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SMEG 
DESIGN & TECHNOLOGIE

Smeg S.p.A. werd in 1948 opgericht  in het dorpje Guastalla 
in het hartje van Emilia Romagna, waar de bakermat van de 
fijne keuken en Italiaanse levensstijl ligt. Sinds meer dan 65 jaar 
heeft het bedrijf als missie de eisen van het hedendaagse leven 
te vertalen in het ontwerpen van huishoudelijke apparaten die 
uitstijgen boven het praktische en verheven worden tot iconen van 
design.
Dankzij de extreme aandacht die besteed wordt aan  kwaliteit, 
technologie, functionaliteit, aan esthetiek en ergonomie, is SMEG 
een referentie geworden voor het “Made in Italy”-label en is ze 
trots op de export van haar creativiteit, stijl en Italiaanse passie 
over de hele wereld.
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ICONEN VAN DE 
HUISELIJKE OMGEVING

Het jaren ‘50 gamma van Smeg is ontstaan door het 
samengaan van technologie en design, van functionaliteit 
en stijl. De unieke vormen van de toestellen ademen de sfeer 
van de jaren ‘50 uit. Levendige kleuren en afgeronde lijnen 
geven een retro toets aan deze producten die de sterren van 
de keuken worden.

Van de iconische koelkast FAB28 tot de kleine huishoudelijke 
toestellen, het jaren ‘50 gamma bestaat uit unieke producten, 
flexibel, anti-conformistisch en opgedragen aan zij die ervan 
houden zich te omringen door producten met een sterke 
persoonlijkheid zonder daarom de eis naar kwaliteitsvol 
prestatievermogen uit het oog te verliezen.
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ZACHTE EN AFGERONDE VORMEN van de met zorg 
geverfde metalen body.
GERAFFINEERDE DETAILS zoals de vorm van de hendel, 
de basis en het logo met sterke persoonlijkheid die voor 
eenheid binnen het gamma zorgen.

UNIEKE DETAILS
ONVERGELIJKBARE STIJL

UNIEKE KLEUREN die perfect afgestemd zijn op die van de 
koelkasten en andere producten uit het jaren ‘50 gamma.
WITTE LED-VERLICHTING die de elegantie en de 
functionaliteit van de broodroosters, de blenders en de 
waterkokers onderlijnt.
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PERFECTE HANDLANGERS 
IN DE KEUKEN
Voor de creatievelingen in de keuken wordt het liefde op het 
eerste gezicht voor de keukenrobot en blender van Smeg. Met 
hun afgeronde vormen en hun kleurenpalet zijn ze niet alleen een 
reflectie van de creatieve geest en de passie voor het koken, maar 
ook van mooie voorwerpen en design.
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Een taart voor vrienden, de unieke geur van vers gebakken 
brood, verse pasta die uw gasten in verrukking zal brengen... 
de keukenrobot van Smeg uit het jaren ‘50 gamma is een 
betrouwbare, sterke en effi ciënte hulp bij de uitvoering van alle 
recepten.

KEUKENROBOT
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Metalen body
De robuuste metalen structuur van de 
keukenrobot herleidt vibraties tot een minimum 
om veilig te kunnen werken.

Inox mengkom
De inox mengkom met zijn  volume van 4,8 
liter en ergonomisch handvat laat toe kleine 
en grote hoeveelheden deeg te bereiden voor 
verschillende recepten.

Variabele snelheid
De 10 instelbare snelheden zorgen voor 
de grootst mogelijke fl exibiliteit binnen de 
verschillende fasen van een bereiding, het 
toestel stelt steeds de correcte snelheid voor 
op basis van het gekozen hulpstuk.
De progressieve start aan lagere snelheid 
verhindert het spatten bij het opstarten van het 
toestel.

Planetaire beweging
Een uitstekende planetaire rotatie is de beste 
garantie voor het verkrijgen van perfect 
homogene mengsels.

Frontale uitgang motor
Dit geeft de mogelijkheid tot het plaatsen van 
de verschillende accessoires die door Smeg 
worden aangeboden o.a. voor het uitrollen en 
snijden van verse pastadeeg.

