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Шановні клієнти,
вітає вас на сторінках нашого каталогу!
Ласкаво просимо у світ сучасної побутової техніки!
Основна ідея розвитку технологій
— зробити так, щоб сила
сучасного і красивого інноваційного бізнесу працювала на благо сучасних і
красивих людей.
Ця ідея постійно мотивує наших інженерів і дизайнерів удосконалювати нашу
технологію, щоб відповідати усім вимогам наших клієнтів і вести сучасний спосіб
життя.
Завдяки використанню новітніх ноу-хау технологій
має широкий
спектр програм і автоматичних функцій для простоти використання та
обслуговування техніки.

Наші побутові прилади відрізняються унікальним дизайном як в класичній, так і в
інноваційній формі.
Ми робимо реальні речі, які раніше вважалися науковою фантастикою: самоочисна
посудомийна машина, ультратонкі індукційні варильні панелі, поверхні яких
настільки безпечні, що опік виключений, багатофункціональні духовки, які можна
легко очистити навіть після інтенсивного використання.
Наш слоган — Потужність в дії.
Ресурси, вкладені в дизайн та технічні характеристики, переслідують мету —
передати нашим клієнтам Потужність в дії нашої технології.
Ми дбаємо про добробут наших клієнтів.
Вічно ваш

OLAN-Haushaltsgeräte
Berlin Germany

Вбудовані духовки

ЕЛЕКТРИЧНІ ДУХОВКИ
розробив модельний ряд духовок з класом енергоефективності А.
Однак, наші дховки відрізняються не тільки низьким споживанням енергії, але і дуже зручною експлуатацією та простим
обслуговуванням. Всі аспекти комфорту були враховані, щоб наші клієнти відчували задоволення у використанні
нашої технології. Наші багатофункціональні духовки пропонують виняткове різноманіття способів, що забезпечують
оптимальне приготування улюблених страв. Електронне управління Logic Control, легкоочисна емаль без нікелю
Nickel FREE, каталітична система очистки, система Telescope, вертел та багато інших функцій принесуть вам масу
задоволення. Спеціальна система зовнішнього охолодження дозволяє встановлювати духовки навіть на невеликих
кухнях, не завдаючи шкоди.

Електронне управління
Електронна система Logic control та
Intelligent system беруть під контроль
інтелектуальну
систему
процесу
готування, під час читання улюбленої
книги чи перегляду улюбленого шоу.
Існує рекомендована температура для
кожного режиму готування, але ви завжди
можете змінити температуру відповідно
до своїх потреб.

Електричний вертел, що обертається
Використання електричного вертела зробить
ваші улюблені страви смачними.
Залежно від вашої кулінарної фантазії,
ви можете використовувати вертел разом
із інфрачервоним грилем. Це поєднання
призведе до чудових результатів приготування.
Інфрачервоний гриль ідеально підходить, якщо
ви любите готувати рибу, стейки або тости в
духовці. Якщо ви любите хрустку скоринку,
готуйте страву з прочиненими дверцятами
духовки або за допомогою вентилятора.

Система Telescope
Багато наших духовок обладнані системою телескопа.
Ця система забезпечує обережне зняття дек, с
навантаженням до 15 кг. Ви можете вийняти деки і під
час готування. За відгуками наших клієнтів, система
телескопів дуже зручна і проста. Якщо ваша духовка не
обладнана системою, ви можете замовити її окремо.

Багатофункціональність
Численні функції духовок
дозволяють швидко та смачно готувати улюблені страви. Печі F12 Biturbo
та F14 Biturbo оснащені всіма сучасними функціями.
За допомогою цих функцій ви можете налаштувати духовку індивідуально, швидко та точно.
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ЕЛЕКТРИЧНІ ДУХОВКИ

Зручний і приємний контроль
Більшість духовок
оснащені ергономічним керуванням сенсорним екраном, від простого керування
сенсорним екраном з трьома кнопками до електронного повного сенсорного керування ( Full touch control).
Очищення поверхонь духовок при повній експлуатації датчиків дуже проста і швидка, оскільки немає опуклих кнопок.
Духовки
оснащені зручними, ергономічними та елегантними дверними ручками, виготовленими з
міцного металу.
Багато моделей духовок оснащені втопленими ручками PUSH. У поєднанні з сенсорним управлінням вони
забезпечують високу надійність.

Легке очищення - емаль Nickel FREE
Внутрішня частина багатьох духовок покрита емаллю Nickel FREE
Ця емаль має такі особливості:
▪ Міцне покриття з тривалим терміном експлуатації
▪ Легкий догляд. Схожий на піролітичну чистку, але за нижчих температур
▪ Підходить для страждаючих алергією на нікель
▪ Гігієнічні
▪ Екологічно чисті
▪ Блиск, гладкість, кольоростійкість, стійкість до погоди та температури
Це покриття гарантує здорове харчування та легку чистку духовки.

Піролітичне та каталітичне очищення
Постійне самоочищення за допомогою
каталізу очищає важкодоступні ділянки
духовки: бризки жиру і соусів не можуть
бути видалені простіше і зручніше. Усі
жирові
речовини
каталізуватимуться,
випаровуватимуться і віддалятимуться при
температурі вище 200° C..
Внутрішня частина духовки з функцією
піролізу нагріється до температури 400° C.
Вся органіка буде розкладена теплом і їх
молекули будуть знищені.
Таблиця рецептів
На внутрішній стороні дверцят духовки ви знайдете таблицю
рецептів. Це допоможе вам знайти необхідну функцію та час
на приготування улюбленої страви.
Холодна передня частина духовки
Двері духовки
мають особливу конструкцію. Вони
оснащені подвійним або потрійним склінням. Це забезпечує
хорошу ізоляцію, тому передня частина духовки завжди
залишається прохолодною.
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Нове покоління модельного ряду

Багатомовний
TFT-дисплей з сенсорним екраном

Духовки з мікрохвильовою піччю, паровими духовками, кавомашинами та витяжками також
представлені в новому поколінні вбудованих
приладів.
Якщо ви хочете порадувати своїх гостей,
побутова техніка цієї моделі правильний вибір для вас!
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Електричні духовки

з піролітичним очищенням,
функцією пари та багатомовним дисплеєм з сенсорним екраном TFT

Особливості
▪ Тангенціальна система циркуляції
▪ Хромовані опорні рейки для дек
▪ Телескопічна система подовження
Teleskop –
▪ 1 рівень, опціонально до 3 рівнів
▪ 5 рівнів рейок
▪ Автоматичне ввімкнення освітлення при
відкриванні дверей

EH 6311 Pyrolyse

Дизайн
▪ Лінія товарів
▪ Чорне скло / рамка INOX
▪ Елегантна дверна ручка INOX
▪ Панорамне внутрішнє скло з таблицею
рецептів

Обладнання
▪ 1 глибоке емальоване деко для випічки
▪ 1 емальоване деко для випічки
▪ 1 решітка
▪ 1 парова трубка
▪ 1 хромована ручка для дек
▪ 1 термощуп
Управління
▪ Електронний програматор Intelligent
System
▪ Повністю сенсорне управління з
програматором Full Touch
▪ Багатомовний TFT-дисплей
▪ Замок від дітей

Комфорт
▪ Багатофункціональна електрична духовка
Multi 23
▪ 10 режимів роботи
▪ 13 спеціальних функцій у т.ч.. Steam
function
▪ Швидке нагрівання будь-якої функції
Turbo heat
▪ Швидкий піроліз з високою температурою
очистки Pyrolytic cleaning
▪ Холодний фронт - 4 скла
▪ Спеціальне термовідбивне скло
THERMO-REFLECTIVE
Технічні характеристики
▪ Клас енергоефективності A
▪ Об’єм духовки, л
77
▪ Потужність гриля, кВт
1,2
▪ Подвійний гриль, кВт
2,2
▪ Потуж. гар. повітря, кВт
2,3
▪ Нижній тен, кВт
1,1
▪ Верхній тен, кВт
1,0
▪ Освітлення, кВт
0,025
▪ Загальна потужність, кВт 3,5
▪ Вага нетто, кг
40,5
▪ Вага брутто, кг
44,5
Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри духовки
▪ Розміри ніши
▪ Розміри в упаковці

Особливості
▪ Тангенціальна система циркуляції
▪ Хромовані опорні рейки для дек
▪ Телескопічна система подовження
Teleskop –
1 рівень, опціонально до 3 рівнів
▪ 5 рівнів рейок
▪ Автоматичне ввімкнення освітлення при
відкриванні дверей

EH 6310

Дизайн
▪ Лінія товарів
▪ Чорне скло / рамка INOX
▪ Елегантна дверна ручка INOX
▪ Панорамне внутрішнє скло з таблицею
рецептів

Обладнання
▪ 1 глибоке емальоване деко для випічки
▪ 1 емальоване деко для випічки
▪ 1 решітка
▪ 1 хромована ручка для дек
▪ 1 термощуп
Управління
▪ Електронний програматор Intelligent
System
▪ Повністю сенсорне управління з
програматором Full Touch
▪ Багатомовний TFT-дисплей
▪ Замок від дітей

58,9 × 59,4 × 56,8
57,5 × 56,5 × 54,3
66,0 × 64,7 × 68,0

Комфорт
▪ Багатофункціональна електрична духовка
Multi 22
▪ 10 режимів роботи
▪ 12 спеціальних функцій
▪ Швидке нагрівання будь-якої функції
Turbo heat
▪ Холодний фронт - 4 скла
▪ Спеціальне термовідбивне скло
THERMO-REFLECTIVE
Технічні характеристики
▪ Клас енергоефективності A
▪ Об’єм духовки, л
77
▪ Потужність гриля, кВт
1,2
▪ Подвійний гриль, кВт
2,2
▪ Потуж. гар. повітря, кВт
2,3
▪ Нижній тен, кВт
1,1
▪ Верхній тен, кВт
1,0
▪ Освітлення, кВт
0,025
▪ Загальна потужність, кВт 3,5
▪ Вага нетто, кг
40,5
▪ Вага брутто, кг
44,5
Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри духовки
▪ Розміри ніши
▪ Розміри в упаковці

58,9 × 59,4 × 56,8
57,5 × 56,5 × 54,3
66,0 × 64,7 × 68,0
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ЕЛЕКТРИЧНІ ДУХОВКИ
Компактна мікрохвильова піч з грилем, конвекцією, TFT-дисплеєм

Обладнання
▪ 1 хромована решітка для смаження
▪ 1 поворотна тарілка Ø 32 см

EH 6319

Дизайн
▪ Лінія товарів
▪ Чорне скло / рамка INOX
▪ Елегантна дверна ручка INOX
Особливості
▪ Тангенціальна система циркуляції
▪ Камера з нержавіючої сталі

Управління
▪ Електронний програматор Intelligent
System
▪ Повністю сенсорне управління з
програматором Full Touch
▪ Багатомовний TFT-дисплей
▪ Блокування від дітей
Комфорт
▪ Мікрохвильова піч F16 з інфрачервоним
грилем та конвекцією
▪ Заздалегідь задані рецепти - м’ясо, риба,
овочі, приготування їжі, піца тощо
▪ Мікрохвильова піч, гриль, конвекція, їхні
комбінації
▪ Автоматичне розморожування, нагрівання
та готування різних видів продуктів
відповідно до часу та ваги

Технічні характеристики
▪ Корисний об’єм, л		
▪ Мікрохв. потужність, кВт		
▪ Потужність гриля, кВт		
▪ Потужність конвекції, кВт		
▪ Вага нетто, кг		
▪ Вага брутто, кг		

38
1,0
1,65
1,5
35,0
38,5

Розміри (В × Ш × Г (см))
▪ Розміри духовки			
45,5 × 59,4 × 48,6
▪ Розміри ніші			
45,2 × 56,5 × 60,0
▪ Розміри в упаковці			
52,5 × 67,5 × 66,6
Впишиться у стандартну вбудовану нішу з
ящиком для підігріву EH 6314 GW

Компактна духовка з функцією пароварки, дисплеєм TFT, повним
сенсорним керуванням

Обладнання
▪ 1 хромована решітка для смаження
▪ 1 багатофункц. лоток з нерж. сталі
▪ 1 перфорований піддон з нерж. сталі
▪ 1 бак для води

EH 6312

Дизайн
▪ Лінія товарів
▪ Чорне скло / рамка INOX
▪ Елегантна дверна ручка INOX
Особливості
▪ Тангенціальна система циркуляції
▪ Салон з нержавіючої сталі
▪ Хромовані опорні рейки для дек
▪ 5 рівнів рейок
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Управління
▪ Електронний програматор Intelligent
System
▪ Повністю сенсорне управління з
програматором Full Touch
▪ Багатомовний TFT-дисплей
▪ Блокування від дітей
Комфорт
▪ Парова духовка F19 з інфрачервоним грилем
▪ Заздалегідь задані рецепти,
включаючи м’ясо, овочі, морепродукти
▪ Приготування на пару, гриль, їхні
комбінації
▪ Автоматичне розморожування, нагрівання
та готування різних видів продуктів
відповідно до часу та ваги

Технічні характеристики
▪ Корисний об’єм, л		
▪ Потужність пароварки, кВт		
▪ Потужність гриля, кВт		
▪ Вага нетто, кг		
▪ Вага брутто, кг		

38
1,5
1,7
29,5
33,5

Розміри (В × Ш × Г (см))
▪ Розміри духовки
45,5 × 59,4 × 48,6
▪ Розміри ніші
45,2 × 56,5 × 60,0
▪ Розміри в упаковці
52,5 × 67,5 × 61,1
Впишиться у стандартну вбудовану нішу з
ящиком для підігріву EH 6314 GW

ЕЛЕКТРИЧНІ ДУХОВКИ
Компактна кавоварка з TFT-дисплеєм, повним сенсорним керуванням

Обладнання
▪ Контейнер для відпрацьованої кави
▪ Лоток для води

EH 6318 KA
Дизайн
▪ Лінія товарів
▪ Чорне скло / рамка INOX
Особливості
▪ Телескопічні подовжувальні рейки для
обслуговування агрегату
▪ Кавомолка
▪ Парогенератор
▪ Режим очікування, що зберігає енергію

