מוצרי חשמל יוקרתיים

כביסה
וייבוש

מכונת כביסה
 8ק״ג

מכונת כביסה
 9ק״ג
LVW9140T
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מהירות סחיטה משתנה :עד  1400סל"ד
לוח הפעלה דיגיטאלי עם תצוגת  LEDענקית.
צג דיגיטאלי בעברית המציג – מצב התוכנית ,טיימר להפעלה
מאוחרת עד  24שעות ,טמפרטורה ומהירות הסחיטה.
 15תוכניות כביסה מגוונות.
תוכנית סופר מהירה  15דק' ,לבגדים עם לכלוך קל.
 -Anti Allergyתוכנית לכביסה היגיינית.
לחצנים :טמפרטורה ,מהירות סחיטה ,טיימר השהייה להפעלה
מאוחרת ,כביסה מוקדמת ,אל קמט לגיהוץ קל.

 תוכנית לבחירה סופר מהירה או סופר חסכונית.
 מערכת שקילה אוטמטית
 התראת צפצוף בסיום הפעולה ,והתראה  ENDבצג הדיגיטלי.
 מנגנון לנעילה בטיחותית בפני ילדים.
 פתח הטענה  XXLגדול במיוחד.
 תוף יהלום – לניקוי מקסימלי של הבגדים.
 דרוג אנרגטי .A
 מידות בס"מ :גובה  | 84.5רוחב  | 60עומק 53

LVW8120T









מהירות סחיטה משתנה :עד  1200סל"ד
לוח הפעלה דיגיטאלי עם תצוגת  LEDענקית.
צג דיגיטאלי בעברית המציג – מצב התוכנית ,טיימר להפעלה
מאוחרת עד  24שעות ,טמפרטורה ומהירות הסחיטה.
 15תוכניות כביסה מגוונות.
תוכנית סופר מהירה  15דק' ,לבגדים עם לכלוך קל.
 -Anti Allergyתוכנית לכביסה היגיינית.
לחצנים :טמפרטורה ,מהירות סחיטה ,טיימר השהייה להפעלה
מאוחרת ,כביסה מוקדמת ,אל קמט לגיהוץ קל.










תוכנית לבחירה סופר מהירה או סופר חסכונית.
מערכת שקילה אוטמטית
התראת צפצוף בסיום הפעולה ,והתראה  ENDבצג הדיגיטלי.
מנגנון לנעילה בטיחותית בפני ילדים.
פתח הטענה  XXLגדול במיוחד.
תוף יהלום – לניקוי מקסימלי של הבגדים.
דרוג אנרגטי .A
מידות בס"מ :גובה  | 84.5רוחב  | 60עומק 53
5

מכונת כביסה
 7ק״ג

מכונת כביסה
 6ק״ג

LVW-7100T
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מהירות סחיטה משתנה :עד  1000סל"ד
לוח הפעלה דיגיטאלי עם תצוגת  LEDענקית.
צג דיגיטאלי בעברית המציג – מצב התוכנית ,טיימר
להפעלה מאוחרת עד  24שעות ,טמפרטורה ומהירות
הסחיטה.
 15תוכניות כביסה מגוונות.
תוכנית סופר מהירה  15דק' ,לבגדים עם לכלוך קל.
 -Anti Allergyתוכנית לכביסה היגיינית.
לחצנים :טמפרטורה ,מהירות סחיטה ,טיימר השהייה
להפעלה מאוחרת ,כביסה מוקדמת ,אל קמט לגיהוץ קל.








