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Beste klanten, vakhandelaren, medewerkers en partners: Welkom in
onze Küppersbusch catalogus 2021.
In 1875 lanceerde Küppersbusch de eerste kachel op de Duitse markt en is
nog steeds stevig geworteld in het Ruhrgebied - meer bepaald in Gelsenkirchen. In de afgelopen 145 jaar hebben wij ons ontwikkeld tot een internationaal actieve leverancier van hoogwaardige keukenapparatuur. In ongeveer 40
landen is Küppersbusch een van de topmerken als het gaat om het uitrusten
van keukens. Het merk Küppersbusch combineert het industriële erfgoed van
solide oorsprong met tijdloos design en stijlvolle individualiteit en richt zich op
consumenten die bewust op zoek zijn naar een alternatief voor de massa.
Voor ons is het altijd een fijne bevestiging dat onze producten niet alleen de
gebruikers tevreden stellen, maar ze ook elke dag gelukkig maken. Dit geldt
niet alleen voor het individuele ontwerp en de grote vrijheid van Design die we
u bieden, maar ook voor de unieke kook- en bak resultaten die u zult ervaren
met onze apparaten. We kunnen ons geen groter compliment bedenken en
het is een bevestiging voor onze voortdurende aanpassing aan de behoeften
van onze klanten.
Als totaalleverancier biedt Küppersbusch alles van de oven tot de vaatwasser
uit één hand aan. Wij winnen regelmatig nationale en internationale designprijzen voor het ontwerp van onze keukenproducten - bijvoorbeeld de Duitse
Brand Award in 2020 voor consequent merkmanagement en duurzame merkcommunicatie.
Wij willen u dit alles in deze catalogus presenteren en u er inzicht in geven.
Welkom in Küppersbusch!
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Küppersbusch Hausgerate stelt zich niet aansprakelijk voor foutief geplaatste afbeeldingen, door de druktechniek kunnen
kleurverschillen ontstaan.
Druk- en zetfouten, technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.
De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op een BTW tarief van 21%.
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KÜPPERSBUSCH:
DE INNERLIJKE
WAARDEN MOETEN
KLOPPEN
Wilt u gemakkelijk, snel en lekker koken? Küppersbusch maakt het mogelijk!
Traditie Sinds de oprichting van het merk ruim 145 jaar geleden wordt het merk gekenmerkt
door een perfect samenspel van vorm en functie. De knowhow voor huishoudelijke apparaten is
bij Küppersbusch gebaseerd op de ervaringen uit professionele keukens. De perfect op elkaar
afgestemde inbouwapparatuur garandeert inspirerende momenten en nog meer plezier bij het
koken.
Perfecte functies zoals tijdbesparende automatische programma’s, de intuïtieve bediening,
meer bedieningscomfort en optimale werkprocessen garanderen een perfect resultaat.
Tastbare kwaliteit betekent bij Küppersbusch – geheel in de geest van duurzaamheid: de beste
materialen, het beste vakmanschap, de beste service, betrouwbaarheid en duurzaamheid.
Eerste klas design met bijpassende vormen en een bijpassend lijnenspel onderscheidt de meervoudig prijswinnende producten. Met het INDIVIDUAL Küppersbusch-concept is het mogelijk om
complete series apparaten met elkaar te combineren en aan te passen aan persoonlijke wensen
en voorkeuren.
Gezond genieten is het resultaat! De modernste bereidingsmethoden – geïnspireerd door professionele koks: bij Küppersbusch wordt het thema koken altijd als geheel benaderd.
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SEIT 1875.
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GLÜCK AUF.

1875

Friedrich Küppers
busch start ’s werelds eer
ste fornuisfabriek “F. Küppersbusch & Söhne” in het
Gelsenkirchener
stadsdeel
Schalke en begint met de
ambachtelijke productie van
kolenfornuizen.

1880

Küppersbusch gaat met 12 werknemers in serie-

productie en breidt het assortiment uit.

1898 De telefoon draaischijf wordt ontwikkeld. Küppersbusch heeft drie telefoonaansluitingen en communiceert via een eigen telegramadres.

bakovens, fornuizen, kookplaten en afzuigkappen met
nationale en internationale prijzen bekroond.

1999 Om het “Highest-Quality” keukensegment wereldwijd te kunnen bedienen, fuseert de T eka groep met
Küppersbusch Hausgeräte GmbH en Küppersbusch
Großküchentechnik GmbH & Co. KG. Wereldwijd zijn
daardoor ongeveer 5.000 werknemers in dienst.
2008 – 2010 Het ontwerpteam uit Gelsenkirchen zet
met de invoering van de Platinum White Edition en de
Black Chrome Edition nieuwe maatstaven in de inbouw
apparatuurmarkt.

2013/2014

1913

Küppersbusch behoort met 2.500 werknemers
die dagelijks 350 fornuizen en ovens fabriceren, tot de
grootste gespecialiseerde fabrikanten van het continent.

Küppersbusch presenteert het nieuwe
designconcept “Individual”. Ook het eerste “Meisterstück” veroorzaakt een sensatie en is een uithangbord
voor de merkwaarde van het bedrijf: Design, kwaliteit,
innovatie, functie en gezond genieten.

1918

2015

1935

2016 In september neemt de Duitse raad voor vorm

1954

2017 Küppersbusch introduceert de nieuwe generatie apparaten wereldwijd en blijft zich richten op individuele ontwerpvrijheid met „Mix en Match“ en de
introductie van de nieuwe kleur „shade of Gray“. In
juni 2017 hebben we de German Brand Award in goud
ontvangen van de Duitse Design Council voor consistent merkbeheer en duurzame merkherkenning.

Nadat Küppersbusch tijdens de Eerste Wereld
oorlog op veldkeukens en veldovens moest omschakelen, worden er na de oorlog weer bakovens en ovens
voor thuisgebruik geproduceerd. Door de grote vraag
schakelt Küppersbusch over op industriële productie.
De vraag naar producten explodeert, het aantal werknemers blijft groeien. Küppersbusch opent een
tweede productiefaciliteit voor kolenfornuizen. Bovendien
wordt in de jaren van vooruitgang een tweede fabriek in
Oostenrijk aangekocht. Küppersbusch is weer een bedrijf
van wereldwijde betekenis.

Niet alleen de Volkswagen Kever is een “economisch wonder”. Küppersbusch adverteert met de snelkookplaat, de zeven standen schakelaar en de signaal
lamp.

1962 Van gasfornuis over de afzuigkap tot volledig geëmailleerde koelkast: Wat begon met ovens is uitgegroeid
tot een volledig assortiment.
1973

De jaren zeventig: De inbouwkeuken vindt zijn
weg naar Duitse keukens. Küppersbusch fabriceert als
één van de eerste producenten bijpassende inbouwapparatuur.

1985

Het ontstaansjaar van de ökotherm®. Uniek in
zijn soort en alleen van Küppersbusch: Een katalysator
voor bakovens en fornuizen – Ecologie ontmoet perfect
genieten.

1993

Sinds 1993 neemt Küppersbusch succesvol
deel aan ontwerpwedstrijden. De Bundespreis, Red Dot
Award, iF design award, Platinum Award for Design Excellence ADEX: Tot op heden zijn ruim 60 producten zoals

Het 140-jarige jubileum wordt naast talrijke
innovaties in januari op de internationale vakbeurs
LivingKitchen in Keulen gevierd. In maart wordt Küppersbusch tot lid van de stichting voor de Raad voor
de Vormgeving benoemd.
geving het merk Küppersbusch op in de cirkel van
de “Grote Duitse Merken”. In de actuele uitgave van
de boekenreeks zijn onder de Titel “Onmiskenbaar
Meesterschap” Duitse ondernemingen opgenomen
die met onafhankelijk ontwerp en strategisch merkmanagement wereldwijd succesvol zijn.

2018

Küppersbusch neemt met succes deel aan de
jury van de Red Dot Design Award en ontvangt twee
onderscheidingen voor de nieuwe oven serie. Ook
worden nieuwe range semi professionele inductiekookplaten toegevoegd aan het assortiment, die worden bediend via volledig hoogwaardige roestvrijstalen
knoppen.

2020 De Duitse Raad voor Vormgeving reikt Küppersbusch de Duitse Merkprijs uit in de categorie
Excellente Merken.
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K-SERIES:
PERFECTE FUNCTIES VOOR
TOPRESULTATEN
Of het nu gaat om klassieke bedieningsfuncties, selecteerbaar via hoogwaardige aluminium draaiknoppen of aanraaksensoren - met küppersbusch maakt u altijd de juiste
keuze. Bovendien zijn er veel automatische programma‘s en speciale functies die u als
favorieten kunt opslaan. Kies daarom de juiste apparaten uit de verschillende K-SERIES
volgens uw eigen wensen.
Ongeacht welke uitrusting u kiest – u zult versteld staan.
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MERK COMPETENTIE EN
UITSTEKEND ONTWERP EN
DESIGN: KÜPPERSBUSCH
Bij Küppersbusch is design meer dan alleen werk. Het is een kwaliteit kenmerk en
staat voor het perfecte samenspel van vorm en functie.
Onze klanten ervaren het resultaat elke dag in een individuele benadering van onze producten. En we ervaren het elke keer als we een Award voor onze Design producten krijgen.
De duidelijke toewijding om toonaangevende individuele ontwerpen te ontwikkelen die van
bijzonder belang zijn en mensen inspireren, wordt weerspiegeld in het winnen van meer
dan 70 nationale en internationale onderscheidingen. Het maakt duidelijk dat eersteklas
ontwerp een fundamentele pijler is voor Küppersbusch, samen met zijn tastbare kwaliteit,
perfecte functie en duurzaamheid.
Onze apparaten zijn ontworpen om onze klanten keer op keer te verbazen en te verrassen. We hebben ook alle interacties met klanten - van verpakking tot website - zorgvuldig
ontworpen en afgestemd op de passie en toewijding waarmee we onze producten ontwikkelen.
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KÜPPERSBUSCH
INDIVIDUAL
Niemand is zoals u. Blijf ook in de keuken trouw aan uzelf en
voer de apparatuur van Küppersbusch geheel naar uw eigen
voorkeur uit met het Individual concept.

Individueel + uniek
12

Iedereen houdt van andere dingen. Andere kleuren. Andere mode. Andere muziek. De individualiteit, de uniciteit, de persoonlijkheid van iemand
is wat mensen maakt.
Het Küppersbusch Individual concept biedt u de mogelijkheid om onze apparatuur aan uw persoonlijke
voorkeur aan te passen.
Zo kunt u bij de apparatenfronten kiezen tussen zwart
en wit.
Bij de designelementen kunt u uit acht kleuren en
materialen kiezen: Roestvrij staal, Black Chrome,
Silver Chrome, Gold, Black Velvet, Copper en Hot
Chili. Maximale flexibiliteit, individuele stijl.

Zwart met Copper

Wit met Silver Chrome
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REFERENTIES

Hongkong, Sea To Sky
is fase VIII van LOHAS Park. Het is gelegen aan No.1
Lohas Park Road, Tseung Kwan O. Het bestaat uit
3 torens en biedt 1.422 eenheden met keukens en een
set van Küppersbusch huishoudelijke apparaten.

Moscow, SMOLENSKY club-stijl gebouw
is gelegen op 1e Smolenskiy Lane. In dit project is bewust geen neutrale oplossing gekozen op het raakvlak
van klassiek en modern, maar is ingezet op het contrast tussen de twee functies. De luxe appartementen
hebben een zeer hoogwaardig design en de keukens
zijn uitgevoerd met Küppersbusch huishoudelijke apparaten.

Teheran, Avangard Velenjak Residential
Complex met 2077 vierkante meter grondoppervlakte,
de infrastructuur van 15600 vierkante meter, en 15 verdiepingen (10 boven de begane grond en 4 kelders),
omvat 32 wooneenheden met Küppersbusch apparatuur in de keukens. Dit gebouw is gelegen in Velenjak,
Teheran.

London, Royal Warwick Square
biedt de klassieke Londense levensstijl; een combinatie
van onberispelijke, professionele service met mooie, eigentijdse appartementen gelegen rond een traditioneel
tuinplein. Het gebouw heeft een benijdenswaardige
locatie in de Royal Borough of Kensington & Chelsea,
beroemd om zijn wereldberoemde culturele trefpunten, idyllische parken, Michelin-sterren restaurants en
exclusieve winkels. Küppersbusch levert de keukentoestellen.
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Zwart / Copper

Wit / Gold
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Zwart / Roestvrij staal

Wit / Silver Chrome

Zwart / Black Velvet
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GRAPHITE – DE PERFECTE

COMBINATIE VAN OORSPRONG EN DESIGN
Wij kijken altijd naar de toekomst en zijn voortdurend op zoek naar nieuwe designconcepten waarmee wij u kunnen inspireren en de vormgeving van uw keuken kunnen
individualiseren. Het zwartgrijze graﬁet heeft een edele uitstraling en is een ruw materiaal met een discrete glans. Geïnspireerd door dit kenmerk heeft Küppersbusch een
inbouwserie ontwikkeld die de oorspronkelijke winning van dit materiaal combineert met
de traditie van de hoofdvestiging van de onderneming in het Ruhrgebied. De achter
glas gedrukte structuur staat voor opvallende, onopvallende lijnen en lijkt tegelijkertijd
op geborsteld staal. In combinatie met het edele, matzwarte greepdesign passen de
toestellen van dit designconcept perfect bij alle natuurlijke oppervlakken van de keuken.
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UITSTEKENDE KWALITEIT
Al ruim 145 jaar onderscheiden onze producten zich door een tastbare kwa-liteit.
Hiermee gebruiken wij de beste materialen, het beste vakmanschap en duurzaamheid.
JAAR GARANTIE

Met dit streven naar kwaliteit hebben wij steeds weer nieuwe keukenapparatuur ontwikkeld, die door design, prestaties en functionaliteit een maatstaf vormen.
Dankzij ons kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN ISO 9001 zijn wij in staat
om alle processen zo te structureren dat een continue kwaliteitsborging mogelijk is.
Het resultaat: Wij kunnen kwaliteit niet alleen beloven. Wij garanderen de kwaliteit
van onze keukenapparatuur 5 jaar lang*.
* Na het tweede jaar van de garantieperiode geldt een eigen risico van 60 EUR per
servicebeurt.

Uitstekende kwaliteit: In het consumentenonderzoek van TEST Bild behaalde
Küppersbusch de 1e plaats in de categorie van duurzame ovens en kookplaten.

Kwaliteit die u kunt ervaren
Binnenin onze ovens is de unieke ökotherm ovenkatalysator
geïntegreerd in de achterwand
(voor bijzonderheden zie blz. 24
en 25).
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Hoogwaardig vakmanschap
Onze volledig glazen binnendeur met viervoudige beglazing is absoluut vastgelijmd aan het roestvrij stalen frame
eronder. De gebruikte materialen garanderen een lange
levensduur. De viervoudige beglazing zorgt ook voor een
zeer goede isolatie en dus een laag energieverbruik. Natuurlijk zijn onze handgrepen gemaakt van hoogwaardig
roestvrij staal.

Geteste kwaliteit
De componenten die onder het glaskeramiek van onze
kookplaten worden gebruikt, zijn niet alleen op kwaliteit
getest, maar ook technisch volgroeid. Dit betekent dat een
groot aantal functies op een eenvoudige en vooral gebruiksvriendelijke manier kunnen worden ingesteld

Innerlijke waarden
Ook de binnenwaarden van
onze trogventilatoren zijn indrukwekkend. De hoogwaardige roestvrijstalen wang in
de afzuigkap en de gebruikte
roestvrijstalen vetfilters garanderen een lange levensduur.
21

KÜPPERSBUSCH
BAKOVENS EN
COMPACTE APPARATEN
In 1875 brachten wij onze eerste oven op de
markt, nu de beste. Ontdek de nieuwe bakovens en
compacte apparaten van Küppersbusch. Met veel
innovatieve functies die uw passie voor het koken
doen vergroten.

Individueel + intuïtief
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Ovens &
Compacte apparaten
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Ovens &
Compacte apparaten

UNIEK EN ALLEEN BIJ
KÜPPERSBUSCH:
DE OVENKATALYSATOR

De unieke ökotherm®-ovenkatalysator reinigt al tijdens het bakproces! Baken braadgeuren in de keuken behoren tot het verleden.
ökotherm

Het centrale element is de ventilator: Deze zorgt voor een
optimale luchtcirculatie en warmteverdeling in de oven en
garandeert perfect garen op meerdere niveaus – zonder
dat de smaak of de geur van een product op een ander
product wordt overgedragen.

3

Een schone zaak! De door vet- en geurdeeltjes vervuilde lucht wordt door een ventilator aangezogen en door de
katalysator geleid (1). De ventilator voert de lucht langs het
verwarmingselement direct in de katalysator (2). Daarbij
worden alle restdeeltjes in water en koolzuur omgezet. De
op deze wijze gezuiverde lucht wordt in de oven teruggeleid
(3). Hierdoor ontstaan geen afzettingen aan de zijkanten in
de oven en omslachtig reinigen van de oven behoort tot het
verleden.

2

1

Energiebesparend! Door de beschreven procedure komt energie vrij die in de oven wordt teruggeleid en daar wordt
gebruikt om te bakken en te braden. Dat bespaart energie!
Lekker! De gerechten blijven bijzonder sappig en de natuurlijke aroma’s blijven behouden.
Frisse lucht! De lucht in de keuken is duidelijk frisser en minder vet.
Meer informatie en functievideo bij youtube.com/user/Kueppersbusch1875/videos
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GEURLOOS FRITUREN:
ÖKOTHERM® EN AIRFRY DE PERFECTE COMBINATIE

Gezond frituren met de AirFry bakplaat.
Of het nu frites, kippenvleugeltjes of groentesticks zijn - het resultaat is overtuigend. De ingrediënten worden rechtstreeks op de
AirFry bakplaat gelegd, besprenkeld met een paar druppels olie,
gekruid en in de oven geplaatst. Zo krijgt u perfecte kookresultaten zonder een extra toestel in de keuken. Dit is niet alleen frituren
zonder de geur van vet, maar het bespaart ook ruimte.
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GENIETEN VAN UW
ETEN – WIJ ZORGEN VOOR
DE SCHOONMAAK
Küppersbusch bakovens zijn voorzien
van reinigingssystemen waardoor u naderhand veel minder werk hebt. En een
emaille binnenkant die met één veeg
schoon is.
Door de pyrolysetechnologie behoort uitgebreide reiniging van de
oven definitief tot het verleden.
PYROLYSE

Geniet in alle rust van uw eten. De
oven maakt zichzelf schoon aan de binnenkant. Het
zelfreinigingssysteem verhit de oven naar 500 °C,
vet- en etensresten worden zo tot fijne as verkoold.
Bij Küppersbusch kunt u kiezen tussen 3 verschillende pyrolyseprogramma’s – afhankelijk van de vervuilingsgraad. Hierna neemt u de binnenkant alleen
nog met een vochtige doek af en het apparaat blinkt
weer als nieuw!
Voor bijzonder milieubewuste
mensen: Dit is een optimale reiniÖKO ging met een laag energieverbruik
CLEAN
en zonder chemische reinigingsmiddelen te gebruiken. Eenvoudigweg een glas water in de oven zetten en de
ökoClean functie (afhankelijk van het model)
begint.
Met het nieuwe reinigingsprogramma van Küppersbusch in combinatie met de ökoEmail+ binnenkant in combinatie met waterstoom, kunnen vet
en vuilresten die aan de ovenwanden achtergebleven zijn, moeiteloos worden verwijderd..

ÖKO
EMAIL

+

Wilt u vlees of vis gratineren of van buiten aanbruinen, zonder de binnenkant te beïnvloeden? Gebruik daarvoor onze
grote vlakgrill. Bijzonder geschikt voor platte stukken zoals
biefstuk, ribbetjes, vis, geroosterd brood. En om het reinigen
van de bovenkant van de oven na het grillen te vergemakkelijken, kan het rooster eenvoudig worden neergeklapt.

ökoEmail+: de bijzonder gladde
emaille coating van Küppersbusch.

Deze bijzonder gladde emaille oppervlakte zorgt er voor dat vuildeeltjes niet makkelijk kunnen hechten in de binnenzijde van de oven, zodat
schoonmaken van de binnenwanden een eenvoudige klus word.
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VOOR NOG MEER VEILIGHEID EN COMFORT: ONZE VOLLEDIG GLAZEN BINNENDEUR MET SOFT-OPEN & CLOSE

De hoogwaardige volledig glazen binnendeur met
vier-voudige binnenruit (van de 6350-serie) is volledig
dicht verlijmd met het roestvrij stalen frame eronder – storende schroeven behoren tot het verleden. Dat ziet er niet
alleen goed uit maar heeft ook nog andere glasheldere
voordelen.
Energiebesparing: De hete lucht blijft grotendeels in de
oven – dat bespaart energie en geld.
Eenvoudige reiniging: De ovendeuren zijn gemakkelijk
uit te nemen indien de binnenkant van de oven toch een
keer gereinigd dient te worden. Tussen de ruiten blijft het
schoon omdat de ovendeur een gesloten systeem is. Het
voegloze roestvrij stalen frame heeft geen hoeken en randen, waar vuil zich kan ophopen.
Meer zekerheid: De deuren hebben 4 glaslagen en zijn
hierdoor zeer goed geïsoleerd. Dit zorgt voor een lage temperatuur aan de buitenkant van de ovendeur.
Duurzaam: Geen materiaalmoeheid na verloop van tijd
door het gebruik van hoogwaardige en verfijnde materialen
zoals roestvrij staal en glas.
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Vooral handig als het hectisch
wordt in de keuken: De Soft-Open
& Close functie voor deuren van
onze apparaten.
De Soft-Open & Close technologie zorgt voor zacht
openen en sluiten van de deur zodat het geluid van
hard dicht slaan van de deur tot het verleden behoord.
Dit is beter voor de scharnieren en uw zenuwen!

De XXL-ovenruimte van Küppersbusch biedt ruimte in overvloed. Nodig dus gerust de hele
familie uit.
Met een inhoud van 70 liter (bij 60 cm
ovens) hebt u genoeg ruimte om op 5
niveaus te bakken en braden.
De bakplaten van de 60 cm bakovens
passen overigens ook in de 45 cm
compacte bakovens (met uitzondering
van de magnetron) en stoomovens
van Küppersbusch!

Volledig uitschuifbare lades met Perfect Stop:
De volledig uitschuifbare lades overtuigen door zijdezachte loopeigenschappen en tegelijkertijd de hoogste stabiliteit (belastbaar tot
22 kg). Hierdoor kunt u de uitschuifgeleiders – zelfs bij zware belading – zonder merkbare inspanning eenvoudigweg bewegen.
De PerfectStop blokkeerfunctie voorkomt het terugrollen van de
uitschuifbare geleiders wat veilig draaien en bedruipen van het
eten vóór de oven in uitgetrokken positie garandeert.
Let op: Indien u de pyrolysefunctie (tot 500°C) gaat gebruiken om
te reinigen, haalt u de volledig uitschuifbare geleiders, bakplaten
en roosters dan eerst uit de oven (temperatuurbestendigheid tot
300° C).

29

Ovens &
Compacte apparaten

XXL

INTUITIV UND
INTUÏTIEF
EN FUNCTIONEEL
FUNKTIONELL
Uiteraard hebben
Natürlich
gibt‘s bei
wijuns
ook ein
een„User
“User Manual“.
Manual”. Aber
Maar Sie
die
zult
u
nauwelijks
nodig
hebben.
De
nieuwe
menustrucwerden es kaum brauchen. Die neue Menüstruktur mit
tuur
met intuïtieve
bediening
spreekt
voor
zich.
intuitiver
Bedienführung
erklärt
sich von
selbst.
De
K-SERIES.8
is uitgerust
met een 5“ TFT-kleurenDie Küppersbusch
drei Küppersbusch
Serien sind
mit TFT-Farb-Displays
ausgestatdisplay
dat
alles
biedt
wat
u
nodig
heeft
voor
een
comfortabele
en
tet. Profession+ (FullTouch Bedienung) überzeugt mit einer Displaysnelle
bediening.
größe von 5“, Premium+ (SensorTouch Bedienung) und Comfort+
(Knebelbedienung) bieten mit 3,9“ alles, was Sie für eine bequeme
Het
displaybenötigen.
biedt een perfecte leesbaarheid vanuit alle
und hoge-resolutie
schnelle Bedienung
hoeken - ongeacht de inbouwsituatie.
Die hochauflösenden Displays bieten aus allen Blickwinkeln die perOnze experts hebben een bijzonder overzichtelijke menustructuur
fekte Lesbarkeit – ganz unabhängig von der Einbausituation.
ontwikkeld met intuïtieve bediening op basis van bekende symbolen
en directe
keuzemogelijkheden
– zoals uübersichtliche
van uw smartphone
bent
Unsere
Experten
haben eine besonders
Menüstruktur
gewend.
mit
intuitiver Bediensteuerung aufgrund von gelernter Symbolik und
Direktanwahlmöglichkeiten – wie Sie es vom Smartphone gewohnt
Zodat u zich volledig op het koken kunt concentreren.
sind – entwickelt.
Damit Sie sich ganz auf‘s Kochen konzentrieren können.
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LAAT U INSPIREREN

De ovens van de K-SERIES.8 zijn voorzien van vele recepten.
• U selecteert de receptcategorieën: Voorgerecht, hoofdgerecht, bijgerecht of dessert en gebak. Door te
vegen (naar rechts of naar links) scrollt u door de recepten en selecteert u het passende recept.
• Vervolgens wordt het aantal personen vastgelegd.
• Met één druk bent u bij de ingrediëntenlijst en bereiding.
• De ideale, opgeslagen instelling (ovenfunctie, bereidingstijd en temperatuur) dient alleen nog met een
druk op de “Startknop” te worden bevestigd.
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MULTILEVEL-TIMER

32

•M
 et het autoprogramma selecteert u bijvoorbeeld het gerecht en
voert u het gewicht en de gewenste kooktoestand in.
•N
 adat alle instellingen zijn ingevoerd, voegt u in de tweede stap
bijvoorbeeld aardappel gratin toe en voert u de betreffende opdrachten uit.
•B
 ij de volgende stap worden alle instellingen voor de groenten
ingevoerd.
•B
 evestig nu gewoon ‚START‘. De melding voor het plaatsen van
de eerste schotel in de oven verschijnt op het display.
•M
 et ‚OK‘ wordt het kook/ bakproces gestart en op het ovendisplay weergegeven.
•A
 ls het tijd is om de tweede gerecht in de oven te plaatsen,
klinkt er een signaal. plaats vervolgens de schotel in de oven en
bevestig met ‚OK‘.
•D
 eze handeling wordt nogmaals herhaald voor het derde gerecht.
•N
 a afloop van de kooktijd is het volledige menu klaar om tegelijkertijd te kunnen serveren.

DE NIEUWE FUNCTIONALITEIT
Küppersbusch bakovens passen
zich aan uw kook- en eetgewoonten
aan!
In uw favorietenmap kunt u uw lievelingsfuncties,
-programma’s en -recepten opslaan. Zo kunnen lievelingsgerechten altijd weer snel worden bereid en
worden opgezocht.
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Bereid een gerecht met alle bijgerechten in de oven op hetzelfde moment? Geen probleem met de „Multilevel Timer“
functie.
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GEZOND GENIETEN
MET STOOMOVENS VAN
KÜPPERSBUSCH
Wanneer u een gezonde houding ten opzichte
van eten hebt, gaat er niets boven de bereiding
van eten met stoom omdat mineralen alsook
belangrijke voedingsstoffen bij het stoomgaren
grotendeels behouden blijven.
Met de stoomovens van Küppersbusch beheerst u perfect de
manier van koken in een handomdraai. U werkt zonder druk
en met optimale stoomverdeling.
Waarom stoomgaren? Het is de zachtste bereidingsmethode
die er bestaat. Groente, vis en zacht vlees worden door de
gelijkmatige verwarming bijzonder precies gegaard. De kleur
en de vorm van het eten blijven onveranderd. De natuurlijke
smaak en de aroma’s blijven heel intens. Voedingsstoffen en
actieve ingrediënten verdwijnen nauwelijks en mineralen blijven vrijwel geheel behouden.
Met de gelijkmatige verwarming door stoom wordt uw eten
bovendien zonder vochtsverlies gegaard. Bij voorgegaarde
etenswaren wordt reeds verloren gegaan vocht door het gaarof opwarmproces weer toegevoegd. Stoomgaren is derhalve
een voedingsphysiologisch waardevolle bereidingsmethode
zonder toevoeging van vet en is onder andere op het gebied
van lichte- en dieetvoeding niet meer weg de denken.
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MULTI
STEAM
MULTI
STEAM

Met de Küppersbusch bakovens met stoomfunctie kunt u zowel puur
stoomgaren met 100% stoom, alsook een combinatie van stoom en
hete lucht gebruiken. Er is een geschikte functie voor alle soorten gerechten.
STOOMGAREN met 100% stoom:
Met stoomgaartemperaturen van 30°C-100°C en om
te garen op maximaal drie niveaus is deze functie perfect geschikt voor vis, groente, fruit, rijst, aardappelen of
knoedels. Vis gegaard op een temperatuur van ca. 70°
C is een ware smaakbeleving die u niet mag missen!
Maar ook crème caramel en andere delicate gerechten
lukken moeiteloos door de nauwkeurig aangehouden
stoomtemperatuur.

Combinaties met stoom en hete lucht
Combi-stoomgaren:
Hier ontstaat, door een samenspel van 50% stoom en
50% hete lucht, het perfecte bereiding voor vlaaien, puddingen, sappige ovenschotels. Deze functie leent zich
ook perfect om gerechten te regeneren, waardoor er
geen verlies van smaak optreed.
Vario-Stoomgaren:
De combinatie van 25% stoom en 75% hete lucht is ideaal voor de bereiding van brood, broodjes, vlees en gevogelte.
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KOFFIE OP ZIJN
MOOIST:
PUUR GENIETEN
MET KÜPPERSBUSCH
Koffie is één van de meest geliefde
dranken ooit. Al eeuwen houden mensen in de hele wereld van deze unieke
drank met zijn intensieve geur en aroma. Koffie staat vooral bekend om zijn
verkwikkende werking.

Al heel lang wordt de manier van koffie zetten vaak als een
expressie van de persoonlijke levensstijl beschouwd. Van
de snelle kop “to go” tot het vieren van elke afzonderlijke
bereidingsstap met exclusieve koffiemachines, de manier
van zetten speelt tegenwoordig een grotere rol dan in de
laatste decennia.
Küppersbusch biedt met zijn volautomaat perfect design en
de meeste functionaliteit.
Onze volautomatische koffieapparaten werken met koffiebonen of filterkoffie en een echte melkfunctie voor cappuccino of Caffe Latte met ca. 15 bar. Het koffiearoma
is instelbaar in 5 stappen (van zeer mild tot sterk) en de
koffietemperatuur is in 3 stappen instelbaar. De bediening
geschiedt geheel intuïtief door middel van het LCD-display.
Meer over de koffie volautomaat op pagina 55 en 65.
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Functies die het leven gemakkelijker maken
Küppersbusch bakovens en compacte apparaten combineren
innovatie, functionaliteit en professionele normen met reeds veelvuldig bekroonde designkwaliteit. U hebt de keus tussen Maxibakovens van 90 cm breed en apparatuur in de standaardbreedte
van 60 cm. Bij de vele verschillende apparatuur- en designversies
zijn er geen grenzen gesteld aan de individuele design.

Individual (zie bladzijde 12/13 en 82/83)
Het Küppersbusch Individual concept biedt u de moINDIVIDUAL
gelijkheid de apparaten aan te passen aan uw persoonlijke stijl. Dit concept geeft u de mogelijkheid te kiezen tussen
zwart of wit als basiskleur. Voor de design elementen vindt u 7
verschillende stijlen om zo te beantwoorden aan uw persoonlijke wensen.
multitherm plus
Met het multitherm plus hete-luchtsysteem is bakken
+ en braden zelfs op verscheidene niveaus mogelijk:
de permanente luchtcirculatie binnen in de oven zorgt ervoor
dat verschillende gerechten tegelijkertijd gaar kunnen worden
– zonder extra energie en tijd. En zonder dat bij het tegelijkertijd bereiden van cakes, vis en vlees smaken of geuren worden
overgedragen.
MULTI
THERM

ökotherm® (zie bladzijde 24/25)
De ökotherm® ovenkatalysator, zet vuile en vettige
ökotherm
baklucht om in schone lucht. De vettige, geurende
lucht wordt door de ventilator aangezogen en door de katalysator
geleid. Alle ongewenste stoffen worden omgezet, zonder afval
stoffen. Op deze manier blijft de oven aanzienlijk schoner en komt
er enkel zuivere lucht vrij in de oven.
Pyrolytische reiniging (zie bladzijde 27)
Door de pyrolyse technologie is het uitgebreide reinigen van de ovens definitief voorbij. Geniet in alle rust
van uw eten, het vuil in de ovenruimte reinigt uw apparaat zelf.
Het zelfreinigingssysteem verwarmt de oven op 500 °C, vet- en
etensresten worden zo verkoold tot fijne as. Kies uit 3 verschillende pyrolyse programma’s – afhankelijk van de mate van vervuiling. Daarna eenvoudig afnemen met een vochtige doek en
de binnezijde van het apparaat glanst weer als nieuw!
PYROLYSE

ökoClean (zie bladzijde 27)
ÖKO Dit is een optimale reiniging met een laag energieverbruik en zonder chemische reinigingsmiddelen te gebruiken. Eenvoudigweg een glas water in de oven zetten en de
ökoClean functie (afhankelijk van het model) begint.
CLEAN

ökoEmail+ (zie bladzijde 27)
Het complete interieur van de oven is net als de bak+ platen bekleed met de anti-aanbaklaag ökoEmail+.
Deze laag voorkomt met zijn extreem gladde oppervlak, dat vrij
is van poriën, dat vet- en braadresten kunnen vastkoeken. Moeizaam poetsen is hier net zo overbodig als een agressief milieu
onvriendelijk reinigingsmiddel. Bij ökoEmail+ in combinatie met
ökotherm® is reinigen met een vochtige doek veelal voldoende
– en is het interieur weer zo goed als nieuw.
ÖKO
EMAIL

Viervoudig beglazing – viervoudig comfortabel: De ovendeur
(zie bladzijde 21 en 28)
Zijn geheel glazen binnendeur op een roestvrijstalen lijst bestaat
uit een glad vlak zonder inhammen. Zo is de binnen deur met één
veeg weer schoon. De volledige deur kan er in een handomdraai
uitgenomen worden – nog een voordeel in de reiniging.
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Ovenfuncties
Door de veelvoud aan ovenfuncties vindt u voor elke
smaak en elk gerecht iets passends.

Automatische programma’s
Door de grote keuze aan automatische programma’s
zijn perfecte resultaten voorgeprogrammeerd. U kiest
tussen deegwaren, vis, vlees, groente en desserts. U voert eenvoudigweg het gewicht en de gewenste gaarheid in. De oven
bepaalt de juiste functie en bereidingstijd zelf. Druk op start en
de oven geeft een signaal wanneer het gerecht klaar is om op
te dienen.
Recepten
Complete recepten, volledige ingrediëntenlijst en bereidingsinstructies zijn reeds in de oven geïntegreerd. Eenvoudigweg het aantal personen kiezen en genieten.
Favorieten
De functie-instellingen van uw lievelingsgerechten
kunnen snel en gemakkelijk als favoriete programma’s
worden opgeslagen. Dit werkt ook voor recepten die u in uw
favorieten hebt opgeslagen, makkelijk weer oproepen en direct
het gewenste favoriet programma starten..
Soft Open & Close (zie bladzijde 28)
De deur van het apparaat opent en sluit zacht en stil
dankzij Soft Open & Soft Close technologie.
Vleesthermometer
Vooral bij groot vlees is het soms moeilijk om vast te
stellen of het vlees voldoende gaar is. Topkoks én
hobbykoks gebruiken voor dit doel de vleesthermometer. Deze
geeft betrouwbare informatie over de kerntemperatuur en daarmee over de gaarheid. Het vlees kan op deze manier automatisch tot op de graad nauwkeurig rosé worden bereid. Deze
vleesthermometer werkt op de meeste ovenstanden.
Grote neerklapbare grill (zie bladzijde 27)
Hierdoor wordt het schoonmaken van de bovenkant van de
oven gemakkelijker.

A+

Energie-efficiëntie-klassen
Hoe efficiënt de inbouw bakovens met energie omENERGY
gaan, wordt in de EU landen door een uniforme energielabel weergegeven: Klasse A++ staat voor een uiterst efficiënt, klasse G voor een zeer inefficiënt energieverbruik.
Bij Küppersbusch dragen talrijke ontwikkelingen ertoe bij dat
voor bakken en braden niet meer energie wordt verbruikt dan
strikt noodzakelijk is. Hiertoe behoren bijv. de ovendeur met
viervoudig glas met hittereflecterend volledig glazen binnenruit
en de ovenisolatie. Maar ook de ovenverlichting die gemakkelijk
kan worden uitgeschakeld wanneer de oven in gebruik is, de
deurcontactschakelaar alsook het consequent voorkomen van
warmtebruggen zorgen voor een exemplarisch laag energieverbruik. Uiteraard behoort de apparatuur van Küppersbusch tot
de meest energiezuinige op de markt.
TFT-Touch
Eenvoudige bediening van de oven zoals u van uw
smartphone bent gewend. Bedien uw oven intuïtief
door direct op het display te drukken en te vegen.

Draaiknop
Mensen die het apparaat liever op de traditionele manier bedienen, komen bij Küppersbusch ook aan hun
trekken. Mechanisch of elektronisch, Küppersbusch biedt twee
versies voor conventionele bediening door middel van een hoogwaardige metalen draaiknop.
Kinderbeveiliging
Als de kinderbeveiliging is ingeschakeld, dan kan het
fornuis of de oven niet onbedoeld worden ingeschakeld.
LED-verlichting
LED De ingebouwde LED-verlichting zorgt voor sfeer. De verlichting zet het perfecte koffieresultaat in het juiste licht.
In de ovens (afhankelijk van het model) zorgt de LED-verlichting, die
aan beide zijden is geplaatst verschoven, voor een optimale verlichting van de kookruimte en bespaart ook energie.
Halogeen-ovenverlichting
Twee extra felle halogeenlampen zijn links en rechts in afzonderlijke hoogte aan de binnenkant van de ovens aangebracht
en verlichten het eten van alle kanten.

Invertertechnologie
De invertertechnologie in microgolfovens regelt het constante vermogen, zelfs bij een laag vermogen. Dit zorgt ervoor dat de gebruikte energie optimaal wordt benut en garandeert
een gelijkmatige verwarming, zelfs gevoelige voedingsmiddelen
worden zonder kwaliteitsverlies verhit.
IN

INVERTER

Ontdooi- en automatische gewichtsinstelling
De ontdooi- en automatische gewichtsinstelling maakt
behoedzaam ontdooien van de verschillende etenswaren
mogelijk. Eenvoudigweg de etenswaren groep uitkiezen en het gewicht invoeren. De rest wordt overgenomen door de automatische
ontdooifunctie.
Regenereren
Dankzij een speciale combinatie van stoom en hete lucht
kunnen reeds bereide gerechten worden opgewarmd
zonder dat zij aan smaak of malsheid inboeten, en kunnen zo op
elk gewenst tijdstip vers op tafel worden gezet.
Electronic Steam System
De stoom wordt buiten de ovenruimtes door de externe
stoomgenerator geproduceerd. Daardoor ontstaat binnen enkele seconden het juiste klimaat.
Multisteam (zie bladzijde 37)
Ervaar de verschillende mogelijkheden van stoomkoken.
Het maakt niet uit of u pure STOOM KOOKT met 100%
stoom of combinaties met stoom en hete lucht, onze modellen dekken alle functies. Met de combinatiefuncties maken we onderscheid
tussen COMBINED STEAM COOKING (50% stoom en 50% hete
lucht) en VARIO-STEAM COOKING (25% stoom en 75% hete lucht).
MULTI
STEAM

Retro klokfunctie
De retro-klokfunctie wordt gebruikt om de klokweergave aan te
passen in de elektronische apparaten om zo de klok te veranderen naar een klok met digits zoals die van de mechanische
gestuurde apparaten. Deze functie geeft een perfecte mix and
mach tussen de diverse ovens.
Deurcontactschakelaar
De deurcontactschakelaar is een energiebesparende veiligheidsvoorziening. Alle verwarmingselementen en heteluchtventilatoren worden bij het openen van de ovendeur tijdens het
gebruik uitgeschakeld.
Eco-modus
De Eco-modus is een display-instelling, die het energieverbruik
van het display tot een minimum beperkt.
Demo-modus
De demo-modus (ook wel dealer- of demonstratiemodus
genoemd) dient ertoe de apparatuur te demonstreren zonder
de apparatuur op te warmen.
Standby-modus
De standby-modus is een energiebesparende instelling die op
het display alleen de tijd weergeeft.
Snel voorverwarmingsstand
De snelvoorverwarmfunctie brengt de oven twee maal zo snel
naar de ingestelde temperatuur.
Waterreservoir
De stoomoven en koffiemachine kan zonder probleem in elke keuken worden geïntegreerd, want het
uitneembare waterreservoir maakt een extra wateraansluiting
overbodig.

Solo Steam
Voor wie graag wil genieten van puur stoomgaren maar al
een andere oven heeft, is de stoomoven met Solo Steam
de ideale oplossing. De kooktemperatuur wordt uit 100% stoom
geproduceerd – perfect voor vis-, rijst- en groentegerechten.
SOLO

STEAM

Sous-Vide (zie bladzijde: 86)
Koken als een “prof”: Bij het sous-vide garen wordt
alleen met stoom een constante temperatuur bereikt en
behouden. Met dit programma kunt u etenswaren zeer langzaam
bereiden of reeds bereide etenswaren opwarmen in de vacumeerzak. Perfect geschikt in combinatie met de Küppersbusch
vacumeerlade.
Stoomkoken 30 - 100° C
Bij het stomen kunt u de temperatuur kiezen tussen
30° C en 100° C, waardoor de samenstelling van het
voedsel niet wijzigt, alsook de structuur, de smaak en het aroma
worden behouden. Een visbereiding klaargemaakt op ongeveer
70° C is een onmisbaar smaakplezier. Maar ook de “creme caramel”, en alle andere delicate bereidingen lukken altijd, dankzij deze
unieke manier van koken.
56
cm
NICHE

38 cm

Nisbreedte
De nisbreedte is de breedte van de noodzakelijke
kastnis in cm.
Nishoogte
Dit is de nodige nishoogte, in cm, van het meubel.

NICHE
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Sensorbediening
Met één druk op de toets worden de functies van de
sensortoetsen geactiveerd.
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Elegant zwart ontwerp inclusief elegant TFT-aanraakscherm met grafisch en tekstdisplay voor maximaal gebruiksgemak, aangevuld met talloze automatische programma‘s.

K-SERIES.7

Zuiver zwart ontwerp met witte sensortoetsen, plus een hoogwaardig LCD-scherm met symbool en
ondersteuning voor tekst.

K-SERIES.5

Elegant zwart of wit design met centraal TFT-IPS kleurendisplay in een smal grijs frame. Bediening
via verlichte sensortoetsen, ondersteund door symbolen en platte tekst op het display.

K-SERIES.3

Zwart ontwerp met centraal display. Het slanke grijze frame maakt ook een combinatie met de
K5-modellen mogelijk. De elektronische bediening via hoogwaardige aluminium draaiknoppen wordt
ondersteund door het TFT- IPS kleurendisplay.

K-SERIES.3

Zwart design, centrale timer met veel extra functies, waardoor een combinatie van de K3 en K5 besturing mogelijk is door het omringende grijze frame. Bediening via hoogwaardige aluminium draaiknop.
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INTUÏTIEF

K-SERIES.8

KÜPPERSBUSCH K-SERIES.8
De Küppersbusch K-SERIES.8 zet uw keuken in
de kijker. Het TFT-touchdisplay met graﬁsch en
tekstdisplay biedt maximaal gebruiksgemak, dat wordt
aangevuld met talrijke automatische programma‘s evenals opgeslagen recepten.
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Bedien uw apparaten via intuïtieve touch controle

Ovenfuncties
Door de veelvoud aan ovenfuncties vindt u voor elke smaak en elk gerecht iets passends. Eenvoudige bediening
van de oven zoals u van uw smartphone bent gewend. Bedien uw oven intuïtief door direct op het display te
toetsen en te vegen.

