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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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Functies die het leven gemakkelijker maken
Individual
Het Küppersbusch Individual concept biedt u de mogeINDIVIDUAL
lijkheid 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 overgedrage.
MULTI
THERM

ökotherm®
De ökotherm® ovenkatalysator zet vuile en vettige baklucht
ökotherm
om in schone lucht. De vettige, geurende lucht wordt door
de ventilator aangezogen en door de katalysator geleid. Alle ongewenste stoffen worden omgezet zonder afvalstoffen. Op deze manier
blijft de oven aanzienlijk schoner en komt er enkel zuivere lucht vrij
in de oven.

Pyrolytische reiniging
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
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.

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
De deur van het apparaat opent en sluit zacht en stil
dankzij Soft Open & Soft Close technologie.
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
TO OPEN

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.
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.

ÖKO

CLEAN

ökoEmail+
EMAIL Het complete interieur van de oven is net als de bakpla+ ten 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

14

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.
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Sensorbediening
Met één druk op de toets worden de functies van de
sensortoetsen geactiveerd.
Draaiknop / knobControl
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

BRIGHT

LIGHT

LED-verlichting
Deze apparaten zijn uitgerust met moderne, bijzonder zuinige
LED-verlichting.
Bright Light
LED-binnenverlichting voor energiebesparing en duide
lijker zicht binnenin het toestel.

Waterreservoir
De stoomoven en koffiemachine kan zonder probleem in
elke keuken worden geïntegreerd, want het uitneembare
waterreservoir maakt een extra wateraansluiting overbodig.

Faciliteiten voor gehandicapten
Dankzij de afstandsbediening is de bediening van de afzuigkappen ook voor gehandicapten zeer eenvoudig mogelijk.

VarioLine
De VarioLine-serie van Küppersbusch slaagt erin de meest
uiteenlopende bereidingswijzen harmonieus te combineren.

STEAM

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

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.
Efficiëntie klassen:

A+

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)
De ventilatorefficiëntie is een maatstaf voor het gebruik
van elektrische energie tijdens de luchtafvoer.

A

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

FAN

LIGHT

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.

P

Power
Bij de inductiekookplaten bestaat er een mogelijkheid om
bepaalde kookzones te gebruiken op een extra power-

stand.
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Ovens &
Compacte apparaten
Kookplaten

Afstandsbediening
Dankzij de afstandsbediening van de afzuigkap heeft u
meer bewegingsvrijheid, en is de afzuigkap eenvoudig te
bedienen.

MULTI

STEAM

Lades

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

Afzuigkappen

Multisteam
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).

40
db

FILTER

Koel- en vrieskasten

Electronic Steam System
De stoom wordt buiten de ovenruimtes door de externe
stoomgenerator geproduceerd. Daardoor ontstaat binnen enkele seconden het juiste klimaat.

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

Vaatwassers

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.

A

Accessoires/
Maattekeningen

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

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.

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

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.

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 voorspoelprogramma
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 water bespaard.

STOP

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.

Waterbeveiligingssysteem
ST PP

aqasensor

BEAM

Beam on Floor

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 geprojecteerd),
weet u direct of de vaatwasser klaar is of niet.
ON
FLOOR

Express-Systeem
60
cm
WIDTH

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

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.
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

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

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

FROST

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

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 koelgedeelte nagenoeg gelijk zodat u de levensmiddelen naar wens kunt bewaren.
MULTI

AIRFLOW

IonClean
ION IonClean zorgt voor goede geuren binnenin het appaCLEAN
raat. De geïntegreerde ionisator voorkomt dat de geurvormende bacteriën zich gaan nestelen.
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Automatische tab
AUTO

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

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

Quickmontage
Quickmontage is het comfort bij de montage.

Flexscharnier
Egal, wie Ihre Küche aussieht: lange oder extradicke
FLEX
Fronten, niedrige Sockelhöhen. Die entsprechende
Möbelfront wird an dem Flexscharnier befestigt, dadurch schiebt sich
die Tür beim Öffnen nach oben und ein Anstoßen am Sockel wird
verhindert.

NICHE

NICHE

60
cm
NICHE

60
cm

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

30 cm
NICHE

60
cm
WALL-HANGING

60
cm

Openingsbreedte
Dit symbool toont de noodzakelijke nis- of openingsbreedte in cm.

Ovens &
Compacte apparaten

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

Nisdiepte
Dit symbool geeft de inbouw-diepte aan.