מערכת שקילה אוטמטית
מנגנון לנעילה בטיחותית בפני ילדים.
פתח הטענה  XXLגדול במיוחד.
תוף יהלום – לניקוי מקסימלי של הבגדים.
דרוג אנרגטי .A
מידות בס"מ :גובה  | 84.5רוחב  | 60עומק 53

LVW-844









מהירות סחיטה עד  800סל"ד
 15תכניות כביסה
טיימר השהיית פעולה
 3/6/9/12שעות
תכניות אלקמט למניעת קמטים
תכנית מהירה של  15דקות
בורר בחירת טמפרטורה








תצוגת מצב עבודה – נורית חיווי להשהיית פעולה/
טמפרטורה/השריה/תכנית מקוצרת/שלב פעולה
בקרת הורים
מנגנון נגד הצפה
דלת רחבה בקוטר  30ס"מ – נוחות מרבית בהכנסת
שמיכות ,מצעים ,וילונות ושקי שינה
דירוג אנרגטיA :
מידות בס״מ :גובה  | 84.5רוחב  | 59.7עומק 49.7
7

מייבשי כביסה
 7ק״ג LVD70W -
 8ק״ג LVD80W -
 9ק״ג LVD90W -









8

מעבה פנימי (קונדנסור)
עוצמת ייבוש2700W :
לוח בקרה כולל צג דיגיטאלי
פאנל הפעלה בעברית ובאנגלית
תוף נירוסטה ,פועל בשיטת קריס קרוס – פעולה דו כיוונית
חיישני לחות
 15תוכניות כביסה מגוונות :ייבוש כותנה ,ייבוש כותנה להכנסה לארון ,ייבוש
כותנה לגיהוץ ,ייבוש אריגים סינטטיים לארון ,ייבוש אריגים סינטטיים לגיהוץ,
כביסה עדינה ,ייבוש לפי זמן ,טיפול בבגדי תינוקות ,מכנסי ג'ינס ,בגדי ספורט,










כביסה מעורבת ,ריענון צמר ,ריענון ,אקספרס  29ד' ,חולצות  12דק'
תצוגה דיגיטאלית לבחירה -זמני ייבוש /רמת ייבוש /השהייה עד  24שעות
תצוגה המראה את הזמן הנותר לסיום פעולת הייבוש
חווי קולי בסיום הפעולה
מחוון אזהרה -מיכל מים  /מסנן סתום /ניקוי מעבה
דלת עגולה ורחבה
מנגנון נעילה בפני ילדים
דרוג אנרגטי C
מידות בס״מ :גובה  | 85רוחב  | 60עומק 57
9

הדחה

מדיח עומד

מדיח עומד

FREE STANDING

FREE STANDING

LVM7601

LVM5201

נירוסטה LVM7601IN
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קיבולת 15 ,XL :מערכות כלים.
 6תוכניות הדחה  -ניקוי מוגבר ,חסכונית ,זכוכיות,
 90דק' ,מהירה ,ניקוי עצמי.
פאנל הפעלה עם צג  LEDהמראה את זמן הפעולה.
 3סלסלות כולל סלסלה עליונה מתכווננת.
לחצן לחצי כמות.
לחצן להפעלה מאוחרת -עד  24שעות
 3זרועות התזה

לבן

נירוסטה LVM5201IN

LVM7601W

 צריכת מים  11 :ליטר למחזור.
 דירוג אנרגטי++A :
 מנגנון נעילה לביטחון ילדים.
 5 טמפ' הדחה  65 ,60 ,55 ,45 ,40 :מעלות
בהתאם לתוכניות השונות.
 גוף חימום נסתר.
 מידות בס"מ :רוחב  | 60עומק  | 60גובה 84.5









קיבולת 12 :מערכות כלים.
 6תוכניות הדחה -ניקוי מוגבר ,חסכונית ,זכוכיות 90 ,דק',
מהירה ,ניקוי עצמי.
פאנל הפעלה עם צג  LEDהמראה את זמן הפעולה.
 2סלסלות עליונה ותחתונה  +סלסלת סכו"ם.
לחצן לחצי כמות.
לחצן לייבוש מוגבר.
לחצן להפעלה מאוחרת 9 / 6 / 3 -שעות

לבן

LVM5201W

 צריכת מים  11 :ליטר למחזור.
 דירוג אנרגטי++A :
 מנגנון נעילה לביטחון ילדים.
 5 טמפ' הדחה  70 ,65 ,60 ,50 ,45 ,40 :מעלות בהתאם
לתוכניות השונות.
 גוף חימום נסתר.
 מידות בס"מ :רוחב  | 60עומק  | 60גובה 84.5
13