KLEUR UW KEUKEN

Rood
SMF01RDEU

Crème
SMF01CREU

Zwart
SMF01BLEU

Keukenrobot

Pastelblauw
SMF01PBEU

Metaalgrijs
SMF01SVEU
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KARAKTERISTIEKEN

Planetaire beweging
Motor met directe aandrijving
Vermogen 800 W
10 snelheden met progressieve start
Frontale uitgang motor voor het plaatsen van 
optionele accessoires 
Vergrendeling bediening
 
Bijgeleverde accessoires:
Kneedhaak
Platte menghaak
Draadgarde
Mengkom 4,8 liter met ergonomisch handvat
Uitgiethulp
 
Body gegoten en vernist aluminium
Basis verniste zinklegering
Mengkom en zijn basis geborsteld inox
Hendel inox
Anti-slip basis

SMF01 - Keukenrobot
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PASTAROLLER
Dankzij de bedieningshendel is het mogelijk om te 
kiezen uit 8 verschillende standen voor het uitrollen van 
de pasta. De vellen hebben een breedte van 150 mm.

ACCESSOIRE VOOR FETTUCCINE
Met behulp van dit accessoire kan men een pastavel 
versnijden tot fettuccine van 6 mm breed.

ACCESSOIRE VOOR TAGLIOLINI
Dankzij dit accessoire kan men tagliolini van 1,5 mm 
breed snijden.

ACCESSOIRE VOOR SPAGHETTI
Met dit accessoire versnijdt men een pastavel tot spaghetti 
met een breedte van 2 mm.

PASTAKIT
Set van 3 stuks: pastaroller, accessoire voor het snijden 
van tagliolini en fettuccine.

De optionele accessoires moeten apart aangekocht 
worden.

De bijgeleverde accessoires worden standaard geleverd bij elk toestel van het model 
SMF01 maar kunnen ook afzonderlijk besteld worden.

UITGIETHULP
Dit deksel zorgt ervoor dat het mengselniet kan 
overlopen en is tegelijkertijd een hulp bij het uitgieten 
en bij het toevoegen van verschillen ingrediënten tijdens 
de bereiding.

DRAADGARDE
Stalen garde voor het opkloppen van eiwitten e.d. voor 
het bereiden van crèmes en sauzen.

PLATTE MENGHAAK
Aluminium menghaak voor het mengen van minder 
compacte mengsels voor taarten, glazuren en koekjes.

KNEEDHAAK
Aluminium haak voor het optimaal mengen van deeg 
voor brood, pasta en pizza’s.

INOX MENGKOM
Mengkom in geborsteld inox met een volume van 4,8 
liter en ergonomisch handvat geschikt voor vaatwasser.

Bijgeleverde accessoires

SMPS01
Uitgiethulp

SMTC01
Accessoire voor 
het snijden van 
tagliolini

SMSC01
Accessoire voor 
het snijden van  
spaghetti

SMPC01
Pastakit

SMPR01
Pastaroller

SMFC01
Accessoire voor 
snijden van  
fettuccine

SMWW01
Draadgarde

SMFB01
Platte 

menghaak

SMDH01
Kneedhaak

SMB401
Mengkom

Optionele accessoires
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BLENDER

Bij het ontbijt voor een gezond mengsel van fruit en yoghurt, na 
een work-out voor een verfrissende drank of bij het avondmaal 
voor de bereiding van een eenvoudige en snelle soep, de blender 
van SMEG zorgt ervoor dat de verschillende ingrediënten perfect 
gemengd worden voor bereidingen op elk moment van de dag.
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Zwart
BLF01BLEU

Rood
BLF01RDEU

Metaalgrijs
BLF01SVEU

Crème
BLF01CREU

Pastelblauw
BLF01PBEU

MENGEN IN KLEUR

Gegoten aluminium body
Robuust en stabiel met een anti-slip basis en 
geïntegreerde snoeropberging.

Dubbel inox mes
Uitneembare messen, 4 regelbare snelheden 
(max. 1800 tr/min.) die een juist mengsel 
garanderen.

3 voorgeprogrammeerde 
instellingen
Gemalen ijs, SMOOTHIE voor een dik en 
romig mengsel, PULSE om het vermogen op te 
drijven afhankelijk van de behoefte.

Motor met progressieve start
Automatische vergrendeling voor het geval 
de mengbeker niet in de correcte positie werd 
geplaatst.

