Free Standing Gas Cookers
90 x 60 Premium Series

COOKING RANGES

U9065IT

Product Features
• 90 x 60cm size • Made In Italy Sabaf Burner
• Full Stainless steel • Glass lid • Auto ignition
• 5 gas burners with ignition by push button • Full Safety
• Gas oven and gas grill controlled by two separate knobs
• Closed door grilling allowed • 60 minutes mechanical timer
• Turnspit • Oven light • Mirror oven glass • 1 enameled tray
• 1 chromed shelf • Cast Iron pan Supports

 سم • رأس غاز ساباف صنع إيطاليا60×90 • حجم
• من الستانلس ستيل بالكامل • غطاء زجاجي • إشعال تلقائي
 رؤوس غاز مع خاصية اإلشعال بضغط الزر • أمان كامل5 •
• فرن غاز ومشواة على الغاز يمكن التحكم بهما بقبضتين
مختلفتين • يمكن الشي وباب الفرن مغلق
• مؤقت ميكانيكي لستين دقيقة • يد دوارة • ضوء للفرن
 صينية مطلية1 • زجاج عاكس لباب الفرن • عدد
 رف مطلي بالكروم • مسند مقالي حديدية ثقيلة1 • عدد

MADE IN

ITALY

Product Range & Specifications

Handles and knobs may vary as per market

Model

U9065IT

Origin

ITALY

Size (cm)
Finish top/side
Oven/Grill
Rotisseries/Top Lead
Oven Glass
Oven Tray/Grid
Safety/Pan Support
Dimension (MM)
Product/Pack (L X D X H)
Loading/40’HQ

90 X 60
SS304/SS304
Yes/Yes
Yes/Glass

Double Layer Mirror Glass
Yes/Yes

Full/Cast Iron
900 X 622 X 850
930 X 650 X 900
120
*Product Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.
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Free Standing Gas Cookers
90 x 60 Smart Series

COOKING RANGES

U9066FSSPTN10

U9064FSSBTN10

U9062FS

U9063FS

Product Features
• Made In Italy Triple Sabaf Burner • Oven lamp
• Glass lid • Full Safety • Auto ignition
• Full grill function

• رأس غاز ساباف صنع إيطاليا • مصباح للفرن
• غطاء زجاجي • أمان كامل
• إشعال تلقائي • وظيفة مشواة كاملة

Product Range & Specifications

Handles and knobs may vary as per market

Model

U9066FSSPTN10

U9064FSSBTN10

U9062FS

U9063FS

Origin

TURKEY

TURKEY

TURKEY

TURKEY

90 X 60

90 X 60

90 X 60

90 X 60

SS304/SS304

SS304/Silver

SS/SS

SS/SS

Size (cm)
Finish top/side
Oven/Grill
Rotisseries/Top Lead
Oven Glass
Oven Tray/Grid
Safety/Pan Support
Dimension (MM)
Product/Pack (L X D X H)
Loading/40’HQ

Yes/Yes

Yes/Yes

Yes/Yes

Yes/Yes

Yes/Glass

Yes/Glass

Yes/Glass

Yes/Glass

Double Layer Glass

Double Layer Glass

Double Layer Glass

Double Layer Glass

Yes/Yes

Yes/Yes

Yes/Yes

Yes/Yes

Full/Cast Iron

Full/Lama Mat

Full/Cast Iron

Full/Lama Mat

900 X 600 X 850
930 X 630 X 900

900 X 600 X 850
930 X 630 X 900

900 X 600 X 850
930 X 630 X 900

900 X 600 X 850
930 X 630 X 900

122

122

120

120

*Product Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.
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Free Standing Gas Cookers
90 x 60 Smart Series

COOKING RANGES

NCR9060NFS

NCR9060NS

Product Features
• Made In Italy Sabaf Burners • Oven lamp • Glass lid
• Full Safety option • Auto ignition • Cast iron pan support
• Warmer Drawer

Full
Safety

• رأس غاز ساباف صنع إيطاليا • مصباح للفرن • غطاء زجاجي
• خيار األمان الكامل • إشعال تلقائي
• مسند مقالي حديدية ثقيلة • درج تدفئة

Auto
Ignition

Handles and knobs may vary as per market

Product Range & Specifications
Model

NCR9060NFS

NCR9060NS

Origin

CHINA

CHINA

Size (cm)

90 X 60

90 X 60

Finish top/side

SS/SS

SS/SS

Oven/Grill

Yes/Yes

Yes/Yes

Rotisseries/Top Lead

Yes/Yes

Yes/Yes

Double Layer Glass

Double Layer Glass

Oven Glass
Oven Tray/Grid
Safety/Pan Support
Dimension (MM)
Product/Pack (L X D X H)
Loading/40’HQ

Yes/Yes

Yes/Yes

Full/Cast Iron

No/Cast Iron

900 X 600 X 850
930 X 630 X 900

900 X 600 X 850
930 X 630 X 900

120

120

*Product Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.
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Free Standing Gas Cookers
60 x 60 Premium Series

COOKING RANGES

U6066FSSPTN10

U6064FSSBTN10

NCR6060NFS

Product Features
• Made In Italy Sabaf Burners • Oven lamp
• Glass lid • Full Safety • Auto ignition • Elegant Curved Design
• Full grill function • Cast iron pan support options

SS304

• رأس غاز ساباف صنع إيطاليا • مصباح للفرن • غطاء زجاجي
• أمان كامل • إشعال تلقائي • تصميم أنيق منحني
• وظيفة مشواة كاملة • خيارات مسند مقالي حديدية ثقيلة

Full
Safety

Product Range & Specifications

Handles and knobs may vary as per market

Model

U6066FSSPTN10

U6064FSSBTN10

NCR6060NFS

Origin

TURKEY

TURKEY

CHINA

Size (cm)

60 X 60

60 X 60

60 X 57

Finish top/side

SS/SS

SS/Inox Silver

SS/SS

Oven/Grill

Yes/Yes

Yes/Yes

Yes/Yes

Rotisseries/Top Lead

Yes/Yes

Yes/Yes

Yes/Yes

Double Layer Glass

Double Layer Glass

Double Layer Glass

Oven Glass
Oven Tray/Grid
Safety/Pan Support
Dimension (MM)
Product/Pack (L X D X H)
Loading/40’HQ

Yes/Yes

Yes/Yes

Yes/Yes

Full/Cast Iron

LAMA

Full/Cast Iron

600 X 600 X 850
630 X 630 X 900

600 X 600 X 850
630 X 630 X 900

600 X 570 X 850
630 X 600 X 900

162

162

214

*Product Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.
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Free Standing Gas Cookers
60 x 60 Smart Series

COOKING RANGES

U6061FS4

U6062FS

Product Features
• Made In Italy Sabaf Burners • Oven lamp
• Glass lid • Full Safety • Auto ignition

Full
Safety

• رأس غاز ساباف صنع إيطاليا • مصباح للفرن
• غطاء زجاجي • أمان كامل • إشعال تلقائي

Auto
Ignition

Product Range & Specifications

Handles and knobs may vary as per market

Model

U6061FS4

U6062FS

Origin

TURKEY

TURKEY

Size (cm)

60 X 60

60 X 57

Finish top/side

SS/SS

Inox Painted

Oven/Grill

Yes/Yes

Yes/Yes

Rotisseries/Top Lead

Yes/Yes

Yes/Yes

Double Layer Mirror Oven

Double Layer Mirror Oven

Oven Glass
Oven Tray/Grid
Pan Support
Dimension (MM)
Product/Pack (L X D X H)
Loading/40’HQ

Yes/Yes

Yes/Yes

Full/Cast Iron

Full/Enamel

600 X 600 X 850
630 X 630 X 900

600 X 570 X 850
630 X 600 X 900

172

212

*Product Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.
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Free Standing Gas Cookers
50 x 50 Series

COOKING RANGES

U2110N5/10(W/G/B)

U2110N5SA/10SA

U2110N9

Product Features
• Glass lid • 4 Gas burner with gas oven
• Grill option • Made in Turkey

 رؤوس غاز مع فرن غاز4 • • غطاء زجاجي
• خيار المشواة • صنع في تركيا

Handles and knobs may vary as per market

Product Range & Specifications
Model

U2110N5/10(W/G/B)

U2110N5SA/10SA

U2110N9

Origin

TURKEY

TURKEY

TURKEY

Size (cm)
Finish top/side
Oven/Grill
Rotisseries/Top Lead
AutoIgnition/Oven Glass
Oven Tray/Grid
Safety/Pan Support
Dimension (MM)
Product/Pack (L X D X H)
Loading/40’HQ

50 X 50

50 X 50

50 X 50

Metallic White/White

SS/Inox Painted

SS/Inox Painted

Yes/Yes

Yes/Yes

Yes/Yes

No/Yes

No/Yes

No/Yes

No/Double Glass

No/Double Glass

Yes/Double Glass

Yes/Yes

Yes/Yes

Yes/Yes

No/Enamel

No/Enamel

No/Enamel

50 X 50 X 810
52 X 52 X 850

50 X 50 X 810
52 X 52 X 850

50 X 50 X 810
52 X 52 X 850

262

262

262

*Product Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.
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Free Standing Full Electric Ceramic Cookers
Premium Series

