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CHŁODZIARKA PODBLATOWA MPM-99-CJ-09/A

CHŁODZIARKA MPM-112-CJ-15

RODZAJ

RODZAJ

sprężarkowa

sprężarkowa

FUNKCJE

FUNKCJE

drzwi lewo/prawo

zamrażalnik 2-gwiazdkowy

automatyczne odszranianie

WYPOSAŻENIE

drzwi lewo/prawo

pojemnik na warzywa

WYPOSAŻENIE

2 półki szklane + 1 półka

nad pojemnikiem
na warzywa
3 transparentne półki
na drzwiach

pojemnik na warzywa
3 transparentne półki

na drzwiach

półki szklane

PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE

pojemność całkowita

pojemność całkowita

masa urządzenia netto: 22 kg

masa urządzenia netto: 22 kg

czynnik chłodniczy: R600a

czynnik chłodniczy: R600a

netto: 90 l

netto: 80 l

masa urządzenia brutto: 24 kg

masa urządzenia brutto: 24 kg

poziom hałasu:

poziom hałasu:

LWA = 39 dB
roczne zużycie energii:
110 kWh/rok
moc: 90 W
zasilanie: 220-240 V ~50 Hz

LWA = 41 dB

roczne zużycie energii:

157 kWh/rok

moc: 80 W

zasilanie: 220-240 V ~50 Hz

A+

80 l

10 l

48 cm

84 cm

50 cm

A+

69 l

11 l

48 cm

84 cm

50 cm

klasa
energetyczna

pojemność
chłodziarki

pojemność
zamrażalnika

szerokość

wysokość

głębokość

klasa
energetyczna

pojemność
chłodziarki

pojemność
zamrażalnika

szerokość

wysokość

głębokość

CHŁODZIARKA Z ZAMRAŻALNIKIEM

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA JEDNODRZWIOWA

MPM-105-CJ-12

MPM-120-CJ-08H

RODZAJ

RODZAJ

sprężarkowa

sprężarkowa

FUNKCJE

FUNKCJE

regulacja temperatury

zdolność zamrażania:

drzwi lewo/prawo

czas ocieplania

2 kg/24 h

automatyczne odszranianie
oświetlenie wnętrza

w przypadku braku energii
(od -18oC do -9oC):
13 godzin
zamrażalnik
4-gwiazdkowy
automatyczne
odszranianie
drzwi lewo/prawo
możliwość zdjęcia blatu

WYPOSAŻENIE
pojemnik na warzywa
2 półki szklane +1 półka
nad pojemnikiem
na warzywa
3 transparentne półki
na drzwiach
PARAMETRY TECHNICZNE

WYPOSAŻENIE

pojemność całkowita

pojemnik na warzywa

netto: 95 l

3 transparentne półki

masa urządzenia

na drzwiach

netto: 23 kg
masa urządzenia
brutto: 25 kg
czynnik chłodniczy: R600a
poziom hałasu: LWA = 39 dB
roczne zużycie energii: 113 kWh/rok
moc: 85 W
zasilanie: 220-240 V ~50 Hz

półki szklane

PARAMETRY TECHNICZNE
pojemność całkowita brutto:

120 l

masa urządzenia netto: 32 kg

masa urządzenia brutto: 35 kg
czynnik chłodniczy: R600a

poziom hałasu: LWA = 39 dB

roczne zużycie energii: 172 kWh/rok
moc: 90 W

zasilanie: 220-240 V ~50 Hz

A+

83 l

12 l

48 cm

83 cm

49 cm

A+

103 l

15 l

55 cm

85 cm

58 cm

klasa
energetyczna

pojemność
chłodziarki

pojemność
zamrażalnika

szerokość

wysokość

głębokość

klasa
energetyczna

pojemność
chłodziarki

pojemność
zamrażalnika

szerokość

wysokość

głębokość

CHŁODZIARKA MPM-46-CJ-01/A
RODZAJ

PARAMETRY TECHNICZNE

sprężarkowa

pojemność całkowita netto: 46 l
masa urządzenia netto: 15 kg

FUNKCJE

masa urządzenia brutto: 17 kg

regulacja temperatury

czynnik chłodniczy: R600a

drzwi lewo/prawo

poziom hałasu: LWA = 39 dB

kolor: biały

WYPOSAŻENIE
półka szklana
pojemnik do wytwarzania lodu kostkowego

roczne zużycie energii: 98,2 kWh/rok
moc: 85 W

zasilanie: 230 V ~50 Hz

A+

41 l

5l

43 cm

51 cm

48 cm

klasa
energetyczna

pojemność
chłodziarki

pojemność
zamrażalnika

szerokość

wysokość

głębokość

CHŁODZIARKA MPM-47-CJ-06G
RODZAJ

PARAMETRY TECHNICZNE

sprężarkowa

pojemność całkowita netto: 47 l

FUNKCJE
drzwi lewo/prawo
kolor: biały

masa urządzenia netto: 17,5 kg

WYPOSAŻENIE
półka druciana
pojemnik do wytwarzania lodu kostkowego

roczne zużycie energii:

masa urządzenia brutto: 20,5 kg
czynnik chłodniczy: R600a
poziom hałasu: L

WA

= 42 dB

106 kWh/rok

moc: 85 W

zasilanie: 220-240 V ~50 Hz

A+

42 l

5l

44 cm

50 cm

48 cm

klasa
energetyczna

pojemność
chłodziarki

pojemność
zamrażalnika

szerokość

wysokość

głębokość

CHŁODZIARKA MPM-46-CJ-02/A i MPM-46-CJ-03/A
RODZAJ

pojemnik do wytwarzania lodu kostkowego

sprężarkowa

PARAMETRY TECHNICZNE

FUNKCJE
drzwi lewo/prawo
zamykana na kluczyk
(dotyczy modelu MPM-46-CJ-03/A)
kolor: drzwi – srebrne, obudowa – ciemny brąz

pojemność całkowita netto: 46 l

WYPOSAŻENIE
półka szklana

masa urządzenia netto: 15 kg

masa urządzenia brutto: 17 kg
czynnik chłodniczy: R600a

poziom hałasu: LWA = 39 dB

roczne zużycie energii: 98,2 kWh/rok
moc: 85 W

zasilanie: 230 V ~50 Hz

A+

41 l

5l

43 cm

51 cm

48 cm

klasa
energetyczna

pojemność
chłodziarki

pojemność
zamrażalnika

szerokość

wysokość

głębokość

CHŁODZIARKA TURYSTYCZNA MPM-26-CBM-02 i MPM-32-CBM-03
RODZAJ

WYPOSAŻENIE

termoelektryczna

komplet przewodów zasilania AC i DC

FUNKCJE

PARAMETRY TECHNICZNE

chłodzenie: max 16oC poniżej temperatury otoczenia

pojemność brutto:

przełącznik pracy „ECO”

możliwość przechowywania 2-litrowych butelek

w pozycji stojącej
wspornik pokrywy przy otwarciu

-
26 l (model MPM-26-CBM-02)

-
30 l (model MPM-32-CBM-03)

zasilanie:

-
DC: 12 V z akumulatora
-
AC: 220-240 V

~50/60 Hz

moc przy zasilaniu:
-
DC: 47 W

A++
klasa
energetyczna

25 l

29 l

pojemność
modelu

pojemność
modelu

mpm-26-cbm-02

mpm-32-cbm-03

43 cm

51 cm

48 cm

szerokość

wysokość

głębokość

-
AC: 55 W

poziom hałasu: LWA = 39 dB

roczne zużycie energii elektrycznej: 66 kWh/rok
ciężar: 3,7 kg

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA DO ZABUDOWY

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA

MPM-245-KBI-15

Z ZAMRAŻALNIKIEM GÓRNYM MPM-110-CZ-12

RODZAJ

RODZAJ

sprężarkowa

sprężarkowa

FUNKCJE

FUNKCJE

szybkie zamrażanie

zdolność zamrażania: 2 kg/24 h

zdolność zamrażania: 3,5 kg/24 h
temperatura zamrażarki: -18
system odszraniania

o

temperatura zamrażarki: -18

C

o

czas ocieplania w przypadku
o

C

o

braku energii (od -18 C do -9 C):
17 godz.
drzwi lewo/prawo

(chłodziarka/zamrażarka):
automatycznie/ręcznie
czas ocieplania w przypadku braku
energii (od -18oC do -9oC): 16 godz.

