
OH INOX OH BLACK OH WHITE FGE 90

FGE 602 FGE 603 F FGE 606 F FGE 607 F FE 608

  استیل ضد لک و شیشه مشکی
  مجهز به فن خنک کننده           مجهز به 3 سینی لعابی و 1 سینی مشبک     

  دیواره های چدنی چربی زدا                         مجهز به ترموکوپل، فندک و ترموستات
  مجهز به جوجه گردان و تایمر دیجیتال        مجهز به 4 عدد ریل تلسکوپی

  دارای 3 عملکرد
  استیل ضد لک و شیشه مشکی                     مجهز به فن خنک کننده

  قابلیت کارکرد گریل با درب بسته                 دیواره های چدنی چربی زدا
  مجهز به 3 سینی لعابی و 1سینی مشبک        مجهز به ترموکوپل، فندک و ترموستات

  مجهز به جوجه گردان و تایمر دیجیتال            مجهز به 4 عدد ریل تلسکوپی

  دارای ۵ عملکرد
  استیل ضد لک و شیشه مشکی                     مجهز به فن خنک کننده و فن داخلی

  قابلیت کارکرد گریل با درب بسته                 دیواره های چدنی چربی زدا
  مجهز به 3 سینی لعابی و 1سینی مشبک        مجهز به ترموکوپل، فندک و ترموستات

  مجهز به جوجه گردان و تایمر دیجیتال            مجهز به 4 عدد ریل تلسکوپی

  دارای ۵ عملکرد
  تمام شیشه مشکی                                  مجهز به فن خنک کننده و فن داخلی

  قابلیت کارکرد گریل با درب بسته                 دیواره های چدنی چربی زدا
  مجهز به 3 سینی لعابی و 1سینی مشبک        مجهز به ترموکوپل، فندک و ترموستات

  مجهز به جوجه گردان و تایمر دیجیتال            مجهز به 4 عدد ریل تلسکوپی

  دارای ۵ عملکرد
  تمام شیشه سفید              مجهز به فن خنک کننده و فن داخلی

  قابلیت کارکرد گریل با درب بسته             دیواره های چدنی چربی زدا
  مجهز به 3 سینی لعابی و 1سینی مشبک       مجهز به ترموکوپل، فندک و ترموستات

  مجهز به جوجه گردان و تایمر دیجیتال           مجهز به 4 عدد ریل تلسکوپی

  دارای ۹ عملکرد
  استیل و شیشه مشکی              مجهز به فن خنک کننده و فن داخلی

  قابلیت کارکرد گریل با درب بسته                دیواره های چدنی چربی زدا
  مجهز به 3 سینی لعابی و ۲سینی مشبک       مجهز به ترموستات و تایمر دیجیتال لمسی

  مجهز به قفل کودک             مجهز به 4 عدد ریل تلسکوپی          

  دارای ۹ عملکرد
  تمام شیشه مشکی    مجهز به فن خنک کننده و فن داخلی

  مجهز به جوجه گردان    مجهز به ۲ سینی لعابی و 1سینی مشبک     
  مجهز به ۲ عدد ریل تلسکوپی   مجهز به ترموستات و تایمر دیجیتال لمسی

A :کالس انرژی  

  دارای ۹ عملکرد
  تمام شیشه سفید    مجهز به فن خنک کننده و فن داخلی

  مجهز به جوجه گردان    مجهز به ۲ سینی لعابی و 1سینی مشبک     
  مجهز به ۲ عدد ریل تلسکوپی   مجهز به ترموستات و تایمر دیجیتال لمسی

A :کالس انرژی  

  دارای 11 عملکرد
  استیل ضدلک و شیشه مشکی   مجهز به فن خنک کننده و فن داخلی

  دیواره های چدنی چربی زدا   مجهز به ترموستات و صفحه کلید لمسی
  مجهز به 4 عدد ریل تلسکوپی   مجهز به 3 سینی لعابی و ۲ سینی مشبک     

A :کالس انرژی  

  دارای 11 عملکرد
  تمام شیشه مشکی    مجهز به فن خنک کننده و فن داخلی

  دیواره های چدنی چربی زدا   مجهز به ترموستات و صفحه کلید لمسی
  مجهز به 4 عدد ریل تلسکوپی   مجهز به 3 سینی لعابی و ۲ سینی مشبک     

A :مجهز به قفل کودک    کالس انرژی  

  دارای 11 عملکرد
  تمام شیشه سفید                  مجهز به فن خنک کننده و فن داخلی

  دیواره های چدنی چربی زدا             مجهز به ترموستات و صفحه کلید لمسی
  مجهز به 4 عدد ریل تلسکوپی        مجهز به 3 سینی لعابی و ۲ سینی مشبک     

A :مجهز به قفل کودک                  کالس انرژی  

  دارای ۹ عملکرد
  استیل و شیشه مشکی     مجهز به فن خنک کننده و فن داخلی

  مجهز به جوجه گردان     مجهز به ۲ سینی لعابی و 1سینی مشبک
  مجهز به ۲ عدد ریل تلسکوپی    مجهز به ترموستات و تایمر دیجیتال لمسی

