Série Concerto, bastante completa, disponibiliza 
fogões com 90, 80, e 60 cm de largura sempre 
com duas soluções energéticas para o forno – forno 
multifunções elétrico ou forno a gás ventilado.

Resultado do sucesso, este ano, a Smeg 
aumentou a gama Victoria com os modelos TR93 
e TR90.

O modelo TR93 tem 3 fornos, sendo o à direita 
um espetacular forno vertical com nove níveis 
de cocção e o acessório especial para aquecer 
pratos.

Por sua vez, o modelo TR90 dá primazia ao 
espaço. O forno de 126 litros é indispensável 
para os amantes da cozinha que gostam de 
partilhar as suas receitas com os amigos.

FOGÕES VICTORIA PARA OS APAIXONADOS PELA TRADIÇÃO

FOGÕES CONCERTO
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Fogões verdadeiramente únicos que combinam soberbamente diferentes materiais como aço inox, vidro e 
esmaltes às tecnologias mais avançadas nas áreas da segurança, do desempenho e dos consumos energéticos.

A combinação inteligente das funções, da tecnologia e do design deu origem à série 
versátil de fogões Ópera. O cozinheiro mais exigente pode selecionar um fogão com 
design para melhorar o ambiente da cozinha, que ao mesmo tento, é o reflexo da 
experiência do seu proprietário pelos excelentes resultados culinárias.
As grelhas em ferro fundido representam elegância e são garantia da máxima 
segurança. Sempre ao mesmo 
nível, proporcionam estabilidade 
para que os recipientes possam ser 
facilmente deslocado de queimador 
para queimador. Os Fogões Ópera 
podem ser coordenados com 
painéis traseiros e com chaminés 
com o mesmo design elegante.

FOGÕES ÓPERA, LÍDERES DO DESIGN

A Elegância dos detalhes. Os 
fogões Cortina caracterizam-se 
pelo seu caráter único, ao estilo 
de um chalet nos Alpes ou de uma 
antiga quinta italiana.

A conjugação da robustez do ferro 
trabalhado artesanalmente com os 
mais sofisticados contornos imprime 
nesta gama uma atmosfera de 
charme e de fascínio, típica das 
peças de valor que passam de 
geração em geração, com histórias 

que transmitem paz, sabedoria e perseverança.
Um Cortina vai passar de entre gerações com as receitas mais bem guardadas dentro 
da família.

O fogão Cortina, em creme ou 
antracite, é equipado com uma 
placa de 6 queimadores, sendo 
um ultrarrápido de 4,5 kW, e 
com um forno multifunções com 
90 litros de capacidade e 8 
funções.

FOGÕES CORTINA, OS VALORES
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VERSATILIDADE E EFICIÊNCIA

Espaçosas e práticas, as placas a gás dos fogões Smeg apresentam-se numa multiplicidade de soluções e com diversas formações no que 
diz respeito aos queimadores. Podem ser adaptadas a gás de botija.

A Smeg apresenta dois fogões Série Concerto 
com placa vitrocerâmica para quem prefere 
dispensar a utilização do gás. Pode escolher 
entre o SCD91CMX5 com uma placa de 
90 cm de largura e 5 zonas de cocção ou o 
CX68CM8 com uma placa de 60cm e quatro 
zonas de cocção. Independentemente da 
escolha, ambos os modelos prestam o melhor 
desempenho e durabilidade. 

As placas a gás dos fogões incluem diferentes opções de queima. O 
queimador ultrarrápido proporciona 3 soluções em 1, devido à coroa 
dupla composta por um queimador auxiliar e outro rápido que podem 
trabalhar separadamente ou conjuntamente para atingir 4,6 kW. Alguns 
modelos são equipados com queimadores elípticos para cozinhar peixe 
inteiro. As grelhas em ferro fundido revestidas a teflon evitam a aderência 
de gorduras. As grelhas são planas para segurança na movimentação 
dos recipientes. O plano rebaixado para evitar transbordos.

FOGÕES COM PLACA A GÁS

FOGÕES COM PLACAS ELÉTRICAS EM VITROCERÂMICA

FOGÃO COM PLACA DE INDUÇÃO

Proteção antiderrames
Contrariamente ao que acontece com a 
maioria dos fogões tradicionais, as placas 
dos fogões Smeg são antiderramamento.

Graças ao plano de trabalho rebaixado e aos 
queimadores elevados, os fogões de 90 cm têm a 
capacidade de suportar até 4,5 litros de líquido. Esta 
característica especial evita os derrames dos alimentos 
ajudando a proteger as pessoas e os móveis 
adjacentes.

Placa de indução
O modelo CS19ID-6 da Série Ópera 
é equipado com uma placa de 
indução com 90 cm de largura de 

5 zonas providas com PowerBooster (P) para 
um aquecimento super rápido. A temperatura é 
regulada eletronicamente de forma contínua e 
as zonas de calor são identificáveis através de 
indicadores de calor residual.
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Uma variedade de fogões diferenciados por tamanho e funcionalidade, tudo para atender às suas necessidades.

Porta totalmente em vidro
As superfícies completamente planas, sem quaisquer juntas 
ou parafusos, tornam a limpeza do forno mais fácil e rápida 
e dá-lhe um aspeto original que espelha a preocupação 

constante que a Smeg dedica aos pormenores.

Limpeza VaporClean
Os dois fornos de 68 litros dos modelos Victoria têm 
a função específica para limpar o interior usando 
vapor. Basta colocar 40 cl de água no fundo do 

forno e borrifar água com detergente em todo o interior.
Selecionar a função VaporClean. Passados 18 minutos, 
podemos tirar os resíduos com uma esponja não abrasiva

Tabuleiro protetor do teto
Parte dos fornos dos fogões Smeg são equipados 
com um tabuleiro colocado entre o teto da cavidade 
e as resistências grill superior. Este tabuleiro impede 

que o teto da cavidade fique sujo com gorduras e é amovível 
para poder ser lavado inclusive na máquina da louça.

Esmalte EverClean
A cavidade do forno é revestida com esmalte EverClean
que facilita a eliminação das gordura que normalmente
se acumula nas paredes do forno. É um esmalte pirolítico,

cinzento, que para além do seu agradável brilho, é menos poroso,
e consequentemente, a gordura não adere com tanta facilidade às
paredes do forno que, desta forma, se mantêm limpas por mais tempo.

LIMPEZA FÁCIL

OS FORNOS DOS FOGÕES SMEG

FOGÕES COM DOIS FORNOS

Um forno multifunções, 
termoventilado e outro mais 
pequeno. Os fogões com 
dois fornos maximizam as 
possibilidades de utilização.
Por exemplo, o CS150-8 tem um 
forno grande, com 90 litros e um 
segundo mais pequeno com 68 
litros, com pedra especial para 
pizza, que permite cozinhar uma 
pizza em apenas alguns minutos.

Sistema de arrefecimento tangencial
O sistema de circulação de ar frio faz com que a porta, os componentes no interior do forno e o vidro exterior da porta 
permaneçam a uma baixa temperatura, aumentando a segurança e a durabilidade do próprio aparelho. O arrefecimento 
tangencial também impede o aquecimento das laterais para que possa encostar o fogão aos móveis da cozinha e mantém a 

porta do forno a uma temperatura ideal que impede as queimaduras. O sistema de circulação de ar frio permanece em funcionamento 
mesmo quando o forno deixa de trabalhar, com o objetivo de dissipar o calor acumulado no interior.

Especial Pizza
A Pedra Especial Pizza, um acessório exclusivo 
da Smeg, colocada diretamente em cima da 
resistência circular na base da cavidade, permite 
cozinhar uma pizza entre 3 a 5 minutos. 
Esta pedra é ideal também para cozinhar pão 
focaccia, tartes salgadas, peixe ou legumes em 
folha de alumínio, uma vez que não seca os 
alimentos, pelo contrário mantém os alimentos 
suculentos e estaladiços.

Gaveta
Uma espaçosa gaveta, por baixo do forno, proporciona-lhe uma 
área útil para arrumar os utensílios específicos do forno ou outros 
objetos.
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TR4110X TR4110BL1
FOGÃO 110 X 60 CM, SÉRIE VICTORIA, AÇO INOX FOGÃO 110 X 60 CM, SÉRIE VICTORIA, PRETO

3.899,00 €3.899,00 €

Placas:

Placa a gás
7 zonas de cocção
Grelhas da placa em ferro fundido
1 grelha em ferro fundido para Wok 
Grelha de redução para cafeteira

Forno PrinciPal:

68 4
ECO

Volume útil: 63 litros
Display eletrónico 5 botões
Opção de programação de horas de início e fim
Alarme acústico
Programa de limpeza VaporClean

acessórios:
1 tabuleiro 40 mm profundidade
1 grelha para tabuleiro
2 grelhas para forno com travões
1 guia telescópica de extração parcial

Forno secundário:

68 4

Volume útil:  63 litros

acessórios:
1 grelha para tabuleiro
2 grelhas para forno com travões
1 tabuleiro 40 mm profundidade
1 guia telescópica de extração parcial

Forno auxiliar:

41 2

Volume útil: 36 litros
Sistema de arrefecimento tangencial

acessórios:
1 tabuleiro 40 mm profundidade
1 grelha para forno com travões
Gaveta de arrumação

Potência nominal: 8400 W



TR4110P1 TR4110RW1
FOGÃO 110 X 60 CM, SÉRIE VICTORIA, CREME FOGÃO 110 X 60 CM, SÉRIE VICTORIA, BORDEAUX

3.899,00 € 3.899,00 €
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TR4110RO 3.899,00 €
FOGÃO 110 X 60 CM, SÉRIE VICTORIA, ROSA

TR4110AZ
FOGÃO 110 X 60 CM, SÉRIE VICTORIA, AZUL CÉU

3.899,00 €
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TR93X TR93BL
FOGÃO 90 X 60 CM, SÉRIE VICTORIA, AÇO INOX FOGÃO 90 X 60 CM, SÉRIE VICTORIA, PRETO

3.499,00 €3.499,00 €

Placas:

Placa a gás
6 zonas de cocção
Grelhas da placa em ferro fundido
1 grelha em ferro fundido para Wok 
Grelha de redução para cafeteira

Forno PrinciPal:

68 4

Volume útil: 63 litros
Display eletrónico 5 botões
Opção de programação de horas de início e fim
Alarme acústico
Programa de limpeza VaporClean

acessórios:
1 tabuleiro 40 mm profundidade
1 grelha para tabuleiro
2 grelhas para forno com travões
1 guia telescópica de extração parcial

Forno secundário:

68
2 9

Volume útil: 65 litros

acessórios:
4 grelhas para forno com travão
1grelha especial para aquecer pratos

Forno auxiliar:

41 2

Volume útil: 36 litros
Sistema de arrefecimento tangencial

acessórios:
1 tabuleiro 40 mm profundidade
1 grelha para forno com travões

Potência nominal: 8500 W

Versão:
TR93P   3.499,00 €
Em creme
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TR93P
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TR90BL1 TR90P1
FOGÃO 90 X 60 CM, SÉRIE VICTORIA, PRETO FOGÃO 90 X 60 CM, SÉRIE VICTORIA, CREME

2.799,00 €2.799,00 €

Placas:

Placa a gás
5 zonas de cocção
Grelhas da placa em ferro fundido
1 grelha em ferro fundido para Wok 
Grelha de redução para cafeteira

Forno elétrico:

B 261

Volume útil: 119 litros
Display eletrónico 5 botões
Opção de programação de horas de início e fim
Alarme acústico
Sistema de limpeza catalítica

acessórios:
2 tabuleiros maxi
Painéis catalíticos
1 grelha suporte de tabuleiro com travão
1 grelha para forno com travões
1 espeto rotativo
Gaveta de arrumação 

Potência nominal: 4100 W 

oPções de chaminés:
KTR110X  Chaminé Victória 110 cm, inox   999 €
KT110BL  Chaminé Victória 110 cm, preto   999 €
KT110P  Chaminé Victória 110 cm, creme   999 €

KTR90X  Chaminé Victória 90 cm, inox   949 €
KT90BL  Chaminé Victória 90 cm, preto   949 €
KT90P  Chaminé Victória 90 cm, creme   949 €

outras oPções:
KT1TR9N  Painel de parede vidro preto para fogões Victoria 90 cm 899 €
TPKTR  Teppan yaki para fogão Victoria 110 cm   299 €
TPKTR9  Teppan yaki para fogão Victoria 90 cm   299 €

Versão:
TR90X1     2.799,00 €
Em aço inox
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TR90X1
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CC9GPX CC9GAX
FOGÃO 90 X 60 CM, SÉRIE CORTINA, CREME COM DETALHES PRATEADOS FOGÃO 90 X 60 CM, SÉRIE CORTINA, ANTRACITE COM DETALHES PRATEADOS

4.699,00 €4.699,00 €

Placas:

Placa a gás
6 zonas de cocção
Grelhas da placa em ferro fundido
1 grelha de redução para cafeteira

FORNO ELÉTRICO

90

Volume útil: 80 litros
Display analógico digital
Opção de programação de horas de início e fim
Alarme acústico
Sistema de limpeza catalítica

acessórios:
2 tabuleiros maxi
3 painéis catalíticos
2 grelhas para forno com travões
1 espeto rotativo
Gaveta de arrumação

Potência nominal: 2900 W

oPções de chaminés:
KC19A  Chaminé Cortina 90 cm, antracite   1.149 €
KC19P  Chaminé Cortina, 90 cm, creme   1.149 €
KITKCX  Logótipo e barras prateadas   199 €
KITKCO  Logótipo e barras cor bronze envelhecido  199 €

oPções de Painéis de Parede:
KIT1CC9PX  Painel creme e detalhes prateados   299 €
KIT1CC9AX  Painel antracite e detalhes prateados   299 €
KIT1CC9PO  Painel creme e detalhes cor bronze envelhecido 399 €

Versão:
CC9GPO     4.699,00 €
Em creme com detalhes cor bronze envelhecido
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KC19P + KITKCO + KIT1CC9PO + CC9GPO
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Placas:

Placa a gás
8 zonas de cocção
Grelhas da placa em ferro fundido
Placa elétrica
1 grelha de redução para cafeteira

Forno PrinciPal:

90

Volume útil: 80 litros
Display analógico digital
Opção de programação de horas de início e fim
Alarme acústico
Sistema de limpeza catalítica

acessórios:
2 tabuleiros maxi
3 painéis catalíticos
2 grelhas para forno com travões
1 espeto rotativo

Forno secundário:

68 4

Volume útil: 58 litros 

A5-8
FOGÃO 150 X 60 CM, SÉRIE OPERA, AÇO INOX

5.299,00 €

acessórios:
3 painéis catalíticos
1 grelha para tabuleiro
1 grelha para forno com travões
Pedra refratária com pá e tampa
1 tabuleiro 40 mm profundidade
Gaveta de arrumação

Potência nominal: 7700 W

oPções:
Chaminé de parede Ópera 150 cm
KD150X-2  1.099,00 €
Painel de parede em inox
KIT1A5-5  299,00 €
Rodapé em inox
KIT2A5-5  89,00 €
Guias telescópicas 3 níveis
GTA-6  229,00 €
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Placas:

Placa a gás
7 zonas de cocção
Grelhas da placa em ferro fundido
Placa elétrica
1 grelha de redução para cafeteira

Forno PrinciPal:

90

Volume útil: 80 litros
Display analógico digital
Opção de programação de horas de início e fim
Alarme acústico
Sistema de limpeza catalítica

acessórios:
2 tabuleiros maxi
3 painéis catalíticos
2 grelhas para forno com travões
1 espeto rotativo

Forno secundário:

41 4

Volume útil: 35 litros

A3-7
FOGÃO 120 X 60 CM, SÉRIE OPERA, AÇO INOX

4.249,00 €

acessórios:
1 tabuleiro maxi
1 grelha para tabuleiro
1 grelha para forno com travões
1 espeto rotativo
Gaveta de arrumação

Potência nominal: 6800 W

oPções:
Chaminé de parede Ópera 120 cm
KD120X-2 849,00 €
Painel de parede em inox
KIT1A3-6 239,00 €
Rodapé em inox
KIT2A3-2 89,00 €
Guias telescópicas 3 níveis
GTA-6 229,00 €
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Placas:

Placa a gás
6 zonas de cocção
Grelhas da placa em ferro fundido
1 grelha de redução para cafeteira

Forno PrinciPal:

68

Volume útil: 63 litros
Display analógico digital
Opção de programação de horas de início e fim
Alarme acústico
Sistema de limpeza catalítica

acessórios:
1 tabuleiro 20 mm profundidade
1 tabuleiro 40 mm profundidade
3 painéis catalíticos
1 grelha para tabuleiro
1 grelha para forno com travões

Forno secundário:

39 4

Volume útil: 35 litros 

A2-8
FOGÃO 100 X 60 CM, SÉRIE OPERA, AÇO INOX

3.249,00 €

acessórios:
1 tabuleiro para forno
1 grelha para tabuleiro
1 grelha para forno com travões
1 espeto rotativo
Gaveta de arrumação

Potência nominal: 5300 W

oPções:
Chaminé de parede Ópera 100 cm
KD100X-2 829,00 €
Painel de parede em inox
KIT1A2-6 209,00 €
Rodapé em inox
KIT2A2-8 79,00 €

TPKX   399,00 €
Teppan Yaki em aço 
para fogões Ópera
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Placas:

P
Placa com 5 zonas de indução
Posterior esquerda: ø 145 mm, 1,4 kW – PowerBooster 1,8 kW
Anterior esquerda: ø 210 mm, 2,3 kW – PowerBooster 3,2 kW
Central: ø 180 mm, 1,85 kW - PowerBooster 2,5 kW
Posterior direita: ø 145 mm, 1,4 kW – PowerBooster 1,8 kW
Anterior direita: ø 210 mm, 2,3 kW – PowerBooster 3,2 kW
Reconhecimento automático do recipiente

Forno elétrico:

90

Volume útil: 80 litros
Display analógico digital
Opção de programação de horas de início e fim
Alarme acústico
Sistema de limpeza catalítica

acessórios:
2 tabuleiros maxi
3 painéis catalíticos
2 grelhas para forno
1 espeto rotativo
1 raspador de limpeza
Gaveta de arrumação

Potência nominal: 12600 W

CS19ID-7
FOGÃO 90 X 60 CM, SÉRIE OPERA, AÇO INOX

3.989,00 €

oPções:
KD90X-2 € 799,00
Chaminé de parede Ópera, 90 cm, inox

KIT1A1-6 € 199,00
Painel de parede em inox

KIT2A1-2 € 69,00
Rodapé em inox

GTA-6 € 229,00
Guias telescópicas 3 níveis

TPKX   399,00 €
Teppan Yaki em aço 
para fogões Ópera
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Placas:

Placa a gás
6 zonas de cocção
Grelhas da placa em ferro fundido
1 grelha de redução para cafeteira

Forno elétrico:

90

Volume útil: 80 litros
Display analógico digital
Opção de programação de horas de início e fim
Alarme acústico
Sistema de limpeza catalítica

acessórios:
2 tabuleiros maxi
3 painéis catalíticos
2 grelhas para forno com travões
1 espeto rotativo
Gaveta de arrumação

Potência nominal: 2900 W

oPções Para Fogão a1-7:
Chaminé de parede Ópera, 90 cm, inox
KD90X-2  799,00 €
Painel de parede em inox
KIT1A1-6  199,00 €
Rodapé em inox
KIT2A1-2  69,00 €
Guias telescópicas 3 níveis
GTA-6  229,00 € 

A1-7
FOGÃO 90 X 60 CM, SÉRIE OPERA, AÇO INOX

2.499,00 €

oPções Para Fogão a1Bl-7:
Chaminé de parede Ópera, 90 cm, preta
KD90N-2  799,00 €
Painel de parede em inox brilhante
KIT1A1SE6  199,00 €
Rodapé em preto brilhante
KIT2A1N-6  69,00 €
Guias telescópicas com 3 níveis
GTA-6  229,00 €
oPções Para Fogão cs19rW-7:
Chaminé de parede Ópera, 90 cm, bordeaux
KD90RW-2  799,00 €
Painel de parede em inox brilhante
KIT1A1SE6  199,00 €
Rodapé em bordeaux brilhante
KIT2A1RW6  69,00 €
Guias telescópicas com 3 níveis
GTA-6  229,00 €

oPções Para Fogão 
cs19a-7:
Painel de parede em inox 
brilhante
KIT1A1SE6  199,00 €
Rodapé em antracite
KIT2A1A-2  69,00 €
Guias telescópicas com 3 
níveis
GTA-6  229,00 €

oPções Para Fogão a1P-9:
Painel de parede em inox 
brilhante
KIT1A1SE6  199,00 €
Rodapé em creme brilhante
KIT2A1P-2  69,00 €
Guias telescópicas 3 níveis
GTA-6  229,00 €
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A1BL-7 CS19RW-7
FOGÃO 90 X 60 CM, SÉRIE OPERA, PRETO FOGÃO 90 X 60 CM, SÉRIE OPERA, BORDEAUX

2.599,00 € 2.599,00 €
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A1P-9 2.599,00 €
FOGÃO 90 X 60 CM, SÉRIE OPERA, CREME

CS19A-7
FOGÃO 90 X 60 CM, SÉRIE OPERA, ANTRACITE

2.599,00 €
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Placas:

Placa a gás
4 zonas de cocção
Grelhas da placa em ferro fundido
Grelha de redução para cafeteira
1 grelha para Wok

Forno elétrico:

-10%
79

ECO

Volume útil: 72 litros
Opção de programação da hora de fim
Alarme acústico
Programa de limpeza VaporClean

acessórios:
1 tabuleiro 20 mm profundidade
1 tabuleiro 40 mm profundidade
1 grelha para tabuleiro
1 grelha para forno com 
travões
Armário de arrumação com 
porta

Potência nominal: 3000 W

B91GMCX B6GMXI
FOGÃO 90 X 60 CM, SÉRIE SINFONIA, AÇO INOX FOGÃO 60 X 60 CM, SÉRIE SINFONIA, AÇO INOX

1.099,00 €1.599,00 €

Placas:

Placa a gás
5 zonas de cocção
Grelhas da placa em ferro fundido
Grelha de redução para cafeteira
1 grelha para Wok

Forno elétrico:

B 112

Volume útil: 103 litros
Display eletrónico 5 botões
Opção de programação da hora de fim
Alarme acústico
Sistema de limpeza catalítica

acessórios:
2 tabuleiros maxi
Painéis catalíticos
2 grelhas suporte de tabuleiros 
com travões
1 espeto rotativo
Armário de arrumação com porta

Potência nominal: 3000 W
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Placas:

Placa vitrocerâmica com 4 zonas:
Esquerda posterior: Ø 147 mm - 1,20 kW
Esquerda anterior: Ø 210 mm - 0,75/ 1,45 kW
Direita posterior: Ø 170x265mm - 0,80/ 1,45 kW
Direita anterior: Ø 182 mm - 1,80 kW

Forno elétrico:

-10%
79

2

ECO

Volume útil: 72 litros
Display eletrónico 5 botões
Opção de programação de horas de início e fim
Alarme acústico
Programa de limpeza VaporClean

acessórios:
1 tabuleiro 40 mm profundidade
2 grelhas para forno com travão

Potência nominal: 10500 W

SCD91CMX5 CX68CM8
FOGÃO 90 X 60 CM, SÉRIE CONCERTO, AÇO INOX FOGÃO 60 X 60 CM, SÉRIE CONCERTO, AÇO INOX

989,00 €1.329,00 €

Placas:

Placa vitrocerâmica com 5 zonas:
Esquerda posterior: Ø 195 mm - 2,00 kW
Esquerda anterior: Ø 140 mm - 1,20 kW
Central: Ø 265 mm - 0,80/ 1,40 kW
Direita posterior: Ø 210 mm - 0,75/ 1,45 kW
Direita anterior: Ø 140 mm - 1,20/ 1,80 kW

Forno elétrico:

B 261

Volume útil: 115 litros
Display eletrónico 5 botões
Opção de programação de horas de início e fim
Alarme acústico

acessórios:
2 tabuleiros maxi
2 grelhas suporte de tabuleiros com travões
1 espeto rotativo
Armário de arrumação com porta

Potência nominal: 12900 W
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Placas:

Placa com 5 queimadores a gás
Esquerdo posterior: 1,80 kW
Esquerdo anterior: 3,00 kW
Central: 3,50 kW
Direito posterior: 1,80 kW
Direito anterior: 1,00 kW
Grelhas da placa em esmalte

Forno a gás Ventilado:
2

Volume útil: 115 litros
Alarme acústico no fim do programa
Temporizador

limPeza:
Cavidade Esmalte pirolítico 
EverClean antiaderência

acessórios:
1 tabuleiro 20 mm 
profundidade
1 grelha cromada
Gaveta inferior para 
armazenamento

Potência nominal: 2100 W 

SX91M-1 SX91GVE
FOGÃO 90 X 60 CM, SÉRIE CONCERTO, AÇO INOX FOGÃO 90 X 60 CM, SÉRIE CONCERTO, AÇO INOX

FORNO A GÁS ASSISTIDO COM VENTILAÇÃO

1.049,00 €1.049,00 €

Placas:

Placa com 5 queimadores a gás
Esquerdo posterior: 1,80 kW
Esquerdo anterior: 3,00 kW
Central: 3,50 kW
Direito posterior: 1,80 kW
Direito anterior: 1,00 kW
Grelhas da placa em esmalte

Forno elétrico:
2

Volume útil: 115 litros
Alarme acústico e desligar no fim do programa
Temporizador

limPeza:
Cavidade Esmalte pirolítico EverClean antiaderência

acessórios:
1 tabuleiro 20 mm profundidade
1 grelha cromada
Gaveta inferior para armazenamento

Potência nominal: 2900 W 



143

Placas:

Placa com 5 queimadores a gás
Esquerdo posterior: 1,80 kW
Esquerdo anterior: 3,00 kW
Central: 3,50 kW
Direito posterior: 1,80 kW
Direito anterior: 1,00 kW
Grelhas da placa em esmalte

Forno a gás Ventilado:

65 lt
2

Volume útil: 57 litros
Alarme acústico no fim do programa
Temporizador

limPeza:
Cavidade Esmalte pirolítico 
EverClean antiaderência

acessórios:
1 tabuleiro para forno
1 grelha cromada
Armário para botija de gás

Potência nominal: 2100 W

CX91M CX91GVE
FOGÃO 90 X 60 CM, SÉRIE CONCERTO, AÇO INOX FOGÃO 90 X 60 CM, SÉRIE CONCERTO, AÇO INOX

FORNO A GÁS ASSISTIDO COM VENTILAÇÃO

999,00 €999,00 €

Placas:

Placa com 5 queimadores a gás
Esquerdo posterior: 1,80 kW
Esquerdo anterior: 3,00 kW
Central: 3,50 kW
Direito posterior: 1,80 kW
Direito anterior: 1,00 kW
Grelhas da placa em esmalte

Forno elétrico:

65 lt
2

Volume útil: 57 litros
Alarme acústico e desligar no fim do programa
Temporizador

limPeza:
Cavidade Esmalte pirolítico EverClean antiaderência

acessórios:
1 tabuleiro para forno
1 grelha cromada
Armário para botija de gás

Potência nominal: 2800 W
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Placas:

Placa com 5 queimadores a gás
Esquerdo posterior: 1,80 kW
Esquerdo anterior: 3,00 kW
Central: 3,50 kW
Direito posterior: 1,80 kW
Direito anterior: 1,00 kW
Grelhas da placa em esmalte

Forno a gás Ventilado:
2

Volume útil: 83 litros
Alarme acústico no fim do programa
Temporizador

limPeza:
Cavidade Esmalte pirolítico 
EverClean antiaderência

acessórios:
1 tabuleiro 20 mm profundidade
1 grelha cromada

Potência nominal: 2100 W

SX81M-1 SX81GVE
FOGÃO 80 X 50 CM, SÉRIE CONCERTO, AÇO INOX FOGÃO 80 X 50 CM, SÉRIE CONCERTO, AÇO INOX

FORNO A GÁS ASSISTIDO COM VENTILAÇÃO

969,00 €969,00 €

Placas:

Placa com 5 queimadores a gás
Esquerdo posterior: 1,80 kW
Esquerdo anterior: 3,00 kW
Central: 3,50 kW
Direito posterior: 1,80 kW
Direito anterior: 1,00 kW
Grelhas da placa em esmalte

Forno elétrico:
2

Volume útil: 83 litros
Alarme acústico e desligar no fim do programa
Temporizador

limPeza:
Cavidade Esmalte pirolítico EverClean antiaderência

acessórios:
1 tabuleiro 20 mm profundidade
1 grelha cromada

Potência nominal: 2900 W 
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Placas:

Placa com 4 queimadores a gás
Esquerdo posterior: 1,80 kW
Esquerdo anterior: 3,50 kW
Direito posterior: 1,80 kW
Direito anterior: 1,00 kW
Grelhas da placa em esmalte

Forno a gás Ventilado:

79
2

Opção de programação da hora de fim
Alarme acústico

acessórios:
Volume útil: 72 litros
Alarme acústico no fim do programa
Temporizador

limPeza:
Cavidade Esmalte pirolítico EverClean 
antiaderência

acessórios:
1 grelha de redução para cafeteira
1 tabuleiro 40 mm profundidade
2 grelhas cromadas

Potência nominal: 2100 W

CX68M8-1 CX61GV9
FOGÃO 60 X 60 CM, SÉRIE CONCERTO, AÇO INOX FOGÃO 60 X 60 CM, SÉRIE CONCERTO, AÇO INOX

FORNO A GÁS ASSISTIDO COM VENTILAÇÃO

839,00 €779,00 €

Placas:

Placa com 4 queimadores a gás
Esquerdo posterior: 1,80 kW
Esquerdo anterior: 3,50 kW
Direito posterior: 1,80 kW
Direito anterior: 1,00 kW
Grelhas da placa em esmalte

Forno elétrico

-10%
79

2 5
ECO

Volume útil: 72 litros
Alarme acústico e desligar no fim do programa
Temporizador

limPeza:
Programa de limpeza VaporClean
Cavidade Esmalte pirolítico EverClean antiaderência

acessórios:
1 grelha de redução para cafeteira
1 tabuleiro 40 mm profundidade
2 grelhas cromadas

Potência nominal: 3000 W 
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CHAMINÉS 

SMEG, DESIGN E 

FUNCIONALIDADE

Devido ao seu design elegante e arrojado e à sua funcionalidade e ergonomia, as chaminés e 
exaustores Smeg enquadram-se perfeitamente em qualquer tipo de cozinha.
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Chaminé de 
extração: 
extrai os 
fumos e 
odores para 
o exterior.

Chaminés com filtro 
de carvão ativo: 
extrai os fumos e 
odores, filtra-os com 
ajuda de um kit de 
filtros de carvão 
ativo e devolve o ar 
renovado à cozinha.

Aspiração e Recirculação

As chaminés e exaustores Smeg são desenhados e criados para otimizar a 
performance, com base na cozinha onde de inserem.
Instalação: Para assegurar que a sua chaminé funciona de forma eficiente e 
segura, a Smeg recomenda que cumpra as seguintes regras de instalação:
- Altura de montagem adequada: não deve ser inferior a 75 cm para placas a 
gás e 65 cm para placas elétricas.
- Tubo de exaustão (para chaminé de extração): deverá ser o mais curto possível, 
linear e situado perto da boca de extração. Consegue-se, assim, obter a melhor 
capacidade de extração com o menor ruído.