Automatische programma’s
Door de grote keuze aan automatische programma’s zijn perfecte resultaten voorgeprogrammeerd. U kiest tussen bakkerij producten, vis, vlees, groente en desserts. U voert eenvoudigweg het gewicht en de gewenste
gaarheid in. De oven bepaalt de juiste functie en bereidingstijd zelf. Druk op start en de oven geeft een signaal
wanneer het gerecht klaar is om op te dienen.

Recepten
De K-SERIES.8 oven maakt het uitproberen van nieuwe recepten kinderspel. op het ovendisplay kunt u kiezen
uit verschillende recepten en kunt u de benodigde ingrediënten en de bereidingsstappen direct op het display
weergeven. Nog een tikje met de vinger is voldoende om de oven automatisch het juiste kookprogramma in te
laten schakelen.

Favorieten
De functie-instellingen van uw lievelingsgerechten kunnen snel en gemakkelijk als favoriete programma’s worden opgeslagen. Dit werkt ook voor recepten die u in uw favorieten hebt opgeslagen – met alle instellingen!
Later eenvoudig weer oproepen en snel en precies bereiden.
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K-SERIES.8

BAKOVENS. PYROLYSE.
K-SERIES.8
BP 6850.0 NIEUW
INDIVIDUAL

25 functies. TFT-Touch-Display. Meer dan 80 automatische
programma’s.

Zwart, Design RVS

A+

ENERGY

ÖKO
EMAIL

PYROLYSE

ökotherm

+

MULTI
14

THERM

+

LED

Uitvoering:
- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 14 ovenfuncties (zie pag. 78)
- 11 speciale ovenfuncties (zie pag. 78)
- 56 favoriete programma‘s zelf in te stellen
- 5,0´´ TFT-Touch graﬁsche display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met TFT-Touch display
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Multilevel-Timer
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- 70 Liter ovenruimte
- Deurcontactschakelaar
Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
3,6 kW (stekkerklaar)
- Afmeting van de uitsparing b x h x d ca. 560 x 590 x 550 mm
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Standaardtoebehoren:
- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
1 Grillrooster, 1x volledig uittrekbaar (ZB 1002),
1x uittrekbaar (ZB 1003)
Accessoires:
- Proﬁ Cooking-Set
Acc. nr. ZB 8030
€
- Proﬁ Braadset
Acc. nr. ZB 8031
€
- Ovenbaksteen met greep Acc. nr. 145
€
- Voor meerdere accessoires zie einde van het hoofdstuk
Design-Kits:
- Design RVS
Acc. nr. DK 1000
€
- Design Black Chrome
Acc. nr. DK 2000
€
- Design Silver Chrome
Acc. nr. DK 3000
€
- Design Gold
Acc. nr. DK 4000
€
- Design Black Velvet
Acc. nr. DK 5000
€
- Design Copper
Acc. nr. DK 7000
€
- Design Hot Chili
Acc. nr. DK 8000
€

BP 6850.0 S

195,235,99,-

140,225,225,309,195,309,309,-

€ 2.399,-

Zwart, exclusief Design-Kit

156

200 m

547
570

595 (589)

600

560
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6

570

Een overzicht van verdere ontwerpvarianten vindt
u op p. 13 en p. 82.
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BAKOVENS.
K-SERIES.8
B 6850.0
INDIVIDUAL

Zwart, Design RVS

A+

ENERGY

ÖKO
EMAIL

ökotherm

+

MULTI
14

THERM

+

LED

25 functies. TFT-Touch-Display. Meer dan 80 automatische
programma’s.
Uitvoering:
- 14 ovenfuncties (zie pag. 78)
- 11 speciale ovenfuncties (zie pag. 78)
- 56 favoriete programma‘s zelf in te stellen
- 5,0´´ TFT-Touch graﬁsche display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met TFT-Touch display
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Multilevel-Timer
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met wit display tekst
- Retro-Klok-Functie
- Volledig gesloten deur met RVS binnenrand en 4 glasruiten
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- 70 Liter ovenruimte
- Deurcontactschakelaar
- Neerklapbare grill
Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
3,6 kW (stekkerklaar)
- Afmeting van de uitsparing b x h x d ca. 560 x 590 x 550 mm
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Standaardtoebehoren:
- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
1 Grillrooster, 1x volledig uittrekbaar (ZB 1002),
1x uittrekbaar (ZB 1003)
Accessoires:
- Proﬁ Cooking-Set
Acc. nr. ZB 8030
€
- Proﬁ Braadset
Acc. nr. ZB 8031
€
- Ovenbaksteen met greep Acc. nr. 145
€
- Voor meerdere accessoires zie einde van het hoofdstuk
Design-Kits:
- Design RVS
Acc. nr. DK 1000
€
- Design Black Chrome
Acc. nr. DK 2000
€
- Design Silver Chrome
Acc. nr. DK 3000
€
- Design Gold
Acc. nr. DK 4000
€
- Design Black Velvet
Acc. nr. DK 5000
€
- Design Copper
Acc. nr. DK 7000
€
- Design Hot Chili
Acc. nr. DK 8000
€

B 6850.0 S

Zwart, exclusief Design-Kit

195,235,99,-

140,220,225,309,195,309,309,-

€ 2.299,156

200 m

547
570

595 (589)

600

560
min

110
595
547

Een overzicht van verdere ontwerpvarianten vindt
u op p. 13 en p. 82.
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KÜPPERSBUSCH K-SERIES.7
De Küppersbusch K-SERIES.7 overtuigt door zijn elegante zwarte design, intuïtieve menu navigatie en maakt
de symmetrische combinatie van alle apparaten van
deze serie in horizontale en verticale opstelling mogelijk.
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Foto: rational einbauküchen GmbH

K-SERIES.7

7

Bedien uw apparaten via intuïtieve touch controle

Ovenfuncties
Door de veelvoud aan ovenfuncties vindt u voor elke smaak en elk gerecht iets passend. Eenvoudige bediening
van de oven door intuïtieve sensortouch bediening op het paneel van de oven.

Automatische programma’s
Door de grote keuze aan automatische programma’s zijn perfecte resultaten voorgeprogrammeerd. U kiest tussen
deegwaren, vis, vlees, groente en desserts. U voert eenvoudigweg het gewicht en de gewenste gaarheid in.
De oven bepaalt de juiste functie en bereidingstijd zelf. Druk op start en de oven geeft een signaal wanneer het
gerecht klaar is om op te dienen.

Vleesthermometer
Vooral bij groot vlees is het soms moeilijk om vast te stellen of het vlees voldoende gaar is. Topkoks én
hobbykoks gebruiken voor dit doel de vleesthermometer. Deze geeft betrouwbare informatie over de kerntemperatuur en daarmee over de gaarheid. Het vlees kan op deze manier automatisch tot op de graad nauwkeurig
rosé worden bereid. Deze vleesthermometer werkt de meeste ovenstanden.

Favorieten
De functie-instellingen van uw lievelingsgerechten kunnen snel en gemakkelijk als favoriete programma’s worden opgeslagen. Dit werkt ook voor recepten die u in uw favorieten hebt opgeslagen! Later eenvoudig weer
oproepen en snel en precies bereiden.
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BAKOVENS. STEAMER.
K-SERIES.7
BD 6750.0
INDIVIDUAL

22 functies. LCD-display. Vleesthermometer.
Uitvoering:
- 6 ovenfuncties (zie pag. 78)
- 8 speciale ovenfuncties (zie pag. 78)
- 5 stoomfuncties (zie pag. 79)
- 3 stoom-speciaalfuncties (zie pag. 79)
- Externe stoomgenerator
- 100 automatische programma’s
- 20 favoriete programma‘s zelf in te stellen
- LCD-display met graﬁsche- en tekstweergave
- Elektronische sensor ovenbediening
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, kookwekker) met
witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 3-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus
- Inhoud 70 Liter
- Halogeenverlichting
- Deurcontactschakelaar
- Greep Design RVS inclusief

Zwart, Design RVS

A+

ENERGY

ÖKO
EMAIL

+

MULTI
8

Accessoires grepen:
Design Black Chrome
Design Silver Chrome
Design Gold
Design Black Velvet
Design Copper
Design Hot Chili

THERM

+

MULTI
STEAM

Acc. nr. 7502�
Acc. nr. 7503
Acc. nr. 7504 �
Acc. nr. 7505
Acc. nr. 7507
Acc. nr. 7508�

€
€
€
€
€
€

149,- ��
149,175,72,175,175,-�

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
- Afmeting van het toestel

3,5 kW (stekkerklaar)
b x h x d ca. 594 x 594 x 567 mm
(incl. front 21 mm)
- Afmeting van de uitsparing b x h x d ca. 560 x 590 x 550 mm
- Afmeting van de binnenoven b x h x d ca. 478 x 352 x 414 mm
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Standaardtoebehoren:
- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
2 Grillrooster; 1x volledig uittrekbaar (1751); 1 Stoomset (2 delig)
Accessoires:
€ 120,- 1x volledig uittrekbaar (waterresistent) Acc. nr. 1751
€ 99,- Ovenbaksteen met greep
Acc. nr. 145
- Voor meerdere accessoires zie einde van het hoofdstuk

BD 6750.0 S

€ 2.299,-

Design zwart

5

5

559+1
589

max. R1200 mm

595±1

130
140

Een overzicht van verdere ontwerpvarianten vindt
u op p. 13 en p. 82.
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COMPACT. BAKOVENS. MAGNETRONS.
K-SERIES.7
CBM 6750.0
INDIVIDUAL

Zwart, Design RVS

ÖKO
EMAIL

+

MULTI
6

THERM

+

Accessoires grepen:
Design Black Chrome
Design Silver Chrome
Design Gold
Design Black Velvet
Design Copper
Design Hot Chili

Acc. nr. 7502�
Acc. nr. 7503
Acc. nr. 7504 �
Acc. nr. 7505
Acc. nr. 7507
Acc. nr. 7508�

€
€
€
€
€
€

149,- ��
149,175,72,175,175,

18 functies. LCD-display. Snel voorverwarmingsstand.
Uitvoering:
- 6 ovenfuncties (zie pag. 78)
- 9 speciale ovenfuncties (zie pag. 78)
- 2 magnetronfuncties
- 10 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 Watt
- Snelstart functie
- 90 automatische programma’s
- 20 favoriete programma‘s zelf in te stellen
- LCD-display met graﬁsche- en tekstweergave
- Elektronische sensor ovenbediening
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, kookwekker) met
witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 3-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus
- Inhoud 43 Liter
- Halogeenverlichting
- Deurcontactschakelaar
- Greep Design RVS inclusief
Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
- Afmeting van het toestel

3,0 kW (stekkerklaar)
b x h x d ca. 594 x 455 x 567 mm
(incl. front 21 mm)
- Afmeting van de uitsparing b x h x d ca. 560 x 450 x 550 mm
- Afmeting van de binnenoven b x h x d ca. 473 x 212 x 413 mm
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Standaardtoebehoren:
- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Grillrooster
Accessoires:
- Ovenbaksteen met greep
Acc. nr. 145
- Voor meerdere accessoires zie einde van het hoofdstuk

CBM 6750.0 S

Design zwart

€ 99,-

€ 1.399,5

Een overzicht van verdere ontwerpvarianten vindt
u op p. 13 en p. 82.
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COMPACT. VOLAUTOMATISCHE KOFFIEMACHINES.
K-SERIES.7
CKV 6750.0
Cappuccino-functie. LCD-display. Timer.

Design zwart

LED

Uitvoering:
- LCD-display met graﬁsche- en tekstweergave
- Elektronische bediening met Touchsensoren
- Kofﬁeuitgifte programmeerbaar voor 5 verschillende maten kopjes
(Espressokop, kleine kop, gemiddelde kop, grote kop, mok)
- Keuzetoets voor 1 of 2 koppen uitgifte
- Echte cappuccino functie (uitneembare melkhouder)
- Uitneembare melkhouder met reinigingsfunctie
- Gebruik bonen en poeder
- In hoogte verstelbare kofﬁe uitloop
- Druk ca 15 Bar
- Programeerbare kofﬁeuitgifte temperatuur (3)
- Programmeerbaar kofﬁe aroma (5 voorgeprogrammeerde
sterktes)
- Aparte boiler voor kofﬁe- en aparte heetwater afgifte
- Ontkalking programma
- Automatische spoelgang bij in- en uitschakelen
- Heetwater functie
- Waterreservoir aan de voorzijde uitneembaar
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Standby-Modus
- Apparaat op geleiders, uittrekbaar
Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
1,35 kW (stekkerklaar)
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 595 x 455 x 475 mm
(incl. front 20 mm en telescopische rails)
- Afmeting van de uitsparing b x h x d ca. 560 x 450 x 550 mm
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

CKV 6750.0 S

Design zwart

€ 2.169,-
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KÜPPERSBUSCH K-SERIES.5
De Küppersbusch K-SERIES.5 verrijkt uw keuken met
2 designvarianten. Het centrale display met zijn
elegante grijze frame kan zowel horizontaal als verticaal met andere K-SERIES.5 of K-SERIES.3 modellen
worden gecombineerd.
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58

5

Bedien uw apparaten via intuïtieve touch controle

Ovenfuncties
Door de veelvoud aan ovenfuncties vindt u voor elke smaak en elk gerecht iets passends. Eenvoudige bediening
van de oven zoals u van uw smartphone bent gewend. Bedien uw oven intuïtief door de sensor toetsen
te gebruiken.

Automatische programma’s
Door de grote keuze aan automatische programma’s zijn perfecte resultaten voorgeprogrammeerd. U kiest tussen
deegwaren, vis, vlees, groente en desserts. U voert eenvoudigweg het gewicht en de gewenste gaarheid in.
De oven bepaalt de juiste functie en bereidingstijd zelf. Druk op start en de oven geeft een signaal wanneer het
gerecht klaar is om op te dienen.

Vleesthermometer
Vooral bij groot vlees is het soms moeilijk om vast te stellen of het vlees voldoende gaar is. Topkoks én
hobbykoks gebruiken voor dit doel de vleesthermometer. Deze geeft betrouwbare informatie over de kerntemperatuur en daarmee over de gaarheid. Het vlees kan op deze manier automatisch tot op de graad nauwkeurig
rosé worden bereid. Deze vleesthermometer werkt op alle ovenstanden.

Favorieten
De functie-instellingen van uw lievelingsgerechten kunnen snel en gemakkelijk als favoriete programma’s worden opgeslagen. Dit werkt ook voor recepten die u in uw favorieten hebt opgeslagen – met alle instellingen!
Later eenvoudig weer oproepen en snel en precies bereiden.
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K-SERIES.5

BAKOVENS. PYROLYSE.
K-SERIES.5
BP 6550.0
INDIVIDUAL

22 functies. Vleesthermometer. 70 Liter XXL ovenruimte.
Uitvoering:
- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 14 ovenfuncties (zie pag. 78)
- 8 speciale ovenfuncties (zie pag. 78)
- Meer dan 40 automatische programma’s
- 20 favoriete programma‘s zelf in te stellen
- 3,9“ TFT graﬁsche display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding,
kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- Deurcontactschakelaar

Zwart, Design RVS

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
3,6 kW (stekkerklaar)
- Afmeting van de uitsparing b x h x d ca. 560 x 590 x 550 mm
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Standaardtoebehoren:
- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
1 Grillrooster, 1x uittrekbaar (ZB 1003)
Wit, Design RVS

A+

ENERGY

ÖKO
EMAIL

PYROLYSE

ökotherm

+

MULTI
14

THERM

+

Accessoires:
- 1x volledig uittrekbaar
Acc. nr. ZB 1002
€ 90,- Proﬁ Cooking-Set
Acc. nr. ZB 8030
€ 195,- Proﬁ Braadset
Acc. nr. ZB 8031
€ 235,- Ovenbaksteen met greep Acc. nr. 145
€ 99,- Voor meerdere accessoires zie einde van het hoofdstuk
Design-Kits:
- Design RVS
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

BP 6550.0 S
BP 6550.0 S -AirFry
BP 6550.0 W
Uitvoering met -AirFry inclusief de nieuwe
ökotherm AirFry Kit (zie ook pagina 26)

€
€
€
€
€
€
€

Acc. nr. DK 1000
Acc. nr. DK 2000
Acc. nr. DK 3000
Acc. nr. DK 4000
Acc. nr. DK 5000
Acc. nr. DK 7000
Acc. nr. DK 8000

Zwart, exclusief Design-Kit
Zwart, exclusief Design-Kit
Wit, exclusief Design-Kit

140,225,225,309,195,309,309,-

€ 1.599,€ 1.699,€ 1.659,156

200 m

547
570

595 (589)

600

560
min

110
595
547

6

570

Een overzicht van verdere ontwerpvarianten vindt
u op p. 13 en p. 82.
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BAKOVENS.
K-SERIES.5
B 6550.0
INDIVIDUAL

Zwart, Design RVS

A+

ENERGY

ÖKO
EMAIL

ökotherm

+

MULTI
14

THERM

+

22 functies. Vleesthermometer. 70 Liter XXL ovenruimte.
Uitvoering:
- 14 ovenfuncties (zie pag. 78)
- 8 speciale ovenfuncties (zie pag. 78)
- Meer dan 40 automatische programma’s
- 20 favoriete programma‘s zelf in te stellen
- 3,9´´ TFT graﬁsche display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding,
kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur op RVS lijst, 4-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- Deurcontactschakelaar
- Neerklapbare grill
Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
3,6 kW (stekkerklaar)
- Afmeting van de uitsparing b x h x d ca. 560 x 590 x 550 mm
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Standaardtoebehoren:
- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
1 Grillrooster, 1x uittrekbaar (ZB 1003)
Accessoires:
- 1x volledig uittrekbaar
Acc. nr. ZB 1002
€ 90,- Proﬁ Cooking-Set
Acc. nr. ZB 8030
€ 195,- Proﬁ Braadset
Acc. nr. ZB 8031
€ 235,- Ovenbaksteen met greep Acc. nr. 145
€ 99,- Voor meerdere accessoires zie einde van het hoofdstuk
Design-Kits:
- Design RVS
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

B 6550.0 S

Acc. nr. DK 1000
Acc. nr. DK 2000
Acc. nr. DK 3000
Acc. nr. DK 4000
Acc. nr. DK 5000
Acc. nr. DK 7000
Acc. nr. DK 8000

Zwart, exclusief Design-Kit

€
€
€
€
€
€
€

140,225,225,309,195,309,309,-

€ 1.399,156

200 m

547
570

595 (589)

600

560
min

110
595
547

580
min

22

6

570

Een overzicht van verdere ontwerpvarianten vindt
u op p. 13 en p. 82.

537

595

559
22
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COMPACT. BAKOVENS. STEAMER.
K-SERIES.5
CBD 6550.0
INDIVIDUAL

Uitvoering:
- 14 ovenfuncties (zie pag. 78)
- 8 speciale ovenfuncties (zie pag. 78)
- 6 stoomfuncties (zie pag. 79)
- 9 stoom-speciaalfuncties (zie pag. 79)
- Externe stoomgenerator
- Meer dan 40 automatische programma’s
- 20 favoriete programma‘s zelf in te stellen
- Nauwkeurige temperatuur instelling
- 3,9´´ TFT graﬁsche display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding,
kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- Deurcontactschakelaar

Zwart, Design RVS

Wit, Design RVS

A+

ENERGY

ÖKO
EMAIL

ökotherm

+

37 functies. Vleesthermometer. 43 Liter ovenruimte.

MULTI
14

THERM

+

MULTI
STEAM

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
3,4 kW (stekkerklaar)
- Afmeting van de uitsparing
b x h x d ca. 560 x 450 x 550 mm
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Standaardtoebehoren:
- 1 Universeel blik, geëmailleerd; 1 Grillrooster, 2x Bakblik GN 1/3 geperforeerd
Accessoires:
- 1x uittrekbaar
Acc. nr. ZC 1001
- Proﬁ Steam Adapter
Acc. nr. GN 8000
- Bakblik GN 1/3 geperforeerd Acc. nr. GN 1304
- Bakblik GN 2/3 geperforeerd Acc. nr. GN 2304
- Ovenbaksteen met greep
Acc. nr. 145
Voor meerdere accessoires zie einde van het hoofdstuk
Design-Kits:
- Design RVS
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

Uitvoering met -AirFry inclusief de nieuwe
ökotherm AirFry Kit (zie ook pagina 26)

Acc. nr. DK 1000
Acc. nr. DK 2000
Acc. nr. DK 3000
Acc. nr. DK 4000
Acc. nr. DK 5000
Acc. nr. DK 7000
Acc. nr. DK 8000

€ 93,€ 130,€ 26,€ 47,€ 99,-

€
€
€
€
€
€
€

140,225,225,309,195,309,309,€ 1.899,€ 1.999,€ 2.029,-

CBD 6550.0 S
Zwart, exclusief Design-Kit
CBD 6550.0 S-AirFry Zwart, exclusief Design-Kit
CBD 6550.0 W
Wit, exclusief Design-Kit

430
407

455 (449)

156

537

110

22

455
6

407

Een overzicht van verdere ontwerpvarianten vindt
u op p. 13 en p. 82.
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COMPACT. BAKOVENS. MAGNETRONS.
K-SERIES.5
CBM 6550.0
INDIVIDUAL

Uitvoering:
- 14 ovenfuncties (zie pag. 78)
- 8 speciale ovenfuncties (zie pag. 78)
- 2 magnetronfuncties (Solo of met alle bakfuncties combineerbaar)
- 10 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 Watt
- Snelstart functie, snel verwarmen
- Meer dan 40 automatische programma’s
- 20 favoriete programma‘s zelf in te stellen
- 3,9´´ TFT graﬁsche display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding,
kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Klepdeur, 3-lagig glas
- Geëmailleerde binnenoven
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- Inhoud 43 Liter
- Halogeenverlichting
- Deurcontactschakelaar

Zwart, Design RVS

Wit, Design RVS

ÖKO
EMAIL

ökotherm

+

MULTI
14

23 functies. Vleesthermometer. Invertertechnologie.

THERM

+

IN
INVERTER

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
3,4 kW (stekkerklaar)
- Afmeting van de uitsparing b x h x d ca. 560 x 450 x 550 mm
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Standaardtoebehoren:
- 1 Universeel blik, glas; 1 Grillrooster
Accessoires:
- Ovenbaksteen met greep Acc. nr. 145
€ 99,- Voor meerdere accessoires zie einde van het hoofdstuk
Design-Kits:
- Design RVS
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili
- Design Shade of Grey

CBM 6550.0 S
CBM 6550.0 W

€
€
€
€
€
€
€
€

Acc. nr. DK 1000
Acc. nr. DK 2000
Acc. nr. DK 3000
Acc. nr. DK 4000
Acc. nr. DK 5000
Acc. nr. DK 7000
Acc. nr. DK 8000
Acc. nr. DK 9000

140,225,225,309,195,309,309,130,-

€ 1.459,€ 1.499,-

Zwart, exclusief Design-Kit
Wit, exclusief Design-Kit

430
407

455 (449)

156

537
22

110

22

455
6

407

Een overzicht van verdere ontwerpvarianten vindt
u op p. 13 en p. 82.
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63

COMPACT. BAKOVENS. PYROLYSE.
K-SERIES.5
CBP 6550.0
INDIVIDUAL

Uitvoering:
- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 14 ovenfuncties (zie pag. 78)
- 8 speciale ovenfuncties (zie pag. 78)
- Meer dan 40 automatische programma’s
- 20 favoriete programma‘s zelf in te stellen
- 3,9´´ TFT graﬁsche display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding,
kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- Deurcontactschakelaar

Zwart, Design RVS

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
2,9 kW (stekkerklaar)
- Afmeting van de uitsparing b x h x d ca. 560 x 450 x 550 mm
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Wit, Design RVS

A+

ENERGY

ÖKO
EMAIL

PYROLYSE

ökotherm

22 functies. Vleesthermometer. 44 Liter ovenruimte.

+

MULTI
14

THERM

+

Standaardtoebehoren:
- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd; 1 Grillrooster
Accessoires:
- Uittrekbaar
Acc. nr. ZC 1000
€ 46,- Proﬁ Cooking-Set
Acc. nr. ZB 8030
€ 195,- Ovenbaksteen met greep
Acc. nr. 145
€ 99,- Voor meerdere accessoires zie einde van het hoofdstuk
Design-Kits:
- Design RVS
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

CBP 6550.0 S
CBP 6550.0 W

€
€
€
€
€
€
€

Acc. nr. DK 1000
Acc. nr. DK 2000
Acc. nr. DK 3000
Acc. nr. DK 4000
Acc. nr. DK 5000
Acc. nr. DK 7000
Acc. nr. DK 8000

140,225,225,309,195,309,309,-

€ 1.529,€ 1.579,-

Zwart, exclusief Design-Kit
Wit, exclusief Design-Kit

430
407

455 (449)

156

537
22

110

22

455
6

407

Een overzicht van verdere ontwerpvarianten vindt
u op p. 13 en p. 82.
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580
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COMPACT. VOLAUTOMATISCHE KOFFIEMACHINES.
K-SERIES.5
CKV 6550.0
INDIVIDUAL

Zwart, Design RVS

Wit, Design RVS

LED

Cappuccino-functie. LCD-display. Timer.
Uitvoering:
- LCD-display met graﬁsche- en tekstweergave
- Elektronische bediening met Touchsensoren
- Kofﬁeuitgifte programmeerbaar voor 5 verschillende maten kopjes
(Espressokop, kleine kop, gemiddelde kop, grote kop, mok)
- Keuzetoets voor 1 of 2 koppen uitgifte
- Echte cappuccino functie (uitneembare melkhouder)
- Uitneembare melkhouder met reinigingsfunctie
- Gebruik bonen en poeder
- In hoogte verstelbare kofﬁe uitloop (ca. 90-110 mm)
- Druk ca 15 Bar
- Programeerbare kofﬁeuitgifte temperatuur (3)
- Programmeerbaar kofﬁe aroma (5 voorgeprogrammeerde sterktes)
- Aparte boiler voor kofﬁe- en heetwater afgifte
- Ontkalking programma
- Automatische spoelgang bij in- en uitschakelen
- Heetwater functie
- Waterreservoir aan de voorzijde uitneembaar
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Standby-Modus
- Apparaat op geleiders, uittrekbaar
Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
1,35 kW (stekkerklaar)
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 595 x 455 x 475 mm
(incl. front 20 mm en telescopische rails)
- Afmeting van de uitsparing b x h x d ca. 560 x 450 x 550 mm
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Design-Kits:
- Design RVS
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

CKV 6550.0 S
CKV 6550.0 W

Acc. nr. DK 1001
Acc. nr. DK 2001
Acc. nr. DK 3001
Acc. nr. DK 4001
Acc. nr. DK 5001
Acc. nr. DK 7001
Acc. nr. DK 8001

Zwart, exclusief Design-Kit
Wit, exclusief Design-Kit

€
€
€
€
€
€
€

60,125,125,200,83,200,200,-

€ 2.299,€ 2.379,-

Een overzicht van verdere ontwerpvarianten vindt
u op p. 13 en p. 82.
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KÜPPERSBUSCH K-SERIES.3
De K-SERIES.3 inbouwapparaten, die verkrijgbaar zijn in de
designvarianten Black en Graphite, bieden een hoge mate van
comfort en praktische functies. Eenvoudige bediening en
functionele helderheid geven uw passie voor koken alle vrijheid
en voldoen aan uw hoge verwachtingen.
De K-SERIES.3 kan ook optimaal worden gecombineerd met
de K-SERIES.5 apparaten.

66

67
Ovens &
Compacte apparaten

K-SERIES.3

3

Als u de voorkeur geeft aan conventionele bediening,
is deze serie de juiste keuze. Alle instellingen van de
elektronische TFT-beeldschermen kunnen worden geselecteerd met behulp van hoogwaardige aluminium
knoppen.

Ovenfuncties
Door de veelvoud aan ovenfuncties vindt u voor elke smaak en elk gerecht iets passends. met behulp van de
draaiknoppen kunt u eenvoudig de gewenste ovenfunctie selecteren en het bak- of kookproces starten.

Automatische programma’s
Door de grote keuze aan automatische programma’s zijn perfecte resultaten voorgeprogrammeerd. U kiest tussen
deegwaren, vis, vlees, groente en desserts. U voert eenvoudigweg het gewicht en de gewenste gaarheid in.
De oven bepaalt de juiste functie en bereidingstijd zelf. Druk op start en de oven geeft een signaal wanneer het
gerecht klaar is om op te dienen.

Programma overzicht
Nadat u een van de vele automatische programma‘s hebt geselecteerd en gestart, wordt de voortgang van het
kookproces te allen tijde op het display van het apparaat weergegeven.

68

Ovens &
Compacte apparaten

BAKOVENS. PYROLYSE.
K-SERIES.3
BP 6350.0
INDIVIDUAL

10 functies. TFT-kleurendisplay. 70 Liter XXL ovenruimte.
Uitvoering:
- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 10 ovenfuncties (zie pag. 78)
- 10 automatische programma’s
- 3,9´´ TFT graﬁsche display
- Elektronische ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus
- Halogeenverlichting
- Deurcontactschakelaar

Zwart, Design RVS

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
3,6 kW (stekkerklaar)
- Afmeting van de uitsparing b x h x d ca. 560 x 590 x 550 mm
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Standaardtoebehoren:
- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
1 Grillrooster

Graphite, inclusief zwarte stalen handgreep

A+

ENERGY

ÖKO
EMAIL

PYROLYSE

ökotherm

+

MULTI
10

THERM

+

Accessoires:
- 1x volledig uittrekbaar
Acc. nr. ZB 1002
- 1x uittrekbaar
Acc. nr. ZB 1003
- Proﬁ Cooking-Set
Acc. nr. ZB 8030
- Proﬁ Braadset
Acc. nr. ZB 8031
- Ovenbaksteen met greep Acc. nr. 145
Voor meerdere accessoires zie einde van het hoofdstuk
Design-Kits:
- Design RVS
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

€ 90,€ 51,€ 195,€ 235,€ 99,-

€
€
€
€
€
€
€

Acc. nr. DK 1000
Acc. nr. DK 2000
Acc. nr. DK 3000
Acc. nr. DK 4000
Acc. nr. DK 5000
Acc. nr. DK 7000
Acc. nr. DK 8000

140,225,225,309,195,309,309,-

*Leverbaar vanaf ca. Q4/2021
BP 6350.0 S
BP 6350.0 S -AirFry
BP 6350.0 GPH6*

156

200 m

595 (589)

600

547
570

Uitvoering met -AirFry inclusief de nieuwe
ökotherm AirFry Kit (zie ook pagina 26)

Zwart, exclusief Design-Kit
€ 1.349,Zwart, exclusief Design-Kit
€ 1.449,Graphite, inclusief zwart handvat € 1.649,-

560
min

110
595
547

Een overzicht van verdere ontwerpvarianten vindt
u op p. 13 en p. 82.
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BAKOVENS.
K-SERIES.3
B 6350.0
INDIVIDUAL

Zwart, Design RVS

A+

ENERGY

ÖKO
EMAIL

ökotherm

+

MULTI
10

THERM

+

10 functies. TFT-kleurendisplay. 70 Liter XXL ovenruimte.
Uitvoering:
- 10 ovenfuncties (zie pag. 78)
- 10 automatische programma’s
- 1 favoriete programma zelf in te stellen
- 3,9´´ TFT graﬁsche display
- Elektronische ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium
knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding,
kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur op RVS lijst, 4-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus
- Halogeenverlichting
- Deurcontactschakelaar
- Neerklapbare grill
Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
3,6 kW (stekkerklaar)
- Afmeting van de uitsparing b x h x d ca. 560 x 590 x 550 mm
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Standaardtoebehoren:
- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
1 Grillrooster
Accessoires:
- 1x volledig uittrekbaar
Acc. nr. ZB 1002
€ 90,- 1x uittrekbaar
Acc. nr. ZB 1003
€ 51,- Proﬁ Cooking-Set
Acc. nr. ZB 8030
€ 195,- Proﬁ Braadset
Acc. nr. ZB 8031
€ 235,- Ovenbaksteen met greep Acc. nr. 145
€ 99,- Voor meerdere accessoires zie einde van het hoofdstuk
Design-Kits:
- Design RVS
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

B 6350.0 S

€
€
€
€
€
€
€

Acc. nr. DK 1000
Acc. nr. DK 2000
Acc. nr. DK 3000
Acc. nr. DK 4000
Acc. nr. DK 5000
Acc. nr. DK 7000
Acc. nr. DK 8000

140,225,225,309,195,309,309,-

€ 1.239,-

Zwart, exclusief Design-Kit

156

200 m

547
570

595 (589)

600

560
min

110
595
547

6

570

Een overzicht van verdere ontwerpvarianten vindt
u op p. 13 en p. 82.
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580
min

595

559
22

537
22
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BAKOVENS.
K-SERIES.3
B 6330.0
INDIVIDUAL

9 functies. 70 Liter XXL ovenruimte.
Uitvoering:
- 8 ovenfuncties (zie pag. 78)
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding,
kookwekker) met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 3-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- Deurcontactschakelaar
Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
3,6 kW (stekkerklaar)
- Afmeting van de uitsparing b x h x d ca. 560 x 590 x 550 mm
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Zwart, Design RVS

A+

ENERGY

ÖKO ÖKO
EMAIL

CLEAN
ökotherm

+

MULTI
8

THERM

+

Standaardtoebehoren:
- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Grillrooster
Accessoires:
- 1x volledig uittrekbaar
Acc. nr. ZB 1002
€ 90,- 1x uittrekbaar
Acc. nr. ZB 1003
€ 51,- Proﬁ Cooking-Set
Acc. nr. ZB 8030
€ 195,- Proﬁ Braadset
Acc. nr. ZB 8031
€ 235,- Universeel blik
Acc. nr. ZB 1001
€ 40,- Ovenbaksteen met greep Acc. nr. 145
€ 99,- Voor meerdere accessoires zie einde van het hoofdstuk
Design-Kits:
- Design RVS
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

B 6330.0 S
B 6330.0 S-AirFry

€
€
€
€
€
€
€

Acc. nr. DK 1000
Acc. nr. DK 2000
Acc. nr. DK 3000
Acc. nr. DK 4000
Acc. nr. DK 5000
Acc. nr. DK 7000
Acc. nr. DK 8000

Zwart, exclusief Design-Kit
Zwart, exclusief Design-Kit

140,225,225,309,195,309,309,-

€ 859,€ 959,156

200 m

547
570

595 (589)

600

560
min

110
595
547

Een overzicht van verdere ontwerpvarianten vindt
u op p. 13 en p. 82.
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595

559
22
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COMPACT. STEAMER.
K-SERIES.3
CD 6350.0
INDIVIDUAL

Zwart, Design RVS

ÖKO
EMAIL

+

SOLO

STEAM

6 functies. TFT-kleurendisplay. 43 Liter ovenruimte.
Uitvoering:
- 1 stoomfunctie (zie pag. 79)
- 5 stoom-speciaalfuncties (zie pag. 79)
- Externe stoomgenerator
- 10 automatische programma’s
- Nauwkeurig temperatuur instelling
- 3,9´´ TFT graﬁsche display
- Elektronische ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium
knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding,
kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig
- Demo-Modus
- Halogeenverlichting
- Deurcontactschakelaar
Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
2,3 kW (stekkerklaar)
- Afmeting van de uitsparing b x h x d ca. 560 x 450 x 550 mm
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Standaardtoebehoren:
- 1 Universeel blik, geëmailleerd; 1 Grillrooster,
2x Bakblik GN 1/3 geperforeerd
Accessoires:
- 1x uittrekbaar
Acc. nr. ZC 1001
- Proﬁ Steam Adapter
Acc. nr. GN 8000
- Bakblik GN 1/3 geperforeerd Acc. nr. GN 1304
- Bakblik GN 2/3 geperforeerd Acc. nr. GN 2304
- Voor meerdere accessoires zie einde van het hoofdstuk
Design-Kits:
- Design RVS
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

CD 6350.0 S

Acc. nr. DK 1000
Acc. nr. DK 2000
Acc. nr. DK 3000
Acc. nr. DK 4000
Acc. nr. DK 5000
Acc. nr. DK 7000
Acc. nr. DK 8000

Zwart, exclusief Design-Kit

€
€
€
€

93,130,26,47,-

€
€
€
€
€
€
€

140,225,225,309,195,309,309,-

€ 1.419,-

430
407

455 (449)

156

537

110

22

22

455
6

407

Een overzicht van verdere ontwerpvarianten vindt
u op p. 13 en p. 82.
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COMPACT. BAKOVENS. MAGNETRONS.
K-SERIES.3
CBM 6350.0
INDIVIDUAL

Uitvoering:
- 10 ovenfuncties (zie pag. 78)
- 2 magnetronfuncties (Solo of met alle bakfuncties combineerbaar)
- 10 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 Watt
- Snelstart functie, snel verwarmen
- 10 automatische programma’s
- 3,9´´ TFT Display met graﬁsche weergave
- Elektronische ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding,
kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Klepdeur, 3-lagig glas
- Geëmailleerde binnenoven
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus
- Inhoud 43 Liter
- Halogeenverlichting
- Deurcontactschakelaar

Zwart, Design RVS

Graphite, inclusief zwarte stalen handgreep

ÖKO
EMAIL

ökotherm

+

MULTI
10

11 functies. TFT-kleurendisplay. Invertertechnologie.

THERM

+

IN

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
3,4 kW (stekkerklaar)
- Afmeting van de uitsparing b x h x d ca. 560 x 450 x 550 mm
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Standaardtoebehoren:
- 1 Universeel blik, glas; 1 Grillrooster

INVERTER

Accessoires:
- Ovenbaksteen met greep Acc. nr. 145
Voor meerdere accessoires zie einde van het hoofdstuk
Design-Kits:
- Design RVS
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

€ 99,-

€
€
€
€
€
€
€

Acc. nr. DK 1000
Acc. nr. DK 2000
Acc. nr. DK 3000
Acc. nr. DK 4000
Acc. nr. DK 5000
Acc. nr. DK 7000
Acc. nr. DK 8000

140,225,225,309,195,309,309,-

*Leverbaar vanaf ca. Q4/2021
CBM 6350.0 S
Zwart, exclusief Design-Kit
CBM 6350.0 GPH6* Graphite, incl. stalen handgreep

€ 1.299,€ 1.449,-

430
407

455 (449)

156

537

110

22

455
6

407

Een overzicht van verdere ontwerpvarianten vindt
u op p. 13 en p. 82.
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COMPACT. BAKOVENS. MAGNETRONS.
K-SERIES.3
CBM 6330.0
INDIVIDUAL

Zwart, Design RVS

ÖKO
EMAIL

ökotherm

+

MULTI
8

THERM

+

11 functies. Programmeerbare klok. 43 Liter ovenruimte.
Uitvoering:
- 8 ovenfuncties (zie pag. 78)
- 3 magnetronfuncties (Solo, Magnetron-Grill en Magnetron +
Hete lucht)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 Watt
- Snelstart functie, snel verwarmen
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding,
kookwekker) met witte aanduiding
- Klepdeur, 3-lagig glas
- Geëmailleerde binnenoven
- Halogeenverlichting
- Deurcontactschakelaar
Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
3,4 kW (stekkerklaar)
- Afmeting van de uitsparing b x h x d ca. 560 x 450 x 550 mm
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Standaardtoebehoren:
- 1 Universeel blik, glas; 1 Grillrooster
Accessoires:
- Ovenbaksteen met greep Acc. nr. 145
Voor meerdere accessoires zie einde van het hoofdstuk
Design-Kits:
- Design RVS
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

CBM 6330.0 S

€ 99,-

€
€
€
€
€
€
€

Acc. nr. DK 1000
Acc. nr. DK 2000
Acc. nr. DK 3000
Acc. nr. DK 4000
Acc. nr. DK 5000
Acc. nr. DK 7000
Acc. nr. DK 8000

140,225,225,309,195,309,309,-

€ 1.059,-

Zwart, exclusief Design-Kit

430
407

455 (449)

156

537

110

22

22

455
6

407

Een overzicht van verdere ontwerpvarianten vindt
u op p. 13 en p. 82.
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COMPACT. MAGNETRONS.
K-SERIES.3
CM 6330.0
INDIVIDUAL

Zwart, Design RVS

ÖKO
EMAIL

+

3 functies. Programmeerbare klok. 44 Liter ovenruimte.
Uitvoering:
- 3 magnetronfuncties (Solo Magnetron, Magnetron+Grill en solo Grill)
- 5-magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 Watt
- Grill 1400 Watt
- Snelstart functie, snel verwarmen
- Bediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Klepdeur, 2-lagig glas
- Halogeenverlichting
- Deurcontactschakelaar
Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
3,2 kW (stekkerklaar)
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 455 x 595 x 559 mm
(incl. front)
- Afmeting van de uitsparing b x h x d ca. 560 x 450 x 550 mm
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Standaardtoebehoren:
- 1 rooster
Design-Kits:
- Design RVS
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

CM 6330.0 S

€
€
€
€
€
€
€

Acc. nr. DK 1000
Acc. nr. DK 2000
Acc. nr. DK 3000
Acc. nr. DK 4000
Acc. nr. DK 5000
Acc. nr. DK 7000
Acc. nr. DK 8000

Zwart, exclusief Design-Kit

€

140,225,225,309,195,309,309,-

949,-

430
407

455 (449)

156

537

110

22

22

455
6

407

Een overzicht van verdere ontwerpvarianten vindt
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BAKOVENS.
K-SERIES.3
B 9330.0
INDIVIDUAL

9 functies. Maxi oven. 77 Liter XXL ovenruimte.
Uitvoering:
- 8 ovenfuncties (zie pag. 78)
- 1 speciale ovenfunctie (zie pag. 78)
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding,
kookwekker) met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 3-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- Deurcontactschakelaar

Zwart, Design RVS

A

ENERGY

ÖKO ÖKO
EMAIL

CLEAN
ökotherm

+

MULTI
8

THERM

+

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
3,6 kW (stekkerklaar)
- Afmeting van de uitsparing b x h x d ca. 860 x 475 x 550 mm
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Standaardtoebehoren:
- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
1 Grillrooster; 1x volledig uittrekbaar; 1x uittrekbaar;
1 Ovenbaksteen (Acc. 145)
Design-Kits:
- Design RVS
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet

B 9330.0 S

Een overzicht van verdere ontwerpvarianten vindt
u op p. 13 en p. 82.
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Acc. nr. DK 1004
Acc. nr. DK 2004
Acc. nr. DK 3004
Acc. nr. DK 4004
Acc. nr. DK 5004

Zwart, exclusief Design-Kit

€
€
€
€
€

140,225,225,309,195,-

€ 2.129,-

Ovens &
Compacte apparaten

MAGNETRONS (NIS 38 CM).
K-SERIES.3
ML/MR 6330.0

(Deur linksdraaiend/ rechtsdraaiend)

INDIVIDUAL

3 functies. Programmeerbare klok. RVS Binnenoven 22 Liter.
Uitvoering:
- 3 magnetronfuncties (Solo Magnetron, Magnetron+Grill en solo Grill)
- 5-magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 850 Watt
- Grill 1200 Watt
- 14 automatische programma’s
- Bediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Standby-Modus
- Binnenoven in RVS met keramische bodem
- Verlichting
- Draairichting te kiezen (zie model)

Zwart, Design RVS

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
2,5 kW (stekkerklaar)
- Afmetingen van het toestel
b x h x d ca. 595 x 390 x 334 mm
(incl. front 22 mm)
- Afmeting van de uitsparing
b x h x d ca. 568 x 380 x 320 mm
(hoge kast)
- Afmeting van de uitsparing
b x h x d ca. 568 x 370 x 320 mm
(bovenkast)
- Afmetingen van de binnenoven b x h x d ca. 350 x 220 x 280 mm
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Graphite

38 cm

56
cm

NICHE

NICHE

Standaardtoebehoren:
- 1 rooster
Design-Kits:
- Design RVS
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

€ 40,€ 83,€ 83,€ 124,€ 72,€ 124,€ 124,-

Acc. nr. DK 1003
Acc. nr. DK 2003
Acc. nr. DK 3003
Acc. nr. DK 4003
Acc. nr. DK 5003
Acc. nr. DK 7003
Acc. nr. DK 8003

*Leverbaar vanaf ca. Q4/2021

ML/MR 6330.0 S
MR 6330.0 GPH*

€ 849,€ 949,-

Zwart, exclusief Design-Kit
Graphite
Hoge kast

Bovenkast

600
min. 380

555
312

min

.32

0

8

. 56

min

390

min.
370

334

555

8

312

56
in.

m

355

m
320in.

