
Καλωσορίσατε στον κόσμο των αυτόνομων συσκευών 
Beko, όπου η λειτουργικότητα και η απόδοση 
συνδυάζονται σε πλήρη αρμονία.

Μια μεγάλη γκάμα προϊόντων στην οποία  μπορείτε να 
βρείτε ακριβώς ότι χρειάζεστε για την καλύτερη  χρήση 
του χώρου στο σπίτι σας.

Μια γκάμα συσκευών που προσφέρει έξυπνες λύσεις σε 
όλες τις ανάγκες σας για ψύξη, πλύσιμο και μαγείρεμα.

Μια συλλογή σχεδιασμένη για να βελτιώνει την 
καθημερινή σας ζωή.

Συλλογή 
αυτόνομων 
συσκευών





Λύση

Ευφυείς λύσεις της Beko

Η Beko προτείνει ευφυείς λύσεις προκειμένου να βελτιώσει την καθημερινότητά 
σας. Οι ευφυείς λύσεις της Beko είναι βασισμένες σε λειτουργικά σχέδια , στην 
αποτελεσματικότητα και στη τεχνολογία. Η Beko δίνει βάρος στην αίσθηση των 
πελατών για την ανάπτυξη έξυπνων λύσεων για να ξεπεράσει τις προσδοκίες.  

Αναζητήστε το εικονίδιο  “  ” για να δείτε τις λύσεις που σας παρέχουμε.

Νέα Τεχνολογία

Τεχνολογικό όραμα της Beko
Η Beko έχει δεσμευτεί να δημιουργήσει συσκευές και λύσεις που να 
ανταποκρίνονται στα παγκόσμια πρότυπα. Μέσω των ερευνών που κάνουμε και 
μέσω των δυνατοτήτων ανάπτυξης που διαθέτουμε, μπορούμε να φέρουμε την 
αποτελεσματικότητα και τη λειτουργικότητα στην καθημερινότητά σας . Με τις 
ενέργειες που έχουν γίνει στο τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης , η Beko σας 
δίνει τη δυνατότητα  να σας παρασχεθούν οι πιο πρόσφατες καινοτομίες στη 
λειτουργία συσκευών.

Αναζητήστε το εικονίδιο  “  “ στον κατάλογο για να δείτε την πιο πρόσφατη 
μορφή τεχνολογίας  που σας παρέχουμε.

Φιλικά προς το 
περιβάλλον

Το περιβαλλοντικό όραμα της Beko
Η Beko έχει δεσμευτεί να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις αρνητικές επιπτώσεις 
που μπορεί να αποφέρουν οι διαδικασίες παραγωγής αλλά και οι ίδιες οι συσκευές 
κατά τη χρήση τους στο περιβάλλον. Εδώ ο οικολογικός τρόπος σκέψης ξεκινάει 
έχοντας σαν ιδέα να δημιουργήσουμε μια συσκευή με όσο το δυνατόν καλύτερη 
ενεργειακή απόδοση αλλά ταυτόχρονα και ανακυκλώσιμη. Στη συνέχεια, αυτά τα σχέδια 
υλοποιούνται δημιουργώντας τη συσκευή μέσα από μια τέτοια διαδικασία παραγωγής 
που να υποστηρίζει την αποφασιστικότητά μας για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα 
και των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που τυχόν μπορεί να αποφέρει η 
διαδικασία παραγωγής.

Αναζητήστε το εικονίδιο “  “ στον κατάλογο για να δείτε τα πιο φιλικά προς τα 
περιβάλλον προϊόντα που σας παρέχουμε.
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Συνδυάζοντας λειτουργικότητα με εξαιρετικό σχεδιασμό, η Beko παρουσιάζει το τελευταίο 
της επίτευγμα – τον 84 εκ. πλάτους , 4πορτο ψυγειοκαταψύκτη. Με στόχο να σας επιτρέπει να 
ψωνίζετε μόνο μία φορά την εβδομάδα, το GNE 60520 X σας βοηθά να ανταποκριθείτε στην 
ταχύτητα της σύγχρονης ζωής.

Τα προσεκτικά σχεδιασμένα, αφαιρούμενα συρτάρια όχι μόνον διασφαλίζουν την καλύτερη 
χρήση του χώρου, αλλά επιτρέπουν την εύκολη πρόσβασή σας στα είδη που βρίσκονται στο πίσω 
μέρος αυτών. Αφαιρούμενα συρτάρια επίσης σημαίνει ότι ο καθαρισμός τους είναι γρήγορος και 
απλός .

Εκτός του πλεονεκτήματος της χωρητικότητας των 154 λίτρων, το εξαιρετικά μεγάλο συρτάρι 
της κατάψυξης σας επιτρέπει να φυλάσσετε ογκώδη και ψηλά είδη χωρίς να χρειάζεται να 
σπαταλήσετε χρόνο για την αναδιοργάνωση των ειδών που φυλάσσονται στην κατάψυξη.
Η κομψή, προσεγμένη εμφάνιση συνδυάζεται με τη τεχνολογία αιχμής για τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας - ο 4πορτος ψυγειοκαταψύκτης GNE 60520 X διατίθεται σε μοντέλα με 
ενεργειακή διαβάθμιση Α+ και Α. Τα ψυγεία και οι καταψύκτες είναι οι μόνες οικιακές συσκευές 
που λειτουργούν 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο, πράγμα που κάνει εξαιρετικά 
σημαντική την ενεργειακή τους κατανάλωση.

Με το GNE 60520 X, η Beko σας προσφέρει μια από τις χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας 
διαβαθμίσεις στην κατηγορία του.

Τελειότητα 
στην ψύξη
GNE 60520 X

 Ψυγεία
Έξυπνες τεχνολογίες

Έξυπνη τεχνολογία για 
ευφυείς λύσεις ψύξης

Ψυγεία

Η διπλή ψύξη προσφέρει βέλτιστη απόδοση
Για να επιτυγχάνονται οι καλύτερες συνθήκες για τη φύλαξη τροφίμων, τα επίπεδα θερμοκρασίας 
και υγρασίας στο χώρο συντήρησης πρέπει να είναι διαφορετικά από αυτά στο χώρο κατάψυξης. 
Για τα φρούτα και τα λαχανικά που αποθηκεύονται στο χώρο συντήρησης απαιτείται υψηλό 
επίπεδο υγρασίας, ενώ η υπερβολική υγρασία μπορεί να έχει αρνητική επίδραση σε είδη που 
αποθηκεύονται στο θάλαμο κατάψυξης. Για να βοηθήσει να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση και 
να μεγιστοποιήσει  τα πλεονεκτήματα του ψυγειοκαταψύκτη, η Beko έχει εφαρμόσει προηγμένη 
τεχνολογία για να αναπτύξει την  Ενεργή Διπλή Ψύξη.

Τα κύρια πλεονεκτήματα που σας προσφέρει αυτό το νέο σύστημα είναι τα εξής:

Τα τρόφιμα διατηρούνται πιο φρέσκα για περισσότερο χρόνο: Όταν ένα είδος τροφίμου χάσει 
περισσότερο από το 20 % της υγρασίας του δεν θεωρείται πια “φρέσκο” και ίσως είναι δυσάρεστο, 
αν όχι ακατάλληλο, για να καταναλωθεί. Στα συνηθισμένα ψυγεία, μία ροή αέρα εξυπηρετεί και 
το χώρο συντήρησης και το χώρο κατάψυξης. Όταν ο αέρας έρχεται σε επαφή με το σύστημα 
ψύξης (τον εξατμιστή) στο χώρο κατάψυξης, τότε χάνει την υγρασία του. Αυτός ο ξηρός αέρας 
κυκλοφορεί στο χώρο συντήρησης όπου αφαιρεί υγρασία από τα τρόφιμα που διατηρούνται εκεί. 
Ωστόσο τώρα, χάρη στη νέα τεχνολογία Ενεργής Διπλής Ψύξης της Beko, οι χώροι συντήρησης 
και κατάψυξης διαθέτουν ο καθένας χωριστή ροή αέρα, για να διασφαλίζεται ότι τα τρόφιμα σε 
κάθε χώρο διατηρούνται σε βέλτιστες συνθήκες και παραμένουν φρέσκα για περισσότερο χρόνο. 
Επιπλέον, μια μειωμένη ταχύτητα, μόλις 0,9 m/s, του ρεύματος αέρα στο χώρο συντήρησης, μαζί 
με τον έξυπνα σχεδιασμένο ανεμιστήρα για την κατανομή της υγρασίας που συμπυκνώνεται στο 
πίσω τοίχωμα, βοηθούν να διατηρείται το επίπεδο υγρασίας όσο το δυνατόν πιο υψηλό, ώστε τα 
τρόφιμα να διατηρούνται φρέσκα όσο το δυνατόν περισσότερο.

Όχι πια στην ανάμειξη των οσμών: Ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα των ψυγείων με 
αυτόματη απόψυξη, είναι η ανάμειξη των οσμών μεταξύ των χώρων συντήρησης και κατάψυξης. 
Αυτό συμβαίνει όταν και στα δύο τμήματα, συντήρησης και κατάψυξης, κυκλοφορεί η ίδια ροή 
αέρα ψύξης. Η τεχνολογία Διπλή Ενεργή  Ψύξη της Beko φροντίζει ο κάθε χώρος να έχει χωριστή 
ροή αέρα, ώστε να μην υπάρχει πια το δυσάρεστο φαινόμενο της ανάμειξης των οσμών.

Όχι πια παγωμένα τρόφιμα στη συντήρηση: Στα συμβατικά συστήματα με αυτόματη απόψυξη, 
ο αέρας που διοχετεύεται στο χώρο συντήρησης βρίσκεται περίπου στους -18ºC, και γιάυτό 
μπορεί να παγώσουν τα τρόφιμα που βρίσκονται κοντά στις εισόδους του αέρα. Με το καινούργιο 
σύστημα της Beko, ο αέρας που διοχετεύεται στο χώρο συντήρησης βρίσκεται περίπου στον 
-1/+1ºC, τέλειες συνθήκες για τη διατήρηση μιας ιδανικής θερμοκρασίας των 3ºC στο χώρο 
συντήρησης.

Η πιο σταθερή θερμοκρασία εξασφαλίζει μεγαλύτερο χρόνο φύλαξης: Ακόμα και όταν δεν 
απαιτείται ψυχρός αέρας για το χώρο συντήρησης, ο ενεργειακά αποδοτικός ανεμιστήρας 
ανακυκλοφορίας του αέρα συνεχίζει να λειτουργεί, διασφαλίζοντας ότι τα τρόφιμα φυλάσσονται 
σε πιο σταθερή θερμοκρασία. Με μικρότερη διακύμανση της θερμοκρασίας,τα τρόφιμα 
διατηρούνται φρέσκα για περισσότερο χρόνο.

Δύο εξατμιστές & δύο ανεμιστήρες σε ένα ψυγείο: 

Σύστημα ενεργής διπλής ψύξης
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Ευφυής σχεδιασμός για 
ευκολία χρήσης

2

Οθόνη με κουμπιά αφής
Η αυξημένη χρήση των οθονών με κουμπιά αφής στη γκάμα των προϊόντων, όχι μόνο 
προσδίδει κομψότερη εμφάνιση αλλά επιτρέπει και ευκολότερη πρόσβαση στο χειρισμό 
και τον προγραμματισμό του ψυγείου.

Πόρτες που κλείνουν αυτόματα
Χάρη στο μοναδικό σχεδιασμό των μεντεσέδων, οι πόρτες κλείνουν αυτόματα αν 
παραμείνουν ανοιχτές έως και 15°.

Πόρτες διπλής ενέργειας
Οι πόρτες παραμένουν ανοικτές στη θέση 120°, την ιδανική γωνία για άνετη και εύκολη 
πρόσβαση, προστατεύοντας συγχρόνως τα έπιπλα και τις πόρτες συσκευών. Μια πιο 
ανοικτή θέση ( άνοιγμα 150ο) είναι επίσης εφικτή αν το επιθυμείτε.

Προειδοποίηση ανοικτής πόρτας
Τα ψυγεία τύπου ντουλάπας της Beko παρέχουν και οπτικές και ηχητικές προειδοποιήσεις 
αν μια πόρτα ξεχαστεί διάπλατα ανοικτή. Στα ηλεκτρονικά μοντέλα με αυτόματη απόψυξη 
διατίθεται ηχητική προειδοποίηση.

Συρόμενα συρτάρια λαχανικών και άλλα συρτάρια 1
Ανεξάρτητα από το βαθμό της πληρότητάς τους, τα ράφια του χώρου κατάψυξης και 
τα άλλα συρτάρια μπορούν να μετακινηθούν εύκολα αφού διαθέτουν μηχανισμούς με 
κυλινδρίσκους .

Διανομέας αποθηκευμένου νερού 2
Χάρη στον Διανομέα αποθηκευμένου νερού σε ορισμένα μοντέλα, μπορείτε να έχετε κρύο 
νερό από τον ενσωματωμένο Διανομέα νερού χωρίς να ανοίξετε την πόρτα.
Το δοχείο νερού που είναι τοποθετημένο στο εσωτερικό της πόρτας μπορεί εύκολα να 
γεμιστεί και να αφαιρεθεί για καθαρισμό. Ο Διανομέας νερού είναι αρκετά μεγάλος ώστε να 
δέχεται ψηλά ποτήρια.

Βραχίονες διανομής που χρειάζονται μόνο ένα ελαφρύ άγγιγμα υποχωρούν εύκολα, 
παρέχοντας ευκολότερη πρόσβαση στο νερό.

1



Έξυπνος σχεδιασμός 
για λειτουργικότητα

Χώρος κατάψυξης νωπών 
τροφίμων
Τα τρόφιμα καταψύχονται 
πολύ γρήγορα στο χώρο 
κατάψυξης νωπών τροφίμων, 
εξασφαλίζοντας ότι οι δομές των 
κυττάρων δεν υποβαθμίζονται 
και διατηρείται η θρεπτική αξία 
και η γεύση τους.

Το  “Μεγάλο” Ντουλάπι
Το  “μεγάλο” ντουλάπι στον 
όρθιο καταψύκτη προσφέρει 
περισσότερο χώρο για τη φύλαξη 
μεγαλύτερων ειδών. Έχει περίπου 
30% περισσότερο χώρο από έναν 
συνηθισμένο ,τετοιού είδους, 
χώρο.

Λειτουργικό συρτάρι λαχανικών
Το κάτω τμήμα συρταριού 
λαχανικών μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σαν τμήμα 
έντονης ψύξης για ασφαλέστερη 
και πιο μακρόχρόνη φύλαξη 
νωπών κρεάτων, ψαριών και 
έτοιμων φαγητών και παγωμένων 
τροφίμων περίπου στους μηδέν 
βαθμούς - ή σαν πρόσθετο 
συρτάρι λαχανικών, ανάλογα με 
τις ανάγκες, με απλή ρύθμιση του 
διακόπτη.

Περιστρεφόμενο συρτάρι 
λαχανικών με συρόμενο δίσκο
Το περιστρεφόμενο συρτάρι 
λαχανικών δίνει εύκολη 
πρόσβαση σε τρόφιμα που 
φυλάσσονται σ’αυτό , ακόμα 
και όταν ο χώρος είναι πολύ 
περιορισμένος και η πόρτα του 
ψυγείου δεν μπορεί να ανοίξει 
πλήρως . Ο συρόμενος δίσκος 
παρέχει ασφαλή χώρο φύλαξης 
για ευπαθή είδη όπως μαϊντανό, 
φράουλες κλπ.

Χώρος  0º
Ασφαλέστερη και πιο 
μακρόχρονη φύλαξη νωπών 
κρεάτων και ψαριών γύρω 
στους 0 ºC.

Περιστρεφόμενο συρτάρι 
Χάρη στον έξυπνα 
σχεδιασμένο μηχανισμό, 
αυτό το δοχείο φύλαξης σας 
βοηθά να χρησιμοποιήσετε 
με αποτελεσματικό τρόπο 
τον αχρησιμοποίητο χώρο 
κάτω από το ράφι πόρτας. Το 
περιστρεφόμενο συρτάρι είναι 
ιδανικό για τη φύλαξη μικρών 
ειδών που μπορεί να “χαθούν” 
μέσα στον κυρίως χώρο. 
Μπορείτε όμως να τα βρίσκετε 
εύκολα στο περιστρεφόμενο 
συρτάρι.

Τμήμα γαλακτοκομικών
Χάρη στο διαφανές του κάλυμμα, 
το πάνω ράφι της πόρτας είναι 
ιδανικός χώρος διατήρησης 
γαλακτοκομικών χωρίς να χάνουν 
την υγρασία τους.

Χάρη στο τμήμα Γρήγορης Ψύξης 
(Express Cool), τα ποτά σας 
μπορούν να ψυχθούν ως τους 
10 °C μέσα σε 45 λεπτά, ενώ θα 
έπρεπε να περιμένετε έως και 
230 λεπτά αν είχατε άλλου τύπου 
ψυγείο.

Τμήμα πολλαπλών χρήσεων
Τα συρτάρια πάνω από τα 
συρτάρια λαχανικών μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως τμήματα 
έντονης ψύξης για φύλαξη 
τροφίμων ή για πιο μακρόχρονη 
φύλαξη νωπών κρέατος, ψαριών, 
έτοιμων φαγητών και παγωμένων 
τροφίμων περίπου στους 
0 ºC - ή σαν πρόσθετα συρτάρια 
λαχανικών, ανάλογα με τις 
ανάγκες, με απλή ρύθμιση του 
διακόπτη στο τοίχωμα.

Ψυγεία
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Περιστρεφόμενος δίσκος για παγάκια 3
Ο δίσκος για παγάκια επιτρέπει εύκολη πρόσβαση σε αυτά. Με μια 
απλή περιστροφή, τα παγάκια πέφτουν εύκολα μέσα στο δίσκο.

Το Δοχείο εύκολης πλήρωσης επιτρέπει εύκολη πλήρωση χωρίς να 
χύνεται νερό.

Συρόμενα γυάλινα ράφια με προστασία από χυμένα υγρά 4
Τα ράφια με πλήρως γυάλινο σώμα σύρονται προς τα εμπρός για 
άνετη χρήση, για να φτάνετε εύκολα τα είδη που βρίσκονται στο 
πίσω μέρος .

Αν χυθεί υγρό, εμποδίζεται να στάξει στα πιο κάτω ράφια, χάρη 
στο περιμετρικά τοποθετημένο πλαστικό προστατευτικό των 
σκληρυμένων γυάλινων ραφιών ασφαλείας.

Ρυθμιζόμενα γυάλινα ράφια
Κατασκευασμένα από σκληρυμένο γυαλί ασφαλείας, τα 
ρυθμιζόμενα γυάλινα ράφια: 
1)  Προσαρμόζονται ώστε να επιτρέπουν μέγιστη χρήση του   
 διαθέσιμου χώρου.
2) Είναι δυνατά και ανθεκτικά
3) Προστατεύουν από χυμένα υγρά και καθαρίζονται εύκολα 

Τα ράφια μπορούν να αφαιρεθούν ακόμα και όταν η πόρτα 
είναι ανοιχτή μόνο 90º, επιτρέποντας ρύθμιση σε πολύ 
περιορισμένους χώρους. 

