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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
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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.

93

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
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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
- PlasmaMade filter
Acc. nr. ZD 8001
(zie pagina 158/159)
- Recirculatiebox
Acc. nr. ZK 8001
- Glasafdekking Miradur
Acc. nr. ZK 8005
- Raam contactschakelaar
(draadloos)
Acc. nr. ZK 8002
- 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

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

Kookplaten

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

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
- PlasmaMade filter
Acc. nr. ZD 8001
(zie pagina 158/159)
- Recirculatiebox
Acc. nr. ZK 8001
- Glasafdekking Miradur
Acc. nr. ZK 8005
- Raam contactschakelaar
(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

zwart, frameless
898

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

80
cm
WIDTH

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
- FlexiGrill
Acc. nr. 1303
- PlasmaMade Filter
Acc. nr. ZD 8001
(zie pagina 158/159)
- Koolstoffilter
Acc. nr. ZKM 8150
- Glasafdekking zwart
Acc. nr. ZKM 8050
- Basis set voor afzuiging
(zie blz. 128)
Acc. nr. ZKM 8000 A
- 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

Opbouw

798

zwart, frameless
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

KMI 8560.0 SR

4,5

min. 40

229
241

* Inbouwdiepte

104

* 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

Kookplaten

selectControl. 10 vermogensstanden. 96,5% Vetopname.

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
- PlasmaMade Filter
Acc. nr. ZD 8001
(zie pagina 158/159)
Acc. nr. ZK 8001
- Recirculatiebox
- Glasafdekking zwart
Acc. nr. ZK 8000
- Raam contactschakelaar
(draadloos)
Acc. nr. ZK 8002
- 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

zwart, frameless
wit, frameless

830

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
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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
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

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

KI 9810.0 SR

zwart, frameless

Opbouw

750

min. 40

* Inbouwdiepte

Vlak inbouw
908

4

min. 40

Beluchting

Beluchting

522+

2

902+

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*
890

490

408

48*

R=5

48*

Beluchting

518

898

518

zwart, frameless

Opbouw

Vlak inbouw
898

108

KI 9800.0 SR

Beluchting

412+

2

912+

2

4
390

890

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

KOOKPLATEN. INDUCTIE.
K-SERIES.8

K-SERIES.8

Frameless

Frameless

KI 9870.0 NIEUW

KI 8870.0 NIEUW

glideControl+. 90 cm. 6 kookzones.

glideControl+. 78 cm. 4 kookzones.

P

90
cm
WIDTH

GO

WIDTH

Uitvoering:
- Vermogensregeling met 10 standen ”glideControl+“
(Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 10 speciale voorgeprogrammeerde functies: smelten,
warm houden, pasta koken, pocheren, kookpunt, rijst koken,
snelkoken, frituren, roosteren, grillen
- Brugfunktie, voor- en achterliggende kookzones kunnen samen
geschakeld worden tot een grote kookzone
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones
262,5 x 195 mm / 2.400 W (3.700 W*)
- 2 kookzones
252,8 x 195 mm / 1.850 W (2.200 W*)
*met powerstand
Technische gegevens:
- Totaal vermogen
11,1 kW
- Afmetingen van het toestel
B x T ca. 900 x 510 mm
Inbouwdiepte
57 mm
- Afmetingen van de uitsparing B x T ca. 860 x 490 mm
(voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

zwart, frameless

Opbouw

€ xxxx,-

900

860
Beluchting

min. 40

4

Beluchting

514+

2

904+

2

860

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

2

min. 40

510

780

57*

4

53*

R=3

490

Beluchting

4
490

€ xxxx,-

510

53*
750

490
min. 40

zwart, frameless
Vlak inbouw

780

R=3

57*

Technische gegevens:
- Totaal vermogen
7,4 kW
- Afmetingen van het toestel
B x T ca. 780 x 510 mm
Inbouwdiepte
57 mm
- Afmetingen van de uitsparing B x T ca. 750 x 490 mm
(voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Opbouw
510

900

GO

Uitvoering:
- Vermogensregeling met 10 standen ”glideControl+“
(Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 10 speciale voorgeprogrammeerde functies: smelten,
warm houden, pasta koken, pocheren, kookpunt, rijst koken,
snelkoken, frituren, roosteren, grillen
- Brugfunktie, voor- en achterliggende kookzones kunnen samen
geschakeld worden tot een grote kookzone
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones
262,5 x 195 mm / 2.400 W (3.700 W*)
*met powerstand

