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ANKASTRELER

FIRINLAR

Auer'in ankastre frnlar en güzel ev yemeklerini piþirmeniz için pek çok özellikle donatld. leride
göreceiniz özelliklerden bazlar size ekstra koruma salayacak, bazlar kolay temizlik ve yüksek performans
sunacak. Auer Ankastre Serisi mutfanzn vazgeçilmezi olacak.

ANKASTRE FIRINLAR
Performans
Isdan tasarruf özellii

Piþirme süresi önceden
ayarland durumlarda frn,
piþirme süresinin sonuna
doru kendini kapatr.
Böylece hem enerji tasarrufu salanr
hem de yemeiniz doal syla en
lezzetli halini alr.

Çabuk piþirme özellii

Normal þartlarda frnn istenilen
scakla ulaþmas 15-20 dakikalk bir
süre gerektirir. Ancak aniden bastran
misafirler ve benzeri durumlarda zaman
kazanmak için çabuk piþirme özellii
devreye sokulabilir. Bu özellik her
piþirme durumu ve scaklk için
geçerlidir.

Tam kvamnda

Tam kvamnda, adndan da
anlaþlaca gibi
yemeklerinizi tam
istediiniz kvamda
piþirmenizi salayan bir
özelliktir. Tam kvamnda her türlü
yemek için rahatlkla kullanlabilir.
Özellikle rosto, balk ve börek gibi zor
yemeklerde bile çok iyi sonuçlar verir.
Bu özellikten faydalanmak için
yemeinizin ortasna tam kvamnda
çubuunu saplamanz ve gerekli s
seviyesini seçmeniz yeterlidir. stenilen
kvama ulaþldnda piþirme otomatik
olarak durur, yemeiniz en lezzetli
haliyle sunulur. Ancak frnn içi scak
olacandan, yemeinizi hemen dþarya
çkarmamanz tavsiye edilir.

Nem kontrol sistemi

Frnn içinde oluþan buhar,
üst ksmda yer alan ve
snn birkaç derece daha
düþük olduu buhar
haznesinde toplanr. Nem kontrol
sistemi, bu bölümde biriken buhar eþit
bir þekilde datr ve ideal nem seviyesini
korur. Böylece yemeinizin her ksm
eþit bir þekilde piþer ve düþük enerji
tüketimi salanr.

Eþit hava dalm

Eskiden frnlarn arka
duvarnda yer alan fan
yüzünden scak havann
eþit bir þekilde dalmas
engellenirdi. Auer frnlarda merkezde
bulunan fan ünitesi sayesinde içerideki
scak hava dolaþm sorunsuz bir þekilde
gerçekleþir. Böylece yemeinizin her
ksm ayn þekilde piþer ve enerji
tasarrufu salanr.

Güvenlik
Is datm sistemi

Güvenli s datm sistemi
dþ duvarlardaki scakl
kontrol altna alr ve frna
bitiþik olan dier
mobilyalarn artan sdan olumsuz bir
þekilde etkilenmesini engeller. Piþirme
srasnda ortaya çkan s, kabin içinde
tutulur ve çevredeki mobilyalara
dorudan temas edererek sararmaya
yol açmaz.

Souk frn kaps ve cam

Frn kaps ve hipotermik
frn cam en fazla temas
edilen dþ bölümlerdir. Frn
çalþrken artan s, bu
alanlar etkilemez ve frnn
içinde kalan s sadece piþirme iþlemi
için kullanlr. Özellikle küçük çocuklar
düþünüldüünde son derece önemli bir
güvenlik etkenidir.

Serbest dþ hazne

Frnn dþ haznesi özel kabin yapsyla
mümkün olan en az þekilde temas eder.
Böylece arada oluþan serbest alan,
serbest hava dolaþmn mümkün klar.
Serbest dolaþm ayn zamanda bir s
bariyeri görevi üstlenir ve minimum
enerji tüketimiyle maksimum koruma
salar.

Otomatik kapanma özellii

Dikkatsizlik veya ani geliþen
bir olay karþsnda frn açk
unutsanz da, belli bir süre
geçtikten sonra frn kendini
kapatr. Bu durum hem içinizi rahatlatr
hem de enerji tüketimini azaltr.

Elektronik s kontrolü

Önceden belirlenen piþirme
ssna ulaþld anda bu
snn piþirme iþlemi bitene
kadar sabit kalmasn salar.
Bu kontrol sayesinde enerji
tasarrufu salanr ve yemeiniz ani s
deiþimlerinden etkilenmez.

Çocuk kilidi

Dþ yüzeyde yer alan bütün
frn kontrol dümeleri
kilitlenerek çocuunuzun
herhangi bir frn ayarn
deiþtirmesi ya da frn
çalþtrmas engellenir.

Temizlik
Paslanmaz çelik

Özel bir iþlemden geçirilen
paslanmaz çelik frnlarn
yüzeyi temiz ve
lekesiz olur. Bu sayede çelik,
rahatlkla temizlenir. Frn, parlakln
ve gösteriþini uzun süre devam ettirir.

ç gövde

Frnlarn iç duvarlar emaye ile kapldr.
Emaye, yaps gerei kirlerin yapþmasn
engeller ve iç gövde temizliini
kolaylaþtrr. Bölyece daha temiz ve
salkl bir ortam yaratr. Emaye, dier
malzemelerin aksine zamanla
bozulmaz, hep ilk günkü gibi kalr.

