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Everyone knows, you can’t go wrong 

buying American. The reason is simple; 

for over a hundred years, American 

manufacturers focused all their efforts 

on building strong, sturdy and reliable 

products. With 100% passion and zero 

compromise, this dedication to craft has 

made American brands household names 

around the world. At the forefront of 

those American brands is Frigidaire. 

Placing the American family at the 

center of all they did is what led to 

this focus on quality. Frigidaire knew 

that their products were the essentials 

that all family homes would be built 

around and they took that responsibility 

very seriously. Through innovation, 

dedication to craft and an all American 

can-do-attitude, Frigidaire became 

synonymous with longevity and 

reliability, which put it at the forefront 

of American brands and a symbol for 

American manufacturing quality. 
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We have always taken pride

in our innovative spirit, from

inventing the first home

refrigerator to continuously

providing the essential 

household products to help 

you overcome the challenges 

in each day. This means hassle-

free, seamless products that 

save time, give great results and 

put a smile on your face every 

single day.

In the past 100 years, we are proud to have 

become the true, everyday home brand that 

real families rely on by putting truly helpful 

innovations within reach.

FRIGIDAIRE IS 
PASSIONATE 
ABOUT MAKING IT 
EASIER FOR ALL 
FAMILIES TO LIVE 
A LITTLE BETTER 
EVERY DAY. 

Passionate
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Our even bake system distributes 
heat consistently throughout the 
oven for even baking from all 
sides, making sure your food is 
always evenly cooked. 

Cook a feast for your friends 
and family with our large 
capacity oven, with room to 
cook more dishes at once.

EVEN BAKE SYSTEM

LARGE CAPACITY

Enjoy more flexbility while
cooking and fit larger pots 
and pans with ease thanks 
to our extra-large 12” 
cooking rings.

XL COOKING RINGS

KEY FEATURES

Freestanding Cookers
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Freestanding Cookers8 Brand Origin

AmericaMADE IN
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SCRC3016AW

ELECTRIC 
COOKER

76cm

L

DIMENSIONS: 760 x 650 x 1190mm (WxDxH)

SCRE3054AS

ELECTRIC 
COOKER

76cm

XL

DIMENSIONS: 760 x 650 x 1190mm (WxDxH)

SCRE3054AB

ELECTRIC 
COOKER

76cm

DIMENSIONS: 760 x 650 x 1190mm (WxDxH)

SCRE3054AW

ELECTRIC 
COOKER

76cm

DIMENSIONS: 760 x 650 x 1190mm (WxDxH)
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Freestanding Cookers
KEY FEATURES

Good home cooking starts with getting the right 

equipment. Our quality freestanding cookers are 

designed with features that simplify, elevate, and 

accelerate your cooking experience. 

The specially designed 
automatic turnspit mechanism 
provides enough space to 
roast six large kebabs at the 
same time.

KEBAB ROASTING

This thermic flame safety 
device cuts off the gas supply 
when the burner fails to 
ignite or goes out. SecureGas 
devices are also integrated 
in the oven and grill burners 
with full safety. 

FLAME SAFETY

Thanks to the cooking
fan, the heat is circulated 
evenly in the oven so that all 
the food is cooked the same
way, wherever it is placed.

COOKING FAN
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The specially designed automatic 

turnspit mechanisms ensure your 

meats and vegetables are browned 

and cooked to perfection, yet 

succulent and juicy inside. 

The self-clean function turns

the oven to an extremely high

temperature, turning grease and

grime into ash. All you need to do

is simply wipe the residue away.

Our cast iron flat design ensures 

the base of your pots and pans 

are fully supported, allowing 

you to have a safe and stable 

cooking environment.

ROTISSERIE TURNSPIT

CATALYTIC CLEANING

CAST IRON 
SUPPORT
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FNGB60JGRS

GAS 
COOKER

60cm

GAS 
COOKER

60cm

DIMENSIONS: 600 x 600 x 850-870 (WxDxH)

FNGJ60JGUC

DIMENSIONS: 600 x 600 x 850-870 (WxDxH)

FNGP60JGBS

GAS 
COOKER

GAS 
COOKER

90cm

60cm

DIMENSIONS: 600 x 600 x 850-870 (WxDxH)

FNGC90JGRS

DIMENSIONS: 900 x 600 x 850-870 (WxDxH)

Freestanding Cookers

L
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FOMN90JGBS

GAS 
COOKER

90cm

DIMENSIONS: 600 x 600 x 850-870 (WxDxH)

GAS 
COOKER

90cm

FNGE90JGRS

DIMENSIONS: 600 x 600 x 850-870 (WxDxH)

FNGN90JGBS

GAS 
COOKER

90cm

DIMENSIONS: 600 x 600 x 850-870 (WxDxH)

GAS 
COOKER

90cm

FNGJ90JGVP

DIMENSIONS: 900 x 600 x 850-870 (WxDxH)

L
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90cm

GAS 
COOKER

90cm

GAS 
COOKER

Freestanding Cookers20 21

FNGN90JGYS

DIMENSIONS: 900 x 600 x 850-870 (WxDxH)

FNGC90JGRS

L

DIMENSIONS: 900 x 600 x 850-870 (WxDxH)

FNGB90JGYP

GAS 
COOKER

90cm

DIMENSIONS: 900 x 600 x 850-870 (WxDxH)

FNGL90JFUS

DIMENSIONS: 900 x 600 x 850-870 (WxDxH)

Freestanding Cookers

GAS 
COOKER

90cm



GAS 
COOKER

90cm

GAS 
COOKER

GAS 
COOKER

90cm

90cm
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FNGB90JFUW

DIMENSIONS: 600 x 600 x 850-870 (WxDxH)

FNGB90JFXS

DIMENSIONS: 600 x 600 x 850-870 (WxDxH)

Freestanding Cookers22

FNGN90JEYS

DIMENSIONS: 900 x 600 x 850-870 (WxDxH)
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CAST IRON SUPPORT