390

355

334
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•

ECO

CBM 6330.0

Hetelucht

CBM 6350.0

•

CBM 6550.0

Onderwarmte

CBM 6750.0

•

CBD 6550.0

Bovenwarmte

CBP 6550.0

•

B 9330.0

•

B 6330.0

BD 6750.0

Boven-/onderwarmte

BP 6550.0
B 6550.0
BP 6350.0
B 6350.0

BP 6850.0
B 6850.0

Alle functies in één oogopslag

•

•

•

•

•

•

•

•

Oven Functies
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Intensieve hete lucht

•

•

•

Boven-/onderwarmte met circulatie

•

•

Pizzastand

•

Kleine grill

•

Grill met groot oppervlak

•

Grill met onderwarmte

•

Hetelucht met grill
(kleine grill met circulatie)

•

Hetelucht met grill
(grote grill met circulatie)

•

Heteluchtgrillen + onderwarmte

•

•

Ontdooien

•

•

Lage temperatuur garen

•

Warmhouden

•

Diepgevroren gerechten

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Borden warmen

•

•

Gratineren

•

•

•

•

•

Conserveren

•

•

•

•

•

•

•

Drogen

•

•

•

•

•

•

•

Brood bakken

•

•

•

•

•

•

•

Garen

•

•

Yoghurt functie

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Speciale ovenfuncties

w
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•

•

•
•

•
•

•
•

CM 6330.0

ML/MR
6330.0

Stoomfuncties

•

•

•

•

•

•

Magnetron bij
elken ovenfunctie
inschakelbaar

•

•

•

Magnetron + grill

•

•

•

Magnetron + hetelucht

•

Magnetronfuncties

Sous-Vide garen

•

Combi stomen

•

•

Stomen

•

•

Vario-stomen

•

•

Regenereren (handmatig)

•

Regenereren
(automatisch)

•

•

•
•

ECO stomen

Stoom-speciaalfuncties
Ontdooien met stoom

•

Steriliseren

•

Stoomstoot (automatisch)

•

Desinfecteren

•

Smelten

•

Vochtige doeken
warmen

•

Warmhouden met stoom

•

Stoomreiniging

•

Multi hetelucht (vochtig)

•

•
•

•

•
•

•

•
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Ovens &
Compacte apparaten

CBM 6330.0

CBM 6550.0

CBM 6350.0

CBM 6750.0
Magnetron

CD 6350.0

BD 6750.0

CBD 6550.0

Kies gewoon een voorgeprogrammeerde functie, controleer de voorgestelde bereidingstemperatuur/tijd en bevestig.
Dat is alles wat nodig is.

Proﬁ Steam Adapter Acc. nr. GN 8000

AirFry Kit (alleen beschikbaar in geselecteerde toestellen)

Ovenbaksteen Acc. nr. 145

Proﬁ braadset Acc. nr. ZB 8031
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Proﬁ Cooking Set Acc. nr. ZB 8030

Ovens &
Compacte apparaten

ACCESSOIRES. OVENS. COMPACTE APPARATEN.
BD 6750

Afmetingen
bxhxd

Acc. nr.
Prijs in Euro

CBM 6750

Acc. nr.
Prijs in Euro

BP / B 6850
BP / B 6550
BP / B 6350
B 6330

CBD 6550
CD 6350

Acc. nr.
Prijs in Euro

Acc. nr.
Prijs in Euro

CBM 6550
CBM 6350
CBM 6330
Acc. nr.
Prijs in Euro

CBP 6550

Acc. nr.
Prijs in Euro

Braadslede geëmailleerd

Buitenafmetingen:
ca. 459 x 30 x 379 mm
Binnenafmetingen:
ca. 436 x 28 x 361 mm

ZB 1000
40,-

ZB 1000
40,-

ZB 1000
40,-

Bakblik geëmailleerd

Buitenafmetingen:
ca. 459 x 50 x 379 mm
Binnenafmetingen:
ca. 436 x 48 x 361 mm

ZB 1001
40,-

ZB 1001
40,-

ZB 1001
40,-

Ovenbaksteen met greep

Afmetingen:
ca. 380 x 331 x 10/12 mm

145
99,-

145
99,-

Proﬁ Cooking Set, bestaande uit: universeel blik,
rooster en deksel

Buitenafmetingen
universeel blik:
ca. 459 x 60 x 379 mm
Binnenafmetingen
universeel blik:
ca. 430 x 59 x 265 mm

ZB 8030
195,-

ZB 8030
195,-

ZB 8030
195,-

Proﬁ Braadset, bestaande uit: Aluminium
braadslede (geschikt voor induktie* en volledig
uittrekbaar)

Buitenafmetingen
aluminium braadslede:
ca. 458 x 45 x 379 mm
Binnenafmetingen
aluminium braadslede:
ca. 345 x 39 x 326 mm

ZB 8031
235,-

ZC 1001
93,-

ZC 1000
46,-

1x volledig uittrekbaar (1 Paar)

145
99,-

1751
120,-

1x uittrekbaar (1 Paar)

145
99,-

145
99,-

145
99,-

ZB 1002
90,-

ZB 1003
51,-

Proﬁ Steam Adapter

Buitenafmetingen
b x d ca. 458 x 379 mm

Bakblik GN 1/3 geperforeerd

Buitenafmetingen:
ca. 325 x 39 x 176 mm
Binnenafmetingen:
ca. 300 x 38 x 151 mm

GN 1304
26,-

GN 1304
26,-

Bakblik GN 1/3 zonder gaatjes (2 stuks)

Buitenafmetingen:
ca. 325 x 39 x 176 mm
Binnenafmetingen:
ca. 300 x 38 x 151 mm

ZB 1005
51,-

ZB 1005
51,-

Bakblik GN 2/3 geperforeerd

Buitenafmetingen:
ca. 354 x 39 x 325 mm
Binnenafmetingen:
ca. 329 x 38 x 300 mm

GN 2304
47,-

GN 2304
47,-

GN 8000
130,-

* niet geschikt voor kookplaten met Miradur-coating
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INDIVIDUAL

Design RVS

Design Black Chrome

Design Silver Chrome

Design Black Velvet

Design Copper

Design Hot Chili

Design RVS

Design Black Chrome

Design Silver Chrome

Design Black Velvet

Design Copper
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Design Gold

Design Gold

Ovens &
Compacte apparaten

ACCESSOIRES. OVENS. COMPACTE APPARATEN.
BD 6750

CBM 6750

BP / B 6850
BP / B 6550
BP / B 6350
B 6330

CBD 6550
CD 6350

CBM 6550
CBM 6350
CBM 6330
CM 6330

CBP 6550

Acc. nr.
Prijs in Euro

Acc. nr.
Prijs in Euro

Acc. nr.
Prijs in Euro

Acc. nr.
Prijs in Euro

Acc. nr.
Prijs in Euro

Acc. nr.
Prijs in Euro

Greep Design Black Chrome

7502 / 149,-

Greep Design Silver Chrome

7503 / 149,-

Greep Design Gold

7504 / 175,-

Greep Design Black Velvet

7505 / 72,-

Greep Design Copper

7507 / 175,-

Greep Design Hot Chili

7508 / 175,-

B 9330

Acc. nr.
Prijs in Euro

ML/MR 6330

Acc. nr.
Prijs in Euro

CKV 6550

Acc. nr.
Prijs in Euro

Design-Kit RVS

DK 1000 / 140,-

DK 1004 / 140,- DK 1003 / 40,-

DK 1001 / 60,-

Design-Kit Black Chrome

DK 2000 / 225,-

DK 2004 / 225,- DK 2003 / 83,-

DK 2001 / 125,DK 3001 / 125,-

Design-Kit Silver Chrome

DK 3000 / 225,-

DK 3004 / 225,- DK 3003 / 83,-

Design-Kit Gold

DK 4000 / 309,-

DK 4004 / 309,- DK 4003 / 124,- DK 4001 / 200,DK 5004 / 195,- DK 5003 / 72,-

Design-Kit Black Velvet

DK 5000 / 195,-

Design-Kit Copper

DK 7000 / 309,-

DK 7003 / 124,- DK 7001 / 200,-

DK 5001 / 83,-

Design-Kit Hot Chili

DK 8000 / 309,-

DK 8003 / 124,- DK 8001 / 200,-
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KÜPPERSBUSCH
FUNCTIONELE LADEN
Individueel + variabel: De passende warmte- of accessoire
lade onder de kofﬁemachine, de vacuümlade en de stoomoven
wordt een SousVide-combinatie of de praktische accessoirelade onder de compacte oven - Küppersbusch biedt de passende oplossing.
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Functionele laden

De accessoirelade van Küppersbusch
is ideaal als extra bergruimte bij een 45 compact toestel.
De Küppersbusch warmhoud- en kooklade
verwarmt of kookt continu van 30-80°C. Gebruik hem als bordenwarmer, om eten warm te houden, om te ontdooien, om op lage
temperatuur te koken...
De Küppersbusch vacuüm lade
Met de vacuümlade bent u perfect uitgerust voor sous-vide koken. Maar het is ook perfect voor het puur bewaren van rauw
voedsel of zelfs reeds gekookt voedsel. Met behulp daarvan
worden zuurstof en lucht aan de vacuümzakken onttrokken en
worden ze verzegeld. De vacuümprestaties tot 99,9% leiden tot
een aanzienlijk langere houdbaarheid van het voedsel.

45 cm

NICHE

60
cm
WALL-HANGING

TO OPEN

Sensorbediening
Met één druk op de toets worden de functies van de
sensortoetsen geactiveerd.
Draaiknop
Mensen die het apparaat liever op de traditionele
manier bedienen, komen bij Küppersbusch ook
aan hun trekken. Mechanisch of elektronisch, Küppersbusch
biedt twee versies voor conventionele bediening door middel
van een draaiknop.

Nishoogte
Dit is de nodige nishoogte, in cm, van het meubel.

Ontdooi- en automatische gewichtsinstelling
De ontdooi- en automatische gewichtsinstelling
maakt behoedzaam ontdooien van de verschillende
etenswaren mogelijk. Eenvoudigweg de etenswaren groep
uitkiezen en het gewicht invoeren. De rest wordt overge
nomen door de automatische ontdooifunctie.

Nisbreedte
De nisbreedte is de breedte van de noodzakelijke
kastnis in cm.

Kinderbeveiliging
Als de kinderbeveiliging is ingeschakeld, dan kan
het fornuis of de oven niet onbedoeld worden ingeschakeld.

NICHE

56
cm

Touch to open
Küppersbusch pakt de trend op en past deze aan
voor inbouw-apparatuur, waarbij de deur na een
zachte aanraking van het front opent.
TOUCH

Bovenkast
De bovenkast is de voor de inbouw benodigde breedte van de bovenkast in cm.

Quickmontage
Quickmontage is het comfort bij de montage. Alle
inbouw-componenten zijn al af fabriek voorgemonteerd. De installatietijd bedraagt slechts 5 minuten!
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SOUS-VIDE
UNIEKE
SMAAKBELEVENISSEN
Het sous-vide garen is een vorm van
garen op lage temperatuur, echter in
een waterbad of met stoom bij nagenoeg constante temperatuur.

Het sous-vide programma van Küppersbusch
stoomovens en stoombakovens is een voor het
sous-vide garen beoogd speciaalgebruiksprogramma. Hierbij wordt vlees, vis of groente in
een vacuümzak bij relatief lage temperaturen
van onder 100° C langzaam gegaard.
Beleef unieke smaakbelevenissen met deze bereidingsmethode. Zo eenvoudig werkt het:
De ingrediënten (rauw en gekoeld) wassen, eventueel klein snijden en in een vacuüm sous-vide
zak stoppen. Smaakmakende ingrediënten, zoals bijvoorbeeld olie, kruiden, specerijen, toevoegen. Daarna de zak in de vacumeerlade afsluiten zodat deze zo weinig mogelijk lucht bevat.
Indien het eten niet direct wordt gegaard, dient
de zak gekoeld te worden bewaard. De gevacumeerde zak kan ’s nachts ook in de koelkast
worden gelegd om te marineren.
Doe de sous-vide zak in de stoomoven of combi-stoomoven en start het sous-vide programma. De etenswaren worden op constante waterof stoomtemperatuur in het gebied tussen 50° C
en 85° C bereid.
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De Küppersbusch vacumeerlade:
Met de nieuwe Küppersbusch vacumeerlade bent u perfect
uitgerust voor het Sous-Vide garen (zie afbeelding pag. 87).
Maar ook voor het puur bewaren van rauwe etenswaren of
zelfs reeds gekochte etenswaren is deze perfect geschikt. Met
uw hulp wordt de vacuümzak zuurstof- en luchtdicht gemaakt
en gesloten. Het vacuümvermogen van maximaal 99,9% zorgt
voor een duidelijk langere houdbaarheid van de etenswaren.
Voedingsmiddel

niet gevacumeerd

gevacumeerd

Brood

ca. 2-3 dagen

ca. 7-8 dagen

Kofﬁe

ca. 2-3 maanden

ca. 12 maanden

Groenten (rauw)

ca. 5 dagen

ca. 18-20 dagen

Soep (bereid)

ca. 2-3 dagen

ca. 8-12 dagen

Rundvlees (rauw)

ca. 3-4 dagen

ca. 30-40 dagen

Vlees (gebraden)

ca. 2-3 dagen

ca. 8-12 dagen

Fruit

ca. 3-7 dagen

ca. 8-25 dagen

Bij kamertemperatuur

In de koelkast

Ingevroren
Vlees

ca. 6 maanden

ca. 24-36 maanden

Gehakt

ca. 4 maanden

ca. 12 maanden

Vis

ca. 6 maanden

ca. 24-36 maanden

Groenten

ca. 8-10 maanden

ca. 24-36 maanden

COMPACT. VACUMEERLADES.
K-SERIES.8

CSV 6800.0
Met glasfront zwart en designlijst RVS

INDIVIDUAL

Met glasfront wit en designlijst RVS

56
cm
NICHE

TOUCH
TO OPEN

Sensorbediening. 99,9% Vacuum capaciteit. Touch to open.
Uitvoering:
- Ideaal i.c.m. een 45 cm apparaat voor een
59 cm nis
- Glasfront (zie accessoires) of meubelfront monteerbaar
- Elektronische bediening met sensortoetsen
- Vacuum capaciteit tot 99,9%
- 3 Vacumeer gradaties (min/mid/max)
- Speciale functie voor Marineren en vloeistoffen vacumeren
- Pompvermogen: 3 m³/u
- Max lengte vacuumzak 305 mm
- Telescopische geleider

Functionele laden

INDIVIDUAL

NICHE

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
- Afmetingen van het toestel
- Afmeting van de uitsparing
- Binnenafmetingen

0,4 kW (stekkerklaar)
b x h x d ca. 595 x 140 x 557 mm
b x h x d ca. 560 x 595 x 560 mm
incl. 45 compact apparaat
310 x 330 x 65/85 mm

Standaardtoebehoren:
- 25 vacumeerzakken 200 x 250 mm
- 25 vacumeerzakken 250 x 300 mm
- 1 Reduceervoorziening
- 1 Vakumeer mondstuk (voor aansluiting van de vacumeer boxen)
Accessoires:
- Glasfront zwart
- Glasfront wit
- Designlijst RVS
- Designlijst Black Chrome
- Designlijst Silver Chrome
- Designlijst Gold
- Designlijst Black Velvet
- Designlijst Copper
- Designlijst Hot Chili

CSV 6800.0

Acc. nr. ZV 8020
Acc. nr. ZV 8022
Acc. nr. DK 1002
Acc. nr. DK 2002
Acc. nr. DK 3002
Acc. nr. DK 4002
Acc. nr. DK 5002
Acc. nr. DK 7002
Acc. nr. DK 8002

zonder glasfront

€ 82,€ 99,€ 59,€ 92,€ 92,€ 130,€ 82,€ 135,€ 135,-

€ 2.849,-

560-568
110

22
450 580
(590*)
580
min

455
6

407
595

559
25

133

0

139

54
595
555

22

* Voor combinatie met een lade

5

59

CSV 6800.0 met
45 cm compacte apparat
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COMPACT.
WARMHOUDLADES.
K-SERIES.8
CSW 6800.0
INDIVIDUAL

Met glasfront zwart en designlijst RVS

INDIVIDUAL

Met glasfront wit en designlijst RVS

Met glasfront Graphite

56
cm
NICHE

NICHE

TOUCH
TO OPEN

Sensorbediening. Timer. Touch to open.
Uitvoering:
- Ideaal als opbergruimte i.c.m. een 45 cm apparaat voor een
59 cm nis
- Glasfront (zie accessoires) of meubelfront monteerbaar
- Elektronische traploos bediening van 30-80°C met sensortoetsen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding)
met rode aanduiding
- Uitschakelfunctie tot 4 uur
- Geschikt om warm te houden, te ontdooien en op lage temperatuur te koken. Laat het deeg rijzen of warme gerechten verwarmen
- Voorverwarmingsmogelijkheid voor:
compleet bestek voor 6 personen of 20 serveerborden doorsnee
28 cm of 80 espresso kopjes of 40 cappuccino koppen
- Telescopische geleider
Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
- Afmetingen van het toestel
- Afmeting van de uitsparing

0,4 kW
b x h x d ca. 595 x 139 x 537 mm
b x h x d ca.
560 x 595 x min. 550 mm
incl. 45 compact apparaat
b x h x d ca. 410 x 105 x 490 mm

- Binnenafmetingen

Standaardtoebehoren:
- Anti-slip lade
Accessoires:
- Glasfront zwart
- Glasfront wit
- Glasfront graphite
- Designlijst RVS
- Designlijst Black Chrome
- Designlijst Silver Chrome
- Designlijst Gold
- Designlijst Black Velvet
- Designlijst Copper
- Designlijst Hot Chili

Acc. nr. ZC 8020
Acc. nr. ZC 8022
Acc. nr. ZC 8023*
Acc. nr. DK 1002
Acc. nr. DK 2002
Acc. nr. DK 3002
Acc. nr. DK 4002
Acc. nr. DK 5002
Acc. nr. DK 7002
Acc. nr. DK 8002

€ 82,€ 99,€ 139,€ 59,€ 92,€ 92,€ 130,€ 82,€ 135,€ 135,-

*Leverbaar vanaf ca. Q4/2021

CSW 6800.0

zonder glasfront

€ 515,-

560
110

22
450 550
(590*)
580
min

455
6

407
595

559
25

133

0

139

54
595
515

22

* Voor combinatie met een lade
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5

59

CSW 6800.0 met
45 cm compacte apparat

COMPACT. LADES.
ACCESSOIRES.
K-SERIES.8
CSZ 6800.0
Met glasfront zwart en designlijst RVS

INDIVIDUAL

Met glasfront wit en designlijst RVS

Met glasfront Graphite

56
cm
NICHE

NICHE

TOUCH

Touch to open.
Uitvoering:
- Ideaal als opbergruimte i.c.m. een 45 cm apparaat voor een
59 cm nis
- Glasfront (zie accessoires) of meubelfront monteerbaar
- Telescopische geleider
- RVS binnenwerk

Functionele laden

INDIVIDUAL

Technische gegevens:
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 595 x 139 x 522 mm
- Afmeting van de uitsparing b x h x d ca.
560 x 595 x min. 550 mm
incl. 45 compact apparaat
- Binnenafmetingen
b x h x d ca. 445 x 105 x 490 mm
Standaardtoebehoren:
- Anti-slip lade

TO OPEN

Accessoires:
- Glasfront zwart
- Glasfront wit
- Glasfront graphite
- Designlijst RVS
- Designlijst Black Chrome
- Designlijst Silver Chrome
- Designlijst Gold
- Designlijst Black Velvet
- Designlijst Copper
- Designlijst Hot Chili

Acc. nr. ZC 8020
Acc. nr. ZC 8022
Acc. nr. ZC 8023*
Acc. nr. DK 1002
Acc. nr. DK 2002
Acc. nr. DK 3002
Acc. nr. DK 4002
Acc. nr. DK 5002
Acc. nr. DK 7002
Acc. nr. DK 8002

€ 82,€ 99,€ 139,€ 59,€ 92,€ 92,€ 130,€ 82,€ 135,€ 135,-

*Leverbaar vanaf ca. Q4/2021

CSZ 6800.0

€ 309,-

zonder glasfront

110

22

455

450
(590*)

6

407

580
min

595

559
540

139

133

500
595

22

5

59

CSZ 6500.0 met 45 cm
compacte apparat

* Voor combinatie met een lade
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KÜPPERSBUSCH
KOOKPLATEN
Kookplaten die inspireren: Van de modernste inductietot de bekroonde gaskookplaten. Wij bieden iets voor
elke smaak, afgestemd op de persoonlijke behoeften.

Individueel + veelzijdig

90
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Kookplaten

1=2

EÉN APPARAAT – TWEE FUNCTIES
De Küppersbusch inductie met kookplaatafzuiging is een kookplaat
en een afzuigkap in één! Een bijzonder efficiënte manier van afzuiging omdat vet en stoom direct van de kookplaat worden afgezogen,
dus niet eerst in de ruimte komen. Een perfecte oplossing voor open
woonkeukens.
Geen aparte afzuigkap betekent tevens meer vrijheid bij het indelen van de keuken.
Zelfs onder een raam inbouwen is geen probleem.
Als de kookplaatafzuiging wordt ingezet bij het koken, wordt het meegeleverde
ventilatierooster gebruikt. Met de extra glasplaat kunt u de ventilator daarna volledig
afdekken.

Naast de 90 en 80 cm brede inductie
kookplaatafzuigingen KMI 9850.0, KMI
9800.0 en KMI 8500.0 biedt Küppersbusch
de perfecte oplossing voor VarioLine:
De VKM 1820.0 werkblad afzuiging is slechts
14 cm breed en wordt gebruikt als afzuigingsmodule voor het combineren tussen VarioLine
kookplaten.

KMI 9800.0

KMI 8560.0
KMI 8500.0 Afbeelding met rooster

VKI 3500.1 + VKM 1820.0 + VKIW 3800.0

Ventilatierooster in het Individual
concept.
Individualiseer ook uw kookplaatafzuiging.
Passend bij de bakovens, de compacte apparaten, de afzuigkappen etc. zijn
ook hier de designs roestvrij staal, Black
Chrome, Silver Chrome, Gold, Black
Velvet, Copper en Hot Chili als speciale
bestelling mogelijk (prijs en levertijd op
aanvraag). Roosters kunnen verkleuren in
de afwasautomaat. Deze individual roosters zijn geschikt voor de kookplaten met
werkbladafzuiging, KMI 9850, KMI 9800
en KMI 8500.
Voor meer infromatie zie pagina 130.
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Design RVS Acc. nr. 99089

Design Black Velvet Acc. nr. 99093

Design Black Chrome Acc. nr. 99090

Design Copper Acc. nr. 99094

Design Silver Chrome Acc. nr. 99091

Design Hot Chili Acc. nr. 99095

Design Gold Acc. nr. 99092

.

EFFECTIEF EN
SCHOON
· Snel reinigen de van bovenaf uitneembare
metalen vetfilters in de vaatwasser
· Eenvoudige bediening de intuïtieve, maar
afzonderlijk te bedienen regeleenheid van
de kookplaat en de afzuigkap
· Eenvoudige installatie – één apparaat,
één uitsparing in het werkblad, één aansluiting en dit alles gelijk voor twee functies!
· Laag geluidsniveau dankzij een bijzonder
stil ventilatiessysteem

Het kookoppervlak is bijna net zo
hard als een diamant

Kookplaten

· Weinig tot geen vet – vetfiltering tot
97,7%

Het oppervlak van de Küppersbusch kookplatten
KI 6750.0 en KI 8820.0 en de kookplaatafzuigingen KMI 9850.0, KMI 9800.0 is met de SCHOTT
CERAN® Miradur™ coating afgewerkt.
Door dit gepatenteerde en bijzonder resistente oppervlak is de
kookplaat duurzaam beschermd tegen krassen omdat de oppervlaktehardheid in vergelijking tot conventionele glaskeramiek
kookplaten is verbeterd van 4 tot ca. 10 van de hardheidsschaal van Martens (Diamant heeft een hardheid van 10).
SCHOTT CERAN® Miradur™ beperkt niet alleen gebruikssporen door reinigen en koken, het zorgt er tevens voor dat de
kookplaat er ook na velen jaren nog bijna als nieuw uitziet.
Het metalen uiterlijk van dit oppervlak geeft de kookplaat een
fascinerend uiterlijk.
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DE JUISTE
KOOKPLAAT
VOOR
IEDEREEN

Inductie-, gas- of keramische kookplaat?
Bij Küppersbusch vindt u het geschikte model of zelfs de perfecte apparatencombinatie. Wat ze allemaal gemeen hebben: zij
combineren energiebesparende technologie met innovatieve bedieningsconcepten, verpakt in topklasse design.
Inductie: snel, veilig, zuinig en nauwkeurig
Inductie kan net zo worden gebruikt als gas en is – razendsnel,
nauwkeurig in te stellen, energiebesparend en veilig.
Highlight: klassiek goed
Wie op ervaring wil vertrouwen en op bewezen technieken wil teruggrijpen, kiest voor onze ökospeed-plus kookplaten.
Gas: geïnspireerd door professionele koks
Niet alleen professionele koks staan in vuur en vlam voor het koken
op gas. De even economische zoals ecologische energie is bij uitstek geschikt voor moderne keukens.

Inductie

Highlight

Gas

Het Küppersbusch assortiment omvat aantrekkelijke gaskookplaten in een roestvrij stalen of een elegant keramisch ontwerp.
De voordelen van onze gaskookplaten:
•E
 envoudige bediening door middel van een snel reagerende, geïntegreerde ontsteking om gemakkelijk te drukken en te
draaien
• Comfort door afzonderlijke brander zones met afzonderlijk
brandervermogen
• Gemakkelijk reinigen van de afneembare pannendrager in
de vaatwasser (afhankelijk van het model)
• Veiligheid dankzij de automatische gasafsluiting voor het geval
dat de gasvlam onbedoeld dooft
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VarioLine van Küppersbusch: Hier kunt u met het modulaire systeem naast de verschillende typen warmtebronnen ook
afzonderlijke breedtes met elkaar combineren. Of bijvoorbeeld
een wok-kookplaat of een kookplaatafzuiging integreren...

HOE BREED KAN EN MOET DE
KOOKPLAAT ZIJN?
Zijn er eisen met betrekking tot de locatie in de keuken? Of bent u vrij bij de keus van de grootte?
Küppersbusch biedt met kookplaten van 90 cm, 80 cm, 60 cm, 38 cm en 30 cm breed flexibele
mogelijkheden – ook om te combineren, zoals in het hierboven getoonde voorbeeld van VarioLine.

30 cm

90

38 cm

80

60 cm

80 cm

60

90 cm

38

30
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DESIGN EN
FUNCTIE
Zwart glas met MiradurTM

Grijs glas

Wit glas

Kookplaten hoeven niet zwart te zijn! Bij Küppersbusch kunt u kiezen: Naast de klassiekers
in zwart zijn zowel grijze (zie ook afbeelding links) kookplaten als ook puur wit, evenals kookplaten met MiradurTM-coating in chroomlook leverbaar. Het is een kwestie van design, maar
de randen hebben we ook in verschillende uitvoeringen.
Roestvrij stalen frame
Twee elegante roestvrij stalen lijsten omsluiten de kookplaat aan de voor- en achterkant. Kookplaten
met deze frameversie kunnen met VarioLine kookplaten worden gecombineerd.

Facet geslepen
Een afgevlakte glaskant omrandt de volledige kookplaat en geeft de kookplaat een elegant uiterlijk.
Geen scherpe randen en kanten.

Vlakke inbouw
De kookplaat wordt traditioneel op het werkblad gemonteerd. Er is ook een mogelijkheid om de
kookplaat volledig in het werkblad integreren waardoor u een volledig vlak oppervlak krijgt. Een groot
voordeel: de kookplaat is ongelooflijk eenvoudig samen met het werkblad te reinigen.
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SWIPEN,DRUKKEN, DRAAIEN ...

knobControl
De instellingen van de kookzones worden via
draaiknoppen traploos ingesteld. Of het nu gaat om
hoogwaardige bedieningselementen van roestvrij
staal of aluminium, afneembare bedieningsknoppen
met geïntegreerde touch-sensor of conventionele
draaiknoppen - alle instellingen kunnen intuïtief worden geselecteerd. Afhankelijk van het model kunnen
andere speciale functies worden geactiveerd door het
aanraken van verschillende sensoren.

glideControl+
Door licht aanraken van het sensoroppervlak selecteert u direct de juiste kookzone. Door over de betoonde graﬁek te vegen, kunt u direct de gewenste
warmte-instelling instellen.

glideControl
Bij het inschakelen van de kookplaat verschijnt de
elektronische aanraakbediening. Nadat de kookzone
is geselecteerd, kan het gewenste vermogensniveau
worden geselecteerd door op de slider te schuiven.

selectControl
Bij het Küppersbusch bedieningsconcept selectControl wordt alles in één oogopslag overzichtelijk weergegeven. Door het aanraken van de kookzone graﬁek
selecteert u direct de kookzone. Het instellen van de
gewenste warmte-instelling geschiedt door middel
van de + / - symbolen. De functies zoals Memory,
Stop&Go, etc. worden door middel van directe keuzeknoppen geselecteerd.
dialControl
Het instellen geschiedt door middel van de intuïtief te
bedienen centrale unit. Eerst wordt de gewenste kookzone geselecteerd en daarna door een cirkelbeweging met de klok mee de benodigde warmte-instelling
ingesteld.
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De bediening van de Küppersbusch kookplaten functioneert eenvoudig en intuïtief. Passend bij onze nieuwe bakovens
en compacte apparaten wordt de bediening bij verschillende
kookplaten eveneens in wit weergegeven.

VOORGEPROGREMEERDE SPECIALE
NIVEAUS
maken het koken comfortabel ...
We beschrijven hoe voorgeprogrameerde
speciale niveaus het koken vereenvoudigen
met de nieuwe Küppersbusch KI 6750.0 inductiekookplaat met volledig inductie-oppervlak. Natuurlijk vindt u voorgeprogrameerde speciale niveaus ook in veel andere
kookplaten uit ons assortiment.
Met behulp van de speciale voorgeprogrameerde niveaus
worden vooraf ingestelde temperaturen automatisch bereikt en gehandhaafd of, indien nodig, automatisch teruggeschakeld naar het juiste kookniveau. Dit voorkomt dat
vloeistoffen overkoken of dat er iets in de pan verbrandt.

Smeltniveau ca. 48°C
Chocolade smelten zonder waterbad - dit werkt met het
voorgeprogrameerde smeltniveau. Doe de chocolade gewoon in een pan, zet hem op de kookplaat en zet het
smeltniveau aan. De chocolade smelt zonder te verbranden.

Frituurniveau ca. 180 °C
De automatische frituurstand maakt frituren op de kookplaat bijzonder gemakkelijk. Zodra het frituurvet in de pan
de optimale temperatuur heeft bereikt, wordt dit aangegeven met een signaaltoon. Het voedsel kan dan worden
toegevoegd en gefrituurd zoals gebruikelijk.

Warmhoudniveau ca. 60°C
Het eten is klaar, maar de gasten zijn een beetje laat. Dit is
geen probleem met de warmhoudstand. Reeds gekookte gerechten kunnen rechtstreeks op de kookplaat warm
worden gehouden met de instelling „warm houden“.

Braadniveau ca. 190°C
De kookplaat bepaalt welke stand de juiste is om de
optimale temperatuur te verkrijgen. Na het voorverwarmen van het kookgerei geeft een akoestisch signaal aan
wanneer het voedsel in het kookgerei moet worden geplaatst. De automatische vermogensregeling houdt dan
de temperatuur in het kookgerei constant.

Pastaniveau ca. 98°C
Het pastaniveau maakt het koken van pasta nog eenvoudiger. Eenmaal geselecteerd, schakelt de kookplaat na
het koken direct terug naar het juiste kookniveau.
Snelkooklevel ca. 100°C
De snelkookstand helpt u bijvoorbeeld bij het koken van
rijst. Wanneer de pan op de kookplaat wordt geplaatst,
klinkt een signaal kort voordat het water begint te koken.
Na korte tijd geeft een ander signaal aan dat de kookplaat
automatisch terugschakelt naar een lager vermogensniveau om verder te koken.
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Grillniveau ca. 200°C
Het is heel eenvoudig om een sappig stuk vlees te bereiden met behulp van het grillniveau. U kunt het vlees in de
pan leggen, nadat de pan is opgewarmd op de kookplaat
en het grillniveau is geselecteerd, De kookplaat regelt automatisch de temperatuur die nodig is voor een optimaal
braadresultaat.

Kookplaten

Snelkooklevel

Frituurniveau

Smeltniveau

Warmhoudniveau

Braadniveau

Pastaniveau

De kookplaat KI 6750.0
biedt een grillfunctie die
speciaal is geoptimaliseerd voor de Flexigrill.
Na de selectie van deze
functie kunnen in zeer
korte tijd temperaturen
tot 200°C worden bereikt.

Grillniveau

Flexigrill 1303
99

De nieuwe veelzijdigheid bij het koken
Solo kookplaten
Solo kookplaten zijn kookplaten voorzien van een eigen bediening, bijv. door middel van touch-toetsen en kunnen onafhankelijk van de oven individueel in de keuken worden ingebouwd.

Automatisch aankoken
Een aantal kookplaten zijn met automatisch aankoken uitgerust. Hier wordt reeds in het begin het doorkookvermogen ingesteld. De kookzone start met maximaal vermogen en verlaagt
daarna automatisch naar de doorkookstand.

Keramische kookplaten
De robuuste keramische kookplaten hebben meer dan één
voordeel: dankzij het doorlopende gladde oppervlak is het hanteren van potten en pannen bijzonder makkelijk. En door het
gladde oppervlak zijn ze in een handomdraai weer schoongemaakt.

Sensorbediening
Voorbeeldige tiptoetselektronica neemt de regeling
van de elektronische kookplaten voor zijn rekening:
een lichte druk met de vinger op de tiptoets volstaat en de gewenste kookzone is ingeschakeld. Maar niet alleen dat: met de
eenvoudig te bedienen toetsen regelt u naast de kookstanden
ook nog alle andere functies.

VarioLine
De VarioLine-serie van Küppersbusch slaagt erin de
meest uiteenlopende bereidingswijzen harmonieus
te combineren.
Koken met inductie
Vele professionele koks zijn absoluut overtuigd van
deze vorm van koude energie. Inductie kan immers
als geen andere energie bron bijzonder nauwkeurig worden ingesteld – nauwkeurig regelbaar, zuinig en veilig. Het geheim van
de inductie: de energie wordt alleen daar overgedragen waar er
een pan met magnetiseerbare bodem op de kookplaat staat.
Deze onmiddellijke warmte vorming direct in de panbodem,
zorgt voor extreem korte aankooktijden met een laag energieverbruik. En omdat de kookplaat zelf niet warm wordt, kan er
daarop natuurlijk ook niets meer aanbranden bij het overkoken.
Vario-inductie
Verschillende potmaten of een bijzonder grote braadpan vormen geen probleem op de Vario inductiekookplaten. De kookzones kunnen zoals gewoonlijk worden
gebruikt. Bovendien is er de mogelijkheid om kookzones aan
één zijde met elkaar te verbinden om grotere braadpannen of
potten te gebruiken.
Bridge-functie
Dankzij de bridge-functie kan de grootte van de kookzone worden aangepast aan de behoeften. De kookzones worden zoals gewoonlijk voor kleine potten gebruikt.
In het geval van grotere potten of een braadpan kunnen de
kookzones achter elkaar worden gecombineerd om een groot
oppervlak te vormen.
Volledige kookvlak-inductie
De inductie werkt over het hele oppervlak en maakt
het mogelijk om het formaat van een kookzone aan
te passen aan uw individuele behoeften. De kookzones worden gebruikt zoals ze meestal gebruikt worden voor alle maten
pannen. Voor zeer grotere pannen of een braadpan/ slede kan
elke voorste kookzone worden gecombineerd met de achterste
kookzone of kunnen alle vier de kookzones samen worden geactiveerd als één groot kookoppervlak.
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knobControl (zie bladzijde 97)
De instellingen van de kookplaat worden gemaakt met
behulp van een draaiknop. Afhankelijk van het model
zijn verdere speciale functies beschikbaar en kunnen worden
geactiveerd door op verschillende sensoren te tikken.
glideControl / glideControl+ (zie bladzijde 97)
Bij het Küppersbusch bedienings-concept zijn alle functies op
de kookplaat overzichtelijk geplaatst, zoals de uit-breidings
zones en de timer. Door het licht beroeren van de GlideControl
bediening kiest u direkt de goede kookzone. Door te strijken
over de bedieningszone kunt u direkt de gewenste kookstand
instellen.
selectControl (zie bladzijde 97)
Bij het Küppersbusch bedieningsconcept selectControl wordt alles in één oogopslag overzichtelijk weergegeven. Door het aanraken van de kookzone grafiek selecteert u direct de kookzone. Het
instellen van de gewenste warmte-instelling geschiedt door middel
van de + / - symbolen. De functies zoals Memory, Stop&Go, etc.
worden door middel van directe keuzeknoppen geselecteerd.
dialControl (zie bladzijde 97)
Eerst de gewenste kookzone selecteren en vervolgens door
een ronddraaiende beweging met de klok mee de gewenste
stand kiezen.

Power
Bij de inductiekookplaten bestaat er een mogelijkheid
om bepaalde kookzones te gebruiken op een extra
powerstand.

P

Weergave van restwarmte
De kookplaat geeft aan welke kookzone nog warm is. Op die
manier weet u niet alleen dat u hier voorzichtig mee moet zijn,
maar kunt u deze restwarmte ook gebruiken om gerechten
warm te houden: zeer energiezuinig!
Stop & Go
De „Stop & Go“ toets biedt u een grotere zekerheid. In
GO
geval van tijdelijke onderbreking kunt u de ‚Stop & Go‘
toets activeren en het geheel van de gebruikte functies wordt
in standby gezet.
STOP

De kookwekker
Bij een aantal kookplaten zorgt de kookwekker voor een perfecte timing. Naar gelang het model kan de wekker bovendien een
bepaalde kookzone automatisch uitschakelen.
Uitschakelfunctie
De uitschakelfunctie schakelt de kookzone uit, wanneer de op
de tijdklok ingestelde tijd is verstreken.
Uitschakelgeheugen
Indien de kookplaat tijdens het gebruik onbedoeld wordt uitgeschakeld, is dat geen probleem. De elektronica onthoudt de
laatste instellingen en na opnieuw inschakelen kan het kookproces met dezelfde instellingen worden voortgezet.
De centrale uitschakeling
De centrale uitschakeling zorgt ervoor dat ook in het heetst van
de strijd alle kookzones tegelijk worden uitgeschakeld.
De kinderbeveiliging
Als de kinderbeveiliging geactiveerd is, kan de kook
plaat niet per ongeluk ingeschakeld of veranderd wor-

Chef-functie
De chef-functie verdeelt de kookplaat in 3 kook
gedeeltes (links, midden, rechts), die individueel met
een instelknop kunnen worden ingesteld. Hierdoor kookt u door
het verschuiven van de pannen naar het andere kookgedeelte
en niet door het veranderen van de instelling.
Reinigingsfunctie
De reinigingsfunctie schakelt de instelling van de kookplaat voor
20 seconden uit. Zo kunt u de kookzones reinigen. Na 20 seconden gaan de laatst ingestelde functies weer automatisch in
werking.
60
cm
WIDTH

Rasterbreedte
De verschillenden rasterbreedtes van de Küppers
busch kookplaten bieden flexibiliteit in elk opzicht.

Pot-Move functie
Met de pan verplaatsingsfunctie, blijven instellingen van twee
Kookzones eenvoudig bestaan. U kunt dus van de ene kook
zone naar de andere gaan, de instellingen worden overgenomen.

Speciaal voor gaskookplaten:
Ontsteking met één hand
De elektrische met één hand te bedienen ontsteking
zorgt bij het indrukken en draaien van de draaiknop
automatisch voor een vonk om de kookplaat te ontsteken.

den.

Vakantie-instelling
U hoeft zich bij het verlaten van het huis nooit meer zorgen te
maken of de kookplaat wel echt is uitgeschakeld. Daar zorgt de
vakantie-instelling voor. Deze veiligheidsvoorziening schakelt de
kookplaat automatisch uit wanneer er gedurende langere tijd
geen nieuwe instellingen zijn gedaan.
Dubbele kookzone
Een ronde kookzone kan desgewenst door het inschakelen van
een extra verwarmingselement worden veranderd in een rechthoekige braadzone.
Kook-/braadzone met twee ringen
Voor gezond en moeiteloos grillen zorgt de keramische grillplaat. Zonder dat er enige pan aan te pas komt, worden vlees
en vis hier direct op de glazen plaat bereid – een genot.
Individuele functieprogrammering
De meest populaire functies kunnen individueel op het daarvoor
bedoelde toetsenpaneel worden opgeslagen. Door de directe
keuze is de opgeslagen functie altijd beschikbaar.
Voorgedefinieerde extra functies
Met behulp van deze functies worden vooringestelde temperaturen
automatisch bereikt en vastgehouden. Daardoor wordt vermeden
dat vloeistoffen overkoken, of dat er iets in de pan aanbrandt.
Functies: smeltstand / warmhoudstand / pastastand / quick boiling stand / frituurstand / geroosterdstand / grillstand.

Ontstekingsbeveiliging (volledig beveiligd)
De ontstekingsbeveiliging sluit de gastoevoer automatisch af,
indien de vlam dooft.
Pannendragers
De opliggende, gedeelde pannendragers kunnen indien nodig
eenvoudig worden uitgenomen en gemakkelijk worden gereinigd.

Speciaal voor kookplaten met geintegreerde afzuiging:

Energie
De energie-efficiëntie klasse wordt uit het jaarlijkse
ENERGY
energieverbruik van de apparatuur en een standaard
energieverbruik berekend. Daarbij worden een dagelijkse gemiddelde werktijd van 60 minuten alsook een dagelijkse verlichtingstijd van 120 minuten verondersteld.

A

Ventilatorefficiëntie (vloeistofdynamische
efficiëntie)
FAN
De ventilatorefficiëntie is een maatstaf voor het ge
bruik van elektrische energie tijdens de luchtafvoer.

A
A
FILTER

Vetafscheidingsgraad
De vetafscheidingsgraad is het percentage vet dat in
het vetfilter van een afzuigkap wordt opgenomen.
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De Pan herkenning (bij inductie)
Een sensor onder de keramische kookplaat herkent of
er zich een pan op de kookzone bevindt.
Alleen in dat geval wordt de ingeschakelde kookzone opgewarmd. Wordt de pan verwijderd, dan wordt de energietoevoer
automatisch weer uitgeschakeld. Zo wordt er bewust energie
bespaard en kunt u zich helemaal op het slagen van uw recepten concentreren.

KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE AFZUIGING. INDUCTIE.
K-SERIES.8

Afbeelding met rooster, frameless

KMI 9850.0
Profi-kookplaat. knobControl. 13 vermogensstanden. 96,5% Vetopname.