Klipsli raf tutucular

Klipsli raf tutucular kolay bir þekilde
yerinden çkar, bulaþk makinesinde
ykanr ve tertemiz bir þekilde frna geri
döner.
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ykanr ve tertemiz bir þekilde frna geri
döner.

Tak çkar frn camlar

Çkarlabilen frn camlar sayesinde
piþirdiiniz bütün yemekler her zaman
gözünüzün önünde.

Tak çkar frn kaps

Kolaylkla çkarlabilen frn kaps size
temizlik kolayl salar, ardndan
rahatlkla yerine taklr.

Aksesuarlar
Güvenli ray sistemi

Güvenli ray sistemi sayesinde frnn
içindeki tepsileri, yüksek sy
hissetmeden güvenli bir þekilde dþar
çkarabilirsiniz. Üstelik bu sistem
sayesinde tepsiler frn içinde skþmaz
ve sessiz bir þekilde itilip çekilebilir.
Güvenli ray sistemi istee göre
sonradan da kurulabilir.

Fan koruyucu

Fann üzerinde yer alan fan koruyucu
pervanenin üzerine ya gelmemesini
salar, böylece fandan tam randman
alnmasn garanti eder.

ankastre frnlarn hepsinde ekolojik
üretim standartlar kullanlr. Bu
standartlar %80'e ulaþan geri
dönüþümlü malzeme oran ve çevreci
üretim yöntemleri sonucunda ortaya
çkmþtr.

Piþirme fonksiyonlarý
Geleneksel piþirme

Bu konumda üst ve alt
stclar birlikte çalþr. Her
yemei piþirmek için
kullanlabilir. Genellikle ince
ve orta kalnlktaki etler,
pirzola gibi parça etler ve kaz, ördek gibi
yal etler için uygun bir seçimdir.

Alt stc

Bu konumda s sadece alt
ksmdan gelir. Özellikle
piþirme
iþlemini
tamamlamak ya da sadece
stmak için uygun bir seçimdir. Çörek
ve tart yapmnda tercih edilmesi
önerilir.

Üst stc

Ekoloji
Enerji snf

Auer ankastre frnlarn
çou enerji tasarrufunu ön
planda tutan A enerji
snfdr. lerleyen sayfalarda
her ürünün hangi enerji snfnda yer
aldn görebilirsiniz.

zolasyon

Auer ankastre frnlar white wool ad
verilen ekolojik izolasyon malzemesi
sayesinde hem toksik maddelerin
etkisini azaltr hem de enerji tüketimini
%5 orannda düþürür.

Geri dönüþümlü
malzeme

Doay korumak adna Auer
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Izgara

Bu konumda s sadece üst
ksmdan gelir ve bu
fonksiyon yemeklerin üst
ksmn piþirmek için
kullanlr.
Küçük parçal ve az miktarl
yiyeceklerin zgara tadnda
piþirilmesi için uygun bir
seçimdir.

kili zgara

Bu konuda zgarayla üst
stc birlikte çalþr. Balk
ve biftek gibi normal
zgarada zor piþen ince ve
orta kalnlktaki etler için
uygun bir seçimdir.

Turbo zgara

Bu konumda zgara ve fan
birlikte çalþr ve frn içinde
devaml bir hava akþnn

olmas salanr. Özellikle büyük ve kaln
et parçalarn piþirmek için uygun bir
seçimdir.

Hamur þi

Bu konumda üst ve alt
stclar birlikte çalþrken
fan pervanesi de frnn
içindeki hava akmnn
sürekli olmasn salar.
Fann çalþmas geleneksel piþirmeden
daha düþük bir scaklkta piþirme imkân
sunar. Böylece hem enerji tasarrufu
salanr hem de istenilen scakla daha
çabuk ulaþlr.

Pizza

Bu konumda alt stc,
dairesel stc ve fan birlikte
çalþr. Fan, pizza, çörek,
tart ve pastalarn güzel bir
þekilde kabarmasn salamak için frnn
içindeki scak hava akmn ayarlar.

Fanl piþirme

Bu konumda dairesel stc
ve fan birlikte çalþr. Farkl
yiyecekler ayn anda
kzartlr ya da piþirilir,

Sýcak tutar

Bu konumda alt ve üst
stc 80 dereceye getirilir,
yiyeceklerin s kaybna
uramas engellenir.

Buz Ölçer

Bu konumda fan, frndaki
havay oda scakl
seviyesinde kabin içinde
d o l a þ t  r  r. D o n m u þ
yiyeceklerin buz çözme iþlemini
hýzlandýrýr.