CATALYTIC CLEANING

COOKING FAN

ELECTRONIC KITCHEN TIMER

ENAMEL PAN SUPPORT

EVEN BAKE SYSTEM

FLAME SAFETY

KEBAB ROASTING

LARGE CAPACITY

MINUTE MINDER

ONE-TOUCH SELF CLEAN

QUICK BOIL

ROTISSERIE TURNSPIT

TRIPLE CROWN BURNER

WOK BURNER

XL COOKING RINGS 

L

XL
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76CM ELECTRIC COOKER

 بوتاجاز كهربائي 76 سم

76CM ELECTRIC COOKER

بوتاجاز كهربائي 76 سم 

76CM ELECTRIC COOKER

بوتاجاز كهربائي 76 سم 

76CM ELECTRIC COOKER

بوتاجاز كهربائي 76 سم 

Model code SCRC3016AW SCRE3054AB SCRE3054AS SCRE3054AW رقم الطراز

PNC 940597997 940597800 940598000 940597998 رمز رقم المنتج

Countries
Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية
Saudi Arabia 

المملكة العربية السعودية
Saudi Arabia 

المملكة العربية السعودية
Saudi Arabia 

المملكة العربية السعودية البلدان

Installation type
Freestanding / Slot-In

منفصل/مستند إلى الجدار
Freestanding / Slot-In

منفصل/مستند إلى الجدار
Freestanding / Slot-In

منفصل/مستند إلى الجدار
Freestanding / Slot-In

منفصل/مستند إلى الجدار طريقة التركيب

Energy type
Electric

كهرباء
Electric

كهرباء
Electric

كهرباء
Electric

كهرباء نوع الطاقة 

Cavity capacity (L)
150.09 (5.3 cu.ft)

150.09 )5.3 قدم مكعب(
150.09 (5.3 cu.ft)

150.09 )5.3 قدم مكعب(
150.09 (5.3 cu.ft)

150.09 )5.3 قدم مكعب(
150.09 (5.3 cu.ft)

150.09 )5.3 قدم مكعب( )L( سعة التجويف

Frequency (Hz) 230 230 التردد )هرتز(

Width (mm) 760 760 760 760 العرض )مم(

Depth (mm) 650 650 650 650 العمق )مم(

Height (mm) 1190 1190 1190 1190 االرتفاع )مم(

Hob frame color
White
أبيض

Black
أسود

Stainless Steel
فوالذ مقاوم للصدأ

White
أبيض لون إطار الموقد

Door handle color
Plastic
بالستيك

Plastic
بالستيك

Plastic
بالستيك

Plastic
بالستيك لون مقبض الباب

Door type 
main oven

2 Glasses, Metal
بابان من الزجاج والمعدن

2 Glasses, Metal
بابان من الزجاج والمعدن

2 Glasses, Metal
بابان من الزجاج والمعدن

2 Glasses, Metal
بابان من الزجاج والمعدن نوع باب الفرن 

Door hinges
Drop Down Removable

منسدلة وقابلة لإلزالة
Drop Down Removable

منسدلة وقابلة لإلزالة
Drop Down Removable

منسدلة وقابلة لإلزالة
Drop Down Removable

منسدلة وقابلة لإلزالة مفصالت الباب

Pan storage
Drawer, Folding Down

درج، قابل للطي
Drawer, Folding Down

درج، قابل للطي
Drawer, Folding Down

درج، قابل للطي
Drawer, Folding Down

درج، قابل للطي مكان التخزين 

Side panels color
Metal
معدني

Metal
معدني

Stainless Steel
فوالذ مقاوم للصدأ

Metal
معدني لون األلواح الجانبية

Timer type
Minute Minder, Set

مؤقت تنبيه كل دقيقة، ضبط
Capacitive Touch

لمس سعوي
Capacitive Touch

لمس سعوي
Capacitive Touch

لمس سعوي نوع المؤقت

Timer color
Red
أحمر

Red
أحمر

Red
أحمر

Red
أحمر لون المؤقت

Cooking elements
Bake Element, Broil Element

عنصر َخبز، عنصر تحمير
Bake Element, Broil Element

عنصر َخبز، عنصر تحمير
Bake Element, Broil Element

عنصر َخبز، عنصر تحمير
Bake Element, Broil Element

عنصر َخبز، عنصر تحمير عناصر الطهي

Cooking functions
Bake, Grill, Broil

َخبز، شوي، تحمير
Bake, Grill, Broil

َخبز، شوي، تحمير
Bake, Grill, Broil

َخبز، شوي، تحمير
Bake, Grill, Broil

َخبز، شوي، تحمير وظائف الطهي

Runners
Grid Runners

قضبان منزلقة شبكية
Grid Runners

قضبان منزلقة شبكية
Grid Runners

قضبان منزلقة شبكية
Grid Runners

قضبان منزلقة شبكية حامل رفوف الفرن

Cavity material
Enamel

مطلي بالمينا
Enamel

مطلي بالمينا
Enamel

مطلي بالمينا
Enamel

مطلي بالمينا مادة التجويف

Oven light
Yes
نعم

Yes
نعم

Yes
نعم

Yes
نعم ضوء الفرن

Grill type
Electric

كهرباء
Electric

كهرباء
Electric

كهرباء
Electric

كهرباء نوع الشواية

Turnspit
No

ال
No

ال
No

ال
No

ال السيخ  الدوار

Cooking levels 2 2 2 2 مستويات الطهي

Shelf positions 6 6 6 6 أماكن الرفوف

Oven ignition
On Control Panel

لوحة تشغيل
On Control Panel

لوحة تشغيل
On Control Panel

لوحة تشغيل
On Control Panel

لوحة تشغيل اشعال الفرن

Hob electric 
ignition

On Control Panel
لوحة تشغيل

On Control Panel
لوحة تشغيل

On Control Panel
لوحة تشغيل

On Control Panel
لوحة تشغيل

اشعال الموقد 
الكهربائي

Hob pan support
Electric Coil

ملف كهربي
Ceramic Glass

زجاج خزفي
Ceramic Glass

زجاج خزفي
Ceramic Glass

زجاج خزفي دعم مقالة الموقد

Hob lid
No

ال
No

ال
No

ال
No

ال غطاء الموقد

Color
White
أبيض

Black
أسود

Stainless Steel
فوالذ مقاوم للصدأ

White
أبيض اللون

Material
White Enamel

مينا بيضاء
Black Enamel

مينا سوداء
Stainless Steel
فوالذ مقاوم للصدأ

White Enamel
مينا بيضاء المادة
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Model code FNGB60JGRS FNGP60JGBS FNGJ60JGUC FNGC90JGRS FNGE90JGRS FNGJ90JGVP FOMN90JGBS FNGN90JGBS رقم الطراز

