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ردیف

1SS-19566
ولوم های - پلوپز وسط کوهان دار -  سانتی 90- اجاق صفحه ای پنج شعله تمام استیل 

سیستم ایمنی تمام ترموکوپل- فندک اتومات - فلزی دوجزیی 
49,120,000

2SS-19567
ولوم های - پلوپز راست کوهان دار -  سانتی 90- اجاق صفحه ای پنج شعله تمام استیل 

سیستم ایمنی تمام ترموکوپل- فندک اتومات - فلزی دو جزیی 
49,120,000

3SS-19583
ولوم های - پلوپز وسط کوهان دار -  سانتی 90- اجاق صفحه ای پنج شعله تمام استیل 

سیستم ایمنی تمام ترموکوپل- فندک اتومات - فلزی دوجزیی 
50,520,000

4SS-19584
ولوم های - پلوپز راست کوهان دار -  سانتی 90- اجاق صفحه ای پنج شعله تمام استیل 

سیستم ایمنی تمام ترموکوپل- فندک اتومات - فلزی دو جزیی 
50,130,000

5SS-19585
ولوم های - پلوپز وسط کوهان دار -  سانتی 90- اجاق صفحه ای پنج شعله تمام استیل 

سیستم ایمنی تمام ترموکوپل- فندک اتومات - فلزی دو جزیی 
48,510,000

6SS-19586
ولوم های - پلوپز راست کوهان دار -  سانتی 90- اجاق صفحه ای پنج شعله تمام استیل 

سیستم ایمنی تمام ترموکوپل- فندک اتومات - فلزی دوجزیی 
48,710,000

7SS-19587
ولوم های فلزی دوجزیی  - پلوپزوسط  -  سانتی 90- اجاق صفحه ای پنج شعله تمام استیل 

سیستم ایمنی تمام ترموکوپل- فندک اتومات - 
52,820,000

8SS-19588
ولوم های فلزی - پلوپزراست  -  سانتی 90- اجاق صفحه ای پنج شعله تمام استیل 

سیستم ایمنی تمام ترموکوپل- فندک اتومات - دوجزیی  
53,020,000

9SS-19589
ولوم های فلزی دو جزیی - پلوپزوسط  -  سانتی 90- اجاق صفحه ای پنج شعله تمام استیل 

سیستم ایمنی تمام ترموکوپل- فندک اتومات - 
49,180,000

10SS-19590
ولوم های - پلوپزوسط فلش مونت-  سانتی 90- اجاق صفحه ای پنج شعله تمام استیل 

سیستم ایمنی تمام ترموکوپل- فندک اتومات - فلزی دوجزیی 
52,670,000

11SS-19591
ولوم های فلزی دو جزیی - پلوپزوسط  -  سانتی 90- اجاق صفحه ای پنج شعله تمام استیل 

سیستم ایمنی تمام ترموکوپل- فندک اتومات - 
50,600,000

12SS-19592
ولوم های فلزی دوجزیی  - پلوپزوسط  -  سانتی 90- اجاق صفحه ای پنج شعله تمام استیل 

سیستم ایمنی تمام ترموکوپل- فندک اتومات - 
50,820,000

13SS-19593
ولوم های فلزی - پلوپزراست  -  سانتی 90- اجاق صفحه ای پنج شعله تمام استیل 

سیستم ایمنی تمام ترموکوپل- فندک اتومات - دوجزیی 
50,820,000

14SG-19553 

فندک و ترموکوپل -  سانتی متر90- پلوپز وسط- شیشه سکوریت شات- اجاق صفحه ای پنج شعله

  TC 3.8)سرشعله پلوپز ساباف - (SERIES II HE)سرشعله های راندمان باال ساباف - ساباف ایتالیا

KW) -فندک فوق سریع - ولوم فلزی دو جزئیTOP TIME

72,590,000

15SG-19554 

فندک و ترموکوپل -  سانتی متر90- پلوپز کنار- شیشه سکوریت شات- اجاق صفحه ای پنج شعله

  TC 3.8)سرشعله پلوپز ساباف - (SERIES II HE)سرشعله های راندمان باال ساباف - ساباف ایتالیا

