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De dampkappen van Smeg z i jn 

ontworpen om de beste combinatie 

tussen design en functionaliteit te bieden. 

Ze dragen bij aan een geraffineerde 

uitstraling van uw keuken. In het ruime 

assortiment vindt u zeker de dampkap die 

precies bij uw keuken past.  

DAMPKAPPEN
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De dampkappen van Smeg zijn functioneel en betrouwbaar. Ze zijn verkrijgbaar met verschillende 
afwerkingen en speciaal ontworpen om een elegant geheel te vormen met uw kookplaat. Het assortiment 
bevat dampkappen voor kookeilanden, dampkappen die aan de muur bevestigd kunnen worden, 
inbouw- en downdraft dampkappen. 

EEN VEELZIJDIG ASSORTIMENT

een functioneel design

MUUR

INBOUW DOWNDRAFT

EILAND 



A SOFFITO

De Smeg dampkappen KT110 (in 
3 kleuren zwart, inox en crème), 
KT90 (in zwart, wit, inox en crème) 
hebben retro design vormen en 
kunnen uitstekend gecombineerd 
worden met de fornuizen, ovens 
en kookplaten uit de “Victoria” lijn.  
Deze dampkappen zijn gemaakt 
van gemouleerd materiaal en 
hebben zachte, doorlopende en 
naadloze vormen wat een zeer 
aangenaam aangezicht geeft. Ze 
zijn daarbij eenvoudig schoon te 
maken. De zilverkleurig rand op 
de voorkant van de dampkap past 
precies bij de producten uit de 
“Victoria” lijn en voegt een extra 
vleugje design toe.  

STIJL EN INNOVATIE

met lichte nostalgie

Onze  FAB  dampkappen 
zijn unieke producten met 
gekleurde vormen  en geven 
uw keuken  een  moderne 
uitstraling.   Een retro design 
dat per fect bi j onze anti-
conformistiche en veelzijdige 
producten uit de Jaren 50 
lijn past. Dit assor timent is 
ontworpen voor mensen die 
graag een bijzonder karakter 
willen geven aan hun interieur 
en tegel i jker t i jd aandacht 
schenken aan hoge kwaliteit.  
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functioneel en doeltreffend 
OPTIMALE PRESTATIES

GELUIDSNIVEAU 
De Smeg dampkappen zijn 
uitgerust met een speciaal 
isolerend systeem waardoor 
het geluid wordt gedempt en 
u hierdoor niet gestoord wordt 
tijdens gebruik.  

AUTOMATISCHE 
UITSCHAKELING

Dankzij deze stand kunt 
u zelf bepalen hoelang 
u de dampkap wil laten 
functioneren. De dampkap 
blijft de lucht zuiveren totdat 
deze automatisch uitgaat. 
Deze stand is zeer praktisch 
om geuren af te voeren die zijn 
blijven hangen na het koken.

INTENSE SNELHEID 
Met de “intensief” functie 
functioneert de dampkap op 
maximaal vermogen. De meest 
hardnekkige geuren worden zo 
verwijderd.  Na een bepaalde 
tijd vermindert de snelheid 
beetje bij beetje.  

VERLICHTING
Verschillende modellen binnen 
de Smeg dampkappen zijn 
uitgerust met speciale lampjes 
die weinig energie verbruiken 
en langdurig meegaan. Het 
licht kan ook onafhankelijk 
gebruikt worden om uw 
kookoppervlakte te verlichten.   

TOUCH CONTROL
Dankzij de bedieningsknoppen 
die de snelheid en het 
licht regelen functioneren 
de Smeg ovens optimaal.  
De exclusieve modellen 
beschikken over ”touch 
control”. Andere modellen 
zijn uitgerust met elektronische 
of elektromechanische 
bedieningsknoppen.  
Bij de plafondunits wordt een 
afstandsbediening geleverd 
die de dampkap op afstand 
kan activeren. 



PRAKTISCH DESIGN

optimaal afzuigvermogen

PERIMETRALE AFZUIGING 
(AFZUIGING VIA DE 

RANDEN VAN DE KAP)
Perimetrale filters hebben 
veel voordelen. Ze 
hebben een elegante 
uitstraling, ze hebben een 
sterk afzuigvermogen en 
produceren minder geluid.  
Deze filters zijn achter het 
glas geplaatst en zuigen 
de kookdampen langs de 
randen van het glas af.    

LICHTSIGNAAL
Verschillende Smeg ovens 
hebben een controlelampje 
dat aangaat zodra de 
filters vervangen dienen te 
worden. Op deze manier 
bent u ervan verzekerd 
dat uw dampkap optimaal 
functioneert.

SCHUIN DESIGN
Onze schouwkappen to onze 
decoratieve muurdampkappen 
hebben een modern design. 
Ze passen in elk interieur en 
geven uw keuken een hippe 
uitstraling.
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Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KDD90VXE-2 KI120XE

INBOUWDAMPKAP, 90 CM, INOX/ ZWART GLAS EILANDDAMPKAP, 120 CM, INOX

€ 1999,00 € 1299,00

Aantal snelheden I II III IV INT

Capaciteit (IEC 61591) 160 280 340 420 670

Geluidsniveau (IEC 60704-
2-13) 38 49 52 57 69

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 316 385 529 783

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) 48 59 62 70

Inbouwdampkap
Tiptoets bediening
Led lamp
Automatische uitschakeling
2 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 700 m³/h
Vermogen motor: 270 W

OPTIES

KITFCDD € 261,00
Koolstoffilter voor recyclage (uitwasbaar)

KITRBDD € 279,00
Verlengset voor motor op afstand 6meter

RCKF € 62,00
Afstandsbediening voor dampkap

Decoratieve muurdampkap
Elektronische bedieningstoetsen
Led lamp
Verlichting (4 x 1 W)
Automatische uitschakeling
4 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 820 m³/h
Vermogen motor: 275 W

OPTIES

FLT6 € 17,00
Koolstoffilter voor recyclage



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KI90XE KSIV960XE

EILANDDAMPKAP, 90 CM, INOX EILANDDAMPKAP, 100 CM, INOX/ GLAS

€ 999,00 € 1599,00

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 311 385 533 740

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) 49 59 63 71

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 320 448 603 691

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) 54 63 71 74

Decoratieve muurdampkap
Elektronische bedieningstoetsen
Led lamp
Verlichting (4 x 1 W)
Automatische uitschakeling
3 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 820 m³/h
Vermogen motor: 275 W

OPTIES

FLT6 € 17,00
Koolstoffilter voor recyclage

Decoratieve muurdampkap
Elektronische bedieningstoetsen
Led lamp
Verlichting (4 x 2 W)
1 inox vetfilter

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 715 m³/h
Vermogen motor: 310 W

OPTIES

KITFC900 € 75,00
Koolstoffilter voor recyclage

EI
LA

N
D

D
A

M
PK

A
P 

&
 

D
O

W
N

D
RA

FT
D

A
M

P
K

A
P
P
EN



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KCV9SGE KCV9NE

KCV9BE

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, INOX/ GLAS DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, INOX/ ZWART GLAS

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, INOX/ WIT GLAS

€ 1569,00 € 1569,00

€ 1569,00

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 218 322 600 734

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) 42 63 65 70

Decoratieve muurdampkap
Tiptoets bediening
Led lamp
Verlichting (2 x 1 W)
Automatische uitschakeling
1 inox vetfilter

