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MÉG TÖBB 
SZABADIDŐ?
NEM KÉRDÉS.

Házimunka? Többé nem probléma. Még több szabadidő? 
Garantált. A Zanussi készülékek segítenek 
a házimunkában, így Ön azzal töltheti idejét, ami igazán 
fontos. Egyszerűen használhatóak, könnyen kezelhetőek, 
elvégzik Ön helyett a kemény munkát. Napról napra. 
Mindez tökéletes dizájnban tálalva, ahogy egy olasz 
márkától elvárható...



FŐZÉS

Automatikus szikragyújtás

Multifunkciós sütő

Biztonsági kikapcsolás (gáz)

Teleszkópos sütősín

Ventilátor

Grill

Mikrohullám

Mi jellemzi az új Zanussi készülékeket? 
Íme, egy gyors útmutató a funkciókhoz, 
műszaki megoldásokhoz, 
energiafogyasztáshoz. Hogy könnyebb 
legyen eligazodni…

MI
MICSODA?
EGYSZERŰ.

TŰZHELYEK MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

AUTO OFF

A+ energiaosztály

Ujjlenyomatmentes, rozsdamentes acél felület

Automatikus leolvasztás

Üvegpolcok

KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRÉNYEK

A+

NO FROST

A++ energiaosztály

A++

Spazio+ – megnövelt belső tér50 cm széles
50
CM

Pizzafunkció
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Könnyen kezelhető elektronika

55 cm széles
55
CM

60 cm széles
60
CM

LED-világítás

LCD-kijelző

50 cm széles

LCD

50
CM

A+ energiaosztály

Üvegpolcok

Spazio+

Spazio+ – megnövelt belső tér

4 csillagos fagyasztótér 

55 cm széles

60 cm széles

56 cm széles

50 cm széles

HŰTŐSZEKRÉNYEK

A+

55
CM

60
CM

56
CM

50
CM

A+ energiaosztály

Hőmérséklet-riasztás fényjelzéssel

Spazio+ – megnövelt belső tér

56 cm széles

60 cm széles

50 cm széles

Automatikus leolvasztás

FAGYASZTÓSZEKRÉNYEK

A+

ALARM

56
CM

60
CM

NO FROST

50
CM

A+ energiaosztály

Hőmérséklet-riasztás fényjelzéssel

FAGYASZTÓLÁDÁK

A+

ALARM



Késleltetett indítás

Só/öblítőszint-kijelzés

Automata program

45 cm széles

Multitab funkció

A energiaosztály

Gyorsprogram

MOSOGATÓGÉPEK

ALL IN 1

A

45
CM

45
CM

A++ energiaosztály

7 kg kapacitás

A+ energiaosztály

1200 ford./perc centrifuga-fordulatszám

8 kg kapacitás

Késleltetett indítás

Flexi Dose

Öblítéstartás program

6 kg kapacitás

Gyorsprogram

MOSÓGÉPEK

A++

7
KG

A+

1200

8
KG

Flexi
Dose

HOLD

6
KG

AUTO



B energiaosztály

C energiaosztály

Kondenzációs szárítás

Extra nagy betöltőnyílás

Szenzoros szárítás

7 kg kapacitás

Vasaláskönnyítő program

Váltakozó irányú dobmozgás

SZÁRÍTÓGÉPEK

B

C XL

SENSOR

7
KG

Kézimosás program

Vasaláskönnyítő program
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Válasszon lenyűgöző kínálatunkból. És bármelyik 
tűzhely tetszik meg, abban biztos lehet, hogy 
egyszerű lesz használni. Önnek olyan lesz, mintha 
csak gyorsan összedobna egy vacsorát, ám 
a készülék igazi mesterművet készít belőle.

Vendégeket vár? Nem gond. A nagy sütőterű 
Zanussi tűzhelyekben egyszerre több ételt is 
készíthet. És a kapcsológombok is csak 
karnyújtásnyira vannak.

GÁZ VAGY VILLANY?

FŐZÉS
KÖNNYEDÉN

1

ROZSDAMENTES ACÉL VAGY FEHÉR?

TÖBBET EGY IDŐBEN



Ezt a tűzhelyet nem kell többé súrolni, hogy tiszta legyen – és az is 
maradjon. Csak törölje át a sima, zománcozott sütőteret egy szivaccsal.

Műszaki jellemzők

 – Tűzhely elektromos sütővel és főzőlappal
 – Főzőlap típusa: üvegkerámia
 – Bal első főzőzóna: gyorsmelegítő, 1800 W/180 mm
 – Bal hátsó zóna: gyorsmelegítő, 1200 W/140 mm
 – Jobb első főzőzóna: gyorsmelegítő, 1200 W/140 mm
 – Jobb hátsó zóna: gyorsmelegítő, 1800 W/180 mm

 – Speciális pizzafunkció
 – Extra nagy sütőtér
 – Könnyen tisztítható kerámia főzőlap
 – Rozsdamentes acél kivitel
 – Dupla üvegezésű, tükörüveges sütőajtó
 – 4 Hilight zóna
 – Maradékhő-kijelzés 
 – Multifunkciós sütő
 – Sütési funkciók: alsó sütés; pizzafunkció; forrólevegő-keringtetés; grill; 
felső + alsó sütés

 – Elektromos grill
 – Hőfokszabályozó
 – Kontroll-lámpák
 – Sütővilágítás
 – Edénytartó rekesz
 – Könnyen kivehető ajtó
 – 1 fekete zománcozott tepsi
 – 1 alumínium süteményestálca
 – 1 grillrács
 – Teleszkópos sütősín

ZCV562MX

FŐZÉS: TŰZHELYEK

50
CM
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Műszaki jellemzők

 – Speciális pizzafunkció
 – Extra nagy sütőtér
 – Könnyen tisztítható kerámia 
főzőlap

 – Dupla üvegezésű, tükörüveges 
sütőajtó

 – 4 Hilight zóna
 – Maradékhő-kijelzés 
 – Multifunkciós sütő
 – Sütési funkciók: alsó sütés; 
pizzafunkció; forrólevegő-
keringtetés; grill; felső + alsó sütés

 – Elektromos grill
 – Hőfokszabályozó
 – Kontroll-lámpák
 – Sütővilágítás
 – Edénytartó rekesz
 – Könnyen kivehető ajtó
 – 1 fekete zománcozott tepsi
 – 1 alumínium süteményestálca
 – 1 grillrács
 – Teleszkópos sütősín

 – Tűzhely elektromos sütővel és 
főzőlappal

 – Főzőlap típusa: üvegkerámia
 – Bal első főzőzóna: gyorsmelegítő, 
1800 W/180 mm

 – Bal hátsó zóna: gyorsmelegítő, 
1200 W/140 mm

 – Jobb első főzőzóna: 
gyorsmelegítő, 1200 W/140 mm

 – Jobb hátsó zóna: gyorsmelegítő, 
1800 W/180 mm

ZCV562MW

50
CM

Műszaki jellemzők

 – Speciális pizzafunkció
 – Extra nagy sütőtér
 – Dupla üvegezésű, tükörüveges 
sütőajtó

 – 4 Hilight zóna
 – Maradékhő-kijelzés 
 – Sütési funkciók: alsó sütés; 
felső sütés; grill; felső + alsó 
sütés

 – Elektromos grill
 – Hőfokszabályozó
 – Kontroll-lámpák
 – Sütővilágítás
 – Edénytartó rekesz
 – Könnyen kivehető ajtó
 – 1 fekete zománcozott tepsi
 – 1 grillrács

 – Tűzhely elektromos sütővel és 
főzőlappal

 – Főzőlap típusa: üvegkerámia
 – Bal első főzőzóna: gyorsmelegítő, 
1800 W/180 mm

 – Bal hátsó zóna: gyorsmelegítő, 
1200 W/140 mm

 – Jobb első főzőzóna: 
gyorsmelegítő, 1200 W/140 mm

 – Jobb hátsó zóna: gyorsmelegítő, 
1800 W/180 mm

ZCV560NW

50
CM

Műszaki jellemzők Műszaki jellemzők

 – Tűzhely elektromos sütővel és 
főzőlappal

 – Főzőlap típusa: vasmagos
 – Bal első főzőzóna: vasmagos, 
2000 W/180 mm

 – Bal hátsó zóna: vasmagos, 1000 
W/145 mm

 – Jobb első főzőzóna: vasmagos, 
1000 W/145 mm

 – Jobb hátsó zóna: vasmagos, 
1500 W/180 mm

 – Tűzhely elektromos sütővel és 
gázfőzőlappal

 – Bal első főzőzóna: nagy égőfej, 
3000 W/102 mm

 – Bal hátsó zóna: kis égőfej,
1000 W/55 mm

 – Jobb első főzőzóna: közepes 
égőfej, 2000 W/71 mm

 – Jobb hátsó zóna: közepes égőfej, 
2000 W/71 mm

 – Speciális pizzafunkció
 – Extra nagy sütőtér
 – Dupla üvegezésű, tükörüveges 
sütőajtó

 – 4 vasmagos főzőzóna
 – Sütési funkciók: alsó sütés; 
felső sütés; grill; felső + alsó 
sütés

 – Elektromos grill
 – Hőfokszabályozó
 – Kontroll-lámpák
 – Sütővilágítás
 – Edénytartó rekesz
 – Könnyen kivehető ajtó
 – 1 fekete zománcozott tepsi
 – 1 grillrács

 – Speciális pizzafunkció
 – Extra nagy sütőtér
 – Rozsdamentes acél kivitel
 – Dupla üvegezésű, tükörüveges 
sütőajtó

 – 4 gázrózsa
 – Égésbiztosító
 – Multifunkciós sütő
 – Percszámláló hangjelzéssel
 – Sütési funkciók: alsó sütés; 
pizzafunkció; forrólevegő-
keringtetés; grill; felső + alsó 
sütés

 – Egykezes szikragyújtás
 – Elektromos grill
 – Hőfokszabályozó
 – Kontroll-lámpák
 – Sütővilágítás
 – Edénytartó rekesz
 – Könnyen kivehető ajtó
 – Üvegtető
 – 1 fekete zománcozott tepsi
 – 1 alumínium süteményestálca
 – 1 grillrács
 – Teleszkópos sütősín

ZCE560NW

50
CMAUTO OFF

ZCG562MX

50
CM



ZCG562MW

Műszaki jellemzők

 – Tűzhely elektromos sütővel és 
gázfőzőlappal

 – Bal első főzőzóna: nagy égőfej, 
3000 W/102 mm

 – Bal hátsó zóna: kis égőfej, 
1030 W/55 mm

 – Jobb első főzőzóna: közepes 
égőfej, 2000 W/71 mm

 – Jobb hátsó zóna: közepes égőfej, 
2000 W/71 mm

 – Speciális pizzafunkció
 – Extra nagy sütőtér
 – Dupla üvegezésű, tükörüveges 
sütőajtó

 – 4 gázrózsa
 – Égésbiztosító
 – Multifunkciós sütő
 – Percszámláló hangjelzéssel
 – Sütési funkciók: alsó sütés; 
pizzafunkció; forrólevegő-kering-
tetés; grill; felső + alsó sütés

 – Egykezes szikragyújtás
 – Elektromos grill
 – Hőfokszabályozó
 – Kontroll-lámpák
 – Sütővilágítás
 – Edénytartó rekesz
 – Könnyen kivehető ajtó
 – Tető
 – 1 fekete zománcozott tepsi
 – 1 alumínium süteményestálca
 – 1 grillrács
 – Teleszkópos sütősín

AUTO OFF

50
CM

 – Speciális pizzafunkció
 – Extra nagy sütőtér
 – Dupla üvegezésű, tükörüveges 
sütőajtó

 – 4 gázrózsa
 – Égésbiztosító
 – Sütési funkciók: alsó sütés, 
felső sütés, grill, felső + alsó 
sütés

 – Szikragyújtás
 – Elektromos grill
 – Hőfokszabályozó
 – Kontroll-lámpák
 – Sütővilágítás
 – Edénytartó rekesz
 – Könnyen kivehető ajtó
 – Tető
 – 1 fekete zománcozott tepsi
 – 1 grillrács

ZCG560NW

AUTO OFF 50
CM

Műszaki jellemzők

 – Tűzhely elektromos sütővel és 
gázfőzőlappal

 – Bal első főzőzóna: nagy égőfej, 
3000 W/102 mm

 – Bal hátsó zóna: kis égőfej, 
1000 W/55 mm

 – Jobb első főzőzóna: közepes 
égőfej, 2000 W/71 mm

 – Jobb hátsó zóna: közepes égőfej, 
2000 W/71 mm

 – Speciális pizzafunkció
 – Extra nagy sütőtér
 – Rozsdamentes acél kivitel
 – Dupla üvegezésű, tükörüveges 
sütőajtó

 – 4 gázrózsa
 – Égésbiztosító
 – Percszámláló hangjelzéssel
 – Sütési funkciók: alsó sütés; 
grill; felső sütés; felső + alsó 
sütés

 – Egykezes szikragyújtás
 – Elektromos grill
 – Hőfokszabályozó
 – Kontroll-lámpák
 – Sütővilágítás
 – Edénytartó rekesz
 – Könnyen kivehető ajtó
 – Üvegtető
 – 1 fekete zománcozott tepsi
 – 1 grillrács

ZCG553NX

AUTO OFF 50
CM

Műszaki jellemzők

 – Tűzhely elektromos sütővel és 
gázfőzőlappal

 – Bal első főzőzóna: közepes 
égőfej, 2000 W/71 mm

 – Bal hátsó zóna: közepes égőfej, 
2000 W/71 mm

 – Jobb első főzőzóna: nagy égőfej, 
2600 W/102 mm

 – Jobb hátsó zóna: kis égőfej,
1000 W/55 mm

AUTO OFF 50
CM

Műszaki jellemzők

 – Tűzhely elektromos sütővel és 
gázfőzőlappal

 – Bal első főzőzóna: közepes 
égőfej, 2000 W/71 mm

 – Bal hátsó zóna: közepes égőfej, 
2000 W/71 mm

 – Jobb első főzőzóna: nagy égőfej, 
2600 W/102 mm

 – Jobb hátsó zóna: kis égőfej,
1000 W/55 mm

 – Speciális pizzafunkció
 – Extra nagy sütőtér
 – Dupla üvegezésű, tükörüveges 
sütőajtó

 – 4 gázrózsa
 – Égésbiztosító
 – Percszámláló hangjelzéssel
 – Sütési funkciók: alsó sütés; 
grill; felső sütés; felső + alsó 
sütés

 – Egykezes szikragyújtás
 – Elektromos grill
 – Hőfokszabályozó
 – Kontroll-lámpák
 – Sütővilágítás
 – Edénytartó rekesz
 – Könnyen kivehető ajtó
 – 1 fekete zománcozott tepsi
 – 1 grillrács

ZCG553NW

FŐZÉS: TŰZHELYEK
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 – Speciális pizzafunkció
 – Extra nagy sütőtér
 – Rozsdamentes acél kivitel
 – Dupla üvegezésű, tükörüveges 
sütőajtó