PNC 943 006 199 943 006 529 943 006 492 943 006 377 943006379 943006443 943006530 943006531 رمز رقم المنتج

Countries
UAE, Kuwait, Oman, Qatar, Bahrain, 

Pakistan
المملكة العربية السعودية

UAE, Kuwait, Oman, Qatar, Bahrain
المملكة العربية السعودية

UAE, Kuwait, Oman, Qatar, Bahrain, 
Pakistan

المملكة العربية السعودية

UAE, Kuwait, Oman, Qatar, Bahrain, 
Pakistan

المملكة العربية السعودية

UAE, Kuwait, Oman, Qatar, Bahrain, 
Pakistan

المملكة العربية السعودية

UAE, Kuwait, Oman, Qatar, Bahrain, 
Pakistan

المملكة العربية السعودية

UAE, Kuwait, Oman, Qatar, Bahrain
المملكة العربية السعودية

UAE, Kuwait, Oman, Qatar, Bahrain
المملكة العربية السعودية البلدان

Installation type
Freestanding / Slot-In
منفصل/مستند إلى الجدار

Freestanding / Slot-In
منفصل/مستند إلى الجدار

Freestanding / Slot-In
منفصل/مستند إلى الجدار

Freestanding / Slot-In
منفصل/مستند إلى الجدار

Freestanding / Slot-In
منفصل/مستند إلى الجدار

Freestanding / Slot-In
منفصل/مستند إلى الجدار

Freestanding / Slot-In
منفصل/مستند إلى الجدار

Freestanding / Slot-In
منفصل/مستند إلى الجدار طريقة التركيب

Energy type
Gas
غاز

Gas
غاز

Gas
غاز

Gas
غاز

Gas
غاز

Gas
غاز Gas-Electric 

Gas
غاز نوع الطاقة 

Cavity capacity (L) 72 72 72 126.9 126.9 126.9 126.9 126.9 )L( سعة التجويف

Temperature 
control range (°C)

50°C - 250°C
50-250 درجة مئوية

50°C - 250°C
50-250 درجة مئوية

50°C - 250°C
50-250 درجة مئوية

50°C - 250°C
50-250 درجة مئوية

50°C - 250°C
50-250 درجة مئوية

50°C - 250°C
50-250 درجة مئوية

50°C - 250°C
50-250 درجة مئوية

50°C - 250°C
50-250 درجة مئوية

نطاق التحكم في 
درجة الحرارة

 )درجة مئوية(

Frequency (Hz) 50-60 50-60 50-60 50-60 60-50 60-50 60-50 60-50 التردد )هرتز(

Voltage (V) 220-240 220-240 220-240 220-240 240-220 240-220 240-220 240-220 )V( الجهد

Width (mm) 600 600 600 900 900 900 900 900 العرض )مم(

Depth (mm) 600 600 600 600 600 600 600 600 العمق )مم(

Height (mm) 850-870 850-870 850-870 850-870 870-850 870-850 870-850 870-850 االرتفاع )مم(

Net product weight 
(kg) 39 41 42 64 64 64 64 64

صافي وزن المنتج 
)كجم(

Gross product 
weight (kg) 44 46 47 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5