A A A

P

90
cm
WIDTH

ENERGY

FAN

Uitvoering Inductiekookplaat:
- Vermogensregeling met 13 standen "knobControl" met hoogwaardige volle stalen knoppen (inclusief)
- 3 speciale voorgeprogrammeerde functies: ca. 42° C smeltstand, ca. 70° C warmhoudstand, ca. 94° C pastastand
- Uitschakelgeheugen
- Brugfunctie, buitenste kookzones elk tot een vlak te schakelen
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Inclusief afzuigrooster
- 4 kookzones
210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
*met powerstand
Uitvoering afzuiging:
- Sokkel ventilator
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 530 m³/h, Intensiefstand 620 m³/h
- Geluidsniveau: min. 45 dB, max. 63 dB, int. 68 dB
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
- Metalen vetfilters in roestvrij staal (10 lagen) met
96,5 % vetopname
- Naventilatie
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd
(zie accessoires)
- Afvoer rechts (links als speciale bestelling mogelijk)
- Afzuigsysteem incl. (zie blz. 130)

FILTER

Technische gegevens:
- Totaal vermogen
Inductie 7.400 W / afzuiging 115 W
- Aansluitgegevens
plintuitvoer
Naber Compair Flow NW 150
- Afmetingen van het toestel
b x d ca. 898 x 518 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 860 x 500 mm
(voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Accessoires:
- FlexiGrill
Acc. nr. 1303
€ 245,- PlasmaMade filter
Acc. nr. ZD 8001 € 949,(zie pagina 158/159)
- Recirculatiebox
Acc. nr. ZK 8001 € 409,- Glasafdekking Miradur
Acc. nr. ZK 8005 € 149,- Raam contactschakelaar
(draadloos)
Acc. nr. ZK 8002 € 719,- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

U kunt de KMI 9850.0 individualiseren door rooster in
het individueel Concept zie blz. 92.

Belangrijke informatie over het afzuigsysteem zie blz. 130

Gedetailleerde tekening van de knoppenpaneel zie pagina 130

KMI 9850.0 SR

€ 5.199,-

zwart, frameless

Opbouw

898

Vlak inbouw

518

518

898

50*

50*

R=5

170
860

170

500

2

Beluchting
min. 40

* Inbouwdiepte

102

Beluchting
min. 40

min. 40

* Inbouwdiepte

R=7

902+

522+

2
4,5

500

860

min. 40

KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE AFZUIGING. INDUCTIE.
K-SERIES.8

Afbeelding met rooster, frameless

KMI 9800.0

P

90
cm
WIDTH

STOP
GO

A A A

ENERGY

Uitvoering Inductiekookplaat:
- Vermogensregeling met 13 standen ”glideControl+“ met rode
aanduiding
- 3 speciale voorgeprogrammeerde functies: ca. 42° C smeltstand, ca. 70° C warmhoudstand, ca. 94° C pastastand
- Brugfunctie, buitenste kookzones elk tot een vlak te schakelen
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Inclusief afzuigrooster
- 4 kookzones
210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
*met powerstand
Uitvoering afzuiging:
- Sokkel ventilator
- Ventilatievermogen met afvoer: max. gebruiksstand 530 m³/h,
Intensiefstand 620 m³/h
- Geluidsniveau: min. 45 dB, max. 63 dB, int. 68 dB
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
- Naventilatie
- Roestvrij stalen vetfilters met 96,5 % vetopname
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd
(zie accessoires)
- Afvoer rechts (links als speciale bestelling mogelijk)
- Afzuigsysteem incl. (zie blz. 130)

KMI 9800.0 SR
Opbouw

FAN

FILTER

Technische gegevens:
- Totaal vermogen
Inductie 7.400 W / afzuiging 115 W
- Aansluitgegevens
plintuitvoer
Naber Compair Flow NW 150
- Afmetingen van het toestel
b x d ca. 898 x 518 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 860 x 500 mm
(voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Accessoires:
- FlexiGrill
Acc. nr. 1303
€ 245,- PlasmaMade filter
Acc. nr. ZD 8001 € 949,(zie pagina 158/159)
€ 409,- Recirculatiebox
Acc. nr. ZK 8001
€ 149,- Glasafdekking Miradur
Acc. nr. ZK 8005
- Raam contactschakelaar
€ 719,(draadloos)
Acc. nr. ZK 8002
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

U kunt de KMI 9800.0 individualiseren door
rooster in het individueel Concept zie blz. 92.
Belangrijke informatie over het afzuigsysteem zie blz. 130

€ 3.699,-

zwart, frameless
898

Kookplaten

glideControl+. 13 vermogensstanden. 96,5% Vetopname.

Vlak inbouw

518

518

898

50*

50*

R=5

170
860

170

500

2

Beluchting

Beluchting
min. 40

* Inbouwdiepte

min. 40

min. 40

R=7

902+

522+

2
4,5

500

860

min. 40

* Inbouwdiepte
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KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE AFZUIGING. INDUCTIE.
K-SERIES.5

Afbeelding met rooster, frameless

KMI 8560.0
glideControl. 13 vermogensstanden. 97,7% Vetopname.

P

A+ A A

STOP
GO

ENERGY

FAN

FILTER

Uitvoering Inductiekookplaat:
- Vermogensregeling met 13 standen ”glideControl“ met witte
aanduiding
- 3 speciale voorgeprogrammeerde functies: ca. 42° C smeltstand,
ca. 70° C warmhoudstand, ca. 94° C pastastand
- Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
- Automatische brugfunctie, de kookzones rechts kunnen tot een
zone samengevoegd worden
- Pandetectie die de bediening van de zone aanduidt
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Inclusief afzuigrooster
- 1 kookzone
Ø 210 mm / 2.300 W (3.700 W*)
- 1 kookzone
Ø 180 mm / 1.850 W (3.000 W*)
- 2 kookzones
190 x 210 mm / 2.100 W (3.700 W*)
*met powerstand

- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- Afvoer achterzijde rechts

Accessoires:
- Totaal vermogen
Inductie 7.600 W / afzuiging 168 W
- Aansluitgegevens
plintuitvoer
Naber Compair Flow NW 150
- Afmetingen van het toestel
b x d ca. 798 x 518 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 500 mm
(voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Accessoires:
- Profiel RVS
Acc. nr. ZK 0800
€ 82,- FlexiGrill
Acc. nr. 1303
€ 245,€ 949,- PlasmaMade Filter
Acc. nr. ZD 8001
(zie pagina 158/159)
- Koolstoffilter
Acc. nr. ZKM 8150
€ 225,- Glasafdekking zwart
Acc. nr. ZKM 8050
€ 145,- Basis set voor afzuiging
(zie blz. 128)
Acc. nr. ZKM 8000 A € 155,- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

Uitvoering afzuiging:
- Ventilator onder kookplaat
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 435 m³/h, Intensiefstand 570 m³/h
- Geluidsniveau: min. 35 dB, max. 70 dB, int. 74 dB
- 10 vermogensstanden (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
- Metalen vetfilters in roestvrij staal (10 lagen) met 97,7 %
vetopname
- Naventilatie
KMI 8560.0 SR
Opbouw

798

zwart, frameless

3.199,- €
Vlak inbouw

518

40*

R=5

Achteraanzicht

518

798

40*

R=5

208

Beluchting
min. 40

750

400

208

413

500

Beluchting
min. 40

min. 40

R=7

2

802+

500

522+

413
2

750

108

80
cm
WIDTH

4,5

min. 40

229
241

* Inbouwdiepte
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* Inbouwdiepte

KOOKPLAAT MET GEINTEGREERDE AFZUIGING. INDUCTIE.
K-SERIES.5

Afbeelding met rooster,
frameless

Afbeelding met glasafdekking (Acc. ZK 8000)

KMI 8500.0

A A A

P

80
cm
WIDTH

ENERGY

FAN

Uitvoering Inductiekookplaat:
- Vermogensregeling met 10 standen ”selectControl“ met rode
aanduiding
- Brugfunctie, buitenste kookzones elk tot een vlak te schakelen
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Inclusief afzuigrooster
- 2 kookzones
210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 2 kookzones
210 x 190 mm / 1.650 W (1.850 W*)
*met powerstand
Uitvoering afzuiging:
- Sokkel ventilator
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 530 m³/h, Intensiefstand 620 m³/h
- Geluidsniveau: min. 45 dB, max. 63 dB, int. 68 dB
- Vermogensregeling met 4 standen (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
- Metalen vetfilters met 96,5 % vetopname
- Naventilatie
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- Afvoer rechts (links als speciale bestelling mogelijk)
- Afzuigsysteem incl. (zie blz. 130)

KMI 8500.0 SR
KMI 8500.0 WR
Opbouw

FILTER

Technische gegevens:
- Totaal vermogen
Inductie 7.400 W / afzuiging 115 W
- Afmetingen van het toestel
b x d ca. 830 x 515 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 500 mm
(voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Accessoires:
- FlexiGrill
Acc. nr. 1303
€ 245,- PlasmaMade Filter
Acc. nr. ZD 8001 € 949,(zie pagina 158/159)
- Recirculatiebox
Acc. nr. ZK 8001 € 409,- Glasafdekking zwart
Acc. nr. ZK 8000 € 120,- Raam contactschakelaar
(draadloos)
Acc. nr. ZK 8002 € 719,- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk
U kunt de KMI 8500.0 individualiseren door
rooster in het individueel Concept zie blz. 92.
Belangrijke informatie over het afzuigsysteem zie blz. 130

€ 3.099,€ 3.299,-

zwart, frameless
wit, frameless

830

Kookplaten

selectControl. 10 vermogensstanden. 96,5% Vetopname.

Vlak inbouw

515

2

500

Beluchting

Beluchting
min. 40

* Inbouwdiepte

55*
170

170
750

515

830
R=5

55*

min. 40

min. 40

R=7

834+

519+

2
4,5

500

750

min. 40

* Inbouwdiepte

105

Voor individueel kookgenoegen
Zelden was koken zo mooi en toch zo praktisch als met de buitengewone raatvormige kookplaten. Het
voortreffelijke design en het summum aan flexibiliteit geeft u de gelegenheid uw eigen individuele samenstelling te creeeren. Optimale indeling en eenvoudig te reinigen. Stelt u uw eigen kookplaat samen naar
eigen wens.

106

RAATVORMIGE KOOKPLATEN. INDUCTIE.
K-SERIES.8

K-SERIES.8

Frameless

Frameless

EKWI 3740.0 W

EKWI 3740.0 S

P

Kookplaten

Planningsvrijheid. 11 vermogensstanden. 4 kookzones.
STOP
GO

Uitvoering:
- Vermogensregeling met 11 standen met rode aanduiding
- 1 speciale voorgeprogrammeerde functie: ca. 70° C
warmhoudstand
- Uitschakelgeheugen
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer (tot 99 minuten) met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Inclusief bedienings unit
- 4 enkele kookzones:
- 2 x Ø 20 cm / 2.300 W (3.000 W*)
- 2 x Ø 16 cm / 1.100 W (1.400 W*)
*met powerstand
- Accessoires zie einde van het hoofdstuk

Planningsvoorbeelden:

b x d ca. 831 x 560 mm

b x d ca. 831 x 560 mm

b x d ca. 800 x 554 mm

b x d ca. 1.040 x 554 mm

b x d ca. 831 x 560 mm

Technische gegevens:
- Totaal vermogen
7,4 kW
- Afmetingen van het toestel
b x d ca. 320 x 320 mm
Inbouwdiepte
50 mm
- Afmetingen van de uitsparing zie maattekeningen
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

EKWI 3740.0 W zwart, frameless
€ 2.499,Bediening en 4 kookzones voor horizontale inbouw

Kookplaat

Bedieningspaneel

€ 2.499,EKWI 3740.0 S zwart, frameless
Bediening en 4 kookzones voor verticale inbouw

Kookplaat

Raatvormige kookplaat

Aansluitbox

Voor verdere informatie zie inbouwvoorschriften.

Bedieningspaneel

Raatvormige kookplaat

Aansluitbox

Voor verdere informatie zie inbouwvoorschriften.
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KOOKPLATEN. INDUCTIE.
K-SERIES.8

K-SERIES.8

Frameless
Frameless

KI 9810.0

KI 9800.0

glideControl+. 15 vermogensstanden. 6 kookzones.

glideControl+. 15 vermogensstanden. 4 kookzones.

90
cm

90
cm

STOP
GO

WIDTH

STOP
GO

WIDTH

Uitvoering:
- Hoogwaardige metallic aanduiding
- Vermogensregeling met 15 standen ”glideControl+“ met witte
aanduiding
- 3 speciale voorgeprogrammeerde functies: ca. 42° C smeltstand, ca. 70° C warmhoudstand, ca. 94° C pastastand
- Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
- Uitschakelgeheugen
- Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en achteraan
kunnen tot een zone samengevoegd worden
- Pandetectie die de bediening van de zone aanduidt
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 6 kookzones
210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
*met powerstand

Uitvoering:
- Hoogwaardige metallic aanduiding
- Vermogensregeling met 15 standen ”glideControl+“ met witte
aanduiding
- 3 speciale voorgeprogrammeerde functies: ca. 42° C smeltstand, ca. 70° C warmhoudstand, ca. 94° C pastastand
- Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
- Uitschakelgeheugen
- Brugfunctie, kookzones kunnen samen worden omgeschakeld
naar één kookzone
- Pandetectie die de bediening van de zone aanduidt
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones
210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
*met powerstand

Technische gegevens:
- Totaal vermogen
11,1 kW
- Afmetingen van het toestel
b x d ca. 898 x 518 mm
Inbouwdiepte
48 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm
(voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Technische gegevens:
- Totaal vermogen
7,4 kW
- Afmetingen van het toestel
Frameless
b x d ca. 908 x 408 mm
Inbouwdiepte
48 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 890 x 390 mm
(voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Accessoires:
- FlexiGrill
Acc. nr. 1303
€ 245,- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

Accessoires:
- FlexiGrill
Acc. nr. 1303
€ 245,- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

KI 9810.0 SR

zwart, frameless

Opbouw

KI 9800.0 SR

750

min. 40

* Inbouwdiepte

4

min. 40

Beluchting

2

4
490

750

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder
de kookplaat te plaatsen.

min. 40

* Inbouwdiepte

4

48*

390
min. 40

2

408

908
R=5

48*

Beluchting

522+

902+

408

48*

890

490

€ 1.899,-

Vlak inbouw
908

R=5

48*

Beluchting

518

898

518

zwart, frameless

Opbouw

Vlak inbouw
898

108

€ 2.249,-

Beluchting

412+

2

912+

2

4
390

890

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder
de kookplaat te plaatsen.

K-SERIES.8

K-SERIES.8

Frameless

Frameless

KI 8800.0

KI 6800.0

glideControl+. 15 vermogensstanden. 4 kookzones.

glideControl+. 15 vermogensstanden. 4 kookzones.

80
cm

60
cm

STOP
GO

WIDTH

STOP
GO

WIDTH

Uitvoering:
- Hoogwaardige metallic aanduiding
- Vermogensregeling met 15 standen ”glideControl+“ met witte
aanduiding
- 3 speciale voorgeprogrammeerde functies: ca. 42° C smeltstand,
ca. 70° C warmhoudstand, ca. 94° C pastastand
- Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
- Uitschakelgeheugen
- Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en achteraan
kunnen tot een zone samengevoegd worden
- Pandetectie die de bediening van de zone aanduidt
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones
210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
*met powerstand

Uitvoering:
- Hoogwaardige metallic aanduiding
- Vermogensregeling met 15 standen ”glideControl+“ met witte
aanduiding
- 3 speciale voorgeprogrammeerde functies: ca. 42° C smeltstand, ca. 70° C warmhoudstand, ca. 94° C pastastand
- Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
- Uitschakelgeheugen
- Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en achteraan
kunnen tot een zone samengevoegd worden
- Pandetectie die de bediening van de zone aanduidt
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
*met powerstand

Technische gegevens:
- Totaal vermogen
7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 798 x 518 mm
Inbouwdiepte
48 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm
(voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Technische gegevens:
- Totaal vermogen
7,4 kW
- Afmetingen van het toestel
b x d ca. 598 x 518 mm
Inbouwdiepte
53 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 x 490 mm
(voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Accessoires:
- Profiel RVS
Acc. nr. ZK 0800
€ 82,- FlexiGrill
Acc. nr. 1303
€ 245,- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

Accessoires:
- Profiel RVS
Acc. nr. ZK 0600
€ 61,- FlexiGrill
Acc. nr. 1303
€ 245,- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

KI 8800.0 GR grijs, frameless
KI 8800.0 SR zwart, frameless

KI 6800.0 GR
KI 6800.0 SR

Opbouw

€ 1.859,€ 1.699,-

Opbouw

Vlak inbouw
798

min. 40

* Inbouwdiepte

min. 40

Beluchting

522+

2
802+

2

4
490

750

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder
de kookplaat te plaatsen.

min. 40

* Inbouwdiepte

518

598

4

48*

R=5

48*

560
Beluchting

518

48*

490

Beluchting

€ 1.599,€ 1.449,-

Vlak inbouw
598

4

R=5

48*
750

518

798

518

grijs, frameless
zwart, frameless

490
Beluchting

min. 40

2

602+

522+

2
4

490

560

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder
de kookplaat te plaatsen.
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Kookplaten

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

KOOKPLATEN. INDUCTIE.
K-SERIES.8

K-SERIES.8

Frameless

Frameless

KI 8820.0

KI 8810.0 NIEUW

glideControl. 11 vermogensstanden. 6 kookzones.

knobControl. 11 vermogensstanden. 4 kookzones.

80
cm

P

80
cm

STOP
GO

WIDTH

WIDTH

Uitvoering:
- Vermogensregeling met 11 standen ”glideControl“ met witte
aanduiding
- 1 speciale voorgeprogrammeerde functie:
ca. 70° C warmhoudstand
- Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
- Uitschakelgeheugen
- Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en achteraan
kunnen tot een zone samengevoegd worden
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 3 kookzones
210 x 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
- 3 kookzones
210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
*met powerstand
Technische gegevens:
- Totaal vermogen
11,1 kW
- Afmetingen van het toestel
Rand facet
b x d ca. 800 x 520 mm
Frameless
b x d ca. 798 x 518 mm
Inbouwdiepte
54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm
(voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Uitvoering:
- Vermogensregeling met 11 standen „knobControl“ met
hoogwaardige aluminium knoppen
- 1 speciale voorgeprogrammeerde functie:
ca. 70° C warmhoudstand
- Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en achteraan
kunnen tot een zone samengevoegd worden
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 2 kookzones
210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 2 kookzones
210 x 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
*met powerstand
Technische gegevens:
- Totaal vermogen
7,4 kW
- Afmetingen van het toestel
b x d ca 798 x 518 mm
Inbouwdiepte
48 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca 760 x 490 mm
(voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Accessoires:
- Profiel RVS
Acc. nr. ZK 0800
€ 82,- FlexiGrill
Acc. nr. 1303
€ 245,- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

Accessoires:
- Profiel RVS
Acc. nr. ZK 0800
€ 82,- FlexiGrill
Acc. nr. 1303
€ 245,- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

zwart, rand facet
zwart, frameless

KI 8820.0 SF
KI 8820.0 SR

KI 8820.0 SF (SR) Opbouw
)

800 (798

€ 2.149,€ 2.099,-

KI 8810.0 SR
Opbouw

Vlak inbouw

520 (5

18)

518

798
54*

54*

760
Beluchting

522+

2
802+
490

750

* Inbouwdiepte
Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.

110

48*

490
Beluchting

min. 40

4

R=5

2
4

518

798

518

48*

Beluchting

€ 1.339,-

Vlak inbouw
798

4

R=5

Beluchting

zwart, frameless

min. 40

522+

2

802+

2

4
490

760

* Inbouwdiepte
Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.

KOOKPLATEN. INDUCTIE.
K-SERIES.5

Frameless

Frameless

KI 6750.0

KI 9560.0

glideControl+. 18 vermogensstanden. Volledig oppervlak
inductie.

P

60
cm
WIDTH

GO

WIDTH

Accessoires:
- Profiel RVS
Acc. nr.ZK 0600
€
61,- FlexiGrill
Acc. nr. 1303
€ 245,- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

€ 1.549,Vlak inbouw

598

518
54*

GO

Uitvoering:
- Vermogensregeling met 12 standen ”glideControl“ met rode
aanduiding
- 1 speciale voorgeprogrammeerde functie: ca. 70° C warmhoudstand
- Uitschakelgeheugen
- Automatische brugfunctie, buitenste kookzones elk tot een
zone te schakelen
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones
210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 1 kookzone
Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
*met powerstand

Accessoires:
- FlexiGrill
Acc. nr. 1303
€ 245,- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

KI 9560.0 SR

zwart, frameless

Opbouw
518

598

STOP

Technische gegevens:
- Totaal vermogen
10,4 kW
- Afmetingen van het toestel
b x d ca. 898 x 518 mm
Inbouwdiepte
54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 850 x 490 mm
(voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Technische gegevens:
- Totaal vermogen
7,4 kW
- Afmetingen van het toestel
b x d ca. 598 x 518 mm
Inbouwdiepte
54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 x 490 mm
(voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

KI 6750.0 SR zwart, frameless

P

90
cm

STOP

Uitvoering:
- Vermogensregeling met 18 standen ”glideControl+“
met rode aanduiding
- 7 speciale voorgeprogrammeerde functies: ca. 42° C smeltstand,
ca. 70° C warmhoudstand, ca. 94° C pastastand, ca. 100°C
snelkookstand, ca. 180°C frituurstand, ca. 190°C braadstand,
ca. 200°C grillstand
- Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
- Uitschakelgeheugen
- Volledig oppervlak inductie, kan als één kookzone met elkaar
worden verbonden
- Aankook automaat
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones
262 x 195 mm / 2.400 W (3.700 W*)

Opbouw

glideControl. 12 vermogensstanden. 5 kookzones.

4

Vlak inbouw
898

54*

R=5

€ 1.699,-

518

518

898

54

4

54*

R=5

850
Beluchting
Beluchting

2
602+

Beluchting

522+

2

Beluchting
4

490

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.

2

4

560

* Inbouwdiepte

522+

2

902+

490

850

* Inbouwdiepte
Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.
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Kookplaten

K-SERIES.7

KOOKPLATEN. INDUCTIE.
K-SERIES.5

K-SERIES.5
*

*

Frameless

Frameless

KI 8560.0

KI 6560.0

glideControl. 12 vermogensstanden. 4 kookzones.

glideControl. 12 vermogensstanden. 4 kookzones.

P

80
cm
WIDTH

P

60
cm

STOP
GO

WIDTH

STOP
GO

Uitvoering:
- Vermogensregeling met 12 standen ”glideControl“ met rode
aanduiding
- 1 speciale voorgeprogrammeerde functie: ca. 70° C warmhoudstand
- Uitschakelgeheugen
- Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en achteraan
kunnen tot een zone samengevoegd worden
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones
210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
*met powerstand

Uitvoering:
Vermogensregeling met 12 standen ”glideControl“ met rode
aanduiding
- 1 speciale voorgeprogrammeerde functie: ca. 70° C warmhoudstand
- Uitschakelgeheugen
- Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en achteraan
kunnen tot een zone samengevoegd worden
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones
210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
*met powerstand

Technische gegevens:
- Totaal vermogen
7,4 kW
- Afmetingen van het toestel
b x d ca. 798 x 518 mm
Inbouwdiepte
54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm
(voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens´

Technische gegevens:
- Totaal vermogen
7,4 kW
- Afmetingen van het toestel
b x d ca. 598 x 518 mm
Inbouwdiepte
54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 x 490 mm
(voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Accessoires:
- Profiel RVS
Acc. nr. ZK 0800 € 82,- FlexiGrill
Acc. nr. 1303
€ 245,- Vario verbindingslijst
Acc. nr. 1130
€ 90,(alleen mogelijk met RVS profielen)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

Accessoires:
- Profiel RVS
Acc. nr. ZK 0600 € 61,- FlexiGrill
Acc. nr. 1303
€ 245,- Vario verbindingslijst
Acc. nr. 1130
€ 90,(alleen mogelijk met RVS profielen)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

*geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0800

*geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0600

KI 8560.0 SR

zwart, frameless

Opbouw

€ 1.289,-

Vlak inbouw
798

518

Beluchting

518

4

2

* Inbouwdiepte

Beluchting

2

602+

112

54*

522+

2
4

490

750

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder
de kookplaat te plaatsen.

4

R=5

4
490

518

598

518
54*

Beluchting

522+

2

802+

€ 1.149,-

Vlak inbouw
598

54*

R=5

Beluchting

zwart, frameless

Opbouw

798
54*

KI 6560.0 SR

* Inbouwdiepte

560

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm
onder de kookplaat te plaatsen.

K-SERIES.5

K-SERIES.5

Frameless

Frameless

KI 8520.0

KI 6520.0

selectControl. 11 vermogensstanden. 4 kookzones.

selectControl. 11 vermogensstanden. 4 kookzones.

P

80
cm
WIDTH

P

60
cm

STOP
GO

WIDTH

STOP
GO

Uitvoering:
- Wit glas
- Vermogensregeling met 11 standen ”selectControl“ met rode
aanduiding
- 1 speciale voorgeprogrammeerde functie: ca. 70° C warmhoudstand
- Uitschakelgeheugen
- Brugfunctie, kookzones links tot een zone te schakelen
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone
210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 1 kookzone
210 x 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
- 1 kookzone
Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 kookzone
Ø 180 mm / 1.100 W (1.400 W*)
*met powerstand

Uitvoering:
- Wit glas
- Vermogensregeling met 11 standen ”selectControl“ met rode
aanduiding
- 1 speciale voorgeprogrammeerde functie: ca. 70° C warmhoudstand
- Uitschakelgeheugen
- Brugfunctie, kookzones links tot een zone te schakelen
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone
210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 1 kookzone
210 x 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
- 1 kookzone
Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 kookzone
Ø 180 mm / 1.100 W (1.400 W*)
*met powerstand

Technische gegevens:
- Totaal vermogen
7,4 kW
- Afmetingen van het toestel
Rand RVS
b x d ca. 800 x 520 mm
Frameless
b x d ca. 798 x 518 mm
Inbouwdiepte
54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm
(voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Technische gegevens:
- Totaal vermogen
7,4 kW
- Afmetingen van het toestel
Rand RVS
b x d ca. 600 x 520 mm
Frameless
b x d ca. 598 x 518 mm
Inbouwdiepte
54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 x 490 mm
(voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Accessoires:
- Profiel RVS
Acc. nr. ZK 0800 € 82,- FlexiGrill
Acc. nr. 1303
€ 245,- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

Accessoires:
- Profiel RVS
Acc. nr. ZK 0600 € 61,- FlexiGrill
Acc. nr. 1303
€ 245,- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

KI 8520.0 WR

wit, frameless

Opbouw

€ 1.389,-

Vlak inbouw
798

518

518

4

522+

2

802+

2

Beluchting

2

602+

490

750

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder
de kookplaat te plaatsen.

518

598

4

54*

R=5

522+

2
4

4
490

518
54*

54*

Beluchting

Beluchting

* Inbouwdiepte

€ 1.189,Vlak inbouw

598

R=5

Beluchting

wit, frameless

Opbouw

798
54*

KI 6520.0 WR

* Inbouwdiepte

560

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm
onder de kookplaat te plaatsen.
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Kookplaten

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

KOOKPLATEN. INDUCTIE.
K-SERIES.3

K-SERIES.3
*

Frameless

Frameless

KI 9330.0

KI 8330.0

dialControl. 11 vermogensstanden. 5 kookzones.

dialControl. 11 vermogensstanden. 4 kookzones.

P

90
cm
WIDTH

P

80
cm

STOP
GO

WIDTH

Uitvoering:
- Vermogensregeling met 11 standen ”dialControl“ met rode
aanduiding
- 1 speciale voorgeprogrammeerde functie:
ca. 70° C warmhoudstand
- Uitschakelgeheugen
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone
Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- 1 kookzone
Ø 175 mm / 1.400 W (2.000 W*)
- 1 kookzone
Ø 265 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 kookzone
Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 kookzone
Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)
*met powerstand
- Accessoires zie einde van het hoofdstuk
Technische gegevens:
- Totaal vermogen
7,4 kW
- Afmetingen van het toestel
b x d ca. 898 x 518 mm
Inbouwdiepte
54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 810 x 490 mm
(voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

STOP
GO

Uitvoering:
- Vermogensregeling met 11 standen ”dialControl“ met rode
aanduiding
- 1 speciale voorgeprogrammeerde functie:
ca. 70° C warmhoudstand
- Uitschakelgeheugen
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone
Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 kookzone
Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- 1 kookzone
Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 kookzone
Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)
*met powerstand
Technische gegevens:
- Totaal vermogen
7,4 kW
- Afmetingen van het toestel
b x d ca. 798 x 518 mm
Inbouwdiepte
54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm
(voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Accessoires:
- Profiel RVS
Acc. nr. ZK 0800
€ 82,- Vario verbindingslijst
Acc. nr. 1130
€ 90,(alleen mogelijk met RVS profielen)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk
*geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0800

KI 9330.0 SR

zwart, frameless

Opbouw

€ 1.449,-

Vlak inbouw
898

518

zwart, frameless

Opbouw
4

54*

R=5

€ 1.029,-

Vlak inbouw
798

518

898

54

KI 8330.0 SR

518

518

798
54*

4

54*

R=5

850
Beluchting

Beluchting

Beluchting

522+

2

902+

2

Beluchting

4
490

* Inbouwdiepte
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2
4

810

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder
de kookplaat te plaatsen.

522+

2

802+

490

* Inbouwdiepte

750

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder
de kookplaat te plaatsen.

KOOKPLATEN. INDUCTIE.
K-SERIES.3
*

Frameless

KI 6330.0

P

60
cm
WIDTH

Kookplaten

dialControl. 11 vermogensstanden. 4 kookzones.
STOP
GO

Uitvoering:
- Vermogensregeling met 11 standen ”dialControl“ met rode
aanduiding
- 1 speciale voorgeprogrammeerde functie:
ca. 70° C warmhoudstand
- Uitschakelgeheugen
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone
Ø 200 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 kookzone
Ø 180 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- 1 kookzone
Ø 220 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 kookzone
Ø 160 mm / 1.100 W (1.400 W*)
*met powerstand
Technische gegevens:
- Totaal vermogen
7,4 kW
- Afmetingen van het toestel
b x d ca. 598 x 518 mm
Inbouwdiepte
54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 x 490 mm
(voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Accessoires:
- Profiel RVS
Acc. nr. ZK 0600
€ 61,- Vario verbindingslijst
Acc. nr. 1130
€ 90,(alleen mogelijk met RVS profielen)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk
*geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0600
KI 6330.0 SR

zwart, frameless

Opbouw

€ 819,-

Vlak inbouw
598

518

518

598

54*

4

54*

R=5

Beluchting
Beluchting

2

602+

522+

2
4

490

* Inbouwdiepte

560

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder
de kookplaat te plaatsen.
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KOOKPLATEN. INDUCTIE.
K-SERIES.1

K-SERIES.1
*

*

Frameless

Frameless

KI 8120.0

KI 6120.0

selectControl. 10 vermogensstanden. 4 kookzones.

selectControl. 10 vermogensstanden. 4 kookzones.

P

80
cm
WIDTH

Uitvoering:
- Vermogensregeling met 10 standen ”selectControl“ met rode
aanduiding
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone
Ø 190 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 kookzone
Ø 170 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- 1 kookzone
Ø 220 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 kookzone
Ø 155 mm / 1.100 W (1.400 W*)
*met powerstand

Accessoires:
- Profiel RVS
Acc. nr. ZK 0800
€ 82,- Vario verbindingslijst
Acc. nr. 1130
€ 90,(alleen mogelijk met RVS profielen)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

zwart, frameless

€ 819,-

KI 6120.0 SR

Vlak inbouw
798

518

4

Beluchting

2

* Inbouwdiepte

116

4

54*

R=5

Beluchting

2

602+

522+

2
4

750

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder
de kookplaat te plaatsen.

518

598

54*

4
490

518

Beluchting

522+

2

802+

€ 619,-

Vlak inbouw
598

54*

R=5

Beluchting

zwart, frameless

Opbouw
518

798
54*

Accessoires:
- Profiel RVS
Acc. nr. ZK 0600
€ 61,- Vario verbindingslijst
Acc. nr. 1130
€ 90,(alleen mogelijk met RVS profielen)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

*geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0600

*geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0800

Opbouw

Uitvoering:
- Vermogensregeling met 10 standen ”selectControl“ met rode
aanduiding
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 2 kookzones
Ø 200 mm / 1.400 W (1.850 W*)
- 2 kookzones
Ø 180 mm / 1.400 W (1.850 W*)
*met powerstand
Technische gegevens:
- Totaal vermogen
7,4 kW
- Afmetingen van het toestel
b x d ca. 598 x 518 mm
Inbouwdiepte
54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 x 490 mm
(voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Technische gegevens:
- Totaal vermogen
7,4 kW
- Afmetingen van het toestel
b x d ca. 798 x 518 mm
Inbouwdiepte
54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm
(voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

KI 8120.0 SR

P

60
cm
WIDTH

490

* Inbouwdiepte

560

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder
de kookplaat te plaatsen.
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Kookplaten

KOOKPLATEN. KERAMISCH.
K-SERIES.3

K-SERIES.3
*

Frameless

Frameless

KE 9340.0

KE 8330.0

Sensorbediening. 9 vermogensstanden. 5 kookzones.

dialControl. 9 vermogensstanden. 4 kookzones.

90
cm

80
cm

STOP
GO

WIDTH

STOP
GO

WIDTH

Uitvoering:
- Vermogensregeling met 9 standen ”dialControl“ met rode
aanduiding
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone
Ø 155 mm / 1.200 W
- 1 kookzone
Ø 190 mm / 1.800 W
- 1 uitbreidbare kookzone
Ø 220 mm of 145 mm /
2.200 of 1.000 W
- 1 uitbreidbare kookzone
Ø 180 mm of 265 x 180 mm /
2.400 of 1.500 W

Uitvoering:
- Vermogensregeling met 9 standen met rode aanduiding
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 2 kookzones
Ø 180 mm / 1.800 W
- 1 uitbreidbare kookzone
Ø 210 of 120 mm /
2.200 of 750 W
- 1 3 krings kookzone
Ø 270, 210 of 145 mm /
2.700, 1.950 of 1.050 W
- 1 uitbreidbare kookzone
Ø 160 mm / 1.500 W
- Kook accessoires zie einde van het hoofdstuk
Technische gegevens:
- Totaal vermogen
10,0 kW
- Afmetingen van het toestel
b x d ca. 898 x 518 mm
Inbouwdiepte
45 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 860 x 490 mm
(voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Technische gegevens:
- Totaal vermogen
7,6 kW
- Afmetingen van het toestel
b x d ca. 798 x 518 mm
Inbouwdiepte
44 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm
(voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Accessoires:
- Profiel RVS
Acc. nr. ZK 0800 € 82,- Vario verbindingslijst
Acc. nr. 1130
€ 90,(alleen mogelijk met RVS profielen)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk
*geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0800

KE 9340.0 SR

zwart, frameless

Opbouw

€ 1.189,-

KE 8330.0 SR

Vlak inbouw
898

518

Opbouw
518

898

45*

4

522+

2

min. 50

*Inbouwdiepte
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860

4

44*

490

522+

2

802+

4
490

518

798

44*

R=5
750

2

518

45*

490

902+

€ 929,Vlak inbouw

798

R=5
860

zwart, frameless

2
4

min. 50

* Inbouwdiepte

490

750

KOOKPLATEN. KERAMISCH.
K-SERIES.3

K-SERIES.3
*

Frameless

Frameless

KE 6330.0

KE 6310.0

dialControl. 9 vermogensstanden. 4 kookzones.

selectControl. 9 vermogensstanden. 4 kookzones.

60
cm

60
cm

STOP
GO

WIDTH

WIDTH

Uitvoering:
- Vermogensregeling met 9 standen ”dialControl“ met rode
aanduiding
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 2 kookzones
Ø 155 mm / 1.200 W
- 1 uitbreidbare kookzone
Ø 220 mm of 145 mm /
2.200 of 1.000 W
- 1 uitbreidbare kookzone
Ø 180 mm of 265 x 180 mm /
2.400 of 1.500 W
Technische gegevens:
- Totaal vermogen
7,0 kW
- Afmetingen van het toestel
b x d ca. 598 x 518 mm
Inbouwdiepte
44 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 x 490 mm
(voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Accessoires:
- Profiel RVS
Acc. nr. ZK 0600
€ 61,- Vario verbindingslijst
Acc. nr. 1130
€ 90,(alleen mogelijk met RVS profielen)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

zwart, frameless

Opbouw

€ 719,-

Vlak inbouw
598

518

4

KE 6310.0 SR

490

560

522+

518

518

598

44*

4

44*

490

490

2

2

602+

4

* Inbouwdiepte

€ 569,-

R=5

2
602+

min. 50

zwart, frameless
Vlak inbouw

598

44*

R=5
560

Accessoires:
- Profiel RVS
Acc. nr. ZK 0600
€ 61,- Vario verbindingslijst
Acc. nr. 1130
€ 90,(alleen mogelijk met RVS profielen)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

Opbouw
518

598

44*

Technische gegevens:
- Totaal vermogen
6,4 kW
- Afmetingen van het toestel
b x d ca. 598 x 518 mm
Inbouwdiepte
44 mm
- Afmetingen van de uitsparing
b x d ca. 560 x 490 mm
(voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

*geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0600

*geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0600
KE 6330.0 SR

Uitvoering:
- Vermogensregeling met 9 standen ”selectControl“ met rode
aanduiding
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 2 kookzones
Ø 155 mm / 1.200 W
- 1 uitbreidbare kookzone Ø 220 mm of 145 mm /
2.200 of 1.000 W
- 1 kookzone
Ø 190 mm / 1.800 W

522+

2
4

560

490

560

min. 50

* Inbouwdiepte
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Kookplaten

*

Laat u liefde voor het
koken opnieuw
ontsteken
Niet alleen professionele chef-koks zijn gepassioneerd door koken op gas,
deze zuinige en ecologische energie is perfect voor de moderne keuken.
Met gas is snel en precies koken gegarandeerd dankzij de fijn afgestelde,
gevoelige temperatuur en de eenvoudige temperatuurregeling. Baanbrekend design ontmoet de nieuwste technologie, zoals in het geval van de
gas op glas keramische kookplaat. Professioneel in het gebruiksgemak en
voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen. Welke keuze u ook maakt, uw
passie voor koken zal opnieuw worden aangewakkerd.
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KOOKPLATEN. GAS.
K-SERIES.8

K-SERIES.3

Rand RVS

GMS 7651.0

knobControl. Glaskeramiek. 5 kookzones.

knobControl. Roestvrij staal. 1 wokbrander.

90
cm

70
cm

WIDTH

WIDTH

Kookplaten

GKS 9851.0

Uitvoering:
- Traploze vermogensregeling "knobControl"
- Bedieningsknoppen aan de voorkant
- Vlakke brander
- Volledig beveiligd
- 3-delige gietijzeren pannendrager
- Branderdeksel (zwart geëmailleerd)
- 1 wok brander
6,0 kW
- 1 krachtige brander
3,0 kW
- 2 normale branders
1,75 kW
- 1 sudderbrander
1,0 kW
- Accessoires zie einde van het hoofdstuk

Uitvoering:
- Traploze vermogensregeling "knobControl"
- Bedieningsknoppen aan de voorkant
- Vlakke brander
- Volledig beveiligd
- Gietijzeren pannendrager
- Branderdeksel (zwart geëmailleerd)
- 1 wok brander
4,0 kW
- 1 krachtige brander
3,0 kW
- 2 normale branders
1,75 kW
- 1 sudderbrander
1,0 kW
- Accessoires zie einde van het hoofdstuk

Technische gegevens:
- Gasvermogen
13,5 kW
- Elektrisch vermogen
0,1 kW
- Afmetingen van het toestel
b x d ca. 900 x 520 mm
Inbouwdiepte
53 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 835 x 490 mm
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Technische gegevens:
- Gasvermogen
11,5 kW
- Elektrisch vermogen
0,1 kW
- Afmetingen van het toestel
b x d ca. 750 x 510 mm
Inbouwdiepte
45 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 553 x 473 mm
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Accessoires:
- Vario verbindingslijst
Acc. nr. 1130
€ 90,- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

Afzuigkappe verplicht vanwege de hoge prestaties.

Afzuigkappe verplicht vanwege de hoge prestaties.

GKS 9851.0 ED
Opbouw

Zwart, RVS profielen

900

835

* Inbouwdiepte

€ 1.449,-

GMS 7651.0 E
Opbouw

520

RVS

€ 629,750

510
45*

53*
553

490

473

* Inbouwdiepte
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KÜPPERSBUSCH
VARIOLINE
De kookplaten opnieuw uitgevonden. Met het
Küppersbusch VarioLine concept creëert u uw individuele
kook- en werkoppervlak – met gas, inductie,
wok, afzonderlijk of in combinatie –
in elk geval altijd perfect op elkaar afgestemd.

Individueel + flexibel
122

Kookplaten

Voor iedereen die liever een eigen menu samenstelt, is het VarioLine concept de ideale oplossing. Met de hoogwaardige individuele elementen kunt u een uniek kook- en werkgebied (met
behulp van de VarioLine verbindingslijst Acc. nr. 1130, zie pagina 131) samenstellen.
Inductie, gas, keramisch of een combinatie van dit alles – de mogelijkheden zijn nagenoeg
oneindig. Het ultravlakke ontwerp van alle elementen is precies op elkaar afgestemd zodat de
afzonderlijke elementen altijd een homogene maar vooral zeer elegante eenheid vormen.
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VARIOLINE. KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE AFZUIGING.
K-SERIES.8

INDIVIDUAL

Frameless, Foto toont model met gemonteerde RVS rand

VKM 1820.0
Variabel inzetbaar. 14 cm. 96,7% Vetopname.
14
cm
WIDTH

A A A

ENERGY

FAN

FILTER

Uitvoering:
- Sokkel ventilator
- Elektronische bediening via aanraaksensoren
- 4 vermogensstanden (intensief incl.) met rode aanduiding
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 455 m³/h, Intensiefstand 551 m³/h
- Geluidsniveau: min. 31 dB, max. 66 dB, int. 70 dB
- Digitale aanduiding
- Metalen vetfilters met 96,7% vetopname
- Naventilatie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- Inclusief afzuigrooster
- Inclusief profiel voor de VarioLine lijst Acc 1130 bijgevoegd
- Afzuigsysteem incl. (zie blz. 130)
- Bij een combinatie van de VKM 1820.0 met de VarioLine-gaskookplaten GKS 3820.0 of GWS 3811.0 is het speciale toebehoren Gas deflector ZKM 8053 vereist.

Technische gegevens:
- Totaal vermogen
0,1 kW (stekkerklaar)
- Maatvoering buis systeem
Naber Compair Flow NW 150
- Energieklasse/ -verbruik
A / 55 kW
- Filterklasse/ vetopname
A / 96,7 %
- Afmetingen van het toestel
b x d ca. 138 x 518 mm
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Accessoires:
- PlasmaMade Filter
Acc. nr. ZD 8001 € 949,(zie pagina 158/159)
- Recirculatiebox
Acc. nr. ZK 8001
€ 409,- Vario verbindingslijst
Acc. nr. 1130
€ 90,- Glasafdekking
Acc. nr. ZKM 8050 € 145,- Raam contactschakelaar
(draadloos)
Acc. nr. ZK 8002
€ 719,- Gas deﬂector (page 131)
Acc. nr. ZKM 8053 € 92,(in combinatie met GKS 3820.0 of GWS 3811.0)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

Aufsatz solo

VKM 1820.0 SR
Opbouw
(met RVS rand)

zwart, frameless
138 0)
(14

€ 1.959,-

5
(5218
0)

170

120

* Inbouwdiepte
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490

Het wordt aanbevolen pees
afdichting ± 20mm onder
de kookplaat te plaatsen.

VARIOLINE. KOOKPLATEN. INDUCTIE.
K-SERIES.5

Frameless, Foto toont model met gemonteerde RVS rand

VKI 3500.1
Kookplaten

selectControl. 30 cm. 10 vermogensstanden.

