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درباره لوازم خانگ� رمگا

استاندارد ها و گواهینامه ها

شرکت تولیدی صن�ت� رمگا در سال 1368 با هدف تولید لوازم خانگ� در مساحت 11000 مترمربع فعالیت خود را آغاز نمود و در سال 1378 
موفق به صادرات محصوالت خود گردید. شرکت تولیدی صن�ت� رمگا در حال حاضر تولیدکننده لوازم خانگ� و آشپزخانه از قبیل انواع اجاق 
گاز فردار و طرح فر در مدل های مختلف، انواع اجاق گازهای صفحه ای و فر توکار و انواع هود م� باشد. این شرکت در تولید محصوالت خود 
از بهترین مواد و قطعات با کیفیت بین الملل� استفاده م� نماید و همچنین با تالش طراحان و مهندسين متخصص محصوالت خود را بر 
اساس طرح های روز دنیا و رضایتمندی مشتریان تولید م� نمایند و با این هدف موفق به اخذ گواهینامه ی Iso 9001 استاندارد مدیریت ، 
کنترل کیفیت از TUV ایتالیا, ISO 2008 ,گواهینامه استاندارد صادرات، استاندارد اروپا CE از TUV ایتالیا، برچسب انرژی با گرید A وهمچنین 
واحد نمونه سال 1392 از اداره استاندارد و تحقیقات صن�ت� تهران گردیده است شرکت تولیدی صن�ت� رمگا با بیش از 700 نماینده فروش 
و 400 سرویسکار مجاز در سراسر کشور آماده ی ارائه بهترین و جدیدترین شبکه خدمات پس از روش به هموطنان عزیز م� باشد. 
محصوالت شرکت تولیدی صن�ت� رمگا در بسته بندی های زیبا و بسیار منظم و دقیق برای جلوگیری از ضربه خوردن و صدمات احتمال� کاال 

با کارتن به صورت شیرینک ( پالستیک فشرده)بسته بندی م� گردد و مناسب برای صادرات و حمل و نقل به اقص� نقاط دنیا م� باشد.

واحد نمونه سالگواهینامه ISO از QMS ایتالیااستاندارد اروپااستاندارد ایران
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1044DF

مشخصات ظاهری
●  ت�داد شعله

5 عدد
●  موقعیت پلوپز

وسط
●  جنس صفحه رویه

لعاب
●  رنگ صفحه رویه

سفید
●  جنس نما

فلزی
●  کنترل

لمس� دارای نمایشگر دما و ساعت
ولوم های مکانیک�

●  درب فر
شیشه دوجداره سکوریت مقاوم به حرارت

●  شبکه پخش کننده شعله
چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک

●  درپوش
شیشه سکوریت مقاوم به حرارت

●  جنس ولوم
زاماک

●  دستگیره
2 عدد آلومینیوم�

مشخصات فر
●  گنجایش

١٢٠ لیتر
●  عملکرد

گازی و برق�
●  برنامه پخت

٨ برنامه کامال اتوماتیک
●  موتور جوجه گردان

٢ عدد
●  فن

کانوکشن(یکسان کننده دمای فر)
●  فندک

مجزا برای مشعل فر و گریل
●  جنس داخل فر

لعاب آسان تمیزشونده
●  سین� پخت

١ عدد
●  ریل کشویی

١ عدد

سایر ویژگ� ها
●  تنظیم زمان پخت

یک شعله از طریق صفحه دیجیتال�
عملکرد فر از طریق صفحه دیجیتال�

●  زمان سنج
ندارد

●  ترموکوپل
فوق سریع

●  رتبه مصرف انرژی
A

●  فندک
اتوماتیک مجزا برای هر شعله

●  محفظه گرمخانه
دارد

●  سیستم گاورنر
دارد

اب�اد
●  طول

٦٠ سانت� متر
●  عرض

٩٠ سانت� متر
●  ارتفاع

٨٠ سانت� متر

01

فر برق� و گازی
لذت آشپزی با یک فر حرفه ای

فر 8 برنامه پخت اتوماتیک
اولین اجاق گاز دارای فر کامال اتوماتیک

جدید!
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مشخصات ظاهری
●  ت�داد شعله

5 عدد
●  موقعیت پلوپز

وسط
●  جنس صفحه رویه

استیل
●  رنگ صفحه رویه

استیل
●  جنس نما

استیل
●  کنترل

لمس� دارای نمایشگر دما و ساعت
ولوم های مکانیک�

●  درب فر
شیشه دوجداره سکوریت مقاوم به حرارت

●  شبکه پخش کننده شعله
چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک

●  درپوش
شیشه سکوریت مقاوم به حرارت

●  جنس ولوم
زاماک

●  دستگیره
2 عدد آلومینیوم�

مشخصات فر
●  گنجایش

١٢٠ لیتر
●  عملکرد

گازی و برق�
●  برنامه پخت

٨ برنامه کامال اتوماتیک
●  موتور جوجه گردان

٢ عدد
●  فن

کانوکشن(یکسان کننده دمای فر)
●  فندک

مجزا برای مشعل فر و گریل
●  جنس داخل فر

لعاب آسان تمیزشونده
●  سین� پخت

١ عدد
●  ریل کشویی

١ عدد

سایر ویژگ� ها
●  تنظیم زمان پخت

یک شعله از طریق صفحه دیجیتال�
عملکرد فر از طریق صفحه دیجیتال�

●  زمان سنج
ندارد

●  ترموکوپل
فوق سریع

●  رتبه مصرف انرژی
A

●  فندک
اتوماتیک مجزا برای هر شعله

●  محفظه گرمخانه
دارد

●  سیستم گاورنر
دارد

اب�اد
●  طول

٦٠ سانت� متر
●  عرض

٩٠ سانت� متر
●  ارتفاع

٨٠ سانت� متر

02

فر برق� و گازی
لذت آشپزی با یک فر حرفه ای

فر 8 برنامه پخت اتوماتیک
اولین اجاق گاز دارای فر کامال اتوماتیک

جدید!
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مشخصات ظاهری
●  ت�داد شعله

5 عدد
●  موقعیت پلوپز

وسط
●  جنس صفحه رویه

لعاب
●  رنگ صفحه رویه

سفید
●  جنس نما

فلزی
●  کنترل

لمس� دارای نمایشگر دما و ساعت
ولوم های مکانیک�

●  درب فر
شیشه دوجداره سکوریت مقاوم به حرارت

●  شبکه پخش کننده شعله
چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک

●  درپوش
شیشه سکوریت مقاوم به حرارت

●  جنس ولوم
زاماک

●  دستگیره
2 عدد آلومینیوم�

مشخصات فر
●  گنجایش

١٢٠ لیتر
●  عملکرد

گازی و برق�
●  موتور جوجه گردان

٢ عدد
●  فن

کانوکشن(یکسان کننده دمای فر)
●  فندک

مجزا برای مشعل فر و گریل
●  جنس داخل فر

لعاب آسان تمیزشونده
●  سین� پخت

١ عدد
●  ریل کشویی

١ عدد

سایر ویژگ� ها
●  تنظیم زمان پخت

یک شعله از طریق صفحه دیجیتال�
عملکرد فر از طریق صفحه دیجیتال�

●  زمان سنج
ندارد

●  ترموکوپل
فوق سریع

●  رتبه مصرف انرژی
A

●  فندک
اتوماتیک مجزا برای هر شعله

●  محفظه گرمخانه
دارد

●  سیستم گاورنر
دارد

اب�اد
●  طول

٦٠ سانت� متر
●  عرض

٩٠ سانت� متر
●  ارتفاع

٨٠ سانت� متر

03

فر برق� و گازی
لذت آشپزی با یک فر حرفه ای
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مشخصات ظاهری
●  ت�داد شعله

5 عدد
●  موقعیت پلوپز

وسط
●  جنس صفحه رویه

استیل
●  رنگ صفحه رویه

استیل
●  جنس نما

استیل
●  کنترل

لمس� دارای نمایشگر دما و ساعت
ولوم های مکانیک�

●  درب فر
شیشه دوجداره سکوریت مقاوم به حرارت

●  شبکه پخش کننده شعله
چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک

●  درپوش
شیشه سکوریت مقاوم به حرارت

●  جنس ولوم
زاماک

●  دستگیره
2 عدد آلومینیوم�

مشخصات فر
●  گنجایش

١٢٠ لیتر
●  عملکرد

گازی و برق�
●  موتور جوجه گردان

٢ عدد
●  فن

کانوکشن(یکسان کننده دمای فر)
●  فندک

مجزا برای مشعل فر و گریل
●  جنس داخل فر

لعاب آسان تمیزشونده
●  سین� پخت

١ عدد
●  ریل کشویی

١ عدد

سایر ویژگ� ها
●  تنظیم زمان پخت

یک شعله از طریق صفحه دیجیتال�
عملکرد فر از طریق صفحه دیجیتال�

●  زمان سنج
ندارد

●  ترموکوپل
فوق سریع

●  رتبه مصرف انرژی
A

●  فندک
اتوماتیک مجزا برای هر شعله

●  محفظه گرمخانه
دارد

●  سیستم گاورنر
دارد

اب�اد
●  طول

٦٠ سانت� متر
●  عرض

٩٠ سانت� متر
●  ارتفاع

٨٠ سانت� متر

04

فر برق� و گازی
لذت آشپزی با یک فر حرفه ای
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05

