WMF Elektrikli Mutfak Aletleri
www.wmf.com.tr

Mükemmel parlaklık için
yüksek kaliteli Cromargan®
Cromargan®, WMF tarafından yıllar önce geliştirilen
benzersiz bir 18/10 paslanmaz çeliktir ve sadece WMF
tarafından sunulur. Parlak veya ipeksi mat Cromargan®
çeliği her zaman şık görünümlüdür, son derece
sağlamdır ve uzun ömürlüdür. Pişirme gereçleri ve çatal
bıçak takımlarıyla 1 milyondan fazla kez test edilen
kalite ve tasarım, şimdi de elektrikli aletlerin sunduğu
gurme anlara hizmet ediyor. Bakmanın, dokunmanın ve
en önemlisi, mutfakta ve sofrada kullanmanın keyfini
çıkarın.
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My
WMF

My WMF Cromargan® mutfak seti
Birleştirin, karıştırın, kendiniz tasarlayın.
My WMF Cromargan® mutfak seti, WMF‘in Lineo, Lumero, Lono, Stelio, Bueno ve WMF
KITCHENminis® serilerinden gıda ve içecek hazırlama, ızgara ve keyifli pişirme için gereçleri
bir araya getirerek çok çeşitli kombinasyon seçeneklerine imkan tanır. Tüm ürünlerin ortak
tasarım noktası, WMF genelinde görülen fırçalanmış Cromargan® ve parlak kapak öğelerini
barındırmasıdır. Mutfak tezgahınızda düzenli, uyumlu ve şık bir görünümü garanti eder. Ürün
gamının genişliği birçok ihtiyacı karşılar ve tüm isteklerinize hitap edecek ideal ürünleri içerir.
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ÜRÜN KATALOĞU
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Kahve Makineleri

Kahve Makineleri

Lumero

Lono

Portafilter Espresso Makinesi
CMMF Kodu: 3200000446
EAN 4211129 132916

• Yüksek kaliteli mat Cromargan® kaplama
• Şık tasarımı vurgulayan LED ışıklandırma
• Doğru sıcaklıkta espresso yapmak için Thermoblock ısıtma
sistemi
• Hızlı ısınma (30-40 saniye)
• Tek düğmeye basarak bir veya iki fincan single ya da
double espresso
• Espresso/cappucino fincanları veya latte macchiato 		
bardakları için yükseklik ayarı yapılabilen bardak tepsisi
• Su seviyesi göstergesine sahip çıkarılabilir su haznesi
• Kremamsı süt köpüğü, sıcak süt ya da çay için sıcak su 		
hazırlamak için yüksek kaliteli entegre süt köpürtücü
• Kontrol ışıklı açma/kapama düğmesi (sıfır enerji)
• Bulaşık makinesinde yıkanabilen 3 farklı süzgeç haznesi
(1 fincan, 2 fincan ve ese pod kapsül için)
• Su seviyesi göstergesine sahip damlama tepsisi
• Güç: 1.400 Watt / 15 bar pompa basıncı

Filtre Kahve Makinesi - Cam Karaf

• Yüksek kaliteli mat Cromargan® kaplama
• Cam karaf ile 10 bardak (her bardak 125 ml) kapasiteli 		
kahve makinesi
• Kişiselleştirilmiş kahve keyfi için WMF Aroma Perfection
• Kullanıcı dostu sade kontrol paneli
• Otomatik kireç çözme programı
• BPA içermeyen tritan malzemeden üretilen çıkarılabilir 			
şeffaf su haznesi
• Belirgin su seviyesi göstergesi
• Otomatik kapanma özellikli ısıtma plakası kahvenizi
40 dk boyunca sıcak tutar
• Öğütülmüş kahvenin rahatça konması için döner filtre
• Güç: 900 Watt

CMMF Kodu: 7211003404
EAN 4211129 132923

Aroma Filtre Kahve Makinesi - Thermo to go

CMMF Kodu: 3200000125
EAN 4211129 130462
Renk: Metalik Gri

CMMF Kodu: 3200000584
EAN 4211129 134156
Renk: Grafit

% 52 Yerden Tasarruf*
% 36 Kaynak Tasarrufu*

• Yüksek kaliteli mat Cromargan® kaplama ve sıcak
tutan termal yalıtıma sahip;
- 125 ml‘lik 5 fincan kapasiteli karaf		
- %100 akıtmaz ve damlatmaz taşınabilir kişisel
termos (350 ml)
• Saplı ve sapsız olmak üzere iki kapak dahildir,
eşleştirip kullanılabilir
• Kompakt, yer kazandıran tasarım
• Dijital LCD ekran
• 24 saatlik zamanlama işleviyle kahveniz istediğiniz
saatte hazır
• İlk fincandan itibaren aromatik kahve için WMF Hot
Brew teknolojisi
• Lezzetli kahveler için WMF Aroma Perfection
• Damlama tıpası ile çıkarılabilir filtre haznesi (boyut 2)
• Harici su seviyesi göstergesi
• Demleme bittiğinde otomatik kapanma
• Kireç çözme programı ve kişiselleştirilmiş su sertliği
ayarı
• Işıklı açma düğmesi
• 760 Watt‘a kadar güç

CMMF Kodu: 3200000585
EAN 4211129 134163
Renk: Bakır

%100 Performans

WMF Lumero Filtre Kahve Makinesi - Cam Karaf
CMMF Kodu: 7211003423
EAN 4211129 133760

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yüksek kaliteli mat Cromargan® kaplama
125 ml‘lik 10 fincan kapasiteli cam karaf
Kişiselleştirilmiş kahve keyfi için WMF Aroma Perfection
Dokunmatik kontrol paneli, zamanlayıcı ve saat 		
fonksiyonu
Dekoratif LED ışıklar
BPA içermeyen, çıkarılabilir şeffaf Tritan malzemeden su
haznesi
Harici su seviyesi gostergesi
Isı sensörü ile doğru zamanda en etkili kireç çözmeyi 		
sağlayan ve otomatik kireç çözme programı
Otomatik kapanma ozellikli ısıtma plakası kahvenizi 40 dk
boyunca sıcak tutar
Öğütülmüş kahvenin rahatça konması icin döner filtre
Damlama tıpası ile çıkarılabilir filtre haznesi (boyut 4)
Güç: 1.000 Watt

Aroma Filtre Kahve Makinesi - Cam Karaf
CMMF Kodu: 3200000126
EAN 4211129 130479

% 56 Yerden Tasarruf*
% 37 Kaynak Tasarrufu*
%100 Performans
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• Yüksek kaliteli mat Cromargan® kaplama
• 125 ml‘lik 5 fincan kapasiteli Aroma cam karaflı
kahve makinesi
• Kompakt, yer kazandıran tasarım
• İlk fincandan itibaren aromatik kahve için WMF Hot
Brew teknolojisi
• Damlama tıpası ile çıkarılabilir filtre haznesi (boyut 2)
• Harici su seviyesi göstergesi
• Otomatik kapanma özellikli ısıtma plakası kahvenizi
40 dk boyunca sıcak tutar
• Kolay doldurulan su haznesi
• Işıklı açma düğmesi
• Güç: 760 Watt

WMF elektrikli mutfak aletleri
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Kahve Makineleri

