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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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.

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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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
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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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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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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

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