ANKASTRELER / Fýrýnlar

AOV10ME















Multifonksiyon frn
Inox
10 piþirme fonksiyonu
Elektronik programlama-otomatik fonksiyonlu
programlayc ile alarm konumunu, piþirme süresini
yada piþirmenin bitiþ zamann yada gecikmeli piþirme
istendiinde ayn anda piþirme süresini ve bitiþ zamann
ayarlayabilme, dijital saat
3 caml, sy maksimum seviyede içeride tutan souk
frn kaps
Teleskopik raflar
Termostat uyar lambas sayesinde frnn istenen
scakla ulaþp ulamadn kolay takip edebilme olana
Üst ve alt stclar frn kabinini str; fan scak havay
tepsilerin arasnda dolaþtrr, böylece hzl ve homojen
bir piþirme salanr
Souk frn kaps sayesinde güvenli kullanm
Kolay temizlenebilen iç gövde
Çkarlabilen frn kaps sayesinde kolay temizlik
Frn içi aydnlatma
1 adet tepsi + 1 adet zgara

AOV9ME














Multifonksiyon frn
Inox
9 piþirme fonksiyonu
Elektronik programlama-otomatik fonksiyonlu
programlayc ile alarm konumunu, piþirme
süresini yada piþirmenin bitiþ zamann yada
gecikmeli piþirme istendiinde ayn anda piþirme
süresini ve bitiþ zamann ayarlayabilme, dijital
saat
3 caml, sy maksimum seviyede içeride tutan
souk frn kaps
Termostat uyar lambas sayesinde frnn istenen
scakla ulaþp ulamadn kolay takip edebilme
olana
Üst ve alt stclar frn kabinini str; fan scak
havay tepsilerin arasnda dolaþtrr, böylece hzl
ve homojen bir piþirme salanr
Souk frn kaps sayesinde güvenli kullanm
Kolay temizlenebilen iç gövde
Çkarlabilen frn kaps sayesinde kolay temizlik
Frn içi aydnlatma
1 adet tepsi + 1 adet zgara

AOV7ME














Multifonksiyon frn
Inox
7 piþirme fonksiyonu
Elektronik programlama-otomatik fonksiyonlu
programlayc ile alarm konumunu, piþirme
süresini yada piþirmenin bitiþ zamann yada
gecikmeli piþirme istendiinde ayn anda piþirme
süresini ve bitiþ zamann ayarlayabilme, dijital
saat
Termostat uyar lambas sayesinde frnn istenen
scakla ulaþp ulamadn kolay takip edebilme
olana
Üst ve alt stclar frn kabinini str; fan scak
havay tepsilerin arasnda dolaþtrr, böylece hzl
ve homojen bir piþirme salanr
Souk frn kaps sayesinde güvenli kullanm
Temizlik srasnda kolayca çkarlp yeniden taklan
klipsli raf destekleri
Kolay temizlenebilen iç gövde
Çkarlabilen frn kaps sayesinde kolay temizlik
Frn içi aydnlatma
2 adet tepsi + 1 adet zgara
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AOV55ME













Multifonksiyon frn
Inox
5 piþirme fonksiyonu
Mekanik zaman ayar; 120 dakikalk
Termostat uyar lambas sayesinde frnn istenen
scakla ulaþp ulamadn kolay takip edebilme
olana
Üst ve alt stclar frn kabinini str; fan scak
havay tepsilerin arasnda dolaþtrr, böylece hzl
ve homojen bir piþirme salanr
Kolay temizlenebilen iç gövde
Çkarlabilen frn kaps sayesinde kolay temizlik
Frn içi aydnlatma
2 adet tepsi + 1 adet zgara

AOV5M
 Multifonksiyon frn
 Inox

 5 piþirme fonksiyonu
 Mekanik zaman ayar; 120 dakikalk
 Termostat uyar lambas sayesinde frnn istenen scakla ulaþp

ulamadn kolay takip edebilme olana

 Üst ve alt stclar frn kabinini str; fan scak havay tepsilerin

arasnda dolaþtrr, böylece hzl ve homojen bir piþirme salanr

 Kolay temizlenebilen iç gövde
 Çkarlabilen frn kaps sayesinde kolay temizlik
 Frn içi aydnlatma
 1 adet tepsi + 1 adet zgara

AOV4F
 Turbo frn
 Inox
 4 piþirme fonksiyonu + buz çözdürme

fonksiyonu + Izgara Grill özelliði

 Mekanik zaman ayar; 60 dakikalk
 Termostat uyar lambas sayesinde frnn
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istenen scakla ulaþp ulamadn kolay
takip edebilme olana
Dairesel stc ve fan sayesinde yiyeceklerin
tat ve kokular karþmadan piþirilmesini salar
Kolay temizlenebilen iç gövde
Çkarlabilen frn kaps sayesinde kolay
temizlik
Frn içi aydnlatma
1 adet tepsi + 1 adet zgara

ANKASTRELER / Ocaklar

AHO77VT

 Geniþlik: 77 cm
 Elektrikli vitroseramik ocak
 Üstünde yemek piþirilen tava yada tencerenin





+
-

510



770

40



750




490

AHO60VT

 Geniþlik: 60 cm
 Elektrikli vitroseramik ocak
 Üstünde yemek piþirilen tava yada tencerenin büyüklüüne göre






