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Puslapis24 Puslapis 

Efektyvios Fagor skalbimo 
mašinos Jūsų drabužius 
išskalbs greitai ir švariai. 

48 Puslapis 

Pristatome tyliausius 
ir efektyviausius garų 
surinktuvus rinkoje, kurių 
pagalba oras Jūsų virtuvėje 
bus daug grynesnis ir 
sveikesnis.

Fagor technika 
leis Jums savo 
namuose 
pasijausti jaukiai 
ir smagiai.
Džiaukites savo 
namais !

.

Jums rūpi gamtos apsauga? 
Dabar maistą gaminti Jūs 
galėsite ant nežalingos 
aplinkai indukcinės ar 
stiklokeraminės kaitlentės.

14 Puslapis

Įsigykite indų plovimo 
mašiną ir Jūsų namuose 
viešpataus taika bei 
ramybė. Effisilent grupės 
prietaisai yra patys 
greičiausi ir tyliausi rinkoje. 

40 Puslapis



10 Puslapis
Fagor mikrobangų 
krosnelė, turinti 
automatines maisto 
gaminimo programas  
Jus džiugins įvairesniais 
patiekalais.

Jums reikia geriausios 
ir savaime išsivalančios 
orkaitės? Į pagalba Jums 
ateis  naujos pirolizinės  
sistemos Fagor – 
pyrolysis 2.0.  orkaitės.

4 Puslapis
Nauji 60 cm pločio 
įmontuojami į baldus 
šaldytuvai. Jie turi daug 
daugiau vietos ir gali būti 
pilnai įmontuoti į virtuvės 
baldus. 

32 Puslapis



Puikaus elektroninio tikslumo dėka Fagor 
orkaitės turi A-10% energijos efektyvumo klasę. 
Tokiu būdu sunaudojama energijos 10%   mažiau.

Energija
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Patogu kepti

Orkaitės

„Impuls“ bėgelių sistema

Teleskopinės skardų kreipiamosios

Orkaitėse su te les ko pinėmis 
skardų k re ip iamos iomis                                                            
(bėgeliais), ke pi mo skar das 
ypaè leng va ið trauk ti ir ástum ti. 
Jos patikimai laikosi net pil nai 
ið trau ktos.

Virtuvėje pasijusite kaip profesionalas, nes Fagor orkaitėje ne-
priekaiðtingai iðkepti ámantrų kepsná vieni niekai. Kepimo automatika 
– tik viena ið stipriųjų ðių orkaièių pusių. Tikslūs temperatūros ir 
drėgmės davikliai seka kepimo eigą, o procesorius parenka tinka-
miausius kaitinimo režimus bei trukmę. Todėl nereikia pastoviai 
tikrinti „ar jau iðkepė“, o rezultatas visuomet puikus!

MasterChef – automatinė kepimo sistema, kuriai 
reikia nurodyti  tik produkto rūðá.

Automatic Chef – automatinė kepimo sistema, 
kuriai reikia nurodyti tik produkto rūðá bei svorá. Jūs ga lite 
or kai tės at min ty je ið sau go ti iki 4 sa vo mė gia mų patiekalų 
kepimo eigą.

Savaiminis iðsivalymas pirolizės būdu

Auto pirolizė

AUTO
Fagor Pirolizė 2.0 pati 

pažangiausia pilno savaiminio 
iðsivalymo versija.  Šis  didžiulis 
technologinis laimėjimas   leidžia 
dar greičiau,  efektyviau orkaitei 
iðsivalyti . 

Gili kepimo skarda ir kokybiðkas emalis

Ypaè gi li 45mm  Fagor ork-
aičiø ke pi mo skar da yra labai 
patogi ir leidžia be rū pes èiø ga-
min ti ávai rius pa tie ka lus. Visos 
kepimo skardos padengtos labai 
kietu ir neakytu aukðèiausios 
kokybės emaliu Top Slide arba 
specialiu pirolizės emaliu, kuris 
nereaguoja su maistu, lengvai 
valomas, at spa rus rūgð tims ir 
ilgaamžis.

Impuls bėgelių sistema - tai 
savaime iðvažiuojanti kepimo 
skarda. 

Taip paprastai ir saugiai jūs 
dar niekuomet negalėjome 
kontroliuoti gaminimo proceso 
orkaitėje. Jums tereikia prav-
erti orkaitės dureles ir „impuls“ 
kreipiamųjų dėka skarda su 
ruoðiamu valgiu iðvažiuos prie 
jos net neprisilietus. 

„Impuls“
sistema

Teleskopiniai 
bėgeliai

Fa gor or kai tæ ypač lengva 
va ly ti. Nėra nepasiekiamø vietø, 
kur daž niau siai kau pia si ne-
ðva ru mai: vidaus sieneliø pa-
virðius ly gus, be su jun gi mø ir 
nelygumų, kampai užapvalinti, 
skardø laikikliai lengvai nuimami. 
Lygi du re lių vidinė pusė ið stiklo, 
užapvalinti kampai, nėra plyðių 
ar ertmių. Durelės leng vai nui-
ma mos, taip jas pa to giau va ly ti 
ir lengviau pasiekti or kai tės vi dø.

Aukðèiausios kokybės emalis 
Top Slide arba specialusis 
pirolizės emalis labai kietas ir 
neakytas, jis nereaguoja su 
maistu, lengvai valomas, at spa-
rus rūgð tims ir ilgaamžis.

Lengva prižiūrėti

Saugios durelės 

Trigubi stiklai puikiai apsaugo 
orkaitės dureles nuo ákaitimo. 

Naujos vėdinimo konstrukci-
jos dėka oro srautas, kuris cirku-
liuoja tarp stiklų, padeda iðlaikyti 
optimalią durelių temperatūrą. 

3 stiklai
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Atskira
6H-800ATC X
nerūdijančio plieno

1950 Lt

Atskira, pirolizė
6H-760A X
2350 Lt

2190 Lt

2190 Lt

 Daugiafunkcė orkaitė, 8 kaitinimo rūðys
 Elektroninis laikrodis ir programavimas
 Pirolizė: savaiminio valymosi režimai: Eco ir Turbo
 Specialusis pirolizės emalis, kvapø katalizatorius
 Pilno iðtraukimo teleskopiniai bėgeliai vienai kepimo skardai
 Celeris – greitas orkaitės ákaitinimas per 4,5 min.
 Šaltos ir saugios nuimamos durelės su trigubu stiklu
 Automatinis dureliø blokavimas savaiminio valymosi metu
 Kepimo kameros naudingasis tūris:  51 l
 Energijos vartojimo efektyvumo klasė:  A-10%

 Instaliacinė galia:  3,57 kW, ~230 V
 Prietaiso matmenys A/P/G:  595/592/552

6H-760 AN6H-760 AB

Kompaktiðka
6H-545A X
nerūdijančio plieno 
aukðtis 45 cm

 Daugiafunkcė orkaitė 8 kaitinimo rūðys
 Elektroninis laikrodis ir programavimas
 Tikslus elektroninis temperatūros reguliavimas 50-250 °C
 Ypač lengvai valomas Top Slide emalis
 Celeris – greitas orkaitės ákaitinimas per 4,5 min.
 Įspaudžiamos rankenėlės su apðviesta funkcijų skale
 Pilno iðtraukimo teleskopiniai bėgeliai vienai kepimo skardai
 Lygi vidinė durelių pusė ið stiklo
 Apsauginis valdymo užraktas nuo vaikø
 Kepimo kameros naudingasis tūris:  36 l
 Energijos vartojimo efektyvumo klasė:  A
 Instaliacinė galia:  3,4 kW, ~230 V
 Prietaiso matmenys A/P/G:  456/592/575

1990 Lt

6H-760A B
balta

6H-760A N
juoda

 Daugiafunkcė orkaitė, 8 kaitinimo rūðys
 Receptø knyga: 15-os receptø kepimo nuostatymai
 Informatyvus LDC ekranas: funkcijø, temperatūros, patiekalų svorio, 

receptø parinkimui ir programavimui
 Tikslus elektroninis temperatūros reguliavimas 35-275 °C
 Ypač lengvai valomas Top Slide emalis
 Celeris – greitas orkaitės ákaitinimas per 4,5 min.
 Pilno iðtraukimo teleskopiniai bėgeliai vienai kepimo skardai
 Lygi vidinė durelių pusė ið stiklo
 Apsauginis valdymo užraktas nuo vaikø
 Šaltos ir saugios nuimamos durelės su trigubu stiklu
 Kepimo kameros naudingasis tūris:  51 l
 Energijos vartojimo efektyvumo klasė:  A-10%

 Instaliacinė galia:  3,17 kW, ~230 V
 Prietaiso matmenys A/P/G:  595/592/552

3 stiklai

3 stiklai

Neteplu

Neteplu

NetepluPIZZA

Orkaitės

Teleskopiniai 
bėgeliai

Teleskopiniai 
bėgeliai

„Impuls“
sistema

Receptų 
knyga

Energija

Energija

Energija
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Atskira
6H-185A N Epoca
juoda-antracito

 Daugiafunkcė orkaitė, 8 kaitinimo rūðys, retro dizainas
 Mechaninis laikrodis su orkaitės iðjungimu
 Ypač lengvai valomas Top Slide emalis
 Pilno iðtraukimo teleskopiniai bėgeliai vienai kepimo skardai
 Saugios nuimamos durelės su dvigubu stiklu
 Kepimo kameros naudingasis tūris:  51 l
 Energijos vartojimo efektyvumo klasė:  A
 Instaliacinė galia:  2,67 kW, ~230 V
 Prietaiso matmenys A/P/G:  595/592/552

Atskira
6H-196A X
nerūdijančio plieno

6H-196A B
balta

6H-196A N
juoda

1550 Lt

1490 Lt

1490 Lt

6H-196 B 6H-196 N

 Daugiafunkcė orkaitė, 8 kaitinimo rūðys
 Elektroninis laikrodis ir programavimas
 Ypač lengvai valomas Top Slide emalis
 Celeris – greitas orkaitės ákaitinimas per 4,5 min.
 Pilno iðtraukimo teleskopiniai bėgeliai vienai kepimo skardai
 Įspaudžiamos rankenėlės su apðviesta funkcijø skale
 Saugios nuimamos durelės su dvigubu stiklu
 Lygi vidinė durelių pusė ið stiklo
 Apsauginis valdymo užraktas nuo vaikø
 Kepimo kameros naudingasis tūris:  51 l
 Energijos vartojimo efektyvumo klasė:  A
 Instaliacinė galia:  2,6 kW, ~230 V
 Prietaiso matmenys A/P/G:  595/592/525

Atskira
6H-185A X
nerūdijančio plieno

6H-185A B
balta

6H-185A N
juoda

 Daugiafunkcė orkaitė, 8 kaitinimo rūðys
 Elektroninis laikrodis ir programavimas
 Ypač lengvai valomas Top Slide emalis
 Pilno iðtraukimo teleskopiniai bėgeliai vienai kepimo skardai
 Saugios durelės su dvigubu stiklu
 Kepimo kameros naudingasis tūris:  51 l
 Energijos vartojimo efektyvumo klasė:  A 
 Instaliacinė galia:  2,67 kW, ~230 V
 Prietaiso matmenys A/P/G:  595/592/552