▪ Ящик для підігріву

EH 6314 GW

Дизайн
▪ Лінія товарів
▪ Чорне скло / рамка INOX

Управління
▪ Електронний програматор Intelligent
System
▪ Повністю сенсорне управління з
програматором Full Touch
▪ Багатомовний TFT-дисплей
▪ Блокування від дітей
Комфорт
▪ Багатофункціональна кавоварка
▪ Програми еспресо, кава, капучино,
лате, пара
▪ Установка жорсткості води
▪ Система статистики кави
▪ Індикатор очищення / заміни фільтра
▪ Індикатор недостатності кави / води

Особливості
▪ Система Teleskop
▪ Полиця з ковзаючим килимом для посуду,
до 25 kg:
		
6 комплектів посуду
		
20 тарілок Ø 28 см
		
40 чайних чашок
		
80 кавових чашок тощо
Управління
▪ Електронне управління
▪ LED індикація
Комфорт
▪ Система гарячого повітря для обігріву
різного посуду
▪ Безступінчатий контроль температури, до
60° C
▪ Холодний фронт

Технічні характеристики
▪ Об’єм лотка для води, л		
▪ Тиск, бар		
▪ Вага нетто, кг		
▪ Вага брутто, кг		

1,8
20
21,5
28,0

Розміри (В × Ш × Г (см))
▪ Розміри виробу
44,9 × 59,4 × 47,1
▪ Розміри ніші
46,0 × 56,5 × 60,0
▪ Розміри в упаковці
54,5 × 65,5 × 56,5
Впишиться у стандартну вбудовану нішу з
ящиком для підігріву EH 6314 GW

Технічні характеристики
▪ Висота камери, мм
▪ Загальна потужність, кВт
▪ Вага нетто, кг
▪ Вага брутто, кг

100
0,47
16,5
18,0

Розміри (В × Ш × Г (см))
▪ Розміри виробу
14,5 × 59,4 × 59,0
▪ Розміри ніші
14,5 × 56,5 × 60,0
▪ Розміри в упаковці
21,0 × 65,4 × 65,7
Вписується в стандартну вбудовану
нішу
з
мікрохвильовою
піччю
EH 6319, пароваркою EH 6312,
кофемашиною EH 6318 KA
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ЕЛЕКТРИЧНІ ДУХОВКИ
Електричні духовки з металевими поворотними ручками
Multi 11
Особливості
▪▪ Тангенціальна система циркуляції
▪▪ Підставки для полиць хромовані
▪▪ 5 рівнів рейок
▪▪ Телескопічна система висунення Teleskop - 2 рівня, опціонально до 3-х рівнів

EH 6337
Нержавіюча сталь з Anti-touch
ефектом / чорне скло
Дизайн
▪▪ Лінія товарів
▪▪ Елегантна суцільнометалева ручка
дверцят духовки
▪▪ Панорамне внутрішнє скло з таблицею
рецептів

Обладнання
▪▪ 2 емальовані піддони з протиалергійною
емаллю Easy-Clean
▪▪ 1 багатофункціональна хромована
решітка для смаження
▪ 1 хромований ухват для дек
Управління
▪▪ Електронний сенсорний програматор Intelligent System з суцільнометалевими
поворотними ручками INOX
▪▪ Електронний сенсорний програматор
Touch control
▪▪ Багатофункціональний LED-дисплей

Комфорт
▪▪ XXL Багатофункціональна електрична піч
Multi 11 з функцією піролізу
▪▪ 10 режимів обігріву
▪▪ Функція піролітичної очистки
▪▪ Easy-clean протиалергічна емаль, що
легко очищується
▪▪ Холодний фронт - 4-шарове скло
▪▪ Спеціальне THERMO-REFLECTIVE
скло
Технічні характеристики
▪▪ Енергоефективність
▪▪ Повний об‘єм, л
▪▪ Корисний об‘єм за станд. ЄС, л
▪▪ Загальна потужність, кВт
▪▪ Вага нетто, кг
▪▪ Вага брутто, кг

A
79
73
3,22
43,3
47,8

▪▪ Розміри (В × Ш × Г, (см))
▪▪ Габарити духовки
59,4 × 59,4 × 55,6
▪▪ Розміри ніші
55,8 × 56,7 × 54,3
▪▪ Розміри в упаковці
64,4 × 66,0 × 66,5

Multi 11
Multi 11
Комфорт
▪▪XXL Багатофункціональна електрична піч
Multi 11 з функцією піролізу
▪▪ 10 режимів обігріву
▪▪ Функція піролітичної очистки
▪▪ Easy-clean протиалергічна емаль, що
легко очищується
▪▪ Холодний фронт - 4-шарове скло
▪▪ Спеціальне THERMO-REFLECTIVE
скло

EH 6338 S

EH 6338 W

Чорне скло

Біле скло

Дизайн
▪▪ Лінія товарів
▪▪ Елегантна суцільнометалева дверна
ручка INOX
▪▪ Панорамне внутрішнє скло з таблицею
рецептів

Обладнання
▪▪ 2 емальовані дека з Easy-clean
протиалергічна емаль, що легко
очищується
▪▪ 1 багатофункціональна хромована
решітка
▪ 1 хромований ухват для дек
Управління
▪▪ Електронний сенсорний програматор Intelligent System з суцільнометалевими
поворотними ручками INOX
▪▪ Електронний сенсорний програматор
Touch control
▪▪ Багатофункціональний LED-дисплей

Особливості
▪▪ Тангенціальна система циркуляції
▪▪ Хромовані опорні рейки для дек
▪▪ 5 рівнів рейок
▪▪ Телескопічна система розширення Teleskop – 2 рівня, опціонально до 3-х рівнів
▪▪
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Технічні характеристики
▪▪ Енергоефективність
▪▪ Повний об‘єм, л
▪▪ Корисний об‘єм за станд. ЄС, л
▪▪ Загальна потужність, кВт
▪▪ Вага нетто, кг
▪▪ Вага брутто, кг

A
79
73
3,22
43,3
47,8

Розміри (В × Ш × Г (см))
▪▪ Габарити духовки
59,4 × 59,4 × 55,6
▪▪ Розміри ніші
55,8 × 56,7 × 54,3
▪▪ Розміри в упаковці
64,4 × 66,0 × 66,5

ЕЛЕКТРИЧНІ ДУХОВКИ
Електричні духовки з ручками push-pull

EH 6361

Чорне скло
Дизайн
▪▪ Лінія товарів
▪▪ Елегантна ручка дерцят духовки чорного
кольору або INOX
▪▪ Панорамне внутрішнє скло з таблицею
рецептів
Особливості
▪▪ Тангенціальна система циркуляції
▪▪ Поворотний гриль з хромованою рамою і
знімною ручкою
▪▪ Хромовані опорні рейки для дек
▪▪ Телескопічна система висунення Teleskop – 1 рівень, опціонально до 3-х рівнів
▪▪ 5 рівнів рейок
Обладнання
▪▪ 2 емальовані дека з Easy-clean
протиалер. емаль, що легко очищається
▪▪ 1 багатофункціональна хромована решітка
▪ 1 хромований ухват для дек

EH 6361 G

Сіре скло
Управління
▪▪ Електронний сенсорний програматор
Intelligent System з висувними ручками
та з підсвіткою Push Pull
▪▪ Електронний сенсорний програматор
Touch control
▪▪ Багатофункціональний LED-дисплей
▪▪ Комфорт
▪▪XXL Багатофункціональна електрична
духовка Multi 8
▪▪ 8 режимів роботи
▪▪ Каталітичне самоочищення
▪▪ Easy-clean протиалергічна емаль, що
легко очищається
▪▪ Знімні дверцята та внутрішнє скло
▪▪ Холодний фронт – 3-шарове скло
▪▪ Спеціальне THERMO-REFLECTIVE
скло

EH 6361 S

Чорне скло
Технічні характеристики
▪▪ Енергоефективність
▪▪ Повний об‘єм, л
▪▪ Корисний об‘єм за станд. ЄС, л
▪▪ Загальна потужність, кВт
▪▪ Вага нетто, кг
▪▪ Вага брутто, кг

A
79
73
2,56
42,0
46,0

Розміри (В × Ш × Г (см))
▪▪ Габарити духовки
59,4 × 59,4 × 55,6
▪▪ Розміри ніші
55,8 × 56,7 × 54,3
▪▪ Розміри в упаковці
64,4 × 66,0 × 66,5
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ЕЛЕКТРИЧНІ ДУХОВКИ
Електричні духовки з металевими поворотними
ручками
Управління
▪▪ Електронний сенсорний програматор
Intelligent System з металевими
поворотними ручками
▪▪ Електронний сенсорний програматор
Touch control
▪▪ Багатофункціональний LED-дисплей

EH 6322

EH 6324 Sp

Нержавіюча сталь з Anti-Touch
ефектом / чорне скло

Чорне дзеркальне скло зі скосами

Дизайн
▪▪ Лінія товарів
▪▪ Елегантна ручка дверцят духовки INOX
▪▪ Панорамне внутрішнє скло з таблицею
рецептів

Обладнання
▪▪ 2 емальовані дека з Easy-clean
протиалергічна емаль, що легко
очищується
▪▪ 2 багатофункціональні хромовані решітки
для смаження
▪▪ 1 хромований ухват для дек

Особливості
▪▪ Тангенціальна система циркуляції
▪▪ Поворотний гриль з хромованою рамою і
знімною ручкою
▪▪ Хромовані опорні рейки для дек
▪▪ Телескопічна система висунення Teleskop
– 1 рівень, опціонально до 3-х рівнів
▪▪ 5 рівнів рейок

Комфорт
▪▪ XXL Багатофункціональна електрична
духовка Multi 8
▪▪ 8 режимів роботи
▪▪ Каталітичне самоочищення
▪▪ Конвекція fan
▪▪ Easy-clean протиалергічна емаль, що
легко очищується
▪▪ Знімні дверцята та внутрішнє скло
▪▪ Холодний фронт – 3 шарове скло дверцят
духовки
▪▪ Спеціальне THERMO-REFLECTIVE
скло
Технічні характеристики
▪▪ Енергоефективність
▪▪ Повний об‘єм, л
▪▪ Корисний об‘єм за станд. ЄС, л
▪▪ Загальна потужність, кВт
▪▪ Вага нетто, кг
▪▪ Вага брутто, кг

A
79
73
2,56
42,0
46,0

Розміри (В × Ш × Г (см))
▪▪ Габарити духовки
59,4 × 59,4 × 55,6
▪▪ Розміри ніші
55,8 × 56,7 × 54,3
▪▪ Розміри в упаковці
64,4 × 66,0 × 66,5

Комфорт
▪▪ XXL Багатофункціональна електрична
духовка Multi 8
▪▪ 8 режимів роботи
▪▪ Каталітичне самоочищення
▪▪ Easy-clean протиалергічна емаль, що
легко очищується
▪▪ Знімні дверцята та внутрішнє скло
▪▪ Холодний фронт – 3 шарове скло дверцят
духовки
▪▪ Спеціальне THERMO-REFLECTIVE
скло

EH 6324 W

EH 6324 G

Біле скло зі скосами

Сіре скло зі скосами

Дизайн

Обладнання
▪▪ 2 емальовані дека з Easy-clean
протиалергічна емаль, що легко
очищується
▪▪ 1 багатофункціональна хромована решітка
▪▪ 1 хромований ухват для дек

▪▪ Лінія товарів
▪▪ Елегантна ручка дверей INOX
▪▪ Панорамне внутрішнє скло з таблицею
рецептів
Особливості
▪▪ Тангенціальна система циркуляції
▪▪ Поворотний гриль з хромованою рамою і
знімною ручкою
▪▪ Хромовані опорні рейки для дек
▪▪ Телескопічна система розширення Teleskop – 1 рівень, опціонально до 3-х рівнів
▪▪ 5 рівнів рейок
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Управління
▪▪ Електронний сенсорний програматор
Intelligent System з металевими поворотними ручками
▪▪ Електронний сенсорний програматор
Touch control
▪▪ Багатофункціональний LED-дисплей

Технічні характеристики
▪▪ Енергоефективність
▪▪ Повний об‘єм, л
▪▪ Корисний об‘єм за станд. ЄС, л
▪▪ Загальна потужність, кВт
▪▪ Вага нетто, кг
▪▪ Вага брутто, кг

A
79
73
2,56
42,0
46,0

Розміри (В × Ш × Г (см))
▪▪ Габарити духовки
59,4 × 59,4 × 55,6
▪▪ Розміри ніші
55,8 × 56,7 × 54,3
▪▪ Розміри в упаковці
64,4 × 66,0 × 66,5

ЕЛЕКТРИЧНІ ДУХОВКИ
Духовки з піролізом з ручками-джойстиками
Multi 11

EH 6426 AD

EH 6426 ElfAD

Antique Gold

Antique Gold

Чорне скло

Скло із кольором слонової кістки

Дизайн
▪▪ Лінія товарів
▪▪ Ручка дверцят та металева фурнітура
Antique Gold
▪▪ Art Déco - металева ручка, покрита екошкірою Antique Gold з випуклим гербом
▪▪ Панорамне внутрішнє скло з таблицею
рецептів

Управління
▪▪ Електронний сенсорний програматор
Intelligent System з металевими
поворотними джойстик-ручками Antique
Gold
▪▪ Багатофункціональний LED-дисплей

Особливості
▪▪ Тангенціальна система циркуляції
▪▪ Хромовані опорні рейки для дек
▪▪ 5 рівнів рейок
▪▪ Телескопічна система висунення Teleskop – 1 рівень, опціонально до 3-х рівнів
Обладнання
▪▪ 1 емальоване деко з Easy-clean
протиалергічна емаль, що легко
очищується
▪▪ 1 багатофункціональна хромована
решітка
▪▪ 1 камінь для піци - круглий Ø 34см

Комфорт
▪▪XXL Багатофункціональна електрична
духовка Multi 11 з піролізом
▪▪ 10 режимів обігріву
▪▪ Функція піролітичної очистки
▪▪ Easy-clean протиалергічна емаль, що
легко очищується
▪▪ Холодний фронт – 4 шарове скло дверцят
духовки
▪▪ Спеціальне THERMO-REFLECTIVE
скло

Технічні характеристики
▪▪ Енергоефективність
▪▪ Повний об‘єм, л
▪▪ Корисний об‘єм за станд. ЄС, л
▪▪ Загальна потужність, кВт
▪▪ Вага нетто, кг
▪▪ Вага брутто, кг