מדיח אינטגרלי מלא
LVM7713FI
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קיבולת 15 ,XL :מערכות כלים.
 6תוכניות הדחה -ניקוי מוגבר ,חסכונית ,זכוכיות 90 ,דק',
מהירה ,ניקוי עצמי
 -EXTRA DRYתוכנית לייבוש מהיר.
פאנל הפעלה עם צג  LEDהמראה את זמן הפעולה.
 3סלסלות כולל סלסלה עליונה מתכווננת.
 -SPOTLIGHT ON GROUNDנקודת אור כחולה
המוקרנת לרצפה לחיווי כשהמדיח בפעולה.
לחצן לחצי כמות.










לחצן להפעלה מאוחרת -עד  24שעות
 3זרועות התזה
צריכת מים  11 :ליטר למחזור.
דירוג אנרגטי++A :
מנגנון נעילה לביטחון ילדים.
 5טמפ' הדחה  65 ,60 ,55 ,45 ,40 :מעלות
בהתאם לתוכניות השונות.
גוף חימום נסתר.
מידות בס"מ :רוחב  | 60עומק  | 57גובה . 81.5
15

אפייה

תנור בנוי יוקרתי

תנור בנוי יוקרתי

LVO-T60075

LVO-V60075

FULL TOUCH
 78ליטר XXL

שחור LVO-T60075B
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נפח תא אפיה ענק –  78ליטר
 – FULL TOUCHמערכת הפעלה מלאה בנגיעה בלבד.
 9תוכניות לבישול ואפיה בהתאמה אישית כולל טורבו אקטיבי.
טורבו – 3Dתוצאה מושלמת הודות לפיזור חום אחיד ומקסימלי.
 – Boost Functionלחצן לחימום מהיר מראש של התנור
במהירות שיא.
 – Soft Closeמנגנון לטריקת דלת שקטה ועדינה.
דלת עם  3זכוכיות  ,להגנה מפני התחממות ולבידוד מושלם.

VISIO TOUCH
 78ליטר XXL

לבן LVO-T60075W










מערכת אוורור קדמית והיקפית.
זכוכית הדלת ניתנת לפירוק קל לטובת ניקוי מהיר ונוח.
מסילה טלסקופית מלאה.
תאורה בתא אפיה.
מסילות לתבניות בתא אפיה הניתנות לפירוק.
כולל :רשת אפיה  +תבנית עמוקה  +תבנית סטנדרטית.
דירוג אנרגטי A
מידות חיצוניות בס"מ :רוחב  | 60עומק  | 59גובה .60

נירוסטה LVO-V60075IN









נפח תא אפיה ענק –  78ליטר
פאנל הפעלה הכולל כפתורי  POP UPמוארים וצג דיגיטאלי
להפעלה במגע .
 9תוכניות לבישול ואפיה בהתאמה אישית כולל טורבו אקטיבי.
טורבו – 3Dתוצאה מושלמת הודות לפיזור חום אחיד ומקסימלי.
 – Boost Functionלחצן לחימום מהיר מראש של התנור
במהירות שיא.
 – Soft Closeמנגנון לטריקת דלת שקטה ועדינה.
דלת עם  3זכוכיות  ,להגנה מפני התחממות ולבידוד מושלם.

לבן LVO-V60075W











מערכת אוורור קדמית והיקפית.
זכוכית הדלת ניתנת לפירוק קל לטובת ניקוי מהיר ונוח.
מסילה טלסקופית מלאה.
תאורה בתא אפיה.
נירוסטה עם ציפוי  ANTI FINGERדוחה טביעות אצבעות.
מסילות לתבניות בתא אפיה הניתנות לפירוק.
כולל :רשת אפיה  +תבנית עמוקה  +תבנית סטנדרטית.
דירוג אנרגטי A
מידות חיצוניות בס"מ :רוחב  | 60עומק  | 59גובה .60
19