مشخصات ظاهری
●  ت�داد شعله

5 عدد
●  موقعیت پلوپز

وسط
●  جنس صفحه رویه

لعاب
●  رنگ صفحه رویه

سفید
●  جنس نما

فلزی
●  کنترل

لمس� دارای نمایشگر دما و ساعت
ولوم های مکانیک�

●  درب فر
شیشه دوجداره سکوریت مقاوم به حرارت

●  شبکه پخش کننده شعله
چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک

●  درپوش
شیشه سکوریت مقاوم به حرارت

●  جنس ولوم
زاماک

●  دستگیره
2 عدد آلومینیوم�

مشخصات فر
●  گنجایش

١٢٠ لیتر
●  عملکرد

گازی
●  موتور جوجه گردان

٢ عدد
●  فن

کانوکشن(یکسان کننده دمای فر)
●  فندک

مجزا برای مشعل فر و گریل
●  جنس داخل فر

لعاب آسان تمیزشونده
●  سین� پخت

١ عدد
●  ریل کشویی

ندارد

سایر ویژگ� ها
●  تنظیم زمان پخت

یک شعله از طریق صفحه دیجیتال�
عملکرد فر از طریق صفحه دیجیتال�

●  زمان سنج
ندارد

●  ترموکوپل
فوق سریع

●  رتبه مصرف انرژی
A

●  فندک
اتوماتیک مجزا برای هر شعله

●  محفظه گرمخانه
دارد

●  سیستم گاورنر
دارد

اب�اد
●  طول

٦٠ سانت� متر
●  عرض

٩٠ سانت� متر
●  ارتفاع

٨٠ سانت� متر
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06

مشخصات ظاهری
●  ت�داد شعله

5 عدد
●  موقعیت پلوپز

وسط
●  جنس صفحه رویه

استیل
●  رنگ صفحه رویه

استیل
●  جنس نما

استیل
●  کنترل

لمس� دارای نمایشگر دما و ساعت
ولوم های مکانیک�

●  درب فر
شیشه دوجداره سکوریت مقاوم به حرارت

●  شبکه پخش کننده شعله
چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک

●  درپوش
شیشه سکوریت مقاوم به حرارت

●  جنس ولوم
زاماک

●  دستگیره
2 عدد آلومینیوم�

مشخصات فر
●  گنجایش

١٢٠ لیتر
●  عملکرد

گازی
●  موتور جوجه گردان

٢ عدد
●  فن

کانوکشن(یکسان کننده دمای فر)
●  فندک

مجزا برای مشعل فر و گریل
●  جنس داخل فر

لعاب آسان تمیزشونده
●  سین� پخت

١ عدد
●  ریل کشویی

ندارد

سایر ویژگ� ها
●  تنظیم زمان پخت

یک شعله از طریق صفحه دیجیتال�
عملکرد فر از طریق صفحه دیجیتال�

●  زمان سنج
ندارد

●  ترموکوپل
فوق سریع

●  رتبه مصرف انرژی
A

●  فندک
اتوماتیک مجزا برای هر شعله

●  محفظه گرمخانه
دارد

●  سیستم گاورنر
دارد

اب�اد
●  طول

٦٠ سانت� متر
●  عرض

٩٠ سانت� متر
●  ارتفاع

٨٠ سانت� متر



مشخصات ظاهری
●  ت�داد شعله

5 عدد
●  موقعیت پلوپز

وسط
●  جنس صفحه رویه

لعاب
●  رنگ صفحه رویه

سفید
●  جنس نما

فلزی
●  کنترل

لمس� دارای نمایشگر دما و ساعت
ولوم های مکانیک�

●  درب فر
شیشه دوجداره سکوریت مقاوم به حرارت

●  شبکه پخش کننده شعله
چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک

●  درپوش
شیشه سکوریت مقاوم به حرارت

●  ولوم
زاماک

●  دستگیره
2 عدد آلومینیوم�

مشخصات فر
●  گنجایش

١٢٠ لیتر
●  عملکرد

گازی و برق�
●  برنامه پخت

٨ برنامه کامال اتوماتیک
●  موتور جوجه گردان

٢ عدد
●  فن

کانوکشن(یکسان کننده دمای فر)
●  فندک

مجزا برای مشعل فر و گریل
●  جنس داخل فر

لعاب آسان تمیزشونده
●  سین� پخت

١ عدد
●  ریل کشویی

١ عدد

سایر ویژگ� ها
●  تنظیم زمان پخت

یک شعله از طریق صفحه دیجیتال�
عملکرد فر از طریق صفحه دیجیتال�

●  زمان سنج
ندارد

●  ترموکوپل
فوق سریع

●  رتبه مصرف انرژی
A

●  فندک
اتوماتیک مجزا برای هر شعله

●  محفظه گرمخانه
دارد

●  سیستم گاورنر
دارد

اب�اد
●  طول

٦٠ سانت� متر
●  عرض

٩٠ سانت� متر
●  ارتفاع

٨٠ سانت� متر

07

فر برق� و گازی
لذت آشپزی با یک فر حرفه ای

فر 8 برنامه پخت اتوماتیک
اولین اجاق گاز دارای فر کامال اتوماتیک

944DF!جدید



مشخصات ظاهری
●  ت�داد شعله

5 عدد
●  موقعیت پلوپز

وسط
●  جنس صفحه رویه

استیل
●  رنگ صفحه رویه

استیل
●  جنس نما

استیل
●  کنترل

لمس� دارای نمایشگر دما و ساعت
ولوم های مکانیک�

●  درب فر
شیشه دوجداره سکوریت مقاوم به حرارت

●  شبکه پخش کننده شعله
چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک

●  درپوش
شیشه سکوریت مقاوم به حرارت

●  جنس ولوم
زاماک

●  دستگیره
2 عدد آلومینیوم�

مشخصات فر
●  گنجایش

١٢٠ لیتر
●  عملکرد

گازی و برق�
●  برنامه پخت

٨ برنامه کامال اتوماتیک
●  موتور جوجه گردان

٢ عدد
●  فن

کانوکشن(یکسان کننده دمای فر)
●  فندک

مجزا برای مشعل فر و گریل
●  جنس داخل فر

لعاب آسان تمیزشونده
●  سین� پخت

١ عدد
●  ریل کشویی

١ عدد

سایر ویژگ� ها
●  تنظیم زمان پخت

یک شعله از طریق صفحه دیجیتال�
عملکرد فر از طریق صفحه دیجیتال�

●  زمان سنج
ندارد

●  ترموکوپل
فوق سریع

●  رتبه مصرف انرژی
A

●  فندک
اتوماتیک مجزا برای هر شعله

●  محفظه گرمخانه
دارد

●  سیستم گاورنر
دارد

اب�اد
●  طول

٦٠ سانت� متر
●  عرض

٩٠ سانت� متر
●  ارتفاع

٨٠ سانت� متر

08

فر برق� و گازی
لذت آشپزی با یک فر حرفه ای

فر 8 برنامه پخت اتوماتیک
اولین اجاق گاز دارای فر کامال اتوماتیک

946DF!جدید
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09

مشخصات ظاهری
●  ت�داد شعله

5 عدد
●  موقعیت پلوپز

وسط
●  جنس صفحه رویه

لعاب
●  رنگ صفحه رویه

سفید
●  جنس نما

فلزی
●  کنترل

لمس� دارای نمایشگر دما و ساعت
ولوم های مکانیک�

●  درب فر
شیشه دوجداره سکوریت مقاوم به حرارت

●  شبکه پخش کننده شعله
چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک

●  درپوش
شیشه سکوریت مقاوم به حرارت

●  جنس ولوم
زاماک

●  دستگیره
2 عدد آلومینیوم�

مشخصات فر
●  گنجایش

١٢٠ لیتر
●  عملکرد

گازی
●  موتور جوجه گردان

٢ عدد
●  فن

کانوکشن(یکسان کننده دمای فر)
●  فندک

مجزا برای مشعل فر و گریل
●  جنس داخل فر

لعاب آسان تمیزشونده
●  سین� پخت

١ عدد
●  ریل کشویی

ندارد

سایر ویژگ� ها
●  تنظیم زمان پخت

یک شعله از طریق صفحه دیجیتال�
عملکرد فر از طریق صفحه دیجیتال�

●  زمان سنج
هشدار دهنده صوت� دیجیتال�

●  ترموکوپل
فوق سریع

●  رتبه مصرف انرژی
A

●  فندک
اتوماتیک مجزا برای هر شعله

●  محفظه گرمخانه
دارد

●  سیستم گاورنر
دارد

اب�اد
●  طول

٦٠ سانت� متر
●  عرض

٩٠ سانت� متر
●  ارتفاع

٨٠ سانت� متر



936DF

10

مشخصات ظاهری
●  ت�داد شعله

5 عدد
●  موقعیت پلوپز

وسط
●  جنس صفحه رویه

استیل
●  رنگ صفحه رویه

استیل
●  جنس نما

استیل
●  کنترل

لمس� دارای نمایشگر دما و ساعت
ولوم های مکانیک�

●  درب فر
شیشه دوجداره سکوریت مقاوم به حرارت

●  شبکه پخش کننده شعله
چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک

●  درپوش
شیشه سکوریت مقاوم به حرارت

●  جنس ولوم
زاماک

●  دستگیره
2 عدد آلومینیوم�

مشخصات فر
●  گنجایش

١٢٠ لیتر
●  عملکرد

گازی
●  موتور جوجه گردان

٢ عدد
●  فن

کانوکشن(یکسان کننده دمای فر)
●  فندک

مجزا برای مشعل فر و گریل
●  جنس داخل فر

لعاب آسان تمیزشونده
●  سین� پخت

١ عدد
●  ریل کشویی

ندارد

سایر ویژگ� ها
●  تنظیم زمان پخت

یک شعله از طریق صفحه دیجیتال�
عملکرد فر از طریق صفحه دیجیتال�

●  زمان سنج
هشدار دهنده صوت� دیجیتال�

●  ترموکوپل
فوق سریع

●  رتبه مصرف انرژی
A

●  فندک
اتوماتیک مجزا برای هر شعله

●  محفظه گرمخانه
دارد

●  سیستم گاورنر
دارد

اب�اد
●  طول

٦٠ سانت� متر
●  عرض

٩٠ سانت� متر
●  ارتفاع

٨٠ سانت� متر



924DF

11

مشخصات ظاهری
●  ت�داد شعله

5 عدد
●  موقعیت پلوپز

وسط
●  جنس صفحه رویه

لعاب
●  رنگ صفحه رویه

سفید
●  جنس نما

فلزی
●  کنترل

لمس� دارای نمایشگر دما و ساعت
ولوم های مکانیک�

●  درب فر
شیشه دوجداره سکوریت مقاوم به حرارت

●  شبکه پخش کننده شعله
چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک

●  درپوش
شیشه سکوریت مقاوم به حرارت

●  جنس ولوم
زاماک

●  دستگیره
2 عدد آلومینیوم�

مشخصات فر
●  گنجایش

١٢٠ لیتر
●  عملکرد

گازی و برق�
●  موتور جوجه گردان

٢ عدد
●  فن

کانوکشن(یکسان کننده دمای فر)
●  فندک

مجزا برای مشعل فر و گریل
●  جنس داخل فر

لعاب آسان تمیزشونده
●  سین� پخت

١ عدد
●  ریل کشویی

ندارد

سایر ویژگ� ها
●  تنظیم زمان پخت

یک شعله از طریق صفحه دیجیتال�
عملکرد فر از طریق صفحه دیجیتال�

●  زمان سنج
ندارد

●  ترموکوپل
فوق سریع

●  رتبه مصرف انرژی
A

●  فندک
اتوماتیک مجزا برای هر شعله

●  محفظه گرمخانه
دارد

●  سیستم گاورنر
دارد

اب�اد
●  طول

٦٠ سانت� متر
●  عرض

٩٠ سانت� متر
●  ارتفاع

٨٠ سانت� متر

فر برق� و گازی
لذت آشپزی با یک فر حرفه ای



926DF

12

مشخصات ظاهری
●  ت�داد شعله

5 عدد
●  موقعیت پلوپز

وسط
●  جنس صفحه رویه

استیل
●  رنگ صفحه رویه

استیل
●  جنس نما

استیل
●  کنترل

لمس� دارای نمایشگر دما و ساعت
ولوم های مکانیک�

●  درب فر
شیشه دوجداره سکوریت مقاوم به حرارت

●  شبکه پخش کننده شعله
چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک

●  درپوش
شیشه سکوریت مقاوم به حرارت

●  جنس ولوم
زاماک

●  دستگیره
2 عدد آلومینیوم�

مشخصات فر
●  گنجایش

١٢٠ لیتر
●  عملکرد

گازی و برق�
●  موتور جوجه گردان

٢ عدد
●  فن

کانوکشن(یکسان کننده دمای فر)
●  فندک

مجزا برای مشعل فر و گریل
●  جنس داخل فر

لعاب آسان تمیزشونده
●  سین� پخت

١ عدد
●  ریل کشویی

ندارد

سایر ویژگ� ها
●  تنظیم زمان پخت

یک شعله از طریق صفحه دیجیتال�
عملکرد فر از طریق صفحه دیجیتال�

●  زمان سنج
ندارد

●  ترموکوپل
فوق سریع

●  رتبه مصرف انرژی
A

●  فندک
اتوماتیک مجزا برای هر شعله

●  محفظه گرمخانه
دارد

●  سیستم گاورنر
دارد

اب�اد
●  طول

٦٠ سانت� متر
●  عرض

٩٠ سانت� متر
●  ارتفاع

٨٠ سانت� متر

فر برق� و گازی
لذت آشپزی با یک فر حرفه ای



914DF | 914D

914F | 914

مشخصات ظاهری
●  ت�داد شعله

5 عدد
●  موقعیت پلوپز

وسط
●  جنس صفحه رویه

لعاب
●  رنگ صفحه رویه

سفید
●  جنس نما

فلزی
●  کنترل

(٩١٤D ٩١٤ وDF درمدل های) �لمس
ولوم های مکانیک�

●  درب فر
شیشه دوجداره سکوریت مقاوم به حرارت

●  شبکه پخش کننده شعله
چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک

●  درپوش
شیشه سکوریت مقاوم به حرارت

●  جنس ولوم
زاماک

●  دستگیره
2 عدد آلومینیوم�

مشخصات فر
●  گنجایش

١٢٠ لیتر
●  عملکرد

گازی و برق�
●  موتور جوجه گردان

(٩١٤F ٩١٤ وDF در مدل های) ٢ عدد
٣ عدد (در مدل های ٩١٤D و ٩١٤)