Kahve Makineleri

Stelio

Stelio

Filtre Kahve Makinesi - Cam Karaf
CMMF Kodu: 3200000037
EAN 4211129 109116

• Yüksek kaliteli mat Cromargan® kaplama
• Cam karaf ile 10 bardak (her bardak 125 ml) kapasiteli
kahve makinesi
• Işıklı açma düğmesi
• Harici su seviyesi göstergesi
• Otomatik kapanma özellikli ısıtma plakası kahvenizi
40 dk boyunca sıcak tutar
• Damlama tıpası ve taşma koruması ile çıkarılabilir
filtre haznesi (boyut 1x4)
• Güç: 1.000 Watt

Bueno Pro
Filtre Kahve Makinesi - Cam Karaf
CMMF Kodu: 3200000439
EAN 4211129 132800
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Kahve Öğütücü - Edition
CMMF Kodu: 3200000107
EAN 4211129 128032

• Yüksek kaliteli mat Cromargan® kaplama
• Mükemmel kahve kalitesi için aromayı koruyan çelik
öğütücü disk
• Kahve miktarı 2 ila 10 porsiyon için ayarlanabilir
• İriden çok inceye giden (17 seviye) ayarlanabilir
öğütme
• Kapaklı çekirdek kahve kabı, 180 g kapasite
• Öğütülen kahve için kapaklı, çıkarılabilir biriktirme
kabı
• Otomatik kapanma
• Işıklı açma/kapama düğmesi
• Güç: 110 Watt

Stelio
• Yüksek kaliteli mat Cromargan® kaplama
• Cam karaf ile 10 bardak (her bardak 125 ml kapasiteli
kahve makinesi
• Su seviyesi göstergesine sahip su haznesi
• Otomatik kapanma özellikli ısıtma plakası kahvenizi
40 dk boyunca sıcak tutar
• Kontrol ışıklı açma/kapama düğmesi
• Öğütülen kahvenin rahatça konması için döner filtre
• Damlama tıpası ve taşma koruması ile çıkarılabilir
filtre haznesi (boyut 1x4)
• Güç: 1.000 Watt

Süt Köpürtücü
CMMF Kodu: 3200000855
EAN 4211129 137669

• Yüksek kaliteli mat Cromargan® kaplama
• Kolay ve hijyenik temizlik için yapışmaz kaplama
• 3 farklı program ile farklı lezzetler için mükemmel süt
köpüğü:					
- Cappucino ve latte macchiato için sıcak süt köpüğü
- Frappe, kokteyl, soğuk kahveler ve tatlılar için soğuk
süt köpüğü					
- Sütlü kahve, sıcak çikolata ve kakao için sıcak süt
• Led ışıklı ve One Touch fonksiyonlu düğme
• Program sonunda otomatik kapanma fonksiyonu
• Kablo sargısı içeren ayrı taban kısmı ve kablosuz süt
köpürtücü gövde
• Çıkarılabilir, pratik karıştırma aparatı manyetik
aksesuarı sayesinde kolaylıkla temizlenebilir
• Kapasite: 150 ml’ye kadar süt köpüğü, 250 ml’ye
kadar sıcak süt
• Güç: 500 Watt

WMF elektrikli mutfak aletleri

| 13

Su Isıtıcılar ve Çay Makineleri

Lumero
Çok Fonksiyonlu Su Isıtıcı 1.6 l
CMMF Kodu: 7211003821
EAN 4211129 140515

Su Isıtıcı 1.6 l
CMMF Kodu: 7211003823
EAN 4211129 140522
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• Program seçenekleri : Su kaynatma, çay hazırlama
ve ısıtma (bebek maması, çikolata fondü veya yoğurt
yapmaya uygun)
• Yüksek kaliteli mat Cromargan® kaplama
• Maks. 3.000 Watt güç
• Kablo sargısı ve LED aydınlatma içeren ayrı taban
kısmı ve kablosuz su ısıtıcı
• Kuru çalışma ve aşırı ısınmaya karşı koruma, kaynama
sonrası otomatik kapanma sayesinde yüksek güvenlik
• Harici su seviyesi göstergesi
• Dokunmatik cam panel ile kolay kullanım
• Çıkarılabilir ve yıkanabilir kireç filtresi
• 40 ile 100°C arasında ayarlanılabilen çeşitli sıcaklık
ayarları; seçilen sıcaklığa ulaştığında bip sesi ile uyarır.
• Kapasite: 1.6 l

• Kablo sargısı ve şık LED aydınlatmalı ayrı taban kısmı
ile yüksek kaliteli mat Cromargan® kaplamaya sahip
kablosuz su ısıtıcı
• Ayarlanabilir 4 farklı sıcaklık ayarı ve LED ekran ile
kolay kullanım
• Maks. 3.000 Watt güç
• Kuru çalışma ve aşırı ısınmaya karşı koruma, kaynama
sonrası otomatik kapanma ve kilitli kapak sayesinde
yüksek güvenlik
• Kapasite: 1.6 l
• Harici su seviyesi göstergesi
• Bir düğmeye dokunarak tek elle kapak açılışı
• Çıkarılabilir ve yıkanabilir kireç filtresi

WMF elektrikli mutfak aletleri
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Su Isıtıcılar ve Çay Makineleri

Su Isıtıcılar ve Çay Makineleri

Lono
Cam Su Isıtıcı 1.7 l
CMMF Kodu: 3200000010
EAN 4211129 116282

• Mat Cromargan®
• SCHOTT DURAN® cam – ısıya ve sıcaklık 		
değişimlerine karşı yüksek dirençli, tadı nötr ve
temizlenmesi kolay
• Maks. 3.000 Watt güç
• Kapasite: 1.7 l
• Paslanmaz çelikten gizli rezistans
• Kablo sargısı içeren ayrı taban kısmı ve kablosuz
su ısıtıcı
• Harici su seviyesi göstergesi
• Çıkarılabilir ve yıkanabilir kireç filtresi
• Bir düğmeye dokunarak tek elle kapak açma
• Kuru çalışma ve aşırı ısınmaya karşı koruma, 		
kaynama sonrası otomatik kapanma ve kilitli kapak
sayesinde yüksek güvenlik

Cam Su Isıtıcı ve Çay Makinesi 1 l

• Yüksek kaliteli mat Cromargan® kaplama ile şık
tasarım
• WMF cam – ısıya ve sıcaklık değişimlerine karşı
yüksek dirençli, tadı nötr ve temizlenmesi kolay
• Kapasite: 1 l
• Ek işlev: Farklı çay türleri için ayarlanabilir 5 sıcaklık
ile çay hazırlama
• 5 sıcaklık ayarı: 60°C, 70°C, 80°C, 90°C, 100°C; seçilen
sıcaklığa ulaşıldığında bip sesi
• Cromargan® materyalden çıkarılabilir mikro süzgeç ile
çay demleme
• Kapağa entegre çay poşeti tutucu
• Kaynatma fonksiyonu - tamamen steril hazırlık için
ideal
• Bir düğmeye dokunarak tek elle kapak açılışı
• 20 dakika sıcak tutma fonksiyonu
• LED iç ışık
• Çıkarılabilir, temizlemesi kolay kireç filtresi
• 1900 Watt güç

CMMF Kodu: 7211003374
EAN 4211129 133784

% 32 Yerden Tasarruf*
% 18 Kaynak Tasarrufu*
% 52 Enerji Tasarrufu*
%100 Performans

Cam Su Isıtıcı 1 l

• Kablo sargısı ve şık LED aydınlatmalı ayrı taban kısmı
ile yüksek kaliteli mat Cromargan® kaplama kablosuz
su ısıtıcı
• Maks. 1.900 Watt güç
• Kuru çalışma ve aşırı ısınmaya karşı koruma, kaynama
sonrası otomatik kapanma ve kilitli kapak sayesinde
yüksek güvenlik
• Kapasite: 1 l
• Harici su seviyesi göstergesi
• Bir düğmeye dokunarak tek elle kapak açılışı
• Çıkarılabilir ve yıkanabilir kireç filtresi