תנור בנוי מכני
 75ליטר

תנור בנוי מכני יוקרתי
 78ליטר XXL

LVO-30222

LVO-M50075

לבן LVO-30222W

נירוסטה LVO-M50075IN

 נפח תא אפיה –  78ליטר.
 9 תוכניות לבישול ואפיה בהתאמה אישית .
 תוכניות אפיה הכוללות -חימום עליון  +תחתון עם טורבו
אקטיבי.
חימום עליון  +תחתון ללא טורבו.
חימום עליון בלבד.
חימום תחתון בלבד.
גריל עם טורבו אקטיבי.
גריל ללא טורבו.
הפשרה.
20

לבן LVO-M50075W











טיימר מכני עד  100דקות.
דלת עם זכוכית כפולה ,להגנה מפני התחממות.
מערכת איוורור קידמית.
זכוכית הדלת ניתנת לפירוק קל לטובת ניקוי מהיר ונוח.
מסילה טלסקופית.
תאורה בתא אפיה.
מסילות לתבניות בתא אפיה הניתנות לפירוק.
כולל :רשת אפיה  +תבנית עמוקה  +תבנית סטנדרטית.
דירוג אנרגטי A
מידות בס"מ :רוחב  | 60עומק  | 59גובה .60

נירוסטה LVO-30222IN

 8 תוכניות לבישול ואפיה בהתאמה אישית .
 תוכניות אפיה הכוללות -חימום עליון  +תחתון עם טורבו.
חימום עליון  +תחתון ללא טורבו.
חימום תחתון עם טורבו.
גריל כפול עם טורבו.
גריל כפול ללא טורבו.
גריל רגיל.
הפשרה.
 טיימר מכני עד  100דקות.

שחור LVO-30222B










דלת עם זכוכית כפולה ,להגנה מפני התחממות.
מערכת איוורור קידמית.
זכוכית הדלת ניתנת לפירוק קל לטובת ניקוי מהיר ונוח.
תאורה בתא אפיה.
מסילות לתבניות בתא אפיה הניתנות לפירוק.
כולל :רשת אפיה  +תבנית עמוקה  +תבנית סטנדרטית.
דירוג אנרגטי A
מידות בס"מ :רוחב  | 60עומק  | 59גובה .60
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תנורי אפייה
משולבים

תנור משולב
רחב יוקרתי

תנור משולב צר
LVO-F5060

LVO-F6000W

נירוסטה LVO-F5060IN

שחור LVO-F5060B

 4 מבערי  SABAFתוצרת איטליה.
 תוכניות אפיה הכוללות -חימום עליון  +תחתון עם טורבו.
חימום עליון  +תחתון ללא טורבו.
חימום תחתון עם טורבו.
גריל כפול עם טורבו.
גריל כפול ללא טורבו.
גריל רגיל.
הפשרה.
תוכנית שבת.
24

לבן LVO-F5060W










הצתה אלקטרונית.
דלת עם זכוכית כפולה ,להגנה מפני התחממות.
מכסה עליון זכוכית מחוסמת.
תאורה בתא אפיה.
מסילות לתבניות בתא אפיה.
כולל :רשת אפיה  +תבנית עמוקה  +תבנית סטנדרטית.
דירוג אנרגטי A
מידות בס״מ :רוחב  | 50עומק  | 60גובה .85

לבן LVO-F6000W

 4 מבערי  SABAFתוצרת איטליה.
 תוכניות אפיה הכוללות -חימום עליון  +תחתון
עם טורבו אקטיבי.
חימום עליון  +תחתון עם טורבו.
חימום עליון  +תחתון ללא טורבו.
חימום תחתון  +טורבו אקטיבי.
גריל כפול עם טורבו.
גריל כפול ללא טורבו.
גריל בודד ללא טורבו.
הפשרה.
תוכנית שבת.