WYPOSAŻENIE
2 szklane półki

WYPOSAŻENIE

w części chłodniczej

ilość przedziałów w zamrażarce: 3

pojemnik na warzywa

PARAMETRY TECHNICZNE
pojemność całkowita brutto: 248 l
masa urządzenia netto: 62 kg
masa urządzenia brutto: 69 kg
czynnik chłodniczy: R600a
poziom hałasu: LWA = 40 dB
roczne zużycie energii
elektrycznej: 299 kWh/rok
zasilanie: 230 V ~50 Hz

pojemność całkowita

ilość półek w chłodziarce: 4

PARAMETRY TECHNICZNE
brutto: 87 l

masa urządzenia netto: 25 kg

masa urządzenia brutto: 27 kg
czynnik chłodniczy: R600a

poziom hałasu: LWA = 42 dB
roczne zużycie energii

elektrycznej: 164 kWh/rok

moc: 100 W

zasilanie: 220-240 V ~50 Hz

A+

167 l

67 l

klasa
energetyczna

pojemność
chłodziarki

pojemność
zamrażalnika

54 cm

178 cm

56 cm

A+

60 l

25 l

48 cm

85 cm

52 cm

szerokość

wysokość

głębokość

klasa
energetyczna

pojemność
chłodziarki

pojemność
zamrażalnika

szerokość

wysokość

głębokość

CHŁODZIARKA Z ZAMRAŻALNIKIEM DOLNYM

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA
Z ZAMRAŻALNIKIEM GÓRNYM

MPM-125-CZ-08H i MPM-125-CZ-11H

MPM-138-KB-10
RODZAJ
sprężarkowa

RODZAJ
sprężarkowa

FUNKCJE
zdolność zamrażania: 2 kg/24 h

FUNKCJE
zdolność zamrażania: 2 kg/24 h
czas ocieplania w przypadku
braku energii (od -18oC do -9oC):
16 godz.
drzwi lewo/prawo
kolor:
-
biały (MPM-125-CZ-08H
-
inox (MPM-125-CZ-11H)

temperatura zamrażarki: -18

o

C

czas ocieplania w przypadku braku

energii (od -18oC do -9oC): 10 godz.

system odszraniania (chłodziarka/

zamrażarka): automatycznie/ręcznie

WYPOSAŻENIE
ilość półek w chłodziarce: 4
ilość pojemników wysuwanych: 1
ilość przedziałów w zamrażarce: 2
ilość półek drzwiowych
w chłodziarce: 3

WYPOSAŻENIE
półka druciana w zamrażalniku
3 szklane półki w części

PARAMETRY TECHNICZNE

chłodniczej

pojemność całkowita netto: 138 l

pojemnik na warzywa

masa urządzenia netto: 44 kg

blat

masa urządzenia brutto: 50 kg

PARAMETRY TECHNICZNE
pojemność całkowita
brutto: 121 l
masa urządzenia
netto: 37 kg
masa urządzenia
brutto: 40 kg
czynnik chłodniczy: R600a
poziom hałasu: LWA = 39 dB
roczne zużycie energii
elektrycznej: 175 kWh/rok
moc: 100 W
zasilanie: 220-240 V ~50 Hz

czynnik chłodniczy: R600a

poziom hałasu: LWA = 39 dB

roczne zużycie energii elektrycznej:

186 kWh/rok

moc: 120 W

zasilanie: 230 V ~50 Hz

A+

106 l

32 l

klasa
energetyczna

pojemność
chłodziarki

pojemność
zamrażalnika

A+

89 l

30 l

48 cm

116 cm

53 cm

45 cm

140 cm

54 cm

klasa
energetyczna

pojemność
chłodziarki

pojemność
zamrażalnika

szerokość

wysokość

głębokość

szerokość

wysokość

głębokość

CHŁODZIARKA Z ZAMRAŻALNIKIEM DOLNYM

CHŁODZIARKA Z ZAMRAŻALNIKIEM DOLNYM

MPM-138-KB-11

MPM-160-KB-21

RODZAJ

RODZAJ

sprężarkowa

sprężarkowa

FUNKCJE

FUNKCJE

zdolność zamrażania: 2 kg/24 h

zdolność zamrażania: 2,5 kg/24 h

czas ocieplania w przypadku braku

system odszraniania

temperatura zamrażarki: -18
o

o

C

temperatura zamrażarki: -18

o

energii (od -18 C do -9 C): 10 godz.

o

C

(chłodziarka/zamrażarka):
automatycznie/ręcznie

system odszraniania

(chłodziarka/zamrażarka):
automatycznie/ręcznie

WYPOSAŻENIE
ilość półek w chłodziarce: 4

WYPOSAŻENIE

ilość pojemników wysuwanych: 1

ilość półek w chłodziarce: 4

ilość przedziałów w zamrażarce: 3

ilość pojemników wysuwanych: 1

ilość półek drzwiowych w chłodziarce: 3

ilość przedziałów w zamrażarce: 2

PARAMETRY TECHNICZNE

ilość półek drzwiowych

pojemność całkowita netto: 160 l

w chłodziarce: 3

masa urządzenia netto: 42 kg

PARAMETRY TECHNICZNE
pojemność całkowita netto: 138 l
masa urządzenia netto: 44 kg
masa urządzenia brutto: 50 kg
czynnik chłodniczy: R600a
poziom hałasu: LWA = 39 dB
roczne zużycie energii
elektrycznej: 186 kWh/rok
moc: 120 W
zasilanie: 230 V ~50 Hz

masa urządzenia brutto: 46 kg
czynnik chłodniczy: R600a
poziom hałasu: L

WA

= 39 dB

roczne zużycie energii elektrycznej:

201 kWh/rok

moc: 120 W

zasilanie: 230 V ~50 Hz

A+

106 l

32 l

A+

106 l

54 l

klasa
energetyczna

pojemność
chłodziarki

pojemność
zamrażalnika

klasa
energetyczna

pojemność
chłodziarki

pojemność
zamrażalnika

45 cm

140 cm

54 cm

45 cm

155 cm

54 cm

szerokość

wysokość

głębokość

szerokość

wysokość

głębokość

CHŁODZIARKA Z ZAMRAŻALNIKIEM DOLNYM

CHŁODZIARKA Z ZAMRAŻALNIKIEM DOLNYM

MPM-185-KB-20/A

MPM-221-KB-21/A

RODZAJ

RODZAJ

sprężarkowa

sprężarkowa

FUNKCJE

FUNKCJE

zdolność zamrażania: 2 kg/24 h

zdolność zamrażania: 2 kg/24 h

czas ocieplania w przypadku braku

czas ocieplania w przypadku braku energii

temperatura zamrażarki: -18

o

C

temperatura zamrażarki: -18

energii (od -18oC do -9oC): 14 godzin

o

C

(od -18oC do -9oC): 14 godzin

system odszraniania (chłodziarka/

system odszraniania (chłodziarka/

drzwi lewo/prawo

drzwi lewo/prawo

zamrażarka): automatycznie/ręcznie

zamrażarka): automatycznie/ręcznie

kolor biały

kolor biały

WYPOSAŻENIE
ilość półek w chłodziarce: 3
ilość pojemników wysuwanych: 1
półki na drzwiach chłodziarki: 3
ilość przedziałów w zamrażarce: 2

WYPOSAŻENIE
ilość półek w chłodziarce: 4

ilość pojemników wysuwanych: 1
półki na drzwiach chłodziarki: 4

ilość przedziałów w zamrażarce: 2

PARAMETRY TECHNICZNE
pojemność całkowita brutto: 185 l
masa urządzenia netto: 50 kg
masa urządzenia brutto: 56 kg
czynnik chłodniczy: R600a/0,051 kg
poziom hałasu: L = 39 dB
WA
roczne zużycie energii elektrycznej:
200 kWh/rok
moc: 100 W
zasilanie: 230 V ~50 Hz

PARAMETRY TECHNICZNE
pojemność całkowita brutto: 221 l
masa urządzenia netto: 55 kg

masa urządzenia brutto: 62 kg

czynnik chłodniczy: R600a/0,053 kg
poziom hałasu: LWA = 39 dB

roczne zużycie energii elektrycznej:

214 kWh/rok

moc: 100 W

zasilanie: 230 V ~50 Hz

A+

131 l

42 l

54,5 cm

142 cm

60 cm

A+

167 l

42 l

54,5 cm

161 cm

60 cm

klasa
energetyczna

pojemność
chłodziarki

pojemność
zamrażalnika

szerokość

wysokość

głębokość

klasa
energetyczna

pojemność
chłodziarki

pojemność
zamrażalnika

szerokość

wysokość

głębokość

CHŁODZIARKA Z ZAMRAŻALNIKIEM DOLNYM

CHŁODZIARKA Z ZAMRAŻALNIKIEM DOLNYM

MPM-244-KB-08/A

MPM-248-KB-22/A

RODZAJ

RODZAJ

sprężarkowa

sprężarkowa

FUNKCJE

FUNKCJE

przełącznik pracy SUPER

zdolność zamrażania: 3,5 kg/24 h

zdolność zamrażania: 3 kg/24 h

czas ocieplania w przypadku braku energii

(szybkie mrożenie)

temperatura zamrażarki: -18

o

czas ocieplania w przypadku

temperatura zamrażarki: -18
o

C

o

C

o

(od -18 C do -9 C): 16 godzin

system odszraniania (chłodziarka/

braku energii
(od -18oC do -9oC): 17 godzin
system odszraniania (chłodziarka/
zamrażarka):
automatycznie/ręcznie
sygnalizacja dźwiękowa
przy otwartych drzwiach
chłodziarki dłużej niż 30 sek.
drzwi lewo/prawo

zamrażarka): automatycznie/ręcznie

drzwi lewo/prawo
kolor biały

WYPOSAŻENIE
ilość półek w chłodziarce: 4

ilość pojemników wysuwanych: 2

dzielone półki na drzwiach chłodziarki
ilość przedziałów w zamrażarce: 3

PARAMETRY TECHNICZNE

WYPOSAŻENIE

pojemność całkowita brutto: 248 l

ilość półek w chłodziarce: 3

masa urządzenia netto: 61 kg

ilość pojemników wysuwanych: 2

masa urządzenia brutto: 68 kg

dzielone półki na drzwiach

czynnik chłodniczy: R600a/0,065 kg

chłodziarki
ilość przedziałów w zamrażarce: 2

poziom hałasu: LWA = 39 dB

roczne zużycie energii elektrycznej:

PARAMETRY TECHNICZNE
pojemność całkowita brutto: 244 l
masa urządzenia netto: 60 kg
masa urządzenia brutto: 67 kg
czynnik chłodniczy: R600a
poziom hałasu: LWA = 40 dB
roczne zużycie energii elektrycznej: 224 kWh/rok
moc: 110 W
zasilanie: 230 V ~50 Hz

229 kWh/rok

moc: 100 W

zasilanie: 230 V ~50 Hz

A+

163 l

63 l

60 cm

142 cm

63 cm

A+

167 l

67 l

54,5 cm

180 cm

60 cm

klasa
energetyczna

pojemność
chłodziarki

pojemność
zamrażalnika

szerokość

wysokość

głębokość

klasa
energetyczna

pojemność
chłodziarki

pojemność
zamrażalnika

szerokość

wysokość

głębokość

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA MPM-263-CZ-06/A
RODZAJ
sprężarkowa

CHŁODZIARKA Z ZAMRAŻALNIKIEM DOLNYM

MPM-281-KB-01/A
RODZAJ

FUNKCJE

sprężarkowa

ilość półek w chłodziarce: 3/1

FUNKCJE

szybkie zamrażanie: +

zdolność zamrażania: 3,5 kg/24 h

przełącznik pracy SUPER

system odszraniania (chłodziarka/

zdolność zamrażania: 3 kg/24 h

czas ocieplania w przypadku braku

czas ocieplania w przypadku braku

kolor biały

system odszraniania (chłodziarka/

(szybkie mrożenie)

temperatura zamrażarki: -18°C

temperatura zamrażarki: -18

zamrażarka): automatycznie/ręcznie

o

C

energii (od -18°C do -9°C): 17 godzin

energii (od -18°C do -9°C): 20 godz.

zamrażarka): automatycznie/ręcznie

WYPOSAŻENIE

sygnalizacja dźwiękowa przy otwartych

ilość półek w chłodziarce: 3/1

drzwiach chłodziarki dłużej niż 30 s

ilość pojemników wysuwanych: 2

drzwi lewo/prawo

dzielone półki na drzwiach chłodziarki

WYPOSAŻENIE

ilość przedziałów w zamrażarce: 2

ilość półek w chłodziarce: 4

PARAMETRY TECHNICZNE
pojemność całkowita brutto: 263 l
masa urządzenia netto: 59 kg
masa urządzenia brutto: 66 kg
czynnik chłodniczy: R600a
poziom hałasu: L = 40 dB
WA
roczne zużycie energii elektrycznej:
240 kWh/rok
moc: 120 W
zasilanie: 230 V ~50 Hz

ilość pojemników wysuwanych: 2

dzielone półki na drzwiach chłodziarki
ilość przedziałów w zamrażarce: 2

PARAMETRY TECHNICZNE
pojemność całkowita brutto: 281 l
masa urządzenia netto: 62 kg

masa urządzenia brutto: 69 kg
czynnik chłodniczy: R600a
poziom hałasu: LWA =

41 dB

roczne zużycie energii elektrycznej:

237 kWh/rok

moc: 110 W

zasilanie: 230 V ~50 Hz

A+

202 l

53 l

60 cm

154 cm

63 cm

A+

201 l

63 l

60 cm

157 cm

63 cm

klasa
energetyczna

pojemność
chłodziarki

pojemność
zamrażalnika

szerokość

wysokość

głębokość

klasa
energetyczna

pojemność
chłodziarki

pojemność
zamrażalnika

szerokość

wysokość

głębokość

WITRYNA CHŁODNICZA MPM-290-VT-01

CHŁODZIARKA Z ZAMRAŻALNIKIEM DOLNYM

MPM-320-KB-03/A i MPM-320-KB-12/AX

RODZAJ
sprężarkowa

RODZAJ

FUNKCJE

sprężarkowa

odmrażanie automatyczne

FUNKCJE

parownik w tylnej ścianie

zdolność zamrażania: 4,5 kg/24 h
temperatura zamrażarki: -18

druciane półki z możliwością

o

C
czas ocieplania w przypadku braku
o
o
energii (od -18 C do -9 C): 17 godzin
system odszraniania (chłodziarka/
zamrażarka): automatycznie/ręcznie
drzwi lewo/prawo
kolor:
-
biały (MPM-320-KB-03/A)
-
inox (MPM-320-KB-12/AX)

regulacji

oświetlenie wewnętrzne

WYPOSAŻENIE
ilość półek w chłodziarce: 6

szklane drzwi z listwą stalową

PARAMETRY TECHNICZNE
pojemność całkowita netto: 290 l
masa urządzenia netto: 68 kg

masa urządzenia brutto: 76 kg

WYPOSAŻENIE
ilość półek w chłodziarce: 4
ilość pojemników wysuwanych: 2
dzielone półki na drzwiach chłodziarki
ilość przedziałów w zamrażarce: 3

czynnik chłodniczy: R134a
poziom hałasu: L

WA

= 69 dB

zużycie energii elektrycznej:

2,05 kWh/24 h

moc: 210 W

PARAMETRY TECHNICZNE

zasilanie: 230 V ~50 Hz

pojemność całkowita brutto: 320 l
masa urządzenia netto: 61 kg

masa urządzenia brutto: 69 kg

czynnik chłodniczy: R600a/0,065 kg
poziom hałasu: LWA =

41 dB

roczne zużycie energii: 260 kWh/rok
moc: 120 W

zasilanie: 230 V ~50 Hz

A+

201 l

96 l

60 cm

176 cm

63 cm

A+

290 l

60 cm

150 cm

60 cm

klasa
energetyczna

pojemność
chłodziarki

pojemność
zamrażalnika

szerokość

wysokość

głębokość

klasa
energetyczna

pojemność

szerokość

wysokość

głębokość

MINI BAR ABSORPCYJNY MPM-30-MBS-01 i MPM-40-MBS-03
RODZAJ

WYPOSAŻENIE

absorpcyjna

2 półki

blokady butelek

FUNKCJE

PARAMETRY TECHNICZNE

regulacja temperatury
bezszmerowa praca

masa urządzenia netto: 11 i 15 kg

automatyczne odszranianie

roczne zużycie energii elektrycznej: 301 kWh/rok

brak freonu

masa urządzenia brutto: 13 i 16 kg

możliwość zabudowy

moc: 60 W

oświetlenie wnętrza

zasilanie: 220-240 V ~50 Hz

kolor: brązowy

28 l

38 l

40 cm

43,5 cm

53 cm

pojemność
modelu

pojemność
modelu

szerokość
modelu

szerokość
modelu

wysokość
modelu

wysokość
modelu

głębokość
modelu

głębokość
modelu

mpm-30-mbs-01

mpm-40-mbs-03

mpm-30-mbs-01

mpm-40-mbs-03

mpm-30-mbs-01

mpm-40-mbs-03

mpm-30-mbs-01

mpm-30-mbs-01

D
klasa
energetyczna

54,5 cm 41,5 cm

45,5 cm

MINI BAR ABSORPCYJNY MPM-30-MBV-02
RODZAJ

WYPOSAŻENIE

absorpcyjna

2 półki

uchwyt na małe butelki

FUNKCJE

PARAMETRY TECHNICZNE

bezszmerowa praca
brak freonu

masa urządzenia netto: 11 kg

automatyczne odszranianie

roczne zużycie energii elektrycznej: 301 kWh/rok

regulacja temperatury

masa urządzenia brutto: 13 kg

możliwość zabudowy

moc: 60 W

oświetlenie wnętrza

zasilanie: 220-240 V ~50 Hz

kolor: brązowy

D

28 l

40 cm

53 cm

41,5 cm

klasa
energetyczna

pojemność

szerokość

wysokość

głębokość

ZAMRAŻARKA SZUFLADOWA MPM-164-ZS-08/A

ZAMRAŻARKA SZUFLADOWA MPM-240-ZS-02/A

RODZAJ

RODZAJ

sprężarkowa

sprężarkowa

FUNKCJE

FUNKCJE

zdolność zamrażania: 15 kg/24 h

przełącznik pracy SUPER

czas ocieplania w przypadku

zdolność zamrażania: 20 kg/24 h

(szybkie mrożenie)

temperatura zamrażarki: -18°C

temperatura zamrażarki: -18°C

braku energii (od -18°C do -9°C):
15 godzin
drzwi lewo/prawo

czas ocieplania w przypadku

braku energii (od -18oC do -9oC):
15 godzin
wzrost temperatury w zamrażarce
powyżej -18oC sygnalizowane
czerwoną lampką
drzwi lewo/prawo

WYPOSAŻENIE
ilość przedziałów szybkiego

zamrażania: 1

ilość przedziałów

do przechowywania: 4

WYPOSAŻENIE

taca do szybkiego zamrażania

owoców
akumulator zimna

ilość przedziałów szybkiego

zamrażania: 2

ilość przedziałów

PARAMETRY TECHNICZNE
masa urządzenia netto: 52 kg
masa urządzenia brutto: 58 kg
czynnik chłodniczy: R600a
poziom hałasu: LWA = 40 dB
roczne zużycie energii
elektrycznej: 221 kWh/rok
moc:110 W
zasilanie: 230 V ~50 Hz