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 815 m³/h
Vermogen motor: 275 W

OPTIES

KITFC906 € 22,00
Koolstoffilter voor recyclage



KCV9NE

M
U

U
RD

A
M

PK
A

P
D

A
M

P
K

A
P
P
EN



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KCV80NE KCV80BE

NEW NEW

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 80 CM, ZWART DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 80 CM, WIT

€ 899,00 € 899,00

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 290 400 560 690

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) 52 59 65 70

Decoratieve muurdampkap
Tiptoets bediening
Led lamp
Verlichting (2 x 1 W)
2 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 720 m³/h
Vermogen motor: 270 W

OPTIES

KITFC152 € 29,00
Koolstoffilter voor recyclage
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Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KS912XE KS951XE

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, INOX/ STOPSOL GLAS DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, INOX/ GLAS

€ 859,00 € 859,00

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 311 401 534 756

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) 55 61 66 73

Decoratieve muurdampkap
Tiptoets bediening
Led lamp
Verlichting (2 x 1 W)
Automatische uitschakeling
3 inox vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 820 m³/h
Vermogen motor: 275 W

OPTIES

KITFC161 € 29,00
Koolstoffilter voor recyclage

KITP9X € 160,00
Muurpaneel inox (H65 x B90 cm)



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KS1250XE

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 120 CM, INOX

€ 999,00

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 295 395 513 702

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) 51 58 64 72

Decoratieve muurdampkap
Elektronische bedieningstoetsen
Led lamp
Verlichting (4 x 1 W)
Automatische uitschakeling
4 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 800 m³/h
Vermogen motor: 275 W

OPTIES

FLT4 € 17,00
Koolstoffilter voor recyclage
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Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KS9500XE K90XE

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, INOX DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, INOX

€ 899,00 € 789,00

Geen mogelijkheid tot gebruik van muurpaneel

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 307 395 558 759

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) 53 58 67 73

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 306 404 545 755

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) 55 59 65 71

Decoratieve muurdampkap
Elektronische bedieningstoetsen
Led lamp
Verlichting (2 x 2 W)
Automatische uitschakeling
3 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 800 m³/h
Vermogen motor: 275 W

OPTIES

FLT4 € 17,00
Koolstoffilter voor recyclage

KITP9X € 160,00
Muurpaneel inox (H65 x B90 cm)

Decoratieve muurdampkap
Elektronische bedieningstoetsen
Led lamp
Verlichting (2 x 1 W)
Automatische uitschakeling
2 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 780 m³/h
Vermogen motor: 275 W

OPTIES

KITFC161 € 29,00
Koolstoffilter voor recyclage
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Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KD120XE KD100XE

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 120 CM, INOX DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 100 CM, INOX

€ 1149,00 € 1049,00

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 332 439 571 794

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) 50 57 63 71

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 320 439 545 773

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) 49 57 62 70

Decoratieve muurdampkap
Classici bedieningsknoppen
Bedieningsknoppen
Led lamp
Verlichting (2 x 2 W)
4 inox vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 820 m³/h
Vermogen motor: 275 W

OPTIES

FLT6 € 17,00
Koolstoffilter voor recyclage

KIT1A3-6 € 239,00
Muurpaneel inox (H75 x B120 cm)

Decoratieve muurdampkap
Classici bedieningsknoppen
Bedieningsknoppen
Led lamp
Verlichting (2 x 2 W)
3 inox vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 820 m³/h
Vermogen motor: 275 W

OPTIES

FLT6 € 17,00
Koolstoffilter voor recyclage

KIT1A2-6 € 209,00
Muurpaneel inox (H75 x B100 cm)



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KD90XE KD90NE

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, INOX DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, ZWART

€ 899,00 € 899,00

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 320 439 545 773

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) 49 57 62 70

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 320 439 545 773

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) 49 57 62 70

Decoratieve muurdampkap
Classici bedieningsknoppen
Bedieningsknoppen
Led lamp
Verlichting (2 x 2 W)
3 inox vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 820 m³/h
Vermogen motor: 275 W

OPTIES

FLT6 € 17,00
Koolstoffilter voor recyclage

Decoratieve muurdampkap
Classici bedieningsknoppen
Bedieningsknoppen
Led lamp
Verlichting (2 x 2 W)
3 inox vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 820 m³/h
Vermogen motor: 275 W

OPTIES

FLT6 € 17,00
Koolstoffilter voor recyclage
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Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KSED95XE KSED65XE

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, INOX DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 60 CM, INOX

€ 529,00 € 499,00

Aantal snelheden I II III

Capaciteit (IEC 61591) 328 420 588

Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) 50 57 65

Aantal snelheden I II III

Capaciteit (IEC 61591) 351 420 635

Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) 53 57 67

Decoratieve muurdampkap
Slider bediening
Halogeen lamp
Halogeenverlichting (2 x 20 W)
3 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 595 m³/h
Vermogen motor: 200 W

OPTIES

FLT6 € 17,00
Koolstoffilter voor recyclage

KITP9X € 160,00
Muurpaneel inox (H65 x B90 cm)

Decoratieve muurdampkap
Slider bediening
Halogeen lamp
Halogeenverlichting (2 x 20 W)
2 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 600 m³/h
Vermogen motor: 200 W

OPTIES

FLT6 € 17,00
Koolstoffilter voor recyclage
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Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KT110BLE KT110PE

KTR110XE

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 110 CM, ZWART DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 110 CM, CREME

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 110 CM, INOX

€ 839,00 € 839,00

€ 839,00

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 326 439 554 784

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) 49 57 63 71

Decoratieve muurdampkap
Victoria bedieningsknoppen
Bedieningsknoppen
Led lamp
Verlichting (2 x 2 W)
4 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 820 m³/h
Vermogen motor: 275 W

OPTIES

FLT6 € 17,00
Koolstoffilter voor recyclage



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KT90BLE KT90PE

KTR90XE

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, ZWART DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, CREME

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, INOX

€ 739,00 € 739,00

€ 739,00

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 334 439 567 788

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) 50 57 63 70

Decoratieve muurdampkap
Victoria bedieningsknoppen
Bedieningsknoppen
Led lamp
Verlichting (2 x 2 W)
3 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 820 m³/h
Vermogen motor: 275 W

OPTIES

FLT6 € 17,00
Koolstoffilter voor recyclage
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Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KC19AOE KA1VAE

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, ANTRACIET DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, ANTRACIET

€ 899,00 € 999,00

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 326 439 549 794

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) 50 57 62 71

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 331 439 547 788

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) 52 57 63 71

Decoratieve muurdampkap
Messing afwerking
Cortina bedieningsknoppen
Bedieningsknoppen
Led lamp
Verlichting (2 x 2 W)
3 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 820 m³/h
Vermogen motor: 275 W

OPTIES

FLT6 € 17,00
Koolstoffilter voor recyclage

KITKCS-2 € 149,00
Decoratieve handgrepen + logo Smeg Old silver

KITKCX-2 € 149,00
Decoratieve handgrepen + logo Smeg Inox

Decoratieve muurdampkap
Zilveren afwerking
Coloniale bedieningsknoppen
Bedieningsknoppen
Led lamp
Verlichting (2 x 2 W)
3 inox vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 820 m³/h
Vermogen motor: 275 W