נירוסטה LVO-F6000IN













הצתה אלקטרונית.
דלת עם זכוכית כפולה ,להגנה מפני התחממות.
זכוכית הדלת ניתנת לפירוק קל לטובת ניקוי מהיר ונוח.
מכסה עליון זכוכית מחוסמת.
תאורה בתא אפיה.
מסילות לתבניות בתא אפיה.
כולל :רשת אפיה  +תבנית עמוקה  +תבנית סטנדרטית.
מגירה תחתונה לאחסון תבניות.
רגליות מתכוננות
דירוג אנרגטי A -
מידות בס״מ :רוחב  | 60עומק  | 60גובה .85
25

תנור מקצועי
בעיצוב יוקרתי

PROFTIONAL

LVO-F90PRO
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 5מבערי  SABAFת .איטליה,
כולל מבער  WOKבעוצמה.3600W -
נושאי סירים (חצובות) מברזל יצוק.
הצתה אלקטרונית לכל מבער.
 8תוכניות אפיה הכוללות -חימום עליון  +תחתון עם טורבו אקטיבי.
חימום עליון  +תחתון עם טורבו.
חימום עליון  +תחתון ללא טורבו.
חימום תחתון  +טורבו אקטיבי.
גריל כפול עם טורבו.
גריל כפול ללא טורבו.
גריל בודד ללא טורבו.
הפשרת מזון.












תא אפיה בעל נפח של  110ליטר ,בנוי כמקשה אחת מצופה
אמייל קל לניקוי.
דלת עם זכוכית כפולה ,להגנה מפני התחממות.
זכוכית הדלת ניתנת לפירוק קל לטובת ניקוי מהיר ונוח.
תאורה בתא אפיה.
מסילות לתבניות בתא אפיה.
כולל :רשת אפיה  +תבנית עמוקה  +תבנית סטנדרטית.
מגירה תחתונה לאחסון תבניות.
רגליות מתכוננות
דירוג אנרגטי A -
מידות בס״מ :רוחב  | 90עומק  | 60גובה .85
27

כיריים

כיריים  5להבות גז זכוכית
 75ס״מ

כיריים  5להבות גז
 75ס״מ

LVG75

LVM75G50T

לבן / LVG75W

נירוסטה LVM75G50T
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 5להבות גז כולל להבת טורבו כפולה
כפתורי הפעלה בחזית הכיריים
מבערי  SABAFתוצרת איטליה
חיישני ביטחון להפסקת זרימת הגז במקרה של כיבוי הלהבה
הצתה אלקטרונית ישירה מכפתור ההפעלה לכל מבער
תושבות סירים עשויות מברזל יצוק להבטחת פיזור אחיד של חום
כתר תמיכה ללהבת טורבו

 הספק מבערים:
 2מבערים בינוניים1750KW :
 1מבער גדול3000KW :
 1מבער טורבו משולש3600KW :
 1מבער קטן1000KW :
 גימור :נירוסטה
 מידות בס״מ :רוחב  | 75עומק 51








שחור LVG75B

 5להבות כולל מבער טורבו עוצמתי במיוחד.
מבערים  SABAFבהספקים שונים תוצרת איטליה
חיישני ביטחון להפסקת זרימת הגז במקרה של כיבוי הלהבה.
משטח זכוכית מחוסמת  SCHOTT GLASSעמידה בחום וקלה
לניקוי.
ציפוי כיפות המבערים ומחזיקי הסירים
יציקת ברזל Cast Iron
כפתורי הפעלה מעוצבים בחזית.

 הצתה אלקטרונית מובנית בכפתורי גז
 הספקי המבערים:
מבער טורבו 3600KW -
מבער בינוני1750KW -
מבער בינוני – 3000KW
מבער קטן1000KW -
 מידות בס"מ :רוחב | 75 :עומק 52 :

31

כיריים
 4להבות גז
 60ס״מ

כיריים
 4להבות גז זכוכית
 60ס״מ
LVH66

שחור LVH66B
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 4להבות כולל מבער טורבו עוצמתי במיוחד.
מבערים  SABAFבהספקים שונים תוצרת איטליה
חיישני ביטחון להפסקת זרימת הגז במקרה של כיבוי הלהבה.
משטח זכוכית מחוסמת  SCHOTT GLASSעמידה בחום וקלה
לניקוי.
ציפוי כיפות המבערים ומחזיקי הסירים
יציקת ברזל Cast Iron
כפתורי הפעלה בצד מעוצבים.