COOKING RANGES

TFC14N5

Product Features
• Full Ceramic Cooker • Oven lamp • With turbo fan
• Digital programmer • Turnspit • Glass lid • Full Safety
• With thermostat • Electric oven • Made in Turkey

• طباخ من السيراميك الكامل • مصباح للفرن • مع مروحة توربو
• برمجة رقمية • يد دوارة • غطاء زجاجي • أمان كامل
• مع مقياس حرارة • فرن كهربائي • صنع في تركيا

Full
Safety

Product Range & Specifications

Handles and knobs may vary as per market

Model

TFC14N5

Origin

TURKEY

Size (cm)
Finish top/side
Type

60 X 60
SS/Inox Silver
Ceramic Heating

Oven/Grill

Yes/Yes

Rotisseries

Yes

Oven Glass

Double Layer Glass

Oven Tray/Grid
Dimension (MM)
Product/Pack (L X D X H)
Loading/40’HQ

Yes/Yes
600 X 600 X 850
630 X 630 X 900

172
*Product Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.
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Free Standing Full Electric Cookers
Premium Series

COOKING RANGES

NCR66W4HT

NCR66S4HT

TFG14N4

Product Features
• Glass lid • Full Electric
• 4 Hot plates • Electric oven

• غطاء زجاجي • كهربائي بالكامل
 أسطح تسخين • فرن كهربائي4 •

4

Hot Plates

Product Range & Specifications

Handles and knobs may vary as per market

Model

NCR66W4HT

NCR66S4HT

TFG14N4

Origin

TURKEY

TURKEY

TURKEY

Size (cm)

60 X 60

60 X 60

50 X 60

Finish top/side

White/White

Inox Silver/Inox Silver

Metallic White

Type

4 Hot Plate

4 Hot Plate

4 Hot Plate

Yes/Yes

Yes/Yes

Yes/Yes

Rotisseries/Lid

Oven/Grill

Yes/Metal/Glass

Yes/Metal/Glass

No/Metal

Oven Glass

Double Layer Glass

Double Layer Mirror Oven

Double Layer Glass

Yes/Yes

Yes/Yes

Yes/Yes

600 X 600 X 850
630 X 630 X 900

600 X 600 X 850
630 X 630 X 900

500 X 500 X 850
530 X 530 X 900

172

172

212

Oven Tray/Grid
Dimension (MM)
Product/Pack (L X D X H)
Loading/40’HQ

*Product Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.
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Free Standing Semi Electric Cookers
Smart Series

COOKING RANGES

TFG14N22

TFG14N31

Product Features
• Gas oven • Metallic lid • Made in Tukey
• Hot plate and gas burner combination

• فرن غاز • غطاء معدني • صنع في تركيا
• يجمع بين سطح التسخين ورأس الغاز

Product Range & Specifications

Handles and knobs may vary as per market

Model

TFG14N22

TFG14N31

Origin

TURKEY

TURKEY

Size (cm)

50 X 50

50 X 50

Metallic White

Metallic White

2 Gas+2 HP+Gas oven

3 Gas+1 HP+Gas oven

Oven/Grill

Yes/Yes

Yes/Yes

Rotisseries

No

No

Oven Glass

Double Layer Glass

Double Layer Glass

Yes/Yes

Yes/Yes

500 X500 X 830
530 X 530 X 880

500 X500 X 830
530 X 530 X 880

262

262

Finish top/side
Type

Oven Tray/Grid
Dimension (MM)
Product/Pack (L X D X H)
Loading/40’HQ

*Product Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.
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NMO300MDG

 ليتر30 فرن مايكروويف سعة

30 LITRE CAPACITY MICROWAVE OVEN
• Mirror finish
• Digital control
• Defrost by timing and weight
• Cooking end signal
• Child safety lock
• Pull handle door
• With grill
• Stainless steel panel
• Power: 1100W

• تحكم رقمي
• تذويب ثلج حسب الوقت والوزن
• إشارة نهاية الطبخ
• قفل أمان لألطفال
• باب بمقبض سحب
• وحدة شوي
• لوحة الصلب الذي ال يصدأ
 واط1100 :الطاقة •

30

NMO250MDG

 ليتر25 فرن مايكروويف سعة

25 LITRE CAPACITY MICROWAVE OVEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mirror finish
Digital control
11 power levels
6 Auto menus
Defrost setting
Cooking end signal
Push button door
Child safety lock
With grill
Power: 1000W

• تحكم يدوي
 مستويات للطاقة6 •
 قوائم آلية6 •
• إعداد إزالة الثلج
• إشارة نهاية الطبخ
• فتح الباب بضغطة زر
• قفل أمان لألطفال
• وحدة شوي
 واط1000 :الطاقة •

MICROWAVE OVENS

NMO2310DSG

 ليتر23 فرن مايكروويف سعة

23 LITRE CAPACITY MICROWAVE OVEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Digital control
5 power levels
8 auto menus
Defrost setting
Cooking end signal
Child safety lock
Pull handle door
With grill
Power: 800W

• تحكم رقمي
 مستويات للطاقة5 •
 قوائم آلية8 •
• إعداد إزالة الثلج
• إشارة نهاية الطبخ
• قفل أمان لألطفال
• باب بمقبض سحب
• وحدة شوي
 واط800 :• الطاقة

NMO2309MW

 ليتر23 فرن مايكروويف سعة

23 LITRE CAPACITY MICROWAVE OVEN
•
•
•
•
•
•

Manual control
6 power levels
0-30 mins. timer
Defrost setting
Cooking end signal
Push button door

• تحكم يدوي
 مستويات للطاقة6 •
 ثانية30  إلى0 • مؤقت من
• إعداد إزالة الثلج
• إشارة نهاية الطبخ
• فتح الباب بضغطة زر

U

PRODUCT
9 CATALOGUE

MICROWAVE OVENS

NMO1770DW

 ليتر20 فرن مايكروويف سعة

20 LITRE CAPACITY MICROWAVE OVEN
•
•
•
•
•
•
•

Digital control
5 power levels
8 auto menus
Defrost setting
Cooking end signal
Pull handle door
Power: 800W

• تحكم رقمي
 مستويات للطاقة5 •
 قوائم آلية8 •
• إعداد إزالة الثلج
• إشارة نهاية الطبخ
• باب بمقبض سحب
 واط800 :• الطاقة

NMO515N9A

 ليتر20 فرن مايكروويف سعة

20 LITRE CAPACITY MICROWAVE OVEN
•
•
•
•
•
•
•

Manual control
5 power levels
0-35 mins. timer
Defrost setting
Cooking end signal
Push button door
Power: 700W

• تحكم يدوي
 مستويات للطاقة5 •
 ثانية35  إلى0 • مؤقت من
• إعداد إزالة الثلج
• إشارة نهاية الطبخ
• فتح الباب بضغطة زر
 واط700 :الطاقة •

U

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
15 CATALOGUE

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
17 CATALOGUE

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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NG845

موقد غاز ثالثي

TRIPLE GAS BURNER
• Auto ignition system
• نظام إشعال آلي
• Blue flame with high efficiency
• لهب أزرق بفعالية عالية
• Stainless steel body
• هيكل من الحديد الغير قابل للصدأ

NG842

موقد غاز مزدوج

DOUBLE GAS BURNER
• Auto ignition system
• نظام إشعال آلي
• Blue flame with high efficiency
• لهب أزرق بفعالية عالية
• Stainless steel body
• هيكل من الحديد الغير قابل للصدأ

NG843

موقد غاز مفرد

SINGLE GAS BURNER
• Auto ignition system
• نظام إشعال آلي
• Blue flame with high efficiency
• لهب أزرق بفعالية عالية
• Stainless steel body
• هيكل من الحديد الغير قابل للصدأ

GAS STOVES

NG7093A

موقد غاز ثالثي

TRIPLE GAS BURNER
• سطح أمان زجاجي مقسى
• Tempered glass panel
• زوبعة اللهب
• Whirlwind flame
الذاتي بالكهربيّة الناتجة عن الضغط
• اإلشعال
• Auto piezoelectric ignition
ّ
• هيكل من الحديد الغير قابل للصدأ
• Stainless steel body
• صينية للمياه من الفوالذ المقاوم للصدأ
• Stainless steel water tray
• منصة دعم للمقالة من المعدن المطلي مع حامل ثابت • Enamel pan support with fixed stand

NG7092A

موقد غاز مزدوج

DOUBLE GAS BURNER
• سطح أمان زجاجي مقسى
• Temper glass panel with stainless
• زوبعة اللهب
steel body
الذاتي بالكهربيّة الناتجة عن الضغط
• اإلشعال
• Whirlwind flame
ّ
• هيكل من الحديد الغير قابل للصدأ
• Auto piezoelectric ignition
• صينية للمياه من الفوالذ المقاوم للصدأ
• Stainless steel water tray
• منصة دعم للمقالة من المعدن المطلي مع حامل ثابت • Enamel pan support with fixed stand

PRODUCT
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NG5093G

موقد غاز ثالثي

TRIPLE GAS BURNER
• 3 burner glass top
• Auto ignition
• 7mm tempered glass panel