As chaminés e 
exaustores Smeg 
são garantia da 
fiabilidade e boa 
performance, e estão 
disponíveis nos mais 
variados design 
e acabamentos 
para responder 
às necessidades 
técnicas e estéticas 
de qualquer cozinha. 
A gama inclui 
chaminés de parede, 
de ilha, de teto, 
de encastre, e a 
novidade do ano é a 
chaminé de bancada 
KDD90VX.

Elegância retro

Trazendo à 
memória o 
design Smeg 
retro e de 
linhas curvas, 
a marca 
introduziu 
as chaminés 

Victoria KT110 e KT90, disponíveis em aço 
inox, preto e creme para coordenar com 
os fogões da mesma série. Estas chaminés 
são construídas de um material moldado 
termicamente para dar aos produtos as curvas 
suaves e contínuas e sem juntas de união, um 
efeito muito agradável e prático para limpar. 
A barra prateada na frente acentua o design 
Victoria, caraterizado pela elegância e pelo 
primor estético.

Precisão no Controlo

Funcionais e ergonómicos, os comandos 
das chaminés Smeg são criados para 
proporcionarem operação rápida e simples 
como regular a velocidade de extração ou 
iluminar a zona de trabalho. As chaminés 
variam entre modelos com painel de vidro com 
display touch control e os botões eletrónicos 
ou eletromecânicos estilizados para coordenar 
com outros eletrodomésticos Smeg.

Extensão da gama

VERSATILIDADE TOTAL

CHAMINÉ DE ILHA

CHAMINÉ DE 
BANCADA 

CHAMINÉ DE 
PAREDE

CHAMINÉ DE 
ENCASTRE

A TECNOLOGIA SMEG

Após escolher a sua chaminé ou exaustor Smeg, 
irá procurar tirar o melhor proveito da tecnologia 
que estas peças dispõem. Alguns exemplos são 
aqui apresentados, mas os detalhes da gama 
completa de símbolos podem ser consultados na 
zona de informação técnica, no fim do catálogo.

Display eletrónico para visualizar as 
opções selecionadas.

Painéis de aspiração perimetral, criam 
uma cortina de ar que melhora a 
extração dos fumos e odores e ajuda a 

reduzir o ruído.

Display Touch Control, para selecionar 
as funções da sua chaminé com um 
simples toque do dedo. O display e os 

comandos numa superfície plana são fáceis de 
limpar.

Potência intensiva é muito útil para 
eliminar o excesso de fumo e de 
odores que podem ocorrer em 

qualquer momento durante a confeção de certos 
alimentos.

Luz de aviso serve para informar 
quando é necessário renovar os filtros 
de carvão ativo ou lavar os filtros da 

chaminé.
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KSEG90X2
CHAMINÉ DE TETO, 90 CM, AÇO INOX

Programas e funções:
3 níveis de potência
Potência intensiva 10 min.
Função purificação 24 h
Programador desligar automático 

utilização:
Comandos eletrónicos
Comando à distância
2 lâmpadas LED 6 W cada
3 filtros antigordura em aço inox
Filtros de extração perimetral
Indicador de substituição de filtros

Conduta de exaustão: 150 mm
Válvula antirretorno
Capacidade máxima de extração livre (P0): 750 m3/h

Potência nominal 272 W

KSEG120X2
CHAMINÉ DE TETO, 120 CM, AÇO INOX

Programas e funções:
3 níveis de potência
Potência intensiva 10 min.
Função purificação 24 h
Programador desligar automático 

utilização:
Comandos eletróniCos

Comando à distância
3 lâmpadas LED 6 W cada
4 filtros antigordura em aço inox
Filtros de extração perimetral
Indicador de substituição de filtros

Conduta de exaustão: 150 mm
Válvula antirretorno
Capacidade máxima de extração livre (P0): 750 m3/h

Potência nominal 278 W

1.799,00 € 1.499,00 €

CaraCterístiCa: CaraCterístiCa:

N° de velocidades I II III INT
Capacidade de extração 

m3/h (IEC 61591) 360 545 675 735

Ruído dB(A) (IEC 60704-2-13) 53 62 67 68

N° de velocidades I II III INT
Capacidade de extração 

m3/h (IEC 61591) 360 545 675 735

Ruído dB(A) (IEC 60704-2-13) 53 62 67 68
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KSEG90VXN
CHAMINÉ DE TETO, 90 CM, AÇO INOX E VIDRO PRETO

Programas e funções:
3 níveis de potência
Potência intensiva 10 min.
Função purificação 24 h
Programador desligar automático 

utilização:
Comandos eletrónicos
Comando à distância
2 lâmpadas LED 6 W cada
3 filtros antigordura em aço inox
Filtros de extração perimetral
Indicador de substituição de filtros

Conduta de exaustão: 150 mm
Válvula antirretorno
Capacidade máxima de extração livre (P0): 750 m3/h
 
Potência nominal 272 W

1.799,00 €

CaraCterístiCa:

N° de velocidades I II III INT
Capacidade de extração 

m3/h (IEC 61591) 360 545 675 735

Ruído dB(A) (IEC 60704-2-13) 53 62 67 68

KSEG90VXB
CHAMINÉ DE TETO, 90 CM, AÇO INOX E VIDRO BRANCO

1.799,00 €

Programas e funções:
3 níveis de potência
Potência intensiva 10 min.
Função purificação 24 h
Programador desligar automático 

utilização:
Comandos eletrónicos
Comando à distância
2 lâmpadas LED 6 W cada
3 filtros antigordura em aço inox
Filtros de extração perimetral
Indicador de substituição de filtros
 
Conduta de exaustão: 150 mm
Válvula antirretorno
Capacidade máxima de extração livre (P0): 750 m3/h
 
Potência nominal 272 W

CaraCterístiCa:

N° de velocidades I II III INT
Capacidade de extração 

m3/h (IEC 61591) 360 545 675 735

Ruído dB(A) (IEC 60704-2-13) 53 62 67 68
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KDD90VX
CHAMINÉ DE BANCADA, 88 CM, AÇO INOX E VIDRO PRETO

Programas e funções:
4 níveis de potência
Potência intensiva 10 min.
Função purificação 24 h
Programador desligar automático

utilização:
Comandos touch control
1 lâmpada LED 6 W
Intensidade da luz regulável
2 filtros antigordura em alumínio
Filtros de extração perimetral
Indicador de substituição de filtros

Conduta de exaustão: 150 mm
Válvula antirretorno
Capacidade máxima de extração livre (P0): 750 m3/h

Potência nominal 275 W

1.999,00 €

CaraCterístiCa:

N° de velocidades I II III IV INT
Capacidade de extração 

m3/h (IEC 61591) 220 380 450 530 710

Ruído dB(A) (IEC 60704-2-13) 46 57 61 65 70

Nota: A placa vitrocerâmica não se encontra incluída na 
chaminé, tendo um PVP à parte.
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KIR37X
CHAMINÉ DE ILHA CILINDRO, 37 CM, AÇO INOX

Programas e funções:
3 níveis de potência
Potência intensiva 10 min.
Função purificação 24 h 

utilização:
Comandos eletrónicos
2 lâmpadas de halogéneo 20 W cada
1 filtro antigordura em alumínio
Indicador de substituição de filtros

Conduta de exaustão: 150 mm
Válvula antirretorno
Capacidade máxima de extração livre (P0): 800 m3/h 

PotênCia nominal: 315 W

1.199,00 €

CaraCterístiCa:

N° de velocidades I II III INT
Capacidade de extração 

m3/h (IEC 61591) 330 550 670 750

Ruído dB(A) (IEC 60704-2-13) 52 61 66 69
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KSEIV97X2
CHAMINÉ DE ILHA, 90 CM, AÇO INOX

Programas e funções:
3 níveis de potência
Potência intensiva 10 min.

utilização:
Comandos eletrónicos
4 lâmpadas de halogéneo 40 W cada
2 filtros antigordura em alumínio

Conduta de exaustão: 150 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0): 810 m3/h

PotênCia nominal: 420 W

KSIV960X1
CHAMINÉ DE ILHA, 100 CM, AÇO INOX E VIDRO

Programas e funções:
3 níveis de potência
Potência intensiva 10 min.

utilização:
Comandos eletrónicos
4 lâmpadas de halogéneo 40 W cada
1 filtro antigordura em alumínio

Conduta de exaustão: 150 mm
Válvula antirretorno
Capacidade máxima de extração livre (P0): 700 m3/h 
 
Potência nominal 280 W

1.679,00 € 1.579,00 €

CaraCterístiCa: CaraCterístiCa:

N° de velocidades I II III INT
Capacidade de extração 

m3/h (IEC 61591) 249 376 506 639

Ruído dB(A) (IEC 60704-2-13) 46 54 60 66

N° de velocidades I II III INT
Capacidade de extração 

m3/h (IEC 61591) 340 540 690 760

Ruído dB(A) (IEC 60704-2-13) 54 63 69 71
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KR37X-1
CHAMINÉ DE PAREDE CILINDRO, 37 CM, AÇO INOX

Programas e funções:
3 níveis de potência
Potência intensiva 10 min.

utilização:
Comandos eletrónicos
2 lâmpadas de halogéneo 20 W cada
1 filtro antigordura em alumínio

Conduta de exaustão: 150 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0): 620 m3/h 
 
Potência nominal: 290 W

KQ45X-1
CHAMINÉ DE PAREDE, 45 CM, AÇO INOX

Programas e funções:
3 níveis de potência
Potência intensiva 10 min.

utilização:
Comandos eletrónicos
2 lâmpadas de halogéneo 20 W cada
1 filtro antigordura em aço inox

Conduta de exaustão: 150 mm
Válvula antirretorno
Capacidade máxima de extração livre (P0): 710 m3/h 

Potência nominal: 290 W

799,00 € 799,00 €

CaraCterístiCa: CaraCterístiCa:

N° de velocidades I II III INT
Capacidade de extração 

m3/h (IEC 61591) 260 405 555 675

Ruído dB(A) (IEC 60704-2-13) 43 54 60 65

N° de velocidades I II III INT
Capacidade de extração 

m3/h (IEC 61591) 250 380 500 590

Ruído dB(A) (IEC 60704-2-13) 47 57 63 67
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KTS75C
CHAMINÉ DE PAREDE, SÉRIE LINEA, 75 CM, AÇO INOX E VIDRO

Programas e funções:
4 níveis de potência
Programador desligar automátiCo

utilização:
Comandos eletrónicos
2 lâmpadas de halogéneo 20 W cada
2 filtros antigordura em aço inox
Filtros de extração perimetral
Indicador de substituição de filtros

Conduta de exaustão: 150 mm
Válvula antirretorno
Capacidade máxima de extração livre (P0): 800 m3/h

PotênCia nominal: 240 W

CHAMINÉ DE PAREDE, SÉRIE LINEA, 75 CM, AÇO INOX E VIDRO BRANCO

KTS75BC 1.499,00 €

1.499,00 €

CaraCterístiCa:

N° de velocidades I II III IV
Capacidade de extração 

m3/h (IEC 61591) 255 325 430 620

Ruído dB(A) (IEC 60704-2-13) 45 50 57 67

KTS75NC
CHAMINÉ DE PAREDE, SÉRIE LINEA, 75 CM, AÇO INOX E VIDRO PRETO

1.499,00 €
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KL175X-2
CHAMINÉ DE PAREDE, 75 CM, SÉRIE LINEA, AÇO INOX

Programas e funções:
4 níveis de potência
Programador desligar automático

utilização:
Comandos eletrónicos
2 lâmpadas de halogéneo 20 W cada
2 filtros antigordura em alumínio
Filtros de extração perimetral
Indicador de substituição de filtros

Conduta de exaustão: 150 mm
Válvula antirretorno
Capacidade máxima de extração livre (P0): 730 m3/h

Potência nominal: 240 W

KTS75
CHAMINÉ DE PAREDE, 75 CM, SÉRIE LINEA, AÇO INOX E VIDRO

CONDUTA NA PAREDE

Programas e funções:
4 níveis de potência
Programador desligar automático

utilização:
Comandos eletrónicos
2 lâmpadas de halogéneo 20 W cada
2 filtros antigordura em aço inox
Filtros de extração perimetral
Indicador de substituição de filtros

Conduta de exaustão: 150 mm
Válvula antirretorno
Capacidade máxima de extração livre (P0): 800 m3/h

Potência nominal: 240 W

1.499,00 € 899,00 €

CaraCterístiCa: CaraCterístiCa:

N° de velocidades I II III IV
Capacidade de extração 

m3/h (IEC 61591) 236 356 495 663

Ruído dB(A) (IEC 60704-2-13) 42 48 55 62

N° de velocidades I II III IV
Capacidade de extração 

m3/h (IEC 61591) 215 290 400 615

Ruído dB(A) (IEC 60704-2-13) 47 55 62 68
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K90X-2
CHAMINÉ DE PAREDE, 90 CM, AÇO INOX

Programas e funções:
3 níveis de potência
Potência intensiva 10 min.

utilização:
Comandos de botões
2 lâmpadas de halogéneo 20 W cada
2 filtros antigordura em alumínio
Indicador de substituição de filtros

Conduta de exaustão: 150 mm
Válvula antirretorno
Capacidade máxima de extração livre (P0): 700 m3/h

Potência nominal: 240 W

KSEV910X1
CHAMINÉ DE PAREDE, 90 CM, AÇO INOX E VIDRO

Programas e funções:
4 níveis de potência

utilização:
Comandos eletrónicos
2 lâmpadas de halogéneo 20 W cada
1 filtro antigordura metálicos multicamadas

Conduta de exaustão: 150 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0): 608 m3/h

Potência nominal: 290 W

1.199,00 € 869,00 €

CaraCterístiCa: CaraCterístiCa:

N° de velocidades I II III IV
Capacidade de extração 

m3/h (IEC 61591) 251 362 477 590

Ruído dB(A) (IEC 60704-2-13) 47 57 63 68

N° de velocidades I II III INT
Capacidade de extração 

m3/h (IEC 61591) 110 277 466 690

Ruído dB(A) (IEC 60704-2-13) 43 49 56 63



K90X-2
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KSE912X3
CHAMINÉ DE PAREDE, 90 CM, AÇO INOX E VIDRO STOPSOL

Programas e funções:
3 níveis de potência
Potência intensiva 10 min.
Função purificação 24 h
Programador desligar automático

utilização:
Comandos touch control
2 lâmpadas de halogéneo 20 W cada
Intensidade da luz regulável
3 filtros antigordura em aço inox
Indicador de substituição de filtros

Conduta de exaustão: 150 mm
Válvula antirretorno
Capacidade máxima de extração livre (P0): 830 m3/h

PotênCia nominal: 250 W

799,00 €

CaraCterístiCa:

N° de velocidades I II III INT
Capacidade de extração 

m3/h (IEC 61591) 295 443 525 792

Ruído dB(A) (IEC 60704-2-13) 40 46 48 63

KSE912NX3
CHAMINÉ DE PAREDE, 90 CM, AÇO INOX E VIDRO PRETO

799,00 €
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KAT600HX
CHAMINÉ DE PAREDE, 60 CM, AÇO INOX

Programas e funções:
4 níveis de potência

utilização:
Comandos de botões
2 lâmpadas de halogéneo 20 W cada
2 filtros antigordura em alumínio

Conduta de exaustão: 150 mm
Válvula antirretorno
Capacidade máxima de extração livre (P0): 800 m3/h

Potência nominal: 320 W

KAT900HX
CHAMINÉ DE PAREDE, 90 CM, AÇO INOX

Programas e funções:
4 níveis de potência

utilização:
Comandos de botões
2 lâmpadas de halogéneo 20 W cada
3 filtros antigordura em alumínio

Conduta de exaustão: 150 mm
Válvula antirretorno
Capacidade máxima de extração livre (P0): 800 m3/h

Potência nominal: 320 W

449,00 € 399,00 €

CaraCterístiCa: CaraCterístiCa:

N° de velocidades I II III IV
Capacidade de extração 

m3/h (IEC 61591) 320 470 620 730

Ruído dB(A) (IEC 60704-2-13) 54 62 69 73

N° de velocidades I II III IV
Capacidade de extração 

m3/h (IEC 61591) 260 400 570 730

Ruído dB(A) (IEC 60704-2-13) 48 56 75 72
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KTR110X
CHAMINÉ DE PAREDE, 110 CM, SÉRIE VICTORIA, AÇO INOX

Programas e funções:
3 níveis de potência

utilização:
Comandos de botões
2 lâmpadas de halogéneo 20 W cada
4 filtros antigordura em alumínio

Conduta de exaustão: 150 mm
Válvula antirretorno
Capacidade máxima de extração livre (P0): 820 m3/h

Potência nominal: 250 W

CHAMINÉ DE PAREDE, 110 CM, SÉRIE VICTORIA, CREME

KT110P 999,00 €

999,00 €

CaraCterístiCa:

N° de velocidades I II III
Capacidade de extração 

m3/h (IEC 61591) 180 280 760

Ruído dB(A) (IEC 60704-2-13) 41 49 56

KT110BL
CHAMINÉ DE PAREDE, 110 CM, SÉRIE VICTORIA, PRETO

999,00 €



163

KTR90X
CHAMINÉ DE PAREDE, 90 CM, SÉRIE VICTORIA, AÇO INOX

Programas e funções:
3 níveis de potência

utilização:
Comandos de botões
2 lâmpadas de halogéneo 20 W cada
3 filtros antigordura em alumínio

Conduta de exaustão: 150 mm
Válvula antirretorno
Capacidade máxima de extração livre (P0): 820 m3/h

Potência nominal: 250 W

CHAMINÉ DE PAREDE, 90 CM, SÉRIE VICTORIA,  CREME

KT90P 949,00 €

949,00 €

CaraCterístiCa:

N° de velocidades I II III
Capacidade de extração 

m3/h (IEC 61591) 180 280 760

Ruído dB(A) (IEC 60704-2-13) 41 49 56

KT90BL
CHAMINÉ DE PAREDE, 90 CM, SÉRIE VICTORIA, PRETO

949,00 €
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KC19A
CHAMINÉ DE PAREDE, 90 CM, SÉRIE CORTINA, ANTRACITE

Programas e funções:
4 níveis de potência

utilização:
Comandos rotativos
2 lâmpadas de halogéneo 20 W cada
3 filtros antigordura em alumínio

Conduta de exaustão: 150 mm
Válvula antirretorno
Capacidade máxima de extração livre (P0): 758 m3/h

Potência nominal: 300 W

CHAMINÉ DE PAREDE, 90 CM, SÉRIE CORTINA, BORDEAUX

KC19RW 1.149,00 €

1.149,00 €

CaraCterístiCa:

N° de velocidades I II III IV
Capacidade de extração 

m3/h (IEC 61591) 190 370 560 751

Ruído dB(A) (IEC 60704-2-13) 51 57 61 66

KC19P
CHAMINÉ DE PAREDE, 90 CM, SÉRIE CORTINA, CREME

1.149,00 €

Nota: Imagem da chaminé com KITKCX não incluído no preço

oPções:
KITKCO 199,00 €
Kit Logo+Barras cor bronze envelhecido para KC19

KITKCX 199,00 €
Kit Logo+Barras prateados para KC19
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KD120X-2
CHAMINÉ DE PAREDE, 120 CM, SÉRIE OPERA, AÇO INOX

Programas e funções:
4 níveis de potência

utilização:
Comandos rotativos
2 lâmpadas de halogéneo 20 W cada
4 filtros antigordura em aço inox

Conduta de exaustão: 150 mm
Válvula antirretorno
Capacidade máxima de extração livre (P0): 830 m3/h

PotênCia nominal: 240 W

KD150X-2
CHAMINÉ DE PAREDE, 150 CM, SÉRIE OPERA, AÇO INOX

Programas e funções:
2 motores independentes
4 níveis de potência

utilização:
Comandos rotativos
4 lâmpadas de halogéneo 40 W cada
5 filtros antigordura em aço inox

Conduta de exaustão: 150 mm
Válvula antirretorno
Capacidade máxima de extração livre (P0): 1250 m3/h

PotênCia nominal: 480 W

1.099,00 € 849,00 €

CaraCterístiCa: CaraCterístiCa:

N° de velocidades I II III IV
Capacidade de extração 

m3/h (IEC 61591) 50 125 250 400

Ruído dB(A) (IEC 60704-2-13) 49 53 61 71

N° de velocidades I II III IV
Capacidade de extração 

m3/h (IEC 61591) 380 470 570 770

Ruído dB(A) (IEC 60704-2-13) 43 49 55 68

N° de velocidades I II III IV
Capacidade de extração 

m3/h (IEC 61591) 300 400 610 770

Ruído dB(A) (IEC 60704-2-13) 54 61 67 74
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KD90X-2
CHAMINÉ DE PAREDE, 90 CM, SÉRIE OPERA, AÇO INOX

Programas e funções:
4 níveis de potência

utilização:
Comandos rotativos
2 lâmpadas de halogéneo 20 W cada
3 filtros antigordura em aço inox

Conduta de exaustão: 150 mm
Válvula antirretorno
Capacidade máxima de extração livre (P0): 830 m3/h

PotênCia nominal: 255 W

KD100X-2
CHAMINÉ DE PAREDE, 100 CM, SÉRIE OPERA, AÇO INOX

Programas e funções:
4 níveis de potência

utilização:
Comandos rotativos
2 lâmpadas de halogéneo 20 W cada
3 filtros antigordura em aço inox

Conduta de exaustão: 150 mm
Válvula antirretorno
Capacidade máxima de extração livre (P0): 830 m3/h

PotênCia nominal: 240 W

829,00 € 799,00 €

CaraCterístiCa: CaraCterístiCa:

N° de velocidades I II III IV
Capacidade de extração 

m3/h (IEC 61591) 325 410 520 765

Ruído dB(A) (IEC 60704-2-13) 41 48 55 66

N° de velocidades I II III IV
Capacidade de extração 

m3/h (IEC 61591) 282 369 483 720

Ruído dB(A) (IEC 60704-2-13) 44 50 56 64
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KD90N-2
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KD90N-2
CHAMINÉ DE PAREDE, 90 CM, SÉRIE OPERA, PRETO

Programas e funções:
4 níveis de potência

utilização:
Comandos rotativos
2 lâmpadas de halogéneo 20 W cada
3 filtros antigordura em aço inox

Conduta de exaustão: 150 mm
Válvula antirretorno
Capacidade máxima de extração livre (P0): 830 m3/h

PotênCia nominal: 255 W

799,00 €

CaraCterístiCa:

N° de velocidades I II III IV
Capacidade de extração 

m3/h (IEC 61591) 282 369 483 720

Ruído dB(A) (IEC 60704-2-13) 44 50 56 64

KD90RW-2
CHAMINÉ DE PAREDE, 90 CM, SÉRIE OPERA, BORDEAUX

799,00 €
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KD6X-2
CHAMINÉ DE PAREDE, 60 CM, AÇO INOX

Programas e funções:
3 níveis de potência

utilização:
Comandos slider
1 lâmpada incandescente 28 W
1 filtro antigordura em alumínio

Conduta de exaustão: 150 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0): 400 m3/h

PotênCia nominal: 153 W

KD9X-2
CHAMINÉ DE PAREDE, 90 CM, AÇO INOX

Programas e funções:
3 níveis de potência

utilização:
Comandos slider
1 lâmpada incandescente 28 W
1 filtro antigordura em alumínio

Conduta de exaustão: 150 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0): 420 m3/h

PotênCia nominal: 153 W

219,00 € 189,00 €

CaraCterístiCa: CaraCterístiCa:

N° de velocidades I II III
Capacidade de extração 

m3/h (IEC 61591) 220 300 400

Ruído dB(A) (IEC 60704-2-13) 52 58 64

N° de velocidades I II III
Capacidade de extração 

m3/h (IEC 61591) 220 300 400

Ruído dB(A) (IEC 60704-2-13) 52 58 64
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KSEG7X
CHAMINÉ DE ENCASTRE TOTAL, 70 CM, INOX

Programas e funções:
3 níveis de potência

utilização:
Comandos slider
2 lâmpadas incandescentes 40 W cada
2 filtros antigordura em alumínio

Conduta de exaustão: 150 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0): 610 m3/h

PotênCia nominal: 285 W

KSEG77X-1
CHAMINÉ DE ENCASTRE TOTAL, 77 CM, AÇO INOX

Programas e funções:
4 níveis de potência
Potência intensiva 10 min.

utilização:
Comandos eletrónicos
2 lâmpadas de halogéneo 20 W cada
3 filtros antigordura em alumínio
Filtros de extração perimetral

Conduta de exaustão: 150 mm
Válvula antirretorno
Capacidade máxima de extração livre (P0): 650 m3/h

PotênCia nominal: 290 W

Aço inox, 54 cm Em inox, 52 cm

KSEG54X-1 KSEG5X

699,00 € 289,00 €

749,00 € 369,00 €

CaraCterístiCa: CaraCterístiCa:

N° de velocidades I II III IV INT
Capacidade de extração 

m3/h (IEC 61591) 180 250 390 530 630

Ruído dB(A) (IEC 60704-2-13) 46 49 58 64 67

N° de velocidades I II III
Capacidade de extração 

m3/h (IEC 61591) 260 380 580

Ruído dB(A) (IEC 60704-2-13) 52 59 69
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KSET66
EXAUSTOR TELESCÓPICO, 60 CM, AÇO INOX

Programas e funções:
3 níveis de potência

utilização:
Comandos slider
2 lâmpadas de halogéneo 20 W cada
2 filtros antigordura em alumínio

Conduta de exaustão: 150 mm
Válvula antirretorno
Capacidade máxima de extração livre (P0): 660 m3/h

PotênCia nominal: 245 W

KSET96
EXAUSTOR TELESCÓPICO, 70 CM, AÇO INOX

Programas e funções:
3 níveis de potência

utilização:
Comandos slider
2 lâmpadas de halogéneo 20 W cada
2 filtros antigordura em alumínio

Conduta de exaustão: 150 mm
Válvula antirretorno
Capacidade máxima de extração livre (P0): 660 m3/h

PotênCia nominal: 245 W

Frontal Stopsol, 60 cm

KSET66VS

429,00 €

479,00 € 379,00 €

CaraCterístiCa: CaraCterístiCa:

N° de velocidades I II III
Capacidade de extração 

m3/h (IEC 61591) 280 400 620

Ruído dB(A) (IEC 60704-2-13) 52 59 69

N° de velocidades I II III
Capacidade de extração 

m3/h (IEC 61591) 280 400 620

Ruído dB(A) (IEC 60704-2-13) 52 59 69
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KSET61
EXAUSTOR TELESCÓPICO, 60 CM,CINZENTO COM PAINEL FRONTAL EM INOX

Programas e funções:
2 níveis de potência

utilização:
Comandos de botões
2 lâmpadas incandescentes 40 W cada
2 filtros antigordura em alumínio

Conduta de exaustão: 120 mm
Válvula antirretorno
Capacidade máxima de extração livre (P0): 540 m3/h

PotênCia nominal: 240 W

KSET66VN
EXAUSTOR TELESCÓPICO, 60 CM, FRONTAL PRETO

Programas e funções:
3 níveis de PotênCia

utilização:
Comandos slider
2 lâmpadas de halogéneo 20 W cada
2 filtros antigordura em alumínio

Conduta de exaustão: 150 mm
Válvula antirretorno
Capacidade máxima de extração livre (P0): 660 m3/h

Potência nominal: 245 W

Frontal branco, 60 cm

KSET66VB

429,00 €

429,00 € 149,00 €

CaraCterístiCa: CaraCterístiCa:

N° de velocidades I II III
Capacidade de extração 

m3/h (IEC 61591) 280 400 620

Ruído dB(A) (IEC 60704-2-13) 52 59 69

N° de velocidades I II
Capacidade de extração 

m3/h (IEC 61591) 233 332

Ruído dB(A) (IEC 60704-2-13) 45 54
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FRIGORÍFICOS SMEG, RESPIRAR INOVAÇÃO E DESIGN

Os frigoríficos Smeg são criados para engrandecer o ambiente em que habitam. Enquadram-se na 
perfeição com o mobiliário de cozinha, concedendo personalidade e prestígio ao espaço em que 
se inserem.
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Os frigoríficos Smeg são mais do que comodidade e utilidade. São identidade, carácter. A gama é vasta e responde aos diferentes modos 
vida, dimensão do agregado familiar e necessidades de organização.

FRIGORÍFICOS PARA ENCASTRE
A Smeg apresenta uma gama de 
frigoríficos de encastre extensa 
em dimensões e opções. Quanto 
às dimensões, pode escolher 
entre combinados para coluna, 
frigoríficos sob bancada e side-by-
side de encastre. Quanto às opções, 
a Smeg propõe combinados No-frost, 
com gavetas Zona Life Plus, com ice 
maker manual, e classe energética 
A++.

FRIGORÍFICOS 2 PORTAS
Os frigoríficos de duas portas com 
81, 76 ou 70 cm de largura têm 
capacidades interiores bastante 
generosas e bem compartimentadas para 
permitir a arrumação fácil e organizada 
dos alimentos. Alguns modelos têm ice 
maker manual e o reservatório de gelo 
que são um grande apoio para servir 
bebidas refrescantes. A zona Life Plus 
permite guardar carne e peixe durante 
dois dias sem ter que congelar. Por fim, o 
sistema No-frost faz o descongelamento 
automático para uma vida mais 
confortável.

UMA COZINHA COM PERSONALIDADE

FRIGORÍFICOS AMERICANOS

Os frigoríficos americano Smeg de 
topo proporciona-lhe conforto total. O 
dispensador fornece água fria, gelo 
em cubo ou triturado. A gaveta Life 
Plus permite conservar carne ou peixe 
frescos durante dois dias para que 
não tenha que congelar. A função 
férias desliga a zona do frigorífico 
e mantém em funcionamento o 
congelador para poupar energia.

MEGA ESPAÇO

Para que nada fique de fora, a Smeg apresenta “O 
Mega” frigorífico de 4 portas FQ75XPED. Com os 
seus imponentes 643 litros de capacidade efetiva. 
O compartimento inferior à direita é um verdadeiro 
Multizone que pode servir de frigorífico ou 
congelador consoante a necessidade do momento. 
As duas gavetas Life Plus comprometem-se a 
preservar a carne e o peixe frescos durante dois 
dias sem que tenha que congelar. E, imediatamente 
por baixo destas, estão duas gavetas cuja 
iluminação ActiveFresh se compromete a aumentar 
a longevidades das frutas e legumes mais delicados. 
Como a vida também é festa, o dispensador de 
água fria e gelo são o apoio ideal para servir 
bebidas deliciosas.
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FRIGORÍFICOS SMEG, ELEGÂNCIA E FUNCIONALIDADE

Os novos frigoríficos 4 portas exploram o espaço de uma forma única, inovadora e funcional.

UTILIZAÇÃO FLEXÍVEL

Muito espaço
O frigorífico 4 portas versão FQ60 é ainda mais espaçoso e confortável 
de utilizar. A zona de frio na parte superior completamente aberta está 
equipada com prateleiras de 80 cm de largura que permitem colocar 
tabuleiros e travessas compridas.