Ρυθμιζόμενα ράφια μισού πλάτους
Τα ρυθμιζόμενα σε ύψος μισού πλάτους ράφια, σας δίνουν πλήρη 
ευελιξία για τη φύλαξη ψηλών ειδών. 

Φωτισμός LED πλευρικού τοιχώματος
Σε σύγκριση με τους συμβατικούς σχεδιασμούς φωτισμού, οι 
σειρές λυχνιών LED κατά μήκος του πλευρικού τοιχώματος του 
χώρου συντήρησης παρέχουν πιο αποτελεσματικό και πιο καθαρό 
φωτισμό του χώρου.

Διαφανή συρτάρια καταψύκτη
Η  μπροστινή πλευρά των συρταριών του καταψύκτη είναι από 
διαφανές υλικό που σας επιτρέπει να δείτε το περιεχόμενό τους με 
το που ανοίγετε την πόρτα του καταψύκτη.

Ψυγεία 
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Βάση μπουκαλιών
Η επιχρωμιωμένη βάση 
μπουκαλιών που είναι 
τοποθετημένη μέσα στο θάλαμο 
παρέχει ιδανικό χώρο για φύλαξη 
μπουκαλιών ενώ μεγιστοποιεί 
τη χρήση του διαθέσιμου χώρου 
στο ψυγείο

Υποδοχή μπουκαλιών
Η υποδοχή μπουκαλιών που είναι 
αναρτημένη από την πλευρά 
των γυάλινων ραφιών είναι μια 
λειτουργική λύση σχεδιασμένη 
για να εκμεταλλεύεται το μη 
χρησιμοποιούμενο χώρο 
ανάμεσα στα δύο ράφια.

Με μια απλή μετακίνηση του διακόπτη το Λειτουργικό 
συρτάρι λαχανικών μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη 
φύλαξη φρέσκων κρεάτων και ψαριών ή σαν πρόσθετος 
χώρος για φρέσκα φρούτα και λαχανικά
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Τεχνολογία για ευφυείς 
λύσεις στην ψύξη

Ψηφιακά στοιχεία ελέγχου
Τα ευκολόχρηστα ψηφιακά στοιχεία 
ελέγχου και ψηφιακή οθόνη ένδειξη 
ρυθμισμένης θερμοκρασίας εξασφαλίζουν 
βέλτιστο έλεγχο της συσκευής σας.

Σύστημα πλήρως αυτόματης απόψυξης 
Το σύστημα πλήρως αυτόματης 
απόψυξης προορίζεται για την αποφυγή 
σχηματισμού πάγου στα τρόφιμα και στο 
εσωτερικό της συσκευής και διασφαλίζει 
ότι δεν θα χρειαστεί απόψυξη. Το σύστημα 
όχι μόνο κάνει απροβλημάτιστη και 
εύκολη τη χρήση του ψυγείου, αλλά 
παρέχει τη σωστή θερμοκρασία για 
καλύτερη διατήρηση των τροφίμων σε 
όλο το χώρο του ψυγείου.

Καταψύκτης με αυτόματη απόψυξη
Η ανάγκη χειροκίνητης απόψυξης 
στον καταψύκτη έχει καταργηθεί χάρη 
στο σύστημα Αυτόματης απόψυξης 
καταψύκτη. Απολαύστε την χωρίς 
προβλήματα χρήση της συσκευής σας 
σε όλη τη διάρκεια ζωής του, χωρίς να 
απαιτούνται διαδικασίες απόψυξης.



Ψύξη με διπλό μοτέρ
Μπορείτε να προσαρμόσετε χωριστά τις θερμοκρασίες των δύο χώρων 
(συντήρησης και κατάψυξης), ακόμα και να απενεργοποιήσετε πλήρως την 
ψύξη στον ένα χώρο  αφήνοντας την ενεργοποιημένη στον άλλο.

Φυσικά αυτό σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το ψυγείο σας πιο αποδοτικά, 
ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες σας ψύξης ή κατάψυξης.

Επιπλέον, τα δύο μοτέρ εξασφαλίζουν τη τέλεια λειτουργία της συσκευής σε 
όλα τα κλίματα, από το πιο θερμό ως το πιο ψυχρό, αφού το  έργο της ψύξης 
μοιράζεται σε δύο μοτέρ.

Διπλό σύστημα ελέγχου
Ένα ψυγείο με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα παρέχει ψυκτικό αέριο 
ταυτόχρονα στο τμήμα συντήρησης και κατάψυξης, είτε μόνο στο τμήμα 
κατάψυξης, ανάλογα με τις ανάγκες ψύξης. Με τη μέθοδο αυτή μπορείτε να 
ρυθμίσετε χωριστά τις θερμοκρασίες συντήρησης και κατάψυξης. Επιπλέον, 
η ικανότητα κατάψυξης στα μοντέλα αυτά είναι υψηλότερη από ένα ψυγείο 
που έχει δύο μοτέρ, χωρίς βαλβίδα. Χάρη σε αυτό το χαρακτηριστικό, 
μπορείτε ακόμα και να απενεργοποιήσετε το χώρο των νωπών τροφίμων 
ενώ ο καταψύκτης σας συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.

Ανεμιστήρας ψύξης
Χάρη στον ανεμιστήρα στο τμήμα συντήρησης επιλεγμένων 
ψυγειοκαταψυκτών Beko, ο κρύος αέρας κυκλοφορεί στο χώρο συντήρησης 
πιο ομοιόμορφα, εξασφαλίζοντας έτσι καλύτερη απόδοση ψύξης.

Λειτουργία Eco-Fuzzy
Όταν οι πόρτες του ψυγείου δεν ανοιχτούν για 6 συνεχόμενες ώρες και δεν 
τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις, η λειτουργία Eco-Fuzzy θέτει το ψυγείο σε 
κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας, μειώνοντας τη χρήση ηλεκτρισμού, 
δείχνοντας έτσι σεβασμό στο περιβάλλον.
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Ψυγεία

Ενεργός ιονιστής
Ο Ενεργός ιονιστής εξουδετερώνει βακτηρίδια, ιούς και σωματίδια που 
προκαλούν κακοσμία στο ψυγείο, δημιουργώντας έτσι μια αντιβακτηριακή 
δράση.

Έτσι διατηρείται καθαρός ο αέρας που κυκλοφορεί μέσα στο ψυγείο και τα 
τρόφιμα μπορούν να διατηρηθούν για περισσότερο καιρό.

Ενεργό φίλτρο οσμών
Αυτό φιλτράρει τον κρύο αέρα που κυκλοφορεί μέσα στο ψυγείο και 
εξουδετερώνει ανεπιθύμητες οσμές και βακτηρίδια ώστε να διατηρούνται 
φρέσκα τα τρόφιμα.

Active Fresh Blue Light™
Χάρη στο φωτισμό που παρέχει το μπλε φως φρεσκάδας, η διαδικασία 
φωτοσύνθεσης συνεχίζεται στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά που είναι 
φυλαγμένα στα συρτάρια λαχανικών, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο 
ότι αυτά διατήρούν τη φρεσκάδα τους και ακόμα αυξάνεται η αξία τους σε 
βιταμίνες  

Αντιβακτηριακές λαβές στις πόρτες
Με τη βοήθεια ειδικής αντιβακτηριακής επικάλυψης στις λαβές των 
πορτών, τα πιο σημαντικά σημεία επαφής παραμένουν απαλλαγμένα από 
βακτηρίδια.

Υγιεινή & Φρεσκάδα

Σε Active Blue Light

Χωρίς Active Fresh Blue Light

0 1st

day
2nd

day
3rd

day
4th

day

Τα ενεργειακά αποδοτικά 
ψυγεία και καταψύκτες Beko 
συνεισφέρουν θετικά όχι 
μόνο στον οικογενειακό 
προϋπολογισμό , αλλά και στο 
περιβάλλον. Πολλά μοντέλα 
στη γκάμα της Beko έχουν 
ενεργειακές διαβαθμίσεις Α++ 
και Α+.

‘Ενα ψυγείο Α++ καταναλώνει 
έως και 29% λιγότερη ενέργεια 
από ένα ίδιο με διαβάθμιση Α+. 
Παρομοίως, ένα προϊόν ψυγείο 
Α+ καταναλώνει έως και 24% 
λιγότερη ενέργεια από ένα ίδιο 
με διαβάθμιση Α.

Φιλικά προς το 
περιβάλλον
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Ψυγεία Ψυγειοκαταψύκτες Νo Frost
τύπου ντουλάπα
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GNE 60520 X
4 Πορτος Ψυγειοκαταψύκτης No Frost

Συντήρηση • Καθαρός όγκος: 396 λίτρα
• Χώρος  0ºC
• Συρόμενο συρτάρι λαχανικών
• Φωτισμός LED

Κατάψυξη 
* * * * 

• Καθαρός όγκος: 154 λίτρα
• 2 συρτάρια ψύξης

Απόδοση • Κατανάλωση ενέργειας: 458 kW /έτος
• Ικανότητα κατάψυξης: 13,5 κιλά/24 ώρες
• Κατηγορία κλίματος: SN-T

GNE V422 X
2 Πορτος Ψυγειοκαταψύκτης No Frost

Α+ Ε νεργειακή απόδοση

Ενεργή διπλή ψύξη

Πλήρως αυτόματη 
απόψυξη

Ενεργό φίλτρο οσμών

Ενεργός ιονιστής

Active Fresh Blue Light

Ενεργή προστασία 
στεγανοποίησης

Συνολικός μεικτός όγκος 616 λίτρα
Διαστάσεις: 177,5x92,5x74 εκ.
Antifinger Inox

Συντήρηση • Καθαρός όγκος: 375 λίτρα
 • Συρτάρι για σνακ
 • Χώρος  0 ºC
 • Μίνι μπαρ
 • Συρόμενο συρτάρι λαχανικών

Κατάψυξη
****
 • Καθαρός όγκος: 151 λίτρα
 • Εσωτερικός φωτισμός
 • Διανομέας νερού & πάγου
   • Χώρος κατάψυξης νωπών τροφίμων
 • 2 συρτάρια ψύξης
 • Αυτόματη μηχανή δημιουργίας πάγου

Απόδοση
 • Κατανάλωση ενέργειας: 447 kW /έτος
 • Ικανότητα κατάψυξης: 13 κιλά/24 ώρες
 • Κατηγορία κλίματος: SN/T

Συνολικός μεικτός όγκος 600 λίτρα
Διαστάσεις: 181,7x84x70 εκ.
Antifinger inox

Nέα 
τεχνολογία

Φιλικά προς το 
περιβάλλον

Α+ Ενεργειακή απόδοση

Ενεργή διπλή ψύξη

Πλήρως αυτόματη 
απόψυξη

Ενεργό φίλτρο οσμών

Ενεργός ιονιστής 

Active Fresh Blue Light

Ενεργή προστασία 
στεγανοποίησης

Nέα 
τεχνολογία

Φιλικά προς το 
περιβάλλον
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Ψυγειοκαταψύκτες Νo FrostΨυγεία

Συντήρηση • Καθαρός όγκος: 312 λίτρα
• Χώρος  0ºC
• Βάση μπουκαλιών
• Συρτάρι αποθήκευσης κάτω από ράφι πόρτας

Κατάψυξη
* * * * 

• Καθαρός όγκος: 125 λίτρα

• 3 συρτάρια
• Δίσκος για παγάκια με περιστροφή &   
  σερβίρισμα

Απόδοση • Κατανάλωση ενέργειας: 394 kW /έτος
• Ικανότητα κατάψυξης: 6 κιλά/24 ώρες
• Κατηγορία κλίματος: SN-T

CN 150220 PX
Ψυγειοκαταψύκτης No Frost Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενος

Συνολικός μεικτός όγκος 500 λίτρα
Διαστάσεις: 194,5x70x68 εκ.
Inox

Συντήρηση • Καθαρός όγκος: 301 λίτρα
• Χώρος 0ºC
• Βάση μπουκαλιών
• Διανομέας νερού & πάγου

Κατάψυξη
* * * * 

• Καθαρός όγκος: 125 λίτρα
• 3 συρτάρια
• Δίσκος για παγάκια με περιστροφή &   
  σερβίρισμα
• Χώρος κατάψυξης νωπών τροφίμων

Απόδοση • Κατανάλωση ενέργειας: 390 kW /έτος
• Ικανότητα κατάψυξης: 6 κιλά/24 ώρες
• Κατηγορία κλίματος: SN-T

CN 150220 DE
Ψυγειοκαταψύκτης No Frost Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενος

Α+ Ενεργειακή απόδοση

Ενεργή διπλή ψύξη

Πλήρως αυτόματη 
απόψυξη

Ενεργό φίλτρο οσμών

Ενεργός ιονιστής

Αντιβακτηριακή 
στεγανοποίηση

Αντιβακτηριακή 
προστασία στα χερούλια

Συνολικός μεικτός όγκος 500 λίτρα
Διαστάσεις: 194,5x70x68 εκ.
Λευκός

Nέα 
τεχνολογία

Φιλικά προς το 
περιβάλλον
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Nέα 
τεχνολογία

Φιλικά προς το 
περιβάλλον

Α+ Ενεργειακή απόδοση

Ενεργή διπλή ψύξη

Πλήρως αυτόματη 
απόψυξη

Ενεργό φίλτρο οσμών

Ενεργός ιονιστής

Ενεργή προστασία 
στεγανοποίησης
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Ψυγεία Ψυγειοκαταψύκτης 
Νo Frost / 

Δίπορτο Ψυγείο No Frost

Nέα 
τεχνολογία
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Συντήρηση • Καθαρός όγκος: 231 λίτρα
• Βάση μπουκαλιών
• Διανομέας νερού & πάγου

Κατάψυξη 
* * * * 

• Καθαρός όγκος: 90 λίτρα
• 3 συρτάρια
• παγοθήκη

Απόδοση • Κατανάλωση ενέργειας: 404 kW /έτος
• Ικανότητα κατάψυξης: 6 κιλά/24 ώρες
• Κατηγορία κλίματος: SN-T

CN 236200 DX
Ψυγειοκαταψύκτης No Frost Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενος

Συνολικός μεικτός όγκος 355 λίτρα
Διαστάσεις: 201x59,5x60 εκ.
Antifinger Inox

Συνολικός μεικτός όγκος 340 λίτρα
Διαστάσεις: 186x59,5x60 εκ.
Λευκός

Συντήρηση • Καθαρόςόγκος: 205 λίτρα
• Βάση μπουκαλιών
• Συρτάρι αποθήκευσης κάτω από το ράφι της πόρτας
• Ειδικός χώρος αποθήκευσης γαλακτοκομικών

Κατάψυξη 
* * * * 

• Καθαρός όγκος: 87 λίτρα
• 3 συρτάρια
• παγοθήκη

Απόδοση • Κατανάλωση ενέργειας: 273 kW /έτος
• Ικανότητα κατάψυξης: 5 κιλά/24 ώρες
• Κατηγορία κλίματος: SN-ST

CS 234020 
Ψυγειοκαταψύκτης

Α Eνεργειακή 
απόδοση

Ενεργή διπλή ψύξη

Πλήρως αυτόματη 
απόψυξη

Αντιβακτηριακή 
στεγανοποίηση

Α+ Eνεργειακή 
απόδοση

Αντιβακτηριακή 
στεγανοποίηση

Α+ Ενεργειακή απόδοση

Ενεργή διπλή ψύξη

Πλήρως αυτόματη 
απόψυξη

Ενεργό φίλτρο οσμών

Αντιβακτηριακή 
στεγανοποίηση

Ψύξη με υποβοήθηση 
ανεμιστήρα

DN 133000 X
Δίπορτο Ψυγείο No Frost

Συντήρηση • Καθαρός όγκος: 295 λίτρα
• Συρτάρι αποθήκευσης κάτω από το ράφι της πόρτας
• Συρτάρι λαχανικών 

Κατάψυξη  • Καθαρός όγκος: 90 λίτρα
**** • Δίσκος για παγάκια

Απόδοση • Κατανάλωση ενέργειας: 333 kW /έτος
• Ικανότητα κατάψυξης: 6 κιλά/24 ώρες
• Κατηγορία κλίματος: SN-T

Συντήρηση • Καθαρός όγκος: 238 λίτρα
• Βάση μπουκαλιών
• Συρτάρι αποθήκευσης κάτω από το ράφι της πόρτας
• Συρτάρι λαχανικών 

Κατάψυξη  • Καθαρός όγκος: 64 λίτρα
**** • Δίσκος για παγάκια

Απόδοση • Κατανάλωση ενέργειας: 359 kW /έτος
• Ικανότητα κατάψυξης: 3 κιλά/24 ώρες
• Κατηγορία κλίματος: SN-T

Συνολικός μεικτός όγκος 330 λίτρα
Διαστάσεις: 174x59,5x63,5 εκ.
Antifinger Inox

Α Ενεργειακή απόδοση

Ενεργή διπλή ψύξη

Πλήρως αυτόματη 
απόψυξη

Αντιβακτηριακή 
στεγανοποίηση

Συνολικός μεκτός όγκος 430 λίτρα
Διαστάσεις: 167x70x69 εκ.
Λευκό

DN 143120
Δίπορτο Ψυγείο No Frost

Φιλικά προς το 
περιβάλλον

Nέα 
τεχνολογία

Φιλικά προς το 
περιβάλλον

Nέα 
τεχνολογία

Κωδικός Προϊόντος         Χρώμα
DN 133000 X Inox
DN 133000 Λευκό

Κωδικός Προϊόντος          Χρώμα
DN 143120 Λευκό
DN 143120 X Inox

Κωδικός Προϊόντος          Χρώμα
CN 236200 D Λευκό
CN 236200 DX Inox 
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Ψυγεία Δίπορτο Ψυγείο 
Νo Frost / 

Δίπορτο Ψυγείο

Συνολικός μεικτός όγκος 410 λίτρα
Διαστάσεις: 172,5x70x63 εκ.
Λευκό

Συντήρηση • Καθαρός όγκος: 298 λίτρα
• Βάση μπουκαλιών
• Περιστρεφόμενο συρτάρι λαχανικών

Κατάψυξη 
* * * * 

• Καθαρός όγκος: 102 λίτρα
• Δίσκος για παγάκια

Απόδοση • Κατανάλωση ενέργειας: 0,901 kW/24 ώρες
• Ικανότητα κατάψυξης: 5,5 κιλά/24 ώρες
• Κατηγορία κλίματος: T