CMMF Kodu: 3200000444
EAN 4211129 132879

% 32 Yerden Tasarruf*
% 18 Kaynak Tasarrufu*
% 52 Enerji Tasarrufu*
%100 Performans

Su Isıtıcı 0.8 l

Su Isıtıcı 1.6 l
CMMF Kodu: 3200000008
EAN 4211129 063302

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Mat Cromargan®
Maks. 2.400 Watt güç
Kapasite: 1.6 l
Paslanmaz çelikten gizli rezistans
Kablo sargısı içeren ayrı taban kısmı ve kablosuz su 		
ısıtıcı
Harici su seviyesi göstergesi
Çıkarılabilir ve yıkanabilir kireç filtresi
Bir düğmeye dokunarak tek elle kapak açma
Kuru çalışma ve aşırı ısınmaya karşı koruma, kaynama 		
sonrası otomatik kapanma ve kilitli kapak sayesinde 		
yüksek güvenlik

•
•
•
•
•
•
•
•
•
CMMF Kodu: 3200000009
EAN 4211129 116244 (Metalik Gri)

Mat Cromargan®
Maks. 1.800 Watt güç
Kapasite: 0.8 l
Paslanmaz çelikten gizli rezistans
Kablo sargısı içeren ayrı taban kısmı ve kablosuz su
ısıtıcı
Dahili su seviyesi göstergesi
Çıkarılabilir ve yıkanabilir kireç filtresi
Bir düğmeye dokunarak tek elle kapak açılışı
Kuru çalışma ve aşırı ısınmaya karşı koruma, kaynama
sonrası otomatik kapanma ve kilitli kapak sayesinde
yüksek güvenlik

CMMF Kodu: 3200000588
EAN 424211129 134132 (Bakır)

WMF elektrikli mutfak aletleri
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Su Isıtıcılar ve Çay Makineleri

Yumurta Pişirme Makineleri

Stelio

Stelio

Su Isıtıcı 1.7 l
CMMF Kodu: 7211000794
EAN 4211129 057905

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Su Isıtıcı 1.2 l
CMMF Kodu: 7211000798
EAN 4211129 057806

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mat Cromargan®
Maks. 2.400 Watt güç
Kapasite: 1.7 l
Paslanmaz çelikten gizli rezistans
Kablo sargısı içeren ayrı taban kısmı ve kablosuz su
ısıtıcı
Aydınlatmalı harici su seviyesi göstergesi
Çıkarılabilir ve yıkanabilir kireç filtresi
Maksimum konfor için kauçuk kaplı kaymaz sap
Bir düğmeye dokunarak tek elle kapak açılışı
Kuru çalışma ve aşırı ısınmaya karşı koruma, kaynama
sonrası otomatik kapanma ve kilitli kapak sayesinde
yüksek güvenlik

Mat Cromargan®
Maks. 2.400 Watt güç
Kapasite: 1.2 l
Paslanmaz çelikten gizli rezistans
Kablo sargısı içeren ayrı taban kısmı ve kablosuz su
ısıtıcı
Aydınlatmalı harici su seviyesi göstergesi
Çıkarılabilir ve yıkanabilir kireç filtresi
Maksimum konfor için kauçuk kaplı kaymaz sap
Bir düğmeye dokunarak tek elle kapak açılışı
Kuru çalışma ve aşırı ısınmaya karşı koruma, kaynama
sonrası otomatik kapanma ve kilitli kapak sayesinde
yüksek güvenlik

7‘li Yumurta Pişirme Makinesi
CMMF Kodu: 3200000059
EAN 4211129 116299

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2‘li Yumurta Pişirme Makinesi

• 1-2 yumurta için (S - XL boyutta)
• Yüksek kaliteli Tritan malzemeden üretilen kapak ve
entegre su ölçüm kabı
• Yumurta delicili yumurta kabı
• Seçilen kıvama ulaşıldığında otomatik sesli sinyal
• LED halkalı açma/kapama düğmesi
• Temizlemesi kolay paslanmaz çelikten ısıtma kabı
• Aşırı ısınmaya karşı koruma

CMMF Kodu: 3200000056
EAN 4211129 116268

Mat Cromargan®
1-7 yumurta için, elektronik pişirme süresi
Sulu, orta ve katı pişirme ayarları
Sürekli pişirme düzeyi
Otomatik sesli kaynama sinyali
Aydınlatmalı açma/kapama düğmesi
Temizlemesi kolay paslanmaz çelikten ısıtma kabı
Kablo sarıcısı
Aşırı ısınmaya karşı koruma
Yumurta delicili ölçme kabı
Güç: 350 Watt

% 70 Yerden Tasarruf*
% 44 Kaynak Tasarrufu*
% 30 Enerji Tasarrufu*
%100 Performans

Bueno
Su Isıtıcı 1.7 l
CMMF Kodu: 7211001056
EAN 4211129 050401

Tekli Yumurta Pişirme Makinesi
CMMF Kodu: 3200000128
EAN 4211129 131001

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mat Cromargan®
Maks. 2.400 Watt güç
Kapasite: 1.7 l
Paslanmaz çelikten gizli rezistans
Kablo sargısı içeren ayrı taban kısmı ve kablosuz
su ısıtıcı
Aydınlatmalı harici su seviyesi göstergesi
Çıkarılabilir ve yıkanabilir kireç filtresi
Maksimum konfor için yumuşak dokulu kaymaz sap
Bir düğmeye dokunarak tek elle kapak açılışı
Kuru çalışma ve aşırı ısınmaya karşı koruma, kaynama
sonrası otomatik kapanma ve kilitli kapak sayesinde
yüksek güvenlik

• Yüksek kaliteli mat Cromargan® kaplama
• Tek yumurta için (S - XL boyutta)
• Dahili yumurta deliciye sahip ayrı ölçme kabı ile
suludan katıya yumurtalar
• Cromargan® malzemeden şık yumurtalık, yerden
tasarruf için makinenin içinde saklanabilir
• Yüksek kaliteli Tritan malzemeden üretilen kapak
• Temizlemesi kolay paslanmaz çelikten ısıtma kabı
• LED halkalı açma/kapama düğmesi
• Seçilen kıvama ulaşıldığında otomatik sesli sinyal

% 84 Yerden Tasarruf*
% 63 Kaynak Tasarrufu*
% 80 Enerji Tasarrufu*
%100 Performans
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Ekmek Kızartma Makineleri

Ekmek Kızartma Makineleri

Lumero
Tek Dilim Ekmek Kızartma Makinesi

•
•
•
•

CMMF Kodu: 3200000015
EAN 4211129 116251

Uzun Hazneli Ekmek Kızartma Makinesi

• Yüksek kaliteli mat Cromargan® kaplama ve LED
ışıklı taban
• 10 kızartma seviyesi ve eşit kızartma için entegre
ekmek ortalama ile uzun hazneli ekmek kızartma
makinesi
• Güç: 980 Watt
• Isıtma programları, tek taraflı kızartma, küçük
ekmekler için ısıtma teli, buz çözme ve durdurma
fonksiyonları
• LED ekran
• Küçük ekmek ve kruvasan ısıtmak için entegre tel
• Çıkarılabilir kırıntı tepsisi