OPTIES

FLT6 € 17,00
Koolstoffilter voor recyclage
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Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KPF9AN KPF9BL

KPF9X

KPF9WH

NEW NEW

NEW

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, ANTRACIET DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, ZWART

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, INOX

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, WIT

€ 799,00 € 799,00

€ 799,00

€ 799,00

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 288 421 630 781

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) 48 63 67 72

Decoratieve muurdampkap
Bedieningsknoppen
Led lamp
Verlichting (2 x 2 W)
3 inox vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 815 m³/h
Vermogen motor: 275 W

OPTIES

FLT6 € 17,00
Koolstoffilter voor recyclage

NEW



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KPF9OG KPF9YW

KPF9OR

KPF9RD

NEW NEW

NEW

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, GROEN DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, GEEL

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, ORANJE

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, ROOD

€ 799,00 € 799,00

€ 799,00

€ 799,00

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 288 421 630 781

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) 47 63 67 72

Decoratieve muurdampkap
Bedieningsknoppen
Led lamp
Verlichting (2 x 2 W)
3 inox vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 815 m³/h
Vermogen motor: 275 W

OPTIES

FLT6 € 17,00
Koolstoffilter voor recyclage
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Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KSCF120B KSCF90B

NEW NEW

PLAFONDDAMPKAP MET RECHTSTREEKSE OPHANGING, 120 CM, WIT PLAFONDDAMPKAP MET RECHTSTREEKSE OPHANGING, 90 CM, WIT

€ 1899,00 € 1699,00

Aantal snelheden I II III IV

Capaciteit (IEC 61591) 350 450 600 650

Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) 38 48 55 58

Aantal snelheden I II III IV

Capaciteit (IEC 61591) 350 450 600 650

Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) 38 48 55 58

Plafonddampkap
Led lamp
Automatische uitschakeling
2 inox vetfilters

Capaciteit P0: 845 m³/h
Vermogen motor: 90 W
Afstandsbediening

OPTIES

KITFLTKF € 399,00
Koolstoffilter voor recyclage

Plafonddampkap
Led lamp
Automatische uitschakeling
2 inox vetfilters

Capaciteit P0: 845 m³/h
Vermogen motor: 90 W
Afstandsbediening

OPTIES

KITFLTKF € 399,00
Koolstoffilter voor recyclage
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Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KSEG120XE-2 KSEG90XE-2

PLAFONDDAMPKAP, 120 CM, INOX PLAFONDDAMPKAP, 90 CM, INOX

€ 1459,00 € 1249,00

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 290 520 630 800

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) 50 63 68 71

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 290 520 630 800

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) 50 63 68 71

Plafonddampkap
Elektronische bedieningstoetsen
Led lamp
Verlichting (3 x 1 W)
Automatische uitschakeling
4 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 845 m³/h
Vermogen motor: 270 W
Afstandsbediening

OPTIES

KITFC152 € 29,00
Koolstoffilter voor recyclage

Plafonddampkap
Elektronische bedieningstoetsen
Led lamp
Verlichting (2 x 1 W)
Automatische uitschakeling
3 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 845 m³/h
Vermogen motor: 270 W
Afstandsbediening

OPTIES

KITFC152 € 29,00
Koolstoffilter voor recyclage



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KSC120B KSC90B

NEW NEW

PLAFONDDAMPKAP, 120 CM, WIT PLAFONDDAMPKAP, 90 CM, WIT

€ 1799,00 € 1599,00

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 418 602 700 830

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) 50 61 63 70

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 418 602 700 830

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) 50 61 63 70

Plafonddampkap
Led lamp
Verlichting (4 x 1 W)
Automatische uitschakeling
2 inox vetfilters

Capaciteit P0: 855 m³/h
Vermogen motor: 220 W
Afstandsbediening

OPTIES

KITFLT120 € 49,00
Koolstoffilter voor recyclage voor model KSC120B

Plafonddampkap
Led lamp
Verlichting (3 x 1 W)
Automatische uitschakeling
2 inox vetfilters

Capaciteit P0: 855 m³/h
Vermogen motor: 220 W
Afstandsbediening

OPTIES

KITFLT90 € 39,00
Koolstoffilter voor recyclage voor model KSC90B
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Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KSEG78PXE KSEG58PXE

NEW NEW

INBOUWDAMPKAP, 77 CM, INOX INBOUWDAMPKAP, 54 CM, INOX

€ 779,00 € 729,00

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 307 436 544 643

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) 50 58 64 68

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 307 436 544 643

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) 50 58 64 68

Inbouwdampkap
Elektronische bedieningstoetsen
Led lamp
Verlichting (2 x 1 W)
Automatische uitschakeling
2 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 673 m³/h
Vermogen motor: 275 W

OPTIES

FLT4 € 17,00
Koolstoffilter voor recyclage

Inbouwdampkap
Elektronische bedieningstoetsen
Led lamp
Verlichting (2 x 1 W)
Automatische uitschakeling
2 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 673 m³/h
Vermogen motor: 275 W

OPTIES

FLT4 € 17,00
Koolstoffilter voor recyclage



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KSG74B KSG52B

NEW NEW

INBOUWDAMPKAP, 72 CM, INOX INBOUWDAMPKAP, 52 CM, INOX

€ 799,00 € 759,00

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 280 367 480 700

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) 48 55 61 68

Aantal snelheden I II III INT

Capaciteit (IEC 61591) 260 350 460 630

Geluidsniveau (IEC 
60704-2-13) 49 57 64 70

Inbouwdampkap
Elektronische bedieningstoetsen
Led lamp
Verlichting (2 x 1 W)
Automatische uitschakeling
1 inox vetfilter

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 750 m³/h
Vermogen motor: 235 W

OPTIES

FLTGA90 € 27,00
Koolstoffilter voor recyclage voor model KSG74B

Inbouwdampkap
Elektronische bedieningstoetsen
Led lamp
Verlichting (2 x 1 W)
Automatische uitschakeling
1 inox vetfilter

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 750 m³/h
Vermogen motor: 235 W

OPTIES

FLTGA60 € 25,00
Koolstoffilter voor recyclage voor model KSG52B
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Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KSET999XE KSET666XE

NEW

INBOUWDAMPKAP, 90 CM, ZILVER/ INOX INBOUWDAMPKAP, 60 CM, ZILVER/ INOX

€ 529,00 € 419,00

Aantal snelheden I II III

Capaciteit (IEC 61591) 256 377 647

Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) 46 55 67

Aantal snelheden I II III

Capaciteit (IEC 61591) 256 377 647

Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) 46 55 67

Telescopische dampkap
Druktoetsen
Led lamp
2 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 664 m³/h
Vermogen motor: 200 W

OPTIES

KITFC400 € 25,00
Koolstoffilter voor recyclage

Telescopische dampkap
Druktoetsen
Led lamp
2 aluminium vetfilters

Afvoer: Ø 150 mm
Capaciteit P0: 664 m³/h
Vermogen motor: 200 W

OPTIES

KITFC400 € 25,00
Koolstoffilter voor recyclage



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KSEC96XE KSEC66XE

INBOUWDAMPKAP, 90 CM, INOX INBOUWDAMPKAP, 60 CM, INOX

€ 319,00 € 239,00

Aantal snelheden I II III

Capaciteit (IEC 61591) 230 305 365

Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) 60 66 72

Aantal snelheden I II III

Capaciteit (IEC 61591) 145 190 220

Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) 64 69 72

Traditioneel
Druktoetsen
Halogeen lamp
Halogeenverlichting (2 x 28 W)
2 vetfilters geïntegreerd in filterhouder