+

+

+

+

ELECTRONIC CONTROL

büyüklüüne göre kullanlabilen ve böylelikle enerji
tasarrufu salayan iki halkal piþirme alan
Dokunmatik kontrol paneli
Dijital kontrol ve fonksiyon göstergeleri
Ksa zamanda snan Hilight piþirme alanlar
Piþirme bölgelerinden birisi yada ocak tamamen
kapatldnda, halen scak ve piþirmeye uygun
olan yüzeyleri dijital ekranda gösteren ve kullancy
yanma, yapþma tehlikelerine karþý uyaran atl s
göstergesi
Tercihe bal olarak yuvarlak yada oval kaplarda
piþirme olana sunan piþirme alan
Yemekleri scak tutma imkan veren scak tutma
fonksiyonu
Kontrol panelini kilitleyen çocuk emniyet kilidi
Kolay temizlenebilen düz yüzey




kullanlabilen ve böylelikle enerji tasarrufu salayan üç halkal
piþirme alan
Dokunmatik kontrol paneli
Dijital kontrol ve fonksiyon göstergeleri
Ksa zamanda snan Hilight piþirme alanlar
Piþirme bölgelerinden birisi ya da ocak tamamen kapatldnda,
halen scak ve piþirmeye uygun olan yüzeyleri dijital ekranda gösteren
ve kullancy yanma, yapþma tehlikelerine karþ uyaran atl s
göstergesi
580
510
Çocuk emniyet kilidi
Kolay temizlenebilen düz yüzey

40

490

560

AHO60V







Geniþlik: 60 cm
Elektrikli vitroseramik ocak
Ksa zamanda snan Hilight piþirme alanlar
4 piþirme alan
Atl s göstergesi
Kolay temizlenebilen düz yüzey

580

510

560

490

7

ANKASTRELER / Ocaklar

AHO90GSP

Geniþlik: 90 cm
Estetik tasarm
Paslanmaz çelik
4 gözü gazl, 1 gözü voklu
Yüksek scakla dayankl, s iletkenlii artrlmþ, özel
tasarml, döküm zgaralar
 Dümeden ateþleme
 Bulaþk makinesinde ykanabilen döküm zgaralar






510

909
45

480

840

AHO70GSP

Geniþlik: 70 cm
Estetik tasarm
Paslanmaz çelik
4 gözü gazl, 1 gözü voklu
Yüksek scakla dayankl, s iletkenlii artrlmþ, özel
tasarml, döküm zgaralar
 Dümeden ateþleme
 Bulaþk makinesinde ykanabilen döküm zgaralar










580

510



40

560

490

AHO60GGMS














Geniþlik: 60 cm
Estetik tasarm
Cam seramik yüzey üzerine monte edilmiþ gaz bekleri
3 gözü gazl, 1 gözü elektrikli
Dümeden ateþleme
Bulaþk makinesinde ykanabilen emaye zgaralar

580

510

4?

560
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AHO60GGSP

Geniþlik: 60 cm
Estetik tasarm
Cam seramik yüzey üzerine monte edilmiþ gaz bekleri
4 gözü gazl
Yüksek scakla dayankl, s iletkenlii artrlmþ, özel
tasarml, döküm zgaralar
 Dümeden ateþleme
 Bulaþk makinesinde ykanabilen döküm zgaralar






580

510

4?

490

560

AHO70GS







Geniþlik: 70 cm
Estetik tasarm
Paslanmaz çelik
4 gözü gazl
Dümeden ateþleme
Bulaþk makinesinde ykanabilen döküm zgaralar

522

720

480

560

AHO60M














Geniþlik: 60 cm
Estetik tasarm
Cam seramik yüzey üzerine monte edilmiþ gaz bekleri
3 gözü gazl, 1 gözü elektrikli
Dümeden ateþleme
Bulaþk makinesinde ykanabilen emaye zgaralar

510

680
51

560

480
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AHO60G








Geniþlik: 60 cm
Estetik tasarm
Paslanmaz çelik
4 gözü gazl
Dümeden ateþleme
Bulaþk makinesinde ykanabilen emaye zgaralar

510

620
50

560

480

AHO70GGSP
Geniþlik: 70 cm
Estetik tasarm
Cam seramik yüzey üzerine monte edilmiþ gaz bekleri
4 gözü gazl, 1 gözü voklu
Yüksek scakla dayankl, s iletkenlii artrlmþ özel
tasarml, döküm zgaralar
 Dümeden ateþleme
 Bulaþk makinesinde ykanabilen döküm zgaralar






AO 2401A Inox







4 gözü gazl ankastre ocak
Bek Sistemi: Euro burner
Dümeden otomatik ateþlemeli çakmak
Paslanmaz
YxGxD (cm): 9,5x60x51
Arlk: 8,15 kg
Opsiyon:
Ruby Inox seçeneði
Otomatik gaz kesme emniyeti

10

ANKASTRELER / Ocaklar

AO 2311A Inox






3 gözü gazl, 1 gözü elektrikli ankastre ocak
Bek Sistemi: Euro burner
Dümeden otomatik ateþlemeli çakmak
YxGxD (cm): 9,5x60x51
Arlk: 9,1 kg
Opsiyon:
Ruby Inox seçeneði
Otomatik gaz kesme emniyeti

AO 2401A Beyaz






4 gözü gazl ankastre ocak
Bek Sistemi: Euro burner
Dümeden otomatik ateþlemeli çakmak
YxGxD (cm): 9,5x60x51
Arlk: 8,15 kg
Opsiyon:
Renk: Beyaz, Kahverengi, Siyah
Otomatik gaz kesme emniyeti

AO 2311A Beyaz






3 gözü gazl 1 gözü elektrikli ankastre ocak
Bek Sistemi: Euro burner
Dümeden otomatik ateþlemeli çakmak
YxGxD (cm): 9,5x60 x51
Arlk: 9,1 kg
Opsiyon:
Renk: Beyaz, Kahverengi, Siyah
Otomatik gaz kesme emniyeti
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AHD90DC2