 أغطية رؤوس غاز زجاجية3 •
• نظام إشعال آلي
 ملم سطح أمان زجاجي مقسى7 •

NG5092G

موقد غاز مزدوج

DOUBLE GAS BURNER
• 2 burner glass top
• Auto ignition
• 7mm tempered glass panel

 أغطية رؤوس غاز زجاجية2 •
• نظام إشعال آلي
 ملم سطح أمان زجاجي مقسى7 •

GAS STOVES

NG942T

موقد غاز مزدوج

DOUBLE GAS BURNER
• لهب مستقيم
الذاتي بالكهربيّة الناتجة عن الضغط
• اإلشعال
ّ
• هيكل من الحديد الغير قابل للصد
• مسند مقالي مربع من المينا

Straight flame
Auto piezoelectric ignition
Stainless steel panel
Square enamel pan support

•
•
•
•

NG8092GI

موقد زجاجي علوي
GLASS TOP BURNER

• لوح من الزجاج المقوى مطلي باللون األسود
• موقد باألشعة تحت الحمراء
• توفير طاقة حتى 30٪
الذاتي بالكهربيّة الناتجة عن الضغط
• اإلشعال
ّ
• صينية للمياه من الفوالذ المقاوم للصدأ
• منصة دعم للمقالة من المعدن المطلي مع
حامل ثابت

PRODUCT
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• Temper glass panel with black
coating
• Infrared ray burner
• Up to 30% Energy saving
• Auto piezoelectric ignition
• Stainless steel water tray
• Enamel pan support with fixed stand

NG7093GSFN
موقد غاز ثالثي

TRIPLE GAS BURNER
• نظام إشعال آلي
• Automatic ignition system
• 8mm tempered glass surface  ملم سطح أمان زجاجي مقسى8 •
FFD • مجهز بـ
• Equipped with FFD
)(أداة التعامل مع فشل اللهب
(Flame Failure Device)
• أمان كامل
• Full safety
• هيكل من الحديد الغير قابل للصدأ
• Stainless steel body
• طبقة من النحاس
• Brass burner

NG7092GSFN
موقد غاز مزدوج

DOUBLE GAS BURNER
• نظام إشعال آلي
• Automatic ignition system
• 8mm tempered glass surface  ملم سطح أمان زجاجي مقسى8 •
FFD • مجهز بـ
• Equipped with FFD
)(أداة التعامل مع فشل اللهب
(Flame Failure Device)
• أمان كامل
• Full safety
• هيكل من الحديد الغير قابل للصدأ
• Stainless steel body
• طبقة من النحاس
• Brass burner

GAS STOVES

NG845SFN

موقد غاز ثالثي

TRIPLE GAS BURNER
•
•
•
•
•
•

النحاسي مستقيم اللهب
• غطاء الموقد
Straight flame brass burner cap
ّ
الذاتي بالكهربيّة الناتجة عن الضغط
• اإلشعال
Auto piezoelectric ignition
ّ
• لوح من الفوالذ الصلب
Stainless steel panel
خزفي
• مشبك مربّع لألوعية بطالء
Square enamel pan support
ّ
FFD • مجهز بـ
With FFD
• أمان كامل
Full Safety

NG842SFN

موقد غاز مزدوج

DOUBLE GAS BURNER
•
•
•
•
•
•

Straight flame brass burner cap
Auto piezoelectric ignition
Stainless steel panel
Square enamel pan support
With FFD
Full safety

النحاسي مستقيم اللهب
• غطاء الموقد
ّ
الذاتي بالكهربيّة الناتجة عن الضغط
• اإلشعال
ّ
• لوح من الفوالذ الصلب
خزفي
• مشبك مربّع لألوعية بطالء
ّ
FFD • مجهز بـ
• أمان كامل

PRODUCT
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NBT531

 شرائح بارد الملمس4 محمص
4 SLICE COOL TOUCH TOASTER
• Adjustable browning control
• With indicator lights and
defrost reheat, cancel setting
• Automatic switch off feature
• Crumb tray
• Cord storage
• Bread warmer
• Power: 1400W

• تحكم قابل للضبط لإلسمرار
• مؤشرات ضوئية وإزالة الثلج
وإعادة التسخين وإلغاء اإلعداد
• خاصية اإليقاف اآللي
• صينية جمع الفتات
• تخزين السلك
• تدفئة الخبز
 واط1400 :• الطاقة

NBT530

محمص شريحتين بارد الملمس
2 SLICE COOL TOUCH TOASTER
• Adjustable browning control
• With indicator lights and
defrost reheat, cancel setting
• Automatic switch off feature
• Crumb tray
• Cord storage
• Bread warmer (optional)
• Power: 800W

• تحكم قابل للضبط لإلسمرار
• مؤشرات ضوئية وإزالة الثلج
وإعادة التسخين وإلغاء اإلعداد
• خاصية اإليقاف اآللي
• صينية جمع الفتات
• تخزين السلك
)• تدفئة الخبز (إختياري
 واط800 :• الطاقة

BREAD TOASTERS

NBT540

 شرائح بارد الملمس2 محمص
2 SLICE COOL TOUCH TOASTER

• Adjustable browning control • تحكم قابل للضبط لإلسمرار
• With indicator lights and
• بلمبات بيان وإعداد اإللغاء
cancel setting
• مفتاح إيقاف آلي ويدوي
• Automatic and manual switch off
• تخزين السلك
• Cord storage
• صينية قابلة للنزع لسهل
• Removable crumb tray for
التنظيف
easy cleaning
 واط800 :• الطاقة
• Power: 800W

NBT555S

محمص شريحتين
2 SLICE TOASTER

• Adjustable browning control • تحكم قابل للضبط لإلسمرار
• With integrated bread warmer
• أداة تدفئة الخبز مدمجة
• Automatic and manual
داخليًا
switch off
• مفتاح إيقاف آلي ويدوي
• Cord storage
• تخزين السلك
• Removable crumb tray
• صينية قابلة للنزع لسهولة
for easy cleaning
التنظيف
• Power: 550-650W
 واط650 -550 :• الطاقة
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NST522T1

محمص شريحتي سندويتش
2 SLICE SANDWICH TOASTER
•
•
•
•

Non stick plates
Indicator lights
Easy carry handle
Power: 700W

• لوح مطلي غير الصق
• مؤشر ضوئي
• مقبض لسهولة الحمل
 واط700 :• الطاقة

NST622A

محمص شريحتي سندويتش
2 SLICE SANDWICH TOASTER
•
•
•
•

NGT535N2

شواية تحميص
GRILL TOASTER

• Grill plate
• لوحة شواء
• Cool touch plastic body
• هيكل بالستيكي بارد الملمس
• Thermostat and indicator
• القط حرارة ومؤشرات ضوئية
lamps
• يمكن تخزينه عاموديًا
• Stands upright for compact
لتوفير المساحة
storage & space saving
• لوح مطلي بالتفلون مانع
• Non-stick teflon coated plate
لإللتصاق
• Skid resistant feet
• قدم مقاوم لإلنزالق
• Power: 700W
 واط700 :• الطاقة

Non stick plates
Indicator lights
Easy carry handle
Power: 700W

• لوح مطلي غير الصق
• مؤشر ضوئي
• مقبض لسهولة الحمل
 واط700 :• الطاقة

SANDWICH TOASTERS

NG543

 شرائح خبز6 شواية ضغط بسعة
6 SLICES PRESS GRILL

• Floating hinge system
• نظام مفصالت عائمة
• Drip tray for collecting excess oil
• صينية لجمع قطرات الزيت الزائد
• Adjustable temperature control knob • مقبض تحكم لتعديل درجة الحرارة
• Power and ready indicator
وضع االستعداد/• مؤشر وضع التشغيل
• Stainless steel covering
• غطاء من الفوالذ المقاوم للصدأ
• Cord wrap for storage
• إمكانية لف السلك الكهربائي للتخزين
• Power: 2000W
 واط2000 :• الطاقة

NST925

 شرائح سندويتش4 محمص
4 SLICE SANDWICH TOASTER
•
•
•
•
•

Non-stick coating plate
Easy open handle
With light indicator function
Sandwich plate
Power: 1200W

• لوح مطلي غير الصق
• مقبض سهل الفتح
• بوظيفة مؤشر ضوئي
• لوح ساندويتش
 واط1200 :• الطاقة
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BREAD MAKERS

NBM208
صانع خبز

BREAD MAKER
• سعة  2كيلوجرام
•  12قائمة برمجة رقمية
• شاشة كريستال سائل كبيرة بإضاءة خلفية
• تحكم بالتحميص قابل للتعديل :فاتح،
متوسط وأسود
• مستوعب من الحديد الغير قابل للصدأ مع
زخرفة للغطاء
• قابل للبرمجة مع مؤخر تشغيل  13ساعة
• وظيفة اإلحتفاظ بالحرارة لمدة  60دقيقة
• صينية خبز مانعة لإللتصاق ومناسبة
للتنظيف في غسالة الصحون
• شفرتين للعجن
• سعة  2كيلوجرام
• أقدام مانعة لإلنزالق
• مقبض لتحريك صانع الخبز
•  220ـ  240فولت  50/60هرتز 600 ،واط