DS 141120
Δίπορτο Ψυγείο 

Συντήρηση • Καθαρός όγκος: 330 λίτρα
• Περιστρεφόμενο συρτάρι λαχανικών

Κατάψυξη 
* * * * 

• Καθαρός όγκος: 102 λίτρα
• Δίσκος για παγάκια

Απόδοση • Κατανάλωση ενέργειας: 342 kW /έτος
• Ικανότητα κατάψυξης: 5,5 κιλά/24 ώρες
• Κατηγορία κλίματος: T

Α+ Ενεργειακή απόδοση

Αντιβακτηριακή 
στεγανοποίηση

Ψύξη με υποβοήθηση 
ανεμιστήρα

Α+ Ενεργειακή απόδοση

Αντιβακτηριακή 
στεγανοποίηση

Ψύξη με υποβοήθηση 
ανεμιστήρα

Α+ Ενεργειακή απόδοση

Αντιβακτηριακή 
στεγανοποίηση

Συνολικός μεικτός όγκος 450 λίτρα
Διαστάσεις: 184,5x70x63 εκ.
Λευκό

DS 145120
Δίπορτο Ψυγείο 

Συνολικός μεικτός όγκος 320 λίτρα
Διαστάσεις: 175x60x60 εκ.
Λευκό

Συντήρηση • Καθαρός όγκος: 237 λίτρα
• Περιστρεφόμενο συρτάρι λαχανικών
• Βάση μπουκαλιών

Κατάψυξη 
* * * * 

• Καθαρός όγκος: 73 λίτρα
• Δίσκος για παγάκια

Απόδοση • Κατανάλωση ενέργειας: 268 kW /έτος
• Ικανότητα κατάψυξης: 4 κιλά/24 ώρες
• Κατηγορία κλίματος: SN-ST

DS 233020
Δίπορτο Ψυγείο 

Φιλικά προς το 
περιβάλλον

Φιλικά προς το 
περιβάλλον

Κωδικός Προϊόντος          Χρώμα
DS 233020 Λευκό
DS 233020 S Ασημί 
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DNE 26000
Δίπορτο Ψυγείο No Frost

Συντήρηση • Καθαρός όγκος: 170 λίτρα

Κατάψυξη 
* * * * 

• Καθαρός όγκος: 49 λίτρα
• Δίσκος για παγάκια

Απόδοση • Κατανάλωση ενέργειας: 307 kW /έτος
• Ικανότητα κατάψυξης: 3 κιλά/24 ώρες
• Κατηγορία κλίματος: SN-T

Α Ενεργειακή απόδοση

Αυτόματη απόψυξη

Αντιβακτηριακή 
στεγανοποίηση

Συνολικός μεικτός όγκος 260 λίτρα
Διαστάσεις: 158x54x59,5 εκ.
Λευκό

Φιλικά προς το 
περιβάλλον



28   

Ψυγεία Δίπορτο Ψυγείο

Συνολικός μεικτός όγκος 280 λίτρα
Διαστάσεις: 160x54x60 εκ.
Λευκό

Συντήρηση • Καθαρός όγκος: 210 λίτρα
• Υποδοχή μπουκαλιών
• Ειδικός χώρος αποθήκευσης γαλακτοκομικών

Κατάψυξη 
* * * * 

• Καθαρός όγκος: 51 λίτρα
• Δίσκος για παγάκια

Απόδοση • Κατανάλωση ενέργειας: 301 kW /έτος
• Ικανότητα κατάψυξης: 4 κιλά/24 ώρες
• Κατηγορία κλίματος: SN

DS 227020
Δίπορτο Ψυγείο

Συντήρηση • Καθαρός όγκος: 190 λίτρα
• Συρτάρι αποθήκευσης κάτω από ράφι πόρτας
• Βάση μπουκαλιών

Κατάψυξη 
* * * * 

• Καθαρός όγκος: 73 λίτρα
• Δίσκος για παγάκια

Απόδοση • Κατανάλωση ενέργειας: 251 kW /έτος
• Ικανότητα κατάψυξης: 4 κιλά/24 ώρες
• Κατηγορία κλίματος: SN-ST

Συνολικός μεικτός όγκος 275 λίτρα
Διαστάσεις: 151x59,5x60 εκ.
Λευκό

Συντήρηση • Καθαρός όγκος: 179 λίτρα
• Υποδοχή μπουκαλιών
• Ειδικός χώρος αποθήκευσης γαλακτοκομικών

Κατάψυξη 
* * * * 

• Καθαρός όγκος: 49 λίτρα
• Δίσκος για παγάκια

Απόδοση • Κατανάλωση ενέργειας: 229 kW /έτος
• Ικανότητα κατάψυξης: 3,5 κιλά/24 ώρες
• Κατηγορία κλίματος: SN-ST

Συνολικός μεικτός όγκος 250 λίτρα
Διαστάσεις: 145x54x60 εκ.
Λευκό

Κωδικός Προϊόντος          Χρώμα
DSA 25020  Λευκό
DSA 25020 S  Ασημί

DSA 25020
Δίπορτο Ψυγείο 

Συντήρηση • Καθαρός όγκος: 215 λίτρα
• Περιστρεφόμενο κουτί αποθήκευσης κάτω από το    
  ράφι της πόρτας
• Βάση μπουκαλιών
• Εσωτερικός φωτισμός

Κατάψυξη 
* * * * 

• Καθαρός όγκος: 73 λίτρα

Απόδοση • Κατανάλωση ενέργειας: 268 kW /έτος
• Ικανότητα κατάψυξης: 4 κιλά/24 ώρες
• Κατηγορία κλίματος: SN-ST

Α+ Ενεργειακή απόδοση

Αυτόματη απόψυξη

Αντιβακτηριακή 
στεγανοποίηση

Συνολικός μεικτός όγκος 300 λίτρα
Διαστάσεις: 162x59,5x60 εκ.
Λευκό

DS 230020
Δίπορτο Ψυγείο 

DSA 28020
Δίπορτο Ψυγείο 

Α+ Ενεργειακή απόδοση

Αντιβακτηριακή 
στεγανοποίηση

Α+ Ενεργειακή απόδοση

Αντιβακτηριακή 
στεγανοποίηση

Α+ Ενεργειακή απόδοση

Αντιβακτηριακή 
στεγανοποίηση

Φιλικά προς το 
περιβάλλον

Φιλικά προς το 
περιβάλλον
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Φιλικά προς το 
περιβάλλον

Φιλικά προς το 
περιβάλλον
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Ψυγεία Δίπορτο Ψυγείο / 
Μονόπορτο Ψυγείο / 
Όρθιος καταψύκτης

Συνολικός μεικτός όγκος 176 λίτρα
Διαστάσεις: 121x54x53,5 εκ.
Λευκό

RDM 6106
Δίπορτο Ψυγείο 

Συντήρηση • Καθαρός όγκος: 125 λίτρα
• Συρμάτινο ράφι

Κατάψυξη 
* * * * 

• Καθαρός όγκος: 45 λίτρα

Απόδοση • Κατανάλωση ενέργειας: 261 kW /έτος
• Ικανότητα κατάψυξης: 4 κιλά/24 ώρες
• Κατηγορία κλίματος: SN

Α Ενεργειακή απόδοση

Αντιβακτηριακή 
στεγανοποίηση

Α Ενεργειακή απόδοση

Αντιβακτηριακή 
στεγανοποίηση

Συνολικός μεικτός όγκος 295 λίτρα
Διαστάσεις: 151x59,5x60 εκ.
Λευκό

Συντήρηση • Καθαρός όγκος: 286 λίτρα
• 5 διαφανείς υποδοχές πόρτας
• Διαμέρισμα γαλακτοκομικών

Απόδοση • Κατανάλωση ενέργειας:171 kW /έτος
• Κατηγορία κλίματος: SN

 SS 229010
Ψυγείο χωρίς κατάψυξη

Κατάψυξη 
* * * * 

• Καθαρός όγκος: 190 λίτρα
• Δίσκος για παγάκια
• 6 Συρτάρια

Απόδοση • Κατανάλωση ενέργειας: 263 kW /έτος
• Ικανότητα κατάψυξης: 10,5 κιλά/24 ώρες
• Κατηγορία κλίματος: SN

Συνολικός μεικτός όγκος 250 λίτρα
Διαστάσεις: 151x59,5x60 εκ.
Λευκός

Συνολικός μεικτός όγκος 120 λίτρα
Διαστάσεις: 84x54x60 εκ.
Λευκό

Συντήρηση • Καθαρός όγκος: 101 λίτρα
• Ειδικός χώρος αποθήκευσης γαλακτοκομικών

Κατάψυξη 
* * * * 

• Καθαρός όγκος: 13 λίτρα
• Δίσκος για παγάκια

Απόδοση • Κατανάλωση ενέργειας: 169 kW /έτος
• Ικανότητα κατάψυξης: 2 κιλά/24 ώρες
• Κατηγορία κλίματος: SN

TSE 1282
Mονόπορτο ψυγείο

FS 225320
Όρθιος καταψύκτης

Α+ Ενεργειακή απόδοση

Αντιβακτηριακή 
στεγανοποίηση

Α+ Ενεργειακή απόδοση

Αντιβακτηριακή 
στεγανοποίηση
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Φιλικά προς το 
περιβάλλον

Φιλικά προς το 
περιβάλλον
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Ψυγεία Καταψύκτης τύπου 
μπαούλου

Κατάψυξη 
* * * * 

• Καθαρός όγκος: 451 λίτρα
• 3 καλάθια
• Κλειδαριά&κλειδί

Απόδοση • Κατανάλωση ενέργειας: 350 kW /έτος
• Ικανότητα κατάψυξης: 20 κιλά/24 ώρες
• Κατηγορία κλίματος: SN-T

Συνολικός μεικτός όγκος 467 λίτρα
Διαστάσεις: 86x155,2x72,5 εκ.v
Λευκός

Συνολικός μεικτός όγκος 395 λίτρα
Διαστάσεις: 86x128,5x72,5 εκ.
Λευκός

HSA 47520
Καταψύκτης τύπου μπαούλου

HSA 40500
Καταψύκτης τύπου μπαούλου

HSA 32500
Καταψύκτης τύπου μπαούλου

Κατάψυξη 
* * * *

• Καθαρός όγκος: 298 λίτρα
• 2 συρμάτινα καλάθια
• Κλειδαριά&κλειδί
• Εσωτερικός φωτισμός

Απόδοση • Κατανάλωση ενέργειας: 356 kW /έτος
• Ικανότητα κατάψυξης: 15 κιλά/24 ώρες
• Κατηγορία κλίματος: SN-T

Συνολικός μεικτός όγκος 310 λίτρα
Διαστάσεις: 86x110,1x72,5 εκ.
Λευκός

HSA 20500
Καταψύκτης τύπου μπαούλου

Κατάψυξη 
* * * *

• Καθαρός όγκος: 177 λίτρα
• 1 συρμάτινο καλάθι
• Κλειδαριά&κλειδί
• Εσωτερικός φωτισμός

Απόδοση • Κατανάλωση ενέργειας: 265 kW /έτος
• Κατηγορία κλίματος: SN-ST
• Ικανότητα κατάψυξης: 15 κιλά/24 ώρες

Συνολικός μεικτός όγκος 185 λίτρα
Διαστάσεις: 86x75,1x72,5 εκ.
Λευκός

Α Ενεργειακή απόδοση

Αντιβακτηριακή 
στεγανοποίηση

Α Ενεργειακή απόδοση

Αντιβακτηριακή 
στεγανοποίηση

Α Ενεργειακή απόδοση

Αντιβακτηριακή 
στεγανοποίηση

Α+ Ενεργειακή απόδοση

Αντιβακτηριακή 
στεγανοποίηση

Κατάψυξη 
* * * * 

• Ωφέλιμος όγκος: 360 λίτρα
• 3 συρμάτινα καλάθια
• Κλειδαριά&κλειδί
• Εσωτερικός φωτισμός

Απόδοση • Κατανάλωση ενέργειας: 398 kW /έτος
• Ικανότητα κατάψυξης: 18 κιλά/24 ώρες
• Κατηγορία κλίματος: SN-T

32   33

Φιλικά προς το 
περιβάλλον
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Ψυγεία  Καταψύκτης τύπου 
μπαούλου

HSA 11500
Καταψύκτης τύπου μπαούλου

Κατάψυξη 
* * * *

• Καθαρός όγκος: 100 λίτρα
• 1 συρμάτινο καλάθι 

Απόδοση • Κατανάλωση ενέργειας: 0,597 kW/24 ώρες
• Ικανότητα κατάψυξης: 5 κιλά/24 ώρες
• Κατηγορία κλίματος: SN-ST

Συνολικός μεικτός όγκος 103 λίτρα
Διαστάσεις: 86 x53,7 x61 εκ.
Λευκός

Α Ενεργειακή απόδοση
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Πλυντήρια 
Ρούχων



3938   

Ξεχωριστή για το 
λειτουργικό της 
σχεδιασμό και τα έξυπνα 
χαρακτηριστικά της, 
η γκάμα πλυντηρίων 
ρούχων της Beko έχει 
σχεδιαστεί για να πληροί 
μια πληθώρα απαιτήσεων 
ενώ προσαρμόζεται εύκολα 
σε κάθε σπίτι και σε κάθε 
χώρο.

WMB 81045 LA 

Φιλικά προς το περιβάλλον

WMB 81045 LA 

Ένα από τα πιο αποδοτικά πλυντήρια ρούχων στον Κόσμο!!!
Με τη σκέψη στα ρούχα σας και στον κόσμο.
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Έξυπνη τεχνολογία για 
πλυντήρια ρούχων 

Τι σημαίνει χωρητικότητα 9 κιλών;
Σημαίνει ότι θα ξοδεύετε λιγότερο χρόνο στο πλύσιμο γιατί η πολύ μεγάλη χωρητικότητά 
του σημαίνει λιγότερα πλυσίματα. Χάρη στην πολύ μεγάλη πόρτα του πλάτους 34 εκ., 
μπορείτε να πλύνετε 4 σετ κλινοσκεπασμάτων διπλού κρεβατιού ή 12 πετσέτες σε έναν 
κύκλο πλυσίματος. Για το λόγο αυτό είναι ιδανικό για μεγάλες οικογένειες που πλένουν 
συχνά μεγάλα φορτία και ογκώδη είδη. Επιπλέον, διαθέτει ένα πολύ δημοφιλές πρόγραμμα 
Καθημερινά Εξπρές, που πλένει το πλήρες φορτίο των 9 κιλών σε μόλις 39 λεπτά. Το 
αποτέλεσμα είναι εξοικονόμηση ακόμα περισσότερου χρόνου και ενέργειας.

Η σειρά πλυντηρίων Beko 8 κιλών διαθέτει τεχνολογία μοτέρ χωρίς ψήκτρες.
Αυτό το μοτέρ χωρίς ψήκτρες προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα:

• Εκτεταμένο χρόνο ζωής του μοτέρ
• Αυξημένες αναλογίες μηχανικής δράσης
• Καλύτερα χαρακτηριστικά ροπής και αριθμού στροφών
• Μοναδική πατενταρισμένη ανίχνευση ανισοκατανομής φορτίου 

 

Χωρητικότητα 9 κιλών σε 
επιφάνεια 60x60

Τα πλυντήρια ρούχων Beko με μοτέρ DC χωρίς ψήκτρες (BLDC) είναι 2,5 φορές πιο αθόρυβα 
από το μέσο πλυντήριο.

Αθόρυβη λειτουργία

Τεχνολογία μοτέρ χωρίς ψήκτρες

Πλυντήρια ρούχων
Έξυπνη τεχνολογία

Η αντίσταση θέρμανσης είναι ένα βασικό εξάρτημα ενός πλυντηρίου ρούχων. Η νέα 
αντίσταση της Beko ενσωματώνει μια τελευταία τεχνολογία επικάλυψης νικελίου της 
επιφάνειας με αποτέλεσμα 50% λιγότερη τραχύτητα επιφάνειας, εξασφαλίζοντας τέλεια 
αντιδιαβρωτική προστασία και μειώνοντας το σχηματισμό αποθέσων αλάτων κατά 
40%. Η υψηλής τεχνολογίας αντίσταση έχει εκτεταμένη διάρκεια ζωής έως 100 φορές 
μεγαλύτερη από μια κοινή αντίσταση θέρμανσης. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ απίθανο 
να αντιμετωπίσετε βλάβη της αντίστασης στη διάρκεια  ζωής του πλυντηρίου σας. 40% 
μικρότερη συσσώρευση αποθέσεων αλάτων στην αντίσταση επίσης σημαίνει την αποφυγή 
της απώλειας ενέργειας και χρόνου λόγω αποθέσεων αλάτων μεγάλου πάχους. Επειδή εως 
και το 75% της ενέργεια που χρησιμοποιείται σ’ ένα κύκλο πλυσίματος καταναλώνεται για τη 
διαδικασία θέρμανσης και μόνο , η απόδοση της αντίστασης είναι ουσιώδους σημασίας για 
τη συνολική απόδοση πλυσίματος.

Hi-tech Standart

Hi-tech Heater™ 

Μεγάλη γκάμα χωρητικοτήτων πλύσης
Τα πλυντήρια ρούχων Beko έχουν χωρητικότητα πλύσης έως 9 κιλών.
Η γκάμα περιλαμβάνει μοντέλα 5, 6, 7, 8 και 9 κιλών, που μπορούν να 
ικανοποιήσουν τις ανάγκες μιας μεγάλης ποικιλίας νοικοκυριών.

Σύστημα αυτόματης ρύθμισης νερού
Το φορτίο των ρούχων μπορεί να διαφέρει ως προς το μέγεθος και ως 
προς τον τύπο υφάσματος. Χάρη στο σύστημα αυτόματης ρύθμισης νερού, 
η ποσότητα του νερού προσαρμόζεται αυτόματα ώστε να επιτευχθεί 
βέλτιστη απόδοση, ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο του υφάσματος 
που πλένεται. Κάθε σταγόνα νερού που εξοικονομείται σημαίνει μικρότερη 
κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση. Η μειωμένη κατανάλωση νερού 
και ενέργειας δεν  βοηθά μόνο το περιβάλλον, αλλά και τον οικογενειακό 
προϋπολογισμό.

Ηλεκτρονικός έλεγχος ανισοκατανομής φορτίου
Το σύστημα αυτό εξασφαλίζει ότι τα ρούχα είναι ομοιόμορφα μοιρασμένα 
στο τύμπανο, ώστε να αποφεύγονται οι κραδασμοί και ο θόρυβος λόγω 
ανισοκατανομής φορτίου και για να παρέχεται απόλυτη σταθερότητα κατά 
το στύψιμο. Σε περίπτωση άνισα κατανεμημένων φορτίων, η συσκευή 
προσαρμόζει αυτόματα τον αριθμό στροφών στυψίματος για βέλτιστη 
απόδοση στο στύψιμο.

Ένδειξη οικονομίας
Η ένδειξη οικονομίας διατίθεται σε όλα τα μοντέλα με οθόνη LCD, και 
δηλώνει αν η επιλεγμένη ρύθμιση προγράμματος είναι οικονομική όσον 
αφορά την κατανάλωση ενέργειας.