KW) -فندک فوق سریع - ولوم فلزی دو جزئیTOP TIME

72,590,000

16SG-13255 

- فندک و ترموکوپل ساباف ایتالیا-  سانتی متر30- شیشه سکوریت شات- اجاق صفحه ای دو شعله

ولوم فلزی - (TC 3.8  KW)سرشعله پلوپز ساباف - (SERIES II HE)سرشعله راندمان باال ساباف 

TOP TIMEفندک فوق سریع - دو جزئی

41,710,000

17SG-19556

فندک و ترموکوپل -  سانتی متر90- پلوپز وسط- شیشه سکوریت شات- اجاق صفحه ای پنج شعله

  TC 3.8)سرشعله پلوپز ساباف - (SERIES II HE)سرشعله های راندمان باال ساباف - ساباف ایتالیا

KW) -فندک فوق سریع - ولوم فلزی دو جزئیTOP TIME

72,910,000

18SG-19557

فندک و ترموکوپل -  سانتی متر90- پلوپز کنار- شیشه سکوریت شات- اجاق صفحه ای پنج شعله

  TC 3.8)سرشعله پلوپز ساباف - (SERIES II HE)سرشعله های راندمان باال ساباف - ساباف ایتالیا

KW) -فندک فوق سریع - ولوم فلزی دو جزئیTOP TIME

72,910,000

ل
ی استی

صفحه ا
اجاق 

ی
صفحه شیشه ا

اجاق 

. درصد مالیات بر ارزش افزوده در قیمت های فوق لحاظ گردیده است9 * 

.کرایه حمل بر عهده خریدار می باشد  * 
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19SG-19558

فندک و ترموکوپل -  سانتی متر90- پلوپز وسط- شیشه سکوریت شات- اجاق صفحه ای پنج شعله

  TC 3.8)سرشعله پلوپز ساباف - (SERIES II HE)سرشعله های راندمان باال ساباف - ساباف ایتالیا

KW) -فندک فوق سریع - ولوم فلزی دو جزئیTOP TIME

72,590,000

20SG-19559

فندک و ترموکوپل -  سانتی متر90- پلوپز کنار- شیشه سکوریت شات- اجاق صفحه ای پنج شعله 

  TC 3.8)سرشعله پلوپز ساباف - (SERIES II HE)سرشعله های راندمان باال ساباف - ساباف ایتالیا

KW) -فندک فوق سریع - ولوم فلزی دو جزئیTOP TIME

72,590,000

21SG-19560

فندک و ترموکوپل -  سانتی متر90- پلوپز وسط- شیشه سکوریت شات- اجاق صفحه ای پنج شعله 

  TC 3.8)سرشعله پلوپز ساباف - (SERIES II HE)سرشعله های راندمان باال ساباف - ساباف ایتالیا

KW) -فندک فوق سریع - ولوم فلزی دو جزئیTOP TIME

75,860,000

22SG-19561

فندک و ترموکوپل -  سانتی متر90- پلوپز کنار- شیشه سکوریت شات- اجاق صفحه ای پنج شعله 

  TC 3.8)سرشعله پلوپز ساباف - (SERIES II HE)سرشعله های راندمان باال ساباف - ساباف ایتالیا

KW) -فندک فوق سریع - ولوم فلزی دو جزئیTOP TIME

75,860,000

23SG-19562

فندک و ترموکوپل -  سانتی متر90- پلوپز کنار- شیشه سکوریت شات- اجاق صفحه ای پنج شعله 

  TC 3.8)سرشعله پلوپز ساباف - (SERIES II HE)سرشعله های راندمان باال ساباف - ساباف ایتالیا

KW) -فندک فوق سریع - ولوم فلزی دو جزئیTOP TIME

75,860,000

24SG-19563

فندک و ترموکوپل -  سانتی متر90- پلوپز کنار- شیشه سکوریت شات- اجاق صفحه ای پنج شعله 

  TC 3.8)سرشعله پلوپز ساباف - (SERIES II HE)سرشعله های راندمان باال ساباف - ساباف ایتالیا

KW) -فندک فوق سریع - ولوم فلزی دو جزئیTOP TIME

79,100,000

25SG-19573

فندک و -  سانتی متر90- پلوپز کنار- شیشه سکوریت شات ایتالیا- اجاق صفحه ای پنج شعله 