• 12 digital program menus
• Large LCD display with backlight
• Adjustable crust control:
light, medium and dark
• IMD stainless steel house and cover
decoration
• 13 hour programmable delay timer
• 60 minutes keep warm function
• Dishwasher safe & non-stick
bread pan
• 2 kneading blade
• 2 kg capacity
• Non-slip feet
• With handle for moving the
bread maker
• 220-240V~ 50/60Hz, 600W

NR677N

 ليتر5.6 جهاز طبخ األرز سعة

5.6 LITRE CAPACITY RICE COOKER
• Jumbo size
• حجم ضخم
• Double thermostat control • التحكم بالقط الحرارة مزدوجة
• Measuring cup & spoon
• كوب وملعقة قياس
• One touch operation
• تشغيل بلمسة واحدة
• Teflon coated inner pot
• قدر داخلي مطلي بالتفلون
• Keep warm function
• وظيفة اإلحتفاظ بالحرارة
• Strong metal housing
• صندوق معدني قوي
• Power: 1950W
 واط1950 :• الطاقة

NR673N

 ليتر2.2 جهاز طبخ األرز سعة

2.2 LITRE CAPACITY RICE COOKER
• Aluminium steamer
• وعاء طهي بالبخار من
• Double thermostat control
األلمنيوم
• Detachable power cord
• التحكم بالقط الحرارة مزدوجة
• Teflon coated inner pot
• سلك كهرباء قابل للفصل
• Keep warm function
• قدر داخلي مطلي بالتفلون
• Strong metal housing
• وظيفة اإلحتفاظ بالحرارة
• With serving ladle
• صندوق معدني قوي
• Power: 850W
 واط850 :• الطاقة

RICE COOKERS

NR672N1

 ليتر1.8 جهاز طبخ األرز سعة

1.8 LITRE CAPACITY RICE COOKER
•
•
•
•
•

Detachable power cord
• سلك كهرباء قابل للفصل
Non stick Teflon top
علوي غير الصق من التفلون
• غطاء
ّ
Steamer
بخاري
• ِقدر
ّ
Keep warm function
• وظيفة اإلحتفاظ بالحرارة
Power: 700W
 واط700 :• الطاقة

NR701A

 ليتر1.2 جهاز طبخ األرز سعة

1 LITRE CAPACITY RICE COOKER
•
•
•
•
•

Detachable power cord
Non stick Teflon top
Steamer
Keep warm function
Power: 400W

1

• سلك كهرباء قابل للفصل
علوي غير الصق من التفلون
• غطاء
ّ
بخاري
• ِقدر
ّ
• وظيفة اإلحتفاظ بالحرارة
 واط400 :• الطاقة

400

NR670

 ليتر0.6 جهاز طبخ األرز سعة

0.6 LITRE CAPACITY RICE COOKER
• Enhanced double
thermostat
• Detachable power cord
• Non stick Teflon top
• Steamer
• Power: 350W

ّ
معزز
حراري مزدوج
• مثبّت
ّ
• سلك كهرباء قابل للفصل
علوي غير الصق من
• غطاء
ّ
التفلون
بخاري
• ِقدر
ّ
 واط350 :• الطاقة
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NR674N3

 ليتر1.8 جهاز طبخ األرز سعة

1.8 LITRE CAPACITY RICE COOKER
• Plastic steamer
• Double thermostat control
• Detachable power cord
• Teflon coated inner pot
• Keep warm function
• Power: 640-762W

بخاري
• ِدر
ّ
• التحكم بالقط الحرارة مزدوجة
• سلك كهرباء قابل للفصل
• قدر داخلي مطلي بالتفلون
• وظيفة اإلحتفاظ بالحرارة
 واط762-640 :• الطاقة

RICE COOKERS

NR679N

 ليتر1.2 جهاز طبخ األرز سعة

1.2 LITRE CAPACITY RICE COOKER
• Double thermostat control
• Measuring cup & spoon
• One touch operation
• Teflon coated inner pot
• Keep warm function
• Plastic steamer
• Power: 457-544W

• التحكم بالقط الحرارة مزدوجة
• كوب وملعقة قياس
• تشغيل بلمسة واحدة
• قدر داخلي مطلي بالتفلون
• وظيفة اإلحتفاظ بالحرارة
بخاري
• ِدر
ّ
 واط457-544 :• الطاقة

457544
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FRYERS

NAF788A

قالية هوائية
AIR FRYER

• Capacity: 2.5L
• Temperature adjustable
function: 80oC-200oC span
• Washable food container
• Filter screen function
• Timer function 0-30 minutes
• Cool touch handle
• Voltage & power: 220-240V~1500W

2.5

 لتر2.5 :السعة
 ْم200  إلى80  من:خاصية تعديل الحرارة
حاوية طعام يمكن غسلها
خاصية شاشة المصفاة
 دقيقة30  إلى0 خاصية المؤقت الزمني من
مقبض عازل للحرارة
:الفولطية والقدرة الكهربائية
 واط1500 ~  فولت240 – 220

•
•
•
•
•
•
•

1500
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NB1717T
خالط

BLENDER
• حوض بالستيكي  1.5ليتر
•  4سرعات ووظيفة النبض
• مع شفرة ستانلس ستيل غير
قابل للصدأ قابلة للتغيير
• وظيفة التنظيف الذاتي
• الطاقة 350 :واط

• 1.5 litre capacity
• 4 speed with pulse
• With removable SS blade
• Self cleaning function
• 350W power

350

NB1717T1
خالط

BLENDER
• 1.5L unbreakable PC jar
• وعاء غير قابل للكسر مصنوع من البولي
• 2 speeds with pulse function
كربونات بسعة  1.5لتر
• Top-cover with fill-in lid and
•  2سرعات ووظيفة النبض
measuring cup
• أغطاء علوي بفتحة للملء وكأس عيار
• 300W power
• الطاقة 300 :واط

300

NB1700T1

خالط مع مطحنة

BLENDER WITH MILL
•  3سرعات ووظيفة النبض
• حوض بالستيكي  1.5ليتر
• غطاء علوي مع فتحة ملء
• مطحنة المواد الجافة
• الطاقة 350 :واط

• 3 speeds with pulse function
• 1.5 litre plastic jar
• Top cover with fill-in lid
• With dry mill
• Power: 350W

350

BLENDERS
NB1700T2

خالط مع مطحنة

BLENDER WITH MILL
• 1.5L unbreakable PC jar
• وعاء غير قابل للكسر مصنوع من
• With unbreakable PC grinder
 لتر1.5 البولي كربونات بسعة
• Two speeds with pulse
• مع خالط غير قابل للكسر مصنوع من
function
البولي كربونات
• Top-cover with fill-in lid and
 سرعات ووظيفة النبض2 •
measuring cup
• غطاء علوي بفتحة للملء وكأس عيار
• With coffee grinder
• طحن البن
• Power: 350W
 واط350 :• الطاقة

350

NB1700

خالط مع مطحنة

BLENDER WITH MILL
• 4 speeds with pulse function
• 1.5 litre plastic jar
• Top cover with fill-in lid
• With dry mill
• Power: 350W

 سرعات ووظيفة النبض4 •
 ليتر1.5 • حوض بالستيكي
• غطاء علوي مع فتحة ملء
• مطحنة المواد الجافة
 واط350 :• الطاقة

NB1705

خالط ومطحنة

BLENDER WITH GRINDER
•
•
•
•
•

1.5 litre plastic jar
Ice-crusher ability
Detachable jar & blade
3 speeds with pulse
Power: 400W

 ليتر1.5 • حوض بالستيكي
• وظيفة تكسير الثلج
• وعاء وشفرة قابالن للفصل
 سرعات ووظيفة النبض3 •
 واط400 :• الطاقة
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NB1719GN

خالط مع مطحنة

BLENDER WITH MILL
• جرة زجاجية خالط بسعة  1.5لتر
مع غطاء قابل للغلق
• شفرات قاطعة من الفوالذ
المقاوم للصدأ
• خالط بـ  5سرعات
• مطحنة زجاجية
• الطاقة 350 :واط

• 1.5 litre glass blender jar
with lock and cover
• Stainless steel cutting blade
• 5 speed blender
• Glass grinder
• Power: 350W

NB1715T1

خالط بحوض من الحديد الغير قابل للصدأ
STAINLESS STEEL JAR BLENDER

• خالط ومطحنة
• هيكل ووعاء من الستانلس ستيل 304
غير القابل للصدأ
• مع مطحنة
• أقدام مضادة لالنزالق
•  8سرعات ووظيفة النبض
• الطاقة 600 :واط

• Blender with Grinder
• #304 SS body & Jar
• With dry mill
• Non slip rubber feet
• 8 speed with pulse
• Power: 600W

NB1760GS1

خالط بحوض زجاجي
GLASS JAR BLENDER

• Powerful 1200W turbo motor
• محرك توربيني قوي باستطاعة  1200واط
• Stepless speed control
• تحكم غير متدرج بالسرعة
• Aluminium alloy rotary control
• أداة تحكم دوارة من األلمنيوم المسبوك
• Power & pulse functions
• وظائف كهربائية ونبضية
• 3 pre-programmed settings for
•  3إعدادات مسبقة البرمجة إلعداد
consistent smoothies, ice-crushing
مشروبات سموزي متماسكة القوام،
and soup blending
وسحق الثلج ،وخلط الحساء.
• 1.8 litres glass jar
• وعاء زجاجي بسعة  1.8لتر
• Durable stainless steel blades
• شفرات متينة من الستانلس ستيل غير
• Non slip feet
القابل للصدأ
• Power: 1200W
• أقدام مضادة لالنزالق
• الطاقة 1200 :واط