Σύστημα Optiball
Το σύστημα αυτό με σφαιρίδιο φράσσει την έξοδο του κάδου και βοηθά 
στη βελτίωση της απόδοσης πλυσίματος εμποδίζοντας την απώλεια 
απορρυπαντικού.
 

 Επιδόσεις

Η Beko βελτιώνει τα περιβαλλοντικά 
της επιτεύγματα παράγοντας ένα 
πλυντήριο με μια από τις μεγαλύτερες 
εξοικονομήσεις ενέργειας στην αγορά. 
Καταναλώνει 10% λιγότερη ενέργεια 
από το επίπεδο ενεργειακής κλάσης 
A+++. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στη 
μισή ενέργεια ενός μέσου πλυντηρίου 
οικιακής χρήσης με τα σημερινά 
δεδομένα.

Η υπερθέρμανση του πλανήτη μας 
επηρεάζει όλους. Τα ακραία καιρικά 
φαινόμενα, οι αυξημένες θερμοκρασίες 
και το λιώσιμο των παγετώνων είναι 
μόνο λίγα από τα συμπτώματα που 
προκαλεί.

Με τον παράγοντα περιβάλλον στη 
σκέψη της, η Beko παράγει μια σειρά 
πλυντηρίων με κατανάλωση ενέργειας 
από A++ έως A+++, η οποία ονομάζεται 
“Πράσινη Σειρά”. Έτσι όταν βλέπετε 
“Green Line” δηλώνουμε ότι έχουμε 
εφαρμόσει τεχνολογικές καινοτομίες στα 
προϊόντα μας για να τα κάνουμε ακόμα 
πιο αποδοτικά - χωρίς να ελαττώσουμε 
τις επιδόσεις. Εσείς που αγοράζετε ένα 
καινούργιο πλυντήριο, γιατί να μην 
προτιμήσετε ένα μοντέλο με καλύτερη 
ενεργειακή απόδοση; Εκτός από την 
θετική του επίπτωση στην παγκόσμια 
υπερθέρμανση, ένα πιο αποδοτικό 
πλυντήριο ρούχων σημαίνει και 
μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρημάτων 
από τους λογαριασμούς ρεύματος.

Φιλικά προς το 
περιβάλλον 
Κατανάλωση 

ενέργειας από A++ 
έως A+++

Γονικό κλείδωμα
Το προαιρετικό γονικό κλείδωμα προστασίας μπορεί να ενεργοποιηθεί 
για να εμποδίζει τα δακτυλάκια των παιδιών να παίζουν με τα κουμπιά. 
Η ενεργοποίηση του προαιρετικού γονικού κλειδώματος προστασίας 
εμποδίζει οποιαδήποτε αλλαγή στο επιλεγμένο πρόγραμμα.

Ασφάλεια υπερχείλισης
Ο αισθητήρας στάθμης νερού μετρά οποιαδήποτε απόκλιση από τη 
σωστή στάθμη νερού στο τύμπανο και αρχίζει αυτόματα την εκκένωση σε 
περίπτωση υπέρβασης του ορίου.

Ασφάλεια
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Έξυπνες λύσεις για τη φροντίδα των ρούχων

Καθημερινά Εξπρές
Εμείς στη Beko γνωρίζουμε ότι ο χρόνος σας είναι σημαντικός και θα κάνουμε ότι 
μπορούμε για να παρέχουμε όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά προϊόντα. Το πρόγραμμα 
Καθημερινά Εξπρές έχει σχεδιαστεί για να πλένει γρήγορα ελαφρά λερωμένα και μη 
λεκιασμέναβαμβακερά ρούχα, ειδικά είδη που έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά, όπως 
μπουρνούζια, παπλωματοθήκες, αθλητικά, καθημερινά ρούχα κλπ.

Ένα πλήρες φορτίο ρούχων μπορεί να πλυθεί στους 30ºC σε μόλις 39 λεπτά. Αυτό το 
πρόγραμμα επίσης επιτρέπει πλύσιμο σε όλες τις θερμοκρασίες μεταξύ 0 και 90ºC.

Εξπρές Πολύ σύντομο
Το πρόγραμμα αυτό είναι κατάλληλο για μικρές ποσότητες ρούχων, ελαφρώς λερωμένων , 
όπως κάλτσες, πετσέτες, κλινοσκεπάσματα και φανελάκια που έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο 
μία φορά.
Το Εξπρές Πολύ σύντομο πλένει φορτίο 2 κιλών στους 0-30ºC σε μόλις 14 λεπτά.

Πρόγραμμα Φρεσκάρισμα
Αυτό το ταχύτατο πρόγραμμα 17 λεπτών είναι χρήσιμο για ρούχα που δεν είναι λερωμένα, 
αλλά απλά χρειάζονται φρεσκάρισμα ή την απομάκρυνση ανεπιθύμητων οσμών.

Πρόγραμμα Μίνι 30’
Αυτό το ειδικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για ελαφρά λερωμένα είδη που χρειάζονται 
φρεσκάρισμα.

Μετά από μια μέρα στη δουλειά ή μια νυχτερινή έξοδο, μπορείτε να αναζωογονήσετε 
και να αρωματίσετε τα ρούχα σας σε μόλις 30 λεπτά στους 30ºC, εξοικονομώντας έτσι 
σημαντικό χρόνο και ενέργεια.

Για οικονομία χρόνου

Πλυντήρια ρούχων

Φροντίδα Ευπαθών
Σχεδιασμένο για ευπαθή και μοδάτα είδη ρουχισμού φτιαγμένα 
από υλικά όπως βισκόζη και ραιγιόν, το πρόγραμμα διαθέτει ειδικά 
απαλή ανάδευση, ώστε να μπορείτε να πλένετε τα ρούχα σας με 
εμπιστοσύνη χωρίς να ανησυχείτε μήπως χαλάσουν.

Φροντίδα Μωρού
Οι συνδυασμένοι εντατικοί κύκλοι πλύσης και ξεβγάλματος στο 
πρόγραμμα αυτό εξασφαλίζουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Είναι 
ειδικά σχεδιασμένο για ρούχα που απαιτούν ειδική φροντίδα, όπως 
μωρουδιακά ή ρούχα που θα φορεθούν από άτομα με ευαίσθητο 
αλλεργικό δέρμα.

Φροντίδα Σκούρων
Ήρθε η ώρα να σταματήσετε να ανησυχείτε για τα σκούρα 
ρούχα στο πλυντήριό σας. Η Beko έχει ένα ειδικό πρόγραμμα 
για σκούρα συνθετικής ή βαμβακερής βάσης ρούχα, το οποίο 
είναι κατάλληλο για σκούρα ρούχα ή για ρούχα που μπορεί να 
ξεβάψουν. Το πρόγραμμα πλένει σε χαμηλές θερμοκρασίας και 
σε χαμηλές στροφές στυψίματος με αργές μηχανικές κινήσεις, 
ενώ χρησιμοποιεί περισσότερο νερό στον κύκλο ξεβγάλματος. 
Το πρόγραμμα Φροντίδα Σκούρων πλένει ένα φορτίο μισής 
χωρητικότητας στους 30-40ºC. Για τα σκούρα ρούχα συνιστάται 
χρήση υγρού απορρυπαντικού ή σαμπουάν για μάλλινα.

Πλύσιμο στο χέρι
Το πρόγραμμα αυτό σας επιτρέπει να πλένετε με ασφάλεια ευπαθή 
υφάσματα που πλένονται στο χέρι, όπως μετάξι ή κασμίρ. Παράγει 
μια ιδιαίτερα απαλή δράση πλυσίματος, ώστε η ανάδευση να 
ελαχιστοποιείται για την αποφεύγεται πιθανή συρρίκνωση. Το 
πρόγραμμα επίσης χρησιμοποιεί λιγότερο νερό, αποτρέποντας έτσι 
την υπερβολική απορρόφηση από τις ίνες του υλικού, πρόβλημα 
που συχνά προκαλεί ξεχείλωμα ή παραμόρφωση των ρούχων.

Πρόγραμμα για Μάλλινα
Αυτός ο ειδικό κύκλος πλυσίματος θα εξασφαλίσει ότι τα μάλλινα 
πλένονται χωρίς να υποστούν ζημιά.

Πρόγραμμα Πάπλωμα
Τα ακάρεα της σκόνης λατρεύουν να αναπαράγονται στο κρεβάτι 
μας, ζώντας μέσα σε στρώματα, μαξιλάρια και παπλώματα. Ένα 
συνηθισμένο κρεβάτι μπορεί εύκολα να περιέχει πάνω από 10.000 
ακάρεα που ζουν μέσα σ’ αυτό, τα οποία αφήνουν όλα μαζί πάνω 
από δύο εκατομμύρια περιττώματα - που είναι η κύρια αιτία για 
άσθμα και αλλεργίες.* Οι Αλλεργίες σήμερα γίνονται ένα από τα πιο 
διαδεδομένα προβλήματα υγείας στα σπίτια. Γι’ αυτό τα πλυντήρια 
ρούχων Beko 8 και 9 κιλών προσφέρουν ένα ειδικό πρόγραμμα 
πλυσίματος για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα.
Το πρόγραμμα αυτό απομακρύνει τα ακάρεα της σκόνης 
διεισδύοντας πλήρως μέσα στα λευκά είδη. Το πολύ μεγάλο 
μέγεθος τυμπάνου με χωρητικότητα 8 και 9 κιλών θα πλύνει 
αποτελεσματικά και σχολαστικά ακόμα και ένα υπέρδιπλο 
πάπλωμα.

*Πηγή: Αναφορά του British Allergy Foundation (Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών)

Πρόγραμμα Αυτοκαθαρισμός
Αυτός ο ειδικός κύκλος προσφέρει καλύτερη υγιεινή στο πλυντήριο 
θερμαίνοντας το νερό ως τους 70ºC. Κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος Αυτοκαθαρισμός, το συρτάρι απορρυπαντικού, οι 
σωλήνες, το τύμπανο και ο κάδος καθαρίζονται αυτόματα. Αυτός 
ο ειδικός κύκλος προγράμματος καθαρίζει το τύμπανο ενώ είναι 
κενό, για να διασφαλιστεί ότι δεν συσσωρεύονται υπολείμματα 
στον κάδο μετά το πλύσιμο.

Για εντατική φροντίδα και υγιεινή



Σούπερ 40
Το πρόγραμμα αυτό εξασφαλίζει αποτελέσματα πλύσης “κατηγορίας Α”, ακόμα και στους 
40ºC.

Ανάμεικτα 40
Σχεδιασμένο να πλένει συνθετικά και βαμβακερά είδη μαζί, σε έναν κύκλο πλυσίματος, 
αυτό το πρόγραμμα καταργεί την ανάγκη διαχωρισμού των ρούχων σύμφωνα με τον τύπο 
του υφάσματος και μπορεί να πλύνει ένα ανάμεικτο φορτίο βαμβακερών και συνθετικών 
ρούχων σε έναν κύκλο.

Πρόγραμμα Πουκάμισα
Το πρόγραμμα για πουκάμισα πλένει τέλεια τα καθημερινά σας πουκάμισα στους 40ºC .

Πρόγραμμα Αθλητικά
Η Beko ανέπτυξε το πρόγραμμα αυτό για όσουςαγαπούν τα αθλήματα και την προπόνηση.
Το πρόγραμμα αυτό πλένει στους 40ºC και συνιστάται ιδιαίτερα για ελαφρά λερωμένα 
ρούχα γυμναστικής από ανάμεικτες συνθετικές / βαμβακερές ίνες.

Πρόγραμμα Οικονομικός  Καθαρισμός 20ºC
Ένα οικολογικό πρόγραμμα που εξοικονομεί έως 80% ενέργεια συγκριτικά με το 
πρόγραμμα βαμβακερών 40ºC. Αυτό το εξαιρετικά αποδοτικό  πρόγραμμα πλένει μέγιστη 
ποσότητα  3,5 κιλών ελαφρά λερωμένων ρούχων με χρήση κατάλληλων απορρυπαντικών 
που αποδίδουν σε θερμοκρασίες πλυσίματος 20ºC  ώστε να εξοικονομείτε χρόνο και 
χρήματα.

Πρόπλυση
Προκαταρκτικό κύκλος πλυσίματος που μουλιάζει τα ρούχα πριν τον κανονικό κύκλο 
πλυσίματος. Αξίζει να χρησιμοποιείται για πολύ λερωμένα ρούχα.

Εξπρές
Αυτή η επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα προγράμματα για βαμβακερά και 
συνθετικά ρούχα. Μειώνει το χρόνο πλυσίματος κατά 30% έως 50%, ανάλογα με το 
πρόγραμμα και τον τύπο του υφάσματος.

Πρόσθετο ξέβγαλμα
Ορισμένα ρούχα χρειάζονται περισσότερη φροντίδα από άλλα. Πρόσθετο ξέβγαλμα 
χρειάζεται για ρούχα που απαιτούν ειδική προσοχή, όπως μωρουδιακά ή ρούχα που 
φορούν άτομα με δέρμα αλλεργικό σε απορρυπαντικά. Αυτή η  λειτουργία θα προστατεύσει 
τα ευαίσθητα δέρματα ξεπλένοντας κάθε κατάλοιπο απορρυπαντικού.

Εύκολο σιδέρωμα
Ο κύκλος στυψίματος χωρίζεται σε αρκετές φάσεις στυψίματος και κινήσεις του τυμπάνου 
που αφήνουν τα ρούχα να παραμένουν χαλαρά κατανεμημένα στο τύμπανο. Αυτή η ειδική 
δράση προστατεύει τα ρούχα από τσαλάκωμα και κάνει το σιδέρωμα ευκολότερο και 
λιγότερο χρονοβόρο.

Για καθημερινές ανάγκες

Βοηθητικές λειτουργίες
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Διαχείριση χρόνου & Ευκολία χρήσης
Πολύ μεγάλη πόρτα
Επιλεγμένα πλυντήρια ρούχων της Beko διαθέτουν πολύ μεγάλο άνοιγμα  πόρτας 
διαμέτρου 34 εκ. Ακόμα και τα μεγαλύτερα είδη που θέλετε να πλύνετε - παπλώματα, 
σεντόνια, μπουρνούζια - μπορούν εύκολα να φορτωθούν από το μεγάλο άνοιγμα πόρτας.

Χώρος  υγρού απορρυπαντικού
Αυτό το ειδικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για χρήση Εναλλακτικού απορρυπαντικού. Είναι 
συμβατό με υγρά και συμπυκνωμένα υγρά απορρυπαντικά και προσφέρει τη δυνατότητα 
χρήσης υγρού απορρυπαντικού με την επιλογή χρονικής καθυστέρησης.

Οθόνη LCD
Η οθόνη LCD στα πλυντήρια ρούχων Beko σας  προσφέρει όλες τις πληροφορίες που θέλετε 
σχετικά με το πρόγραμμα πλυσίματος που χρησιμοποιείτε. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν:
 • Επιλεγμένη θερμοκρασία
 • Επιλεγμένες στροφές στυψίματος
 • Επιλεγμένη βοηθητική λειτουργία 
 • Τρέχουσα φάση του κύκλου πλυσίματος (π.χ. πρόπλυση, κύρια πλύση, ξέβγαλμα,   
  μαλακτικό ή στύψιμο)
 • Αν είναι ενεργή η επιλογή για γονικό κλείδωμα
 • Υπολειπόμενο χρόνο ως το τέλος του πλυσίματος
 • Ρύθμιση Οικονομίας, για να ξέρετε αν το επιλεγμένο  πρόγραμμα είναι οικονομικό ως  
  προς την κατανάλωση ενέργειας.

Με τα απλά και ευκολόχρηστα κουμπιά πλοήγησης μπορείτε εύκολα να προσαρμόσετε 
το πρόγραμμα πλυσίματος ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία και τις στροφές στυψίματος 
και επίσης να καθυστερήσετε την έναρξη του προγράμματος έως και 24 ώρες σε ακριβή 
βήματα εως και 30 λεπτών.

Χρονική καθυστέρηση
 Ο κύκλος πλυσίματος μπορεί να καθυστερηθεί για 3, 6 ή 9 ωρών ώστε να μπορείτε να 
προγραμματίσετε με μεγαλύτερη ευελιξία το χρόνο πλυσίματος και να εκμεταλλευτείτε 
μειωμένες τιμές ρεύματος.

Ενδείξεις παρακολούθησης προγράμματος
Οι φάσεις των προγραμμάτων υποδηλώνονται με τις λυχνίες LED παρακολούθησης 
προγράμματος ώστε να μπορείτε να δείτε ακριβώς σε ποια φράση βρίσκεται το πρόγραμμα.

Αυτόματη επανεκκίνηση
Η Beko ανέπτυξε μια ειδική εφαρμογή αυτόματης επανεκκίνησης που επιτρέπει στο 
πλυντήριο να συνεχίσει το πρόγραμμα με ασφάλεια μετά από διακοπές ρεύματος, πολύ 
σημαντικό και εξυπηρετικό χαρακτηριστκό  για ορισμένες περιοχές με προβληματικό 
δίκτυο ρεύματος.

Σειρά Volumax Plus:
Σε συσκευές με διάφορες χωρητικότητες από 5 κιλά έως 
9 κιλά, η Beko έχει αναπτύξει έναν αριθμό μοντέλων για 
να ικανοποιήσει τις ανάγκες σας, δημιουργώντας λύσεις 
χώρου και ενεργειακής κατανάλωσης.

Σειρά Volumax: Μέγιστη Χωρητικότητα σε Ελάχιστο Χώρο
Πολλά νοικοκυριά αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ύπαρξης περιορισμένου χώρου 
ενώ χρειάζονται συσκευές μεγαλύτερης χωρητικότητας για το πλύσιμο καλυμμάτων, 
παπλωμάτων και μεγάλων φορτίων ρούχων.

Για το λόγο αυτό η Beko ανέπτυξε μια γκάμα πλυντηρίων που προσφέρουν μέγιστη 
χωρητικότητα σε ελάχιστο χώρο. Στη σειρά Volumax Plus, ένα πλυντήριο με βάθος μόλις 
45 εκ. μπορεί να πλύνει φορτίο ρούχων 6 κιλών και ένα πλυντήριο με το τυπικό βάθος 
των 60 εκ. μπορεί να πλύνει φορτίο 9 κιλών.

Πλυντήρια ρούχων

Συρτάρι βάσης
Λόγω του αυξημένου ύψους του πλυντηρίου με συρτάρι βάσης, η τοποθέτηση και 
αφαίρεση ρούχων γίνεται πιο άνετη και εύκολη. Επιπλέον, ο πίνακας ελέγχου του 
πλυντηρίου επίσης ανυψώνεται ώστε να επιτρέπει ευκολότερη χρήση.

Το ευκολόχρηστο συρτάρι βάσης προσφέρει πρόσθετο χώρο για την αποθήκευση 
υλικών καθαρισμού, απορρυπαντικών, μαλακτικού και καθαρών ή λερωμένων 
ειδών ρουχισμού ή για ότι εσείς προτιμάτε.
 

