
CODE      TR93P                 #8017709181703

ช่ือ เตาตัง้พื้นสีครีม "VICTORIA "  SMEG 90 ซม.3 เตาอบพร้อมเตาแกส๊ 6 หวั รุ่น TR93P ราคา ฿255,000.00

Name SMEG 90 CM "VICTORIA" 3 CAVITY COOKER WITH MULTIFUNTION OVEN AND 6 GAS HOB Mod.TR93P.

คณุสมบติั Product Feature
เตาแกส๊ 6 หวัเตา 6  gas burners

   Front left : Ultra-rapid burner : 4.2 kW.
    หลงัซา้ย : หวัเตาใหญ่เลก็ 1,000 วตัต.์    Rear left : Auxiliary 1.0 kW.
    หลงักลาง : หวัเตากลาง 1,800 วตัต.์    Rear center : Semi rapid 1.8 kW.
    หน้ากลาง : หวัเตาเลก็ 1,000 วตัต.์    Front center : Auxiliary ring 1.0 kW.
    หลงัขวา : หวัเตาใหญ่ 2,900 วตัต.์    Rear right :  Rapid 2.9 kW.

   Front right : Semi rapid 1.8 kW.
ตะแกรงรองภาชนะเหลก็หลอ่. Heavy duty cast iron pan stands.
มรีะบบจุดแก๊สอเิลก็ทรอนิกสอ์ตัโนมตัิ. Automatic electronic ignition.
มรีะบบเซฟตีว้าวล.์ Safety valves.
ใชแ้ก๊ส LPG ชนิดแรงดนัต ่า (37 มลิลบิาร)์. Adapable for LPG (37 mbar).
มหีวัมงกุฎเหลก็หลอ่ส าหรบัวางภาชนะกน้โคง้. Cast iron WOK support.
เตาอบหลกั-ซ้ายล่าง : MAIN OVEN-LOWER LEFT :

   8 โปรแกรมปรุงอาหารพรอ้มโปรแกรมพดัลมรอ้น    8 Cooking function Inc Circulaire element with fan.
   ความจุรวม 68 ลติร,มาตรฐานประหยดัไฟ : A    Oven gross capacity 68 litres,Energy rating : A.
   ความจุสทุธ ิ63 ลติร.    Oven net capacity 63 litres.
   ประตูเปิดขา้งจากขวาไปซา้ยไดก้วา้ง 110 องศา.    Side opening door (Right to Left ) 110.

   Digital electronic clock / programmer.
   4 ชัน้วางอาหาร.
   ประตูกระจก 3 ชัน้ ระบบ COLD DOOR ไมร่อ้นเมือ่สมัผสั. 
   สามารถย่างโดยปิดประตูเตาอบ.    Closed door grilling.

    หน้าซา้ย : หวัเตาไฟแรงพเิศษ 4,200 วตัต.์

    หน้าขวา : หวัเตากลาง 1,800 วตัต.์

   นาฬกิาอเิลก็ทรอนิกส ์พรอ้มระบบตัง้เวลาปรุงอาหารอตัโนมตั.ิ
   4 Cooking levels.
   Triple glazed removable door,Air cooling system.



   ผนงัภายในเคลอืบสอีนิาเมลชนิดพเิศษ "Ever Clean Enamel".    Easy clean enamel interior.
   "Vapor Clean" โปรแกรมท าความสะอาดดว้ยไอน ้าไมใ่ชส้ารเคม.ี    "Vapor Clean"cleaning function.
   มถีาดกนัเป้ือนดา้นบน.    Roof liner.
เตาอบสูง-ด้านขวา : TALL AUXILARY OVEN-RIGHT :

   โปรแกรมอบดว้ยพดัลมรอ้น.    Cerculaire function.
   ความจุรวม 68 ลติร,มาตรฐานประหยดัไฟ : A    Oven gross capacity 68 litres,Energy rating : A.
   ความจุสทุธ ิ66 ลติร.    Oven net capacity 66 litres.
   ประตูเปิดขา้งจากซา้ยไปขวาไดก้วา้ง 110 องศา.    Side opening door (Left to Right) 110.
   9 ชัน้วางอาหาร.
   ประตูกระจก 2 ชัน้ ระบบ COLD DOOR ไมร่อ้นเมือ่สมัผสั. 
   สามารถย่างโดยปิดประตูเตาอบ.    Closed door grilling.
   ผนงัภายในเคลอืบสอีนิาเมลชนิดพเิศษ "Ever Clean Enamel".    Easy clean enamel interior.
เตาอบย่าง-ซ้ายบน : GRILL ELEMENT-TOP LEFT :

   เตาอบส าหรบัย่างดว้ยความรอ้นสงูสดุ 2,700 วตัต.์    Fully variable grill-max grill power : 2.7 kW.
   ความจุรวม 41 ลติร.    Oven gross capacity 41 litres.
   ความจุสทุธ ิ36 ลติร.    Oven net capacity 36 litres.
   2 ชัน้วางส าหรบัย่างอาหาร.
   ประตูกระจก 3 ชัน้ ระบบ COLD DOOR ไมร่อ้นเมือ่สมัผสั. 
   สามารถย่างโดยปิดประตูเตาอบ.    Closed door grilling.
   มถีาดกนัเป้ือนดา้นบน.    Roof liner.
อปุกรณ์มาตรฐาน : Standard accessories :
เตาอบหลกั : MAIN OVEN :

   ถาด (ลกึ 40 มม) 1 ใบ,แผงกนัเป้ือนดา้นบน,    40mm deep tray,roof liner
   ตะแกรงชบุโครเมยีม,ชดุรางเลือ่น 2 ชัน้ชนิดเลือ่นออกจนสดุ 1 ชดุ.    ,chrome shelf,telescopic shelf set (Partial).
เตาอบเสริม : AUXILARY OVEN :

   ตะแกรงเสยีบจาน,4 ชัน้ตะแกรงชบุโครเมยีม.    Plate rack,4 chrome shelf.
เตาอบย่าง : GRILL OVEN :

   ถาดส าหรบัอบ-ย่าง 1 ใบ,ตะแกรงส าหรบัย่าง,แผงกนัเป้ือนดา้นบน.    Roasting / grill tray,grill mesh,roof liner.
ข้อมลูทางเทคนิค Technical Data

ขนาด : กวา้ง x ลกึ x สงู : 90.0 x 60.0 x 89.5-91.0 ซม. Dimension : W x D x H : 90.0 x 60.0 x 89.5-91.0 cm.
บวับนความสงู 13.5 ซม. Height extention deep 13.5 cm.
อตัราการกนิไฟสงูสดุ : 8,500 วตัต์ 38.63 แอมป์. Nominal power : 8.5 kW. 38.63 Amp.

ขนาดสายไฟ (ตร.มม2.) : 3 x 6 (THW). Size of wire (mm2) : 3 x 6 (THW).
สามารถต่อท่อแก๊สเขา้ไดท้างดา้นซา้ย. Can connect appliance gas supply left. 
ตอ้งต่อสายดนิและมเีบรกเกอรค์วบคุม. The Appliance must be grounded.
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   2 grilling levels.
   Triple glazed removable door,Air cooling system.

   9 Cooking levels.
   Double glazed removable door,Air cooling system.