Afvoer: Ø 120 mm
Capaciteit P0: 400 m³/h
Vermogen motor: 125 W

OPTIES

KITFC31 € 11,00
Koolstoffilter voor recyclage
1 stuk voor KSEC66XE
2 stuks voor KSEC66XE

Traditioneel
Druktoetsen
Halogeen lamp
Halogeenverlichting (2 x 28 W)
2 vetfilters geïntegreerd in filterhouder

Afvoer: Ø 120 mm
Capaciteit P0: 280 m³/h
Vermogen motor: 125 W

OPTIES

KITFC31 € 11,00
Koolstoffilter voor recyclage
1 stuk voor KSEC66XE
2 stuks voor KSEC66XE
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De warmhoudfunctie houdt het bereide gerecht op temperatuur. 
In deze modus werkt de hittezone 120 minuten op minimale 
capaciteit en wordt deze vervolgens uitgeschakeld.
Het veiligheidssysteem dat de kookplaat automatisch uitzet bij 
oververhitting van de regeleenheid.

Automatische kookfunctie. Een sensor laat weten wanneer het 
kookpunt is bereikt, en vervolgens geeft een geluidssignaal aan 
dat de ingrediënten kunnen worden toegevoegd. Dit bespaart tijd 
en energie.

P Met de powerbooster kan de zone op volledige kracht werken als 
er een zeer intense hitte nodig is.

Gietijzeren roosters, bestand tegen zware omstandigheden, voor 
maximale stabiliteit en sterkte.

Met de "Quick Start"-optie begint het bakken op het hoogste 
warmteniveau. Vervolgens wordt de temperatuur op een bepaald 
moment verlaagd. Deze bereidingsoptie is geschikt voor 
gerechten die kort moeten worden gekookt en vervolgens moeten 
worden verhit zonder constante aanpassingen (bijvoorbeeld 
runderbouillon).
De tijdklok laat zien hoe lang de kookzone al in gebruik is.

De reuzenzone biedt extra ruimte en flexibiliteit.

De basis van de kookplaat is gemaakt van keramisch glas. De 
verhitting wordt verzorgd door de Hi-Light-weerstanden.

De werking van deze kookplaten is gebaseerd op het principe 
van elektromagnetische inductie. De warmte wordt rechtstreeks 
onderin de pan gegenereerd tijdens het contact met de 
kookplaat.

Smeltfunctie, geschikt voor het langzaam laten smelten van 
delicate ingrediënten, zoals chocolade of boter.

Met multizone kunt u meerdere pannen tegelijk gebruiken, groot 
en klein, voor plaatsingsvrijheid en meer flexibiliteit.

De speciale overloopbeveiliging zorgt dat de kookplaat wordt 
uitgeschakeld in het geval er teveel vloeistof overloopt.

Als u de Quick Start-functie kiest, komt het toestel sneller op 
de gekozen temperatuur. Het verwarmingselement werkt op 
maximaal vermogen totdat de juiste temperatuur is bereikt.
Nadat de kookplaat van keramisch glas is uitgeschakeld, laat de 
restwarmte-indicator zien welke verhittingszones nog warm zijn. 
Als de temperatuur onder de 60°C komt, gaat de indicator uit.
Installatie van een spoelbak met een rand van 3 mm. Geschikt 
voor keukenblokken in minimalistische stijl.

Sudderfunctie, ideaal voor gerechten die lang moeten koken. 
Deze functie voorkomt dat het eten overkookt of aan de pan vast 
blijft zitten.
Traditionele installatie in bovenblad, geschikt voor alle 
keukenblokken.

Alle keramische kookplaten hebben een tijdklok die na de 
ingestelde tijd automatisch stopt met koken.

De dubbele zone zorgt voor extra veelzijdigheid en optimale 
keuzevrijheid tussen pannen in verschillende maten.

De krachtige, ultrasnelle branders hebben een vermogen tot 5 
kW.

De gerichte branders hebben een bijna verticale vlam, die de 
warmte op volle sterkte overbrengt naar de pot.

Kookplaten

Fornuizen

Koffiemachines

Op dit apparaat kunt u kiezen tussen 3 aanpasbare light-koffies 
en 5 niveaus straight-koffie.

Twee tegenovergestelde zijlampen verbeteren de zichtbaarheid in 
de oven.

Een automatisch apparaat voor het maken van cappuccino, dat 
melk opklopt tot een verfijnd schuim en rechtstreeks uitgiet in de 
tas.
Dankzij deze functie kunt u met de koffiemachine een cappuccino 
maken.

Circulaire: de combinatie van de turbine en het circulaire element 
eromheen resulteert in een kookmethode met hete lucht. Dit biedt 
veel voordelen: geen voorverwarming als de kooktijd meer dan 
20 minuten is, behoud van smaak als er meerdere gerechten 
tegelijk worden gekookt, een lager energieverbruik en kortere 
kooktijden.
Circulaire met bovenste en onderste weerstand (turbo): Als de 
turbine met beide weerstanden wordt gebruikt, kan het eten snel 
en effectief worden gekookt, ideaal voor grote porties die goed 
verhit moeten worden. Het resultaat is vergelijkbaar met dat van 
een spit. De warmte beweegt om het gerecht heen, en niet het 
gerecht zelf. Zo kunnen er gerechten met elke vorm en grootte 
worden gekookt.
Circulaire met onderste weerstand: de onderste weerstand voegt 
extra warmte aan de onderkant toe, voor gerechten die extra 
moeten worden verhit.

2 4
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2 Een aantal Smeg-apparaten is voorzien van dubbele glazen 
deuren.

4 Alle pyrolitische ovens zijn voorzien van viervoudige glazen 
deuren, die de oppervlaktetemperatuur zo laag mogelijk houden.

Volledig glazen binnendeur, één plat oppervlak dat eenvoudig te 
reinigen is.

35 lt 36 lt
 

39 lt
 

41 lt
 

68 lt
  

70 lt
 

79 lt
 

90 lt

123 lt 126 lt
De capaciteit geeft in liters de hoeveelheid beschikbare 
ruimte aan in de ovenkamer.

De afbeelding laat het aantal verschillende 
kookniveaus zien, 4 of 5 bij hoofdovens en 
2 of 3 bij hulpovens.



P
Met de powerbooster kan de zone op volledige kracht werken als 
er een zeer intense hitte nodig is.

Gietijzeren roosters, bestand tegen zware omstandigheden, voor 
maximale stabiliteit en sterkte.

Eco: De combinatie van grill, turbine en onderste weerstand is met 
name geschikt voor het bakken van kleine hoeveelheden eten.