Αξεσουάρ

Κωδικός προϊόντος:
D 1115

Το αξεσουάρ υγρού απορρυπαντικού διατίθεται σε επιλεγμένα 
μοντέλα.
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Πλυντήρια ρούχωνΠλυντήρια ρούχων

WMB 91442 LC / BEKO XL9
Πλήρως ηλεκτρονικό πλυντήριο ρούχων

Ικανότητα φορτίου 9 κιλών
Οθόνη LCD
60 εκ. βάθος
1400 σ.α.λ. για το στύψιμο
XL πόρτα χρωμίου
Λευκό

Α++ Ενεργειακή απόδοση

9 κιλά

Υψηλής τεχνολογίας αντίσταση θέρμανσης

16 προγράμματα περιλαμβ. Βαμβακερά Οικ.
Εντατικό 60, Φροντίδα μωρού, Πολύ σύντομο, 
Φρεσκάρισμα, Αυτοκαθαρισμός, Στύψιμο+άντληση, 
Πλύσιμο στο χέρι, Μάλλινα (0-40), Φροντίδα σκούρων

Auxiliary
Function

Πρόπλυση, Εξπρές, Πρόσθετο ξέβγαλμα, 
Εύκολο σιδέρωμα

Πολύ μεγάλη πόρτα

Α+ Ενεργειακή απόδοση

7 κιλά

Υψηλής τεχνολογίας αντίσταση θέρμανσης

16 προγράμματα περιλαμβ. Βαμβακερά Οικ., 
Μωρουδιακά 65, Μίνι 14, Φρεσκάρισμα, Καθαρισμός 
κάδου, Στύψιμο+άντληση, Πλύσιμο στο χέρι, Μάλλινα 
(0-40), Σκούρα, Πουκάμισα

Auxiliary
Function

Πρόπλυση, Εξπρές, Εύκολο σιδέρωμα, 
Πρόσθετο ξέβγαλμα

WMB 71241 M
Πλήρως ηλεκτρονικό πλυντήριο ρούχων

Ικανότητα  φορτίου 7 κιλών
Οθόνη LCD
50 εκ. βάθος
1200 σ.α.λ. για  το  στύψιμο
Λευκό

Συρτάρι υγρού 
απορρυπαντικού

Νέα 
Τεχνολογία

WMB 71031 MS
Πλήρως ηλεκτρονικό πλυντήριο ρούχων

Ικανότητα φορτίου 7 κιλών
Οθόνη LCD
50 εκ. βάθος
1000 σ.α.λ. για το στύψιμο
 Ασημί

Α+ Ενεργειακή απόδοση

7 κιλά

Υψηλής τεχνολογίας αντίσταση θέρμανσης

11 προγράμματα περιλαμβ. Βαμβακερά Οικ., Μωρουδιακά 
65, Σκούρα, Στύψιμο και άντληση, Πλύσιμο στο χέρι, 
Μωρουδιακά 65, Μάλλινα (0-40)

Auxiliary
Function Πρόπλυση, Εξπρές, Πρόσθετο ξέβγαλμα

Νέα 
Τεχνολογία

WMB 81241 L
Πλήρως ηλεκτρονικό πλυντήριο ρούχων

Ικανότητα Φορτίου 8 κιλών
Οθόνη LCD
60  εκ. βάθος
1200 σ.α.λ. για το στύψιμο 
XL πόρτα
Λευκό

Α+ Ενεργειακή απόδοση

8 κιλά

Υψηλής τεχνολογίας αντίσταση θέρμανσης

16 προγράμματα περιλαμβ. Βαμβακερά Οικ.
Εντατικό 60, Μωρουδιακά 65, Μίνι 14, Φρεσκάρισμα,
Καθαρισμός κάδου, Στύψιμο+άντληση, Πλύσιμο στο 
χέρι, Μάλλινα (0-40), Σκούρα

Auxiliary
Function

Πρόπλυση, Εξπρές, Πρόσθετο ξέβγαλμα, 
Εύκολο σιδέρωμα 

Πολύ μεγάλη πόρτα

Φιλικά προς το 
περιβάλλον

Συρτάρι υγρού 
απορρυπαντικού

Νέα 
Τεχνολογία Συρτάρι υγρού 

απορρυπαντικού

Νέα 
Τεχνολογία

Πρόσθετα χαρακτηριστικά • Χρονική καθυστέρηση έως 24 ώρες 
• Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου
• Ενδείξεις παρακολούθησης προγράμματος
• Επιλογή θερμοκρασίας
• Επιλογή αριθμού στροφών στυψίματος

Απόδοση & Ασφάλεια

• Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: Α++
• Κατηγορία απόδοσης στεγνώματος με στύψιμο: B
• Κατανάλωση ενέργειας το χρόνο: 242 kWh
• Κατανάλωση νερού το χρόνο: 12.760 λίτρα
• Αυτόματο σύστημα ελέγχου νερού
• Γονικό κλείδωμα 
• Ασφάλεια υπερχείλισης

Πρόσθετα χαρακτηριστικά • Χρονική καθυστέρηση έως 24 ώρες
• Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου
• Ενδείξεις παρακολούθηση προγράμματος
• Επιλογή θερμοκρασίας
• Επιλογή αριθμού στροφών στυψίματος

Απόδοση & Ασφάλεια
• Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: Α++
• Κατηγορία απόδοσης στεγνώματος με στύψιμο: B
• Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 248 kWh
• Ετήσια κατανάλωση νερού: 11.000 λίτρα
• Αυτόματο σύστημα ελέγχου νερού
• Γονικό κλείδωμα
• Ασφάλεια υπερχείλισης

Πρόσθετα χαρακτηριστικά • Χρονική καθυστέρηση έως 19 ώρες 
•  Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου
• Ενδείξεις παρακολούθησης προγράμματος
• Επιλογή θερμοκρασίας
• Επιλογή αριθμού στροφών στυψίματος

Απόδοση & Ασφάλεια
• Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: Α+
• Κατηγορία απόδοσης στεγνώματος με στύψιμο: C
• Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 210 kWh
• Ετήσια κατανάλωση νερού: 9.020 λίτρα
• Αυτόματο σύστημα ελέγχου νερού
• Γονικό κλείδωμα 
• Ασφάλεια υπερχείλισης
 

Πρόσθετα χαρακτηριστικά • Χρονική καθυστέρηση έως 24 ώρες
• Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου
• Ενδείξεις παρακολούθηση προγράμματος
• Επιλογή θερμοκρασίας
• Επιλογή αριθμού στροφών στυψίματος

Απόδοση & Ασφάλεια
• Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: Α+
• Κατηγορία απόδοσης στεγνώματος με στύψιμο: B
• Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 248 kWh
• Ετήσια κατανάλωση νερού: 11.000 λίτρα
• Αυτόματο σύστημα ελέγχου νερού
• Γονικό κλείδωμα
• Ασφάλεια υπερχείλισης
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Πλυντήρια ρούχωνΠλυντήρια ρούχων

Α+ Ενεργειακή απόδοση

6 κιλά

16 προγράμματα περιλαμβ. Βαμβακερά Οικ., Μωρουδιακά 65, 
Μίνι 14, Φρεσκάρισμα, Καθαρισμός κάδου, Στύψιμο+άντληση, 
Πλύσιμο στο χέρι, Μάλλινα (0-40), Σκούρα, Πουκάμισα

Auxiliary
Function Πρόπλυση, Πρόσθετο ξέβγαλμα, Χωρίς στύψιμο

WMB 61011 FM
Πλήρως ηλεκτρονικό πλυντήριο ρούχων

Ικανότητα φορτίου 6 κιλών
45 εκ. βάθος
1000 σ.α.λ. για το στύψιμο
Λευκό WML 15066 D

Πλήρως ηλεκτρονικό πλυντήριο ρούχων

Ικανότηατ φορτίου 5 κιλών
45 εκ. βάθος
600 σ.α.λ. για το στύψιμο
Λευκό

Α+ Ενεργειακή απόδοση

5 κιλά

16 προγράμματα περιλαμβ. Βαμβακερά Οικ., 
Μωρουδιακά 65, Μίνι 14, Φρεσκάρισμα, Καθαρισμός 
κάδου, Στύψιμο+άντληση, Πλύσιμο στο χέρι, 
Μάλλινα (0-40), Σκούρα, Πουκάμισα

Auxiliary
Function Πρόπλυση, Πρόσθετο ξέβγαλμα, Χωρίς στύψιμο

Πρόσθετα χαρακτηριστικά • Ένδειξη παρακολούθηση προγράμματος
• Επιλογή αριθμού στροφών στυψίματος

Απόδοση & Ασφάλεια
• Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: Α+
• Κατηγορία απόδοσης στεγνώματος με στύψιμο: C
• Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 194 kWh
• Ετήσια κατανάλωση νερού: 11.000 λίτρα
• Αυτόματο σύστημα ελέγχου νερού
• Ασφάλεια υπερχείλισης
• Γονικό κλείδωμα
 

Πρόσθετα χαρακτηριστικά • Επιλογή αριθμού στροφών στυψίματος

Απόδοση & Ασφάλεια
• Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: Α+
• Κατηγορία απόδοσης στεγνώματος με στύψιμο: E
• Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 170 kWh
• Ετήσια κατανάλωση νερού: 49 λίτρα
• Αυτόματο σύστημα ελέγχου νερού
• Γονικό κλείδωμα προστασίας
 



Στεγνωτήρια



Με αφθονία ευφυών 
χαρακτηριστικών, η γκάμα 
στεγνωτηρίων της Beko 
με συμπυκνωτή και με 
εξαερισμό συμπληρώνει 
τέλεια από κάθε άποψη τη 
γκάμα πλυντηρίων ρούχων 
Beko. Η Beko προσφέρει 
μια καλά σχεδιασμένη 
επιλογή στεγνωτηρίων με 
έλεγχο βάσει χρόνου και 
βάσει αισθητήρων, τα οποία 
εγγυημένα  πληρούν όλες τις 
απαιτήσεις στεγνώματος.

Επιδόσεις Βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση
Το στέγνωμα χρειάζεται μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας σε 
σχέση με τη αυτή του πλυσίματος. Το στέγνωμα καταναλώνει 
τουλάχιστον 3 φορές περισσότερη ενέργεια σε σύγκριση με 
ένα πλυντήριο. Πλέον, επιλεγμένα στεγνωτήρια Beko διαθέτουν 
βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση

FlexySense – Αυτόματο στέγνωμα μέσω αισθητήρων
Τα στεγνωτήρια Beko με έλεγχο μέσω αισθητήρων προσφέρουν 
ευκολία χρήσης με προηγμένους αισθητήρες υγρασίας και 
θερμοκρασίας. Οι αισθητήρες FlexySense σας γλιτώνουν από το 
πρόβλημα να μαντεύετε το χρόνο στεγνώματος επιτρέποντάς σας 
να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο στεγνώματος. Το στεγνωτήριο 
σταματά αυτόματα όταν εντοπίσει ότι έχει επιτευχθεί το επιθυμητό 
επίπεδο στεγνώματος. Ο αισθητήρας υγρασίας επίσης εξασφαλίζει 
ότι τα ρούχα έχουν στεγνώσει ομοιόμορφα.

Ο αισθητήρας FlexySense διακρίνεται για την υπέρτερη ποιότητά 
του σε σύγκριση με άλλους αισθητήρες. Για παράδειγμα, στο 
πρόγραμμα Στεγνά για σιδέρωμα, μπορεί να επιτύχει το ίδιο 
ακριβώς επίπεδο στεγνώματος σε κάθε κύκλο, ανεξάρτητα από το 
φορτίο στεγνώματος και το επίπεδο σκληρότητας του νερού.

Αυτόματη λειτουργία λιγότερου τσαλακώματος
Στα στεγνωτήρια Beko η λειτουργία Λιγότερο Τσαλάκωμα 
διαδέχεται αυτόματα τον κύκλο στεγνώματος . Η λειτουργία αυτή 
προσφέρει ρουχα έτοιμα για χρήση , αφού η απαλή δράση του 
τυμπάνου κρατά τα ρούχα διαχωρισμένα και εξασφαλίζει ότι δεν 
τσαλακώνονται.

Αντίστροφη κίνηση τυμπάνου
Όλα τα στεγνωτήρια Beko λειτουργούν με αντίστροφη κίνηση του 
τυμπάνου, η οποία παρέχει ομοιόμορφο στέγνωμα και εμποδίζει το 
τσαλάκωμα των ρούχων σας.
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 Στεγνωτήρια

Πλήρως ηλεκτρονικό στεγνωτήριο με συμπυκνωτή 
ελεγχόμενο μέσω αισθητήρων

Ικανότητα φορτίου 8 κιλών
Καταργεί την ανάγκη διαχωρισμού των πλύσεων λόγω περιορισμών χώρου. Μπορείτε να φορτώσετε ταυτόχρονα όλα τα 
πλυμένα σας ρούχα.

Οθόνη LCD
Η οθόνη LCD στο στεγνωτήριο Beko σας δίνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε περιλαμβανομένων του υπολειπόμενου 
χρόνου, του φορτίου δοχείου νερού, ανοικτής πόρτας, ενεργοποίησης του κλειδώματος προστασίας.

Μεγάλη πόρτα
Το μεγάλο 40 εκ. άνοιγμα της πόρτας στα στεγνωτήρια Beko επιτρέπει εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση των ρούχων ακόμα 
και για τα πιο ογκώδη είδη, όπως τα μπουρνούζια και τα σεντόνια.

Φίλτρο άνετης χρήσης
Τα στεγνωτήρια Beko διαθέτουν φιλικά προς το χρήστη φίλτρα που είναι εύκολα στην πρόσβαση και στον καθαρισμό, 
εξασφαλίζοντας έτσι εξαιρετικές επιδόσεις στεγνώματος.

FlexySense – Δυνατότητα αυτόματου στεγνώματος μέσω αισθητήρων
Οι αισθητήρες FlexySense σας γλιτώνουν από το πρόβλημα να μαντεύετε το χρόνο στεγνώματος επιτρέποντάς σας να 
επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο στεγνώματος. Το στεγνωτήριο σταματά αυτόματα όταν ανιχνεύει ότι έχει επιτευχθεί το 
επιθυμητό επίπεδο στεγνώματος.

Αυτόματη λειτουργία λιγότερου τσαλακώματος
Η λειτουργία λιγότερου τσαλακώματος ακολουθεί τον κύκλο στεγνώματος και παρέχει ρούχα έτοιμα για χρήση χάρη στην 
απαλή δράση του τυμπάνου. 

Έξυπνες τεχνολογίες
Στεγνωτήρια

DCU 8330

Πλήρως ηλεκτρονικό 
στεγνωτήριο με 
συμπυκνωτή ελεγχόμενο 
μέσω αισθητήρων

Beko DCU 8330

Φιλικά προς το 
περιβάλλον
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Η πιο πρόσφατη μονάδα συμπυκνωτή της Beko διαθέτει την ευκολότερη 
πρόσβαση και δυνατότητα αφαίρεσης για καθαρισμό, ώστε να  διατηρήσει την 
καλύτερη εφικτή απόδοση.

Εύκολη πρόσβαση στο συμπυκνωτή 
για καθαρισμό

Έξυπνες λύσεις από τη Beko για να σας βοηθήσουν να διατηρήσετε 
την αρτιότητα του μπάνιου σας. Με τους πίνακες ελέγχου με οθόνη 
LCD και τον κομψό σχεδιασμό, το πλυντήριο ρούχων Beko και το 
στεγνωτήριο Beko θα αποτελέσουν ένα μεγάλο ζευγάρι στο μπάνιο 
σας.

Τέλειο ζευγάρι

Στεγνωτήρια
Έξυπνες τεχνολογίες

Ευφυείς λύσεις για φροντίδα των ρούχων

Στεγνωτήρια

Πρόγραμμα Καθημερινά
Η Beko γνωρίζει ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος και τη σημασία των γρήγορων 
αποτελεσμάτων όταν βιάζεστε. Κάνουμε ότι μπορούμε για να παρέχουμε προϊόντα  όσο το 
δυνατόν πιο αποδοτικά και φιλικά προς το χρήστη. Ως αποτέλεσμα αυτής της φιλοσοφίας, 
η Beko έχει αναπτύξει το πρόγραμμα Καθημερινά για το στέγνωμα 4 κιλών ρούχων σε μια 
μόλις ώρα. Σε συνδυασμό με ένα πλυντήριο ρούχων Beko με πρόγραμμα Καθημερινά, 
μπορείτε να πλύνετε και να στεγνώσετε τα ρούχα σας σε λιγότερο από 2 ώρες.

Εξπρές 35’
Με αυτό το πρόγραμμα,  2 κιλά ρούχων (8 πουκάμισα) μπορούν να στεγνώσουν σε μόλις 
35 λεπτά. Αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί να προσφέρει την ταχύτητα που χρειάζεστε 
σε έκτακτες περιπτώσεις. Σε συνδυασμό με το εξαιρετικά σύντομο 14 λεπτών πρόγραμμα 
Εξπρές, διαθέσιμο σε επιλεγμένα πλυντήρια ρούχων της Beko , τα ρούχα σας μπορούν να 
είναι έτοιμα σε περίπου 49 λεπτά.

Πρόγραμμα Ανάμεικτα
Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για να στεγνώνει μαζί συνθετικά και βαμβακερά ρούχα 
σε ένα φορτίο, καταργώντας την ανάγκη για διαχωρισμό σε διαφορετικά φορτία σύμφωνα 
με τον τύπο του υφάσματος. Αυτό το καινούργιο πρόγραμμα στα στεγνωτήρια  Beko 
σας επιτρέπει να συνεχίσετε χωρίς διακοπή το στέγνωμα των ρούχων που πλύθηκαν στο 
πρόγραμμα Ανάμεικτα του πλυντηρίου ρούχων.

Φρεσκάρισμα
Το πρόγραμμα Φρεσκάρισμα σας επιτρέπει να απαλλάξετε τα ρούχα σας από ανεπιθύμητες 
οσμές στα ρούχα σας με απαλή δράση του τυμπάνου που διασφαλίζει το φρεσκαρισμα των 
ρούχων σας χωρίς να χρειάζεται να πλυθούν.

Για οικονομία χρόνου

Πρόγραμμα Αθλητικά
Η Beko φροντίζει αυτούς που φροντίζουν τον εαυτό τους. Το πρόγραμμα αυτό στεγνώνει 
ρούχα σε βελτιστοποιημένο επίπεδο υγρασίας που είναι ρυθμισμένο τέλεια για αθλητικά 
ρούχα.