P

30
cm
WIDTH

Uitvoering:
- Vermogensregeling met 10 standen ”selectControl“ met rode
aanduiding
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone
Ø 22 cm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 kookzone
Ø 16 cm / 1.400 W
*met powerstand
- Inclusief profiel voor de VarioLine lijst Acc 1130 bijgevoegd
Technische gegevens:
- Totaal vermogen
3,7 kW
- Afmetingen van het toestel
b x d ca. 298 x 518 mm
Inbouwdiepte
48 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 280 x 490 mm
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Accessoires:
- Vario verbindingslijst
Acc. nr. 1130
€ 90,- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

VKI 3500.1 SR

Opbouw (met RVS rand)
298
(300)

€ 829,-

zwart, frameless
Vlak inbouw
298

518
(520)

518

4
48*

R=5

48
Beluchting
Belüftung

280

min. 40

* Inbouwdiepte

Beluchting

2

302+
490

522+

2

4
280

min. 40

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder
de kookplaat te plaatsen.
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VARIOLINE. KOOKPLATEN.
INDUCTIE. WOK.

VARIOLINE. KOOKPLATEN.
TEPPAN YAKI GRILL.

K-SERIES.8

K-SERIES.8

Frameless, Foto toont model met gemonteerde RVS rand

Frameless, Foto toont model met gemonteerde RVS rand

VKIW 3800.0

VKET 3800.0

Sensorbediening. 38 cm. 13 vermogensstanden.

knobControl. 38 cm. 2 grill zones.

P

38
cm
WIDTH

38
cm
WIDTH

Uitvoering:
- Vermogensregeling met 13 standen ”glideControl“ met rode
aanduiding
- Aankook automaat
- Timer met stopfunctie
- Warmhoud functie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 Wokkookzone
2.450 W (3.000 W*)
*met powerstand
- Inclusief profiel voor de VarioLine lijst Acc 1130 bijgevoegd
Technische gegevens:
- Totaal vermogen
3,0 kW
- Afmetingen van het toestel
b x d ca. 378 x 518 mm
Inbouwdiepte
110 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 340 x 490 mm
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Accessoires:
- Wok-pan, RVS
Acc. nr. 3710
€ 235,(ca. 5 Liter)
- Vario verbindingslijst
Acc. nr. 1130
€ 90,- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

VKIW 3800.0 SR
Opbouw (met RVS rand)
)

378 (380

Vlak inbouw

518 (520

378

)

110*

Beluchting

340

Technische gegevens:
- Totaal vermogen
2.4 kW
- Afmetingen van het toestel
b x d ca. 380 x 520 mm
Inbouwdiepte
82 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 340 x 490 mm
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Accessoires:
- Teppan Yaki Set
Acc. nr. 1114
€ 99,- Vario verbindingslijst
Acc. nr. 1130
€ 90,- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

VKET 3800.0 SR

4

378
(380)

110*

2

382+
490

522+

2

4

min. 40

340

340

378

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.

490

* Inbouwdiepte

518

4
82*

R=5

2

382+
490

min. 60

* Inbouwdiepte

126

Vlak inbouw

518
(520)

82*

490

€ 1.529,-

zwart, frameless

Opbouw (met RVS rand)

518

R=5

Beluchting

min. 50

€ 2.069,-

zwart, frameless

Uitvoering:
- Traploze regeling "knobControl" met rode aanduiding
- 2 aparte, nauwkeurig in te stellen grill zones
- Hardverchroomde Grillplaat ca. 8 mm hoog in glazen omlijsting
- Traploze vermogensregeling van 70° tot 250°C
- Restwarmteindicatie
- Warmhoudfunctie ca. 60°C
- Bruikbare grillplaat 300 x 350 mm
- Nuttig oppervlak 378 x 518 mm

522+

2
4

340

VARIOLINE. KOOKPLATEN.
KERAMISCH.
K-SERIES.3

Frameless, Foto toont model met gemonteerde RVS rand

Kookplaten

VKE 3300.0
selectControl. 30 cm. 9 vermogensstanden.

30
cm
WIDTH

Uitvoering:
- Vermogensregeling met 9 standen ”selectControl“ met rode
aanduiding
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Timer (tot 99 minuten) met stopfunctie
voor alle kookzones
- 1 kookzone
155 mm / 1.200 W
- 1 uitbreidbare kookzone 190 mm of 125 mm /
1.700 of 700 W
- Inclusief profiel voor de VarioLine lijst Acc 1130 bijgevoegd
Technische gegevens:
- Totaal vermogen
2,9 kW
- Afmetingen van het toestel
b x d ca. 298 x 518 mm
Inbouwdiepte
48 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 280 x 490 mm
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Accessoires:
- Vario verbindingslijst
Acc. nr. 1130
€ 90,- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

VKE 3300.0 SR

zwart, frameless € 519,-

Opbouw (met RVS rand)
298
(300)

Vlak inbouw

518
(520)

298
48*

280

490

518

4
48*

R=5

2

302+
490

522+

2
4

280

* Inbouwdiepte

127

VARIOLINE. KOOKPLATEN.
GAS.

VARIOLINE. KOOKPLATEN.
GAS. WOK.

K-SERIES.8

K-SERIES.8

Rand RVS

Rand RVS

GKS 3820.0

GWS 3811.0

knobControl. 30 cm. 2 kookzones.

knobControl. 30 cm. 1 Power wok brander.

30
cm

30
cm

WIDTH

WIDTH

Uitvoering:
- Traploze vermogensregeling "knobControl"
- Vlakke brander
- Volledig beveiligd
- Gietijzeren pannendrager
- Branderdeksel (zwart geëmailleerd)
- 1 krachtige brander
3,0 kW
- 1 sudderbrander
1,75 kW
- Profiel voor de VarioLine lijst Acc 1130 voorgemonteerd
- VarioLine lijst zie accessoires
Technische gegevens:
- Gasvermogen
4,75 kW
- Elektrisch vermogen
0,1 kW
- Afmetingen van het toestel
b x d ca. 300 x 520 mm
Inbouwdiepte
53 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 285 x 490 mm
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Accessoires:
- Vario verbindingslijst
Acc. nr. 1130
€ 90,- Gas deﬂector (page 131)
Acc. nr. ZKM 8053 € 92,(in combinatie met VKM 1820.0)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

GKS 3820.0 ED
Opbouw

Rand RVS
300

€ 749,-

Uitvoering:
- Traploze vermogensregeling "knobControl"
- Vlakke brander
- Volledig beveiligd
- Gietijzeren pannendrager
- Branderdeksel (zwart geëmailleerd)
- 1 wok brander
6,0 kW
- Profiel voor de VarioLine lijst Acc 1130 voorgemonteerd
- VarioLine lijst zie accessoires
Technische gegevens:
- Gasvermogen
6,0 kW
- Elektrisch vermogen
0,1 kW
- Afmetingen van het toestel
b x d ca. 300 x 520 mm
Inbouwdiepte
53 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 285 x 490 mm
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Accessoires:
- Vario verbindingslijst
Acc. nr. 1130
€ 90,- Gas deﬂector (page 131)
Acc. nr. ZKM 8053 € 92,(in combinatie met VKM 1820.0)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

GWS 3811.0 ED
Opbouw

520

Rand RVS
300

520
53*

53*

285

* Inbouwdiepte
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€ 789,-

285

490

* Inbouwdiepte

490

Kookplaten

Gas Deflektor Acc. nr. ZKM 8053

FlexiGrill Acc. nr. 1303

VarioLine metallic verbindingslijst Acc. nr. 1130

Profi braadset Acc. nr. ZB 8031 (zie toebehoren ovens)

RVS Wok pan Acc. nr. 3710
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ACCESSOIRES. KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE AFZUIGING.
KMI 9850

KMI 9800

KMI 8500

KMI 8560

VKM 1820

Acc. nr.
Prijs in Euro

Acc. nr.
Prijs in Euro

Acc. nr.
Prijs in Euro

Acc. nr.
Prijs in Euro

Acc. nr.
Prijs in Euro

ZK 8005
149,-

ZK 8005
149,-

ZK 8000 (zwart)
120,-

ZKM 8050
145,-

ZKM 8050
145,-

Koolstoffilterbox (maattekening pag. 132)

ZK 8001
409,-

ZK 8001
409,-

ZK 8001
409,-

ZK 8001
409,-

Vervangingskoolstoffilter voor Koolstoffilterbox

ZK 8004
88,-

ZK 8004
88,-

ZK 8004
88,-

ZK 8004
88,-

PlasmaMade filter (maattekening pag. 132)

ZD 8001
949,-

ZD 8001
949,-

ZD 8001
949,-

ZK 8002
719,-

ZK 8002
719,-

ZK 8002
719,-

ZK 8008
149,-

ZK 8008
149,-

ZK 8008
149,-

Glasafdekking

Raam contactschakelaar (draadloos)

Motor cable extension

ZD 8001
949,-

ZK 8002
719,-

Basis set bestaat uit:
1x bocht plat 90°
(Naber: F-RBV 150 / Özpolat: N20072)
ZKM 8000 A
155,-

1x adapter stukken
(Naber: F-RVB 150 / Özpolat:N20025)

2x afvoerbuis plat 0,5 mtr. (Naber: F-VOR 150 /
Özpolat: N20004)

ZKM 8051-1
82,-

Koolstof filter mat voor plintbox ZKM 8051

LongLife koolstof filter voor aanzuig opening

ZKM 8150
225,-

Uitblaas-plintbox inclusief koolstof filter mat

ZKM 8051
329,-

Ventilatierooster Design RVS

99089
78,-

99089
78,-

99089
78,-

Ventilatierooster Black Chrome

99090
140,-

99090
140,-

99090
140,-

Ventilatierooster Silver Chrome

99091
140,-

99091
140,-

99091
140,-

Ventilatierooster Gold

99092
145,-

99092
145,-

99092
145,-

Ventilatierooster Copper

99094
145,-

99094
145,-

99094
145,-

Ventilatierooster Hot Chili

99095
145,-

99095
145,-

99095
145,-
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ZD 8001
949,-

ACCESSOIRES. KOOKPLATEN
voor alle typen verwarming

Acc. nr. ZK 1302

199,-

FlexiGrill

voor KMI..., KI 98..., KI 88..., KI 68...

Acc. nr. 1303

245,-

Gas Deflektor

voor VKM 1800.0 SR in combinatie met GKS 3820.0
/ GWS 3811.0

Acc. nr. ZKM 8053

92,-

RVS Wok pan ca. 5 Liter

voor VKIW 3800.0

Acc. nr. 3710

235,-

RVS Wok pan, groot
ca. 9,3 Liter

voor VKIW 3800.0

Acc. nr. 760

255,-

Acc. nr. 763

65,-

voor VKET 3800.0

Acc. nr. 1114

99,-

VarioLine metallic verbindingslijst
(inbouw voorbeeld pag. 122+ 129)

voor kookplaten met roestvrij stalen

Acc. nr. 1130

90,-

Kookplaat omlijsting in RVS 800 mm

voor KI 8800.0 GR, KI 8800.0 SR, KI 8820.0 SR,
KI 8810.0 SR, KI 8560.0 SR, KI 8520.0 WR,
KI 8330.0 SR, KI 8120.0 SR, KE 8330.0 SR

Acc. nr. ZK 0800

82,-

Kookplaat omlijsting in RVS 600 mm

voor KI 6800.0 SR, KI 6800.0 GR, KI 6750.0 SR,
KI 6560.0 SR, KI 6520.0 WR, KI 6330.0 SR,
KI 6120.0 SR, KE 6330.0 SR, KE 6310.0 SR

Acc. nr. ZK 0600

61,-

Kookplaten

Braadpan gegoten aluminium
Gecoat aluminium (anti-aanbak)
42 x 25 cm

Deksel voor wok pannen
(voor Acc. 3710, 760)

Teppan Yaki-Set,
bestaande uit
- Aziatisch Chefmes
- Spatel
- Schraper
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ACCESSOIRES. KOOKPLATEN.
PlasmaMade filter

230

80

Koolstoffilterbox ZK 8001 (ZKM 8051)

300

95 (100) mm

371,5

425 (380) mm

200 (180) mm

99 (76,5) mm
96

227 mm
99 (76,5) mm

341

Maattekeningen knoppenpaneel voor KMI 9850.0
290 ± 0,05

290 ± 0,05

Meubel
front,
Möbelblende
Ansicht von hinten
Achteraanzicht

190 ± 0,05

190 ± 0,05

min. 130

70 ± 0,05

50 ± 0,05

25 ++ 0,5
0,1
220 ± 0,05

220 ± 0,05

220 ± 0,05
58

30

48

8 6 16
1

,5

2

R0

2

5

R z 2,5
6,1 -0,05

M4
20

0.8 ± 0.15

13

Inbouwvoorbeeld VarioLine apparatuur met accessoire nr. 1130
zijprofiel verbindingsstrip variolijn

(9.4)

(1.2)
11.75

3.2 ± 0.15

9.73°

(3)

(3)
16 ± 0.25
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19.75 ± 0.25

4.2 ± 0.2

3

INSTALLATIEHANDLEIDING EN TOEBEHOREN
KMI 8560.0
Het All-in-one systeem met de in de kookplaat geïntegreerde motor onder de kookplaat voor de luchtafvoer kunt u alle richtingen op.
Dit biedt de absolute planningsmogelijkheden voor uw keuken. Of het nu gaat om het bijzonder resistente Schott Ceran® oppervlak, de 10
laags Roestvrijstalen vetﬁlter, de elektronisch gestuurde motor of de andere hoogwaardige roestvrijstalen componenten. Met de hoogwaardige
componenten voldoen wij aan de eis van een duurzaam en kwalitatief hoogstaand product.
540

a Ventilatie rooster (diverse uitvoeringen)
b Luchtﬁlter
c Metale vetﬁlter

40

208

600
550

a
b
c

d Koolstoﬃlter (optioneel)
e Zuigschacht

100

d

f Pijp bocht 90°
g verwijderbare opvangschaal

e
Kookplaten

≥100

f

g
15
150

Inbouwvoorbeeld in cm 60 cm diep werkblad - luchtkanaalsystemen zijn als optioneel toebehoren
te bestellen en zijn niet inbegrepen in de leveringsomvang van de KMI 8560.0 SR.

Inbouwvariant 60 cm inbouwdiepte*

KMI 9850.0 / KMI 9800.0 /
KMI 8500.0 / VKM 1820.0

Werkblad 60 cm
40 mm

Het luchtafvoersysteem kan onzichtbaar en plaatsbesparend
in de bodem van de onderkast
worden geïntegreerd. Afhankelijk van het model bevat de set
ﬂexibele of vaste componenten
en een krachtige plintventilator.
KMI 9850.0, KMI 9800.0 en
AVE 1820.0 bevatten componenten zoals weergegeven in
de ﬁguren a, b, d, e en f, KMI
8500.0 bevat a, b, c, d en e.

170 mm

a

40 mm

b

max. 430 mm

c

f

max. 430 mm

e

INSTA LLA TIONSSCHE M A AB LUFTKA NA L

96 mm

d

min. 100 mm

max. 300 mm

Afvoer links

140 mm
255 mm

c

a

Afvoer rechts

d

Midden tot buitenrand motor 115

≥335 mm

Bodem 800/900 mm

≥150 mm

e

f

NW 150
NW 150
600 mm

b

≥370 mm

≥170 mm

800 mm

Afvoer kan rekening houdend met de situatie
naar links of naar rechts.
* alleen voor model KMI 8500.0 met Flex Air-systeem (afb. c)

133

KÜPPERSBUSCH
AFZUIGKAPPEN
Vaarwel kookgeuren! Onze afzuigkappen zorgen
voor een goed klimaat na het koken, voorkomen
vervuiling en vochtschade.
En ze zien er ook nog eens goed uit.

Individueel + efficiënt

134
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Afzuigkappen

ADEMBENEMEND KRACHTIG
EN EFFICIËNT

Küppersbusch afzuigkappen overtuigen door hun stille werking en hoge prestaties
en zijn daarnaast ook nog uiterst efficiënt.

A

Zij onderscheiden zich door een bijzonder laag energieverbruik, bij vele modellen tot energie-efficiëntieklasse A++. Ook de goede waarden van de ventilator-, vetfilter- en verlichtingsefficiëntie maken indruk.

ENERGY

Bepaalde Küppersbusch afzuigkappen beschikken over een borstelloze motor. De motor zorgt voor minder energieverbruik bij gelijkblijvende prestaties in vergelijking met conventionele motoren. Zelfs op de
hoogste stand stil. Een ander argument is de slijtvastheid, wat de waarde en lange levensduur van deze
motor onderstreept.
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INDRUKWEKKEND
VEELZIJDIG
Voor elke keukensituatie het passende model: het Küppersbusch assortiment biedt
een veelvoud aan modellen, designversies
alsook de meest uiteenlopende functies.
Küppersbusch heeft voor elke ruimte en
persoonlijke voorkeur een geschikte afzuigkap.
Voor open woonkeukens en gesloten keukens.
Van wand-, eiland, hoofdvrij, plafondventilatoren
tot inbouwafzuigkap vindt u bij Küppersbusch
een grote keuze aan afzuigkappen voor afzonderlijke inbouwsituaties.

Afzuigkappen

Afhankelijk van de ruimtelijke situatie kunt u afhankelijk van het model kiezen uit afvoerlucht en
recirculatie.

Küppersbusch Individual:
Nog meer varianten!
Het Küppersbusch Individual concept biedt u de mogelijkheid om
onze apparatuur aan uw persoonINDIVIDUAL
lijke smaak aan te passen. Dit
geldt ook voor bepaalde afzuigkappen die u met
de oven overeenkomstige designkit kunt uitvoeren. Zij overtuigen zowel afzonderlijk alsook in
combinatie door hun afgestemde ontwerp en
hoge kwaliteit.
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PLAFOND UNITS MET RECIRCULATIEBOX:
HET ALTERNATIEF VOOR LUCHTAFVOER
Küppersbusch plafond units met de recirculatiebox Acc. Nr. 9015 bieden een eenvoudige conversie-optie met hoge prestaties.
Met betrekking tot de steeds belangrijker wordende energiebesparingen in de woningbouw en renovatie is een recirculatiebox in combinatie met een plafond unit een optimaal alternatief voor luchtafvoer. Boorgaten voor afvoerluchtopeningen
behoren tot het verleden omdat de box in verlaagde keukenplafonds (gips) wordt geïntegreerd en met de motor van de
afzuigkap wordt verbonden. Zo worden de bij het koken ontstane dampen opgevangen en de nog warme, maar gezuiverde lucht wordt weer in de ruimte teruggevoerd.

EFFICIËNTE
RANDAFZUIGING
Bij een afzuigkap met randafzuiging zijn de vetfilters onzichtbaar achter een uitklapbare roestvrij stalen afdekking verborgen. Het aanzuigoppervlak wordt hierdoor kunstmatig kleiner
en de lucht wordt duidelijk sneller en krachtiger afgezogen
dan bij een normale afzuigkap. Dit leidt tot meer efficiëntie
bij de afzuiging.
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INTUÏTIEVE BEDIENING ...
Of het nu gaat om de klassieke bediening via hoogwaardige aluminium draaiknoppen, of om de bediening met een vingertop via
aanraaksensoren of drukknoppen, de bedieningselementen van de
Küppersbusch afzuigkappen bieden comfortabele en intuïtieve bedieningsconcepten. Sommige modellen worden aangevuld met een
afstandsbediening.

Bediening via aluminium draaiknop
De afzuigkap is te bedienen door middel van hoogwaardige aluminium draaiknoppen. Afhankelijk van
het model kunnen verdere functies via aanraaksensoren worden ingeschakeld.

Bediening via verlichte drukknoppen
Verlichte drukknoppen die in een duidelijk zichtbare
positie op de voorkant van de afzuigkap zijn gemonteerd, bieden een eenvoudige en duidelijke bediening.

Zijdelingse bediening via drukknoppen
In het geval van vlakschermkappen wordt de bedieningseenheid zichtbaar aan de zijrand na het
uittrekken van de vlakscherm.
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Afzuigkappen

Bediening via aanraaksensoren
Bij bediening via aanraaksensoren kunnen alle functies direct worden geselecteerd door het betreffende
symbool op de voorkant van de afzuigkap aan te
raken.

KOOKPLAAT EN
AFZUIGKAP IN ÉÉN:
DE KOOKPLAAT MET WERKBLAD AFZUIGING

De inductie Kookplaat met werkblad afzuiging is een
kookplaat en een afzuigkap in één! Doordat vet en dampen
direct bij de kookplaat worden afgezogen, bewegen deze
niet zo ver door de ruimte, wat voor een aangenaam binnenklimaat zorgt. Een perfecte oplossing voor open keukens.
Geen aparte afzuigkap betekent tevens meer vrijheid bij de
keukenplanning. Zelfs de inbouw onder een raam of eiland
uitvoering wordt hiermee mogelijk. De montage is niet alleen
flexibeler, maar ook eenvoudiger omdat alleen een kookplaat
en afzuigunit hoeft te worden geïnstalleerd.
Het afzuigsysteem verdwijnt onopvallend in de plint. Dit heeft
het voordeel dat storende geluiden tot een minimum worden
beperkt.

>>> Meer informatie over de Küppersbusch kookplaat
afzuigsystemen vindt u in het hoofdstuk Kookplaten op
pagina 92.
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Adembenemende functies

Individual
Het Küppersbusch Individual concept biedt de mogelijkheid om sommige modellen door aanvullende design
INDIVIDUAL
kits naar persoonlijke smaak aan te passen. Met afzonderlijke, als
accessoire verkrijgbare, designelementen wordt de geheel individuele uitstraling voltooid.
Vol vermogen, dat nauwelijks te horen is: De ventilatortechniek
Modernste ventilatortechniek die uiterst krachtig werkt, garandeert een optimale zuigkracht. Daarbij zijn de systemen zelfs
bij hogere belasting uitzonderlijk stil.

Draaiknop
Dit product is ideaal voor wie liever conventionele bediening heeft. De bediening geschiedt door middel van
een draaiknop.
Sensorbediening
Een vingertikje is voldoende en de functies van de
sensorknoppen worden geactiveerd.
Afstandsbediening
Dankzij de afstandsbediening van de afzuigkap heeft
u meer bewegingsvrijheid, en is de afzuigkap eenvoudig te bedienen.
60
cm
APPLIANCE

60
cm
NICHE

Schoon werken: Het metalen vetfilter
In alle Küppersbusch afzuigkappen absorbeert een hoogwaardig metalen vetﬁlter de aangezogen kookdampen en ﬁltert de
daarin aanwezige vetten. In de recirculatie-modus is een aanvullende actieve koolstofﬁlter veranwoordelijk voor de verwijdering van geuren. Het ﬁlter kan gemakkelijk worden uitgenomen
en vervolgens eenvoudig in de vaatwasser worden gereinigd.
Overigens: Het juiste tijdstip van het wisselen van het ﬁlter geven de afzuigkappen met de ﬁlterverzadigingsindicator geheel
automatisch aan.
Intensiefstand
De intensiefstand kan voor korte tijd gekozen worden als er
sterkere stoomvorming optreedt. Afhankelijk van het model
schakelt het apparaat na een vooraf ingestelde tijd automatisch
naar de normale stand terug.
Automatische naloop
De automatische naloop reinigt de lucht ook na het koken en
schakelt na een bepaalde tijd automatisch uit.
Verlichting
Of u nu voor de standaard-, de halogeen- of de nieuwe LED-verlichting kiest, er is altijd gezorgd voor optimale verlichting op de
werkplek.
Verlichte tiptoetsen
De verlichte tiptoetsen zijn bijzonder gemakkelijk aﬂeesbaar en gemakkelijk schoon te houden.
Quickmontage
Quickmontage is het nieuwe comfort bij de montage
van de inbouw afzuigkappen.

Breedte van het apparaat
Dit symbool geeft de apparaat-breedte aan in cm.

30 cm

Openingsbreedte
Dit symbool toont de noodzakelijke nis- of openingsbreedte in cm.
Nisdiepte
Dit symbool geeft de inbouw-diepte aan.

NICHE

Efficiëntie klassen:
Energie
De energie-efﬁciëntie klasse wordt uit het jaarlijkse
ENERGY
energieverbruik van de apparatuur en een standaardenergieverbruik berekend. Daarbij worden een dagelijkse gemiddelde werktijd van 60 minuten alsook een dagelijkse verlichtingstijd van 120 minuten verondersteld.

A

Ventilatorefficiëntie (vloeistofdynamische
efficiëntie)
FAN
De ventilatorefﬁciëntie is een maatstaf voor het gebruik van elektrische energie tijdens de luchtafvoer.

A
A

Verlichtingsefficiëntie
De verlichtingsefﬁciëntie geeft naast het stroomverbruik ook informatie over de levensduur van de lamp.

A

Vetafscheidingsgraad
De vetafscheidingsgraad is het percentage vet dat in
het vetﬁlter van een afzuigkap wordt opgenomen.

58
db

Geluidsniveau
De aanduiding van het geluidsniveau is volgens de
EU-Norm EN 60704-2-13.

LIGHT

FILTER

LED
LED Deze afzuigkappen zijn met LED verlichting uitgevoerd.

Faciliteiten voor gehandicapten
Dankzij de afstandsbediening is de bediening van de
afzuigkappen ook voor gehandicapten zeer eenvoudig mogelijk.
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Recirculatielucht of luchtafvoer?
De afzuigkappen van Küppersbusch brengen een frisse lucht
in uw keuken. Bij circulatielucht wordt de vervuilde lucht bij de
kookplaat aangezogen, geﬁlterd en gezuiverd. De zuivere lucht
wordt dan terug in de ruimte geleid. Met de luchtafvoer daarentegen, worden de vette dampen via de afvoerkanalen naar
buiten geleid.

AFZUIGKAPPEN. DOWNDRAFT.
K-SERIES.8

DD 9840.0
90 cm. Sensorbediening. 5 vermogensstanden. LED verlichting.

90
cm
APPLIANCE

60
db

LED

A A A D

ENERGY

FAN

LIGHT

FILTER

Uitvoering:
- 5 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 430 m³/h, Intensiefstand 700 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- LED aanduiding voor vermogensstanden
- Digitale aanduiding
- Afzuigunit komt uit het werkblad omhoog
- Randafzuiging met zwart glaspaneel
- Naloop ventilatie
- Verzadigingsaanduiding van de ﬁlters
- Metalen vetﬁlters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
- Afmetingen van het toestel
880 x 657-1.063 x 370 mm
- Afmetingen van de uitsparing
- Aansluiting voor luchtafvoer

277 W
b x h x d ca.

b x d ca. 812 x 110 mm
Ø 150 mm,
motor in verschillende richtingen
te positioneren
- LED kleurtemperatuur
4000 Kelvin
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Accessoires:
- Koolstofﬁlter
Acc. nr. ZD 1013
€ 140,- PlasmaMade ﬁlter
Acc. nr. ZD 8001
€ 949,(zie pagina 158/159)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk
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AFZUIGKAPPEN. PLAFONDUNIT.
K-SERIES.8

DDL 9830.0* NIEUW

EDL 9750.1*

90 cm. Naloop ventilatie. LED verlichting.

90 cm. Randafzuiging. Naloop ventilatie.

67
db

90
cm

LED

APPLIANCE

FAN

LIGHT

LED

A A A F

A A A C

ENERGY

60
db

ENERGY

FILTER

Uitvoering:
- 6 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 634 m³/h, , Intensiefstand 808 m³/h
- Elektronische regeling met afstandsbediening
- Inclusief afstandsbediening met LED aanduiding
- Randafzuiging met glaspaneel
- Opklapbaar glaspaneel
- Verzadigingsaanduiding van de ﬁlte
- Dimbare LED-verlichting
- Metalen vetﬁlters
- FreshAir functie
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
- Afmetingen van het toestel
- Afmetingen van de uitsparing
- Aansluiting voor luchtafvoer

227 W
b x h x d ca. 900 x 216 x 600 mm
b x d ca. 580 x 880 mm
Ø 150 mm,
in 4 richtingen monteerbaar
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

FAN

LIGHT

FILTER

Uitvoering:
- 8 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 631 m³/h, Intensiefstand 807 m³/h
- Elektronische regeling met afstandsbediening
- Inclusief afstandsbediening met LED aanduiding
- Verzadigingsaanduiding van de ﬁlters
- Metalen vetﬁlters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
- Afmetingen van het toestel
- Afmetingen van de uitsparing
- Aansluiting voor luchtafvoer

292 W
b x h x d ca. 900 x 310 x 600 mm
b x d ca. 880 x 580 mm
Ø 150 mm,
in 5 richtingen monteerbaar
- LED kleurtemperatuur
3.500 Kelvin
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Accessoires:
- Koolstofﬁlter
Acc. nr. ZD 1014 € 149,- Keramisch ﬁlter
Acc. nr. ZD 1015 € 249,- PlasmaMade ﬁlter
Acc. nr. ZD 8001 € 949,(zie pagina 158/159)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

Accessoires:
- Recirculatieset incl.
Acc. nr. 9015
€ 299,koolstofﬁlter (zie bladzijde 156/157)
- Vervangingskoolstofﬁlter
Acc. nr. 9021
€ 61,voor recirculatieset
- PlasmaMade ﬁlter
Acc. nr. ZD 8000
€ 849,(zie pagina 158/159)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

*Leverbaar vanaf ca. Q4/2021

*zolang de voorraad strekt
€ 1.799,-

Wit

EDL 9750.1 E
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€ 2.199,-
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5
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90
cm
APPLIANCE

AFZUIGKAPPEN. EILANDKAPPEN.
K-SERIES.8

INDIVIDUAL

35
cm
APPLIANCE

72
db

LED

A A A A

ENERGY

Zwart, zonder design strip

Wit, zonder design strip

FAN

LIGHT

FILTER

Grijs, zonder design strip

DI 3800.0
35 cm. Kubus-Design. Naloop ventilatie.

350
260

450

Boor sjabloon

350

144

€ 1.279,€ 1.279,€ 1.379,-

DI 3800.0 S Zwart glas, huis RVS
DI 3800.0 W Wit glas, huis RVS
DI 3800.0 G Grijs glas, huis RVS

min. 150 max. 1700

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
286 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.
350 x 600-2.150 x 350 mm
- LED kleurtemperatuur
3.500 Kelvin
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Accessoires:
- Vervangingskoolstofﬁlter
(2 stuks noodzakelijk)
Acc. nr. 881
€ 28,- Design-Kits (2 stuks noodzakelijk):
Design strip RVS
Acc. nr. DK 3801 € 30,Design strip Black Chrome Acc. nr. DK 3802 € 82,Design strip Silver Chrome Acc. nr. DK 3803 € 82,Design strip Gold
Acc. nr. DK 3804 € 92,Design strip Black Velvet
Acc. nr. DK 3805 € 40,Design strip Copper
Acc. nr. DK 3807 € 92,Design strip Hot Chili
Acc. nr. DK 3808 € 92,Design strip Shade of Grey Acc. nr. DK 3809 € 92,(De design strips aan de voor- en achterkant monteren)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

350
260

Uitvoering:
- 8 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 525 m³/h, Intensiefstand 771 m³/h
- Elektronische regeling met afstandsbediening
- Inclusief afstandsbediening met LED aanduiding
- Verzadigingsaanduiding van de ﬁlters
- Metalen vetﬁlters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door staaldraden
- Voor en achterzijde van glas, behuizing van RVS
- RVS plafond afdekplaat
- Recirculatie (koolstofﬁlter x Acc. nr. 881 meegeleverd)

350

AFZUIGKAPPEN. EILANDKAPPEN.
K-SERIES.3
DI 9340.0
90 cm. Box-Design. 4 vermogensstanden.
Uitvoering:
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 580 m³/h, Intensiefstand 700 m³/h
- Elektronische regeling met verlichte tiptoetsen
- Metalen vetﬁlters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
- Afmetingen van het toestel

Afzuigkappen

Accessoires:
- Koolstofﬁlter
Acc. nr. 870
€ 50,- PlasmaMade ﬁlter
Acc. nr. ZD 8000
€ 849,(zie pagina 158/159)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

DI 9340.0 E

€ 1.339,-
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LIGHT
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LED
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600
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APPLIANCE

274 W
b x h x d ca.
900 x 940-1.260 x 600 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur
3.000 Kelvin
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

900

600
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AFZUIGKAPPEN. WANDKAPPEN. CONCEPT HOOFDVRIJ.
K-SERIES.8
DW 9800.0
INDIVIDUAL

90 cm. Randafzuiging. Naloop ventilatie.
Uitvoering:
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 626 m³/h, Intensiefstand 815 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitale aanduiding
- Verzadigingsaanduiding van de ﬁlters
- Opklapbaar glaspaneel
- Metalen vetﬁlters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Zwart

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
172 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.
900 x 625-955 x 455 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur
4.000 - 4.500 Kelvin
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Accessoires:
- PlasmaMade ﬁlter
Acc. nr. ZD 8000
€ 849,(zie pagina 158/159)
- Koolstofﬁlter
Acc. nr. ZD 1000
€ 84,- Design-Kit:
Design RVS
Acc. nr. DK 9011
€ 25,Design Black Chrome Acc. nr. DK 9012
€ 70,Design Silver Chrome Acc. nr. DK 9013
€ 70,Design Gold
Acc. nr. DK 9014
€ 76,Design Copper
Acc. nr. DK 9017
€ 76,- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

58
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LED

A A A C

ENERGY

FAN

LIGHT

FILTER

DW 9800.1 met freshAir functie leverbaar vanaf ca. 12/21

DW 9800.0 S
DW 9800.0 G

€ 1.519,€ 1.619,-

Zwart glas
Grijs glas

Houd in de
recirculatiemodus
voldoende afstand
tot aangrenzende
oppervlakken om
luchtturbulentie te
voorkomen.
390

330

270

455

min. 625 max. 955

90
cm
APPLIANCE

376

Grijs

900

Afstand van de onderzijde van de kap tot aan de bovenzijde van de
aansluitmof X = 430 mm
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AFZUIGKAPPEN. WANDKAPPEN. CONCEPT HOOFDVRIJ.
K-SERIES.5
DW 8500.0
80 cm. Randafzuiging. Naloop ventilatie.
Uitvoering:
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 580 m³/h, Intensiefstand 720 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitale aanduiding
- Opklapbaar glaspaneel
- Metalen vetﬁlters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Recirculatie mogelijk (zie accessoires)

FAN

LIGHT

FILTER

Accessoires:
€ 54,- Koolstofﬁlter
Acc. nr. 603
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk
Afzuigkappen

A A A B

ENERGY

DW 8500.0 S

€ 1.169,-

Glas met RVS
300

200

126

Houd in de
recirculatiemodus
voldoende afstand
tot aangrenzende
oppervlakken om
luchtturbulentie te
voorkomen.

60 450

378

382

LED

min. 450 - max. 650

67
db

330

80
cm
APPLIANCE

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
272 W
- Afmetingen van het toestel
b x h x d ca.
(zonder schacht)
798 x 832-1032 x 378 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer
Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur
3.000 Kelvin
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

798

440

Afstand van de onderzijde van de kap tot aan
de bovenzijde van de
aansluitmof 480 mm.

174
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AFZUIGKAPPEN. WANDKAPPEN. CONCEPT HOOFDVRIJ.
K-SERIES.5
DW 8540.0
80 cm. Randafzuiging. LED verlichting.
Uitvoering:
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 400 m³/h, Intensiefstand 570 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitale aanduiding
- Randafzuiging met zwart glaspaneel
- Naloop ventilatie
- Verzadingsaanduiding van de ﬁlters
- Metalen vetﬁlters
- Recirculatie mogelijk (zie accessoires)

80
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APPLIANCE
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LED
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Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
127 W
- Afmetingen van het toestel
b x h x d ca.
(zonder schacht)
800 x 450 x 225 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer
Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur
4.000 Kelvin
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

450

Accessoires:
€ 67,- Koolstofﬁlter
Acc. nr. ZD 1012
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

800

Zwart

€ 1.239,-

450

450

DW 8540.0 S

800
800
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AFZUIGKAPPEN. WANDKAPPEN.
K-SERIES.5
DW 9500.0
INDIVIDUAL

90 cm. Slim-Design. Naloop ventilatie.
Uitvoering:
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 650 m³/h, Intensiefstand 764 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitale aanduiding
- Verzadigingsaanduiding van de ﬁlters
- Metalen vetﬁlters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
- Afmetingen van het toestel

90
cm
APPLIANCE

59
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LED

A A A A

ENERGY

FAN

LIGHT

FILTER

172 W
b x h x d ca.
900 x 625-955 x 480 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur
4.000 - 4.500 Kelvin
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Accessoires:
- Koolstofﬁlter
Acc. nr. ZD 1001
€ 84,- PlasmaMade ﬁlter
Acc. nr. ZD 8000
€ 849,(zie pagina 158/159)
- Design-Kit:
Design RVS
Acc. nr. DK 9011
€ 25,Design Black Chrome
Acc. nr. DK 9012
€ 70,Design Silver Chrome
Acc. nr. DK 9013
€ 70,Design Gold
Acc. nr. DK 9014
€ 76,Design Copper
Acc. nr. DK 9017
€ 76,- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

DW 9500.0 S

€ 1.079,-

Zwart
330

Afzuigkappen

Afbeelding met Design-Kit
Acc. nr. 9011

Houd in de recirculatiemodus voldoende
afstand tot aangrenzende
oppervlakken om luchtturbulentie te voorkomen.

270

min. 670max. 1000

480

45
900

Afstand van de
onderzijde van de
kap tot aan de
bovenzijde van de
aansluitmof
X = 290 mm
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AFZUIGKAPPEN. WANDKAPPEN.
K-SERIES.3

DW 9350.0
90 cm. knobControl. Naloop ventilatie.
Uitvoering:
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 586 m³/h, Intensiefstand 740 m³/h
- Elektronische bediening met knop van hoogwaardig vol
aluminium
- Digitale aanduiding
- Metalen vetﬁlters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
90
cm
APPLIANCE

68
db

LED

A A A A

ENERGY

FAN

LIGHT

FILTER

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
280 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.
900 x 625-955 x 480 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur
4.000 - 4.500 Kelvin
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Accessoires:
- Koolstofﬁlter
Acc. nr. ZD 1001 € 84,(2 stuks noodzakelijk)
- PlasmaMade ﬁlter
Acc. nr. ZD 8000 € 849,(zie pagina 158/159)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

DW 9350.0 E

€ 879,-

RVS
330

Houd in de recirculatiemodus voldoende
afstand tot aangrenzende
oppervlakken om luchtturbulentie te voorkomen.

270

min. 670max. 1000

480

45
900

150

Afstand van de
onderzijde van de
kap tot aan de
bovenzijde van de
aansluitmof
X = 290 mm

AFZUIGKAPPEN. WANDKAPPEN.
K-SERIES.3

K-SERIES.3

DW 9340.0

DW 6340.0

90 cm. Box-Design. 4 vermogensstanden.

60 cm. Box-Design. 4 vermogensstanden.
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Uitvoering:
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 580 m³/h, Intensiefstand 700 m³/h
- Elektronische regeling met verlichte tiptoetsen
- Metalen vetﬁlters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door
telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Uitvoering:
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 580 m³/h, Intensiefstand 700 m³/h
- Elektronische regeling met verlichte tiptoetsen
- Metalen vetﬁlters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door
telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
- Afmetingen van het toestel

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
- Afmetingen van het toestel

Accessoires:
- Koolstofﬁlter
Acc. nr. 870
€ 50,- PlasmaMade ﬁlter
Acc. nr. ZD 8000 € 849,(zie pagina 158/159)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

Accessoires:
- Koolstofﬁlter
Acc. nr. 870
€ 50,- PlasmaMade ﬁlter
Acc. nr. ZD 8000 € 849,(zie pagina 158/159)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

60

253

1

898

460

Afstand van de
onderzijde van de
kap tot aan de
bovenzijde van de
aansluitmof
X = 300 mm

126

260

63

300
150
120

,5

107

540

5
07,

540

150
120

min. 730 - max. 1000

81

300

Houd in de
recirculatiemodus
voldoende afstand
tot aangrenzende
oppervlakken om
luchtturbulentie te
voorkomen.

min. 730 - max. 1000

41

63

€ 649,-

RVS

60

126

260

DW 6340.0 E

253

€ 755,-

RVS

41

DW 9340.0 E

272 W
b x h x d ca.
600 x 730-1.000 x 460 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur
3.000 Kelvin
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

81

272 W
b x h x d ca.
900 x 730-1.000 x 460 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer
Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur
3.000 Kelvin
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Afzuigkappen

90
cm
APPLIANCE

598

460

Houd in de recirculatiemodus voldoende
afstand tot aangrenzende oppervlakken
om luchtturbulentie te
voorkomen.
Afstand van de
onderzijde van de
kap tot aan de
bovenzijde van de
aansluitmof
X = 300 mm
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AFZUIGKAPPEN. VLAKSCHERMKAPPEN.
K-SERIES.5

K-SERIES.5

DEF 9550.0

DEF 6550.0

90 cm. Vlakscherm. Naloop ventilatie.

60 cm. Vlakscherm. Naloop ventilatie.

90
cm

30 cm

90
cm

APPLIANCE

NICHE

NICHE

63
db

A A E D

ENERGY

FAN

LIGHT

60
cm

30 cm

60
cm

APPLIANCE

NICHE

NICHE

LED

63
db

LED

A A E D

FILTER

ENERGY

FAN

LIGHT

FILTER

Uitvoering:
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 537 m³/h, Intensiefstand 647 m³/h
- Elektronische regeling met druktoetsen
- LED aanduiding voor vermogensstanden
- Bediening aan de zijkant
- Verzadingsaanduiding van de ﬁlters
- Metalen vetﬁlters
- Uitschuifbaar plat paneel om het afzuigvlak te vergroten
- Recirculatie mogelijk (zie accessoiries)
- RVS greeplijst (wisselbar)

Uitvoering:
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 537 m³/h, Intensiefstand 647 m³/h
- Elektronische regeling met druktoetsen
- LED aanduiding voor vermogensstanden
- Bediening aan de zijkant
- Verzadingsaanduiding van de ﬁlters
- Metalen vetﬁlters
- Uitschuifbaar plat paneel om het afzuigvlak te vergroten
- Recirculatie mogelijk (zie accessoiries)
- RVS greeplijst (wisselbar)

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
- Afmetingen van het toestel

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
- Afmetingen van het toestel

-

-

-

273 W
b x h x d ca.
898 x 396 x 300-455 mm
Afmetingen van de uitsparing b x h x d
ca. 900 x 450 x300 mm
Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
LED kleurtemperatuur
2.700 Kelvin
Voor meer informatie zie Technische gegevens

Accessoires:
- Koolstofﬁlter
Acc. nr. ZD 1011
€ 36,- PlasmaMade ﬁlter
(zie pagina 158/159)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

DEF 9550.0 E

€ 549,-

RVS

-

272 W
b x h x d ca.
698 x 396 x 300-455 mm
Afmetingen van de uitsparing b x h x d
ca. 600 x 450 x300 mm
Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
LED kleurtemperatuur
2.700 Kelvin
Voor meer informatie zie Technische gegevens

Accessoires:
- Koolstofﬁlter
Acc. nr. ZD 1011
€ 36,- PlasmaMade ﬁlter
(zie pagina 158/159)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

DEF 6550.0 E

190

552

552

150

396

396

8

89

20

152

150

356

280
43
5

€ 515,-

RVS

190

356

8

59

280
43
5
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AFZUIGKAPPEN. VLAKSCHERMKAPPEN.
K-SERIES.3

DEF 6300.0
60 cm. Vlakscherm.
60
cm

30 cm

60
cm

APPLIANCE

NICHE

NICHE

64
db

LED

A B E D

ENERGY

FAN

LIGHT

FILTER

Afzuigkappen

Uitvoering:
- 3 vermogensstanden
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 385 m³/h
- Elektronische regeling met druktoetsen
- LED aanduiding voor vermogensstanden
- Bediening aan de zijkant
- Metalen vetﬁlters
- Uitschuifbaar plat paneel om het afzuigvlak te vergroten
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- RVS greeplijst (wisselbaar)
Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
- Afmetingen van het toestel
-

113 W
b x h x d ca.
600 x 184 x 300-490 mm
Afmetingen van de uitsparing b x h x d
ca. 600 x 450 x 300 mm
Aansluiting voor luchtafvoer Ø 125 mm
LED kleurtemperatuur
4.000-4.500 Kelvin
Voor meer informatie zie Technische gegevens

Accessoires:
- Koolstofﬁlter
Acc. nr. ZD 1006
€ 20,(2 stuks noodzakelijk)
- PlasmaMade ﬁlter
(zie pagina 158/159)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

DEF 6300.0 E

RVS

€ 339,-
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AFZUIGKAPPEN. INBOUWUNITS.
K-SERIES.8

K-SERIES.8

LB 8650.1

LB 6650.1

70 cm. Randafzuiging. Naloop ventilatie.