Lichte en gemakkelijk onderhoudbare 
mengbeker met lekvrij deksel en doseerdop 
uitgerust met anti-druppel schenktuit.

Tritan  mengbeker zonder bpa™

Blender
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BLF01 - blender

KARAKTERISTIEKEN

Vermogen 800 W
Motor met progressieve start
4 snelheden manueel instelbaar (max. 1800 tr/
min.)
3 voorgeprogrammeerde instellingen: gemalen 
ijs, smoothie, pulse
Maatbeker met een volume van 1,5 l in Tritan tm 
zonder BPA
Transparant deksel met doseerdop
Dubbel mes in inox, uitneembaar
 
Body gegoten en vernist aluminium
Vergrendeling bediening bij verwijderen 
maatbeker
Gechromeerde verlichte hendel
Geïntegreerde snoeropberging
Anti-slip basis



26 27

ONTBIJT MET SMEG
De warmte van een kop thee, de geur van verse, perfect 
goudkleurige toast, de combinatie van kleuren en favoriete 
smaken: een ontbijt klaargemaakt in stijl zorgt voor een goed 
humeur en een smakelijk begin van de dag.
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De afmetingen van de broodrooster van Smeg zijn een combinatie 
van ergonomie, functionaliteit en harmonieuze esthetiek. Bij het 
ontbijt of als tussendoortje, bij de brunch of aperitief, ieder excuus 
is goed om hem te gebruiken.

BROODROOSTER
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Zwart
TSF02BLEU

Pastelblauw
TSF02PBEU

Crème
TSF02CREU

Rood
TSF02RDEU

Chroom
TSF02SSEU

ROOSTEREN IN KLEUR

Broodrooster 4 sneden

Multifunctioneel gebruik
Functie OPWARMEN om sneden brood of 
toasten op te warmen of verder te roosteren, 
ONTDOOIEN voor het ontdooien van brood 
en onmiddellijk te roosteren, BAGEL voor het 
roosteren van slechts 1 zijde van het brood.

2 extra brede sleuven 
Automatisch centreren van de sneden brood 
in de brede sleuven.es.

Handige accessoires
2 klemmen voor het bereiden van croque-monsieur 
en een rooster voor het opwarmen van allerlei 
soorten broodjes die onmiddellijk aan tafel kunnen 
geserveerd worden.

Automatische uitworp
Aan het einde van de ingestelde tijd worden 
de sneden automatisch omhoog geworpen 
waardoor het uithalen veilig kan gebeuren.

Kruimelvangschaal
Opvangschaal in inox, uitneembaar voor 
eenvoudig onderhoud.
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KARAKTERISTIEKEN

Vermogen 1500 W
2 extra brede sleuven voor 2 sneden
6 niveaus
3 voorgeprogrammeerde instellingen: opwarmen, 
ontdooien, bagel
Automatisch centreren sneden
Automatische uitworp einde cyclus
Uitneembare inox kruimelvangschaal
 
Body vernist metaal
Hendel inox
Verlichte chroom bedieningsknop
Geïntegreerde snoeropberging
Anti-slip basis

TSF02 - broodrooster 4 sneden

Optionele accessoires

TSSR02
Klem voor croque-monsieur

TSBW02
Warmhoudrooster 
toast en broodjes
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Rood
TSF01RDEU

Crème
TSF01CREU

Zwart
TSF01BLEU

Chroom
TSF01SSEU

Pastelgroen
TSF01PGEU

Roze
TSF01PKEU

ROOSTEREN IN KLEUR

Pastelblauw
TSF01PBEU

Broodrooster 2 sneden

Multifunctioneel gebruik
Functie OPWARMEN om sneden brood of 
toasten op te warmen of verder te roosteren, 
ONTDOOIEN voor het ontdooien van brood 
en onmiddellijk te roosteren, BAGEL voor het 
roosteren van slechts 1 zijde van het brood.

2 extra brede sleuven 
Automatisch centreren van de sneden brood 
in de brede sleuven.es.

Handige accessoires
2 klemmen voor het bereiden van croque-monsieur 
en een rooster voor het opwarmen van allerlei 
soorten broodjes die onmiddellijk aan tafel kunnen 
geserveerd worden.

Automatische uitworp
Aan het einde van de ingestelde tijd worden 
de sneden automatisch omhoog geworpen 
waardoor het uithalen veilig kan gebeuren.