A
80
70
3,0
42,3
45,2

Розміри (В × Ш × Г (см))
▪▪ Габарити духовки
59,5 × 59,5 × 55,6
▪▪ Розміри ніші
59,5 × 56,0 × 56,0
▪▪ Розміри в упаковці
67,5 × 70,0 × 65,0

19

20

ЕЛЕКТРИЧНІ ДУХОВКИ
З електромеханічним програматором + управління ручками

EH 6355 Em

EH 6355 ElfEm

EH 6355 RotEm

Емаль антрацитового кольору

Емаль кольору слонової кістки

Емаль кольору бордо

Дизайн
▪ Лінія товарів
▪ Емальовані металеві дверцята та панель
управління в кольорах: антрацит, слонова
кістка, бордо
▪ Механічний таймер
▪ Елегантна масивна металева дверна
ручка Bronze
▪ Панорамне внутрішнє скло з таблицею
рецептів

Обладнання
▪ 1 глибоке емальоване деко для випічки
▪ 1 емальоване деко для випічки
▪ 1 решітка
▪ 1 хромована ручка для дек

Технічні характеристики
▪ Клас енергоефективності A
▪ Об’єм духовки, л.
67
▪ Потужність гриля, кВт
2,25
▪ Нижній тен, кВт
1,250
▪ Верхній тен, кВт
1,8
▪ Освітлення, кВт
0,025
▪ Загальна потужність, кВт 2,56
▪ Вага нетто, кг
39,00
▪ Вага брутто, кг
43,50

Особливості
▪ Тангенціальна система циркуляції
▪ Поворотний гриль з хромованою рамою
та знімною ручкою
▪ Хромовані опорні рейки для дек
▪ Телескопічна система висунення
Teleskop – 1 рівень, опціонально до 3-х
рівнів
▪ 5 рівнів рейок

Комфорт
▪ Багатофункц. електр. духовка Multi 8
▪ 7 режимів нагріву
▪ 1 режим розморожування
▪ Протиалергічна емаль
▪ Холодний фронт — 3 шарове скло
▪ Спеціальне термовідбивне скло
Управління
▪ Механічне управління
▪ Електромеханічний програматор з
металевими поворотними ручками
▪ Елегантні ергономічні металеві ручки
Bronze
▪ Замок від дітей

Розміри (В × Ш × Г (см))
▪ Розміри духовки
59,4 × 59,4 × 55,6
▪ Розміри ніші
55,8 x 56,7 x 54,3
▪ Розміри в упаковці
64,4 × 66,0 × 66,5
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ЕЛЕКТРИЧНІ ДУХОВКИ
З електромеханічним програматором + управління ручками

Дизайн
▪▪ Лінія товарів
▪▪ Ручка дверцят та металева фурнітура
Antique Gold
▪▪ Art Déco - металева ручка, покрита екошкірою Antique Gold з випуклим гербом
▪▪ Внутрішнє скло з таблицею рецептів

EH 6424 BE Eco

EH 6424 ElfBE Eco

Antique Gold

Antique Gold

Емаль антрацитового кольору

Емаль кольору слонової кістки

Особливості
▪▪ Тангенціальна система циркуляції
▪▪ Поворотний гриль з хромованою рамою і
знімною ручкою
▪▪ Хромовані опорні рейки для дек
▪▪ 5 рівнів рейок
▪▪ Телескопічна система висунення Teleskop
– 1 рівень, опціонально до 3-х рівнів
Обладнання
▪▪ 1 емальоване деко з Easy-clean
протиалергічна емаль, що легко очищується
▪▪ 1 багатофункціональна хромована решітка
▪▪ 1 хромований ухват для дек
▪▪ 1 камінь для піци - круглий Ø 34см
Управління
▪▪ Електромеханічний програматор з
металевими поворотними ручками Antique Gold
▪▪ Електронно-механічний таймер з
функціями звукового сповіщення та
блокування від дітей

EH 6424 BluBE Eco

EH 6424 RotBE Eco

Antique Gold

Antique Gold

Блакитна емаль

Емаль кольору бордо

Комфорт
▪▪ Багатофункціональна електрична духовка
Multi 8
▪▪ 8 режимів роботи
▪▪ Каталітичне самоочищення
▪▪ Easy-clean протиалергічна емаль
▪▪ Холодний фронт – 2 шарове скло духовки
▪▪ Спеціальне THERMO-REFLECTIVE
скло
Технічні характеристики
▪▪ Енергоефективність
▪▪ Повний об‘єм, л
▪▪ Корисний об‘єм за станд. ЄС, л
▪▪ Загальна потужність, кВт
▪▪ Вага нетто, кг
▪▪ Вага брутто, кг

A
68
63
3,0
31,6
35,0

Розміри (В × Ш × Г (см))
▪▪ Габарити духовки
59,0 × 59,0 × 54,0
▪▪ Розміри ніші
59,5 × 56,0 × 56,0
▪▪ Розміри в упаковці
65,0 × 65,5 × 66,0

EH 6424 GrBE Eco
Antique Gold
Емаль сірого кольору
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ГАЗОВІ ДУХОВКИ
Газові духовки з металевими поворотними ручками

EG 6372

EG 6374 Sp

EG 6374 W

Нержавіюча сталь з Anti-Touch
ефектом / чорне скло

Чорне дзеркальне скло зі скосами

Біле скло зі скосами

Дизайн
▪▪ Лінія товарів
▪▪ Ручка дверей INOX
▪▪ Панорамне внутрішнє скло з таблицею
рецептів

Управління
▪▪ Електронний сенсорний програматор
Intelligent System з металевими
поворотними ручками
▪▪ Електронний сенсор-програматор Touch
control
▪▪ Багатофункціональний LED-дисплей

Технічні характеристики
▪▪ Енергоефективність
▪▪ Повний об‘єм, л
▪▪ Корисний об‘єм за станд. ЄС, л
▪▪ Загальна потужність, кВт
▪▪ Вага нетто, кг
▪▪ Вага брутто, кг

Комфорт
▪▪XXL Багатофункціональна газова
духовка з вентилятором, нижній обігрів,
інфрачервоний гриль
▪▪ Каталітичне самоочищення
▪▪ Електропідпал в поворотній ручці
▪▪ Газ-контроль
▪▪ Електричний гриль
▪▪ Easy-clean протиалергічна емаль
▪▪ Конвекція
▪▪ Знімні дверцята та внутрішня панель
▪▪ Холодний фронт – 3 шарове скло дверцят
духовки
▪▪ THERMO-REFLECTIVE скло

Розміри (В × Ш × Г (см))
▪▪ Габарити духовки
59,4 × 59,4 × 55,6
▪▪ Розміри ніші
55,8 × 56,7 × 54,3
▪▪ Розміри в упаковці
64,4 × 66,0 × 66,5

Особливості
▪▪ Тангенціальна система циркуляції
▪▪ Поворотний гриль з хромованою рамою і
знімною ручкою
▪▪ Хромовані опорні рейки для дек
▪▪ Телескопічна система висунення Teleskop – 1 рівень, опціонально до 3-х рівнів
▪▪ 5 рівнів рейок
Обладнання
▪▪ 1 емальоване деко з Easy-clean
протиалергічна емаль, що легко
очищується
▪▪ 1 багатофункціональна хромована
решітка
▪▪ 1 хромований ухват для дек

A
79
73
1,8
37,2
41,0
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ГАЗОВІ ДУХОВКИ
З електромеханічним програматором + управління ручками

EG 6345 Em

EG 6345 ElfEm

EG 6345 RotEm

Емаль антрацитового кольору

Емаль кольору слонової кістки

Емаль кольору бордо

Дизайн
▪ Лінія товарів
▪ Емальовані металеві дверцята та панель
управління в кольорах: антрацит, слонова
кістка, бордо
▪ Механічний годинник
▪ Елегантна масивна металева ручка
дверцят Bronze
▪ Панорамне внутрішнє скло з таблицею
рецептів

Обладнання
▪ 1 глибоке емальоване деко для випічки
▪ 1 емальоване деко для випічки
▪ 1 решітка
▪ 1 хромована ручка для дек

цят духовки
▪ Спеціальне термовідбивне скло		
THERMO-REFLECTIVE

Особливості
▪ Тангенціальна система циркуляції
▪ Поворотний гриль з хромованою рамою
та знімною ручкою
▪ Хромовані опорні рейки для дек
▪ Телескопічна система висунення
Teleskop – 1 рівень, опціонально до 3-х
рівнів
▪ 5 рівнів рейок

Управління
▪ Механічне управління
▪ Електромеханічний програматор з
металевими поворотними ручками
▪ Елегантні ергономічні металеві ручки
Bronze
▪ Блокування від дітей
Комфорт
▪ Електропідпал в поворотній ручці
▪ Газ-контроль
▪ Електричний гриль
▪ Протиалергічна емаль, що легко
очищується
▪ Холодний фронт — 3 шарове скло двер-

Технічні характеристики
▪ Клас енергоефективності A
▪ Об’єм духовки, л.
67
▪ Потужність гриля, кВт
2,25
▪ Bottom gas burner, кВт
2,5
▪ Освітлення, кВт
0,025
▪ Загальна потужність, кВт 2,56
▪ Вага нетто, кг
38,00
▪ Вага брутто, кг
42,5
Розміри (В × Ш × Г (см))
▪ Розміри духовки
59,4 × 59,4 × 56,6
▪ Розміри ніші
55,8 x 56,7 x 54,3
▪ Розміри в упаковці
64,4 × 66,0 × 66,5

ЕЛЕКТРИЧНІ ЧАЙНИКИ

WK 2000 Em
Дизайн
▪▪ Лінія товарів
▪▪ Вінтажний, у формі колокола, кришка і
металеві елементи стилізовані під бронзу,
бездротовий чайник
Нагрівальний елемент
▪▪ Електричний, прихований - запобігає
відкладенню вапняного нальоту
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WK 2000 ElfEm
Безпека
▪ Автоматичне відключення, захист від сухого
ходу
Комфорт
▪▪ Обертання на 360 ° на базі, зберігання
кабелю в базі, LED - індикатор

WK 2000 RotEm
Ємність
▪ 2,0 літра
Потужність
▪▪ 1800 Вт

Варильні панелі
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СКЛОКЕРАМІЧНІ ВАРИЛЬНІ ПАНЕЛІ
Індукційні варильні панелі

• Індукційний нагрів — найбільш інноваційне рішення
в області склокерамічних плит.

Ефективність

• Індукційна

варильна

панель

-

найрозумніша

варильна поверхня. Функція автоматичного відключення
живлення - варильна поверхня активується лише
в тому випадку, якщо каструлі знаходяться на ній.
Якщо каструля стоїть лише на половині поверхні для
приготування їжі, тільки ця половина буде нагріватися.
• Найшвидша швидкість нагріву: 4 літри води можна
закип’ятити лише за 9 хвилин.
• Найшвидша реакція та чутливий контроль —
Газ

Електрика

Склокераміка

Індукція

зручніше, ніж на інших звичайних газових плитах.
• Найкращі економія часу та енергії — порівняно
з іншими типами варильних поверхонь, споживання
енергії зменшиться мінімум на 30%.

Коефіцієнт нагріву

• Найкращий спосіб приготування — він поєднує в
собі всі переваги електричних та газових плит

Температура (˚C)

• Найчистіша поверхня — ніколи щось не вигорить,

Час (хв)

тому що варильна поверхня залишається прохолодною.
Нагріватиметься лише те місце, де стоїть страва. Для
чищення досить протерти поверхню вологою ганчіркою.
• Найпростіше управління — легким дотиком пальця
ви можете контролювати всі процеси. Завдяки функції
PAUSE ви можете тимчасово призупинити процес
готування, а потім продовжити його знову.

Порівняльні діаграми ефективності та швидкості нагріву
для варильних поверхонь різного типу

• Найбезпечніша поверхня для приготування їжі —
якщо ви знімете каструлю з поверхні варильної панелі,
вона відразу стане холодною.

Склокерамічні варильні панелі Hi-Light

Power

Flash heating
Склокерамічні варильні панелі

з нагрівальними елементами

Hi-Light використовують систему flash heating. Максимальна температура буде досягнута за кілька секунд, а потім вона буде знижена
Minutes

до вибраної температури. Ця система скорочує час нагріву варильної
панелі, тому зменшиться і витрата енергії. Склокерамічні варильні панелі
також відрізняються своїм елегантним дизайном.

Сенсорне управління Touch control
робить управління нашою побутовою технікою особливо комфортним. Touch control забезпечує надійну роботу
та просте обслуговування. Гладка панель без опуклих кнопок - також привабливий елемент дизайну. Очищення
поверхонь за допомогою Touch control дуже просте і швидке, оскільки на них немає опуклих елементів. Після
простого протирання ганчіркою або серветкою поверхня виглядає блискучою та чистою.