 – 4 gázrózsa
 – Égésbiztosító
 – Sütési funkciók: alsó sütés; grill
 – Egykezes szikragyújtás
 – Szikragyújtás a sütőben is
 – Gázgrill
 – Sütővilágítás
 – Edénytartó rekesz
 – Könnyen kivehető ajtó
 – Üvegtető
 – 1 fekete zománcozott tepsi
 – 1 alumínium süteményestálca
 – 1 grillrács

 – Speciális pizzafunkció
 – Extra nagy sütőtér
 – Dupla üvegezésű, tükörüveges 
sütőajtó

 – 4 gázrózsa
 – Égésbiztosító
 – Sütési funkciók: alsó sütés; grill
 – Szikragyújtás a sütőben is
 – Gázgrill
 – Sütővilágítás
 – Edénytartó rekesz
 – Könnyen kivehető ajtó
 – Tető
 – 1 fekete zománcozott tepsi
 – 1 alumínium süteményestálca
 – 1 grillrács

ZCG564GX ZCG564GW

AUTO OFF
AUTO OFF50

CM
50
CM

Műszaki jellemzők Műszaki jellemzők

 – Tűzhely gázsütővel és főzőlappal
 – Bal első főzőzóna: nagy égőfej, 
3000 W/102 mm

 – Bal hátsó zóna: kis égőfej, 
1030 W/55 mm

 – Jobb első főzőzóna: közepes 
égőfej, 2000 W/71 mm

 – Jobb hátsó zóna: közepes égőfej,
2000 W/71 mm

 – Tűzhely gázsütővel és főzőlappal
 – Bal első főzőzóna: nagy égőfej, 
3000 W/102 mm

 – Bal hátsó zóna: kis égőfej,
1000 W/55 mm

 – Jobb első főzőzóna: közepes 
égőfej, 2000 W/71 mm

 – Jobb hátsó zóna: közepes égőfej,
2000 W/71 mm

AUTO OFF 50
CM

Műszaki jellemzők

 – Tűzhely gázsütővel és főzőlappal
 – Bal első főzőzóna: nagy égőfej, 
3000 W/102 mm

 – Bal hátsó zóna: kis égőfej,
1030 W/55 mm

 – Jobb első főzőzóna: közepes 
égőfej, 2000 W/71 mm

 – Jobb hátsó zóna: közepes 
égőfej, 2000 W/71 mm

 – Speciális pizzafunkció
 – Extra nagy sütőtér
 – Dupla üvegezésű, tükörüveges 
sütőajtó

 – 4 gázrózsa
 – Égésbiztosító
 – Sütési funkció: alsó sütés
 – Hőfokszabályozó
 – Edénytartó rekesz
 – Könnyen kivehető ajtó
 – Tető
 – 1 fekete zománcozott tepsi
 – 1 alumínium süteményestálca
 – 1 grillrács

ZCG560GW

AUTO OFF 50
CM

Műszaki jellemzők

 – Tűzhely gázsütővel és főzőlappal
 – Bal első főzőzóna: közepes 
égőfej, 2000 W/71 mm

 – Bal hátsó zóna: közepes égőfej, 
2000 W/71 mm

 – Jobb első főzőzóna: nagy égőfej, 
2600 W/102 mm

 – Jobb hátsó zóna: kis égőfej,
1000 W/55 mm

 – Speciális pizzafunkció
 – Extra nagy sütőtér
 – Rozsdamentes acél kivitel
 – Dupla üvegezésű, tükörüveges 
sütőajtó

 – 4 gázrózsa
 – Égésbiztosító
 – Percszámláló hangjelzéssel
 – Sütési funkciók: alsó sütés; 
grill; grill + forgónyárs

 – Szikragyújtás a sütőben is
 – Gázgrill
 – Forgónyárs
 – Hőfokszabályozó
 – Sütővilágítás
 – Edénytartó rekesz
 – Könnyen kivehető ajtó
 – Üvegtető
 – 1 alumínium süteményestálca
 – 1 fekete zománcozott tepsi
 – 1 grillrács

ZCG55MGX



AUTO OFF
AUTO OFF 50

CM
50
CM

Műszaki jellemzők Műszaki jellemzők

 – Tűzhely gázsütővel és főzőlappal
 – Főzőlap típusa: gáz
 – Bal első főzőzóna: közepes 
égőfej, 2000 W/71 mm

 – Jobb első főzőzóna: nagy égőfej, 
2600 W/102 mm

 – Jobb hátsó zóna: kis égőfej,
1000 W/55 mm

 – Tűzhely gázsütővel és főzőlappal
 – Főzőlap típusa: gáz
 – Bal első főzőzóna: közepes 
égőfej, 2000 W/71 mm

 – Bal hátsó zóna: közepes égőfej, 
2000 W/71 mm

 – Jobb első főzőzóna: nagy égőfej, 
2600 W/102 mm

 – Jobb hátsó zóna: kis égőfej,
1000 W/55 mm

 – Speciális pizzafunkció
 – Extra nagy sütőtér
 – Dupla üvegezésű, tükörüveges 
sütőajtó

 – 3 gázrózsa
 – Égésbiztosító
 – Sütési funkciók: alsó sütés
 – Könnyen kivehető ajtó
 – Tető
 – 1 fekete zománcozott tepsi
 – 1 grillrács

 – Speciális pizzafunkció
 – Extra nagy sütőtér
 – Dupla üvegezésű, tükörüveges 
sütőajtó

 – 4 gázrózsa
 – Égésbiztosító
 – Sütési funkciók: alsó sütés
 – Edénytartó rekesz
 – Könnyen kivehető ajtó
 – Tető
 – 1 fekete zománcozott tepsi
 – 1 grillrács

ZCG55DGW ZCG55CGW

FŐZÉS: TŰZHELYEK
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Adjon extra adag gyorsaságot és rugalmasságot az ételkészítéshez. 
Ez a mikrohullámú sütő segít, hogy egy szempillantás alatt ki tudja olvasztani 
vagy fel tudja melegíteni az ételeket.

Műszaki jellemzők

 – Mikrohullámú sütő
 – Ajtónyitás: fogantyúval
 – Sütési mód:  grill, mikrohullám, mikrohullám és grill
 – Mikrohullám-teljesítmény: 700 W, 5 fokozat, grillteljesítmény: 800 W
 – Program vége jelzés
 – Forgókapcsoló a teljesítmény beállításához
 – Belső világítás

 – 800 W kvarcgrill a tökéletes grillezéshez
 – Intuitív kontrollpanel

ZM21M4

FŐZÉS: MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK
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Adjon extra adag gyorsaságot és 
rugalmasságot az ételkészítéshez. 
Ez a mikrohullámú sütő segít, 
hogy egy szempillantás alatt ki 
tudja olvasztani vagy fel tudja 
melegíteni az ételeket.

Adjon extra adag gyorsaságot és 
rugalmasságot az ételkészítéshez. 
Ez a mikrohullámú sütő segít, 
hogy egy szempillantás alatt ki 
tudja olvasztani vagy fel tudja 
melegíteni az ételeket.

Műszaki jellemzők Műszaki jellemzők

 – Egyszerű programbeállítás

 – Mikrohullámú sütő
 – Ajtónyitás: fogantyúval
 – Sütési mód: mikrohullám
 – Mikrohullám-teljesítmény: 700 W, 
5 fokozat

 – Program vége jelzés
 – Forgókapcsoló a teljesítmény 
beállításához

 – Belső világítás

 – Mikrohullámú sütő
 – Ajtónyitás: fogantyúval
 – Sütési mód: mikrohullám
 – Mikrohullám-teljesítmény: 700 W, 
5 fokozat

 – Program vége jelzés
 – Forgókapcsoló a teljesítmény 
beállításához

 – Belső világítás

 – Egyszerű programbeállítás

ZM21M1S ZM21M1





2 HŰTÉS
KÖNNYEDÉN

Nem okozhat gondot egy egész hétre 
elegendő élelmiszert bepakolni 
a hűtőszekrénybe. Energiatakarékos 
készülékeinknek olcsóbb 
a működtetése, és kisebb 
a környezetterhelése is.

Kombinált hűtőszekrények 22
Hűtőszekrények 28
Fagyasztószekrények 32
Fagyasztóládák 35

NAGYOBB HELY, ALACSONYABB VILLANYSZÁMLA
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A+
NO FROST

60
CM

HŰTÉS: KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRÉNYEK

LCD

Ez a jegesedésmentes kombinált hűtő megfelelő szinten tartja 
a páratartalmat, így az élelmiszer tovább marad friss. Ezért semmit nem kell 
kidobnia.

Műszaki jellemzők

 – Hűtőtér nettó űrtartalma: 245 l
 – Fagyasztótér nettó űrtartalma: 76 l
 – Zajszint: csak 43 dB
 – Automatikus leolvasztás a fagyasztótérben
 – Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
 – Gyorsfagyasztó funkció, mely automatikusan visszaállítja a normál 
hőmérsékletet

 – Vásárlásfunkció a friss élelmiszerek gyors lehűtéséhez

 – Spazio+ – extra nagy belső tér még több élelmiszer tárolásához
 – Külső, elektronikus hőmérséklet-vezérlés, LCD-kijelzővel az ajtón 
 – Hosszú élettartamú LED-világítás, mely jól bevilágítja az egész hűtőteret

ZRB934FXD2



A+
NO FROST

60
CM

Ez a jegesedésmentes kombinált 
hűtő megfelelő szinten tartja 
a páratartalmat, így az élelmiszer 
tovább marad friss. Ezért semmit 
nem kell kidobnia.

Műszaki jellemzők

 – Hűtőtér nettó űrtartalma: 245 l
 – Fagyasztótér nettó űrtartalma: 
76 l

 – Zajszint: csak 43 dB
 – Automatikus leolvasztás 
a fagyasztótérben

 – Automatikus leolvasztás 
a hűtőtérben

 – Gyorsfagyasztó funkció, mely 
automatikusan visszaállítja 
a normál hőmérsékletet

 – Vásárlásfunkció a friss 
élelmiszerek gyors lehűtéséhez

 – Spazio+ – extra nagy belső 
tér még több élelmiszer 
tárolásához

 – Külső, elektronikus 
hőmérséklet-vezérlés, LCD-
kijelzővel az ajtón 

 – Hosszú élettartamú LED-
világítás, mely jól bevilágítja 
az egész hűtőteret

ZRB934FWD2
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LCD

Ez a jegesedésmentes kombinált 
hűtő megfelelő szinten tartja 
a páratartalmat, így az élelmiszer 
tovább marad friss. Ezért semmit 
nem kell kidobnia.

Ez a jegesedésmentes kombinált 
hűtő megfelelő szinten tartja 
a páratartalmat, így az élelmiszer 
tovább marad friss. Ezért semmit 
nem kell kidobnia.

Ez a jegesedésmentes kombinált 
hűtő megfelelő szinten tartja 
a páratartalmat, így az élelmiszer 
tovább marad friss. Ezért semmit 
nem kell kidobnia.

Műszaki jellemzőkMűszaki jellemzők Műszaki jellemzők

 – Hűtőtér nettó űrtartalma: 245 l
 – Fagyasztótér nettó űrtartalma: 
76 l

 – Zajszint: csak 43 dB
 – Automatikus leolvasztás 
a fagyasztótérben

 – Automatikus leolvasztás 
a hűtőtérben

 – Gyorsfagyasztó funkció, mely 
automatikusan visszaállítja 
a normál hőmérsékletet

 – Hűtőtér nettó űrtartalma: 245 l
 – Fagyasztótér nettó űrtartalma: 
76 l

 – Zajszint: csak 43 dB
 – Automatikus leolvasztás 
a fagyasztótérben

 – Automatikus leolvasztás 
a hűtőtérben

 – Gyorsfagyasztó funkció, mely 
automatikusan visszaállítja 
a normál hőmérsékletet

 – Hűtőtér nettó űrtartalma: 223 l
 – Fagyasztótér nettó űrtartalma: 
78 l

 – Zajszint: csak 43 dB
 – Automatikus leolvasztás 
a fagyasztótérben

 – Automatikus leolvasztás 
a hűtőtérben

 – Gyorsfagyasztó funkció, mely 
automatikusan visszaállítja 
a normál hőmérsékletet

 – Spazio+ – extra nagy belső tér 
még több élelmiszer tárolásához

 – Belső, elektronikus hőmérséklet-
vezérlés infravörös optikai 
ajtószenzorral

 – Hosszú élettartamú LED-
világítás, mely jól bevilágítja 
az egész hűtőteret

 – Spazio+ – extra nagy belső tér 
még több élelmiszer tárolásához

 – Belső, elektronikus hőmérséklet-
vezérlés infravörös optikai 
ajtószenzorral

 – Hosszú élettartamú LED-
világítás, mely jól bevilágítja 
az egész hűtőteret

 – Spazio+ – extra nagy belső 
tér még több élelmiszer 
tárolásához

 – Belső, elektronikus hőmérséklet-
vezérlés infravörös optikai 
ajtószenzorral

 – Hosszú élettartamú LED-
világítás, mely jól bevilágítja 
az egész hűtőteret

ZRB934FW2ZRB934FX2 ZRB932FW2

A+
NO FROST

60
CM

A+ A+
NO FROST NO FROST

60
CM

60
CM



A Spazio+ kombinált hűtőkben 
nagyobb a belső tér, ezért 
több élelmiszer fér el bennük. 
Ritkábban kell bevásárolni, így 
azzal töltheti pluszidejét, amivel 
csak szeretné!

A Spazio+ kombinált hűtőkben 
nagyobb a belső tér, ezért 
több élelmiszer fér el bennük. 
Ritkábban kell bevásárolni, így 
azzal töltheti pluszidejét, amivel 
csak szeretné!

A Spazio+ kombinált hűtőkben 
nagyobb a belső tér, ezért 
több élelmiszer fér el bennük. 
Ritkábban kell bevásárolni, így 
azzal töltheti pluszidejét, amivel 
csak szeretné!