do przechowywania: 4

taca do szybkiego zamrażania

owoców

akumulator zimna

PARAMETRY TECHNICZNE
masa urządzenia netto: 57 kg

masa urządzenia brutto: 64 kg
czynnik chłodniczy: R600a

poziom hałasu: LWA = 41 dB
roczne zużycie energii

elektrycznej: 260 kWh/rok

moc :120 W

zasilanie: 230 V ~50 Hz

A+

152 l

59,5 cm

129 cm

62,5 cm

A+

220 l

60 cm

150 cm

63 cm

klasa
energetyczna

pojemność

szerokość

wysokość

głębokość

klasa
energetyczna

pojemność

szerokość

wysokość

głębokość

ZAMRAŻARKA SZUFLADOWA MPM-100-ZS-05H
RODZAJ

PARAMETRY TECHNICZNE

sprężarkowa

masa urządzenia netto: 33 kg

masa urządzenia brutto: 37 kg

FUNKCJE

czynnik chłodniczy: R600a

zdolność zamrażania: 4,0 kg/24 h

czas ocieplania w przypadku braku energii

(od -18°C do -9°C): 20 godzin
drzwi lewo/prawo

poziom hałasu: LWA = 39 dB

roczne zużycie energii: 175 kWh/rok
moc: 90 W

zasilanie: 220-240 V ~50 Hz

WYPOSAŻENIE
4 transparentne pojemniki

A+

85 l

55 cm

85 cm

58 cm

klasa
energetyczna

pojemność

szerokość

wysokość

głębokość

ZAMRAŻARKA SZUFLADOWA MPM-80-ZS-06
RODZAJ

PARAMETRY TECHNICZNE

sprężarkowa

masa urządzenia netto: 26 kg

masa urządzenia brutto: 29 kg

FUNKCJE

czynnik chłodniczy: R600a

zdolność zamrażania: 3,0 kg/24 h

czas ocieplania w przypadku braku energii

(od -18°C do -9°C): 18 godzin
drzwi lewo/prawo

poziom hałasu: L

WA

= 39 dB

roczne zużycie energii: 164 kWh/rok
moc: 90 W

zasilanie: 220-240 V ~50 Hz

WYPOSAŻENIE
3 transparentne pojemniki

A+

64 l

48 cm

84 cm

50 cm

klasa
energetyczna

pojemność

szerokość

wysokość

głębokość

KUCHNIA GAZOWA MPM-50-KGF-05A
FUNKCJE
rodzaj piekarnika: gazowy
szklane drzwi piekarnika
pokrywa metalowa
zestaw do gazu płynnego
(dysze, końcówka)
ruszt podwójny emaliowany
piekarnik – z zabezpieczeniem
przeciwwypływowym
ogrzewanie dolne
ilość szyb w drzwiach: 2
czyszczenie piekarnika: emalia
łatwoczyszcząca
prowadnice wytłaczane
wykonanie na gaz ziemny G20

KUCHNIA GAZOWA

MPM-51-KGF-15 i MPM-51-KGF-17
FUNKCJE
rodzaj piekarnika: gazowy
szklane drzwi piekarnika

osłona tylna płyty podpalnikowej

(w modelu MPM-51-KGF-15)

pokrywa tylna płyty

podpalnikowej (w modelu
MPM-51-KGF-17)
ruszt podwójny emaliowany
piekarnik – z zabezpieczeniem
przeciwwypływowym
ogrzewanie dolne
ilość szyb w drzwiach: 2
czyszczenie piekarnika: emalia
łatwoczyszcząca
prowadnice wytłaczane
wykonanie na gaz ziemny G20
otwierany dolny pojemnik
na naczynia
wskaźnik temperatury
w piekarniku

WYPOSAŻENIE
ruszt siatkowy

blacha do pieczenia ciast

PARAMETRY TECHNICZNE
ilość palników:

4 z zabezpieczeniem
przeciwwypływowym;
-
palnik mały – moc: 0,77 kW,
-
palnik średni – moc: 1,54 kW,
-
palnik średni – moc: 1,54 kW,
-
palnik duży – moc: 2,69 kW
pojemność piekarnika: 53 l
masa urządzenia netto: 29,5 kg
masa urządzenia brutto: 31 kg

WYPOSAŻENIE
ruszt siatkowy

blacha do pieczenia ciast

zestaw do gazu płynnego (dysze, końcówka)

PARAMETRY TECHNICZNE
ilość palników (prod. firmy SABAF): 4 z zabezpieczeniem przeciwwypływowym;

palnik mały – moc: 0,95 kW,
palnik średni – moc: 1,70 kW,
pojemność piekarnika: 54 l
masa urządzenia netto: 35 kg
masa urządzenia brutto: 40 kg
-

-

-

-

50 cm

85 cm

60 cm

50 cm

85 cm

60 cm

szerokość

wysokość

głębokość

szerokość

wysokość

głębokość

palnik średni – moc: 1,70 kW,
palnik duży – moc: 2,25 kW

KUCHNIA GAZOWO-ELEKTRYCZNA

KUCHNIA GAZOWO-ELEKTRYCZNA

MPM-50-KGE-03

MPM-50-KGM-04 i MPM-50-KGM-06

FUNKCJE

FUNKCJE

4 palniki gazowe ze stabilizacją

4 palniki gazowe ze stabilizacją

zabezpieczenie

zabezpieczenie przeciwwypływowe

płomienia

płomienia

przeciwwypływowe palników
nawierzchniowych
2-częściowy ruszt emaliowany
zapalarka iskrowa
oświetlenie piekarnika
piekarnik elektryczny
ogrzewanie: dolne, górne,
dolne-górne
front emaliowany
metalowa pokrywa kuchni
wykonanie na gaz ziemny G20

palników nawierzchniowych

2-częściowy ruszt emaliowany
zapalarka iskrowa

oświetlenie piekarnika

piekarnik elektryczny z funkcją

TURBO (w modelu MPM-50-KGM-06)
lub termoobiegu (w modelu
MPM-50-KGM-04)
ogrzewanie: dolne, górne, dolne-górne
termoregulator – umożliwiający
zaprogramowanie temperatury
pieczenia potrawy
front emaliowany
metalowa pokrywa kuchni
płyta podpalnikowa inox
(w modelu MPM-50-KGM-06)
wykonanie na gaz ziemny G20

WYPOSAŻENIE
siatka

blacha do pieczenia

PARAMETRY TECHNICZNE
ilość palników:

4 z zabezpieczeniem
przeciwwypływowym;
-
palnik mały – moc: 0,77 kW,
-
palnik średni – moc: 1,54 kW,
-
palnik średni – moc: 1,54 kW,
-
palnik duży – moc: 2,69 kW
pojemność piekarnika: 53 l
masa urządzenia netto: 29,5 kg
masa urządzenia brutto: 31 kg
moc: 2,0 kW
zasilanie: 230 V ~50 Hz

WYPOSAŻENIE
siatka, blacha do pieczenia

PARAMETRY TECHNICZNE
ilość palników: 4 z zabezpieczeniem

przeciwwypływowym;

-
palnik mały – moc: 0,77 kW,

-
palnik średni – moc: 1,54 kW,
-
palnik średni – moc: 1,54 kW,
-
palnik duży – moc:

2,69 kW
pojemność piekarnika: 53 l
masa urządzenia netto: 29,5 kg

masa urządzenia brutto: 31 kg
moc: 2,0 kW

zasilanie: 230 V ~50 Hz

A

50 cm

85 cm

60 cm

A

50 cm

85 cm

60 cm

klasa
energetyczna

szerokość

wysokość

głębokość

klasa
energetyczna

szerokość

wysokość

głębokość

KUCHENKA MIKROFALOWA DO ZABUDOWY MPM-23-KMI-03
FUNKCJE

blokada przed dziećmi

wolnostojąca z możliwością zabudowy

talerz obrotowy

funkcja gotowania

gotowanie ekspresowe

sterowanie elektroniczne

ruszt

grillowanie oraz gotowanie złożone

funkcja opóźnienia włączenia

(kombinacja gotowania + grill)
automatyczne rozmrażanie
gotowanie w trybie automatycznym 7 pozycji
zegar
wyświetlacz

23 l

1,4 kW

pojemność

moc

PARAMETRY TECHNICZNE
poziom hałasu: LWA = 57 dB

zużycie energii elektrycznej: 0,82 kWh/24 h
moc grilla: 1 kW

zasilanie: 230 V ~50 Hz

OKAP DO ZABUDOWY MPM-60-ON-04
FUNKCJE

PARAMETRY TECHNICZNE

materiał: inox satyna

moc: 135 W

sterownie: manualne (przyciski)

masa urządzenia brutto: 6 kg

zakres prędkości: 3-stopniowy

możliwość pracy jako pochłaniacz

WYPOSAŻENIE
filtr aluminiowy: 1 szt.
filtr węglowy: w opcji

masa urządzenia netto: 4,7 kg
wydajność: 420 m3/h
oświetlenie: 1 x 25 W

60 cm
szerokość

OKAP DO ZABUDOWY MPM-60-OS-03
FUNKCJE

PARAMETRY TECHNICZNE

materiał: inox satyna

moc: 135 W

sterownie: manualne (przyciski)

masa urządzenia brutto: 6,7 kg

zakres prędkości: 3-stopniowy

możliwość pracy jako pochłaniacz

WYPOSAŻENIE
filtr aluminiowy: 2 szt. wysuwany
filtr węglowy: w opcji

masa urządzenia netto: 5,8 kg
wydajność: 420 m3/h
oświetlenie: 1 x 25 W

60 cm
szerokość

OKAP PRZYŚCIENNY MPM-60-OM-31
FUNKCJE

WYPOSAŻENIE

materiał:

filtr aluminiowy: 1 szt.