26

СКЛОКЕРАМІЧНІ ВАРИЛЬНІ ПАНЕЛІ
Практичні і розумні

Керамічна індукційна панель з вільними
зонами обігріву, що дозволяє розмістити
каструлі в будь-якому місці, не турбуючись
про кількість та розмір

•
•
•
•
•
•
•

Кількість, форма та розмір посуду неважливі
Повна свобода пересування посуду по нагрівальному полі
Активізація зони готування тільки під посудом
Функція надшвидкого нагріву Power
Функція KEEP WARM
Таймери для кожної з чотирьох зон приготування
Система автоматичного відключення Security Guard

Не тільки чорні - варильні панелі з художнім дизайном
Прикрасьте кухню склокерамічною панеллю. Ці варильні панелі
мають дизайн, що запам’ятовується, графіка яких наноситься
під поверхню скла і тому захищена від стирання. Слідів, які
можуть виникнути при тривалому використанні стандартних
поверхонь з чорним забарвленням на цих моделях, не видно.
Варочні панелі добре вписуються в усі види дизайну кухні.
Подвійні нагрівальні зони - кругла і овальна (для сковорідок)
дозволяють готувати різноманітні страви в посуді з різним
діаметром дна та з довгастими днищами.
Повністю сенсорне електронне управління забезпечує точне налаштування потужності, функцію блокування від дітей, функцію
автоматичного відключення, а також світлодіодну індикацію робочих зон нагріву та залишкового тепла.
Дизайн кухонних плит з різною графікою підсилює
настрій і, як результат, - якість готових страв.
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ІНДУКЦІЙНІ СКЛОКЕРАМІЧНІ ПАНЕЛІ

KCT 95 FI LaPerle
Чорна склокераміка SCHOTT зі скосами
Дизайн
▪▪ Лінія товарів
Управління
▪▪ Електронний Logic control з
програматором
▪▪ Контроль зони приготування Power
Slide
▪▪LED-дисплей
▪▪ Замок від дітей
▪▪ Таймер для кожної зони приготування
▪▪ Хвилинник

Комфорт
▪▪ FREE ZONE - Нагрівання посуду будьякого розміру на всій площі зони нагріву
▪▪ Функція підвищення потужності Power
для усіх зон приготування
▪▪ Індукційні зони саморегулюються
відповідно до розміру посуду
▪▪ Система автоматичного відключення Security Guard
▪ Індикатори залишкового тепла
▪ Ударостійка кераміка із зносостійкою
графікою
▪ Легко чиститься

Технічні характеристики
Індукційні зони (Power-function):
▪ 4 зони 19,5 × 22,0 см 1,8 кВт (3,0 кВт)
▪ 2 зони 39,0 × 20,0 см 3,0 кВт (4,0 кВт)
▪ 1 зона Ø 28,0 см
1,8 кВт (3,0 кВт)
▪ Загальна потужність, кВт 10,8
▪ Вага нетто, кг
19,0
▪ Вага брутто, кг
21,0
Розміри (В × Ш × Г, см)
▪▪ Розміри виробу
▪▪ Розміри врізки
▪▪ Розміри в упаковці

5,5 × 90,0 × 52,0
87,5 × 49,5
14,5 × 105,0 × 67,5

Індукційні варильні панелі Freezone
із вільними зонами обігріву, які дозволяють розмістити посуд з
керамічною індукційною плитою довільно, не турбуючись про кількість
та розмір

1 Touch control system

Сучасна технологія. Делікатне, точне і пунктуальне управління.

2 «Холодна» поверхня

Поверхня поза зоною контакту посуду залишається холодною, що забезпечує високу безпеку та простоту очищення.

3 Функція Power

Протягом декількох хвилин потужність нагрівальної зони повністю або частково поширюється на іншу. Наприклад: від 1.5 до
2.0 кВт, 2.1 до 2.8 кВт, 2.6 до 3.6 кВт, що призводить до надзвичайно швидкого нагрівання.

4 Full touch - сенсорне управління.
5 Автоматичне виявлення посуду

Посуд, виготовлений не з феромагнітного матеріалу, не нагріється.

6 Блокування від дітей (Child lock)

Щоб уникнути небажаної роботи, панель управління може бути заблокована. Спокій для безпечного використання.

7 Індикатор залишкового тепла

Позначає, коли кожна зона приготування їжі після використання гаряча. Індикація гасне, якщо температура падає нижче
60° C.

8 Склокерамічная поверхня

При наявності рамки, полегшується точне кріплення робочих поверхонь, виготовлених з будь-якого матеріалу на кухні.
Естетичне задоволення в поєднанні з більшою простотою прибирання.
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ІНДУКЦІЙНІ СКЛОКЕРАМІЧНІ ПАНЕЛІ

Управління
▪▪ Електронний Intelligent System
комутатор з програматором
▪▪ Контроль зони приготування Power Slide
▪▪ LED-дисплей
▪▪ Замок від дітей
▪ Таймер для кожної зони приготування
▪ Хвилинник
Комфорт
▪▪ FREE ZONE - Нагрівання посуду будьякого розміру на всій площі зони нагріву
▪▪ Функція підвищення потужності Power
для усіх зон приготування
▪▪ Індукційні зони варіння, саморегульовані
відповідно до розміру посуду
▪▪ Система автоматичного відключення
Security Guard
▪▪ Залишкові показники тепла
▪▪ Ударостійка кераміка із зносостійкою
графікою
▪▪ Легко чиститься

KCT 77 FI La Perle

Чорна склокераміка SCHOTT
зі скосами
Дизайн
▪▪ Лінія товарів

Технічні характеристики
Індукційні зони (Power-function):
▪ 4 зони
19,5 × 22,0 см 1,8 кВт (2,3 кВт)
▪ 2 зони
39,0 × 20,0 см 1,8 кВт (3,0 кВт)
▪ 1 зона
Ø 21,0 см
2,0 кВт
▪ Загальна потужність, кВт 7,8
▪ Вага нетто, кг
19,0
▪ Вага брутто, кг
21,0
Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри врізки
▪ Розміри в упаковці

5,8 × 77,0 × 52,0
74,0 × 49,5
14,5 × 105,0 × 67,5

Комфорт
▪▪ FREE ZONE - Нагрівання посуду будьякого розміру на всій площі зони нагріву
▪▪ Функція підвищення потужності Power
для усіх зон приготування
▪▪ Індукційні зони варіння, саморегульовані
відповідно до розміру посуду
▪▪ Система автоматичного відключення
Security Guard
▪▪ Залишкові показники тепла
▪▪ Ударостійка кераміка із зносостійкою
графікою
▪▪ Легко чиститься

KCT 67 FI La Perle

KCT 67 FIW La Perle

Чорна склокераміка SCHOTT
зі скосами

Біла склокераміка зі скосами

Дизайн
▪▪ Лінія товарів

Управління
▪▪ Електронний Intelligent System
комутатор з програматором
▪▪ Контроль зони варіння Power Slide
▪▪ LED-дисплей
▪▪ Замок від дітей
▪▪ Таймер для кожної зони приготування
▪▪ Хвилинник

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Технічні характеристики
Індукційні зони (Power-function):
▪ 2 зони
20,0 × 20,0 см 1,5 кВт (2,0 кВт)
▪ 2 зони
20,0 × 20,0 см 2,0 кВт (2,6 кВт)
▪ 2 зони
40,0 × 20,0 см 2,5 кВт (2,8 кВт)
▪ Загальна потужність, кВт 7,2
▪ Вага нетто, кг
9,0
▪ Вага брутто, кг
11,2
Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри врізки
▪ Розміри в упаковці

Розмір, кількість та форма посуду не важливі
Повна свобода розміщення посуду на нагрівальному полі
Активація зони готування безпосередньо під посудом
Надшвидка функція нагріву Power
Функція зігрівання Keep Warm
Таймер / хвилини для кожної з чотирьох зон приготування
Система автоматичного відключення
Безпека Security Guard
Індикатор залишкового тепла

5,5 × 59,0 × 52,0
56,0 × 49,0
11,5 × 69,0 × 64,5

ІНДУКЦІЙНІ СКЛОКЕРАМІЧНІ ПАНЕЛІ

4×4
FREE ZONE

KCT 9690 FI Avant.PRO
Муарова склокераміча панель
SCHOTT з переднім скосом
Дизайн
▪▪ Лінія товарів
Управління
▪▪ Електронний Intelligent System
комутатор з програматором
▪▪ Контроль зони приготування Power Slide
▪▪ LED-дисплей
▪▪ Замок від дітей
▪▪ Таймер для кожної зони приготування
▪▪ Хвилинник

Комфорт
▪▪ FREE ZONE - Нагрівання посуду будьякого розміру на всій площі зони нагріву
▪▪ Teppan Yaki – Нагрівання посуду будьякого розміру на всій площі опалювальної
зони
▪▪ 4x4 - оптимальне використання всієї
опалювальної площі
▪▪ Функція підвищення потужності Power
для усіх зон приготування
▪▪ Саморегульовані зони нагрівання
▪▪ Система автоматичного відключення
Security Guard
▪▪ Залишкові показники тепла
▪▪ Ударостійка кераміка
▪▪ Легко чиститься

Технічні характеристики
Індукційні зони (Power-function):
▪ 4 зони
20,0 × 22,0 см 2,0 кВт (3,0 кВт)
▪ 2 зони
40,0 × 20,0 см 3,0 кВт (3,6 кВт)
▪ 1 зона
40,0 × 44,0 см 4,8 кВт (5,6 кВт)
▪▪ 2 зони 28,0 x 20,0 см 2,0 кВт (3,0 кВт)
▪▪ 1 зона 28,0 x 40,0 см 3,0 кВт (3,6 кВт)
▪ Загальна потужність, кВт 10,8
▪ Вага нетто, кг
19,0
▪ Вага брутто, кг
21,0

Дизайн
▪▪ Лінія товарів

Security Guard
▪▪ Залишкові показники тепла
▪▪ Ударостійка кераміка із зносостійкою
графікою
▪▪ Легко чиститься

Управління
▪▪ Електронний Intelligent System
комутатор з програматором
▪▪ Контроль зони приготування Power Slide
▪▪ LED-дисплей
▪▪ Замок від дітей
▪▪ Таймер для кожної зони приготування
▪▪ Хвилинник

KCT 6690 FI Avant.PRO

Муарова склокераміча панель
SCHOTT з переднім скосом

Комфорт
▪▪ FREE ZONE - Нагрівання посуду будьякого розміру на всій площі зони нагріву
▪▪ Функція підвищення потужності Power
для усіх зон приготування
▪▪ 4x4 - оптимальне використання всієї
опалювальної площі
▪▪ Індукційні зони варіння, саморегульовані
відповідно до розміру посуду
▪▪ Система автоматичного відключення

Дизайн
▪▪ Лінія товарів
Управління
▪▪ Електронний Intelligent System
комутатор з програматором
▪▪ Контроль зони приготування Power
Circle
▪▪ LED-дисплей
▪▪ Замок від дітей
▪▪ Таймер для кожної зони приготування
▪▪ Хвилинник

KCT 6730 FIG

Сіра склокераміка зі скосами

Комфорт
▪▪ FREE ZONE - Нагрівання посуду будьякого розміру на всій площі зони нагріву
▪▪ Функція підвищення потужності Power
для усіх зон приготування
▪▪ Індукційні зони варіння, саморегульовані
відповідно до розміру посуду
▪▪ Система автоматичного відключення
Security Guard
▪▪ Залишкові показники тепла
▪▪ Ударостійка кераміка із зносостійкою
графікою

Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри врізки
▪ Розміри в упаковці

5,5 × 90,0 × 52,0
87,5 × 49,5
13,5 × 97,0 × 62,0

Технічні характеристики
Індукційні зони (Power-function):
▪ 4 зони
20,0 × 22,0 см 2,0 кВт (3,0 кВт)
▪ 2 зони
40,0 × 20,0 см 3,0 кВт (3,6 кВт)
▪▪ 1 зона 40,0 x 44,0 см 4,8 кВт (5,6 кВт)
▪ Загальна потужність, кВт 7,2
▪ Вага нетто, кг
9,0
▪ Вага брутто, кг
11,2
Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри врізки
▪ Розміри в упаковці

5,5 × 59,0 × 52,0
56,0 × 49,5
13,5 × 67,5 × 62,0

▪▪ Легко чиститься
Технічні характеристики
Індукційні зони (Power-function):
▪ 2 зони
20,0 × 20,0 см 1,5 кВт (2,0 кВт)
▪ 2 зони
20,0 × 20,0 см 2,0 кВт (2,6 кВт)
▪ 2 зони
40,0 × 20,0 см 2,5 кВт (2,8 кВт)
▪ Загальна потужність, кВт 7,2
▪ Вага нетто, кг
9,0
▪ Вага брутто, кг
11,2
Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри врізки
▪ Розміри в упаковці

5,5 × 59,0 × 52,0
56,0 × 49,0
11,5 × 69,0 × 64,5
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ІНДУКЦІЙНІ СКЛОКЕРАМІЧНІ ПАНЕЛІ
Дизайн
▪▪ Лінія товарів
▪▪ Чорна склокераміка SCHOTT зі скосами
Управління
▪▪ Електронний Intelligent System
комутатор з програматором
▪▪ Контроль зони приготування Power Slide
▪▪ LED-дисплей
▪▪ Замок від дітей
▪▪ Таймер для кожної зони приготування
▪▪ Хвилинник

KCT 6705 FI

Чорна склокераміка SCHOTT зі
скосами

Комфорт
▪▪ Функція підвищення потужності Power
для усіх зон приготування
▪▪ Індукційні зони варіння, саморегульовані
відповідно до розміру посуду
▪▪ Система автоматичного відключення
Security Guard
▪▪ Залишкові показники тепла
▪▪ Ударостійка кераміка із зносостійкою
графікою

Дизайн
▪▪ Лінія товарів
Управління
▪▪ Електронний Intelligent System
комутатор з програматором
▪▪ Контроль зони приготування Power Slide
▪▪ LED-дисплей
▪▪ Замок від дітей
▪▪ Таймер для кожної зони приготування
▪▪ Хвилинник

KCT 6736 FI

Чорна склокераміка SCHOTT зі
скосами

Комфорт
▪▪ Функція підвищення потужності Power
для усіх зон приготування
▪▪ Індукційні зони варіння, саморегульовані
відповідно до розміру посуду
▪▪ Система автоматичного відключення
Security Guard
▪▪ Залишкові показники тепла
▪▪ Ударостійка кераміка із зносостійкою
графікою
▪▪ Легко чиститься

▪▪ Легко чиститься
Технічні характеристики
Індукційні зони (Power-function):
▪ 2 зони
Ø 16,0 см
1,2 кВт (1,5 кВт)
▪ 1 зона
Ø 18,0 см
2,0 кВт (2,6 кВт)
▪ 1 зона
Ø 21,0 см
2,2 кВт (3,6 кВт)
▪ Загальна потужність, кВт 7,2
▪ Вага нетто, кг
9,0
▪ Вага брутто, кг
11,2
Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри врізки
▪ Розміри в упаковці

Технічні характеристики
Індукційні зони (Power-function):
▪ 1 зона
Ø 16,0 см
1,2 кВт (1,5 кВт)
▪ 1 зона
Ø 21,0 см
2,2 кВт (3,6 кВт)
▪ 1 зона
Ø 28,0 см
2,3 кВт (3,0 кВт)
▪ Загальна потужність, кВт 7,2
▪ Вага нетто, кг
8,5
▪ Вага брутто, кг
10,0
Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри врізки
▪ Розміри в упаковці

Принцип роботи
Функціональний принцип індукційної
варильної
панелі
заснований
на
використанні енергії магнітного поля.
Під поверхнею керамічної кераміки знаходиться індукційна котушка високої частоти,
яка створює змінне магнітне поле.
Це змінне поле генерує вихрові струми на
дні феромагнітного посуду і нагріває його
вміст.
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5,5 × 59,0 × 52,0
56,0 × 49,0
11,5 × 69,0 × 64,5

1.
2.
3.
4.
5.
6.