CMMF Kodu: 3200001141
EAN 4211129 140942

•
•
•
•

Mat Cromargan®
7 kızartma seviyesi
Eşit kızartma için entegre ekmek ortalama
Işıklı işlev düğmeleri (açma/kapama, ısıtma/yeniden 		
kızartma, buz çözme işlevleri)
Küçük ekmek ve kruvasan ısıtmak için entegre tel
Çıkarılabilir kırıntı tepsisi
Otomatik güvenlik kapatması
Güç: 600 Watt

% 47 Yerden Tasarruf*
% 41 Kaynak Tasarrufu*
% 44 Enerji Tasarrufu*
%100 Performans

Stelio

Lono
Çift Hazneli Ekmek Kızartma Makinesi

•
•
•
•

CMMF Kodu: 3200000014
EAN 4211129 063401

•
•
•
•
•

Mat Cromargan®
7 kızartma seviyesi
Eşit kızartma için entegre ekmek ortalama
Aydınlatmalı işlev düğmeleri (durdurma, yeniden
ısıtma/kızartma ve buz çözme)
Küçük ekmek ve kruvasan ısıtmak için entegre tel
Çıkarılabilir kırıntı tepsisi
Kablo sarıcısı
Otomatik güvenlik kapatması
Güç: 900 Watt

Çift Hazneli Ekmek Kızartma Makinesi
CMMF Kodu: 3200000054
EAN 4211129 058209

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mat Cromargan®
7 kızartma seviyesi
Eşit kızartma için entegre ekmek ortalama
Işıklı işlev düğmeleri (açma/kapama, ısıtma/yeniden
kızartma, buz çözme ve simit işlevleri)
Enerji tasarrufu sağlayan tek taraflı kızartma işlevi
Küçük ekmek dilimlerinin güvenle alınması için ek
kaldırma işlevi
Küçük ekmek ve kruvasan ısıtmak için paslanmaz
çelikten tel
Çıkarılabilir kırıntı tepsisi
Otomatik güvenlik kapatması
Güç: 980 Watt

Bueno Pro
Uzun Hazneli Ekmek Kızartma Makinesi
CMMF Kodu: 3200000127
EAN 4211129 130806
Renk: Metalik Gri

% 41 Yerden Tasarruf*
% 60 Kaynak Tasarrufu*
%100 Performans

•
•
•
•
•
•
•

Yüksek kaliteli mat Cromargan® kaplama
İki adet XXL tost ekmeği dilimi alabilen hazne
Küçük ekmekler için entegre ısıtma teli
7 farklı kızartma ayarı
Keep Cool yalıtım
Eşit kızartma için entegre ekmek ortalama
Isıtma programları, tek taraflı kızartma, küçük ekmek 		
aparatı kullanımı, buz çözme gibi birçok ek fonksiyon
• Maks. 900 Watt güç

Çift Hazneli Ekmek Kızartma Makinesi
CMMF Kodu: 3200000442
EAN 421119 132855

• Yüksek kaliteli mat Cromargan® kaplama
• 6 kızartma seviyesi
• Aydınlatmalı işlev düğmeleri (durdurma, yeniden
ısıtma/kızartma ve buz çözme)
• Küçük ekmekleri ısıtmak için entegre tel
• Çıkarılabilir kırıntı tepsisi

CMMF Kodu: 3200000592
EAN 4211129 134194
Renk: Bakır
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Blenderlar

Kult Pro
Yüksek Hızlı Blender 1.8 l
CMMF Kodu: 3200000435
EAN 4211129 132732

Blender 1.8 l
CMMF Kodu: 3200000430
EAN 4211129 132411

• Yüksek kaliteli Cromargan® kaplama
• Karıştırma, parçalama ve püre haline getirme işlemleri
için güçlü performans
• Güç: 1.600 Watt, 36.000 rpm devir, 500 km/sa
• WMF Safety Handling: GS sertifikalı güvenlik
kapatması karıştırma işlevinin yalnızca kapak
kapalıyken ve sürahi yerine oturmuşken çalışmasını
sağlar
• 1.8 l kapasiteli, kırılmaya karşı dayanıklı ve BPA
içermeyen Tritan karıştırma haznesi bulaşık 		
makinesinde yıkanabilir. Hazne, malzeme ekleme
kapağı ve ölçü göstergesi ile pratiktir
• Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilmiş 6 kanatlı
keskin bıçak WMF Perfect Cut teknolojisi ile 		
üretilmiştir – sert ve yumuşak malzemeleri anında
parçalar
• Değiştirilebilir hız ve zaman ayarları için LED ekran
• 6 otomatik program: buz kırma, smoothie, çorba,
sorbe, parçalama, temizleme ve pulse fonksiyonları

• Yüksek kaliteli Cromargan® kaplama
• Güç: 1.400 Watt, 25.000 rpm devir, 315 km/sa
• WMF Safety Handling: GS sertifikalı güvenlik
kapatması, karıştırma işlevinin yalnızca kapak
kapalıyken ve sürahi yerine oturmuşken çalışmasını
sağlar
• 1.8 l kapasiteli cam sürahi
• Kapakta doldurma haznesi, entegre ölçme kabı
• 4 kanatlı yüksek kalite paslanmaz çelik bıçak - kolay
temizleme için çıkarılabilir
• Çeşitli hız ayarları ve Pulse fonksiyonu ile güçlü motor
• 3 otomatik ayar: buz kırma, smoothie, püre
• LED aydınlatmalı kontrol paneli
• Maksimum konfor için Soft Touch özellikli ergonomik
sap

Stelio
Blender 1.5 l
CMMF Kodu: 3200000072
EAN 4211129 063708

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mat Cromargan®
Kapasite: 1.5 litre
Yeniden doldurma sağlayan bölmeli kapak
5 ayrı hız ayarı ve Pulse fonksiyonu ile güçlü 600
Watt motor
Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilmiş 6 kanatlı
keskin bıçak
Pratik sapı, dökme ağızlığı ve entegre ölçme kabıyla
çıkarılabilir cam sürahi
Kaymaz tasarımı sayesinde son derece sağlam duruş
Güvenli kapanma: Yalnızca cam sürahi takılıyken
çalışan karıştırma işlevi
600 Watt motor gücü

WMF elektrikli mutfak aletleri
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Blenderlar

Blender 0.8 l
CMMF Kodu: 3200000029
EAN 4211129 128131

Blender Aksesuarları

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mat Cromargan®
Güç: 400 Watt, 20.000 rpm devir, 241 km/sa
Kapasite: 0.8 l
6 kanatlı yüksek kalite paslanmaz çelik bıçak
Rahat tutulan sap ve dökme ağızlığıyla çıkarılabilir
cam sürahi (0.8 l)
Kapakta doldurma haznesi, entegre ölçme kabı
5 hız ayarı ve Pulse modu
LED aydınlatmalı kontrol paneli
Güvenli kapanma: Yalnızca cam hazne yerine 		
oturduğunda çalışır
Kaymaz tasarımı sayesinde son derece sabit duruş