1390 Lt

1350 Lt

1350 Lt

1450 Lt

6H-185 B 6H-185 N

Neteplu

Neteplu

Orkaitės

Teleskopiniai 
bėgeliai

Teleskopiniai 
bėgeliai

Teleskopiniai 
bėgeliai

Užraktas

Energija

Energija

Energija
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Orkaitės

Energija

Energija

Energija
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Atskira
F6 EX
nerūdijančio plieno

Atskira
6H-175 X
nerūdijančio plieno

6H-175 B
balta

6H-175 N
juoda

 Daugiafunkcė orkaitė, 6 kaitinimo rūðys
 Elektroninis laikrodis ir programavimas
 Ypač lengvai valomas Top Slide emalis
 Pull sistema - traukiama skarda neiðkrenta
 Saugios durelės su dvigubu stiklu
 Kepimo kameros naudingasis tūris:  51 l
 Energijos vartojimo efektyvumo klasė:  A 
 Instaliacinė galia:  2,67 kW, ~230 V
 Prietaiso matmenys A/P/G:  595/592/552

1250 Lt

1150 Lt

1150 Lt

6H-175 B 6H-175 N

 Daugiafunkcė orkaitė, 6 kaitinimo rūðys
 Mechaninis laikmatis su orkaitės iðjungimu 
 Pull sistema - traukiama skarda neiðkrenta
 Saugios durelės su dvigubu stiklu
 Kepimo kameros naudingasis tūris:  51 l
 Energijos vartojimo efektyvumo klasė:  A
 Instaliacinė galia:  2,67 kW, ~230 V
 Prietaiso matmenys A/P/G:  595/592/552

 Daugiafunkcė orkaitė, 6 kaitinimo rūðys
 Elektroninis laikmatis 
 Pull sistema - traukiama skarda neiðkrenta
 Saugios durelės su dvigubu stiklu
 Kepimo kameros naudingasis tūris:  51 l
 Energijos vartojimo efektyvumo klasė:  A
 Instaliacinė galia:  2,67 kW, ~230 V
 Prietaiso matmenys A/P/G:  595/592/552

Atskira
6H-114 X
nerūdijančio plieno
1050 Lt

990 Lt

990 Lt

960 Lt

6H-114 B 6H-114 N

6H-114 B
balta

6H-114 N
juoda



Sujungiama
6H-475 X
nerūdijančio plieno

Sujungiama
6H-414 X
nerūdijančio plieno

1150 Lt

1090Lt

1090 Lt

6H-414 B 6H-414 N

 Daugiafunkcė orkaitė, 6 kaitinimo rūðys
 Mechaninis laikmatis su orkaitės iðjungimu 
 Ypač lengvai valomas Top Slide emalis
 Pull sistema - traukiamos skardos neiðkrenta
 Saugios durelės su dvigubu stiklu
 Kepimo kameros naudingasis tūris:  51 l
 Energijos vartojimo efektyvumo klasė:  A
 Instaliacinė galia:  2,67 kW, ~230 V
 Prietaiso matmenys A/P/G:  595/592/552

1250Lt

 Daugiafunkcė orkaitė, 6 kaitinimo rūðys
 Elektroninis laikrodis ir programavimas
 Ypač lengvai valomas Top Slide emalis
 Pull sistema - traukiama skarda neiðkrenta
 Saugios durelės su dvigubu stiklu
 Kepimo kameros naudingasis tūris:  51 l
 Energijos vartojimo efektyvumo klasė:  A 
 Instaliacinė galia:  2,67 kW, ~230 V
 Prietaiso matmenys A/P/G:  595/592/552

Orkaitės

Energija

Energija

Energija

Atskira
F6 X
nerūdijančio plieno

 Daugiafunkcė orkaitė, 6 kaitinimo rūðys
 Mechaninis laikmatis su orkaitės iðjungimu 
 Pull sistema - traukiama skarda neiðkrenta
 Saugios durelės su dvigubu stiklu
 Kepimo kameros naudingasis tūris:  51 l
 Energijos vartojimo efektyvumo klasė:  A
 Instaliacinė galia:  2,67 kW, ~230 V
 Prietaiso matmenys A/P/G:  595/592/552

890 Lt
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6H-414 B
balta

6H-414 N
juoda





Užraktas

Užraktas

Užraktas

Neteplu

Neteplu

Neteplu
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Mikrobangų krosnelės
MW4-245AGE X
nerūdijančio plieno
ámontuojama

1490 Lt

 Talpa 24 l, galia 900 W, ámontuojama á baldus
 Elektroninis valdymo pultas, laikmatis iki 60 min.
 Elektroninis laikrodis
 Savaime nusivalantis „Ultra fast“ 1200 W kvarcinis kepintuvas (grilis)
 Tolygus mikrobangø paskirstymas
 Patiekalø gaminimas skirtinguose lygiuose vienu metu
 Nerūdijanèio plieno vidus
 Užraktas ir spsauga nuo atsitiktinio ájungimo
 Instaliacinė galia:  2,75 kW, ~230 V
 Prietaiso matmenys (su rėmeliu) A/P/G:  390/592/320

MWB-23AEG X
nerūdijančio plieno
ámontuojama

 Talpa 23 l, galia 800 W, ámontuojama á baldus
 5 galios pakopos
 Savaime nusivalantis „Ultra fast“ 1200 W kvarcinis kepintuvas (grilis)
 Elektroninis laikmatis iki 60 min.
 Tolygus mikrobangø paskirstymas
 Nerūdijanèio plieno vidus
 Užraktas ir apsauga nuo atsitiktinio ájungimo
 Instaliacinė galia:  1,28 kW,  ~230 V
 Prietaiso matmenys (su rėmeliu)
 A/P/G:  390/592/382

 Talpa 17 l, galia 700 W, ámontuojama á baldus
 5 galios pakopos
 Savaime nusivalantis „Ultra fast“ 1000 W kvarcinis kepintuvas (grilis)
 Elektroninis laikmatis iki 60 min.
 Tolygus mikrobangø paskirstymas
 Nerūdijanèio plieno vidus 
 Užraktas ir spsauga nuo atsitiktinio ájungimo
 Instaliacinė galia:  1,08 kW,  ~230 V
 Prietaiso matmenys (su rėmeliu):
 A/P/G:  390/392/330

MW4-17AEG X
nerūdijančio plieno
ámontuojama
790 Lt

850 Lt



Orkaičių montavimo brėžiniai
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6H-760 AX
6H-760 AB, N

6H-475 X
6H-414 X
6H-414 B, N

6H-800 ATCX
6H-196 AX
6H-196 AB, N
6H-185 AX
6H-185 AN Epoca
6H-175 X
6H-175 B, N
6H-114 X
6H-114 B, N
F6X
F6EX

6H-545 AX
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Mikrobangų krosnelių montavimo brėžiniai
MWB-245 AGE X

MWB-17 AEG X
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Di de lė ir galinga 28cm sker-
smens tre jo po dy džio  kait vie tė 
grei tai ákai tina pa tá di džiau sią 
indą.

Dve jo po dy džio kait vie tės 
lei džia nau do ti ávai riø dy džiø bei 
for mø in dus. Kais ta tik nustatyta 
zo na.

Kaitvieèių dydžiai

Elektrinės kaitlentės

Programuojamas gaminimo laikas
    Galite nustatyti gaminimo pabaigos laiką. Palietus mygtuką, reikia 
nustatyti paros laiką, gaminimo pabaigos laiką, gaminimo trukmę ir 
galią. Tuomet 4 s rodomas užraðas AUTO, ir pradeda mirksėti taðkas. 
Kaitlentė pati ájungs kaitinimą nustatytai galiai ir trukmei bei  pagamins 
ar paðildys patiekalą tiksliai nustatytam laikui.

Ap sau gi nis iðjun gi mas
    Jei užmirðite kait len tæ ið jung ti, po kiek lai ko ji pa ti ið si jun gs.

Pil nas kait len tės už rak tas
    Kait len tæ ga li ma už ra kin ti ir ájung tą, ir ið jung tą. Toks užraktas apsaugos 
vaikus, kaitlentæ patogu valyti.

Funkcija „Booster“
    Ši funkcija trumpam ájungia dvigubą galią ir akimirksniu ákaitina indą.

Li ku sio karðèio in di ka to riai
  Po valgio ruoðos mirk sin tis  H  žen klas áspėja, kad kaitvietė dar karðta.

Greito ájungimo funkcija
      Vienu palietimu kaitvietė ájungiama nustatytai galiai. Galia nustatoma 
ið anksto, gamykloje nustatyta 8.

12 kaitinimo galios pakopų
    Daug kaitinimo galios pakopų leidžia tiksliai nustatyti tinkamiausią 
karðtá.

Funkcija „Total“
    Palietus Total mygtuką gaminimo metu, galima pakeisti kaitinimo galią 
ir nustatyti ðio pakeitimo trukmę minutėmis.

Ga mi ni mo truk mės laik ma tis
    Įjungæ gaminimo trukmės laikmatá, galite nebesirūpinti – kaitlentė pati 
iðsijungs. Laikmaèio trukmæ galite pasirinkti nuo 1 iki 99 minuèiø.

Indukcinis kaitinimas

Indukcinis kaitiklis kaitina 
tik indo dug ną, todėl turi daug 
pranaðumø: ásijungia tik padėjus 
indą, indas labai greitai ákaista, 
greitai ir tiksliai reguliuojamas 
karðtis, kaitlentæ lengva va-
lyti, nes nepridega, taupoma 
energija, saugiai gali naudotis 
vaikai, indas gali būti mažesnis 
už kaitimo zoną.

Palyginimas: kaip greitai užkaista 2 ltr vandens nuo 20O iki 95O C 

Įkaitimo greitis

   Induk ci nė kait len tė žen kliai taupo elektros energiją, ji efektyviai su-
nau do ja 85% ener gi jos, kuomet ápras ta stik lo ke ra mi kos 60%, o du ji nė 
tik 50%. Priežiūrai reikia daug mažiau valymo priemoniø. Tokiu būdu 
saugoma aplinka. 

indukcinė

4,30 min.

9,29 min. 9,47 min.

12,45 min.

7,15 min.

keramikos
halogeninė

keramikos 
paprasta

elektrinėdujinė

netoksiškas metalas
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„Slider“ reguliatorius 

Švelniu slystanèiu pirðto 
judesiu, slider jutiklio pagalba 
kaitlentę galima ne tik ájungti, bet 
ir reguliuoti ákaitimo galią.

Šviesinis indikatorius

Šis indikatorius - tai skirtingų 
spalvų ðviesinė juostelė, infor-
muojanti kuri kaitvietė ir kokia 
galia kaista. 

Metalo spalva

Iðskirtinė indukcinių kaitlenèių 
spalva panaði á metalą. Ji puikiai 
dera modernioje virtuvėje. 

Gamybos procese Fagor nau-
doja Schott Ceran® stiklo 
keramiką, kuri neturi toksiðkų 
metalų.