وزن المنتج اإلجمالي 
)كغم(

Hob frame color
S/S Gloss

فوالذ مقاوم للصدأ المع
S/S Gloss

فوالذ مقاوم للصدأ المع
S/S Gloss

فوالذ مقاوم للصدأ المع
S/S Brush

فوالذ مقاوم للصدأ مطفي
S/S Brush

فوالذ مقاوم للصدأ مطفي
S/S Brush

فوالذ مقاوم للصدأ مطفي
S/S Brush

فوالذ مقاوم للصدأ مطفي
S/S Brush

فوالذ مقاوم للصدأ مطفي لون إطار الموقد

Door handle color
Metal
معدني

Metal
معدني

Black
أسود

Metal
معدني

Metal
معدني

Metal
معدني

Aluminium
ألومنيوم

Aluminium
ألومنيوم لون مقبض الباب

Door type
 main oven

2 Glasses, Flat, Metal
بابان مسطحان من الزجاج والمعدن

2 Glasses, Flat, Metal
بابان مسطحان من الزجاج والمعدن

2 Glasses, Flat, Metal
بابان مسطحان من الزجاج والمعدن

2 Glasses, Flat, Metal
بابان مسطحان من الزجاج والمعدن

2 Glasses, Flat, Metal
بابان مسطحان من الزجاج والمعدن

2 Glasses, Flat, Metal
بابان مسطحان من الزجاج والمعدن

2 Glasses, Flat, Metal
بابان مسطحان من الزجاج والمعدن

2 Glasses, Flat, Metal
بابان مسطحان من الزجاج والمعدن نوع باب الفرن 

Door hinges
Drop Down Removable

منسدلة وقابلة لإلزالة
Drop Down Removable

منسدلة وقابلة لإلزالة
Drop Down Removable

منسدلة وقابلة لإلزالة
Drop Down Removable

منسدلة وقابلة لإلزالة
Drop Down Removable

منسدلة وقابلة لإلزالة
Drop Down Removable

منسدلة وقابلة لإلزالة
Drop Down Removable

منسدلة وقابلة لإلزالة
Drop Down Removable

منسدلة وقابلة لإلزالة مفصالت الباب

Pan storage
Folding Down, Steel

فوالذ، قابل للطي
Folding Down, Steel

فوالذ، قابل للطي
No

ال
Folding Down, Steel

فوالذ، قابل للطي
Folding Down

قابل للطي
No

ال
Drawer, Folding Down, Steel

درج، فوالذ، قابل للطي
Drawer, Folding Down, Steel

درج، فوالذ، قابل للطي مكان التخزين

Side panels colors
Stainless Steel Gloss

فوالذ مقاوم للصدأ المع
Stainless Steel Gloss

فوالذ مقاوم للصدأ المع
Silver
فضي

Stainless Steel Gloss
فوالذ مقاوم للصدأ المع

Stainless Steel Look
مظهر فوالذ مقاوم للصدأ

Silver
فضي

S/S Brush
فوالذ مقاوم للصدأ مطفي

S/S Brush
فوالذ مقاوم للصدأ مطفي لون األلواح الجانبية

Thermostat
Top
علوي

Top
علوي

Top
علوي

Top
علوي

Top
علوي

No
ال

Top
علوي

Bottom
سفلي منظم حرارة

Timer type
Mechanical Minute Minder

مؤقت ميكانيكي للتنبيه كل دقيقة
Mechanical Minute Minder

مؤقت ميكانيكي للتنبيه كل دقيقة
No

ال
Mechanical Minute Minder

مؤقت ميكانيكي للتنبيه كل دقيقة
SET
ضبط

Mechanical Minute Minder
مؤقت ميكانيكي للتنبيه كل دقيقة

Set Timer
مؤقت ضبط

Minute Minder, SET
مؤقت تنبيه كل دقيقة، ضبط نوع المؤقت

Timer color
No

ال
No

ال
No

ال
No

ال
Amber

أصفر عنبري
No

ال
Amber

أصفر عنبري
Amber

أصفر عنبري لون المؤقت

Cooking elements
Bottom, Grill

شواية، عنصر سفلي
Bottom, Grill

شواية، عنصر سفلي
Bottom, Grill

شواية، عنصر سفلي
Bottom, Grill

شواية، عنصر سفلي
Bottom, Fan, Grill

عنصر سفلي، مروحة، شواية
Bottom, Grill

شواية، عنصر سفلي
Grill + turnspit, Ring + bottom + fan

شواية + سيخ دوار، حلقة + عنصر سفلي + مروحة
Grill + bottom + fan

شواية + عنصر سفلي + مروحة عناصر الطهي

Cooking functions
Bottom Heat, Grilling

حرارة سفلية، شوي
Bottom Heat, Grilling

حرارة سفلية، شوي
Bottom Heat, Grilling

حرارة سفلية، شوي
Bottom Heat, Grilling

حرارة سفلية، شوي
Bottom heat, Fan cooking, Grilling

حرارة سفلية، طهي بالمروحة، شوي
Bottom Heat, Grilling

حرارة سفلية، شوي
Bottom Heat, Grilling

حرارة سفلية، شوي
Bottom Heat, Grilling

حرارة سفلية، شوي وظائف الطهي

Runners
Stamped Runners
قضبان منزلقة منقوشة

Stamped Runners
قضبان منزلقة منقوشة

Stamped Runners
قضبان منزلقة منقوشة

Grid Runners
قضبان منزلقة شبكية

Grid Runners
قضبان منزلقة شبكية

Stamped Runners
قضبان منزلقة منقوشة

Grid Runners
قضبان منزلقة شبكية

Grid Runners
قضبان منزلقة شبكية حامل رفوف الفرن

Cavity material
Black Enameled
مطلي بالمينا السوداء

Black Enameled
مطلي بالمينا السوداء

Black Enameled
مطلي بالمينا السوداء

Black Enameled
مطلي بالمينا السوداء

Black Enameled
مطلي بالمينا السوداء

Black Enameled
مطلي بالمينا السوداء

Catalytic
تحفيزي

Catalytic
تحفيزي مادة التجويف

Oven light
Back
خلفي

Back
خلفي

Back
خلفي

Back
خلفي

Back
خلفي

Back
خلفي

Back ,1
1، خلفي

Back ,1
1، خلفي ضوء الفرن

Grill type
Gas Fixed

غاز ثابتة
Gas Fixed

غاز ثابتة
Gas Fixed

غاز ثابتة
Gas Fixed

غاز ثابتة
Gas Fixed

غاز ثابتة
Gas Fixed

غاز ثابتة
Electrical fixed

كهرباء ثابتة
Gas Fixed

غاز ثابتة نوع الشواية

Turnspit
1, Rotation

1، دوار
1, Rotation

1، دوار
No

ال
1, Rotation

1، دوار
1, Rotation

1، دوار
1, Rotation