Műszaki jellemzők Műszaki jellemzők Műszaki jellemzők

 – A++ energiaosztály
 – Hosszú élettartamú LED-
világítás, mely jól bevilágítja 
az egész hűtőteret

 – Kivehető üvegpolcok, melyeket 
egyszerűen át lehet helyezni

 – Hűtőtér nettó űrtartalma: 245 l
 – Fagyasztótér nettó űrtartalma: 
92 l

 – Zajszint: csak 39 dB
 – Automatikus leolvasztás 
a hűtőtérben

 – Extra mély, extra magas 
zöldségtároló fi ók

 – Átlátszó fagyasztófi ókok

 – Hűtőtér nettó űrtartalma: 245 l
 – Fagyasztótér nettó űrtartalma: 
92 l

 – Zajszint: csak 39 dB
 – Automatikus leolvasztás 
a hűtőtérben

 – Extra mély, extra magas 
zöldségtároló fi ók

 – Átlátszó fagyasztófi ókok

 – Hűtőtér nettó űrtartalma: 223 l
 – Fagyasztótér nettó űrtartalma: 
92 l

 – Zajszint: csak 39 dB
 – Automatikus leolvasztás 
a hűtőtérben

 – Nagy zöldségtároló fi ók
 – Átlátszó fagyasztófi ókok

 – A++ energiaosztály
 – Hosszú élettartamú LED-
világítás, mely jól bevilágítja 
az egész hűtőteret

 – Kivehető üvegpolcok, melyeket 
egyszerűen át lehet helyezni

 – A++ energiaosztály
 – Hosszú élettartamú LED-
világítás, mely jól bevilágítja 
az egész hűtőteret

 – Kivehető üvegpolcok, melyeket 
egyszerűen át lehet helyezni

ZRB936PXH2 ZRB936PWH2 ZRB934PWH2

A Spazio+ kombinált hűtőkben 
nagyobb a belső tér, ezért 
több élelmiszer fér el bennük. 
Ritkábban kell bevásárolni, így 
azzal töltheti pluszidejét, amivel 
csak szeretné!

Műszaki jellemzők

 – Hűtőtér nettó űrtartalma: 285 l
 – Fagyasztótér nettó űrtartalma: 
90 l

 – Zajszint: csak 40 dB
 – Automatikus leolvasztás 
a hűtőtérben

 – Extra mély, extra magas 
zöldségtároló fi ók

 – Átlátszó fagyasztófi ókok

 – A+ energiaosztály
 – Hosszú élettartamú LED-
világítás, mely jól bevilágítja 
az egész hűtőteret

 – Kivehető üvegpolcok, melyeket 
egyszerűen át lehet helyezni

ZRB940PX2

A++ A++ A++

60
CM

60
CM

60
CM A+

60
CM

HŰTÉS: KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRÉNYEK
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A Spazio+ kombinált hűtőkben 
nagyobb a belső tér, ezért 
több élelmiszer fér el bennük. 
Ritkábban kell bevásárolni, így 
azzal töltheti pluszidejét, amivel 
csak szeretné!

Műszaki jellemzők

 – A+ energiaosztály
 – Hosszú élettartamú LED-
világítás, mely jól bevilágítja 
az egész hűtőteret

 – Kivehető üvegpolcok, melyeket 
egyszerűen át lehet helyezni

 – Hűtőtér nettó űrtartalma: 285 l
 – Fagyasztótér nettó űrtartalma: 
90 l

 – Zajszint: csak 40 dB
 – Automatikus leolvasztás 
a hűtőtérben

 – Extra mély, extra magas 
zöldségtároló fi ók

 – Átlátszó fagyasztófi ókok

ZRB940PW2

A+ 60
CM

A Spazio+ kombinált hűtőkben 
nagyobb a belső tér, ezért 
több élelmiszer fér el bennük. 
Ritkábban kell bevásárolni, így 
azzal töltheti pluszidejét, amivel 
csak szeretné!

Műszaki jellemzők

 – A+ energiaosztály
 – Hosszú élettartamú LED-
világítás, mely jól bevilágítja 
az egész hűtőteret

 – Kivehető üvegpolcok, melyeket 
egyszerűen át lehet helyezni

 – Hűtőtér nettó űrtartalma: 223 l
 – Fagyasztótér nettó űrtartalma: 
92 l

 – Zajszint: csak 40 dB
 – Automatikus leolvasztás 
a hűtőtérben

 – Nagy zöldségtároló fi ók
 – Átlátszó fagyasztófi ókok

ZRB934PX2

A Spazio+ kombinált hűtőkben 
nagyobb a belső tér, ezért 
több élelmiszer fér el bennük. 
Ritkábban kell bevásárolni, így 
azzal töltheti pluszidejét, amivel 
csak szeretné!

Műszaki jellemzők

 – Hűtőtér nettó űrtartalma: 245 l
 – Fagyasztótér nettó űrtartalma: 
92 l

 – Zajszint: csak 40 dB
 – Automatikus leolvasztás 
a hűtőtérben

 – Extra mély, extra magas 
zöldségtároló fi ók

 – Átlátszó fagyasztófi ókok

 – A+ energiaosztály
 – Hosszú élettartamú LED-
világítás, mely jól bevilágítja 
az egész hűtőteret

 – Kivehető üvegpolcok, melyeket 
egyszerűen át lehet helyezni

ZRB936PW2

A Spazio+ kombinált hűtőkben 
nagyobb a belső tér, ezért 
több élelmiszer fér el bennük. 
Ritkábban kell bevásárolni, így 
azzal töltheti pluszidejét, amivel 
csak szeretné!

Műszaki jellemzők

 – Hűtőtér nettó űrtartalma: 245 l
 – Fagyasztótér nettó űrtartalma: 
92 l

 – Zajszint: csak 40 dB
 – Automatikus leolvasztás 
a hűtőtérben

 – Extra mély, extra magas 
zöldségtároló fi ók

 – Átlátszó fagyasztófi ókok

 – A+ energiaosztály
 – Hosszú élettartamú LED-
világítás, mely jól bevilágítja 
az egész hűtőteret

 – Kivehető üvegpolcok, melyeket 
egyszerűen át lehet helyezni

ZRB936PX2

A+ A+A+

60
CM

60
CM

60
CM



A Spazio+ kombinált hűtőkben 
nagyobb a belső tér, ezért több 
élelmiszer fér el bennük. Ritkáb-
ban kell bevásárolni, így azzal 
töltheti pluszidejét, amivel csak 
szeretné!

A Spazio+ kombinált hűtőkben 
nagyobb a belső tér, ezért több 
élelmiszer fér el bennük. Ritkáb-
ban kell bevásárolni, így azzal 
töltheti pluszidejét, amivel csak 
szeretné!

Műszaki jellemzők Műszaki jellemzők

 – Hűtőtér nettó űrtartalma: 223 l
 – Fagyasztótér nettó űrtartalma: 
92 l

 – Zajszint: csak 40 dB
 – Automatikus leolvasztás 
a hűtőtérben

 – Nagy zöldségtároló fi ók
 – Átlátszó fagyasztófi ókok

 – Hűtőtér nettó űrtartalma: 208 l
 – Fagyasztótér nettó űrtartalma: 
61 l

 – Zajszint: csak 40 dB
 – Automatikus leolvasztás 
a hűtőtérben

 – Nagy zöldségtároló fi ók
 – Átlátszó fagyasztófi ókok

 – A+ energiaosztály
 – Hosszú élettartamú LED-
világítás, mely jól bevilágítja 
az egész hűtőteret

 – Kivehető üvegpolcok, melyeket 
egyszerűen át lehet helyezni

 – A+ energiaosztály
 – Hosszú élettartamú LED-
világítás, mely jól bevilágítja 
az egész hűtőteret

 – Kivehető üvegpolcok, melyeket 
egyszerűen át lehet helyezni

ZRB934PW2 ZRB929PW2

A+ A+60
CM

60
CM

HŰTÉS: KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRÉNYEK

Ez az extra energiatakarékos, 
A+ energiaosztályú készülék sok 
pénzt takaríthat meg Önnek.

Ez az extra energiatakarékos, 
A+ energiaosztályú hűtőszekrény 
sok pénzt takaríthat meg Önnek.

Műszaki jellemzők Műszaki jellemzők

 – Hűtőtér nettó űrtartalma: 215 l
 – Fagyasztótér nettó űrtartalma: 
50 l

 – Zajszint: csak 40 dB
 – Automatikus leolvasztás 
a hűtőtérben

 – Mechanikus hőmérséklet- 
szabályozás

 – Hűtőtér nettó űrtartalma: 184 l
 – Fagyasztótér nettó űrtartalma: 
44 l

 – Zajszint: csak 40 dB
 – Automatikus leolvasztás 
a hűtőtérben

 – Mechanikus hőmérséklet- 
szabályozás

 – Spazio+ – extra nagy belső 
tér, még több élelmiszer 
tárolásához

 – Letisztult dizájn, kivehető 
üvegpolcok

 – Spazio+ – extra nagy belső 
tér, még több élelmiszer 
tárolásához

 – Letisztult dizájn, kivehető 
üvegpolcok

ZRT628W ZRT724W

A+ A+55
CM

55
CM
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Ez az extra energiatakarékos, 
A+ energiaosztályú hűtőszekrény 
sok pénzt takaríthat meg Önnek.

Műszaki jellemzők

 – Spazio+ – extra nagy belső 
tér, még több élelmiszer 
tárolásához

 – Letisztult dizájn, kivehető 
üvegpolcok

 – Hűtőtér nettó űrtartalma: 132 l
 – Fagyasztótér nettó űrtartalma: 
41 l

 – Zajszint: csak 40 dB
 – Automatikus leolvasztás 
a hűtőtérben

 – Mechanikus hőmérséklet-
szabályozás

ZRT618W

A+ 50
CM



A Spazio+ hűtőkben nagyobb a belső tér, ezért több élelmiszer fér el ben-
nük. Ritkábban kell bevásárolni, így azzal töltheti pluszidejét, amivel csak 
szeretné!

Műszaki jellemzők

 – Hűtőtér nettó űrtartalma : 395 l
 – Zajszint: csak 39 dB
 – Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
 – Mechanikus hőmérséklet-szabályozás
 – Polcok a hűtőszekrényben: 5 teljes szélességű, üveg
 – Tojástartó: 6 tojáshoz

 – Ez az extra energiatakarékos, A+ energiaosztályú hűtőszekrény sok 
pénzt takaríthat meg Önnek.

 – Letisztult dizájn, kivehető polcok
 – Üvegtartó az ajtóban

ZRA440CW

A+ 60
CM

HŰTÉS: HŰTŐSZEKRÉNYEK



A Spazio+ hűtőkben nagyobb 
a belső tér, ezért több élelmiszer 
fér el bennük. Ritkábban kell 
bevásárolni, így azzal töltheti 
pluszidejét, amivel csak szeretné!

A Spazio+ hűtőkben nagyobb 
a belső tér, ezért több élelmiszer 
fér el bennük. Ritkábban kell 
bevásárolni, így azzal töltheti 
pluszidejét, amivel csak szeretné!

A Spazio+ hűtőkben nagyobb 
a belső tér, ezért több élelmiszer 
fér el bennük. Ritkábban kell 
bevásárolni, így azzal töltheti 
pluszidejét, amivel csak szeretné!

Műszaki jellemzők Műszaki jellemzők Műszaki jellemzők

 – A+ energiaosztály
 – Letisztult dizájn, kivehető 
polcok

 – Üvegtartó az ajtóban

 – Hűtőtér nettó űrtartalma: 320 l
 – Zajszint: csak 39 dB
 – Automatikus leolvasztás 
a hűtőtérben

 – Mechanikus hőmérséklet-
szabályozás

 – Polcok a hűtőszekrényben: 
4 teljes szélességű, üveg

 – Tojástartó: 6 tojáshoz

 – Hűtőtér nettó űrtartalma: 250 l
 – Zajszint: csak 44 dB
 – Automatikus leolvasztás 
a hűtőtérben

 – Mechanikus hőmérséklet-
szabályozás

 – Polcok a hűtőszekrényben: 
4 teljes szélességű, üveg

 – Tojástartó: 6 tojáshoz

 – Hűtőtér nettó űrtartalma: 240 l
 – Zajszint: csak 38 dB
 – Automatikus leolvasztás 
a hűtőtérben

 – Mechanikus hőmérséklet-
szabályozás

 – Polcok a hűtőszekrényben: 
4 teljes szélességű, üveg

 – Tojástartó: 6 tojáshoz

 – A+ energiaosztály
 – Letisztult dizájn, kivehető 
polcok

 – Üvegtartó az ajtóban

 – A+ energiaosztály
 – Letisztult dizájn, kivehető 
polcok

 – Üvegtartó az ajtóban

ZRA433W ZRA226CWO ZRA726CW

A+ A+ A+60
CM

55
CM

55
CM
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A Spazio+ hűtőkben nagyobb 
a belső tér, ezért több élelmiszer 
fér el bennük. Ritkábban kell 
bevásárolni, így azzal töltheti 
pluszidejét, amivel csak szeretné!

Műszaki jellemzők

 – A+ energiaosztály
 – Letisztult dizájn, kivehető 
polcok

 – Üvegtartó az ajtóban

 – Hűtőtér nettó űrtartalma: 214 l
 – Fagyasztótér nettó űrtartalma: 
18 l

 – Fagyasztótér típusa: 4 csillagos
 – Zajszint: csak 40 dB
 – Automatikus leolvasztás 
a hűtőtérben

 – Mechanikus hőmérséklet-
szabályozás

ZRA724SW

A+

55
CM



A Spazio+ hűtőkben nagyobb 
a belső tér, ezért több élelmiszer 
fér el bennük. Ritkábban kell 
bevásárolni, így azzal töltheti 
pluszidejét, amivel csak szeretné!

A Spazio+ hűtőkben nagyobb 
a belső tér, ezért több élelmiszer 
fér el bennük. Ritkábban kell 
bevásárolni, így azzal töltheti 
pluszidejét, amivel csak szeretné!

Műszaki jellemzők Műszaki jellemzők

 – Hűtőtér nettó űrtartalma: 196 l
 – Zajszint: csak 40 dB
 – Automatikus leolvasztás 
a hűtőtérben

 – Mechanikus hőmérséklet-
szabályozás

 – Polcok a hűtőszekrényben: 
3 teljes szélességű, üveg

 – Tojástartó: 6 tojáshoz

 – Hűtőtér nettó űrtartalma: 166 l
 – Fagyasztótér nettó űrtartalma: 
18 l

 – Fagyasztótér típusa: 4 csillagos
 – Zajszint: csak 40 dB
 – Automatikus leolvasztás 
a hűtőtérben

 – Mechanikus hőmérséklet-
szabályozás

 – A+ energiaosztály
 – Letisztult dizájn, kivehető 
polcok

 – Üvegtartó az ajtóban

 – A+ energiaosztály
 – Letisztult dizájn, kivehető 
polcok

 – Üvegtartó az ajtóban

ZRA720CW ZRA719SW

A++

A Spazio+ hűtőkben nagyobb 
a belső tér, ezért több élelmiszer 
fér el bennük. Ritkábban kell 
bevásárolni, így azzal töltheti 
pluszidejét, amivel csak szeretné!

A Spazio+ hűtőkben nagyobb 
a belső tér, ezért több élelmiszer 
fér el bennük. Ritkábban kell 
bevásárolni, így azzal töltheti 
pluszidejét, amivel csak szeretné!