Dekoratif tip, Inox (paslanmaz çelik), 90cm, 500 m3/saat hava emiþ gücü









Dokunmatik panel
3 farkl emiþ güç ayar
Paslanmaz çelik + cam estetik
Halojen lamba 50W x 2
Bacal ya da karbon filtre kullanm seçenei
Otomatik filtre temizleme uyars
Otomatik zamanlama fonksiyonu
NR-V sistem
 Ykanabilir alüminyum kaset filtre
 120 mm baca çkþ

AHD90DC1

Dekoratif tip, Inox (paslanmaz çelik), 90cm, 800 m3/saat hava emiþ gücü









Dokunmatik panel
5 farkl emiþ güç ayar
Paslanmaz çelik
Halojen lamba 50W x 2
Bacal ya da karbon filtre kullanm seçenei
Otomatik filtre temizleme uyars
Otomatik zamanlama fonksiyonu
NR-V sistem
 Ykanabilir alüminyum kaset filtre
 120 mm baca çkþ

AHD90ISL

Ada tipi, Inox (paslanmaz çelik), 90cm, 800 m3/saat hava emiþ gücü
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Dokunmatik panel
5 farkl emiþ güç ayar
Paslanmaz çelik + cam estetik
Halojen lamba 50W x 2
Bacal ya da karbon filtre kullanm seçenei
Otomatik filtre temizleme uyars
Otomatik zamanlama fonksiyonu
NR-V sistem
Ykanabilir alüminyum kaset filtre
120 mm baca çkþ

ANKASTRELER /Davlumbazlar

AHD60DC1

Dekoratif tip, Inox (paslanmaz çelik), 60cm, 500 m3/saat hava emiþ gücü









Dokunmatik panel
3 farkl emiþ güç ayar
Paslanmaz çelik + cam estetik
Halojen lamba 50W x 2
Bacal ya da karbon filtre kullanm seçenei
Otomatik filtre temizleme uyars
Otomatik zamanlama fonksiyonu
NR-V sistem
 Ykanabilir alüminyum kaset filtre
 120 mm baca çkþ

AHD60DC

Dekoratif tip, Inox (paslanmaz çelik), 60cm, 500 m3/saat hava emiþ gücü









Dokunmatik panel
3 farkl emiþ güç ayar
Paslanmaz çelik
Halojen lamba 50W x 2
Bacal ya da karbon filtre kullanm seçenei
Otomatik filtre temizleme uyars
Otomatik zamanlama fonksiyonu
NR-V sistem
 Ykanabilir alüminyum kaset filtre
 120 mm baca çkþ

AHD60C

Baca tipi, Inox (paslanmaz çelik), 60cm, 500 m3/saat hava emiþ gücü












Dokunmatik panel
3 farkl emiþ güç ayar
Paslanmaz çelik
25W x 2 aydnlatma
Bacal ya da karbon filtre kullanm seçenei
Otomatik filtre temizleme uyars
Otomatik zamanlama fonksiyonu
NR-V sistem
Ykanabilir alüminyum kaset filtre
120 mm baca çkþ
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ANKASTRELER /Davlumbazlar/Aspiratörler

AHD90C

Baca tipi, Inox (paslanmaz çelik), 90cm, 500 m3/saat hava emiþ gücü









Dokunmatik panel
3 farkl emiþ güç ayar
Paslanmaz çelik
Halojen lamba 25W x 2
Bacal ya da karbon filtre kullanm seçenei
Otomatik filtre temizleme uyars
Otomatik zamanlama fonksiyonu
NR-V sistem
 Ykanabilir alüminyum kaset filtre
 120 mm baca çkþ

AHD60INT

Inox (paslanmaz çelik), 60cm geniþlik, 500 m3/saat hava emiþ gücü
Tam Ankastre Aspiratör
Dokunmatik panel
3 farkl emiþ güç ayar
2x25W aydnlatma
Bacal ya da karbon filtre kullanm seçenei
Otomatik filtre temizleme uyars
Otomatik zamanlama fonksiyonu
NR-V sistem
 Ykanabilir alüminyum kaset filtre









AHD60PO

Inox panel, 60cm geniþlik, 350 m3/saat
hava emiþ gücü

 Sürgülü Aspiratör
 Tek motorlu
 3 farkl emiþ gücü ayar
 2x25W aydýnlatma
 Bacal yada karbon filtreli kullanma özelii
 Filtre temizlik uyars
 N-VR sistem
 Ykanabilir filtre
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AHD60POS

Inox panel, 60cm geniþlik, 500 m3/saat
hava emiþ gücü

 Sürgülü Aspiratör
 Çift motorlu
 3 farkl emiþ gücü ayar
 2x25W aydýnlatma
 Dokunmatik panel
 Bacal yada karbon filtreli kullanma özelii
 Filtre temizlik uyars
 N-VR sistem
 Ykanabilir filtre

SOLO ÜRÜNLER

FIRINLAR

SOLO ÜRÜNLER /Fýrýnlar

AFA-3123 CSM

3 gözü gazl, 1 gözü elektrikli, dijital saatli multi frn, YxGxD (cm): 86x60x65, Arlk: 53 kg
LPG, Doðalgaz seçeneði
 1300 W alt rezistans, 1100 W üst rezistans

