سرشعله پلوپز ساباف - (SERIES II HE)سرشعله های راندمان باال ساباف - ترموکوپل ساباف ایتالیا

(TC 3.8  KW) -فندک فوق سریع - ولوم باکالیت ترکیه ایTOP TIME

79,720,000

26SG-19574

فندک و -  سانتی متر90- پلوپز وسط- شیشه سکوریت شات ایتالیا- اجاق صفحه ای پنج شعله 

سرشعله پلوپز ساباف - (SERIES II HE)سرشعله های راندمان باال ساباف - ترموکوپل ساباف ایتالیا

(TC 3.8  KW) -فندک فوق سریع - ولوم باکالیت ترکیه ایTOP TIME

79,720,000

27SG-19575

فندک و -  سانتی متر90- پلوپز کنار- شیشه مات سکوریت شات ایتالیا- اجاق صفحه ای پنج شعله 

 TC)سرشعله پلوپز ساباف - (SERIES II HE)سرشعله های راندمان باال ساباف - ترموکوپل ساباف ایتالیا

3.8  KW) -فندک فوق سریع - ولوم باکالیت ترکیه ایTOP TIME

84,790,000

28SG-19576

فندک و -  سانتی متر90- پلوپز وسط- شیشه مات سکوریت شات ایتالیا- اجاق صفحه ای پنج شعله 

 TC)سرشعله پلوپز ساباف - (SERIES II HE)سرشعله های راندمان باال ساباف - ترموکوپل ساباف ایتالیا

3.8  KW) -فندک فوق سریع - ولوم باکالیت ترکیه ایTOP TIME

84,790,000

29SG-19577

فندک و -  سانتی متر90- پلوپز وسط- شیشه سکوریت شات ایتالیا- اجاق صفحه ای پنج شعله 

سرشعله پلوپز ساباف - (SERIES II HE)سرشعله های راندمان باال ساباف - ترموکوپل ساباف ایتالیا

(TC 3.8  KW) -فندک فوق سریع - ولوم باکالیت ترکیه ایTOP TIME

75,730,000

30SG-19578

فندک و -  سانتی متر90- پلوپز کنار- شیشه سکوریت شات ایتالیا- اجاق صفحه ای پنج شعله 

سرشعله پلوپز ساباف - (SERIES II HE)سرشعله های راندمان باال ساباف - ترموکوپل ساباف ایتالیا

(TC 3.8  KW) -فندک فوق سریع - ولوم باکالیت ترکیه ایTOP TIME

75,730,000

31SG-19579

فندک و -  سانتی متر90- پلوپز کنار- شیشه سکوریت شات ایتالیا- اجاق صفحه ای پنج شعله 

سرشعله پلوپز ساباف - (SERIES II HE)سرشعله های راندمان باال ساباف - ترموکوپل ساباف ایتالیا

(TC 3.8  KW) -فندک فوق سریع - ولوم باکالیت ترکیه ایTOP TIME

75,730,000

32SG-16480

شیشه - با سیستم سوخت رسانی و سرشعله ساباف ایتالیا -  سانتی 60- اجاق صفحه ای چهارشعله 

سیستم ایمنی تمام -فندک اتومات - ولوم های باکالیت ایتالیا - شبکه چدنی کامل - شات ایتالیا 

ترموکوپل

55,530,000

33SG-13281
شیشه شات - با سیستم سوخت رسانی و سرشعله ساباف ایتالیا -  سانتی 30- اجاق صفحه ای دو شعله 

سیستم ایمنی تمام ترموکوپل-فندک اتومات - ولوم های باکالیت ایتالیا - شبکه چدنی کامل - ایتالیا 
36,180,000

34SG-13182

شیشه - با سیستم سوخت رسانی و سرشعله ساباف ایتالیا -  سانتی 30- اجاق صفحه ای تک شعله 

سیستم ایمنی تمام -فندک اتومات - ولوم های باکالیت ایتالیا - شبکه چدنی کامل - شات ایتالیا 