Multizone
O compartimento multizone pode ser usado como frigorífico ou 
congelador.
A temperatura do compartimento multizone pode ser definida através de um 
display externo, dependendo das necessidades do utilizador.

Active Fresh
Ative Fresh é um sistema inovador 
de iluminação utilizado nos 
compartimentos dos alimentos 

frescos dos modelos americanos, de 4 portas 
e de gavetão. O sistema ajuda a manter as 
frutas e os legumes frescos por mais tempo 
como também a preservar as suas vitaminas 
naturais e conteúdos minerais.

Os gavetões, outro modo de 
conservação 
A Smeg introduziu os novos frigorífico maxi 
FQ55 com duas portas e dois congeladores 
de gavetão. Usa o interior espaçoso de uma 
forma muito racional.
Os gavetões de 154 litros têm 
organizadores de espaço para ordenar 
e remover facilmente os alimentos 
congelados.
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Todos os frigoríficos Smeg valorizam a cozinha, personalizam o ambiente da casa, e são a solução ideal para 
armazenar alimentos. Disponíveis numa grande variedade de modelos para atenderem a todas as necessidades 
de refrigeração.

Se realmente procura muito espaço de 
armazenamento, a solução é o side by side 
composto pelo congelador CV31X2PNE e pelo 
frigorífico FA45X2PNE. Duas peças de design 
minimalista que se identificam com a sua cozinha.  
 
O congelador com duas prateleiras e cinco 
gavetas são um atributo essencial para a boa 
organização dos alimentos com a máxima 
facilidade de acesso. O sistema No-frost evita a 
tarefa de proceder ao descongelamento periódico. 
O frigorífico ventilado garante uma boa distribuição 
da temperatura no interior para otimizar a 
conservação.

A Smeg apresenta uma gama de frigoríficos de encastre extensa no que respeita a dimensões e opções. 
Combinados para coluna, frigoríficos sob bancada, side by side de encastre. Quanto a opções tem 
combinados no-frost, com gavetas para frescos com temperaturas independentes e programáveis, ice 
maker manual e ventilação air-plus.

Ice Maker Manual é uma gaveta com suporte para couverts de gelo e um 
recipiente para estes.
A tecnologia Multiflow permite uma ventilação otimizada. A circulação do ar 
gera uma temperatura mais homogénea dentro do frigorífico aumentando a 
durabilidade dos alimentos.
A Gaveta para frescos Life PLus tem programador de temperatura específico. 

Podemos escolher entre três temperaturas: carne -3ºC, peixe -1ºC, vegetais +2ºC.
O Sistema No-Frost gera ar frio e seco não permitindo a criação de gelo no congelador. Evita-se, 
assim, a necessidade de proceder ao descongelamento.

A garrafeira de encastre Smeg tem um sofisticado sistema que controla a temperatura e humidade de 
forma a manter, quer as preciosas garrafas vintage, quer a sua bebida para consumo regular, sempre 
em perfeitas condições.A elegância das suas linhas e o toque de distinção e design da série Classica 
fazem desta garrafeira uma peça que poderá facilmente ser adaptada a qualquer espaço, seja cozinha, 
sala, bar ou restaurante.

A Smeg equipa a 
sua garrafeira com 
características essenciais 
para a boa conservação dos 
seus vinhos: prateleiras em 
madeira para preservar a 

temperatura, o filtro de carvão ativo antiodores, o vidro 
exterior da porta anti raios UV, o motor antivibrações e o 
alarme acústico quando a temperatura baixa dos 2ºC.

Duas 
zonas com 
diferentes 
temperaturas 
criam um 
ambiente 

ideal para diferentes tipos de vinhos, 
com diferentes definições, de +5ºC até 
+22ºC.

SIDE BY SYDE

COLEÇÃO DE ENCASTRE, SOLUÇÕES INTEGRADAS

GARRAFEIRA DE ENCASTRE: PARA TODOS OS BONS APRECIADORES DE VINHOS
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FA55PCIL3 FA55XBIL3
FRIGORÍFICO AMERICANO DE LIVRE INSTALAÇÃO, NO-FROST

SÉRIE ÓPERA, AÇO INOX

FRIGORÍFICO AMERICANO DE ENCASTRE, NO-FROST

SÉRIE ÓPERA, AÇO INOX

3.699,00 € 3.399,00 €

Informação Geral:
Laterais em aço inox
Portas em aço inox
Capacidade de congelação: 12 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 5 h
Consumo anual de energia: 461 KWh/ano
Classe climática: N, ST, T
Potência nominal: 280 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 358 litros
Funções do display: Fast freezing, Função congelação rápida, Função 
bloqueio dos comandos para proteger as crianças
Dispensador de água e gelo
Zona Life Plus para carne e peixe
Prateleira para garrafas
3 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 3 prateleiras reguláveis

conGelador:
Zona de congelação rápida
Capacidade útil do congelador: 173 litros
5 prateleiras
2 gavetas

característIca:

DISPLAY
LCD
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FA390X4 FA390XS4
FRIGORÍFICO COMBINADO DE LIVRE INSTALAÇÃO, NO-FROST

SÉRIE ÓPERA, AÇO INOX

PORTAS NÃO REVERSÍVEIS COM DOBRADIÇAS À DIREITA

FRIGORÍFICO COMBINADO DE LIVRE INSTALAÇÃO, NO-FROST

SÉRIE ÓPERA, AÇO INOX 

PORTAS NÃO REVERSÍVEIS COM DOBRADIÇAS À ESQUERDA

2.299,00 € 2.299,00 €

Informação Geral:
Laterais em aço inox
Portas em aço inox
Portas não reversíveis com dobradiças à direita
Capacidade de congelação: 18 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 16 h
Consumo anual de energia: 325 KWh/ano
Classe climática: SN, N, ST, T
Potência nominal: 280 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 264 litros
Funções do display: Função congelação rápida, Função arrefecimento 
rápido, Alarme perda de temperatura
Zona Life Plus para carne e peixe
Prateleira para garrafas
2 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 1 prateleira regulável
Interior da porta com 1 prateleira para garrafas

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 82 litros
3 gavetas

característIca:
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SCV115-1                                                  
GARRAFEIRA COM PORTA AÇO INOX E VIDRO ANTI-UV SÉRIE ÓPERA 

PORTA NÃO REVERSÍVEL COM DOBRADIÇAS À DIREITA 

2.199,00 €

Informação Geral
Porta não reversível. Dobradiças à direita
Compressor antivibrações
Porta com vidro duplo para melhor isolamento
Vidro exterior da porta com proteção a raios UV
Controlo eletrónico da temperatura
Filtro de carvão ativo antiodores
Iluminação interna por leds
2 pés reguláveis à frente e 2 rodas atrás

UtIlIzação
Capacidade máxima de 197 garrafas de 0,75 lts
7 níveis de arrumação
6 prateleiras de madeira reguláveis em altura
Possibilidade de 2 temperaturas na cave
Display digital para controlo das temperaturas
Temperatura regulável de 5°C a 22°C
Alarme acústico quando temperatura desce  abaixo de 2ºC
Fechadura para trancar a porta

dados técnIcos
Consumo de energia 223 kWh/ ano
Potência nominal 350 W
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SCV115S-1                                   
GARRAFEIRA COM PORTA AÇO INOX E VIDRO ANTI-UV SÉRIE ÓPERA 

PORTA NÃO REVERSÍVEL COM DOBRADIÇAS À ESQUERDA 

2.199,00 €

Informação Geral

Porta não reversível. Dobradiças à esquerda
Compressor antivibrações
Porta com vidro duplo para melhor isolamento
Vidro exterior da porta com proteção a raios UV
Controlo eletrónico da temperatura
Filtro de carvão ativo antiodores
Iluminação interna por leds
2 pés reguláveis à frente e 2 rodas atrás

UtIlIzação

Capacidade máxima de 197 garrafas de 0,75 lts
7 níveis de arrumação
6 prateleiras de madeira ajustáveis em altura
Possibilidade de 2 temperaturas na cave
Display digital para controlo das temperaturas
Temperatura regulável de 5°C a 22°C
Alarme acústico quando temperatura desce abaixo de 2ºC
Fechadura para trancar a porta

dados técnIcos

Consumo de energia 223 kWh/ ano
Potência nominal 350 W
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NOVO

SBS63XEDH
FRIGORÍFICO AMERICANO DE LIVRE INSTALAÇÃO, NO-FROST, PORTAS EM INOX

Informação Geral:
Laterais em cinzento
Portas em inox
Capacidade de congelação: 13 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 8 h
Consumo anual de energia: 485 KWh/ano
Classe climática: SN, N, ST, T
Potência nominal: 165 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 374 litros
Funções do display: Função férias, Função congelação rápida, Função Eco, 
Função bloqueio dos comandos para proteger as crianças, Alarme perda 
de temperatura
Zona Life Plus para carne e peixe
Dispensador de água e gelo
Homebar
3 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 2 prateleiras reguláveis
Interior da porta com 1 prateleira para garrafas

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 178 litros
Zona de congelação rápida
5 prateleiras
2 gavetas

característIca:

DISPLAY
LCD e ACTIVE

FRESH

2.299,00 €
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SBS63XED
FRIGORÍFICO AMERICANO DE LIVRE INSTALAÇÃO, NO-FROST, PORTAS EM INOX

Informação Geral:
Laterais em cinzento
Portas em inox
Capacidade de congelação: 13 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 8 h
Consumo anual de energia: 471 KWh/ano
Classe climática: SN, N, ST, T
Potência nominal: 165 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 368 litros
Funções do display: Função férias, Função congelação rápida, Função Eco, 
Função bloqueio dos comandos para proteger as crianças, Alarme perda 
de temperatura
Zona Life Plus para carne e peixe
Dispensador de água e gelo
3 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 3 prateleiras reguláveis
Interior da porta com 1 prateleira para garrafas

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 
176 litros
Zona de congelação rápida
5 prateleiras
2 gavetas

característIca:

DISPLAY
LCD e ACTIVE

FRESH

2.199,00 € SBS63NED
FRIGORÍFICO AMERICANO DE LIVRE INSTALAÇÃO, NO-FROST, PRETO

2.199,00 €

NOVO NOVO                                             DISPONÍVEL EM SETEMBRO
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NOVO                                             DISPONÍVEL EM SETEMBRO

FQ75XPED
FRIGORÍFICO MEGA, 4 PORTAS, LIVRE INSTALAÇÃO, PORTAS EM INOX, NO-FROST

Informação Geral:
Laterais em cinzento
Portas em inox
Capacidade de congelação: 13 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 15 h
Consumo anual de energia: 531 KWh/ano
Classe climática: SN, N, ST, T
Potência nominal: 200 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 435 litros
Funções do display: Função congelação rápida, Função férias, Função
ECO, Função arrefecimento rápido, Função MultiZone, Função bloqueio 
dos comandos para proteger as crianças
Dispensador de água e gelo
Compartimento MultiZone Frigorífico / Congelador
Zona Life Plus para carne e peixe
2 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior das portas com 5 prateleiras

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 208 litros
2 prateleiras
4 gavetas

2.499,00 €

característIca:

DISPLAY
LCD e ACTIVE

FRESH
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FQ60XPE
FRIGORÍFICO 4 PORTAS, LIVRE INSTALAÇÃO, PORTAS EM INOX, NO-FROST

Informação Geral:
Laterais em cinzento
Portas em inox
Capacidade de congelação: 13 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 15 h
Consumo anual de energia: 455 KWh/ano
Classe climática: SN, N, ST, T
Potência nominal: 190 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 385 litros
Funções do display: Função congelação rápida, Função férias, Função 
ECO, Função arrefecimento rápido, Função MultiZone, Função bloqueio 
dos comandos para proteger as crianças
Compartimento MultiZone Frigorífico / Congelador
Zona Life Plus para carne e peixe
2 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior das portas com 8 prateleiras

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 155 litros
Zona de congelação rápida
5 gavetas
Ice Maker manual

característIca:

DISPLAY
LCD e ACTIVE

FRESH

2.029,00 €
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FQ60XP
FRIGORÍFICO 4 PORTAS, LIVRE INSTALAÇÃO, PORTAS EM INOX, NO-FROST

Informação Geral:
Laterais em cinzento
Portas em inox
Capacidade de congelação: 13 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 15 h
Consumo anual de energia: 455 KWh/ano
Classe climática: SN, N, ST, T
Potência nominal: 190 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 385 litros
Funções do display: Função congelação rápida, Função arrefecimento 
rápido, Função MultiZone, Função bloqueio dos comandos para proteger 
as crianças
Compartimento MultiZone Frigorífico / Congelador
Zona Life Plus para carne e peixe
2 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 8 prateleiras

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 155 litros
Zona de congelação rápida
5 gavetas
Ice Maker manual

característIca:

e ACTIVE
FRESH

1.979,00 €
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NOVO NOVO

FQ60NPE FQ60BPE               
FRIGORÍFICO 4 PORTAS, LIVRE INSTALAÇÃO, PRETO, NO-FROST FRIGORÍFICO 4 PORTAS, LIVRE INSTALAÇÃO, BRANCO, NO-FROST

Informação Geral:
Laterais em preto
Portas em preto
Capacidade de congelação: 13 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 15 h
Consumo anual de energia: 455 KWh/ano
Classe climática: SN, N, ST, T
Potência nominal: 190 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 385 litros
Funções do display: Função congelação rápida, Função arrefecimento 
rápido, Função MultiZone, Função bloqueio dos comandos para proteger 
as crianças
Compartimento MultiZone Frigorífico / Congelador
Zona Life Plus para carne e peixe
2 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira para garrafas
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 8 prateleiras

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 155 litros
Zona de congelação rápida
5 gavetas
Ice Maker manual

característIca:

DISPLAY
LCD e ACTIVE

FRESH

2.099,00 € 2.099,00 €

DISPONÍVEL EM SETEMBRO
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FQ55FXE
FRIGORÍFICO FRANCÊS COM 2 PORTAS E 2 GAVETÕES, LIVRE INSTALAÇÃO, 

PORTAS EM INOX, NO-FROST

1.709,00 €

Informação Geral:
Laterais em cinzento
Portas em inox
Capacidade de congelação: 10 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 22 h
Consumo anual de energia: 458 KWh/ano
Classe climática: SN, T
Potência nominal: 200 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 396 litros
Funções do display: Função férias, Função Eco, Função arrefecimento 
rápido, Função bloqueio dos comandos para proteger as crianças,
Zona Life Plus para carne e peixe
2 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior das portas com 8 prateleiras

Congelador:
Capacidade útil do congelador: 154 litros
Zona de congelação rápida
2 gavetões com separadores de arrumação

característIca:

DISPLAY
LCD e ACTIVE

FRESH

FQ55FX
FRIGORÍFICO FRANCÊS COM 2 PORTAS E 2 GAVETÕES, LIVRE INSTALAÇÃO, 

PORTAS EM INOX, NO-FROST

1.659,00 €

Informação Geral:
Laterais em cinzento
Portas em inox
Capacidade de congelação: 10 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 22 h
Consumo anual de energia: 458 KWh/ano
Classe climática: SN, T
Potência nominal: 200 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 396 litros
Funções do display: Função férias, Função Eco, Função arrefecimento 
rápido, Função bloqueio dos comandos para proteger as crianças,
Zona Life Plus para carne e peixe
2 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior das portas com 8 prateleiras

Congelador:
Capacidade útil do congelador: 154 litros
Zona de congelação rápida
2 gavetões com separadores de arrumação

característIca:

e ACTIVE
FRESH
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CV31X2PNE
CONGELADOR 1 PORTA, LIVRE INSTALAÇÃO, PORTA EM INOX, NO-FROST

1.149,00 €

Informação Geral:
Laterais em cinzento
Portas em inox
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Capacidade do congelador: 20 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 30 h
Consumo de energia anual: 258 kWh
Classe climática: SN, N, ST, T
Potência nominal: 75 W

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 275 litros
Comando de congelação rápida
2 prateleiras com tampa
5 gavetas
Ice Maker nanual

NOVO DISPONÍVEL EM SETEMBRO

FA45X2PNE
FRIGORÍFICO 1 PORTA, LIVRE INSTALAÇÃO, PORTA EM INOX, VENTILADO

1.099,00 €

Informação Geral:
Laterais em cinzento
Portas em inox
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Consumo anual de energia: 132 KWh/ano
Classe climática: SN, N, ST, T
Potência nominal: 65 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 375 litros
Funções do display: Arrefecimento rápido, Bloqueio de teclas, Alarme da 
temperatura
Zona Life Plus para carne e peixe
Prateleira para garrafas
5 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 3 prateleiras reguláveis

NOVO DISPONÍVEL EM SETEMBRO
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CV26PXNF3 FA35PX3
CONGELADOR 1 PORTA, LIVRE INSTALAÇÃO, PORTA EM INOX, NO-FROST FRIGORÍFICO 1 PORTA, LIVRE INSTALAÇÃO, PORTA EM INOX, VENTILADO

Informação Geral:
Laterais em cinzento
Portas em inox
Capacidade do congelador: 15 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 9 h
Consumo de energia anual: 323 kWh
Classe climática: N, T
Potência nominal: 165 W

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 251 litros
Comando de congelação rápida
2 prateleiras com tampa
5 gavetas

Informação Geral:
Laterais em cinzento
Portas em inox
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Consumo anual de energia: 150 KWh/ano
Classe climática: N, ST, T
Potência nominal: 114 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 349 litros
4 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 4 prateleiras reguláveis

característIca: característIca:

819,00 € 769,00 €
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FC40PXNE3 FC40PXNF3
FRIGORÍFICO COMBINADO, LIVRE INSTALAÇÃO, PORTAS EM INOX, NO-FROST FRIGORÍFICO COMBINADO, LIVRE INSTALAÇÃO, PORTAS EM INOX, NO-FROST

1.199,00 € 1.099,00 €

Informação Geral:
Laterais em cinzento
Portas em inox
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Capacidade de congelação: 12 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 8 h
Consumo anual de energia: 368 KWh/ano
Classe climática: SN, N, ST, T
Potência nominal: 199 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 260 litros
Funções do display: Função férias, Função congelação rápida
Zona Life Plus para carne e peixe
2 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 1 prateleira regulável

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 97 litros
Zona de congelação rápida
2 gavetas

característIca:

DISPLAY
LCD 70cm

característIca:

70cm

Informação Geral:
Laterais em cinzento
Portas em inox
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Capacidade de congelação: 12 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 8 h
Consumo anual de energia: 368 KWh/ano
Classe climática: SN, N, ST, T
Potência nominal: 199 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 260 litros
Funções do display: Função férias, Função congelação rápida
Zona Life Plus para carne e peixe
2 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 1 prateleira regulável

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 97 litros
Zona de congelação rápida
2 gavetas
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FC400X2PE                 FC400B2PE              
FRIGORÍFICO COMBINADO, LIVRE INSTALAÇÃO, PORTAS EM INOX, NO-FROST FRIGORÍFICO COMBINADO, LIVRE INSTALAÇÃO, BRANCO, NO-FROST

1.199,00 € 1.099,00 €

Informação Geral:
Laterais em cinzento
Portas em aço inox
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Capacidade de congelação: 5 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 31 h
Consumo anual de energia: 275 KWh/ano
Classe climática: SN, N, ST, T
Potência nominal: 100 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 257 litros
Funções do display: Função férias, Função congelação rápida, Função 
arrefecimento rápido, Função Eco, Função bloqueio dos comandos para 
proteger as crianças, Alarme perda de temperatura
Zona Life Plus para carne e peixe
Prateleira para garrafas
3 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 2 prateleiras reguláveis
Interior da porta com 1 prateleira para garrafas

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 99 litros
Zona de congelação rápida
2 gavetas

NOVO NOVODISPONÍVEL EM SETEMBRO DISPONÍVEL EM SETEMBRO

característIca:

DISPLAY
LCD e
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FC370X2PE FC370B2PE
FRIGORÍFICO COMBINADO, LIVRE INSTALAÇÃO, PORTAS EM INOX, NO-FROST FRIGORÍFICO COMBINADO, LIVRE INSTALAÇÃO, BRANCO, NO-FROST

Informação Geral:
Laterais em cinzento
Portas em aço inox
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Capacidade de congelação: 5 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 21 h
Consumo anual de energia: 264 KWh/ano
Classe climática: SN, N, ST, T
Potência nominal: 90 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 219 litros
Funções do display: Função férias, Função congelação rápida, Função 
arrefecimento rápido, Função Eco, Função bloqueio dos comandos para 
proteger as crianças, Alarme perda de temperatura
Zona Life Plus para carne e peixe
Prateleira para garrafas
3 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 2 prateleiras reguláveis
Interior da porta com 1 prateleira para garrafas

conGelador:
Zona de congelação rápida
Capacidade útil do congelador: 99 litros
3 gavetas

característIca:

DISPLAY
LCD e

999,00 € 899,00 € 
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CF36X2PNF
FRIGORÍFICO COMBINADO, LIVRE INSTALAÇÃO, PORTAS EM INOX, NO-FROST

Informação Geral:
Laterais em cinzento
Portas em inox
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Capacidade de congelação: 4 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 19 h
Consumo anual de energia: 260 KWh/ano
Classe climática: SN, N, ST, T
Potência nominal: 150 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 231 litros
Zona Life Plus para carne e peixe
Prateleira para garrafas
3 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 2 prateleiras reguláveis

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 90 litros
1 prateleira com tampa
2 gavetas

característIca:

959,00 €
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CF33X2PNF
FRIGORÍFICO COMBINADO, LIVRE INSTALAÇÃO, PORTAS EM INOX, NO-FROST

Informação Geral:
Laterais em cinzento
Portas em inox
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Capacidade de congelação: 4 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 17 h
Consumo anual de energia: 250 KWh/ano
Classe climática: SN, N, ST, T
Potência nominal: 150 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 197 litros
Zona Life Plus para carne e peixe
Prateleira para garrafas
2 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 2 prateleiras reguláveis

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 90 litros
1 prateleira com tampa
2 gavetas

característIca:

859,00 €
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CF36XPNF
FRIGORÍFICO COMBINADO, LIVRE INSTALAÇÃO, PORTAS EM INOX, NO-FROST

Informação Geral:
Laterais em cinzento
Portas em inox
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Capacidade de congelação: 4 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 15 h
Consumo anual de energia: 384 KWh/ano
Classe climática: SN, ST
Potência nominal: 120 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 231 litros
Zona Life Plus para carne e peixe
Prateleira para garrafas
3 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 3 prateleiras reguláveis

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 90 litros
1 prateleira com tampa
2 gavetas

característIca:

859,00 €
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CF33XPNF CF33BPNF
FRIGORÍFICO COMBINADO, LIVRE INSTALAÇÃO, PORTAS EM INOX, NO-FROST FRIGORÍFICO COMBINADO, LIVRE INSTALAÇÃO, BRANCO, NO-FROST

759,00 € 649,00 €

Informação Geral:
Laterais em cinzento
Portas em inox
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Capacidade de congelação: 4 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 19 h
Consumo anual de energia: 333 KWh/ano
Classe climática: SN, ST
Potência nominal: 120 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 197 litros
Zona Life Plus para carne e peixe
Prateleira para garrafas
2 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 2 prateleiras reguláveis

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 90 litros
1 prateleira com tampa
2 gavetas

característIca:

FR
IG

O
RÍ

FI
C

O
S 

E
C

O
N

G
EL

A
D

O
RE

S



202

CF36XP CF33XP
FRIGORÍFICO COMBINADO, LIVRE INSTALAÇÃO, PORTAS EM INOX, VENTILADO FRIGORÍFICO COMBINADO, LIVRE INSTALAÇÃO, PORTAS EM INOX, VENTILADO

característIca: característIca:

729,00 € 629,00 €

Informação Geral:
Laterais em cinzento
Portas em inox
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Capacidade de congelação: 5 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 18 h
Consumo anual de energia: 281 KWh/ano
Classe climática: SN, ST

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 244 litros
Prateleira para garrafas
4 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 3 prateleiras reguláveis

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 87 litros
1 prateleira com tampa
2 gavetas

Informação Geral:
Laterais em cinzento
Portas em inox
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Capacidade de congelação: 5 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 18 h
Consumo anual de energia: 282 KWh/ano
Classe climática: SN, ST
Potência nominal: 120 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 205 litros
Prateleira para garrafas
3 prateleiras reguláveis em vidro
Interior da porta com 3 prateleiras reguláveis

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 90 litros
1 prateleira com tampa
2 gavetas
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CF33SP CF33BP
FRIGORÍFICO COMBINADO, LIVRE INSTALAÇÃO, CINZENTO, VENTILADO FRIGORÍFICO COMBINADO, LIVRE INSTALAÇÃO, BRANCO, VENTILADO

559,00 € 499,00 €

Informação Geral:
Laterais em cinzento
Portas em cinzento
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Capacidade de congelação: 5 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 18 h
Consumo anual de energia: 282 KWh/ano
Classe climática: SN, ST
Potência nominal: 120 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 205 litros
Prateleira para garrafas
3 prateleiras reguláveis em vidro
Interior da porta com 3 prateleiras reguláveis

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 90 litros
1 prateleira com tampa
2 gavetas

característIca: 
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FD54PXNE3 FD541MNED
FRIGORÍFICO 2 PORTAS, LIVRE INSTALAÇÃO, PORTAS EM INOX, NO-FROST FRIGORÍFICO 2 PORTAS, LIVRE INSTALAÇÃO, EFEITO MÁRMORE, NO-FROST

Informação Geral:
Laterais em creme
Portas efeito mármore
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Capacidade de congelação: 6 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 12 h
Consumo anual de energia: 429 KWh/ano
Classe climática: N, ST, T
Potência nominal: 207 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 394 litros
Funções do display: Função férias, Função congelação rápida, Função 
arrefecimento rápido, Função Eco, Função bloqueio dos comandos para 
proteger as crianças, Alarme perda de temperatura
Dispensador de água
Zona Life Plus para carne e peixe
Prateleira para garrafas
3 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 1 prateleira regulável
Interior da porta com 1 prateleira para garrafas

Congelador:
Capacidade útil do congelador: 104 litros
Zona de congelação rápida
1 prateleira
Ice Maker manual

característIca:

DISPLAY
LCD e

característIca:

DISPLAY
LCD e

1.299,00 € 1.299,00 €

Informação Geral:
Laterais em cinzento
Portas em inox
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Capacidade de congelação: 6 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 8 h
Consumo anual de energia: 424 KWh/ano
Classe climática: N, T
Potência nominal: 231 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 396 litros
Funções do display: Função férias, Função congelação rápida, Função Eco, 
Função bloqueio dos comandos para proteger as crianças
Zona Life Plus para carne e peixe
3 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 3 prateleiras reguláveis
Interior da porta com 1 prateleira para garrafas

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 119 litros
Zona de congelação rápida
1 prateleira
Ice Maker manual
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FD48PXNF3
FRIGORÍFICO 2 PORTAS, LIVRE INSTALAÇÃO, PORTAS EM INOX, NO-FROST

1.149,00 €

Informação Geral:
Laterais em cinzento
Portas em inox
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Capacidade de congelação: 5 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 8 h
Consumo anual de energia: 419 KWh/ano
Classe climática: N, T
Potência nominal: 212 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 362 litros
Zona Life Plus para carne e peixe
3 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 2 prateleiras reguláveis
Interior da porta com 1 prateleira para garrafas

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 107 litros
Zona de congelação rápida
1 prateleira
Ice Maker manual

característIca:
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FD481MN
FRIGORÍFICO 2 PORTAS, LIVRE INSTALAÇÃO, EFEITO MÁRMORE, NO-FROST

1.149,00 €

Informação Geral:
Laterais em creme
Portas efeito mármore
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Capacidade de congelação: 5 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 8 h
Consumo anual de energia: 419 KWh/ano
Classe climática: N, T
Potência nominal: 212 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 362 litros
Zona Life Plus para carne e peixe
3 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 2 prateleiras reguláveis
Interior da porta com 1 prateleira para garrafas

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 107 litros
Zona de congelação rápida
1 prateleira
Ice Maker manual

característIca:
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FD43PXNF3
FRIGORÍFICO 2 PORTAS, LIVRE INSTALAÇÃO, PORTAS EM INOX, NO-FROST

Informação Geral:
Laterais em inox
Portas em inox
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Capacidade de congelação: 5 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 7 h
Consumo anual de energia: 373 KWh/ano
Classe climática: N, T
Potência nominal: 231 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 324 litros
3 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 2 prateleiras reguláveis
Interior da porta com 1 prateleira para garrafas

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 99 litros
Zona de congelação rápida
1 prateleira
Ice Maker manual

característIca:

e 70cm

949,00 €
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FD43PMNF FD43PX
FRIGORÍFICO 2 PORTAS, LIVRE INSTALAÇÃO, EFEITO MÁRMORE, NO-FROST FRIGORÍFICO 2 PORTAS, LIVRE INSTALAÇÃO, CINZENTO, VENTILADO

Informação Geral:
Laterais em creme
Portas efeito mármore
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Capacidade de congelação: 5 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 7 h
Consumo anual de energia: 373 KWh/ano
Classe climática: N, T
Potência nominal: 180 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 324 litros
Zona Life Plus para carne e peixe
3 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 2 prateleiras reguláveis
Interior da porta com 1 prateleira para garrafa

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 99 litros
Zona de congelação rápida
1 prateleira
Ice Maker manual

Informação Geral:
Laterais em inox
Portas em inox
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Capacidade de congelação: 5 Kg/24h 
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 7 h 
Consumo anual de energia: 373 KWh/ano
Classe climática: N, T
Potência nominal: 180 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 324 litros
3 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 1 prateleira regulável
Interior da porta com 1 prateleira para garrafas

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 99 litros
1 prateleira

característIca:

70cm

característIca:

70cm

949,00 € 799,00 €
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FD32AP1 FD240APS1
FRIGORÍFICO 2 PORTAS, LIVRE INSTALAÇÃO, BRANCO FRIGORÍFICO 2 PORTAS, LIVRE INSTALAÇÃO, CINZENTO

Informação Geral:
Laterais em branco
Portas em branco
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Capacidade de congelação: 4 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 19 h
Consumo anual de energia: 265 KWh/ano
Classe climática: SN, ST

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 237 litros
3 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 2 prateleiras reguláveis
Interior da porta com 1 prateleira para garrafas

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 69 litros
1 prateleira

Informação Geral:
Laterais em cinzento
Portas em cinzento
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Capacidade de congelação: 2 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 12 h
Consumo anual de energia: 223 KWh/ano
Classe climática: N, ST

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 170 litros
3 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 2 prateleiras reguláveis

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 45 litros
1 prateleira

característIca: característIca:

519,00 € 369,00 €
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FD240AP1 FA120AP
FRIGORÍFICO 2 PORTAS, LIVRE INSTALAÇÃO, BRANCO FRIGORÍFICO LIVRE INSTALAÇÃO, BRANCO

Informação Geral:
Laterais em branco
Portas em branco
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Capacidade de congelação: 2 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 10 h
Consumo anual de energia: 169 KWh/ano
Classe climática: SN
Potência nominal: 80 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 101 litros
2 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 1 prateleira regulável

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 13 litros

característIca: característIca:

319,00 € 299,00 €

Informação Geral:
Laterais em branco
Portas em branco
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Capacidade de congelação: 2 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 12 h
Consumo anual de energia: 223 KWh/ano
Classe climática: N, ST

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 170 litros
3 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 2 prateleiras reguláveis

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 45 litros
1 prateleira
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CV270AP1 CV250AP1
CONGELADOR 1 PORTA, LIVRE INSTALAÇÃO, BRANCO CONGELADOR 1 PORTA, LIVRE INSTALAÇÃO, BRANCO

Informação Geral
Laterais em branco
Portas em branco
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Capacidade do congelador: 10 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 14 h
Consumo de energia anual: 255 kWh
Classe climática: SN, T

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 190 litros
Luz indicadora de em funcionamento
Comando de congelação rápida
2 prateleiras com tampa
4 gavetas
Prateleira para couverts de gelo

característIca: característIca:

699,00 € 619,00 €

Informação Geral
Laterais em branco
Portas em branco
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Capacidade do congelador: 22 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 22 h
Consumo de energia anual: 279 kWh
Classe climática: SN, T

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 222 litros
Luz indicadora de em funcionamento
Comando de congelação rápida
2 prateleiras com tampa
5 gavetas
Prateleira para couverts de gelo
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CV215AP1 CV102AP
CONGELADOR 1 PORTA, LIVRE INSTALAÇÃO, BRANCO CONGELADOR 1 PORTA, LIVRE INSTALAÇÃO, BRANCO

Informação Geral
Laterais em branco
Portas em branco
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Capacidade do congelador: 10 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 16 h
Consumo de energia anual: 181 kWh
Classe climática: SN, T

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 85 litros
1 prateleira com tampa
2 gavetas
Prateleira para couverts de gelo

característIca: característIca:

569,00 € 339,00 €

Informação Geral
Laterais em branco
Portas em branco
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Capacidade do congelador: 11 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 25 h
Consumo de energia anual: 249 kWh
Classe climática: SN

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 175 litros
Luz indicadora de em funcionamento
1 prateleira com tampa
4 gavetas
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CO402
ARCA CONGELADORA HORIZONTAL, 350 LITROS

característIca:

599,00 €

Informação Geral
Capacidade do congelador: 22 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 67 h
Consumo de energia anual: 234 kWh
Classe climática: SN, T
Potência nominal: 120 W

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 350 litros
Luz indicadora de em funcionamento
Iluminação no congelador
Comando de congelação rápida
4 cestos
Fechadura
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CO302
ARCA CONGELADORA HORIZONTAL, 284 LITROS

característIca:

519,00 €

Informação Geral:
Capacidade do congelador: 17 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 67 h
Classe climática: SN, T
Consumo de energia anual: 208 kWh
Potência nominal 110 W

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 284 litros
Luz indicadora de em funcionamento
Iluminação no congelador
Comando de congelação rápida
1 cesto
Fechadura
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CO232
ARCA CONGELADORA HORIZONTAL, 230 LITROS

característIca:

479,00 €

Informação Geral
Capacidade do congelador: 12 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 67 h
Consumo de energia anual: 169 kWh
Classe climática: SN, T
Potência nominal: 100 W

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 230 litros
Luz indicadora de em funcionamento
Iluminação no congelador
Comando de congelação rápida
1 cesto
Fechadura
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CO142 CF100AP
ARCA CONGELADORA HORIZONTAL, 129 LITROS ARCA CONGELADORA HORIZONTAL, 98 LITROS

Informação Geral
Capacidade do congelador: 6 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 18 h
Consumo de energia anual: 164 kWh
Classe climática: ST
Potência nominal: 75 W

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 98 litros
1 cesto
Luz indicadora de em funcionamento

característIca: característIca:

389,00 € 259,00 €

Informação Geral
Capacidade do congelador: 7 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 67 h
Consumo de energia anual: 132 kWh
Classe climática: SN, T
Potência nominal: 110 W

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 129 litros
Luz indicadora de em funcionamento
Iluminação no congelador
Comando de congelação rápida
1 cesto
Fechadura
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VI205PNF FR320P
CONGELADOR 1 PORTA DE ENCASTRE, NO-FROST, ALTURA 178 CM FRIGORÍFICO, DE ENCASTRE, VENTILADO, ALTURA 178 CM

Informação Geral:
Porta reversível com dobradiça à direita
Dobradiças deslizantes
Capacidade do congelador: 10 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 8 h
Classe climática: SN, T
Consumo de energia anual: 305 kWh
Potência nominal 90 W

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 190 litros
Comando de congelação rápida
2 prateleiras com tampa
5 gavetas

Informação Geral:
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Dobradiças deslizantes
Consumo anual de energia: 151 KWh/ano
Classe climática: N, ST, T
Potência nominal: 110 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 303 litros
Prateleira para garrafas
6 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 4 prateleiras reguláveis

característIca: característIca:

1.199,00 € 999,00 €
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CB30PFNF
FRIGORÍFICO COMBINADO, DE ENCASTRE, NO-FROST, ALTURA 178 CM

Informação Geral:
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Dobradiças fixas porta a porta
Capacidade de congelação: 10 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 12 h
Consumo anual de energia: 298 KWh/ano
Classe climática: N, ST, T
Potência nominal: 160 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 188 litros
Funções do display: Função congelação rápida, Alarme perda de 
temperatura
Zona Life Plus para carne e peixe
3 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 2 prateleiras reguláveis
Interior da porta com 1 prateleira para garrafas

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 60 litros
3 gavetas
Ice Maker manual

característIca:

1.599,00 €
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CR324PNF1
FRIGORÍFICO COMBINADO, DE ENCASTRE, NO-FROST, ALTURA 178 CM

Informação Geral:
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Dobradiças deslizantes
Capacidade de congelação: 6 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 16 h
Consumo anual de energia: 312 KWh/ano
Classe climática: SN, T
Potência nominal: 160 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 201 litros
4 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 2 prateleiras reguláveis
Interior da porta com 1 prateleira para garrafas

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 
63 litros
3 gavetas

característIca:

1.049,00 €CR325PNFZ
FRIGORÍFICO COMBINADO, DE ENCASTRE, NO-FROST, ALTURA 178 CM

Informação Geral:
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Dobradiças deslizantes
Capacidade de congelação: 9 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 16 h
Consumo anual de energia: 312 KWh/ano
Classe climática: SN, T
Potência nominal: 160 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 201 litros
Zona Life Plus para carne e peixe
3 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 2 prateleiras reguláveis
Interior da porta com 1 prateleira para garrafas

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 
63 litros
3 gavetas

característIca:

 

1.399,00 €
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CR325APZD CR3362P1
FRIGORÍFICO COMBINADO, DE ENCASTRE, VENTILADO, ALTURA 178 CM FRIGORÍFICO COMBINADO, DE ENCASTRE, VENTILADO, ALTURA 178 CM

Informação Geral:
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Dobradiças deslizantes
Capacidade de congelação: 9 Kgs/24h
Consumo anual de energia: 281 KWh/ano
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 15 h
Classe climática: SN-ST
Potência nominal: 110 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 221 litros
Zona Life Plus para carne e peixe
2 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 2 prateleiras reguláveis
Interior da porta com 1 prateleira para garrafas

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 
61 litros
3 gavetas

Informação Geral:
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Dobradiças deslizantes
Capacidade de congelação: 3 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 15 h
Consumo anual de energia: 230 KWh/ano
Classe climática: SN, N, ST, T
Potência nominal: 140 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 201 litros
4 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 2 prateleiras reguláveis
Interior da porta com 1 prateleira para garrafas

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 
72 litros
3 gavetas

característIca: característIca:

1.099,00 € 1.199,00 €
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CR325P1 CR330AP
FRIGORÍFICO COMBINADO, DE ENCASTRE, VENTILADO, ALTURA 178 CM FRIGORÍFICO COMBINADO , DE ENCASTRE, ALTURA 188 CM

Informação Geral:
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Dobradiças deslizantes
Capacidade de congelação: 3 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 15 h
Consumo anual de energia: 292 KWh/ano
Classe climática: SN, N, ST
Potência nominal: 300 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 199 litros
4 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 2 prateleiras reguláveis
Interior da porta com 1 prateleira para garrafas

conGelador:
Capacidade útil do congelador:  
72 litros
3 gavetas

Informação Geral:
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Dobradiças deslizantes
Capacidade de congelação: 8 Kgs/24h
Consumo anual de energia: 321 kW/h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 15 h
Classe climática: ST
Potência nominal: 135 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 226 litros
4 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 2 prateleiras reguláveis
Interior da porta com 1 prateleira para garrafas
 
conGelador:
Capacidade útil do congelador: 
67 litros
3 gavetas

característIca: característIca:

979,00 € 1.199,00 €
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FR310P FR2392P1
FRIGORÍFICO, DE ENCASTRE, VENTILADO, ALTURA 178 CM FRIGORÍFICO 2 PORTAS, DE ENCASTRE, ALTURA 144 CM

Informação Geral:
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Dobradiças deslizantes
Capacidade de congelação: 3 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 14 h
Consumo anual de energia: 296 KWh/ano
Classe climática: ST, T
Potência nominal: 80 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 264 litros
4 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 3 prateleiras reguláveis
Interior da porta com 1 prateleira para garrafas

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 32 litros

característIca: característIca:

1.099,00 € 859,00 €

Informação Geral:
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Dobradiças deslizantes
Capacidade de congelação: 2 Kgs/24h
Consumo anual de energia: 190 kW/h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 15 h
Classe climática: SN-ST
Potência nominal: 110 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 178 litros
3 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 1 prateleira regulável
Interior da porta com 1 prateleira para garrafas

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 
42 litros
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FR2052P1 FL167AP
FRIGORÍFICO 1 PORTA, DE COLUNA, ALTURA 122 CM FRIGORÍFICO 1 PORTA, DE COLUNA, ALTURA 88 CM

Informação Geral:
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Dobradiças deslizantes
Capacidade de congelação: 2 Kgs/24h
Consumo anual de energia: 157 kW/h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 12 h
Classe climática: SN-ST
Potência nominal: 80 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 184 litros
3 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 3 prateleiras reguláveis
Interior da porta com 1 prateleira para garrafas

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 17 litros

Informação Geral:
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Dobradiças deslizantes
Capacidade de congelação: 2 Kgs/24h
Consumo anual de energia: 120 kW/h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 12 h
Classe climática: ST
Potência nominal: 80 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 145 litros
2 prateleiras reguláveis em vidro
Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Interior da porta com 4 prateleiras reguláveis
Interior da porta com 1 prateleira para garrafas

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 17 litros

característIca: característIca:

819,00 € 549,00 €
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FR132AP FR148AP
FRIGORÍFICO DE ENCASTRE, SOB BANCADA, ALTURA 82 CM FRIGORÍFICO DE ENCASTRE, SOB BANCADA, ALTURA 82 CM

Informação Geral:
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Dobradiças fixas porta a porta 
Capacidade de congelação: 18 litros kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 12 h
Consumo anual de energia: 129 litros KWh/ano
Potência nominal: 100 W W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 111 litros
2 prateleiras reguláveis em vidro
Interior da porta com 1 prateleira
Interior da porta com 1 prateleira para garrafas

Congelador:
Capacidade útil do congelador: 18  litros

Informação Geral:
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Dobradiças fixas porta a porta
Consumo anual de energia: 116 KWh/ano
Potência nominal: 100 W

frIGorífIco:
Capacidade útil do frigorífico: 146 litros
2 prateleiras reguláveis em vidro
Interior da porta com 1 prateleira
Interior da porta com 1 prateleira para garrafas

característIca: característIca:

699,00 € 699,00 €
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VI144P1 VR115P
CONGELADOR 1 PORTA, DE COLUNA, ALTURA 88 CM CONGELADOR DE ENCASTRE, SOB BANCADA, ALTURA 82 CM

Informação Geral
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Dobradiças deslizantes
Capacidade do congelador:13 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 15 h
Consumo de energia anual: 196 kWh
Classe climática: SN, N, ST
Potência nominal: 80 W

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 86 litros
Comando de congelação rápida
4 gavetas

Informação Geral
Portas reversíveis com dobradiças à direita
Dobradiças fixas porta a porta
Capacidade do congelador:10 kg/24h
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 28 h
Consumo de energia anual: 186 kWh
Classe climática: ST
Potência nominal: 110 W

conGelador:
Capacidade útil do congelador: 94 litros
1 prateleira com tampa
2 gavetas

característIca: característIca:

699,00 € 759,00 €
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MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA SMEG, DESIGN, INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA

Desenhadas para produzir os melhores resultados na lavagem com o mínimo de energia e água, a 
gama de máquinas de louça Smeg disponibiliza uma grande variedade de soluções de instalação e 
diferentes estilos estéticos para uma fácil coordenação com outros eletrodomésticos Smeg.
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As máquinas de lavar louça são eletrodomésticos essenciais nas cozinhas. Fazem parte de um ambiente que é cada vez mais vivido. Daí a 
Smeg ter uma gama extensa quer esteticamente quer ao nível de soluções de coordenação com o mobiliário.

Livre Instalação
Modelos com 60 cm ou 45 
cm de largura para responder 
ao espaço disponível. Pode 
escolher entre modelos 
totalmente em aço inox, com a 
porta em inox antidedadas ou 
totalmente brancos.

Para encastre
Máquinas de encastre com 
60 cm ou 45 cm de largura. 
A Smeg propõe modelos com 
porta totalmente em aço inox, 
com painel de comandos em 
inox ou porta oculta.

As máquinas horizontais permitem 
versatilidade na instalação, pois 
podem ser utilizadas em móveis 
suspensos, com pés à vista ou de 
coluna. A porta da máquina e a 
zona inferior para acesso ao motor 
são cobertos por painéis que podem 
assumir as dimensões dos gavetões 
e gavetas dos móveis de cozinha. Se 
esta é a solução ideal, escolha as 
duas propostas Smeg, a STO905-1 
ou a STC75.

Para todos os utilizadores em que a boa gestão do tempo é 
imperativo, a Smeg tem a solução. Aplicou a tecnologia do 
Departamento Profissional para Restauração, a dois modelos de 
uso doméstico. Os modelos LP364X e ST364 têm 4 programas 
profissionais ultrarrápidos: Copos Pro 19 min., Ultrarrápido Pro 16 
min., Universal Pro 23 min. e Intensivo Pro 41 min..

A tendência minimalista conduziu 
à criação de móveis de cozinha 
com portas e gavetas com abertura 
automática, sem puxadores. 
A máquina de lavar a louça 
ST324ATL é a resposta da Smeg. 
Está equipada com o sistema de 
abertura automática que dispensam 
a utilização de puxadores. Basta 
pressionar a porta durante três 
segundos e a porta abre.

MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA SMEG, DESIGN, INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA

EXTENSÃO DA GAMA

MÁQUINAS HORIZONTAIS

PROGRAMAS PROFISSIONAIS ULTRARRÁPIDOS

MÁQUINA ST324ATL COM SISTEMA DE ABERTURA AUTOMÁTICA
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MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA, TECNOLOGIA DE EXCELÊNCIA

Máxima eficiência
A gama de máquina de lavar louça Smeg reduz o consumo de energia até 30% nos modelos 13 talheres e até 20% nos de 14 talheres, 
relativamente à Classe A. Motores de alto desempenho, o sistema hidráulico Smeg e o dispositivo de abertura da porta no final do 
ciclo - ativados pela opção Enersave - permitem salvar 60 kWh/ ano, ou seja, a energia média consumida em 2 meses sem o uso 
daquela tecnologia.

Sistema Orbital
O sistema Orbital consiste num 
braço de pulverização com 
dois aspersores.

Os dois aspersores fazem rotações 
sobrepostas e contínuas contribuindo 
para que a água atinja uniformemente 
todo o espaço interior obtendo-se, assim, 
os melhores resultados na lavagem. Os 

aspersores têm pulverizadores cujas formas foram desenvolvidas 
para aumentar a potência e melhorar a direção dos jatos.

Swing Wash
Presente nas máquinas de 
louça de 45 cm de largura, 
o sistema Swing Wash, 

patenteado pela Smeg, é composto 
por um braço aspersor fixo ao braço 
inferior que se move para a frente e para 
trás. Esta solução fornece uma ótima 
distribuição de água em todos os pratos, 

proporcionando excelentes resultados de limpeza com baixos 
consumos de água e energia.

Enersave
Algumas máquinas de louça Smeg têm opção Enersave. No final do ciclo de secagem, o dispositivo especial Enersave 
destranca a porta automaticamente e induz com que esta se abra lentamente e gradualmente por alguns centímetros. Este 
processo irá assegurar uma secagem perfeita com maior controlo da temperatura.

Máquinas Ecológicas
Os utilizadores que têm fontes de energia alternativas, 
como painéis solares, podem obter mais benefícios. As 
máquinas Smeg podem ser fornecidas com água quente 
até 60ºC. Se fornecida com água quente a 60ºC, a 
máquina pode economizar até 35% relativamente à classe A 
e reduzir os tempos de lavagem até 20%.

Apenas 6,5 litros de água
A cuba foi redesenhada para evitar qualquer dispersão dos 
consumos de energia e água. O novo formato dos aspersores, 
a redução do circuito de água e o ajuste automático da 

dureza da água contribuíram para aumentar a eficiência e eficácia na 
lavagem. Hoje, os modelos Smeg topo de gama fazem um programa 
ecológico com apenas 6,5 litros de água.

EXCELENTES PRESTAÇÕES E RESPEITO PELO AMBIENTE

SISTEMAS DE LAVAGEM EXCLUSIVOS

OS MENORES CONSUMOS DE ENERGIA

As máquinas de lavar louça Smeg permitem economias de energia significativas atribuíveis às classes 
A+, A++ e A+++, para reduzir o consumo de energia mantendo a máxima eficiência, e para garantir 
o respeito pelo meio ambiente.

As máquinas de lavar louça com classificação energética A+++, A++ e A+ representam uma poupança energética de 30%, 20% 
e 10% respetivamente, comparado aos modelos com classe A.

Kg4
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A gama de máquinas de lavar a louça Smeg foi concebida para um melhor desempenho quanto à eficiência 
energética e ao consumo de água. Silenciosas e de grandes performances, as máquinas de lavar louça Smeg 
são um paradigma de excelência no mundo dos eletrodomésticos.

Sistema AquaStop
A segurança é sempre objetivo primário da Smeg. 
Dependendo do modelo, a máquina vem equipada com 
dispositivo Aquastop Parcial ou Aquastop Total, para evitar 

danos acidentais causados por vazamentos de água.

Baixo ruído
Excelente isolamento e o uso de tecnologia de ponta 
permitiram desenvolver máquinas de lavar louça que 
asseguram níveis de ruído mínimos como 39 d(BA).

Para aqueles que querem economizar tempo, sem sacrificar o desempenho, a Smeg oferece vários programas e opções que lhe permitem 
obter grandes resultados em menos tempo.

Com programas e opções que se adaptam a diferentes necessidades, as máquinas de lavar louça Smeg dão a certeza de resultados 
perfeitos tanto nas lavagens intensas como nas delicadas.

OTIMIZAR O TEMPO

CUIDADO COM A LOUÇA

CONFORTO ABSOLUTO

QuickTime
Graças à opção QuickTime os tempos de lavagem são reduzidos até 55%. Em conjunto com o programa Super, esta opção permite 
lavar uma carga de louça muito suja em menos de uma hora.

FlexiTabs
A opção FlexiTabs é ideal para pastilhas de detergente multiuso. A opção FlexiTabs permite otimizar a lavagem, explorando as 
propriedades das pastilhas combinadas.

Início Diferido
A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa conforme as necessidades. Pode-se programar para que a 
lavagem seja realizada à noite, com taxas reduzidas ou para que termine à hora prevista para o regresso a casa. De acordo com 

alguns modelos, o início do programa pode ser adiado até 24 horas. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a 
eliminação dos resíduos mais difíceis.

Hyclean
A opção HyClean pode ser utilizada em conjunto com quase todos os ciclos de lavagem acima de 50°C. A opção HyClean realiza 
um enxaguamento final a 70ºC, eliminando praticamente todas as bactérias. A opção HyClean é ideal para lavar biberões, tábuas 

de cortar, colheres de pau e qualquer outra louça ou utensílio de cozinha que exija uma limpeza mais profunda.

Rápido 27 minutos
Lavagem rápida em apenas 27 minutos. Programa desenvolvido especificamente para louça pouco suja e quando se pretende 
proceder à lavagem imediatamente após o uso.

Vidros
O programa Vidros é concebido para as louças muito delicadas. É um programa ligeiro mas eficaz que atua a 45° C, fazendo com 
que os vidros fiquem perfeitamente limpo.

Forte Rápido
Além dos programas de lavagem normal, alguns modelos de máquina de lavar louça oferecem o programa inovador Forte Rápido. Em 
apenas 50 minutos, retira a sujidade mais difícil com finalização à temperatura de 65ºC.

AUTO 60°-70°
Um ciclo automático que graças à utilização do sensor Aquatest ajusta a quantidade e a temperatura da água e tempo de 
lavagem de acordo com a sujidade e quantidade de louça. Permite obter melhores resultados de lavagem, assim como a 

poupança de água, energia e tempo.
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TODAS AS SOLUÇÕES DE LAVAGEM

CESTO ESPECIAL FLEXIDUO

A Smeg inovou o terceiro cesto para criar uma solução totalmente nova - o FlexiDuo Smeg - que lhe permite organizar 
talheres ou copos pequenos, conchas, ou utensílios volumosos como quiser. O cesto FlexiDuo é composto por dois 
módulos separados e móveis, que podem ser ajustados individualmente de acordo com os pratos colocados no cesto 

inferior, ou mesmo retirados completamente, dependendo das suas necessidades de carga.

Corrediças EasyGlide
O sistema EasyGlide melhora o deslizamento do 
cesto superior aquando da extração com grandes 

cargas.

O cesto inferior das máquinas de 3 cestos permite o encaixe 
dos flûtes, copos de vinho e de cerveja e tem um suporte 
especial que permite a inclinação destes, com toda a 
segurança e estabilidade. Também é possível baixar os 
suportes dos pratos sempre que for necessário espaço livre 
para tachos e panelas.

CESTO INFERIOR

Zona Flexível 1/2 carga
Quase todas as máquinas de lavar 
louça Smeg apresentam a opção 
FlexiZone meia carga. O sistema 

FlexiZone permite lavar cargas menores, 
economizando tempo, energia e água. Também 
não há restrições sobre em que zona do cesto 
e em que cesto se coloca, proporcionando 
flexibilidade na carga.

Antigotas
O cesto inferior de algumas máquinas de lavar 
louça Smeg está equipado com Pastilhas 
Antigotas, que melhoram ainda mais os 
resultados da secagem. Devido à sua forma 
particular, a faixa de pastilhas antigotas reduz 
o contacto entre a louça e o cesto, evitando 
assim a acumulação de partículas de água.

SOLUÇÕES FUNCIONAIS
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Resultado de uma conceção cuidadosa dos espaços interiores, as máquinas de louça Smeg permitem otimizar a 
carga através do ajuste da altura dos cestos e da inclinação dos suportes para pratos e copos.

A Smeg oferece solução para aqueles que querem instalar a máquina de lavar louça, mas o espaço é limitado.

Com uma capacidade para 10 talheres, a 
qualidade dos resultados de lavagem mantém-se 
inalterada em comparação com os modelos 
padrão. Os modelos de 45 centímetros permitem 
fazer a lavagem diária com carga cheia, e 
sem perder tempo. Ideal para famílias pouco 
numerosas.

Devido à sua estrutura articulada, as inserções superiores dos cestos 
para talheres podem servir como separadores de compartimento interior 
ou, alternativamente, serem deslocados para o exterior para aumentar a 
capacidade. O cesto para talheres também pode ser dividido em duas partes 
para uma posição mais flexível.

MÁQUINAS COM DOIS CESTOS: MÁXIMA PERFORMANCE

LAVAR LOUÇA EM 45 CM

A Smeg propõe as máquinas de louça com dois cestos para 13 talheres, projetadas para otimizar o espaço disponível e obter o máximo 
desempenho.

Também nos modelos de 2 cestos, o cesto superior é regulável em três níveis 
de altura. Permite a flexibilidade de carga máxima e também pode incluir 
copos de vinho ou flûtes altos. Também nos modelos de topo de gama o 
cesto é equipado com o sistema EasyGlide para melhorar o deslizamento 
daqueles aquando da extração com grandes cargas.

O cesto inferior, consoante as configurações, permite modular os diferentes 
meios para carregar de maneira fácil cargas mistas de pratos e panelas de 

até 30 cm de diâmetro.
O cesto para talheres, também com design Smeg, pode ser colocado em qualquer zona do cesto inferior, 
dependendo das exigências de carga.

Porta Equilibrada
Todas as máquinas de lavar louça Smeg 
estão equipadas com portas balançantes 
para garantir que a porta se mantém 
segura independentemente do ângulo 
de abertura. As máquinas de encastre 
podem suportar um painel que pese até 
9,5 kg montado à porta exterior sem 
qualquer ajuste adicional necessário.

Pé traseiro ajustável
A Smeg equipa as 
máquinas de lavar 
a louça de encastre 
com um botão na 
frente que permite 

nivelar a altura dos pés traseiros. Assim, pode nivelar 
a máquina depois de instalada, evitando que esteja 
constantemente a retirar a máquina para fazer acertos 
na altura dos pés.

TECNOLOGIA PRÁTICA
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LP364X LSA13X2
MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA LIVRE, AÇO INOX, 14 TALHERES, 60 CM

OPÇÕES USO PROFISSIONAL

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA LIVRE, AÇO INOX, 13 TALHERES, 60 CM, 

SÉRIE OPERA

CaraCterístiCa:

14
½

ACQUASTOP 45 10,5

CaraCterístiCa:

Kg4 13
½

ACQUASTOP 43 8,5

Programas:

45° Eco
Auto
60°

70°C

Programas:

45° Eco
Auto

60°-70°

70°

27min

38° Eco 65°

1.999,00 € 1.099,00 €

CaraCterístiCa:
5+4 programas rápidos
Temperaturas de lavagem: 45º, 50º, 65º, 72º C
Programa EcoPro 60ºC em 19 min.

oPções:
Opção início diferido até 24 horas, 
com pré-lavagem automática
Opção FlexiZone para 1/2 carga
Opção FlexiTabs para uso de pastilhas
Programas ultrarrápidos de uso profissional

equiPamento:
Terceiro cesto FlexiDuo para talheres
Cesto superior ajustável em altura 
3 níveis
Cesto superior com grelha central 
rebatível e suportes de copos
Cesto inferior com grelhas totalmente 
rebatíveis e suporte de copos
Admissão de água fria ou quente (máx. 
60º) para poupar até 35% de energia

Consumos no Programa normativo:
Consumo de água 10,5 Lts/ciclo
Consumo de energia 0,92 kWh/ciclo
Duração do programa normativo: 
175 min.

CaraCterístiCa:
5+4 programas rápidos
Temperaturas de lavagem: 38º, 45º, 50º, 65º, 70º C

oPções:
Opção início diferido até 24 horas, com pré-lavagem automática
Opção FlexiZone para 1/2 carga
Opção FlexiTabs para uso de pastilhas

equiPamento:
Cesto superior ajustável em altura 3 níveis
Cesto superior com grelhas fixas
Cesto inferior com duas grelhas rebatíveis
Admissão de água fria ou quente 
(máx. 60º) para poupar até 35% 
de energia

Consumos no Programa normativo:
Consumo de água 8,5 Lts/ciclo
Consumo de energia 0,81 kWh/ciclo
Duração do programa normativo: 
150 min.
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LSA6544X3 LSA6439X2
MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA LIVRE, CINZA COM PORTA INOX, 13 TALHERES, 60 CM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA LIVRE, CINZA COM PORTA INOX, 13 TALHERES, 60 CM

CaraCterístiCa:

Kg4 13
½

ACQUASTOP

70°C

44

9

CaraCterístiCa:

Kg4 13
½

ACQUASTOP

70°C
8,5

Programas:

45° Eco
Auto

40°-50°

70°

Auto
45°-65° 27min

38° Eco

65°

Programas:

45° Eco
Auto

40°-50°
Auto

60°-70°

70°

27min

38° Eco

65°

939,00 € 939,00 €

CaraCterístiCa:
7+6 programas rápidos
Temperaturas de lavagem: 38º, 45º, 50º, 65º, 70º C

oPções:
Opção início diferido até 24 horas, com pré-lavagem automática
Opção FlexiZone para 1/2 carga
Opção FlexiTabs para uso de pastilhas
Opção Hyclean de higienização

equiPamento:
Terceiro cesto FlexiDuo para talheres
Cesto superior ajustável em altura 3 níveis
Cesto superior com grelhas fixas
Cesto inferior com duas grelhas rebatíveis
Admissão de água fria ou quente 
(máx. 60º) para poupar até 
35% de energia

Consumos no Programa normativo:
Consumo de água 9 Lts/ciclo
Consumo de energia 0,81 kWh/ciclo
Duração do programa normativo: 
175 min.

CaraCterístiCa:
7+6 programas rápidos
Temperaturas de lavagem: 38º, 45º, 50º, 65º, 70º C

oPções:
Opção início diferido até 24 horas, com pré-lavagem automática
Opção FlexiZone para 1/2 carga
Opção FlexiTabs para uso de pastilhas
Opção Hyclean de higienização

equiPamento:
Cesto superior ajustável em altura 3 níveis
Cesto superior com grelhas fixas
Cesto inferior com duas grelhas rebatíveis
Admissão de água fria ou quente (máx. 60º) 
para poupar até 35% de energia

Consumos no Programa normativo:
Consumo de água 8,5 Lts/ciclo
Consumo de energia 0,81 kWh/ciclo
Duração do programa normativo: 
150 min.
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LSA6445X2 LSA6448G2
MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA LIVRE, CINZA COM PORTA INOX, 13 TALHERES, 60 CM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA LIVRE, CINZENTA, 12 TALHERES, 60 CM

CaraCterístiCa:

13
½

ACQUASTOP

70°C

45 9,5

CaraCterístiCa:

12
ACQUASTOP 48 12

Programas:

45° Eco 65° 70°

27min

38°

Programas:

Eco 65° 70°

27min

38°

779,00 € 739,00 €

CaraCterístiCa:
7 programas
Temperaturas de lavagem: 38º, 45º, 50º, 65º, 70º C

oPções:
Opção início diferido até 24 horas, com pré-lavagem automática
Opção FlexiZone para 1/2 carga
Opção FlexiTabs para uso de pastilhas
Opção Hyclean de higienização

equiPamento:
Cesto superior ajustável em altura 3 níveis
Cesto superior com grelhas fixas
Cesto inferior com duas grelhas rebatíveis
Admissão de água fria ou quente (máx. 60º) 
para poupar até 35% de energia

Consumos no Programa normativo:
Consumo de água 9,5 Lts/ciclo
Consumo de energia 1,03 kWh/ciclo
Duração do programa normativo: 
165 min.