1، دوار
1, Rotation

1، دوار
No

ال السيخ  الدوار

Cooking levels 1 1 1 1 2 1 2 2 مستويات الطهي

Shelf positions 5 5 5 5 5 5 5 5 أماكن الرفوف

Oven ignition
Stream Of Sparks

زر إشعال
Stream Of Sparks

زر إشعال
Stream Of Sparks

زر إشعال
On Control Knob

مقبض تشغيل
On Control Knob

مقبض تشغيل
Stream Of Sparks

زر إشعال
On Control Knob

مقبض تشغيل
On Control Knob

مقبض تشغيل اشعال الفرن

Hob electric 
ignition

On Control Knob
مقبض تشغيل

On Control Knob
مقبض تشغيل

Stream Of Sparks
زر إشعال

On Control Knob
مقبض تشغيل

On Control Knob
مقبض تشغيل

Stream Of Sparks
زر إشعال

On Control Knob
مقبض تشغيل

On Control Knob
مقبض تشغيل اشعال الموقد 

Hob pan support
2, Enamel

2, دعامتان، مطليتان بالمينا
2, Cast Iron
2, الحديد الزهر

2, Enamel
2, دعامتان، مطليتان بالمينا

2, Enamel
2, دعامتان، مطليتان بالمينا

3, Cast Iron
3, الحديد الزهر

3, Enamel
3, دعامات، مطلية بالمينا

3, Cast Iron
3, الحديد الزهر

3, Cast Iron
3, الحديد الزهر دعم مقالة الموقد

Hob lid
Glass Balanced

زجاج متوازن
Glass Balanced

زجاج متوازن
Glass Balanced

زجاج متوازن
Glass Balanced

زجاج متوازن
Glass Balanced

زجاج متوازن
Glass Balanced

زجاج متوازن
Glass Balanced

زجاج متوازن Splash back غطاء الموقد

Oven safety 
Thermocouple
حساس أمان حرارى

Thermocouple
حساس أمان حرارى

Thermocouple
حساس أمان حرارى

Thermocouple
حساس أمان حرارى

Thermocouple
حساس أمان حرارى

Thermocouple
حساس أمان حرارى

Thermocouple
حساس أمان حرارى

Thermocouple
حساس أمان حرارى أمان الفرن

Hob safety
Thermocouple
حساس أمان حرارى

Thermocouple
حساس أمان حرارى

Thermocouple
حساس أمان حرارى

Thermocouple
حساس أمان حرارى

Thermocouple
حساس أمان حرارى

Thermocouple
حساس أمان حرارى

Thermocouple
حساس أمان حرارى

Thermocouple
حساس أمان حرارى أمان الموقد

Color
Stainless Steel
فوالذ مقاوم للصدأ

Stainless Steel
فوالذ مقاوم للصدأ

Stainless Steel
فوالذ مقاوم للصدأ

Stainless Steel
فوالذ مقاوم للصدأ

Stainless Steel
فوالذ مقاوم للصدأ

Stainless Steel
فوالذ مقاوم للصدأ

Stainless Steel
فوالذ مقاوم للصدأ

Stainless Steel
فوالذ مقاوم للصدأ اللون

Material
Stainless Steel
فوالذ مقاوم للصدأ

Stainless Steel
فوالذ مقاوم للصدأ

Stainless Steel
فوالذ مقاوم للصدأ

Stainless Steel
فوالذ مقاوم للصدأ

Stainless Steel
فوالذ مقاوم للصدأ

Stainless Steel
فوالذ مقاوم للصدأ

Stainless Steel
فوالذ مقاوم للصدأ

Stainless Steel
فوالذ مقاوم للصدأ المادة

60CM GAS COOKER

بوتاجاز غاز 60 سم
60CM GAS COOKER

بوتاجاز غاز 60 سم
60CM GAS COOKER

بوتاجاز غاز 60 سم
90CM GAS COOKER

بوتاجاز غاز 90 سم
90CM GAS COOKER

بوتاجاز غاز 90 سم
90CM GAS COOKER

بوتاجاز غاز 90 سم
90CM GAS COOKER

بوتاجاز غاز 90 سم
90CM GAS COOKER

بوتاجاز غاز 90 سم
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Model code FNGN90JGYS FNGB90JGYP FNGC90JGRS FNGL90JFUS FNGB90JFXS FNGN90JEYS FNGB90JFUW رقم الطراز

PNC 943006525 943006526 943006527 943006391 943006508 943006524 943006390 رمز رقم المنتج

Countries
Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية
Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية
Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية
Jordan

األردن
Jordan

األردن
Jordan

األردن
Jordan

األردن البلدان

Installation type
Freestanding / Slot-In

منفصل/مستند إلى الجدار
Freestanding / Slot-In

منفصل/مستند إلى الجدار
Freestanding / Slot-In

منفصل/مستند إلى الجدار
Freestanding / Slot-In

منفصل/مستند إلى الجدار
Freestanding / Slot-In

منفصل/مستند إلى الجدار
Freestanding / Slot-In

منفصل/مستند إلى الجدار
Freestanding / Slot-In

منفصل/مستند إلى الجدار نوع التركيب

Energy type
Gas
غاز

Gas
غاز

Gas
غاز

Gas
غاز

Gas
غاز

Gas
غاز

Gas
غاز نوع الطاقة 

Cavity capacity (L) 126.9 126.9 126.9 126.9 126.9 126.9 126.9 )L( سعة التجويف

Temperature 
control range (°C)

50°C - 250°C
50-250 درجة مئوية

50°C - 250°C
50-250 درجة مئوية

50°C - 250°C
50-250 درجة مئوية

50°C - 250°C
50-250 درجة مئوية

50°C - 250°C
50-250 درجة مئوية

50°C - 250°C
50-250 درجة مئوية

50°C - 250°C
50-250 درجة مئوية

نطاق التحكم في 
درجة الحرارة

 )درجة مئوية(

Frequency (Hz) 50-60 50-60 50-60 50-60 60-50 60-50 60-50 التردد )هرتز(

Voltage (V) 220-240 220-240 220-240 220-240 240-220 240-220 240-220 )V( الجهد

Width (mm) 900 900 900 900 900 900 900 العرض )مم(

Depth (mm) 600 600 600 600 600 600 600 العمق )مم(

Height (mm) 850-870 850-870 850-870 850-870 870-850 870-850 870-850 االرتفاع )مم(