ترموکوپل

28,920,000

ی
ی شیشه ا

صفحه ا
اجاق 

. درصد مالیات بر ارزش افزوده در قیمت های فوق لحاظ گردیده است9 * 

.کرایه حمل بر عهده خریدار می باشد  * 
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35 SI-16422   

قفل -چهار سطح پخت-  وات7000توان حرارتی - رنگ مشکی-  سانتی 60اجاق سرامیکی القایی 

شیشه -  سطح حرارتی9کنترل لمسی با قابلیت تنظیم - نشانگر درجه حرارت در هر قسمت- کودک 

سرامیکی

100,780,000

36 SI-13223   

قفل -دو سطح پخت-  وات3500توان حرارتی - رنگ مشکی-  سانتی 30اجاق سرامیکی القایی 

شیشه -  سطح حرارتی9کنترل لمسی با قابلیت تنظیم - نشانگر درجه حرارت در هر قسمت- کودک 

سرامیکی

60,080,000

37  SI-16424   

قفل -چهار سطح پخت-  وات7000توان حرارتی - رنگ سفید-  سانتی 60اجاق سرامیکی القایی 

شیشه -  سطح حرارتی9کنترل لمسی با قابلیت تنظیم - نشانگر درجه حرارت در هر قسمت- کودک 

سرامیکی

128,660,000

38 SI-13225   
قفل کودک -دو سطح پخت-  وات3500توان حرارتی - رنگ سفید-  سانتی 30اجاق سرامیکی القایی 

شیشه سرامیکی-  سطح حرارتی9کنترل لمسی با قابلیت تنظیم - نشانگر درجه حرارت در هر قسمت- 
76,630,000

39 SBE-3606 

-فن کانوکشن- برنامه پخت9دارای -LCDصفحه نمایشگر - Zestoسری - لیتری مشکی67فر برقی 

 3دارای شیشه -دارای گریل ، المنت باال و پایین-پوشش داخلی آسان تمیزشونده -فن خنک کننده

دارای سیخ جوجه گردان- درجه سانتی گراد250حداکثر دمای داخلی فر - جداره نشکن و جداشونده 
119,890,000

40 SCE-3607 

- برنامه پخت9دارای -LCDصفحه نمایشگر - Fotiaسری - لیتری مشکی با فریم استیل67فر برقی 

دارای -دارای گریل ، المنت باال و پایین-پوشش داخلی آسان تمیزشونده -فن خنک کننده-فن کانوکشن

دارای سیخ - درجه سانتی گراد250حداکثر دمای داخلی فر -  جداره نشکن و جداشونده 3شیشه 

جوجه گردان

119,890,000

41 SWE-3608 

فن - برنامه پخت9دارای -LCDصفحه نمایشگر - Santoriniسری - لیتری سفید67فر برقی 

دارای -دارای گریل ، المنت باال و پایین-پوشش داخلی آسان تمیزشونده -فن خنک کننده-کانوکشن

دارای سیخ - درجه سانتی گراد250حداکثر دمای داخلی فر -  جداره نشکن و جداشونده 3شیشه 

جوجه گردان

125,000,000

42 SBE-3611

-فن خنک کننده-فن کانوکشن- برنامه پخت9دارای -LCDصفحه نمایشگر -  لیتری مشکی67فر برقی 

-دارای المنت دور کانوکشن -پوشش داخلی کاتالیتیکی -درب آرام بند -جوجه گردان- ریل تلسکوپی 

 جداره نشکن و جداشونده3دارای شیشه 
-

43 SWE-3612

-فن خنک کننده-فن کانوکشن- برنامه پخت9دارای -LCDصفحه نمایشگر -  لیتری سفید67فر برقی 

-دارای المنت دور کانوکشن -پوشش داخلی کاتالیتیکی -درب آرام بند -جوجه گردان- ریل تلسکوپی 

 جداره نشکن و جداشونده3دارای شیشه 
-

44 SBE-3613

-فن خنک کننده-فن کانوکشن- برنامه پخت9دارای -LCDصفحه نمایشگر -  لیتری مشکی67فر برقی 

-دارای المنت دور کانوکشن -پوشش داخلی کاتالیتیکی -درب آرام بند -جوجه گردان- ریل تلسکوپی 