Kruimelvangschaal
Opvangschaal in inox, uitneembaar voor 
eenvoudig onderhoud.
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KARAKTERISTIEKEN

Vermogen 950 W
2 extra brede sleuven voor 1 snee
6 niveaus
3 voorgeprogrammeerde instellingen: opwarmen, 
ontdooien, bagel
Automatisch centreren sneden
Automatische uitworp einde cyclus
Uitneembare inox kruimelvangschaal
 
Body vernist metaal
Hendel inox
Verlichte chroom bedieningsknop
Geïntegreerde snoeropberging
Anti-slip basis

TSF01 - broodrooster 2 sneden

TSSR01
Klem voor croque-monsieur

TSBW01
Warmhoudrooster 
toast en broodjes

Optionele accessoires



38 39

Met zijn mix van technologie met een vleugje retro zorgt deze 
waterkoker uit het jaren ‘50 gamma voor speciale momenten. Bij 
het ontbijt, de “5 o’clock tea”, de snelle pauze of de gezellige 
avond, het toestel verwarmt het water op precieze en effi ciënte 
wijze. Zelfs wanneer u hem niet gebruikt zou het spijtig zijn hem te 
verbergen want dankzij zijn harmonieuze vormgeving en originele 
kleuren geeft hij stijl aan uw keuken.

WATERKOKER
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Zwart
KLF02BLEU

Rood
KLF02RDEU

Crème
KLF02CREU

Pastelblauw
KLF02PBEU

Chroom
KLF02SSEU

Pastelgroen
KLF02PGEU

Roze
KLF02PKEU

VERWARMEN IN KLEUR

Waterkoker met 
regelbare temperatuur

7 temperaturen
Het is mogelijk de temperatuur te regelen 
van 50° tot 100° C voor bereiding van 
verschillende theeën en koffi es.

Progressieve opening
Het deksel wordt progressief geopend wat 
het plotseling ontsnappen van hete stoom  
verhindert.

Anti-kalk filter
Uitneembare en wasbare fi lter die de kalk uit 
het water fi ltert en vasthoudt.

Optie warmhouden
Functie die toelaat de gekozen temperatuur 
gedurende 20 minuten te behouden.

Volume 1,7 l, 7 koppen

Body inox

Handige basis met aansluiting 
360  °
Handige basis met anti-slip voetjes met 
elektrische aansluiting en veiligheidssysteem 
dat het toestel uitschakelt wanneer geen water 
aanwezig is in de kan.
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KLF02 - waterkoker met 
regelbare temperatuur

KARAKTERISTIEKEN

Vermogen 2400 W
7 temperaturen (50° tot 100° C)
Aanduiding temperatuur
Warmhoudfunctie
Volume 1,7 liter
Deksel met progressieve opening
Uitneembare anti-kalk fi lter
Dubbele visualisatie waterniveau liter/aantal koppen
 
Auto-stop bij 100° C
Auto-stop bij afwezigheid water
Basis met aansluiting op 360°
Anti-slip basis
 
Body vernist inox
Hendel inox
Schenktuit inox
Chroom handvat
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Zwart
KLF01BLEU

Rood
KLF01RDEU

Pastelgroen
KLF01PGEU

Crème
KLF01CREU

Chroom
KLF01SSEU

Roze
KLF01PKEU

Pastelblauw
KLF01PBEU

VERWARMEN IN KLEUR

Waterkoker

Progressieve opening
Het deksel wordt progressief geopend wat 
het plotseling ontsnappen van hete stoom  
verhindert.

Anti-kalk filter
Uitneembare en wasbare fi lter die de kalk uit 
het water fi ltert en vasthoudt.