% 38 Yerden Tasarruf*
% 49 Kaynak Tasarrufu*

Cam Smoothie Kupası 0.45 l

Tritan Şişe 0.6 l

Tritan Şişe 0.3 l

Keep Cool Şişe 0.6 l

CMMF Kodu: 3200000539
EAN 4211129 134026

CMMF Kodu: 3200000032
EAN 4211129 110129

CMMF Kodu: 3200000100
EAN 4211129 119009

CMMF Kodu: 3200000098
EAN 4211129 119573

% 42 Enerji Tasarrufu

Kuruyemiş
Doğrayıcı Hazne 300 ml
CMMF Kodu: 3200000433
EAN 4211129132671

%100 Performans

Meyve Sıkacakları

Kult X
Çok Fonksiyonlu Blender 1.2 l
CMMF Kodu: 3200000395
EAN 4211129 130363

Kult X
•
•
•
•

Mat Cromargan®
Güç: 900 Watt, maksimum 25.000 rpm devir
Yüksek performansa rağmen sessiz çalışma
Pulse fonksiyonu, açma/kapama güvenlik düğmesi ve
2 hız ayarı
• Çeşitli aksesuarlar – hepsi Tritan malzemeden ve
bulaşık makinesinde yıkanabilir:
– 2x taşınabilir karıştırma şişesi (500 ml + 700 ml)
– 1x küçük karıştırma haznesi (300 ml)
– 2x içme kapağı, 1x saklama kapağı
– 1x karıştırma kabı (1.2 l) doldurma haznesi 		
ve kapağa entegre ölçme kabı ile - detaylı 		
temizlenebilmesi için sökülebilen sap kaplamasına
sahiptir
• Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılan 2 bıçak
ünitesi ayrı ayrı birleştirilebilir: – 6 kanatlı çapraz
bıçak ve düz bıçak
• Vakumlu altlıklar sayesinde son derece sabit

Katı Meyve Sıkacağı
CMMF Kodu: 3200000432
EAN 4211129 132428

•
•
•
•
•

•
•

LED ışıklı şık tasarım ve kaliteli Cromargan® hazne
Verimli, enerji tasarruflu 500 W motor
Hazırlık süresini kısaltan 74 mm’lik doldurma ağzı
Uzun ömürlü keskin bıçaklı Cromargan® mikro süzgeç
Mikro süzgecin kolay ve nazik biçimde temizlenmesini
sağlayan fırça
Farklı tür meyve ve sebzeler için 2 farklı hız ayarı
Boşaltılması ve temizlenmesi kolay 1,8 litrelik posa
kabı
Çıkarılabilen köpük ayırıcılı 1.2 litrelik sürahi
Emniyet mandalı mevcuttur; böylece yalnızca kapak
kilitliyken çalıştırılabilir
Hızlı temizleme için bulaşık makinesinde yıkanabilen
parçalar
Optimum düzeyde stabilite sağlayan kaymaz ayaklar
Yerden tasarruf sağlayan gizli kablo sarıcısı

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mat Cromargan®
Farklı büyüklükte meyveler için 2 sıkma konisi
Çıkarılabilir Cromargan® süzgeç parçası ve sıkma konileri
Doğrudan bardağa sıkma özelliği
Damlama önleyici, kapatılabilir ağızlık
Otomatik başlatma/durdurma
Şeffaf kapak
Kaymaz tasarımı sayesinde son derece sabit
Güç: 85 Watt

•
•
•
•
•

Stelio
Mix & Go Blender 0.6 l
CMMF Kodu: 3200000022
EAN 4211129 072403
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•
•
•
•

Mat Cromargan®
Güç: 300 Watt
Kapasite: 0.6 l
WMF Perfect Cut teknolojisiyle 4 kanatlı yüksek kalite 		
paslanmaz çelikten çıkarılabilir bıçak
• Ölçek ve pratik içme kapağı ile soğuk içecekler için 		
karıştırma kabı
• Güvenli kapatma: Yalnızca karıştırma haznesi yerine 		
oturduğunda çalışır
• Kaymaz tasarımı sayesinde son derece sabit

Narenciye Sıkacağı
CMMF Kodu: 3200000070
EAN 4211129 057707

WMF elektrikli mutfak aletleri
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El Blenderları ve Mikserleri

El Blenderları ve Mikserleri

Lineo

Kult X

El Blender Seti 4‘ü 1 arada
CMMF Kodu: 3200000023
EAN 4211129 116381

• Mat Cromargan®
• Güç: 700 Watt, 13.000 rpm devir, 125 km/sa
• Cromargan® karıştırma ucu, çıkarılabilir ve bulaşık
makinesinde yıkanabilir
• WMF Perfect Cut teknolojisiyle WMF 2+2 kanatlı
paslanmaz çelik bıçak teknolojisi
• Yüksek kalite koruyucu kapak
• Çeşitli hız ayarları
• Maksimum güç için turbo işlevi
• Maksimum konfor ve güvenlik için ergonomik kaymaz
sap
• Bıçak güvenliği için koruyucu kapak
• Ölçekli ve kaydırmaz tabanlı 1 litrelik karıştırma kabı
• Doğrayıcı
— Kaydırmaz tabanlı doğrama haznesi (0,6 l)
— Çift kanatlı yüksek kalite paslanmaz çelik bıçak
— Çıkarılabilir bıçak ünitesi
• Çırpıcı
• Süt köpürtücü

Edition El Blenderi
CMMF Kodu: 3200000402
EAN 4211129 131308

•
•
•
•
•
•
•

Mat Cromargan®
700 Watt güç
Cromargan® karıştırma ucu, çıkarılabilir
4 kanatlı yüksek kalite paslanmaz çelik bıçak
Çeşitli hız ayarları
LED ışık
Maksimum konfor için ergonomik sap

•
•
•
•
•
•
•

Mat Cromargan®
400 Watt güç
5 hız ayarı
Maksimum güç için turbo işlevi
2 Cromargan® çırpıcı
2 Cromargan® hamur çengeli
Çırpıcı ve hamur çengeli için çıkarma düğmesi

Kult X
Edition El Mikseri
CMMF Kodu: 3200000403
EAN 4211129 131285

Bebek Bakımı

Lono
Bebek Maması ve Biberon Isıtıcısı
CMMF Kodu: 3200000129
EAN 4211129 130882
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• Yüksek kaliteli Cromargan® kaplama
• Bebek biberonları ve kavanozların (Ø maks. 72 mm)
hafif ısıtılması için
• Zararlı maddeler ve BPA içermez
• Beş işlev programı
– Program 1: Ilık bebek sütü veya bebek mamasını
ılık tutma veya donmuş bebek sütü veya bebek
mamasını çözme
– Program 2: Küçük hacimlerdeki bebek sütünü
ısıtma (vücut sıcaklığına)
– Program 3: Büyük hacimlerdeki bebek sütünü
ısıtma (vücut sıcaklığına)
– Program 4: Bebek maması ısıtma (katı veya püre
gıdaları vücut sıcaklığına ısıtma)
– Program 5: Bebek sütü ve mamasını hızlı ısıtma
• Şişeler/kavanozlar için tutucu, kolay çıkarma için dört
farklı yüksekliğe ayarlanabilir
• LED ışıklı ve WMF One Touch fonksiyonlu düğme
• Otomatik kapanma ve sıcak tutma fonksiyonu (40
dakika)
• Güç: 140 Watt

WMF elektrikli mutfak aletleri
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Doğrayıcılar & Mutfak Robotları

Doğrayıcılar & Mutfak Robotları

Kult X

Kult X

Doğrayıcı - 1 l Cam Hazne
CMMF Kodu: 3200000419
EAN EAN 4211129 072205

•
•
•
•
•
•
•
•

Mat Cromargan®
320 Watt güç
2 hız ayarı
2 kanatlı yüksek kalite paslanmaz çelik bıçak
Çıkarılabilir bıçak ünitesi
Tek elle kolay kullanım
LED aydınlatmalı kontrol paneli
Cam doğrama haznesi (1 l)