Atskira, indukcinė
IF-40AL X
nugludinti kraðtai
metalo spalva

Atskira, indukcinė
IF-30AL X
nugludinti kraðtai
metalo spalva
2390 Lt

2390 Lt

plotis 63cm

 Indukcinė sensorinė stiklo keramikos kaitlentė, 4 zonų(*)
  Induction Booster 2 kaitvietės (18cm / 2,8kW)
  Induction Booster 1 kaitvietė (16cm / 2,2kW)
  Induction Booster 1 kaitvietė (21cm / 3,1kW)
 Greito ájungimo ir Total funkcijos visoms zonoms
 „2 in 1“  ir „My cookery“ funkcijos visoms zonoms
 Programuojama kiekviena zona iki 99 min
 Indo buvimo atpažinimas
 12 kaitinimo galios pakopø
 Likusio karðèio indikatoriai
 Pilnas užraktas ir apsauginis iðjungimas
 Instaliacinė galia:  7,2kW, ~230V / 400V 3N
 Prietaiso matmenys A/P/G:  68/630/520

 Indukcinė sensorinė stiklo keramikos kaitlentė, 3 zonų(*)
 1 Induction Booster kaitvietė (28cm / 3,6kW)
 1 Induction Booster kaitvietė (16cm / 2,2kW)
 1 Induction Booster kaitvietė (21cm / 3,1kW)
 Greito ájungimo ir Total funkcijos visoms zonoms
 „2 in 1“  ir „My cookery“ funkcijos visoms zonoms
 Programuojama kiekviena zona iki 99 min
 Indo buvimo atpažinimas
 12 kaitinimo galios pakopø
 Likusio karðèio indikatoriai
 Pilnas užraktas ir apsauginis iðjungimas
 Instaliacinė galia:  7,2kW, ~230V / 400V 3N
 Prietaiso matmenys A/P/G:  68/630/520

plotis 63cm

Atskira indukcinė
IF-LIGHT40 S
nugludinti kraðtai

Atskira indukcinė
IF- 4A S
nugludinti kraðtai

2290 Lt

 Indukcinė sensorinė stiklo keramikos kaitlentė, 4 zonų (*)
 2 Induction Booster Indulight kaitvietė (18cm / 2,8kW)
 1 Induction Booster Indulight kaitvietė (16cm / 2,2kW)
 1 Induction Booster Indulight kaitvietė (21cm / 3,1kW)
 Greito ájungimo ir Total funkcijos visoms zonoms, „2 in 1“  funkcija
 Šviesiniai indikatoriai
 Programuojamas pradžios ir trukmės laikas kiekvienai zonai atskirai
 Indo buvimo atpažinimas
 12 kaitinimo galios pakopø
 Likusio karðèio indikatoriai
 Pilnas užraktas ir apsauginis iðjungimas
 Instaliacinė galia:  7,2kW, ~230V / 400V 3N
 Prietaiso matmenys A/P/G:  68/630/520

 Indukcinė sensorinė stiklo keramikos kaitlentė, 4 zonų (*)
 2 Induction Booster kaitvietė (18cm / 2,8kW)
 1 Induction Booster kaitvietė (16cm / 2,2kW)
 1 Induction Booster kaitvietė (21cm / 3,1kW)
 Greito ájungimo ir Total funkcijos visoms zonoms
 Programuojama kiekviena zona iki 99 min
 Indo buvimo atpažinimas
 12 kaitinimo galios pakopø
 Likusio karðèio indikatoriai
 Pilnas užraktas ir apsauginis iðjungimas
 Instaliacinė galia:  7,2kW, ~230V / 400V 3N
 Prietaiso matmenys A/P/G:  68(71)/520(525)/590(630)

plotis 63 cm

1890 Lt

1990 Lt

plotis 59 cm (S) 63 (X) cm

IF- 4A X
nerūdijančio plieno

Užraktas

Užraktas

Užraktas

Užraktas
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Elektrinės kaitlentės 

16   (*) Indukcinių kaitlenèių montavimo brėžinys 22 puslapyje



Atskira, sensorinė
VF - SLIDE 60S
nugludinti kraðtai

1350 Lt

Atskira indukcinė
IF- 3A       X
nugludinti kraðtai

1690 Lt

 Indukcinė sensorinė stiklo keramikos kaitlentė, 3 zonų (*)
 2 Induction Booster kaitvietė (28cm / 3,6 kW)
 1 Induction Booster kaitvietė (16cm / 2,2kW)
 1 Induction Booster kaitvietė (21cm / 3,1kW)
 Greito ájungimo ir Total funkcijos visoms zonoms
 Programuojama kiekviena zona iki 99 min
 Indo buvimo atpažinimas
 12 kaitinimo galios pakopø
 Likusio karðèio indikatoriai
 Pilnas užraktas ir apsauginis iðjungimas
 Instaliacinė galia:  7,2kW, ~230V / 400V 3N
 Prietaiso matmenys A/P/G:  71/630/525

 Indukcinė sensorinė stiklo keramikos kaitlentė, 4 zonų (*)
 2 Induction kaitvietė (18 cm  / 2,3kW)
 1  Induction kaitvietė (21cm / 2,3kW)
 1 Induction kaitvietė (16cm / 2,0kW)
 Programuojama kiekviena zona iki 99 min
 Indo buvimo atpažinimas
 9 kaitinimo galios pakopø
 Likusio karðèio indikatoriai
 Pilnas užraktas ir apsauginis iðjungimas
 Instaliacinė galia:  7,2 kW, ~230V / 400V 3N
 Prietaiso matmenys A/P/G:  64/580/510

plotis 59

plotis 63 cm

 Sensorinė stiklo keramikos kaitlentė, 4 zonų 
 Ypač patogus Slider valdymo átaisas
 1 High Light dvejopo dydžio kaitvietė (21/12cm / 2,1/0,7kW)
 2 High Light kaitvietės (14cm / 1,2kW)
 1 High Light kaitvietė (18cm / 1,8kW)
 Greito ákaitinimo funkcija
 Likusio karðèio indikatoriai
 24 valandų laikrodis
 Gaminimo trukmės laikmaèiai visoms 4 zonoms atskirai
 Pilnas užraktas ir apsauginis iðjungimas
 Instaliacinė galia: 6,3kW, ~230V / 400V 3N
 Prietaiso matmenys A/P/G:  55/590/520

1890 Lt

plotis 63 (X) cm

Atskira, sensorinė
2VFT-750A S
nugludinti kraðtai

 Sensorinė stiklo keramikos kaitlentė, plotis 78 cm
 2 High Light kaitvietės (27cm / 2,7kW ir 18cm / 2,1kW)
 1 High Light dvejopo dydžio kaitvietė (21cm / 0,7kW)
 1 High Light dvejopo dydžio kaitvietė (18cm / 1,75kW)
 Programuojama kiekviena zona iki 99 min
 Greito ákaitinimo funkcija
 9 kaitinimo galios pakopos
 Likusio karðèio indikatoriai
 Pilnas užraktas ir apsauginis iðjungimas
 Instaliacinė galia:  7,7kW, ~230V / 400V 3N
 Prietaiso matmenys A/P/G:  50/780/520

1550 Lt

plotis 78cm

Užraktas

Užraktas

Užraktas

Užraktas
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Elektrinės kaitlentės  

Atskira, indukcinė
IFF - 84R
nugludinti kraðtai

  (*) Indukcinių kaitlenèių montavimo brėžinys 22 puslapyje



Atskira
2VFT-330A S
nugludinti kraðtai

2VFT-330A X
nerūdijančio plieno

Atskira
2VFT-320A S
nugludinti kraðtai
1290 Lt

Atskira
2VFT-400 AX
nerūdijančio plieno

2VFT-400 AS
nugludinti kraðtai

1150 Lt

1080 Lt

 Sensorinė stiklo keramikos kaitlentė
 2 High Light kaitvietės (14cm / 1,2kW)
 1 High Light kaitvietė (21cm / 2,1kW)
 1 High Light kaitvietė (17,5cm / 1,8kW)
 Greito ákaitinimo funkcija
 9 kaitinimo galios pakopos
 Likusio karðèio indikatoriai
 Pilnas užraktas ir apsauginis iðjungimas
 Instaliacinė galia:  6,3kW, ~230V / 400V 3N
 Prietaiso matmenys A/P/G:  55/590(577)/520(507)

Sujungiama
2VFP-400T X
nerūdijančio plieno

990 Lt

920 Lt

 Sujungiama stiklo keramikos kaitlentė, valdymas orkaitėje
 2 Quick Rapid kaitvietės (14,5cm / 1,2kW)
 1 Quick Rapid kaitvietė (21cm / 2,1kW)
 1 Quick Rapid kaitvietė (18cm / 1,7kW)
 Likusio karðèio indikatoriai
 Apsauginiai termostatai
 Instaliacinė galia:  6,2 kW,  ~230wV / 400V 3N
 Prietaiso matmenys A/P/G:  125/590(577)/520(507)

plotis 59 (X) cm 58 cm (S)

plotis 59 (X) cm 58 cm (S)

1190 Lt

 Sensorinė stiklo keramikos kaitlentė, 4 zonos
 1 High Light dvejopo dydžio kaitvietė (21-12 cm / 2,1-0,7 kW)
 2 High Light kaitvietės (14,5cm / 1,2kW)
 1 High Light kaitvietės (17,5 cm / 1,8kW)
 Gaminimo trukmės laikmatis iki 99 min. bet kuriai zonai
 Greito ákaitinimo funkcija
 9 kaitinimo galios pakopos
 Likusio karðèio indikatoriai
 Pilnas užraktas ir apsauginis iðjungimas
 Instaliacinė galia:6,3 kW, ~230V / 400V 3N
 Prietaiso matmenys A/P/G:  55/577(590)/507(520)

1190 Lt

 Sensorinė stiklo keramikos kaitlentė, 3 zonos
 1 High Light trejopo dydžio kaitvietė (28cm / 2,7kW)
 2 High Light kaitvietės (14,5cm / 1,2kW ir 18cm / 1,8kW)
 Gaminimo trukmės laikmatis iki 99 min. bet kuriai zonai
 Greito ákaitinimo funkcija
 9 kaitinimo galios pakopos
 Likusio karðèio indikatoriai
 Pilnas užraktas ir apsauginis iðjungimas
 Instaliacinė galia:  5,7kW, ~230V / 400V 3N
 Prietaiso matmenys A/P/G:  55/577(590)/507(520)

1290 Lt

plotis 58 cm (S) 59 (X) cm

plotis 58 cm (S) 59 (X) cm

Užraktas

Užraktas

Užraktas

Užraktas

2VFT-320A X
nerūdijančio plieno

2VFP-400T S
nugludinti kraðtai
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Elektrinės kaitlentės 



Užraktas

Užraktas
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780 Lt

Modulinės kaitlentės 

Modulinė 
2MF-2G S X *
nerūdijančio plieno
gamtinėms dujoms (20 mbar)

Modulinė 
3MF-2I AX *
nerūdijančio plieno

Modulinė
3MFT-2 AX *
nerūdijančio plieno

Modulinė 
2MF-2V X *
nerūdijančio plieno

 Du dujiniai degikliai
 Dujos uždegamos 

paspaudus dujų 
reguliatorių 

 Dujų nuotelio saugiklis
 Elektros tinklas 

~230V (uždegimo 
átaisui)