Πρόγραμμα Πουκάμισα
Το στέγνωμα πουκάμισων σε κανονικό κύκλο στεγνώματος μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα 
πουκάμισα και επίσης μπορεί να προκαλέσει απώλεια στιλπνότητας στα λευκά με την πάροδο 
του χρόνου. Το πρόγραμμα Πουκάμισα στα στεγνωτήρια της Beko έχει σχεδιαστεί ειδικά για 
να προσφέρει λύσεις σε αυτά τα προβλήματα, προσφέροντας ένα απαλό πρόγραμμα που 
στεγνώνει τα πουκάμισα σε χαμηλές θερμοκρασίες και ελαχιστοποιεί τη ζημιά στα λευκά, 
διασφαλίζοντας έτσι ότι τα πουκάμισά σας ζούν περισσότερο από ότι αναμενόταν κανονικά.

Πρόγραμμα Τζιν
Τα παχύτερα υφάσματα στεγνώνουν δύσκολα σε κανονικούς κύκλους στεγνώματος - ειδικά κατά 
μήκος των ραφών όπου το ύφασμα είναι πολύ παχύτερο από ότι στο υπόλοιπο ρούχο. Για να λύσει 
αυτό το πρόβλημα, η Beko ανέπτυξε ένα ειδικό πρόγραμμα “Τζιν” για υφάσματα μεγαλύτερου 
πάχους, ιδανικό για το στέγνωμα των ραφών ρούχων όπως είναι τα τζιν και τα φλις. Αυτό το 
πρόγραμμα επομένως, παρέχει τέλειο και ομοιόμορφο στέγνωμα για τα ρούχα σας.

Για καθημερινές ανάγκες

Φροντίδα Μωρού
Με το πρόγραμμα αυτό, η Beko σας επιτρέπει να στεγνώσετε τα ρούχα του μωρού σας στη 
σωστή θερμοκρασία ελέγχοντας προσεκτικά τις συνθήκες στο εσωτερικό της συσκευής με 
χρήση των αισθητήρων θερμοκρασίας και υγρασίας.

Ειδική φροντίδα για ευπαθή ρούχα
Τα ελεγχόμενα μέσω αισθητήρων μηχανικά στεγνωτήρια της Beko διαθέτουν ένα ειδικό 
πρόγραμμα φροντίδας για τα ευπαθή ρούχα σας, το οποίο διασφαλίζοντας ότι αυτά θα 
στεγνώσουν απαλά σε πολύ χαμηλή θέρμανση.

Φροντίδα Μάλλινων
Το πρόγραμμα αυτό προσδίδει πάλι στα μάλλινα ρούχα τον όγκο τους κάνοντας πιο 
αφράτες τις ίνες τους.

Για εντατική φροντίδα
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Οθόνη LCD
Η οθόνη LCD στα στεγνωτήρια Beko σας προσφέρει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε, 
που περιλαμβάνουν:
• Δοχείο νερού πλήρες
• Υπολειπόμενος χρόνος
• Χρονική καθυστέρηση
• Καθαρισμός συμπυκνωτή
• Πόρτα ανοικτή
• Γονικό κλείδωμα ενεργό
• Ενδείξεις παρακολούθησης προγράμματος 
• Ρύθμιση βαθμού στεγνώματος

Με τα απλά και εύχρηστα πλήκτρα πλοήγησης μπορείτε να ρυθμίσετε εύκολα το επίπεδο 
στεγνώματος, να ενεργοποιήσετε τις προαιρετικές λειτουργίες βομβητή και λιγότερου 
τσαλακώματος και να ρυθμίσετε την ώρα που θέλετε να τεθεί σε λειτουργία η συσκευή σας.

Βομβητής τέλους κύκλου
Ένας βομβητής υποδηλώνει το τέλος του κύκλου. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το 
βομβητή, αν επιθυμείτε.

Εσωτερικό φώς κάδου
Το εσωτερικό φως τυμπάνου της Beko σας επιτρέπει να δείτε άνετα το εσωτερικό
για εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση των ρούχων.

Εύχρηστο φίλτρο
Τα στεγνωτήρια Beko διαθέτουν φιλικά προς το χρήστη φίλτρα που είναι εύκολα στην 
πρόσβαση και στον καθαρισμό, εξασφαλίζοντας έτσι εξαιρετικές επιδόσεις στεγνώματος.

Ευκολία χρήσης

Διαχείριση χρόνου
Ενδεικτικές λυχνίες υπολειπόμενου χρόνου για στεγνωτήρια ελεγχόμενα 
βάσει χρόνου
Σε στεγνωτήρια Beko που ελέγχονται βάσει χρόνου, οι φάσεις του 
προγράμματος υποδηλώνονται από μια λυχνία LED “υπολειπόμενου χρόνου” 
η οποία δηλώνει ποτε θα τελειώσει ο κύκλος στεγνώματός σας.

Ενδείξεις παρακολούθησης προγράμματος
Σε στεγνωτήρια Beko που ελέγχονται μέσω αισθητήρων , οι φάσεις του 
προγράμματος υποδηλώνονται από λυχνίες LED “Παρακολούθησης 
προγράμματος” ώστε να γνωρίζετε ακριβώς σε ποια φάση βρίσκεται το 
πρόγραμμα στεγνώματος.

Χρονική καθυστέρηση
Ο κύκλος στεγνώματος μπορεί να καθυστερηθεί για έως 24 ώρες, ώστε να 
μπορείτε να προγραμματίσετε πιο ευέλικτα το χρόνο στεγνώματος και να 
εκμεταλλευτείτε μειωμένες τιμές ρεύματος.

Στεγνωτήρια

Γονικό κλείδωμα 
Το προαιρετικό γονικό κλείδώμα προστασίας μπορεί να ενεργοποιηθεί για να εμποδίζει τα 
δακτυλάκια των παιδιών να παίζουν με τα κουμπιά πίεσης και τα περιστροφικά κουμπιά. Η 
ενεργοποίηση του προαιρετικού γονικού κλειδώματος εμποδίζει οποιαδήποτε αλλαγή στο 
επιλεγμένο πρόγραμμα.

Ασφάλεια

Σετ στοίβαξης γενικής χρήσης 
Το σετ στοίβαξης της Beko είναι μια ευφυής λύση εξοικονόμησης χώρου. Σε μια κάτοψη 
μόνο 60 εκ. μπορείτε να στοιβάξετε ένα πλυντήριο Beko βάθους 60 εκ. και ένα στεγνωτήριο 
βάθους 60 εκ. Χάρη στον ευέλικτο σχεδιασμό του, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ακόμα 
και για να στοιβάξετε ένα μηχανικό στεγνωτήριο βάθους 60 εκ, πάνω σε πλυντήριο ρούχων 
βάθους 45 εκ.

Οικονομία χώρου
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Ικανότητα φορτίου 8 κιλών
Οθόνη LCD
60 εκ. βάθος
Λευκό

Πρόσθετα χαρακτηριστικά • Αυτόματο στέγνωμα βάσει αισθητήρων
• 'Ενδειξη υπολειπόμενου χρόνου
• Ενδείξεις παρακολούθησης προγράμματος
• Αντίστροφη κίνηση τυμπάνου
• Μεγάλη πόρτα για εύκολη φόρτωση
• Επιλογή εξαγωγής νερού στην αποχέτευση
• Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου
•  Ένδειξη γεμάτου δοχείου νερού
• 'Ενδειξη γονικού κλειδώματος 
• Χρονική καθυστέρηση 0-24 ώρες
• Εσωτερικό φως τυμπάνου
• 'Ενδειξη καθαρισμού συμπυκνωτή

Απόδοση & Ασφάλεια • Κατανάλωση ενέργειας: 4,49 kWh
• Ενεργειακή κατηγορία: B
• Γονικό κλείδωμα 

8 κιλά

FlexySense

16 προγράμματα που περιλαμβάνουν: Φροντίδα μωρού, 
Αθλητικά, Ανάμεικτα, Πουκάμισα, Τζην, Εξπρές, Ευπαθή, 
Φρεσκάρισμα, Καθημερινά, Φροντίδα Μάλλινων

Πρόγραμμα βάσει χρόνου

Ηχητική ένδειξη τέλους λειτουργίας

Πρόγραμμα για λιγότερο τσαλάκωμα

DCU 8330
Πλήρως ηλεκτρονικό, ελεγχόμενο με 
αισθητήρες στεγνωτήριο με συμπυκνωτή

Στεγνωτήρια Στεγνωτήρια



Πλυντήρια 
Πιάτων



Έξυπνες λύσεις για τα πιάτα

Γονικό κλείδωμα
Η επιλογή γονικού κλειδώματος μπορεί να ενεργοποιηθεί για να εμποδίζει τα παιδιά να παίζουν με τα κουμπιά.
Η ενεργοποίηση του προαιρετικού γονικού κλειδώματος εμποδίζει οποιαδήποτε αλλαγή στο επιλεγμένο πρόγραμμα.

Ασφάλεια υπερχείλισης
Σε περίπτωση υπερχείλισης, το σύστημα ασφάλειας νερού των πλυντηρίων πιάτων της  Beko διακόπτει την παροχή νερού 
προς τη συσκευή.

Ασφάλεια

Ενεργό στέγνωμα με ανεμιστήρα
Το Ενεργό στέγνωμα με ανεμιστήρα χρησιμοποιεί έναν ανεμιστήρα για να αυξάνει την κυκλοφορία του αέρα μέσα στο 
πλυντήριο πιάτων για την επίτευξη τέλειων αποτελεσμάτων στεγνώματος και για να παρέχει κανονικές θερμοκρασίες για 
τα πιάτα σας όταν τελειώσει το πρόγραμμα, ώστε να μπορείτε να τοποθετήσετε τα στεγνά πιάτα σας στο ντουλάπι αμέσως 
χωρίς να κάψετε τα χέρια σας.

Κουμπί Απορρυπαντικό σε ταμπλέτα
Τα απορρυπαντικά σε ταμπλέτα είναι συμπαγούς μεγεθους και ευκολόχρηστα, αλλά, σε ορισμένες περιπτώσεις , μπορεί 
να έχουν μειονεκτήματα, όπως μη ικανοποιητικά αποτελέσματα στεγνώματος ή αδιάλυτα κατάλοιπα της ταμπλέτας που 
παραμένουν μέσα στη συσκευή.
Γιια  λύση στο πρόβλημα, τα πλυντήρια πιάτων Beko διαθέτουν κουμπί απορρυπαντικού σε ταμπλέτα για να αποτρέπουν 
αυτά τα μειονεκτήματα και να εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση κατά τη χρήση απορρυπαντικών σε ταμπλέτα.

Ευέλικτη επιλογή Μισό φορτίο
Τώρα δεν χρειάζεται να περιμένετε να γεμίσουν πλήρως και τα δύο καλάθια. Η ευέλικτη λειτουργία Μισό φορτίο, σας 
επιτρέπει να φορτώσετε είτε το πάνω, είτε το κάτω ή και τα δύο καλάθια, όπως απαιτείται για εύκολο και οικονομικό 
πλύσιμο.

Πρόγραμμα Γρήγορα & Καθαρά
Το Γρήγορα & Καθαρά, ένα μοναδικό πρόγραμμα της Beko, εξασφαλίζει εξαιρετικό πλύσιμο απόδοσης κατηγορίας Α, όχι 
μόνο για ελαφρά λερωμένα είδη, αλλά και για κανονικά λερωμένα σκεύη και πιάτα. Αυτό ο κύκλος πλυσίματος κατηγορίας Α 
καθαρίζει τα πιάτα σας σε μόλις 58 λεπτά, που είναι πολύ πιο γρήγορο από το πλύσιμο στο χέρι.

Πρόγραμμα Μίνι 30’
Τέλειο για ελαφρά λερωμένα πιάτα και ποτήρια, το πρόγραμμα Μίνι 30’ πλένει ένα πλήρες φορτίο σε 30 λεπτά στους 35ºC, 
εξοικονομώντας έτσι χρόνο και ενέργεια.
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Η γκάμα πλυντηρίων πιάτων 
Beko έχει σχεδιαστεί για 
βελτιώνει την αισθητική 
μιας κουζίνας και να φέρνει 
ευκολία και άνεση στις ζωές 
των καταναλωτών με ευφυείς 
λύσεις.



Οθόνη LCD
Η οθόνη LCD στα πλυντήρια πιάτων Beko σας επιτρέπει να ελέγχετε και να 
διαχειρίζεστε διάφορες λειτουργίες από μία συμπαγών διαστάσεων οθόνη:
Προσφέρει Χρονική καθυστέρηση έως και 24 ώρες,σύστημα  ενδείξεων 
παρακολούθησης του προγράμματος που σας επιτρέπει να δείτε τη διάρκεια 
του επιλεγμένου προγράμματος και περιλαμβάνει πολλές προειδοποιητικές 
ενδεικτικές λυχνίες όπως η ένδειξη αποσκληρυντικού και γυαλιστικού. Μπορείτε 
επίσης να επιλέξετε τις ειδικές λειτουργίες μισού φορτίου και πρόσθετου 
στεγνώματος. Αυτή η οθόνη προσφέρει βέλτιστη διαχείριση χρόνου και 
ευκολία χρήσης, διασφαλίζοντας έτσι άνεση και εύκολη χρήση και ταυτόχρονα 
συνεισφέροντας στην όμορφη εμφάνιση του πλυντηρίου πιάτων σας.

Χρονική καθυστέρηση
Ο κύκλος πλυσίματος μπορεί να καθυστερηθεί για τρεις, έξι  ή εννέα ώρες (έως 
και 24 ώρες σε ψηφιακά μοντέλα), ώστε να μπορείτε να προγραμματίσετε 
πιο ευέλικτα το χρόνο πλυσίματος και να εκμεταλλευτείτε μειωμένες τιμές 
ρεύματος.

Ενδείξεις παρακολούθησης προγράμματος
Τα στάδια των προγραμμάτων υποδηλώνονται με τις λυχνίες LED ή τα εικονίδια 
παρακολούθησης προγράμματος ώστε να μπορείτε να δείτε ακριβώς σε ποιο 
στάδιο βρίσκεται το πρόγραμμα.

Επιλογή Εξπρές (γρήγορο)
Η επιλογή Εξπρές φροντίζει για τον πολύτιμο χρόνο σας. Η τεχνολογία μοτέρ DC 
χωρίς ψήκτρες συστήνει την επιλογή Εξπρές, η οποία μειώνει τη διάρκεια των 
κύκλων πλυσίματος.

Το πλυντήριο πιάτων, βάζοντας σε χρήση αυτό το πρόγραμμα, αυξάνει τη 
θερμοκρασία πλυσίματος, μειώνει την κατανάλωση νερού και ρυθμίζει την 
πίεση του νερού για συντομότερη έως και κατά 25% διάρκεια πλυσίματος.

Διαχείριση χρόνουΣειρά Baby Care

Αντιβακτηριακή στεγανοποίηση
Λόγω της συσσώρευσης σκόνης με την πάροδο του χρόνου, μπορεί 
να δημιουργηθεί ανάπτυξη βακτηριδίων στη στεγανοποίηση των 
πλυντηρίων πιάτων. Η αντιβακτηριακή στεγανοποίηση στα πλυντήρια 
πιάτων Beko ενεργεί ως προστασία για την παρεμπόδιση αυτής της 
δημιουργίας βακτηριδίων.
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Πλευρικά συρόμενο καλάθι 
μαχαιροπίρουνων
Το νέο καλάθι μαχαιροπίρουνων της Beko 
σύρεται πλευρικά, αριστερά ή δεξιά, στο 
κάτω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων. Η 
βελτιωμένη ευελιξία επιτρέπει εύκολη 
φόρτωση των μαχαιροπίρουνων, ενώ το 
καλάθι μπορεί να αφαιρεθεί επιτρέποντας 
τη τοποθέτηση πιάτων στη θέση του, 
αυξάνοντας έτσι τη χωρητικότητα του 
κάτω καλαθιού.

Ευκολία χρήσης

Ευρύχωρο εσωτερικό
Η τοποθέτηση πιάτων πίτσας και ψηλών 
ποτηριών δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα. 
Το ύψος του πάνω καλαθιού μπορεί 
να ρυθμιστεί ώστε στο κάτω καλάθι να 
επιτρέπει την τοποθέτηση ειδών ύψους 
έως 31 εκ.

Λαβή κάτω καλαθιού
Η Λαβή κάτω καλαθιού σας 
διευκολύνει να τραβήξετε το 
κάτω καλάθι, ακόμα και όταν 
είναι γεμάτο.

Ράφια ρυθμιζόμενου ύψους για 
κούπες
Τα ράφια ρυθμιζόμενου ύψους 
για κούπες προσφέρουν 
μέγιστη χρήση του διαθέσιμου 
χώρου. Οι ψηλές κούπες και τα 
μικρά φλιτζάνια μπορούν να 
τοποθετηθούν το ένα πάνω στο 
άλλο, ή εναλλακτικά μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το πάνω μέρος 
για μακριά μαχαιροπίρουνα.

Αυτόματο πρόγραμμα
Χάρη στο Αυτόματο πρόγραμμα, 
το επίπεδο λερώματος των 
πιάτων ανιχνεύεται από 
αισθητήρες, οι οποίοι κατόπιν 
προσδιορίζουν αυτόματα 
τον κατάλληλο κύκλο 
πλυσίματος, απαλλάσοντας 
σας από το να επιλέξετε 
μόνοι σας το πρόγραμμα. Τα 
πιάτα πλένονται με τη χρήση 
ελάχιστης απαιτούμενης 
ποσότητας ενέργειας και νερού, 
εξασφαλίζοντας έτσι ότι το 
πρόγραμμα παραμένει και 
πρακτικό και οικονομικό.

