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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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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.
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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.
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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).
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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
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•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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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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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.

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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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

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)
b x h x d ca. 560 x 450 x 550 mm
- Afmeting van de uitsparing
- 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

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
- 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

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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min

537

595
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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
- Proﬁ Cooking-Set
Acc. nr. ZB 8030
- 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

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

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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537

595

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.
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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.
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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

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

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

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

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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min

537

22

595
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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

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

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

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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•

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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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

80

Proﬁ Cooking Set Acc. nr. ZB 8030
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ACCESSOIRES. OVENS. COMPACTE APPARATEN.
BD 6750

Afmetingen
bxhxd

Acc. nr.

CBM 6750

Acc. nr.

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

CBD 6550
CD 6350

CBM 6550
CBM 6350
CBM 6330

CBP 6550

Acc. nr.

Acc. nr.

Acc. nr.

Acc. nr.

Braadslede geëmailleerd

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

ZB 1000

ZB 1000

ZB 1000

Bakblik geëmailleerd

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

ZB 1001

ZB 1001

ZB 1001

Ovenbaksteen met greep

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

145

145

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

ZB 8030

ZB 8030

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

ZC 1001

ZC 1000

1x volledig uittrekbaar (1 Paar)

145

1751

1x uittrekbaar (1 Paar)

145

145

145

ZB 1002

ZB 1003

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

GN 1304

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

ZB 1005

Bakblik GN 2/3 geperforeerd

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

GN 2304

GN 2304

GN 8000

* 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

Acc. nr.
Greep Design Black Chrome

7502

Greep Design Silver Chrome

7503

Greep Design Gold

7504

Greep Design Black Velvet

7505

Greep Design Copper

7507

Greep Design Hot Chili

7508

CBM 6750

Acc. nr.

BP / B 6850
BP / B 6550
BP / B 6350
B 6330
Acc. nr.

CBD 6550
CD 6350

CBM 6550
CBM 6350
CBM 6330
CM 6330

CBP 6550

Acc. nr.

Acc. nr.

Acc. nr.

B 9330

Acc. nr.

ML/MR 6330

Acc. nr.

CKV 6550

Acc. nr.

Design-Kit RVS

DK 1000

DK 1004

DK 1003

DK 1001

Design-Kit Black Chrome

DK 2000

DK 2004

DK 2003

DK 2001

Design-Kit Silver Chrome

DK 3000

DK 3004

DK 3003

DK 3001

Design-Kit Gold

DK 4000

DK 4004

DK 4003

DK 4001

DK 5004

Design-Kit Black Velvet

DK 5000

DK 5003

DK 5001

Design-Kit Copper

DK 7000

DK 7003

DK 7001

Design-Kit Hot Chili

DK 8000

DK 8003

DK 8001
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