Hiermee kunt u de oven op temperatuur houden, met een precisie 
van 2 à 3°C. Zo kunt u gerechten bereiden die zeer gevoelig 
zijn voor temperatuurveranderingen, zoals gebak, soufflés en 
pudding.
De emaillen binnenzijde van alle Smeg-ovens heeft een speciale 
binnenbekleding met antacidum. Dit helpt om de binnenkant 
schoon te houden, doordat er zich minder vet aan kan hechten.
Grill met turbine: De turbine vermindert de krachtige hittegolf 
vanaf de grill en verspreidt deze gelijkmatig in de ovens. Ideaal 
voor het verhitten van grote stukken vlees.
Turbine met centrale grillweerstand: De turbine vermindert de 
hevige hitte van de grill. Een uitstekende methode om diverse 
gerechten, koteletten, steaks, worsten enzovoort te grillen, met een 
gelijkmatige bruining en warmtedistributie, zonder dat het vlees 
uitdroogt. De twee bovenste niveaus worden aanbevolen voor 
gebruik, en het onderste deel van de oven kan worden gebruikt 
om tegelijkertijd andere gerechten warm te houden. Dit is ideaal 
voor het bereiden van een warm ontbijt. De halfsterke grill (alleen 
het centrale deel) is ideaal voor kleine porties.
Turbine met onderste weerstand: Deze combinatie versnelt de 
bereiding van eten dat aan het oppervlak al gaar is, maar aan 
de binnenkant nog verder verhit moet worden, zonder verdere 
bruining.
Deze functie wordt in de oven gebruikt om producten te ontdooien 
zonder ze te koken (temperatuur 40°C). Het ontdooien vindt 
plaats via de bovenste weerstand, in combinatie met de turbine.
Alleen onderste weerstand: Ideaal voor gerechten die extra 
basiswarmte nodig hebben zonder gebruind te worden, zoals 
deeggerechten en pizza. Ook geschikt voor het langzaam garen 
van stoven en ovenschotels.
Een optie voor het opwarmen en warmhouden van reeds bereide 
gerechten.

Turbine: Net zoals hierboven, maar met de thermostaat op '0'.

Luchtkoelsysteem om te zorgen voor veilige 
oppervlaktemperaturen.

Een aantal Smeg-apparaten is voorzien van drievoudige glazen 
deuren.

De krachtige, ultrasnelle branders hebben een vermogen tot 5 
kW.

De basis van de kookplaat is gemaakt van keramisch glas. De 
verhitting wordt verzorgd door de Hi-Light-weerstanden.

Grill: De grill geeft uitstekende resultaten bij het bereiden van 
kleine en middelgrote porties vlees, zeker in combinatie met een 
spit (indien mogelijk). Ook ideaal voor het bakken van worst en 
spek.
Halfsterke grill: Bij de halfsterke grill wordt er alleen warmte 
gegenereerd in het centrum van de weerstand. Dit is dus ideaal 
voor kleinere porties.
Spit: Dit symbool geeft aan dat het spit kan worden gebruikt bij 
de volledige of halfsterke grill.

Inductie: De werking van deze kookplaten is gebaseerd op het 
principe van elektromagnetische inductie. De warmte wordt 
rechtstreeks onderin de pan gegenereerd tijdens het contact met 
de kookplaat.
Twee tegenovergestelde zijlampen verbeteren de zichtbaarheid in 
de oven.

P Pyrolyse: De oven wordt verwarmd tot 500°C, waardoor al het 
vet in de ovenkamer wordt vernietigd. Dit programma duurt 3 uur.

Het glas van de binnendeur kan met een paar snelle bewegingen 
worden verwijderd voor reiniging.

Nadat de kookplaat van keramisch glas is uitgeschakeld, laat de 
restwarmte-indicator zien welke verhittingszones nog warm zijn. 
Als de temperatuur onder de 60°C komt, gaat de indicator uit.
Spit: Het spit werkt (indien geïnstalleerd) in samen met de grill-
weerstand, en draait hierbij het eten continu rond.

Alleen bovenste en onderste weerstand: Een traditionele bakmeth-
ode, het meest geschikt voor enkelvoudige etenswaren in het mid-
den van de oven. De bovenkant van de oven is altijd het warmst. 
Ideaal voor geroosterde gerechten, vruchtencake, brood enz.
Vapor Clean, een eenvoudige reinigingsfunctie die met behulp 
van stoom afzettingen in de ovenkamer losweekt.

Dit is een perfecte oplossing die het bovenste deel van de oven-
kamer beschermt tegen verontreiniging. Eenvoudig te verwijderen 
voor reiniging, en geschikt voor de vaatwasser.

Turbine met bovenste en onderste weerstand: Het doel van de 
combinatie tussen de weerstanden en de turbine is een uniformere 
warmte, een methode die vergelijkbaar is met conventioneel 
bakken. Voorverwarmen is dus nodig. Het meest geschikt voor 
gerechten die langzame kookmethoden nodig hebben.

De reuzenzone biedt extra ruimte en flexibiliteit.

Dampkappen

Als deze functie wordt geselecteerd, wordt de lucht gedurende 
24 uur ieder uur circa 10 minuten lang ververst, op een minimale 
snelheid en een onwaarneembaar geluidsniveau.
Het model heeft filters die helpen om vet te verwijderen uit de 
stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.

Wanneer dit wordt onttrokken via houtskoolfilters, of rechtstreeks 
naar buiten gaat, vermindert dit de hoeveelheid sterke kookgeuren 
aanzienlijk.
Elektronisch display ter visuele herinnering aan de geselecteerde 
opties.

Alle dampkappen zijn voorzien van lichten om het kookgebied te 
verlichten, of om de ambiance in de keuken te verbeteren.

De afzuigpanelen aan de randen zijn zeer efficiënt en helpen om 
het geluidsniveau te verminderen.

Een speciale instelling, die na het koken gedurende een 
ingestelde periode actief is en vervolgens automatisch wordt 
uitgeschakeld.
Dankzij de eenvoudige bediening kunt u het apparaat met één 
druk op de knop programmeren.

Intensieve/turbosetting, wanneer er extra snelle afzuiging nodig 
is.

Waarschuwingslicht(en) die aangeven wanneer de filters moeten 
worden vervangen.
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Koeling

Vriezers

Vaatwassers

0 De temperatuur in de Lifeplus-compartimenten wordt op 0°C 
gehouden, waardoor vers vlees en verse vis langer behouden 
blijven.
Alle koelkasten en diepvriezers van Smeg hebben een viersterren-
vriescompartiment voor een beter behoud van etenswaren.

88
cm

102
cm  

122
cm  

178
cm  

186
cm

Een gedwongen verspreiding van koude lucht in het 
koelcompartiment, wat een gelijkmatige temperatuurspreiding 
mogelijk maakt in de koelkast.
Het automatische ontdooisysteem voert met regelmatige intervallen 
automatisch een ontdooiprogramma uit, zodat het niet meer nodig 
is om dit zelf te doen.

De snelvriesfunctie brengt de temperatuur van het compartiment 
omlaag, wanneer deze een paar uur voor het gebruik wordt 
geactiveerd.
LED-binnenverlichting is een energie-efficiëntere manier om het 
interieur van het apparaat langdurig te verlichten.

Airplus houdt levensmiddelen langer vers.