53 cm. Randafzuiging. Naloop ventilatie.

70
cm
APPLIANCE

70
db

53
cm

LED

APPLIANCE

A A A B

ENERGY

FAN

LIGHT

70
db

LED

A A A B

FILTER

ENERGY

FAN

LIGHT

FILTER

Uitvoering:
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 598 m³/h, Intensiefstand 786 m³/h
- Elektronische regeling met verlichte tiptoetsen
- Metalen vetﬁlters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Uitvoering:
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 598 m³/h, Intensiefstand 786 m³/h
- Elektronische regeling met verlichte tiptoetsen
- Metalen vetﬁlters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
- Afmetingen van het toestel

Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
- Afmetingen van het toestel

-

-

286 W
b x h x d ca.
712 x 370 x 284 mm
Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 678 x 260 mm
Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
LED kleurtemperatuur
3.500 Kelvin
Voor meer informatie zie Technische gegevens

Accessoires:
- Koolstofﬁlter
Acc. nr. 9019
€ 62,- PlasmaMade ﬁlter
(zie pagina 158/159)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

16

LB 6650.1 E

712

7
284

154

€ 559,-

RVS
16

260

678

370

260

€ 629,-

RVS

Accessoires:
- Koolstofﬁlter
Acc. nr. 9019
€ 62,- PlasmaMade ﬁlter
(zie pagina 158/159)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

498

370

LB 8650.1 E

286 W
b x h x d ca.
532 x 370 x 284 mm
Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 498 x 260 mm
Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
LED kleurtemperatuur
3.500 Kelvin
Voor meer informatie zie Technische gegevens

532

7
284

AFZUIGKAPPEN. INBOUWUNITS.
K-SERIES.1

DEL 5100.0
55 cm. LED verlichting.
55
cm
APPLIANCE

67
db

LED

D E C C

ENERGY

FAN

FILTER

LIGHT

Afzuigkappen

Uitvoering:
- 3 vermogensstanden
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 303 m³/h
- Regeling met druktoetsen
- Metalen vetﬁlters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
Technische gegevens:
- Aansluitwaarde
- Afmetingen van het toestel
-

180 W
b x h x d ca.
550 x 179 x 310 mm
Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 515 x 275 mm
Aansluiting voor luchtafvoer Ø 125 mm
LED kleurtemperatuur
4.000-4.500 Kelvin
Voor meer informatie zie Technische gegevens

Accessoires:
- Koolstofﬁlter
Acc. nr. ZD 1007 € 26,(2 stuks noodzakelijk)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

DEL 5100.0 S

€ 199,-

Zwart glas
16

275

275

210

515

515
360

ø 125
75

180

550

87

175
4

310
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Design-kit RVS Acc. nr. DK 9011

Design-strip RVS Acc. nr. DK 3801
156

Recirculatiebox Acc. nr. 9015

ACCESSOIRES. AFZUIGKAPPEN.
Recirculatie starterssets*
Recirculatie set inclusief rooster, slang en klemmen

voor DEF...…

Acc. nr.

Prijs in Euro

565

92,-

Koolstoffilter
Koolstoffilter

voor DDL 9830

ZD 1014

149,-

Keramisch filter

voor DDL 9830

ZD 1015

249,-

Koolstoffilter

voor DI 9340, DW 9340, DW 6340

870

50,-

Koolstoffilter

voor LB 8650, LB 6650

9019

62,-

Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk)

voor DI 3800, KD 9570

881

28,-

Koolstoffilter

voor DEF 9550, DEF 6550

ZD 1011

36,-

Koolstoffilter

voor DW 8500

603

54,-

Koolstoffilter

voor Recirculatiebox Acc. nr. 9015

9021

61,-

Koolstoffilter

voor DW 9800

ZD 1000

84,-

Koolstoffilter

voor DW 9500, DW 9350, DW 9100

ZD 1001

84,-

Koolstoffilter

voor DD 9840

ZD 1013

140,-

Koolstoffilter

voor DW 8540

ZD 1012

67,-

Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk)

voor DEF 6300

ZD 1006

20,-

9015

299,-

* Alleen bij eerste bestelling nodig.
Recirculatiebox, incl. koolstoffilter
voor EDL (zie pagina 143)

257

270

487

Afzuigkappen

500

Küppersbusch Individual

Design

Afzuigkappen

DI 3800

DW 9800 / DW 9500

Acc. nr.
Prijs in Euro

Acc. nr.
Prijs in Euro

DK 3801
(2 stuks noodzakelijk)
30,-

DK 9011
25,-

Black
Chrome

DK 3802
(2 stuks noodzakelijk)
82,-

DK 9012
70,-

Silver
Chrome

DK 3803
(2 stuks noodzakelijk)
82,-

DK 9013
70,-

Gold

DK 3804
(2 stuks noodzakelijk)
92,-

DK 9014
76,-

Black Velvet

DK 3805
(2 stuks noodzakelijk)
40,-

Copper

DK 3807
(2 stuks noodzakelijk)
92,-

Hot Chili

DK 3808
(2 stuks noodzakelijk)
92,-

Edelstahl

DK 9017
76,-
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PLASMA MADE
IDEAAL KLIMAAT

Vervuilde lucht

Techniek 1

Techniek 2

Techniek 4

Schone lucht

Techniek 3

De combinatie van 4 technologieën:

OVERTUIGENDE
ARGUMENTEN
• Eenvoudig en achteraf op bijna alle

recirculatiegeschikte Küppersbusch
afzuigkappen te installeren.

• Zelfreinigend en extreem onderhoudsarm.
• Hoogste werkingsgraad
• Hoorbaar verlaagd geluidsniveau.
• Zuinig in gebruik.
• Lange levensduur. Een zelfreinigend ﬁlter,

dat tot 15 jaar meegaat.

• 100% natuurlijk, zet alle soorten

luchtvervuiling om in schone lucht.

• Gecertificeerde technologie.

ZD 8000
158

ZD 8001

1. PlasmaMade Airfilter Plasmatechnologie:
De PlasmaMade Plasmagenerator scheidt
geïoniseerde Plasmacomponenten (O3)
en O2-componenten. H2O wordt in twee
bestanddelen ontleed, namelijk positieve
waterstoﬁonen en negatieve zuurstoﬁonen.
Dit wordt ionisatie genoemd.
2. Glasfaser Nanofilter elektronisch
geladen:
Met behulp van een glasvezelmat worden grove verontreinigingen over de nano
glasvezelﬁlter geleid, waar zij op bezinken.
Deze wordt elektrostatisch geladen door een
elektrostatisch ﬁlter.
3. Een elektrostatisch filter bestaat uit
2 metalen kernen:
De twee elektrostatische kernen elimineren de op de nano glasvezelmat bezonken
verontreinigingen door middel van elektrostatische ontlading (ESD).
4. Actief koolfilter:
Het actieve koolﬁlter ﬁltert onopgelost,
overtollig O3 (Ozon), waardoor alleen O2
(zuurstof), CO2 (koolstof) en H2O (water)
overblijven. Die OH-groepen onttrekken het
waterstofmolecuul (H) uit de beschermingslaag van de bacterie. Daardoor worden
dampen, schimmels, bacteriën, virussen enz.
gedeactiveerd.

min. 400 mm

PLASMAMADE-FILTER INSTALLATIE BIJ VERSCHILLENDE AFZUIGKAPPEN

DownDraft systeem
Filter ZD 8001 wordt onder de kast in de
plint gemonteerd.

Werkbladafzuiging
Filter ZD 8001 wordt onder de kast in de
plint gemonteerd

Plafond inbouw unit
Filter ZD 8000 wordt direct aan de motor
van de kap gemonteerd.

Inbouw afzuigkap
Filter ZD 8001 wordt op de kast geplaatst
en op de afzuigkap aangesloten.

Inbouw Afzuigkap
Filter ZD 8000 wordt direct aan de motor
bevestigd.
Afzuigkappen

Eiland en wandkap
Filter ZD 8000 wordt direct in de
schacht gemonteerd.

PlasmaMade filter
230

Acc. nr.
ZD 8000
ZD 8001

Prijs in Euro
849,949,-

96

300

371,5

150

snoerlengte
1500
mmmm
Kabellänge
1500

330

300

373

Ø 210

80

240 – 12 V

32
Ø 150

341
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KÜPPERSBUSCH
KOELKASTEN,
DIEPVRIESKASTEN EN
WIJNKLIMAATKASTEN
Houdt u van gezond fruit, het beste vlees, uitstekende
wijnen? Onze koelkasten zorgen met de modernste
technologiën en intelligente koelzones voor de optimale
opslag van uw levensmiddelen.

Individueel + cool

160

161
Koel- en vrieskasten

162

COOL

AMERIKAANSE
KOEL-VRIES
COMBINATIE

Voor iedereen die smaak kan waarderen, wordt esthetiek met het
hoogste gastronomische genot gecombineerd. Gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal zijn de Küppersbusch koelers niet alleen
eyecatchers in de keuken maar ook een echt ruimtewonder, gewoon
heel Küppersbusch. Voor iedere keuken de juiste afmeting. Onze koel
en vrieskasten bieden genoeg opbergruimte voor al uw producten.

Veel ruimte – zuinig in gebruik

Koel- en vrieskasten

Krachtige compressoren en een zeer effectieve vacuümisolatie verminderen het stroomverbruik. Alle Küppersbusch vrijstaande koelkasten
zijn zeer trillingvrij en daardoor erg stil.

163

Voor elke nis de passende koelkast ...
Door de verschillende nishoogtes en deurtechnieken kunnen de koelers en vriezers van Küppersbusch in elke nis
worden geïntegreerd. In de tabel kunt u zien hoe:

FT
178 cm
NICHE

122 cm
NICHE

103 cm
NICHE

88 cm
NICHE

82 cm
NICHE

164

Deur-op-deur
systeem

pag.

SR

Sleepdeur
systeem

pag.

Koel- en diepvriescombinatie

FKF 8800.1i

178

FKG 8310.1i

182

Nishoogte 178 mm

FK 8800.1i

178

FKG 8300.1i

182

FG 8800.1i

179

FKGF 8800.1i

180

FKG 8500.2i

181

Koel- en diepvriescombinatie

FK 4505.1i

183

Nishoogte 122 mm

FK 4500.1i

183

Koel- en diepvriescombinatie

FK 3800.1i

184

Koel- en diepvriescombinatie

FK 2500.1i

185

Nishoogte 88 mm

FG 2500.1i

185

Onderbouw koelkast

FKU 1500.1i

186

Nishoogte 103 mm

Nishoogte 82 mm

... met innovatief interieur!

Koel- en vrieskasten

Top interieurontwerp: Het interieur van de Küppersbusch koelkasten toont zijn mooiste kant: De deurvakken
zijn gemaakt van hoogwaardig kunststof en zijn omrand met chromen beugels, gecombineerd met verchroomde
strips. Ook de glasplaten in het binnengedeelte zijn voorzien van een chromen rand aan de voorkant. Daarnaast
zorgt de LED-verlichting voor een energiebesparende en uitstekende verlichting (afhankelijk van het model).

165

Zin in een versnapering?
Individual
Het Küppersbusch Individual concept biedt u de moINDIVIDUAL
gelijkheid de toestellen aan te passen naar uw persoonlijke smaak. Dit concept geeft u de mogelijkheid te kiezen
tussen zwart of wit als basiskleur. Voor de design elementen
vindt u 7 verschillende afwerkingen om zo te beantwoorden aan
uw persoonlijke wensen.

ökoFresh+
Producten kunnen in deze vershoudzone bij een tem+ peratuur van om en nabij de 0 °C maximaal drie maal
langer dan normaal worden bewaard.
ÖKO
FRESH

Efficiëntie klassen
Hoe efficiënt huishoudelijke apparaten energie gebruENERGY
iken, wordt in de EU-landen weergegeven door een
uniforme energie-etikettering. Tot nu toe werden koelkasten ingedeeld in de klassen D tot A+++. Als gevolg van de verdere
ontwikkeling van koelkasten, die steeds zuiniger worden, is er
sinds maart 2021 een nieuwe indelingsverordening.
Voor een betere duidelijkheid worden alle koelapparaten voortaan ingedeeld in de klassen G tot en met A. Er zij op gewezen
dat koelapparatuur die voorheen een A+++-classificatie had, nu
in klasse D zal worden ingedeeld.

A

A
NOISE

Acoustisch geluidsemissie klasse
De acoustisch geluidsemissie klasse is volgens de EU
norm 2019/2016.

No Frost - Technologie
De No Frost technologie zorgt ervoor dat het vriesvak
volledig vrij van ijsafzetting blijft. Er kan geen ijsvorming plaatsvinden op de binnenwanden of de lades van het
vriesgedeelte. IJsvorming op het voedsel behoord hiermee ook
tot het verleden. Het grote voordeel is dat ontdooien niet meer
nodig is, op deze manier werkt het apparaat altijd zuinig.
NO

Vriesvak met 4 sterren
In het vriesvak met 4 sterren kunnen diepvriesproducten gedurende langere tijd bewaard worden bij een temperatuur van
minimaal -18 °C.

FROST

FastCooling
Wanneer u bijvoorbeeld na het boodschappen doen grotere
hoeveelheden warme etenswaren in de koelkast wilt doen, adviseren wij de FastCooling functie om de producten sneller te
koelen en om te voorkomen dat de reeds in de koelkast aanwezige etenswaren worden opgewarmd.
De FastCooling functie wordt na ongeveer 6 uur automatisch
uitgeschakeld.
FastFreezing
Bij het invriezen van verse levensmiddelen wordt de vriestemperatuur eenvoudigweg verlaagd door het indrukken van een
knop. Na de invriestijd wordt – afhankelijk van het model – automatisch of handmatig teruggeschakeld naar een normale
stand. Het voordeel van deze snelle manier van invriezen: de
bevoren etenswaren worden ontzien en overmatige vorming
van ijskristallen wordt vermeden.
Sensorbediening
Een vingertikje is voldoende om de functies van de
sensorknoppen te activeren.
LED-verlichting
LED Deze koelkasten zijn voorzien van zuinige LED-binnen
verlichting.

DefrostMode
De koelkast hoeft niet langer te worden uitgeschakeld om te ontdooien. De DefrostMode regelt dit door middel van een constante
temperatuur binnenin, zonder dat etenswaren kunnen bederven.
Het dooiwater wordt eenvoudig naar de achterkant van het apparaat gevoerd, waar het kan verdampen.
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Klimaatzones		

Omgevingstemperatuur

„N“

Normaal

+ 16° C tot + 32° C

„SN“

Geavanceerd Normaal

+ 10° C tot + 32° C

„ST“

Subtropisch

+ 18° C tot + 38° C

„T“

Tropisch

+ 18° C tot + 43° C

Vriesinstallatie met 4 sterren
Hier zorgt een apart koude-aggregaat voor temperaturen van
-18 °C en kouder. In deze installatie kunnen grotere hoeveelheden diepvriesproducten enkele maanden worden bewaard.
Klimaatklassen
De klimaatklasse geeft aan bij welke omgevingstemperaturen
het apparaat het meest efficiënt functioneert.
VarioBoxes
De opbergvakken in de deur kunnen op verschillende hoogtes worden geplaatst. Hierdoor is het opslaan van verschillende
groottes voedselverpakkingen mogelijk en wordt het reinigen
door het uitnemen van de vakken vereenvoudigd.
FreshBox
Verse etenswaren kunnen hier voor de optimale opslag in de
daarvoor beoogde lade worden bewaard.
Holiday Function
Met deze functie kan het apparaat gedurende langere tijd met
gesloten deur leeg gelaten worden. Hiermee kan schimmel- en
geursvorming in de koelruimte worden voorkomen. Bij de geactiveerde vakantiestand wordt de koeltemperatuur automatisch
op ca. +15°C gehouden. De temperatuur in het vriesgedeelte
blijft ongewijzigd.

VarioShelves
De verstelbare glazen legplanken kunnen naar behoefte binnen
de daarvoor beoogde geleiders in de wanden van de koelkast
in hoogte worden gevarieerd.
VarioShelves+
Bovendien kunnen de voorste helften van de glazen legplanken
onder de achterste helften worden geschoven.
MultiAirflow
De koelkast is voorzien van een functie die voor een
snelle koeling van de etenswaren en een gelijkmatigere
temperatuur binnenin zorgt. Afhankelijk van het model schakelt
deze functie zelfstandig of met een druk op de knop in, bijv. voor
het snel herstellen van de temperatuur nadat de deur is geopend
of wanneer de omgevingstemperatuur hoog is. Indien deze functie is geactiveerd dan is de temperatuur in het gehele koelgedeel
te nagenoeg gelijk zodat u de levensmiddelen naar wens kunt
bewaren.
MULTI

AIRFLOW

Flessenrek
Op het verchroomde flessenrek kunt u flessen ruimtebesparend in de koelruimte opbergen.
Magneetsluiting
Dankzij de magneetsluiting sluiten de koelkastdeuren praktisch
als vanzelf en zeer goed, waardoor er geen kou of energie verloren gaat.
Vaste bevestiging van de deuren
De scharnieren van de deuren van de koelkast zijn bij
de vaste bevestiging zowel aan het apparaat als aan
de achterzijde van het meubelfront bevestigd.

FD

Sleepdeurtechniek
Bij de sleepdeurtechniek zijn de scharnieren van de
koelkastdeur bevestigd aan de achterzijde van het
meubelfront en in de meubelnis. Door middel van een sleeprail
aan de voorzijde van de koelkast is de meubeldeur verbonden
met de koelkast.

SR

178 cm
NICHE

Nishoogte
De nishoogte komt overeen met de hoogte van het
benodigde koelkastmeubel.

Apparaatbreedte
In elk opzicht flexibel niet in het minst door de grote
APPLIANCE
verscheidenheid aan breedtes in het assortiment van
de koel- en vrieskasten van Küppersbusch.

Elektronische temperatuurregeling
Dankzij de elektronische regeling wordt de gekozen tempera
tuur in de koelkast of het vriesvak exact aangehouden. Een digitale temperatuurindicator helpt bij de controle.

Koel- en vrieskasten

60
cm

Elektronische temperatuur regeling door touch-sensoren

Waarschuwingssysteem bij temperatuurstijging
Indien de temperatuur in het vriesvak stijgt, activeert een auto
matisch waarschuwingssysteem. Afhankelijk van het type
apparaat gaat een rood controlelampje branden en geeft een
onmiskenbare waarschuwingstoon aan dat er een storing is. Op
die manier wordt voorkomen dat producten bederven.
Kinderbeveiliging
Indien de kinderbeveiliging is geactiveerd, kunnen
geen apparaatinstellingen worden veranderd.

Elektronische temperatuur regeling door druktoetsen

IonClean

ION IonClean zorgt voor goede geuren binnenin het apCLEAN

paraat. De geïntegreerde ionisator voorkomt dat de
geurvormende bacteriën zich gaan nestelen.
Handmatige temperatuurregeling door gebruik van draaiknop
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KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES.
K-SERIES.8

FKG 6875.0 **** NIEUW
60 cm. NoFrost. Design Retro.
60
cm
APPLIANCE

E C

ENERGY

NOISE

MULTI

AIRFLOW

ÖKO
FRESH

+

NO

FROST

LED

Uitvoering:
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- 3 temperatuurzones
- DefrostMode
- FastFreezing
- Akoestische signalering
- VarioShelves
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud
330 Liter
waarvan
koelkast
208 Liter
ökoFresh+ (0°C)
22 Liter
diepvries
100 Liter
- Grepen inclusief

FKG 6875.0 S

ION
CLEAN

Technische gegevens:
- Jaarlijks energieverbruik 250 kW/h
- Diepvriescapaciteit
10 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 18 h
- Afmetingen van het toestel
b x h x d ca.
595 x 1.860 x 650 mm
- Geluidsniveau
41 dB
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

1.249,- €

Design Retro matzwart

1.150

1860

650

595

900

65

0

168

595

KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES.
K-SERIES.6

FKG 9650.0* ****
Side-by-Side koel- en diepvriescombinatie. 91 cm. NoFrost.

APPLIANCE

E D

ENERGY

NO

FROST

LED

ION
CLEAN

NOISE

Uitvoering:
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling met automatische uitschakeling
- FastFreezing met automatische uitschakeling
- Akoestische signalering
- VarioShelves
- VarioBoxes
- FreshBox
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud
636 Liter
waarvan
koelkast
441 Liter
diepvries
195 Liter
- Geïntegreerde grepen

Technische gegevens:
- Jaarlijks energieverbruik 339 kW/h
- Diepvriescapaciteit
15 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 16 uur
- Afmetingen van het toestel
b x h x d ca.
905 x 1.935 x 775 mm
- Geluidsniveau
43 dB
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Koel- en vrieskasten

91
cm

*Leverbaar vanaf ca. 09/2021

FKG 9650.0 E

€ 3.099,-

Roestvrijstaal look design

905
905

1065

775

1935

775

135°

135°
1551
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KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES.
K-SERIES.5

FKG 9501.0* **** NIEUW
Side-by-Side koel- en diepvriescombinatie. 90 cm. NoFrost.
90
cm
APPLIANCE

E C

ENERGY

MULTI

AIRFLOW

NO

FROST

LED

NOISE

Uitvoering:
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren

- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling met automatische uitschakeling
- FastFreezing met automatische uitschakeling
- Elektronische ijsbereider met ijsblokjes, crushed ice
en ijswater
- Akoestische signalering
- VarioShelves
- VarioBoxes
- FreshBox
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud
516 Liter
waarvan
koelkast
334 Liter
diepvries
182 Liter
*Leverbaar vanaf ca. 09/2021

FKG 9501.0 E

Design RVS

1.765

761

170

897

2.199,- €

- Waterfilter met vervangingsaanduiding
- Waterslang
- Grepen inclusief

Technische gegevens:
- Jaarlijks energieverbruik 317 kW/h
- Diepvriescapaciteit
14 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 7 uur
- Afmetingen van het toestel
b x h x d ca.
897 x 1.765 x 761 mm
- Geluidsniveau
41 dB
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES.
K-SERIES.8

FKG 9803.0* **** NIEUW
Side-by-Side koel- en diepvriescombinatie. 90 cm. NoFrost.

E C

ENERGY

MULTI

AIRFLOW

NO

FROST

LED

NOISE

Uitvoering:
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduidinge

- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling met automatische uitschakeling
- FastFreezing met automatische uitschakeling
- Elektronische ijsbereider met ijsblokjes, crushed ice
en ijswater
- Bar compartiment
- Akoestische signalering
- VarioShelves
- VarioBoxes
- FreshBox
- Doorzichtige diepvriesladen

- Nuttige inhoud
516 Liter
waarvan
koelkast
334 Liter
diepvries
182 Liter
- Waterfilter met vervangingsaanduiding
- Waterslang
- Grepen inclusief

Technische gegevens:
- Jaarlijks energieverbruik 318 kW/h
- Diepvriescapaciteit
14 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 6 uur
- Afmetingen van het toestel
b x h x d ca.
897 x 1.765 x 761 mm
- Geluidsniveau
41 dB
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Koel- en vrieskasten

90
cm
APPLIANCE

*Leverbaar vanaf ca. 09/2021

FKG 9803.0 E

Design RVS

2.299,- €

1.765

761

897
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KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES.
K-SERIES.8

FKG 9860.0* **** NIEUW
French Door koel- en diepvriescombinatie. 83 cm. NoFrost.
83
cm
APPLIANCE

E C

ENERGY

MULTI

AIRFLOW

NO

FROST

LED

IO N
CLEAN

NOISE

Uitvoering:
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling met automatische uitschakeling
- FastFreezing met automatische uitschakeling
- Akoestische signalering
- VarioShelves
- VarioBoxes
- FreshBox
- French Door - vrieslades kunnen apart uitgetrokken
worden
- Nuttige inhoud
535 Liter
waarvan
koelkast
348 Liter
diepvries
187 Liter
- Geïntegreerde grepen
*Leverbaar vanaf ca. 09/2021

FKG 9860.0 E
FKG 9860.0 S

Roestvrijstaal look design
Design Schwarz

1.898

685

172

833

2.499,- €
2.599,- €

Technische gegevens:
- Jaarlijks energieverbruik 314 kW/h
- Diepvriescapaciteit
12 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 15 uur
- Afmetingen van het toestel
b x h x d ca.
833 x 1.898 x 685 mm
- Geluidsniveau
41 dB
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES.
K-SERIES.5

FKG 7500.0* **** NIEUW
70 cm. NoFrost.

APPLIANCE

E C

ENERGY

MULTI

AIRFLOW

NO

FROST

LED

IO N
CLEAN

NOISE

Uitvoering:
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling met automatische uitschakeling
- FastFreezing met automatische uitschakeling
- Akoestische signalering
- VarioShelves
- VarioBoxes
- FreshBox
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud
481 Liter
waarvan
koelkast
344 Liter
diepvries
137 Liter
- Grepen inclusief

Technische gegevens:
- Jaarlijks energieverbruik 287 kW/h
- Diepvriescapaciteit
8 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 14 uur
- Afmetingen van het toestel
b x h x d ca.
700 x 1.920 x 712 mm
- Geluidsniveau
41 dB
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Koel- en vrieskasten

70
cm

*Leverbaar vanaf ca. 09/2021

FKG 7500.0 E

Design RVS

1.599,- €

1.920

712

700
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KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES.
K-SERIES.6

FKG 6600.0* ****
60 cm. NoFrost. ökofresh+ zone.
60
cm
APPLIANCE

D C

ENERGY

NOISE

ÖKO
FRESH

+

NO

FROST

LED

Uitvoering:
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- 3 temperatuurzones
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling met automatische uitschakeling
- FastFreezing met automatische uitschakeling
- Akoestische signalering
- VarioShelves
- VarioBoxes
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud
329 Liter
waarvan
koelkast
219 Liter
ökoFresh+ (0°C)
27 Liter
diepvries
83 Liter
- Grepen inclusief

Technische gegevens:
- Jaarlijks energieverbruik 193 kW/h
- Diepvriescapaciteit
4 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 4 uur
- Afmetingen van het toestel
b x h x d ca.
595 x 2.010 x 635 mm
- Geluidsniveau
41 dB
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

*Leverbaar vanaf ca. 09/2021

FKG 6600.0 E

€ 1.449,-

Voorzijde RVS, zijkanten gelakt

1082

545

2010

595

135°
1033
63

5

174

595

KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES.
K-SERIES.5

FKG 6500.0* **** NIEUW
60 cm. NoFrost.

E D

ENERGY

NO

LED

FROST

NOISE

Uitvoering:
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- DefrostMode
- FastCooling met automatische uitschakeling
- VarioShelves
- VarioBoxes
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud
330 Liter
waarvan
koelkast
247 Liter
diepvries
83 Liter
- Geïntegreerde grepen

Technische gegevens:
- Jaarlijks energieverbruik 231 kW/h
- Diepvriescapaciteit
4 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 9 uur
- Afmetingen van het toestel
b x h x d ca.
595 x 2.010 x 635 mm
- Geluidsniveau
43 dB
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Koel- en vrieskasten

60
cm
APPLIANCE

*Leverbaar vanaf ca. 09/2021

FKG 6500.0 E

1.099,- €

Design RVS

2.010

1082

545

595

135°
1033
635

595
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WIJNKLIMAATKASTEN. INBOUW.
K-SERIES.8

INDIVIDUAL

INDIVIDUAL

Foto: met
greep RVS

Foto: met
greep RVS

FWK 4800.0

FWK 2800.0

122 cm. 2 temperatuurzones. Inhoud 79 flessen*.

88 cm. 2 temperatuurzones. Inhoud 52 flessen*.

G C

123 cm
NICHE

ENERGY

G C

88 cm

LED

NICHE

NOISE

ENERGY

LED

NOISE

Uitvoering:
- Elektronische temperatuurregeling met toetsen
- Elektronische temperatuuraanduiding
- 8 houten plateaus, uittrekbaar
- 1 45° houten presentatielade
- Zwarte glazen deur met UV bescherming
- 2 temperatuurzones (met afscheiding), instelbaar van 5°C
tot 18°C
- LED binnenverlichting (per temperatuurzone 2 LED‘s a 0,2 W)
- Koelsysteem met ventilator
- Akoestische signalering
- Omkeerbare deur
- Waterreservoir voor extra bevochtiging
- Deuropening te begrenzen tot 90° mogelijk
- Excl. greep (zie accessoires)

Uitvoering:
- Elektronische temperatuurregeling met toetsen
- Elektronische temperatuuraanduiding
- 4 houten plateaus, uittrekbaar
- 1 45° houten presentatielade
- Zwarte glazen deur met UV bescherming
- 2 temperatuurzones (met afscheiding), instelbaar van 5°C
tot 18°C
- LED binnenverlichting (per temperatuurzone 2 LED‘s a 0,2 W)
- Koelsysteem met ventilator
- Akoestische signalering
- Omkeerbare deur
- Waterreservoir voor extra bevochtiging
- Deuropening te begrenzen tot 90° mogelijk
- Excl. greep (zie accessoires)

Technische gegevens:
- Jaarlijks energieverbruik 170 kWh
- Afmetingen van het toestel
(excl. greep)
b x h x d ca. 594 x 1230 x 555 mm
- Nismaten
b x h x d ca. 560 x 1222 x 550 mm
- Geluidsniveau
39 dB
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Technische gegevens:
- Jaarlijks energieverbruik 162 kWh
- Afmetingen van het toestel
(excl. greep)
b x h x d ca. 594 x 887 x 555 mm
- Nismaten
b x h x d ca. 560 x 878 x 550 mm
- Geluidsniveau
38 dB
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Accessoires grepen zie bladzijde 177/187

Accessoires grepen zie bladzijde 177/187

* Bordeaux flessen 0,75 l

* Bordeaux flessen 0,75 l

FWK 4800.0 S

Design zwart glas

€ 2.269,-

FWK 2800.0 S

€ 1.679,-

Design zwart glas

min

min

. 38

3

542

535

542

535

887

. 38

20

6 mm

1222
0

6
in. 5

m

1215

60

.5
min

1230

594

176

3

878

Attentie: Let op in geval van
gevorderde zijpanelen of
volledige inlijsting.

535

872

6 mm

20

887

594

Attentie: Let op in geval van
gevorderde zijpanelen of volledige inlijsting.

WIJN KLIMAATKASTEN. ONDERBOUW.
K-SERIES.8

INDIVIDUAL

Foto: met
greep RVS

FWKU 1800.0
82 cm. 2 temperatuurzones. Inhoud 44 flessen*.
82-87 cm
NICHE

G C

ENERGY

LED

NOISE

Uitvoering:
- Elektronische temperatuurregeling met toetsen
- Elektronische temperatuuraanduiding
- 5 houten plateaus, uittrekbaar
- Zwarte glazen deur met UV bescherming
- 2 temperatuurzones:
boven vak 5°C tot 12°C, onderste vak 12°C tot 20°C
- LED binnenverlichting (per temperatuurzone 2 LED‘s a 0,2 W)
- Akoestische signalering
- Omkeerbare deur
- Waterreservoir voor extra bevochtiging
- Onderbouw ontluchtingsrooster afneembaar
- Deuropening te begrenzen tot 90° mogelijk
- Excl. greep (zie accessoires)

Accessoires grepen:
- Design RVS
Acc. nr. 8801 � € 93,- Design Black Chrome
Acc. nr. 8802 � € 145,- Design Silver Chrome
Acc. nr. 8803 � € 145,- Design Gold
Acc. nr. 8804 � € 175,- Design Black Velvet
Acc. nr. 8805 � € 62,- Design Copper
Acc. nr. 8807 � € 175,- Design Hot Chili
Acc. nr. 8808 � € 175,-

Koel- en vrieskasten

Technische gegevens:
- Jaarlijks energieverbruik 157 kWh
- Afmetingen van het toestel
(excl. greep)
b x h x d ca. 595 x 820-890 x 570 mm
- Nismaten
b x h x d ca. 600 x 820-890 x 575 mm
- Geluidsniveau
41 dB
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Accessoires grepen zie bladzijde 177/187

* Bordeaux flessen 0,75 l

FWKU 1800.0 S
min

Design zwart glas
573

530

600

820-890

595

40
718

80-150

820-890

€ 1.699,-

Be- en ontluchting in de
plint van min 200 cm2

6 mm

Attentie: Let op in geval van
gevorderde zijpanelen of
volledige inlijsting.
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KOELKASTEN. VERSZONE.

KOELKASTEN.

K-SERIES.8

K-SERIES.8

Ideaal in kombinatie met
FG 8800.0i (zie pag. 179)
voor een comfortabele
Side-Side oplossing.

Ideaal in kombinatie met
FG 8800.0i (zie pag. 179)
voor een comfortabele
Side-Side oplossing.

FKF 8800.1

FK 8800.1

178 cm. ökofresh+ zone. Deur-op-deur systeem.

178 cm. Holiday Function. Deur-op-deur systeem.

178 cm
NICHE

E C

ENERGY

FD

NOISE

MULTI

AIRFLOW

ÖKO
FRESH

+

LED

NICHE

Uitvoering:
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling met automatische uitschakeling
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioShelves+ / VarioBoxes
- Nuttige inhoud
276 Liter, waarvan
koelkast
201 Liter
ökoFresh+ (0°C)
75 Liter
- Omkeerbare deur
- Deuropening te begrenzen tot 90° mogelijk
Technische gegevens:
- Jaarlijks energieverbruik
148 kWh
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 556 x 1.768 x 549 mm
- Nismaten
b x h x d ca. 560 x 1.780 x 550 mm
- Geluidsniveau
35 dB
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

FKF 8800.1i

Deur-op-deur systeem

178 cm

€ 1.859,-

E B

ENERGY

FD

Technische gegevens:
- Jaarlijks energieverbruik
114 kWh
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 556 x 1.768 x 549 mm
- Nismaten
b x h x d ca. 560 x 1.780 x 550 mm
- Geluidsniveau
35 dB
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

FK 8800.1i

Deur-op-deur systeem

min

. 50

. 50

1771 +10
1684

1768

1684

1783

37

178

€ 1.599,-

1) beschikbare inbouwmaat tot scharnier min.
545 mm

min

1768

LED

Uitvoering:
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- DefrostMode
- FastCooling met automatische uitschakeling
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioShelves+ / VarioBoxes
- Nuttige inhoud
311 Liter
- Omkeerbare deur
- Deuropening te begrenzen tot 90° mogelijk

1) beschikbare inbouwmaat tot scharnier min.
545 mm

1771 +10

MULTI

AIRFLOW

NOISE

1783

37

DIEPVRIESKASTEN.
K-SERIES.8

Ideaal in kombinatie met
FKF 8800.0i of FK 8800.0i
(zie pag. 178) voor een comfortabele Side-Side oplossing.

FG 8800.1 ****
178 cm. NoFrost. Deur-op-deur systeem.
178 cm
NICHE

F C

ENERGY

FD

NO

FROST

NOISE

Koel- en vrieskasten

Uitvoering:
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- FastFreezing met automatische uitschakeling
- Akoestische signalering
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud
204 Liter
- Omkeerbare deur
- Deuropening te begrenzen tot 90° mogelijk
Technische gegevens:
- Jaarlijks energieverbruik
292 kWh
- Diepvriescapaciteit
16,5 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen
24 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 556 x 1.768 x 549 mm
- Nismaten
b x h x d ca. 560 x 1.780 x 550 mm
- Geluidsniveau
39 dB
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

FG 8800.1i

Deur-op-deur systeem

€ 1.649,-

1) beschikbare inbouwmaat tot scharnier min.
545 mm

min

. 50

1771 +10
1768

1684
1783

37
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KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES. VERSZONE.
K-SERIES.8

FKGF 8800.1 ****
178 cm. ökofresh+ zone. Deur-op-deur systeem.
178 cm
NICHE

E C

ENERGY

FD

MULTI

AIRFLOW

ÖKO
FRESH

NOISE

+

LED

Uitvoering:
- 3 temperatuurzones
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- DefrostMode
- FastCooling met automatische uitschakeling
- FastFreezing met automatische uitschakeling
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioShelves+ / VarioBoxes
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud
234 Liter
waarvan
koelkast
113 Liter
ökoFresh+ (0°C)
70 Liter
diepvries
51 Liter
- Omkeerbare deur
- Deuropening te begrenzen tot 90° mogelijk

Deur-op-deur systeem

14*
1768

77,5
486

180

20

1121,5

min. 550 / 553*
max. 567*/ 570

FKGF 8800.1i

€ 1.799,-

Technische gegevens:
- Jaarlijks energieverbruik
225 kWh
- Diepvriescapaciteit
3,2 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen
20 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 556 x 1.768 x 549 mm
- Nismaten
b x h x d ca. 560 x 1.780 x 550 mm
- Geluidsniveau
38 dB
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES.
K-SERIES.5

FKG 8500.2 ****
178 cm. Holiday Function. Deur-op-deur systeem.

NICHE

E C

ENERGY

FD

NO

LED

FROST

NOISE

Uitvoering:
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- DefrostMode
- FastCooling met automatische uitschakeling
- FastFreezing met automatische uitschakeling
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioShelves+ / VarioBoxes
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud
248 Liter
waarvan
koelkast
187 Liter
diepvries
61 Liter
- Omkeerbare deur

FKG 8500.2 i

Deur-op-deur systeem

Technische gegevens:
- Jaarlijks energieverbruik
214 kW/h
- Diepvriescapaciteit
4 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen
23 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 556 x 1.768 x 549
mm
- Nismaten
b x h x d ca. 560 x 1.780 x 550
mm
- Geluidsniveau
37 dB
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Koel- en vrieskasten

178 cm

€ 1.719,-

1051

min

20

. 50
979,5

77,5
627

693

min. 691
max. 711

1768

181

KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES.
K-SERIES.3

K-SERIES.3

FKG 8310.1 ****

FKG 8300.1 ****

178 cm. Holiday Function. Sleepdeur systeem.

178 cm. Sleepdeur systeem.

F C
B

178 cm
NICHE

ENERGY

SR

NO

LED

FROST

Uitvoering:
- Elektronisch temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronisch temperatuuraanduiding
- DefrostMode
- FastCooling met automatische uitschakeling
- FastFreezing met automatische uitschakeling
- Akoestische signalering
- VarioShelves
- VarioShelves+
- VarioBoxes
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud
254 Liter, waarvan
koelkast
193 Liter
diepvries
61 Liter
- Omkeerbare deur
Technische gegevens:
- Jaarlijks energieverbruik
268 kWh
- Diepvriescapaciteit
5 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen
21 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 548 x 1.772 x 549 mm
- Nismaten
b x h x d ca. 560 x 1.780 x 550 mm
- Geluidsniveau
38 dB
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

FKG 8310.1i

178 cm
NICHE
NICHE

NOISE

Sleepdeur systeem

€ 1.399,-

C
F B

ENERGY
ENERGY

182

min

. 50

SR
SR

LED

Uitvoering:
- Elektronische temperatuurregeling met druktoetsen
- DefrostMode
- VarioShelves
- VarioShelves+
- VarioBoxes
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud
268 Liter
waarvan
koelkast
196 Liter
diepvries
72 Liter
- Omkeerbare deur
Technische gegevens:
- Jaarlijks energieverbruik
272 kWh
- Diepvriescapaciteit
4 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen
21 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 548 x 1.772x 549 mm
- Nismaten
b x h x d ca. 560 x 1.780 x 550 mm
- Geluidsniveau
35 dB
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

FKG 8300.1i

1) beschikbare inbouwmaat tot scharnier min.
545 mm

+6

NOISE
NOISE

Sleepdeur systeem

548

+6

min

. 50

€ 1.129,-

1) beschikbare inbouwmaat tot scharnier min.
545 mm

KOELKASTEN.

KOELKASTEN.

K-SERIES.5

K-SERIES.5

FK 4505.1 ****

FK 4500.1

122 cm. Deur-op-deur systeem.

122 cm. Deur-op-deur systeem.

NICHE

F B

ENERGY

FD

122 cm

LED

NICHE

NOISE

Uitvoering:
- Elektronisch temperatuurregeling met druktoetsen
- Elektronisch temperatuuraanduiding
- DefrostMode
- VarioShelves
- VarioBoxes
- Nuttige inhoud
181 Liter
waarvan
koelkast
167 Liter
diepvries
14 Liter
- Omkeerbare deur
Technische gegevens:
- Jaarlijks energieverbruik
182 kWh
- Diepvriescapaciteit
3,1 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen
13 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 556 x 1.224 x 549 mm
- Nismaten
b x h x d ca. 560 x 1.225 x 550 mm
- Geluidsniveau
35 dB
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

FK 4505.1i

Deur-op-deur systeem

€ 879,-

F C

ENERGY

FD

LED

NOISE

Uitvoering:
- Elektronisch temperatuurregeling met druktoetsen
- Elektronisch temperatuuraanduiding
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling met automatische uitschakeling
- Akoestische signalering
- VarioShelves
- VarioShelves+
- VarioBoxes
- Nuttige inhoud
203 Liter
- Omkeerbare deur
Technische gegevens:
- Jaarlijks energieverbruik
126 kWh
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 556 x 1.224 x 549 mm
- Nismaten
b x h x d ca. 560 x 1.225 x 550 mm
- Geluidsniveau
36 dB
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

FK 4500.1i

Deur-op-deur systeem

1) beschikbare inbouwmaat tot scharnier min.
545 mm

€ 859,-

1) beschikbare inbouwmaat tot scharnier min.
545 mm
556

556

1222+7

1222+7

1221

1221
1231

1231
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Koel- en vrieskasten

122 cm

KOELKASTEN.
K-SERIES.8

FK 3800.1
103 cm. Deur-op-deur systeem.
103 cm
NICHE

E B

ENERGY

FD

NOISE

LED

Uitvoering:
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- DefrostMode
- FastCooling met automatische uitschakeling
- VarioShelves
- VarioBoxes
- Nuttige inhoud
176 Liter
- Omkeerbare deur
Technische gegevens:
- Jaarlijks energieverbruik
- Afmetingen van het toestel

98 kWh
b x h x d ca.
556 x 1.027 x 549 mm
- Nismaten
b x h x d ca.
560 x 1.0230 x 550 mm
- Geluidsniveau
33 dB
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

FK 3800.1i

Deur-op-deur systeem

556

1025 +7
1027
1034
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€ 899,-

KOELKASTEN.

DIEPVRIESKASTEN.

K-SERIES.5

K-SERIES.5

FK 2500.1

FG 2500.1 ****

88 cm. Deur-op-deur systeem.

88 cm. Deur-op-deur systeem.