●  فن
(٩١٤F ٩١٤ وDF در مدل های) کانوکشن

●  فندک
مجزا برای مشعل فر و گریل

●  جنس داخل فر
لعاب آسان تمیزشونده

●  سین� پخت
١ عدد

●  ریل کشویی
ندارد

سایر ویژگ� ها
●  تنظیم زمان پخت

یک شعله از طریق صفحه دیجیتال�
عملکرد فر از طریق صفحه دیجیتال�

(٩١٤D ٩١٤ وDF درمدل های)
●  زمان سنج

(٩١٤D ٩١٤ وDF درمدل های) �دیجیتال
مکانیک� (درمدل های ٩١٤F و ٩١٤)

●  ترموکوپل
فوق سریع

●  رتبه مصرف انرژی
A

●  فندک
اتوماتیک مجزا برای هر شعله

●  محفظه گرمخانه
دارد

●  سیستم گاورنر
ندارد

اب�اد
●  طول

٦٠ سانت� متر
●  عرض

٩٠ سانت� متر
●  ارتفاع

٨٠ سانت� متر

13



916DF | 916D

916F | 916

مشخصات ظاهری
●  ت�داد شعله

5 عدد
●  موقعیت پلوپز

وسط
●  جنس صفحه رویه

استیل
●  رنگ صفحه رویه

استیل
●  جنس نما

استیل
●  کنترل

(٩١٦D ٩١٦ وDF فقط درمدل های) �لمس
ولوم های مکانیک�

●  درب فر
شیشه دوجداره سکوریت مقاوم به حرارت

●  شبکه پخش کننده شعله
چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک

●  درپوش
شیشه سیکوریت مقاوم به حرارت

●  جنس ولوم
زاماک

●  دستگیره
2 عدد آلومینیوم�

مشخصات فر
●  گنجایش

١٢٠ لیتر
●  عملکرد

گازی و برق�
●  موتور جوجه گردان

(٩١٦F ٩١٦ وDF در مدل های) ٢ عدد
٣ عدد (در مدل های ٩١٦D و ٩١٦)

●  فن
(٩١٦F ٩١٦ وDF در مدل های)کانوکشن

●  فندک
مجزا برای مشعل فر و گریل

●  جنس داخل فر
لعاب آسان تمیزشونده

●  سین� پخت
١ عدد

●  ریل کشویی
ندارد

سایر ویژگ� ها
●  تنظیم زمان پخت

یک شعله از طریق صفحه دیجیتال�
عملکرد فر از طریق صفحه دیجیتال�

(٩١٦D ٩١٦ وDF درمدل های)
●  زمان سنج

(٩١٦D ٩١٦ وDF درمدل های) �دیجیتال
مکانیک� (درمدل های ٩١٦F و ٩١٦)

●  ترموکوپل
فوق سریع

●  رتبه مصرف انرژی
A

●  فندک
اتوماتیک مجزا برای هر شعله

●  محفظه گرمخانه
دارد

●  سیستم گاورنر
ندارد

اب�اد
●  طول

٦٠ سانت� متر
●  عرض

٩٠ سانت� متر
●  ارتفاع

٨٠ سانت� متر
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904DF | 904D

904F | 904

مشخصات ظاهری
●  ت�داد شعله

5 عدد
●  موقعیت پلوپز

وسط
●  جنس صفحه رویه

لعاب
●  رنگ صفحه رویه

سفید
●  جنس نما

فلزی
●  کنترل

( ٩٠٤D ٩٠٤ وDF درمدل های) �لمس
ولوم های مکانیک�

●  درب فر
شیشه دوجداره سکوریت مقاوم به حرارت

●  شبکه پخش کننده شعله
چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک

●  درپوش
شیشه سکوریت مقاوم به حرارت

●  جنس ولوم
زاماک

●  دستگیره
2 عدد آلومینیوم�

مشخصات فر
●  گنجایش

١٢٠ لیتر
●  عملکرد

گازی و برق�
●  موتور جوجه گردان

(٩٠٤F ٩٠٤ وDF در مدل های) ٢ عدد
٣ عدد (در مدل های ٩٠٤D و ٩٠٤)

●  فن
(٩٠٤F ٩٠٤ وDF در مدل های)کانوکشن

●  فندک
مجزا برای مشعل فر و گریل

●  جنس داخل فر
لعاب آسان تمیزشونده

●  سین� پخت
١ عدد

●  ریل کشویی
ندارد

سایر ویژگ� ها
●  تنظیم زمان پخت

یک شعله از طریق صفحه دیجیتال�
عملکرد فر از طریق صفحه دیجیتال�

(٩٠٤D ٩٠٤ وDF درمدل های)
●  زمان سنج

(٩٠٤D ٩٠٤ وDF درمدل های) �دیجیتال
مکانیک� (درمدل های ٩٠٤F و ٩٠٤)

●  ترموکوپل
فوق سریع

●  رتبه مصرف انرژی
A

●  فندک
اتوماتیک مجزا برای هر شعله

●  محفظه گرمخانه
دارد

●  سیستم گاورنر
ندارد

اب�اد
●  طول

٦٠ سانت� متر
●  عرض

٩٠ سانت� متر
●  ارتفاع

٨٠ سانت� متر

15



906DF | 906D

906F | 906

مشخصات ظاهری
●  ت�داد شعله

5 عدد
●  موقعیت پلوپز

وسط
●  جنس صفحه رویه

استیل
●  رنگ صفحه رویه

استیل
●  جنس نما

استیل
●  کنترل

(٩٠٦D ٩٠٦ وDF فقط درمدل های) �لمس
ولوم های مکانیک�

●  درب فر
شیشه دوجداره سکوریت مقاوم به حرارت

●  شبکه پخش کننده شعله
چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک

●  درپوش
شیشه سکوریت مقاوم به حرارت

●  جنس ولوم
زاماک

●  دستگیره
2 عدد آلومینیوم�

مشخصات فر
●  گنجایش

١٢٠ لیتر
●  عملکرد

گازی و برق�
●  موتور جوجه گردان

(٩٠٦F ٩٠٦ وDF در مدل های) ٢ عدد
٣ عدد (در مدل های ٩٠٦D و ٩٠٦)

●  فن
(٩٠٦F ٩٠٦ وDF در مدل های)کانوکشن

●  فندک
مجزا برای مشعل فر و گریل

●  جنس داخل فر
لعاب آسان تمیزشونده

●  سین� پخت
١ عدد

●  ریل کشویی
ندارد

سایر ویژگ� ها
●  تنظیم زمان پخت

یک شعله از طریق صفحه دیجیتال�
عملکرد فر از طریق صفحه دیجیتال�

(٩٠٦D ٩٠٦ وDF درمدل های)
●  زمان سنج

(٩٠٦D ٩٠٦ وDF درمدل های) �دیجیتال
مکانیک� (درمدل های ٩٠٦F و ٩٠٦)

●  ترموکوپل
فوق سریع

●  رتبه مصرف انرژی
A

●  فندک
اتوماتیک مجزا برای هر شعله

●  محفظه گرمخانه
دارد

●  سیستم گاورنر
ندارد

اب�اد
●  طول

٦٠ سانت� متر
●  عرض

٩٠ سانت� متر
●  ارتفاع

٨٠ سانت� متر

16



704DF

706DF

مشخصات ظاهری
●  ت�داد شعله

5 عدد
●  موقعیت پلوپز

وسط
●  جنس صفحه رویه

(704DF در مدل) لعاب
(706DF در مدل) استیل

●  رنگ صفحه رویه
(704DF در مدل) سفید
(706DF در مدل) استیل

●  جنس نما
شیشه

●  کنترل
لمس� دارای نمایشگر دما و ساعت

ولوم های مکانیک�
●  درب فر

شیشه سیکوریت مقاوم به حرارت
●  شبکه پخش کننده شعله

چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک
●  درپوش

شیشه سیکوریت مقاوم به حرارت
●  ولوم

زاماک
●  دستگیره

دو عدد آلومینیوم�

مشخصات فر
●  گنجایش

١٢٠ لیتر
●  عملکرد

گازی
●  موتور جوجه گردان

٢ عدد
●  فن

کانوکشن(یکسان کننده دمای فر)
●  فندک

مجزا برای مشعل فر و گریل
●  جنس درب فر

شیشه دو جداره آسان تمیز شونده
●  سین� پخت

١ عدد
●  ریل کشویی

١ عدد

سایر ویژگ� ها
●  تنظیم زمان پخت

یک شعله از طریق صفحه دیجیتال�
●  زمان سنج

دیجیتال�
●  ترموکوپل
فوق سریع

●  گرید مصرف انرژی
A

●  فندک
مجزا برای مشعل فر و گریل

●  محفظه گرمخانه
دارد

●  سیستم گاورنر
ندارد

اب�اد
●  طول

٦٠ سانت� متر
●  عرض

٩٠ سانت� متر
●  ارتفاع

٨٠ سانت� متر

17



18

634DF

مشخصات ظاهری
●  ت�داد شعله

5 عدد
●  موقعیت پلوپز

وسط
●  جنس صفحه رویه

لعاب
●  رنگ صفحه رویه

سفید
●  جنس نما

شیشه
●  کنترل

لمس� دارای نمایشگر دما و ساعت
ولوم های مکانیک�

●  درب فر
شیشه دوجداره سکوریت مقاوم به حرارت

●  شبکه پخش کننده شعله
چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک

●  درپوش
شیشه سکوریت مقاوم به حرارت

●  جنس ولوم
زاماک

●  دستگیره
2 عدد آلومینیوم�

مشخصات فر
●  گنجایش

١٢٠ لیتر
●  عملکرد

گازی و برق�
●  برنامه پخت

٨ برنامه کامال اتوماتیک
●  موتور جوجه گردان

٢ عدد
●  فن

کانوکشن(یکسان کننده دمای فر)
●  فندک

مجزا برای مشعل فر و گریل
●  جنس داخل فر

لعاب آسان تمیزشونده
●  سین� پخت

١ عدد
●  ریل کشویی

١ عدد

سایر ویژگ� ها
●  تنظیم زمان پخت

یک شعله از طریق صفحه دیجیتال�
عملکرد فر از طریق صفحه دیجیتال�

●  زمان سنج
ندارد

●  ترموکوپل
فوق سریع

●  رتبه مصرف انرژی
A

●  فندک
اتوماتیک مجزا برای هر شعله

●  محفظه گرمخانه
دارد

●  سیستم گاورنر
دارد

اب�اد
●  طول

٦٠ سانت� متر
●  عرض

٩٠ سانت� متر
●  ارتفاع

٨٠ سانت� متر

فر برق� و گازی
لذت آشپزی با یک فر حرفه ای

فر 8 برنامه پخت اتوماتیک
اولین اجاق گاز دارای فر کامال اتوماتیک

جدید!