 Prietaiso matmenys 
A/P/G:  40/288/510

620 Lt

455 Lt

 Sensorinė stiklo keramikos kaitlentė
 1 High Light dvejopo dydžio kaitvietė 
 (18-12cm / 2-0,7kW)
 1 High Light kaitvietė (14cm / 1,2kW)
 Gaminimo trukmės laikmatis 
 9 kaitinimo galios pakopos
 Likusio karðèio indikatoriai
 Pilnas užraktas ir apsauginis iðjungimas 
 Instaliacinė galia:  3,2kW, ~230V
 Prietaiso matmenys A/P/G:  68/293/525

 Stiklo keramikos kaitlentė
 2Quick Rapid kaitvietės
 6 kaitinimo galios pakopos
 Apsauginis termostatas
 Kontrolinės ájungimo lemputės
 Instaliacinė galia:  2,9kW, ~230V
 Prietaiso matmenys A/P/G:  40/288/510

 Indukcinė stiklo keramikos kaitlentė 
 1 Induction Booster kaitvietė (21cm / 3,1kW) 
 1 Induction Booster kaitvietė (16cm / 2,2kW)
 Indo buvimo atpažinimas
 Programuojamas gaminimo pradžios ir trukmės laikas 

abiems zonoms 
 „My cookery“ funkcija abiems zonoms
 Greito ájungimo ir Total funkcijos abiems zonoms
 Likusio karðèio indikatoriai, 12 galios pakopø
 Pilnas užraktas ir apsauginis iðjungimas 
 Instaliacinė galia:  3,6kW, ~230 V
 Prietaiso matmenys A/P/G:  68/293/525

99 Lt
* Visos modulinės kaitlentės jungiamos nerūdijanèio plieno TU-30X juostele

Pavyzdys, kaip jungiamos 2 
modulinės kaitlentės:

 X = (N-1) 293 + 265
N = Kaitlenčių skaičius

(*)  Formulė kelių kaitlenčių montavimui:

Jungiamoji juostelė TU-30X

X (*)

60 max.

490

950 Lt
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Atskira
6CFI-4GLS NAT / BUT
juoda

Sujungiama
6CFI-4GLS NAT / BUT
juoda

890 Lt

950 Lt

Atskira
CFI-4GLSTA NAT / BUT
juoda

 4 dujiniai degikliai grūdinto stiklo plokðtėje
 Trigubos liepsnos degiklis
 Modernūs atskiri indø laikikliai ið ketaus
 Dujų uždegimas spaudžiant dujų reguliatorių
 Dujų nuotelio saugiklis
 Paruoðta gamtinėms dujoms (20mbar), komplekte yra purkðtukai 

suskystintoms dujoms (28-30/37mbar)
 Elektros tinklas ~230V (uždegimo átaisui)
 Prietaiso matmenys A/P/G:  50/600/510

1090 Lt

 4 dujiniai degikliai grūdinto stiklo plokðtėje
 Modernūs atskiri indø laikikliai ið ketaus
 Dujų uždegimas spaudžiant dujų reguliatorių
 Dujø nuotekio saugikliai
 Paruoðta gamtinėms dujoms (20mbar), komplekte yra purkðtukai 

suskystintoms dujoms (28-30/37mbar)
 Elektros tinklas ~230V (uždegimo átaisui)
 Prietaiso matmenys A/P/G:  48/594/520

plotis 60cm

plotis 60cm

Dujinės kaitlentės

Dujų nuotėkio 
saugikliai

Uždengtas uždegimo átaisas
   Dujų uždegimo átaisas yra apsau-
gotas nuo iðorės veiksnių. Kaitlentę 
lengva prižiūrėti.

Indų laikikliai ið ketaus
  Stiklo pavirðiaus kaitlentėse visi indų 
laikikliai atskiri, o metalo pavirðiaus  
kaitlentėse laikikliai apjungti po 2.

  
Dujų nuotėkio saugikliai 
Užgesus liepsnai, dujų tiekimas 
nutraukiamas.



21

plotis 60cm

Atskira
6CFI-4GLS B 
NAT / BUT
balta

890 Lt

Atskira
6FI-4GLS X 
NAT / BUT
juoda

 4 dujiniai degikliai
 Modernūs dviejų dalių indø laikikliai ið ketaus 
 Dujų uždegimas spaudžiant dujų reguliatorių
 Dujø nuotekio saugikliai
 Paruoðta gamtinėms dujoms (20mbar), komplekte yra purkðtukai 

suskystintoms dujoms (28-30/37mbar)
 Elektros tinklas ~230V (uždegimo átaisui)
 Prietaiso matmenys A/P/G:  38/590/523

750 Lt

 4 dujiniai degikliai
 Dviejų dalių indø laikikliai
 Dujų uždegimas spaudžiant dujų reguliatorių
 Dujų nuotelio saugiklis
 Paruoðta gamtinėms dujoms (20mbar), komplekte yra purkðtukai 

suskystintoms dujoms (28-30/37mbar)
 Elektros tinklas ~230V (uždegimo átaisui)
 Prietaiso matmenys A/P/G: 38/590/523

Atskira
6FID-4GLS B 
NAT / BUT
balta

510 Lt

 4 dujiniai degikliai grūdinto stiklo plokðtėje
 Modernūs atskiri indø laikikliai ið ketaus
 Dujų uždegimas spaudžiant dujų reguliatorių
 Dujų nuotelio saugiklis
 Paruoðta gamtinėms dujoms (20mbar), komplekte yra purkðtukai 

suskystintoms dujoms (28-30/37mbar)
 Elektros tinklas ~230V (uždegimo átaisui)
 Prietaiso matmenys A/P/G:  48/594/520

620 Lt

Atskira
6FID-4GLS X 
NAT / BUT
nerūdijančio plieno

 4 dujiniai degikliai
 Dviejų dalių indø laikikliai
 Dujų uždegimas spaudžiant dujų reguliatorių
 Dujų nuotelio saugiklis
 Paruoðta gamtinėms dujoms (20mbar), komplekte yra purkðtukai 

suskystintoms dujoms (28-30/37mbar)
 Elektros tinklas ~230V (uždegimo átaisui)
 Prietaiso matmenys A/P/G:  38/590/523

plotis 60cm

plotis 59 cm

plotis 59 cm

Dujinės kaitlentės



Kaitlenčių montavimo brėžiniai

2VFT-750AS

750

490

50

520
780
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Atskiros kaitlentės

Indukcinių kaitlenèių ventiliacija

2VFT-330AS 
2VFT-320S

6CFI-4GLS

CFI-4GLSTA

6FI-4GLSX 
6FID-4GLSX 
6FID-4GLS B

2VFT-330AX
2VFT-320AX 
2VFT-400AX

VF-SLIDE60S 
2VFT-400AS

560

49
0

525

55   

520
590

57

590
520

57
630

48

594 520

38

590 52
3

50

600 510



Kaitlenčių montavimo brėžiniai

IF-30AL X 
IF-40AL X

IF-3A X
IF-4A X

2VFP-400T X
2VFP-400T S

6CFP-4GLS

IF-LIGHT40 S

IF-4 S

IFF-84R

3MF-2IAX
3MFT-2AX

2MF-2GSX

2MF-2VX

40 max.
490

560

630
525

71

630 510

68

590 520

68

580 510

64

630
520

68
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Indukcinės kaitlentės

Sujungiamos kaitlentės

Modulinės kaitlentės

60 max.

68
525

293

490

270

40
510

288

490

270

60 max.

50
510

288

490

270

60 max.
Pavyzdys, kaip jungiamos 2 
modulinės kaitlentės:

 X = (N-1) 293 + 265
N = Kaitlenčių skaičius

(*)  Formulė kelių kaitlenčių montavimui:

Jungiamoji juostelė TU-30X

X (*)

60 max.

490





Garų surinktuvai

CFB-90AX ES.

CFB-10000AIX.

CFB-900AX.

Informatyvaus LCD ekrano 
dėka galima puikiai matyti vi-
sas funkcijas, kurias tuo metu 
atlieka garų surinktuvas.

Automatinio sensoriaus ir O2 
funkcija  garų surinktuvą iðjungia 
tuomet, kai oras virtuvėje yra 
pakankamai ðvarus.

Sensorinis valdiklis  rodo 
traukimo galios lygá bei turi in-
ertinio veikimo laikmatá. Lengva 
ir paprasta priežiūra.

Kaip matote, su Fagor galima pasiekti puikų virtuvės prietaisų 
deriná: jų tarpusavio  vieningas estetinis stilius bei funkcionalumas,  
integravimas ir koordinavimas  sukuria savitą dekoratyviná  stilių 
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S O2

Ypač tylus veikimas

Tiktai 36 dBA! Toká garsą Jūs sunkiai galite girdėti kai garų 
surinktuvas veikia....

Ypač tylus

35
dBA

130 dBA 85 dBA 45 dBA 35 dBA

Simetrija, estetika, funkcionalumas exclusive

Filtrų užterðtumo indikato-
rius parodo kada  reikia plauti 
metaliná filtrą ar keisti angliná.

„Booster“ funkcija  iðvalo 
aplinką per 10 min.

Įjungus iner tinio veikimo 
funkciją, garų surinktuvas, 
iðvalęs virtuvės orą, po kurio 
laiko iðsijungia pats.

Visu perimetru surenkami 
garai užtikrina visada ðviežią 
orą Jūsų vir tuvėje. Lygūs 
pavirðiai lengvai valomi. 

Jutiklinė automatika: Garų 
surinktuvai su ðilumos ir garų 
jutikliais seka aplinkos pasikei-
timus maisto ruoðimo zonoje 
ir automatiðkai ásijungia bei 
reguliuoja trauką.

Oxygen“ funkcija suaktyvina 
garų surinkimą, esant minima-
liam iðtraukimo galingumui,  
todėl Jūsų ákvepiamas oras yra 
tyras ir sveikas.

Puikus traukos ir triukðmo 
lygio  santykis !

Kaip galima matyti lentelėje, 
Effisilent garų surinktuvas 
pasiekia  nuostabų rezultatą, 
lyginant tam tikrą  iðtraukimo 
galią ir jos metu keliamą 
triukðmo lygá.