Spiral Doğrayıcı
CMMF Kodu: 3200000028
EAN 4211129 127875

Salad-to-go
CMMF Kodu: 3200000026
EAN 4211129 119658

• Çıkarılabilir şeffaf doldurma ağızları ile yüksek kaliteli
mat Cromargan kaplama
• Sağlıklı sebzeli makarnalar, salatalar ve dekoratif
meyve ve sebze garnitürlerinin hızlı ve kolay 		
hazırlanması için ideal
• WMF Perfect Cut teknolojisiyle ekstra keskin üç
kesme parçası içerir: tagliatelle (9 mm), linguine
(5mm), spaghetti (3 mm)
• Kolay temizlenir, ayrılabilir bütün parçalar bulaşık
makinesinde yıkanabilir
• Entegre kesme ünitesi sayesinde güvenli kullanım
• Çocuk güvenlik fonksiyonu: Yalnızca doldurma ağzı
takılıyken çalışır
• Kaymayan tasarım sayesinde tezgah üzerinde son
derece stabildir
• Kablonun cihaz içinde kolay saklanması için dahili
kablo sarıcı
• Pratik biriktirme kabı içerir (1.25 l)
• Güç: 80 Watt

• Mat Cromargan® materyalden kompakt salata hazırlayıcı
• Salad-to-go kutu ve dahili sos kabı ile
• Kesme, rendeleme ve doğrama için WMF Perfect Cut 		
teknolojisi
• 5 Cromargan rende aparatı
• 2 hız ayarı
• Geniş doldurma ağzı
• Bıçak parçaları güvenle çıkarılıp değiştirilebilir
• Bulaşık makinesinde yıkanabilir
• Güç: 150 Watt

Kult X
Doğrayıcı - 0.3 l
CMMF Kodu: 3200000134
EAN 4211129 130967

% 49 Yerden Tasarruf*
% 46 Kaynak Tasarrufu*
% 66 Enerji Tasarrufu*
%100 Performans
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• Mat Cromargan® materyalden kompakt ve yer
kazandıran doğrayıcı
• WMF Perfect Cut teknolojisiyle 4 kanatlı yüksek kalite
paslanmaz çelikten bıçak
• Çıkarılabilir bıçak ünitesi
• Ot, kuruyemiş, peynir, çikolata, soğan vb. doğrama
• BPA içermeyen çıkarılabilir doğrama haznesi (0.3 l)
• Tek elle kolay kullanım
• Güvenlik mekanizması sayesinde yalnızca kapak
yerine oturduğunda çalışır
• Tüm çıkarılabilen parçalar (hazne, kapak, bıçak)
bulaşık makinesinde yıkanabilir

Mutfak Robotu Edition
CMMF Kodu: 3200000431
EAN 4211129 132435

• Yüksek kaliteli Cromargan® kaplama
• XXL ağız ve ekstra güvenlik, 165 mm yükseliğe sahip,
2 l kapasiteli geniş hazırlık kabı
• Minimum yer gereksinimi için kompakt boyut
• 2 hız ayarı ve sinyal fonksiyonu
• Bir dizi aksesuar sayesinde çok fonksiyonludur:		
-Kesme ve rendeleme için paslanmaz çelikten kalın 		
ve ince bıçaklar
				
-Ev yapımı patatesli köfteler, patatesli kekler ve cipsler 		
için çiğ patatesler hızlı ve kolay şekilde rendelenebilir		
-Yumurta akı ve krema çırpılabilir				
-Paslanmaz çelikten bıçaklarla otlar ve soğan zahmetsizce
doğranabilir
		
-Hamur bıçağıyla hafif hamurlar yoğrulabilir
• Paslanmaz çelikten bıçaklar bulaşık makinesinde 		
yıkanabilir
• Bıçaklar için pratik ve güvenli saklama kutusu bulunur
• Güvenli kapatma: Cihaz yalnızca kap yerine doğru 		
oturduğunda ve kapak kapalıyken çalışır
• Vakumlu ayaklar sayesinde son derece sabittir
• Güç: 500 Watt
WMF elektrikli mutfak aletleri
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Mutfak Şefleri & Aksesuarları

Mutfak Şefleri & Aksesuarları

Aksesuarlar - Profi Plus ve
WMF KITCHENminis® Mutfak Şefi

Profi Plus
Mutfak Şefi, Metalik Gri

Kıyma Aparatı
r

CMMF Kodu: 3200000085
EAN 4211129 119504

CMMF Kodu: 3200000097
EAN 4211129 119597

Hamu

Mix
WMF arıyla
ıl
c
yardım

Aksesuarlar
WMF mutfak robotlarına
uygundur

WMF Profi Plus
WMF KITCHENminis

• 2 delikli disk: ince, kalın
• 4 kanatlı yüksek kalite 		
paslanmaz çelik bıçak
• Durduruculu besleme bölmesi

tıpkı
ibi
ımı g
a
y
l
e p

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Güçlü Yardımcı: Yüksek performans, 1000 Watt ve 1.4 beygir güçlü motor
Yoğurma yardımcısı, yörüngesel karıştırma hareketi
Malzemeleri son derece nazikçe karıştırmak için yavaş karıştırma işlevi
Hız Yardımcısı: Elektronik hız ayarı ve yumuşak başlatma ile 8 hız ayarı
Güvenlik yardımcısı: Mikser kolunun kaldırılması cihazı anında kapatır ve 		
optimum ağırlık dağılımı sayesinde son derece stabildir
Kablo Yardımcısı: Entegre kablo sarıcı ile kablo cihazın içinde kolayca saklanır
Tamamen metal kaplama
İsteğe bağlı aksesuarlar ile ek işlevler
5lt kapasiteli Cromargan karıştırma kabı

Hamur Açma Aparatı
CMMF Kodu: 3200000101
EAN 4211129 119672

Tagliatelle Kesme Aparatı
CMMF Kodu: 3200000096
EAN 4211129 119610

Kurabiye Yapma Aparatı

Ürüne dahil zengin aksesuar çeşitleri

CMMF Kodu: 3200000099
EAN 4211129 119627

Düz karıştırıcı

Çırpıcı

Hamur çengeli

Cromargan® materyalden 5
litrelik sağlam karıştırma kabı

Aksesuarlar
WMF mutfak robotlarına
uygundur

WMF Profi Plus
WMF KITCHENminis

Aksesuarlar
WMF mutfak robotlarına
uygundur

• Makarna yaprakları / şeritleri 		
yapmak için açıcı
• Maks. 140 mm‘ye kadar (lazanya 		
şeritleri için) ayarlanabilen genişlik
• 9 hamur kalınlığı ayarı

• Lazanya şeritlerinden tagliatelle 		
yapmak için (6.5 mm genişlik) kesici

WMF Profi Plus
WMF KITCHENminis

Aksesuarlar
WMF mutfak robotlarına
uygundur

WMF Profi Plus
WMF KITCHENminis

• 4 farklı pişirme kalıbı
• Sadece WMF Profi Plus kıyma 		
aparatı ile entegre şekilde 		
kullanılabilir
• Bulaşık makinesinde yıkanabilir

Malzeme eklemek için
açıklığa sahip sıçrama
önleyici kapak

Profesyonel mutfak şefi yüksek kaliteli mat kaplamaya sahiptir ve iki modern renk
seçeneği daha bulunur:
Mutfak Şefi, Bronz

Mutfak Şefi, Beyaz

CMMF Kodu: 3200000084
EAN 4211129 119498

CMMF Kodu: 3200000083
EAN 4211129 119467
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Gıda Hazırlama