KI 8870.0 SR

Vlak inbouw
510

STOP

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

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

KI 9870.0 SR

P

78
cm

STOP

Beluchting
min. 40

514+

2

784+

2

4
490

750

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

KOOKPLATEN. INDUCTIE.
K-SERIES.8

Frameless

KI 6870.0 NIEUW

P

60
cm
WIDTH

Kookplaten

glideControl+. 60 cm. 4 kookzones.
STOP
GO

Uitvoering:
- Vermogensregeling met 10 standen ”glideControl+“
(Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 10 speciale voorgeprogrammeerde functies: smelten,
warm houden, pasta koken, pocheren, kookpunt, rijst koken, snelkoken, frituren, roosteren, grillen
- Brugfunktie, voor- en achterliggende kookzones kunnen samen
geschakeld worden tot een grote kookzone
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones
262,5 x 195 mm / 2.400 W (3.700 W*)
*met powerstand
Technische gegevens:
- Totaal vermogen
7,4 kW
- Afmetingen van het toestel
B x T ca. 600 x 510 mm
Inbouwdiepte
57 mm
- Afmetingen van de uitsparing B x T ca. 560 x 490 mm
(voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Accessoires:
- FlexiGrill
Acc. nr. 1303
€ xxx,- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

KI 6870.0 SR zwart, frameless
Opbouw

€ xxxx,-

Vlak inbouw
600

510

560

4

53*

490

Beluchting
Beluchting

min. 40

510

600
R=3

57*

min. 40

2

604+

514+

2

4

490

560

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

3

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
- FlexiGrill
Acc. nr. 1303
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

Accessoires:
- Profiel RVS
Acc. nr. ZK 0600
- FlexiGrill
Acc. nr. 1303
- 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

Opbouw

Vlak inbouw
798

* 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

min. 40

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
- FlexiGrill
Acc. nr. 1303
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

Accessoires:
- Profiel RVS
Acc. nr. ZK 0800
- FlexiGrill
Acc. nr. 1303
- 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

KI 8810.0 SR
Opbouw

Vlak inbouw

520 (5

18)

518

798
54*

Vlak inbouw
798

4

760
Beluchting

522+

2
802+

Beluchting

490

750

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

110

min. 40

48*

490

2
4

4

R=5

48*

Beluchting

518

798

518

54*

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
Acc. nr. 1303
- FlexiGrill
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

KI 6750.0 SR zwart, frameless
Vlak inbouw
54*

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

zwart, frameless

Opbouw
518

598

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

KI 9560.0 SR

518

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

598

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

54*

R=5

Vlak inbouw
898

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 9550.0 NIEUW

KI 8550.0 NIEUW

glideControl+. 90 cm. 5 kookzones.

glideControl+. 80 cm. 4 kookzones.

P

90
cm
WIDTH

GO

WIDTH

Uitvoering:
- Vermogensregeling met 10 standen ”glideControl+“
(Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 9 speciale voorgeprogrammeerde functies: smelten,
warm houden, pasta koken, pocheren, kookpunt, snelkoken,
frituren, roosteren, grillen
- Brugfunktie, voor- en achterliggende kookzones kunnen samen
geschakeld worden tot een grote kookzone
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone
Ø 320 mm / 2.500 W (3.600 W*)
- 1 kookzone
Ø 215 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 2 kookzones
228 x 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
- 1 kookzone
Ø 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
*met powerstand
Technische gegevens:
- Totaal vermogen
10,8 kW
- Afmetingen van het toestel
B x T ca. 900 x 510 mm
Inbouwdiepte
53 mm
- Afmetingen van de uitsparing B x T ca. 860 x 490 mm
(voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

zwart, frameless

Opbouw

€ xxxx,-

900

860
Beluchting

min. 40

4

750

min. 40

Beluchting

514+

2

904+

2
4

490

860

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

4

€ xxxx,-

4

49*

R=3

490
Beluchting

min. 40

510

800

510

53*

490
Beluchting

zwart, frameless
Vlak inbouw

800

49*

R=3

53*

Technische gegevens:
- Totaal vermogen
7,2 kW
- Afmetingen van het toestel
B x T ca. 800 x 510 mm
Inbouwdiepte
53 mm
- Afmetingen van de uitsparing B x T ca. 750 x 490 mm
(voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Opbouw
510