Variklis Greitis Trauka* Triukšmas**

1 300 35
2 460 45
3 620 50
4 850 56

  * pagal UNE EN-61591
** pagal UNE EN-60704



65 Lt

65 Lt

65 Lt

75 Lt
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Garų surinktuvai

 Montuojamas prie lubø
 Sensorinis valdymas, LED ekranas, inertinio veikimo laikmatis
 3 traukos laipsniai +1 intensyvus režimas (automatiðkai iðsijungia po 

5 darbo minuèių)
 Skaitmeninis indikatorius – traukos galiai ir filtro užterðtumui
 Jutiklinė automatika
 O2 Oxygen funkcija
 Trauka:  800 m³/h * 
 Triukðmingumas:  45 - 67 dB(A) **
 3 daugiasluoksniai metaliniai riebalø filtrai
 Apðvietimas halogeninėmis lemputėmis  4x20W
 Atbulinis oro vožtuvas, ortakio mova  ¨120mm
 Anglies filtras recirkuliacijai  AFC-90

 Montuojamas prie lubø
 Sensorinis valdymas, LED ekranas, inertinio veikimo laikmatis
 3 traukos laipsniai +1 intensyvus režimas (automatiðkai iðsijungia 

po 5 darbo minuèių)
 Skaitmeninis indikatorius – traukos galiai ir filtro užterðtumui
 Trauka:  800 m³/h * 
 Triukðmingumas:  45 - 67 dB(A) **
 3 daugiasluoksniai metaliniai riebalø filtrai
 Apðvietimas halogeninėmis lemputėmis  4x20W
 Atbulinis oro vožtuvas, ortakio mova  ¨120mm
 Anglies filtras recirkuliacijai  AFC-90

 Montuojamas prie sienos
 Sensorinis valdymas, inertinio veikimo laikmatis 
 3 traukos laipsniai +1 intensyvus režimas 
 Trauka: 650 m³/h* 
 Triukðmingumas: 45-65 dB(A)
 Daugiasluoksnis metalinis riebalø filtras
 Šviesinis filtrø užterðtumo indikatorius 
 Apðvietimas halogeninėmis lemputėmis  2x20W
 Atbulinis oro vožtuvas, ortakio mova  ¨120 mm
 Anglies filtras recirkuliacijai  AFC-31

 Montuojamas prie lubø
 Sensorinis valdymas, inertinio veikimo laikmatis
 3 raukos laipsniai +1 intensyvus režimas (automatiðkai iðsijungia 

po 5 darbo minuèių)
 Skaitmeninis indikatorius – traukos galiai ir filtro užterðtumui
 Trauka:  650 m³/h *
 Triukðmingumas:  42 - 65 dB(A) **
 1 daugiasluoksnis metalinis riebalø filtras
 Apðvietimas halogeninėmis lemputėmis  2x20W
 Atbulinis oro vožtuvas, ortakio mova  ¨120mm
 Anglies filtras recirkuliacijai  AFC-15

Plotis 40cm
7CFT NERO Isla
nerūdijančio plieno ir 
stiklo derinys

Plotis 100 cm
CFB-10000AI X
nerūdijančio plieno

Plotis 80 cm
3CFT-TILE
nerūdijančio plieno ir 
stiklo derinys

  * pagal UNE EN-61591
** pagal UNE EN-60704

3590 Lt

2390 Lt

1990 Lt

2990 Lt

Plotis 100 cm
CFB-1000AI X
nerūdijančio plieno

O2S



65 Lt

65 Lt

65 Lt

45 Lt
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Garų surinktuvai
 Montuojamas prie sienos
 Sensorinis valdymas, LED ekranas, inertinio veikimo laikmatis
 3 traukos laipsniai +1 intensyvus režimas (automatiðkai iðsijungia 

po 5 darbo minuèių)
 Skaitmeninis indikatorius – traukos galiai ir filtro užterðtumui
 Jutiklinė automatika
 O2 Oxygen funkcija
 Trauka:  800 m³/h * 
 Triukðmingumas:  45 - 67 dB(A) **
 3 daugiasluoksniai metaliniai riebalø filtrai
 Apðvietimas halogeninėmis lemputėmis  4x20W
 Atbulinis oro vožtuvas, ortakio mova  ¨120mm
 Anglies filtras recirkuliacijai  AFC-90

 Montuojamas prie sienos
 Sensorinis valdymas, LED ekranas, inertinio veikimo laikmatis
 3 traukos laipsniai +1 intensyvus režimas (automatiðkai iðsijungia 

po 5 darbo minuèių)
 Skaitmeninis indikatorius – traukos galiai ir filtro užterðtumui
 Trauka:  800 m³/h * 
 Triukðmingumas:  45 - 67 dB(A) **
 3 daugiasluoksniai metaliniai riebalø filtrai
 Apðvietimas halogeninėmis lemputėmis  4x20W
 Atbulinis oro vožtuvas, ortakio mova  ¨120mm
 Anglies filtras recirkuliacijai  AFC-90

 Montuojamas prie sienos
 Sensorinis valdymas, LED ekranas, inertinio veikimo laikmatis
 3 traukos laipsniai +1 intensyvus režimas (automatiðkai iðsijungia 

po 5 darbo minuèių)
 Skaitmeninis indikatorius – traukos galiai ir filtro užterðtumui
 Trauka:  800 m³/h * 
 Triukðmingumas:  45 - 67 dB(A) **
 3 daugiasluoksniai metaliniai riebalø filtrai
 Apðvietimas halogeninėmis lemputėmis  4x20W
 Atbulinis oro vožtuvas, ortakio mova  ¨120mm
 Anglies filtras recirkuliacijai  AFC-90

Plotis 90 cm
CFB-9000A X
nerūdijančio plieno

  * pagal UNE EN-61591
** pagal UNE EN-60704

1770 Lt

1450 Lt

1450 Lt

1290 Lt

1290 Lt

835 Lt

Plotis 90 cm
CFB-900A X
nerūdijančio plieno

Plotis 90 cm
CFS-900A X
nerūdijančio plieno

Plotis 60 cm
CFB-600A X
nerūdijančio plieno

Plotis 60 cm
CFS-600A X
nerūdijančio plieno

Plotis 90 cm
CRC-90 N Epoca
juoda antracito

 Montuojamas prie sienos
 3 traukos laipsniai
 Trauka: 500 m³/h *
 Triukðmingumas:  48 - 65 dB(A) **
 2 daugiasluoksniai metaliniai riebalø filtrai
 Apðvietimas kaitrinėmis lemputėmis   2x40W
 Atbulinis oro vožtuvas, ortakio mova  ¨120 mm
 Anglies filtras recirkuliacijai  AFC-200

O2S



 Montuojamas prie sienos
 Valdymo mygtukai priekyje, 4 traukos laipsniai 
 Trauka:  800 m³/h *
 Triukðmingumas:  45 - 68 dB(A) **
 2 daugiasluoksniai metaliniai riebalø filtrai
 Apðvietimas halogeninėmis lemputėmis  2x40W
 Atbulinis oro vožtuvas, ortakio mova  ¨120 mm
 Anglies filtras recirkuliacijai  AFC-12

 Montuojamas prie sienos
 Valdymo mygtukai priekyje, 4 traukos laipsniai 
 Trauka:  800 m³/h *
 Triukðmingumas:  45 - 68 dB(A) **
 2 daugiasluoksniai metaliniai riebalø filtrai
 Apðvietimas halogeninėmis lemputėmis  2x40W
 Atbulinis oro vožtuvas, ortakio mova  ¨120 mm
 Anglies filtras recirkuliacijai  AFC-12

 Montuojamas prie sienos
 Valdymo mygtukai priekyje, 4 traukos laipsniai 
 Trauka:  800 m³/h *
 Triukðmingumas:  45 - 68 dB(A) **
 2 daugiasluoksniai metaliniai riebalø filtrai
 Apðvietimas halogeninėmis lemputėmis  2x40W
 Atbulinis oro vožtuvas, ortakio mova  ¨120 mm
 Anglies filtras recirkuliacijai  AFC-12

 Teleskopinis, montuojamas á spintelæ
 2 varikliai, 3 traukos laipsniai 
 Trauka:  400 m³/h *
 Triukðmingumas:  55-65 dB(A) **
 2 daugiasluoksniai metaliniai riebalø filtrai
 Apðvietimas kaitrinėmis lemputėmis  2x40W
 Atbulinis oro vožtuvas, ortakio mova  ¨120 mm
 Anglies filtras recirkuliacijai  AFC-303 (ástatomi 2 vnt)

45 Lt

45 Lt

45 Lt
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Garų surinktuvai

695 Lt

40 Lt 
(komplektas 80 Lt)

645 Lt

645 Lt

590 Lt

Plotis 60 cm
CFP-60A X
nerūdijančio plieno

Plotis 60 cm
CFP-60A X
baltas

Plotis 60 cm
CFP-60A B
juodas

Plotis 90 cm
3CC-239E X
nerūdijančio plieno

  * pagal UNE EN-61591
** pagal UNE EN-60704



 Montuojamas á pakabinamą spintelæ
 2 varikliai, 3 traukos laipsniai
 Trauka:  400 m³/h *
 Triukðmingumas:  55-65 dB(A) **
 Daugiasluoksnis metalinis riebalø filtras
 Apðvietimas kaitrinėmis lemputėmis  2x40W
 Atbulinis oro vožtuvas, ortakio mova  ¨120 mm
 Anglies filtras recirkuliacijai  AFC-150

 Teleskopinis, montuojamas á spintelæ
 2 varikliai, 3 traukos laipsniai 
 Trauka:  700 m³/h *
 Triukðmingumas:  46 - 60 dB(A) **
 2 daugiasluoksniai metaliniai riebalø filtrai
 Apðvietimas halogeninėmis lemputėmis  2x20W
 Atbulinis oro vožtuvas, ortakio mova  ¨120 mm
 Anglies filtras recirkuliacijai  AFC-150

 Teleskopinis, montuojamas á spintelæ
 3 traukos laipsniai 
 Trauka: 225 m³/h *
 Triukðmingumas:  52 - 58 dB(A) **
 2 daugiasluoksniai metaliniai riebalø filtrai
 Apðvietimas kaitrinėmis lemputėmis  2x40W
 Atbulinis oro vožtuvas, ortakio mova  ¨120 mm
 Anglies filtras recirkuliacijai  AFC-303 

 Teleskopinis, montuojamas á spintelæ
 2 varikliai, 3 traukos laipsniai 
 Trauka:  400 m³/h *
 Triukðmingumas:  55 - 65 dB(A) **
 2 daugiasluoksniai metaliniai riebalø filtrai
 Apðvietimas kaitrinėmis lemputėmis  2x40W
 Atbulinis oro vožtuvas, ortakio mova  ¨120 mm
 Anglies filtras recirkuliacijai  AFC-303 (ástatomi 2 vnt)

45 Lt

45 Lt

45 Lt
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Garų surinktuvai

490 Lt

450 Lt

450 Lt

330 Lt

300 Lt

300 Lt

880 Lt

Plotis 60 cm
AF3-647 X
nerūdijančio plieno

Plotis 60 cm
AF3-649 X
nerūdijančio plieno

Plotis 60 cm
4CC-130E X
nerūdijančio plieno

Plotis 55 cm
AF2-627 IX
metalo spalva

4CC-130E B
baltas

4CC-130E N
juodas

AF3-647 B
baltas

AF3-647 N
juodas

  * pagal UNE EN-61591
** pagal UNE EN-60704

40 Lt 
(komplektas 80 Lt)



Garų surinktuvų brėžiniai

Variklio padėties 
maksimalus aukštis: 534 mm.
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CFB-10000A IX
CFB-1000A IX

7CFT-NERO Isla

3CFT-TILE

CFB-9000A X 
CFB-900A X
CFB-600A X
CFS-900A X
CFS-600A X

CRC-90 N Epoca

CFP-60A X (W)(B)

Montuojami prie lubų

Montuojami prie sienos

175 208,5

500

224

254

599

MIN 710
MAX 1005



Garų surinktuvų brėžiniai
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3CC-239E X

AF3-649 X

AF3-647 X (B)(N)

4CC-130E X (B)(N)

AF2-6271 X

Montuojami á spinteles



exclusive



Ekranas

Interaktyvus Touch ekranas. Jūs galite  matyti ir valdyti  visus 
procesus, vykstanèius ðaldytuvo viduje, net neatidarę jo ir tik vienu 
pirðto paspaudimu.