A :کالس انرژی  

  دارای 11 عملکرد 
  استیل ضد لک و شیشه مشکی    مجهز به فن خنک کننده و فن داخلی

  مجهز به درب سه جداره     مجهز به خود تمیزکن لعابی
  مجهز به 4 عدد ریل تلسکوپی    مجهز به ۲سینی لعابی و 1سینی مشبک

A :مجهز به قفل کودک     کالس انرژی  

  دارای 13 عملکرد 
  استیل و شیشه مشکی    مجهز به فن خنک کننده و فن داخلی

  کنترل پنل TFT    مجهز به ۲ سینی لعابی و 1سینی مشبک
  مجهز به جوجه گردان    مجهز به ۲ عدد ریل تلسکوپی

Soft Close مجهز به درب سه جداره   مجهز به درب آرام بند  
A :کالس انرژی  

  دارای 13 عملکرد 
  تمام شیشه مشکی    مجهز به فن خنک کننده و فن داخلی

  کنترل پنل TFT    مجهز به ۲ سینی لعابی و 1سینی مشبک
  مجهز به جوجه گردان    مجهز به ۲ عدد ریل تلسکوپی

Soft Close مجهز به درب سه جداره   مجهز به درب آرام بند  
A :کالس انرژی  

  دارای 13 عملکرد 
  تمام شیشه سفید    مجهز به فن خنک کننده و فن داخلی

  کنترل پنل TFT    مجهز به ۲ سینی لعابی و 1سینی مشبک
  مجهز به جوجه گردان    مجهز به ۲ عدد ریل تلسکوپی

Soft Close مجهز به درب سه جداره   مجهز به درب آرام بند  
A :کالس انرژی  

  دارای ۵ عملکرد 
  استیل ضد لک و شیشه مشکی         مجهز به فن خنک کننده و فن داخلی

  مجهز به جوجه گردان و تایمر         مجهز به ۲ سینی لعابی و 1سینی مشبک
B :مجهز به ترموستات         کالس انرژی  

فر گاز و برق - 60 سانتیمتر فر گاز و برق - 60 سانتیمتر فر گاز و برق - 60 سانتیمتر فر گاز و برق - 60 سانتیمتر فر تمام برق - 60 سانتیمتر

فر تمام برق - 60 سانتیمتر فر تمام برق - 60 سانتیمتر فر تمام برق - 60 سانتیمتر فر تمام برق - 60 سانتیمتر

فر تمام گاز - 60 سانتیمتر

فر تمام برق - 60 سانتیمتر

فر تمام برق - 60 سانتیمتر

فر تمام برق - 60 سانتیمتر

فر تمام برق - 60 سانتیمتر

  دارای 11 عملکرد 
  تمام شیشه مشکی    مجهز به فن خنک کننده و فن داخلی

  مجهز به درب سه جداره    مجهز به خود تمیزکن لعابی
  مجهز به 4 عدد ریل تلسکوپی   مجهز به ۲ سینی لعابی و 1سینی مشبک

A :مجهز به قفل کودک    کالس انرژی  

  دارای 11 عملکرد 
  تمام شیشه سفید    مجهز به فن خنک کننده و فن داخلی

  مجهز به درب سه جداره    مجهز به خود تمیزکن لعابی
  مجهز به 4 عدد ریل تلسکوپی   مجهز به ۲ سینی لعابی و 1سینی مشبک

A :مجهز به قفل کودک    کالس انرژی  

فر تمام برق - 60 سانتیمتر

فر تمام برق - 60 سانتیمتر

فر تمام برق - 60 سانتیمتر

فر گاز و برق - ۹0 سانتیمتر

FG 601

OM INOX

SO 280FI-60 MT BIANCOFI-60 MT NEROFI-60 MT INOX

OM BLACK OM WHITE FEX 612 FEX 614 FEX 615

فر تمام برق - 60 سانتیمتر

  دارای 10 عملکرد
  جنس: استیل و شیشه مشکی

  مجهز به فن کانوکشن
  مجهز به 1سینی عمیق، 1سینی معمولی و 1توری 

بخارپز ۲8 لیتری



AG 928 BSA EG 928 BSA CM INOX

  دارای 8 برنامه پخت اتوماتیک
  استیل و شیشه مشکی    مجهز به صفحه نمایشگر دیجیتال

  مدل کلید: مکانیکی    مجهز به گریل
  مجهز به1عدد سینی گردان  مجهز به 1عدد توری مشبک پایه دار

  ظرفیت: ۲8 لیتر

  دارای 8 برنامه پخت اتوماتیک
  استیل و شیشه مشکی    مجهز به صفحه نمایشگر دیجیتال

  مدل کلید: لمسی    مجهز به گریل
  مجهز به1عدد سینی گردان  مجهز به 1عدد توری مشبک پایه دار

  ظرفیت: ۲8 لیتر

ماکروویو ماکروویو

  دارای 8 برنامه پخت اتوماتیک
  شیشه سفید    مجهز به صفحه نمایشگر دیجیتال

  مدل کلید: لمسی    مجهز به قفل ایمنی کودک 
  مجهز به گریل   مجهز به 1عدد توری مشبک پایه دار