2000 W zgara, 2100 W turbo rezistans
Bek Sistemi: Euro burner
Buz çözme özellii
Izgara yapabilme özellii
Yourt yapabilme özellii
Ayarlanabilir termostat
Dümeden otomatik ateþlemeli çakmak
Özel çekmece
Otomatik gaz kesme emniyeti
Dijital saat ile 24 saat programlanabilme özellii
Ayarlanabilir ayaklar
Cam kapak
65 lt iç hacim
Aksesuarlar: 2 tepsi, 1 tel zgara
Beyaz
Geniþlik: 60cm

AFA-4023 CSM

4 gözü gazl dijital saatli multi frn, YxGxD (cm): 86x60x65, Arlk: 53 kg
LPG, Doðalgaz seçeneði


















1300 W alt rezistans, 1100 W üst rezistans
2000 W zgara, 2100 W turbo rezistans
Bek Sistemi: Euro burner
Buz çözme özellii
Izgara yapabilme özellii
Yourt yapabilme özellii
Ayarlanabilir termostat
Dümeden otomatik ateþlemeli çakmak
Cam kapak
Özel çekmece
Otomatik gaz kesme emniyeti
Dijital saat ile 24 saat programlanabilme özellii
Ayarlanabilir ayaklar
65 lt iç hacim
Aksesuarlar: 2 tepsi, 1 tel zgara
Beyaz
Geniþlik: 60cm

AFA-3113 CSM

3 gözü gazl, 1 gözü elektrikli multi frn, YxGxD (cm): 86x60x65, Arlk: 53 kg
LPG, Doðalgaz seçeneði
 1300 W alt rezistans, 1100 W üst rezistans
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2000 W zgara, 2100 W turbo rezistans
Bek Sistemi: Euro burner
Buz çözme özellii
Izgara yapabilme özellii
Yourt yapabilme özellii
Ayarlanabilir termostat
Dümeden otomatik ateþlemeli çakmak
Özel çekmece
Otomatik gaz kesme emniyeti
Ayarlanabilir ayaklar
Cam kapak
65 lt iç hacim
Aksesuarlar: 2 tepsi, 1 tel zgara
Beyaz
Geniþlik: 60cm

SOLO ÜRÜNLER /Fýrýnlar

AFA-4013 CSM

4 gözü gazl multi frn, YxGxD (cm): 86x60x65, Arlk: 53 kg
LPG, Doðalgaz seçeneði

















1300 W alt rezistans, 1100 W üst rezistans
2000 W zgara, 2100 W turbo rezistans
Bek Sistemi: Euro burner
Buz çözme özellii
Izgara yapabilme özellii
Yourt yapabilme özellii
Ayarlanabilir termostat
Dümeden otomatik ateþlemeli çakmak
Cam kapak
Özel çekmece
Otomatik gaz kesme emniyeti
Ayarlanabilir ayaklar
65 lt iç hacim
Aksesuarlar: 2 tepsi, 1 tel izgara
Beyaz
Geniþlik: 60cm

AFA-3122 CST

3 gözü gazl, 1 gözü elektrikli dijital saatli turbo frn, YxGxD (cm): 86x60x65, Arlk: 50 kg
LPG, Doðalgaz seçeneði
















2100 W turbo rezistans
Bek Sistemi: Euro burner
Buz çözme özellii
Yourt yapabilme özellii
Ayarlanabilir termostat
Dümeden otomatik ateþlemeli çakmak
Özel çekmece
Otomatik gaz kesme emniyeti
Dijital saat ile 24 saat programlanabilme özellii
Ayarlanabilir ayaklar
Cam kapak
65 lt iç hacim
Aksesuarlar: 2 tepsi, 1 tel zgara
Beyaz
Geniþlik: 60cm

AFA-4022 CST

4 gözü gazl dijital saatli turbo frn, YxGxD (cm): 86x60x65, Arlk: 50 kg
LPG, Doðalgaz seçeneði
 2100 W turbo rezistans















Bek Sistemi: Euro burner
Buz çözme özellii
Yourt yapabilme özellii
Ayarlanabilir termostat
Dümeden otomatik ateþlemeli çakmak
Özel çekmece
Otomatik gaz kesme emniyeti
Dijital saat ile 24 saat programlanabilme özellii
Ayarlanabilir ayaklar
Cam kapak
65 lt iç hacim
Aksesuarlar: 2 tepsi, 1 tel zgara
Beyaz
Geniþlik: 60cm
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SOLO ÜRÜNLER /Fýrýnlar

AFA-3112 CST

3 gözü gazl, 1 gözü elektrikli turbo frn, YxGxD (cm): 86x60x65, Arlk: 50 kg
LPG, Doðalgaz seçeneði















2100 W turbo rezistans
Bek Sistemi: Euro burner
Buz çözme özellii
Yourt yapabilme özellii
Ayarlanabilir termostat
Dümeden otomatik ateþlemeli çakmak
Özel çekmece
Otomatik gaz kesme emniyeti
Cam kapak
Ayarlanabilir ayaklar
65 lt iç hacim
Aksesuarlar: 2 tepsi, 1 tel zgara
Beyaz
Geniþlik: 60cm