5,5 × 59,0 × 52,0
56,0 × 49,0
11,5 × 69,0 × 64,5

Посуд із феромагнітним дном
Склокерамічна варильна панель
Ізоляція
Індукційна котушка
Перетворювач частоти
Електронний блок управління

ІНДУКЦІЙНІ СКЛОКЕРАМІЧНІ ПАНЕЛІ DOMINO
Комфорт
▪▪ Функція підвищення потужності Power
для усіх зон приготування
▪▪ Індукційні зони варіння, саморегульовані
відповідно до розміру посуду
▪▪ Система автоматичного відключення
Security Guard
▪▪ Залишкові показники тепла
▪▪ Ударостійка кераміка із зносостійкою
графікою
▪▪ Легко чиститься

KCT 3726 FI

KCT 3726 FIW

Чорна склокераміка

Біла склокераміка

Дизайн
▪▪ Лінія товарів

Управління
▪▪ Електронний Intelligent System
комутатор з програматором
▪▪ LED-дисплей
▪▪ Замок від дітей
▪▪ Таймер для кожної зони приготування
▪▪ Хвилинник

Технічні характеристики
Індукційні зони (Power-function):
▪ 1 зона
Ø 18,0 см
2,0 кВт (2,6 кВт)
▪ 1 зона
Ø 14,0 см
1,5 кВт (1,9 кВт)
▪ Загальна потужність, кВт 3,5
▪ Вага нетто, кг
4,6
▪ Вага брутто, кг
5,6
Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри врізки
▪ Розміри в упаковці

5,5 × 28,8 × 52,0
26,8 × 50,0
14,2 × 61,0 × 39,2

ІНДУКЦІЙНІ СКЛОКЕРАМІЧНІ ПАНЕЛІ
Дизайн
▪ Модельний ряд Ära
▪ Мотив печерного живопису
Управління
▪ Електронне сенсорне управління Full
Touch
▪ Управління потужністю Power Slide
▪ LED-дисплей
▪ Замок від дітей
▪ Таймер для кожної зони приготування
▪ Хвилинник

KCT 6506 FI Ära

Склокераміка SCHOTT зі скосами

Переваги індукційних панелей.

Індукційні варильні панелі мають багато
переваг перед звичайними газовими та
електричними плитами. Індукційні панелі
забезпечують найвищу точність нагріву.
Вони дуже швидко реагують на кожну
зміну налаштувань і будь-яка зміна температури відбувається негайно.
Час нагріву значно коротший, це може заощадити до 10% енергії.

Комфорт
▪ Функція підвищення потужності Power для
усіх зон приготування
▪ Індукційні зони варіння, саморегульовані
відповідно до розміру посуду
▪ Система автоматичного відключення
Security Guard
▪ Залишкові показники тепла
▪ Ударостійка кераміка із зносостійкою
графікою

Функція
Power
дозволяє
ділити
потужність одного нагрівального поля з
сусіднім нагрівальним полем. Посуд буде
нагріватися лише тоді, коли каструля з
феромагнітним дном стоїть на конфорці.
Виробництво тепла буде припинено
негайно, якщо каструля буде знята з
варильної поверхні.
Поверхня варильної поверхні не буде
нагріватися індукційним процесом, а

▪ Легко чиститься
Обладнання
▪ Clean scraper
Технічні характеристики
Індукційні зони:
▪ 1 зона
Ø 21,0 см
2,2 кВт (3,6 кВт)
▪ 1 зона
Ø 18,0 см
2,2 кВт (3,0 кВт)
▪ 2 зони
Ø 15,0 см
1,4 кВт (2,0 кВт)
▪ Загальна потужність, кВт 7,2
▪ Вага нетто, кг		
13,56
▪ Вага брутто, кг
15,80
Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
5,5 × 59,0 × 52,0
▪ Розміри врізки		
56,0
× 49,0
▪ Розміри в упаковці
11,5 × 69,0 × 64,5

лише нагрітою сковородою. Ось чому випалення розлитої їжі виключається. Після
вимкнення панелі вона стане холодною
через кілька хвилин.
Простота обслуговування:
Поверхня індукційної варильної панелі
ідеально гладка, тому достатньо простого протирання вологою ганчіркою, щоб
зробити її чистою.
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ІНДУКЦІЙНІ СКЛОКЕРАМІЧНІ ПАНЕЛІ

KCT 6723 FI BluBE

Лазурна склокераміка
Дизайн
▪▪ Лінія товарів

KCT 6745 FI AD
Antique Gold

Управління
▪▪ Електронний Intelligent System
комутатор з програматором
▪▪ Контроль зони приготування Power
Circle
▪▪ LED-дисплей
▪▪ Замок від дітей
▪▪ Таймер для кожної зони приготування
▪▪ Хвилинник
Комфорт
▪▪ FREE ZONE - Нагрівання посуду будьякого розміру на всій площі зони нагріву
▪▪ Функція прискореного нагрівання Power
▪▪ Індукційні зони варіння, саморегульовані
відповідно до розміру посуду
▪▪ Система автоматичного відключення
Security Guard
▪▪ Залишкові показники тепла
▪▪ Ударостійка кераміка із зносостійкою

Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри врізки
▪ Розміри в упаковці

5,5 × 59,0 × 52,0
56,0 × 49,0
11,5 × 69,0 × 64,5

Antique Gold

Cклокераміка кольору слонової
кістки

Дизайн
▪▪ Лінія товарів
▪▪ Металева фурнітура Antique Gold

Комфорт
▪▪ FREE ZONE - Нагрівання посуду будьякого розміру на всій площі зони нагріву
▪▪ Функція прискореного нагрівання Power
▪▪ Індукційні зони варіння, саморегульовані
відповідно до розміру посуду
▪▪ Система автоматичного відключення
Security Guard
▪▪ Залишкові показники тепла
▪▪ Ударостійка кераміка із зносостійкою
графікою
▪▪ Легко чиститься
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Технічні характеристики
Індукційні зони (Power-function):
▪ 2 зони
20,0 × 20,0 см 1,5 кВт (2,0 кВт)
▪ 2 зони
20,0 × 20,0 см 2,0 кВт (2,6 кВт)
▪ 2 зони
40,0 × 20,0 см 2,5 кВт (2,8 кВт)
▪ Загальна потужність, кВт 7,0
▪ Вага нетто, кг
9,0
▪ Вага брутто, кг
11,2

KCT 6745 FI ElfAD

Чорна склокераміка

Управління
▪▪ Електронний Intelligent System
комутатор з програматором
▪▪ Контроль зони приготування Power
Circle
▪▪ LED-дисплей
▪▪ Замок від дітей
▪▪ Таймер для кожної зони приготування
▪▪ Хвилинник

графікою
▪▪ Легко чиститься

Технічні характеристики
Індукційні зони (Power-function):
▪ 2 зони
20,0 × 20,0 см 1,5 кВт (2,0 кВт)
▪ 2 зони
20,0 × 20,0 см 2,0 кВт (2,6 кВт)
▪ 2 зони
40,0 × 20,0 см 2,5 кВт (2,8 кВт)
▪ Загальна потужність, кВт 7,0
▪ Вага нетто, кг
9,0
▪ Вага брутто, кг
11,2
Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри врізки
▪ Розміри в упаковці

5,5 × 59,0 × 52,0
56,0 × 49,0
11,5 × 69,0 × 64,5

ІНДУКЦІЙНІ СКЛОКЕРАМІЧНІ ПАНЕЛІ
Комфорт
▪▪ Функція прискореного нагрівання Power
для 2 зон приготування їжі
▪▪ Індукційні зони варіння, саморегульовані
відповідно до розміру посуду
▪▪ Система автоматичного відключення
Security Guard
▪▪ Залишкові показники тепла
▪▪ Ударостійка кераміка із зносостійкою
графікою
▪▪ Легко чиститься

KCT 6395 IEm

KCT 6395 IElfEm

Чорна склокераміка

Cклокераміка кольору слонової
кістки

Дизайн
▪▪ Лінія товарів
▪▪ Передня та задня суцільна металева
пластина Bronze
▪▪ Графіка та написи Bronze

Управління
▪▪ Електронний Logic control з
програматором
▪▪ LED-дисплей
▪▪ Замок від дітей
▪▪ Таймер для кожної зони приготування
▪▪ Хвилинник

KCT 7795 FI Em

KCT 7795 FI ElfEm

Технічні характеристики
Індукційні зони (Power-function):
▪ 2 зони
Ø 21,0 см
2,2 кВт (3,6 кВт)
▪ 2 зони
Ø 18,0 см
2,2 кВт
▪ Загальна потужність, кВт 7,2
▪ Вага нетто, кг
12,7
▪ Вага брутто, кг
15,3
Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри врізки
▪ Розміри в упаковці

5,0 × 58,0 × 53,5
56,0 × 49,3
13,0 × 66,0 × 58,0

KCT 7795 FI RotEm

Антрацитова склокераміка з
переднім скосом

Cклокераміка кольору слонової
кістки з переднім скосом

Склокераміка кольору бордо з
переднім скосом

Дизайн
▪▪ Лінія товарів
▪▪ Графіка та написи Bronze

Комфорт
▪▪ FREE ZONE - Нагрівання посуду будьякого розміру на всій площі зони нагріву
▪▪ Функція прискореного нагрівання Power
▪▪ Індукційні зони варіння, саморегульовані
відповідно до розміру посуду
▪▪ Система автоматичного відключення
Security Guard
▪▪ Залишкові показники тепла
▪▪ Ударостійка кераміка із зносостійкою
графікою
▪▪ Легко чиститься

Технічні характеристики
Індукційні зони (Power-function):
▪ 4 зони
20,0 × 20,0 см 1,8 кВт (3,0 кВт)
▪ 2 зони
40,0 × 20,0 см 3,0 кВт (4,0 кВт)
▪ 1 зона
Ø 28,0 см
2,0 кВт
▪ Загальна потужність, кВт 7,2
▪ Вага нетто, кг
12,7
▪ Вага брутто, кг
15,3

Управління
▪▪ Електронний Intelligent System
комутатор з програматором
▪▪ Контроль зони приготування Power
Slide
▪▪ LED-дисплей
▪▪ Замок від дітей
▪▪ Таймер для кожної зони приготування
▪▪ Хвилинник

Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри врізки
▪ Розміри в упаковці

52,0 × 77,0 × 6,2
74,0 × 49,5
11,5 × 69,0 × 64,5
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Hi-Light + ІНДУКЦІЙНІ СКЛОКЕРАМІЧНІ ПАНЕЛІ
Дизайн
▪ Лінія товарів
Управління
▪ Електронне сенсорне управління Full
touch
▪ LED-дисплей
▪ Замок від дітей
▪ Таймер для кожної зони приготування
▪ Хвилинник

KCT 6722 FI

Чорна склокераміка SCHOTT
зі скосами

Комфорт
▪ Функція прискореного нагрівання Power
для 2 зон приготування їжі
▪ Індукційні зони варіння, саморегульовані
відповідно до розміру посуду
▪ Зона швидкого приготування Hi Light
▪ Система автоматичного відключення
Security Guard
▪ Залишкові показники тепла
▪ Ударостійка кераміка, скло
з міцною графікою
▪ Легко чиститься

Технічні характеристики
Індукційні зони:
▪ 1 зона
Ø 18,0 см
1,8 кВт (2,3 кВт)
▪ 1 зона
Ø 18,0 см
1,2 кВт (1,5 кВт)
Нагрівальні зони Hi Light:
▪ 1 зона
Ø 22,0 см
1,8 кВт
▪ 1 зона
Ø 16,5 см
1,2 кВт
▪ Загальна потужність; кВт 6,8
▪ Вага нетто, кг
9,00
▪ Вага брутто, кг
11,00
Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри врізки
▪ Розміри в упаковці

6,5 × 59,0 × 52,0
56,0 × 49,1
14,2 × 61,0 × 39,3

Hi-Light СКЛОКЕРАМІЧНІ ПАНЕЛІ
Дизайн
▪ Модельний ряд Ära
▪ Художнє оформлення - печерний
живопис
Управління
▪ Електронне сенсорне управління Full
touch
▪ Управління потужністю Power Slide
▪ LED-дисплей
▪ Замок від дітей
▪ Таймер для кожної зони приготування
▪ Хвилинник

KCT 6515 F Ära

Склокераміка SCHOTT зі скосами

Управління
▪ Електронне сенсорне управління Full
touch
▪ Управління потужністю Power Slide
▪ LED-дисплей
▪ Замок від дітей
▪ Таймер для кожної зони приготування
▪ Хвилинник

Склокераміка SCHOTTз тонкою
рамкою Inox
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Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
4,9 × 59,0 × 52,0
▪ Розміри врізки
56,0 × 49,0
▪ Розміри в упаковці
11,5 × 69,0 × 64,5

Комфорт
▪ Потрійна зона нагріву
▪ Розширювана овальна зона
▪ Зона швидкого приготування Hi Light
▪ Система автоматичного відключення
Security Guard
▪ Залишкові показники тепла
▪ Ударостійка кераміка, скло
з міцною графікою
▪ Легко чиститься

Дизайн
▪ Модельний ряд Herd
▪ Художнє оформлення - чавунна плита

KCT 6515 F Herd

Технічні характеристики
Hi-Light нагрівальні зони:
▪ 2 зони Ø 16,0 см
1,2 кВт
▪ 1 зона Ø 16,0 / 16,0 × 26,5 см 1,1/2,0 кВт
▪ 1 зона Ø 22,5 / 17,5 / 12 см 2,3/ 1,6/ 0,8 кВт
▪ Загальна потужність, кВт
6,5
▪ Вага нетто, кг
9,5
▪ Вага брутто, кг
11,5

