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فر برق  60  سانتی متر

حجم    57  لیتر  خالص  

تعداد  عملكرد    9  

  ،  شیشه  سكوریت  بدنه    شیشه  سكوریت  شفاف  و  مشك ی

  شفاف  و  سفید  

محفظه  داخلی    لعاب

مدل  کلید    لمسی

مجهز  به  گریل  برقی  با  قابلیت  کارکرد  با  درب  بسته

مجهز  به  فن  داخلی

مجهز  به  فن  خنك کننده

مجهز  به  درب  شیشه ای  دوجداره  قابل جدا شدن

مجهز  به  درب  داخلی  تمام  شیشه                              

3  سا ن تیمجهز  به     1 سینی  با  عمق  5  سانتی  ،  1 سینی  با  عمق   

1 دستگیره  برای سینی   1 سینی  مشبك  ،  مجهز  به 

ی مجهز  به  تایمر  دیجیتال  همراه  با  قفل  ایمن                                                       

مجهز  به  ترموستات

جوجه گردان    ندارد

مجهز  به  یخ  زدایی

مجهز  به  زمان بندی  با  برنامه ریز  کامل

Aکالس  انرژی  
  

ساخت  ایتالیا

        (Convection)

فر برق  60  سانتی متر

حجم    57  لیتر  خالص   

تعداد  عملكرد    7 

بدنه    استیل  +  شیشه  سكوریت  شفاف  و  مشكی

محفظه  داخلی    لعاب

مدل  کلید    لمسی  و  پیچ گردان  فشاری

مجهز  به  گریل  برقی  با  قابلیت  کارکرد  با  درب  بسته

مجهز  به  فن  داخلی

مجهز  به  فن  خنك کننده

مجهز  به  درب  شیشه ای  دوجداره  قابل جدا شدن

مجهز  به  درب  داخلی  تمام  شیشه                             

مجهز  به  1 سینی  با  عمق  5  سانتی

مجهز  به  1 سینی  مشبك  ،  1 دستگیره  برای  سینی

مجهز  به  تایمر  دیجیتال  همراه  با  قفل  ایمنی  

مجهز  به  ترموستات

جوجه گردان    دا رد

مجهز  به  زمان بندی  با  برنامه ریز  کامل

Aکالس  انرژی  
  

ساخت  ایتالیا

 

        (Convection)
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   3300  وات

مایكروویو  +  گریل  60  سانتی متر

حجم    32  لیتر  خالص

شیشه  سكوریت  شفاف   بدنه    شیشه  سكوریت  شفاف  و م شكی  ،

   و  سفید

ا   ستیل  محفظه   داخلی   تمام

مدل کلید    لمسی 

         (max)     توان  دستگاه

قابلیت  پخت  ترکیبی  

  مایكروویو  ،  مایكروویو  +  گریل  ،  گریل

یخ زدایی  دستی  با زمان  و  یخ  زدایی  اتوماتیك  با  وزن

پخت  تهویه ای  ،  پخت  اتوماتیك  ،  قفل  ایمنی

روشنایی    1 عدد  المپ  سوزنی

مجهز  به  درب  شیشه ای  سه جداره  قابل جدا شدن

مجهز  به  فن  خنك کننده 

مجهز  به  تایمر  دیجیتالی

مجهز  به  تایمر  یخ  زدایی  اتوماتیك  

مجهز  به  سینی  شیشه ای  گردان

مجهز  به  سینی  مشبك  گرد  در 2 اندازه

ساخت  ایتالیا

ساخت  ایتالیا

   3300  وات

قابلیت  پخت  ترکیبی



FANTINI 45MB

FANTINI 45MW

TEOR 60EB

TEOR 60EW



 FANTINI 14DS , 14DB , 14DW 

کشو  گرم کن    60  سانتی متر

حجم    24  لیتر  (6 پارچه)

سفید  جنس    استیل    ضدلك  ،  شیشه  مشكی  ،  شیشه  

کلید    پیچ گردان  +  دکمه  فشاری    مد ل 

توان  دستگاه    (max) 420  وات       

داخلی    تمام  استیل محفظ ه 

مجهز  به  فن  داخلی 

مجهز  به  ترموستات

مجهز  به  الیه  مخصوص  داخل  کشو  جهت  جلوگیری  از  لغزش  ظروف

مجهز  به  کشوی  تلسكوپی  با  قابلیت  خارج شدن  به طور  کامل  

قابلیت  تنظیم  دما  از 30  تا  80  درجه  

قابلیت  گرم نگه داشتن  مایعات

قابلیت  گرم نگه داشتن  غذا

ساخت  ایتالیا





سینك  2  لگن  1 سینی                 سانتی متر

جنس    گرانیت  ترکیبی

نصب    چپ  و  راست 

عمق    23  سانتی متر  

دارای  سرریز  لگن  و  زیرآب  3/5  اینچ

مجهز  به  سیستم  اتومات  برای  یك  لگن

مجهز  به  درپوش  استیل  جهت  پنهان سازی  زیرآب

ضدلك  ،  ضدخش  ،  مقاوم  در  برابر  حرارت  و  ضربه                         

جاذب  صدا  ،  ضد باکتری  ،  عدم  تغییر  رنگ  به  مرور  زمان

ساخت  ایتالیا



جنس    گرانیت  ترکیبیجنس    گرانیت  ترکیبی
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جنس    کروم  براق  

             کروم  مات    

             نیكل  مات

ساخت  ایتالیا



  

جنس    کروم  براق  

             کروم  مات    

             نیكل  مات

ساخت  ایتالیا

  

جنس    کروم  براق  

             کروم  مات    

             نیكل  مات

             طالیی  مات

            مشكی  

ساخت  ایتالیا
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