Het multizone-compartiment kan worden gebruikt als koel- of 
diepvriescompartiment. Afhankelijk van uw behoeften en 
eetgewoonten kunt u de instellingen aanpassen en de temperatuur 
programmeren op het externe display.
De systemen No Frost en Frost Free voorkomen ijsvorming, zodat 
ontdooien niet nodig is.

Alleen de hoogte van de 
inbouwkoelkast wordt aangegeven.

Alle koelkasten en diepvriezers van Smeg hebben een vierster-

ren-vriescompartiment voor een beter behoud van etenswaren.
De snelvriesfunctie brengt de temperatuur van het compartiment 
omlaag, wanneer deze een paar uur voor het gebruik wordt 
geactiveerd.

De systemen No Frost en Frost Free voorkomen ijsvorming, zodat 

ontdooien niet nodig is.

Het dagelijkse programma is geschikt om snel de dagelijkse 
vaatwas te doen.
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ACQUASTOP

Sommige Smeg-vaatwassers zijn uitgerust met een eenvoudige 
Acquastop: een drijvende sensor onderin die nodig is om 
accidentele lekkage van water in het apparaat te voorkomen.

ACQUASTOP

Sommige Smeg-vaatwassers zijn uitgerust met een eenvoudige 
Acquastop: een drijvende sensor onderin die nodig is om 
accidentele lekkage van water in het apparaat te voorkomen.

ACQUASTOP

De meeste Smeg-vaatwassers zijn uitgerust met Acquastop Totale, 
dat overstroming als gevolg van waterlekkage voorkomt. Het 
systeem bestaat uit een drijvende sensor, aangebracht onder de 
binnenkamer van een vaatwasser, die de watertoevoer in het 
apparaat vergrendelt wanneer er water in de onderste lade lekt. 
Daarnaast is de waterinlaat voorzien van een elektromagnetisch 
ventiel, dat automatisch de watertoevoer blokkeert wanneer er 
waterlekkage in de slang wordt gedetecteerd.

ACTIVE
LIGHT

Activelight is een ledlamp die een rode punt op de vloer onder de 
vaatwasser projecteert wanneer het apparaat in gebruik is.

Een aantal vaatwassermodellen is uitgerust met het speciale 
polymeermondstuk Rompi-Goccia, dat het droogproces verbetert.

Aquatest meet de helderheid van het water tijdens een 
automatisch programma, en zorgt automatisch voor een zo laag 
mogelijk water- en energieverbruik.

Auto
40°-50° Het automatische programma reguleert de lengte van een cyclus, 

afhankelijk van de behoefte aan een voorwas en van het aantal 
benodigde spoelingen.

Auto
45°-65° Het automatische programma reguleert de lengte van een cyclus, 

afhankelijk van de behoefte aan een voorwas en van het aantal 
benodigde spoelingen.

Auto
60°-70° Het automatische programma reguleert de lengte van een cyclus, 

afhankelijk van de behoefte aan een voorwas en van het aantal 
benodigde spoelingen.

Auto
60° Het programma Auto 60° is bedoeld voor een gemengde, zeer 

vuile vaat.

Automatische deuropening. U kunt de deur openen door lichtjes 
op de bovenkant van de deur te duwen.

Blauwe binnenlampen om de binnenkant van de vaatwasser te 
verlichten.

45°

De kristalcyclus is speciaal bedoeld voor glas en voor delicaat, 
licht vervuild vaatwerk.

De vertragingstimer kan de start van het programma tot 24 uur 
uitstellen.

De symbolen laten het aantal 
bordeninstellingen van de 
vaatwasser zien.



Het delicate wasprogramma is bedoeld voor delicaat vaatwerk 
dat niet al te zeer vervuild is.

Het programma Delicate Quick is geschikt voor het snel wassen 
van delicaat vaatwerk.

Dit programma is speciaal ontworpen voor het opwarmen van 
vaatwerk: het schone vaatwerk wordt afgespoeld met heet water 
en vervolgens gedroogd.
Gemakkelijk EasyGlide-systeem maakt het leegmaken van het 
apparaat heel eenvoudig, en zorgt voor maximale flexibiliteit in 
de lading van de machine.

Eco
Eco, dit zuinige wasprogramma gebruikt weinig water en energie 
en is daarmee de meest milieuvriendelijke schoonmaakoptie.

Eco
Eco, dit zuinige wasprogramma gebruikt weinig water en energie 
en is daarmee de meest milieuvriendelijke schoonmaakoptie.

Aan het einde van de droogcyclus opent een speciaal apparaat 
de deur automatisch een paar centimeter. Dit zorgt voor een 
perfecte droging en kan bij sommige modellen tot 20% energie 
besparen.
In de derde FlexiDuo-mand voor bestek kunt u naar eigen wens 
bestek, kleine tassen, opscheplepels of groot keukengerei 
plaatsen: de mand bestaat uit twee afzonderlijke en verplaatsbare 
modules.

FLEXI
FIT

FlexiFit: Door het gebruik van een glijdend deursysteem kunnen 
we gebruik makean van een keuken plint vanaf 5 cm

Flexitabs passen de wascyclus aan voor een optimaal resultaat, 
ongeacht het soort vaatwasmiddel.

½ Met de flexizone-optie voor halve ladingen kunt u een kleinere 
lading wassen en daarmee energie, water en tijd besparen. Er 
zijn geen restricties voor de plaatsing van het vaatwerk.
Het Glass PRO-programma is speciaal bedoeld voor het wassen 
van glaswerk.

65°

1 2
Dit programma is ontworpen voor het wassen van vaatwerk dat 
niet al te zeer is vervuild, in een vaatwasser die gedeeltelijk 
gevuld is.

70°C
Bij de Hyclean-optie voert de vaatwasser aan het einde een 
spoeling van 10 minuten uit bij een hoge temperatuur van 70°C. 
Dit verwijdert vrijwel alle bacteriën.
Het Intensive-programma is aanbevolen voor het snel afwassen 
van zeer vuile potten en pannen en voor opgedroogde 
etensresten.

65°

Het normale programma is geschikt voor dagelijks gebruik met 
een normale vervuilingsgraad.

Het programma Normal Quick is geschikt voor het dagelijks en 
snel wassen van gemengd vaatwerk.

Het orbitale wassysteem verspreidt het water gelijkmatig in de 
vaatwaskamer van 60 cm, en richt het water zeer precies uit voor 
een uitstekende vaatwas.
Het Planetarium-wassysteem werkt met een innovatieve dubbele, 
gelijktijdige beweging van de sproeiarm, wat zorgt voor een 
maximaal wasbereik binnen de vaatwasser. De rotatiesnelheid is 
circa 65 toeren per minuut, voor het best mogelijke wasresultaat.
Het Swing Wash-systeem zorgt voor een optimale waterdistributie 
in vaatwassertanks van 45 cm, voor een uitstekend wasresultaat.

Met de optie Professional maakt u van huishoudelijke apparatuur 
een semi-professioneel toestel, dankzij de programma's die de 
wastijd aanzienlijk verminderen.
Met de Quick Time-option kunt u de lengte van de wascyclus met 
tot wel 55% verkorten.

27min

38°

Met het snelle programma duurt het slechts 27 minuten om een 
lading te wassen.

Het weekprogramma zorgt voor een spoeling die voorkomt dat 
vuil opdroogt.

65°

Het Sterk & Snel-programma verwijdert in minder dan 1 uur het 
meest hardnekkige vuil en opgedroogde etensresten.