-
obudowa czarna

-
panel z czarnego szkła

zakres prędkości: 3-stopniowy

sterownie: manualne (przyciski)
oświetlenie halogenowe

możliwość pracy jako pochłaniacz

filtr węglowy: w opcji

PARAMETRY TECHNICZNE
moc: 110 W

masa urządzenia netto: 7,8 kg

masa urządzenia brutto: 9,5 kg
3

wydajność: 420 m

/h

oświetlenie: 2 x 25 W

60 cm
szerokość

OKAP PRZYŚCIENNY MPM-50-OP-05 i MPM-60-OP-06
FUNKCJE

PARAMETRY TECHNICZNE

materiał: inox satyna

moc: 160 W

zakres prędkości: 3-stopniowy

sterownie: manualne (przyciski)

możliwość pracy jako pochłaniacz

WYPOSAŻENIE
filtr aluminiowy: 2 szt.
filtr węglowy: w opcji

masa urządzenia netto:

-
4,5 kg (model MPM-50-OP-05)
-
4,7 kg (model MPM-60-OP-06)

masa urządzenia brutto:

-
5,6 kg (model MPM-50-OP-05)
-
5,9 kg (model MPM-60-OP-06)

wydajność: 420 m3/h
oświetlenie: 2 x 25 W

50 cm

60 cm

szerokość
modelu

szerokość
modelu

mpm-50-op-05

mpm-60-op-06

OKAP PRZYŚCIENNY MPM-50-OK-07 i MPM-60-OK-08
FUNKCJE

PARAMETRY TECHNICZNE

materiał: inox satyna

moc: 160 W

zakres prędkości: 3-stopniowy

sterownie: manualne (przyciski kołyskowe)
możliwość pracy jako pochłaniacz

WYPOSAŻENIE
filtr aluminiowy: 1 szt.
filtr węglowy: w opcji

masa urządzenia netto:

-
6,5 kg (model MPM-50-OK-07)
-
6,8 kg (model MPM-60-OK-08)

masa urządzenia brutto:

-
7,8 kg (model MPM-50-OK-07)
-
8,7 kg (model MPM-60-OK-08)

wydajność: 420 m3/h
oświetlenie: 2 x 25 W

50 cm

60 cm

szerokość
modelu

szerokość
modelu

mpm-50-ok-07

mpm-60-ok-08

OKAP PRZYŚCIENNY MPM-60-OE-21
FUNKCJE

PARAMETRY TECHNICZNE

materiał: inox satyna

moc: 180 W

sterownie: manualne (przyciski)

masa urządzenia brutto: 13,2 kg

zakres prędkości: 3-stopniowy
oświetlenie halogenowe

możliwość pracy jako pochłaniacz

masa urządzenia netto: 11,3 kg
wydajność: 520 m3/h
oświetlenie: 2 x 35 W

WYPOSAŻENIE
filtr aluminiowy: 1 szt.
filtr węglowy: w opcji

60 cm
szerokość

OKAP PRZYŚCIENNY MPM-50-OV-02 i MPM-60-OV-01
FUNKCJE

PARAMETRY TECHNICZNE

materiał: inox satyna

moc: 160 W

zakres prędkości: 3-stopniowy

sterownie: manualne (przyciski)
oświetlenie halogenowe

możliwość pracy jako pochłaniacz

WYPOSAŻENIE
filtr aluminiowy: 1 szt.
filtr węglowy: w opcji

50 cm

60 cm

szerokość
modelu

szerokość
modelu

mpm-50-oV-02

mpm-60-oV-01

masa urządzenia netto:

-
5,5 kg (model MPM-50-OV-02)
-
5,8 kg (model MPM-60-OV-01)

masa urządzenia brutto:

-
7,4 kg (model MPM-50-OV-02)
-
7,7 kg (model MPM-60-OV-01)

wydajność: 420 m3/h
oświetlenie: 2 x 25 W

OKAP PRZYŚCIENNY MPM-60-OV-09
FUNKCJE

PARAMETRY TECHNICZNE

materiał: blacha lakierowana + szkło

moc: 180 W

sterownie: manualne (przyciski)

masa urządzenia brutto: 9,1 kg

zakres prędkości: 3-stopniowy
oświetlenie halogenowe

możliwość pracy jako pochłaniacz

masa urządzenia netto: 7,3 kg
wydajność: 420 m3/h
oświetlenie: 2 x 35 W

WYPOSAŻENIE
filtr aluminiowy: 1 szt.
filtr węglowy: w opcji

60 cm
szerokość

OKAP PRZYŚCIENNY MPM-60-OV-10
FUNKCJE

PARAMETRY TECHNICZNE

materiał: stal lakierowana + szkło

moc: 180 W

sterownie: manualne (przyciski)

masa urządzenia brutto: 9,1 kg

zakres prędkości: 3-stopniowy
oświetlenie halogenowe

możliwość pracy jako pochłaniacz

masa urządzenia netto: 7,3 kg
wydajność: 420 m3/h
oświetlenie: 2 x 35 W

WYPOSAŻENIE
filtr aluminiowy: 1 szt.
filtr węglowy: w opcji

60 cm
szerokość

OKAP PRZYŚCIENNY MPM-60-OV-19
FUNKCJE

PARAMETRY TECHNICZNE

materiał: stal lakierowana/szkło

moc: 180 W

sterownie: manualne (przyciski)

masa urządzenia brutto: 9,1 kg

zakres prędkości: 3-stopniowy
oświetlenie halogenowe

możliwość pracy jako pochłaniacz

masa urządzenia netto: 7,3 kg
wydajność: 420 m3/h
oświetlenie: 2 x 35 W

WYPOSAŻENIE
filtr aluminiowy: 1 szt.
filtr węglowy: w opcji

60 cm
szerokość

OKAP PODSZAFKOWY MPM-50-PX-51 i MPM-60-PX-61
OPIS:

PARAMETRY TECHNICZNE:

materiał: inox satyna

moc: 100 W

zakres prędkości: 3-stopniowy

sterownie: manualne (przyciski)

możliwość pracy jako pochłaniacz

WYPOSAŻENIE
filtr aluminiowy: 2 szt.
filtr węglowy: w opcji

masa urządzenia netto:

-
3,6 kg (model MPM-50-PX-51)
-
3,9 kg (model MPM-60-PX-61)

masa urządzenia brutto:

-
4,1 kg (model MPM-50-PX-51)
-
4,5 kg (model MPM-60-PX-61)

wydajność: 420 m3/h

oświetlenie halogenowe: 2x35 W

50 cm

60 cm

szerokość
modelu

szerokość
modelu

mpm-50-pX-51

mpm-60-pX-61

OKAP PRZYŚCIENNY MPM-90-OV-22
FUNKCJE

PARAMETRY TECHNICZNE

materiał: blacha lakierowana + szkło

moc: 210 W

sterownie: manualne (przyciski)

masa urządzenia brutto: 12 kg

zakres prędkości: 3-stopniowy
oświetlenie halogenowe

możliwość pracy jako pochłaniacz

masa urządzenia netto: 9,1 kg
wydajność: 520 m3/h
oświetlenie: 2 x 35 W

WYPOSAŻENIE
filtr aluminiowy: 1 szt.
filtr węglowy: w opcji

90 cm
szerokość

OKAP PRZYŚCIENNY MPM-90-OV-23
FUNKCJE

PARAMETRY TECHNICZNE

materiał: blacha lakierowana + szkło

moc: 210 W

sterownie: manualne (przyciski)

masa urządzenia brutto: 12 kg

zakres prędkości: 3-stopniowy
oświetlenie halogenowe

możliwość pracy jako pochłaniacz

masa urządzenia netto: 9,1 kg
wydajność: 520 m3/h
oświetlenie: 2 x 35 W

WYPOSAŻENIE
filtr aluminiowy: 1 szt.
filtr węglowy: w opcji

90 cm
szerokość

OKAP PRZYŚCIENNY MPM-60-OM-32
FUNKCJE

WYPOSAŻENIE

materiał:

filtr aluminiowy: 1 szt.

-
obudowa inox

-
panel z czarnego szkła

zakres prędkości: 3-stopniowy

sterownie: manualne (przyciski)
oświetlenie halogenowe

możliwość pracy jako pochłaniacz

filtr węglowy: w opcji

PARAMETRY TECHNICZNE
moc: 110 W

masa urządzenia netto: 7,8 kg

masa urządzenia brutto: 9,5 kg
3

wydajność: 420 m

/h

oświetlenie: 2 x 25 W

60 cm
szerokość

OKAP KUCHENNY MPM-60-OM-41
FUNKCJE

WYPOSAŻENIE

materiał:

filtr aluminiowy: 1 szt.

-
obudowa w kolorze czarnym
-
panel z czarnego szkła

zakres prędkości: 3-stopniowy

sterownie: manualne (przyciski)
oświetlenie halogenowe

możliwość pracy jako pochłaniacz

filtr węglowy: w opcji

PARAMETRY TECHNICZNE
moc: 110 W

masa urządzenia netto: 7,8 kg

masa urządzenia brutto: 9,5 kg
3

wydajność: 420 m

/h

oświetlenie: 2 x 25 W

60 cm
szerokość

OKAP PRZYŚCIENNY MPM-60-OM-42
FUNKCJE

WYPOSAŻENIE

materiał:

filtr aluminiowy: 1 szt.

-
obudowa inox

-
panel z czarnego szkła

zakres prędkości: 3-stopniowy

sterownie: manualne (przyciski)
oświetlenie halogenowe

możliwość pracy jako pochłaniacz

filtr węglowy: w opcji

PARAMETRY TECHNICZNE
moc: 110 W

masa urządzenia netto: 7,8 kg

masa urządzenia brutto: 9,5 kg
3

wydajność: 420 m

/h

oświetlenie: 2 x 25 W

60 cm
szerokość

OKAP PRZYŚCIENNY MPM-60-OV-12E
FUNKCJE

WYPOSAŻENIE

materiał: stal lakierowana/szkło

filtr aluminiowy: 1 szt.

zakres prędkości: 7-stopniowy

sterownie: manualne (przyciski)
oświetlenie halogenowe

możliwość pracy jako pochłaniacz
wyświetlacz LED

regulacja oświetlenia

elektroniczna regulacja prędkości

filtr węglowy: w opcji

PARAMETRY TECHNICZNE
moc: 180 W

masa urządzenia netto: 7,3 kg

masa urządzenia brutto: 7,9 kg
wydajność: 420 m3/h
oświetlenie: 2 x 35 W

60 cm
szerokość

OKAP PRZYŚCIENNY MPM-60-OV-13E
FUNKCJE

WYPOSAŻENIE

materiał: stal lakierowana/szkło

filtr aluminiowy: 1 szt.

zakres prędkości: 7-stopniowy

sterownie: manualne (przyciski)
oświetlenie halogenowe

możliwość pracy jako pochłaniacz
wyświetlacz LED

regulacja oświetlenia

elektroniczna regulacja prędkości

filtr węglowy: w opcji

PARAMETRY TECHNICZNE
moc: 180 W

masa urządzenia netto: 7,3 kg

masa urządzenia brutto: 7,9 kg
wydajność: 420 m3/h
oświetlenie: 2 x 35 W

60 cm
szerokość

PŁYTA GAZOWA MPM-60-GMF-03
FUNKCJE

WYPOSAŻENIE

zabezpieczenie przeciwwypływowe palników

komplet dysz na gaz płynny

szklana płyta podpalnikowa

4 nakrywki palników emaliowane

2-częściowy ruszt żeliwny – odlew żeliwny z blokadą
szlifowana krawędź przednia
zapalarka w pokrętle

wykonanie na gaz ziemny G20

55 cm
szerokość

PARAMETRY TECHNICZNE
masa urządzenia netto: 12 kg

masa urządzenia brutto: 14 kg
moc palników: 7,06 kW
zasilanie: 230 V ~50 Hz
wymiary 550x470 mm

PŁYTA GAZOWA MPM-60-GM-01
FUNKCJE

WYPOSAŻENIE

zabezpieczenie przeciwwypływowe palników

zapalarka w pokrętle

szklana płyta podpalnikowa

4 nakrywki palników emaliowane
moc palników: duży, średni, mały
2-częściowy ruszt żeliwny

wykonanie na gaz ziemny G20

szklana płyta podpalnikowa

PARAMETRY TECHNICZNE
masa urządzenia netto: 13,1 kg
masa urządzenia brutto: 15 kg
moc palników: 7,06 kW
zasilanie: 230 V ~50 Hz

wymiary: 550x470 mm

55 cm
szerokość

PŁYTA ELEKTRYCZNA MPM-60-VCF-06
FUNKCJE

płyta kuchenna do zabudowy (witroceramiczna)

