NT1201RCA1

 ليتر120 فرن كهربائي سعة

120 LITRE CAPACITY ELECTRIC OVEN
• With rotisserie & convection
• With Keep warm function
• 4 knobs control
• 100-250º centigrade range
• With selector & timer
• Power: 2700W

120

• مع مشواة ونقل حراري
• مع وظيفة االحتفاظ بالحرارة
 مقابض تحكم4 •
 درجة مئوية-250 100 • حرارة تتراوح بين
ومؤقت
• مع جهاز انتقاء
ِ
 واط2700 :• الطاقة

2700

NT1001RCA

 ليتر100 فرن كهربائي سعة

100 LITRE CAPACITY ELECTRIC OVEN
• With rotisserie & convection
• With Keep warm function
• 4 knobs control
• 100-250º centigrade range
• With selector & timer
• Power: 2700W

100

2700

• مع مشواة ونقل حراري
• مع وظيفة االحتفاظ بالحرارة
 مقابض تحكم4 •
 درجة مئوية-250 100 • حرارة تتراوح بين
ومؤقت
• مع جهاز انتقاء
ِ
 واط2700 :• الطاقة

ELECTRIC OVENS

NT6500SRC

 ليتر65 فرن كهربائي سعة

65 LITRE CAPACITY ELECTRIC OVEN
•
•
•
•

100-250ºC adjustable temperature
4 stages heating selector
60 mins. timer with bell ring
4pcs. high-efficiency
S.S heating element
• Rotisserie function
• With oven inner light
• Inside light
• Accessories: Food tray(2), tray handle, wire
rack, rotisserie handle, rotisserie fork
• Power: 2000W

 مئوية قابلة للتعديل250°  إلى100° • حرارة من
 مراحل4 • مفتاح إختيار تسخين من
 دقيقة مع جرس60 • مؤقت
 أجزاء ذات فعالية عالية4 • عنصر تسخين من
• وظيفة الشواء
• إنارة الشوي
• إنارة داخلية
،) صينية طعام (من قطعتين:• الملحقات
، رف من الشبك المعدني،مقبض الصينية
 شوكة شواء،مقبض سيخ الشواء الدوار
 واط2000 :الطاقة •

NT6555R

 ليتر65 فرن كهربائي سعة

65 LITRE CAPACITY ELECTRIC OVEN
•
•
•
•

100-250ºC adjustable temperature
6 stages heating selector
60 mins. timer with bell ring
4pcs. high-efficiency
S.S heating element
• Rotisserie function
• With oven inner light
• Inside light
• Accessories: Food tray(2),
tray handle, wire rack, rotisserie
handle, rotisserie fork
• Power: 2000W

 مئوية قابلة للتعديل250°  إلى100° • حرارة من
 مراحل6 • مفتاح إختيار تسخين من
 دقيقة مع جرس60 • مؤقت
 أجزاء ذات فعالية4 • عنصر تسخين من
عالية
• وظيفة الشواء
• إنارة الشوي
• إنارة داخلية
،) صينية طعام (من قطعتين:• الملحقات
، رف من الشبك المعدني،مقبض الصينية
 شوكة شواء،مقبض سيخ الشواء الدوار
 واط2000 :الطاقة •

PRODUCT
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NT5501R1

 ليتر55 فرن كهربائي سعة

55 LITRE CAPACITY ELECTRIC OVEN
•
•
•
•
•
•
•

60 mins. timer with bell ring
100-250ºC adjustable temperature
4 stages switch heating selector
Top heating
Bottom Heating
Top & bottom heating
4 stainless steel heating elements with
rotisserie function
• Power: 1800W

55

 دقيقة مع جرس60 • مؤقت
 مئوية قابلة للتعديل250°  إلى100° • حرارة من
 مراحل4 • مفتاح إختيار تسخين من
• تسخين علوي
• تسخين سفلي
• تسخين علوي وسفلي
 عناصر تسخين من الستانلس ستيل غير القابل4 •
للصدأ مع وظيفة الشوي
 واط1800 :الطاقة •

1800

NT4520RH

 ليتر45 فرن كهربائي سعة

45 LITRE CAPACITY ELECTRIC OVEN WITH 2 HOTPLATES
• 220-240V 50/60Hz 3100W (Oven 1800W, big hot
plate 800W, small hot plate 500W)
• 100-250ºC adjustable temperature
• 6 stages heating selector
• 60 minutes timer with bell ring
• 4pcs. high-efficiency S.S heating element
• 2pcs. high-efficiency hot plate
• Rotisserie function
• Inside light
• Accessories: Food tray, tray handle, wire rack,
rotisserie fork, rotisserie handle
• Power: 3100W

3100

 لوح، واط1800  واط (الفرن3100  هرتز50/60 /  فولت240  ـ220 •
) واط500  لوح التسخين الصغير، واط800 التسخين الكبير
 مئوية قابل للتعديل250° ـ100° • التحكم بالحرارة من
 مراحل6 • إختيار التسخين من
 دقيقة مع جرس60 • مؤقت
 أجزاء ذات فعالية عالية لعناصر التسخين4 •
• سطح تسخين من قطعتين ذواتا فعالية عالية
• وظيفة الشواء
• لمبة داخلية
 رف من، مقبض صينية، صينية طعام:• اإلكسسوارات
 مقبض للشواء، شوكة للشواء،السلك
 واط3100 :• الطاقة

