


Refrigerator | Luxurious Series

Steel : SGC5-7111



       

صفحه کنترل لمسی بزرگ  
دماسنج دیجیتال  
فن انتقال حرارت )کانوکشن(  
دو شعله زماندار  
دو عدد جوجه گردان  
لعاب آسان پاک شو ETC درون محفظه فر  
شیشه کشویی درب فر  
دارای ترموکوپل صفر ثانیه  
ولوم باکالیت  
سامانه طبقاتی  
رویه یک تکه  
قفل کودک  
دو عدد سینی فر بزرگ  
شبکه چدنی مستحکم  

سیستم سوخت رسانی ساباف ایتالیا    
دماسنج عقربه ای  
فن انتقال حرارت )کانوکشن(  
دو عدد جوجه گردان  
لعاب آسان پاک شو ETC درون محفظه فر  
شیشه کشویی درب فر  
دارای ترموکوپل صفر ثانیه  
ولوم باکالیت  
سامانه طبقاتی  
رویه یک تکه  
دو عدد سینی فر بزرگ  
شبکه چدنی مستحکم  

Removable GlassConvection Fan AnalogThermometer

Steel : SGC5-6121N White : SGC5-6122N
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Steel Surface: SGC5-6111N White: SGC5-6112N

Convection Fan Removable Glass

Children LockOff TimerTouch control

Digital Thermometer

Valentino Digital

Valentino Sabaf

One-Piece

One-Piece

Gas Cooker | Valentiono Series



Refrigerator | Harmony Series

White: SGC5-1102NSilver: SGC5-1101N

تایمــــر مکانیکی  
دو عــدد جوجه گــــردان  
ولوم های مقاوم در برابر حرارت  

شبـــکه چدنـــی مستحکم  
دارای ترموکوپل صفر ثانیه  
دارای شیشه روی اجاق گاز  

Removable Glass

Romina

Double-rotisserie

Gas Cooker | ECO Series



Gas Cooker | Adrina Series

Children LockOff TimerTouch control

Steel: SGC5-3101N White: SGC5-3102N

Children LockOff TimerTouch controlRemovable Glass

Steel: SGC5-3111N White: SGC5-3112N 

Touch control Off Timer Children LockRemovable GlassConvection Fan

Steel: SGC5-3121N White: SGC5-3122N

Adrina Classic

Adrina PRO

Adrina Full

صفحه کنترل لمسی بزرگ  
فن انتقال حرارت )کانوکشن(  
دو شعله زماندار  
دو عدد جوجه گردان  
دارای پوشش نانو کلین  
لعاب آسان پاک شو ETC درون محفظه فر  
شیشه کشویی درب فر  
دارای ترموکوپل صفر ثانیه  
دارای شیشه روی اجاق گاز  
قفل کودک  
سامانه طبقاتی  

86
 c

m

60 cm
90 cm

صفحه کنترل لمسی بزرگ  
شعله زماندار  
جوجه گردان طولی  
دارای پوشش نانو کلین  
لعاب سلف کلین درون محفظه فر  
شیشه کشویی درب فر  
دارای ترموکوپل صفر ثانیه  
دارای شیشه روی اجاق گاز  
قفل کودک  
سامانه طبقاتی  

86
 c

m

60 cm
90 cm

صفحه کنترل لمسی   
شعله زماندار  
جوجه گردان طولی  
دارای پوشش نانو کلین  
دارای ترموکوپل صفر ثانیه  
دارای شیشه روی اجاق گاز  
قفل کودک  
سامانه طبقاتی  

86
 c

m

60 cm
90 cm



طراحی و برخی از مشخصات ممکن است بدون اطالع قبلی تغییر کند

CHEF Valentino Digital Valentino Sabaf محصول
 SGC5-7111 SGC5-6111N | SGC5-6112N SGC5-6121N | SGC5-6122N کد مدل

تصویر

سفید - نما استیل استیل سفید - استیل رنگ
2 2 2 تعداد موتور جوجه گردان

فن انتقال حرارت
توربوفن

پوشش نانو کلین
ETC ETC ETC لعاب داخل فر

2 2 0  تعداد شعله زمان دار
صفحه کنترل لمسی

شیشه کشویی 
دیجیتال دیجیتال عقربه ای نوع دماسنج

رویه یک تکه
قفل کودک

سامانه طبقاتی
ترموکوپل صفر ثانیه

شبکه چدنی مستحکم
فن خنک کننده

سیستم سوخت رسانی ساباف ایتالیا

پنل ارگونومیک

Romina Adrina Full Adrina Pro Adrina Classic محصول
SGC5-1101N | SGC5-1102N SGC5-3121N | SGC5-3122N SGC5-3111N | SGC5-3112N SGC5-3101N | SGC5-3102N کد مدل

تصویر

سفید - نقره ای سفید - استیل سفید - استیل سفید - استیل رنگ
2 2 1 1 تعداد موتور جوجه گردان