AFA-4012 CST

4 gözü gazl turbo frn, YxGxD (cm): 86x60x65, Arlk: 50 kg
LPG, Doðalgaz seçeneði















2100 W turbo rezistans
Bek Sistemi: Euro burner
Buz çözme özellii
Yourt yapabilme özellii
Ayarlanabilir termostat
Dümeden otomatik ateþlemeli çakmak
Özel çekmece
Otomatik gaz kesme emniyeti
Cam kapak
Ayarlanabilir ayaklar
65 lt iç hacim
Aksesuarlar: 2 tepsi, 1tel zgara
Beyaz
Geniþlik: 60 cm

AFA-3111 CSS

3 gözü gazl, 1 gözü elektrikli statik fýrýn, YxGxD (cm): 86x60x65, Arlk: 51 kg
LPG, Doðalgaz seçeneði
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1300 W alt rezistans, 1100 W üst rezistans
2000 W zgara rezistans
Bek Sistemi: Euro burner
Izgara yapabilme özellii
Ayarlanabilir termostat
Dümeden otomatik ateþlemeli çakmak
Özel çekmece
Otomatik gaz kesme emniyeti
Ayarlanabilir ayaklar
Cam kapak
70 lt iç hacim
Aksesuarlar: 2 tepsi, 1 tel zgara
Beyaz
Geniþlik: 60cm

SOLO ÜRÜNLER /Fýrýnlar

AFA-4011 CSS

4 gözü gazl, statik fýrýn, YxGxD (cm): 86x60x65, Arlk: 51 kg
LPG, Doðalgaz seçeneði















1300 W alt rezistans, 1100 W üst rezistans
2000 W zgara rezistans
Bek Sistemi: Euro burner
Izgara yapabilme özellii
Ayarlanabilir termostat
Dümeden otomatik ateþleme
Özel çekmece
Otomatik gaz kesme emniyeti
Ayarlanabilir ayaklar
Cam kapak
70 lt iç hacim
Aksesuarlar: 2 tepsi, 1 tel zgara
Beyaz
Geniþlik: 60cm

TE6640

4 gözü gazl, Turbo fýrýn, YxGxD (cm): 83x60x60, Arlk: 50 kg
LPG, Doðalgaz seçeneði
 2300 W turbo rezistans
 Bek Sistemi: Euro burner
 Buz çözme özellii
 Yourt yapabilme özellii
 Ayarlanabilir termostat
 Özel çekmece
 Ayarlanabilir ayaklar
 65 lt iç hacim
 Aksesuarlar: 2 tepsi, 1 tel zgara
 Beyaz
 Geniþlik: 60 cm
 Seçenek: 3 Gözü gazlý,

1 gözü elektrikli turbo fýrýn. Kod: TE6631

AFMW-820









Mikrodalga Fýrýn
Beyaz
Fýrýn içi hacmi: 20lt.
min. 800W - max. 1 250W
Mekanik saat
Fýrýn içi aydýnlatma
Fonksiyonel piþirme özelliði

321 GMFS









Mini Fýrýn
Beyaz, ön panel siyah
Fýrýn içi hacmi: 22lt.
Izgara - Grill yapma özelliði
Mekanik saat
Fonksiyonel piþirme özelliði
Ayarlanabilir termostat
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SOLO ÜRÜNLER /Ocaklar/Aspiratör

AO-1401 A








4 gözü gazl setüstü ocak
Bek Sistemi: Euro burner
Dümeden otomatik ateþlemeli çakmak
LPG, Doðalgaz seçeneði
YxGxD (cm): 9,5x58x51
Arlk: 8,9 kg
Geniþlik: 60cm
Opsiyon
Renk: Beyaz, Siyah, Kahverengi
Otomatik gaz kesme emniyeti

AO-1311A








3 gözü gazl, 1 gözü elektrikli setüstü ocak
Bek Sistemi: Euro burner
Dümeden otomatik ateþlemeli çakmak
LPG, Doðalgaz seçeneði
YxGxD (cm): 9,5x58x51
Arlk: 9,7 kg
Geniþlik: 60cm
Opsiyon
Renk: Beyaz, Siyah, Kahverengi
Otomatik gaz kesme emniyeti

AHD60 FS
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Aspiratör
60cm geniþlik
3 Farklý emiþ gücü ayarý
350m3/saat hava emiþ gücü
Beyaz

KÜÇÜK EV ALETLERÝ

KÜÇÜK EV ALETLERÝ

Mikser
Mambo
ASA 713

El Blender
Sweto
ASA-918S
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5 hz ayarl
2 adet yumurta ve krema çrpc
2 adet hamur karþtrc
Turbo dümesi
Güç: 220~240V 50/60Hz 300W

Ayrlabilir gövde, paslanmaz çelik,
tenceye girebilen uç.
Güç: 230V 50Hz 220W

Chopper
Cha Cha
ASA-1103

Max. Kapasite 650ml
Öütme rendeleme için özel plastik kap
Dorama fonksiyonu
ON/OFF emniyet sistemli açma/kapama tuþu
Güç: 220V~240V 50/60Hz 300W

Narenciye
Skaca
Alto
ASA-8876

1 adet meyve suyu kab
2 adet ayarlanabilir posa filtresi
2 cones
1,25 lt,
Güç:230V 50Hz 60W