900

GO

Uitvoering:
- Vermogensregeling met 10 standen ”glideControl+“
(Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 8 speciale voorgeprogrammeerde functies: smelten,
warm houden, pasta koken, pocheren, kookpunt,
frituren, roosteren, grillen
- Brugfunktie, voor- en achterliggende kookzones kunnen samen
geschakeld worden tot een grote kookzone
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone
Ø 280 mm / 2.100 W (2.500 W*)
- 2 kookzones
228 x 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
- 1 kookzone
Ø 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
*met powerstand

KI 8550.0 SR

Vlak inbouw
510

STOP

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

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

KI 9550.0 SR

P

80
cm

STOP

min. 40

514+

2

804+

2

4
490

750

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

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
- FlexiGrill
Acc. nr. 1303
- Vario verbindingslijst
Acc. nr. 1130
(alleen mogelijk met RVS profielen)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

Accessoires:
- Profiel RVS
Acc. nr. ZK 0600
- FlexiGrill
Acc. nr. 1303
- Vario verbindingslijst
Acc. nr. 1130
(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

KI 6560.0 SR

Vlak inbouw
798

518

Beluchting

Opbouw
518

798
54*

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+

Vlak inbouw
598

54*

R=5

Beluchting

zwart, frameless

* Inbouwdiepte

560

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

KOOKPLATEN. INDUCTIE.
K-SERIES.5

Frameless

KI 6550.0 NIEUW

P

60
cm
WIDTH

Kookplaten

glideControl+. 60 cm. 4 kookzones.
STOP
GO

Uitvoering:
- Vermogensregeling met 10 standen ”glideControl+“
(Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 9 speciale voorgeprogrammeerde functies: smelten,
warm houden, pasta koken, pocheren, kookpunt, snelkoken,
frituren, roosteren, grillen
- Brugfunktie, voor- en achterliggende kookzones kunnen samen
geschakeld worden tot een grote kookzone
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone
Ø 215 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 2 kookzones
228 x 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
- 1 kookzone
Ø 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
*met powerstand
Technische gegevens:
- Totaal vermogen
7,2 kW
- Afmetingen van het toestel
B x T ca. 600 x 510 mm
Inbouwdiepte
53 mm
- Afmetingen van de uitsparing B x T ca. 560 x 490 mm
(voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Accessoires:
- FlexiGrill
Acc. nr. 1303 € xxx,- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

KI 6550.0 SR zwart, frameless
Opbouw

€ xxxx,-

Vlak inbouw
600

510

560

4

49*

490

Beluchting
Beluchting

min. 40

510

600
R=3

53*

min. 40

2

604+

514+

2

4

490

560

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

5

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

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

KI 8520.0 WR

wit, frameless

Opbouw

KI 6520.0 WR

Vlak inbouw
798

518

Opbouw
518

798
54*

Vlak inbouw
598

4

Beluchting

Beluchting

522+

2

802+

2

* Inbouwdiepte

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*

R=5

Beluchting

wit, frameless

* 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
- Vario verbindingslijst
Acc. nr. 1130
(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

KI 8330.0 SR

Vlak inbouw
898

518

Opbouw

Vlak inbouw
798

518

898

54

zwart, frameless

4

54*

R=5

518

518

798
54*

4

54*

R=5

850
Beluchting

Beluchting

Beluchting

522+

2

902+

2

Beluchting

4
490

* Inbouwdiepte

114

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
- Vario verbindingslijst
Acc. nr. 1130
(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

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.3

K-SERIES.1

Frameless

Frameless

KI 6343.0 NIEUW

KI 6130.0 NIEUW

glideControl+. 60 cm. 3 kookzones.

glideControl+. 60 cm. 4 kookzones.

P

60
cm
WIDTH

P

60
cm

STOP
GO

WIDTH

Uitvoering:
- Vermogensregeling met 10 standen ”glideControl+“
(Power Booster incl.) met rode aanduiding
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone
Ø 320 mm / 2.500 W (3.600 W*)
- 1 kookzone
Ø 215 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 1 kookzone
Ø 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
*met powerstand
Technische gegevens:
- Totaal vermogen
7,2 kW
- Afmetingen van het toestel
B x T ca. 600 x 510 mm
Inbouwdiepte
53 mm
- Afmetingen van de uitsparing B x T ca. 560 x 490 mm
(voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