 جداره نشکن و جداشونده3دارای شیشه 
-

45 SBE-3614

-فن خنک کننده-فن کانوکشن- برنامه پخت8دارای -LCDصفحه نمایشگر -  لیتری مشکی67فر برقی 

-دارای المنت دور کانوکشن -پوشش داخلی کاتالیتیکی -درب آرام بند -جوجه گردان- ریل تلسکوپی 

 جداره نشکن و جداشونده3دارای شیشه 
-

46 SWE-3615

-فن خنک کننده-فن کانوکشن- برنامه پخت8دارای -LCDصفحه نمایشگر -  لیتری سفید67فر برقی 

-دارای المنت دور کانوکشن -پوشش داخلی کاتالیتیکی -درب آرام بند -جوجه گردان- ریل تلسکوپی 

 جداره نشکن و جداشونده3دارای شیشه 
-

47 SBE-3616

-فن خنک کننده-فن کانوکشن- برنامه پخت8دارای -LCDصفحه نمایشگر -  لیتری مشکی67فر برقی 

-دارای المنت دور کانوکشن -پوشش داخلی کاتالیتیکی -درب آرام بند -جوجه گردان- ریل تلسکوپی 

 جداره نشکن و جداشونده3دارای شیشه 
-

ن
ی اینداکش

صفحه ا
اجاق 

فر توکار

. درصد مالیات بر ارزش افزوده در قیمت های فوق لحاظ گردیده است9 * 

.کرایه حمل بر عهده خریدار می باشد  * 
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48SBE-3618

فن - برنامه پخت10دارای -LCDصفحه نمایشگر - Marosسری - لیتری مشکی67فر برقی 

دارای -دارای گریل ، المنت باال و پایین-پوشش داخلی آسان تمیزشونده -فن خنک کننده-کانوکشن

دارای سیخ - درجه سانتی گراد250حداکثر دمای داخلی فر -  جداره نشکن و جداشونده 3شیشه 

جوجه گردان

119,890,000

49SCE-3619

 برنامه 10دارای -LCDصفحه نمایشگر - Atsalinoسری - لیتری مشکی با فریم استیل67فر برقی 

-دارای گریل ، المنت باال و پایین-پوشش داخلی آسان تمیزشونده -فن خنک کننده-فن کانوکشن-پخت

دارای - درجه سانتی گراد250حداکثر دمای داخلی فر -  جداره نشکن و جداشونده 3دارای شیشه 

سیخ جوجه گردان

119,890,000

50SGE-3620

فن - برنامه پخت10دارای -LCDصفحه نمایشگر - Asimoسری - لیتری خاکستری67فر برقی 

دارای -دارای گریل ، المنت باال و پایین-پوشش داخلی آسان تمیزشونده -فن خنک کننده-کانوکشن

دارای سیخ - درجه سانتی گراد250حداکثر دمای داخلی فر -  جداره نشکن و جداشونده 3شیشه 

جوجه گردان

125,000,000

51SWE-3621

-فن کانوکشن- برنامه پخت10دارای -LCDصفحه نمایشگر - Heliosسری - لیتری سفید67فر برقی 

 3دارای شیشه -دارای گریل ، المنت باال و پایین-پوشش داخلی آسان تمیزشونده -فن خنک کننده

دارای سیخ جوجه گردان- درجه سانتی گراد250حداکثر دمای داخلی فر - جداره نشکن و جداشونده 
125,000,000

52SB-54303

محفظه - و لمسیLCDصفحه نمایشگر - Zestoسری - لیتری مشکی38کامپکت مایکرویوتوکار 

پخت ماکرو و یخ زدایی و - تنظیم زمان پخت-  عملکرد گرمایشی10دارای - داخلی استنلس استیل 

-  وات1900توان خروجی گریل - وات1600توان خروجی مایکروویو - دارای فن کانوکشن- گریل

 وات2200توان خروجی کانوکشن 

139,890,000

53 SC-54304

 و LCDصفحه نمایشگر - Fotiaسری - لیتری مشکی با فریم استیل38کامپکت مایکرویوتوکار 

پخت ماکرو - تنظیم زمان پخت-  عملکرد گرمایشی10دارای - محفظه داخلی استنلس استیل -لمسی