Ανοξείδωτος χάλυβας 
ανθεκτικός σε δαχτυλιές
Χάρη στην ειδική επικάλυψη 
στις επιφάνειες από ανοξείδωτο 
χάλυβα ορισμένων μοντέλων, 
μπορούν να αποφεύγονται οι 
δαχτυλιές. Η συσκευή φαίνεται 
πάντα αλέκιαστη, καθαρή και 
αστραφτερή.
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Πλυντήρια πιάτων Πλυντήρια πιάτων

Πρόσθετα 
χαρακτηριστικά 

• Ενδείξεις παρακολούθησης προγράμματος
• Δυνατότητα μισού φορτίου
• Ηλεκτρονική ένδειξη αλατιού
• Ηλεκτρονική ένδειξη γυαλιστικού
• Προσαρμόσιμο σε ύψος πάνω καλάθι
• Ράφια ρυθμιζόμενα σε ύψος για φλιτζάνια
• Εύκολα αναδιπλούμενα στηρίγματα πιάτων
• Συρόμενο καλάθι μαχαιροπίρουνων

Απόδοση & Ασφάλεια  • Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: Α+
 • Τιμές απόδοσης: AA
• Κατανάλωση ενέργειας: 1,03 kWh
• Κατανάλωση νερού: 15 λίτρα
• Στάθμη θορύβου: 47 dBA
• Σύστημα Watersafe

Πρόσθετα 
χαρακτηριστικά 

• Ενδείξεις παρακολούθησης προγράμματος
• Δυνατότητα μισού φορτίου
• Ηλεκτρονική ένδειξη αλατιού
• Ηλεκτρονική ένδειξη γυαλιστικού
• Προσαρμόσιμο σε ύψος πάνω καλάθι
• Ράφια ρυθμιζόμενα σε ύψος για φλιτζάνια
• Εύκολα αναδιπλούμενα στηρίγματα πιάτων
• Συρόμενο καλάθι μαχαιροπίρουνων

Απόδοση & Ασφάλεια  • Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: Α+
 • Τιμές απόδοσης: AA
• Κατανάλωση ενέργειας: 1,03 kWh
• Κατανάλωση νερού: 15 λίτρα
• Στάθμη θορύβου: 47 dBA
• Σύστημα Watersafe

Α+ Ενεργειακή απόδοση

Αντιβακτηριακή στεγανοποίηση

5 προγράμματα πλυσίματος: Πρόπλυση, Μίνι 30 35°C,
Οικ. 50°C, Γρήγορο και καθαρό 60 °C, Εντατικό 70°C

Α+ Ενεργειακή απόδοση

Αντιβακτηριακή στεγανοποίηση

5 προγράμματα πλυσίματος: Πρόπλυση, Μίνι 30 35°C,
Οικ. 50°C, Γρήγορο και καθαρό 60 °C, Εντατικό 70°C

Α Απόδοση

5 προγράμματα πλυσίματος: Πρόπλυση, Μίνι 30°C, 
Οικ. 50°C, Γρήγορο και καθαρό, Εντατικό 70°C

Πρόσθετα 
χαρακτηριστικά 

• Ενδείξεις παρακολούθησης προγράμματος
• Δυνατότητα μισού φορτίου
• Ηλεκτρονική ένδειξη αλατιού
• Ηλεκτρονική ένδειξη γυαλιστικού
• Προσαρμόσιμο σε ύψος πάνω καλάθι

Απόδοση & Ασφάλεια • Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: A
• Τιμές απόδοσης: AB
• Κατανάλωση ενέργειας: 1,09 kWh
• Κατανάλωση νερού: 13 λίτρα
• Στάθμη θορύβου: 50 dBA
• Σύστημα Watersafe

Ενδείξεις ελέγχου   LED 
10 σερβίτσια
Λευκό

DFS 1511
Ηλεκτρονικό πλυντήριο πιάτων 45 εκ

Λεπτός σε μέγεθος πίνακας 
ελέγχου υψηλού σχεδιασμού
12 σερβίτσια 
Inox

Λεπτός σε μέγεθος πίνακας 
ελέγχου υψηλού σχεδιασμού
12 σερβίτσια 
Λευκό

DSFN 1531 X
Ηλεκτρονικό πλυντήριο πιάτων 60 εκ

DSFN 1531
Ηλεκτρονικό πλυντήριο πιάτων 60 εκ

Φιλικά 
προς το 

περιβάλλον

Φιλικά 
προς το 

περιβάλλον

Πρόσθετα 
χαρακτηριστικά 

• Χρονική καθυστέρηση 3-6-9 ώρες
• Ενδείξεις  παρακολούθησης προγράμματος
• Ηλεκτρονική ένδειξη αλατιού
• Ηλεκτρονική ένδειξη γυαλιστικού
• Προσαρμόσιμο σε ύψος πάνω καλάθι
• Εύκολα αναδιπλούμενα στηρίγματα πιάτων
• Δυνατότητα μισού φορτίου

Απόδοση & Ασφάλεια • Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: A
• Τιμές απόδοσης: AA
• Κατανάλωση ενέργειας: 1,01 kWh
• Κατανάλωση νερού: 13 λίτρα
• Στάθμη θορύβου: 49 dBA
• Σύστημα Watersafe

Α Απόδοση

5 προγράμματα πλυσίματος: Πρόπλυση, Μίνι 30°C, 
Οικ. 50°C, Γρήγορο και καθαρό, Εντατικό 70°C

Ενδείξεις ελέγχου  LED
10 σερβίτσια
Inox

DFS 2531 X
Ηλεκτρονικό πλυντήριο πιάτων 45 εκ



Κουζίνες



Μαγείρεμα 3D (τριών διαστάσεων)
Προσφέρετε φανταστικά πιάτα χωρίς να κάνετε τους καλεσμένους σας 
να περιμένουν. Το προηγμένο σύστημα μαγειρέματος της Beko επιτρέπει 
το μαγείρεμα τριών διαφορετικών φαγητών ταυτόχρονα χωρίς κανένα 
πρόβλημα ανάμειξης οσμών. Κάθε δίσκος έχει τη δική του τροφοδοσία 
θερμού αέρα ο οποίος αναρροφάται στο πίσω τοίχωμα όπου κολλούν τα 
σωματίδια της οσμής. Το σύστημα αυτό επιτρέπει ομοιγενές μαγείρεμα με 
μέγιστη απόδοση, εξοικονομώντας χρόνο και ενέργεια.

Συμβατικό μαγείρεμα
Και η πάνω και η κάτω αντίσταση λειτουργούν ταυτόχρονα. Ιδανικό για 
μπισκότα,
όλους τους τύπους γλυκών ή για οποιοδήποτε φαγητό χρειάζεται 
καλοψημένο πάνω μέρος.

Ψήσιμο στο γκριλ
Ιδανικό για να ψήνετε μπριζόλες, λουκάνικα, φρυγανισμένο ψωμί ή ψάρι.

Μαγείρεμα με ανεμιστήρα
Η κυκλική αντίσταση και ο κυκλικός ανεμιστήρας επιτρέπουν το 
ταυτόχρονο μαγείρεμα διαφορετικών ειδών φαγητού ενώ εμποδίζουν τις 
μοναδικές τους οσμές ή αρώματα να αναμιγνύονται μεταξύ τους. Μπορούν 
να μαγειρευτούν ταυτόχρονα έως τρείς συνταγές που χρειάζονται τις ίδιες ή 
παρόμοιες ρυθμίσεις θερμοκρασίας.

Πάνω αντίσταση+Ανεμιστήρας
Η πάνω αντίσταση και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ταυτόχρονα, 
εξασφαλίζοντας ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας. Ιδανικό όταν 
απαιτείται πρόσθετο μαγείρεμα για την επιφάνεια του φαγητού που 
μαγειρεύετε.

Απόψυξη
Ενεργοποιείται ο ανεμιστήρας για να κυκλοφορήσει αέρα μέσα στο φούρνο 
ώστε να επιτευχθεί απόψυξη εντός λίγων λεπτών.

Μαγείρεμα με υποβοήθηση ανεμιστήρα
Όταν χρησιμοποιούνται μαζί, ο ανεμιστήρας και οι πάνω και κάτω 
αντιστάσεις επιτρέπουν γρήγορο μαγείρεμα, που είναι ιδανικό ειδικά για το 
ψήσιμο παρτίδων φαγητού, όπως μπισκότων.

Κάτω αντίσταση + ανεμιστήρας
Η κάτω αντίσταση και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ταυτόχρονα, 
εξασφαλίζοντας ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας. Ιδανικό όταν 
απαιτείται πρόσθετο μαγείρεμα για την κάτω πλευρά του φαγητού που 
μαγειρεύετε.

Λειτουργίες για πρακτικό μαγείρεμα 
Ηλεκτρικοί φούρνοι

Μία συσκευή μαγειρέματος 
είναι η καρδιά της 
κουζίνας. 
Η νέα σειρά συσκευών 
μαγειρέματος της Beko 
έχει σχεδιαστεί για να γίνει 
η “εστία” του σπιτιού 
σας, προσφέροντάς σας 
ότι χρειάζεται για να 
μετατρέψετε ένα 
συνηθισμένο γεύμα σε μια 
γευστική απόλαυση.

Η Beko ενισχύει τις οικολογικές τις 
πεποιθήσεις παράγοντας έναν από 
τους πιο οικολογικούς από άποψη 
κατανάλωσης ενέργειας, φούρνους, 
ο οποίος καταναλώνει 10 % 
λιγότερη ενέργεια απο οποιοδήποτε 
φούρνο ενεργειακής απόδοσης Α.

Με τη μαγειρική δεν ειναι 
απαραίτητο να σπαταλάτε ούτε 
πολλά χρήματα, ούτε χρόνο αλλά 
ούτε και ενέργεια. Με τις ευφυείς 
λύσεις που προτείνει η Beko στη 
μαγειρική, μπορείτε να μειώσετε 
τις δαπάνες σας στη κατανάλωση 
ενέργειας και να δημιουργήσετε 
πιάτα για τους αγαπημένους σας 
ανθρώπους , με ένα φιλικό προς το 
περιβάλλον τρόπο.

Φιλικά 
προς το 

περιβάλλον 

 Α-10 % 
Ενεργειακή 

απόδοση
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Μηχανισμός ασφάλειας για το αέριο
Αυτός ο ειδικός μηχανισμός ασφάλειας ανιχνεύει πότε υπάρχουν φλόγες. Αν η φλόγα 
σβήσει κατά λάθος από αέρα ή από κάποιο είδος υγρού, τότε απενεργοποιείται αυτόματα 
η παροχή αερίου. Αυτός ο ειδικός μηχανισμός ασφάλειας για το αέριο είναι στάνταρ στα 
τμήματα φούρνου των κουζινών αερίου και είναι  προαιρετική για τις εστίες αερίου στην 
πλάκα εστιών.

Ασφάλεια

Κλείδωμα πόρτας & Κλείδωμα πλήκτρων
Οι φούρνοι Beko που διαθέτουν ηλεκτρονικούς προγραμματιστές διαθέτουν την επιλογή 
κλειδώματος πόρτας και πλήκτρων για να εμποδίζουν τα παιδιά να παίζουν με τις ρυθμίσεις 
ή να ανοίγουν την πόρτα του φούρνου όταν αυτός είναι σε λειτουργία. Οι φούρνοι της 
σειράς Classic (Κλασική) και Comfort (Άνεση) μπορούν να  εφοδιαστούν με αυτή μηχανική 
λειτουργία κλειδώματος της πόρτας που μπορεί να εγκατασταθεί ως προαιρετικό 
αξεσουάρ.

Λειτουργίες για 
πρακτικό μαγείρεμα 

Μαγείρεμα με υποβοήθηση ανεμιστήρα για γρήγορο και 
αποτελεσματικό ψήσιμο
Οι φούρνοι αερίου με υποβοήθηση ανεμιστήρα είναι οικονομικοί 
και αποτελεσματικοί και κατανέμουν τη θερμότητα ομοιόμορφα 
ώστε οι χρόνοι μαγειρέματος να μειώνονται και να εξασφαλίζεται 
ομοιόμορφο ψήσιμο.

Συμβατικό μαγείρεμα με αέριο
Ιδανικό για κουλουράκια, ζουμερα κρέατα και όλους τους τύπους 
των γλυκών. Η θερμότητα που απαιτείται για το μαγείρεμα 
παράγεται από την εστία αερίου κάτω από το θάλαμο του φούρνου.

Γκριλ αερίου
Η θερμότητα που απαιτείται για το μαγείρεμα παράγεται από την 
εστία αερίου στο πάνω μέρος του θαλάμου του φούρνου. Ιδανικό 
για να ψήνετε μπριζόλες, ψάρια ή για να ξεροψήνετε το πάνω 
μέρος του φαγητού.

Ψηφιακός χρονοδιακόπτης
Ο ηλεκτρονικός προγραμματιζόμενος ψηφιακός χρονοδιακόπτης διαθέτει τις εξής 
λειτουργίες:
• Αυτόματο μαγείρεμα Ξεκινά το μαγείρεμα αυτόματα την απαιτούμενη ώρα, μαγειρεύει  
 για την επιλεγμένη χρονική περίοδο και σταματά αυτόματα.
• Ημι-αυτόματο μαγείρεμα Ξεκινά το μαγείρεμα χειροκίνητα, μαγειρεύει για την   
 επιλεγμένη χρονική περίοδο και σταματά αυτόματα.
• Μη αυτόματο μαγείρεμα
• Λειτουργία Ειδοποίησης
• Ένδειξη ώρας
Ο φωτισμός της οθόνης μπορεί να ρυθμιστεί σε 3 διαφορετικά επίπεδα: μικρή φωτεινότητα 
για βραδινές ώρες, πιο φωτεινή κατά το μαγείρεμα και έντονα φωτεινή για να επιτρέπει 
εύκολες ρυθμίσεις κατά τον προγραμματισμό. Μεγαλύτερα και πιο ευδιάκριτα σύμβολα 
στην οθόνη, που διευκολύνουν την ανάγνωση και τον έλεγχο.

Χρονοδιακόπτες
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Ευκολία χρήσης

Πολύ μεγάλη χωρητικότητα
Όσον αφορά τη χωρητικότητα, το 
μεγαλύτερο είναι σίγουρα και καλύτερο. 
Παρά τις στάνταρ διαστάσεις του, ο 
φούρνος Beko των 67,5 λίτρων*, διαθέτει 
έναν από τους πιο ευρύχωρους θαλάμους 
στην κατηγορία του. Ο πολύ μεγάλος 
εσωτερικός του  χώρος σας παρέχει 
τη δυνατότητα να ψήσετε μια μεγάλη 
γαλοπούλα ή να ετοιμάσετε ένα μεγάλο 
τραπέζι για την οικογένεια και τους 
φίλους. Εξυπηρετεί μεγάλες οικογένειες 
ή οποιονδήποτε θέλει να μεγιστοποιήσει 
την απόδοση μιας στάνταρ 60 εκ. μη 
εντοιχιζόμενης συσκευής μαγειρέματος.
* Για συμβατικές κουζίνες.

Εύκολα αφαιρούμενα πλευρικά 
στηρίγματα
Για να διευκολυνθεί ο καθαρισμός του 
εσωτερικού του φούρνου, τα πλευρικά 
στηρίγματα μπορούν να αποσπαστούν με 
εύκολο τρόπο χωρίς την ανάγκη ειδικού 
εργαλείου.

Πλήρως γυάλινη εσωτερική πόρτα, εύκολη στο 
καθάρισμα
Κάθε μη εντοιχιζόμενη κουζίνα Beko διαθέτει 
αυτή τη πλήρως γυάλινη εσωτερική πόρτα. 
Αυτή, από την κατασκευή της, επειδή διαθέτει 
ένα τζάμι πλήρους πλάτους , και επειδή 
το εσωτερικό της πόρτας δεν έχει βίδες, 
διευκολύνει τον καθαρισμό με ένα απλό 
σκούπισμα.

Ηλεκτρικές κουζίνες & Φούρνοι με αέριο

Ηλεκτρονική ανάφλεξη 
Ενσωματωμένη στα κουμπιά, η 
ηλεκτρονική ανάφλεξη προσφέρει έναν 
εύκολο και απλό τρόπο ανάφλεξης για τις 
εστίες αερίου.

Ανάφλεξη με μπουτόν 
Το μπουτόν ανάφλεξης στον πίνακα 
προσφέρει ευκολία ανάφλεξης για όλες τις 
εστίες αερίου.

Ευρύχωρο συρτάρι φύλαξης
Το διαμέρισμα φύλαξης κάτω από το 
φούρνο γλιστρά προς τα έξω εύκολα 
και παρέχει ιδανικό χώρο για τη φύλαξη 
των αξεσουάρ του φούρνου.

Χυτοσιδηρά στηρίγματα σκευών
Τα χυτοσιδηρά στηρίγματα σκευών 
βελτιώνουν τη στιλάτη και επαγγελματική 
εμφάνιση της πλάκας εστιών σας 
και παρέχουν μεγάλη σταθερότητα,  
επιτρέποντάς σας να χρησιμοποιείτε 
κατσαρόλες και τηγάνια οποιουδήποτε 
μεγέθους χωρίς κίνδυνο να ανατραπούν 
ή να γλιστρήσουν.

Σύστημα τηλεσκοπικών ραφιών 
Οι τηλεσκοπικοί βραχίονες του 
τηλεσκοπικού συστήματος ραφιών 
επιτρέπουν εύκολη και ασφαλή πρόσβαση 
στο ταψί.

Ανθεκτική πόρτα φούρνου
Οι μεντεσέδες της πόρτας έχουν μοντέρνο 
αλλά και ανθεκτικό σχεδιασμό. Χάρη στην 
αντοχή των μεντεσέδων, η πόρτα μπορεί 
να αντέξει φορτίο έως 22,5 κιλών, βάρος 
που είναι πάνω από 20% μεγαλύτερο από 
αυτό που αντέχουν οι τυπικές πόρτες 
φούρνου. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να 
τοποθετήσετε τα γεμάτα ταψιά σας πάνω 
στην πόρτα χωρίς να ανησυχείτε. 
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Ταψί πλήρους μεγέθους
Χάρη στο πολύ μεγάλο εσωτερικό του 
φούρνου, τα ταψιά ή δίσκοι φούρνου της 
Beko έχουν τόσο μεγάλο μέγεθος που 
είναι αρκετό για να μαγειρέψουν έως 25% 
περισσότερο φαγητό σε ένα κύκλο - μια 
έξυπνη δυνατότητα που διευκολύνει το 
μαγείρεμα μεγάλων ποσοτήτων. Ένα 
ακόμη πλεονέκτημα του μεγέθους του, 
στο ταψί βάθους 55 χιλ. είναι ότι είναι 
ιδανικό για ψήσιμο ή μαγείρεμα στο 
φούρνο.

Βυθιζόμενοι Διακόπτες 
Οι βυθιζόμενοι διακόπτες , όχι μόνο 
λερώνονται λιγότερο, αλλά διευκολύνουν 
και τον καθαρισμό του πίνακα. Επίσης η 
λεία εμφάνιση προσδίδει κομψότητα στο 
φούρνο σας.

Λειτουργία Ενίσχυσης θέρμανσης
Εξοικονομήστε χρόνο μαγειρέματος. 
Η λειτουργία ενίσχυσης θέρμανσης 
ενεργοποιεί όλες τις αντιστάσεις 
για γρήγορη προθέρμανση ώστε να 
φθάσει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία 
μαγειρέματος. Χάρη σε αυτή τη 
δυνατότητα, ο φούρνος θερμαίνεται 35% 
πιο γρήγορα σε σχέση με τις κανονικές 
λειτουργίες μαγειρέματος. Μόλις 
επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, 
ο φούρνος θα επανέλθει αυτόματα 
στην αρχική ρύθμιση της  λειτουργίας 
μαγειρέματος.
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ΚουζίνεςΚουζίνες 

4 υαλοκεραμικές εστίες
Inox

CSM 67301 GX
Φούρνος πολλαπλών λειτουργιών 
με 8 λειτουργίες μαγειρέματος

Κύρια χαρακτηριστικά • Θάλαμος φούρνου 65 λίτρα
• Ψηφιακή προγραμματιζόμενη οθόνη
• Ηλεκτρικό γκριλ
• Λάμπα  φούρνου
• Πλήρως γυάλινη εσωτερική επιφάνεια πόρτας PractiClean
• Εύκολος στον  καθαρισμό 
• Εύκολα αποσπώμενες πλευρικές υποδοχές
•  Συρτάρι φύλαξης με μηχανισμό εύκολης ολίσθησης
• Μαγείρεμα 3D ( τριών διαστάσεων)
• Συμβατικό μαγείρεμα
• Ηλεκτρικό γκριλ
• Θέρμανση με ανεμιστήρα
• Απόψυξη

Αξεσουάρ • 1 στανταρ εμαγιέ δίσκος μαγειρέματος
• 1 βαθύς εμαγιέ δίσκος μαγειρέματος
• 1 συρμάτινο ράφι
• 1 τηλεσκοπικό σύστημα ραφιού

Διαστάσεις 85x60x60 εκ.