NICHE

E B

ENERGY

FD

NOISE

88 cm

LED

NICHE

Uitvoering:
- Elektronische temperatuurregeling met druktoetsen
- Elektronische temperatuuraanduiding
- DefrostMode
- VarioShelves
- VarioShelves+
- VarioBoxes
- Nuttige inhoud
137 Liter
- Omkeerbare deur
Technische gegevens:
- Jaarlijks energieverbruik
- Afmetingen van het toestel

93 kWh
b x h x d ca.
556 x 873 x 549 mm
- Nismaten
b x h x d ca.
560 x 880 x 550 mm
- Geluidsniveau
34 dB
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

FK 2500.1i

Deur-op-deur systeem

€ 719,-

E B

ENERGY

NOISE

Uitvoering:
- Elektronische temperatuurregeling met druktoetsen
- Elektronische temperatuuraanduiding
- FastFreezing met automatische uitschakeling
- Akoestische signalering
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud
98 Liter
- Omkeerbare deur
Technische gegevens:
- Jaarlijks energieverbruik
- Diepvriescapaciteit
- Bewaartijd bij storingen
- Afmetingen van het toestel

177 kWh
4,5 kg/24 uur
20 uur
b x h x d ca.
556 x 873 x 549 mm
- Nismaten
b x h x d ca.
560 x 880 x 550 mm
- Geluidsniveau
34 dB
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

FG 2500.1i

Deur-op-deur systeem

1) beschikbare inbouwmaat tot scharnier min.
545 mm
556

556

549

min. 38
560+8

€ 889,-

1) beschikbare inbouwmaat tot scharnier min.
545 mm

549

min. 550

min. 550
874+10

FD

Koel- en vrieskasten

88 cm

874+10

15
873

788,5
37

min. 38
560+8

15
873

788,5
37
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KOELKASTEN. ONDERBOUW.
K-SERIES.5

FKU 1500.1
82 cm. Deur-op-deur systeem.
82 cm
NICHE

F C

ENERGY

NOISE

FD

LED

Uitvoering:
- Handmatige temperatuur regeling met draaiknop
- DefrostMode
- VarioShelves
- VarioBoxes
- Nuttige inhoud
134
Liter
- Omkeerbare deur
- Be- en ontluchting via de plint
Technische gegevens:
- Jaarlijks energieverbruik
116 kWh
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.
597 x 818 x 545 mm
- Nismaten
b x h x d ca.
600 x 820 x 550 mm
- Geluidsniveau
37 dB
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

FKU 1500.1i

Deur-op-deur systeem

€ 999,-

Zorg voor voldoende
ventilatie
Belangrijk:
De afstand tussen de
plint en de meubeldeur
moet minimaal
25 mm zijn
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ACCESSOIRES. KOEL-VRIES APPARATEN.
Koel-vries apparaat

Design
Wijnklimaatkast
FWK 4800.0

Wijnklimaatkast
FWK 2800.0

Wijnklimaatkast
FWKU 1800.0

Acc. nr.
Prijs in Euro

Acc. nr.
Prijs in Euro

Acc. nr.
Prijs in Euro

RVS

DK 8801
93,-

DK 8801
93,-

DK 8801
93,-

Black
Chrome

DK 8802
145,-

DK 8802
145,-

DK 8802
145,-

Silver
Chrome

DK 8803
145,-

DK 8803
145,-

DK 8803
145,-

Gold

DK 8804
175,-

DK 8804
175,-

DK 8804
175,-

Black Velvet

DK 8805
62,-

DK 8805
62,-

DK 8805
62,-

Copper

DK 8807
175,-

DK 8807
175,-

DK 8807
175,-

Hot Chili

DK 8808
175,-

DK 8808
175,-

DK 8808
175,-

Koel- en vrieskasten

Küppersbusch Individual
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KÜPPERSBUSCH
VAATWASSERS
Wie doet de afwas? Ook zeer veel vaat is geen
probleem voor Küppersbusch vaatwassers dankzij de
flexibele indeling van de binnenzijde. U kunt zich alweer
verheugen op de volgende feestelijk gedekte tafel.

Individueel + glanzend

188

189

Vaatwassers

FLEXIBILITEIT MET SYSTEEM

multiflex laden
De multiflex laden biedt meer
gemak en flexibiliteit.
Bestek, kookgerei en espres
sokopjes
hoeven niet meer in de alge
mene korven.
Zo houdt u ruimte vrij voor
grotere voorwerpen

multiﬂex-Korbsysteem III
(60 cm vaatwassers)
Boven korf
 6 inklapbare bordenrekken
 2 kopjesrekken
 Korfhandvat met RVS inleg
Onder korf
 8 inklapbare bordenrekken
 Korfhandvat met RVS inleg

multiﬂex-Korbsysteem II
(60 cm vaatwassers)
Boven korf
 2 kopjesrekken
 3 inklapbare bordenrekken
 Korfhandvat
Onder korf
 4 inklapbare bordenrekken
 Korfhandvat

multiﬂex-Korbsysteem I
(60 cm vaatwassers)
Boven korf
 2 kopjesrekken
Onder korf
 4 inklapbare bordenrekken

multiﬂex-Korbsysteem II
(45 cm vaatwassers)
Boven korf
 2 kopjesrekken
 1 inklapbare bordenrek
 Griff am Korb
Onder korf
 2 inklapbare bordenrekken
 Korfhandvat
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multiflex lade I (60 / 45 cm vaatwassers)
zonder verstelbare elementen

multiflex lade II
(60 cm vaatwassers)
verstelbare kopjeshouders

Schone prestaties tot in het kleinste detail
Extra grote vaatwasmachine XXL
De extra grote vaatwasmachine is 60 cm breed en maximaal 91
cm hoog. Deze vaatwasser is met name geschikt voor grote vaat
onderdelen.

Apparatuurhoogte
APPLIANCE

De verschillende hoogtes van de Küppersbusch vaat
wassers bieden flexibiliteit in elk opzicht.

Flex Paneeldeur
Hoe de keuken er ook uitziet, met lange of dikke keuken
fronten, of verschillende plinthoogte. Het deurpaneel
FLEX
wordt aan de afwasautomaat bevestigd. Het paneelfront schuift
met de binnendeur mee omhoog en omlaag. Hierdoor stoot de on
derzijde deur niet meer tegen de plint.

40
db

Spoel en droog twee keer zo snel met het Expressysteem.
Als dit programma wordt geselecteerd, wordt de spoelti
jd met maximaal 50% verkort. Een optimaal spoelresultaat is gega
randeerd.
EXPRESS

Halve belading
Nu kunt u ook het ontbijtservies alleen spoelen en veel efficiënter dan
met de hand. Zeer economisch milieubewust.

Glasbeschermingssysteem
Vooral glas is erg kwetsbaar in vaatwassers. Het glasbe
schermingssysteem regelt daarom niet alleen de hardheid
van het water, maar het voorkomt ook eventuele temperatuurschok
ken die tijdens het verloop van het programma kunnen optreden.

Automatische tab

Geluidsniveau

De vaatwassers van Küppersbusch blinken niet alleen
uit door uitstekende resultaten, maar ook door het feit
dat zij uiterst stil zijn. Het geluidsniveau wordt conform de EUnorm EN 60704-3 weergegeven in decibel (dB) (re 1pw).

A

Express-Systeem

Efficiëntie klassen

Hoe efficiënt huishoudelijke apparaten energie gebru
iken, wordt in de EU-landen weergegeven door een
uniforme energie-etikettering. Vaatwassers zijn tot dusver inge
deeld in de klassen D tot A++ op basis van energieverbruik, rei
nigingsefficiëntie en droogefficiëntie. Als gevolg van de verdere
ontwikkeling van afwasmachines, die steeds zuiniger worden, is
er sinds maart 2021 een nieuwe indelingsverordening. Voor meer
duidelijkheid worden alle afwasmachines voortaan ingedeeld in de
klassen G tot en met A. Er zij op gewezen dat vaatwassers die
vroeger als A++ werden aangemerkt, nu in klasse E zijn ingedeeld.
ENERGY

Waterbeveiligingssysteem
Het waterbeveiligingssysteem zorgt ervoor (zelfs
wanneer het systeem is uitgeschakeld of bij stroomuit
val) dat de vaatwasser altijd beschermd is tegen waterschade.

AUTO

De “automatische tab” functie stemt het spoelprogramma
direct automatisch op alle tab-vaatwassers af.

IntensiveClean
De nieuwe “IntensiveClean” functie maakt flexibele gemengde bela
ding mogelijk. Zeer vuile pannen in de onderste korf, delicaat servies
en glazen in de bovenste korf. En dat alles in een spoeling – schoon
en energiebesparend.

IntensiveDry
Een ventilator verhoogt de luchtcirculatie om optimale droogresulta
ten te bereiken en tegelijkertijd het vaatwerk af te koelen. Hierdoor
kan het vaatwerk na afloop van de wascyclus direct in de kasten
worden geplaatst. Nadrogen is niet nodig

IntensiveRinse
Poederresten in de vaatwasser en vlekken op de vaat behoren dank
zij de extra wasfunctie tot het verleden. Een extra spoelcyclus verwi
jdert resten en garandeert zo een optimaal spoelresultaat.

ST PP

aquasensor
De aquasensor zorgt ervoor dat de vaatwasser niet
meer water gebruikt dan strikt noodzakelijk. De sensor
controleert de fijnste vuildeeltjes in het water en bepaalt aan de
hand daarvan of het water aan het einde van het voorspoelpro
gramma nog schoon genoeg is om gebruikt te worden voor het
hoofdprogramma. Wanneer het water sterk vervuild is, wordt er
schoon water toegevoegd. Is dit niet het geval, dan wordt dit wa
ter bespaard.
LIGHT

BEAM

Bright Light
LED-binnenverlichting voor energiebesparing en duide
lijker zicht binnenin het toestel.

Beam on Floor

Vaatwassers

BRIGHT

Bij volledig geïntegreerde vaatwassers is niet altijd goed
te zien wat de bedrijfstoestand is. Met het nieuwe ‘beam
on floor’-signaal (een rode punt die op de vloer wordt geprojecte
erd), weet u direct of de vaatwasser klaar is of niet.
ON
FLOOR

IonClean

ION IonClean zorgt voor goede geuren binnenin het ap
CLEAN

paraat. De geïntegreerde ionisator voorkomt dat de
geurvormende bacteriën zich gaan nestelen.
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VAATWASSERS. 60 CM XXL / 60 CM.
K-SERIES.5

K-SERIES.8

GX 6500.0

G 6805.0

Bediening via drukknoppen. 24 h voorprogrammeren.

Bediening via drukknoppen. 24 h voorprogrammeren.

86-91

cm

FLEX

APPLIANCE

43
db

E

82-87

cm

ST PP

ENERGY

FLEX

BRIGHT

BEAM
AUTO

ON
FLOOR

APPLIANCE

LIGHT

AUTO

EXPRESS

40
db

D

BEAM
ON
FLOOR

ST PP

ENERGY

IO N
EXPRESS

CLEAN

Uitvoering:

Uitvoering:

 Capaciteit: 15 Standaardcouverts
 9 programma’s: Intensief programma 70° C, Glasprogramma
40° C, Automatisch programma 40° C – 65° C, Ecoprogramma
50° C, Snelprogramma 35° C, 1u Programma 60° C, Flextronic
programma, Machineverzorging programma, Voorspoelen
 Speciale functies: ExpressSysteem, Halve belading,
IntensiveClean, IntensiveRinse
 LEDdisplay
 Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
 Bediening via drukknoppen
 Akoestisch signaal bij einde van het programma
 multiflex korven II
 multiflex lade II
 Inclusief bestekmandje
 Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
 Binnenzijde RVS / bodem RVS
 Technisch geschikt voor inbouw op hoogte
 Accessoires zie einde van het hoofdstuk

 Capaciteit: 15 Standaardcouverts
 9 programma’s: Intensief programma 70° C, Glasprogramma
40° C, Automatisch programma 40° C – 65° C, Ecoprogramma
50° C, Snelprogramma 35° C, 1u Programma 60° C, Flextronic
programma, Machineverzorging programma, Voorspoelen
 Speciale functies: IonClean, ExpressSysteem, Halve belading,
IntensiveClean
 LEDdisplay
 Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
 Bediening via drukknoppen
 Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
 Akoestisch signaal bij einde van het programma
 multiflex korven III
 multiflex lade II
 Inclusief bestekmandje
 Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
 Binnenzijde RVS / bodem RVS
 Technisch geschikt voor inbouw op hoogte
 Accessoires zie einde van het hoofdstuk

Technische gegevens:
 Aansluitswaarde
2,1 kW
stekkerklaar
 Jaarlijks energieverbruik
270 kWh, per cyclus 0,94 kWh
 Jaarlijks waterverbruik
2.660 Liter, per cyclus 9,5 Liter
 Reinigingsefficiëntie:
A
 Drogend effect:
A
 Afmetingen van het
toestel b x h x d
ca. 598 x 861911 x 550 mm
 Nismaten b x h x d
ca. 600 x 863913 x 570 mm
 Voor meer informatie zie Technische gegevens

GX 6500.0 v

volledig geïntegreerd

min

€ 1.099,-

Technische gegevens:
 Aansluitswaarde
2,1 kW
stekkerklaar
 Jaarlijks energieverbruik
241 kWh, per cyclus 0,86 kWh
 Jaarlijks waterverbruik
2.772 Liter, per cyclus 9,9 Liter
 Reinigingsefficiëntie:
A
 Drogend effect:
A
 Afmetingen van het
toestel b x h x d
ca. 598 x 818868 x 550 mm
 Nismaten b x h x d
ca. 600 x 820870 x 570 mm
 Voor meer informatie zie Technische gegevens

G 6805.0 v

volledig geïntegreerd

min

570

570

min 60

100
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160

160

0

min 10
max 1 0
50

100

min 10
max 1 0
50

€ 1.199,-

VAATWASSERS. 60 CM.
K-SERIES.5

K-SERIES.3

G 6500.0

G 6300.0

Bediening via drukknoppen. 24 h voorprogrammeren.

Bediening via drukknoppen. 24 h voorprogrammeren.
Halve belading.

82-87

cm

FLEX

APPLIANCE

E

46
db

cm

APPLIANCE

ENERGY

E

46
db

82-87

ST PP

BEAM

ST PP
AUTO

ENERGY

ON
FLOOR

EXPRESS

BEAM
ON
FLOOR

EXPRESS

Uitvoering:

Uitvoering:

 Capaciteit: 15 Standaardcouverts
 9 programma’s: Intensief programma 70° C, Glasprogramma
40° C, Automatisch programma 40° C – 65° C, Ecoprogramma
50° C, Snelprogramma 35° C, 1u Programma 60° C, Flextronic
programma, Machineverzorging programma, Voorspoelen
 Speciale functies: ExpressSysteem, Halve belading,
IntensiveClean, IntensiveRinse
 LEDdisplay
 Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
 Bediening via drukknoppen
 Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
 Akoestisch signaal bij einde van het programma
 multiflex korven II
 multiflex lade II
 Inclusief bestekmandje
 Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
 Binnenzijde RVS / bodem RVS
 Technisch geschikt voor inbouw op hoogte
 Accessoires zie einde van het hoofdstuk

 Capaciteit: 15 Standaardcouverts
 7 programma’s: Intensief programma 70° C, Automatisch
programma 40° C – 65° C, Ecoprogramma 50° C,
Snelprogramma 35° C, 1u Programma 60° C, Machine
verzorging programma, Voorspoelen
 Speciale functies: ExpressSysteem, Halve belading,
IntensiveClean, IntensiveRinse
 LEDdisplay
 Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
 Bediening via drukknoppen
 Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
 Akoestisch signaal bij einde van het programma
 multiflex korven I
 multiflex lade I
 Inclusief bestekmandje
 Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
 Binnenzijde RVS / bodem RVS
 Technisch geschikt voor inbouw op hoogte
 Accessoires zie einde van het hoofdstuk

Technische gegevens:

Technische gegevens:

 Aansluitswaarde
2,1 kW
stekkerklaar
 Jaarlijks energieverbruik
270 kWh, per cyclus 0,94 kWh
 Jaarlijks waterverbruik
2.660 Liter, per cyclus 9,5 Liter
 Reinigingsefficiëntie:
A
 Drogend effect:
A
 Afmetingen van het
toestel b x h x d
ca. 598 x 818868 x 550 mm
 Nismaten b x h x d
ca. 600 x 820870 x 570 mm
 Voor meer informatie zie Technische gegevens

 Aansluitswaarde
2,1 kW
stekkerklaar
 Jaarlijks energieverbruik
270 kWh, per cyclus 0,94 kWh
 Jaarlijks waterverbruik
2.660 Liter, per cyclus 9,5 Liter
 Reinigingsefficiëntie:
A
 Drogend effect:
A
 Afmetingen van het
toestel b x h x d
ca. 598 x 818868 x 550 mm
 Nismaten b x h x d
ca. 600 x 820870 x 570 mm
 Voor meer informatie zie Technische gegevens

G 6300.0 v

550

598

0

818 (+50)

max 717

820 - 870

57
min

min 60

kg

100

160

0
min 10
max 1 0
50

min 59

2

€ 799,-

volledig geïntegreerd

min

570

min 60

0

min 10
max 1 0
50

max
500mm

€ 999,-

volledig geïntegreerd

160

G 6500.0 v

min

m

18m

100
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Vaatwassers

AUTO

VAATWASSERS. 45 CM.

ACCESSOIRES.
VAATWASSERS.

K-SERIES.8

Acc. nr.
Prijs in Euro
Aqua-Stop-verlenging, afvoerverlenging 2 meter
voor alle vaatwassers

G 4800.0*
Bediening via drukknoppen. 24 h voorprogrammeren. Halve belading.

D

45
db

82-87

cm

APPLIANCE

BRIGHT

LIGHT

ST PP
AUTO

ENERGY

EXPRESS

Uitvoering:
 Capaciteit: 11 Standaardcouverts
 9 programma’s: Intensief programma 70° C, Glasprogramma 40°
C, Automatisch programma 40° C – 65° C, Ecoprogramma 50° C,
Snelprogramma 35° C, 1u Programma 60° C,
Flextronic programma, Machineverzorging programma, Voorspoelen
 Speciale functies: ExpressSysteem, Halve belading, IntensiveClean,
IntensiveRinse
 LEDdisplay
 Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
 Bediening via drukknoppen
 Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
 Akoestisch signaal bij einde van het programma
 multiflex korven II
 multiflex lade I
 Inclusief bestekmandje
 Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
 Binnenzijde RVS / bodem RVS
 Technisch geschikt voor inbouw op hoogte

Technische gegevens:
 Aansluitswaarde
2,1 kW
stekkerklaar
 Jaarlijks energieverbruik
201 kWh, per cyclus 0,7 kWh
 Jaarlijks waterverbruik
2.436 Liter, per cyclus 8,7 Liter
 Reinigingsefficiëntie:
A
 Drogend effect:
A
 Afmetingen van het
toestel b x h x d
ca. 448 x 818868 x 550 mm
 Nismaten b x h x d
ca. 450 x 820870 x 570 mm
 Voor meer informatie zie Technische gegevens

550

818 (+50)
160

max 717

820 - 870

448

kg

min 44

2

194

€ 999,-

volledig geïntegreerd

min

m

18m

100

min

570

min 45

0
min 10
max 150
0

max
500mm

G 4800.0 v

485
61,-

195

Vaatwassers

TECHNISCHE
GEGEVENS

196

197

Techn. gegevens

TECHNISCHE GEGEVENS. BAKOVENS.
Oven. Steam

Oven

Designversies

BP 6850

Ovens. Pyrolise
BP 6550

BP 6350

BD 6750

B 6850

Zwart / Wit / Graphite

•/- /-

•/•/-

•/-/•

•/-/-

•/-/-

7

7

7

7

7

Individual designversies leverbaar (aantal)
Energiecategorie / Energieverbruik
Energiecategorieën

A+

A+

A+

A+

A+

Energiecategorieën bij functie ECO/hete lucht in kWh

0,68

0,68

0,68

0,68

0,68

•/-

-/•

-/•

Uitvoering
5´´ TFT-Touch Display / 3,9´´ TFT-Display
LCD-display
Elektronische timer met
datumweergave / tijdweergave / ovenprogrammering
Witte aanduiding / rode aanduiding
Grafische- / Tekstweergave

•/•/•

•/•/•

-/•/•

-/•/•

•/•/•

•/-

•/-

•/-

•/-

•/-

•/•

•/•

•/-

•/•

•/•

10

6

14

8

11

K-Connect (APP beschikbaar in de Google Play Store)

•

Ovenfuncties (zie pag. 77)

14

14

Speciale Ovenfuncties (zie pag. 77)

•

11

8

Stoomfuncties / Stoom-speciaalfuncties (zie pag. 78)
Multilevel-Timer

•/•

5/3
•

•

•

•

Magnetron solofunctie
Combinatie magnetron functie
Magnetronvermogen in watt / vermogenniveaus magnetron
Recepten
Invertertechnologie
Automatische programma's
Favoriete programma's
Elektronische / mechanische ovenbediening
Maximaal instelbare temperatuur in °C
Bediening via TFT-Touch / sensorbediening / draaiknop

meer dan 80

meer dan 40

56

20

•/-

•/-

10
•/-

100

meer dan 80

20

56

•/-

•/-

270*

270*

270*

230

270*

•/- /-

- /•/-

- /- /•

-/•/-

•/- /-

Aluminium draaiknop

•

Kunststof draaiknop
Vleesthermometer

•

•

Temperatuuraanduiding met advies temperatuur

•

•

•

•

•

•

•

Snel voorverwarmingsstand

•

•

•

•

•

Deurcontactschakelaar

•

•

•

•

•

Kinderbeveiliging
Volledig glazen binnendeur op roestvrij stalen frame / volledig glazen
binnendeur
Aantal deurruiten

•

•

•

•

•

- /•

- /•

- /•

- /•

•/-

4

4

4

3

Grote neerklapbare grill
Backofenvolumen in Liter
Inhoud oven (Liter)

70

70

70

70

70

475 x 364 x 402

475 x 364 x 402

475 x 364 x 402

478 x 352 x 414

475 x 364 x 402

2 x 25 W

2 x 25 W

1 x 25 W

•

•

•

LED-verlichting
Halogeen-Ovenverlichting

4
•

•

Ovenverlichting
Eco-Modus

•

•

Demo-Modus

•

•

Standby-Modus

•

•

•
•
•

Reiniging
ökoEmail+ coating

•

•

•

Pyrolyse-Zelfreinigingsfunctie

•

•

•

•

•

•

Stoomreinigingsfunctie
ökotherm® ovenkatalysator

•

•

•
•

ökoClean functie
Standaardtoebehoren
Emaille bakblik
Universeel blik geëmailleerd / glas
Rooster

1

1

1

1

1

1/-

1/-

1/-

1/-

1/-

1

1

1

2

1

Stoomset
1x volledig uittrekbaar / 1x uittrekbaar

1
1 / 1

- / 1

1/-

1 / 1

Technische gegevens
Aansluitwaarde in kW
Voltage (V)
Frequentie (Hz)
Lengte aansluitsnoer in meter
Stekkerklaar

3,6

3,6

3,6

3,5

3,6

220 - 240

220 - 240

220 - 240

220-240

220 - 240

50-60

50-60

50-60

50

50-60

1,5

1,8

1,8

1,2

1,5

•

•

•

•

•

560 x 590 x 550

560 x 590 x 550

560 x 590 x 550

560 x 590 x 550

560 x 590 x 550

Afmetingen van de uitsparing (mm)
Breedte x hoogte x diepte

198

* 300 bij Grillfunctie

TECHNISCHE GEGEVENS. BAKOVENS.
Ovens
Designversies

B 6550

B 6350

B 6330

B 9330

Zwart / Wit / Graphite

•/- /-

•/- /-

•/- /-

•/- /-

7

7

7

5

Individual designversies leverbaar (aantal)
Energiecategorie / Energieverbruik
Energiecategorieën

A+

A+

A+

A

Energiecategorieën bij functie ECO/hete lucht in kWh

0,68

0,68

0,68

0,80

-/•

-/•

•/•/•

-/•/•

-/•/•

-/•/•

•/-

•/-

8

8

1

1

- /•

Uitvoering
5´´ TFT-Touch Display / 3,9´´ TFT-Display
LCD-display
Elektronische timer met
datumweergave / tijdweergave / ovenprogrammering
Witte aanduiding / rode aanduiding

•/-

•/-

•/•

•/-

Ovenfuncties (zie pag. 77)

14

10

Speciale Ovenfuncties (zie pag. 77)

8

Grafische- / Tekstweergave
K-Connect (APP beschikbaar in de Google Play Store)

Stoomfuncties / Stoom-speciaalfuncties (zie pag. 78)
Multilevel-Timer
Magnetron solofunctie
Combinatie magnetron functie
Magnetronvermogen in watt / vermogenniveaus magnetron
Recepten
Invertertechnologie
Automatische programma's
Favoriete programma's

meer dan 40

10

20

1

Elektronische / mechanische ovenbediening

•/-

•/-

- /•

Maximaal instelbare temperatuur in °C

270*

270*

250

250

- /•/-

- /- /•

- /- /•

- /- /•

•

•

•

Bediening via TFT-Touch / sensorbediening / draaiknop
Aluminium draaiknop
Kunststof draaiknop
Vleesthermometer

•

Temperatuuraanduiding met advies temperatuur

•

•

Snel voorverwarmingsstand

•

•

•

•

Deurcontactschakelaar

•

•

•

•

Kinderbeveiliging
Volledig glazen binnendeur op roestvrij stalen frame / volledig glazen
binnendeur
Aantal deurruiten

•

•

•/-

•/-

- /•

- /•

4

4

3

3

•

•

Grote neerklapbare grill
Backofenvolumen in Liter
Inhoud oven (Liter)

70

70

70

77

475 x 364 x 402

475 x 364 x 402

475 x 364 x 402

639 x 318 x 380

2 x 25 W

1 x 25 W

LED-verlichting
Halogeen-Ovenverlichting
Ovenverlichting

2 x 20 W
1 x 25 W

Eco-Modus

•

Demo-Modus

•

Standby-Modus

•

•

Reiniging
ökoEmail+ coating

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Pyrolyse-Zelfreinigingsfunctie
Stoomreinigingsfunctie
ökotherm® ovenkatalysator
ökoClean functie
Standaardtoebehoren
Emaille bakblik
Universeel blik geëmailleerd / glas
Rooster

1

1

1/-

1/-

1

1

1

1
1/-

1

1

Stoomset
1x volledig uittrekbaar / 1x uittrekbaar

- / 1

1 / 1

Aansluitwaarde in kW
Voltage (V)
Frequentie (Hz)
Lengte aansluitsnoer in meter
Stekkerklaar

3,6

3,6

3,6

3,5

220 - 240

220 - 240

220 - 240

220 - 240

50-60

50-60

50-60

50-60

1,5

1,5

1,5

1,2

•

•

•

•

560 x 590 x 550

560 x 590 x 550

560 x 590 x 550

860 x 475 x 550

Techn. gegevens

Technische gegevens

Afmetingen van de uitsparing (mm)
Breedte x hoogte x diepte

* 300 bij Grillfunctie
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TECHNISCHE GEGEVENS. COMPACTE APPARATEN.
Ovens. Steam
Designversies
Zwart / Wit / Graphite
Individual designversies leverbaar (aantal)

Ovens. Magnetron.

CBD 6550

CD 6350

CBM 6750

CBM 6550

CBM 6350

CBM 6330

•/•/-

•/-/-

•/-/-

•/•/-

•/-/•

•/-/-

7

7

7

7

7

7

-/•

-/•

•/•/•

-/•/•

-/•/•
•/-

Energiecategorie / Energieverbruik
Energiecategorieën

A+

Energiecategorieën bij functie ECO/hete lucht in kWh

0,59

Uitvoering
5´´ TFT-Touch Display / 3,9´´ TFT-Display
LCD-display
Elektronische timer met
datumweergave / tijdweergave / ovenprogrammering
Witte aanduiding / rode aanduiding
Grafische- / Tekstweergave

-/•

-/•
•

•/•/•

-/•/•

-/•/•

•/-

•/-

•/-

•/-

•/-

•/•

•/-

•/•

•/•

•/10

8

•

K-Connect (APP beschikbaar in de Google Play Store)
Ovenfuncties (zie pag. 78)

14

6

14

Speciale Ovenfuncties (zie pag. 78)

8

9

8

Stoomfuncties / Stoom-speciaalfuncties (zie pag. 79)

6/9

1/5

Multilevel-Timer
Magnetron solofunctie

•

•

•

Combinatie magnetron functie

•

•

•

1000 / 10

1000 / 10

1000 / 10

•
über 40
20

•
10

Magnetronvermogen in watt / vermogenniveaus magnetron

1000 / 5

Recepten
Invertertechnologie
Automatische programma's
Favoriete programma's

über 40
20

10

90
20

Elektronische / mechanische ovenbediening

•/-

•/-

•/-

•/-

•/-

Maximaal instelbare temperatuur in °C

270*

100

230

270*

270*

250

-/•/-

-/-/•

-/•/-

-/•/-

-/-/•

-/-/•

•

•

Bediening via TFT-Touch / sensorbediening / draaiknop
Aluminium draaiknop

•

-/•

Kunststof draaiknop
Vleesthermometer

•

Temperatuuraanduiding met advies temperatuur

•

Snel voorverwarmingsstand

•

Deurcontactschakelaar

•

Kinderbeveiliging
Volledig glazen binnendeur op roestvrij stalen frame / volledig glazen
binnendeur / Magnetron metalen binnendeur
Aantal deurruiten

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-/•/-

-/•/-

-/•/-

-/-/•

-/-/•

-/-/•

4

3

3

3

3

3

Grote neerklapbare grill
Backofenvolumen in Liter
Inhoud oven (Liter)

43

43

43

43

43

43

475 x 402 x 229

475 x 402 x 229

473 x 212 x 413

475 x 232 x 365

475 x 232 x 365

475 x 232 x 365

•

•

•

•

•

•

•

•

•

LED-verlichting
Halogeen-Ovenverlichting
Ovenverlichting
Eco-Modus

•

Demo-Modus

•

Standby-Modus

•

•
•

•

Reiniging
ökoEmail+ coating

•

•

Stoomreinigingsfunctie

•

•

ökotherm® ovenkatalysator

•

•

•

•

•

•

•

•

-/1

-/1

-/1

1

1

1

Pyrolyse-Zelfreinigingsfunctie

ökoClean functie
Standaardtoebehoren
Emaille bakblik
Universeel blik geëmailleerd / glas

1

1

1/-

1

Rooster

1

1

Stoomset

1

1

1

1x volledig uittrekbaar / 1x uittrekbaar
Technische gegevens
Aansluitwaarde in kW
Voltage (V)
Frequentie (Hz)
Lengte aansluitsnoer in meter
Stekkerklaar

3,4

2,3

3,0

3,4

3,4

3,4

220 - 240

220 - 240

220-240

220 - 240

220 - 240

220 - 240

50-60

50-60

50

50-60

50-60

50

1,5

1,5

1,2

1,5

1,5

1,5

•

•

•

•

•

•

560 x 450 x 550

560 x 450 x 550

560 x 450 x 550

560 x 450 x 550

560 x 450 x 550

560 x 450 x 550

Afmetingen van de uitsparing (mm)
Breedte x hoogte x diepte

200

* 300 bij Grillfunctie

TECHNISCHE GEGEVENS. COMPACTE APPARATEN.
Oven. Pyrolyse
Designversies
Zwart / Wit / Graphite
Individual designversies leverbaar (aantal)

Magnetron

CBP 6550

CM 6330.0

MR / ML 6330.0

•/•/-

•/-/-

•/-/•

7

7

7

•/•/•

-/•/-

-/•/-

Energiecategorie / Energieverbruik
Energiecategorieën

A+

Energiecategorieën bij functie ECO/hete lucht in kWh

0,59

Uitvoering
5´´ TFT-Touch Display / 3,9´´ TFT-Display
LCD-display
Elektronische timer met
datumweergave / tijdweergave / ovenprogrammering
Witte aanduiding / rode aanduiding

-/•

•/-

•/-

•/-

•/•

-/-

-/-

Ovenfuncties (zie pag. 78)

14

1

Speciale Ovenfuncties (zie pag. 78)

8

Grafische- / Tekstweergave
K-Connect (APP beschikbaar in de Google Play Store)

Stoomfuncties / Stoom-speciaalfuncties (zie pag. 79)
Multilevel-Timer
Magnetron solofunctie

•

Combinatie magnetron functie

•

•

1000 / 5

850 / 5

Magnetronvermogen in watt / vermogenniveaus magnetron

•

Recepten
Invertertechnologie
Automatische programma's
Favoriete programma's

meer dan 40

14

20

Elektronische / mechanische ovenbediening

•/-

-/•

•/-

Maximaal instelbare temperatuur in °C

270*

250*

270*

-/•/-

-/-/•

-/-/•

•

•

Bediening via TFT-Touch / sensorbediening / draaiknop
Aluminium draaiknop
Kunststof draaiknop
Vleesthermometer

•

Temperatuuraanduiding met advies temperatuur

•

Snel voorverwarmingsstand

•

Deurcontactschakelaar

•

Kinderbeveiliging
Volledig glazen binnendeur op roestvrij stalen frame / volledig glazen binnendeur /
Magnetron metalen binnendeur
Aantal deurruiten

•

•
•

-/•/-

-/-/•

-/-/•

4

2

2

Grote neerklapbare grill
Backofenvolumen in Liter
Inhoud oven (Liter)

44

44

22

475 x 229 x 402

475 x 232 x 400

350 x 220 x 280

•

•

LED-verlichting
Halogeen-Ovenverlichting
Ovenverlichting

•

Eco-Modus

•

Demo-Modus

•

Standby-Modus

•

Reiniging
ökoEmail+ coating

•

Pyrolyse-Zelfreinigingsfunctie

•

•

Stoomreinigingsfunctie
ökotherm® ovenkatalysator

•

ökoClean functie
Standaardtoebehoren
Emaille bakblik
Universeel blik geëmailleerd / glas
Rooster

1
1/1

1

1

Stoomset
1x volledig uittrekbaar / 1x uittrekbaar
Aansluitwaarde in kW

2,9

3,2

2,5

Voltage (V)

220-240

220-240

220-240

Frequentie (Hz)

50 - 60

50

50

1,5

1,5

1,5

•

•

•

560 x 450 x 550

560 x 450 x 550

568 x 380/390 x 320

Lengte aansluitsnoer in meter
Stekkerklaar

Techn. gegevens

Technische gegevens

Afmetingen van de uitsparing (mm)
Breedte x hoogte x diepte

* 300 bij Grillfunctie
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TECHNISCHE GEGEVENS. COMPACTE APPARATEN.
Volautomatische koffiemachine
Designversies
Zwart / Wit / Graphite
Individual designversies leverbaar (aantal)

CKV 6550

CKV 6750

•/•/-

•/-/-

7

Individual Plus (greep uitbreidbaar)
Energiecategorie / Energieverbruik
Energiecategorieën
Energieverbruik
Uitvoering
22´´ Beeldscherm / 3,9´´ TFT-Display
LCD-display

•

•

Digitale aanduiding
Witte aanduiding / rode aanduiding

•/-

•/-

Grafische-/ Tekstweergave

•/•

•/•

Timer

•

•

Instelbare inhoud kop

5

5

Melkfunctie

2

2

15 bar

15 bar

Keuze 1 of 2 koppen

Druk

•

•

Heetwater functie

•

•

Uitneembare melkhouder

•

•

Watertank voor uitneembaar

•

•

Geschikt voor bonen / poeder

•/•

•/•

Geschikt voor pads / capsules

-/-

-/-

Elektronische / mechanische bediening

•/-

•/-

-/•/-

-/•/-

•

•

Bediening via TFT-Touch / sensorbediening / draaiknop
Aluminium draaiknop verlicht / onverlicht
Kunststof verzinkbare draaiknop
Temperatuuraanduiding
In hoogte verstelbare koffieuitloop
Touch to open
Kinderbeveiliging
Volledig glas

•

Aantal deurruiten
Aantal flessen
Inhoud in ltr
LED-Ovenverlichting

•

•

•/-

•/-

•

•

•
•

•
•

Halogeen-Ovenverlichting
Signaal optisch/akoestisch
Inschuifhoogtes
Demo-Modus
Standby-Modus
Reiniging
Automatisch voor-spoeling
Ontkalkingsprogramma
Standaardtoebehoren
Melkhouder

•

•

Ontkalker ( probeer)

•

•

Koffiepoederlepel

•

•

Reinigingsborstel

•

•

1,35
220-240
50-60

1,35
220-240
50-60

1,3

1,3

•

•

560 x 450 x 550

560 x 450 x 550

Adapter voor pads, poeder en capsules
Technische gegevens
Aansluitwaarde in kW
Voltage (V)
Frequentie (Hz)
Geluidsniveau (dB)
Lengte aansluitsnoer in meter
Stekkerklaar
Afmetingen van de uitsparing (mm)
Breedte x hoogte x diepte

202

TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLAAT MET GEINTEGREERDE AFZUIGING.
Kookplaten. Kookplaat met geïntegreerde afzuiging. Inductie.
Designversies

Varioline. Kookplaten.
Kookplaat met geïntegreerde afzuiging

KMI 9850.0

KMI 9800.0

KMI 8560.0

KMI 8500.0

VKM 1820.0

Keramisch zwart / grijs / wit

•/-/-

•/-/-

•/-/-

•/-/•

•/-/-

Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd /
RVS rand als acc

-/-/-

-/-/-

•

•

•

•

•

•

•

-/•

-/•

RVS

Vlakke inbouw

-/•/-

Facette
Metallic aanduiding
Uitvoering
Miradur Coating

•

"glideControl / glideControl+"

•
-/•

•/-

"dialControl"
"selectControl"
"knobControl"

•

Witte aanduiding / rode aanduiding
Speciale functies / smeltstand / warmhoudstand / pastastand

-/•

-/•

•/-

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•

•

•

Speciale functies / sneelkookstand / frituurstand / braadstand / grillstand
Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)

•

Maxi-inductie
Vario-inductie

•

•

Aantal brugfuncties / waarvan automatisch

2/-

2/-

1/1

2/-

Chef-functie
Stop-and-go functie (Pauze functie)

•

Reinigingsfunctie
Aantal power zones / ökopower

4

4

3

4

Pan / Pangrootte detectie

•

•

•

•

Kinderbeveiliging (sensor slot)

•

Centrale uitschakeling

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Uitschakelgeheugen
Vakantiestand

•

Timerfunctie (kookwekker)
Restwarmte-indicatoren

•

•

•

•

Aankook automaat

•

•

•

•

Vermogen kookzones
4

4

4

4

Voor links

Aantal inductie zones
Diameter cm

21 x 19

21 x 19

21

21 x 19

Vermogen kW

2,1 / 3,7

2,1 / 3,7

2,1 / 3,7

1,6 / 1,85

Achter links

Diameter cm

21 x 19

21 x 19

18

21 x 19

Vermogen kW

2,1 / 3,7

2,1 / 3,7

1,8 / 3,0

2,1 / 3,0

Achter midden

Diameter cm
Vermogen kW

Achter rechts
Voor rechts

Diameter cm

21 x 19

21 x 19

21 x 19

21 x 19

Vermogen kW

2,1 / 3,7

2,1 / 3,7

2,1 / 3,7

1,6 / 1,85

Diameter cm

21 x 19

21 x 19

21 x 19

21 x 19

Vermogen kW

2,1 / 3,7

2,1 / 3,7

2,1 / 3,7

2,1 / 3,0

Energieklasse / Motor energie klasse / Jaarlijks energieverbruik (kWh)

A / A / 41

A / A / 41

A+ / A / 24

A / A / 41

A / A / 55

Vetfilter efficientie / vetopname (%)

A / 96,5

A / 96,5

A / 97,7

A / 96,5

A / 96,7

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

210 / 530 / 620

210 / 530 / 620

97 / 435 / 570

210 / 530 / 620

88 / 455 / 551

45 / 63 / 68

45 / 63 / 68

35 / 70 / 74

45 / 63 / 68

31 / 66 / 70

7,5

7,5

7,6

7,5

0,1

230-240

230-240

230-240

230-240

230-240

50

50

50

50

50

Uitvoering afzuiging

Intensiefstand / Naloop ventilatie
Vermogen in m3/h volgens EN61591 min/max/int
Geluidsniveau (dB) volgens EN 60704-2-13: min/max/int
Technische gegevens
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)
Aansluitwaarde (kW) (Gas)
Voltage (V)
Frequentie (Hz)
Lengte aansluitsnoer in meter
Hoogte
Uitsparing Breedte x Diepte

170

170

215

170

170

860 x 500

860 x 500

750 x 500

750 x 500

120 x 490

898 x 518

898 x 518

798 x 518

830 x 515

138 x 518

Afmetingen van het toestel (mm)
Facette of Rand RVS Breedte x Diepte
Vlakke inbouw Breedte x Diepte

* Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken
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Techn. gegevens

Afmeting van de uitsparing (mm)*

TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.
Raatvormige kookplaten.
Inductie
Designversies

Kookplaten. Inductie

EKWI 3740.0 W / S

KI 9810.0

KI 9800.0

KI 8820.0

KI 8810.0

KI 8800.0

KI 6800.0

•/-/-

•/-/-

•/-/-

•/-/-

•/-/-

•/•/-

•/•/-

-/-/-

-/-/-

-/-/•

-/-/•

-/-/•

-/-/•

•

•

•

•

•

•

•

•

-/•

-/•

RVS
Keramisch zwart / grijs / wit
Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS
rand als acc
Vlakke inbouw

•

Facette

•

Metallic aanduiding

•

•

-/•

-/•

•/-

-/•

•/-

•/-

•/-

-/•

•/-

•/-

-/•/-

•/•/•

•/•/•

-/•/-

-/•/-

•/•/•

•/•/•

Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)

•

•

•

•

•

Maxi-inductie

•

•

•

•

•

•

3/3

2/2

3/-

2/-

2/2

2/2

•

•

•

Uitvoering
Miradur Coating

•

"glideControl / glideControl+"
"dialControl"
"selectControl"
"knobControl"

•

Witte aanduiding / rode aanduiding
Speciale functies / smeltstand / warmhoudstand /
pastastand
Speciale functies / sneelkookstand / frituurstand /
braadstand / grillstand

Vario-inductie
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch
Chef-functie

•

Stop-and-go functie (Pauze functie)

•

•

•

•

Reinigingsfunctie
Aantal power zones / ökopower

4

6

4

6

4

4

4

Pan / Pangrootte detectie

•

•

•

•

•

•

•

Kinderbeveiliging (sensor slot)

•

•

•

•

•

•

•

Centrale uitschakeling

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Uitschakelgeheugen
Vakantiestand

•

•

•

•

•

Timerfunctie (kookwekker)

•

•

•

•

Restwarmte-indicatoren

•

•

•

•

•

•

•

Aankook automaat

•

•

•

•

•

•

•

Vermogen kookzones
Aantal inductie zones
Voor links

6
Diameter cm
Vermogen kW

Achter links

Diameter cm
Vermogen kW

Achter rechts

Diameter cm
Vermogen kW

Voor rechts

6

4

4

4

21 x 19

21 x 19

21 x 19

21 x 19

1,6 / 1,85

2,1 / 3,0

21 x 19

21 x 19

2,1 / 3,0

1,6 / 1,85

21 x 19

21 x 19

2,1 / 2,6 / 3,7 2,1 / 2,6 / 3,7
Variable Installation:
2 x 20 cm
2 x 2,3 / 3,0
2 x 16 cm
2 x 1,1 / 1,4

Diameter cm

21 x 19

21 x 19

2,1 / 2,6 / 3,7

1,6 / 1,85

21 x 19

21 x 19

2,1 / 2,6 / 3,7 2,1 / 2,6 / 3,7
21 x 19

Vermogen kW
Voor midden

4
21 x 19

2,1 / 2,6 / 3,7 2,1 / 2,6 / 3,7

Diameter cm
Vermogen kW

Achter midden

6
21 x 19

21 x 19

2,1 / 2,6 / 3,7 2,1 / 2,6 / 3,7

Durchmesser cm
Leistung kW

21 x 19

21 x 19

2,1 / 3,0

2,1 / 3,0

21 x 19

21 x 19

1,6 / 1,85

1,6 / 1,85

21 x 19

21 x 19

2,1 / 2,6 / 3,7

2,1 / 3,0

2,1 / 2,6 / 3,7 2,1 / 2,6 / 3,7
21 x 19

21 x 19

2,1 / 2,6 / 3,7 2,1 / 2,6 / 3,7

21 x 19

21 x 19

2,1 / 2,6 / 3,7 2,1 / 2,6 / 3,7
21 x 19

21 x 19

2,1 / 2,6 / 3,7 2,1 / 2,6 / 3,7

Grill oppervlakte
Technische gegevens
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)

7,4

11,1

7,4

11,1

7,4

7,4

7,4

Voltage (V)

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

Frequentie (Hz)