Műszaki jellemzők Műszaki jellemzők

 – A+ energiaosztály
 – Letisztult dizájn, kivehető 
polcok

 – Üvegtartó az ajtóban

 – Hűtőtér nettó űrtartalma: 153 l
 – Zajszint: csak 40 dB
 – Automatikus leolvasztás 
a hűtőtérben

 – Mechanikus hőmérséklet-
szabályozás

 – Polcok a hűtőszekrényben: 
2 teljes szélességű, üveg

 – Tojástartó: 6 tojáshoz

 – Hűtőtér nettó űrtartalma: 118 l
 – Fagyasztótér nettó űrtartalma: 
18 l

 – Fagyasztótér típusa: 4 csillagos
 – Zajszint: csak 38 dB
 – Automatikus leolvasztás 
a hűtőtérben

 – Mechanikus hőmérséklet-
szabályozás

 – A++ energiaosztály
 – Letisztult dizájn, kivehető 
polcok

 – Üvegtartó az ajtóban

ZRG716CW ZRG814SW

A+ A+A+

55
CM

55
CM

55
CM

55
CM

HŰTÉS: HŰTŐSZEKRÉNYEK
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Kívülről hagyományos méretű, 
belül viszont sokkal tágasabb. 
A Spazio+ hűtőkbe több 
élelmiszer fér, ezért ritkábban kell 
vásárolnia. Így több szabadideje 
marad.

Műszaki jellemzők

 – Hűtőtér nettó űrtartalma: 118 l
 – Fagyasztótér nettó űrtartalma: 
18 l

 – Fagyasztótér típusa: 4 csillagos
 – Zajszint: csak 38 dB
 – Automatikus leolvasztás 
a hűtőtérben

 – Mechanikus hőmérséklet-
szabályozás

 – A+ energiaosztály
 – Letisztult dizájn, kivehető 
polcok

 – Üvegtartó az ajtóban

ZRG714SW

A+

55
CM

Ez az extra energiatakarékos, 
A+ energiaosztályú hűtőszekrény 
sok pénzt takaríthat meg Önnek.

Műszaki jellemzők

 – Letisztult dizájn, kivehető 
polcok

 – Üvegtartó az ajtóban

 – Hűtőtér nettó űrtartalma: 102 l
 – Zajszint: csak 37 dB
 – Automatikus leolvasztás 
a hűtőtérben

 – Mechanikus hőmérséklet-
szabályozás

 – Polcok a hűtőszekrényben: 
2 teljes szélességű, üveg

 – Zöldségesfi ók: 1 teljes 
szélességű

ZRG310W1

Ez az extra energiatakarékos, 
A+ energiaosztályú hűtőszekrény 
sok pénzt takaríthat meg Önnek.

Kompakt hűtőszekrény, mely oda 
is befér, ahová a legtöbb készülék 
nem.

Műszaki jellemzők Műszaki jellemzők

 – Hűtőtér nettó űrtartalma: 87 l
 – Fagyasztótér nettó űrtartalma: 9 l
 – Fagyasztótér típusa: 4 csillagos
 – Zajszint: csak 42 dB
 – Automatikus leolvasztás 
a hűtőtérben

 – Mechanikus hőmérséklet-
szabályozás

 – Hűtőtér nettó űrtartalma: 62 l
 – Fagyasztótér nettó űrtartalma: 5 l
 – Fagyasztótér típusa: jégkocka-
készítő

 – Zajszint: csak 40 dB
 – Mechanikus hőmérséklet-
szabályozás

 – Polcok a hűtőszekrényben: 
1 teljes szélességű, rács

 – Beépített fagyasztórekesz
 – Üvegtartó az ajtóban

 – A+ energiaosztály
 – Üvegtartó az ajtóban

ZRG31SW1 ZRX407W

A+ A+A+50
CM

50
CM

50
CM



A Spazio+ fagyasztónak extra nagy a belső tere, így több mindent 
belepakolhat – és egész hétre megfeledkezhet a vásárlásról.

Műszaki jellemzők

 – Fagyasztótér nettó űrtartalma: 248 l
 – Mechanikus hőmérséklet-szabályozás
 – Fagyasztó leolvasztása: manuális
 – Ajtózsanérok: jobb oldalon, megfordítható
 – Fagyasztófi ókok: 1 teljes szélességű + 3 Maxi fi ók + 1 fél szélességű, 
átlátszó műanyag

 – Fagyasztórekesz: 2, átlátszó műanyag

 – Ez az extra energiatakarékos, A+ energiaosztályú fagyasztószekrény sok 
pénzt takaríthat meg Önnek.

 – Magashőmérséklet-riasztás (fényjelzés)
 – Nagyméretű fi ók a nagyobb élelmiszerek tárolásához

ZFU428MW

A+ 60
CM

ALARM

HŰTÉS: FAGYASZTÓSZEKRÉNYEK



A No Frost rendszerű fagyasztót 
nem kell leolvasztani, ezzel időt 
takaríthat meg!

A Spazio+ fagyasztónak extra 
nagy a belső tere, így több 
mindent belepakolhat – és 
egész hétre megfeledkezhet 
a vásárlásról.

A Spazio+ fagyasztónak extra 
nagy a belső tere, így több 
mindent belepakolhat – és 
egész hétre megfeledkezhet 
a vásárlásról.

Műszaki jellemzőkMűszaki jellemzők Műszaki jellemzők

 – Spazio+ – extra nagy belső 
tér, még több élelmiszer 
tárolásához

 – A+ energiaosztály
 – Magashőmérséklet-riasztás 
(fényjelzés)

 – Fagyasztótér nettó űrtartalma: 
150 l

 – Mechanikus hőmérséklet-
szabályozás

 – No Frost fagyasztó automatikus 
leolvasztással

 – Jobb oldali ajtónyitás
 – Fagyasztófi ókok: 3 teljes 
szélességű + 1 fél szélességű, 
átlátszó műanyag

 – Fagyasztórekesz: 2, átlátszó 
műanyag

 – Fagyasztótér nettó űrtartalma: 
197 l

 – Mechanikus hőmérséklet-
szabályozás

 – Fagyasztó leolvasztása: manuális
 – Megfordítható ajtónyitás
 – Fagyasztófi ókok: 3 teljes 
szélességű + 1 fél szélességű, 
átlátszó műanyag

 – Fagyasztórekesz: 2, átlátszó 
műanyag

 – Fagyasztótér nettó űrtartalma: 
168 l

 – Elektronikus vezérlés
 – Fagyasztó leolvasztása: manuális
 – Megfordítható ajtónyitás
 – Fagyasztófi ókok: 3 teljes 
szélességű + 1 fél szélességű, 
átlátszó műanyag

 – Fagyasztórekesz: 2, átlátszó 
műanyag

 – A+ energiaosztály
 – Magashőmérséklet-riasztás 
(fényjelzés)

 – A+ energiaosztály
 – Magashőmérséklet-riasztás 
(hang- és fényjelzés)

ZFU616FWO1ZFU422W ZFU719EW

A+A+ A+ A+
ALARMALARM ALARM ALARM ALARMNO FROSTNO FROST

60
CM

55
CM

55
CM

55
CM
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Ez az extra energiatakarékos 
A+ energiaosztályú 
fagyasztószekrény sok pénzt 
takaríthat meg Önnek.

Műszaki jellemzők

 – Egyszerűen használható vezérlő
 – Magashőmérséklet-riasztás 
(fényjelzés)

 – Fagyasztótér nettó űrtartalma: 
157 l

 – Mechanikus hőmérséklet-
szabályozás

 – Fagyasztó leolvasztása: manuális
 – Jobb oldali ajtónyitás
 – Fagyasztófi ókok: 4 teljes 
szélességű + 1 fél szélességű, 
átlátszó műanyag

ZFU219WO



A Spazio+ fagyasztónak extra 
nagy a belső tere, így több 
mindent belepakolhat – és 
egész hétre megfeledkezhet 
a vásárlásról.

Ez az extra energiatakarékos 
A+ energiaosztályú 
fagyasztószekrény sok pénzt 
takaríthat meg Önnek.

Műszaki jellemzők Műszaki jellemzők

 – Fagyasztótér nettó űrtartalma: 
91 l

 – Mechanikus hőmérséklet-
szabályozás

 – Fagyasztó leolvasztása: manuális
 – Megfordítható ajtónyitás
 – Fagyasztófi ókok: 1 Maxi fi ók  
+ 1 fél szélességű, átlátszó 
műanyag

 – Fagyasztórekesz: 2, átlátszó 
műanyag

 – Fagyasztótér nettó űrtartalma: 
63 l

 – Mechanikus hőmérséklet-
szabályozás

 – Fagyasztó leolvasztása: manuális
 – Megfordítható ajtónyitás
 – Fagyasztófi ókok: 1 teljes 
szélességű + 1 fél szélességű, 
átlátszó műanyag

 – Fagyasztórekesz: 1, átlátszó 
műanyag

 – A+ energiaosztály
 – Maxi fagyasztófi ók a nagyobb 
ételek tárolásához

 – Átlátszó fi ókok

 – Átlátszó fi ókok

ZFT710W ZFT307MW1

Ez a fagyasztó annyira kompakt, 
hogy oda is befér, ahová a legtöbb 
készülék nem. Rendkívül 
sokoldalú.

Műszaki jellemzők

 – A+ energiaosztály

 – Fagyasztótér nettó űrtartalma: 
50 l

 – Mechanikus hőmérséklet-
szabályozás

 – Fagyasztó leolvasztása: manuális
 – Megfordítható ajtónyitás
 – Zajszint: csak 40 dB

ZFX405W

A+ 50
CM

50
CMA+ A+

ALARM

55
CM

HŰTÉS: FAGYASZTÓSZEKRÉNYEK
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HŰTÉS: FAGYASZTÓLÁDÁK

ALARM

A Space+ fagyasztóládákban extra nagy a belső tér, így több mindent 
belepakolhat – és egész hétre megfeledkezhet a vásárlásról. Így sokkal 
több ideje marad az igazán fontos dolgokra!

Műszaki jellemzők

 – Vezérlőpanel 3 LED-kijelzővel
 – Rejtett kondenzátor, mely megakadályozza a páralecsapódást
 – Gyorsfagyasztás funkció
 – Belső világítás
 – Olvadékvíz-elvezető rendszer 
 – Kosarak: 3 fehér, rács
 – Magashőmérséklet-riasztás
 – Könnyű és kiegyensúlyozott tető
 – Méretek: 868x1325x665 mm
 – Nettó űrtartalom: 292 l

 – A++ energiaosztály
 – Magashőmérséklet-riasztás (fényjelzés)
 – Vákuumtörő gondoskodik arról, hogy a tetőt könnyedén ki lehessen nyitni

ZFC731WAP

A++
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Ez az extra energiatakarékos 
A+ energiaosztályú fagyasztóláda 
kevesebb energiát használ, ezzel 
pénzt takarít meg Önnek.

Ez az extra energiatakarékos 
A+ energiaosztályú fagyasztóláda 
kevesebb energiát használ, ezzel 
pénzt takarít meg Önnek.

Műszaki jellemzők Műszaki jellemzők

 – Vezérlőpanel 3 LED-kijelzővel
 – Vákuumtörő a tető könnyű 
nyitásához

 – Gyorsfagyasztás funkció
 – Magashőmérséklet-riasztás 
(fényjelzés)

 – Belső világítás
 – Kosarak: 3 fehér, rács
 – Könnyű és kiegyensúlyozott tető
 – Rejtett kondenzátor
 – Méretek: 876x1600x665
 – Nettó űrtartalom: 495 l

 – Vezérlőpanel 3 LED-kijelzővel
 – Vákuumtörő a tető könnyű 
nyitásához

 – Gyorsfagyasztás funkció
 – Magashőmérséklet-riasztás 
(fényjelzés)

 – Belső világítás
 – Kosarak: 3 fehér, rács
 – Könnyű és kiegyensúlyozott tető
 – Rejtett kondenzátor
 – Méretek: 876x1336x665
 – Nettó űrtartalom: 400 l

 – Extra nagy tárolórekeszek 
a nagyobb ételek tárolásához

 – Magashőmérséklet-riasztás
 – Vákuumtörő gondoskodik 
arról, hogy a tetőt újra és újra 
egyszerűen ki lehessen nyitni

 – Extra nagy tárolórekeszek 
a nagyobb ételek tárolásához

 – Magashőmérséklet-riasztás
 – Vákuumtörő gondoskodik 
arról, hogy a tetőt újra és újra 
egyszerűen ki lehessen nyitni

ZFC649WAP ZFC639WAP

ALARMALARM ALARM

Ez az extra energiatakarékos 
A+ energiaosztályú fagyasztóláda 
kevesebb energiát használ, ezzel 
pénzt takarít meg Önnek.

Műszaki jellemzők

 – Extra nagy tárolórekeszek 
a nagyobb ételek tárolásához

 – Magashőmérséklet-riasztás
 – Vákuumtörő gondoskodik 
arról, hogy a tetőt újra és újra 
egyszerűen ki lehessen nyitni

 – Vezérlőpanel 3 LED-kijelzővel
 – Vákuumtörő a tető könnyű 
nyitásához

 – Gyorsfagyasztás funkció
 – Magashőmérséklet-riasztás 
(fényjelzés)

 – Belső világítás
 – Kosarak: 3 fehér, rács
 – Könnyű és kiegyensúlyozott tető
 – Rejtett kondenzátor
 – Méretek: 876x1061x665
 – Nettó űrtartalom: 300 l

ZFC631WAP

A+A+A+

Ez az extra energiatakarékos 
A+ energiaosztályú fagyasztóláda 
kevesebb energiát használ, ezzel 
pénzt takarít meg Önnek.

Műszaki jellemzők

 – Vezérlőpanel 3 LED-kijelzővel
 – Vákuumtörő a tető könnyű 
nyitásához

 – Gyorsfagyasztás funkció
 – Magashőmérséklet-riasztás 
(fényjelzés)

 – Belső világítás
 – Kosarak: 2 fehér, rács
 – Könnyű és kiegyensúlyozott tető
 – Rejtett kondenzátor
 – Méretek: 868x935x665
 – Nettó űrtartalom: 260 l

 – Extra nagy tárolórekeszek 
a nagyobb ételek tárolásához

 – Magashőmérséklet-riasztás
 – Vákuumtörő gondoskodik 
arról, hogy a tetőt újra és újra 
egyszerűen ki lehessen nyitni

ZFC627WAP

A+
ALARM



Ez az extra energiatakarékos 
A+ energiaosztályú fagyasztóláda 
kevesebb energiát használ, ezzel 
pénzt takarít meg Önnek.

Műszaki jellemzők

 – Vezérlőpanel 3 LED-kijelzővel
 – Vákuumtörő a tető könnyű 
nyitásához

 – Gyorsfagyasztás funkció
 – Magashőmérséklet-riasztás 
(fényjelzés)

 – Belső világítás
 – Kosarak: 2 fehér, rács
 – Könnyű és kiegyensúlyozott tető
 – Rejtett kondenzátor
 – Méretek: 868x935x665
 – Nettó űrtartalom: 260 l

 – Extra nagy tárolórekeszek 
a nagyobb ételek tárolásához

 – Magashőmérséklet-riasztás
 – Vákuumtörő gondoskodik 
arról, hogy a tetőt újra és újra 
egyszerűen ki lehessen nyitni

ZFC623WAP

Ez az extra energiatakarékos 
A+ energiaosztályú fagyasztóláda 
kevesebb energiát használ, ezzel 
pénzt takarít meg Önnek.