Комфорт
▪ Потрійна зона нагріву
▪ Розширювана овальна зона
▪ Зона швидкого приготування Hi Light
▪ Система автоматичного відключення
Security Guard
▪ Залишкові показники тепла
▪ Ударостійка кераміка, скло
з міцною графікою
▪ Легко чиститься

Технічні характеристики
Hi-Light нагрівальні зони:
▪ 2 зони Ø 16,0 см
1,2 кВт
▪ 1 зона Ø 16,0 / 16,0 × 26,5 см 1,1/2,0 кВт
▪ 1 зона Ø 22,5 / 17,5 / 12 см 2,3/ 1,6/ 0,8 кВт
▪ Загальна потужність, кВт
6,5
▪ Вага нетто, кг
9,5
▪ Вага брутто, кг
11,5
Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
4,9 × 59,0 × 52,0
▪ Розміри врізки
56,0 × 49,0
▪ Розміри в упаковці
11,5 × 69,0 × 64,5

Herd

Hi-Light СКЛОКЕРАМІЧНІ ПАНЕЛІ

KCT 6715 F

KCT 6715 F W

Чорна склокераміка SCHOTT
зі скосами

Біла склокераміка зі скосами

Дизайн
▪ Модельний ряд
▪ Склокераміка SCHOTT зі скосами

Комфорт
▪ Потрійна зона нагріву
▪ Розширювана овальна зона
▪ Зона швидкого приготування Hi Light
▪ Система автоматичного відключення
Security Guard
▪ Залишкові показники тепла
▪ Ударостійка кераміка, скло
з міцною графікою
▪ Легко чиститься

Управління
▪ Електронне сенсорне управління Full
touch
▪ Управління потужністю Power Slide
▪ LED-дисплей
▪ Замок від дітей
▪ Таймер для кожної зони приготування
▪ Хвилинник

Дизайн
▪▪ Лінія товарів
Управління
▪▪ Електронний Intelligent System
перемикач з програматором
▪▪ LED-дисплей
▪▪ Замок від дітей
▪▪ Таймер для кожної зони приготування
▪▪ Хвилинник

KCT 4745 F

Комфорт
▪▪ QuickHeat зони приготування їжі
▪▪ Система автоматичного відключення
Security Guard
▪▪ Залишкові показники тепла
▪▪ Ударостійка кераміка із зносостійкою
графікою
▪▪ Легко чиститься

Технічні характеристики
Hi-Light нагрівальні зони:
▪ 2 зони Ø 16,0 см
1,2 кВт
▪ 1 зона Ø 16,0 / 16,0 × 26,5 см 1,1/2,0 кВт
▪ 1 зона Ø 22,5 / 17,5 / 12 см 2,3/ 1,6/ 0,8 кВт
▪ Загальна потужність, кВт
6,5
▪ Вага нетто, кг
9,5
▪ Вага брутто, кг
11,5
Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
5,2 × 59,0 × 52,0
▪ Розміри врізки
56,0 × 49,0
▪ Розміри в упаковці
11,5 × 65,0 × 56,0

Технічні характеристики
Hi-Light нагрівальні елементи:
▪ 1 зона Ø 15,0 см
1,2 кВт
▪ 1 зона Ø 18,5 см
1,8 кВт
▪ 1 зона Ø 18,5 / 12,0 см 2,2 / 1,0 кВт
▪ Загальна потужність, кВт
5,2
▪ Вага нетто, кг
9,0
▪ Вага брутто, кг
11,0
Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри врізки
▪ Розміри в упаковці

4,4 × 45,0 × 51,0
42,0 × 49,0
12,5 × 55,0 × 61,5

Чорна склокераміка SCHOTT
зі скосами попереду
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Hi-Light СКЛОКЕРАМІЧНІ ПАНЕЛІ DOMINO

KCT 3721 F

KCT 3721 FW

Чорна склокераміка

Біла склокераміка

Дизайн

Комфорт
▪▪ QuickHeat зони приготування їжі
▪▪ Система автоматичного відключення
Security Guard
▪▪ Залишкові показники тепла
▪▪ Ударостійка кераміка із зносостійкою
графікою
▪▪ Легко чиститься

▪▪ Лінія товарів
▪▪ Склокераміка SCHOTT зі скосами
Управління
▪▪ Електронний Intelligent System
комутатор з програматором
▪▪ LED-дисплей
▪▪ Замок від дітей
▪▪ Таймер для кожної зони приготування
▪▪ Хвилинник

KCT 6385 Em

Чорна склокераміка
Дизайн
▪ Лінія товарів
▪ Склокераміка з передньою та задньою
суцільніми металевими пластинами
Bronze
Управління
▪ Електронне сенсорне управління Full
touch
▪ LED-дисплей
▪ Замок від дітей
▪ Таймер для кожної зони приготування
▪ Хвилинник
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Технічні характеристики
Hi-Light нагрівальні елементи:
▪ 1 зона
Ø 16,5 см
1,2 кВт
▪ 1 зона
Ø 20,0 / 12,0 см
2,0 / 1,0 кВт
▪ Загальна потужність, кВт
3,2
▪ Вага нетто, кг
4,5
▪ Вага брутто, кг
5,8
Розміри (В × Ш × Г см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри врізки
▪ Розміри в упаковці

5,2 × 28,8 × 52,0
26,8 × 50,0
11,5 × 57,5 × 38,0

KCT 6385 ElfEm

Cклокераміка кольору слонової
кістки
Комфорт
▪ 4 зони нагріву Hi-Light:
▪ 2 подвійні зони нагрівання: овальні, круглі
▪ Система автоматичного відключення
Security Guard
▪ Залишкові показники тепла
▪ Ударостійка кераміка із зносостійкою
графікою
▪ Легке очищення

Технічні характеристики
Hi-Light нагрівальні елементи:
▪ 2 зони
Ø 14,5 см
1,2 кВт
▪ 1 зона
Ø 14.5 см / 14,5 × 25,0 см
			
1,1 / 2,0 кВт
▪ 1 зона
Ø 21,0 / 14,0 см
			
2,2 / 1,0 кВт
▪ Загальна потужність; кВт 6,6
▪ Вага нетто, кг
8,6
▪ Вага брутто, кг
10,6
Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
5,8 × 58,0 × 53,5
▪ Розміри врізки
56,0 × 49,3
▪ Розміри в упаковці 13,0 × 66,0 × 58,0

Hi-Light СКЛОКЕРАМІЧНІ ПАНЕЛІ

KCT 4785 Em

KCT 4785 ElfEm

KCT 4785 RotEm

Антрацитова склокераміка

Cклокераміка кольору слонової
кістки

Склокераміка кольору бордо

Дизайн
▪▪ Лінія товарів

Комфорт
▪▪ QuickHeat зони приготування їжі
▪▪ Система автоматичного відключення
Security Guard
▪▪ Залишкові показники тепла
▪▪ Ударостійка кераміка із зносостійкою
графікою
▪▪ Легко чиститься

Технічні характеристики
Hi-Light нагрівальні елементи:
▪ 1 зона
Ø 15,0 см
1,2 кВт
▪ 1 зона
Ø 18,5 см
1,8 кВт
▪ 1 зона
Ø 18,5 / 12,0 см
2,2 / 1,0 кВт
▪ Загальна потужність, кВт
5,2
▪ Вага нетто, кг
9,0
▪ Вага брутто, кг
11,0

Управління
▪▪ Електронний Intelligent System
комутатор з програматором
▪▪ LED-дисплей
▪▪ Замок від дітей
▪▪ Таймер для кожної зони приготування
▪▪ Хвилинник

СКЛОКЕРАМІЧНІ ПАНЕЛІ

Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри врізки
▪ Розміри в упаковці

4,4 × 45,0 × 51,0
42,0 × 49,0
12,5 × 55,0 × 61,5

- індукція і Hi-Light

• надшвидке нагрівання;
• функція Power – потужна влада
над зонами приготування їжі;
• різні діаметри зон нагріву;
• Дизайн
– керамічна
поверхня з передньою і задньою
суцільними металевими
пластинами
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ГАЗОВІ ВАРИЛЬНІ ПАНЕЛІ
Ергономічні, зручні решітки для посуду
виготовлені з високоякісного чавуну. Їх форма
дозволяє надійно використовувати посуд будь-якого
розміру, навіть дуже великого. Решітки легко мити
в звичайній кухонній мийці та посудомийній машині.
Решітки спроектовані та виготовлені без гострих
кутів, що дозволяє їх безпечно та легко чистити.
Ручки з нержавіючої сталі
Ручки управління всіх газових панелей стильні та
виготовлені з нержавіючої сталі, як і у багатьох
вбудованих духовок Kaiser, що дозволяє створити
вишуканий дизайн вашої кухні, використовуючи різні
елементи нашої техніки. Крім красивого зовнішнього
вигляду, ручки дуже зручні для регулювання газу та
також для очищення.
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ГАЗ НА СКЛІ

KCG 9387 Turbo

Чорне скло
Дизайн
▪▪ Лінія товарів
▪▪ Чорне скло
Управління
▪▪ Ергономічні поворотні тверді металеві
ручки
Обладнання
▪▪ Потрійний Turbo пальник із швидким
нагріванням та підвищеною потужністю
▪▪ Чавунна решітка
▪▪ Чавунні кришки пальників
▪▪ Чавунний Wok адаптер
▪▪ Додаткові насадки для LPG

Комфорт
▪▪ Електропідпал в поворотній ручці
▪▪ Газ-контроль
▪▪ Безступінчасте управління
▪▪ Легко чиститься

3,9 × 86,0 × 51,0
73,0 × 49,0
16,5 × 91,5 × 57,5

Технічні характеристики
Газові нагрівальні елементи:
▪ 1 Turbo пальникØ 13,0 см 3,8 кВт
▪ 1 пальник
Ø 4,0 см 1,0 кВт
▪ 2 пальники
Ø 6,5 см 1,75 кВт
▪ 1 пальник
Ø 9,0 см 3,0 кВт
▪ Вага нетто, кг		
21,0
▪ Вага брутто, кг		
23,5

Дизайн
▪▪ Лінія товарів
▪▪ Чорне скло
Управління
▪▪ Ергономічні поворотні тверді металеві
ручки

KCG 6387 Turbo

Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри врізки
▪ Упаковка

Обладнання
▪▪ Потрійний Turbo пальник із швидким
нагріванням та підвищеною потужністю
▪▪ Чавунна решітка
▪▪ Чавунні кришки пальників
▪▪ Чавунний Wok адаптер
▪▪ Додаткові насадки для LPG

Комфорт
▪▪ Електропідпал в поворотній ручці
▪▪ Газ-контроль
▪▪ Безступінчасте управління
▪▪ Легко чиститься
Технічні характеристики
Газові нагрівальні елементи:
▪ 1 Turbo пальникØ 13,0 см 3,8 кВт
▪ 1 пальник
Ø 4,0 см 1,0 кВт
▪ 2 пальники
Ø 6,5 см 1,75 кВт
▪ Вага нетто, кг		
15,0
▪ Вага брутто, кг		
16,5
Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри врізки
▪ Упаковка

5,5 × 58,0 × 51,0
56,0 × 49,0
16,5 × 67,5 × 57,5

Чорне скло
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ГАЗ НА СКЛІ

KCG 8382 Turbo

Чорне скло з переднім скосом
Дизайн
▪ Лінія товарів
Управління
▪ Елегантні ергономічні поворотні металеві
ручки
Обладнання
▪ Потрійний Turbo пальник із швидким
нагріванням та підвищеною потужністю
▪ Чавунна решітка
▪ Чавунні кришки пальників
▪ Додаткові насадки для LPG
▪ Чавунний Wok адаптер

KCG 6382 Turbo

Комфорт
▪ Електропідпал в поворотній ручці
▪ Газ-контроль
▪ Безступінчасте управління
▪ Легко чиститься

Дизайн
▪ Лінія товарів

Комфорт
▪ Електропідпал в поворотній ручці
▪ Газ-контроль
▪ Безступінчасте управління
▪ Легко чиститься

42

Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри врізки		
▪ Упаковка		

5,5 × 59,0 × 51,0
56,0 × 49,0
16,5 × 67,5 × 57,5

KCG 6382 W Turbo

Біле скло з переднім скосом

Обладнання
▪ Потрійний Turbo пальник із швидким
нагріванням та підвищеною потужністю
▪ Чавунна решітка
▪ Чавунні кришки пальників
▪ Чавунний Wok адаптер
▪ Додаткові насадки для LPG

5,5 × 77,0 × 51,0
3,0 × 49,0
16,5 × 82,5 × 57,5

Технічні характеристики
Газові нагрівальні елементи:
▪ 1 Turbo пальник Ø 13,0 см 3,8 кВт
▪ 1 пальник
Ø 9,0 см
3,0 кВт
▪ 1 пальник
Ø 4,0 см
1,0 кВт
▪ 2 пальники
Ø 6,5 см
1,75 кВт
▪ Загальна потужність, кВт
11,3
▪ Вага нетто (кг)
18,00
▪ Вага брутто (кг)
20,20

Чорне скло з переднім скосом

Управління
▪ Елегантні ергономічні поворотні металеві
ручки

Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри врізки		
▪ Упаковка

Технічні характеристики
Газові нагрівальні елементи:
▪ 1 Turbo пальник Ø 13,0 см 3,8 кВт
▪ 1 пальник
Ø 4,0 см 1,0 кВт
▪ 2 пальники
Ø 6,5 см 1,75 кВт
▪ Загальна потужність, кВт 8,3
▪ Вага нетто (кг)
14,40
▪ Вага брутто (кг)
16,00

ГАЗ НА СКЛІ

KCG 9386 Turbo

Чорне скло with front INOX plate
Дизайн
▪▪ Лінія товарів
Управління
▪▪ Ергономічні поворотні металеві ручки
Обладнання
▪▪ Потрійний Turbo пальник із швидким
нагріванням та підвищеною потужністю
▪▪ Чавунна решітка
▪▪ Чавунні кришки пальників
▪▪ Чавунний Wok адаптер
▪▪ Додаткові насадки для LPG

KCG 6380 Turbo

Комфорт
▪▪ Електропідпал в поворотній ручці
▪▪ Газ-контроль
▪▪ Безступінчасте управління
▪▪ Легко чиститься