  مجهز به1عدد سینی گردان   ظرفیت: ۲8 لیتر

ماکروویو

مایکروویو

  دارای 8 برنامه پخت اتوماتیک
  شیشه مشکی         مجهز به صفحه نمایشگر دیجیتال

  مدل کلید: لمسی         مجهز به قفل ایمنی کودک 
  مجهز به گریل         مجهز به 1عدد توری مشبک پایه دار

  مجهز به1عدد سینی گردان        ظرفیت: ۲8 لیتر

ماکروویو

TG 928 BL TG 928 WH

مایکروویو 

OG 300 WH

  دارای 11برنامه پخت اتوماتیک
  استیل و شیشه مشکی    مجهز به صفحه نمایشگر دیجیتال

  مجهز به قفل ایمنی کودک   مجهز به گریل و المنت پائین
  مجهز به1عدد سینی گردان   مجهز به 1عدد توری مشبک پایه دار

  ظرفیت: 44 لیتر    مجهز به 1عدد سینی و 1عدد سینی مشبک

ماکروفر 

TC 944 TUN

OG 300 BLOG 320

  دارای 1۲برنامه پخت اتوماتیک
  3 روش پخت: مایکروویو/مایکروویو+گریل/گریل

  استیل ضدلک و شیشه مشکی       مجهز به صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی
  مجهز به قفل ایمنی کودک و تایمر     مجهز به1عدد سینی گردان

 مجهز به ۲ عدد توری مشبک پایه دار     ظرفیت: 3۲ لیتر

  دارای 1۲برنامه پخت اتوماتیک
  3 روش پخت: مایکروویو/مایکروویو+گریل/گریل

  تمام شیشه سفید      مجهز به صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی
  مجهز به قفل ایمنی کودک و تایمر     مجهز به1عدد سینی گردان

 مجهز به ۲ عدد توری مشبک پایه دار     ظرفیت: 3۲ لیتر

  دارای 1۲برنامه پخت اتوماتیک
  3 روش پخت: مایکروویو/مایکروویو+گریل/گریل

  تمام شیشه مشکی      مجهز به صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی
  مجهز به قفل ایمنی کودک و تایمر     مجهز به1عدد سینی گردان

 مجهز به ۲ عدد توری مشبک پایه دار     ظرفیت: 3۲ لیتر

مایکروویو

  جنس: استیل
  نمایشگر لمسي

  مجهز به آسیاب )خردکن دانه قهوه(
  قابلیت استفاده از دانه قهوه / پودر قهوه

    کپسول های قهوه / قهوه های کیسه ای
    تک نفره

  قابلیت روشن و خاموش شدن خودکار
  قابلیت تنظیم ارتفاع خروجی قهوه، بخار  

   و آب جوش

  قابلیت رسوب زدایی
  تمیزکن خودکار

  سیستم تنظیم کیفیت، غلظت و دمای قهوه
  مجهز به شمارنده دانه قهوه
  ظرفیت مخزن آب: ۵ ,۲ لیتر

  ظرفیت مخزن دانه قهوه: 3۵0 گرم
  مدت زمان جوش آمدن قهوه: 3 دقیقه

  جنس: شیشه مشکي و استیل
  نمایشگر لمسي

  مجهز به آسیاب )خردکن دانه قهوه(
  قابلیت استفاده از دانه قهوه / پودر قهوه

    کپسول های قهوه / قهوه های کیسه ای
    تک نفره

  قابلیت روشن و خاموش شدن خودکار
  قابلیت تنظیم ارتفاع خروجی قهوه، بخار  

   و آب جوش

  قابلیت رسوب زدایی
  تمیزکن خودکار

  سیستم تنظیم کیفیت، غلظت و دمای قهوه
  مجهز به شمارنده دانه قهوه
  ظرفیت مخزن آب: ۵ ,۲ لیتر

  ظرفیت مخزن دانه قهوه: 3۵0 گرم
  مدت زمان جوش آمدن قهوه: 3 دقیقه

  جنس: شیشه سفید و استیل
  نمایشگر لمسي

  مجهز به آسیاب )خردکن دانه قهوه(
  قابلیت استفاده از دانه قهوه / پودر قهوه

    کپسول های قهوه / قهوه های کیسه ای
    تک نفره

  قابلیت روشن و خاموش شدن خودکار
  قابلیت تنظیم ارتفاع خروجی قهوه، بخار  

   و آب جوش

  قابلیت رسوب زدایی
  تمیزکن خودکار

  سیستم تنظیم کیفیت، غلظت و دمای قهوه
  مجهز به شمارنده دانه قهوه
  ظرفیت مخزن آب: ۵ ,۲ لیتر

  ظرفیت مخزن دانه قهوه: 3۵0 گرم
  مدت زمان جوش آمدن قهوه: 3 دقیقه

قهوه ساز قهوه ساز  قهوه ساز

CM BLACK CM WHITE

Kitchen Appliances
www.pasadco.com
www.pasad-mix.com