CaraCterístiCa:
5 programas
Temperaturas de lavagem: 38º, 50º, 65º, 70º C

oPções:
Opção início diferido 3-6-9-12 horas, com pré-lavagem automática
Opção FlexiTabs para uso de pastilhas

equiPamento:
Cesto superior ajustável em altura 2 níveis, por extração
Cesto superior com grelhas fixas
Cesto inferior com uma grelha rebatível
Admissão de água fria ou quente (máx. 60º) para poupar até 35% de 
energia

Consumos no Programa normativo:
Consumo de água 12 Lts/ciclo
Consumo de energia 1,01 kWh/ciclo
Duração do programa normativo: 
180 min.
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LSA6448B2 LSA4513B
MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA LIVRE, BRANCA, 12 TALHERES, 60 CM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA LIVRE, BRANCA, 10 TALHERES, 45 CM

CaraCterístiCa:

12
ACQUASTOP 48 12

CaraCterístiCa:

10
ACQUASTOP 45 9,5

Programas:

Eco 65° 70°

27min

38°

Programas:

45° Eco 65° 65°

1 2

70°

27min

38° 65°

699,00 € 749,00 €

CaraCterístiCa:
5 programas
Temperaturas de lavagem: 38º, 50º, 65º, 70º C

oPções:
Opção início diferido 3-6-9-12 horas, com pré-lavagem automática
Opção FlexiTabs para uso de pastilhas

equiPamento:
Cesto superior ajustável em altura 2 níveis, por extração
Cesto superior com grelhas fixas
Cesto inferior com uma grelha rebatível
Admissão de água fria ou quente (máx. 60º) para poupar até 35% de 
energia

Consumos no Programa normativo:
Consumo de água 12 Lts/ciclo
Consumo de energia 1,01 kWh/ciclo
Duração do programa normativo: 
180 min.

CaraCterístiCa:
9 programas
Temperaturas de lavagem: 38º, 45º, 50º, 65º, 70º C

oPções:
Opção início diferido 3-6-9 horas, com pré-lavagem automática
Opção FlexiTabs para uso de pastilhas

Equipamento:
Cesto superior ajustável em altura 3 níveis
Cesto superior com grelhas fixas
Cesto inferior com grelhas fixas
Admissão de água fria ou quente (máx. 60º) para poupar até 35% de 
energia

Consumos no Programa normativo:
Consumo de água 9,5 Lts/ciclo
Consumo de energia 0,83 kWh/ciclo
Duração do programa normativo: 175 min.
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STA13XL2 PLA6442X2
MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE TOTAL, 13 TALHERES, 60 CM, 

SÉRIE CLASSICA, AÇO INOX

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE COM PAINEL À VISTA EM AÇO INOX, 

13 TALHERES, 60 CM

CaraCterístiCa:

Kg4 13
½ ACTIVE

LIGHT
ACQUASTOP 43 8,5

CaraCterístiCa:

Kg4 13
½

ACQUASTOP 8,5

Programas:

45° Eco
Auto

60°-70°

70°

27min

38° Eco 65°

Programas:

45° Eco 65° 70°

27min

38°
70°C Eco 65°

1.159,00 € 1.079,00 €

CaraCterístiCa:
5+4 programas rápidos
Temperaturas de lavagem: 38º, 45º, 50º, 65º, 70º C

oPções:
Opção início diferido até 24 horas, com pré-lavagem automática
Opção FlexiZone para 1/2 carga
Opção FlexiTabs para uso de pastilhas

equiPamento:
Cesto superior ajustável em altura 3 níveis
Cesto superior com grelhas fixas
Cesto inferior com duas grelhas rebatíveis
Admissão de água fria ou quente 
(máx. 60º) para poupar 
até 35% de energia

Consumos no       
Programa normativo:
Consumo de água 
8,5 Lts/ciclo
Consumo de energia 
0,81 kWh/ciclo
Duração do programa 
normativo: 150 min.

CaraCterístiCa:
5+5 programas rápidos
Temperaturas de lavagem: 38º, 45º, 50º, 65º, 70º C

oPções:
Opção início diferido até 24 horas, com pré-lavagem automática
Opção FlexiZone para 1/2 carga
Opção FlexiTabs para uso de pastilhas

equiPamento:
Cesto superior ajustável em altura 3 níveis
Cesto superior com grelhas fixas
Cesto inferior com duas grelhas rebatíveis
Admissão de água fria ou quente 
(máx. 60º) para poupar 
até 35% de energia

Consumos no  
Programa  
normativo:
Consumo de água 
8,5 Lts/ciclo
Consumo de 
energia 
0,81 kWh/ciclo
Duração do programa 
normativo: 150 min.
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PLA6448X2 PLA4513X
MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE COM PAINEL À VISTA EM AÇO INOX, 

12 TALHERES, 60 CM

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE COM PAINEL À VISTA EM AÇO INOX, 

10 TALHERES, 45 CM

CaraCterístiCa:

12
ACQUASTOP 48 12

CaraCterístiCa:

10
ACQUASTOP 45 9,5

Programas:

Eco 65° 70°

27min

38°

Programas:

45° Eco 65° 65°

1 2

70°

27min

38°
70°C

829,00 € 1.049,00 €

CaraCterístiCa:
5 programas
Temperaturas de lavagem: 38º, 50º, 65º, 70º C

oPções:
Opção início diferido 3-6-9 horas, com pré-lavagem automática
Opção FlexiTabs para uso de pastilhas

equiPamento:
Cesto superior ajustável em altura 2 níveis, por extração
Cesto superior com grelhas fixas
Cesto inferior com uma grelha rebatível
Admissão de água fria ou quente (máx. 60º) para poupar até 35% de 
energia

Consumos no Programa  
normativo:
Consumo de água  
12 Lts/ciclo
Consumo de energia  
1,01 kWh/ciclo
Duração do programa  
normativo: 180 min.

CaraCterístiCa:
9 programas
Temperaturas de lavagem: 38º, 45º, 50º, 65º, 70º C

oPções:
Opção início diferido 3-6-9 horas, com pré-lavagem automática
Opção FlexiTabs para uso de pastilhas

equiPamento:
Cesto superior ajustável em altura 3 níveis
Cesto superior com grelhas fixas
Cesto inferior com grelhas fixas
Admissão de água fria ou quente (máx. 60º) para poupar até 35% de 
energia

Consumos no Programa  
normativo:
Consumo de água  
9,5 Lts/ciclo
Consumo de energia  
0,83 kWh/ciclo
Duração do programa 
normativo:  
175 min.
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STO905-1 STC75
MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA HORIZONTAL DE ENCASTRE TOTAL, , 12 TALHERES, 

90 CM

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE TOTAL, 7 TALHERES, 60 CM

CaraCterístiCa:

12
ACQUASTOP 43 13

CaraCterístiCa:

7
ACQUASTOP 43 10

Programas:

45° Eco 70°

Auto
45°-65° 27min

38° Eco 65°

Programas:

45° Eco 65°

Auto
40°-50°

Auto
60°-70°

70°

Auto
40°-60° 27min

38° 65°

1.499,00 € 1.199,00 €

CaraCterístiCa:
6+4 programas rápidos
Temperaturas de lavagem: 38º, 45º, 55º, 65º, 70º C

oPções:
Opção início diferido até 9 horas, com pré-lavagem automática
Opção FlexiTabs para uso de pastilhas
Opção zona de lavagem intensiva

equiPamento:
Cesto com uma grelha rebatível
Admissão de água fria ou quente (máx. 60º) para poupar até 35% de 
energia

Consumos no Programa normativo:
Consumo de água 13 Lts/ciclo
Consumo de energia 1,01 kWh/ciclo
Duração do programa normativo: 
190 min.

CaraCterístiCa:
10 programas
Temperaturas de lavagem: 38º, 45º, 55º, 65º, 70º C

oPções:
Opção início diferido até 9 horas, com pré-lavagem automática
Opção FlexiTabs para uso de pastilhas

equiPamento:
Cesto com uma grelha rebatível
Admissão de água fria ou quente (máx. 60º) para poupar até 35% de 
energia

Consumos no Programa normativo:
Consumo de água 10 Lts/ciclo
Consumo de energia 0,73 kWh/ciclo
Duração do programa normativo: 
150 min.
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STP364 ST733TL
MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE TOTAL, 14 TALHERES, 60 CM

OPÇÕES USO PROFISSIONAL

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE TOTAL, 13 TALHERES, 60 CM

CaraCterístiCa:

14
½

ACQUASTOP 45 10,5

CaraCterístiCa:

Kg4 13
½ ACTIVE

LIGHT
ACQUASTOP 44

9

Programas:

45° Eco
Auto
60°

70°C

Programas:

Eco 70°

Auto
45°-65° 27min

38° Eco 65°

2.199,00 € 1.399,00 €

CaraCterístiCa:
5+4 programas rápidos
Temperaturas de lavagem: 38º, 45º, 55º, 65º, 70º C
Programa EcoPro 60ºC em 19 min.

oPções:
Opção início diferido até 24 horas, com pré-lavagem automática
Opção FlexiZone para 1/2 carga
Opção FlexiTabs para uso de pastilhas
Programas ultrarrápidos de uso profissional

equiPamento:
Terceiro cesto FlexiDuo para talheres
Cesto superior ajustável em altura 3 níveis
Cesto superior com grelha central rebatível e suportes de copos
Cesto inferior com grelhas 
totalmente rebatíveis e 
suporte de copos
Admissão de água fria 
ou quente 
(máx. 60º) para poupar 
até 35% de energia

Consumos no  
Programa normativo:
Consumo de água 10,5 Lts/ciclo
Consumo de energia 0,92 kWh/ciclo
Duração do programa normativo: 175 min.

CaraCterístiCa:
6+4 programas rápidos
Temperaturas de lavagem: 38º, 45º, 50º, 65º, 70º C

oPções:
Opção início diferido até 24 horas, com pré-lavagem automática
Opção FlexiZone para 1/2 carga
Opção FlexiTabs 

para uso de pastilhasequiPamento:
Terceiro cesto FlexiDuo para talheres
Cesto superior ajustável em altura 3 níveis
Cesto superior com grelhas fixas
Cesto inferior com duas grelhas rebatíveis
Admissão de água fria ou quente 
(máx. 60º) para poupar até 
35% de energia

Consumos no  
Programa normativo:
Consumo de água 
9 Lts/ciclo
Consumo de energia 
0,81 kWh/ciclo
Duração do programa 
normativo: 175 min.
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STA6544L3
MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE TOTAL, 13 TALHERES, 60 CM

CaraCterístiCa:

Kg4 13
½ ACTIVE

LIGHT
ACQUASTOP 44 9

Programas:

45° Eco 65° 70°

27min

38° Eco 65°

1.129,00 €

CaraCterístiCa:
5+5 programas rápidos
Temperaturas de lavagem: 38º, 45º, 50º, 65º, 70º C

oPções:
Opção início diferido até 24 horas, com pré-lavagem automática
Opção FlexiZone para 1/2 carga
Opção FlexiTabs para uso de pastilhas

equiPamento:
Terceiro cesto FlexiDuo para talheres
Cesto superior ajustável em altura 3 níveis
Cesto superior com grelhas fixas
Cesto inferior com duas grelhas rebatíveis
Admissão de água fria ou quente (máx. 60º) para poupar até 35% de 
energia

Consumos no Programa normativo:
Consumo de água 9 Lts/ciclo
Consumo de energia 0,81 kWh/ciclo
Duração do programa normativo: 175 min.

ST531
MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE TOTAL, 13 TALHERES, 60 CM

CaraCterístiCa:

13
ACQUASTOP 47 9,8

Programas:

45° Eco
65°

1 2

70°

929,00 €

CaraCterístiCa:
5 programas
Temperaturas de lavagem: 45º, 50º, 65º, 70º C

oPções:
Opção início diferido 3-6-9 horas, com pré-lavagem automática

equiPamento:
Terceiro cesto FlexiDuo para talheres
Cesto superior ajustável em altura 3 níveis
Cesto superior com grelhas fixas
Cesto inferior com duas grelhas rebatíveis
Admissão de água fria ou quente (máx. 60º) para poupar até 35% de 
energia

Consumos no Programa normativo:
Consumo de água 
9,8 Lts/ciclo
Consumo de energia 
1,03 kWh/ciclo
Duração do 
programa normativo: 
165 min.
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ST324ATL STA6439L2
MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE TOTAL, 13 TALHERES, 60 CM, 

SISTEMA DE ABERTURA AUTOMÁTICA SEM PUXADOR

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE TOTAL, 13 TALHERES, 60 CM

CaraCterístiCa:

Kg4 13
½ ACTIVE

LIGHT
ACQUASTOP 45 8,5

Programas:

45° Eco 70°

Auto
45°-65° 27min

38° Eco 65°

1.119,00 € 1.199,00 €

CaraCterístiCa:
5+5 programas rápidos
Temperaturas de lavagem: 38º, 45º, 50º, 65º, 70º C

oPções:
Opção início diferido até 24 horas, com pré-lavagem automática
Opção FlexiZone para 1/2 carga
Opção FlexiTabs para uso de pastilhas

equiPamento:
Cesto superior ajustável em altura 3 níveis
Cesto superior com grelhas fixas
Cesto inferior com uma grelha rebatível
Admissão de água fria ou quente (máx. 60º) para poupar até 35% de 
energia

Consumos no Programa normativo:
Consumo de água 8,5 Lts/ciclo
Consumo de energia 0,81 kWh/ciclo
Duração do programa normativo: 150 min.

CaraCterístiCa:

Kg4 13
½ ACTIVE

LIGHT
ACQUASTOP

Programas:

45° Eco
Auto

60°-70°

70°

27min

38° Eco 65°

CaraCterístiCa:
5+4 programas rápidos
Temperaturas de lavagem: 38º, 45º, 50º, 65º, 70º C

oPções:
Opção início diferido até 24 horas, com pré-lavagem automática
Opção FlexiZone para 1/2 carga
Opção FlexiTabs para uso 
de pastilhas

equiPamento:
Cesto superior ajustável em altura 3 níveis
Cesto superior com grelhas fixas
Cesto inferior com duas grelhas rebatíveis
Admissão de água fria ou quente 
(máx. 60º) para poupar até 
35% de energia

Consumos no  
Programa  
normativo:
Consumo de água 
6,5 Lts/ciclo
Consumo de 
energia 
0,81 kWh/ciclo
Duração do programa 
normativo: 175 min.
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STA6443-2 STA6445-2
MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE TOTAL, 13 TALHERES, 60 CM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE TOTAL, 13 TALHERES, 60 CM

CaraCterístiCa:

Kg4 13
½

ACQUASTOP 43 8,5

CaraCterístiCa:

13
½

ACQUASTOP

70°C

45 9,5

Programas:

45° Eco 65°

27min

38°
70°C Eco 65°

Programas:

Eco 65° 70°

27min

38°

999,00 € 899,00 €

CaraCterístiCa:
5+4 programas rápidos
Temperaturas de lavagem: 38º, 45º, 50º, 65º, 70º C

oPções:
Opção início diferido até 24 horas, com pré-lavagem automática
Opção FlexiZone para 1/2 carga
Opção FlexiTabs para uso de pastilhas

equiPamento:
Cesto superior ajustável em altura 3 níveis
Cesto superior com grelhas fixas
Cesto inferior com duas grelhas rebatíveis
Admissão de água fria ou quente (máx. 60º) para poupar até 35% de 
energia

Consumos no Programa normativo:
Consumo de água 8,5 Lts/ciclo
Consumo de energia 0,81 kWh/ciclo
Duração do programa normativo: 150 min.

CaraCterístiCa:
5 programas
Temperaturas de lavagem: 38º, 50º, 65º, 70º C

oPções:
Opção início diferido até 9 horas, com pré-lavagem automática
Opção FlexiZone para 1/2 carga
Opção FlexiTabs para uso de pastilhas
Opção Hyclean de higienização

equiPamento:
Cesto superior ajustável em altura 3 níveis
Cesto superior com grelhas fixas
Cesto inferior com uma grelha rebatível
Admissão de água fria ou quente 
(máx. 60º) para poupar até 
35% de energia

Consumos no  
Programa  
normativo:
Consumo de água 
9,5 Lts/ciclo
Consumo de energia 
1,03 kWh/ciclo
Duração do programa 
normativo: 165 min.
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STA6448-2 STA4513
MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE TOTAL, 12 TALHERES, 60 CM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE TOTAL, 10 TALHERES, 45 CM

CaraCterístiCa:

12
ACQUASTOP 48 12

CaraCterístiCa:

10
ACQUASTOP 45 9,5

Programas:

45° Eco 65° 70°

Programas:

45° Eco
65°

1 2

70°

819,00 € 899,00 €

CaraCterístiCa:
5 programas
Temperaturas de lavagem: 45º, 50º, 65º, 70º C

oPções:
Opção FlexiTabs para uso de pastilhas

equiPamento:
Cesto superior ajustável em altura 2 níveis, por extração
Cesto superior com grelhas fixas
Cesto inferior com uma grelha rebatível
Admissão de água fria ou quente (máx. 60º) para poupar até 35% de 
energia

Consumos no Programa normativo:
Consumo de água 
12 Lts/ciclo
Consumo de energia 
1,01 kWh/ciclo
Duração do programa 
normativo: 180 min.

CaraCterístiCa:
5 programas
Temperaturas de lavagem: 45º, 50º, 65º, 70º C

oPções:
Opção início diferido 3-6-9 horas, com pré-lavagem automática
Opção FlexiTabs para uso de pastilhas

equiPamento:
Cesto superior ajustável em altura 3 níveis
Cesto superior com grelhas fixas
Cesto inferior com grelhas fixas
Admissão de água fria ou quente (máx. 60º) para poupar até 35% de 
energia

Consumos no  
Programa normativo:
Consumo de água 
9,5 Lts/ciclo
Consumo de energia 
0,83 kWh/ciclo
Duração do 
programa 
normativo: 175 min.
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SMEG, ESPECIALISTA EM MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR A ROUPA

A Smeg apresenta as máquinas de lavar roupa mais espaçosas e económicas. A poupança no 
consumo é prioridade da marca.
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O aço inox elegante e brilhante é o protagonista 
indiscutível da máquina de roupa SLB147X. A atenção 
que a Smeg dá ao detalhe leva-nos à essência de 
um design refinado que eleva esta máquina de lavar 
roupa para o patamar de uma verdadeira peça 
de mobiliário. O rigor estético do painel frontal e 
a limpidez dos comandos e do display ajudam a 
caracterizar a imagem de sofisticação.

A máquina de livre instalação LSE147S e as máquinas 
de encastre LSTA147S, LSTA147 e LSTA127 são 
autênticas 2 em 1. Uma só máquina para lavar e 
secar a roupa.

Alimentação dupla para poupar energia
Os utilizadores que têm fontes de energia alternativas, como painéis solares, podem obter mais benefícios. As máquinas Smeg 
podem ser fornecidas com água quente até 60ºC. Se fornecida com água quente a 60ºC, a máquina pode economizar até 

35% relativamente à classe A e reduzir os tempos de lavagem até 20%.

FlexiTime
A opção FlexiTime permite reduzir o tempo do programa o que proporciona a máxima flexibilidade e controlo do utilizador sobre 
os ciclos de lavagem. 

Programa Rápido
As máquinas de lavar roupa Smeg podem vir equipadas com programas ultrarrápidos de 12 ou 15 minutos para uma carga 
menor de roupa a 30ºC. Perfeito para lavar peças pouco sujas ou pouco desgastadas.

Ciclo nocturno
A rotação mais lenta do tambor e os ciclos de enxaguamento e lavagem longos significam que o programa é extra silencioso. 
Ideal para utilizadores que querem aproveitar as tarifas reduzidas de energia à noite.

Neste catálogo, a Smeg propõe sete máquinas de roupa de encastre, 
sendo os três primeiros modelos para lavar e secar e os outros quatro só 
para lavar roupa.
As máquinas de lavar roupa de encastre são a solução ideal quando 
este eletrodoméstico é colocado na cozinha, pois permite fixar uma porta 
exatamente igual aos móveis. Nas máquinas de encastre pode encontrar 
soluções inovadores como os programas Rápido 15 min., Ciclo Noturno, 
Tempo Flexível e Remoção de cotão.

SMEG, ESPECIALISTA EM MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR A ROUPA

ELEGÂNCIA EM AÇO

TUDO NUMA SÓ MÁQUINA

TECNOLOGIA AVANÇADA

MÁQUINAS DE ROUPA PARA ENCASTRE

Programa limpeza das condutas
O sistema de limpeza serve para limpar periodicamente o 
circuito de secagem e eliminar possíveis depósitos de cotão. 

A limpeza da máquina permite aumentar a performance e reduzir os 
consumos.

Sensor de humidade
O sensor de humidade calcula automaticamente o tempo correto 
de secagem para alcançar o nível de secagem desejado (Pronto 

a Engomar, Pronto Guarda Roupa ou Extra Seco), poupando tempo e 
energia. Alternativamente, o ajuste manual permite que defina o tempo de 
secagem de acordo com a preferência pessoal.
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SECAGEM COM MÁXIMA COMODIDADE

Atento ao novo estilo de vida e às necessidades habitacionais específicas, a Smeg propõe uma 
ampla gama de máquinas de secar a roupa com capacidade de carga de 7 e 8 kg. Destinadas 
para aqueles que não têm espaço para estender a roupa ou que pretendem reduzir o tempo de 
secagem, as máquinas de secar Smeg permitem secar a roupa rapidamente e, para alguns têxteis é, 
também, possível evitar de engomar.
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A maioria das máquinas de secar a 
roupa da Smeg estão equipadas com 
displays LCD bastante intuitivos e que dão 
toda a informação necessária para uma 
utilização cómoda.

Os displays fornecem indicações úteis 
como a velocidade de centrifugação e o programa em curso, se o deposito da água 
está cheio, se é necessário proceder à limpeza do filtro, o tempo residual para terminar 
o programa e o tempo até iniciar o programa se selecionada a opção de início 
diferido.

SECAGEM COM MÁXIMA COMODIDADE

UTILIZAÇÃO INTUITIVA

SENSOR DE HUMIDADE

O sensor de humidade calcula automaticamente o tempo correto de secagem 
para alcançar o nível de secagem desejado (Pronto a Engomar, Pronto 
Guarda Roupa ou Extra Seco), poupando tempo e energia. Alternativamente, 

o ajuste manual permite que defina o tempo de secagem de acordo com a preferência 
pessoal.

VERSATILIDADE

Existem vários programas e funções dos secadores Smeg para garantir o melhor desempenho.

Delicado
Permite secar a uma temperatura apropriada todos os tecidos delicados, tais como sintéticos.

Início diferido
A função Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa conforme as necessidades. Pode-se programar 
para que a secagem seja realizada à noite ou para que termine à hora prevista para o regresso a casa. De acordo com 

alguns modelos, o início do programa pode ser adiado até 24 horas.

Antivincos
Previne a formação de rugas e vincos, evitando ter que engomar ou para facilitar esta tarefa.

Iluminação interna
As máquinas de secar a roupa topo de gama da Smeg possuem iluminação interior e um óculo grande para melhorar a 
visibilidade da roupa dentro do tambor.

Lãs
Especificamente para roupas de lã, completa a secagem devolvendo maciez e volume.

Filtros Limpeza Fácil
A limpeza periódica dos filtros garante funcionamento dos secadores dentro das melhores prestações com consumos 
mínimos. Para isso, as luzes de aviso apropriadas advertem da necessidade para esta operação. A localização acessível 

dos filtros facilita uma manutenção rápida e fácil.

Refrescar
O programa perfeito para refrescar as roupas pouco usadas ou guardadas há algum tempo no roupeiro sem necessitar 
de lavar.

Alarme fim de ciclo
O alarme fim de ciclo avisa que chegou o momento em que é possível retirar a roupa da máquina. É uma função útil 
para impedir o excesso de vincos causados por peças deixadas no tambor.

Programas especiais

Funções adicionais
M

Á
Q

. L
AV

A
R 

E
SE

C
A

R 
RO

U
PA

249



250

NOVO NOVO

SLV129ED SLV148ED
MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, DE LIVRE INSTALAÇÃO, BRANCA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, DE LIVRE INSTALAÇÃO, BRANCA

CaraCterístiCa:

Kg4 Kg9 33 cm

CaraCterístiCa:

Kg4 Kg8 33 cm

Programas esPeCiais:

12 min.

Programas esPeCiais:

12 min.

679,00 € 619,00 €

Utilização:
Capacidade de carga 9 Kg
15 programas de lavagem
Velocidade máx. centrifugação 1200 rpm
Opção exclusão centrifugação, botão para seleção
Opção início diferido de 1 a 24 h
Display: Visualização do tempo residual, Programação de início diferido, 
Indicação da fase do programa, Regulação da centrifugação, Regulação 
da temperatura
Programas especiais: Lavagem à mão, Lã, Desporto, Camisas, Rápido 
12 min

Conforto e segUrança:
Sistema automático de ajuste de carga
Carga variável automática

ConsUmos:
Eficiência energética A+++
Eficiência da lavagem A
Eficiência da centrifugação B
Potência nominal 2200 W

Utilização:
Capacidade de carga 8 Kg
15 programas de lavagem
Velocidade máx. centrifugação 1400 rpm
Opção exclusão centrifugação, botão para seleção
Opção início diferido de 1 a 24 h
Display: Visualização do tempo residual, Programação de início diferido, 
Indicação da fase do programa, Regulação da centrifugação, Regulação 
da temperatura
Programas especiais: Lavagem à mão, Lã, Desporto, Camisas, Rápido 
12 min

Conforto e segUrança:
Sistema automático de ajuste de carga
Carga variável automática

ConsUmos:
Eficiência energética A+++
Eficiência da lavagem A
Eficiência da centrifugação B
Potência nominal 2200 W
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NOVO NOVO

SLV127EL SLV107E
MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, DE LIVRE INSTALAÇÃO, BRANCA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, DE LIVRE INSTALAÇÃO, BRANCA

Utilização:
Capacidade de carga 7 Kg
15 programas de lavagem
Velocidade máx. centrifugação 1200 rpm
Opção exclusão centrifugação, botão para seleção
Opção início diferido de 1 a 24 h
Display: Indicação da fase do programa, Regulação da centrifugação, 
Regulação da temperatura
Programas especiais: Lavagem à mão, Lã, Desporto, Camisas, Rápido 
12 min

Conforto e segUrança:
Sistema automático de ajuste de carga
Carga variável automática

ConsUmos:
Eficiência energética A+++
Eficiência da lavagem A
Eficiência da centrifugação B
Potência nominal 2200 W

Utilização:
Capacidade de carga 7 Kg
15 programas de lavagem
Velocidade máx. centrifugação 1000 rpm
Opção exclusão centrifugação, botão para seleção
Display: Indicação da fase do programa, Regulação da centrifugação, 
Regulação da temperatura
Programas especiais: Lavagem à mão, Lã, Desporto, Camisas, Rápido 
15 min

Conforto e segUrança:
Sistema automático de ajuste de carga
Carga variável automática

ConsUmos:
Eficiência energética A++
Eficiência da lavagem A
Eficiência da centrifugação C
Potência nominal 2200 W

CaraCterístiCa:

Kg4 Kg7 33 cm

CaraCterístiCa:

Kg7 33 cm

Programas esPeCiais:

12 min.

Programas esPeCiais:

15 min.

539,00 € 469,00 €
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SW128D SW108D
MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, DE LIVRE INSTALAÇÃO, BRANCA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, DE LIVRE INSTALAÇÃO, BRANCA

Utilização:
Capacidade de carga 8 Kg
16 programas de lavagem
Velocidade máx. centrifugação 1200 rpm
Opção exclusão centrifugação, seleção no display
Opção início diferido de 1 a 24 h
Display: Visualização do tempo residual, Programação de início diferido, 
Indicação da fase do programa, Regulação da centrifugação, Regulação 
da temperatura
Programas especiais: Uso diário, Lavagem à mão, Lã, Rápido, Cortinados

Conforto e segUrança:
Sistema automático de ajuste de carga
Carga variável automática

ConsUmos:
Eficiência energética A+
Eficiência da lavagem A
Eficiência da centrifugação B
Potência nominal 2350 W

Utilização:
Capacidade de carga 8 Kg
16 programas de lavagem
Velocidade máx. centrifugação 1000 rpm
Opção exclusão centrifugação, seleção no display
Opção início diferido de 1 a 24 h
Display: Visualização do tempo residual, Programação de início diferido, 
Indicação da fase do programa, Regulação da centrifugação, Regulação 
da temperatura
Programas especiais: Uso diário, Lavagem à mão, Lã, Rápido, Cortinados

Conforto e segUrança:
Sistema automático de ajuste de carga
Carga variável automática

ConsUmos:
Eficiência energética A+
Eficiência da lavagem A
Eficiência da centrifugação C
Potência nominal 2350 W

CaraCterístiCa:

Kg8 30 cm

CaraCterístiCa:

Kg8 30 cm

Programas esPeCiais: Programas esPeCiais:

499,00 € 459,00 €
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SW127D SW107D
MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, DE LIVRE INSTALAÇÃO, BRANCA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, DE LIVRE INSTALAÇÃO, BRANCA

Utilização:
Capacidade de carga 7 Kg
16 programas de lavagem
Velocidade máx. centrifugação 1200 rpm
Opção exclusão centrifugação, seleção no display
Opção início diferido de 1 a 24 h
Display: Visualização do tempo residual, Programação de início diferido, 
Indicação da fase do programa, Regulação da centrifugação, Regulação 
da temperatura
Programas especiais: Uso diário, Lavagem à mão, Lã, Rápido, Cortinados

Conforto e segUrança:
Sistema automático de ajuste de carga
Carga variável automática

ConsUmos:
Eficiência energética A+
Eficiência da lavagem A
Eficiência da centrifugação B
Potência nominal 2350 W

Utilização:
Capacidade de carga 7 Kg
16 programas de lavagem
Velocidade máx. centrifugação 1000 rpm
Opção exclusão centrifugação, seleção no display
Opção início diferido de 1 a 24 h
Display: Visualização do tempo residual, Programação de início diferido, 
Indicação da fase do programa, Regulação da centrifugação, Regulação 
da temperatura
Programas especiais: Uso diário, Lavagem à mão, Lã, Rápido, 
Cortinados

Conforto e segUrança:
Sistema automático de ajuste de carga
Carga variável automática

ConsUmos:
Eficiência energética A+
Eficiência da lavagem A
Eficiência da centrifugação C
Potência nominal 2350 W

CaraCterístiCa:

Kg7 30 cm

CaraCterístiCa:

Kg7 30 cm

Programas esPeCiais: Programas esPeCiais:

439,00 € 399,00 €
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SW106-1 SW85-1
MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, DE LIVRE INSTALAÇÃO, BRANCA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, DE LIVRE INSTALAÇÃO, BRANCA

Utilização:
Capacidade de carga 6 Kg
15 programas de lavagem
Velocidade máx. centrifugação 1000 rpm
Opção exclusão centrifugação, botão para seleção
Opção início diferido 3-6-9 h
Display: Programação de início diferido, Regulação da centrifugação, 
Regulação da temperatura
Programas especiais: Uso diário, Lavagem à mão, Desporto, Jeans, 
Cortinados

Conforto e segUrança:
Sistema automático de ajuste de carga
Carga variável automática

ConsUmos:
Eficiência energética A+
Eficiência da lavagem A
Eficiência da centrifugação C
Potência nominal 2350 W

Utilização:
Capacidade de carga 5 kg
15 programas de lavagem
Velocidade máx. centrifugação 800 rpm
Opção exclusão centrifugação, botão para seleção
Opção início diferido 3-6-9 h
Display: Programação de início diferido, Regulação da centrifugação, 
Regulação da temperatura
Programas especiais: Uso diário, Lavagem à mão, Desporto, Jeans, 
Cortinados

Conforto e segUrança:
Sistema automático de ajuste de carga
Carga variável automática

ConsUmos:
Eficiência energética A+
Eficiência da lavagem A
Eficiência da centrifugação D
Potência nominal 2350 W

CaraCterístiCa:

Kg6 30 cm

CaraCterístiCa:

Kg5 30 cm

Programas esPeCiais: Programas esPeCiais:

349,00 € 329,00 €
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SLB147X LSE147S
MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, DE LIVRE INSTALAÇÃO, AÇO INOX MÁQUINA DE LAVAR E SECAR ROUPA, DE LIVRE INSTALAÇÃO, BRANCA

Utilização:
Capacidade de carga 7 Kg
15 programas de lavagem
Velocidade máx. centrifugação 1400 rpm
Opção exclusão centrifugação, botão para seleção
Opção início diferido de 1 a 24 h
Opção FlexiTime para redução do tempo
Display: Visualização do tempo residual, Programação de início diferido, 
Visualização da carga recomendada, Indicação da fase do programa
Programas especiais: Desporto, Camisas, Jeans, Noturno, Rápido 15 min

Conforto e segUrança:
Sistema automático de ajuste de carga
Carga variável automática

ConsUmos:
Eficiência energética A+
Eficiência da lavagem A
Eficiência da centrifugação B
Potência nominal 2200 W

CaraCterístiCa:

Kg7 ACQUASTOP

30 cm

CaraCterístiCa:

Kg7 ACQUASTOP

30 cm

Programas esPeCiais:

15 min.