Didesnė talpa

Mon tuo jamo á  ba ldus 
ðaldytuvo plotis dabar jau 
60 cm,  todėl  žymiai daugiau 
vietos produktams laikyti tiek 
ðaldytuve, tiek ðaldiklyje.

60 cm  ploèio á baldus mon-
tuojamas ðaldytuvas-ðaldiklis 
yra naujovė rinkoje. Tokio ploèio 
montuojami ðaldytuvai- ðaldikliai 
gali būti ir su pilna     No frost 
sistema

Fagor siūlo ávairių formų ir 
stilių rankenas, todėl prisiderinti 
ðaldytuvą prie Jūsų virtuvės stil-
iaus nebus sunku.

Įvairios rankenos

Patogios lentynėlės talpina 
mažus ir didelius indus

Talpios lentynos

Daržovių stalèius su persky-
rimu. Stalèių  iðtraukti ir ástumti 
galėsite lengvu judesiu.

Stalčiaus skirtukas

Vidurinėje dalyje temperatūra 
gali būti reguliuojama nuo -14o    
C iki +14o C.

Trijų skyrių ðaldytuvai

Dėka  naujos durų tvirtinimo 
sistemos, montuojamuose á bal-
dus ðaldytuvuose durų lankstai 
prie ðaldytuvo ir baldų furnitūros 
plokðtės tvir tinami tvir tai ir 
patikimai .

Durų tvirtinimas

Atskiras ledukų padėklas. Čia 
galite laikyti smulkius produktus 
ar užðaldyti ledukus.

Patogus stalčiukas

Iðtraukiamos ir nuimamos 
butelių lentynos.

Buteliai sudedami á lentynėlę  
nesumažinant ðaldytuvo talpos.

Slankiojamas butelių laikiklis

Priklausomai nuo Jūsų 
poreikių , ðaldytuvas gali turėti 
3 arba 4 ðaldiklio stalèius

Šaldiklio stalèiai

Didelės talpos Multi Fresh 
stalèiuje  ðvieži produktai 
iðsilaiko žymiai ilgiau. 

Šalto oro cirkuliacijos sistema 
ðiame skyriuje palaiko artimą   
0o C temperatūrą.

„Multi fresh“ zona

Drėgmę pa la ikant i  ka -
mera padeda iðlaikyti visas 
maistingąsias vaisių ir daržovių 
savybes. 

Gyvybei reikalingas vanduo... 
SPA (Salute per aqua)
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Šaldytuvai



 TRIO ðaldytuvas -ðaldiklis
 Vidutiná skyrių galima naudoti kaip ðaldytuvą arba kaip ðaldiklá ( -14C  

iki +14 C)
 No frost sistema ðaldytuve ir ðaldiklyje
 Interaktyvus LCD TOUCH ekranas
 Automatiðkai iðsijungianti greito atvėsinimo funkcija ðaldytuve
 Automatiðkai iðsijungiantis greito užðaldymo režimas SUPER
 Ekonomiðkas „atostogų“ režimas
 „Atvirų durų“ signalizatorius visuose 3-juose skyriuose
 Slankiojantis butelių laikiklis
 Horizontalios aliumininės rankenos
 SPA skyrius daržovėms
 „Luxury“ stiklinės lentynos
 Automatinė  durų užrakinimo  sistema
 Antibakterinė danga
 Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+
 Sąnaudos: 0,82 kWh per parą
 Matmenys A/P/G  2000/598/610

 No frost sistema  ðaldiklyje
 Atskira kamera su elektroniniu temperatūros reguliatoriumi
 Interaktyvus LCD TOUCH ekranas
 Automatiðkai iðsijungianti greito atvėsinimo funkcija ðaldytuve
 Automatiðkai iðsijungiantis greito užðaldymo režimas SUPER
 Ekonomiðkas „atostogų“ režimas
 Multi Fresh kamera
 Slankiojantis butelių laikiklis
 Horizontalios aliumininės rankenos
 SPA skyrius daržovėms
 „Luxury“ stiklinės lentynos
 Automatinė  durų užrakinimo  sistema
 Signalas, informuojantis apie temperatūros pasikeitimą  ðaldiklyje
 Antibakterinė danga
 Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+
 Sąnaudos: 0,79 kWh per parą
 Matmenys A/P/G  2000/598/610
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3690 Lt

2890 Lt

Aukðtis 200 cm
FFJ8865 X
nerūdijančio plieno

Aukðtis 200 cm
FFJ4845 X
nerūdijančio plieno

Šaldytuvai



 Naudinga ðaldytuvo talpa : 240 l
 Naudinga ðaldiklio talpa: 73 l
 Bendra naudinga talpa: 313
 Temperatūros termostatas
 Signalas, informuojantis apie temperatūros pasikeitimą  ðaldiklyje
 Super užðaldymo funkcija
 Grūdinto stiklo lentynos
 Energijos vartojimo efektyvumo klasė A
 Sąnaudos: 0,92 kWh per parą
 Matmenys A/P/G  1870/598/600

 No frost sistema   
 Atskiras elektroninis valdymas  
 Automatiðkai iðsijungianti greito atvėsinimo funkcija ðaldytuve
 Automatiðkai iðsijungiantis greito užðaldymo režimas SUPER
 Ekonomiðkas „atostogų“ režimas
 Multi Fresh kamera
 Slankiojantis butelių laikiklis
 „Atvirų durų“ signalizatorius
 Signalas, informuojantis apie temperatūros pasikeitimą  ðaldiklyje
 Antibakterinė danga
 Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+
 Sąnaudos: 0,75 kWh per parą
 Matmenys A/P/G  1850/598/610
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2390 Lt

1590 Lt

2290 Lt

1390 Lt

Aukðtis 185 cm
FFJ4725 X
nerūdijančio plieno

Aukðtis 185 cm
3FC-39LA X
nerūdijančio plieno

FFJ4725 
baltas

3FC-39LA
baltas

Šaldytuvai
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Šaldytuvai
 Stalo aukðèio ðaldytuvas su ðaldymo kamera
 Naudingoji talpa: 102 l, ðaldymo kamera 15 l    

(temperatūra -18 °C ir žemiau) 
 Automatinis ðaldytuvo atitirpinimas
 Grūdinto stiklo lentynos
 Šaldiklio naðumas:  2kg/24h
 Nutrūkus elektros tiekimui, ðaltá iðlaiko 13h
 Durø tvirtinimas deðinėje, pusę galima keisti
 Nuimamas virðutinis dangtis
 Energijos vartojimo efektyvumo klasė A
 Aplinkos temperatūra 16-32 °C  (N klimato klasė)
 Sąnaudos:  0,38 kWh per parą
 Matmenys A/P/G:  830-850/550/580

 Stalo aukðèio ðaldytuvas su ðaldymo kamera
 Naudingoji talpa: 95 l, ðaldymo kamera 15 l    

(temperatūra -18 °C ir žemiau) 
 Automatinis ðaldytuvo atitirpinimas
 Grūdinto stiklo lentynos
 Šaldiklio naðumas:  2kg/24h
 Nutrūkus elektros tiekimui, ðaltá iðlaiko 13h
 Durø tvirtinimas deðinėje, pusę galima keisti
 Nuimamas virðutinis dangtis
 Energijos vartojimo efektyvumo klasė A
 Aplinkos temperatūra 16-32 °C  (N klimato klasė)
 Sąnaudos:  0,46 kWh per parą
 Matmenys A/P/G:  830-850/550/580

790 Lt

630 Lt

Aukðtis 85 cm
FFJ1574L X
nerūdijančio plieno

Aukðtis 85 cm
FFA1504
baltas

FFA1504
baltas



 Šaldytuvas su ðaldikliu 
 No frost sistema ðaldytuve ir ðaldiklyje
 Atskira talpa su elektroniniu temperatūros reguliatoriumi
 Elektroninis temperatūros reguliavimo ekranas
 Greito ðaldymo funkcija ðaldytuve ir Super  greito užðaldymo funkcija 

ðaldiklyje, automatinio iðsijungimo ir atostogų režimo funkcija
 Nutrūkus elektros tiekimui, ðaltá iðlaiko 17h
 Slankiojamas butelių laikiklis
 „Atvirų durų“ signalizatorius
 Signalas, informuojantis apie temperatūros pasikeitimą  ðaldiklyje
 Antibakterinė danga
 Durys-durys“  montavimo sistema
 Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+
 Sąnaudos:  0,72 kWh per parą
 Matmenys A/P/G: 187,7/598/570
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3290 Lt

Plotis 60 cm
FIM-6825
ámontuojamas

3190 Lt

Plotis 60 cm
FIM-6725
ámontuojamas

Šaldytuvai įmontuojami
 Šaldytuvas su ðaldikliu 
 No frost sistema ðaldytuve ir ðaldiklyje
 Atskira kamera su elektroniniu temperatūros reguliatoriumi
 Elektroninis temperatūros reguliavimo ekranas
 Greito ðaldymo funkcija ðaldytuve ir Super  greito užðaldymo funkcija 

ðaldiklyje, automatinio iðsijungimo ir atostogų režimo funkcija
 Multi fresh skyrius
 „Atvirų durų“ signalizatorius
 Signalas, informuojantis apie temperatūros pasikeitimą  ðaldiklyje
 Nutrūkus elektros tiekimui, ðaltá iðlaiko 17h
 Slankiojamas butelių laikiklis
 Antibakterinė danga
 „Durys-durys“  montavimo sistema
 Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+
 Sąnaudos:  0,76 kWh per parą
 Matmenys A/P/G:  202,7/598/570
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Šaldytuvai įmontuojami

 Šaldytuvas su ðaldymo kamera, montuojamas po stalvirðiu
 Naudinga talpa: ðaldytuvas 109 l, 21 l ðaldymo kamera    

(-18 °C ir žemiau)
 Automatinis ðaldytuvo atitirpinimas
 Grūdinto stiklo lentynos
 Šaldymo kameros naðumas:  2kg/24h
 Nutrūkus elektros tiekimui, ðaltá iðlaiko 12h
 Durø tvirtinimas deðinėje, pusę galima keisti
 Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+
 Sąnaudos:  0,49 kWh per parą
 Matmenys A/P/G:  

820/596/545

1530 Lt

Aukðtis 82 cm
FIS-824
ámontuojamas

 Šaldytuvas su ðaldikliu
 Naudinga talpa: ðaldytuvas 198 l, ðaldiklis 65 l
 Automatinis ðaldytuvo atitirpinimas
 Grūdinto stiklo lentynos
 Šaldiklio naðumas  

6 kg/24h
 Nutrūkus elektros tiekimui, ðaltá iðlaiko 14h
 Durø tvirtinimas deðinėje, pusę galima keisti
 Energijos vartojimo efektyvumo klasė A
 Sąnaudos:  0,83 kWh per parą
 Matmenys A/P/G:  

1770/540/545

1990 Lt

Aukðtis 178 cm
3FIC-370
ámontuojamas
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Šaldytuvai įmontuojami

1390 Lt

Aukðtis 82 cm
FIS-820
ámontuojamas

 Šaldytuvas be ðaldymo kameros, montuojamas po stalvirðiu
 Naudinga talpa:  144 l
 Automatinis atitirpinimas
 Grūdinto stiklo lentynos
 Durø tvirtinimas deðinėje, pusę galima keisti
 Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+
 Sąnaudos:  0,32 kWh per parą
 Matmenys A/P/G: 

820/596/545

 Šaldiklis, naudinga talpa:  96 l
 Montuojamos po stalvirðiu
 Šaldiklio naðumas: 

8 kg / 24 h
 Nutrūkus elektros tiekimui, ðaltá iðlaiko 28h
 Greito užðaldymo režimas Super
 Durø tvirtinimas deðinėje, pusę galima keisti
 Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+
 Sąnaudos:  0,5 kWh per parą
 Matmenys A/P/G:  

820/596/545

1490 Lt

Aukðtis 82 cm
CIV-820
ámontuojamas ðaldiklis





Geriausias plovimo efektyvu-
mas rinkoje pasiektas padidinus 
vandens spaudimą á  cikloninius 
purkðtukus iki 80%. Tai leidžia  
dar kokybiðkiau iðplauti indus.

exclusive

Pilnai užkrauta maðina per 
60 min. gali pasiekti geriausius 
plovimo (A) ir džiovinimo(A) 
rezultatus

Ekonomiðka

M a ž i a u s i o s  v a n d e n s 
sąnaudos rinkoje.