70°

Het Super-programma is geschikt voor het verwijderen van 
hardnekkig vuil.

70°

Bij de Super Hyclean-optie voert de vaatwasser aan het einde 
een spoeling van 10 minuten uit bij een hoge temperatuur van 
70°C. Dit verwijdert vrijwel alle bacteriën.
Het Ultra Fast-programma is specifiek bedoeld voor een ultrasnelle 
was (16 min.), voor zeer vuile potten en pannen, zelfs met 
opgedroogde etensresten.
Het Universal-programma is geschikt voor het wassen van normaal 
vervuild vaatwerk, zelfs met enige opgedroogde etensresten.

8,5  9,5  9  10,5  10  11,5  12

Het systeem WaterSave zorgt voor het beste wasresultaat met 
minimaal waterverbruik, afhankelijk van het model vaatwasser.

Wasmachines

Woolmark Apparel Care: Voor Lavadora: Het wolwasprogram-
ma van deze wasmachine is door The Woolmark Company 
goedgekeurd voor het wassen van in de machine wasbare 
wolproducten, op voorwaarde dat de producten worden gewas-
sen volgens de instructies op het etiket van het kledingstuk en de 
instructies van de fabrikant van deze wasmachine.

Woolmark Wool Hand Wash Safe: Voor Lavadora: Het 
wolwasprogramma van deze wasmachine is door The 
Woolmark Company goedgekeurd voor het wassen van 
wollen kledingstukken die zijn aangeduid als "met de hand 
wasbaar", op voorwaarde dat de kleding wordt gewassen 
volgens de instructies van de fabrikant van deze wasmachine. 
Zie het wasetiket van het kledingstuk voor droog- en andere 
wasvoorschriften.

34 cm
Grote opening met een diameter van 30-34-40 cm maakt het 
vullen en leeghalen van de wasmachine eenvoudiger en sneller, 
voor maximaal gebruiksgemak.

30 cm
Grote opening met een diameter van 30-34-40 cm maakt het 
vullen en leeghalen van de wasmachine eenvoudiger en sneller, 
voor maximaal gebruiksgemak.

Kg11
De trommel heeft een capaciteit van 11 kg droge was.

Voorwas: een programma voor zeer vuile kleding.

Stoomoptie: stoom is perfect voor het egaliseren van vouwen, het 
opfrissen van stoffen, het neutraliseren van geuren en het losweken 
van vuil. Allergenen worden sneller vernietigd dan bij het wassen 
in water.

Kg7
De trommel heeft een capaciteit van 7 kg droge was.

Kg8
De trommel heeft een capaciteit van 8 kg droge was.
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Kg9
De trommel heeft een capaciteit van 9 kg droge was.

ACQUASTOP

Total Acquastop, het product is op drie niveaus voorzien van 
anti-lekkagevoorzieningen.

Anti-allergenenprogramma dat er met name op let dat al het 
achtergebleven wasmiddel wordt verwijderd.

Easy Iron, een optie die zorgt voor minder kreuken in de was, 
zodat het strijken eenvoudiger wordt.

Automatische ladingsbalancering: zorgt voor een ideale verspre-
iding van wasgoed in de trommel. Als wordt gedetecteerd dat het 
wasgoed niet in evenwicht is, wordt de rotatiesnelheid zodanig 
gereguleerd dat de was weer gelijkmatig wordt verspreid in de 
trommel. Dit zorgt voor minder vibraties.
Er is een reinigingsprogramma ontwikkeld om de prestaties van 
wasmachines en drogers op niveau te houden. Het display laat 
automatisch zien wanneer er reiniging nodig is.
Programma voor het wassen van gordijnen.

Vertragingstimer, kan worden ingesteld om het programma op een 
geschikte tijd te laten draaien, of om te profiteren van daluur-
tarieven.
Kledingstukken zoals ondergoed, bonnetterie en luxestoffen moet-
en in de delicate cyclus worden gedroogd om de levensduur van 
de kledingstukken te verlengen.
Gemakkelijk filters reinigen: er is een optie om met lichtsignalen te 
waarschuwen dat de filters moeten worden schoongemaakt. Zo 
onthoudt u dat ze regelmatig gereinigd moeten worden en zorgt 
u dat de droger langdurig goed kan blijven werken. De handige 
locatie van de filters maakt het onderhoud snel en eenvoudig.
Met FlexiTime kan de gebruiker de duur van de geselecteerde 
cyclus verkorten, voor extra flexibiliteit en controle.

Handwas, bij dit speciale programma voor delicate stoffen draait 
de trommel langzamer rond, zodat de kleding zo zorgvuldig 
mogelijk wordt behandeld.
Tijdens deze cyclus wordt er in de lange wasfase een maxi-
mumtemperatuur van 60°C gehaald, wat zorgt voor een inten-
sieve reiniging.
Jeans: een wascyclus die de kleur en de stof van denim spaart, en 
tegelijkertijd het aantal kreuken tot een minimum beperkt.

Gemengde stoffen, deze cyclus is bedoeld voor een licht vervuil-
de gemengde was van katoen en synthetische stoffen, of gewoon 
voor het verfrissen van kleding uit de kast.
Nacht: een ideaal programma voor wie wil profiteren van daluur-
tarieven. Deze cyclus is zeer stil doordat de trommel langzamer 
draait.
Dekbed: een voorzichtige cyclus, specifiek voor dekbedden.

Supersnel: een programma om kleine hoeveelheden wasgoed 
snel te wassen, ideaal voor het wassen van licht vervuilde kled-
ing.

14 min.

Supersnel 14 min: een programma om kleine hoeveelheden was-
goed snel te wassen, ideaal voor het wassen van licht vervuilde 
kleding.
Supersnel: een programma om kleine hoeveelheden wasgoed 
snel te wassen.

Opfrissen: een ideaal programma om kleding op te frissen die al 
enige tijd binnen wordt bewaard en onprettige geuren afgeeft, 
zonder dat de kleding gewassen hoeft te worden.
De extra spoelen-optie: kan aan het geselecteerde programma 
worden toegevoegd wanneer speciale stoffen grondiger moeten 
worden gereinigd.
De extra spoelen-optie kan aan het geselecteerde programma 
worden toegevoegd wanneer de stof grondiger moet worden 
gereinigd.
Overhemden, een cyclus om snel en uiterst zorgvuldig overhem-
den te wassen, met delicaat centrifugeren voor eenvoudig strijken.

Op het bedieningspaneel zit een knop waarmee de centrifu-
geersnelheid kan worden geregeld. Bij sommige modellen is de 
maximale centrifugeersnelheid 1400 toeren per minuut. U kunt het 
centrifugeren ook uitschakelen.
Op het bedieningspaneel zit een knop waarmee de centrifu-
geersnelheid kan worden geregeld. Bij sommige modellen is de 
maximale centrifugeersnelheid 1400 toeren per minuut. U kunt het 
centrifugeren ook uitschakelen.
Gym, een cyclus voor het wassen van licht vervuilde kleding zoals 
sportkleding. Een snelle was die ook zorgvuldig omgaat met de 
stof.
Deze cyclus is bedoeld voor synthetische stoffen.