Net product 
weight (kg) 71 64 64 63.4 58 71 64

صافي وزن المنتج 
)كجم(

Gross product 
weight (kg) 78 71.5 71.5 69.9 65.4 78 71.5

وزن المنتج اإلجمالي 
)كغم(

Hob frame color
S/S Brush

فوالذ مقاوم للصدأ مطفي
S/S Brush

فوالذ مقاوم للصدأ مطفي
S/S Brush

فوالذ مقاوم للصدأ مطفي
S/S Brush

فوالذ مقاوم للصدأ مطفي
S/S Gloss

فوالذ مقاوم للصدأ مطفي
S/S Brush

فوالذ مقاوم للصدأ مطفي
White
أبيض لون إطار الموقد

Door handle colour
Aluminium

ألومنيوم
Black
أسود

Black
أسود

Metal
معدني

Metal
معدني

Aluminium
ألومنيوم

White
أبيض لون مقبض الباب

Door type 
main oven

2 Glasses, Flat, Metal
بابان مسطحان من الزجاج والمعدن

2 Glasses, Flat, Metal
بابان مسطحان من الزجاج والمعدن

2 Glasses, Flat, Metal
بابان مسطحان من الزجاج والمعدن

2 Glasses, Flat, Metal
بابان مسطحان من الزجاج والمعدن

Metal
معدني

2 Glasses, Metal
بابان من الزجاج والمعدن

2 Glasses, Flat, Metal
بابان مسطحان من الزجاج والمعدن نوع باب الفرن 

Door hinges
Drop Down Removable

منسدلة وقابلة لإلزالة
Drop Down Removable

منسدلة وقابلة لإلزالة
Drop Down Removable

منسدلة وقابلة لإلزالة
Drop Down Removable

منسدلة وقابلة لإلزالة
Drop Down Removable

منسدلة وقابلة لإلزالة
Drop Down Removable

منسدلة وقابلة لإلزالة
Drop Down Removable

منسدلة وقابلة لإلزالة مفصالت الباب

Pan storage
Drawer, Folding Down, Steel

درج، فوالذ، قابل للطي
No

ال
Folding Down, Steel

فوالذ، قابل للطي
Folding Down, Steel

فوالذ، قابل للطي
Folding Down, Steel

فوالذ، قابل للطي
Drawer, Folding Down

منسدلة وقابلة لإلزالة
Folding Down, Steel

فوالذ، قابل للطي تخزين المقالة

Side Panels color
S/S Brush

فوالذ مقاوم للصدأ مطفي
Silver
فضي

Stainless steel look
مظهر فوالذ مقاوم للصدأ

Stainless steel look
مظهر فوالذ مقاوم للصدأ

S/S Gloss
فوالذ مقاوم للصدأ المع

S/S Brush
فوالذ مقاوم للصدأ مطفي

White
أبيض لون األلواح الجانبية

Thermostat
Bottom

سفلي
No

ال
Top
علوي

Top
علوي  Bottom

سفلي
Top
علوي منظم حرارة

Timer type
Minute Minder, SET

مؤقت تنبيه كل دقيقة، ضبط
Mechanical Minute Minder

مؤقت ميكانيكي للتنبيه كل دقيقة
Mechanical Minute Minder

مؤقت ميكانيكي للتنبيه كل دقيقة
Electronic, SET

إلكتروني، ضبط
Mechanical Minute Minder

مؤقت ميكانيكي للتنبيه كل دقيقة
Minute Minder, SET

مؤقت تنبيه كل دقيقة، ضبط
Mechanical Minute Minder

مؤقت ميكانيكي للتنبيه كل دقيقة نوع المؤقت

Timer color
Amber

أصفر عنبري
No

ال
No

ال
Amber

أصفر عنبري
No

ال
Amber

أصفر عنبري
No

ال لون المؤقت

Cooking elements
Grill + bottom + fan

شواية + عنصر سفلي + مروحة
Bottom, Grill

شواية، عنصر سفلي
Bottom, Grill

شواية، عنصر سفلي
Grill + turnspit + bottom + fan

شواية + سيخ دوار + عنصر سفلي + مروحة
Grill + turnspit + bottom
شواية + سيخ دوار + عنصر سفلي