Дизайн

Комфорт
▪ Електропідпал в поворотній ручці
▪ Газ-контроль
▪ Безступінчасте управління
▪ Легко чиститься

Обладнання
▪ Потрійний Turbo пальник із швидким
нагріванням та підвищеною потужністю
▪ Чавунна решітка
▪ Чавунні кришки пальників
▪ Чавунний Wok адаптер
▪ Додаткові насадки для LPG

Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри врізки		
▪ Упаковка		

5,5 × 58,0 × 51,0
56,0 × 47,0
16,5 × 67,5 × 57,5

KCG 6380 W Turbo

Біле скло з переднім скосом

Управління
▪ Елегантні ергономічні поворотні металеві
ручки

3,9 × 86,0 × 51,0
73,0 × 49,0
16,5 × 91,5 × 57,5

Технічні характеристики
Газові нагрівальні елементи:
▪ 1 Turbo пальникØ 13,0 см 4,5 кВт
▪ 1 пальник
Ø 4,0 см 1,0 кВт
▪ 2 пальники
Ø 6,5 см 2,0 кВт
▪ 1 пальник
Ø 9,0 см 3,0 кВт
▪ Вага нетто, кг		
21,0
▪ Вага брутто, кг		
23,1

Чорне скло з переднім скосом

▪▪ Лінія товарів

Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри врізки
▪ Упаковка

Технічні характеристики
Газові нагрівальні елементи:
▪ 1 Turbo пальник Ø 13,0 см 3,8 кВт
▪ 1 пальник
Ø 4,0 см 1,0 кВт
▪ 2 пальники
Ø 6,5 см 1,75 кВт
▪ Загальна потужність, кВт 8,3
▪ Вага нетто, кг		
14,84
▪ Вага брутто, кг
16,18
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ГАЗ НА СКЛІ
Дизайн
▪▪ Лінія товарів
Управління
▪ Елегантні ергономічні поворотні металеві
ручки

KCG 6390 Turbo Romb

Чорне скло з переднім скосом

KCG 6390 W Turbo Romb

Біле скло з переднім скосом

Обладнання
▪ Потрійний Turbo пальник із швидким
нагріванням та підвищеною потужністю
▪ Чавунна решітка
▪ Чавунні кришки пальників
▪ Чавунний Wok адаптер
▪ Додаткові насадки для LPG
Комфорт
▪ Електропідпал в поворотній ручці
▪ Газ-контроль
▪ Безступінчасте управління
▪ Легко чиститься
Технічні характеристики
Газові нагрівальні елементи:
▪ 1 Turbo пальник
Ø 13,0 см
3,8 кВт
▪ 1 пальник
Ø 4,0 см 1,0 кВт
▪ 1 пальник
Ø 6,5 см 1,75 кВт
▪ 1 пальник
Ø 9,0 см 3,0 кВт
▪ Загальна потужність, кВт 9,55
▪ Вага нетто, кг		
17,10
▪ Вага брутто, кг
18,48

KCG 6394 Turbo Romb

Чорне скло з переднім скосом

KCG 6394 W Turbo Romb

▪▪ Лінія товарів
Управління
▪ Елегантні ергономічні поворотні ручки з
металу / INOX

Чорне скло з переднім скосом
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5,5 × 58,0 × 51,0
56,0 × 47,0
16,5 × 67,5 × 57,5

Біле скло з переднім скосом

Дизайн

KCG 6383 Turbo

Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри врізки		
▪ Упаковка		

Обладнання
▪ Потрійний Turbo пальник із швидким
нагріванням та підвищеною потужністю
▪ Чавунна решітка
▪ Чавунні кришки пальників
▪ Чавунний Wok адаптер
▪ Додаткові насадки для LPG
Комфорт
▪ Електропідпал в поворотній ручці
▪ Газ-контроль
▪ Безступінчасте управління
▪ Легко чиститься

Технічні характеристики
Газові нагрівальні елементи:
▪ 1 Turbo пальник Ø 13,0 см 3,8 кВт
▪ 1 пальник
Ø 4,0 см 1,0 кВт
▪ 2 пальники
Ø 6,5 см 1,75 кВт
▪ Загальна потужність, кВт
8,3
▪ Вага нетто, кг		
14,84
▪ Вага брутто, кг
16,18
Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри врізки		
▪ Упаковка		

5,5 × 58,0 × 51,0
56,0 × 47,0
16,5 × 67,5 × 57,5

ГАЗ НА СКЛІ
Дизайн
▪▪ Лінія товарів
Управління
▪ Елегантні ергономічні поворотні металеві
ручки

KCG 4380 Turbo
Чорне скло з переднім скосом

KCG 4380 W Turbo
Біле скло з переднім скосом

Обладнання
▪ Потрійний Turbo пальник із швидким
нагріванням та підвищеною потужністю
▪ Чавунна решітка
▪ Чавунні кришки пальників
▪ Чавунний Wok адаптер
▪ Додаткові насадки для LPG
Комфорт
▪ Електропідпал в поворотній ручці
▪ Газ-контроль
▪ Безступінчасте управління
▪ Легко чиститься
Технічні характеристики
Газові нагрівальні елементи:
▪ 1 Turbo пальник Ø 13,0 см 3,8 кВт
▪ 1 пальник
Ø 4,0 см 1,0 кВт
▪ 1 пальник
Ø 6,5 см 1,75 кВт
▪ Загальна потужність, кВт
6,55
▪ Вага нетто, кг		
12,60
▪ Вага брутто, кг
13,98

KCG 4384 Turbo
Чорне скло з переднім скосом

KCG 4384 W Turbo

Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри врізки		
▪ Упаковка		

5,5 × 45,0 × 51,0
43,0 × 49,0
16,5 × 51,5 × 57,5

Біле скло з переднім скосом

ГАЗ НА СКЛІ DOMINO
Дизайн
▪▪ Лінія товарів
Управління
▪ Елегантні ергономічні поворотні ручки з
металу
Обладнання
▪ Чавунна решітка
▪ Чавунні кришки пальників
▪ Чавунний Wok адаптер
▪ Додаткові насадки для LPG

KCG 3382

Чорне скло з переднім скосом

Технічні характеристики
Газові нагрівальні елементи:
▪ 1 пальник
Ø 4,0 см 1,0 кВт
▪ 1 burners
Ø 9,0 см 3,0 кВт
▪ Загальна потужність, кВт 4,0
▪ Вага нетто, кг		
7,00
▪ Вага брутто, кг
8,06
Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри врізки		
▪ Упаковка		

4,0 × 30,0 × 51,0
28,0 × 49,0
16,5 × 36,5 × 57

Комфорт
▪ Електропідпал в поворотній ручці
▪ Газ-контроль
▪ Безступінчасте управління
▪ Легко чиститься
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ГАЗ НА СКЛІ

KCG 6335 Em Turbo

KCG 6335 ElfEm Turbo

KCG 6335 RotEm Turbo

Чорне скло

Скло кольору слонової кістки

Скло кольору бордо

Дизайн
▪ Лінія товарів
▪ Декор - твердий метал Bronze

Комфорт
▪ Електропідпал в поворотній ручці
▪ Газ-контроль
▪ Безступінчасте управління
▪ Легко чиститься

Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри врізки
▪ Упаковка		

Управління
▪ Ергономічні поворотні металеві ручки /
Bronze
Обладнання
▪ Потрійний Turbo пальник із швидким
нагріванням та підвищеною потужністю
▪ Чавунна решітка
▪ Чавунні кришки пальників
▪ Чавунний Wok адаптер
▪ Додаткові насадки для LPG
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Технічні характеристики
Газові нагрівальні елементи:
▪ 1 Turbo пальник Ø 13,0 см 3,8 кВт
▪ 1 пальник
Ø 4,0 см 1,0 кВт
▪ 2 пальники
Ø 6,5 см 1,75 кВт
▪ Загальна потужність
8,3 кВт
▪ Вага нетто (кг)
17,50
▪ Вага брутто (кг)
19,50

5,5 × 58,0 × 51,0
56,0 × 47,0
16,5 × 67,5 × 57,5

ГАЗОВІ ВАРИЛЬНІ ПАНЕЛІ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ
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ГАЗОВІ ВАРИЛЬНІ ПАНЕЛІ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

KG 9357 Turbo
Нержавіюча сталь з ефектом Анти-

дотик
Дизайн
▪▪ Лінія товарів

Управління
▪▪ Ергономічні поворотні металеві ручки
Обладнання
▪▪ Потрійний Turbo пальник із швидким
нагріванням та підвищеною потужністю
▪▪ Чавунна решітка
▪▪ Чавунні кришки пальників
▪▪ Чавунний Wok адаптер
▪▪ Додаткові насадки для LPG

Комфорт
▪▪ Електропідпал в поворотній ручці
▪▪ Газ-контроль
▪▪ Безступінчасте управління
▪▪ Легко чиститься

Управління
▪▪ Ергономічні поворотні металеві ручки
Обладнання
▪▪ Потрійний Turbo пальник із швидким
нагріванням та підвищеною потужністю
▪▪ Чавунна решітка
▪▪ Чавунні кришки пальників
▪▪ Чавунний Wok адаптер
▪▪ Додаткові насадки для LPG

Нержавіюча сталь з ефектом Антидотик
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3,9 × 86,0 × 51,0
73,0 × 49,0
16,5 × 91,5 × 57,5

Технічні характеристики
Газові нагрівальні елементи:
▪ 1 Turbo пальникØ 13,0 см 3,8 кВт
▪ 1 пальник
Ø 4,0 см 1,0 кВт
▪ 2 пальники
Ø 6,5 см 1,75 кВт
▪ 1 пальник
Ø 9,0 см 3,0 кВт
▪ Вага нетто, кг		
16,0
▪ Вага брутто, кг		
18,5

Дизайн
▪▪ Лінія товарів

KG 6357 Turbo

Розміри
(В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри врізки
▪ Упаковка

Комфорт
▪▪ Електропідпал в поворотній ручці
▪▪ Газ-контроль
▪▪ Безступінчасте управління
▪▪ Легко чиститься

Технічні характеристики
Газові нагрівальні елементи:
▪ 1 Turbo пальникØ 13,0 см 3,8 кВт
▪ 1 пальник
Ø 4,0 см 1,0 кВт
▪ 2 пальники
Ø 6,5 см 1,75 кВт
▪ Вага нетто, кг		
12,2
▪ Вага брутто, кг		
13,6
Розміри
(В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри врізки
▪ Упаковка

5,5 × 58,0 × 51,0
56,0 × 49,0
16,5 × 67,5 × 57,5

ГАЗОВІ ВАРИЛЬНІ ПАНЕЛІ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ
Дизайн
▪▪ Лінія товарів
Управління
▪▪ Ергономічні поворотні металеві ручки

KG 9356 Turbo

Обладнання
▪▪ Потрійний Turbo пальник із швидким
нагріванням та підвищеною потужністю
▪▪ Чавунна решітка
▪▪ Чавунні кришки пальників
▪▪ Чавунний Wok адаптер
▪▪ Додаткові насадки для LPG

Дизайн
▪▪ Лінія товарів
Управління
▪ Елегантні ергономічні поворотні металеві
ручки

Нержавіюча сталь з ефектом Антидотик

Технічні характеристики
Газові нагрівальні елементи:
▪ 1 Turbo пальникØ 13,0 см 4,5 кВт
▪ 1 пальник
Ø 4,0 см 1,0 кВт
▪ 2 пальники
Ø 6,5 см 1,75 кВт
▪ 1 пальник
Ø 9,0 см 3,0 кВт
▪ Вага нетто, кг		
17,5
▪ Вага брутто, кг		
19,5
Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри врізки
▪ Розміри в упаковці

Нержавіюча сталь з ефектом Антидотик

KG 6350 Turbo

Комфорт
▪▪ Електропідпал в поворотній ручці
▪▪ Газ-контроль
▪▪ Безступінчасте управління
▪▪ Легко чиститься

Обладнання
▪ Потрійний Turbo пальник із швидким
нагріванням та підвищеною потужністю
▪ Чавунна решітка
▪ Чавунні кришки пальників
▪ Чавунний Wok адаптер
▪ Додаткові насадки для LPG

3,9 × 86,0 × 51,0
73,0 × 49,0
16,5 × 91,5 × 57,5

Технічні характеристики
Газові нагрівальні елементи:
▪ 1 Turbo пальник Ø 13,0 см 3,8 кВт
▪ 1 пальник
Ø 4,0 см 1,0 кВт
▪ 2 пальники
Ø 6,5 см 1,75 кВт
▪ Загальна потужність, кВт 8,3
▪ Вага нетто, кг		
14,34
▪ Вага брутто, кг
15,72
Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри врізки		
▪ Упаковка

5,5 × 58,0 × 51,0
56,0 × 49,0
16,5 × 67,5 × 57,5

Комфорт
▪ Електропідпал в поворотній ручці
▪ Газ-контроль
▪ Безступінчасте управління
▪ Легко чиститься

Комфорт
▪ Електропідпал в поворотній ручці
▪ Газ-контроль
▪ Безступінчасте управління
▪ Легко чиститься

KG 6360 Turbo Romb

Нержавіюча сталь з ефектом Антидотик
Дизайн
▪▪ Лінія товарів
Управління
▪ Елегантні ергономічні поворотні металеві
ручки

KG 6364 Turbo Romb

Нержавіюча сталь з ефектом Антидотик
Обладнання
▪ Потрійний Turbo пальник із швидким
нагріванням та підвищеною потужністю
▪ Чавунна решітка
▪ Чавунні кришки пальників
▪ Чавунний Wok адаптер
▪ Додаткові насадки для LPG

Технічні характеристики
Газові нагрівальні елементи:
▪ 1 Turbo пальник Ø 13,0 см 3,8 кВт
▪ 1 пальник
Ø 4,0 см 1,0 кВт
▪ 1 пальник
Ø 6,5 см 1,75 кВт
▪ 1 пальник
Ø 9,0 см 3,0 кВт
▪ Загальна потужність, кВт 9,55
▪ Вага нетто, кг		
16,85
▪ Вага брутто, кг
18,20
Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
5,5 × 60,0 × 51,0
▪ Розміри врізки		
55,0 × 47,0
▪ Упаковка
16,5 × 67,5 × 58,0
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ГАЗОВІ ВАРИЛЬНІ ПАНЕЛІ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

