Modeli 2018

B8213 BERSP
Večfunkcijska pečica s krožnim gretjem
13 funkcij, 3D peka
kapaciteta pečice 80 l
LED digitalni zaslon z upravljanjem na dotik
hladna steklena vrata (2), enostavno čiščenje
razpon temperature 40°-240°C
enonivojska izvlečna vodila
osvetlitev pečice
1 mrežna rešetka
1 globok pekač
črno steklo v kombinaciji inox ročaja
dimenzije 59,5 x 59,5 x 56,5 cm
energijski razred: A
PRIPOROČENA MPC: 489,90 €

B8103 AERIM
Večfunkcijska pečica s krožnim gretjem
8 funkcij, 3D peka
kapaciteta pečice 80 l
LED digitalni zaslon z upravljanjem na dotik
dva gumba
hladna steklena vrata (2), enostavno čiščenje
razpon temperature 40°-240°C
enonivojska izvlečna vodila
osvetlitev pečice
1 mrežna rešetka
1 globok pekač
dimenzije 59,5 x 59,5 x 56,5 cm
energijski razred: A
PRIPOROČENA MPC: 389,90 €

let

6041 GEISP
Indukcijska plošča
4 indukcijske ogrevalne površine, 4 x booster
2 x Ø 14,5 cm (1.4 kW / 1,8 kW)
2 x Ø 18 cm (2 kW / 2,6 kW)
programska ura/timer
upravljanje na dotik - slider
otroška varnostna ključavnica
pokazatelj preostanka toplote
barva: črna
moč: 6,2 kW
dimenzija: 59 x 52 x 5,5 cm
PRIPOROČENA MPC: 379,90 €

8690 SM
Kaminska kuhinjska napa
širina: 60 cm
maksimalni pretok zraka: 800 m3/h
število hitrosti: 5
glasnost: 61 dB
osvetlitev/kom: LED/3
elektronsko upravljanje
javljalnik za čiščenje ﬁltra
odvod zraka/kroženje zraka
material in barva ohišja/dekorativnega dimnika:
črno steklo in inox letev/črna
premer odvodne cevi: 150/120 mm
teleskopski dimnik
moč: 230 W
energijski razred: D
PRIPOROČENA MPC: 399,90 €

8689 SM
Kaminska kuhinjska napa
širina: 60 cm
maksimalni pretok zraka: 800 m3/h
število hitrosti: 5
glasnost: 61 dB
osvetlitev/kom: LED/3
elektronsko upravljanje
javljalnik za čiščenje ﬁltra
odvod zraka/kroženje zraka
material in barva ohišja/dekorativnega dimnika:
črno steklo in inox/inox
premer odvodne cevi: 150/120 mm
teleskopski dimnik
moč: 230 W
energijski razred: D
PRIPOROČENA MPC: 349,90 €
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Plus Tehnika d.o.o., Teharska cesta 4, 3000 Celje. Tel.: 03 620 07 60, e-mail: info@plustehnika.si, www.simfer.si Pridružujemo si pravico do spremembe podatkov in cen.
Za morebitne tiskarske napake se vam opravičujemo. Slike so simbolične. Cenik velja od 1.3.2018 do preklica oz. izdaje novega ter vključujejo 22% DDV.