فن انتقال حرارت
پوشش نانو کلین

Standard ETC Self-Clean Standard لعاب داخل فر
0 2 1 1  تعداد شعله زمان دار

صفحه کنترل لمسی
شیشه کشویی 

نوع دماسنج
رویه یک تکه

قفل کودک
سامانه طبقاتی

شیشه روی اجاق گاز
ترموکوپل صفر ثانیه

شبکه چدنی مستحکم

Gas Cooker

جدول مقایسه ای مشخصات اجاق گازهای سری آدرینا و سری اکونومی   

جدول مقایسه ای مشخصات اجاق گازهای سری والنتینو و شف   



Convection Fan

Turbo Fan

Sabaf Fuel System

کیفیت آشپزی با 

Thermometer

اســتفاده از سیســتم ســوخت رســانی ســاباف ایتالیــا بــدان معنــی اســت کــه شــیر گاز، 
ترموکوبــل و ســر شــعله ها تمامــًا ســاباف ایتالیــا اســت. سیســتم ســاباف بــا طراحــی 
دقیــق، می توانــد مصــرف بهینــه و در عیــن حــال شــعله های پرحرارتــی را در اختیــار 

مصــرف کننــده قــرار دهــد.

سیستم سوخت رسانی ساباف ایتالیا

آشپزی آسان

فن خنک کننده

قفل کودکی

شیشه کشویی

صفحه یک تکه رویی اجاق گاز 

تکنولوژی نانوکلین  

تکنولوژی نانوکلین  

توربوفن )کانوکشن فن و المنت غربی(

کانوکشن فن

دماسنج )اندازه گیری دقیق دمای فر(

پنل لمسی 

پنل ارگونومیک 

شعله زماندار

فــن گــردش هــوای داغ و المنــت برقــی درون محفظــه فــر بــه مصــرف کننــده ایــن 
امــکان را مــی دهــد، غــذا بــا کیفیــت بهتر و ســرعت بــاال تر آمــاده شــود.این فنــاوری 

موجــب مــی شــود تــا در کمتریــن زمــان، غذایــی برشــته و تنــوری فراهــم گــردد.

بــا اســتفاده از فــن گــردش هوا،دمــای تمامــی نقــاط فــر یکســان شــده و هــوای داغ 
بــه صــورت یکنواخــت اطــراف مــواد غذایــی  جریــان یافتــه  و باعــث می شــود غــذا  

کامــال پختــه شــود.

امکان اندازه گیری  دقیق دمای فر  باعث می شود دســر، نان یا کیک  به بهترین 
نحو  بر طبق دستور آشپزی  پخته و تنوری شود.

Touch control

صفحــه نمایــش لمســی  فرمانپذیــری دســتگاه را بســیار ســاده کــرده اســت. خامــوش 
ــعله   ــات  دو ش ــنج و تنظیم ــه گردان،فن،المنت،دماس ــدن چراغ،جوج ــن ش و روش

ــود. ــرا می ش ــه اج ــن صفح ــق ای ــدار  از طری زمان

Ergonomic Panel

پنــل لمســی ارگونومیــک بــه دلیــل زاویــه ای کــه دارد کار بــا آن را برای مصــرف کننده 
بســیار آســان تر کــرده اســت.

Off Timer

شــعله زمانــدار بــه مصــرف کننــده  ایــن امــکان  را مــی دهــد که زمــان خاموش شــدن  
شــعله را تعییــن کنــد تــا شــعله در زمــان مشــخص  بــه صــورت خــودکار  خامــوش 

شــود.

Cooling Fan

فــن خنــک کننــده باعــث  خنــک شــدن صفحــه رویــی  و ولــوم هــای اجــاق گاز شــده  و 
باعــث بــاال بــردن ایمنــی  مصــرف کننــده می شــود.

Children Lock

بــا فعــال کــردن قفــل کــودک ، پنــل اجــاق گاز  از دســتکاری کــودکان  مصــون شــده  و 
باعــث افزایــش ایمنــی  مصــرف کننــده  مــی شــود.

شیشــه کشــویی در فــر  بــه مصــرف کننــده ایــن امــکان را مــی دهــد  کــه پــس از هربار 
پخــت و پــز  شیشــه را شستشــو کند.

Removable Glass

One-Piece

صفحــه یــک تکــه رویــی اجــاق گاز   باعــث ســهولت بیــش از پیــش  در تمیــز کــردن  
اجــاق شــده اســت.

Nano Clean

تکنولــوژی  چربــی گریــز )نانوکلیــن( خاصیــت منحصــر بــه فــرد  و دانش بنیــان  اجاق 
گازهــای اســنوا اســت کــه ایــن پوشــش  مانــع جــذب چربــی  بــر روی ســطوح  پخــت 
و پــز میگــردد و تمیــز نمــودن ســریع  رویــه و شیشــه هــای اجــاق گاز  را بــه ارمغــان 

مــی آورد.

Gas Cooker

آشپزی ایمن

آشپزی بی دغدغه



استاندارد کیفیت و ایمنی اروپا

0407

برای دریافت نسخه دیجیتال 
تندیس زرین برند محبوب ایرانیکاتالوگ، کد باال را اسکن کنید.

برای هفتمین سال متوالی

حمایت از حقوق  نشان زرین
مصرف کننده برای سال متوالی دهمین 

سال متوالی