Programas esPeCiais:

15 min.

1.249,00 € 1.159,00 €

Utilização:
Capacidade de carga na lavagem 7 Kg
Capacidade de carga na secagem 4 Kg
12 programas de lavagem
Velocidade máx. centrifugação 1400 rpm
Opção exclusão centrifugação, botão para seleção
Opção início diferido de 1 a 24 h
Opção FlexiTime para redução do tempo
Display: Visualização do tempo residual, Programação de início diferido, 
Visualização da carga recomendada, Indicação da fase do programa
Programas especiais: Mistos, Desporto, Camisas, Noturno, Rápido 
15 min
Programa de secagem

Conforto e segUrança:
Sensor de humidade
Programa limpeza das condutas
Sistema automático de ajuste de carga
Carga variável automática

ConsUmos:
Eficiência energética A
Eficiência da lavagem A
Potência nominal 2000 W
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ASC83S ASC82S
MÁQUINA DE SECAR ROUPA 8 KG MÁQUINA DE SECAR ROUPA 8 KG

CaraCterístiCa: CaraCterístiCa:

919,00 € 819,00 €

Utilização
Capacidade máxima de carga 8 kg
Secagem com bomba de calor
Display LCD para programar: Início diferido até 24h, visualização do 
tempo para fim do programa e da opção selecionada

Programação
16 programas de secagem
Programas especiais: Refrescar, Camisas, Jeans,
Rápido 45 min, Secagem com cesto
Opções adicionais: Antivincos, Exclusão sinal acústico, Definição de tempo 
15 a 160 min

segUrança e Conforto
Óculo Ø 32cm e abertura 150º
Sensor de humidade
Iluminação interna do cesto
Bloqueio de comandos para segurança das crianças

teCnologia
Consumo de energia no programa de algodão para guardar, 8 kg, 
145 min a 1000 rpm: 1,92 kW/h
Potência nominal 900 W

Utilização
Capacidade máxima de carga 8 kg
Secagem com bomba de calor
Display LCD para programar: Início diferido até 24h, visualização do 
tempo para fim do programa e da opção selecionada

Programação
16 programas de secagem
Programas especiais: Refrescar, Camisas, Jeans,
Rápido 45 min, Lãs
Opções adicionais: Antivincos, Exclusão sinal acústico, Definição de 
tempo 15 a 160 min

segUrança e Conforto
Óculo Ø 32cm e abertura 150º
Sensor de humidade
Iluminação interna do cesto
Bloqueio de comandos para segurança das crianças

teCnologia
Consumo de energia no programa de algodão para guardar, 8 kg, 
175 min a 1000 rpm: 2,68 kW/h
Potência nominal 900 W

M
Á

Q
. L

AV
A

R 
E

SE
C

A
R 

RO
U

PA



ASC72S ASC71S
MÁQUINA DE SECAR ROUPA 7 KG MÁQUINA DE SECAR ROUPA 7 KG

Utilização
Capacidade máxima de carga 7 kg
Secagem com bomba de calor
Display LCD para programar: Início diferido até 24h, visualização do 
tempo para fim do programa e da opção selecionada

Programação
16 programas de secagem
Programas especiais: Refrescar, Camisas, Jeans,
Rápido 45 min, Secagem com cesto
Opções adicionais: Antivincos, Exclusão sinal acústico, Definição de tempo 
15 a 160 min

segUrança e Conforto:
Óculo Ø 32cm e abertura 150º
Sensor de humidade
Iluminação interna do cesto
Bloqueio de comandos para segurança das crianças

teCnologia:
Consumo de energia no programa de algodão para guardar, 7 kg, 
156 min a 1000 rpm: 2,25 kW/h
Potência nominal 900 W

CaraCterístiCa:

Kg7

CaraCterístiCa:

B Kg7

799,00 € 549,00 €

Utilização:
Capacidade máxima de carga 7 kg
Secagem por condensação
Indicadores da fase do programa, fim do programa, limpar filtro e vazar o 
recipiente da água

Programação:
16 programas de secagem
Programas especiais: Refrescar, Camisas, Jeans,
Rápido 35 min
Opções adicionais: Início diferido 3-6-9 h, Exclusão sinal acústico, 
Definição de tempo 15 a 160 min

segUrança e Conforto:
Óculo Ø 32cm e abertura 150º
Sensor de humidade
Iluminação interna do cesto
Bloqueio de comandos para segurança das crianças

teCnologia:
Consumo de energia no programa de algodão para guardar, 7 kg, 
109 min a 1000 rpm: 3,92 kW/h
Potência nominal 2700 W
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LSTA147S
MÁQUINA DE LAVAR E SECAR ROUPA, DE ENCASTRE TOTAL, BRANCA

CaraCterístiCa:

B Kg7 ACQUASTOP

30 cm

Programas esPeCiais:

15 min.

1.599,00 €

Utilização:
Capacidade de carga na lavagem 7 Kg
Capacidade de carga na secagem 4 Kg
15 programas de lavagem
Velocidade máx. centrifugação 1400 rpm
Opção exclusão centrifugação, botão para seleção
Opção início diferido de 1 a 24 h
Opção FlexiTime para redução do tempo
Display: Visualização do tempo residual, Programação de início diferido,
Visualização da carga recomendada, Indicação da fase do programa
Programas especiais: Mistos, Desporto, Camisas, Noturno, Rápido 15 min
Programa de secagem

Conforto e Segurança:
Sensor de humidade
Programa limpeza das condutas
Sistema automático de ajuste de carga

Consumos:
Eficiência energética B
Eficiência da lavagem A
Potência nominal 2000 W
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LSTA147 LSTA127
MÁQUINA DE LAVAR E SECAR ROUPA, DE ENCASTRE TOTAL, BRANCA MÁQUINA DE LAVAR E SECAR ROUPA, DE ENCASTRE TOTAL, BRANCA

CaraCterístiCa:

Kg7 ACQUASTOP

30 cm

CaraCterístiCa:

B Kg7 30 cm

Programas esPeCiais:

15 min.

Programas esPeCiais:

1.449,00 € 1.299,00 €

Utilização:
Capacidade de carga na lavagem 7 Kg
Capacidade de carga na secagem 4 Kg
15 programas de lavagem
Velocidade máx. centrifugação 1400 rpm
Opção exclusão centrifugação, botão para seleção
Opção início diferido de 1 a 24 h
Opção FlexiTime para redução do tempo
Display: Visualização do tempo residual, Programação de início diferido, 
Visualização da carga recomendada
Programas especiais: Mistos, Desporto, Camisas, Noturno, Rápido 15 min
Programa de secagem

Conforto e segUrança:
Programa limpeza das condutas
Sistema automático de ajuste de carga

ConsUmos:
Eficiência energética A
Eficiência da lavagem A
Potência nominal 2200 W

Utilização:
Capacidade de carga na lavagem 7 Kg
Capacidade de carga na secagem 4 Kg
15 programas de lavagem
Velocidade máx. centrifugação 1200 rpm
Opção exclusão centrifugação, botão para seleção
Opção início diferido de 1 a 24 h
Display: Visualização do tempo residual, Programação de início diferido, 
Visualização da carga recomendada, Indicação da fase do programa
Programas especiais: Mistos, Lã, Rápido
Programa de secagem

Conforto e segUrança:
Programa limpeza das condutas
Sistema automático de ajuste de carga
Carga variável automática

ConsUmos:
Eficiência energética B
Eficiência da lavagem A
Potência nominal 2200 W
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LST147 LST127
MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, DE ENCASTRE TOTAL, BRANCA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, DE ENCASTRE TOTAL, BRANCA

CaraCterístiCa:

Kg7 ACQUASTOP

30 cm

CaraCterístiCa:

Kg7 30 cm

Programas esPeCiais:

15 min.

Programas esPeCiais:

15 min.

1.259,00 € 1.159,00 €

Utilização:
Capacidade de carga 7 Kg
15 programas de lavagem
Velocidade máx. centrifugação 1400 rpm
Opção exclusão centrifugação, botão para seleção
Opção início diferido de 1 a 24 h
Opção FlexiTime
Display: Visualização do tempo residual, Programação de início diferido, 
Indicação da fase do programa, Regulação da centrifugação, Regulação 
da temperatura
Programas especiais: Desporto, Camisas, Jeans, Noturno, Rápido 15 min

Conforto e segUrança:
Sistema automático de ajuste de carga
Carga variável automática

ConsUmos:
Eficiência energética A+
Eficiência da lavagem A
Eficiência da centrifugação B
Potência nominal 2200 W

Utilização:
Capacidade de carga 7 Kg
15 programas de lavagem
Velocidade máx. centrifugação 1200 rpm
Opção exclusão centrifugação, botão para seleção
Opção início diferido de 1 a 24 h
Display: Visualização do tempo residual, Programação de início diferido, 
Indicação da fase do programa, Regulação da centrifugação, Regulação 
da temperatura
Programas especiais: Desporto, Camisas, Jeans, Noturno, Rápido 
15 min

Conforto e segUrança:
Sistema automático de ajuste de carga
Carga variável automática

ConsUmos:
Eficiência energética A+
Eficiência da lavagem A
Eficiência da centrifugação B
Potência nominal 2200 W
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LBA10B LBA10N
MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, DE ENCASTRE, BRANCA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, DE ENCASTRE, PRETA

Utilização:
Capacidade de carga 7 Kg
15 programas de lavagem
Velocidade máx. centrifugação 1000 rpm
Opção exclusão centrifugação, botão para seleção
Opção início diferido de 1 a 24 h
Display: Visualização do tempo residual, Programação de início diferido, 
Indicação da fase do programa
Programas especiais: Mistos, Lã, Camisas, Rápido 15 min

Conforto e segUrança:
Sistema automático de ajuste de carga
Carga variável automática

ConsUmos:
Eficiência energética A+
Eficiência da lavagem A
Eficiência da centrifugação C
Potência nominal 2200 W

Utilização:
Capacidade de carga 7 Kg
15 programas de lavagem
Velocidade máx. centrifugação 1000 rpm
Opção exclusão centrifugação, botão para seleção
Opção início diferido de 1 a 24 h
Display: Visualização do tempo residual, Programação de início diferido, 
Indicação da fase do programa
Programas especiais: Mistos, Lã, Camisas, Rápido 15 min

Conforto e segUrança:
Sistema automático de ajuste de carga
Carga variável automática

ConsUmos:
Eficiência energética A+
Eficiência da lavagem A
Eficiência da 
centrifugação C
Potência nominal 
2200 W

CaraCterístiCa:

Kg7 30 cm

CaraCterístiCa:

Kg7 30 cm

Programas esPeCiais:

15 min.

Programas esPeCiais:

15 min.

1.159,00 € 1.159,00 €
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LAVA-LOUÇAS E MISTURADORAS SMEG, QUALIDADE INCONFUNDÍVEL

Lava-louças e misturadoras Smeg são autênticas peças de design produzidas com materiais de alta 
qualidade. São peças que não passam desapercebidas na sua cozinha. Marcam um estilo, definem 
uma personalidade.
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Os lava-louças Smeg possuem uma qualidade superior, um design original e surpreendente e uma diversidade de modelos à sua escolha.
Poderá optar por um lava-louça com ou sem escorredor, com uma só cuba ou com duas, entre gamas distintas. Todos têm em comum a 
qualidade e o facto de serem fáceis de instalar.

Também os escorredores representam um traço característico do design Smeg que ajuda a tornar os nossos lava-louças inconfundíveis.

As diferentes soluções de instalação para o mesmo design permitem a seleção do modelo que melhor responde ao corte da bancada e à 
solução estética desejada.

LAVA-LOUÇAS E MISTURADORAS SMEG, QUALIDADE INCONFUNDÍVEL

UM MODELO ADAPTÁVEL A CADA NECESSIDADE

Instalação Superior
O lava-louças para instalação 
superior é colocado sobre o 
tampo e fica a uma altura de 
8 mm da bancada.

Instalação à face 
O lava-louça é instalado à face 
com a bancada. A intenção 
é reduzir ao máximo qualquer 
desnível entre o lava-louça e a 
bancada.

Misturadoras Smeg
A Smeg oferece vários tipos de 
misturadoras, com diferentes opções a 
nível de design, funções e acabamentos. 
Pode optar por modelos em aço inox 
escovado ou cromadas, com chuveiro e, 
claro, com linhas semelhantes aos lava-
louças.

DUAS CUBAS E 
ESCORREDOR

UMA CUBA E MEIA E 
ESCORREDOR

UMA CUBA E 
ESCORREDOR

CUBAS SEM 
ESCORREDOR

Instalação de Baixo Perfil
O lava-louças de baixo perfil 
apresenta bordos biselados a 
4 mm de relativamente à bancada.

Instalação Inferior
O lava-louça é instalado debaixo 
da bancada, maximizando toda a 
bancada disponível. Esta solução é 
designada simplesmente como Cuba 
porque não inclui o escorredor.

ESC – Easy Saving Cartridge 
O manípulo posicionado a meio não dispensa metade água 
quente e água fria, mas somente água fria. 

Para obter água quente é necessário que o manípulo ultrapasse a posição 
central. Desta forma, a utilização normal não acionar a caldeira, mas 
apenas quando o utilizador o deseja expressamente.

WSC – Water Saving Cartridge  
O manípulo prende a meio para fornecer até 50% 
de água, quantidade suficiente para as atividades 

usuais. 
Para o fornecimento de 100% da água deve ser exercida 
força adicional sobre o manípulo de forma a desbloqueá-lo.
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VR78N
LAVA-LOUÇA SÉRIE LINEA, 90X51 CM

AÇO INOX E VIDRO PRETO

VR78S
LAVA-LOUÇA SÉRIE LINEA, 90X51 CM

AÇO INOX E VIDRO STOPSOL

Utilização:
1 cuba: 78x41 cm
Profundidade da cuba: 21 cm
Cuba com cantos Radius 10 mm
Espessura do aço da cuba: 1 mm
Válvula automática
Guias moldadas no lava-louça para deslizar as tampas
2 tampas em vidro temperado Stopsol sobre aço inox, reversíveis para 
utilizar o aço inox como tábua de trabalho
Cesto coador em aço inox com drenagem perimetral

instalação:
Instalação superior com 8 mm de altura
Móvel de 90 cm
Preparado para montagem de misturadora e da válvula automática

acessórios:
1 válvula 3”1/2
Comando para válvula
Sifão com ligação à máquina de lavar a louça
Juntas e parafusos de fixação

Nota: Misturadora não incluída

1.199,00 € 1.199,00 €

característica:
90

VR78B
LAVA-LOUÇA SÉRIE LINEA, 90X51 CM

AÇO INOX E VIDRO BRANCO

1.199,00 €
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VR80
LAVA-LOUÇA SÉRIE LINEA, 87X51 CM

AÇO INOX

Utilização:
1 cuba: 80x39 cm
Profundidade da cuba: 20 cm
Cuba com cantos Radius 10 mm
Espessura do aço da cuba: 1 mm
Válvula automática

instalação:
Instalação superior ou à face com a bancada
Móvel de 90 cm
Preparado para montagem da misturadora e da válvula automática

acessórios:
1 válvula basket 3”1/2
Comando para válvula
Sifão com ligação à máquina de lavar a louça
Juntas e parafusos de fixação

Nota: Misturadora não incluída

799,00 €

característica:
90
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LPK116D
LAVA-LOUÇA SÉRIE LINEA, 117X51 CM

AÇO INOX, ESCORREDOR À DIREITA

Utilização:
2 cubas: 34x40 + 34x40 cm
Profundidade das cubas: 20 cm
Cubas com cantos Radius 15 mm
Espessura do aço das cubas: 1 mm
Escorredor à direita

instalação:
Instalação superior com 4 mm de altura
Móvel de 90 cm

acessórios:
2 válvulas disco 3“1/2
Sifão com ligação à máquina de lavar a louça
Juntas e parafusos de fixação

469,00 €

característica:
90

LPK116S
Escorredor à esquerda

469,00 €
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LPK861D
LAVA-LOUÇA SÉRIE LINEA, 87X51 CM

AÇO INOX, ESCORREDOR À DIREITA

Utilização:
1 cuba: 34x40 cm
Profundidade da cuba: 18 cm
Cubas com cantos Radius 15 mm
Espessura do aço das cubas: 1 mm
Escorredor à direita

instalação:
Instalação superior com 4 mm de altura
Móvel de 45 cm

acessórios:
1 válvula disco 3“1/2
Sifão com ligação à máquina de lavar a louça
Juntas e parafusos de fixação

LPK861S
Escorredor à esquerda

LPK102D
LAVA-LOUÇA SÉRIE LINEA, 101X51 CM

AÇO INOX, ESCORREDOR À DIREITA

Utilização:
2 cubas: 34x40 + 15x30 cm
Profundidade da cuba esquerda: 20 cm
Profundidade da cuba direita: 15 cm
Cubas com cantos Radius 15 mm
Espessura do aço das cubas: 1 mm
Escorredor à direita

instalação:
Instalação superior com 4 mm de altura
Móvel de 60 cm

acessórios:
2 válvulas disco 3“1/2
Sifão com ligação à máquina de lavar a louça
Juntas e parafusos de fixação

449,00 € 299,00 €

característica:
60

característica:
45

LPK102S LPK861S
Escorredor à esquerda Escorredor à esquerda

449,00 € 299,00 €
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LE116D
LAVA-LOUÇA DUAS CUBAS, 117X51 CM, ESCORREDOR À DIREITA

Utilização:
2 cubas 34x40 + 34x40
Profundidade das cubas 18 cm
Escorredor à direita

instalação:
Móvel de 80 cm
Preparado para instalação da misturadora

acessórios:
2 válvulas basket 3”1/2
Sifão com ligação à máquina de louça
Juntas e parafusos de fixação

Nota: Misturadora não incluída

239,00 €

característica:
80

LE116S
Escorredor à esquerda

239,00 €
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LE861D
LAVA-LOUÇA UMA CUBA, 87X51 CM, ESCORREDOR À DIREITA

Utilização:
1 cuba 34x40
Profundidade da cuba 18 cm
Escorredor à direita

instalação:
Móvel de 45 cm
Preparado para instalação da misturadora

acessórios:
1 válvula basket 3”1/2
Sifão com ligação à máquina de louça
Juntas e parafusos de fixação

Nota: Misturadora não incluída

LE102D
LAVA-LOUÇA CUBA E MEIA, 101X51 CM, ESCORREDOR À DIREITA

Utilização:
2 cubas 34x40 + 16,5x30
Profundidade da cuba esquerda 18 cm
Profundidade da cuba direita 13 cm
Escorredor à direita

instalação:
Móvel de 60 cm
Preparado para instalação da misturadora

acessórios:
2 válvulas basket 3”1/2
Sifão com ligação à máquina de louça
Juntas e parafusos de fixação

Nota: Misturadora não incluída

219,00 € 169,00 €

característica:
60

característica:
45

LE102S LE861S
Escorredor à esquerda Escorredor à esquerda

219,00 € 169,00 €
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VSTR3418-2
DUAS CUBAS SÉRIE LINEA, 54X40 CM

AÇO INOX

Utilização:
2 cubas: 34x40 + 18x34 cm
Profundidade da cuba esquerda: 20 cm
Profundidade da cuba direita: 16 cm
Cubas com cantos Radius 15 mm
Espessura do aço das cubas: 1 mm

instalação:
Instalação inferior
Móvel de 80 cm

acessórios:
2 válvulas disco 3”1/2
Sifão com ligação à máquina de lavar a louça
Juntas e parafusos de fixação

489,00 €

característica:
80

VSTR71-2
CUBA SÉRIE LINEA, 71X40 CM

AÇO INOX

Utilização:
1 cuba 71x40 cm
Profundidade da cuba: 20 cm
Cuba com cantos Radius 15 mm
Espessura do aço da cuba: 1 mm

instalação:
Instalação inferior
Móvel de 80 cm

acessórios:
1 válvula disco 3”1/2
Juntas e parafusos de fixação

399,00 €

característica:
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VSTR50-2
CUBA SÉRIE LINEA, 50X40 CM

AÇO INOX

Utilização:
1 cuba 50x40 cm
Profundidade da cuba: 20 cm
Cuba com cantos Radius 15 mm
Espessura do aço da cuba: 1 mm

instalação:
Instalação inferior
Móvel de 60 cm

acessórios:
1 válvula disco 3”1/2
Juntas e parafusos de fixação

269,00 €

característica:
60

VSTR18-2
CUBA SÉRIE LINEA, 18X34 CM

AÇO INOX

Utilização:
1 cuba 18x34 cm
Profundidade da cuba: 16 cm
Cuba com cantos Radius 15 mm
Espessura do aço da cuba: 1 mm

instalação:
Instalação inferior
Móvel de 45 cm

acessórios:
1 válvula disco 3”1/2
Juntas e parafusos de fixação

159,00 €

característica:
45

VSTR34-2
Cuba Linea, 34x40 cm
Móvel de 45 cm

199,00 €
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UM50
CUBAS DE INSTALAÇÃO INFERIOR, 50X40 CM

AÇO INOX

Utilização:
1 cuba 50x40 cm
Profundidade da cuba: 20 cm

instalação:
Instalação inferior
Móvel de 60 cm

acessórios:
1 válvula basket 3”1/2
Juntas e parafusos de fixação

149,00 €

característica:
60

UM45
CUBAS DE INSTALAÇÃO INFERIOR, 45X40 CM

AÇO INOX

Utilização:
1 cuba 45x40 cm
Profundidade da cuba: 18 cm

instalação:
Instalação inferior
Móvel de 60 cm

acessórios:
1 válvula basket 3”1/2
Juntas e parafusos de fixação

99,00 €

característica:
60
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UM40
CUBAS DE INSTALAÇÃO INFERIOR, 40X34 CM

AÇO INOX

Utilização:
1 cuba 34x40 cm
Profundidade da cuba: 18 cm

instalação:
Instalação inferior
Móvel de 45 cm

acessórios:
1 válvula basket 3”1/2
Juntas e parafusos de fixação

UM34        79,00 €
Cubas de Instalação Inferior, 34x40 cm

79,00 €

característica:
45

UM16
CUBAS DE INSTALAÇÃO INFERIOR, 16X30 CM

AÇO INOX

Utilização:
1 cuba 16,5x30 cm
Profundidade da cuba: 13 cm

instalação:
Instalação inferior
Móvel de 45 cm

acessórios:
1 válvula basket 3”1/2
Juntas e parafusos de fixação

59,00 €

característica:
45

UM34
Cubas de Instalação Inferior, 
34x40 cm

79,00 €
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TVN                  TVB                  
TAMPA DE CORTE COM VIDRO TEMPERADO PRETO

PARA MODELOS LPK116, LPK102 E LPK861

TAMPA DE CORTE COM VIDRO TEMPERADO BRANCO

PARA MODELOS LPK116, LPK102 E LPK861

TVSG                  
TAMPA DE CORTE COM VIDRO TEMPERADO STOPSOL

PARA MODELOS LPK116, LPK102 E LPK861

99,00 € 99,00 € 99,00 €

COL15                  HBCOL                  
LEGUMEIRA EM INOX PARA CUBA DE 15X30 CM

PARA OS MODELOS LPK102D E LPK102S

LEGUMEIRA EM INOX PARA CUBA DE 16,5X30 CM

PARA OS MODELOS LE102D, LE102S E UM16

COL34                  
ESCORREDOR EM INOX PARA CUBA DE 34X40 CM

PARA MODELOS LPK116, LPK102 E LPK861

 

99,00 € 79,00 € 69,00 €



CB34                                    DB30                                    
TÁBUA DE MADEIRA PARA CUBA 34X40 CM CESTO EM INOX PARA CUBA 30X40 CM

CB30                  
TÁBUA DE MADEIRA PARA CUBA 30X40 CM

99,00 € 99,00 € 99,00 €

DB45                                    
CESTO EM INOX PARA CUBA 45X50 CM

DB34                                    
CESTO EM INOX PARA CUBA 34X40 CM 

 

109,00 € 109,00 €
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MDQ5-IS2 MDQ5-CR
MISTURADORA MONOCOMANDO, SÉRIE LINEA, EM 

INOX ESCOVADO

MISTURADORA MONOCOMANDO, SÉRIE LINEA, EM 

CROMADO

Rotação de 120º 
Duche extraível com 1 jato 
Válvula antigota

Rotação de 120º 
Duche extraível com 1 jato 
Válvula antigota

MT0
MISTURADORA MONOCOMANDO, EM CROMADO

Rotação de 360º 
Comando remoto 
Comando: Ø 52 mm 
A misturadora e o comando não se podem 
distanciar mais do que 448 mm

399,00 € 629,00 € 529,00 €

MD14CR MID5CR
MISTURADORA MONOCOMANDO, EM CROMADO MISTURADORA MONOCOMANDO, EM CROMADO

Rotação de 170º 
Duche extraível com 1 jato 
Válvula antigota

Rotação de 360º 
Duche extraível com 2 jatos 
Função ESC Easy Saving Cartridge 
Função WSC Water Saving Cartridge

MD14IS2
MISTURADORA MONOCOMANDO, EM INOX 

ESCOVADO

 

Rotação de 170º 
Duche extraível com 1 jato 
Válvula antigota

579,00 € 439,00 € 349,00 €
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MID1CR MID2CR
MISTURADORA MONOCOMANDO, EM CROMADO

 

MISTURADORA MONOCOMANDO, EM CROMADO

 

Rotação de 360º 
Duche extraível com 1 jato 
Função ESC Easy Saving Cartridge 
Função WSC Water Saving Cartridge

Rotação de 360º 
Duche extraível com 1 jato 
Função ESC Easy Saving Cartridge 
Função WSC Water Saving Cartridge

MD12-CR
MISTURADORA MONOCOMANDO, EM CROMADO

 

Rotação de 120º 
Duche extraível com 1 jato 
Válvula antigota

249,00 € 189,00 € 189,00 €

MI3CR MI4CR
MISTURADORA MONOCOMANDO, EM CROMADO

 

MISTURADORA MONOCOMANDO, EM CROMADO

 

Rotação de 360º 
Função ESC Easy Saving Cartridge 

Rotação de 360º 
Função ESC Easy Saving Cartridge

MF22-CR
MISTURADORA MONOCOMANDO, EM CROMADO

Rotação de 360º 
Difusor orientável a 200°

289,00 € 199,00 € 159,00 €
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-10% -20%
As classes energéticas segmentam os fornos por níveis de consumo 
energia elétrica, podendo variar de A a G, sendo a classe A a 
mais económica. A Smeg tem fornos com classe A-20% e A-10% 
que consomem menos 20% e 10%, respetivamente, do que a 
melhor classe energética definida legalmente.

 Kg4
Classificação energética
Classe de eficiência energética de acordo com as normas eu-
ropeias. Para saber mais sobre eficiência energética nos eletro-
domésticos, visite: www.newenergylabel.com

Aço inox antidedadas: O tratamento especial antidedadas 
utilizado no aço inox impede a formação de manchas e impressões 
digitais na superfície.

Comandos iluminados: Comandos utilizados em fornos, máquinas 
de café e placas a gás da série Linea. Emitem uma luz azul para 
indicar que o eletrodoméstico está ligado. No caso da placa a gás 
indica que o queimador respetivo está aceso.

kW ECO
logic

Ecologic: Opção que permite reduzir a potência nominal do 
eletrodoméstico. Muito útil para permitir o funcionamento de vários 
aparelhos em simultâneo quando a potência do quadro elétrico é 
baixa.

Comandos Touch Control: Os comandos trabalham por pressão 
de um display táctil.

Bloqueio de comandos: Opção que permite bloquear os coman-
dos. Muito útil para proteger as crianças.

GENÉRICO

Identifica o volume bruto do interior do forno. 

Pré-aquecimento rápido: Fornos dotados de eletrónica inovadora 
que permite atingirem a temperatura selecionada em 6 ou 9 
minutos, consoante o modelo.

Forno combinado com microondas. O forno combinado 
com microondas, além de permitir confecionar com as funções 
tradicionais, também permite combinar os dois sistemas (tradicional 
com microondas), multiplicando a possibilidade de cozinhar e 
garantindo, assim, a máxima versatilidade na cozinha.

SmartCooking: O forno tem programador com 50 receitas 
prédefinidas e 10 memórias disponíveis para o utilizador 
programar receitas a seu gosto.

45cm
45 cm. A Smeg apresenta uma gama de compactos com 45 cm 
de altura bastante completa que podem fazer conjunto entre si ou 
com fornos de 60 cm. A gama de compactos de 45 cm de altura 
compreende microondas, fornos combinados com microondas, 
vaporeiras, fornos combinados com vaporeiras e máquinas de 
café.

O controlo eletrónico permite melhor gestão da temperatura 
promovendo a uniformidade do calor. No interior do forna, a 
temperatura mantem-se no valor definido, com flutuações mínimas 
de 2 a 3° C. Ideal para receitas mais sensíveis à temperatura como 
bolos e suflês.

 

Número de vidros da porta: Os fornos pirolíticos têm portas com 4
vidros e os fornos multifunções topo de gama têm portas com 
3 vidros. Assim, a Smeg garante que o exterior da porta nunca 
excede
os 50ºC (55ºC durante a limpeza pirolítica). Esta tecnologia evita
queimaduras. Ideal para proteger as crianças.

Tabuleiro protetor do teto: grande parte dos fornos Smeg é 
equipada com um tabuleiro no teto do forno com as missões de 
higiene e segurança. O tabuleiro impede que os salpicos sujem 
o topo da cavidade, podendo ser retirado para lavar. A aba na 
frente impede que, por distração, a mão do utilizador toque na 
resistência de aquecimento.