Grill + bottom + fan
شواية + عنصر سفلي + مروحة

Bottom, Grill
شواية، عنصر سفلي عناصر الطهي

Cooking functions
Bottom heat, Grilling, Kebab Roasting

حرارة سفلية، شوي، شوي الكباب
Bottom heat, Grilling

حرارة سفلية، شوي
Bottom heat, Grilling

حرارة سفلية، شوي
Bottom heat, Fan cooking, Grilling

حرارة سفلية، طهي بالمروحة، شوي  Kebab Roasting
شوي الكباب

Bottom heat, Grilling
حرارة سفلية، شوي وظائف الطهي

Runners
Grid Runners

قضبان منزلقة شبكية
Stamped Runners
قضبان منزلقة منقوشة

Grid Runners
قضبان منزلقة شبكية

Stamped Runners
قضبان منزلقة منقوشة

Stamped Runners
قضبان منزلقة منقوشة

Grid Runners
قضبان منزلقة شبكية

Stamped Runners
قضبان منزلقة منقوشة حامل رفوف الفرن

Cavity material 
Catalytic

تحفيزي
Black Enameled
مطلي بالمينا السوداء

Black Enameled
مطلي بالمينا السوداء

Black Enameled
مطلي بالمينا السوداء  Catalytic

تحفيزي
Black Enameled
مطلي بالمينا السوداء مادة التجويف

Oven light
1, Back
1، خلفي

Back
خلفي

Back
خلفي

Back
خلفي

Back
خلفي

1, Back
1، خلفي

Back
خلفي ضوء الفرن

Grill type
Gas fixed

غاز ثابتة
Gas fixed

غاز ثابتة
Gas fixed

غاز ثابتة
Gas fixed

غاز ثابتة  Gas fixed
غاز ثابتة

Gas fixed
غاز ثابتة نوع الشواية

Turnspit
Automized 6 skewer kebab mechanism

نظام آلي ذو 6 أسياخ لشوي الكباب
1 Rotation

1 دوار
1 Rotation

1 دوار
1 Rotation

1 دوار
1 Rotation

1 دوار
No

ال
1 Rotation

1 دوار السيخ  الدوار

Cooking levels 2 1 1 1 1 2 1 مستويات الطهي

Shelf positions 5 5 5 5 5 5 5 أماكن الرفوف

Oven ignition
On Control Knob

مقبض تشغيل
Stream Of Sparks

زر إشعال
On Control Knob

مقبض تشغيل
On Control Knob

مقبض تشغيل
Stream Of Sparks

زر إشعال
On Control Knob

مقبض تشغيل
Stream Of Sparks

زر إشعال اشعال الفرن

Hob electric 
ignition

On Control Knob
مقبض تشغيل

Stream Of Sparks
زر إشعال

On Control Knob
مقبض تشغيل

On Control Knob
مقبض تشغيل

Stream Of Sparks
زر إشعال

On Control Knob
مقبض تشغيل

On Control Knob
مقبض تشغيل اشعال الموقد 

Hob pan support
Cast Iron, Cast Iron Look

دعامات أواني من الحديد الزهر
3, Enamel

3, دعامات، مطلية بالمينا
3, Enamel

3, دعامات، مطلية بالمينا
3, Cast Iron
3, الحديد الزهر

3, Enamel
3, دعامات، مطلية بالمينا

Cast Iron, Cast Iron Look
دعامات أواني من الحديد الزهر

Enamel
مطلي بالمينا دعم مقالة الموقد

Hob lid
No

ال
Glass Balanced

زجاج متوازن
Glass Balanced

زجاج متوازن
Glass Balanced

زجاج متوازن
Glass

زجاج
No

ال
Glass Balanced

زجاج متوازن غطاء الموقد

Oven safety
Thermocouple
حساس أمان حرارى

Thermocouple
حساس أمان حرارى

Thermocouple
حساس أمان حرارى

Thermocouple
حساس أمان حرارى

Thermocouple
حساس أمان حرارى

Thermocouple
حساس أمان حرارى

Thermocouple
حساس أمان حرارى أمان الفرن

Hob safety
Thermocouple
حساس أمان حرارى

Thermocouple
حساس أمان حرارى

Thermocouple
حساس أمان حرارى

Thermocouple
حساس أمان حرارى

Thermocouple
حساس أمان حرارى

Thermocouple
حساس أمان حرارى

Thermocouple
حساس أمان حرارى أمان الموقد

Color
Stainless Steel
فوالذ مقاوم للصدأ

Stainless Steel
فوالذ مقاوم للصدأ

Silver
فضي

Stainless Steel
فوالذ مقاوم للصدأ

Stainless Steel
فوالذ مقاوم للصدأ

Stainless Steel
فوالذ مقاوم للصدأ

White
أبيض اللون

Material
Stainless Steel
فوالذ مقاوم للصدأ

Stainless Steel
فوالذ مقاوم للصدأ

Stainless Steel
فوالذ مقاوم للصدأ

Stainless Steel
فوالذ مقاوم للصدأ

Stainless Steel
فوالذ مقاوم للصدأ

Stainless Steel
فوالذ مقاوم للصدأ

Stainless Steel
فوالذ مقاوم للصدأ المادة

90CM GAS COOKER 90CM GAS COOKER 90CM GAS COOKER 90CM GAS COOKER 90CM GAS COOKER 90CM GAS COOKER 90CM GAS COOKER

بوتاجاز غاز 90 سم بوتاجاز غاز 90 سم بوتاجاز غاز 90 سم بوتاجاز غاز 90 سم بوتاجاز غاز 90 سم بوتاجاز غاز 90 سم بوتاجاز غاز 90 سم

3130 Freestanding Cookers أفران منفصلين



دعامات أواني من الحديد الزهر

التنظيف التحفيزي

مروحة الطبخ

مؤقت مطبخي إلكتروني

دعامات أواني مطلية بالمينا

نظام الَخبز المتساوي

أمان تام

شوي الكباب

سعة كبيرة

التنبيه التلقائي

تنظيف ذاتي بلمسة زر

غليان سريع

سيخ الشوي الدوار

الشعالت ثالثية التاج

موقد ووك

XL حلقة طهي

L

XL

3332 رموز الميزات أفران منفصلين



نشأة العالمة التجارية نشأة العالمة التجارية

FNGB90JFUW

أفران منفصلين

FNGN90JEYS

900 x 600 x 850-870 (WxDxH)

أفران منفصلين

FNGB90JFXS

600 x 600 x 850-870 (WxDxH)

600 x 600 x 850-870 (WxDxH) األبعاد:

األبعاد:األبعاد:

فرن غاز
90     سم

فرن غاز
90     سم

فرن غاز
90     سم
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FNGN90JGYS

900 x 600 x 850-870 (WxDxH)

FNGL90JFUS

أفران منفصلين

FNGB90JGYP

900 x 600 x 850-870 (WxDxH)

FNGC90JGRS

L

900 x 600 x 850-870 (WxDxH) x 600 x 850-870 (WxDxH) 900األبعاد: األبعاد:

األبعاد:األبعاد:

فرن غاز
90     سم

فرن غاز
90     سم

فرن غاز
90     سم

فرن غاز
90     سم



FOMN90JGBS

600 x 600 x 850-870 (WxDxH)

FNGN90JGBS

FNGJ90JGVP

L

FNGE90JGRS

األبعاد: 600 x 600 x 850-870 (WxDxH) األبعاد:

600 x 600 x 850-870 (WxDxH) األبعاد: 900 x 600 x 850-870 (WxDxH) األبعاد:

فرن غاز
90     سم

فرن غاز
90     سم
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فرن غاز
90     سم

فرن غاز
90     سم



FNGB60JGRS

FNGJ60JGUC

FNGP60JGBS

FNGC90JGRS

900 x 600 x 850-870 (WxDxH)

L

600 x 600 x 850-870 (WxDxH) األبعاد: 600 x 600 x 850-870 (WxDxH) األبعاد:

x 600 x 850-870 (WxDxH) 600األبعاد: األبعاد:

40 41

فرن غاز
60     سم

فرن غاز
60     سم

فرن غاز
60     سم

فرن غاز
90     سم

أفران منفصلين أفران منفصلين



تتيح لك أسياخ الشوي الدوارة ذات 

التصميم الخاص االستمتاع بأطعمة مشوية 

بالتساوي من جميع الجوانب مع 3 أسياخ 

لشواء الدجاج و اللحوم بشكل مثالي.