ELECTRIC OVENS

NT655N

 ليتر45 فرن كهربائي سعة

45 LITRE CAPACITY ELECTRIC OVEN
• 60 mins. timer function with bell ring
• 100-250ºC degree temperature control
• Top & bottom heating/4
stainless steel heating elements
• 4 heating stages
• With rotisserie/with light/with
rotisserie light
• Power: 1800W

 دقيقة مع جرس60 • مؤقت
• التحكم بالحرارة
 مئوية250° ـ100° من
 عناصر تسخين حديد غير قابل للصدأية4 •
للجزء العلوي والسفلي
 مراحل تسخين4 •
 إنارة الشوي/  إنارة/ • مزود بالشواية
 واط1800 :الطاقة •

1800

NT4580R

 ليتر45 فرن كهربائي سعة

45 LITRE CAPACITY ELECTRIC OVEN
•
•
•
•

100-250ºC adjustable temperature
6 stages heating selector
60 mins. timer with bell ring
4pcs. high-efficiency
S.S heating element
• Silver body
• Rotisserie function
• Inside light
• Accessories: Food tray(2pcs),
tray handle, wire rack, rotisserie
handle, rotisserie fork
• Power: 1800W

45

 مئوية قابلة للتعديل250°  إلى100° • حرارة من
 مراحل6 • مفتاح إختيار تسخين من
 دقيقة مع جرس60 • مؤقت
 أجزاء ذات فعالية4 • عنصر تسخين من
عالية
• هيكل فضي
• وظيفة الشواء
• إنارة داخلية
،) صينية طعام (من قطعتين:• الملحقات
، رف من الشبك المعدني،مقبض الصينية
 شوكة شواء،مقبض سيخ الشواء الدوار
 واط1800 :• الطاقة

1800
PRODUCT
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NT3820R

 ليتر38 فرن كهربائي سعة

38 LITRE CAPACITY ELECTRIC OVEN
• Silver body
• Black panel
• Rotisserie function
• Inner light
• 5 Stages switch
• 60 mins. timer
• 0-250ºC temperature range
• Accessories: Baking tray /
common rack / rotisserie / tray
handle / rotisserie handle
• Power: 1500W

• هيكل فضي
• لوحة سوداء
• وظيفة الشواء
• إنارة داخلية
 مراحل5 • مفتاح
 دقيقة60 • مؤقت
• نطاق الحرارة من صفر
 مئوية250° إلى
/  شواية/  رف/  صينة خبز:• الملحقات
 مقبض الشواية/ مقبض صينية
 واط1500 :• الطاقة

NT3220R1

 ليتر32 فرن كهربائي سعة

32 LITRE CAPACITY ELECTRIC OVEN
• With rotisserie
• 100-250ºC adjustable temperature
• With selector & timer
• Power: 1500W

32

1500

• شواية بعجالت
 مئوية قابلة للتعديل250°  إلى100° • حرارة من
• مع جهاز انتقاء ومؤقت
 واط1500 :• الطاقة

ELECTRIC OVENS
NT869A

 ليتر28 فرن كهربائي سعة

28 LITRE CAPACITY ELECTRIC OVEN
• 100-250ºC adjustable
temperature
• 6 stages heating selector
• 60 mins. timer with bell ring
• 4pcs. high-efficiency
S.S heating element
• With rotisserie function
• Inside light
• Accessories: Food tray, tray
handle, wire rack, rotisserie
handle, rotisserie fork
• Power: 1500W

28

 مئوية قابلة250°  إلى100° • حرارة من
للتعديل
 مراحل6 • مفتاح إختيار تسخين من
 دقيقة مع جرس60 • مؤقت
 أجزاء ذات4 • عنصر تسخين من
فعالية عالية
• مؤشر ضوئي
• إنارة داخلية
 مقبض، صينية طعام:• الملحقات
، مقبض الشواية، رف شبك،صينية
شواية
 واط1500 :• الطاقة

1500

NT509R

 ليتر21 فرن كهربائي سعة

21 LITRE CAPACITY ELECTRIC OVEN
• 100-250ºC adjustable
temperature
• 4 stages heating selector
• 60 mins. timer with bell ring
• 4pcs. high-efficiency
S.S heating element
• With rotisserie
• Indicator light
• Accessories: Food tray, tray
handle, wire rack, rotisserie
handle, rotisserie
• Power: 1400W

21

 مئوية قابلة250°  إلى100° • حرارة من
للتعديل
 مراحل4 • مفتاح إختيار تسخين من
 دقيقة مع جرس60 • مؤقت
 أجزاء ذات4 • عنصر تسخين من
فعالية عالية
• مؤشر ضوئي
• مؤشر ضوئي
 مقبض، صينية طعام:• الملحقات
، مقبض الشواية، رف شبك،صينية
شواية
 واط1400 :• الطاقة

1400

NT651R

 ليتر18 فرن كهربائي سعة

18 LITRE CAPACITY ELECTRIC OVEN
• 100-250ºC adjustable
 مئوية قابلة250°  إلى100° • حرارة من
temperature
للتعديل
• 4 stages heating selector
 مراحل4 • مفتاح إختيار تسخين من
• 60 mins. timer with bell ring
 دقيقة مع جرس60 • مؤقت
• 4pcs. high-efficiency  S.S heating
 أجزاء ذات4 • عنصر تسخين من
element
فعالية عالية
• Indicator light
• مؤشر ضوئي
• Accessories: Food tray, tray
 مقبض، صينية طعام:• الملحقات
handle, wire rack, rotisserie
، مقبض الشواية، رف شبك،صينية
handle, rotisserie
شواية
• Power: 1200W
 واط1200 :• الطاقة

Also available
NT651B(Without rotisserie)
PRODUCT
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