636DF

مشخصات ظاهری
●  ت�داد شعله

5 عدد
●  موقعیت پلوپز

وسط
●  جنس صفحه رویه

استیل
●  رنگ صفحه رویه

استیل
●  جنس نما

شیشه
●  کنترل

لمس� دارای نمایشگر دما و ساعت
ولوم های مکانیک�

●  درب فر
شیشه سیکوریت مقاوم به حرارت

●  شبکه پخش کننده شعله
چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک

●  درپوش
شیشه سیکوریت مقاوم به حرارت

●  ولوم
زاماک

●  دستگیره
دو عدد آلومینیوم�

مشخصات فر
●  گنجایش

١٢٠ لیتر
●  عملکرد

گازی و برق�
●  برنامه پخت

٨ برنامه کامال اتوماتیک
●  موتور جوجه گردان

٢ عدد
●  فن

کانوکشن(یکسان کننده دمای فر)
●  فندک

مجزا برای مشعل فر و گریل
●  جنس درب فر

شیشه دو جداره آسان تمیز شونده
●  سین� پخت

١ عدد
●  ریل کشویی

١ عدد

سایر ویژگ� ها
●  تنظیم زمان پخت

یک شعله از طریق صفحه دیجیتال�
●  زمان سنج

ندارد
●  ترموکوپل
فوق سریع

●  گرید مصرف انرژی
A

●  فندک
مجزا برای مشعل فر و گریل

●  محفظه گرمخانه
دارد

●  سیستم گاورنر
دارد

اب�اد
●  طول

٦٠ سانت� متر
●  عرض

٩٠ سانت� متر
●  ارتفاع

٨٠ سانت� متر

فر برق� و گازی
لذت آشپزی با یک فر حرفه ای

فر 8 برنامه پخت اتوماتیک
اولین اجاق گاز دارای فر کامال اتوماتیک

جدید!
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624DF

مشخصات ظاهری
●  ت�داد شعله

5 عدد
●  موقعیت پلوپز

وسط
●  جنس صفحه رویه

لعاب
●  رنگ صفحه رویه

سفید
●  جنس نما

شیشه
●  کنترل

لمس� دارای نمایشگر دما و ساعت
ولوم های مکانیک�

●  درب فر
شیشه دوجداره سکوریت مقاوم به حرارت

●  شبکه پخش کننده شعله
چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک

●  درپوش
شیشه سکوریت مقاوم به حرارت

●  جنس ولوم
زاماک

●  دستگیره
2 عدد آلومینیوم�

مشخصات فر
●  گنجایش

١٢٠ لیتر
●  عملکرد

گازی و برق�
●  موتور جوجه گردان

٢ عدد
●  فن

کانوکشن(یکسان کننده دمای فر)
●  فندک

مجزا برای مشعل فر و گریل
●  جنس داخل فر

لعاب آسان تمیزشونده
●  سین� پخت

١ عدد
●  ریل کشویی

١ عدد

سایر ویژگ� ها
●  تنظیم زمان پخت

یک شعله از طریق صفحه دیجیتال�
عملکرد فر از طریق صفحه دیجیتال�

●  زمان سنج
ندارد

●  ترموکوپل
فوق سریع

●  رتبه مصرف انرژی
A

●  فندک
اتوماتیک مجزا برای هر شعله

●  محفظه گرمخانه
دارد

●  سیستم گاورنر
دارد

اب�اد
●  طول

٦٠ سانت� متر
●  عرض

٩٠ سانت� متر
●  ارتفاع

٨٠ سانت� متر

20

فر برق� و گازی
لذت آشپزی با یک فر حرفه ای

جدید!



626DF

مشخصات ظاهری
●  ت�داد شعله

5 عدد
●  موقعیت پلوپز

وسط
●  جنس صفحه رویه

استیل
●  رنگ صفحه رویه

استیل
●  جنس نما

شیشه
●  کنترل

لمس� دارای نمایشگر دما و ساعت
ولوم های مکانیک�

●  درب فر
شیشه دوجداره سکوریت مقاوم به حرارت

●  شبکه پخش کننده شعله
چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک

●  درپوش
شیشه سکوریت مقاوم به حرارت

●  جنس ولوم
زاماک

●  دستگیره
2 عدد آلومینیوم�

مشخصات فر
●  گنجایش

١٢٠ لیتر
●  عملکرد

گازی و برق�
●  موتور جوجه گردان

٢ عدد
●  فن

کانوکشن(یکسان کننده دمای فر)
●  فندک

مجزا برای مشعل فر و گریل
●  جنس داخل فر

لعاب آسان تمیزشونده
●  سین� پخت

١ عدد
●  ریل کشویی

١ عدد

سایر ویژگ� ها
●  تنظیم زمان پخت

یک شعله از طریق صفحه دیجیتال�
عملکرد فر از طریق صفحه دیجیتال�

●  زمان سنج
ندارد

●  ترموکوپل
فوق سریع

●  رتبه مصرف انرژی
A

●  فندک
اتوماتیک مجزا برای هر شعله

●  محفظه گرمخانه
دارد

●  سیستم گاورنر
دارد

اب�اد
●  طول

٦٠ سانت� متر
●  عرض

٩٠ سانت� متر
●  ارتفاع

٨٠ سانت� متر
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فر برق� و گازی
لذت آشپزی با یک فر حرفه ای



604DF

22

مشخصات ظاهری
●  ت�داد شعله

5 عدد
●  موقعیت پلوپز

وسط
●  جنس صفحه رویه

(604DF در مدل) لعاب
(606DF در مدل) استیل

●  رنگ صفحه رویه
(604DF در مدل) سفید
(606DF در مدل) استیل

●  جنس نما
شیشه

●  کنترل
لمس� دارای نمایشگر دما و ساعت

ولوم های مکانیک�
●  درب فر

شیشه دوجداره سکوریت مقاوم به حرارت
●  شبکه پخش کننده شعله

چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک
●  درپوش

شیشه سکوریت مقاوم به حرارت
●  جنس ولوم

زاماک
●  دستگیره

2 عدد آلومینیوم�

مشخصات فر
●  گنجایش

١٢٠ لیتر
●  عملکرد

گازی
●  موتور جوجه گردان

٢ عدد
●  فن

کانوکشن(یکسان کننده دمای فر)
●  فندک

مجزا برای مشعل فر و گریل
●  جنس داخل فر

لعاب آسان تمیزشونده
●  سین� پخت

١ عدد
●  ریل کشویی

ندارد

سایر ویژگ� ها
●  تنظیم زمان پخت

یک شعله از طریق صفحه دیجیتال�
عملکرد فر از طریق صفحه دیجیتال�

●  زمان سنج
دیجیتال�

●  ترموکوپل
فوق سریع

●  رتبه مصرف انرژی
A

●  فندک
اتوماتیک مجزا برای هر شعله

●  محفظه گرمخانه
دارد

●  سیستم گاورنر
ندارد

اب�اد
●  طول

٦٠ سانت� متر
●  عرض

٩٠ سانت� متر
●  ارتفاع

٨٠ سانت� متر

604DF
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314DF | 314D

314F | 314

مشخصات ظاهری
●  ت�داد شعله

5 عدد
●  موقعیت پلوپز

وسط
●  جنس صفحه رویه

لعاب
●  رنگ صفحه رویه

سفید
●  جنس نما

فلزی
●  کنترل

(٣١٤D ٣١٤ وDF درمدل های) �لمس
ولوم های مکانیک�

●  درب فر
شیشه دوجداره سکوریت مقاوم به حرارت

●  شبکه پخش کننده شعله
چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک

●  درپوش
شیشه سیکوریت مقاوم به حرارت

●  جنس ولوم
زاماک

●  دستگیره
2 عدد آلومینیوم�

مشخصات فر
●  گنجایش

١٢٠ لیتر
●  عملکرد

گازی و برق�
●  موتور جوجه گردان

(٣١٤F ٣١٤ وDF در مدل های) ٢ عدد
٣ عدد (در مدل های ٣١٤D و ٣١٤)

●  فن
(٣١٤F ٣١٤ وDF در مدل های)کانوکشن

●  فندک
مجزا برای مشعل فر و گریل

●  جنس داخل فر
لعاب آسان تمیزشونده

●  سین� پخت
١ عدد

●  ریل کشویی
ندارد

سایر ویژگ� ها
●  تنظیم زمان پخت

یک شعله از طریق صفحه دیجیتال�
عملکرد فر از طریق صفحه دیجیتال�

(٣١٤D ٣١٤ وDF درمدل های)
●  زمان سنج

(٣١٤D ٣١٤ وDF درمدل های) �دیجیتال
مکانیک� (درمدل های ٣١٤F و ٣١٤)

●  ترموکوپل
فوق سریع

●  رتبه مصرف انرژی
A

●  فندک
اتوماتیک مجزا برای هر شعله

●  محفظه گرمخانه
دارد

●  سیستم گاورنر
ندارد

اب�اد
●  طول

٦٠ سانت� متر
●  عرض

٩٠ سانت� متر
●  ارتفاع

٨٠ سانت� متر



316DF | 316D

316F | 316

مشخصات ظاهری
●  ت�داد شعله

5 عدد
●  موقعیت پلوپز

وسط
●  جنس صفحه رویه

استیل
●  رنگ صفحه رویه

استیل
●  جنس نما

استیل
●  کنترل

(٣١٦D ٣١٦ وDF فقط درمدل های) �لمس
ولوم های مکانیک�

●  درب فر
شیشه دوجداره سکوریت مقاوم به حرارت

●  شبکه پخش کننده شعله
چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک

●  درپوش
شیشه سکوریت مقاوم به حرارت

●  جنس ولوم
زاماک

●  دستگیره
2 عدد آلومینیوم�

مشخصات فر
●  گنجایش

١٢٠ لیتر
●  عملکرد

گازی و برق�
●  موتور جوجه گردان

(٣١٦F ٣١٦ وDF در مدل های) ٢ عدد
٣ عدد (در مدل های ٣١٦D و ٣١٦)

●  فن
(٣١٦F ٣١٦ وDF در مدل های)کانوکشن

●  فندک
مجزا برای مشعل فر و گریل

●  جنس داخل فر
لعاب آسان تمیزشونده

●  سین� پخت
١ عدد

●  ریل کشویی
ندارد

سایر ویژگ� ها
●  تنظیم زمان پخت

یک شعله از طریق صفحه دیجیتال�
عملکرد فر از طریق صفحه دیجیتال�

(٣١٦D ٣١٦ وDF درمدل های)
●  زمان سنج

(٣١٦D ٣١٦ وDF درمدل های) �دیجیتال
مکانیک� (درمدل های ٣١٦F و ٣١٦)