KÜÇÜK EV ALETLERÝ

Çay-Kahve
makinesi
Allegro
ASA-2027

Kettle
Muggy
ASA-8263

Ekmek
Kzartma
Makinesi
Elegance
ASA-131701

Ekmek
Kzartma
Makinesi
Crunchee
ASA-6622

Kapasite: 1.25L (10-12 fincan)
Ayrlabilir hazne
Su filtresi
Sv damlatmay önleyen sistem
Inox kombinasyon
Iþkl ON/OFF tuu
Güç: 230V 50Hz 800W

Max. Kapasite 1.5L
Su seviye göstergesi
Iþýk göstergesi
Otomatik/manuel kapatma seçenekleri
Aþr snmaya karþ güvenli
360 derece kordonsuz kettle
Inox önyüz
Özel dizayn
Kordon saklama bölümü
Güç: 220-240V 50/60Hz 1850-2200W

Özel dizayn
850 Watt
Bagel fonksiyonu
Her tür ekmei kzartabilen geniþ aralklar
Scak tutma fonksiyonu
Hareketli krnt toplama tepsisi
Yeniden stma,çözdürme ve iptal fonksiyonlar
Kzarmþ ekmekleri rahatça alabilmeyi salayan
yüksek frlatma fonksiyonu

Estetik tasarm
1000 Watt
Elektronik kontrol
Ayarlanabilir s kontrolü
Hareketli krnt toplama tepsisi
Çözdürme fonksiyonu
Kzarmþ ekmekleri rahatça alabilmeyi
salayan yüksek frlatma fonksiyonu
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KÜÇÜK EV ALETLERÝ

Elektronik
Banyo Tarts
Limos
ASA-6410

Saç Kurutma
Makinesi
Brezza
ASA 933

Saç Kurutma
Makinesi
Sirocco
ASA-867

Saç Kurutma
Makinesi
Alize
ASA-838
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Elektronik Banyo Tarts
Özel ince tasarm
Elektronik LCD gösterge
Yüksek hassasiyetli arlk ölçme
150 kg kapasite
6 mm özel emniyetli cam platform
Otomatik sfrlamna/kapanma

Saç kurutma makinesi
2000 Watt
Profesyonel görünüm
yonizerli
3 scaklk 2 s ayar
Saç þeklini sabitleme tuþu
Renk: Siyah

Saç Kurutma Makinesi
1200 Watt
Seyahatde mükemmel çözüm
2 scaklk ve hz ayar
Katlanabilir
Çift voltajl
Renk: Siyah ve inox kombinasyon

Saç Kurutma Makinesi
2200 Watt
yonizerli
Saçlar younlaþtran ve dalga veren Diffüzör aparat
3 scaklk 2 s ayar
Saç þeklini sabitleme tuþu
Renk: Pembe ve inox kombinasyon

KÜÇÜK EV ALETLERÝ

Buhar Kazanlý
Ütü
Zass
SG-02

Buharlý Ütü
Venüs
ASA-9188

Buharlý Ütü
Ares
ASA-2400

Buharlý Ütü
Artemis
ASA 1600

Inox Boiler
1,5lt
2200W

Çelik taban
Su sprey özelliði
þok buhar
Dikey buhar
Buhar ayar dümesi
Kendini temizleme özelliði
Termostat ve ikaz dümesi
Kablo sarma bölümü
Renk: Gri

Seramik taban
Su sprey özelliði
Þok buhar
Dikey buhar
LCD Buhar ayar dümesi
Kendini temizleme özellii
Dik durumda kaymay önleyici ayaklar
Kablo sarma bölümü
Renk: Koyu Mavi

Saten Inox taban
Su sprey özelliði
Þok buhar
Dikey buhar
Buhar ayar dümesi
Kendini temizleme özellii
Termostat ve ikaz dümesi
Dik durumda kaymay önleyici ayaklar
Kablo sarma bölümü
Renk: Yeþil
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KLÝMA

Duvar tipi Split Klima
AG09 - 0917
AG12 - 0917
AG18 - 0917
AG24 - 0917

 Isýtma, soðutma, nem alma, fan, auto modlarý
 Uyku modu
 4 hýzlý iç ünite faný
 Kendi kendini temizleme fonksiyonu
 Otomatik resart
 Turbo fonksiyonu
 Geliþmiþ swing salýným
 Saat göstergesi
 Timer zaman ayarlayýcýsý
 Tuþ kiliti
 Akýllý defrost
 3 dk. kompresör korumasý
 Çift Kanat Yapýsý ile homojen hava daðýlýmý
 Catechine, Vitamin, Karbon ve Toz filtreleri
FÝLTRELER
Catechine Filtre
 Doðal yeþil çay esansýndan üretilmiþtir
 Dayanýklý antibakteriyel yapýya sahiptir.
 Havadaki parçacýklarý filtreler
 Daha uzun ömürlüdür
Vitamin Filtre
 Yenilenebilir C vitamini seramiklerinden oluþmuþtur
 C vitamini antioxidan özelliklidir
 C vitamini stresi azaltýr, cildi yumuþatýr
 Nemlendirici özelliði ile ortamda oksijen
dengelemesi saðlar.
Karbon Filtre
 Yüksek emiþ kapasitesine sahiptir.
 Havadaki parçacýklarý filtreler
 Ortamdaki kötü kokularý emer

ANKASTRE ÜRÜNLER I SOLO ÜRÜNLER I KÜÇÜK EV ALETLERÝ I DUVAR TÝPÝ KLÝMALAR