elektroniczny wyświetlacz

4 strefy grzejne Hi-light, w tym jedna strefa podwójna

system zabezpieczający przed uruchomieniem płyty

elektromagnetyczny sensorowy panel kontrolny

wyłącznik bezpieczeństwa

kabel zasilający

automatyczne wyłączanie przy zalaniu

rama ze stali nierdzewnej

sensor gotowania

przez dzieci

i jedna strefa poszerzona

programowany czas gotowania

zabezpieczenie przed przegrzaniem

zaokrąglone brzegi

panelu kontrolnego
wskaźnik zalegania ciepła dla każdej strefy

moc: 7000 W

PARAMETRY TECHNICZNE
wydajność

-
ø 140 mm: 1200 W

58 cm

- ø 210/120 mm: 2200/750 W
- ø 140/250 mm: 1000/1800 W

-
ø 180 mm: 1800 W

zasilanie: 230 V ~50 Hz

szerokość

wymiary: 580x510 mm

PŁYTA ELEKTRYCZNA – HIGH LIGHT MPM-60-VCB-11
FUNKCJE

programowany czas gotowania


płyta witroceramiczna

zaokrąglone brzegi


system zabezpieczający przed uruchomieniem płyty

sensorowy panel kontrolny z boku


szkło EUROKERA

przez dzieci

wyłącznik bezpieczeństwa

zabezpieczenie przed przegrzaniem

automatyczne wyłączanie przy zalaniu
panelu kontrolnego

wskaźnik zalegania ciepła dla każdej strefy

4 strefy grzejne Hi-light

PARAMETRY TECHNICZNE
moc: 6000 W
wydajność

-
ø 140 mm: 1200 W
-
ø 180 mm: 1800 W

zasilanie: 230 V ~50 Hz

- ø 180 mm: 1800 W
- ø 140 mm: 1200 W

wymiary: 580x510 mm

58 cm
szerokość

PIEKARNIK ELEKTRYCZNY DO ZABUDOWY MPM-61-BO-11
FUNKCJE

głęboka emaliowana blacha

piekarnik multifunkcyjny 9 funkcji – termoobieg

chromowane prowadnice drabinkowe

chowane pokrętła

wewnętrzne oświetlenie

elektroniczny programator

lampki sygnalizacyjne

Maxi Grill

matariał: czarne szkło + elementy inox

piekarnika
podwójne drzwi szklane z warstwą odbijającą
zewnętrzny wentylator chłodzący
ruszt – inox

drabinkowe prowadnice do tacy

Easy to Clean – emalia pokrywająca wnętrze

WYPOSAŻENIE
taca: 1 szt.

siatka chromowana

PARAMETRY TECHNICZNE
moc: 2700 W

A

56 l

klasa
energetyczna

pojemność

oświetlenie halogenowe: 25 W
zasilanie: 220-240 V ~50 H

wymiary: 600x600x540 mm

PRALKA AUTOMATYCZNA MPM-5611-PA-22

PIEKARNIK ELEKTRYCZNY DO ZABUDOWY

MPM-62-BO-30

FUNKCJE
15 programów głównych:

FUNKCJE

bawełna, wełna, tkaniny
syntetyczne, tkaniny
delikatne, tzw pranie ręczne
dla delikatnych rzeczy, szybkie
pranie, pranie mix, pranie
odzieży sportowej, program
prania butów sportowych
(z tkanin i sztucznej skóry),
usuwanie plam, intensywne
pranie, namaczanie, płukanie,
odwirowanie, delikatne
odwirowanie
wybór temperatury prania
i pranie w zimnej wodzie
automatyczna regulacja
prędkości /ochrona przed
nierówno rozłożonym praniu
w bębnie
blokada drzwi podczas prania
Anti-closing – ochrona dzieci/blokada przed zamknięciem drzwi
i przypadkowym włączeniem pralki przez dziecko

piekarnik

multifunkcyjny –
7 kombinacji (grzałka
górna, grzałka dolna,
grill, grzałka kołowa
na tylnej ścianie)
front: inox + szkło
chowane pokrętła
elektroniczny
programator
termoobieg
zewnętrzny wentylator
chłodzący obudowę
lampki sygnalizacyjne
wewnętrzne
oświetlenie
wewnętrzna powłoka
emaliowa, łatwa
w czyszczeniu
potrójne drzwi szklane z warstwą odbijającą, tzw. „zimne drzwi”
WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE

chromowane prowadnice drabinkowe + prowadnica teleskopowa

zasobnik proszku do prania z trzema przedziałami: pranie wstępne,

blacha płytka

zasobnik przystosowany zarówno do proszku jak i płynnych środków

siatka aluminiowa

pranie zasadnicze, uszlachetnianie (płyn zmiękczający, krochmal)

blacha głęboka

piorących

możliwość dokupienia kamiennej płyty do wypieku pizzy i chleba

PARAMETRY TECHNICZNE
zużycie wody: 50 l
pobór mocy: 1900 W
roczne zużycie energii elektrycznej: 190 kWh/rok

PARAMETRY TECHNICZNE
moc: 2300 W

oświetlenie halogenowe: 25 W
zasilanie: 220-240 V ~50 Hz

A

57 l

60 cm

59 cm

54 cm

A+

A+

6 kg

60 cm

85 cm

51 cm

klasa
energetyczna

pojemność

szerokość

wysokość

głębokość

klasa
energetyczna

klasa
prania

pojemność

szerokość

wysokość

głębokość

PRALKA AUTOMATYCZNA MPM-4515-PA-23

PRALKA AUTOMATYCZNA MPM-4511-PA-21

FUNKCJE

FUNKCJE

15 programów głównych:

23 programy główne:

bawełna, wełna, tkaniny
syntetyczne, tkaniny delikatne,
tzw pranie ręczne dla
delikatnych rzeczy, szybkie
pranie, pranie mix, pranie
odzieży sportowej, program
prania butów sportowych
(z tkanin i sztucznej skóry),
usuwanie plam, intensywne
pranie, namaczanie,
płukanie, odwirowanie,
delikatne odwirowanie
wybór temperatury prania
i pranie w zimnej wodzie
automatyczna regulacja
prędkości /ochrona
przed nierówno rozłożonym
praniu w bębnie
blokada drzwi podczas prania
Anti-closing – ochrona dzieci/blokada przed zamknięciem drzwi
i przypadkowym włączeniem pralki przez dziecko

bawełna 90°, bawełna 60°,
bawełna 40°, bawełna
30°, bawełna zimna woda,
wełna 40°, wełna zimna woda,
syntetyki 60°, syntetyki 40°,
syntetyczne zimna woda,
delikatne 40°, delikatne 30°,
delikatne zimna woda, pranie
ręczne bardzo delikatnych
rzeczy, pranie ekspresowe,
pranie mix, odzież sportowa,
buty sportowe z tkanin i skór
sztucznych, usuwanie plam,
intensywne pranie, płukanie,
wirowanie
blokada drzwi podczas prania
Anti-closing – ochrona dzieci/
blokada przed zamknięciem drzwi
i przypadkowym włączeniem pralki
przez dziecko
kontrola piany

WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE

zasobnik proszku do prania z trzema przedziałami: pranie wstępne,

zasobnik proszku do prania z trzema przedziałami: pranie wstępne,

zasobnik przystosowany zarówno do proszku jak i płynnych środków

zasobnik przystosowany zarówno do proszku jak i płynnych środków

PARAMETRY TECHNICZNE
zużycie wody: 45 l
pobór mocy: 1900 W
roczne zużycie energii elektrycznej: 165 kWh/rok

PARAMETRY TECHNICZNE
zużycie wody: 45 l
pobór mocy: 1900 W
roczne zużycie energii elektrycznej: 165 kWh/rok

pranie zasadnicze, uszlachetnianie (płyn zmiękczający, krochmal)
piorących

pranie zasadnicze, uszlachetnianie (płyn zmiękczający, krochmal)
piorących

A+

A+

5 kg

60 cm

85 cm

42 cm

A+

A+

5 kg

60 cm

85 cm

42 cm

klasa
energetyczna

klasa
prania

pojemność

szerokość

wysokość

głębokość

klasa
energetyczna

klasa
prania

pojemność

szerokość

wysokość

głębokość