توان خروجی گریل - وات1600توان خروجی مایکروویو - دارای فن کانوکشن- و یخ زدایی و گریل

 وات2200توان خروجی کانوکشن -  وات1900

139,890,000

54 SW-54305

محفظه - و لمسیLCDصفحه نمایشگر - Santoriniسری - لیتری سفید38کامپکت مایکرویوتوکار 

پخت ماکرو و یخ زدایی و - تنظیم زمان پخت-  عملکرد گرمایشی10دارای - داخلی استنلس استیل 

-  وات1900توان خروجی گریل - وات1600توان خروجی مایکروویو - دارای فن کانوکشن- گریل

 وات2200توان خروجی کانوکشن 

145,000,000

55SB-54309

محفظه - و لمسیLCDصفحه نمایشگر - Marosسری - لیتری مشکی38کامپکت مایکرویوتوکار 

پخت ماکرو و یخ زدایی و - تنظیم زمان پخت-  عملکرد گرمایشی10دارای - داخلی استنلس استیل 

-  وات1900توان خروجی گریل - وات1600توان خروجی مایکروویو - دارای فن کانوکشن- گریل

 وات2200توان خروجی کانوکشن 

139,890,000

56SC-54310

 و LCDصفحه نمایشگر - Atsalinoسری - لیتری مشکی با فریم استیل38کامپکت مایکرویوتوکار 

پخت ماکرو - تنظیم زمان پخت-  عملکرد گرمایشی10دارای - محفظه داخلی استنلس استیل -لمسی

توان خروجی گریل - وات1600توان خروجی مایکروویو - دارای فن کانوکشن- و یخ زدایی و گریل

 وات2200توان خروجی کانوکشن -  وات1900

139,890,000

57SG-54311

محفظه - و لمسیLCDصفحه نمایشگر - Asimoسری - لیتری خاکستری38کامپکت مایکرویوتوکار 

پخت ماکرو و یخ زدایی و - تنظیم زمان پخت-  عملکرد گرمایشی10دارای - داخلی استنلس استیل 

-  وات1900توان خروجی گریل - وات1600توان خروجی مایکروویو - دارای فن کانوکشن- گریل

 وات2200توان خروجی کانوکشن 

145,000,000

58 SW-54312

محفظه - و لمسیLCDصفحه نمایشگر - Heliosسری - لیتری سفید38کامپکت مایکرویوتوکار 

پخت ماکرو و یخ زدایی و - تنظیم زمان پخت-  عملکرد گرمایشی10دارای - داخلی استنلس استیل 

-  وات1900توان خروجی گریل - وات1600توان خروجی مایکروویو - دارای فن کانوکشن- گریل

 وات2200توان خروجی کانوکشن 

145,000,000

ت مایکرویو توکار
کامپک

. درصد مالیات بر ارزش افزوده در قیمت های فوق لحاظ گردیده است9 * 

.کرایه حمل بر عهده خریدار می باشد  * 
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59 SBV-2603 

 سرعته با 5موتور -  متر مکعب در ساعت850قدرت مکش -  سانتی متر60هود مورب شیشه ای 

 المپ 2مجهز به سنسور دود و حرارت و -  دسی بل45-53میزان صدا - پوسته و پروانه فن فلزی

LED - ساتی 40کاور دوتکه - کلید لمسی- ریموت کنترل-  الیه با قابلیت شستشو6فیلتر آلومینیومی 

درب با جک برقی- متری قابل تنظیم

51,300,000

60SBV-2927

 سرعته با 4موتور -  متر مکعب در ساعت850قدرت مکش - سانتی متر90هود مورب شیشه ای 

فیلتر  - LED المپ 2مجهز به -  دسی بل49-58میزان صدا - ABSپوسته فلزی و پروانه فن 

 ساتی متری قابل 40کاور دوتکه - کلید لمسی- ریموت کنترل-  الیه با قابلیت شستشو5آلومینیومی 