●  ترموکوپل
فوق سریع

●  رتبه مصرف انرژی
A

●  فندک
اتوماتیک مجزا برای هر شعله

●  محفظه گرمخانه
دارد

●  سیستم گاورنر
ندارد

اب�اد
●  طول

٦٠ سانت� متر
●  عرض

٩٠ سانت� متر
●  ارتفاع

٨٠ سانت� متر

24



580

580R

570

570R

25

 مشخصات
●  جنس و رنگ صفحه رویه

استیل
●  تنظیم زمان پخت

ندارد
●  زمان سنج

ندارد
●  کنترل

ولوم های مکانیک�
●  شبکه پخش کننده شعله

چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک
●  ولوم

زاماک
●  پلیت

ندارد

اب�اد
●  طول               ●  عرض

٥١ سانت� متر      ٩٠ سانت� متر

مشخصات
●  جنس و رنگ صفحه رویه

استیل
●  تنظیم زمان پخت

ندارد
●  زمان سنج

ندارد
●  کنترل

ولوم های مکانیک�
●  شبکه پخش کننده شعله

چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک
●  ولوم

زاماک
●  پلیت

ندارد

اب�اد
●  طول               ●  عرض

٥١ سانت� متر      ٩٠ سانت� متر

مشخصات
●  جنس و رنگ صفحه رویه

استیل
●  تنظیم زمان پخت

ندارد
●  زمان سنج

ندارد
●  کنترل

ولوم های مکانیک�
●  شبکه پخش کننده شعله

چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک
●  ولوم

زاماک
●  پلیت

ندارد

اب�اد
●  طول               ●  عرض

٥١ سانت� متر      ٩٠ سانت� متر

مشخصات
●  جنس و رنگ صفحه رویه

استیل
●  تنظیم زمان پخت

ندارد
●  زمان سنج

ندارد
●  کنترل

ولوم های مکانیک�
●  شبکه پخش کننده شعله

چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک
●  ولوم

زاماک
●  پلیت

ندارد

اب�اد
●  طول               ●  عرض

٥١ سانت� متر      ٩٠ سانت� متر

90

51

90

51

90

51

90

51



560T

550T

540T

530T

 مشخصات
●  جنس و رنگ صفحه رویه

استیل
●  تنظیم زمان پخت

یک شعله از طریق ولوم مکانیک�
●  زمان سنج

ندارد
●  کنترل

ولوم های مکانیک�
●  شبکه پخش کننده شعله

چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک
●  ولوم

زاماک
●  پلیت

ندارد

اب�اد
●  طول               ●  عرض

٥١ سانت� متر      ٩٠ سانت� متر

مشخصات
●  جنس و رنگ صفحه رویه

استیل
●  تنظیم زمان پخت

یک شعله از طریق ولوم مکانیک�
●  زمان سنج

ندارد
●  کنترل

ولوم های مکانیک�
●  شبکه پخش کننده شعله

چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک
●  ولوم

زاماک
●  پلیت

ندارد

اب�اد
●  طول               ●  عرض

٥١ سانت� متر      ٩٠ سانت� متر

مشخصات
●  جنس و رنگ صفحه رویه

استیل
●  تنظیم زمان پخت

یک شعله از طریق ولوم مکانیک�
●  زمان سنج

ندارد
●  کنترل

ولوم های مکانیک�
●  شبکه پخش کننده شعله

چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک
●  ولوم

زاماک
●  پلیت

ندارد

اب�اد
●  طول               ●  عرض

٥١ سانت� متر      ٩٠ سانت� متر

مشخصات
●  جنس و رنگ صفحه رویه

استیل
●  تنظیم زمان پخت

یک شعله از طریق ولوم مکانیک�
●  زمان سنج

ندارد
●  کنترل

ولوم های مکانیک�
●  شبکه پخش کننده شعله

چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک
●  ولوم

زاماک
●  پلیت

ندارد

اب�اد
●  طول               ●  عرض

٥١ سانت� متر      ٩٠ سانت� متر

26

90

51

90

51

90

51

90

51

دو شعله پلوپز
2Xیک شعله بزرگ بیشتر!