Volume 1,7 l, 7 koppen

Body inox

Handige basis met aansluiting 
360  °
Handige basis met anti-slip voetjes met 
elektrische aansluiting en veiligheidssysteem 
dat het toestel uitschakelt wanneer geen water 
aanwezig is in de kan.
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KARAKTERISTIEKEN

Vermogen 2400 W
Volume 1,7 liter
Deksel met progressieve opening
Uitneembare anti-kalk fi lter
Dubbele visualisatie waterniveau liter/aantal koppen

Auto-stop bij 100° C
Auto-stop bij afwezigheid water
Basis met aansluiting op 360°
Anti-slip basis
 
Body vernist inox
Hendel inox
Schenktuit inox
Chroom handvat

KLF01 - waterkoker
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TECHNISCHE GEGEVENS
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    Vermogen
    (W)

Netspanning 
(V)/
Frequentie 
(Hz)

Gewicht
(kg)

Stop-
contact

Verpakkings-
eenheid

Kabel-
lengte (m)

Afmetingen 
(mm)

  800
220-240/
50 9,5 Schuko         1    1 378 (490 tête 

relevée)x402x221
Keukenrobot
SMF01

  800
220-240/
50 3,2 Schuko         1    1 397x197x163 Blender 

BLF01

 1500 220/
50 3,36 Schuko         1    1 215x394 (410

sans levier)x208

 
Broodrooster 
4 sneden 
TSF02

  950
220/
50 2,45 Schuko         1    1 198x310 (325 

sans levier)x195

Broodrooster 
2 sneden
TSF01

 2400
220-240/
50-60 1,8 Schuko         1    1 270x226x171

Waterkoker
met 
regelbare t° 
KLF02

 2400
220-240/
50-60 1,6 Schuko         1    1 248x226x171 Waterkoker

KLF01

    Crème       Rood      Zwart      Roze  Pastelblauw   Pastelgroen  Chroom

SMF01CREU 
8017709196905

SMF01RDEU 
8017709196943

SMF01BLEU 
8017709196981

          ---

 

SMF01PBEU 
8017709198138

           ---

 

         ---

 

BLF01CREU  
8017709197100

BLF01RDEU  
8017709197148

BLF01BLEU  
8017709197209

          ---

 

BLF01PBEU  
8017709198176

           ---

 

         ---

 

TSF02CREU  
8017709190712

TSF02RDEU   
8017709190750

TSF02BLEU  
8017709190798

          ---

 

TSF02PBEU  
8017709190958

           ---

 

TSF02SSEU 
8017709190835

TSF01CREU  
8017709186920

TSF01RDEU  
8017709186968

TSF01BLEU  
8017709187002

TSF01PKEU 
8017709189013

TSF01PBEU 
8017709189099

TSF01PGEU 
8017709189051

TSF01SSEU  
8017709189136

KLF02CREU  
8017709197858

KLF02RDEU  
8017709197896

KLF02BLEU  
8017709197933

KLF02PKEU  
8017709198053

KLF02PBEU  
8017709198015

KLF02PGEU 
8017709198091

KLF02SSEU  
8017709197971

KLF01CREU  
8017709197575

KLF01RDEU  
8017709197612

KLF01BLEU  
8017709197650

KLF01PKEU  
8017709197773

KLF01PBEU  
8017709197735

KLF01PGEU 
8017709197810

KLF01SSEU  
8017709197698

TECHNISCHE GEGEVENSKLEUREN EN EAN 13 CODES

Metaalgrijs

SMF01CREU     
8017709197025

BLF01CREU  
8017709197216

           ---

 

           ---

 

           ---

 

           ---
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EAN 13 CODES

Kneedhaak
SMDH01 
8017709198862

Pastaroller
SMPR01 
8017709197063

2 klemmen voor 
croque-monsieur
TSSR01 
8017709189334

Draadgarde
SMWW01 
8017709198886

Accessoire voor 
fettuccine
SMFC01 
8017709197087

Warmhoudrooster/
draagrekje
TSBW01 
8017709189358

Platte menghaak
SMFB01 
8017709198862

Accessoire voor 
tagliolini
SMTC01 
8017709197070

2 klemmen voor 
croque-monsieur
TSSR02 
8017709189341

Mengkom
SMB401 
8017709202927

Accessoire voor 
spaghetti
SMSC01 
8017709197094

Warmhoudrooster/
draagrekje
TSBW02 
8017709189365

Uitgiethulp
SMPS01 
8017709198893

Pastakit
SMPC01 
8017709198633

Bijgeleverde accessoires keukenrobot Optionele accessoires keukenrobot Optionele accessoires broodrooster

Smeg S.p.A. behoudt zicht het recht voor om op elk moment veranderingen aan te brengen ter verbetering van het product. Foto’s, 
informatie en omschrijvingen in deze catalogus zijn niet contractueel en dienen enkel ter indicatie.
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