1200

1.8

BLENDERS

NB1900NA

خالط ثالثة في واحد

3 IN 1 BLENDER

4 speeds and pulse function
•  4سرعات ووظيفة النبض
1.5 litre blender jar
• حوض خالط سعة  1.5ليتر
• مع غطاء تشغيل من الفوالذ المقاوم للصدأ With stainless steel switch cover
With one dry mill
• مع مطحنة
With one Mincer mill
• مع مفرمة
With stainless steel blades
• مع شفرات من الفوالذ المقاوم للصدأ
With anti-slip feet
• أقدام مطاطية مضادة لالنزالق
Power: 350W
• الطاقة 350 :واط

•
•
•
•
•
•
•
•

NB894

خالط ثالثة في واحد

3 IN 1 BLENDER

Durable ABS body
• هيكل متين من مادة ABS
Stainless steel blade
• شفرة من الفوالذ المقاوم للصدأ
3 Stainless steel jars
•  3جرات من الفوالذ المقاوم للصدأ
1.5 litre liquid jar capacity
• جرة للسوائل بسعة  1.5لتر
1.0 litre dry jar capacity
• جرة للمكونات الجافة بسعة  1.0لتر
400ml chutney jar capacity
• جرة الصلصة بسعة  400ملل
• محرك توربو قوي بسرعة  18000دورة في الدقيقة 18000 RPM powerful turbo motor
3 speed with pulse function
•  3سرعات مع خاصية الخلط/الفرم المتقطع
Power: 750W
• الطاقة 750 :واط

750
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

NJ8300T

عصارة فواكه

JUICE EXTRACTOR
• 2 speed
• Safe locking arm
• Safety interlock switch
• Stainless steel micro mesh
filter basket
• Removable transparent juicer
container for easy cleaning
• Power: 300W

NJ8600N

عصارة فواكه

JUICE EXTRACTOR
• 2 speed
• Safe locking arm
• Safety interlock switch
• Stainless steel micro mesh
filter basket
• Removable transparent juicer
container for easy cleaning
• Power: 600W

 سرعات2 •
• ذراع غلق آمن
• مفتاح قفل آمن
• سلة ترشيح شبكية من الحديد
الغير قابل للصدأ
• إناء عصير شفاف قابل للفك
للتنظيف السهل
 واط600 :• الطاقة

 سرعات2 •
• ذراع غلق آمن
• مفتاح قفل آمن
• سلة ترشيح شبكية من الحديد
الغير قابل للصدأ
• إناء عصير شفاف قابل للفك
للتنظيف السهل
 واط300 :• الطاقة

JUICERS

NJ7600U

عصارة فواكه

JUICE EXTRACTOR
• Hard and soft products
processing
• 75mm diameter extra large
feeding tube
• 1.7 litre large pulp container
and 1 litre juice cup
• Stainless steel housing and
extra stainless steel filter
basket
• Available for juicing a whole
apple, carrot, pear etc.
• Overheat protector on
powerful motor and safety
lock device
• Rotation switch
• Two speed control section
• Power: 800W

• معالجة المنتجات الصلبة
والليّنة
• أنبوب تغذية ضخم بقطر
 مم75
لب الفواكه والخضار
ّ • وعاء
 ليتر وكوب1.7 الكبير بسعة
.العصير بسعة ليتر واحد
• إطار من الفوالذ الصلب وس ّلة
الفلتر الخارجيّة من الفوالذ
.الصلب
• جهاز لعصر الفواكه كاملة
مثل التفاح والجزر واإلجاص
...إلخ
• مفتاح دوّ ار
ّ
التحكم بدرجتي
• قسم
.سرعة
 واط800 :• الطاقة

NJ7644SJ

عصارة فواكه

JUICE EXTRACTOR
•
•
•
•
•
•

Slow Juicer
DC motor with low speed
With reverse function
SS housing & strainer
Dual stage extractor
Power: 200W

• عصارة بطيئة
• محرك تيار مستمر بسرعة بطيئة
• مع وظيفة الحركة العكسية
• هيكل محرك ومصفاة من الستانلس
ستيل غير القابل للصدأ
• أداة استخالص بمرحلتين
 واط200 :• الطاقة

200
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NH8881U

خالط عامودي

STICK MIXER WITH CUP
• قدم من الحديد الغير قابل للصدأ
• بكأس وحلقة تثبيت على الجدار
• تصميم بضوضاء منخفضة
• شفرة من الحديد الغير قابل
للصدأ
• الطاقة 300 :واط

• Stainless steel foot
• With beaker & wall mount
bracket
• Low noise design
• Stainless steel blade
• Power: 300W

U

NH991C

خالط عامودي

STICK MIXER WITH CUP
• قضيب الخلط البالستيكي الممكن
فصله
• شفرات من الحدي الغير قابل للصدأ
• كوب الخلط بسعة  700مل
• كتيفة جداريّة
• الطاقة 200 :واط

• Detachable plastic
blending rod
• Stainless steel blade
• 700ml mixing cup
• With wall bracket
• Power: 200W

MIXERS

NH787N / NH787T(BS)
خالط يدوي

HAND MIXER
•
•
•
•
•
•

Heavy duty motor
5 Speed control
Eject button
2 beaters
2 dough hooks
Power: 200W

• محرك شديد التحمل
 سرعات5 • تحكم بـ
• زر إخراج
• مضربين
• ذراعين عجن
 واط200 :• الطاقة

NH300S

خالط يدوي

HAND MIXER
•
•
•
•
•

5 Speed control
Two beaters for eggs and creams
Two hooks for mixing dough
Turbo switch
Power: 300W

 سرعات5 • تحكم بـ
• مخفقتان للبيض والقشدة
• عقافتان لخلط العجين
• مفتاح التشغيل التوربيني
 واط300 :• الطاقة

300

NH481U

خالط يدوي

HAND MIXER
•
•
•
•
•

Powerful motor
5 speeds & pulse
Turbo function
Beaters & dough hooks
Power: 200W

U

• محرك قوي
 سرعات ونبض5 •
• وظيفة تيربو
• خفاقات وأذرع العجن
 واط200 :• الطاقة
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NH757B

خالط يدوي مع حوض

HAND MIXER WITH BOWL
•
•
•
•
•
•
•

5 speed control
2 beaters & 2 dough hooks
Heavy duty motor
Eject function
Chrome hand mixer body
4 litre bowl
Power: 200W

 سرعات5 • تحكم ذات
• مضربين وذراعين للعجن
• محرك شديد التحمل
• وظيفة إخراج
• هيكل خالط يدوي من الكروم
 ليتر4 • حوض سعة
 واط200 :• الطاقة

NH788N

خالط يدوي مع حوض

HAND MIXER WITH BOWL
•
•
•
•
•

NH777B

خالط يدوي مع حوض

HAND MIXER WITH BOWL
•
•
•
•
•

Chrome hand mixer body
• هيكل خالط يدوي من الكروم
5 speed control
 سرعات5 • تحكم ذات
Stainless steel rotational bowl • وعاء دوّ ار من الفوالذ الصلب
2 beaters and 2 dough hooks
• مضربين وذراعين للعجن
Power: 200W
 واط200 :• الطاقة

5 speed control
Heavy duty motor
Rotating bowl
2 beaters & 2 dough hooks
Power: 250W

 سرعات5 • تحكم بـ
• محرك شديد التحمل
• حوض دوار
• مضربين وذراعين للعجن
 واط250 :• الطاقة

MIXERS

NH878A

خالط يدوي دوار مع وعاء

ROTATING HAND MIXER WITH BOWL
•
•
•
•
•

3.0 Litres bowl
5 speed levels
Left -right moving mixer head
Rotating bowl
Power: 350W

 ليتر3 • حوض سعة
 سرعات5 • تحكم بـ
 تتحرك رأس خالط خالط-• اليسار
• حوض دوار
 واط350 :• الطاقة

350

NSM560A

خالط ثابت شديد التحمل
HEAVY DUTY STAND MIXER
•
•
•
•
•

5.5 Litres bowl
3 different attachments
Planetary motion mixing
UV finish body
Power: 1000W

 ليتر5.5 • حوض سعة
 قطع ملحقات مختلفة3 •
• مزج بحركة لولبية
• هيكل مغطى بطبقة معالجة
باألشعة فوق البنفسجية
 واط1000 :• الطاقة

1000
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NFP1721N

1  في7 جهاز تحضير طعام
7 IN 1 FOOD PROCESSOR

• 7 in 1 Functions for multiple use
 وظائف لالستخدام المتعدد1  في7 •
• Stainless steel blades for easy
• شفرات من الحديد الغير قابل للصدأ
shredding and chopping.
لتسهيل الفرم والتقطيع
• Heavy duty motor
• محرك قوي
• Blender/Chopper/Grinder/Juicer/
/ شراحة/ عصارة/ فرامة/ قطاعة/• خالط
Slicer/Shredder/Soya Milk Extractor
 عصارة حليب الصويا/ تقطيع
• Power: 400W
400 :• الطاقة