520T

510

510P

505D

27

 مشخصات
●  جنس و رنگ صفحه رویه

استیل
●  تنظیم زمان پخت

یک شعله با ولوم مکانیک�
●  زمان سنج

ندارد
●  کنترل

ولوم های مکانیک�
●  شبکه پخش کننده شعله

چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک
●  ولوم

زاماک
●  پلیت

ندارد

اب�اد
●  طول               ●  عرض

٥١ سانت� متر      ٩٠ سانت� متر

مشخصات
●  جنس و رنگ صفحه رویه

استیل
●  تنظیم زمان پخت

ندارد
●  زمان سنج

ندارد
●  کنترل

ولوم های مکانیک�
●  شبکه پخش کننده شعله

چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک
●  ولوم

زاماک
●  پلیت

ندارد

اب�اد
●  طول               ●  عرض

٥١ سانت� متر      ٩٠ سانت� متر

مشخصات
●  جنس و رنگ صفحه رویه

استیل
●  تنظیم زمان پخت

ندارد
●  زمان سنج

ندارد
●  کنترل

ولوم های مکانیک�
●  شبکه پخش کننده شعله

چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک
●  ولوم

زاماک
●  پلیت

ندارد

اب�اد
●  طول               ●  عرض

٥١ سانت� متر      ٩٠ سانت� متر

مشخصات
●  جنس و رنگ صفحه رویه

شیشه مشک� با حاشیه سفید
●  تنظیم زمان پخت

یک شعله به صورت دیجیتال�
●  زمان سنج

ندارد
●  کنترل

لمس� دارای نمایشگر دما و ساعت
ولوم های مکانیک�

●  شبکه پخش کننده شعله
چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک

●  ولوم
زاماک

●  پلیت
لعاب

90

51

90

51

92

53

90

51

اب�اد
●  طول               ●  عرض

٥٣ سانت� متر    ٩٢ سانت� متر

سرشعله های جدید
سرشعله های فلت با راندمان باالتر

LED روشنایی
نور مخف� ت�بیه شده زیر شیشه



504

503P

502

502R

 مشخصات
●  جنس و رنگ صفحه رویه

شیشه مشک� و استیل
●  تنظیم زمان پخت

ندارد
●  زمان سنج

ندارد
●  کنترل

ولوم های مکانیک�
●  شبکه پخش کننده شعله

چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک
●  ولوم

زاماک
●  پلیت

لعاب

اب�اد
●  طول               ●  عرض

٥٣ سانت� متر    ٩٢ سانت� متر

مشخصات
●  جنس و رنگ صفحه رویه

شیشه مشک�
●  تنظیم زمان پخت

ندارد
●  زمان سنج

ندارد
●  کنترل

ولوم های مکانیک�
●  شبکه پخش کننده شعله

چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک
●  ولوم

زاماک
●  پلیت

لعاب

اب�اد
●  طول               ●  عرض

٥٣ سانت� متر    ٩٢ سانت� متر

مشخصات
●  جنس و رنگ صفحه رویه

شیشه مشک�
●  تنظیم زمان پخت

ندارد
●  زمان سنج

ندارد
●  کنترل

ولوم های مکانیک�
●  شبکه پخش کننده شعله

چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک
●  ولوم

زاماک
●  پلیت

لعاب

اب�اد
●  طول               ●  عرض

٥٣ سانت� متر    ٩٢ سانت� متر

مشخصات
●  جنس و رنگ صفحه رویه

شیشه مشک�
●  تنظیم زمان پخت

ندارد
●  زمان سنج

ندارد
●  کنترل

ولوم های مکانیک�
●  شبکه پخش کننده شعله

چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک
●  ولوم

زاماک
●  پلیت

لعاب

اب�اد
●  طول               ●  عرض

٥٣ سانت� متر    ٩٢ سانت� متر

28

92

53

92

53

92

53

92

53

سرشعله های جدید
سرشعله های فلت با راندمان باالتر



502T

502S

502SR

502ST

29

 مشخصات
●  جنس و رنگ صفحه رویه

شیشه مشک�
●  تنظیم زمان پخت

یک شعله از طریق ولوم مکانیک�
●  زمان سنج

ندارد
●  کنترل

ولوم های مکانیک�
●  شبکه پخش کننده شعله

چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک
●  ولوم

زاماک
●  پلیت

لعاب

اب�اد
●  طول               ●  عرض

٥٣ سانت� متر    ٩٢ سانت� متر

مشخصات
●  جنس و رنگ صفحه رویه

شیشه مشک�
●  تنظیم زمان پخت

ندارد
●  زمان سنج

ندارد
●  کنترل

ولوم های مکانیک�
●  شبکه پخش کننده شعله

چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک
●  ولوم

زاماک
●  پلیت
استیل

اب�اد
●  طول               ●  عرض

٥٣ سانت� متر    ٩٢ سانت� متر

مشخصات
●  جنس و رنگ صفحه رویه

شیشه مشک�
●  تنظیم زمان پخت

ندارد
●  زمان سنج

ندارد
●  کنترل

ولوم های مکانیک�
●  شبکه پخش کننده شعله

چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک
●  ولوم

زاماک
●  پلیت
استیل

اب�اد
●  طول               ●  عرض

٥٣ سانت� متر    ٩٢ سانت� متر

مشخصات
●  جنس و رنگ صفحه رویه

شیشه مشک�
●  تنظیم زمان پخت

یک شعله از طریق ولوم مکانیک�
●  زمان سنج

ندارد
●  کنترل

ولوم های مکانیک�
●  شبکه پخش کننده شعله

چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک
●  ولوم

زاماک
●  پلیت
استیل

اب�اد
●  طول               ●  عرض

٥٣ سانت� متر    ٩٢ سانت� متر

92

53

92

53

92

53

92

53



501

501R

501T

501S

 مشخصات
●  جنس و رنگ صفحه رویه

شیشه مشک�
●  تنظیم زمان پخت

ندارد
●  زمان سنج

ندارد
●  کنترل

ولوم های مکانیک�
●  شبکه پخش کننده شعله

چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک
●  ولوم

زاماک
●  پلیت

لعاب

اب�اد
●  طول               ●  عرض

٥٣ سانت� متر    ٩٢ سانت� متر

مشخصات
●  جنس و رنگ صفحه رویه

شیشه مشک�
●  تنظیم زمان پخت

ندارد
●  زمان سنج

ندارد
●  کنترل

ولوم های مکانیک�
●  شبکه پخش کننده شعله

چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک
●  ولوم

زاماک
●  پلیت

لعاب

اب�اد
●  طول               ●  عرض

٥٣ سانت� متر    ٩٢ سانت� متر

مشخصات
●  جنس و رنگ صفحه رویه

شیشه مشک�
●  تنظیم زمان پخت

یک شعله از طریق ولوم مکانیک�
●  زمان سنج

ندارد
●  کنترل

ولوم های مکانیک�
●  شبکه پخش کننده شعله

چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک
●  ولوم

زاماک
●  پلیت

لعاب

اب�اد
●  طول               ●  عرض

٥٣ سانت� متر    ٩٢ سانت� متر

مشخصات
●  جنس و رنگ صفحه رویه

شیشه مشک�
●  تنظیم زمان پخت

ندارد
●  زمان سنج

ندارد
●  کنترل

ولوم های مکانیک�
●  شبکه پخش کننده شعله

چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک
●  ولوم

زاماک
●  پلیت
استیل

اب�اد
●  طول               ●  عرض

٥٣ سانت� متر    ٩٢ سانت� متر

30

92

53

92

53

92

53

92

53



501SR

501E

501D

501DR

31

 مشخصات
●  جنس و رنگ صفحه رویه

شیشه مشک�
●  تنظیم زمان پخت

ندارد
●  زمان سنج

ندارد
●  کنترل

ولوم های مکانیک�
●  شبکه پخش کننده شعله

چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک
●  ولوم

زاماک
●  پلیت
استیل

اب�اد
●  طول               ●  عرض

٥٣ سانت� متر    ٩٢ سانت� متر

مشخصات
●  جنس و رنگ صفحه رویه

شیشه مشک�
●  تنظیم زمان پخت

ندارد
●  زمان سنج

ندارد
●  کنترل

ولوم های مکانیک�
●  شبکه پخش کننده شعله

چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک
●  ولوم

زاماک
●  پلیت

لعاب

اب�اد
●  طول               ●  عرض

٥٣ سانت� متر    ٩٢ سانت� متر

مشخصات
●  جنس و رنگ صفحه رویه

شیشه مشک�
●  تنظیم زمان پخت

یک شعله از طریق صفحه دیجیتال�
●  زمان سنج

ندارد
●  کنترل

لمس� دارای نمایشگر دما و ساعت
ولوم های مکانیک�

●  شبکه پخش کننده شعله
چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک

●  ولوم
زاماک

●  پلیت
لعاب

اب�اد
●  طول               ●  عرض

٥٣ سانت� متر    ٩٢ سانت� متر

مشخصات
●  جنس و رنگ صفحه رویه

شیشه مشک�
●  تنظیم زمان پخت

یک شعله از طریق صفحه دیجیتال�
●  زمان سنج

ندارد
●  کنترل

لمس� دارای نمایشگر دما و ساعت
ولوم های مکانیک�

●  شبکه پخش کننده شعله
چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک

●  ولوم
زاماک

●  پلیت
لعاب

92

53

92

53

92

53

اب�اد
●  طول               ●  عرض

٥٣ سانت� متر    ٩٢ سانت� متر

LED روشنایی
نور مخف� ت�بیه شده زیر شیشه

92

53



501G

501H

501HR

501L

 مشخصات
●  جنس و رنگ صفحه رویه

شیشه مشک� طالیی
●  تنظیم زمان پخت

ندارد
●  زمان سنج

ندارد
●  کنترل

ولوم های مکانیک�
●  شبکه پخش کننده شعله

چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک
●  ولوم

زاماک
●  پلیت

لعاب

اب�اد
●  طول               ●  عرض

٥٣ سانت� متر    ٩٢ سانت� متر

مشخصات
●  جنس و رنگ صفحه رویه

شیشه مشک�
●  تنظیم زمان پخت

ندارد
●  زمان سنج

ندارد
●  کنترل

ولوم های مکانیک�
●  شبکه پخش کننده شعله

چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک
●  ولوم

زاماک
●  پلیت

لعاب

اب�اد
●  طول               ●  عرض

٥٣ سانت� متر    ٩٢ سانت� متر

مشخصات
●  جنس و رنگ صفحه رویه

شیشه مشک�
●  تنظیم زمان پخت

ندارد
●  زمان سنج

ندارد
●  کنترل

ولوم های مکانیک�
●  شبکه پخش کننده شعله

چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک
●  ولوم

زاماک
●  پلیت

لعاب

اب�اد
●  طول               ●  عرض

٥٣ سانت� متر    ٩٢ سانت� متر

مشخصات
●  جنس و رنگ صفحه رویه

شیشه مشک�
●  تنظیم زمان پخت

ندارد
●  زمان سنج

ندارد
●  کنترل

ولوم های مکانیک�
●  شبکه پخش کننده شعله

چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک
●  ولوم

زاماک
●  پلیت
استیل

اب�اد
●  طول               ●  عرض

٥٣ سانت� متر    ٩٢ سانت� متر

32

92

53

92

53

92

53

92

53



501TB

501TW(V1)

501TW

402

33

 مشخصات
●  جنس و رنگ صفحه رویه

شیشه مشک�
●  تنظیم زمان پخت

یک شعله از طریق ولوم مکانیک�
●  زمان سنج

ندارد
●  کنترل

ولوم های مکانیک�
●  شبکه پخش کننده شعله

چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک
●  ولوم

زاماک
●  پلیت

لعاب

اب�اد
●  طول               ●  عرض

٥٣ سانت� متر    ٩٢ سانت� متر

مشخصات
●  جنس و رنگ صفحه رویه

شیشه سفید اپت� وایت
●  تنظیم زمان پخت

یک شعله از طریق ولوم مکانیک�
●  زمان سنج

ندارد
●  کنترل

ولوم های مکانیک�
●  شبکه پخش کننده شعله

چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک
●  ولوم

زاماک
●  پلیت

لعاب

اب�اد
●  طول               ●  عرض

٥٣ سانت� متر    ٩٢ سانت� متر

مشخصات
●  جنس و رنگ صفحه رویه

شیشه سفید اپت� وایت
●  تنظیم زمان پخت

یک شعله از طریق ولوم مکانیک�
●  زمان سنج

ندارد
●  کنترل

ولوم های مکانیک�
●  شبکه پخش کننده شعله

چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک
●  ولوم

زاماک
●  پلیت

لعاب

اب�اد
●  طول               ●  عرض

٥٣ سانت� متر    ٩٢ سانت� متر

مشخصات
●  جنس و رنگ صفحه رویه

شیشه مشک�
●  تنظیم زمان پخت

ندارد
●  زمان سنج

ندارد
●  کنترل

ولوم های مکانیک�
●  شبکه پخش کننده شعله

چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک
●  ولوم

زاماک
●  پلیت

لعاب

اب�اد
●  طول               ●  عرض

٥٣ سانت� متر    ٩٢ سانت� متر

92

53

92

53

92

53

92

53



401

301

201

101

 مشخصات
●  جنس و رنگ صفحه رویه

شیشه مشک�
●  تنظیم زمان پخت

ندارد
●  زمان سنج

ندارد
●  کنترل

ولوم های مکانیک�
●  شبکه پخش کننده شعله

چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک
●  ولوم

زاماک
●  پلیت

لعاب

اب�اد
●  طول               ●  عرض

٥٣ سانت� متر    ٦٢ سانت� متر

مشخصات
●  جنس و رنگ صفحه رویه

شیشه مشک�
●  تنظیم زمان پخت

ندارد
●  زمان سنج

ندارد
●  کنترل

ولوم های مکانیک�
●  شبکه پخش کننده شعله

چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک
●  ولوم

زاماک
●  پلیت

لعاب

اب�اد
●  طول               ●  عرض

٥٣ سانت� متر    ٦٢ سانت� متر

مشخصات
●  جنس و رنگ صفحه رویه

شیشه مشک�
●  تنظیم زمان پخت

ندارد
●  زمان سنج

ندارد
●  کنترل

ولوم های مکانیک�
●  شبکه پخش کننده شعله

چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک
●  ولوم

زاماک
●  پلیت

لعاب

اب�اد
●  طول               ●  عرض

٥٣ سانت� متر    ٣٣ سانت� متر

مشخصات
●  جنس و رنگ صفحه رویه

شیشه مشک�
●  تنظیم زمان پخت

ندارد
●  زمان سنج

ندارد
●  کنترل

ولوم های مکانیک�
●  شبکه پخش کننده شعله

چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک
●  ولوم

زاماک
●  پلیت
استیل

اب�اد
●  طول               ●  عرض

٥٣ سانت� متر    ٣٣ سانت� متر

34

62

53

33

53

62

53

33

53



2002S2002

2002G2002W

35

مشخصات
●  جنس نما

( 2002S استیل در مدل + ) شیشه
●  عملکرد

گازی و برق�
●  حجم
70 لیتر

●  برنامه پخت
ندارد (انتخاب دست�)

●  کنترل
لمس� دارای نمایشگر دما و ساعت

ولوم های مکانیک�
●  تنظیم زمان پخت

عملکرد کل� از طریق صفحه دیجیتال�
شعله گازی از طریق ولوم مکانیک�

●  زمان سنج
هشدار دهنده صوت� دیجیتال�

●  فن
کانوکشن(یکسان کننده دمای فر)

خنک کننده (تهویه اتوماتیک)
●  المنت

2 عدد (توربو، گریل)
●  موتور جوجه گردان

2 عدد 
●  جنس درب فر

شیشه دو جداره آسان تمیز شونده
●  جنس داخل فر

لعاب آسان تمیز شو
●  دستگیره

1 عدد آلومینیوم�
●  روشنایی

SMD
●  ریل کشویی

1 عدد
●  ولوم

زاماک

اب�اد
●  طول

60 سانت� متر
●  عرض

60 سانت� متر
●  ارتفاع

58 سانت� متر



4002

4002W

4002S

مشخصات
●  جنس نما

شیشه
( 4002S در مدل ) شیشه و استیل

●  عملکرد
گازی و برق�

●  حجم
70 لیتر

●  برنامه پخت
ندارد (انتخاب دست�)

●  کنترل
لمس� دارای نمایشگر دما و ساعت

ولوم های مکانیک�
●  تنظیم زمان پخت

عملکرد کل� از طریق صفحه دیجیتال�
شعله گازی از طریق ولوم مکانیک�

●  زمان سنج
هشدار دهنده صوت� دیجیتال�

●  فن
کانوکشن(یکسان کننده دمای فر)

خنک کننده (تهویه اتوماتیک)
●  المنت

1 عدد (گریل)
●  موتور جوجه گردان

2 عدد 
●  جنس درب فر

شیشه دو جداره آسان تمیز شونده
●  جنس داخل فر

لعاب آسان تمیز شو
●  دستگیره

1 عدد آلومینیوم�
●  روشنایی

SMD
●  ریل کشویی

1 عدد
●  ولوم

زاماک

اب�اد
●  طول

60 سانت� متر
●  عرض

60 سانت� متر
●  ارتفاع

58 سانت� متر
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3002S3002

3002G3002W

37

مشخصات
●  جنس نما

( 3002S استیل در مدل + ) شیشه
●  عملکرد

برق�
●  حجم
70 لیتر

●  برنامه پخت
ندارد (انتخاب دست�)

●  کنترل
لمس� دارای نمایشگر دما و ساعت

ولوم های مکانیک�
●  تنظیم زمان پخت

عملکرد کل� از طریق صفحه دیجیتال�
شعله گازی از طریق ولوم مکانیک�

●  زمان سنج
هشدار دهنده صوت� دیجیتال�

●  فن
کانوکشن(یکسان کننده دمای فر)