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

Lades

45 cm

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

Accessoires/
Maattekeningen

Vaatwassers

Koel- en vrieskasten

Afzuigkappen

Kookplaten

APPLIANCE
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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

64

Ovens &
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KOEL- EN DIEPVRIESKASTEN.
K-SERIES.8

- 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

+

NO

FROST

LED

ION
CLEAN

VERS. KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIE. FKG 9650.0 ****

Kookplaten

FRESH

K-SERIES.6

Prijs
- Side-by-Side koel- en diepvriescombinatie Model
FKG 9650.0 E*
- Elektronische temperatuurregeling met
touchsensoren
RVS look design
€ 3.099,- Elektronische temperatuuraanduiding
- DefrostMode
*Leverbaar vanaf ca. 09/2021
- 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
91
cm
APPLIANCE

E D

ENERGY

NO

LED

FROST

ION
CLEAN

NOISE

VERS. KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIE. FKG 9501.0 **** NIEUW

INDIVIDUAL

90
cm
APPLIANCE

E C

ENERGY

NOISE

MULTI

AIRFLOW

NO

FROST

LED

K-SERIES.5

Prijs
- Side-by-Side koel- en diepvriescombinatie Model
FKG 9501.0 E*
- Elektronische temperatuurregeling met
Design RVS
€ 2.199,touchsensoren
- DefrostMode
*Leverbaar vanaf ca. 09/2021
- 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
- Waterfilter met vervangingsaanduiding
- Waterslang
- Grepen inclusief

65

Afzuigkappen

ÖKO

Koel- en vrieskasten

MULTI

AIRFLOW

NOISE

€ 1.249,-

Vaatwassers

E C

ENERGY

Design Retro
matzwart

Prijs

Accessoires/
Maattekeningen

60
cm
APPLIANCE

Model
FKG 6875.0 S

Lades

RETRO KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIE. FKG 6875.0 **** NIEUW

KOEL- EN DIEPVRIESKASTEN.
VERS. KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIE. FKG 9803.0 **** NIEUW

90
cm
APPLIANCE

E C

ENERGY

MULTI

AIRFLOW

NO

FROST

K-SERIES.8

Prijs
- Side-by-Side koel- en diepvriescombinatie Model
FKG 9803.0 E *
- Elektronische temperatuurregeling met
Design RVS
€ 2.299,touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
*Leverbaar vanaf ca. 09/2021
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling met automatische uitschakeling
- FastFreezing met automatische uitschakeling
- Elektronische ijsbereider met ijsblokjes,
crushed ice en ijswater
- Bar in deur 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

LED

NOISE

VERS. KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIE. FKG 9860.0 **** NIEUW

K-SERIES.8

Prijs
- French Door Koel- en Diepvriescombinatie Model
FKG 9860.0 E*
- Elektronische temperatuurregeling met
Design RVS
€ 2.499,touchsensoren
- DefrostMode
FKG 9860.0 S*
- Holiday Function
Design zwart
€ 2.599,- FastCooling met automatische uitschakeling
- FastFreezing met automatische uitschakeling
- Akoestische signalering
*Leverbaar vanaf ca. 09/2021
- VarioShelves
- VarioBoxes
- FreshBox
- French Door - vrieslades kunnen apart van
elkaar geopend worden
- Nuttige inhoud
535 Liter
waarvan
Koelkast
348 Liter
Diepvries
187 Liter
- Geïntegreerde grepen

83
cm
APPLIANCE
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E C

ENERGY

NOISE

MULTI

AIRFLOW

NO

FROST

LED

ION
CLEAN

Ovens &
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KOEL- EN DIEPVRIESKASTEN.
- 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

NO

LED

FROST

ION
CLEAN

NOISE

K-SERIES.6

APPLIANCE

D C

ENERGY

NOISE

ÖKO
FRESH

+

NO

- 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

60
cm

E D

ENERGY

NO

FROST

Voorzijde RVS,
zijkanten gelakt

Prijs

€ 1.449,-

*Leverbaar vanaf ca. 09/2021

LED

FROST

VERS. KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIE. FKG 6500.0 **** NIEUW

APPLIANCE

Model
FKG 6600.0 E *

Afzuigkappen

- 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

Koel- en vrieskasten

VERS. KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIE. FKG 6600.0 ****

60
cm

€ 1.599,-

*Leverbaar vanaf ca. 09/2021

K-SERIES.5
Model
FKG 6500.0 E*
Design RVS

Prijs

€ 1.099,Vaatwassers

ENERGY

MULTI

AIRFLOW

Design RVS

Prijs

Kookplaten

E C

Model
FKG 7500.0 E*

*Leverbaar vanaf ca. 09/2021

Accessoires/
Maattekeningen

70
cm
APPLIANCE

K-SERIES.5

Lades

VERS. KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIE. FKG 7500.0 **** NIEUW

LED

NOISE

67

MAATTEKENINGEN KOEL- EN DIEPVRIESKASTEN
FKG 9860.0

FKG 6875.0

1860

1.150

650

595

1.898

900

685

65

0

833

595

FKG 9650.0

FKG 7500.0

905

775

1065

775

905

1935

135°

135°

1.920

1551

712

FKG 9501.0

700

FKG 6600.0

1.765

1082

2010

545

595

135°
1033

897

761

FKG 9803.0

63

5

595

FKG 6500.0


2.010

1.765

1082

545

595

135°
1033

761

90

897

635

595