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

zie
maattekening

750 x 490

890 x 390

750 x 490

750 x 490

750 x 490

560 x 490

900 x 520

910 x 410

800 x 520

800 x 520

800 x 520

600 x 520

898 x 518

908 x 408

798 x 518

798 x 518

798 x 518

598 x 518

Aansluitwaarde (kW) (Gas)

Lengte aansluitsnoer in meter
Afmeting van de uitsparing (mm)*
Hoogte
Uitsparing Breedte x Diepte
Afmetingen van het toestel (mm)
Facette of Rand RVS Breedte x Diepte
Vlakke inbouw Breedte x Diepte

zie
maattekening

* Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken
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TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.
Kookplaten. Inductie
Designversies

KI 6750.0

KI 9560.0

KI 8560.0

KI 6560.0

KI 8520.0

KI 6520.0

Keramisch zwart / grijs / wit

•/-/-

•/-/-

•/-/-

•/-/-

-/-/•

-/-/•

Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als
acc

-/-/•

-/-/-

-/-/•

-/-/•

-/-/•

-/-/•

•

•

•

•

•

•

-/•

•/-

•/-

•/•

•

RVS

Vlakke inbouw
Facette
Metallic aanduiding
Uitvoering
Miradur Coating
"glideControl / glideControl+"
"dialControl"
"selectControl"
"knobControl"

-/•

-/•

-/•

-/•

-/•

-/•

Speciale functies / smeltstand / warmhoudstand / pastastand

Witte aanduiding / rode aanduiding

•/•/•

-/•/-

-/•/-

-/•/-

-/•/-

-/•/-

Speciale functies / sneelkookstand / frituurstand / braadstand /
grillstand

•/•/•/•

Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)

•

Maxi-inductie

•

•

•

•
•

•

2/-

2/-

2/-

2/-

1/-

1/-

•

•

•

•

•

Vario-inductie
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch
Chef-functie
Stop-and-go functie (Pauze functie)
Reinigingsfunctie
Aantal power zones / ökopower

4

5

4

4

4

4

Pan / Pangrootte detectie

•

•

•

•

•

•

Kinderbeveiliging (sensor slot)

•

•

•

•

•

•

Centrale uitschakeling

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Uitschakelgeheugen
Vakantiestand
Timerfunctie (kookwekker)

•

•

•

•

•

•

Restwarmte-indicatoren

•

•

•

•

•

•

Aankook automaat

•

•

•

•

•

•

Vermogen kookzones
Aantal inductie zones
Voor links

Achter links
Achter midden
Achter rechts
Voor rechts

4

5

4

4

4

4

Diameter cm

26 x 19

21 x 19

21 x 19

21 x 19

21 x 19

21 x 19

Vermogen kW

2,4 / 3,7

2,1 / 2,5 / 3,0

2,1 / 2,5 / 3,0

2,1 / 2,5 / 3,0

2,1 / 2,5 / 3,0

2,1 / 2,5 / 3,0

Diameter cm

26 x 19

21 x 19

21 x 19

21 x 19

21 x 19

21 x 19

Vermogen kW

2,4 / 3,7

2,1 / 2,5 / 3,0

2,1 / 2,5 / 3,0

2,1 / 2,5 / 3,0

1,6 / 1,85

1,6 / 1,85

Diameter cm

21,5

Vermogen kW

2,3 / 3,0

Diameter cm

26 x 19

21 x 19

21 x 19

21 x 19

22

22

Vermogen kW

2,4 / 3,7

2,1 / 2,5 / 3,0

2,1 / 2,5 / 3,0

2,1 / 2,5 / 3,0

2,3 / 3,0

2,3 / 3,0

Diameter cm

26 x 19

21 x 19

21 x 19

21 x 19

18

18

Vermogen kW

2,4 / 3,7

2,1 / 2,5 / 3,0

2,1 / 2,5 / 3,0

2,1 / 2,5 / 3,0

1,1 / 1,4

1,1 / 1,4

7,4

10,4

7,4

7,4

7,4

7,4

Voltage (V)

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

Frequentie (Hz)

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

560 x 490

850 x 490

750 x 490

550 x 490

750 x 490

560 x 490

Voor midden

Durchmesser cm
Leistung kW

Grill oppervlakte
Technische gegevens
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)
Aansluitwaarde (kW) (Gas)

Lengte aansluitsnoer in meter
Afmeting van de uitsparing (mm)*
Hoogte
Uitsparing Breedte x Diepte

Facette of Rand RVS Breedte x Diepte

600 x 520

900 x 520

800 x 520

600 x 520

800 x 520

600 x 520

Vlakke inbouw Breedte x Diepte

589 x 518

898 x 518

798 x 518

598 x 518

798 x 518

598 x 518

Techn. gegevens

Afmetingen van het toestel (mm)

* Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken
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TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.
Kookplaten. Inductie
Designversies

KI 9330.0

KI 8330.0

KI 6330.0

KI 8120.0

KI 6120.0

Keramisch zwart / grijs / wit

•/-/-

•/-/-

•/-/-

•/-/-

•/-/-

Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc

-/-/-

-/-/•

-/-/•

-/-/•

-/-/•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

RVS

Vlakke inbouw
Facette
Metallic aanduiding
Uitvoering
Miradur Coating
"glideControl / glideControl+"
"dialControl"
"selectControl"
"knobControl"
Witte aanduiding / rode aanduiding
Speciale functies / smeltstand / warmhoudstand / pastastand

-/•

-/•

-/•

-/•

-/•

-/•/-

-/•/-

-/•/-

-/-/-

-/-/-

•

•

•

Speciale functies / sneelkookstand / frituurstand / braadstand / grillstand
Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)
Maxi-inductie
Vario-inductie
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch
Chef-functie
Stop-and-go functie (Pauze functie)
Reinigingsfunctie
Aantal power zones / ökopower

5

4

4

4

4

Pan / Pangrootte detectie

•

•

•

•

•

Kinderbeveiliging (sensor slot)

•

•

•

•

•

Centrale uitschakeling

•

•

•

•

•

Uitschakelgeheugen

•

•

•

Vakantiestand

•

•

•

•

•

Timerfunctie (kookwekker)

•

•

•

•

•

Restwarmte-indicatoren

•

•

•

•

•

Aankook automaat

•

•

•

•

•

Vermogen kookzones
Aantal ökospeed plus kookzones
Voor links
Achter links
Achter midden
Achter rechts
Voor rechts

5

4

4

4

4

Diameter cm

17,5

21,5

20

19

20

Vermogen kW

1,1 / 1,4

2,3 / 3,0

2,3 / 3,0

2,3 / 3,0

1,4 / 1,85

Diameter cm

17,5

17,5

18

17

18

Vermogen kW

1,4 / 2,0

1,1 / 1,4

1,1 / 1,4

1,1 / 1,4

1,4 / 1,85

Diameter cm

26,5

Vermogen kW

2,3 / 3,0

Diameter cm

21,5

21,5

22

22

18

Vermogen kW

2,3 / 3,0

2,3 / 3,0

2,3 / 3,0

2,3 / 3,0

1,4 / 1,85

Diameter cm

17,5

17,5

16

15,5

20

Vermogen kW

1,1 / 1,4

1,1 / 1,4

1,1 / 1,4

1,1 / 1,4

1,4 / 1,85

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

Voltage (V)

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

Frequentie (Hz)

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

850 x 490

750 x 490

560 x 490

750 x 490

560 x 490

898 x 518

798 x 518

598 x 518

798 x 518

598 x 518

Voor midden

Durchmesser cm
Leistung kW

Grill oppervlakte
Technische gegevens
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)
Aansluitwaarde (kW) (Gas)

Lengte aansluitsnoer in meter
Afmeting van de uitsparing (mm)*
Hoogte
Uitsparing Breedte x Diepte
Afmetingen van het toestel (mm)
Facette of Rand RVS Breedte x Diepte
Vlakke inbouw Breedte x Diepte

* Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken
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TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.
Kookplaten. Keramisch
Designversies

KE 9340.0

KE 8330.0

KE 6330.0

KE 6310.0

RVS
Keramisch zwart / grijs / wit

•/-/-

•/-/-

•/-/-

•/-/-

Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc

-/-/-

-/-/•

-/-/•

-/-/•

•

•

•

•

•

•

Vlakke inbouw
Facette
Metallic aanduiding
Uitvoering
"glideControl / glideControl+"
"dialControl"
"selectControl"

•

"knobControl"
Witte aanduiding / rode aanduiding

-/•

-/•

-/•

-/•

•

•

•

Kinderbeveiliging (sensor slot)

•

•

•

•

Centrale uitschakeling

•

•

•

•

Vakantiestand

•

•

•

•

Timerfunctie (kookwekker)

•

•

•

Restwarmte-indicatoren

•

•

•

•

•

•

•

Speciale functies / smeltstand / warmhoudstand / pastastand
Speciale functies / sneelkookstand / frituurstand / braadstand / grillstand
Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)
Maxi-inductie
Vario-inductie
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch
Chef-functie
Stop-and-go functie (Pauze functie)
Reinigingsfunctie
Aantal power zones / ökopower
Pan / Pangrootte detectie

Uitschakelgeheugen

Aankook automaat
Vermogen kookzones
Aantal ökospeed plus kookzones
Voor links
Achter links
Achter midden
Achter rechts
Voor rechts

5

4

4

4

Diameter cm

21/ 12

22 / 14,5

22 / 14,5

22 / 14,5

Vermogen kW

2,2 / 0,75

2,2 / 1,0

2,2 / 1,0

2,2 / 1,0

Diameter cm

16

15,5

15,5

15,5

Vermogen kW

1,5

1,2

1,2

1,2

Diameter cm

27 / 21 / 14,5

Vermogen kW

2,7 / 1,9 / 1,0

Diameter cm

18

26,5 x 18 / 18

26,5 x 18 / 18

19

Vermogen kW

1,8

2,4 / 1,5

2,4 / 1,5

1,8

Diameter cm

18

19

15,5

15,5

Vermogen kW

1,8

1,8

1,2

1,2

10,0

7,6

7,0

6,4

Voltage (V)

220-240

220-240

220-240

220-240

Frequentie (Hz)

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

860 x 490

750 x 490

560 x 490

560 x 490

898 x 518

798 x 518

598 x 518

598 x 518

Voor midden

Durchmesser cm
Leistung kW

Grill oppervlakte
Technische gegevens
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)
Aansluitwaarde (kW) (Gas)

Lengte aansluitsnoer in meter
Afmeting van de uitsparing (mm)*
Hoogte
Uitsparing Breedte x Diepte
Afmetingen van het toestel (mm)
Facette of Rand RVS Breedte x Diepte
Vlakke inbouw Breedte x Diepte

Techn. gegevens

* Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken
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TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.
Kookplaten. Gas
Designversies

GKS 9851.0

RVS

VarioLine. Kookplaten. Gas

GMS 7651.0

GKS 3820.0

GWS 3811.0

•

Keramisch zwart / grijs / wit

•/-/-

-/-/-

•/-/-

•/-/-

Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd
/ RVS rand als acc

•/-/-

-/-/-

•/-/-

•/-/-

"knobControl"

•

•

•

•

Beveiliging

•

•

•

•

Vonkontsteking

•

•

•

•

•

•

•

•

•/•

•/•

•/•

•/•

5

5

2

1

6,0

4,0

1,75

3,0

1,75

6,0

1,0

1,75

3,0

1,75

1,75

1,0

Vlakke inbouw
Facette
Metallic aanduiding
Uitvoering

Sproeiers (G25-25mbar) ingesteld
Sproeiers (G20-20/25mbar) ingesteld
Sproeiers (G20-20mbar) bijgevoegd
Sproeiers (G30-30mbar) bijgevoegd
Sproeiers (G30-50mbar) / (G30-28-30/37mbar)
bijgevoegd
Vermogen kookzones
Aantal gas kookzones
Voor links

Diameter cm
Vermogen kW

Achter links

Diameter cm
Vermogen kW

Achter midden

Diameter cm
Vermogen kW

Achter rechts

Diameter cm
Vermogen kW

Voor rechts

Diameter cm
Vermogen kW

Voor midden

Diameter cm
Vermogen kW

3,0

Technische gegevens
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)

0,1

0,1

0,1

Aansluitwaarde (kW) (Gas)

13,5

11,5

4,75

6,0

Voltage (V)

230-240

230-240

230-240

230-240

Frequentie (Hz)

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

0,9

0,9

0,9

0,9

Lengte aansluitsnoer in meter

0,1

Afmeting van de uitsparing (mm)*
Hoogte
Uitsparing Breedte x Diepte

53

45

53

53

835 x 490

553 x 473

285 x 490

285 x 490

900 x 520

750 x 510

300 x 520

300 x 520

Afmetingen van het toestel (mm)
Facette of Rand RVS Breedte x Diepte
Vlakke inbouw Breedte x Diepte
* Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken
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TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.
VarioLine. Kookplaten. Inductie
Designversies

VarioLine. Kookplaten. Keramisch

VKI 3500.1

VKIW 3800.0

VKE 3300.0

VKET 3800.0

Keramisch zwart / grijs / wit

•/-/-

•/-/-

•/-/-

•/-/-

Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc

-/•/-

-/•/-

-/•/-

-/•/-

•

•

•

•

RVS

Vlakke inbouw
Facette
Metallic aanduiding
Uitvoering
"glideControl / glideControl+"

•/-

"dialControl"
"selectControl"

•

•

"knobControl"

•

Witte aanduiding / rode aanduiding

-/•

-/•

-/•

Speciale functies / smeltstand / warmhoudstand / pastastand

-/•
-/•/-

Speciale functies / sneelkookstand / frituurstand / braadstand / grillstand
Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)
Maxi-inductie
Vario-inductie
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch
Chef-functie
Stop-and-go functie (Pauze functie)
Reinigingsfunctie
Aantal power zones / ökopower

1/-

1/-

Pan / Pangrootte detectie

•

•

Kinderbeveiliging (sensor slot)

•

•

•

Centrale uitschakeling

•

•

•

Uitschakelgeheugen
Vakantiestand

•

•

•

Timerfunctie (kookwekker)

•

•

•

Restwarmte-indicatoren

•

•

•

Aankook automaat

•

•

•

2/-/-

1/-/-

-/2/-

Vermogen kookzones
Aantal inductie zones / ökospeed plus kookzones / gas kookzones
Voor links

Diameter cm
Vermogen kW

Achter links

Diameter cm
Vermogen kW

Achter midden
Achter rechts

Diameter cm

22

Vermogen kW

2,3 / 3,0

19 / 12,5
2,45 / 3,0

1,7 / 0,7

Diameter cm
Vermogen kW

Voor rechts

Diameter cm
Vermogen kW

Voor midden
Grill oppervlakte

Diameter cm

16

14,5

Vermogen kW

1,4

1,2

Diameter cm

30 x 35

Vermogen kW

2,4

Technische gegevens
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)

3,7

3,0

2,9

2,4

Voltage (V)

220-240

220-240

220-240

220-240

Frequentie (Hz)

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

Aansluitwaarde (kW) (Gas)

Lengte aansluitsnoer in meter
Afmeting van de uitsparing (mm)*
Hoogte

48

110

48

82

280 x 490

340 x 490

280 x 490

340 x 490

Facette of Rand RVS Breedte x Diepte

300 x 520

380 x 520

300 x 520

380 x 520

Vlakke inbouw Breedte x Diepte

298 x 518

378 x 518

298 x 518

378 x 518

Uitsparing Breedte x Diepte

Techn. gegevens

Afmetingen van het toestel (mm)

* Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken

209

TECHNISCHE GEGEVENS. AFZUIGKAPPEN.
Downdraft

DD 9840.0

Plafondunit

DDL 9830.0

Eilandkappen

EDL 9750.1

DI 3800.0

DI 9340.0

Designversies
RVS

•

Glas en RVS

•

•
•

Zwart

•

Grijs

•

Wit

•

•

INDIVIDUAL

zie blz 157

Energiecategorieën
Energiecategorie / Energieverbruik
per jaar (kWh)

A / 58

A ++ / 34

A / 53

A / 45

A+ / 43
A

Motor energie klasse

A

A

A

A

Verlichting energie klasse

A

A

A

A

A

D / 65

C / 77

F / 50

A / 95

C / 75

•

Vetfilter efficientie / Vetflitering in %
Uitvoering
Sensorbediening / bediening met knop of
tiptoesten

•/-

Intensiefstand

•

•

•

•

Naloop ventilatie

•

•

•

•

LED / Leistung in W

1x7

4x3

4x3

2x3

• an FB

• in AB

• in AB

•

•

•

•

•

•/•

•/-

•/•

•/•

2

2

3

1

3

min.

160 / 40

317 / 50

315 / 47

115 / 50

300 / 52

max.

430 / 60

634 / 67

631 / 60

525 / 72

580 / 66

int.

700 / 70

808 / 74

807 / 66

771 / 78

700 / 69

277

227

292

286

274

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

50-60

50-60

50

50

50-60

1

1,5

1

1

1

650

650

650

650

1600

1600

750

150

150

Digitale aanduiding
Randafzuiging

•

Afstandsbediening
Verzadigingsaanduiding van de filters vetfilter/
koolstoffilter
Aantal metaalfilters

4x1

Technische gegevens
Vermogen in m³/ h / dB

Aansluitwaarde in W
Voltage (V)
Frequentie (Hz)
Lengte aansluitsnoer in meter ca.
Minimale afstand boven elektrische kookplaten
Minimale afstand boven gaskookplaten
Aansluiting voor luchtafvoer in mm

150

750
150

Afmetingen van het toestel (mm)
Breedte

880

900

900

350

900

Hoogte min.

657

214

310

600

940

Hoogte max.

1063

2150

1260

Diepte

370

600

600

350

600
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TECHNISCHE GEGEVENS. AFZUIGKAPPEN.
Wandkappen
DW 9800.0

DW 8540.0

DW 8500.0

DW 9500.0

DW 9350.0

DW 9340.0

DW 6340.0

•

•

Designversies
RVS
Glas en RVS

•

Zwart

•

Grijs

•

•
•

•

•
•

Wit
INDIVIDUAL

zie blz 157

zie blz 157

Energiecategorieën
Energiecategorie / Energieverbruik
per jaar (kWh)
Motor energie klasse
Verlichting energie klasse
Vetfilter efficientie / Vetflitering in %

A++ / 27

A / 39

A+ / 41

A+ / 31

A / 56

A+ / 42

A+ / 42

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

C / 76

D / 65

B / 85

A / 98

A / 98

C / 76

C / 76

•/-

•/-

•/-

•/-

- /•

Uitvoering
Sensorbediening / bediening met knop of
tiptoesten
Intensiefstand

•

•

•

•

•

•

•

Naloop ventilatie

•

•

•

•

•

•

•

2x1

1x7

1x7

2x1

2x1

•

•

•/•

•/•

3

3

3

2

LED / Leistung in W

1x7

2x2

Digitale aanduiding

•

•

Randafzuiging

•

•

•/•

•/•

2

2

•

Afstandsbediening
Verzadigingsaanduiding van de filters vetfilter/
koolstoffilter
Aantal metaalfilters

2

Technische gegevens
Vermogen in m³/ h / dB

min.

264 / 37

190 / 52

300 / 53

371 / 38

306 / 54

300 / 52

300 / 52

max.

626 / 58

400 / 67

580 / 67

650 / 59

586 / 68

580 / 66

580 / 65

int.

815 / 65

570 / 73

730 / 71

764 / 66

740 / 72

700 / 69

700 / 69

172

127

272

172

280

272

272

220-240

220-240

220 - 240

220-240

220-240

220-240

220-240

Frequentie (Hz)

50

50-60

60

50

50

50

50

Lengte aansluitsnoer in meter ca.

1

1

1

1

1

1

1

300

450

450

650

650

650

650

Aansluitwaarde in W
Voltage (V)

Minimale afstand boven elektrische kookplaten
Minimale afstand boven gaskookplaten

350

450

450

750

750

750

750

Aansluiting voor luchtafvoer in mm

150

150

150

150

150

150

150

Afmetingen van het toestel (mm)
Breedte

900

800

800

900

900

900

600

Hoogte min.

625

450*

832

670

670

730

730

1032

1000

1000

1000

1000

378

480

480

460

460

Hoogte max.

955

Diepte

455

225

Techn. gegevens

* Schermhoogte ** Totale hoogte kap incl.maatwerk schacht zie produktpagina
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TECHNISCHE GEGEVENS. AFZUIGKAPPEN.
Vlakschermkappen

Inbouwunits

DEF 9550.0

DEF 6550.0

DEF 6300.0

LB 8650.1

LB 6650.1

•

•

•

•

•

DEL 5100.0

Designversies
RVS
Glas en RVS

•

Zwart
Grijs
Wit
INDIVIDUAL
Energiecategorieën
Energiecategorie / Energieverbruik
per jaar (kWh)

A / 40

A / 40

Motor energie klasse

A

A

B

A

A

E

Verlichting energie klasse

E

E

A

A

A

C

D / 67

D / 67

D / 75

B / 87

B / 87

C / 76

Intensiefstand

•

•

•

•

Naloop ventilatie

•

•

•

•

2x3

2x3

2x3

2x3

•

•

1

1

Vetfilter efficientie / Vetflitering in %

A / 26

A / 46

A / 46

D / 76

Uitvoering
Sensorbediening / bediening met knop of
tiptoesten

Led/ vermogen in W

2 x 1,5

1x5

Digitale aanduiding
Randafzuiging
Afstandsbediening
Verzadigingsaanduiding van de filters vetfilter/
koolstoffilter
Aantal metaalfilters

•/•

•/•

4

2

2

1

Technische gegevens
Vermogen in m³/ h / dB

min.

256 / 46

256 / 46

161 / 57

303 / 55

303 / 55

160 / 53

max.

537 / 63

537 / 63

226 / 64

598 / 70

598 / 70

303 / 67

int.

647 / 67

647 / 67

385 / 64

786 / 73

786 / 73

273

272

113

286

286

180

Voltage (V)

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

Frequentie (Hz)

50 / 60

50 / 60

50

50

50

50

1

1

1

0,8

0,8

0,8

Aansluitwaarde in W

Lengte aansluitsnoer in meter ca.
Minimale afstand boven elektrische kookplaten

430*

430*

600*

650

650

650

Minimale afstand boven gaskookplaten

650*

650*

650*

650

650

650

Aansluiting voor luchtafvoer in mm

150

150

125*

150

150

125

Afmetingen van het toestel (mm)
Breedte

900

600

600

712

532

550

Hoogte min.

260

260

184

370

370

175

290-440

290-440

300-490

284

284

290

Hoogte max.
Diepte

* Speciale uitvoering (maten in gebruiksaanwijzing afwijkend, niet gebruiken)
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TECHNISCHE GEGEVENS. KOEL-VRIES APPARATEN.
Vrijstaande-(of inbouw) Koel/vriescombinaties
FKG 6875.0

FKG 9650.0

FKG 9501.0

FKG 9803.0

•

•

•

FKG 9860.0

FKG 7500.0

FKG 6600.0

FKG 6500.0

•

•

•

•

Designversies
RVS
RVS look
Zwart / wit

•/–

•/–

Glas
INDIVIDUAL
Uitvoering
Energie-efficiëntieklasse

E

E

E

E

E

E

D

E

Acoustisch geluidsemissie klasse

C

D

C

C

C

C

C

D

Jaarlijks energieverbruik (kWh)

250

339

317

318

314

287

193

231

Nuttige inhoud totaal (Liter)r

330

636

516

516

535

481

329

330

Koelgedeelte (Liter)

208

441

334

334

348

344

219

247

ökoFresh zone (Liter)

22

27

Wijnkoelruimte (aantal flessen)
Diepvries (Liter)

100

195

154 / 25* / 3**

154 / 25* / 3**

187

137

83

83
****

Vriesvak (Liter)
****

****

****

****

****

****

****

Diepvriescapaciteit (kg/24h)

Aantal sterren

8

15

14

14

12

8

4

4

Bewaartijd bij storingen (h)

10

16

7

6

15

14

4

9

Klimaatzone

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-T

SN-N-ST-T

N-ST

N-ST

MultiAirFlow

●•

•

•

●•

•

•

•

•●

●•

•

•●

•●

●•

•

•

•●

●•

•

•●

• / •●

●• / •●

• / •●●

• / •●

• / •●

• / •●●

• / •●

• / •●●

•

●•

3/–

3/–

4 /– ─

4 /– ─

FastCooling
FastFreezing
DefrosteMode / No-Frost-System
Soft Close
IonClean

•●

Indeling koelgedeelte
Aantal VarioShelves / VairoShelves+

4/–

4 / –─

3 / –─

4 /– ─

Aantal houten plateaus
Aantal laden cq korven

2

4

2

2

3

2

2

2

Aantal VarioBoxes

2

6

5

3

6

4

6

6

Flessenrek chroom

•

•

•

•

2

3

3

3

Indeling vriesgedeelte
Aantal laden cq korven

3

Aantal deurvakken

6

2

2

3

3

6

Aantal plateaus/ hoogtes

2

Controle aanduidingen
Regeling

•

•

•

•

•

•

•

•

Temperatuur aanduiding binnen/buiten

•/–

–/•

–/•

–/•

–/•

–/•

–/•

–/•

Storingen alarmsignaal optisch/akoestisch

–/•

–/•

–/•

–/•

•/•

–/•

–/•

–/–

Technische gegevens
Aansluitwaarde in Watt
Voltage (V)

342

437

428

428

500

391

340

340

220-240

220-240

220-240

220-240

230

220-240

220-240

220-240

Frequentie (Hz)

50

50

50

50

50

50

50

50

Lengte aansluitsnoer in meter

1,5

1,75

1,75

1,75

1,75

1,5

1,75

1,75

Geluid dB

41

43

41

41

41

41

41

43

Afmetingen van het toestel (mm)
Breedte

595

905

897

897

833

700

595

595

Hoogte

1860

1935

1765

1765

1898

1920

2010

2010

Diepte

650

775

761

761

685

712

635

635

Nismaten (mm)

Techn. gegevens

Breedte
Hoogte
Diepte
* 2-sterren vriezer

** 1 ster vriesvak
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TECHNISCHE GEGEVENS. KOEL-VRIES APPARATEN.
Wijnklimaatkasten
FWK

FWK

FWKU

4800.0

2800.0

1800.0

Glas

•

•

•

INDIVIDUAL

•

•

•

Energie-efficiëntieklasse

G

G

G

Acoustisch geluidsemissie klasse

C

C

C

Jaarlijks energieverbruik (kWh)

170

162

157

Nuttige inhoud totaal (Liter)r

204

132

135

79

52

44

SN-N

SN-N

N

•/-

•/-

•/-

8/1
Presenteerlade

4/1
Presenteerlade

5

Designversies
RVS
Zwart / wit

Uitvoering

Koelgedeelte (Liter)
ökoFresh zone (Liter)
Wijnkoelruimte (aantal flessen)
Diepvries (Liter)
Vriesvak (Liter)
Aantal sterren
Diepvriescapaciteit (kg/24h)
Bewaartijd bij storingen (h)
Klimaatzone
MultiAirFlow
FastCooling
FastFreezing
DefrosteMode / No-Frost-System
Soft Close
Indeling koelgedeelte
Aantal VarioShelves / VairoShelves+
Aantal houten plateaus
Aantal laden cq korven
Aantal VarioBoxes
Indeling vriesgedeelte
Aantal laden cq korven
Aantal deurvakken
Aantal plateaus/ hoogtes
Controle aanduidingen
Regeling

•

•

•

Temperatuur aanduiding binnen/buiten

•/•

•/•

•/•

Storingen alarmsignaal optisch/akoestisch

•/•

•/•

•/•

220-240V

220-240V

220-240V

50 Hz

50 Hz

50 Hz

39

38

41

Breedte

595

536

595

Hoogte

1232

869

820

Diepte

430

507

570

Breedte

560

560

600

Hoogte

1222

878

820-890

Diepte

550

550

575

Technische gegevens
Aansluitwaarde in Watt
Voltage (V)
Frequentie (Hz)
Lengte aansluitsnoer in meter
Geluid dB
Afmetingen van het toestel (mm)

Nismaten (mm)
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TECHNISCHE GEGEVENS. KOEL-VRIES APPARATEN.
Koel- en vrieskasten / -Combinaties
FKF

FK

FG

FKGF

8800.1

8800.1

8800.1

8800.1

Designversies
RVS
Glas
INDIVIDUAL
Uitvoering
Energie-efficiëntieklasse

E

E

F

E

Acoustisch geluidsemissie klasse

B

B

C

C

Jaarlijks energieverbruik (kWh)

148

114

292

225

Nuttige inhoud totaal (Liter)

276

311

204

234

Koelgedeelte (Liter)

201

311

ökoFresh zone (Liter)

75

113
70

Wijnkoelruimte (aantal flessen)
Diepvries (Liter)

204

51
****

Vriesvak (Liter)
Aantal sterren

****

Diepvriescapaciteit (kg/24h)

20

7

Bewaartijd bij storingen (h)

24

20

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

Klimaatzone

SN-N-ST

SN-N-ST-T

MultiAirFlow

•

•

•

FastCooling

•

•

•

•/-

•/-

FastFreezing
DefrosteMode / No-Frost-System
Soft Close

•

•

-/•

•/-

•

Indeling koelgedeelte
3/1

4/1

Aantal deurvakken

Aantal laden cq korven

0

1

2/1
2

Aantal plateaus/ hoogtes

3

4

3

Indeling vriesgedeelte
Aantal laden cq korven

7

2

6

1

Aantal deurvakken
Aantal plateaus/ hoogtes
Controle aanduidingen
•

•

•

•

Temperatuur aanduiding binnen/buiten

Regeling

•/-

•/-

•/-

•/-

Storingen alarmsignaal optisch/akoestisch

•/ •

•/ •

• /•

• /•

230-240

230-240

Technische gegevens
Aansluitwaarde in Watt
Voltage (V)

120

100

230-240

230-240

120

Frequentie (Hz)

50

50

50

50

Lengte aansluitsnoer in meter

2,4

2,4

2,4

2,1

Geluid dB

35

35

39

38

Afmetingen van het toestel (mm)
Breedte

556

556

556

556

Hoogte

1768

1768

1768

1768

Diepte

549

549

549

549

Breedte

560

560

560

560

Hoogte

1780

1780

1780

1780

Diepte

550

550

550

550

Techn. gegevens

Nismaten (mm)
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TECHNISCHE GEGEVENS. KOEL-VRIES APPARATEN.
Koel- en vrieskasten / -Combinaties
FKG 8500.2

FKG 8310.1

FKG 8300.1

Designversies
RVS
Glas
INDIVIDUAL
Uitvoering
Energie-efficiëntieklasse

E

F

F

Acoustisch geluidsemissie klasse

C

C

B

Jaarlijks energieverbruik (kWh)

214

268

272

Nuttige inhoud totaal (Liter)

248

254

268

Koelgedeelte (Liter)

187

193

196

61

61

72
****

ökoFresh zone (Liter)
Wijnkoelruimte (aantal flessen)
Diepvries (Liter)
Vriesvak (Liter)
Aantal sterren

****

****

Diepvriescapaciteit (kg/24h)

4

5

4

Bewaartijd bij storingen (h)

23

21

21

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

FastCooling

•

•

FastFreezing

•

•

•/•

•/•

•/-

Klimaatzone
MultiAirFlow

DefrosteMode / No-Frost-System
Soft Close
Indeling koelgedeelte
Aantal VarioShelves / VairoShelves+

3/1

3/1

3/1

Aantal laden cq korven

2

2

2

Aantal VarioBoxes

4

4

3

3

3

3

2

2

3

Indeling vriesgedeelte
Aantal laden cq korven
Aantal deurvakken
Aantal plateaus/ hoogtes
Controle aanduidingen
•

•

•

Temperatuur aanduiding binnen/buiten

Regeling

•/-

•/-

•/-

Storingen alarmsignaal optisch/akoestisch

•/•

•/•

-/-

Technische gegevens
Aansluitwaarde in Watt
Voltage (V)

140

140

140

230-240

230-240

230-240

Frequentie (Hz)

50

50

50

Lengte aansluitsnoer in meter

2,4

2,4

2,4

Geluid dB

37

38

35

Afmetingen van het toestel (mm)
Breedte

556

548

548

Hoogte

1768

1772

1772

Diepte

549

549

549

Nismaten (mm)
Breedte

560

560

560

Hoogte

1780

1780

1780

Diepte

550

550

550
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TECHNISCHE GEGEVENS. KOEL-VRIES APPARATEN.
Onderbouw koelen

Koel- en vrieskasten
FK 4505.1

FK 4500.1

FK 3800.1

vrieskasten
FK 2500.1

FG 2500.1

FKU 1500.1

Designversies
RVS
Glas
INDIVIDUAL
Uitvoering
Energie-efficiëntieklasse

F

F

E

E

E

F

Acoustisch geluidsemissie klasse

B

C

B

B

B

C

Jaarlijks energieverbruik (kWh)

182

126

98

93

177

116

Nuttige inhoud totaal (Liter)

181

203

176

137

98

134

Koelgedeelte (Liter)

167

203

176

137

ökoFresh zone (Liter)
Wijnkoelruimte (aantal flessen)
Diepvries (Liter)

98

Vriesvak (Liter)

14

Aantal sterren

****

****

Diepvriescapaciteit (kg/24h)

3

4,5

Bewaartijd bij storingen (h)

13

Klimaatzone

SN-N-ST-T

20
SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

-/-

SN-N-ST

MultiAirFlow
FastCooling

•

FastFreezing
DefrosteMode / No-Frost-System

•
•/-

•/-

•/-

•/-

•/-

Soft Close
Indeling koelgedeelte
Aantal VarioShelves / VairoShelves+

3/0

3/1

3/0

3/0

4/0

Aantal laden cq korven

2

2

1

1

1

Aantal VarioBoxes

3

4

3

4

3

Indeling vriesgedeelte
Aantal laden cq korven

4

Aantal deurvakken
Aantal plateaus/ hoogtes

3

Controle aanduidingen
Regeling

•

•

•

•

•

•

Temperatuur aanduiding binnen/buiten

•/-

•/-

•/-

•/-

•/-

-/-

Storingen alarmsignaal optisch/akoestisch

-/-

•/•

•/•

-/-

•/•

-/-

Technische gegevens
Aansluitwaarde in Watt
Voltage (V)

130

130

110

100

120

110

230-240

230-240

230-240

230-240

230-240

230-240

Frequentie (Hz)

50

50

50

50

50

50

Lengte aansluitsnoer in meter

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

1,8

Geluid dB

35

36

33

34

34

37

Afmetingen van het toestel (mm)
Breedte

556

556

556

556

556

597

Hoogte

1224

1224

1027

873

873

815

Diepte

549

549

549

549

549

545

Breedte

560

560

560

560

560

600

Hoogte

1225

1225

1030

880

880

820

Diepte

550

550

550

550

550

550

Techn. gegevens

Nismaten (mm)
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TECHNISCHE GEGEVENS. VAATWASSERS.
Vaatwassers
60 cm XXL

Vaatwassers
60 cm

Vaatwassers 45 cm

GX 6500.0

G 6805.0

G 6500.0

G 6300.0

G 4800.0

Volledig geïntegreerd/geïntegreerd

•/-

•/-

•/-

•/-

•/-

Bedieningspaneel RVS/Zwart

-/•

-/•

-/•

-/•

-/•

Energie-efficiëntieklasse

E

D

E

E

D

Acoustisch geluidsemissie klasse

B

B

C

C

C

Stroomverbruik / Jaar (kWh) in testprogramma ECO

0,94 / 270

0,86 / 241

0,94 / 270

0,94 / 270

0,7 / 201

Waterverbruik / Jaar (Liter) in testprogramma ECO

9,5 / 2660

9,9 / 2772

9,5 / 2660

9,5 / 2660

8,7 / 2436

A/A

A/A

A/A

A/A

A/A

Designversies

Energiecategorie / Energieverbruik

Reinigingsklasse / Droogklasse
Spelprogramma's
Programma’s (aantal)

9

9

9

7

9

Intensief programma temperatuur °C

70

70

70

70

70

Voorzichtig programma temperatuur °C

40

40

40

40-65

40-65

40-65

40-65

40-65

Ecoprogramma temperatuur °C

50

50

50

50

50

Snelprogramma temperatuur °C

35

35

35

35

35

1u Programma temperatuur °C

60

60

60

60

60

Flextronic programma

•

•

•

machineverzorging programma

•

•

•

•

•

Voorspoelen

•

•

•

•

•

Automatische programma's (aantal)

40

•

Speciale functies
IonClean

•

express-Systeem

•

•

•

•

•

Halve belading

•

•

•

•

•

IntensiveClean

•

•

•

•

•

IntensiveDry

•

•

•

•

IntensiveRinse

•

•

•

Uitvoering
Capaciteit (Couverts)

15

15

15

15

11

LED-display

•

•

•

•

•

Waterveiligheidssysteem

•

•

•

•

•

aquasensor

•

•

•

•

Glasbeschermingssysteem

•

•

•

Tab-Automatic

•

•

•

•

Bright Light

•

•

•
•

Beam on Floor

•

•

•

•

Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur

•

•

•

•

•

Bediening via drukknoppen

•

•

•

•

•

Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel

•

•

•

•

•

Akoestisch signaal bij einde van het programma

•

•

•

•

•

Antibacteriële filter
ProSmart Omvormer Motor

•

•

•

•

-/•/-

•/-/-

-/•/-

-/-/•

-/•/-

•/-

•/-

•/-

-/•

-/•

Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading

•

•

•

•

•

Binnenzijde RVS / bodem RVS

•

•

•

•

•

Technisch geschikt voor inbouw op hoogte

•

•

•

•

•

multiflex korven III / II / I
multiflex-lade II / I

Technische gegevens
Aansluitwaarde in kW

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

Voltage (V)

220

220

220

220

220

Frequentie (Hz)

50

50

50

50

50

Geluidsniveau in dB (re 1 pW)

43

40

46

46

45

Warm water aansluiting mogelijk tot max. °C

60

60

60

60

60

•

•

•

•

•

Lengte aansluitsnoer in meter
Stekkerklaar
Lengte aanvoerslang / afvoerslang in meter
Buigscharnier
Toelaatbaar gewicht van het meubilair voor de installatie in kg

•

•

•

3,0 - 9,0

3,0 - 9,0

3,0 - 9,0

3,0 - 6,0

4,5 - 8,0

598 x 861/911 x 550

598 x 818/868 x 550

598 x 818/868 x 550

598 x 818/868 x 550

448 x 818/868 x 550

600 x 863/913 x 570

600 x 820/870 x 570

600 x 820/870 x 570 600 x 820/870 x 570

450 x 820/870 x 570

Afmetingen van het toestel (mm)
Breedte x Hoogte min./max. x Diepte
Nismaten (mm)
Breedte x Hoogte min./max. x Diepte
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Techn. gegevens

De beste recepten voor thuis.
De küppersbusch nieuwsbrief biedt u maandelijks gratis exclusieve menusuggesties met recepten.op onze digitale kanalen.
Word fan en ontdek de wereld van Küppersbusch. Ervaar als
eerste interessante nieuwigheden, evenementen of activiteiten
van het bedrijf. Daarnaast vindt u altijd bijzondere recepten en
handige kooktips.
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BELEEF DE DIGITALE WERELD
VAN KÜPPERSBUSCH

221

OVERTUIGEND
222

Traditie
Meer dan 145 jaar ervaring: In 1875 brachten wij
onze eerste oven op de markt, nu de beste. Ontdek
de nieuwe bakovens en compacte apparaten van
Küppersbusch. Met veel innovatieve functies die uw
passie voor het koken doen vergroten.

Individueel en uniek
Individual Concept. Niemand is zoals u. Blijf ook in
de keuken trouw aan uzelf en stel de apparatuur van
Küppersbusch geheel in naar uw eigen wens met
het Individual concept.

Geurloos genot
ökotherm®-ovenkatalysator. Uniek en alleen van
Küppersbusch: De ökotherm ovenkatalysator zorgt
voor schone lucht, zelfs tijdens het bakken en braden! Bak- en braadluchtjes in de keuken behoren
tot het verleden. In onze video (QR code) laten we
zien hoe het werkt.

Gezond genieten
Stoomovens. Wanneer u een gezonde houding
heeft ten opzichte van eten, gaat er niets boven het
bereiding van eten met stoom omdat mineralen en
belangrijke voedingsstoffen bij het stoomkoken
grotendeels behouden blijven. Met de stoomovens
van Küppersbusch beheerst u deze manier van
koken perfect in een handomdraai.

Effectief en schoon
De Küppersbusch inductie met kookplaatafzuiging is een kookplaat en een afzuigkap in één! Een
bijzonder efficiënte manier van afzuiging omdat vet
en damp direct van de kookplaat worden afgezogen, dus niet eerst in de ruimte komen. Een
perfecte oplossing voor open woonkeukens.

Flexibiliteit in perfectie
VarioLine: De kookplaten opnieuw uitgevonden. Met het
Küppersbusch VarioLine concept creëert u uw individuele kook- en werkoppervlak – met gas, inductie, wok,
afzonderlijk of in combinatie – in elk geval altijd perfect
op elkaar afgestemd.

Verfrissend en veelzijdig
Koeling op hun best: Houdt u van gezond fruit,
het beste vlees, uitstekende wijnen? Onze koel- en
vriesapparaten zorgen met de modernste technologiën en intelligente koelzones voor de optimale
opslag van uw levensmiddelen.

Onze kwaliteitsbelofte
JAAR GARANTIE

5 jaar garantie*: Al ruim 145 jaar onderscheiden onze producten zich door een
tastbare kwaliteit. Hiermee gebruiken wij de beste materialen, het beste vakmanschap en duurzaamheid. Met dit streven naar kwaliteit hebben wij steeds
weer nieuwe keukenapparatuur ontwikkeld, die door design, prestaties en functionaliteit de huidige maatstaf vormen.
*Zie de voorwaarden op onze website
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Eerste klas Service
De keukentechniek van Küppersbusch is alleen verkrijgbaar bij de
topklasse vakhandel. Wij nemen graag de tijd om u professioneel
en individueel te adviseren.
De uitstekende Küppersbusch service biedt u alles wat u van een
competente, betrouwbare partner mag verwachten. Een uitgebreid, compleet servicenetwerk met hoog gekwalificeerde klantenservicetechnici die exclusief in ons moderne opleiding- en trainingscentrum zijn getraind en regelmatig worden bijgeschoold. Dit staat
garant voor de klantgerichtheid en het begrip in lijn met de kwaliteit
van onze producten. Wij danken u voor uw vertrouwen.
Zowel de klantenservice, de onderdelenbestellingen als de technische informatie van onze service heeft een uitstekende reputatie.
Door het gebruik van originele Küppersbusch onderdelen voldoen
wij aan de hoogste kwaliteitseisen voor eventuele reparaties.
Service aanvraag en contact gegevens via de Küppersbusch
website: kuppersbusch.be
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Door gestructureerde en beheersbare processen alsook afgebakende verantwoordelijkheden, is het kwaliteitsmanagementsysteem een belangrijke, individueel op het ondernemen toegespitste bouwsteen voor het voltallige management
en stelt hiermee klanttevredenheid centraal. Daarnaast is het
onze insteek om te blijven leren en bedrijfsprocessen te blijven
verbeteren. De duurzame ontwikkeling vormt daarbij de basis
voor een toename in klanttevredenheid en het veiligstellen van
de eigen toekomst.
Onze bijdrage tot de bescherming van het milieu
Met ISO 14001 zet Küppersbusch zich in voor een zo goed
mogelijk behoud van natuurlijke hulpbronnen. De certificatie
voor duurzaam milieubeheer toont aan dat wij bijzonder veel
belang hechten aan het verantwoord gebruik van natuurlijke
hulpbronnen.

9001 14001

Met het DIN ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem
garandeert Küppersbusch kwaliteit en biedt zijn klanten
de tot doel gestelde meerwaarde.

DIN ISO
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Techn. gegevens
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Küppersbusch Hausgeräte GmbH
Küppersbuschstraße 2, D – 45883 Gelsenkirchen
Tel. +49 (0)209 401 – 352 / -353
kuppersbusch.be
info@kueppersbusch.de