خنک کننده (تهویه اتوماتیک)
●  المنت

3 عدد (توربو، گریل، پایین)
●  موتور جوجه گردان

1 عدد 
●  جنس درب فر

شیشه دو جداره آسان تمیز شونده
●  جنس داخل فر

لعاب آسان تمیز شو
●  دستگیره

1 عدد آلومینیوم�
●  روشنایی

SMD
●  ریل کشویی

1 عدد

اب�اد
●  طول

60 سانت� متر
●  عرض

60 سانت� متر
●  ارتفاع

58 سانت� متر



3004

3004W

3004S

مشخصات
●  جنس نما

شیشه
●  عملکرد

برق�
●  حجم
70 لیتر

●  برنامه پخت
8 برنامه نیمه اتوماتیک
8 برنامه کامال اتومانیک

●  کنترل
لمس� دارای نمایشگر دما و ساعت

●  تنظیم زمان پخت
عملکرد کل� از طریق صفحه دیجیتال�

●  زمان سنج
هشدار دهنده صوت� دیجیتال�

●  فن
کانوکشن(یکسان کننده دمای فر)

خنک کننده (تهویه اتوماتیک)
●  المنت

1 عدد (گریل)
●  موتور جوجه گردان

2 عدد 
●  جنس درب فر

شیشه دو جداره آسان تمیز شونده
●  جنس داخل فر

لعاب آسان تمیز شو
●  دستگیره

1 عدد آلومینیوم�
●  روشنایی

SMD
●  ریل کشویی

1 عدد

اب�اد
●  طول

60 سانت� متر
●  عرض

60 سانت� متر
●  ارتفاع

58 سانت� متر
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5002

5002W

5002S

مشخصات
●  جنس نما

شیشه
( 5002S در مدل ) شیشه و استیل

●  عملکرد
برق�

●  حجم
70 لیتر

●  برنامه پخت
9 برنامه نیمه اتوماتیک

●  کنترل
لمس� دارای نمایشگر دما و ساعت

ولوم های مکانیک�
●  تنظیم زمان پخت

عملکرد کل� از طریق صفحه دیجیتال�
شعله گازی از طریق ولوم مکانیک�

●  زمان سنج
هشدار دهنده صوت� دیجیتال�

●  فن
کانوکشن(یکسان کننده دمای فر)

خنک کننده (تهویه اتوماتیک)
●  المنت

3 عدد (توربو، گریل و پایین)
●  موتور جوجه گردان

1 عدد 
●  جنس درب فر

شیشه دو جداره آسان تمیز شونده
●  جنس داخل فر

لعاب آسان تمیز شو
●  دستگیره

1 عدد آلومینیوم�
●  روشنایی

SMD
●  ریل کشویی

1 عدد

اب�اد
●  طول

60 سانت� متر
●  عرض

60 سانت� متر
●  ارتفاع

58 سانت� متر
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5004

5004W

مشخصات
●  جنس نما

شیشه
●  عملکرد

برق�
●  حجم
70 لیتر

●  برنامه پخت
12 برنامه نیمه اتوماتیک

●  کنترل
لمس� دارای نمایشگر دما و ساعت

●  تنظیم زمان پخت
عملکرد کل� از طریق صفحه دیجیتال�

●  زمان سنج
هشدار دهنده صوت� دیجیتال�

●  فن
کانوکشن(یکسان کننده دمای فر)

خنک کننده (تهویه اتوماتیک)
●  المنت

3 عدد (توربو، گریل و پایین)
●  موتور جوجه گردان

1 عدد 
●  جنس درب فر

شیشه دو جداره آسان تمیز شونده
●  جنس داخل فر

لعاب آسان تمیز شو
●  دستگیره

1 عدد آلومینیوم�
●  روشنایی

SMD
●  ریل کشویی

1 عدد

اب�اد
●  طول

60 سانت� متر
●  عرض

60 سانت� متر
●  ارتفاع

58 سانت� متر
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جدید!

جدید!



7004

7004W

7004A

مشخصات
●  جنس نما

شیشه
●  عملکرد

برق�
●  حجم
70 لیتر

●  برنامه پخت
8 برنامه اتوماتیک

8 برنامه نیمه اتوماتیک
●  کنترل

لمس� دارای نمایشگر دما و ساعت
ولوم های مکانیک�

●  تنظیم زمان پخت
عملکرد کل� از طریق صفحه دیجیتال�

شعله گازی از طریق ولوم مکانیک�
●  زمان سنج

هشدار دهنده صوت� دیجیتال�
●  فن

کانوکشن(یکسان کننده دمای فر)
خنک کننده (تهویه اتوماتیک)

●  المنت
3 عدد (توربو، گریل و پایین)

●  موتور جوجه گردان
1 عدد 

●  جنس درب فر
شیشه دو جداره آسان تمیز شونده

●  جنس داخل فر
لعاب آسان تمیز شو

●  دستگیره
1 عدد آلومینیوم�

●  روشنایی
SMD

●  ریل کشویی
1 عدد

اب�اد
●  طول

60 سانت� متر
●  عرض

60 سانت� متر
●  ارتفاع

58 سانت� متر
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جدید!

جدید!

جدید!



ROHAND ُر﹨﹠︡

ُر﹜�︦

مشخصات
●  نوع
مورب

●  جنس و رنگ نما
شیشه مشک� با حاشیه های بی رنگ

●  موتور
موتور توربو 4 سرعته

●  حداکثر سرعت
1475 دور بر دقیقه

●  حداکثر مکش
650 متر مکعب بر ساعت

●  حداکثر نویز
72 دس� بل

●  عملکرد اتوماتیک
دارد (سنسور دود و حرارت)

●  کنترل
لمس�

اشاره دست
●  روشنایی

SMD
●  فیلتر

1 عدد آلومینیوم�
●  جک باالبرنده

ندارد 
●  سپر حرارت� موتور

دارد

اب�اد
●  عرض

90 سانت� متر

مشخصات
●  نوع
مورب

●  جنس و رنگ نما
شیشه مشک�

●  موتور
موتور توربو 4 سرعته تمام فلزی 

●  حداکثر سرعت
1610 دور بر دقیقه
●  حداکثر مکش

650 متر مکعب بر ساعت
●  حداکثر نویز

72 دس� بل
●  عملکرد اتوماتیک

دارد (سنسور دود و حرارت)
●  کنترل

لمس�
ریموت کنترل

●  روشنایی
SMD

●  فیلتر
1 عدد آلومینیوم�

●  جک باالبرنده
اتوماتیک

●  سپر حرارت� موتور
دارد

اب�اد
●  عرض

90 سانت� متر

ROLEX
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کنترل با اشاره دست
انتخاب عملکرد ها بدون لمس



ROMANA

مشخصات
●  نوع
مورب

●  جنس و رنگ نما
شیشه مشک�
شیشه سفید

●  موتور
موتور توربو 4 سرعته

موتور 4 سرعته تمام فلزی
●  حداکثر سرعت
1610 دور بر دقیقه
●  حداکثر مکش

650 متر مکعب بر ساعت
●  حداکثر نویز

72 دس� بل
●  عملکرد اتوماتیک

دارد (سنسور دود و حرارت)
●  کنترل

لمس�
ریموت کنترل

●  روشنایی
SMD

●  فیلتر
1 عدد آلومینیوم�

●  جک باالبرنده
دست�

●  سپر حرارت� موتور
دارد

اب�اد
●  عرض

90 سانت� متر

ُر﹝︀﹡︀

ROMANA W ُر﹝︀﹡︀ ︨﹀﹫︡
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ROTANA ُر︑︀﹡︀

︀︐ُرز

مشخصات
●  نوع
مورب

●  جنس و رنگ نما
شیشه مشک�

●  موتور
موتور توربو 4 سرعته

موتور 4 سرعته تمام فلزی
●  حداکثر سرعت
1610 دور بر دقیقه
●  حداکثر مکش

650 متر مکعب بر ساعت
●  حداکثر نویز

72 دس� بل
●  عملکرد اتوماتیک

دارد (سنسور دود و حرارت)
●  کنترل

لمس�
ریموت کنترل

●  روشنایی
SMD

●  فیلتر
1 عدد آلومینیوم�

●  جک باالبرنده
دست�

●  سپر حرارت� موتور
دارد

اب�اد
●  عرض

90 سانت� متر

مشخصات
●  نوع
مورب

●  جنس و رنگ نما
شیشه مشک�

●  موتور
موتور 4 سرعته تمام فلزی

●  حداکثر سرعت
1610 دور بر دقیقه
●  حداکثر مکش

650 متر مکعب بر ساعت
●  حداکثر نویز

72 دس� بل
●  عملکرد اتوماتیک

دارد (سنسور دود و حرارت)
●  کنترل

لمس�
ریموت کنترل

●  روشنایی
SMD

●  فیلتر
1 عدد آلومینیوم�

●  جک باالبرنده
دست�

●  سپر حرارت� موتور
دارد

اب�اد
●  عرض

90 سانت� متر

ROZITA
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RIVER ر﹢ر

ُرز

مشخصات
●  نوع
مورب

●  جنس و رنگ نما
شیشه مشک� و حاشیه های استیل

●  موتور
موتور توربو 4 سرعته

●  حداکثر سرعت
1475 دور بر دقیقه

●  حداکثر مکش
650 متر مکعب بر ساعت

●  حداکثر نویز
72 دس� بل

●  عمکلرد اتوماتیک
دارد (سنسور دود و حرارت)

●  کنترل
لمس�

ریموت کنترل
●  روشنایی

SMD
●  فیلتر

1 عدد آلومینیوم�
●  جک باالبرنده

دست�
●  سپر حرارت� موتور

دارد

اب�اد
●  عرض

90 سانت� متر

مشخصات
●  نوع
مورب

●  جنس و رنگ نما
شیشه مشک�

●  موتور
موتور توربو 4 سرعته

●  حداکثر سرعت
1475 دور بر دقیقه

●  حداکثر مکش
650 متر مکعب بر ساعت

●  حداکثر نویز
72 دس� بل

●  عمکلرد اتوماتیک
دارد (سنسور دود و حرارت)

●  کنترل
لمس�

ریموت کنترل
●  روشنایی

SMD
●  فیلتر

1 عدد آلومینیوم�
●  جک باالبرنده

اتوماتیک
●  سپر حرارت� موتور

دارد

اب�اد
●  عرض

60 سانت� متر

ROSE
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60عرض 60 سانت� متر مناسب اجاق های 4 شعله



ROZENTALُرز﹡︐︀ل

ُر﹝�︀

مشخصات
●  نوع
مورب

●  جنس و رنگ نما
شیشه مشک� و طالیی

●  موتور
موتور توربو 4 سرعته

●  حداکثر سرعت
1475 دور بر دقیقه

●  حداکثر مکش
650 متر مکعب بر ساعت

●  حداکثر نویز
72 دس� بل

●  عملکرد اتوماتیک
دارد (سنسور دود و حرارت)