Απόδοση A

A -%10 Ενεργειακή απόδοση

Μεγάλη χρητικότητα φούρνου 65 λίτρα

Πλήρως γυάλινη εσωτερική επιφάνεια πόρτας 
εύκολη στον καθαρισμό

Μπροστά αριστερά: 210/120 χιλ.-2200/750 W ΔΙΠΛΗ HL
Πίσω αριστερά: 140 χιλ.-1200 W ακτινοβολίας
Μπροστά δεξιά: 180 χιλ.-1700 W ακτινοβολίας
Πίσω δεξιά: 170/265 χιλ.-1500/2400 W ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ

Φιλικά 
προς το 

περιβάλλον

4 υαλοκεραμικές εστίες
Inox
POP

CSM 67302 GX
Φούρνος πολλαπλών λειτουργιών 
με 8 λειτουργίες μαγειρέματος

Κύρια χαρακτηριστικά • Θάλαμος φούρνου 65 λίτρα
• Με βυθιζόμενους διακόπτες
• Ψηφιακή προγραμματιζόμενη οθόνη
• Ηλεκτρικό γκριλ
• Λάμπα  φούρνου
• Πλήρως γυάλινη εσωτερική επιφάνεια πόρτας PractiClean
• Εύκολος στον  καθαρισμό 
• Εύκολα αποσπώμενες πλευρικές υποδοχές
• Συρτάρι φύλαξης με μηχανισμό εύκολης ολίσθησης
• Μαγείρεμα 3D ( τριών διαστάσεων)
• Συμβατικό μαγείρεμα
• Ηλεκτρικό γκριλ
• Θέρμανση με ανεμιστήρα
• Απόψυξη

Αξεσουάρ • 1 στανταρ εμαγιέ δίσκος μαγειρέματος
• 1 βαθύς εμαγιέ δίσκος μαγειρέματος
• 1 συρμάτινο ράφι
• 1 τηλεσκοπικό σύστημα ραφιού

Διαστάσεις 85x60x60 εκ.

Απόδοση A

A -%10 Ενεργειακή 
απόδοση

Μεγάλη χρητικότητα 
φούρνου 65 λίτρα

Πλήρως γυάλινη 
εσωτερική επιφάνεια 
πόρτας εύκολη στον 
καθαρισμό

Μπροστά αριστερά: 210/120 χιλ.-2200/750 W ΔΙΠΛH HL
Πίσω αριστερά: 140 χιλ.-1200 W ακτινοβολίας
Μπροστά δεξιά: 180 χιλ.-1700 W ακτινοβολίας
Πίσω δεξιά: 170/265 χιλ.-1500/2400 W ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ

Φιλικά 
προς το 

περιβάλλον

4 υαλοκεραμικές εστίες
Λευκό

CSM 67300 GW
Φούρνος πολλαπλών λειτουργιών 
με 8 λειτουργίες μαγειρέματος

Α+ Ενεργειακή απόδοση

Μεγάλη χρητικότητα φούρνου 65 λίτρα

Πλήρως γυάλινη εσωτερική επιφάνεια 
πόρτας εύκολη στον καθαρισμό

Μπροστά αριστερά: 210/120 χιλ.-2200/750 W ΔΙΠΛH HL
Πίσω αριστερά: 140 χιλ.-1200 W ακτινοβολίας
Μπροστά δεξιά: 180 χιλ.-1700 W ακτινοβολίας
Πίσω δεξιά: 170/265 χιλ.-1500/2400 W ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ

Φιλικά 
προς το 

περιβάλλον

Κύρια χαρακτηριστικά
 • Θάλαμος φούρνου 65 λίτρα
 • Ψηφιακά προγραμματιζόμενη οθόνη 
 • Ηλεκτρικό γκριλ
 • Λάμπα φούρνου
 • Πλήρως γυάλινη εσωτερική επιφάνεια πόρτας  
  PractiClean
 • Εύκολος στον καθαρισμό εμαγιέ θάλαμος
   • Εύκολα αποσπώμενες πλευρικές υποδοχές, 
  5 επίπεδων
 • Θέρμανση με ανεμιστήρα
 • Ηλεκτρικό γκριλ
 • Μαγείρεμα 3D ( τριών διαστάσεων)
 • Κλείδωμα πλήκτρων
 • Απόψυξη 

Αξεσουάρ • 2 στάνταρ εμαγιέ δίσκοι μαγειρέματος
 • 1 συρμάτινο ράφιΑξεσουάρ

Διαστάσεις 85x60x60 εκ.

Απόδοση A

4 ηλεκτρικές εστίες
inox
POP

CSM 66301 GX
Φούρνος πολλαπλών λειτουργιών 
με 8 λειτουργίες μαγειρέματος

Α Ενεργειακή απόδοση

Μεγάλη χρητικότητα φούρνου 65 λίτρα

Πλήρως γυάλινη εσωτερική επιφάνεια 
πόρτας εύκολη στον καθαρισμό

Μπροστά αριστερά: 220 χιλ.-2000 W
Πίσω αριστερά: 145 χιλ.-1000 W
Μπροστά δεξιά: 80 χιλ.-450 W
Πίσω δεξιά: 180 χιλ.-2000 W

Φιλικά 
προς το 

περιβάλλον

Κύρια χαρακτηριστικά
 • Θάλαμος φούρνου 65 λίτρα
 • Με βυθιζόμενους διακόπτες
 • Ψηφιακή προγραμματιζόμενη οθόνη
 • Ηλεκτρικό γκριλ Λάμπα φούρνου 
 • Πλήρως γυάλινη εσωτερική επιφάνεια πόρτας  
  PractiClean
 • Εύκολος στο καθάρισμα
 • Εύκολα αποσπώμενες πλευρικές υποδοχές
 • Συρτάρι φύλαξης με μηχανισμό εύκολης  
  ολίσθησης
 • Μαγείρεμα 3D (τριών διαστάσεων)
 • Ηλεκτρικό γκριλ
 • Μαγείρεμα με ανεμιστήρα
 • Απόψυξη
Αξεσουάρ
 • 1 εμαγιέ δίσκος μαγειρέματος
 • 1 βαθύς εμαγιέ δίσκος μαγειρέματος
 • 1 συρμάτινο ράφι

Διαστάσεις 85x60x60 εκ.

Απόδοση AΚωδικός προϊόντος         Χρώμα
CSM 67302 GX Inox 
CSM 67302 GW Λευκό
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Κουζίνες Κουζίνες

A -%10 Ενεργειακή απόδοση

Μεγάλη χρητικότητα φούρνου 65 λίτρα

Πλήρως γυάλινη εσωτερική επιφάνεια 
πόρτας εύκολη στον καθαρισμό

Α Ενεργειακή απόδοση

Μεγάλη χρητικότητα φούρνου 67,5 λίτρα

Πλήρως γυάλινη εσωτερική επιφάνεια 
πόρτας εύκολη στον καθαρισμό

4 ηλεκτρικές εστίες
Λευκό

CSM 66001 GW
Φούρνος πολλαπλών λειτουργιών 
με 8 λειτουργίες μαγειρέματος

Μπροστά αριστερά: 220 χιλ.-2000 W
Πίσω αριστερά: 145 χιλ.-1000 W
Μπροστά δεξιά: 80 χιλ.-450 W
Πίσω δεξιά: 180 χιλ.-2000 W ταχεία

Φιλικά 
προς το 

περιβάλλον

Φιλικά 
προς το 

περιβάλλον

Κύρια χαρακτηριστικά
 • Θάλαμος φούρνου 65 λίτρα
 • Ηλεκτρικό γκριλ 
 • Λάμπα φούρνου
 • Πλήρως γυάλινη εσωτερική επιφάνεια πόρτας  
  PractiClean
 • Εύκολος στον καθαρισμό εμαγιέ θάλαμος
 • Θέρμανση με ανεμιστήρα
 • Συρτάρι φύλαξης με μηχανισμό εύκολης  
  ολίσθησης
Αξεσουάρ
 • 1 στάνταρ εμαγιέ δίσκος μαγειρέματος
 • 1 βαθύς εμαγιέ δίσκος μαγειρέματος
 • 1 συρμάτινο ράφι

Διαστάσεις 85x60x60 εκ.

Απόδοση A

4 ηλεκτρικές εστίες
Καφέ

CSS 66001 GBR
Φούρνος πολλαπλών λειτουργιών 
με 4 λειτουργίες μαγειρέματος

Μπροστά αριστερά: 220 χιλ.-2000 W ταχείας θέρμανσης
Πίσω αριστερά: 145 χιλ.-1000 W
Μπροστά δεξιά:80 χιλ.-450 W
Πίσω δεξιά: 180 χιλ.-2000 W ταχείας θέρμανσηςv

Φιλικά 
προς το 

περιβάλλον

Κύρια χαρακτηριστικά
 • Θάλαμος φούρνου 67,5 λίτρα
 • Ηλεκτρικό γκριλ 
 • Λάμπα φούρνου
 • Πλήρως γυάλινη εσωτερική επιφάνεια πόρτας  
  PractiClean
 • Εύκολος στον καθαρισμό εμαγιέ θάλαμος
 • Συρτάρι φύλαξης με πορτάκι που ανοίγει προς  
  τα κάτω
Αξεσουάρ
 • 1 στάνταρ εμαγιέ δίσκος μαγειρέματος
 • 1 βαθύς εμαγιέ δίσκος μαγειρέματος
 • 1 συρμάτινο ράφι

Διαστάσεις 85x60x60 εκ.

Απόδοση A

A -%10 Ενεργειακή απόδοση

Μεγάλη χρητικότητα φούρνου 67,5 λίτρα

Πλήρως γυάλινη εσωτερική επιφάνεια 
πόρτας εύκολη στον καθαρισμό

4 ηλεκτρικές εστίες  
Λευκό  

CSS 66000 GW
Στατικός φούρνος με
4 λειτουργίες μαγειρέματος

Μπροστά αριστερά: 180 χιλ.-2000 W ταχείας θέρμανσης
Πίσω αριστερά: 145 χιλ.-1000 W
Μπροστά δεξιά: 145 χιλ.-1000 W
Πίσω δεξιά: 180 χιλ.-2000 W ταχείας θέρμανσηςv

Κύρια χαρακτηριστικά
 • Θάλαμος φούρνου 67,5 λίτρα
 • Ηλεκτρικό γκριλ 
 • Λάμπα φούρνου
 • Πλήρως γυάλινη εσωτερική επιφάνεια πόρτας  
  PractiClean
 • Εύκολος στον καθαρισμό εμαγιέ θάλαμος
 • Συρτάρι φύλαξης με πορτάκι που ανοίγει προς  
  τα κάτω
Αξεσουάρ
 • 1 στάνταρ εμαγιέ δίσκος μαγειρέματος
 • 1 συρμάτινο ράφι

Διαστάσεις 85x60x60 εκ.

Απόδοση A

4 ηλεκτρικές εστίες
Λευκό
POP

CSM 66002 GW
Φούρνος πολλαπλών λειτουργιών 
με 8 λειτουργίες μαγειρέματος

A -%10 Ενεργειακή απόδοση

Μεγάλη χρητικότητα φούρνου 65 λίτρα

Πλήρως γυάλινη εσωτερική επιφάνεια 
πόρτας εύκολη στον καθαρισμό

Μπροστά αριστερά: 220 χιλ.-2000 W
Πίσω αριστερά: 145 χιλ.-1000 W
Μπροστά δεξιά: 80 χιλ.-450 W
Πίσω δεξιά: 180 χιλ.-2000 W

Φιλικά 
προς το 

περιβάλλον

Κύρια χαρακτηριστικά
 • Θάλαμος φούρνου 65 λίτρα
 • Με βυθιζόμενους Διακόπτες
 • Ηλεκτρικό γκριλ 
 • Πλήρως γυάλινη εσωτερική επιφάνεια πόρτας  
  PractiClean
 • Εύκολος στον καθαρισμό εμαγιέ θάλαμος
 • Εύκολα αφαιρούμενες πλευρικές υποδοχές
 • Συρτάρι φύλαξης με πόρτακι που ανοίγει προς  
  τα κάτω
 • Μαγείρεμα 3D (τριών διαστάσεων)
 • Λάμπα φούρνου
 • Μαγείρεμα με ανεμιστήρα
Αξεσουάρ
 • 1 στάνταρ εμαγιέ δίσκος μαγειρέματος
 • 1 βαθύς εμαγιέ δίσκος μαγειρέματος
 • 1 συρμάτινο ράφι

Διαστάσεις 85x60x60 εκ.

Απόδοση A
Κωδικός προϊόντος         Χρώμα
CSS 66001 GBR Καφέ 
CSS 66001 GW Λευκό

Κωδικός προϊόντος         Χρώμα
CSM 66001 GW Λευκό 
CSM 66001 GBR Καφέ



86   87

Κουζίνες Κουζίνες

Φιλικά 
προς το 

περιβάλλον

3 εστίες αερίου, 
1 ηλεκτρική εστία
Λευκό

CSM 63320 DW
Φούρνος πολλαπλών λειτουργιών 
με 8 λειτουργίες μαγειρέματος

Μπροστά αριστερά: 2,9 kW
Πίσω αριστερά: 180 χιλ.-2000 W 
Μπροστά δεξιά: 1 kW
Πίσω δεξιά: 2 kW

Κύρια χαρακτηριστικά
 • Θάλαμος φούρνου 65 λίτρων
 • Μηχανικό χρονόμετρο
 • Ηλεκτρικό γκριλ 
 • Λάμπα φούρνου
 • Πλήρως γυάλινη εσωτερική επιφάνεια πόρτας  
  PractiClean
 • Εύκολος στον καθαρισμό
 • Εύκολα αφαιρούμενες πλευρικές υποδοχές
 • Συρτάρι με μηχανισμό εύκολης ολίσθησης
 • Μαγείρεμα 3D (τριών διαστάσεων)

Αξεσουάρ • 1 εμαγιέ δίσκος μαγειρέματος
 • 1 βαθύς εμαγιέ δίσκος μαγειρέματος
 • 1 συρμάτινο ράφι

Διαστάσεις 85x60x60 εκ.

Απόδοση A

3 εστίες αερίου, 
1 ηλεκτρική εστία
Λευκό

CSG 63010 DW
Φούρνος αερίου

Μεγάλη χρητικότητα φούρνου 65 λίτρα

Σύστημα ασφαλείας για το φούρνο αερίου 

Πλήρως γυάλινη εσωτερική επιφάνεια 
πόρτας εύκολη στον καθαρισμό

Μπροστά αριστερά: 2,9 kW
Πίσω αριστερά: 180 χιλ.-2000 W
Μπροστά δεξιά: 1 kW
Πίσω δεξιά: 2 kW

Φιλικά 
προς το 

περιβάλλον

Κύρια χαρακτηριστικά
 • Θάλαμος φούρνου 65 λίτρων
 • Ανάφλεξη των εστιών με μπουτόν 
 • Σύστημα ασφαλείας για τις εστίες αερίου
 • Ηλεκτρικό γκριλ 
 • Λάμπα φούρνου
 • Πλήρως γυάλινη εσωτερική επιφάνεια πόρτας  
  PractiClean
 • Εύκολος στον καθαρισμό εμαγιέ θάλαμος
 • Συρτάρι φύλαξης με πορτάκι που ανοίγει προς  
  τα κάτω

Αξεσουάρ • 1 στάνταρ εμαγιέ δίσκος μαγειρέματος
 • 1 συρμάτινο ράφι

Διαστάσεις 85x60x60 εκ.

3 εστίες αερίου, 
1 ηλεκτρική εστία
Λευκό

CSS 63010 DWL 
Στατικός φούρνος με
4 λειτουργίες μαγειρέματος

A -%10 Ενεργειακή απόδοση

Μεγάλη χρητικότητα φούρνου 67,5 λίτρα

Πλήρως γυάλινη εσωτερική επιφάνεια 
πόρτας εύκολη στον καθαρισμό

Μπροστά αριστερά: 2,9 kW
Πίσω αριστερά: 180 χιλ.-1500 W
Μπροστά δεξιά: 1 kW
Πίσω δεξιά: 2 kW

Φιλικά 
προς το 

περιβάλλον

Κύρια χαρακτηριστικά
 • Θάλαμος φούρνου 67,5 λίτρων
 • Ανάφλεξη των εστιών με μπουτόν 
 • Σύστημα ασφαλείας για τις εστίες αερίου
 • Ηλεκτρικό γκριλ 
 • Λάμπα φούρνου
 • Πλήρως γυάλινη εσωτερική επιφάνεια πόρτας  
  PractiClean
 • Εύκολος στον καθαρισμό εμαγιέ θάλαμος
 • Συρτάρι φύλαξης με πορτάκι που ανοίγει προς  
  τα κάτω
Αξεσουάρ
 • 1 στάνταρ εμαγιέ δίσκος μαγειρέματος
 • 1 συρμάτινο ράφι

Διαστάσεις 85x60x60 εκ.

Πλήρως γυάλινη εσωτερική επιφάνεια 
πόρτας εύκολη στον καθαρισμό

4 ηλεκτρικές εστίες    
Λευκό

CS 46100
Στατικός φούρνος με 
4 λειτουργίες μαγειρέματος

Μπροστά αριστερά: 180 χιλ.-2000 W ταχείας θέρμανσης
Πίσω αριστερά: 145 χιλ.-1000 W
Μπροστά δεξιά: 145 χιλ.-1000 W
Πίσω δεξιά: 180 χιλ.-2000 W ταχείας θέρμανσης

Κύρια χαρακτηριστικά
 • Θάλαμος φούρνου 49 λίτρα
 • Ηλεκτρικό γκρίλ
 • Λάμπα φούρνου
Αξεσουάρ
 • 1 στάνταρ εμαγιέ δίσκος μαγειρέματος
 • 1 συρμάτινο ράφι
 • 1 προστατευτικό κουμπιών χειρισμού

Διαστάσεις 85x50x50 εκ.

Απόδοση C

Α Ενεργειακή απόδοση

Μεγάλη χρητικότητα 
φούρνου 65 λίτρα

Πλήρως γυάλινη εσωτερική 
επιφάνεια πόρτας εύκολη στον 
καθαρισμό

Κωδικός προϊόντος          Χρώμα
CSM 63320 DW Λευκό 
CSM 63320 DX Inox



Συλλογή εντοιχιζόμενων
συσκευών