Műszaki jellemzők

 – Rejtett kondenzátor, 
mely megakadályozza 
a páralecsapódást

 – Magashőmérséklet-riasztás
 – Vákuumtörő gondoskodik arról, 
hogy a tetőt könnyedén ki 
lehessen nyitni

 – Vezérlőpanel 3 LED-kijelzővel
 – Vákuumtörő a tető könnyű 
nyitásához

 – Gyorsfagyasztás funkció
 – Magashőmérséklet-riasztás 
(fényjelzés)

 – Belső világítás
 – Kosarak: 1 fehér, rács
 – Könnyű és kiegyensúlyozott tető
 – Rejtett kondenzátor
 – Méretek: 868x606x665
 – Nettó űrtartalom: 140 l

ZFC620WAP

A+A+ A+
ALARM ALARM

Míg a legtöbb fagyasztóláda sok 
helyet foglal, ezért alig talál nekik 
helyet, ez a kompakt modell szinte 
bárhol elfér!

Műszaki jellemzők

 – Kosarak: 1 fehér, rács
 – Méretek: 850x550x593
 – Nettó űrtartalom: 102 l

 – Rejtett kondenzátor
 – Alacsony energiafogyasztás

ZFC103

A+

HŰTÉS: FAGYASZTÓLÁDÁK







TISZTASÁG
KÖNNYEDÉN

Automata és gyorsprogramok, melyek 
mind időt sprórolnak meg. Emellett 
kímélik a környezetet.

60 cm széles mosogatógépek 42
45 cm széles mosogatógépek 43
Mosógépek  45
Mosó-szárító gépek 50

3

CSAK INDÍTSA EL, ÉS MÁR MEHET IS!
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Ez a mosogatógép képes dönteni Ön helyett – csak nyomja meg az auto 
gombot, és a gép beállítja a megfelelő programot.

Műszaki jellemzők

 – A+ energiaosztály (2010/30/EC)
 – Rozsdamentes acél ajtó, panel és lábazat
 – 12 teríték
 – Zajszint: csak 48 dB (IEC 60704-3)
 – Víz- és energiafogyasztás: 13 l, 1,05 kWh
 – 5 program, 4 hőmérséklet
 – Programok: 30 perc 65 °C, Eco 50 °C, intenzív 70 °C (89 perc), 
auto 45-70 °C, öblítéstartás

 – Gyorsprogram: 30 perc, 65 °C
 – Elektronikus vezérlés (Fuzzy Logic)
 – 3 karakteres kijelző, hátralévő idő kijelzéssel
 – Maradékhő-szárítás
 – Túlfolyás elleni védelem
 – Késleltetett indítás: 1–19 óra
 – Multitab
 – Állítható felső kosár, lehajtható csészetartókkal
 – LED-kijelző: szervizkód, maradék idő, öblítő, só, késleltetett indítás 
1-19 óra, Multitab

ZDF3023X

A+ AUTO
ALL IN 1

TISZTÍTÁS: MOSOGATÓGÉPEK



A

Az intenzív program 
a legpiszkosabb serpenyőket 
is tisztára mossa, így igazán 
egyszerű a mosogatás.

Műszaki jellemzők

 – A energiaosztály (2010/30/ EC)
 – 12 teríték
 – Zajszint: csak 51 dB (IEC 
60704-3)

 – Víz- és energiafogyasztás: 
14,3 l és 1,05 kWh

 – 5 program, 3 hőmérséklet
 – Programok: 30 perc 65 °C, Eco 
50 °C, intenzív 70 (89 perc), 
normál 65 °C, öblítéstartás

 – Gyorsprogram: 30 perc, 65 °C
 – Elektronikus vezérlés (Fuzzy 
Logic)

 – Maradékhő-szárítás
 – Túlfolyás elleni védelem
 – Fél töltet
 – Állítható felső kosár, lehajtható 
csészetartókkal

 – LED-kijelző: be/ki, vége, öblítő, 
só, fél töltet, ok/start

ZDF2010
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Ez a 45 cm-es, keskeny 
mosogatógép a legtöbb helyre 
befér. Így akkor sem kell kézzel 
mosogatnia, ha kevés a hely!

Programozása nagyon egyszerű. 
Csak fordítsa el a gombot 
a kiválasztott opcióhoz.

Műszaki jellemzők Műszaki jellemzők

 – A energiaosztály (2010/30/EC)
 –  Ezüst kivitel
 – 9 teríték
 – Zajszint: csak 53 dB (IEC 
60704-3)

 – Víz- és energiafogyasztás: 13 l és 
0,8 kWh

 – 5 program, 3 hőmérséklet 
 – Programok: 30 perc 65 °C, Eco 
50 °C, intenzív 70 °C (89 perc), 
normál 65 °C, öblítéstartás

 – A energiaosztály (2010/30/EC)
 – 9 teríték
 – Zajszint: csak 53 dB (IEC 
60704-3)

 – Víz- és energiafogyasztás: 13 l és 
0,8 kWh

 – 5 program, 3 hőmérséklet 
 – Programok: 30 perc 65 °C, 
Eco 50 °C, intenzív 70 °C 
(89 perc), normál 65 °C, 
öblítéstartás

 – Gyorsprogram: 30 perc, 65 °C
 – Elektronikus vezérlés (Fuzzy 
Logic)

 – Maradékhő-szárítás
 – Túlfolyás elleni védelem
 – Állítható felső kosár, lehajtható 
csészetartókkal

 – LED-kijelző: vége, ok/start, 
be/ki

 – Gyorsprogram: 30 perc, 65 °C
 – Elektronikus vezérlés (Fuzzy 
Logic)

 – Maradékhő-szárítás
 – Túlfolyás elleni védelem
 – Állítható felső kosár, lehajtható 
csészetartókkal

 – LED-kijelző: vége, ok/start, 
be/ki

ZDS105S ZDS105

A A45
CM

45
CM
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Ez a modell akár 8 kg ruhát is képes tisztára mosni egyszerre. Így egy 
adagban, kényelmesen kimoshatja a nagyobb holmikat is.

Műszaki jellemzők

 – Nagyra nyitható betöltőnyílás, mely megkönnyíti a ki- és bepakolást
 – Maximális centrifuga-fordulatszám: 1200 ford./perc
 – 20%-kal kevesebb energiafogyasztás az EN60456 szabvány szerint 
meghatározott A energiaosztály értékhez (0,19 kWh/kg) képest

 – Kapacitás: 8 kg
 – Kézimosás program, mellyel a „kézi mosás” címkével ellátott 
ruhaneműket is lehet mosni

 – Programok: ki/be, pamut 90 °C, pamut 60 °C, pamut 40 °C, pamut 
30 °C, hideg vizes pamut, műszál 60 °C, műszál 40 °C, műszál 30 °C, 
hideg vizes műszál, kímélő 40 °C, kímélő 30 °C, hideg vizes kímélő, 
kézi mosás 30 °C, hideg vizes kézimosás, gyapjú 40 °C, farmer 40 °C, 
áztatás 30 °C, öblítés, szivattyúzás, centrifuga

 – Töltethez igazodó dob-kiegyensúlyozás
 – 3 karakteres kijelző
 – Töltethez igazodó Fuzzy Logic vezérlés 
 – Késleltetett indítás
 – Gyermek-biztonságizár

 – Flexidose mosószer-adagoló: por és folyékony mosószerhez
 – Gyorsmosás opció, mellyel felére csökken a mosóprogram hossza
 – Set&Go – késleltetett indítás, hogy akkor mossa a gép a ruhákat, amikor 
Önnek megfelel

 – A++ energiaosztályú modell, mely 20%-kal kevesebb energiát fogyaszt, 
mint egy A osztályú modell

ZWN7120L

A++
1200

8
KG

Flexi
Dose

TISZTÍTÁS: MOSÓGÉPEK



TISZTÍTÁS: ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK

A++
1200

Flexi
Dose7

KG

HOLD HOLD

Ne állítsa takarékra az életét, csak 
mert ki kell mosni a szennyest. 
Ebben a mosógépben egyszerre 
7 kg ruhát is tisztíthat, így nem kell 
sokat foglalkoznia a mosással.

Műszaki jellemzők

 – Nagyra nyitható betöltőnyílás, 
mely megkönnyíti a ki- és 
bepakolást

 – Maximális centrifuga-
fordulatszám: 1200 ford./perc

 – 20%-kal kevesebb 
energiafogyasztás az EN60456 
szabvány szerint meghatározott 
A energiaosztály értékhez (0,19 
kWh/kg) képest

 – Kapacitás: 7 kg
 – Kézimosás program, mellyel 
a „kézi mosás” címkével ellátott 
ruhaneműk is moshatók 
a gépben

 – Programok: ki/be, pamut, pamut 
előmosással, gazdaságos 
pamut, műszál, vegyes öko 
20 °C, kímélő, gyapjú\kézimosás, 
öblítés, szivattyúzás, centrifuga, 
műszál vasaláskönnyítővel, 
takaró, kímélő szupergyors 
30 °C, farmer

 – Vasaláskönnyítő opció 
a gyűrődések csökkentésére

 – Mosógép késleltetett indítás 
funkcióval

 – 3 karakteres kijelző

ZWH7120P

Hogy lesz tökéletes 
a végeredmény? Választhat: por 
vagy folyékony mosószer. Öntse 
a mosószert a Flexidose adagoló 
megfelelő rekeszébe. Ennyire 
egyszerű.

Műszaki jellemzők

 – Nagyra nyitható betöltőnyílás, 
mely megkönnyíti a ki- és 
bepakolást

 – Maximális centrifuga-
fordulatszám: 1200 ford./perc

 – 20%-kal kevesebb 
energiafogyasztás az EN60456 
szabvány szerint meghatározott 
A energiaosztály értékhez (0,19 
kWh/kg) képest

 – Kapacitás: 7 kg
 – Kézimosás program, mellyel 
a „kézi mosás” címkével ellátott 
ruhaneműk is moshatók 
a gépben 

 – Programok: ki/be, pamut, pamut 
előmosással, gazdaságos 
pamut, műszál, vegyes öko 
20 °C, kímélő, gyapjú\kézimosás, 
öblítés, szivattyúzás, centrifuga, 
műszál vasaláskönnyítővel, 
takaró, kímélő szupergyors 
30 °C, farmer

 – Mosógép késleltetett indítás 
funkcióval

 – Vasaláskönnyítő opció 
a gyűrődések csökkentésére

ZWH6120P

A++
1200

Flexi
Dose7

KG

Az egyedülálló Aquafall™ 
rendszer gondoskodik 
a mosnivaló hatékony áztatásáról, 
és a mosószer megfelelő 
adagolásáról – a ruhák sokkal 
gyorsabban lesznek tiszták!

Műszaki jellemzők

 – Set&Go – késleltetett indítás, 
hogy akkor mossa a gép 
a ruhákat, amikor Önnek megfelel

 – Nagyra nyitható betöltőnyílás, 
mely megkönnyíti a ki- és 
bepakolást

 – Maximális centrifuga-
fordulatszám: 1200 ford./perc

 – 10%-kal kevesebb 
energiafogyasztás az EN60456 
szabvány szerint meghatározott 
A energiaosztály értékhez (0,19 
kWh/kg) képest

 – Kapacitás: 6 kg
 – Kézimosás program, mellyel 
a „kézi mosás” címkével ellátott 
ruhaneműk is moshatók a gépben 

 – Programok: ki/be, pamut, pamut 
előmosással, gazdaságos 
pamut, műszál, vegyes öko 
20 °C, kímélő, gyapjú\kézimosás,  
öblítés, szivattyúzás, centrifuga, 
műszál vasaláskönnyítővel, 
5 ing 30 °C, kímélő szupergyors 
30 °C, farmer

 – Gyorsmosás opció
 – Vasaláskönnyítő opció 
a gyűrődések csökkentésére

 – 3 karakteres kijelző

ZWG7120K

A+
1200

6
KG

HOLD

HOLD

Flexi
Dose

Flexi
Dose

Az egyedülálló Aquafall™ rendszer 
gondoskodik a mosnivaló hatékony 
áztatásáról, és a mosószer 
megfelelő adagolásáról – a ruhák 
sokkal gyorsabban lesznek tiszták!

Műszaki jellemzők

 – Gyorsmosás opció
 – Vasaláskönnyítő opció 
a gyűrődések csökkentésére

 – Set&Go – késleltetett indítás, 
hogy akkor moshasson, amikor 
Önnek megfelel

 – Nagyra nyitható betöltőnyílás, 
mely megkönnyíti a ki- és 
bepakolást

 – Maximális centrifuga-
fordulatszám: 1200 ford./perc

 – 10%-kal kevesebb 
energiafogyasztás az EN60456 
szabvány szerint meghatározott 
A energiaosztály értékhez 
(0,19 kWh/kg) képest

 – Kapacitás: 6 kg
 – Programok: ki/ be, pamut, pamut 
előmosással, gazdaságos 
pamut, műszál,  vegyes öko 
20 °C, kímélő, gyapjú, öblítés, 
szivattyúzás, centrifuga, műszál 
vasaláskönnyítővel,  5 ing 30 °C, 
kímélő szupergyors 30 °C, 
farmer

 – Töltethez igazodó dob-
kiegyensúlyozás

ZWG6120K

A+ 6
KG
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HOLD

Flexi
Dose

Az egyedülálló Aquafall™ 
rendszer gondoskodik 
a mosnivaló hatékony áztatásáról, 
és a mosószer megfelelő 
adagolásáról – a ruhák sokkal 
gyorsabban lesznek tiszták!

Műszaki jellemzők

 – Set&Go – késleltetett indítás, 
hogy akkor moshasson, amikor 
Önnek megfelel

 – Nagyra nyitható betöltőnyílás, 
mely megkönnyíti a ki- és 
bepakolást

 – Maximális centrifuga-
fordulatszám: 1000 ford./perc

 – 10%-kal kevesebb 
energiafogyasztás az EN60456 
szabvány szerint meghatározott 
A energiaosztály értékhez 
(0,19 kWh/kg) képest

 – Kapacitás: 6 kg
 – Programok: ki/be, pamut, pamut 
előmosással, gazdaságos 
pamut, műszál,  vegyes öko 
20 °C, kímélő, gyapjú, öblítés, 
szivattyúzás, centrifuga, műszál 
vasaláskönnyítővel, 5 ing 30 °C, 
kímélő szupergyors 30 °C, 
farmer

 – Töltethez igazodó dob-
kiegyensúlyozás

 – Gyorsmosás opció
 – Vasaláskönnyítő opció 
a gyűrődések csökkentésére

ZWG6100K

A+ 6
KG

Műszaki jellemzők

 – Nagyra nyitható betöltőnyílás, 
mely megkönnyíti a ki- és 
bepakolást

 – Maximális centrifuga-
fordulatszám: 1000 ford./perc

 – Kapacitás: 3,5 kg
 – Kézimosás program, mellyel 
a „kézi mosás” címkével ellátott 
ruhaneműket is lehet gépben 
mosni

 – Programok: ki/be, pamut 90 °C, 
pamut 75 °C, pamut 60 °C, 
gazdaságos pamut, színes 
pamut, műszál, sport, vegyes, 
ing, kímélő, gyapjú 40 °C, 
gyapjú 30 °C, hideg vizes 
gyapjú, kézimosás, gyorsmosás, 
mindennapi mosás, hideg vizes, 
öblítés, centrifuga

 – Töltethez igazodó dob-
kiegyensúlyozás

ZWO3101

Mindössze 33 cm mélységével 
ez a mosógép a legkisebb 
fürdőszobába is befér.