NFP1703N

1  في10 جهاز تحضير طعام
10 IN 1 FOOD PROCESSOR
•
•
•
•
•
•
•

Blender with glass jar
Mill for dry grinding
Juice extractor
Hand mixer with whisks
Hand mixer with dough hooks
Citrus juicer
Meat grinder with coarse,
medium & fine cutting plates
• Kubbe attachment
• Power: 600W

• خالط بحوض زجاجي
• مطحنة للمواد الجافة
• عصارة فواكه
• خالط يدوي مع الخفاقات
• خالط يدوي مع ذراع العجن
• عصارة حمضيات
• مطحنة لحوم بألواح قطع
خشنة ومتوسطة وناعمة
• ملحق لصنع أقراص الكبة
 واط600 :• الطاقة

FOOD PROCESSORS

NFP1724N

1  في4 جهاز تحضير طعام
4 IN 1 FOOD PROCESSOR

• 2 speed with pulse function
• سرعتين مع وظيفة النبض
• 4 in 1 juicer/blender/
/  خالط/  عصارة:1  في4 •
meat chopper/grinder
 مطحنة/ قطاعة لحوم
• 1.6 litre blender
 ليتر1.6 • خالط سعة
• Powerful motor with thermostat
• محرك قوي مزود بالقط الحرارة
• Stainless steel blade
• شفرة من الحديد الغير قابل للصدأ
• Power: 300W
 واط400 :• الطاقة

4 in 1

NFP881G

1  في4 جهاز تحضير طعام
4 IN 1 FOOD PROCESSOR
• 4 in 1 multi function
• Juicer, blender, mixer
• With glass jars
• SS housing, filter & blade
• 2 speed with pulse
• Power: 800W

4 in 1

 وظائف لالستخدام المتعدد1  في4 •
 أداة مزج، خالط،• عصارة
• مع أوعية زجاجية
 وشفرة من، ومرشح،• هيكل محرك
الستانلس ستيل غير القابل للصدأ
 سرعات ووظيفة النبض2 •
 واط800 :• الطاقة

800
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FOOD PROCESSORS

NFP555LDN1

مصنّع أطعمة متعدد الوظائف

MULTI-FUNCTION - FOOD FACTORY
• حوض سعة كبيرة  6ليتر
• سطح مغطى بطبقة معالجة باألشعة
فوق البنفسجية لسهولة التنظيف
• نظام تروس معدني بالكامل
•  6سرعات ووظيفة النبض
• حركة مزج لولبية
• طاقة عالية 1000 :واط

• 5.0 Litre bowl
• UV coated surface for easy cleaning
• Full metal gear system
• 6 speed with pulse
• Planetary mixing action
• Power: 1000W

1000

5.0

NK520

غالية بدون سلك

CORDLESS KETTLE
• 1.7 litre capacity
• 360 degree rotation cordless
interface
• Stainless steel bottom with
hidden heating element
• Automatic shut-off with
indicator light
• With lid locker
• With external water level

 ليتر1.7 • سعة
• واجهة بدون سلك قابلة
 درجة360 للدوران
• قاعدة من الحديد الغير قابل للصدأ
بعنصر تسخين مخفي
• إيقاف آلي مع مؤشر ضوئي
• نظام قفل الغطاء
• بيان مستوى الماء من الخارج

NK3030

غالية بدون سلك

CORDLESS KETTLE
• 3 L Plastic kettle
 لتر3 • غالية بالستيكية بسعة
• Polished plastic body
• هيكل من البالستيك المصقول
• With both side water gauge
• مع مقياس للماء من الجانبين
• Automatical lid-opening structure
• غطاء مصمم للفتح تلقائيًا
• On/Off switch with light indicator إيقاف التشغيل/• مؤشر ضوئي لوضع التشغيل
• Stainless steel heating element
• وحدة تسخين من الفوالذ المقاوم للصدأ
• Automatically turns off function
• خاصية إيقاف تشغيل تلقائية
• Boil-dry protection
• حماية من الغليان بدون ماء
• Power cord storage
• إمكانية تخزين السلك الكهربائي
• Power: 1850-2200W
 واط2200-1850 :• الطاقة

NK920

غالية بدون سلك

CORDLESS KETTLE
• 360 degree Rotational plastic
kettle
• Manual lid-opening function
• With twin water gauges
• Heat plate with line indicator
• Boil dry protection
• Automatically turns off when
water boils
• Cord-storage
• Anti-slip feet design
• Power: 2200W

 درجة360 • غالية بالستيكيّة دوّ ارة
• فتح الغطاء يدويًّا
مائي مزدوج
• مقياس
ّ
• صفيحة التسخين ومؤشر األنبوب
• الحماية من جفاف المياه عند
الغلي
تلقائي عند غليان المياه
• إطفاء
ّ
• تخزين السلك الكهربائي
• تصميم الجزء السفلي بطريقة
.مضادّ ة لالنزالق
 واط2200 :• طاقة

KETTLES

NK1030S

غالية من الحديد الغير قابل للصدأ
STAINLESS STEEL KETTLE
• 1.0 litre capacity
• Stainless steel kettle
• Concealed heating element
• Cordless design
• Automatic/manual switch off
• Indicator light
• Overheat protection
• Water level indicator
• Power:1000W

 ليتر1.0 • سعة
• غالية من الحديد الغير قابل للصدأ
• عنصر تسخين مخفي
• تصميم بدون سلك
• إيقاف تشغيل يدويًا وآليًا
• مؤشر ضوئي
• حماية ضد التسخين الزائد
• مؤشر مستوى الماء
 واط1000 :• الطاقة

NK420A

غالية من الحديد الغير قابل للصدأ
STAINLESS STEEL KETTLE
•
•
•
•

1.7 Litre capacity
Boil dry protection
Auto shut off
Power: 1850-2200W

 ليتر1.7 • سعة
• الحماية من جفاف المياه عند الغلي
أوتوماتيكي لإلطفاء
• ضوء مبين
ّ
 واط2200-1850 :• الطاقة
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NK562N

غالية من الحديد الغير قابل للصدأ
STAINLESS STEEL KETTLE
•1.7 litre capacity
• 360 degree cordless jug kettle
• Concealed heating element
• Boil-dry protection
• Automatic cut-off
• On/off switch with indicator lamp
• Stainless steel body
• Cord storage
• Lid with lock
• Power: 2200W

 ليتر1.7 • سعة
 درجة بدون سلك360 • غالية إبريق
• عنصر تسخين مخفي
 التجفيف/ • حماية للغلي
• توقف آلي
 إيقاف بمؤشر ضوئي/ • مفتاح تشغيل
• هيكل من الحديد الغير قابل للصدأ
• تخزين السلك
• غطاء بقفل
 واط2200 :• الطاقة

NK662N

غالية من الحديد الغير قابل للصدأ
STAINLESS STEEL KETTLE
• 1.7 litre capacity
• Safety lock lid
• Stainless steel body
• Concealed heating element
• Automatically turns off when
water bolls
• Boil dry protection
• On/off switch with light indicator
• Cord storage
• British strix control switches
• Power: 1680-2000W

 ليتر1.7 • سعة
• غطاء بقفل
• هيكل من الحديد الغير قابل
للصدأ
• عنصر تسخين مخفي
• فصل آلي عند غليان الماء
 التجفيف/ • حماية للغلي
 إيقاف بمؤشر/ • مفتاح تشغيل
ضوئي
• تخزين السلك
 واط2000-1680 :• الطاقة

KETTLES

NK820T

غالية بدون سلك

CORDLESS KETTLE
• 1.8 litre Capacity
 ليتر1.8 • السعة
• Double layer structure(stainless steel
• هيكليّة مؤلفة من طبقتين (الفوالذ
304 inside and plastic PP outside) for  من الداخل ومادّ ة البروبيلين304 الصلب
scald insulation protection
.اللدائنيّة من الخارج) لتج ّنب السمط
• 360 Degree rotation with hidden
 درجة مع عنصر تسخين360 • دوران
heating element
مخفي
ّ
• Automatic shut-off with indicator light
أوتوماتيكي لإلطفاء
• ضوء مبين
ّ
• With lid locker
• قفل الغطاء
• Power: 1800W
 واط1800- :• الطاقة

NK414N

غالية بدون سلك

CORDLESS KETTLE
• 360 degree cordless
• Maximum capacity 1.7 litre
• Concealed stainless steel heating
element
• Automatic/manual switch off
• External water level indicator
• Indicator light
• 1 filter
• Overheat protection
• On/off switch
• Power: 2200W

 درجة360 • غالية بدون سلك بـ
 ليتر1.7 :• السعة القصوى
• عنصر تسخين من الحديد الغير
قابل للصدأ مخفي
 يدوي/ • إيقاف آلي
• مؤشر مستوى ماء خارجي
• مؤشر ضوئي
 مرشح1 •
• حماية ضد التسخين الزائد
 إيقاف/ • مفتاح تشغيل
 واط2200 :• الطاقة
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NK817

غالية من الحديد الغير قابل للصدأ
STAINLESS STEEL KETTLE
• 4.2 litre capacity
• Stainless steel body
• Auto switch-off
• Boil dry protection
• 3 level safety protection
• British strix control
switches
• Power: 2000 - 2400W