Tik 9 l vandens ir Jūsų indai 
bus iðplauti puikiai.

Ekosensorius

Jo pagalba nustatomas 
vandens ðvarumas skalavimo 
metu. Jei vanduo ðvarus - 
skalavimas nutraukiamas, taip 
sutaupoma iki  25% vandens ir 
sutrumpinamas plovimo laikas.

Higieninė programa

Plovimas 70° C temperatūroje 
i r  s k a l a v i m a s  7 5 °  C 
temperatūroje. Tokia programa 
puikiai tinka kūdikių indeliams 
plauti ar stiklainiams konser-
vavimui paruoðti. 

exclusive
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Indaplovės
Ypač tylus veikimas

Kai ji veikia, skleidžia tik  39 dBA triukðmą .

130 dBA 85 dBA 50 dBA 45 dBA 39 dBA

Nauji krepðiai
exclusive

 Krepðiai iðtraukiami greitai ir 
saugiai . Įrankių dėžutę lengvai 
galima pastumti, ten kur yra 
laisvos vietos .

Tik Fagor indaplovėse plo-
vimo priemones galima dėti á 
virðutiná krepðá.

„Non -slip“ sistema – neslidi 
guminė apdaila – gerai apsau-
go trapius ir reikalaujančius 
priežiūros indus.

Ergonomiðkas ir labai talpus 
iðskir tinės piramidinės for-
mos, lankstomomis atramomis 
virðutinis krepðys leidžia sudėti 
20% daugiau stiklinių  indų nei 
áprastai

15min. programa

Iðskirtinai greita 15 min. plo-
vimo programa tinka mažam 
kiekiui indø. Pakraunamas tik 
virðutinis krepðys.

Pagreitinti plovimą

Įjungus ðią funkciją, indų 
plovimo laikas sutrumpinamas 
30%. Plo vi mo ko ky bė lie ka ne-
priekaið tin ga.

exclusive



 Plotis 60 cm, telpa 12 standartiniø serviruotės komplektø
 8 indø plovimo programos 
 Automatinė plovimo programa 
 Plovimo trukmės parodymai 
 Ekosensorius
 Plovimo pradžios atidėjimas iki 19 valandø
 Druskos ir blizgiklio trūkumo ðviesiniai indikatoriai
 Higieninė plovimo programa 75° C temperatūroje. 
 Apsauga nuo vandens nutekėjimo Aqua-Stop
 Klasės*:   A-10AA
 Keliamo triukðmo lygis:  45 dB(A)
 Sąnaudos ciklui:  11 l vandens ir 0,94 kWh energijos
 Instaliacinė galia:  2,17 kW, ~230 V
 Prietaiso matmenys A/P/G:  820/595/545

 Plotis 60 cm, telpa 13 standartiniø serviruotės komplektø
 9 indø plovimo programos 40-75°C temperatūrose
 Sensorinis valdiklis
 Didelis ekranas :
 - taimeris: plovimo atidėjimas iki 24 val 
 - druskos ir blizgiklio indikatorius
 Cikloninis plovimas 70O C temp
 „OptiA“ 60 minuèių programa
 Automatinė plovimo programa 
 ESPACE krepðiai
 Apsauga nuo vandens nutekėjimo Aqua-Stop
 Galima jungti prie ðalto arba ðilto vandens
 Klasės*:  A-10AA
 Keliamo triukðmo lygis:  39 dB(A)
 Sąnaudos ciklui:  9 l vandens ir 0,94 kWh energijos
 Instaliacinė galia:  2,17 kW, ~230 V
 Prietaiso matmenys A/P/G:  850/600/600

 Plotis 60 cm, telpa 13 standartiniø serviruotės komplektø
 7 indø plovimo programos 
 Sensorinis valdiklis
 Didelis ekranas : 
 - taimeris: plovimo atidėjimas iki 24 val 
 - druskos ir blizgiklio indikatorius
 Cikloninis plovimas 70O C temp
 „OptiA“ 60 minuèių programa
 Automatinė plovimo programa 
 ESPACE krepðiai
 Apsauga nuo vandens nutekėjimo Aqua-Stop
 Galima jungti prie ðalto arba ðilto vandens
 Klasės*:  A-10AA
 Keliamo triukðmo lygis:  39 dB(A)
 Sąnaudos ciklui:  9 l vandens ir 0,94 kWh energijos
 Instaliacinė galia:  2,17 kW, ~230 V
 Prietaiso matmenys A/P/G:  818/596/547

energijos vartojimo efektyvumo / plovimo kokybės / džiovinimo kokybės. Skalėje nuo A (efektyviausia) iki G (mažiau efektyvi)*Klasės:
42

2590 Lt

2490 Lt

2390Lt

1790 Lt

Plotis 60 cm
ES30 X
nerūdijančio plieno

Plotis 60 cm
ES30
balta

Plotis 60 cm
ES30 IT
pilnai ámontuojama

Plotis 60 cm
1LF-073 IT
pilnai ámontuojama

Indaplovės



 Plotis 60 cm, telpa 12 standartiniø serviruotės komplektø
 6 indø plovimo programos 
 Greito plovimo programa 55° C temperatūroje
 Druskos ir blizgiklio trūkumo ðviesiniai indikatoriai
 Apsauga nuo vandens nutekėjimo Aqua-Stop
 Klasės*:   A-10AA
 Keliamo triukðmo lygis:  47 dB(A)
 Sąnaudos ciklui:  11 l vandens ir 0,94 kWh energijos
 Instaliacinė galia:  2,17 kW, ~230 V
 Prietaiso matmenys A/P/G:  820/595/545

energijos vartojimo efektyvumo / plovimo kokybės / džiovinimo kokybės. Skalėje nuo A (efektyviausia) iki G (mažiau efektyvi)*Klasės:

 Plotis 60 cm, telpa 12 standartiniø serviruotės komplektø
 7 indø plovimo programos
 Plovimo trukmės parodymai
 Plovimo pradžios atidėjimas iki 9 valandø
 Greito plovimo programa Ekspress 15 min., 40° C
 Druskos ir blizgiklio trūkumo ðviesiniai indikatoriai
 Apsauga nuo vandens nutekėjimo Aqua-Stop
 Klasės*:   A-10AA
 Keliamo triukðmo lygis:  46 dB(A)
 Sąnaudos ciklui:  11 l vandens ir 0,94 kWh energijos
 Instaliacinė galia:  2,17 kW, ~230 V
 Prietaiso matmenys A/P/G:  820/595/570

 Plotis 60 cm, telpa 12 standartiniø serviruotės komplektø
 7 indø plovimo programos
 Automatinė plovimo programa 
 Ekosensorius
 Plovimo pradžios atidėjimas iki 24 valandø
 Greito plovimo programa Ekspress 15 min., 40° C
 Higieninė plovimo programa 70°C temperatūroje.
 Karðtas džiovinimas
 Druskos ir blizgiklio trūkumo ðviesiniai indikatoriai
 Apsauga nuo vandens nutekėjimo Aqua-Stop
 Klasės*:  AAA
 Keliamo triukðmo lygis:  48 dB(A)
 Sąnaudos ciklui:  14 l vandens ir 1,05 kWh energijos
 Instaliacinė galia:  2,17 kW, ~230 V
 Prietaiso matmenys A/P/G:  820/595/570
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1690 Lt

1890 Lt

1790 Lt

Plotis 60 cm
2LF-065 IT
pilnai ámontuojama

Plotis 60 cm
2LF-017 IX
nerūdijančio plieno

Plotis 60 cm
1LF-015 IN
juoda

Indaplovės



 Plotis 45cm, telpa 10 standartiniø serviruotės komplektø
 5 indø plovimo programos
 Plovimo pradžios atidėjimas iki 9 valandø
 Greito plovimo programa 38° C temperatūroje
 Druskos ir blizgiklio trūkumo ðviesiniai indikatoriai
 Apsauga nuo vandens nutekėjimo Aqua-Stop
 Klasės*:  AAA
 Keliamo triukðmo lygis:  46 dB(A)
 Sąnaudos ciklui:  13 l vandens ir 1,01 kWh energijos
 Instaliacinė galia:  1,9 kW, ~230 V
 Prietaiso matmenys A/P/G:  818/450/545

 Plotis 45cm, telpa 10 standartiniø serviruotės komplektø
 5 indø plovimo programos
 Druskos ir blizgiklio trūkumo ðviesiniai indikatoriai
 Apsauga nuo vandens nutekėjimo Aqua-Stop
 Klasės*:  AAA
 Keliamo triukðmo lygis:  48 dB(A)
 Sąnaudos ciklui:  13 l vandens ir 1,01 kWh energijos
 Instaliacinė galia:  1,9 kW, ~230 V
 Prietaiso matmenys A/P/G:  818/450/545

1790 Lt

 Plotis 60 cm, telpa 12 standartiniø serviruotės komplektø
 7 indø plovimo programos
 Automatinė plovimo programa 
 Ekosensorius
 Plovimo pradžios atidėjimas iki 24 valandø
 Greito plovimo programa Ekspress 15 min., 40° C
 Higieninė plovimo programa 70°C temperatūroje.
 Karðtas džiovinimas
 Druskos ir blizgiklio trūkumo ðviesiniai indikatoriai
 Apsauga nuo vandens nutekėjimo Aqua-Stop
 Klasės*:  AAA
 Keliamo triukðmo lygis:  48 dB(A)
 Sąnaudos ciklui:  14 l vandens ir 1,05 kWh energijos
 Instaliacinė galia:  2,17 kW, ~230 V
 Prietaiso matmenys A/P/G:  820/595/570

energijos vartojimo efektyvumo / plovimo kokybės / džiovinimo kokybės. Skalėje nuo A (efektyviausia) iki G (mažiau efektyvi)*Klasės:
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2090 Lt

1990 Lt

Plotis 45 cm
1LF-455 IT
pilnai ámontuojama

Plotis 45 cm
1LF-453 IT
pilnai ámontuojama

Plotis 60 cm
1LF-015 I
balta

Indaplovės





Šaldytuvų montavimo brėžiniai
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FIM-6825

FIM-6725

3FIC-370

FIS-824 
FIS-820 
CIV-820



Indaplovių montavimo brėžiniai

Skalbyklės montavimo brėžinys
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ES30 IT

1LF-073 IT 
2LF-065 IT
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3F-3612 IT
3F-3610 IT
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Skalbyklės

Specialios programos pa-
gal Jūsų poreikius: pūkinių 
skalbinių, miðrių, dėmėtų 
drabužių, užuolaidų skalbimo  
programos. 