تعمل طبقة المينا التحفيزية على 

امتصاص الهواء عندما يكون الفرن 

بارًدا، وتعمل المادة الحفازة الموجودة 

في طبقة المينا على إحراق الرواسب 

عندما ترتفع درجة حرارة الفرن، وبالتالي 

ال يلزم تنظيف السطح أي منظفات.

سيخ الشوي الدوار

التنظيف التحفيزي

تتميز المنصب المصنوع من الحديد 

الزهر بتصميم مسطح يضمن الثبات 

التام لقواعد األواني لتتمتع بسطح ثابت 

وآمن للطهي.

دعامات أواني من 
الحديد الزهر

4342 الميزات الرئيسية أفران منفصلين 43



 أفران منفصلين
الميزات الرئيسية

يبدأ الطهي المنزلي الجيد بالحصول على المعدات المناسبة. 

تم تصميم األفران المنفصلين عالية الجودة لدينا بميزات 

تبسط تجربة الطهي الخاصة بك وتجعلها أفضل.

تتيح لك أسياخ الشوي الدوارة ذات 

التصميم الخاص مساحة كافية لطهي 

ست قطع كباب كبيرة في الوقت نفسه. 

وتتميز بأنظمة دوارة آلية تضمن لك 

الحصول على لحوم وخضروات تامة 

النضج وذات قوام مقرمش من الخارج 

ولين وشهي من الداخل.

شوي الكباب

يتميز الجهاز بنظام أمان عازل حراري 

يعمل على فصل إمداد الغاز في حالة 

عدم التمكن من إشعال الشعلة أو 

انطفائها. كما يتميز الفرن وشعالت 

الشواية بأنظمة SecurGas توفر لك 

األمان التام.

أمان تام

مع تقنية مروحة الطهي الجديدة التي 

يتميز بها الفرن، يتم توزيع الحرارة 

بشكل متساٍو، وهذا مناسب على 

وجه الخصوص ألفران الغاز التي تتميز 

بسخانات فردية. وهذا يساعد على نضج 

جميع األطعمة بالدرجة نفسها، أينما 

توضع بداخل الفرن.

مروحة الطبخ
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SCRC3016AW

L

SCRE3054AS

XL

SCRE3054AB

SCRE3054AW

760 x 650 x 1190mm (WxDxH) األبعاد: 760 x 650 x 1190mm (WxDxH) األبعاد:

760 x 650 x 1190mm (WxDxH) x 650 x 1190mm (WxDxH) 760األبعاد: األبعاد:

فرن 
كهربائي                       

76سم
فرن 

كهربائي                       
76سم

فرن 
كهربائي                       

76سم
فرن 

كهربائي                       
76سم
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أمريكا
 صنع في

48 أصل العالمة التجارية أفران منفصلين49



نظام الَخبز المتساوي يوزع الحرارة 
بالتساوي بداخل الفرن لنضج األطعمة 

بالتساوي من جميع الجوانب.

اطبخ وليمة لألصدقاء والعائلة 
مع الفرن ذات سعة كبيرة، مع 

مساحة لطبخ المزيد من األطباق 
في دفعة واحدة.

نظام الَخبز المتساوي

سعة كبيرة

مع حلقات الطهي التي يبلغ 
عرضها 12 بوصة، ستنعم بالمرونة 
الالزمة عند الطبخ الستخدام أواني 

طهي أكبر حجًما.

XL حلقة طهي

الميزات الرئيسية

أفران منفصلين 
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دائًما ما نفخر بروح االبتكار التي 
نتحلى بها، بدًءا من تصميم أول 

ثالجة منزلية ووصوًلا إلى توفير 
المنتجات المنزلية األساسية 

لمساعدتك على مواجهة تحديات 
الحياة اليومية. وهذا يعني 

أننا نقدم منتجات مرنة سهلة 
االستخدام توفر الوقت وتوفر نتائج 

رائعة تسعد بها كل يوم.

فريجيدير تهتم 
في المقام األول 

بتيسير التمتع 
بمستوى معيشي 

أفضل لجميع األسر 
كل يوم.

نفخر بكوننا العالمة التجارية الرائدة طوال 100 عام 
ماضية لألجهزة المنزلية التي تعتمد عليها األسر عن

طريق إتاحة ابتكارات تلبي كافة االحتياجات.
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الجميع يعرفون قيمة المنتجات األمريكية.

عين األمريكيين وذلك ببساطة ألن المصنِّ

ركزوا كافة جهودهم على مدى قرن من

الزمن على تصنيع منتجات متينة وشديدة

التحمل يمكن االعتماد عليها. وألن هذا

التفاني في الصناعة يعتمد بالكامل على

الشغف والحماس بدون أدنى قدر من التنازل،

فإنه قد أدى إلى تحويل العالمات التجارية

األمريكية إلى أسماء معروفة على مستوى

العالم. وتتربع فريجيدير على قمة قائمة

العالمات التجارية األمريكية.

ويرجع هذا التركيز على الجودة إلى تنفيذ

جميع األعمال بما يلبي احتياجات األسر

األمريكية. فقد كان فريق فريجيدير على

دراية بمدى أهمية منتجاته لدى األسر

األمريكية واعتماد الجميع عليها، وقد تحمل

أفراد الفريق تلك المسؤولية بمنتهى الجدية.

ومن خالل االبتكار والتفاني في الصناعة

واإلمكانات األمريكية الفائقة، أصبح اسم

فريجيدير مرتبًطا بالمنتجات طويلة العمر

الموثوق فيها، مما جعلها في طليعة

العالمات التجارية األمريكية ورمًزا لجودة

التصنيع األمريكية.
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