Alle wasmachinemodellen beschikken over een variabele lading-
soptie. Hierbij past de machine automatisch de wascyclus en het 
soort werking aan, afhankelijk van de hoeveelheid en het soort 
was. Dit maakt aanzienlijke water- en energiebesparingen mogeli-
jk van tot wel 30% ten opzichte van versies met een vaste lading.
Smeg biedt modellen aan met een lading tot 8 kg, met ook hier 
een optimaal wasresultaat en een laag energieverbruik.

Laat zien in welke fase van het programma de wasmachine is.

De wolcycli van de Smeg-droger drogen al uw wollen producten 
met de grootst mogelijke zachtheid en zorgvuldigheid.

Eenvoudig strijken, een optie die zorgt voor minder kreuken in de 
was, zodat het strijken eenvoudiger wordt.



40 cm
Grote opening met een diameter van 30-34-40 cm maakt het 
vullen en leeghalen van de wasmachine eenvoudiger en sneller, 
voor maximaal gebruiksgemak.
Easy Iron, een optie die zorgt voor minder kreuken in de was, 
zodat het strijken eenvoudiger wordt.

Een cyclus die bij het uitspoelen zeer efficiënt alle sporen van 
wasmiddel uit het weefsel haalt, en de gevoelige huid van kinder-
en beschermt.
Vertragingstimer, kan worden ingesteld om het programma op een 
geschikte tijd te laten draaien, of om te profiteren van daluur-
tarieven.
Kledingstukken zoals ondergoed, bonnetterie en luxestoffen moet-
en in de delicate cyclus worden gedroogd om de levensduur van 
de kledingstukken te verlengen.

8
De afbeelding laat de hoeveelheid was zien die in de droger 
past.

Vochtigheidssensor: hiermee kan de droger worden ingesteld op 
het gewenste droogniveau (strijkdroog, kastdroog en extra droog). 
Dit bespaart tijd en energie. Daarnaast kunt u handmatig de 
droogtijd van het programma aanpassen op uw voorkeuren.
Laat zien hoe ver het programma is: het programma is afgelopen.

Binnenlampen helpen om de binnenkant van de trommel te 
verlichten.

30°

Supersnel 30 min: een programma om kleine hoeveelheden was-
goed snel te wassen, ideaal voor het wassen van licht vervuilde 
kleding.

49 min.

Supersnel 49 min: een programma om kleine hoeveelheden was-
goed snel te wassen, ideaal voor het wassen van licht vervuilde 
kleding.
Opfrissen: een ideaal programma om kleding op te frissen die al 
enige tijd binnen wordt bewaard en onprettige geuren afgeeft, 
zonder dat de kleding gewassen hoeft te worden.
Overhemden, een cyclus om snel en uiterst zorgvuldig overhem-
den te wassen, met delicaat centrifugeren voor eenvoudig strijken.

65

Het geluidsniveau is laag dankzij de uitzonderlijke isolatie en 
dankzij speciaal ontworpen apparaten die het geluid dempen 
wanneer de vaatwasser in werking is.
Gym, een cyclus voor het wassen van licht vervuilde kleding zoals 
sportkleding. Een snelle was die ook zorgvuldig omgaat met de 
stof.
Laat zien in welke fase van het programma de wasmachine is.

Drogers

Spoelbakken

45 60
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Diepte spoelbak - afhankelijk van het model kan de diepte 
variëren van 13 tot 21 cm.

  
Benodigde kastbreedte voor installatie 
spoelbak

Installatie van een spoelbak met een rand 
van 3 mm. Geschikt voor keukenblokken in 
minimalistische stijl.
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2 jaar garantie op wisselstukken, arbeidsloon en verplaatsingskosten enkel voor nieuwe toestellen aangekocht in België
via gespecialiseerde dealers (*). Enkel voor huishoudelijk gebruik en voor de eerste gebruiker. (*) Zie waarschuwing voor de consument op onze 
website www.smeg.be
1 jaar garantie voor professioneel, commercieel of collectief gebruik en voor tweedekeuze toestellen.

De technische tekeningen met de afmetingen van de toestellen die in de catalogus staan afgebeeld dienen slechts ter
indicatie en kunnen op elk moment zonder voorafgaande verwittiging worden gewijzigd. Foto’s zijn niet bindend.
Voor volledige en correcte informatie over de afmetingen en plaatsing gelieve enkel rekening te houden met de
documenten die geleverd worden in de verpakking bij het toestel.

Onze fabrieken zijn ISO9001/2000 gecertificeerd (voor productieproces en de algemene kwaliteit) en ISO14001
(voor productieproces met respect voor het milieu).

RECYCLAGETAKS

Vanaf 1 juli 2001 is de aanvaardingsplicht in werking. Dit betekent dat volgens de bepalingen van de milieuwetgeving
een recyclagetaks apart op uw factuur zal aangerekend worden. Gelieve hieronder het tarief te vinden:

Friteuse        0,05 €
Grill       0,05 €
Ovens       1,00 €
Stoomovens      1,00 €
Microgolfovens      1,00 €
Kookplaten      1,00 €
Dampkappen (met motor)     1,00 €
Vaatwassers      1,00 €
Wasmachines      1,00 €
Droogkasten      1,00 €
Fornuizen      1,00 €
Koelkasten    10,00 €
Diepvriezers    10,00 €

Prijzen en taksen in deze catalogus onder voorbehoud van wijziging.

“GARANTIE 5 PLUS”

Vraag het foldertje met de informatie over de algemene voorwaarden van ons contract 
“GARANTIE 5 PLUS” bij uw verkooppunt.

Met de slogan “Design & Technologie” wordt de basisfilosofie van Smeg weerspiegeld. Dankzij de gebruikte materiaalverwerkingstechnieken wordt het 
zorgvuldig geselecteerde kwaliteitsstaal omgezet in technologisch en esthetisch uiterst hoogwaardige producten.

Wij bieden u de mogelijkheid een contract af te sluiten om de wettelijke garantieperiode van 2 jaar te verlengen met 3 jaar. Wij vragen hiervoor een 
forfaitaire prijs van 60 € (incl. BTW)* per toestel en dit bij aankoop vanaf 1 elektrisch apparaat.
 *Voor kookcentra vanaf 90 cm breed en side-by-side koelkasten bedraagt de prijs 99 € (incl. BTW)

Indien u binnen de 28 dagen na de aankoop van uw toestellen het contract “GARANTIE 5 PLUS” terugstuurt kan u genieten van de zekerheid van een 
garantie van 5 jaar. Tijdens de periode van 3 jaar na de wettelijke garantieperiode van 2 jaar zal wel het beperkte bedrag van 20 € (incl. BTW) 
worden gevraagd voor het huisbezoek van onze technische dienst.

Toestellen onder garantie
Deze mogelijkheid voor het afsluiten van dergelijk contract wordt geboden voor elk inbouw- of vrijstaand toestel uit het SMEG-gamma dat wordt 
aangesloten op het elektriciteitsnet.
Enkel geldig voor de eerste eigenaar en voor nieuwe toestellen aangekocht in België via het erkend distributiekanaal.
Niet geldig bij professioneel of commercieel gebruik van de toestellen of bij gebruik in collectiviteit (vb. kantoor enz…).
Ook tweedehandstoestellen komen niet in aanmerking.
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