 – Mosógép késleltetett indítás 
funkcióval

 – Vasaláskönnyítő opció 
a gyűrődések csökkentésére

 – LCD-kijelző

A+

HOLD



A+

6 kg kapacitásának köszönhetően ez a felültöltős készülék gyorsabban 
végez a mosással, s Ön máris foglalkozhat élvezetesebb dolgokkal!

Műszaki jellemzők

 – Kapacitás: 6 kg
 – Maximális centrifuga-fordulatszám: 1200 ford./perc
 – 10%-kal kevesebb energiafogyasztás az EN60456 szabvány szerint 
meghatározott A energiaosztály értékhez (0,19 kWh/kg) képest

 – Programok: ki/be, pamut 90 °C, pamut 60 °C, pamut 40 °C, pamut 30 °C, 
műszál 60 °C, műszál 40 °C, műszál 30 °C, kímélő 40 °C, kímélő 30 °C, 
gyapjú 40 °C, gyapjú 30 °C, kézimosás 40 °C, hideg vizes kézimosás, 
farmer 60 °C, sport intenzív 40 °C, függöny 40 °C, áztatás 30 °C, öblítés,  
szivattyúzás, centrifuga

 – Automatikus dobpozicionálás: a program végén a dob a nyitópozícióban áll 
meg

 – Töltethez igazodó dob-kiegyensúlyozás
 – Töltethez igazodó Fuzzy Logic vezérlés 
 – Egyszerűen használható és tisztítható mosószer-adagoló

 – 3 karakteres kijelző
 – Vasaláskönnyítő program
 – Késleltetett indítás, a program indulásának meghatározásához
 – A+ energiaosztály az energiafogyasztás és a költségek csökkentéséért
 – Öblítéstartás, hogy a ruhák ne gyűrődjenek

ZWQ36121

TISZTÍTÁS: FELÜLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK

6
KG
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6 kg kapacitásának köszönhetően 
ez a felültöltős készülék 
gyorsabban végez a mosással, 
s Ön máris foglalkozhat 
élvezetesebb dolgokkal!

Műszaki jellemzőkMűszaki jellemzők

 – Kapacitás: 6 kg
 – Maximális centrifuga-
fordulatszám: 1200 ford./perc

 – 10%-kal kevesebb 
energiafogyasztás az EN60456 
szabvány szerint meghatározott 
A energiaosztály értékhez 
(0,19 kWh/kg) képest

 – Öblítéstartás, hogy a ruhák ne 
gyűrődjenek

 – Programok: ki/be, pamut 90 °C, 
gazdaságos pamut 60 °C, pamut 
60 °C, gazdaságos pamut 
40 °C, pamut 40 °C, pamut 
30 °C, műszál 60 °C, műszál 
40 °C, műszál 30 °C, műszál 
40 °C vasaláskönnyítővel, kímélő 
40 °C, kímélő 30 °C, kézimosás 
40 °C, kézi mosás 30 °C, 
kézimosás 40 °C, sport intenzív 
40 °C, függöny 40 °C, öblítés, 
szivattyúzás, centrifuga

 – Automatikus dobpozicionálás: 
a program végén a dob 
a nyitópozícióban áll meg

 – Töltethez igazodó dob-
kiegyensúlyozás

 – Egyszerűen használható és 
tisztítható mosószer-adagoló

 – Kapacitás: 6 kg
 – Maximális centrifuga-
fordulatszám: 1000 ford./perc

 – 10%-kal kevesebb 
energiafogyasztás az EN60456 
szabvány szerint meghatározott 
A energiaosztály értékhez 
(0,19 kWh/kg) képest

 – Öblítéstartás, hogy a ruhák ne 
gyűrődjenek

 – Programok: ki/be, pamut 90 °C, 
pamut 60 °C, pamut 40 °C, 
pamut 30 °C, műszál 60 °C, 
műszál 40 °C, műszál 30 °C, 
kímélő 40 °C, kímélő 30 °C, 
gyapjú 40 °C, gyapjú 30 °C, 
kézimosás 40 °C, hideg vizes 
kézimosás, farmer 60 °C, 
sport intenzív 40 °C, függöny 
40 °C, áztatás 30 °C, öblítés,  
szivattyúzás,  centrifuga

 – Automatikus dobpozicionálás: 
a program végén a dob 
a nyitópozícióban áll meg

 – Töltethez igazodó dob-
kiegyensúlyozás

 – Egyszerűen használható és 
tisztítható mosószer-adagoló

 – 3 karakteres kijelző
 – Vasaláskönnyítő program
 – Késleltetett indítás, a program 
indulásának meghatározásához

ZWQ35121ZWQ36101 

6 kg kapacitásának köszönhetően 
ez a felültöltős készülék 
gyorsabban végez a mosással, 
s Ön máris foglalkozhat 
élvezetesebb dolgokkal!

 – Vasaláskönnyítő program
 – Késleltetett indítás, a program 
indulásának meghatározásához

 – A+ energiaosztály 
az energiafogyasztás és 
költségek csökkentéséért

A+ A+

6 kg kapacitásának köszönhetően 
ez a felültöltős készülék 
gyorsabban végez a mosással, 
s Ön máris foglalkozhat 
élvezetesebb dolgokkal!

Műszaki jellemzők

 – Vasaláskönnyítő program
 – Késleltetett indítás, a program 
indulásának meghatározásához

 – A+ energiaosztály 
az energiafogyasztás és 
a költségek csökkentéséért

 – Kapacitás: 6 kg
 – Maximális centrifuga-
fordulatszám: 1000 ford./perc

 – 10%-kal kevesebb 
energiafogyasztás az EN60456 
szabvány szerint meghatározott 
A energiaosztály értékhez 
(0,19 kWh/kg) képest

 – Öblítéstartás, hogy a ruhák ne 
gyűrődjenek

 – Programok: ki/be, pamut 90 °C, 
gazdaságos pamut 60 °C, pamut 
60 °C, gazdaságos pamut 
40 °C, pamut 40 °C, pamut 
30 °C, műszál 60 °C, műszál 
40 °C, műszál 30 °C, műszál 
40 °C vasaláskönnyítővel, kímélő 
40 °C, kímélő 30 °C, kézimosás 
40 °C, kézi mosás 30 °C, 
kézimosás 40 °C,  sport intenzív 
40 °C, függöny 40 °C, öblítés, 
szivattyúzás, centrifuga

 – Automatikus dobpozicionálás: 
a program végén a dob 
a nyitópozícióban áll meg

 – Töltethez igazodó dob-
kiegyensúlyozás

 – Egyszerűen használható és 
tisztítható mosószer-adagoló

ZWQ35105 

A+

Műszaki jellemzők

 – Kapacitás: 6 kg
 – Maximális centrifuga-
fordulatszám: 1000 ford./perc

 – 10%-kal kevesebb 
energiafogyasztás az EN60456 
szabvány szerint meghatározott 
A energiaosztály értékhez 
(0,19 kWh/kg) képest

 – Öblítéstartás, hogy a ruhák ne 
gyűrődjenek

 – Programok: ki/be, pamut 90 °C, 
gazdaságos pamut 60 °C, pamut 
60 °C, gazdaságos pamut 
40 °C, pamut 40 °C, pamut 
30 °C, műszál 60 °C, műszál 
40 °C, műszál 30 °C, műszál 
40 °C vasaláskönnyítővel, kímélő 
40 °C, kímélő 30 °C, kézimosás 
40 °C, kézi mosás 30 °C, 
kézimosás 40 °C, sport intenzív 
40 °C, függöny 40 °C, öblítés, 
szivattyúzás,  centrifuga

 – Töltethez igazodó dob-
kiegyensúlyozás

 – Egyszerűen használható és 
tisztítható mosószer-adagoló

ZWQ35104 

6 kg kapacitásának köszönhetően 
ez a felültöltős készülék 
gyorsabban végez a mosással, 
s Ön máris foglalkozhat 
élvezetesebb dolgokkal!

 – Vasaláskönnyítő program
 – Késleltetett indítás, a program 
indulásának meghatározásához

 – A+ energiaosztály 
az energiafogyasztás és 
a költségek csökkentéséért

A+

6
KG

6
KG

6
KG

6
KG



TISZTÍTÁS: SZÁRÍTÓGÉP

SENSOR 7
KG XLB

Ez a szárítógép igazán sok ruhát képes megszárítani egyszerre. 
Ez kevesebb üzemidőt, és több szabadidőt jelent.

Műszaki jellemzők

 – Nagy, négyszögletű betöltőnyílás
 – Kondenzációs szárítás: a pára lecsapódik egy víztartályban, így nincs 
szükség légkivezetésre

 – Szenzor: a szárítógép érzékeli, hogy a ruhák mikor érik el a programmal 
megadott szárazságot

 – Idővezérelt szárítóprogramok
 – Pamutprogramok: szekrényszáraz, extra száraz, vasalásszáraz, enyhén 
száraz, nagyon száraz

 – Műszál programok: szekrényszáraz, extra száraz, vasalásszáraz
 – Speciális szárítóprogram: baba, kondicionálás, vasaláskönnyítés, farmer, 
mix, idő

 – Váltakozó irányú dobmozgás, mely fellazítja a ruhákat és csökkenti 
a gyűrődéseket

 – Kijelző: közepes LCD-kijelző
 – Késleltetett indítás
 – Szárításállapot-kijelzés: gyűrődésmentesítés, hűtés, szárítás, vége
 – Kijelzés: kondenzátor, piheszűrő, tartály
 – Hangjelzés a program végén (kikapcsolható)

ZTE285

 – AutoSense Plus: automatikusan leáll a program végén



Egy szárítógép, melyre rábízhatja 
magát! Egy speciális szenzor 
érzékeli, mikor száradnak meg 
a ruhák. Amikor pedig minden 
darab megszáradt, kikapcsolja 
a gépet.

Műszaki jellemzőkMűszaki jellemzőkMűszaki jellemzők

 – Késleltetett indítás

 – Nagy, négyszögletű betöltőnyílás
 – Légkivezetéses szárítógép: 
a meleg levegő a kivezetőn 
keresztül távozik

 – Idővezérelt szárítás, időzítés: 
0-150 perc

 – Váltakozó irányú dobmozgás, 
mely fellazítja a ruhákat és 
csökkenti a gyűrődéseket

 – Szárításállapot-kijelzés: 
gyűrődésmentesítés/vége, 
szárítás

 – Kijelzés: szűrő

 – Nagy, négyszögletű betöltőnyílás
 – Kondenzációs szárítás: a pára 
lecsapódik egy víztartályban, így 
nincs szükség légkivezetésre 

 – Idővezérelt szárítás, időzítés: 
0-150 perc

 – Váltakozó irányú dobmozgás, 
mely fellazítja a ruhákat és 
csökkenti a gyűrődéseket

 – Szárításállapot-kijelzés: 
gyűrődésmentesítés/vége, 
szárítás

 – Kijelzés: kondenzátor, piheszűrő, 
tartály

 – Nagy, négyszögletű betöltőnyílás
 – Kondenzációs szárítás: a pára 
lecsapódik egy víztartályban, így 
nincs szükség légkivezetésre 

 – Szenzor: a szárítógép érzékeli, 
hogy a ruhák mikor érik el 
a programmal megadott 
szárazságot

 – Idővezérelt szárítóprogramok
 – Pamutprogramok: 
szekrényszáraz, extra száraz, 
vasalásszáraz, enyhén száraz, 
nagyon száraz

 – Műszál programok: 
szekrényszáraz, extra száraz, 
vasalásszáraz

 – Speciális szárítóprogramok: 
baba, felfrissítés, farmer, mix

ZTA240ZTK123ZTE170
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Az alacsony hőmérsékleten 
dolgozó programnak 
köszönhetően még többféle ruhát 
száríthat a gépben.

Ez a szárítógép igazán sok ruhát 
képes megszárítani egyszerre. 
Ez kevesebb üzemidőt, és több 
szabadidőt jelent.