 ليتر4.2 • سعة
• هيكل من الحديد الغير قابل للصدأ
• مفتاح إيقاف آلي
• حماية من جفاف ماء الغلي
 مستويات3 • حماية آمنة
• مفاتيح تحكم ستريكس البريطانية
بمؤشر ضوئي
 واط2400-2000 :• طاقة

NK563NA

غالية من الحديد الغير قابل للصدأ
STAINLESS STEEL KETTLE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NK565G

غالية إبريق زجاجي
GLASS POT KETTLE
•
•
•
•
•
•

1.8 litre capacity
 ليتر1.8 • سعة
360 degree jug kettle
 درجة360 • غالية إبريق
Safety lid with hinge
• غطاء آمن بمفصلة
Concealed steel heating plate • لوح حديد مخفي للتسخين
Boil dry protection
• حماية للغلي والتجفيف
Power: 3000W
3000 :• الطاقة

1.7 litre capacity
 ليتر1.7 • سعة
360 degree cordless jug kettle
 درجة بدون سلك360 • غالية إبريق
Concealed heating element
• عنصر تسخين مخفي
Boil-dry protection
 التجفيف/ • حماية للغلي
Automatic cut-off
• توقف آلي
On/off switch with indicator lamp  إيقاف بمؤشر ضوئي/ • مفتاح تشغيل
Stainless steel body
• هيكل من الحديد الغير قابل للصدأ
Cord storage
• تخزين السلك
Lid with lock
• غطاء بقفل
Power: 2200W
 واط2200 :• الطاقة

KETTLES

NKT1730S

غالية من الحديد الغير قابل للصدأ بصينية إبريق زجاجي
STAINLESS STEEL KETTLE WITH TRAY & GLASS POT
• Stainless steel body and 360º degrees
rotatable water kettle
• Tea-pot: Warming plate with teﬂon coating
• Tea-pot: Using domestic PTC heater with
keep warm function
• Stainless steel body and glass jug can be
rotated randomly on the base within 360º
degrees
• Indicator light on shows that water is
boiling. Rocker switch is on indicates that
the tea-pot is being kept warm
• Removable stainless steel filter in tea-pot
convenient for cleaning
• Plug type power cord
• Anti-slip feet
• Power: 1900-2250W

• هيكل من الحديد الغير قابل للصدأ وغالية
 درجة360 ماء قابلة للدوران
 لوح تسخين بطالء من التفلون:• إبريق شاي
• إبريق شاي بإستخدام سخان داخلي
بوظيفة اإلحتفاظ بالحرارة
• الجسم من الحديد الغير قابل للصدأ
واإلبريق الزجاجي قابلين للدوران بحرية
 درجة360 فوق القاعدة
.• مؤشر ضوئي يظهر غليان الماء
• المفتاح الهزاز في وضع تشغيل يظهر بأن
قدر الشاي يبقى ساخنًا
• مرشح شاي من حديد غير قابل للصدأ
قابل للفك والتنظيف
• سلك كهرباء وقابس
• قدم مانع لإلنزالق
 واط2250-1900 :• الطاقة
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ESPRESSO/CAPPUCCINO MAKER

NEM1490A

آلة تحضير إسبريسو  /كابوتشينو
ESPRESSO / CAPPUCCINO MAKER

• آلة لتحضير اإلسبريسو والكابوتشينو من
الستانلس ستيل غير القابل للصدأ
• مع مضخة إيطالية التصميم بضغط 15بار
• نظام تسخين سريع مع مانع لنقل الحرارة
• مع وظيفة صنع الرغوة
• خزان ماء قابل للفصل بسعة  1.25لتر
• خاصية منع التنقيط
• الطاقة 1350 :واط

SS Espresso & Cappuccino maker
With 15 bar Italian design pump
Thermo block fast heating system
With frothing function
1.25 Litre detachable water tank
Anti Drip feature
Power: 1350W

•
•
•
•
•
•
•

1350

NEM1590A

آلة تحضير إسبريسو  /كابوتشينو
ESPRESSO / CAPPUCCINO MAKER

• آلة تحضير إسبريسو وكابوتشينو
• مع مضخة إيطالية التصميم بضغط 15بار
• نظام تسخين سريع مع مانع لنقل الحرارة
• مع وظيفة صنع الرغوة
• خزان ماء قابل للفصل بسعة  1.25لتر
• خاصية منع التنقيط
• الطاقة 1350 :واط

Espresso & Cappuccino maker
With 15 bar Italian design pump
Thermo block fast heating system
With frothing function
1.25 Litre detachable water tank
Anti Drip feature
Power: 1350W

1350

•
•
•
•
•
•
•

COFFEE MAKERS

NCM1210

جهاز تحضير القهوة
COFFEE MAKER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacity 1.25 litre
 ليتر1.25 • سعة
Swing filter holder
• حامل دوار للمرشح
Non-drip valve
• صمام ضد التنقيط
Permanent filter
• مرشح دائم
Semi - transparent water tank
• خزان ماء نصف شفاف
Water level scale
• مقياس مستوى الماء
Lighted on/off switch
 إيقاف مع ضوء/ • مفتاح تشغيل
220-240V 50/60 Hz
، هرتز50/60  فولت240  ـ220 •
Power: 730-870W
 واط870-730 :• الطاقة
VDE plug
VDE • قابس
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ELECTRIC COOKERS

NEC3

ط ّباخ كهربائي مزدوج

DOUBLE ELECTRIC COOKER
•
•
•
•
•
•

1000W + 1000W heating coil
Elegant design
Enamel body
Thermostat control
Indicator lamp
Power: 2000W

 واط1000 +  واط1000 • ملفات تسخين
• تصميم أنيق
• هيكل المع
• التحكم بالقط الحرارة
• مؤشر ضوئي
 واط2000 :• الطاقة

NEC1

ط ّباخ كهربائي مفرد

SINGLE ELECTRIC COOKER
•
•
•
•
•
•

1000W heating coil
Elegant design
Enamel body
Thermostat control
Indicator lamp
Power: 1000W

 واط1000 • ملف تسخين
• تصميم أنيق
• هيكل المع
• تحكم بالقط الحرارة
• مؤشر ضوئي
 واط1000 :• الطاقة

HOT PLATES & GAS HOBS

NKTOE5N2

سطح تسخين مزدوج
TWIN HOT PLATE
•
•
•
•
•

Twin hot plate
Adjustable thermostat control
Power indicator light
Overheat protection
Die cast iron hotplates:
188mm / 155mm
• Stainless steel body
• Power: 2500W

• سطح تسخين متعدد
• تحكم القط حرارة قابل للضبط
• مؤشر ضوئي للتيار
• حماية للتسخين الزائد
• سطح تسخين الملمس
 ملم155 /  ملم188
• حديد غير قابل للصدأ
 واط2500 :• الطاقة

NKTOE4N2

جهاز طبخ كهربائي
SINGLE HOT PLATE
•
•
•
•
•
•
•

Single hot plate
Adjustable thermostat control
Power indicator light
Overheat protection
Die cast iron hotplates: 188mm
Stainless steel body
Power: 1500W

• جهاز طبخ كهربائي
• تحكم القط حرارة قابل للضبط
• مؤشر ضوئي للتيار
• حماية للتسخين الزائد
 ملم188 • سطح تسخين الملمس
• حديد غير قابل للصدأ
 واط1500 :• الطاقة

1500

NGH3005N

بوتاجاز مسطح
GAS HOB
•
•
•
•
•

4 burner steel hob
 رؤوس غاز من الستانلس ستيل4 •
Stainless steel #304 panel
 غير قابل للصدأ304 • لوح تسخين من الستانلس ستيل
Heavy cast iron pan support
• مسند مقالي حديدية ثقيلة
FFD - full safety equipped
.)FFD( • مزود بخاصية األمان التام
Auto pulse ignition
.• إشعال ذاتي نبضي
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CHOPPERS

NC4500A
فرامة

CHOPPER
• Easy operation chopper
• Dishwasher safe bowl & blade
• 1 touch button with pulse control
• Coarse chop to fine mince
• Power: 100W

• جهاز تقطيع سهل التشغيل
• شفرة ووعاء يمكن تنظيفهما في غسالة األطباق
.• زر يعمل بلمسة واحدة مع تحكم نبضي
• تقطيع خشن وفرم ناعم
 واط100 :• الطاقة

100

NC4500
فرامة

CHOPPER
•
•
•
•

Two way blending and chopping
Double stainless steel blade
Safety switch on/off button
With whisking disk for whipping cream &
mayonnaise
• Twin blades
• 1500 ml plastic bowl

• خلط وفرم باالتجاهين
• شفرة مزدوجة من حديد غير قابل للصدأ
• مفتاح أمان لزر التشغيل واإليقاف
• بقرص خفق للكريما والمايونيز
 شفرة2 •
 مل1500 • حوض بالستيكي سعة
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NMG742RU

مطحنة لحم كهربائية

ELECTRIC MEAT GRINDER
• Powerful motor
• 2 stainless steel blades
• Reverse function
• Three cutting plates
• Large capacity
• Power: 1800W

• محرك قوي
 من الحديد الغير قابل للصدأ2 • شفرة عدد
• وظيفة عكس
• ثالث صفائح تقطيع
• سعة كبيرة
 واط1800 :• الطاقة