Sağlıklı Pişirme

Lono
Vakum Makinesi
CMMF Kodu: 3200000436
EAN 4211129 132794

• Yüksek kaliteli Cromargan® kaplama
• Gıdaların aromalarını koruyarak saklamak için
vakumlu paketleme makinesi
• Entegre film kesici ve altı metreye kadar streç film
rulosu konulabilen çıkarılabilir saklama kutusu içerir
• Işıklı beş fonksiyon tuşu: Manuel kapatma, ayrı ayrı
vakumlu paketleme, kuru/nemli gıda ayarı, otomatik
vakumlu paketleme
• Nemli veya kuru gıdalar için otomatik program
• Sızdırmayan çift dikişli kenar
• 30 cm genişliğinde streç filmler/poşetler için 		
uygundur
• Hassas ve pratik streç film besleyici
• Çıkarılabilir vakumlu haznesi sayesinde temizliği
kolaydır
• İçerik: Streç film rulosu (30 x 150 cm) ve 5 poşet
(20 x 30 cm): yırtılmaya karşı dirençli, tadı olmayan,
hava akışı için optimize edilmiş yapıda, kaplar için
vakum hortumu dahil
• Güç: 120 Watt

Meyve-Sebze Kurutucu Snack to go
CMMF Kodu: 3200000131
EAN 4211129 131018

• Mat Cromargan® materyalden kompakt ve yer kazandıran
kurutucu
• Meyve, sebze, et, yeşillikler ve mantar kurutmak için ideal
• Güç: 250 Watt
• Elektronik hava dolaşımı sayesinde eşit ısı dağılımı ile 		
optimum kurutma
• Sessiz çalışma
• Aşırı ısınmaya karşı koruma/güvenlik kapatması
• Otomatik kapanma ve değişebilen sesli sinyal ile 30°C ila
70°C arasında değişken sıcaklık ayarı
• Programlanabilir zamanlayıcı: 0 ila 24 saat kadar
• LCD ekran sıcaklığı ve kalan süreyi gösterir
• Tritan ve paslanmaz çelikten yapılma beş ince delikli 		
kurutma tepsisi
• İçerik: Ev yapımı müsli barları için silikon kalıp, iki farklı
boy saklama kabı, taşınabilir müsli bar kutusu

Vakum Makinesi Torbası
CMMF Kodu: 3200000593
EAN 4211129 134262

• Ek WMF poşetleri (20x30 cm) ayrıca satılır.

Vakum Makinesi Rulosu
CMMF Kodu: 3200000594
EAN 4211129 134231

• Ek WMF ruloları (30x 600 cm) ayrıca satılır.

Kult X
Ekmek Yapma Makinesi
CMMF Kodu: 3200000062
EAN 4211129 127868
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• Yüksek kaliteli mat Cromargan® kaplamalı kompakt
ekmek makinesi
• Birçok farklı şekilde ekmek keyfi için 12 program
• Günaydın ayarı: Sabahları taze pişmiş ekmek için
zamanlayıcı
• 3 farklı kızartma ayarı (hafif, orta, şiddetli) ve 2 farklı
ekmek boyutu (450 g, 750 g)
• Otomatik sıcak tutma fonksiyonu (60 dakika)
• Yapışmaz kaplamalı çıkarılabilir hamur kabı
• Değişebilir pişme haznesi aydınlatmasına sahip pratik
pencere
• Kullanıcı dostu aydınlatmalı LCD ekran
• Güvenlik için kaymayan lastik ayaklar
• Güç: 450 Watt

WMF elektrikli mutfak aletleri
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Sağlıklı Pişirme

3‘ü 1 arada Dondurma Makinesi
CMMF Kodu: 3200000027
EAN 4211129 128452

Izgaralar ve keyifli pişirme

• Mat Cromargan® materyalden yer kazandıran
dondurma makinesi
• Donmuş yoğurt, sorbe veya dondurma için 300 ml
derin dondurucu kabı ve pratik saklama için kapak
• Pratik dondurma kaşığı dahildir
• Geri sayım işleviyle LCD ekran
• Açma/kapama düğmesi
• Güç: 12 Watt

2 Kişilik Raclette Izgara & Fondü
CMMF Kodu: 3200000018
EAN 4211129 119733

• Mat Cromargan®
• Yapışmaz ters çevrilebilir ızgara plakası: Izgara
görünümü için tırtıklı, sebzeler için düz
• Yapışmaz kaplamalı iki küçük raclette tavası
• 1 büyük maksi tava
• Sıcak tavalar veya büyük maksi tava için alan
• Çikolata fondü için seramik kap ve 2 Cromargan®
çubuk
• Bulaşık makinesinde yıkanabilir
• Güç: 370 Watt

% 80 Yerden Tasarruf*
% 58 Kaynak Tasarrufu*
% 56 Enerji Tasarrufu*
%100 Performans

Yedek Dondurma Kabı
CMMF Kodu: 3200000030
EAN 4211129 128919

Buharlı Pişirici
CMMF Kodu: 3200000017
EAN 4211129 119641
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• Donmuş yoğurt, sorbet ve dondurma için 300 ml kap
• Buzdolabının buzluk kısmında saklamak için kapak
dahil
• WMF KITCHENminis® 3’ü 1 arada dondurma makinesi
yedek aksesuarıdır

• BPA içermeyen WMF KITCHENminis® buharlı pişirici
• Birden fazla yemek basitçe ve vitaminlerini 			
kaybetmeden hazırlanabilir, tamamı küçük bir alanda 		
pişer
• Farklı ayarlanabilen iki pişirme bölmesinin her biri 2,15 		
litre kapasitelidir
• Pişirme alanı, bölme parçasıyla esnek şekilde ikiye 		
ayrılır
• Pilav, makarna, çorba malzemesi ve daha fazlası için 		
Cromargan malzemeden çok işlevli buharlı pişirici
• Sezgisel çalışan LCD ekran
• Bellek işleviyle pişme süresinin ayarlanabilmesi
• 1.1 l kapasiteli su haznesi
• 40 dakikaya kadar sıcak tutma fonksiyonu
• Yüksek kaliteli cam kapak
• Güç: 900 Watt

Mısır Patlatma Makinesi
CMMF Kodu: 3200001082
EAN 4211129 140461

• Evde çift kişilik bir film gecesi için hızlı ve kolay bir 		
şekilde patlamış mısır hazırlamanızı sağlar
• 2.2 l’ye dek dolum kapasitesi, kompakt, az yer kaplar ve
kolay muhafaza edilir
• Hızlı ve güçlü çalışma stili: Patlamış
		
mısır döndürücüsü, tek tuşla, dakikalar içerisinde eşit 		
pişmiş ve mükemmel aromalı sonuçlar verir
• Şık servis: Makine üzerindeki kapak aynı zamanda 		
yüksek kalite Tritandan yapılma şık bir servis kasesi 		
olarak da kullanılabilir; aroma ekleme deliği mevcuttur
• WMF Easy Handling: Servis esnasında kirlenmeyen 		
eller. Cihazı kolayca ters çevirin ve patlamış 			
mısırları servis kasesine boşaltın
• Yüksek kalite Cromargan® ek parçaya sahip çıkarılabilir
kapak, tereyağı ve sıvı yağ kalıntılarının masaya 		
dökülmesini önler
• Yanma olmaz: Yapışmaz kaplaması ve ısıtıcı üzerindeki		
dönen mekanizması ile mısırların eşit düzeyde 		
patlamasını ve az yağlı pişmesini sağlar
• Test edilmiş güvenlik özellikleri: Gövde ve tutacak 		
bölümleri, makine çalışırken ısınma yapmaz ve elle 		
tutulabilir
• Yüksek kaliteli mat Cromargan® gövde
• Güç:̈ 250 Watt