 – Idővezérelt szárítóprogramok – Idővezérelt szárítóprogramok

XL XL

XLC C C7
KG

SENSOR



KERÁMIALAPOS TŰZHELYEK KOMBINÁLT TŰZHELYEKVASMAGOS 
TŰZHELY

Modell ZCV562MX ZCV562MW ZCE560NW ZCG562MX ZCG562MW ZCG560NW

Termékszám (PNC) 943 004 340 943 004 339 943 004 009 943 004 345 943 004 342 943 004 078

Beszállító védjegye Zanussi Zanussi Zanussi Zanussi Zanussi Zanussi

Kategória Kerámialapos 
tűzhely

Kerámialapos 
tűzhely Vasmagos tűzhely Kombinált tűzhely Kombinált tűzhely Kombinált tűzhely

Energiahatékonysági osztály A A A A A A

Sütőfunkció Multifunkciós Multifunkciós Statikus Multifunkciós Multifunkciós Statikus

Energiafogyasztás (kWh) 
– hagyományos üzemmód 0,89 0,89 0,79 0,89 0,89 0,79

Energiafogyasztás (kWh) 
– multifunkciós üzemmód 0,79 0,79 – 0,79 0,79 –

Sütő hasznos térfogata (l) 60 60 58 60 60 58

Sütő mérete Közepes Közepes Közepes Közepes Közepes Közepes

Sütési idő (perc) 
– hagyományos üzemmód 50 50 45 50 50 45

Sütési idő (perc) 
– multifunkciós üzemmód 40 40 – 40 40 –

Zajszint [dB(A)] 47 47 – 47 47 –

A legnagyobb tepsi mérete 
(cm²) 1120 1120 1120 1120 1120 1120

Méretek 
(mag.xszél.xmély., mm) 858x500x600 858x500x600 855x500x600 877x500x600 880x500x600 880x500x600

Nettó súly (kg) 41 41 41 42 42 41

FŐZÉS: TŰZHELYEK



GÁZTŰZHELYEK

ZCG553NX ZCG553NW ZCG564GX ZCG564GW ZCG560GW ZCG55MGX ZCG55DGW ZCG55CGW

943 004 184 943 004 181 943 003 015 943 003 014 943 003 012 943 003 122 943 003 098 943 003 093

Zanussi Zanussi Zanussi Zanussi Zanussi Zanussi Zanussi Zanussi

Kombinált tűzhely Kombinált tűzhely Gáztűzhely Gáztűzhely Gáztűzhely Gáztűzhely Gáztűzhely Gáztűzhely

A A – – – – – –

Statikus Statikus Statikus Statikus Statikus Statikus Statikus Statikus

0,79 0,79 – – – – – –

– – – – – – – –

58 58 53 53 61 53 61 61

Közepes Közepes Közepes Közepes Közepes Közepes Közepes Közepes

43 43 – – – – 1120 1120

– – – – – – – –

– – – – – 47 – –

1120 1120 1120 1120 1120 1120 – –

875x500x500 875x500x500 877x500x600 880x500x600 880x500x600 875x500x500 875x500x500 875x500x500

42 41 42 42 42 43 42 41
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MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

Modell ZM21M4 ZM21M1S ZM21M1

Termékszám (PNC) 947 602 743 947 602 742 947 602 741

Beszállító védjegye Zanussi Zanussi Zanussi

Sütési mód
Grill

Mikrohullám
Mikrohullám és 

Grill

Mikrohullám Mikrohullám

Grillteljesítmény (W) 800 – –

Mikrohullám-teljesítmény (W) 700 700 700

Teljesítményfokozatok, 
mikrohullám 5 5 5

Hangjelzés Vége jelzés Vége jelzés Vége jelzés

Vezérlés Forgókapcsoló Forgókapcsoló Forgókapcsoló

Űrtartalom (l) 20 20 20

Ajtónyitás Fogantyú Fogantyú Fogantyú

Belsőtér-világítás (W) 25 25 25

Forgótányér Üveg, kivehető Üveg, kivehető Üveg, kivehető

Tányérátmérő (mm) 245 245 245

Méretek 
(mag.xszél.xmély., mm) 482x380x283 482x380x283 482x380x283

Nettó súly (kg) 11 10,5 10,5

FŐZÉS: MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK



KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRÉNYEK
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Modell ZRB934FXD2 ZRB934FWD2 ZRB934FX2 ZRB934FW2 ZRB932FW2

Termékszám (PNC) 925 034 558 925 034 557 925 034 510 925 034 507 925 033 464

Beszállító védjegye Zanussi Zanussi Zanussi Zanussi Zanussi

Típusazonosító ZRB934FXD2 ZRB934FWD2 ZRB934FX2 ZRB934FW2 ZRB932FW2

Kategória Hűtőszekrény-
fagyasztó

Hűtőszekrény-
fagyasztó

Hűtőszekrény-
fagyasztó

Hűtőszekrény-
fagyasztó

Hűtőszekrény-
fagyasztó

Energiahatékonysági osztály A+ A+ A+ A+ A+

Éves energiafogyasztás
kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos 
teszteredmények alapján. A tényleges 
energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől 
és használatának módjától.

313 313 315 315 306

Hűtőtér nettó űrtartalma (l) 245 245 245 245 223

Fagyasztótér nettó 
űrtartalma (l) 76 76 78 78 78

Fagyasztótér 
csillagbesorolása **** **** **** **** ****

Fagyasztótér-technológia Jegesedés-
mentes

Jegesedés-
mentes

Jegesedés-
mentes

Jegesedés-
mentes

Jegesedés-
mentes

Hőmérséklet-emelkedési idő 
(óra) 18 18 18 18 16

Fagyasztókapacitás 
(kg/24 óra) 4 4 4 4 4

Klímaosztály

SN-N-ST-T (Ezt 
a készüléket 

10 °C és 43 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 
a készüléket 

10 °C és 43 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 
a készüléket 

10 °C és 43 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 
a készüléket 

10 °C és 43 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 
a készüléket 

10 °C és 43 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

Zajszint [dB(A)] 43 43 43 43 43

Méretek 
(mag.xszél.xmély., mm) 1865x595x658 1865x595x658 1850x595x658 1850x595x658 1750x595x658

Nettó súly (kg) 67 67 67 66 65

HŰTÉS: HŰTŐSZEKRÉNYEK



KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRÉNYEK

Modell ZRB936PXH2 ZRB936PWH2 ZRB934PWH2 ZRB940PX2 ZRB940PW2 ZRB936PX2

Termékszám (PNC) 925 032 914 925 032 913 925 031 831 925 032 547 925 032 546 925 032 915

Beszállító védjegye Zanussi Zanussi Zanussi Zanussi Zanussi Zanussi

Típusazonosító ZRB936PXH2 ZRB936PWH2 ZRB934PWH2 ZRB940PX2 ZRB940PW2 ZRB936PX2

Kategória Hűtőszekrény-
fagyasztó

Hűtőszekrény-
fagyasztó

Hűtőszekrény-
fagyasztó

Hűtőszekrény-
fagyasztó

Hűtőszekrény-
fagyasztó

Hűtőszekrény-
fagyasztó

Energiahatékonysági osztály A++ A++ A++ A+ A+ A+

Éves energiafogyasztás
kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos 
teszteredmények alapján. A tényleges 
energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől 
és használatának módjától.

235 235 229 329 329 314

Hűtőtér nettó űrtartalma (l) 245 245 223 285 285 245

Fagyasztótér nettó 
űrtartalma (l) 92 92 92 90 90 92

Fagyasztótér 
csillagbesorolása **** **** **** **** **** ****

Fagyasztótér-technológia Statikus Statikus Statikus Statikus Statikus Statikus

Hőmérséklet-emelkedési idő 
(óra) 20 20 20 20 20 20

Fagyasztókapacitás 
(kg/24 óra) 4 4 4 4 4 4

Klímaosztály

N-ST-T (Ezt 
a készüléket 

16 °C és 43 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

N-ST-T (Ezt 
a készüléket 

16 °C és 43 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 
a készüléket 

10 °C és 43 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 
a készüléket 

10 °C és 43 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 
a készüléket 

10 °C és 43 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 
a készüléket 

10 °C és 43 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

Zajszint [dB(A)] 39 39 39 40 40 40

Méretek 
(mag.xszél.xmély., mm) 1850x595x658 1850x595x658 1750x595x658 2010x595x658 2010x595x658 1850x595x658

Nettó súly (kg) 65 66 63 67 68 65

HŰTÉS: HŰTŐSZEKRÉNYEK



ZRB936PW2 ZRB934PX2 ZRB934PW2 ZRB929PW2 ZRT628W ZRT724W ZRT618W

925 032 912 925 031 822 925 031 821 925 031 121 920 403 428 920 403 751 920 403 600

Zanussi Zanussi Zanussi Zanussi Zanussi Zanussi Zanussi

ZRB936PW2 ZRB934PX2 ZRB934PW2 ZRB929PW2 ZRT628W ZRT724W ZRT618W

Hűtőszekrény-
fagyasztó

Hűtőszekrény-
fagyasztó

Hűtőszekrény-
fagyasztó

Hűtőszekrény-
fagyasztó

Hűtőszekrény-
fagyasztó

Hűtőszekrény-
fagyasztó

Hűtőszekrény-
fagyasztó

A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

314 305 305 272 254 237 215

245 223 223 208 215 184 132

92 92 92 61 50 44 41

**** **** **** **** **** **** ****

Statikus Statikus Statikus Statikus Statikus Statikus Statikus

20 20 20 20 20 19 17

4 4 4 4 4 3 3

SN-N-ST-T (Ezt 
a készüléket 

10 °C és 43 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 
a készüléket 

10 °C és 43 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 
a készüléket 

10 °C és 43 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 
a készüléket 

10 °C és 43 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST (Ezt 
a készüléket 

10 °C és 38 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST (Ezt 
a készüléket 

10 °C és 38 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST (Ezt 
a készüléket 

10 °C és 38 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

40 40 40 40 40 40 40

1850x595x658 1750x595x658 1750x595x658 1540x595x658 1600x550x604 1415x550x604 1209x496x606

66 63 62 59 46,95 44,75 36,6
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Modell ZRA440CW ZRA433W ZRA226CWO ZRA726CW ZRA724SW ZRA720CW ZRA719SW

Termékszám (PNC) 925 052 006 925 041 707 923 011 490 933 009 709 933 013 328 933 009 088 933 013 068

Beszállító védjegye Zanussi Zanussi Zanussi Zanussi Zanussi Zanussi Zanussi

Típusazonosító ZRA440CW ZRA433W ZRA226CWO ZRA726CW ZRA724SW ZRA720CW ZRA719SW

Kategória

Hűtőszekrény 
egy vagy több 
friss élelmiszer 
tárolására szánt 

térrel

Hűtőszekrény 
egy vagy több 
friss élelmiszer 
tárolására szánt 

térrel

Hűtőszekrény 
egy vagy több 
friss élelmiszer 

tárolására 
szánt térrel

Hűtőszekrény 
egy vagy több 
friss élelmiszer 

tárolására 
szánt térrel

Hűtőszekrény 
egy vagy több 
friss élelmiszer 
tárolására szánt 

térrel

Hűtőszekrény 
egy vagy több 
friss élelmiszer 
tárolására szánt 

térrel

Hűtőszekrény 
egy vagy több 
friss élelmiszer 
tárolására szánt 

térrel

Energiahatékonysági 
osztály A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Éves energiafogyasztás
kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos 
teszteredmények alapján. A tényleges 
energiafogyasztás függ a készülék 
elhelyezésétől és használatának módjától.

156 147 129 137 228 131 209

Hűtőtér nettó 
űrtartalma (l) 395 320 250 240 214 196 166

Fagyasztórekesz nettó 
űrtartalma (l) – – – – – – –

Fagyasztótér 
csillagbesorolása Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs

Fagyasztótér-technológia – – – – – – –

Hőmérséklet-emelkedési 
idő (óra) – – – – 11 – 11

Fagyasztókapacitás 
(kg/24 óra) – – – – 2 – 2

Klímaosztály

SN-N-ST-T (Ezt 
a készüléket 

10 °C és 43 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 
a készüléket 

10 °C és 43 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

N-ST (Ezt 
a készüléket 

16 °C és 38 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 
a készüléket 

10 °C és 43 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST (Ezt 
a készüléket 

10 °C és 38 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST (Ezt 
a készüléket 

10 °C és 38 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST (Ezt 
a készüléket 

10 °C és 38 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

Zajszint [dB(A)] 39 39 44 38 40 40 40

Méretek 
(mag.xszél.xmély., mm) 1850x595x658 1540x595x658 1440x554x570 1250x550x612 1250x550x612 1050x550x612 1050x550x612

Nettó súly (kg) 54 53,3 45 42,18 41,5 36,9 35,2

HŰTÉS: HŰTŐSZEKRÉNYEK

HŰTŐSZEKRÉNYEK
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HŰTŐSZEKRÉNYEK

Modell ZRG716CW ZRG814SW ZRG714SW ZRG310W1 ZRG31SW1 ZRX407W

Termékszám (PNC) 933 012 421 933 012 199 933 012 181 925 041 049 925 041 054 923 000 485

Beszállító védjegye Zanussi Zanussi Zanussi Zanussi Zanussi Zanussi

Típusazonosító ZRG716CW ZRG814SW ZRG714SW ZRG310W1 ZRG31SW1 ZRX407W

Kategória

Hűtőszekrény 
egy vagy több 
friss élelmiszer 
tárolására szánt 

térrel

Hűtőszekrény 
egy vagy több 
friss élelmiszer 
tárolására szánt 

térrel

Hűtőszekrény 
egy vagy több 
friss élelmiszer 
tárolására szánt 

térrel

Hűtőszekrény 
egy vagy több 
friss élelmiszer 
tárolására szánt 

térrel

Hűtőszekrény 
egy vagy több 
friss élelmiszer 
tárolására szánt 

térrel

Hűtőszekrény 
nulla csillagos 

térrel

Energiahatékonysági osztály A+ A++ A+ A+ A+ A+

Éves energiafogyasztás
kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos 
teszteredmények alapján. A tényleges 
energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől 
és használatának módjától.

124 147 191 113 165 115

Hűtőtér nettó űrtartalma (l) 153 118 118 102 87 62

Fagyasztórekesz nettó 
űrtartalma (l) – 18 18 – 9 5

Fagyasztótér 
csillagbesorolása nincs **** **** nincs **** Jégkocka készítő

Fagyasztótér-technológia Statikus Statikus Statikus Statikus Statikus Statikus

Hőmérséklet-emelkedési idő 
(óra) – 11 11 – 8 –

Fagyasztókapacitás 
(kg/24 óra) – 2 2 – 2 –

Klímaosztály

SN-N-ST (Ezt 
a készüléket 

10 °C és 38 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST (Ezt 
a készüléket 

10 °C és 38 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST (Ezt 
a készüléket 

10 °C és 38 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

N-ST (Ezt 
a készüléket 

16 °C és 38 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

N-ST (Ezt 
a készüléket 

16 °C és 38 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST (Ezt 
a készüléket 

10 °C és 38 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

Zajszint [dB(A)] 40 38 38 37 42 40

Méretek 
(mag.xszél.xmély., mm) 850x550x612 850x550x612 850x550x612 847x494x494 847x494x494 520x525x587

Nettó súly (kg) 31,2 34,6 38 27,42 27,42 18,35



HŰTÉS: FAGYASZTÓK

FAGYASZTÓSZEKRÉNYEK

Modell ZFU428MW ZFU616FWO1 ZFU422W ZFU719EW ZFU219WO ZFT710W

Termékszám (PNC) 925 052 502 922 717 012 925 041 104 933 013 430 925 041 076 933 012 649

Beszállító védjegye Zanussi Zanussi Zanussi Zanussi Zanussi Zanussi

Típusazonosító ZFU428MW ZFU616FWO1 ZFU422W ZFU719EW ZFU219WO ZFT710W

Kategória Fagyasztó-
szekrény

Fagyasztó-
szekrény

Fagyasztó-
szekrény

Fagyasztó-
szekrény

Fagyasztó-
szekrény

Fagyasztó-
szekrény

Energiahatékonysági osztály A+ A+ A+ A+ A+ A+

Éves energiafogyasztás
kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos 
teszteredmények alapján. A tényleges 
energiafogyasztás függ a készülék 
elhelyezésétől és használatának módjától.