LVH60G40T

לבן LVH66W

 הצתה אלקטרונית מובנית בכפתורי גז
 הספקי המבערים:
מבער טורבו 3800KW -
מבער בינוני1750KW -
מבער בינוני – 3000KW
מבער קטן1000KW -
 מידות בס"מ :רוחב | 59.4 :עומק 52.3 :

נירוסטה LVH60G40T






 4להבות כולל מבער טורבו עוצמתי במיוחד.
כפתורי הפעלה בחזית הכיריים.
מבערי  SABAFתוצרת איטליה.
חיישני ביטחון להפסקת זרימת הגז במקרה של כיבוי הלהבה.






הצתה אלקטרונית ישירה מכפתור ההפעלה.
 2רשתות.
טבעת תמיכה נוספת ללהבת הטורבו
מידות בס״מ :רוחב  | 59עומק 51

33

כיריים אינדוקציה
 60ס״מ

כיריים קרמיות
 60ס״מ
LVMC-HF605

שחור
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כיריים קרמיות
זכוכית מחוסמת SCHOTT GLASS
 4מוקדי בישול חשמליים בהספקים שונים
 9עוצמות חום לבחירה
פאנל פיקוד טאצ' – FULL TOUCH
צג דיגיטאלי LED
טיימר כיבוי

LVMC-IF6039

שחור

LVMC-HF605






מנגנון נעילה להגנה מפני ילדים
מנגנון בטיחות לכיבוי אוטומטי
חשמל תלת – פאזי
מידות בס״מ :רוחב  | 59עומק 52









LVMC-IF6039

כיריים בשיטת אינדוקציה עם משטח קרמי
אינדוקציה הינה הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום הכיריים הפועלת
על עיקרון השראה אלקטרו מגנטית .הבישול בשיטת אינדוקציה נחשב
לבטוח ביותר יעיל וחסכוני.
זכוכית מחוסמת.SCHOTT GLASS -
 4מוקדי בישול חשמליים בהספקים שונים.
 9עוצמות חום לבחירה.
מאיץ חימום .BOSTER
פאנל פיקוד טאצ'  FULL TOUCHלהדלקה כיבוי ולבחירת דרגת חום.









צג דיגיטאלי .LED
טיימר כיבוי לכל המוקדים.
נעילת בטיחות ילדים.
מנגנון בטיחות לכיבוי אוטומטי .
גימור שחור.
חיבור חשמל תלת – פאזי.
מידות בס״מ :רוחב  | 59עומק 52

35

קירור
והקפאה

מקרר

מקרר

LVR5401

כסוף LVR5401S

לבן LVR5401W

לבן LVR4531W

 מקרר ביתי בעל מערכת קירור בשיטת NO FROST

 תא הקפאה :נפח  98ליטר

 מקרר בעל שיטת קירור .DE FROST

 תא הקפאה 116 :ליטר.

 מערכת קירור המתאימה במיוחד לאקלים טרופי (ישראל)

 תא מיוחד להקפאה מהירה FAST FREEZE

 נפח נטו  426ליטר.

 מדף רשת ICE MAKER ,מייצר קוביות קרח מכני.

 מדפי דלתות ניתנים להסרה

 – ICE MAKER מייצר קוביות קרח מכני

 אפשרות לשינוי כיוון פתיחת דלת.

 דרוג אנרגטי.C :

 נפח נטו  441ליטר

 מדפים בדלת תא ההקפאה

 תא מזון 310 :ליטר.

 מידות בס״מ :רוחב  | 70עומק  | 65גובה 183

 תא מזון :נפח  343ליטר

 דרוג אנרגטיc :

 שתי מגירות לפירות וירקות ,מדפי רשת מודולאריים,
מגש ביצים ,מעמד מיוחד לבקבוקים על הדלת.