WMF elektrikli mutfak aletleri
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Izgaralar ve keyifli pişirme

Lono
Master Grill Izgara
CMMF Kodu: 3200000068
EAN 4211129 130165

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Masaüstü Izgara - Tırtıklı
CMMF Kodu: 3200000399
EAN 4211129 131247

Masaüstü Izgara Kare
CMMF Kodu: 3200000065
EAN 4211129 128704

Mat Cromargan®
LED aydınlatmayla çeşitli sıcaklık ayarları
Ayrı ayarlanabilen iki ızgara alanı
Entegre ısı elemanlarıyla, yapışmayan ve bulaşık
makinesinde yıkanabilen 2 dökme alüminyum plaka
Cromargan® materyalden çıkarılabilir yağ damlama
tepsisi, bulaşık makinesinde yıkanabilir
Serbest bırakma mekanizması sayesinde ızgara
plakaları kolay çıkar
Çıkarılabilir rüzgar ve sıçrama kalkanı
Dış mekanda kullanım için sertifikalıdır
Izgara alanı: 28 cm x 50 cm
Güç: 2.400 Watt

•
•
•
•

Mat Cromargan®
2.000 Watt güç
LED aydınlatmayla çeşitli sıcaklık ayarları
Yapışmaz kaplama ve entegre ısıtma parçasıyla dökme
alüminyumdan plaka; bulaşık makinesinde yıkanabilir
• Geniş tırtıklı ızgara alanı: yaklaşık 27 x 41 cm
• Kolay kullanım: Izgara plakası bir düğmeye dokunarak
kolayca çıkarılıp takılabilir
• Çıkarılabilir tepsi, bulaşık makinesinde yıkanabilir

•
•
•
•
•
•
•
•

Master Grill Izgara Standı
CMMF Kodu: 3200000418
EAN 4211129 132329

Mat Cromargan®
LED aydınlatmayla çeşitli sıcaklık ayarları
Yapışmaz kaplama ve entegre ısıtma parçasıyla dökme
alüminyumdan plaka; evde az yağlı ve sağlıklı pişirme
için idealdir.
Izgara plakası bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Tırtıklı ızgara alanı 27 x 27 cm.
Cromargan® çıkarılabilir damlama tepsisi bulaşık
makinesinde yıkanabilir.
1.250 Watt güç

• Mat Cromargan®
• WMF LONO Master Grill ızgarayla birlikte 			
kullanıldığında 84 cm çalışma yüksekliği
• Kurulumu ve kaldırması kolay
• Cromargan® malzemeden ekstra saklama rafı
• Hava koşullarına dirençli
WMF LONO ızgaralar ile uyumludur:
• WMF Lono Master Grill
• WMF Lono Masaüstü Izgara, tırtıklı
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Izgaralar ve Keyifli Pişirme

Izgaralar ve Keyifli Pişirme

Lono

Kult X

Contact Grill Izgara ve Tost Makinesi
CMMF Kodu: 3200000060
EAN 4211129 127462

• Cromargan® kaplama
• Balık, et ve sebzelerin az yağ ile pişmesi için 2 yapışmaz,
çizilmez dökme alüminyum plaka
• Tamamen ayarlanabilir ısı ayarı
• Saklama bölmesiyle pratik kablo sarıcı
• Yer kazandıran dikey saklama
• 650 cm2 ızgara alanıyla temaslı ızgara olarak veya 		
1300 cm2 ızgara alanıyla masaüstü ızgara olarak 		
kullanılabilir
• Çıkarılabilir Cromargan® yağ damlama tepsisi
• Vario Flex ızgara plakası
• Pişirilen yiyeceğe göre otomatik yükseklik ayarı
• Güç: 2.100 Watt

WMF Tekli Indüksiyon Ocak
CMMF Kodu: 3200000130
EAN 4211129 131032

• Küçük mutfaklar için idealdir. Ayrıca masada pratik 		
pişirmeya da yiyecekleri servise uygun sıcaklıkta tutmak
isteyenler için de mükemmel bir yardımcıdır
• Isıtma, kaynatma, hızlı ve etkili pişirme
• 8 farklı güç seviyesi, dokunmatik panel ile kolay kontrol
• 6 farklı hazır pişirme programı: ılık tutma, süt ısıtma, 		
yavaş kaynatma, pişirme/buğulama, kızartma, arttırma
• Dijital ekran ile zamanlayıcı fonksiyonu
• Seramik cam yüzey
• 28 cm’e kadar çapı olan tava-tencereler için uygun
• Otomatik taban algılama özelliği ile aşırı ısınmaya karşı
koruma
• Maks. 2.200 Watt güç

Ambient Serisi

Ambient
Tost Makinesi
CMMF Kodu: 3200000063
EAN 4211129 128728

Edition waffle makinesi
CMMF Kodu: 3200000067
EAN 4211129 127622
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• Yüksek kaliteli mat Cromargan® materyalle şık tasarım
• Standarttan XXL‘a kadar herhangi boyutta 2 tost ekmeği
için alan (Tek bir tost ekmeği boyutu: maks. 130x130 mm)
• Tost kalınlığına göre 2 aşamalı yükseklik ayarı ile kulp 		
kilidi
• Entegre kablo sarıcı ve fiş bölmesi ile yer kazandıran dik
saklama
• Yapışmaz kaplamalı özel tost plakası tasarımı ile temizliği
kolay
• LED göstergesi
• Açma/kapama düğmesi
• Güç: 800 Watt

• Mat Cromargan®
• Lezzetli waffle‘lar yapışmayan ve çizilmeyen dökme 		
alüminyum plakalarda az yağ ile pişer
• Isı yalıtımlı kaplama ve entegre fan
• Ayarlanabilir kızartma
• LED gösterge ışığıyla optik gösterge
• Saklama bölmesiyle pratik kablo sarıcı
• Yer kazandıran dikey saklama
• Güç: 900 Watt

Koku Difüzörü
CMMF Kodu: 3200001069
EAN 4211129 137911

Cromargan Çoklu Priz
CMMF Kodu: 3200000475
EAN 4211129 133562

• Her odada şık bir ortam oluşturan şık Cromargan® 		
kaplamalı kompakt koku difüzörü
• WMF Ambient Işık ile ayrıca söndürülebilen ve yakılabilen
yedi farklı renkte ışık
• Püskürtme fonksiyonu başlatılabilir ve durdurulabilir
• WMF Easy Touch teknolojisi sayesinde her iki fonksiyon
da kolayca çalışır
• WMF Ambient Işık, zaman ayarlı çalıştırılabilir (30 dakika,
60 dakika veya 90 dakika)
• Püskürtme yönü, döndürülebilen kapak ile kontrol 		
edilebilir
• Dört saate kadar püskürtme sağlayan 150 ml su tankı
• Su tankı boşaldığında püskürtme fonksiyonu otomatik 		
olarak durur
• Çıkarılabilen kapak ile rahatlıkla su doldurma
• Çok sessiz çalışma özelliği (30 desibelden daha az)
• Çıkarılabilir güç kablosu
• Temizleme fırçası da mevcuttur

•
•
•
•
•

WMF mutfak cihazları için şık ve mükemmel ek
Mat Cromargan®’dan yapılma gövde
3 adet priz soketi
2 adet USB bağlantı noktası (USB 2.0)
Tek tuş ile açılıp/kapanan led ortam ışığı
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