290 237 258 240 216 194

Fagyasztótér nettó 
űrtartalma (l) 248 150 197 168 157 91

Fagyasztótér 
csillagbesorolása **** **** **** **** **** ****

Fagyasztótér-technológia Statikus Jegesedés-
mentes Statikus Statikus Statikus Statikus

Hőmérséklet-emelkedési 
idő (óra) 18 10 20 18 11 22

Fagyasztókapacitás 
(kg/24 óra) 24 12 20 20 7 12

Klímaosztály

SN-N-ST-T (Ezt 
a készüléket 

10 °C és 43 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

N-ST (Ezt 
a készüléket 

16 °C és 38 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 
a készüléket 

10 °C és 43 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 
a készüléket 

10 °C és 43 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

N-ST (Ezt 
a készüléket 

16 °C és 38 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 
a készüléket 

10 °C és 43 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

Zajszint [dB(A)] 40 45 40 40 43 40

Méretek 
(mag.xszél.xmély., mm) 1850x595x658 1440x554x570 1540x595x658 1250x545x639 1440x554x570 850x550x612

Nettó súly (kg) 55 53 53,3 44.75 52 39



ZFT307MW1 ZFX405W

925 041 057 923 002 668

Zanussi Zanussi

ZFT307MW1 ZFX405W

Fagyasztó-
szekrény

Fagyasztó-
szekrény

A+ A+

166 168

63 50

**** ****

Statikus Statikus

14 17

6 7

N-ST (Ezt 
a készüléket 16 °C 
és 38 °C környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 
a készüléket 

10 °C és 43 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

43 40

847x494x494 520x525x587

29 20,4
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FAGYASZTÓLÁDÁK

Modell ZFC731WAP ZFC649WAP ZFC639WAP ZFC631WAP ZFC627WAP ZFC623WAP

Termékszám (PNC) 920 594 147 920 489 246 920 478 918 920 711 282 920 524 521 920 672 576

Beszállító védjegye Zanussi Zanussi Zanussi Zanussi Zanussi Zanussi

Típusazonosító ZFC731WAP ZFC649WAP ZFC639WAP ZFC631WAP ZFC627WAP ZFC623WAP

Kategória Fagyasztóláda Fagyasztóláda Fagyasztóláda Fagyasztóláda Fagyasztóláda Fagyasztóláda

Energiahatékonysági osztály A++ A+ A+ A+ A+ A+

Éves energiafogyasztás
kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos 
teszteredmények alapján. A tényleges 
energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől 
és használatának módjától.

211 390 339 286 264 238

Fagyasztótér nettó 
űrtartalma (l) 292 495 400 300 260 210

Fagyasztótér 
csillagbesorolása **** **** **** **** **** ****

Fagyasztótér-technológia Statikus Statikus Statikus Statikus Statikus Statikus

Hőmérséklet-emelkedési idő 
(óra) 52 31 31 32 32 28

Fagyasztókapacitás 
(kg/24 óra) 28 20 19 17 16 14

Klímaosztály

SN-N-ST-T (Ezt 
a készüléket 

10 °C és 43 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 
a készüléket 

10 °C és 43 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 
a készüléket 

10 °C és 43 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 
a készüléket 

10 °C és 43 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 
a készüléket 

10 °C és 43 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 
a készüléket 

10 °C és 43 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

Zajszint [dB(A)] 43 47 45 49 45 42

Méretek 
(mag.xszél.xmély., mm) 868 x 1325x665 876x1600x665 876x1336x665 876x1061x665 868x935x665 868 x 806x665

Nettó súly (kg) 55,92 61,84 53,84 47,38 43,97 41,71

HŰTÉS: FAGYASZTÓK



ZFC620WAP ZFC103

920 436 216 920 407 100

Zanussi Zanussi

ZFC620WAP ZFC103

Fagyasztóláda Fagyasztóláda

A+ A+

200 180

140 102

**** ****

Statikus Statikus

25 26

13 12

SN-N-ST-T (Ezt 
a készüléket 

10 °C és 43 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 
a készüléket 

10 °C és 43 °C 
környezeti 

hőmérsékleten 
való használatra 

tervezték.)

42 42

868x606x665 850x550x593

36,35 25,29

63/68



TISZTÍTÁS: MOSOGATÓGÉPEK

MOSOGATÓGÉPEK

Modell ZDF3023X ZDF2010 ZDS105S ZDS105

Termékszám (PNC) 911 513 077 911 519 086 911 019 002 911 019 001

Beszállító védjegye Zanussi Zanussi Zanussi Zanussi

Típusazonosító ZDF3023X ZDF2010 ZDS105S ZDS105

Kapacitás
(szabványos terítékben kifejezve normál 
tisztítási ciklus esetében)

12 12 9 9

Energiahatékonysági osztály A+ A A A

Éves energiafogyasztás
kWh/év energiafogyasztás, amely 280 hideg 
víztöltésű, normál tisztítási cikluson és 
az alacsony villamosenergia-fogyasztású 
üzemmódokon alpul. A tényleges 
energiafogyasztás a készülék üzemeltetési 
módjától függ.

282 311 243 243

Szabványos ciklus 
energiafogyasztása (kWh) 0,99 1,08 1,12 0,88

Energiafogyasztás kikapcsolt 
üzemmódban (W) 0,1 0,1 0,1 0,1

Energiafogyasztás bekapcsolva 
hagyott üzemmódban (W) 0,99 1,9 1,9 1,9

Éves vízfogyasztás
Liter/év vízfogyasztás, amely 280 normál tisztítási 
cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás 
a készülék üzemeltetési módjától függ.

3640 4005 3640 3640

Szárítóhatékonysági osztály 
Szárítóhatékonysági osztály a G-től (legkevésbé 
hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán.

A A A A

Referenciaprogram 
Az alapprogramként megjelölt normál tisztítási 
ciklus, amelyre a címkén és az adatlapon található 
tájékoztatás vonatkozik. E program átlagosan 
szennyezett konyhai edények tisztítására alkalmas, 
valamint az energia- és vízfogyasztás együttes 
fi gyelembevétele esetén ez a leghatékonyabb 
program.

Eco 50 °C Eco 50 °C Eco 50 °C Eco 50 °C

Programidő normál tisztítási 
ciklus esetén (perc) 155 135 145 145

Bekapcsolva hagyott 
üzemmód időtartama (perc) N/A N/A N/A N/A

Zajszint [dB(A)] 48 51 53 53

Méretek 
(mag.xszél.xmély., mm) 850x600x610 850x600x610 850x446x605 850x446x605

Nettó súly (kg) 40,84 42,08 38,5 38,5
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ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK

Modell ZWN7120L ZWH7120P ZWH6120P ZWG7120K ZWG6120K ZWG6100K

Termékszám (PNC) 914 904 858 914 906 606 914 906 430 914 908 202 914 908 001 914 908 000

Beszállító védjegye Zanussi Zanussi Zanussi Zanussi Zanussi Zanussi

Típusazonosító ZWN7120L ZWH7120P ZWH6120P ZWG7120K ZWG6120K ZWG6100K

Kapacitás (kg) 8 7 7 6 6 6

Energiahatékonysági osztály A++ A++ A++ A+ A+ A+

Éves energiafogyasztás
kWh/év energiafogyasztás, amely 60 °C-os 
és 40 °C-os pamutprogram esetében teljes 
és részleges töltet mellett 220 normál mosási 
cikluson és az alacsony villamosenergia-
fogyasztású üzemmódokon alpul. A tényleges 
energiafogyasztás a készülék üzemeltetési 
módjától függ.

205 193 193 184 184 184

Energiafogyasztás (kWh)
Normál 60 °C-os pamutprogram 1,17 1,07 1,07 0,98 0,98 0,98

Energiafogyasztás (kWh)
Normál 60 °C-os pamutprogram – fél töltet 0,77 0,79 0,79 0,76 0,76 0,76

Energiafogyasztás (kWh)
Normál 40 °C-os pamutprogram – fél töltet 0,69 0,57 0,57 0,59 0,59 0,59

Energiafogyasztás kikapcsolt 
üzemmódban (W) 0,10 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65

Energiafogyasztás bekapcsolva 
hagyott üzemmódban (W) 1,60 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65

Éves vízfogyasztás
Liter/év vízfogyasztás, amely 60 °C-os és 40 °C-os 
pamutprogram esetében teljes és részleges 
töltet mellett 220 normál mosási cikluson alapul. 
A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési 
módjától függ.

11425 9994 9994 9300 9300 9300

Centrifugálási hatékonysági 
osztály
Centrifugálási hatékonysági osztály a G-től 
(legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) 
terjedő skálán.

B B B B B C

Centrifugálási sebesség 
(ford./perc) 1200 1200 1200 1200 1200 1000

Referenciaprogram 
A normál 60 °C-os pamutprogram és a normál 
40 °C-os pamutprogram az a normál mosási 
program, amelyre a címkén és az adatlapon található 
tájékoztatás vonatkozik, e programok alkalmasak 
az átlagosan szennyezett pamut ruhanemű 
mosására, illetve az energia- és vízfogyasztás 
szempontjából ezek a leghatékonyabb programok.

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
Pamut 40 °C fél 

töltet

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
Pamut 40 °C fél 

töltet

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
Pamut 40 °C fél 

töltet

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
Pamut 40 °C fél 

töltet

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
Pamut 40 °C fél 

töltet

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
Pamut 40 °C fél 

töltet

Programidő (perc)
Normál 60 °C-os pamutprogram 205 236 236 185 185 185

Programidő (perc)
Normál 60 °C-os pamutprogram – fél töltet 159 192 192 173 173 173

Programidő (perc)
Normál 40 °C-os pamutprogram – fél töltet 159 192 192 169 169 169

Bekapcsolva hagyott 
üzemmód időtartama (perc) 5 5 5 5 5 5

Zajszint – mosás [dB(A)] 56 60 60 58 58 58

Zajszint – centrifugálás [dB(A)] 77 78 78 79 79 77

Méretek 
(mag.xszél.xmély., mm) 850x600x600 850x600x500 850x600x500 850x600x452 850x600x452 850x600x452

TISZTÍTÁS: MOSÓGÉPEK



TISZTÍTÁS: MOSÓGÉPEK

Modell ZWO3101 ZWQ36121 ZWQ36101 ZWQ35121 ZWQ35105 ZWQ35104

Termékszám (PNC) 914 338 401 913 101 396 913 101 394 913 101 391 913 101 389 913 101 387

Beszállító védjegye Zanussi Zanussi Zanussi Zanussi Zanussi Zanussi

Típusazonosító ZWO3101 ZWQ36121 ZWQ36101 ZWQ35121 ZWQ35105 ZWQ35104

Kapacitás (kg) 3,5 6 6 6 6 6

Energiahatékonysági osztály A+ A+ A+ A+ A+ A+

Éves energiafogyasztás
kWh/év energiafogyasztás, amely 60 °C-os 
és 40 °C-os pamutprogram esetében teljes 
és részleges töltet mellett 220 normál mosási 
cikluson és az alacsony villamosenergia-
fogyasztású üzemmódokon alpul. A tényleges 
energiafogyasztás a készülék üzemeltetési 
módjától függ.

125,0 185 185,0 185,0 185,0 185,0

Energiafogyasztás (kWh)
Normál 60 °C-os pamutprogram 0,58 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02

Energiafogyasztás (kWh)
Normál 60 °C-os pamutprogram – fél töltet 0,59 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77

Energiafogyasztás (kWh)
Normál 40 °C-os pamutprogram – fél töltet 0,37 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59

Energiafogyasztás kikapcsolt 
üzemmódban (W) 1,02 0,1 0,10 0,10 0,10 0,10

Energiafogyasztás bekapcsolva 
hagyott üzemmódban (W) 1,01 1,6 1,60 1,60 1,60 1,60

Éves vízfogyasztás
Liter/év vízfogyasztás, amely 60 °C-os és 40 °C-os 
pamutprogram esetében teljes és részleges 
töltet mellett 220 normál mosási cikluson alapul. 
A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési 
módjától függ.

6999 9680 9680 9680 9680 9680

Centrifugálási hatékonysági 
osztály
Centrifugálási hatékonysági osztály a G-től 
(legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) 
terjedő skálán.

C B C C C C

Centrifugálási sebesség 
(ford./perc) 1000 1000 1000 1200 1000 1000

Referenciaprogram 
A normál 60 °C-os pamutprogram és a normál 
40 °C-os pamutprogram az a normál mosási 
program, amelyre a címkén és az adatlapon található 
tájékoztatás vonatkozik, e programok alkalmasak 
az átlagosan szennyezett pamut ruhanemű 
mosására, illetve az energia- és vízfogyasztás 
szempontjából ezek a leghatékonyabb programok.

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
Pamut 40 °C fél 

töltet

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
Pamut 40 °C fél 

töltet

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
Pamut 40 °C fél 

töltet

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
Pamut 40 °C fél 

töltet

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
Pamut 40 °C fél 

töltet

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
Pamut 40 °C fél 

töltet

Programidő (perc)
Normál 60 °C-os pamutprogram 121 225 225 224 225 225

Programidő (perc)
Normál 60 °C-os pamutprogram – fél töltet 121 150 151 150 151 151

Programidő (perc)
Normál 40 °C-os pamutprogram – fél töltet 121 138 137 138 137 137

Bekapcsolva hagyott 
üzemmód időtartama (perc) – 5 5 5 5 5

Zajszint – mosás [dB(A)] 58 58 58 58 58 58

Zajszint – centrifugálás [dB(A)] 74 75 75 78 75 75

Méretek 
(mag.xszél.xmély., mm) 850x595x330 850x400x600 850x400x600 850x400x600 850x400x600 850x400x600

FELÜLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK



67/68TISZTÍTÁS: SZÁRÍTÓGÉPEK

SZÁRÍTÓGÉPEK

Modell ZTE285 ZTE170 ZTK123 ZTA240

Termékszám (PNC) 916 096 207 916 093 953 916 094 209 916 093 350

Beszállító védjegye Zanussi Zanussi Zanussi Zanussi

Típusazonosító ZTE285 ZTE170 ZTK123 ZTA240

Kapacitás (kg) 7 6 7 6

Energiaosztály B C C C

Energiafogyasztás (kWh) 3,92 3,8 4,4 3,3

Éves energiafogyasztás (kWh) 284,1 302,5 298,7 261,3

Szárítási technológia Kondenzációs Kondenzációs Kondenzációs Légkivezetéses

Zajszint [dB(A)] 62 66 64 64

Méretek (mag.xszél.xmély., mm) 844x600x580 844x600x580 844x600x580 844x600x580

Nettó súly (kg) 39,66 37,46 37,46 29,96



Szeretne többet tudni 
a Zanussi készülékekről?
Látogasson el a www.zanussi.hu 
oldalra! Kényelmesen letöltheti a Zanussi 
készülékek használati útmutatóit. Ezenkívül 
megtalálja a viszonteladók listáját 
és a márkaszervizek elérhetőségét is.

Electrolux Lehel Kft., Háztartási készülékek
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.
Tel.: 1/467-3200  Fax: 1/467-3204
www.zanussi.hu 

Katalógusunkat a legnagyobb körültekintéssel készítettük, hogy 
elkerüljük az esetleges hibákat. Ha ennek ellenére mégis 
pontatlanságot talál, kérjük, jelezze. Azokat a hibákat, amelyekről 
tudomást szerzünk, rövid időn belül honlapunkon korrigáljuk.
A modellek és technikai paramétereik előzetes jelzés nélkül 
megváltozhatnak. A képek színei némileg eltérhetnek 
a valóságtól. Műszaki változások joga fenntartva. Az esetlegesen 
előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Az Ön Zanussi kereskedője
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