درب با جک مکانیکی-تنظیم

69,790,000

61SWV-2928

 سرعته با 4موتور -  متر مکعب در ساعت850قدرت مکش - سانتی متر90هود مورب شیشه ای 

فیلتر  - LED المپ 2مجهز به -  دسی بل49-58میزان صدا - ABSپوسته فلزی و پروانه فن 

 ساتی متری قابل 40کاور دوتکه - کلید لمسی- ریموت کنترل-  الیه با قابلیت شستشو5آلومینیومی 

درب با جک مکانیکی-تنظیم

72,320,000

62

ی
هود شومینه ا

 SWF-2934

 سرعته با پوسته و 3موتور -  متر مکعب در ساعت700قدرت مکش-  ساتی متر90هود شومینه ای 

 الیه با 5فیلتر آلومینیومی  - LED المپ 2مجهز به -  دسی بل49-58میزان صدا - ABSپروانه فن 

کلید لمسی چرخشی-قابلیت شستشو

33,730,000

63 SBH-2739

توان مکش -  سرعته توربو4موتور فلزی - درب و بدنه تمام شیشه ای -  سانتی متر75هود مخفی 

- دارای سنسور دود و حرارت- - (51db)موتور و فن فوق العاده کم صدا -  متر مکعب بر ساعت950

 الیه 3دارای فیلتر آلومینیومی - دارای جک گازی-  پرتوانSMDدارای دوالمپ - دارای ریموت کنترل

قابل شستشو

41,360,000

64 SBH-2740

 متر 700توان مکش - ABS سرعته 4موتور- درب و بدنه تمام شیشه ای -  سانتی متر75هود مخفی 

دارای جک -  پرتوانSMDدارای دوالمپ -(48db)موتور و فن فوق العاده کم صدا - مکعب بر ساعت

 الیه مشکی  قابل شستشو3دارای فیلتر آلومینیومی - گازی

26,980,000

65 SW-7102

دمای - سیستم گردش هوای گرم برای گرم کردن ظروف- درب فشاری- ریل تلسکوپی-رنگ سفید 

حداکثر -  فنجان کاپوچینو40 عدد بشقاب و 20گنجایش -  درجه سانتی گراد80تا 40قابل تنظیم از 

 وات550-مجهز به کفپوش مخصوص- محفظه استیل-   کیلوگرم20ظرفیت 

63,180,000

66 SB-7103

دمای - سیستم گردش هوای گرم برای گرم کردن ظروف- درب فشاری- ریل تلسکوپی-رنگ مشکی 

حداکثر -  فنجان کاپوچینو40 عدد بشقاب و 20گنجایش -  درجه سانتی گراد80 تا 40قابل تنظیم از 

 وات550-مجهز به کفپوش مخصوص- محفظه استیل-   کیلوگرم20ظرفیت 

59,610,000

67 SS-7104

دمای - سیستم گردش هوای گرم برای گرم کردن ظروف- درب فشاری- ریل تلسکوپی-رنگ استیل 

حداکثر -  فنجان کاپوچینو40 عدد بشقاب و 20گنجایش -  درجه سانتی گراد80 تا 40قابل تنظیم از 

 وات550-مجهز به کفپوش مخصوص- محفظه استیل-   کیلوگرم20ظرفیت 

59,610,000

68SG-7105

- سیستم گردش هوای گرم برای گرم کردن ظروف- درب فشاری- ریل تلسکوپی-رنگ خاکستری 

-  فنجان کاپوچینو40 عدد بشقاب و 20گنجایش -  درجه سانتی گراد80تا 40دمای قابل تنظیم از 

 وات550-مجهز به کفپوش مخصوص- محفظه استیل-   کیلوگرم20حداکثر ظرفیت 

63,180,000

69SC-7106

سیستم گردش هوای گرم برای گرم کردن - درب فشاری- ریل تلسکوپی-رنگ مشکی با فریم استیل 

 فنجان 40 عدد بشقاب و 20گنجایش -  درجه سانتی گراد80تا 40دمای قابل تنظیم از - ظروف

 وات550-مجهز به کفپوش مخصوص- محفظه استیل-   کیلوگرم20حداکثر ظرفیت - کاپوچینو

60,210,000

. درصد مالیات بر ارزش افزوده در قیمت های فوق لحاظ گردیده است9 * 

.کرایه حمل بر عهده خریدار می باشد  * 
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