שתי מגירות לפירות וירקות ,מדפי זכוכית מפוארים מודולאריים,
תא מיוחד למוצרי חלב

38

LVR4531

 מידות בס״מ :רוחב  | 76עומק  | 68גובה 182

39

מקרר

מקרר

LVR463

כסוף LVR463S

40

LVR3702

לבן LVR463W

כסוף LVR3702S

לבן LVR3702W

 מקרר ביתי בעל מערכת קירור בשיטת NO FROST

 תא הקפאה :נפח  97ליטר

 מקרר ביתי בעל מערכת קירור בשיטת NO FROST

 מדפי זכוכית מודולאריים

 מערכת קירור המתאימה במיוחד לאקלים טרופי (ישראל)

 תא מיוחד להקפאה מהירה FAST FREEZE

 מערכת קירור המתאימה במיוחד לאקלים טרופי (ישראל)

 מגירת פירות וירקות

 מדפי דלתות ניתנים להסרה

 – ICE MAKER מייצר קוביות קרח מכני

 2 תרמוסטטים נפרדים לתא קירור ולתא הקפאה

 תא הקפאה 59 :ליטר

 נפח נטו  400ליטר

 מדפים בדלת תא ההקפאה

 נפח נטו  335ליטרים

 מדף רשת ,מגש קוביות קרח

 תא מזון :נפח  303ליטר

 דרוג אנרגטיc :

 נפח תא מזון 276 :ליטר

 דרוג אנרגטיB :

 מגירה לפירות וירקות ,מדפים מודולאריים,
תא מיוחד למוצרי חלב

 מידות בס״מ :רוחב  | 70עומק  | 69גובה 173

 מידות בס״מ :רוחב  | 60עומק  | 67גובה 170

41

מקרר

מקרר

LVR263

LVR3451

לבן LVR3451
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מקרר ביתי בעל מערכת קירור בשיטת DE FROST
נפח נטו  302ליטר
אפשרות לשינוי צד פתיחת הדלת
מדפי דלת מתכווננים לגובה רצוי
תא מזון :נפח  238ליטר
מדפים מתכווננים לנוחות אחסון ,תא לאחסון ביצים,
מכסה תא הירקות (זכוכית מחוסמת)

לבן LVR263






תא הקפאה :נפח  64ליטר
מדף רשת - ICE MAKER ,מייצר קוביות קרח מכני
דרוג אנרגטיB :
מידות בס״מ :רוחב  | 60עומק  | 60גובה 170








מקרר ביתי בעל מערכת קירור בשיטת DE FROST
נפח נטו  211ליטר
אפשרות לשינוי צד פתיחת הדלת
סידור פנימי מודולרי הניתן להכוונה והתאמה אישית
מתקן לאחסון ביצים
רגליות מתכווננות גובה






נפח תא מזון  169ליטרים
נפח תא הקפאה  42ליטרים
דרוג אנרגטיB :
מידות בס״מ :רוחב  | 54עומק  | 56גובה 145

43

מקפיא ביתי  7מגירות NF

מקרר משרדי

LVF391N

LVR1301

לבן LVR1301
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מקרר משרדי בעל מערכת קירור בשיטת DE FROST
נפח נטו  80ליטר
אפשרות לשינוי צד פתיחת הדלת
מדף נשלף להתאמת גובה
תבנית לביצים
מדף לבקבוקים
מכסה מגירה (זכוכית מחוסמת)

לבן LVF391N









מגירה שקופה
מגש קרח
רגליות מתכווננות גובה
נפח תא מזון  71ליטרים
נפח תא הקפאה  9ליטרים
דרוג אנרגטיC :
מידות בס״מ :רוחב  | 48עומק  | 56גובה 83








מערכת הפשרה NO FROST
נפח נטו  274ליטר
צג בקרה :חיווי הפעלה ,טמפרטורה ,מצב חסכוני והקפאה מהירה
מספר מגירות 7 :שקופות ובגדלים שונים
מצב הקפאה מהירה לאחסון של מזון מוכן ,מזון ארוך טווח
וכמויות גדולות של מזון
מצב חסכוני – שימוש במינימום צריכת זרם חשמלי