 
 
 
Identifica a quantos níveis de altura é possível colocar os tabuleiros 
no interior do forno.

2 lâmpadas de halogéneo: Os fornos com duas lâmpadas de 
halogéneo colocadas assimetricamente para iluminar o interior na 
sua totalidade. As lâmpadas de halogéneo têm maior durabilidade 
e consomem menos energia comparativamente às lâmpadas 
incandescentes.

Forno combinado com vapor. Os fornos multifunções combinados 
com vaporeira proporcionam a máxima flexibilidade uma vez 
poderem ser usados como forno a vapor ou como um forno 
tradicional, ou, alternativamente, com os dois métodos em 
simultâneo. O objetivo é proporcionar liberdade e imaginação 
ao utilizador para que possa cozinhar os pratos mais saborosos e 
saudáveis. O forno está equipado com um grill para, no final da 
cozedura, poder dourar a comida e torná-la mais crocante.

P Limpeza Pirolítica. É uma função de limpeza automática que 
dispensa o uso de detergentes. Começamos por retirar todos os 
acessórios da cavidade. Selecionamos o programa Pirólise. Este 
processo aquece o forno a 500ºC, temperatura em que qualquer 
gordura fica totalmente carbonizada. A porta só voltará a abrir 
quando o forno tiver arrefecido. No fim, poderá retirar os resíduos 
com uma esponja macia e húmida. O processo é muito seguro 
graças à tranca da porta que ativa a partir dos 280ºC e da porta 
fria com 4 vidros.

Forno a gás: O forno a gás refletem os valores de uma cozinha 
tradicional, caracterizada por uma manutenção natural e constante 
da temperatura. São equipados com grill para grelhar ou dourar 
alimentos, podendo-o fazer sem utilizar o gás. Os fornos a gás 
estão equipados com um sistema de segurança triplo para máxima 
segurança e conforto.

Limpeza Vapor Clean: Função para limpeza do forno muito 
simples. Colocar 40 cl de água nas ranhuras existentes na base da 
cavidade do forno. Borrifar as paredes e o teto do forno com água 
e detergente não agressivo. Selecionar a função Vapor Clean. Dá-
se início ao programa de limpeza que dura 18 minutos. No fim, é 
só passar com uma esponja macia e húmida.

FORNOS

79 lt70 lt 90 lt38 lt 99 lt50 lt35 lt
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Vapor: A cozedura a vapor é indicada para descongelar 
rapidamente, para aquecer alimentos sem os endurecer nem 
secar e para dessalgar. A combinação entre a função vapor e as 
tradicionais proporciona uma grande flexibilidade de utilização 
sem alterar as propriedades nutritivas e organoléticas dos alimentos.

Guias Telescópicas: Indica que o forno está equipado com guias 
telescópicas. As guias telescópicas, fáceis de ajustar e remover, 
são uma solução prática e segura de colocar e retirar os alimentos 
do forno ou apenas para vigiar comodamente o seu cozinhado, 
diminuindo os riscos de queimaduras.

Microondas: Ao penetrar diretamente no alimento, as microondas 
permitem cozinhar em tempos recorde e com uma notável 
poupança de energia. Indicado para cozinhar sem gorduras, para 
descongelar e aquecer alimentos, sem alterar a sua aparência 
natural e fragrância.

Arrefecimento tangencial: O sistema de circulação de ar frio faz 
com que os componentes no interior do forno e todo o seu exterior 
permaneçam a uma baixa temperatura, aumentando a segurança e 
a durabilidade do eletrodoméstico. Também impede o aquecimento 
das laterais para que possa encostar o forno aos móveis da 
cozinha.

Interior da porta vidro total: O interior da porta do forno 
totalmente coberta por vidro garante uma superfície lisa, sem 
quaisquer parafusos, o que simplifica a remoção da gordura e da 
sujidade.

Porta Fria: A tecnologia Porta Fria conjuntamente com o sistema de 
arrefecimento tangencial e os vidros internos antirreflexo assegura 
que o exterior da porta nunca excede os 50ºC (55ºC durante a 
limpeza pirolítica). Esta tecnologia evita queimaduras. Ideal para 
proteger as crianças.

Vidros removíveis:
Vidros fixos à porta com molas clique que permitem, com apenas 
alguns movimentos rápidos, retirar os vidros interiores. Este processo 
facilita a limpeza dos vidros da porta.

Esmalte EverClean: O interior do forno é revestido por um esmalte 
especial antiácido e pirolítico que tem um agradável brilho e 
é menos poroso, o que ajuda a manter a superfície interior do 
forno mais limpa. Este esmalte é mais resistente garantindo maior 
longevidade à cavidade do forno.

Função especial pizza
Este sistema é exclusivo da Smeg. O forno é equipado com uma 
pedra refratária colocada em cima de uma resistência inferior muito 
potente. Esta resistência aquece a pedra e esta irá cozer massa 
de pizza, focaccia, tartes salgadas e alimentos embrulhados em 
alumínio, como se de um forno a lenha se tratasse.

Função vapor manual
Modo manual. A temperatura e o tempo de cozedura são definidos 
e ajustáveis pelo utilizador.

Ventilador + resistência circular + microondas
A combinação da resistência circular com a função microondas 
permite a perfeita cozedura dos alimentos. A utilização de 
microondas permite reduzir o tempo de cozedura do interior dos 
alimentos.

Função peixe a vapor: 
Função automática com 5 programas predefinidos para cozinhar 
diferentes tipos de peixe. O tempo de cozedura pode ser o 
predefinido ou alterado.

Ventilador+resistência circular+resistência inferior+superior 
(Turbo): A combinação entre a cozedura ventilada e a cozedura 
tradicional permite cozinhar com extrema rapidez e de forma 
simultânea peixes, verduras e biscoitos sem misturar odores nem 
sabores. Ideal para grandes peças e aqueles alimentos que, em 
geral, precisem de uma cozedura intensa.

Função carne a vapor: 
Função automática com 5 programas predefinidos para cozinhar 
diferentes tipos de carne. O tempo de cozedura pode ser o 
predefinido ou alterado.

Ventilador + resistência circular (cozedura ventilada): Indicado 
para cozinhar alimentos diferentes sobre várias alturas, desde que 
necessitem da mesma temperatura e do mesmo tipo de cozedura. 
A circulação de ar quente garante uma instantânea e uniforme 
distribuição do calor. Será possível, por exemplo, cozinhar ao 
mesmo tempo peixes, verduras e biscoitos sem misturar odores, nem 
sabores.

Função legumes a vapor: 
Função automática com 5 programas predefinidos para cozinhar 
diferentes tipos de legumes. O tempo de cozedura pode ser o 
predefinido ou alterado.

Ventilador + resistência circular + grill. A combinação de 
ventilador com cozinha tradicional permite cozinhar com rapidez 
e eficácia alimentos diferentes em vários níveis, sem qualquer 
transferência de odores ou sabores. Ideal para alimentos volumosos 
que requerem uma cocção intensa.

Ventilador + resistência circular + vapor
A combinação entre a função vapor e as tradicionais proporciona 
uma grande flexibilidade de utilização sem alterar as propriedades 
nutritivas e organoléticas dos alimentos.

Ventilador + resistência circular + inferior: a cozedura ventilada 
combinada com o calor proveniente da base é ideal para dourar 
os alimentos levemente em pouco tempo.

Baixa temperatura/ manter quente: Ideal para manter os 
alimentos quentes durante os temos de espera. Também é eficaz 
para derreter chocolate e manteiga. 

Ventilador + grill largo. O ar produzido pelo ventilador reparte 
a onda de calor produzida pela resistência do grill gerando um 
gratinado perfeito em alimentos de considerável espessura.

Aquecedor de pratos: função para aquecer pratos e chávenas. 
Ideal para quando a temperatura ambiente está baixa. Permite que 
a comida não arrefeça no momento do empratamento.

Ventilador + grill central:
Pela ação combinada do ventilador e o calor produzido apenas 
pelo grill central, permite realizar cozeduras e gratinados rápidos 
de pequenas quantidades (especialmente carnes), somando as 
vantagens do acabamento grill à uniformidade da cozedura 
ventilada.

Eco.Função aconselhada para aquecer pequenas quantidades de 
alimentos utilizando baixos consumos de energia.

Ventilador + resistência superior + resistência inferior:
Esta função combina a utilização de diferentes elementos e é 
particularmente indicada para gratinados de pequenas dimensões, 
permitindo consumos de energia mais baixos durante a cocção.

Função de aquecimento e esterilização: 
Função especial com 6 programas predefinidos para aquecer 
alimentos previamente cozinhados e para esterilizar potes, garrafas 
e biberões. Os tempos dos programas predefinidos podem ser 
alterados. 

Ventilador + resistência inferior (cozedura delicada): Função 
aconselhada para finalizar a cocção dos alimentos quando já 
estão prontos interiormente. Serve também para aquecer alimentos 
de forma suave para que não fiquem mais tostados na parte 
superior.

Sabbath:
Esta função permite cozinhar os alimentos respeitando as 
disposições sobre a festa de descanso da religião hebraica.
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Resistência inferior (cozedura final): O calor procedente apenas 
de baixo permite completar a cozedura dos alimentos que 
necessitam de uma maior temperatura na sua base. Ideal para 
tortas doces ou salgados e pizzas.

Fermentação: o calor procedente de cima permite a fermentação 
de todo o tipo de massas de panificação, garantindo resultados 
otimizados num espaço de tempo reduzido.

Resistência superior+inferior (cozedura tradicional ou estática): 
O calor, ao provir simultaneamente de cima e de baixo, torna 
este sistema apto para qualquer alimento. A cozedura tradicional, 
denominada também como estática, é apta para cozinhar um só 
prato. Ideal para assados, pão, tortas recheadas e particularmente 
carnes gordas como ganso e pato.

Descongelação: A ação do ventilador, que movimenta o ar a uma 
temperatura baixa para evitar a cozedura dos alimentos, permite 
descongelar os alimentos em menos tempo.

Grill central:
Mediante a ação do calor gerado apenas pelo elemento central 
do grill, é possível gratinar pequenas porções de carne, peixe e 
verduras.

Descongelação por tempo: Para programar o tempo de 
descongelação de acordo com o tipo de alimento. A ação do 
ventilador, que movimenta o ar a uma temperatura baixa evita a 
cozedura dos alimentos.

Grill largo. O calor procedente da resistência grill permite 
conseguir ótimos resultados de gratinados, sobretudo em carnes 
de média /pequena espessura e, em combinação com o espeto 
rotativo (consoante os modelos), permite terminar a cozedura 
dourando uniformemente os alimentos. Ideal para salsichas, 
costeletas e bacon.

g Descongelação por peso: Para programar a descongelação 
de acordo com peso do alimento. A ação do ventilador, que 
movimenta o ar a uma temperatura baixa evita a cozedura dos 
alimentos.

Microondas + grill: A seleção deste programa permite tostar o 
alimento ao mesmo tempo que o microondas cozinha o interior do 
mesmo num espaço de tempo reduzido.

Descalcificação: 
O programa de descalcificação é necessário para remover a 
acumulação excessiva de calcário no reservatório e para que a 
vaporeira tenha o melhor desempenho. A necessidade de realizar 
esta operação é sinalizada pelo forno.

Volume bruto: Identifica o volume bruto do interior do microondas. 

Microondas + grill: A seleção deste programa permite tostar o 
alimento ao mesmo tempo que o microondas cozinha o interior do 
mesmo num espaço de tempo reduzido.

Arrefecimento tangencial: O sistema de circulação de ar frio faz 
com que os componentes no interior do forno e todo o seu exterior 
permaneçam a uma baixa temperatura, aumentando a segurança e 
a durabilidade do eletrodoméstico. Também impede o aquecimento 
das laterais para que possa encostar o forno aos móveis da 
cozinha.

Microondas: Ao penetrar diretamente no alimento, as microondas 
permitem cozinhar em tempos recorde e com uma notável 
poupança de energia. Indicado para cozinhar sem gorduras, para 
descongelar e aquecer alimentos, sem alterar a sua aparência 
natural e fragrância.

2 Identifica a quantos níveis de altura é possível colocar os tabuleiros 
no interior do forno

Microondas + grill: A seleção deste programa permite tostar o 
alimento ao mesmo tempo que o microondas cozinha o interior do 
mesmo num espaço de tempo reduzido.

2 Porta com dois vidros: A porta do microondas tem dois vidros, o 
interior e o exterior. Entre eles há uma tela de proteção que impede 
o reflexo das microondas para o exterior. 

Descongelação: A ação do ventilador, que movimenta o ar a uma 
temperatura baixa para evitar a cozedura dos alimentos, permite 
descongelar os alimentos em menos tempo.

Base Cerâmica: A base do microondas em cerâmica não requer 
a presença do prato giratório. A base branca espalha o calor 
de forma constante e homogénea por todo o interior. Permite 
cozinhar mais uniformemente e com maior economia de energia. A 
superfície lisa, também assegura uma limpeza mais fácil.

g Descongelação por peso: Para programar a descongelação 
de acordo com peso do alimento. A ação do ventilador, que 
movimenta o ar a uma temperatura baixa evita a cozedura dos 
alimentos.

Função especial pizza: Própria para cozinhar pizza de modo a 
obter uma massa estaladiça e os ingredientes bem gratinados.

Descongelação por tempo: Para programar o tempo de 
descongelação de acordo com o tipo de alimento. A ação do 
ventilador, que movimenta o ar a uma temperatura baixa evita a 
cozedura dos alimentos.

Grill largo: O calor procedente da resistência grill permite 
conseguir ótimos resultados de gratinados, sobretudo em carnes 
de média /pequena espessura. Ideal para salsichas, costeletas e 
bacon.

MICROONDAS
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Instalação Standard: modo de instalação mais comum que se 
adapta facilmente em todas as cozinhas.

Proteção de derrames: a placa desliga-se automaticamente por 
um período se houver derrames em cima dos comandos ou se estes 
ficarem tapados da iluminação.

Instalação Semifilo: solução de encastre para placas e lava-louças 
com bordo fino de 4 mm que combina a facilidade de instalação 
com um design minimalista.

Proteção de sobreaquecimento: Sistema que desliga 
automaticamente quando a temperatura excede a segurança.

Queimador Ultrarrápido: O queimador Ultrarrápida da Smeg 
permite um foco de lume muito potente com o maior aproveitamento 
de energia. É constituído por uma coroa dupla formada pelo 
acoplamento.

Indicador de calor residual: Após desligar a zona, um H ( de Hot) 
indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter 
a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60 °C.

Grelhas em ferro fundido: Desenvolvidas pela Smeg para vários 
dos seus modelos de placas a gás, as grelhas em ferro fundido são 
resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a 
circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.

Manter Quente: A função mantém quente a comida pronta. A 
zona de aquecimento funciona com o mínimo de energia e por um 
período máximo de 120 minutos, após o que a placa se desliga 
automaticamente.

Queimadores alta eficiência: Queimadores com performance 
superior libertam a chama com maior verticalidade para melhor 
aproveitamento do calor, o que permite reduzir o consumo de 
energia até 11%.

Acelerador
Através desta função é possível atingir o nível de aquecimento 
selecionado, em menor tempo. As zonas de cozedura partirão na 
potência máxima para depois ser diminuída, uma vez atingido o 
nível de potência selecionado.

Tempo percorrido: Capacidade de monitorar o tempo decorrido 
desde o início da cozedura.

Avanço rápido/ acelerador: Tecla que permite saltar níveis de 
potência para atingir o desejado rapidamente (5-10-15-P).

Temporizador: O temporizador permite definir o tempo de 
cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o 
tempo predefinido e emite um sinal acústico para aviso.

P
PowerBooster (P): a opção PowerBooster (P) faz com que a placa 
trabalhe na potência máxima sempre que se torne necessário 
cozinhar os alimentos de forma muito intensa e rápida. Tem 
limitador de tempo devido à potência elevada.

Indução: a placa de indução funciona com bobines circulares que 
emitem um campo magnético diretamente sobre um recipiente com 
fundo ferroso. O campo magnético produz calor direto sobre o 
recipiente, o que gera maior rapidez de cocção e maior eficiência 
energética.

Zona gigante: Zona de aquecimento com 270 de diâmetro para 
utilizar recipientes muito grandes.

Vitrocerâmica. As placas de vitrocerâmica têm um design 
extremamente agradável e são muito práticas de utilizar. Um 
produto de alta qualidade e absolutamente seguro, é o que a 
Smeg garante. Potentes resistências elétricas produzem o calor 
necessários para confecionar os mais diferentes tipos de alimentos 
de forma rápida.

Multizona: As placas de indução multizona permitem criar 
uma zona de cocção de grande dimensão, 385x180 mm, o 
que proporciona duas grandes vantagens ao utilizador – usar 
recipientes grandes e com formatos quadrados e retangulares ou 
utilizar a zona com diferentes recipientes em simultâneo.

PLACAS

Grelhas em ferro fundido: Desenvolvidas pela Smeg para vários 
dos seus modelos de placas a gás, as grelhas em ferro fundido são 
resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a 
circulação do ar e o posicionamento dos recipientes. Identifica a quantos níveis de altura é possível colocar os tabuleiro 

no interior do forno. Neste caso concreto, refere-se a uma cavidade 
equipada com grelhas laterais que permitem colocar tabuleiros a 
níveis de altura diferentes.

Queimador Ultrarrápido: O queimador Ultrarrápida da Smeg 
permite um foco de lume muito potente com o maior aproveitamento 
de energia. É constituído por uma coroa dupla formada pelo 
acoplamento de dois queimadores, um pequeno e outro maior, que 
trabalham em conjunto.

Número de vidros da porta: Os fornos pirolíticos têm portas 
com 4 vidros e os fornos multifunções topo de gama têm portas 
com 3 vidros. Assim, a Smeg garante que o exterior da porta 
nunca excede os 50ºC (55ºC durante a limpeza pirolítica). Esta 
tecnologia evita queimaduras. Ideal para proteger as crianças.

Indução: a placa de indução funciona com bobines circulares que 
emitem um campo magnético diretamente sobre um recipiente com 
fundo ferroso. O campo magnético produz calor direto sobre o 
recipiente, o que gera maior rapidez de cocção e maior eficiência 
energética.

O interior da porta do forno totalmente coberta por vidro garante 
uma superfície lisa, sem quaisquer parafusos, o que simplifica a 
remoção da gordura e da sujidade.

Vitrocerâmica: as placas de vitrocerâmica têm um design 
extremamente agradável e são muito práticas de utilizar. Um 
produto de alta qualidade e absolutamente seguro, é o que a 
Smeg garante. Potentes resistências elétricas produzem o calor 
necessários para confecionar os mais diferentes tipos de alimentos 
de forma rápida.

Tabuleiro protetor do teto: grande parte dos fornos Smeg é 
equipada com um tabuleiro no teto do forno com as missões de 
higiene e segurança. O tabuleiro impede que os salpicos sujem 
o topo da cavidade, podendo ser retirado para lavar. A aba na 
frente impede que, por distração, a mão do utilizador toque na 
resistência de aquecimento.

FOGÕES
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Indicador de calor residual: Após desligar a zona, um H ( de Hot) 
indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter 
a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60 °C.

Esmalte EverClean: O interior do forno é revestido por um esmalte 
especial antiácido e pirolítico que tem um agradável brilho e 
é menos poroso, o que ajuda a manter a superfície interior do 
forno mais limpa. Este esmalte é mais resistente garantindo maior 
longevidade à cavidade do forno.

P
PowerBooster (P): a opção PowerBooster (P) faz com que a placa 
trabalhe na potência máxima sempre que se torne necessário 
cozinhar os alimentos de forma muito intensa e rápida. Tem 
limitador de tempo devido à potência elevada.

Arrefecimento tangencial: O sistema de circulação de ar frio faz 
com que os componentes no interior do forno e todo o seu exterior 
permaneçam a uma baixa temperatura, aumentando a segurança e 
a durabilidade do eletrodoméstico. Também impede o aquecimento 
das laterais para que possa encostar o forno aos móveis da 
cozinha.

Identifica o volume bruto do interior do forno. 

Lâmpada de Halogéneo: O interior do forno é iluminado por 
uma ou duas lâmpadas de halogéneo, consoante o modelo. 
Estas lâmpadas permitem menor consumo de energia, menor 
sobreaquecimento e maior longevidade.

Forno a gás ventilado: Alguns modelos de fornos a gás da Smeg 
têm a opção de cozinhar com ventilador, o que permite cozinhar 
diferentes tipos de alimentos em simultâneo sem misturar os odores. 
O ventilador também garante uma cocção mais uniforme, e mais 
rápida, e com menos consumo de energia. Permite também uma 
temperatura mais estável no interior do forno.

O controlo eletrónico permite melhor gestão da temperatura 
promovendo a uniformidade do calor. No interior do forna, a 
temperatura mantem-se no valor definido, com flutuações mínimas 
de 2 a 3° C. Ideal para receitas mais sensíveis à temperatura como 
bolos e suflês.

Resistência superior+inferior (cozedura tradicional ou estática):
o calor, ao provir simultaneamente de cima e de baixo, torna este 
sistema apto para qualquer alimento. A cozedura tradicional, 
denominada também como estática, é apta para cozinhar um só 
prato. Ideal para assados, pão, tortas recheadas e particularmente 
carnes gordas como ganso e pato.

Ventilador + resistência superior + resistência inferior: esta 
função combina a utilização de diferentes elementos e é 
particularmente indicada para gratinados de pequenas dimensões, 
permitindo consumos de energia mais baixos durante a cocção.

Resistência inferior (cozedura final): o calor procedente apenas 
de baixo permite completar a cozedura dos alimentos que 
necessitam de uma maior temperatura na sua base. Ideal para 
tortas doces ou salgados e pizzas.

Ventilador + resistência circular (cozedura ventilada): indicado 
para cozinhar alimentos diferentes sobre várias alturas, desde que 
necessitem da mesma temperatura e do mesmo tipo de cozedura. 
A circulação de ar quente garante uma instantânea e uniforme 
distribuição do calor. Será possível, por exemplo, cozinhar ao 
mesmo tempo peixes, verduras e biscoitos sem misturar odores, nem 
sabores.

Grill largo: o calor procedente da resistência grill permite conseguir 
ótimos resultados de gratinados, sobretudo em carnes de média 
/pequena espessura e, em combinação com o espeto rotativo 
(consoante os modelos), permite terminar a cozedura dourando 
uniformemente os alimentos. Ideal para salsichas, costeletas e 
bacon.

Limpeza Vapor Clean: função para limpeza do forno muito 
simples. Colocar 40 cl de água nas ranhuras existentes na base da 
cavidade do forno. Borrifar as paredes e o teto do forno com água 
e detergente não agressivo. Selecionar a função Vapor Clean. 
Dáse início ao programa de limpeza que dura 18 minutos. No fim, 
é só passar com uma esponja macia e húmida.

Grill central: mediante a ação do calor gerado apenas pelo 
elemento central do grill, é possível gratinar pequenas porções de 
carne, peixe e verduras.

Descongelação: a ação do ventilador, que movimenta o ar a uma 
temperatura baixa para evitar a cozedura dos alimentos, permite 
descongelar os alimentos em menos tempo.

Ventilador + grill largo: o ar produzido pelo ventilador reparte 
a onda de calor produzida pela resistência do grill gerando um 
gratinado perfeito em alimentos de considerável espessura.

Aquecedor de pratos: função para aquecer pratos e chávenas. 
Ideal para quando a temperatura ambiente está baixa. Permite que 
a comida não arrefeça no momento do empratamento.

Ventilador + resistência inferior (cozedura delicada): Função 
aconselhada para finalizar a cocção dos alimentos quando já 
estão prontos interiormente. Serve também para aquecer alimentos 
de forma suave para que não fiquem mais tostados na parte 
superior.

Função especial Pizza: este sistema é exclusivo da Smeg. O 
forno é equipado com uma pedra refratária colocada em cima de 
uma resistência inferior muito potente. Esta resistência aquece a 
pedra e esta irá cozer massa de pizza, focaccia, tartes salgadas e 
alimentos embrulhados em alumínio, como se de um forno a lenha 
se tratasse.

Ar ventilado: alguns fogões a gás da Smeg têm ventilação 
assistida por um ou dois ventiladores, consoante a dimensão da 
cavidade. O gás ventilado permite que diversos pratos sejam 
cozinhados simultaneamente em diferentes níveis de tabuleiros, 
sem misturar odores nem sabores. O ventilador também assegura 
temperaturas mais uniformes no interior do forno, bem como tempos 
de preparação mais reduzidos para um melhor desempenho.

ECO Eco: função aconselhada para aquecer pequenas quantidades de 
alimentos utilizando baixos consumos de energia.

Ventilador + grill central: pela ação combinada do ventilador 
e o calor produzido apenas pelo grill central, permite realizar 
cozeduras e gratinados rápidos de pequenas quantidades 
(especialmente carnes), somando as vantagens do acabamento grill 
à uniformidade da cozedura ventilada.

Eco: função aconselhada para aquecer pequenas quantidades de 
alimentos utilizando baixos consumos de energia.

Ventilador + resistência circular + inferior: a cozedura ventilada 
combinada com o calor proveniente da base é ideal para dourar 
os alimentos levemente em pouco tempo.

Espeto rotativo + grill central: Ideal para assar carnes. A 
rotação da carne no espeto rotativo permite dourar as carnes 
uniformemente.

Ventilador+resistência circular+resistência inferior+superior 
(Turbo): a combinação entre a cozedura ventilada e a cozedura 
tradicional permite cozinhar com extrema rapidez e de forma 
simultânea peixes, verduras e biscoitos sem misturar odores nem 
sabores. Ideal para grandes peças e aqueles alimentos que, em 
geral, precisem de uma cozedura intensa.

Assador com espeto: o assador (consoante os modelos) funciona 
em combinação com a resistência grill, permitindo dourar os 
alimentos perfeitamente.

36 906941 11239 26168
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Filtros: modelo tem filtros para ajudar a remover a gordura do 
vapor que emanada das panelas durante a cocção.

Intensivo: quando é necessário potência muito elevada para extrair 
o excesso de fumo e odores.

Iluminação: todas as chaminés têm iluminação própria para 
iluminar a zona de cocção da placa ou para dar melhor ambiente 
à cozinha.

Extração Perímetral: os painéis de extração perimetral permitem 
criar cortinas de ar que condicionam a saída de fumos e odores da 
zona de cozedura. Torna-se, assim, um sistema bastante eficiente. 
Também é menos ruidoso.

Função Purificação 24H: De hora a hora, liga o motor de ex-
tração durante 10 minutos no 1º nível de potência para renovar o 
ar saturado da cozinha.

Fim automático: programador que permite definir a hora em que 
se pretende que a chaminé desligue. A vantagem é poder deixar 
a chaminé programada para desligar após 10 min após o fim do 
cozinhado. Estes 10 min são essenciais para finalizar a limpeza 
do ar.

Luz de Aviso: acende quando é necessário mudar os filtros de 
carvão ativo.

Display Eletrónico: permite uma visão imediata das opções selecio-
nadas que estão a decorrer.

CHAMINÉS E EXAUSTORES

Sistema No-Frost: o Sistema No-Frost gera ar frio e seco não 
permitindo a criação de gelo no congelador. Evita-se, assim, a 
necessidade de proceder ao descongelamento

Display LED: para otimizar o desempenho e simplificar a 
utilização, alguns frigoríficos estão equipados com um visor de LED 
que permite ver as temperaturas e as funções ativadas.

DISPLAY
LCD Display LCD: para otimizar o desempenho e simplificar a 

utilização, alguns frigoríficos estão equipados com um visor de LCD 
que permite ver as temperaturas e as funções activadas.

Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir 
ma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.

Função férias: a função férias permite desligar o compartimento 
frigorífico, mantendo o congelador a funcionar normalmente. 
Excelente opção para quando tem que sair de casa por um 
período mais longo.

Multizona: compartimento do frigorífico que pode ser utilizado 
como refrigerador ou congelador de acordo com as necessidades.

e Função economia: o modo economia analisa o uso do frigorífico e 
otimiza o poder de consumo para poupar energia.

Iluminação LED: alguns frigoríficos Smeg são iluminados por LED 
no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED 
consome menos energia e tem uma vida mais longa do que as 
lâmpadas tradicionais.

Descongelação automática: todos os frigoríficos Smeg têm uma 
função conveniente de descongelação automática.

ACTIVE
FRESH

Active Fresh: luz Azul Ative Fresh é um sistema inovador de 
iluminação utilizado nos compartimentos dos alimentos frescos 
dos frigoríficos. O sistema ajuda a manter as frutas e os vegetais 
frescos por mais tempo como também a preservar as suas vitaminas 
naturais e conteúdos minerais.

Multiflow: a tecnologia Multiflow permite uma ventilação 
otimizada. A circulação de ar gera uma temperatura mais 
homogénea dentro do frigorífico aumentando a durabilidade dos 
alimentos.

Life Plus: é uma área especial com uma temperatura de 2/3 ° 
C inferior à temperatura definida, ideal para a manutenção dos 
alimentos mais deterioráveis tais como peixe e carne.

FRIGORÍFICOS E CONGELADORES

Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão 
aconselhada na máquina para obter os menores consumos.

FlexiTabs: A opção FlexiTabs é ideal para pastilhas de detergente 
multiuso. A opção FlexiTabs permite otimizar a lavagem, 
explorando as propriedades das pastilhas combinadas.

A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do 
programa conforme as necessidades. Pode-se programar para que 
a lavagem seja realizada à noite, com taxas reduzidas ou para 
que termine à hora prevista para o regresso a casa. De acordo 
com alguns modelos, o início do programa pode ser adiado até 
24 horas. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente 
para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.

EasyGlide: calhas que melhoram o deslizamento do cesto aquando 
da extração com grandes cargas.

½ FlexiZone 1/2 carga: Quase todas as máquinas de lavar louça 
Smeg apresentam a opção FlexiZone meia carga. O sistema 
FlexiZone permite lavar cargas menores, economizando tempo, 
energia e água. Também não há restrições sobre em que zona do 
cesto e em que cesto se coloca, proporcionando flexibilidade de 
carga total.

Profissional: Máquina com 4 programas profissionais ultrarrápidos: 
Copos Pro 19 min., Ultrarrápido Pro 16 min., Universal Pro 23 min. 
e Intensivo Pro 41minuto, com ligação trifásica.

ACQUASTOP

Aquastop Total: Asegurança é sempre objetivo primário da Smeg. 
Dependendo do modelo, a máquina vem equipada com dispositivo 
Aquastop Parcial ou Aquastop Total, para evitar danos acidentais 
causados por vazamentos de água.

Baixo ruído: Excelente isolamento e o uso de tecnologia de ponta 
permitiram desenvolver máquinas de lavar louça que asseguram 
níveis de ruído mínimos.

MÁQUINAS DE LAVAR A LOUÇA
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Aquastop Parcial: A segurança é sempre objetivo primário da 
Smeg. Dependendo do modelo, a máquina vem equipada com 
dispositivo Aquastop Parcial ou Aquastop Total, para evitar danos 
acidentais causados por vazamentos de água.