STOP
GO

Uitvoering:
- Vermogensregeling met 10 standen ”glideControl+“
(Power Booster incl.) met rode aanduiding
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 2 kookzones
Ø 185 mm 1.700 W (2.100 W*)
- 2 kookzones
Ø 150 mm 1.200 W (1.500 W*)
*met powerstand
Technische gegevens:
- Totaal vermogen
7,2 kW
- Afmetingen van het toestel
B x T ca. 600 x 510 mm
Inbouwdiepte
58 mm
- Afmetingen van de uitsparing B x T ca. 560 x 490 mm
(voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

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

KI 6343.0 SR

zwart, frameless

Opbouw

€ xxxx,-

KI 6130.0 SR
Opbouw

Vlak inbouw
600

560

560

Beluchting
6

490

Beluchting

560

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

6

54*

490

2
min. 40

4

R=5

514+

4

min. 40

510

600

510

58*

04+2

€ xxxx,-

Vlak inbouw
600

49*

490

Beluchting
min. 40

4

R=5

53*

Beluchting

510

600

510

zwart, frameless

2

604+

514+

2

4

min. 40

490

560

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

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
Acc. nr. 1130
- Vario verbindingslijst
(alleen mogelijk met RVS profielen)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

zwart, frameless

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+

Vlak inbouw
598

54*

R=5

Beluchting

zwart, frameless

Opbouw
518

798
54*

Accessoires:
- Profiel RVS
Acc. nr. ZK 0600
Acc. nr. 1130
- Vario verbindingslijst
(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
b x d ca. 598 x 518 mm
- Afmetingen van het toestel
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
b x d ca. 798 x 518 mm
- Afmetingen van het toestel
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
- Vario verbindingslijst
Acc. nr. 1130
(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

KE 8330.0 SR

Vlak inbouw
898

518

Opbouw
518

898

45*

Vlak inbouw
798

4

750

522+

2

2

min. 50

*Inbouwdiepte
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860

4

44*

490

522+

2

802+

4
490

518

798

44*

R=5

490

902+

518

45*

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
- Vario verbindingslijst
Acc. nr. 1130
(alleen mogelijk met RVS profielen)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

zwart, frameless

Opbouw
518

4

Vlak inbouw
598

44*

R=5
560

490

560

522+

518

598

44*

4

44*

490

490

2

2

602+

4

* Inbouwdiepte

518

R=5

2
602+

min. 50

zwart, frameless

Opbouw
518

598

44*

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

KE 6310.0 SR

Vlak inbouw
598

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
- 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

GMS 7651.0 E
Opbouw

520

RVS
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
(zie pagina 158/159)
- Recirculatiebox
Acc. nr. ZK 8001
- Vario verbindingslijst
Acc. nr. 1130
- Glasafdekking
Acc. nr. ZKM 8050
- Raam contactschakelaar
(draadloos)
Acc. nr. ZK 8002
Acc. nr. ZKM 8053
- Gas deﬂector (page 131)
(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

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.8

K-SERIES.5

Frameless

Frameless

VKI 3850.0 NIEUW

VKI 3550.0 NIEUW

glideControl+. 30 cm. 2 kookzones.

glideControl+. 30 cm. 2 kookzones.

P

30
cm
WIDTH

STOP
GO

Uitvoering:
- Vermogensregeling met 10 standen ”glideControl+“
(Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 7 speciale voorgeprogrammeerde functies: warm houden, pasta
koken, pocheren, kookpunt, frituren, oosteren, grillen
- Brugfunktie, voor- en achterliggende kookzones kunnen samen
geschakeld worden tot een grote kookzone
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 2 kookzones
255 x 200 mm / 1.700 W (2.000 W*)
*met powerstand
Technische gegevens:
- Totaal vermogen
3,6 kW (stekkerklaar)
- Afmetingen van het toestel
B x T ca. 298 x 518 mm
Inbouwdiepte
53 mm
- Afmetingen van de uitsparing B x T ca. 280 x 490 mm
(voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Accessoires:
- FlexiGrill
Acc. nr. 1303
€ xxx,- Proﬁel RVS
Acc. nr. ZK 0300 € xxx,- Vario verbindingslijst
Acc. nr. 1130
€ xxx,- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

zwart, frameless

Opbouw (met RVS rand)
298
(300)