כיוון טמפרטורה
 – ICE MAKERמייצר קוביות קרח מכני
התראה עבור דלת פתוחה
רגליות מתכווננות גובה
דרוג אנרגטיB :
מידות בס״מ :רוחב  | 60עומק  | 64גובה 186

45

מקפיא ביתי
 6מגירות DF

מקפיא ביתי
 6מגירות NF

LVF285

LVF321

לבן LVF321
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מערכת הפשרה NO FROST
נפח נטו  186ליטר
צג בקרה חיצוני
צג בקרה :חיווי הפעלה ,טמפרטורה ,מצב חסכוני
והקפאה מהירה
מספר מגירות 6 :שקופות ובגדלים שונים
מצב הקפאה מהירה לאחסון של מזון מוכן ,מזון
ארוך טווח וכמויות גדולות של מזון

לבן LVF285








מצב חסכוני – שימוש במינימום צריכת זרם חשמלי
כיוון טמפרטורה
התראה עבור דלת פתוחה
רגליות מתכווננות גובה
דרוג אנרגטיB :
מידות בס״מ :רוחב  | 50עומק  | 63גובה 156







מערכת הפשרה DE FROST
מערכת קירור מתאימה לאקלים טרופי.
פיקוד מכני .
נפח נטו  183 :ליטר
מספר מגירות 6 :מגירות שקופות.






הפעלה מכנית (מתאים לשבת).
תבנית להכנת קוביות קרח.
דרוג אנרגטי B :
מידות בס"מ :רוחב | 54 :עומק  | 60גובה 144

47

מוצרי חשמל
למטבח מושלם

מיקרוגל

מיקרוגל

LVM-823

LVM-AG925

דיגיטלי
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נפח 23 :ליטר
פאנל תצוגה דיגיטאלי בעברית
גימור זכוכית מראה
תפוקת מיקרוגל800W :
 5דרגות עוצמה
 8תוכניות בישול אוטומטיות







פונקציית חימום מוקדם ובישול מהיר
שעון וטיימר דיגיטאלי
תאורה פנימית
נעילה בטיחותית בפני ילדים
מידות בס״מ :רוחב  | 49עומק  | 40.6גובה 29.2

דיגיטלי משולב גריל






נפח 25 :ליטר
פאנל תצוגה דיגיטאלי בעברית
שילוב בין מיקרוגל וגריל לבישול מהיר ואיכותי
תוך שמירה על עסיסיותו של המזון להשחמה
הקרמה וצלייה

 8 תפריטי בישול אוטומטי
 גימור זכוכית מראה ,פנים נירוסטה
 נעילה בטיחותית בפני ילדים
 מידות בס״מ :רוחב  | 52עומק  | 51גובה 30.5

51

מיקרוגל






52

טוסטר אובן

דיגיטלי משולב גריל וטורבו

זכוכית כפולה

LVM-AC925

LVT45N1

נפח 25 :ליטר
פאנל תצוגה דיגיטאלי בעברית
 3פונקציות ב 1-עם גריל וטורבו לבישול מהיר
 10תפריטי בישול אוטומטי






 10דרגות עוצמה
גימור זכוכית מראה ,פנים נירוסטה
נעילה בטיחותית בפני ילדים
מידות בס״מ :רוחב  | 52עומק  | 51גובה 30.5







נפח 45 :ליטר
דלת עם זכוכית כפולה
הספק 2000W
כולל טורבו
תוכנית שבת






מגש פירורים
גוף פנימי מצופה אמייל כרמי,
תאורה
מידות בס״מ :רוחב  | 57עומק  | 42.5גובה 36
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מיקסר מקצועי
 5ליטר

LVM202
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מיקסר חצי מקצועי
נפח –  5ליטר
הספק 1000W
כולל :זרוע ללישה ,זרוע להקצפה ,זרוע לערבול
 8מהירויות  +פולס