●  کنترل
لمس�

ریموت کنترل
●  روشنایی

SMD
●  فیلتر

1 عدد آلومینیوم�
●  جک باالبرنده

ندارد
●  سپر حرارت� موتور

دارد

اب�اد
●  عرض

90 سانت� متر

مشخصات
●  نوع

شومینه ای
●  جنس و رنگ نما

شیشه مشک�
●  موتور

موتور توربو 4 سرعته
●  حداکثر سرعت

1475 دور بر دقیقه
●  حداکثر مکش

650 متر مکعب بر ساعت
●  حداکثر نویز

72 دس� بل
●  عملکرد اتوماتیک

دارد (سنسور دود و حرارت)
●  کنترل

لمس�
ریموت کنترل

●  روشنایی
SMD

●  فیلتر
1 عدد آلومینیوم�

●  جک باالبرنده
ندارد

●  سپر حرارت� موتور
دارد

اب�اد
●  عرض

90 سانت� متر

ROMEGA
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ROMA ُر﹝︀

ُر�︧︀﹡︀

مشخصات
●  نوع

شومینه ای
●  جنس و رنگ نما

شیشه مشک�
●  موتور

موتور توربو 4 سرعته
●  حداکثر سرعت

1475 دور بر دقیقه
●  حداکثر مکش

650 متر مکعب بر ساعت
●  حداکثر نویز

72 دس� بل
●  عملکرد اتوماتیک

دارد (سنسور دود و حرارت)
●  کنترل

لمس�
ریموت کنترل

●  روشنایی
SMD

●  فیلتر
1 عدد آلومینیوم�

●  جک باالبرنده
ندارد

●  سپر حرارت� موتور
دارد

اب�اد
●  عرض

90 سانت� متر

مشخصات
●  نوع
مخف�

●  جنس و رنگ نما
شیشه و فلز

●  موتور
موتور توربو 4 سرعته

●  حداکثر سرعت
1475 دور بر دقیقه

●  حداکثر مکش
650 متر مکعب بر ساعت

●  حداکثر نویز
72 دس� بل

●  عملکرد اتوماتیک
دارد (سنسور دود و حرارت)

●  کنترل
لمس�

ریموت کنترل
●  روشنایی

SMD
●  فیلتر

1 عدد آلومینیوم�
●  جک باالبرنده

ندارد
●  سپر حرارت� موتور

دارد

اب�اد
●  عرض

75 سانت� متر

ROXANA
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ُر﹡﹫�︦

مشخصات
●  نوع
مخف�

●  جنس و رنگ نما
شیشه مشک�

(RONIX W مدل) شیشه سفید
●  موتور

موتور 4 سرعته تمام فلزی ایتالیایی
●  حداکثر سرعت
1610 دور بر دقیقه
●  حداکثر مکش

650 متر مکعب بر ساعت
●  حداکثر نویز

72 دس� بل
●  عملکرد اتوماتیک

دارد (سنسور دود و حرارت)
●  کنترل

لمس�
ریموت کنترل (RONIX H ندارد )

(RONIX H فقط در مدل) اشاره دست
●  روشنایی

SMD
●  فیلتر

1 عدد آلومینیوم�
●  جک باالبرنده

ندارد
●  سپر حرارت� موتور

دارد

اب�اد
●  عرض

75 سانت� متر

RONIX

RONIX Wُر﹡﹫�︦ ︨﹀﹫︡

RONIX Hُر﹡﹫�︦ ا︫︀ره ای
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RONIX H کنترل با اشاره دست در
انتخاب عملکرد ها بدون لمس



RODES ُردس

RODES W ُردس ︨﹀﹫︡

مشخصات
●  نوع
مخف�

●  جنس و رنگ نما
شیشه مشک�

(RODES W مدل) شیشه سفید
●  موتور

موتور 4 سرعته تمام فلزی ایتالیایی
●  حداکثر سرعت
1610 دور بر دقیقه
●  حداکثر مکش

650 متر مکعب بر ساعت
●  حداکثر نویز

72 دس� بل
●  عملکرد اتوماتیک

دارد (سنسور دود و حرارت)
●  کنترل

لمس�
ریموت کنترل

اشاره دست
●  روشنایی

SMD
●  فیلتر

1 عدد آلومینیوم�
●  جک باالبرنده

ندارد
●  سپر حرارت� موتور

دارد

اب�اد
●  عرض

75 سانت� متر
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جدید!

جدید!

کنترل با اشاره دست 
انتخاب عملکرد ها بدون لمس



50

RONIKA ُر﹡﹫�︀

RONIKA W ُر﹡﹫�︀ ︨﹀﹫︡

مشخصات
●  نوع
مخف�

●  جنس و رنگ نما
(RONIKA در مدل ) �شیشه مشک

(RONIKA W در مدل ) شیشه سفید
●  موتور

موتور توربو 4 سرعته
●  حداکثر سرعت

1475 دور بر دقیقه
●  حداکثر مکش

650 متر مکعب بر ساعت
●  حداکثر نویز

72 دس� بل
●  عملکرد اتوماتیک

دارد (سنسور دود و حرارت)
●  کنترل

لمس�
ریموت کنترل

●  روشنایی
SMD

●  فیلتر
1 عدد آلومینیوم�

●  جک باالبرنده
ندارد

●  سپر حرارت� موتور
دارد

اب�اد
●  عرض

75 سانت� متر



مشخصات ظاهری
●  ت�داد شعله

5 عدد
●  موقعیت پلوپز

وسط
●  جنس صفحه رویه

شیشه
●  رنگ صفحه رویه

مشک�
●  جنس نما

شیشه
●  کنترل

(250D فقط در مدل) �لمس
ولوم های مکانیک�

●  درب فر
شیشه سیکوریت مقاوم به حرارت

●  شبکه پخش کننده شعله
چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک

●  درپوش
ندارد

●  ولوم
زاماک

●  دستگیره
1 عدد آلومینیوم�

●  تنظیم زمان پخت
یک شعله از طریق صفحه دیجیتال�

(٢٥٠D در مدل)
●  زمان سنج

(٢٥٠D) �هشدار دهنده صوت� دیجیتال
هشدار دهنده صوت� مکانیک� (٢٥٠)

●  ترموکوپل
فوق سریع

اب�اد
●  طول

٦٠ سانت� متر
●  عرض

٩٠ سانت� متر
●  ارتفاع
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250D

250

مشخصات ظاهری
●  ت�داد شعله

5 عدد
●  موقعیت پلوپز

وسط
●  جنس صفحه رویه

استیل
●  رنگ صفحه رویه

استیل
●  جنس نما

شیشه
●  کنترل

(204D فقط در مدل) �لمس
ولوم های مکانیک�

●  درب فر
شیشه سیکوریت مقاوم به حرارت

●  شبکه پخش کننده شعله
چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک

●  درپوش
شیشه سیکوریت مقاوم به حرارت

●  ولوم
زاماک

●  دستگیره
1 عدد آلومینیوم�

●  تنظیم زمان پخت
یک شعله از طریق صفحه دیجیتال� (در 

(٢٠٤D مدل
●  زمان سنج

(٢٠٤D) �هشدار دهنده صوت� دیجیتال
هشدار دهنده صوت� مکانیک� (٢٠٤)

●  ترموکوپل
فوق سریع

اب�اد
●  طول

٦٠ سانت� متر
●  عرض

٩٠ سانت� متر
●  ارتفاع

204D

204



مشخصات ظاهری
●  ت�داد شعله

5 عدد
●  موقعیت پلوپز

وسط
●  جنس صفحه رویه

لعاب
●  رنگ صفحه رویه

سفید
●  جنس نما

شیشه
●  کنترل

(202D فقط در مدل) �لمس
ولوم های مکانیک�

●  درب فر
شیشه سیکوریت مقاوم به حرارت

●  شبکه پخش کننده شعله
چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک

●  درپوش
ندارد

●  ولوم
زاماک

●  دستگیره
1 عدد آلومینیوم�

●  تنظیم زمان پخت
یک شعله از طریق صفحه دیجیتال� (در 

(٢٠٢D مدل
●  زمان سنج

(٢٠٢D) �هشدار دهنده صوت� دیجیتال
هشدار دهنده صوت� مکانیک� (٢٠٢)

●  ترموکوپل
فوق سریع

اب�اد
●  طول

٦٠ سانت� متر
●  عرض

٩٠ سانت� متر
●  ارتفاع

٨٠ سانت� متر

202D

202

مشخصات ظاهری
●  ت�داد شعله

5 عدد
●  موقعیت پلوپز

وسط
●  جنس صفحه رویه

استیل
●  رنگ صفحه رویه

استیل
●  جنس نما

فلزی
●  کنترل

(198D فقط در مدل) �لمس
ولوم های مکانیک�

●  درب فر
شیشه سیکوریت مقاوم به حرارت

●  شبکه پخش کننده شعله
چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک

●  درپوش
شیشه سیکوریت مقاوم به حرارت

●  ولوم
زاماک

●  دستگیره
1 عدد آلومینیوم�

●  تنظیم زمان پخت
یک شعله از طریق صفحه دیجیتال� (در 

(١٩٨D مدل
●  زمان سنج

(١٩٨D) �هشدار دهنده صوت� دیجیتال
هشدار دهنده صوت� مکانیک� (١٩٨)

●  ترموکوپل
فوق سریع

اب�اد
●  طول

٦٠ سانت� متر
●  عرض

٩٠ سانت� متر
●  ارتفاع

٨٠ سانت� متر

198D

198

52



مشخصات ظاهری
●  ت�داد شعله

5 عدد
●  موقعیت پلوپز

وسط
●  جنس صفحه رویه

لعاب
●  رنگ صفحه رویه

سفید
●  جنس نما

فلزی
●  کنترل

(196D فقط در مدل) �لمس
ولوم های مکانیک�

●  درب فر
شیشه سیکوریت مقاوم به حرارت

●  شبکه پخش کننده شعله
چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک

●  درپوش
ندارد

●  ولوم
زاماک

●  دستگیره
1 عدد آلومینیوم�

●  تنظیم زمان پخت
یک شعله از طریق صفحه دیجیتال� (در 

(١٩٦D مدل
●  زمان سنج

(١٩٦D) �هشدار دهنده صوت� دیجیتال
هشدار دهنده صوت� مکانیک� (١٩٦)

●  ترموکوپل
فوق سریع

اب�اد
●  طول

٦٠ سانت� متر
●  عرض

٩٠ سانت� متر
●  ارتفاع

٨٠ سانت� متر
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مشخصات ظاهری
●  ت�داد شعله

5 عدد
●  موقعیت پلوپز

وسط
●  جنس صفحه رویه

لعاب
●  رنگ صفحه رویه

سفید
●  جنس نما

فلزی
●  کنترل

(192D فقط در مدل) �لمس
ولوم های مکانیک�

●  درب فر
شیشه سیکوریت مقاوم به حرارت

●  شبکه پخش کننده شعله
چدن مقاوم در برابر ت�ییر رنگ و شوک

●  درپوش
شیشه سیکوریت مقاوم به حرارت

●  ولوم
زاماک

●  دستگیره
1 عدد آلومینیوم�

●  تنظیم زمان پخت
یک شعله از طریق صفحه دیجیتال� (در 

(١٩٢D مدل
●  زمان سنج

(١٩٢D) �هشدار دهنده صوت� دیجیتال
هشدار دهنده صوت� مکانیک� (١٩٢)

●  ترموکوپل
فوق سریع

اب�اد
●  طول

٦٠ سانت� متر
●  عرض

٩٠ سانت� متر
●  ارتفاع

٨٠ سانت� متر

192D

192

196D

196



 کاتالوگ محصوالت رمگا همواره در حال ت�ییرات و
آخرین مشاهده  برای  لطفا  باشد،  م�  رسان�   بروز 
 محصوالت و جدیدترین ت�ییرات به شماره نسخه
 کاتالوگ ( درج شده در جلد پشت� ) دقت نمایید،
رمگا سایت  از  را  نسخه  آخرین  توانید  م�   شــما 

.دریافت کنید
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