Ext ra  ska lav imo funk-
cija leidžia žymiai sumažinti 
likutiná skalbimo miltelių kieká 
drabužiuose.

Jeigu norite sutrumpinti 
skalbinių  lyginimo laiką, skal-
bimo metu naudokite „lengvo 
lyginimo“ funkciją  -  rezultatas 
tikrai bus puikus.

Net ir didelės talpos maðina 
sugeba ekonomiðkai iðskalbti 
mažesná kieká skalbinių paèiomis 
optimaliausiomis elektros ener-
gijos ir vandens sąnaudomis 

Ekonomiðkas skalbimas

Speciali programa

Taupant laiką ir sąnaudas, 
galima mažiau nei per valandą 
drabužius iðskalbti puikiai net ir 
ðaltame vandenyje.  

Švelnus ir subtilus skalbimas – iðeitis ið bet kurios padėties ...

Skalbimas ðaltame vandenyje

49

15 min.
kg

30 min.
kg

50 min.
kg

Fa g o r  s k a l b y k l ė s 
durelės yra aukðèiau nei 
áprastai, todėl skalbinius 
lengva ádėti ir iðimti per 
ypaè plaèią 34 cm angą. 
Durelės lengvai atidaro-
mos mygtuko paspau-
dimu. Jos atsidaro 180 ° 
kam pu.

73 cm.

34 cm.

Greitis, saugumas ir lank-
stumas  –  darnoje su Jūsų 
gyvenimo stiliumi.

Fagor skalbyklė 57 % greitesnė 
nei kitos, skalbiant skirtingus 
kiekius skalbinių.

Lengva naudoti Greita ir ekonomiðka

kg

8 kg talpos skalbyklėje lengva 
iðskalbti didelę antklodę ar nak-
tines užuolaidas.

Mažesnis kiekis skalbinių 
didesniame būgne iðskalbiami 
ðvariau. Galima greitai iðskalbti 
didelius vilnos gaminius. Didelė 
skalbyklė yra sunkesnė ir 
tvirtesnė, todėl tyliau veikia.

Talpi ir greita

Pasirinkti skalbimo parametrai 
ir funkcijos matomi LCD ekrane.

Galite pasirinkti - kada 
pradėt skalbimą ar džiovinimą. 
Pradžios atidėjimas iki  24 val.

Kintamo būgno sukimo-
si dėka skalbiniai mažiau 
glamžomi, juos lengviau lyginti.

Lengvo lyginimo funkcija



 Interaktyvus LCD ekranas, skalbimo parametrø parodymai 
 Greito skalbimo technologija Turbo Time Plus
 Telpa 8 kg sausø skalbiniø, ðaltame vandenyje juos iðskalbia per 60 min.
 Græžimo stiprumas: 1200 aps./min. 
 Automatinis skalbinių kiekio nustatymas
 Skalbimo pradžios atidėjimas iki 24 val.
 Antivibracinė sistema ABS ir neglamžantis pakopinis græžimas
 Specialios programos: 4 kg per 30 min, 2 kg per 15 min, dezinfekuo-

janti, stiprias dėmes ðalinanti, pūkinėms antklodėms, užuolaidoms, 
miðriems audiniams

 Funkcijos: intensyvus skalbimas, papildomai skalauti, lengviau lyginti
 Savaime iðsiplaunanti vandens pompa
 34 cm ploèio ákrovos anga, durelės atsidaro 180° kampu
 Klasės*:  A-10AB
 Sąnaudos ciklui (pagal EN-60456):  59 l vandens ir 1,36 kWh
 elektros energijos (8 kg skalbiniø, 60°C programa medvilnei)
 Instaliacinė galia:  2,2 kW, ~230 V
 Prietaiso matmenys A/P/G:  850/590/590

 Interaktyvus LCD ekranas, skalbimo parametrø parodymai 
 Greito skalbimo technologija Turbo Time Plus
 Telpa 8 kg sausø skalbiniø, ðaltame vandenyje juos iðskalbia per 60 min.
 Græžimo stiprumas: 1400 aps./min. 
 Automatinis skalbinių kiekio nustatymas
 Skalbimo pradžios atidėjimas iki 24 val.
 Antivibracinė sistema ABS ir neglamžantis pakopinis græžimas
 Specialios programos: 4 kg per 30 min, 2 kg per 15 min, dezinfekuo-

janti, stiprias dėmes ðalinanti, pūkinėms antklodėms, užuolaidoms, 
miðriems audiniams

 Funkcijos: intensyvus skalbimas, papildomai skalauti, lengviau lyginti
 Savaime iðsiplaunanti vandens pompa
 34 cm ploèio ákrovos anga, durelės atsidaro 180° kampu
 Klasės*:  A-10AB
 Sąnaudos ciklui (pagal EN-60456):  59 l vandens ir 1,36 kWh
 elektros energijos (8 kg skalbiniø, 60°C programa medvilnei)
 Instaliacinė galia:  2,2 kW, ~230 V
 Prietaiso matmenys A/P/G:  850/590/590

energijos vartojimo efektyvumo / skalbimo kokybės / gręžimo kokybės. Skalėje nuo A (efektyviausia) iki G (mažiau efektyvi)*Klasės:

 Interaktyvus LCD ekranas, skalbimo parametrø parodymai 
 Greito skalbimo technologija Turbo Time Plus
 Telpa 6kg sausø skalbiniø, ðaltame vandenyje juos iðskalbia per 60 min.
 Græžimo stiprumas: 1200 aps./min.
 Automatinis skalbinių kiekio nustatymas
 Skalbimo pradžios atidėjimas iki 24 val.
 Antivibracinė sistema ABS ir neglamžantis pakopinis græžimas
 Papildomos programos: greita (30 min.), „skalbimas rankomis“ vilnai
 Funkcijos: papildomai skalauti, lengviau lyginti
 Savaime iðsiplaunanti vandens pompa
 32 cm ploèio ákrovos anga, durelės atsidaro 180° kampu
 Klasės*:  A-10AB
 Sąnaudos ciklui (pagal EN-60456):  49 l vandens ir 1,02 kWh
 elektros energijos (6 kg skalbiniø, 60°C programa medvilnei)
 Instaliacinė galia:  2,2 kW, ~230 V
 Prietaiso matmenys A/P/G:  850/590/550
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2090Lt

1990 Lt

1890 Lt

1990 Lt

1790 Lt

8 kg skalbinių
F-4812 X
nerūdijančio plieno

8 kg skalbinių
F-2812 X
nerūdijančio plieno

6 kg skalbinių
3F-2612 X
nerūdijančio plieno

F-4812
balta

F-2812
balta

1490 Lt

3F-2612
balta

1990 Lt

FS-3612
balta su džiovinimu

kgkg

kg

kg

Skalbyklės



 Interaktyvus LCD ekranas, skalbimo parametrø parodymai 
 Greito skalbimo technologija Turbo Time
 Telpa 5 kg sausø skalbiniø, ðaltame vandenyje juos iðskalbia per 60 min.
 Græžimo stiprumas: 1100 aps./min. 
 Automatinis skalbinių kiekio nustatymas
 Skalbimo pradžios atidėjimas iki 24 val.
 Antivibracinė sistema ABS ir neglamžantis pakopinis græžimas
 Papildomos programos: greita (30 min.), „skalbimas rankomis“ vilnai
 Funkcijos: intensyvus skalbimas, papildomai skalauti, lengviau lyginti
 Savaime iðsiplaunanti vandens pompa
 32 cm ploèio ákrovos anga, durelės atsidaro 180° kampu
 Klasės*:  A-10AC
 Sąnaudos ciklui (pagal EN-60456):  46 l vandens ir 0,85 kWh
 elektros energijos (5 kg skalbiniø, 60°C programa medvilnei)
 Instaliacinė galia:  2,2 kW, ~230 V
 Prietaiso matmenys A/P/G:  850/590/550

kg

energijos vartojimo efektyvumo / skalbimo kokybės / gręžimo kokybės. Skalėje nuo A (efektyviausia) iki G (mažiau efektyvi)*Klasės:
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1990 Lt

1290 Lt

5 kg skalbinių
3F-211
balta

8 kg skalbinių
2SF-82 CBE
balta

 Interaktyvus LCD ekranas, skalbimo parametrø parodymai 
 Greito skalbimo technologija Turbo Time Plus (3F-3612IT) ir
 Turbo Time (3F-3610IT)
 Telpa 6kg sausø skalbiniø, 30 cm ploèio ákrovos anga
 Automatinis skalbinių kiekio nustatymas
 Græžimo stiprumas:  1200 aps./min. (3F-3612IT),  

1000 aps./min. (3F-3610IT)
 Skalbimo pradžios atidėjimas iki 24 val.
 Antivibracinė sistema ABS ir neglamžantis pakopinis græžimas
 Papildomos programos: greita (30 min.), „skalbimas rankomis“ vilnai
 Funkcijos: intensyvus skalbimas, papildomai skalauti, lengviau lyginti
 Savaime iðsiplaunanti vandens pompa
 Baldø dureliø tvirtinimas deðinėje, pusę galima keisti
 Klasės*:  A-10AB (3F-3612IT), A-10AC (3F-3610IT)
 Sąnaudos ciklui (pagal EN-60456):  49 l vandens ir 1,02 kWh elektros 

energijos (6kg skalbiniø, 60°C programa medvilnei)
 Instaliacinė galia:  2,2 kW, ~230 V
 Prietaiso matmenys A/P/G:  820/590/550

1690 Lt

1590 Lt

5 kg skalbinių
3F-3612 IT
pilnai ámontuojama

3F-3610 IT
pilnai ámontuojama

 Kondensacinė džiovyklė, elektroninis valdymas, likutinės drėgmės 
matuoklis

 Telpa 8kg sausø skalbiniø ið medvilnės arba 4kg ðvelnių audinių
 Nerūdijanèio plieno būgnas su reversu (nesusuka skalbinių)
 Džiovinimo pradžios atidėjimas iki 12 val.
 Pūkų filtro ir vandens talpos pilnumo áspėjamieji indikatoriai
 Plati skalbinių ákrovos anga, durelės atsidaro 180° kampu
 Keièiama durelių atidarymo pusė
 Energijos vartojimo efektyvumo klasė B
 Energijos sąnaudos ciklui (pagal EN-61121):  
 Instaliacinė galia:  2,9 kW, ~230 V
 Prietaiso matmenys A/P/G:  850/600/600

kg

Skalbyklės



Fagor atstovas pasilieka teisę keisti asortimentą ir kainas. Į nurodytą kainą áskaièiuotas 21% PVM

Atstovas Lietuvoje 
UAB „Technika Jums“
www.technikajums.lt
www.fagor.lt