Litros: consumo de água no programa normativo. Consoante 
o modelo, pode apresentar um consumo de 12 a 6,5 litros. As 
máquinas que apresentam consumos muito reduzidos de 6,5 e de 
8 litros, para 13 e 14 talheres respetivamente, têm a tecnologia 
inovadora WaterSave que permite a melhor gestão da água.

Cesto FlexiDuo: Terceiro cesto especial para talheres e chávenas 
que pode ser retirado ou dividido em duas partes. Ambas as partes 
do cesto podem deslizar em calhas para facilitar a arrumação.

SwingWash: O novo sistema de aspersão de água SwingWash 
oscilante nas máquinas de lavar louça de 45 cm, fornece uma 
cobertura abrangente de todas as áreas do tanque, uma limpeza 
mais precisa e uma melhor gestão do consumo de água.

Aquatest: O sensor Aquatest, presente na maior parte das 
máquinas de lavar louça Smeg, é um sensor eletrónico que mede o 
grau de transparência da água durante a pré-lavagem. Com base 
nos valores detetados, o sensor define o programa mais adequado, 
obtendo-se os melhores resultados de lavagem com o uso de uma 
quantidade mínima de água.

Sistema Orbital: O novo sistema Orbital consiste num braço de 
pulverização com dois aspersores. Os dois aspersores fazem 
rotações sobrepostas e contínuas contribuindo para que a água 
atinja uniformemente todo o espaço interior obtendo-se, assim, os 
melhores resultados na lavagem. Os aspersores têm pulverizadores 
cujas formas foram desenvolvidas para aumentar a potência e 
melhorar a direção dos jatos.

ACTIVE
LIGHT

Active Light: A máquina emite uma luz encarnada no pavimento 
para indicar que a máquina está em funcionamento. 70°

Super: O programa Super é apropriado para lavar tachos, panelas 
e pratos muito sujos com resíduos incrustados.

Pastilhas Antigotas: O cesto inferior de algumas máquinas de lavar 
louça Smeg está equipado com Pastilhas Antigotas, que melhoram 
ainda mais os resultados da secagem. Devido à sua forma 
particular, as Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e 
o cesto, impedindo a acumulação de partículas de água.

65°

Forte Rápido: O programa Forte é apropriado para lavar panelas 
e pratos muito sujos com resíduos secos. O programa Forte Rápida 
reduz a duração da lavagem.

Quick Time: Graças à opção Quick Time os tempos de lavagem 
são reduzidos até 55%. Em conjunto com o programa Super, esta 
opção permite lavar uma carga de louça muito suja em menos de 
uma hora.

IntensivoProf: o programa IntensivoProf é adequado para panelas 
e frigideiras muito sujas com resíduos secos, que exigem limpeza 
profunda e intensa.

Pré-lavagem: O programa Pré-lavagem é pensado para fazer 
uma lavagem curta a frio de tachos e louça. Utilizada para tirar 
os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está 
totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem para 
guardar.

UniversaleProf: o programa UniversaleProf é adequado para lavar 
louça com sujidade normal.

45°

Vidros: O programa Vidros é concebido para as louças muito 
delicadas. É um programa ligeiro mas eficaz que atua a 45° C, 
fazendo com que os vidros fiquem perfeitamente limpo.

65°

1 2
Diário 1/2 Carga: O programa Diária ½ Carga é projetado 
para lavar louça com a sujidade normal das refeições sempre que 
não se tem quantidade de louça para encher mais de metade da 
capacidade de carga da máquina.

Delicado: Programa indicado para a louça delicada com sujidade 
normal de uma refeição. 65°

Normal: O programa é adequado para louça mista normal e 
utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.

Eco
Eco: O programa Eco é adequado para lavar louça suja. Usando 
o programa Eco é garantido o melhor desempenho em termos de 
eficiência energética.

Normal Rápido: O programa é adequado para louça mista 
normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações. O 
programa Normal Rápida reduz a duração do ciclo de lavagem.

Eco
Eco Rápido:  O programa Eco Rápido é apropriado para a 
lavagem de louça com sujidade normal, mas num curto espaço 
de tempo, sempre com a garantia dos melhores desempenhos em 
termos de eficiência energética.

Delicado Rápido: O programa Delicado é adequado para louça 
delicada com sujidade normal. O programa Delicado Rápida 
reduz o tempo de lavagem.

Auto
40°-50° AUTO 40° - 50°: Um ciclo automático que graças à utilização 

do sensor Aquatest ajusta a quantidade e a temperatura da água 
e tempo de lavagem de acordo com a sujidade e quantidade de 
louça. Permite obter melhores resultados de lavagem, assim como a 
poupança de água, energia e tempo.

Diário: O programa Diário é projetado para lavar louça de mesa 
com a sujidade resultante da utilização nas refeições.

Auto
40°-60° AUTO 40° - 60°: Um ciclo automático que graças à utilização 

do sensor Aquatest ajusta a quantidade e a temperatura da água 
e tempo de lavagem de acordo com a sujidade e quantidade de 
louça. Permite obter melhores resultados de lavagem, assim como a 
poupança de água, energia e tempo.

Diário Rápido: O programa Diário é projetado para lavar louça 
de mesa com a sujidade resultante da utilização nas refeições.  A 
opção do programa Diário Rápido reduz o tempo do programa.

Auto
45°-65° AUTO 45° - 65°: Um ciclo automático que graças à utilização 

do sensor Aquatest ajusta a quantidade e a temperatura da água 
e tempo de lavagem de acordo com a sujidade e quantidade de 
louça. Permite obter melhores resultados de lavagem, assim como a 
poupança de água, energia e tempo.

70°C
A função Ultra Clean lava e enxagua a 70ºC. É ideal para lavar 
biberões, tábuas de cortar, colheres de pau e qualquer outra louça 
ou utensílio de cozinha que exija uma limpeza mais profunda.

Auto
60° Auto 60°: o programa Auto 60° é adequado para uma carga 

mista muito suja. O sensor Aquatest ajusta a quantidade e tempo 
de lavagem de acordo com a sujidade e quantidade de louça. 
Permite obter melhores resultados de lavagem, assim como a 
poupança de água, energia e tempo.

70°C
UltraClean: A opção HyClean pode ser utilizada em conjunto 
com quase todos os ciclos de lavagem acima de 50°C. A opção 
HyClean realiza um enxaguamento final a 70ºC, eliminando 
praticamente todas as bactérias. A opção HyClean é ideal para 
lavar biberões, tábuas de cortar, colheres de pau e qualquer 
outra louça ou utensílio de cozinha que exija uma limpeza mais 
profunda.

8,5 10,59,6 9,8 12 13109ACQUASTOPACQUASTOP
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Auto
60°-70° AUTO 60° - 70°: Um ciclo automático que graças à utilização 

do sensor Aquatest ajusta a quantidade e a temperatura da água 
e tempo de lavagem de acordo com a sujidade e quantidade de 
louça. Permite obter melhores resultados de lavagem, assim como a 
poupança de água, energia e tempo.

Party: O programa Party é especial para lavar copos.

27min

38°

Rápido 27 minutos: lavagem rápida em apenas 27 minutos. 
Programa desenvolvido especificamente para louça pouco suja e 
quando se pretende proceder à lavagem imediatamente após o 
uso.

Escalda Pratos: O programa é adequado para escaldar os pratos 
antes de serem levados à mesa.

Rápido16min: o programa Rápido16min é ultrarrápido. É 
específico para tachos e panelas muito sujas, mesmo com resíduos 
secos para serem lavados muito rapidamente.

A máquina de lavar roupa admite a carga máxima de 8 Kg 
de roupa para os programas de lavagem indicados no livro de 
instruções.

Capacidade de secagem: 
Indica a quantidade de roupa que pode ser inserida na máquina 
de lavar e secar a roupa para gerar o melhor desempenho de 
secagem. Considerar o peso médio da roupa seca.

VolumePlus: 
A Smeg tem uma gama de máquinas de lavar a roupa com 
capacidade de carga até 9 kg, mantendo os melhores resultados 
de lavagem e, ao mesmo tempo, garantindo um baixo consumo de 
energia.

Display LED. Para otimizar o desempenho e simplificar a utilização, 
algumas máquinas de lavar e alguns frigoríficos estão equipados 
com um display LED que exibe o status de funcionamento do 
produto.

Sistema automático de ajuste de carga. Garante que a roupa 
seja distribuída uniformemente dentro do tambor. Se o sistema 
deteta um desequilíbrio, ajusta automaticamente a velocidade 
de centrifugação para redistribuir a roupa, reduzindo vibrações 
durante o ciclo de centrifugação.

Display LCD. Para otimizar o desempenho e simplificar a 
utilização, algumas máquinas de lavar a roupa estão equipadas 
com um display LCD que exibe a fase em que se encontra o 
programa e as opções escolhidas.

30 cm
Óculo da porta ø 30 cm. Óculo da porta com 30 cm de diâmetro 
torna as operações de carga e descarga da roupa ainda mais 
fáceis e rápidas, proporcionado a máxima comodidade de 
utilização.

Sensor de humidade. O sensor de humidade calcula 
automaticamente o tempo correto de secagem para alcançar 
o nível de secagem desejado (Pronto a Engomar, Pronto 
Guarda Roupa ou Extra Seco), poupando tempo e energia. 
Alternativamente, o ajuste manual permite que defina o tempo de 
secagem de acordo com a preferência pessoal.

33 cm
Óculo da porta Maxi ø 33 cm. Óculo da porta Maxi com 33 
cm de diâmetro torna as operações de carga e descarga da 
roupa ainda mais fáceis e rápidas, proporcionado a máxima 
comodidade de utilização.

Rápido: Este programa rápido a 30º é próprio para lavar 
cargas menores. Perfeito para lavar peças pouco sujas ou pouco 
desgastadas.

Carga variável automática. Todas as máquinas de lavar roupa 
apresentam o sistema de carga variável automático que avalia 
eletronicamente o ciclo de lavagem e a temperatura ideal para 
a quantidade e o tipo de roupa que indicámos ter colocado na 
máquina. Esta tecnologia permite poupar até 30% de água e 
energia em comparação com sistemas de carga fixa.

12 min.

Rápido 12 min. Este programa ultra rápido de apenas 12 minutos 
é próprio para lavar cargas menores. Perfeito para lavar peças 
pouco sujas.

Regulação da centrifugação. A maioria das máquinas de lavar 
roupa Smeg permitem definir a velocidade de centrifugação 
de entre vários níveis disponíveis. Ou até mesmo excluir a 
centrifugação.

15 min.

Rápido 15 min. Este programa super rápido de apenas 15 minutos 
é próprio para lavar cargas menores. Perfeito para lavar peças 
pouco sujas.

Início diferido. A opção Início Diferido permite definir a hora 
de arranque do programa conforme as necessidades. Pode-se 
programar para que a lavagem seja realizada à noite, com taxas 
reduzidas ou para que termine à hora prevista para o regresso a 
casa.

Pré-lavagem
Para fazer uma pré-lavagem antes da fase normal do programa 
selecionado. A pré-lavagem é aconselhada para quando a roupa 
está muito suja.

Tranca para segurança das crianças. Presente em diferentes 
tipos de produtos, tais como fornos, placas, máquinas de lavar, 
esta opção permite que bloqueie todas as funções e programas 
estabelecidos, para uma total segurança, especialmente quando as 
crianças estão presentes.

Lavagem à mão
Este programa é adequado para roupa aconselhada para ser 
lavada à mão ou que não estando suja, apenas necessita de sere 
refrescada. Usa água fria e uma velocidade de rotação baixa para 
assegurar o maior cuidado possível com a roupa.

Alarme fim de ciclo. O alarme fim de ciclo avisa que chegou o 
momento em que é possível retirar a roupa da máquina. É uma 
função útil para impedir o excesso de vincos causados por peças 
deixadas no tambor.

Antirrugas. Opção específica que, repondo as fases de lavagem e 
de enxaguamento, juntamente com a diminuição da velocidade da 
centrifugação final, ajuda a evitar a formação de vincos na roupa. 
Ideal para proteger as peças de vestuário mais delicadas, e tornar 
o engomar mais fácil.

MÁQUINAS DE LAVAR E DE SECAR ROUPA
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Enxaguamento extra. Opção que adiciona um enxaguamento 
extra ao já previsto no programa escolhido, para remover qualquer 
resíduo de detergente. Esta função é particularmente adequado 
para pessoas com alergias ou problemas de pele.

Ciclo noturno: A rotação mais lenta do tambor e os ciclos de 
demolho e lavagem longos significam que o programa é extra 
silencioso. Ideal para utilizadores que querem aproveitar as tarifas 
reduzidas de energia à noite.

Fim do programa: Quando aparecer a palavra END no display 
da máquina, é porque o programa já terminou. Pode abrir a porta 
da máquina e retirar a roupa. Após esta ação, deverá deixar a 
porta entreaberta para secar o tambor.

Especial Lãs: Programa específico para roupas de lã, permite que 
lavar as roupas protegendo-as e mantendo-as macias e volumosas.

FlexiTime: A opção FlexiTime permite reduzir o tempo do programa 
o que proporciona a máxima flexibilidade e controlo do utilizador 
sobre os ciclos de lavagem.

Jeans: Programa designado para cuidar de uma das peças mais 
popular do guarda roupa. O ciclo especial Jeans limpa ganga 
reduzindo manchas e rugas.

Sistema de autolimpeza. O sistema de limpeza serve para 
limpar periodicamente o circuito de secagem e eliminar possíveis 
depósitos de cotão. A limpeza da máquina permite aumentar a 
performance e reduzir os consumos.

Desporto: Próprio para amantes do desporto, o programa Desporto 
lava suavemente a roupa desportiva que é exposta a lavagens 
frequentes de forma rápida e minuciosa.

ACQUASTOP

Aquastop: A segurança é sempre objetivo primário da Smeg. 
Dependendo do modelo, a máquina vem equipada com dispositivo 
Aquastop Parcial ou Aquastop Total, para evitar danos acidentais 
causados por vazamentos de água.

Camisas: Um programa especificamente concebido para lavar 
camisas e blusas com o máximo cuidado, minimizando rugas para 
engomar mais rápido e mais facilmente.

Roupa mista. Programa para lavar tipos de roupas com materiais 
e cores diferentes. Ideal para utilizar diariamente na lavagem de 
roupa mista e pouco suja.

Antialérgico.Programa criado para aqueles que têm pele sensível. 
Combina ação de lavagem e enxaguamento para as roupas, 
mesmo as mais delicadas, que precisam de mais cuidado e 
atenção para completar a eliminação de detergentes.

Roupa de bebés. Este programa assegura uma alta eficiência no 
enxaguamento para remover todos os vestígios de detergente dos 
tecidos e proteger a pele delicada das crianças.

Diário. Programa de lavagem diária para roupa pouco suja.

Cortinados. Programa específico para lavar as cortinas e 
cortinados.

8
A máquina de lavar roupa admite a carga máxima de Kg de roupa 
para os programas de lavagem indicados no livro de instruções.

Display LED: Para otimizar o desempenho e simplificar a 
utilização, algumas máquinas de lavar, secar  e  alguns frigoríficos 
estão equipados com um display LED que exibe o status de 
funcionamento do produto.

Início diferido
A função Início Diferido permite definir a hora de arranque do 
programa conforme as necessidades. Pode-se programar para 
que a secagem seja realizada à noite ou para que termine à hora 
prevista para o regresso a casa. De acordo com alguns modelos, o 
início do programa pode ser adiado até 24 horas.

Camisas: Um programa especificamente concebido para lavar 
camisas e blusas com o máximo cuidado, minimizando rugas para 
engomar mais rápido e mais facilmente.

Sensor de humidade
O sensor de humidade calcula automaticamente o tempo correto 
de secagem para alcançar o nível de secagem desejado (Pronto a 
Engomar, Pronto Guarda Roupa ou Extra Seco), poupando tempo 
e energia. Alternativamente, o ajuste manual permite que defina o 
tempo de secagem de acordo com a preferência pessoal.

Jeans: Programa designado para cuidar de uma das peças mais 
popular do guarda roupa. O ciclo especial Jeans limpa ganga 
reduzindo manchas e rugas.

32 cm
Óculo da porta Maxi ø 32 cm
Óculo da porta Maxi com 32 cm de diâmetro torna as operações 
de carga e descarga da roupa ainda mais fáceis e rápidas, 
proporcionado a máxima comodidade de utilização.

45 min.

Rápido 45 min. Programa rápido de 45 minutos para secar roupa 
de acordo com as especificações no livro de instruções.

Fim do programa: Quando aparecer a palavra END no display 
da máquina, é porque o programa já terminou. Pode abrir a porta 
da máquina e retirar a roupa. Após esta ação, deverá deixar a 
porta entreaberta para secar o tambor.

Secagem com cesto: Programa de secagem para roupa delicada 
e lãs usando o cesto especial. O cesto é fixo à cuba para que a 
roupa colocada no seu interior não seja submetida às rotações

Indicadores da fase do programa: Símbolos que indicam a fase 
em que o programa está a decorrer.

Lãs. Especificamente para roupas de lã, completa a secagem 
devolvendo maciez e volume.

Ruído: Identifica o ruído da máquina no programa normativo, 
calculado em decibéis d(B)A.

Refrescar. O programa Refrescar é perfeito para refrescar as 
roupas pouco usadas ou guardadas há algum tempo no roupeiro 
sem necessitar de lavar.

Iluminação interna: Os secadores topo de gama da Smeg 
possuem iluminação interior e um óculo grande para melhorar a 
visibilidade no tambor.

35 min.

Rápido 35 min. Programa rápido de 35 minutos para secar roupa 
de acordo com as especificações no livro de instruções.

Display LCD. Para otimizar o desempenho e simplificar a 
utilização, algumas máquinas de lavar, de secar e frigoríficos, estão 
equipadas com um display LCD que exibe que exibe o status de 
funcionamento do produto.

Antirrugas. Programa que ajuda a evitar a formação de vincos na 
roupa. Ideal para proteger as peças de vestuário mais delicadas, e 
tornar o engomar mais fácil.

MÁQUINAS DE SECAR A ROUPA

7
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Instalação de Baixo Perfil. O lava-louças de baixo perfil apresenta 
bordos biselados a 4 mm de altura, relativamente à cuba.

Identifica a largura mínima, em centímetros, necessária no móvel 
para instalar o lava-louça.

Instalação Superior.  lava-louças para instalação superior é 
colocado sobre o tampo e fica a uma altura de 8 mm da bancada.

Indica a profundidade da cuba em centímetros.

Instalação inferior. O lava-louça é instalado debaixo da 
bancada, maximizando toda a bancada disponível. Esta solução 
é designada simplesmente como Cuba porque não inclui o 
escorredor.

LAVA-LOUÇAS

45 908060
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MÁQUINAS DE LAVAR A LOUÇA

LP364X LSA13X2 LSA6544X3 LSA6439X2 LSA6445X2 LSA6448G2 LSA6448B2 LSA4513B

Consumo anual de energia - kWh 262 230 230 230 292 289 289 236
Consumo de água por ciclo (l/ciclo) 10.5 8.5 9 8.5 9.5 12 12 9.5
Consumo anual de água - litros 2940 2380 2520 2380 2660 3360 3360 2660
Consumo de energia por ciclo (kWh/
ciclo) 0.92 0.81 0.81 0.81 1.03 1.01 1.01 0.83

Programa normativo ECO ECO ECO ECO ECO ECO ECO ECO
Duração total do programa normativo 
(min) 175 150 175 150 165 180 180 175

Consumo de energia - Modo de stand 
by desligado - W 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Consumo de energia - Modo de stand 
by ligado - W 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Duração do modo de stand by (min.) 5 5 5 5 5 5 5 5

STA13XL2 PLA6442X2 PLA6448X2 PLA4513X STO905-1 STC75 STP364 ST733TL

Consumo anual de energia - kWh 230 230 289 236 289 211 261 230
Consumo de água por ciclo (l/ciclo) 8.5 8.5 12 9.5 13 10 10.5 9
Consumo anual de água - litros 2380 2380 3360 2660 3220 2800 2940 2520
Consumo de energia por ciclo (kWh/
ciclo) 0.81 0.81 1.01 0.83 1.01 0.73 0.92 0.81

Programa normativo ECO ECO ECO ECO ECO ECO ECO ECO
Duração total do programa normativo 
(min) 150 150 180 175 190 150 175 175

Consumo de energia - Modo de stand 
by desligado - W 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Consumo de energia - Modo de stand 
by ligado - W 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 1.5 0.80 0.80

Duração do modo de stand by (min.) 5 5 5 5 5 5 5

STA6544L3 ST531 ST324ATL STA6439L2 STA6443-2 STA6445-2 STA6448-2 STA4513

Consumo anual de energia - kWh 230 292 230 231 230 292 289 236
Consumo de água por ciclo (l/ciclo) 9 9.8 8.5 6.5 8.5 9.5 12 9.5
Consumo anual de água - litros 2520 2744 2380 1820 2380 2660 3360 2660
Consumo de energia por ciclo (kWh/
ciclo) 0.81 1.03 0.81 0.81 0.81 1.03 1.01 0.83

Programa normativo ECO ECO ECO ECO ECO ECO ECO ECO
Duração total do programa normativo 
(min) 175 165 150 175 150 165 180 175

Consumo de energia - Modo de stand 
by desligado - W 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Consumo de energia - Modo de stand 
by ligado - W 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Duração do modo de stand by (min.) 5 5 5 5 5 5 5 5

BLV2 ST2FAB

Consumo anual de energia - kWh 230 230
Consumo de água por ciclo (l/ciclo) 8.5 8.5
Consumo anual de água - litros 2380 2380
Consumo de energia por ciclo (kWh/
ciclo)

0.81 0.81

Programa normativo ECO ECO
Duração total do programa normativo 
(min)

150 150

Consumo de energia - Modo de stand 
by desligado - W

0.02 0.02

Consumo de energia - Modo de stand 
by ligado - W

0.80 0.80

Duração do modo de stand by (min.) 5 5
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MÁQUINAS DE LAVAR A ROUPA

SLV129ED SLV148ED SLV127EL SLV107E SW128D SW108D SW127D SW107D

Nível de ruído na lavagem 
- dB(A) re 1pW

58 58 58 58 55 55 56 56

Nível de ruído na 
centrifugação - dB(A) re 
1pW

78 78 78 77 76 74 75 74

Programa normativo Algodão 
60°C e 
Algodão 

40°C

Algodão 
60°C e 
Algodão 

40°C

Algodão 
60°C e 
Algodão 

40°C

Algodão 
60°C e 
Algodão 

40°C

Algodão 
60°C e 
Algodão 

40°C

Algodão 
60°C e 
Algodão 

40°C

Algodão 
60°C e 
Algodão 

40°C

Algodão 
60°C e 
Algodão 

40°C

Consumo de energia - 
Algodão 60°C carga 
completa - kWh

1.03 0.91 0.8 1.06 1.389 1.389 1.103 1.103

Duração total - Algodão 
60°C carga total - min.

200 200 200 205 178 178 160 160

Consumo de energia - 
Algodão 60°C meia carga 
- kWh

0.85 0.81 0.62 0.69 0.968 0.968 0.875 0.875

Duração total - Algodão 
60°C meia carga - min.

170 175 170 165 149 149 145 145

Consumo de energia - 
Algodão 40°C meia carga 
- kWh

0.76 0.71 0.57 0.63 0.784 0.784 0.699 0.699

Duração total - Algodão 
40°C meia carga - min.

165 170 160 160 123 123 130 130

Consumo total de água 
anual - litros

12320 9680 9240 10337 11000 11000 9020 9020

Grau de humidade residual 
(%)

53 53 53 62 53 62 53 62

Consumo de energia - 
Modo de stand by ligado 
- W

1 1 1 1 1 1.4 1 1.4

Consumo anual de energia 
- Modo de stand by 
desligado - W

0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2
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MÁQUINAS DE LAVAR A ROUPA

SW106-1 SW85-1 SLB147X LST147 LST127 LBA10N LBA10B LBB14

Nível de ruído na lavagem 
- dB(A) re 1pW

58 57 59 56 56 56 56 59

Nível de ruído na 
centrifugação - dB(A) re 
1pW

74 75 78 72 70 68 68 78

Programa normativo Algodão 
60°C e 
Algodão 

40°C

Algodão 
60°C e 
Algodão 

40°C

Algodão 
60°C e 
Algodão 

40°C

Algodão 
60°C e 
Algodão 

40°C

Algodão 
60°C e 
Algodão 

40°C

Algodão 
60°C e 
Algodão 

40°C

Algodão 
60°C e 
Algodão 

40°C

Algodão 
60°C e 
Algodão 

40°C

Consumo de energia - 
Algodão 60°C carga 
completa - kWh

1.014 0.743 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08

Duração total - Algodão 
60°C carga total - min.

160 159 150 150 150 150 150 150

Consumo de energia 
- Algodão 60°C meia 
carga - kWh

0.82 0.687 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98

Duração total - Algodão 
60°C meia carga - min.

130 129 150 150 150 150 150 150

Consumo de energia 
- Algodão 40°C meia 
carga - kWh

0.64 0.606 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Duração total - Algodão 
40°C meia carga - min.

130 129 150 150 150 150 150 150

Consumo total de água 
anual - litros

8800 7260 10340 10340 10340 10340 10340 10340

Grau de humidade 
residual (%)

62 71 53 53 56 61 61 53

Consumo de energia - 
Modo de stand by ligado 
- W

1 1 0.80 0.80 0.80 0.8 0.8 0.8

Consumo anual de 
energia - Modo de stand 
by desligado - W

0.25 0.25 0.20 0.20 0.20 0.2 0.2 0.2
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MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR A ROUPA

LSE147S LSTA147S LSTA147 LSTA127

Nível de ruído na lavagem - dB(A) re 1pW 56 56 56 56

Nível de ruído na centrifugação - dB(A) re 1pW 72 72 72 70

Nível de ruído na secagem - dB(A) re 1pW 58 58 58 58

Programas normativos Algodão 60°C 
e Algodão 

40°C

Algodão 60°C 
e Algodão 

40°C

Algodão 60°C 
e Algodão 

40°C

Algodão 60°C 
e Algodão 

40°C

Consumo de energia (lavagem - lavagem + secagem) - 
kWh

5.26 4.76 4.76 4.85

Consumo de água (lavagem - lavagem + secagem) - litros 99 99 99 90

Duração do programa normativo - min. 390 390 390 365

Consumo de energia - Algodão 60°C - Apenas lavagem 
- kWh

1.19 1.19 1.19 1.02

Consumo total de energia anual - kWh 1052 952 952 970

Consumo total de água anual- litros 19800 19800 19800 18000

MÁQUINAS DE SECAR A ROUPA

ASC83S ASC82S ASC72S ASC71S

Capacidade de carga (algodão) kg 8 8 7 7

Tipo de máquina de secar a roupa Bomba de calor Bomba de calor Bomba de calor Condensação

Classe de eficiência energética A++ A+ A+ B

Consumo total de energia anual Kwh 232 299 268 504

Consumo energético do programa padrão de algodão 
com carga completa Kwh

1.92 2.47 2.15 4.15

Consumo energético do programa padrão de algodão 
com carga parcial Kwh

1.03 1.35 1.25 2.34

Consumo energético do modo Off no programa de 
algodão padrão com carga completa Kwh

0.5 0.5 0.5 0.3

Consumo energético do modo On no programa padrão 
de algodão com carga completa Kwh

1.0 1.0 1.0 1.0

Classe de eficiência de condensação A B B B

Eficiência da condensação do programa padrão de 
algodão com carga total %

91 89 89 89

Eficiência da condensação do programa padrão de 
algodão com carga parcial %

91 89 89 89

Eficiência da condensação do programa de algodão 
padrão com carga total e parcial %

91 89 89 89

Nível de ruído no programa padrão de algodão com 
carga total dB(A) re 1 pw

66 66 66 65
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Segunda a Sexta-feira das 9:00 às 18:00
Tel.: 214 704 360             
Fax: 214 704 361             
E-mail: sat@smeg.pt

Considerações sobre a garantia

A Smeg garante o produto contra defeitos de conformidade, procedendo à reparação do eletrodoméstico 
que tenha uma avaria causada por um defeito de material ou de fabrico, sempre que este tenha um 
uso doméstico e que tenha sido utilizado corretamente e de acordo com as instruções de instalação e 
utilização expressas no manual de instruções. As reparações serão gratuitas, incluindo o custo das peças de 
substituição, a mão-de-obra e deslocação do Serviço Técnico Oficial a casa do consumidor.

Prazos e Condições

• O prazo de reclamação de falta de conformidade é de 2 anos após a data de compra do bem.
• O prazo de denúncia do defeito à Smeg é de 2 meses após o conhecimento do mesmo.
• A garantia é concedida ao consumidor desde que justificada mediante a apresentação da fatura de 
compra original onde conste marca e modelo do aparelho.

Exclusões da Garantia

• Danos causados por avarias derivadas de fenómenos atmosféricos ou geológicos, agentes químicos ou 
reações eletroquímicas, em combinação com a água;
• Instalação ou ligação não coerente com as indicações contidas no manual de instruções do aparelho 
(voltagem, pressão de água ou gás, ligação elétrica ou hidráulica inadequadas, medidas de nichos, 
necessidades de ventilação, desnível do aparelho);
• Intervenção de técnico não autorizado e não pertencente aos Serviços Técnicos Oficiais Smeg;
• Manipulação dos dados da fatura ou outro documento de garantia;
• Má utilização do aparelho, não respeitando as instruções do fabricante;
• Operações de manutenção ou limpeza do produto;
• Desgaste proveniente da utilização normal do aparelho e de peças;
• Transformações necessárias à instalação dos aparelhos à rede elétrica ou hidráulica;
• Explicações de funcionamento do aparelho.

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
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Os preços neste catálogo dizem respeito ao P.V.P. recomendado com IVA incluído sobre os quais incide o 
desconto comercial. Aos preços líquidos de desconto acresce a taxa de IVA em vigor.

Todos os preços, os dados e as descrições expostos no presente catálogo podem ser alterados ou anulados 
em qualquer momento de acordo com as exigências técnicas e comerciais da empresa produtora, sem 
obrigação de aviso prévio e sem possibilidade de reivindicação por parte do comprador, comerciante ou 
particular. Smeg S.p.A. declina toda a responsabilidade derivada de eventuais inexatidões devidas a erros 
de transcrição ou impressão.

Smeg S.p.A. reserva-se o direito de realizar, sem prévio aviso, todas as alterações que considerar necessárias 
para a melhoria dos seus produtos. As ilustrações, os dados e as descrições contidas neste documento não 
são, portanto, obrigatórios e têm apenas valor indicativo.

Para uma correta utilização e instalação dos produtos, consulte as instruções técnicas em dotação com cada 
aparelho.

Smeg está presente por todo o território com técnicos sumamente especializados. Todos os aparelhos têm 2 
anos completos de garantia (peças, mão de obra e deslocação) para uso doméstico.

Os nossos produtos estão conforme as Diretivas CE para a segurança de gás, a baixa tensão elétrica e para 
a compatibilidade eletromagnética.

Este catálogo é totalmente impresso em papel FSC (Forest Stewardship Council), que foi produzido com 
celulose proveniente de florestas geridas de forma responsável, de acordo com rigorosos padrões ambientais, 
sociais, económicos e culturais.
http://www.fsc.org/

INFORMAÇÃO NO CATÁLOGO
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