U

NMG743U

مطحنة لحم كهربائية

ELECTRIC MEAT GRINDER
• Powerful motor
• 2 Stainless steel blades
• Plates for fine, medium &
coarse mince
• Large capacity
• Power: 800W

U

• محرك قوي
• شفرتين من الحديد الغير قابل للصدأ
• ألواح للفرم الناعم والمتوسط
والخشن
• سعة كبيرة
 واط800 :• الطاقة

MEAT GRINDERS

NMG744U

مطحنة لحم كهربائية

ELECTRIC MEAT GRINDER
• Powerful motor
• محرك قوي
• 2 Stainless steel blades • شفرتين من الحديد الغير قابل للصدأ
• Plates for fine, medium &
• ألواح للفرم الناعم والمتوسط
coarse mince
والخشن
• Large capacity
• سعة كبيرة
• Power: 1200W
 واط ـ مع شفرة إضافية1200 :• الطاقة

U

NMG745U

مطحنة لحم كهربائية

ELECTRIC MEAT GRINDER
• Powerful motor
• محرك قوي
• 2 stainless steel blades • شفرتين من الحديد الغير قابل للصدأ
• Plates for fine, medium &
• ألواح للفرم الناعم
coarse mince
والمتوسط والخشن
• Large capacity
• سعة كبيرة
• Power: 2400W
 واط ـ وظيفة عكس2400 :• الطاقة

U
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NMG746U

مطحنة لحم كهربائية

ELECTRIC MEAT GRINDER
• Powerful motor
• 2 stainless steel blades
• Plates for fine, medium &
coarse mince
• Large capacity
• Power: 1800W

• محرك قوي
• شفرتين من الحديد الغير قابل للصدأ
• ألواح للفرم الناعم والمتوسط
والخشن
• سعة كبيرة
 واط1800 :• الطاقة

U

NMG751U

مطحنة لحم كهربائية

ELECTRIC MEAT GRINDER
•
•
•
•
•
•

Powerful motor
• محرك قوي
2 Stainless steel blades  شفرتين من الحديد الغير قابل للصدأ2 •
Three cutting blades
 ألواح تقطيع3 •
Large capacity
• سعة كبيرة
Reverse function
• وظيفة عكس
Power: 3600W
 واط3600 :• الطاقة

3600

NMG752U

مطحنة لحم كهربائية

ELECTRIC MEAT GRINDER
• Powerful motor
• 2 stainless steel blades
• Plates for fine, medium &
coarse mince
• Large capacity
• Reverse function
• Power: 1200W

• محرك قوي
• شفرتين من الحديد الغير قابل للصدأ
• ألواح للفرم الناعم والمتوسط
والخشن
• سعة كبيرة
• وظيفة عكس
 واط1200 :• الطاقة

U

MEAT GRINDERS

NMG765RU

مطحنة لحم كهربائية

ELECTRIC MEAT GRINDER
•
•
•
•
•
•

Powerful motor
• محرك قوي
2 Stainless steel blades  شفرتين من الحديد الغير قابل للصدأ2 •
Three cutting blades
 ألواح تقطيع3 •
Large capacity
• سعة كبيرة
Reverse function
• وظيفة عكس
Power: 2500W
 واط2500 :• الطاقة

U

NMG801SSU

مطحنة لحم كهربائية

ELECTRIC MEAT GRINDER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Powerful motor
• محرك قوي
Reverse function
• وظيفة عكس
Stainless steel wrapped body
• هيكل من الحديد الغير
Easy to use control knobs
قابل للصدأ
Motor protection
• أزرار تحكم سهلة اإلستخدام
System locked-in
• نظام حماية المحرك بقفل
2 stainless steel blades • شفرتين من الحديد الغير قابل للصدأ
Three cutting plates
 ألواح تقطيع3 •
Large capacity
• سعة كبيرة
Power: 2000W
 واط2000 :• الطاقة

U
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60cm Free Standing
Premium Series

DISH WASHERS

NDW4010PN1

NDW3010PN1

NDW2010PN1

Product Features
• Height Adjustable Upper Basket
• Water Overflow Protection • Silent Operation • Steel body
• LED Indicator and display options

• سلة عليا قابلة للتعديل • حماية من تدفق الماء
• تشغيل صامت • هيكل من الستانلس ستيل
• مؤشر مضيء وخيارات للعرض

Product Range & Specifications
Model

NDW4010PN1

NDW3010PN1

NDW2010PN1

Origin

CHINA

CHINA

CHINA

Finish

SS Finish

SS Finish

SS Finish

15 place settings

14 place settings

14 place settings

A+++

A++

A++

8 (Auto, Intensive, Normal, ECO,
Glass,90Min, Soak)

8 (Auto, Intensive, Normal, ECO,
Glass,90Min, Soak)

Settings
Performance
Programs

8 (Auto, Intensive, Normal,
Eco,Glass, 90Min, Rapid, Soak)

Interior

Stainless Steel

Stainless Steel

Stainless Steel

Control

Acoustic end of cycle indicator

Acoustic end of cycle indicator

Acoustic end of cycle indicator

Height Adjustable Upper Basket

Yes

Yes

Yes

Child Lock

Yes

Yes

Yes

Delay Start

24 Hours Delay Start

24 Hours Delay Start

24 Hours Delay Start

Noise level

42 DB

49 DB

49 DB

Extra drying/Power wash/Express/
Energy Saving

Extra drying, power wash

Extra drying, power wash

220-240V/50/60HZ

220-240V/50/60HZ

220-240V/50/60HZ

Function
Voltage/Frequency
Water Overflow Protection

Yes

Yes

Yes

Water consumption

11 L

11 L

11 L

Product Dimension (W X D X H) mm

600 X 600 X 845

600 X 600 X 845

600 X 600 X 845

Packing Dimension (W X D X H) mm

645 X 645 X 884

645 X 645 X 884

645 X 645 X 884

162 PCS

162 PCS

162 PCS

Loading/40’HQ

*Product Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.
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60cm Free Standing
Smart Series

DISH WASHERS

NDW4000SN1

NDW3000SN1

NDW2000SN1

Product Features
• Height Adjustable Upper Basket
• Water Overflow Protection • Silent Operation • Steel body
• LED Indicator and display options

• سلة عليا قابلة للتعديل • حماية من تدفق الماء
• تشغيل صامت • هيكل من الستانلس ستيل
• مؤشر مضيء وخيارات للعرض

Product Range & Specifications
Model

NDW4000SN2

NDW3000SN2

NDW2000SN2

Origin

CHINA

CHINA

CHINA

Colour

SS Finish

SS Finish

SS Finish

Settings

14 place, Touch Model, INOX panel

14 place settings

12 place settings

Performance

A++AA

A++AA

A+AA

6 Programs

6 (Intensive/Eco/Light/pre-Rinse/
Rapid/Crystal)

6 (Intensive/Eco/Light/pre-Rinse/
Rapid/Crystal)

6 (Intensive/Eco/Light/pre-Rinse/
Rapid/Crystal)

Interior

Stainless Steel

Stainless Steel

Stainless Steel

Control

Touch control with LED Indicator

Electronic control with LED Indicator Electronic control with LED Indicator

Height Adjustable Upper Basket

Yes

Yes

Yes

Child Lock

Yes

Yes

Yes

Delay Start

1-24 Hours Delay Start

1-24 Hours Delay Start

3/6/9 Hours Delay Start

Noise level

49 DB

49 DB

52 DB

GS/CE/CB/SAA

GS/CE/CB/SAA

GS/CE/CB/SAA

Approval
Function
Voltage/Frequency

3 in 1

3 in 1

220-240V/50HZ

220-240V/50HZ

220-240V/50HZ

Water Overflow Protection

Yes

Yes

Yes

Water consumption

11 L

11 L

14 L

Product Dimension (W X D X H) mm

600 X 600 X 850

600 X 600 X 850

600 X 600 X 850

Packing Dimension (W X D X H) mm

642 X 637 X 888

642 X 637 X 888

642 X 637 X 888

162 PCS

162 PCS

162 PCS

Loading/40’HQ

*Product Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.
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DISH WASHERS

6/8 Setting Table Top

Product Features
• Height Adjustable Upper Basket • Easy to use
• SS Body • Compact Design • Water Overflow Protection
• 7 Programs

• سلة عليا قابلة للتعديل • سهل االستخدام
• هيكل من الستانلس ستيل • تصميم مضغوط
 برامج7 • • حماية من تدفق الماء

Product Range & Specifications
Model

NDW1010N1T

Origin

CHINA

Colour

Steel Finish

Settings
Performance
Programs

6 plate settings/8 plate settings
A+
7 (Intensive, Normal, ECO, Glass, 90min, Rapid, Babycare)

Interior

Stainless Steel

Control

LED Control

Height Adjustable Upper Basket

Yes

Delay Start

1-24 Hours Delay Start

Noise level

49 DB

Function
Voltage/Frequency

Extra drying, Power wash
(220-240)V/50HZ

Water Overflow Protection

Yes

Water consumption

11 L

Product Dimension (W X D X H) mm

550 X 500 X 438

Packing Dimension (W X D X H) mm

605 X 555 X 510

Loading/40’HQ

400
*Product Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.
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