298
53*

280

490

€ xxxx,-

Technische gegevens:
- Totaal vermogen
3,6 kW (stekkerklaar)
- Afmetingen van het toestel
B x T ca. 298 x 518 mm
Inbouwdiepte
53 mm
- Afmetingen van de uitsparing B x T ca. 280 x 490 mm
(voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Accessoires:
- Proﬁel RVS
Acc. nr. ZK 0300
€ xxx,- Vario verbindingslijst
Acc. nr. 1130
€ xxx,- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

518

298
(300)

4

R=3

2

490

zwart, frameless

Opbouw (met RVS rand)

298
53*

280

522+

490

€ xxxx,-

Vlak inbouw

518
(520)

48*

302+

GO

Uitvoering:
- Vermogensregeling met 10 standen ”glideControl+“
(Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 3 speciale voorgeprogrammeerde functies: smelten,
warm houden, pasta koken
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone
Ø 215 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 1 kookzone
Ø 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
*met powerstand

VKI 3550.0 SR

Vlak inbouw

518
(520)

STOP

*geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0300

*geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0300
VKI 3850.0 SR

P

30
cm
WIDTH

Kookplaten

*

*

4

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

4
48*

2

302+

2
490

280

518

R=3

522+

2
4

280

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

7

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
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

VKI 3500.1 SR

zwart, frameless

Opbouw (met RVS rand)
298
(300)

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
(ca. 5 Liter)
- Vario verbindingslijst
Acc. nr. 1130
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

VKIW 3800.0 SR
)

378 (380

Vlak inbouw

518 (520

378

)

110*

Beluchting

340

Accessoires:
- Teppan Yaki Set
Acc. nr. 1114
- Vario verbindingslijst
Acc. nr. 1130
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

4

378
(380)

110*

Vlak inbouw

518
(520)

378

82*

490

2

382+
490

522+

2

4

min. 40

340

340

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

zwart, frameless

Opbouw (met RVS rand)

518

R=5

Beluchting

min. 50

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

VKET 3800.0 SR

zwart, frameless

Opbouw (met RVS rand)

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
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

VKE 3300.0 SR

zwart, frameless

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
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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:
Acc. nr. 1130
- Vario verbindingslijst
- Gas deﬂector (page 131)
Acc. nr. ZKM 8053
(in combinatie met VKM 1820.0)
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

GKS 3820.0 ED
Opbouw

Rand RVS
300

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:
Acc. nr. 1130
- Vario verbindingslijst
- Gas deﬂector (page 131)
Acc. nr. ZKM 8053
(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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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.

Acc. nr.

Acc. nr.

Acc. nr.

Acc. nr.

ZK 8005

ZK 8005

ZK 8000 (zwart)

ZKM 8050

ZKM 8050

Koolstoffilterbox (maattekening pag. 132)

ZK 8001

ZK 8001

ZK 8001

ZK 8001

Vervangingskoolstoffilter voor Koolstoffilterbox

ZK 8004

ZK 8004

ZK 8004

ZK 8004

PlasmaMade filter (maattekening pag. 132)

ZD 8001

ZD 8001

ZD 8001

ZK 8002

ZK 8002

ZK 8002

ZK 8008

ZK 8008

ZK 8008

Glasafdekking

Raam contactschakelaar (draadloos)

Motor cable extension

ZD 8001

ZK 8002

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

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

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

ZKM 8051-1

Koolstof filter mat voor plintbox ZKM 8051

ZKM 8150

LongLife koolstof filter voor aanzuig opening

ZKM 8051

Uitblaas-plintbox inclusief koolstof filter mat

Ventilatierooster Design RVS

Ventilatierooster Black Chrome

Ventilatierooster Silver Chrome

Ventilatierooster Gold

Ventilatierooster Copper

Ventilatierooster Hot Chili
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99089

99089

99089

99090

99090

99090

99091

99091

99091

99092

99092

99092

99094

99094

99094

99095

99095

99095

ZD 8001

ACCESSOIRES. KOOKPLATEN
voor alle typen verwarming

Acc. nr. ZK 1302

FlexiGrill

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

Acc. nr. 1303

Gas Deflektor

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

Acc. nr. ZKM 8053

RVS Wok pan ca. 5 Liter

voor VKIW 3800.0

Acc. nr. 3710

RVS Wok pan, groot
ca. 9,3 Liter

voor VKIW 3800.0

Acc. nr. 760

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

Acc. nr. 763

voor VKET 3800.0

Acc. nr. 1114

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

voor kookplaten met roestvrij stalen

Acc. nr. 1130

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

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
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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)
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