KG 4350 Turbo
Нержавіюча сталь з ефектом Анти-

KG 4354 Turbo
Нержавіюча сталь з ефектом Анти-

Управління
▪▪ Ергономічні поворотні металеві ручки

дотик
Комфорт
▪▪ Електропідпал в поворотній ручці
▪▪ Газ-контроль
▪▪ Безступінчасте управління
▪▪ Легко чиститься

Обладнання
▪▪ Потрійний Turbo пальник із швидким
нагріванням та підвищеною потужністю
▪▪ Чавунна решітка
▪▪ Чавунні кришки пальників
▪▪ Чавунний Wok адаптер
▪▪ Додаткові насадки для LPG

Технічні характеристики
Газові нагрівальні елементи:
▪ 1 Turbo пальникØ 13,0 см 3,8 кВт
▪ 1 пальник
Ø 4,0 см 1,0 кВт
▪ 1 пальник
Ø 6,5 см 1,75 кВт
▪ Загальна потужність, кВт 6,55
▪ Вага нетто, кг 12,2
▪ Вага брутто, кг 13,6

дотик
Дизайн

▪▪ Лінія товарів

Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри врізки
▪ Упаковка

5,5 × 45,0 × 51,0
43,0 × 49,0
16,5 × 51,5 × 57,5

ГАЗОВІ ВАРИЛЬНІ ПАНЕЛІ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ DOMINO
Дизайн
▪ Лінія товарів
▪ Нержавіюча сталь з ефектом Антидотик
Управління
▪ Елегантні поворотні металеві ручки
Обладнання
▪ Чавунна решітка
▪ Чавунні кришки пальників
▪ Додаткові насадки для LPG

KG 3351

Нержавіюча сталь з ефектом Анти-

дотик
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Комфорт
▪ Електропідпал в поворотній ручці
▪ Газ-контроль
▪ Безступінчасте управління

▪ Легко чиститься
Технічні характеристики
Газові нагрівальні елементи:
▪ 1 пальник
Ø 4,0 см 1,0 кВт
▪ 2 пальники
Ø 9,0 см 3,0 кВт
▪ Загальна потужність, кВт 4,0
▪ Вага нетто, кг		
6,08
▪ Вага брутто, кг
7,12
Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри врізки		
▪ Упаковка		

5,5 × 30,0 × 51,0
28,0 × 49,0
16,5 × 36,5 × 57,5

ГАЗОВІ ВАРИЛЬНІ ПАНЕЛІ З ЕМАЛЬОВАНИМ ВЕРХОМ

KG 9325 Em Turbo

Емаль антрацитового кольору
Дизайн
▪ Лінія товарів
▪ Декор - твердий метал Bronze
Управління
▪ Ергономічні поворотні металеві ручки /
Bronze
Обладнання
▪ Потрійний Turbo пальник із швидким
нагріванням та підвищеною потужністю
▪ Чавунна решітка
▪ Чавунні кришки пальників
▪ Чавунний Wok адаптер
▪ Додаткові насадки для LPG

KG 6325 Em Turbo

KG 9325 ElfEm Turbo

Емаль кольору слонової кістки
Комфорт
▪ Електропідпал в поворотній ручці
▪ Газ-контроль
▪ Безступінчасте управління
▪ Легко чиститься
Технічні характеристики
Газові нагрівальні елементи:
▪ 1 Turbo пальник Ø 13,0 см 3,8 кВт
▪ 1 пальник
Ø 9,0 см 3,0 кВт
▪ 1 пальник
Ø 4,0 см 1,0 кВт
▪ 2 пальники
Ø 6,5 см 1,75 кВт
▪ Загальна потужність
11,3 кВт
▪ Вага нетто (кг)
15,00
▪ Вага брутто (кг)
17,00

KG 6325 ElfEm Turbo

Емаль антрацитового кольору

Емаль кольору слонової кістки

Дизайн
▪ Лінія товарів
▪ Декор - твердий метал Bronze

Комфорт
▪ Електропідпал в поворотній ручці
▪ Газ-контроль
▪ Безступінчасте управління
▪ Легко чиститься

Управління
▪ Ергономічні поворотні металеві ручки /
Bronze
Обладнання
▪ Потрійний Turbo пальник із швидким
нагріванням та підвищеною потужністю
▪ Чавунна решітка
▪ Чавунні кришки пальників
▪ Чавунний Wok адаптер
▪ Додаткові насадки для LPG

Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
5,5 × 86,0 × 50,0
▪ Розміри врізки
75,0 × 47,0
▪ Упаковка
16,5 × 91,5 × 58,0

Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
5,5 × 59,0 × 50,0
▪ Розміри врізки
55,0 × 47,0
▪ Упаковка
16,5 × 65,0 × 58,0

Технічні характеристики
Газові нагрівальні елементи:
▪ 1 Turbo пальник Ø 13,0 см 3,8 кВт
▪ 1 пальник
Ø 4,0 см 1,0 кВт
▪ 2 пальники
Ø 6,5 см 1,75 кВт
▪ Загальна потужність
8,3 кВт
▪ Вага нетто (кг)
11,50
▪ Вага брутто (кг)
13,50
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Плити

53

ЕЛЕКТРИЧНІ ПЛИТИ З ІНДУКЦІЙНОЮ ПОВЕРХНЕЮ

HC 93655 IEm

HC 93655 IElfEm

HC 93655 IRotEm

Емаль антрацитового кольору

Емаль кольору слонової кістки

Емаль кольору бордо

Дизайн
▪▪ Лінія товарів
▪▪ Емальовані металеві двері та пульти
керування кольорами: антрацит, слонова
кістка, бордо
▪ Механічний годинник
▪ Елегантна масивна металева дверна
ручка Bronze
▪ Панорамне внутрішнє скло з таблицею
рецептів

Управління
▪ Механічне управління
▪ Електромеханічний програматор з
металевими поворотними ручками
▪ Елегантні ергономічні металеві ручки
Bronze
▪ Замок від дітей

▪ Холодний фронт — 3 шарове скло дверцят духовки
▪ Спеціальне термовідбивне скло
THERMO-REFLECTIVE

Особливості
▪ Тангенціальна система циркуляції
▪ Поворотний гриль з хромованою рамою
та знімною ручкою
▪ Хромовані опорні рейки для дек
▪ Телескопічна система подовження
Teleskop – 1 рівень, опціонально до 3-х
рівнів
▪ 5 рівнів рейок
Обладнання
▪ 1 глибоке емальоване деко для випічки
▪ 1 емальоване деко для випічки
▪ 1 решітка
▪ 1 хромована ручка для дек
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Комфорт
▪▪ FREE ZONE - Нагрівання посуду будьякого розміру на всій площі зони нагріву
▪▪ Функція підвищення потужності Power для
усіх зон приготування
▪▪ Індукційні зони варіння, саморегульовані
відповідно до розміру посуду
▪▪ Система автоматичного відключення Security Guard
▪▪ Залишкові показники тепла
▪▪ Ударостійка кераміка із зносостійкою
графікою
▪▪ Легко чиститься
Багатофункціональна електрична духовка
Multi 8
▪ 7 режимів нагріву
▪ 1 режим розморожування
▪ Антиалергенна емаль, що легко
очищається

Технічні характеристики
Індукційні зони приготування їжі (Powerfunction):
▪ 4 зони
21,0 × 21,0 см 1,8 кВт (2,1 кВт)
▪ 2 зони
40,0 × 22,0 см 3,0 кВт (3,6 кВт)
▪ 1 зона
Ø 28,0 см
3,0 кВт (4,0 кВт)
▪ Енергоефективність		
A
▪ Повна місткість, л.		
115,0
▪ Корисна місткість за станд. ЄС, л
103,0
▪ Загальна потужність, кВт		
13,6
▪ Вага нетто, кг		
80,0
▪ Вага брутто, кг		
90,0
Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри плити
▪ Розміри в упаковці

90,0 × 90,0 × 60,0
102,0 × 93,0 × 70,5

ЕЛЕКТРИЧНІ ПЛИТИ З ІНДУКЦІЙНОЮ ПОВЕРХНЕЮ

4×4
FREE ZONE
HC 93690 IR

HC 93690 IS

Нержавіюча сталь INOX з ефектом
антидотику

Чорна сталь

Дизайн
▪▪ Лінія товарів
▪▪ Склокераміка Moire
▪▪ Елегантна суцільна металева дверна
ручка
▪▪ Панорамне внутрішнє скло з таблицею
рецептів

управління
Комфорт
▪▪ FREE ZONE - Нагрівання посуду будьякого розміру на всій площі зони нагріву
▪▪ Teppan Yaki – Нагрівання посуду будьякого розміру на всій площі опалювальної
зони
▪▪ 4x4 - оптимальне використання всієї
опалювальної площі
▪▪ Функція підвищення потужності Power
для усіх зон приготування
▪▪ Індукційні зони варіння, саморегульовані
відповідно до розміру посуду
▪▪ Система автоматичного відключення
Security Guard
▪▪ Залишкові показники тепла
▪▪ Ударостійка кераміка із зносостійкою
графікою
▪▪ Легко чиститься
▪▪ Multi 22 Багатофункціональна електрична
духовка (верхній і нижній нагрів, система
гарячого повітря, інфрачервоний гриль 10 режимів роботи)
▪▪ Каталітичні емалеві вставки
▪▪ Easy-clean - емаль, що легко
очищається
▪▪ Холодний фронт – 3 шарове скло дверцят
духовки

Особливості
▪▪ Тангенціальна система циркуляції
▪▪ Хромовані опорні рейки для дек
▪▪ 5 рівнів рейок
▪▪ Телескопічна система розширення Teleskop – 2 рівня, опціонально до 3-х рівнів
Обладнання
▪▪ 2 емальовані дека з Easy-clean - емаль,
що легко очищається
▪▪ 1 багатофункціональна хромована
решітка
▪▪ 1 хромований ухват для дек
Управління
▪▪ Електронний Intelligent System
комутатор з програматором
▪▪ Контроль зони приготування Power Slide
▪▪ Дисплей TFT з сенсорним екраном

▪▪ Спеціальне THERMO-REFLECTIVE
скло
Технічні характеристики
Індукційні зони приготування їжі (Powerfunction):
▪ 4 зони
20,0 × 22,0 см 2,0 кВт (3,0 кВт)
▪ 2 зони
40,0 × 20,0 см 3,0 кВт (3,6 кВт)
▪ 1 зона
40,0 × 44,0 см 4,8 кВт (5,6 кВт)
▪▪ 2 зони 28,0 x 20,0 см 2,0 кВт (3,0 кВт)
▪▪ 1 зона 28,0 x 40,0 см 3,0 кВт (3,6 кВт
▪ Енергоефективність
A
▪ Повна місткість, л.
115,0
▪ Корисна місткість за станд. ЄС, л 103,0
▪ Загальна потужність, кВт 14,2
▪ Вага нетто, кг
80,0
▪ Вага брутто, кг
90,0
Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри плити
▪ Розміри в упаковці

90,0 × 90,0 × 60,0
102,0 × 93,0 × 70,5
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ЕЛЕКТРИЧНІ ПЛИТИ З ІНДУКЦІЙНОЮ ПОВЕРХНЕЮ

HC 93691 IR

HC 93691 IS

Нержавіюча сталь INOX з ефектом
антидотику

Чорна сталь

Дизайн
▪▪ Лінія товарів
▪▪ Нержавіюча сталь з ефектом Анти-дотик
▪▪ Елегантна суцільна металева дверна
ручка
▪▪ Панорамне внутрішнє скло з таблицею
рецептів

▪▪ Електронний сенсор-програматор
Touch control з суцільнометалевими
поворотними ручками INOX
▪▪ Багатофункціональний LED-дисплей
Комфорт
▪▪ FREE ZONE - Нагрівання посуду будьякого розміру на всій площі зони нагріву
▪▪ Функція підвищення потужності Power
для усіх зон приготування
▪▪ Індукційні зони варіння, саморегульовані
відповідно до розміру посуду
▪▪ Система автоматичного відключення
Security Guard
▪▪ Залишкові показники тепла
▪▪ Ударостійка кераміка із зносостійкою
графікою
▪▪ Легко чиститься
▪▪ Multi 8 Багатофункціональна електрична
духовка (верхній і нижній підігрів, система
гарячого повітря, інфрачервоний гриль – 8
режимів роботи)
▪▪ Каталітичні емалеві вставки
▪▪ Easy-clean протиалергічна емаль, що
легко очищається
▪▪ Холодний фронт – 3 шарове скло
дверцят духовки
▪▪ Спеціальне THERMO-REFLECTIVE
скло

Особливості
▪▪ Тангенціальна система циркуляції
▪▪ Хромовані рейки для дек
▪▪ 5 рівнів рейок
▪▪ Телескопічна система розширення Teleskop – 2 рівня, опціонально до 3-х рівнів
Обладнання
▪▪ 2 емальовані дека з Easy-clean
протиалергічна емаль, що легко
очищається
▪▪ 1 багатофункціональна хромована
решітка
▪▪ 1 хромований ухват для дек
Управління
▪▪ Електронний сенсор-програматор
Intelligent System
▪▪ Управління потужністю Power Slide

56

Технічні характеристики
Індукційні зони приготування їжі (Powerfunction):
▪ 4 зони
21,0 × 21,0 см 1,8 (2,1 кВт)
▪ 2 зони
40,0 × 22,0 см 3,0 кВт (3,6 кВт)
▪ 1 зона
Ø 28,0 см
2,0 (4,0 кВт)
▪ Енергоефективність			
A
▪ Повна місткість, л.			
115,0
▪ Корисна місткість за станд. ЄС, л
103,0
▪ Загальна потужність, кВт			
13,6
▪ Вага нетто, кг			
80,0
▪ Вага брутто, кг			
90,0
Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри в упаковці

90,0 × 90,0 × 60,0
102,0 × 93,0 × 70,5

ЕЛЕКТРИЧНІ ПЛИТИ З ГАЗОВОЮ ПОВЕРХНЕЮ

HGE 93555 Em

HGE 93555 ElfEm

HGE 93555 RotEm

Емаль антрацитового кольору

Емаль кольору слонової кістки

Емаль кольору бордо

Дизайн
▪▪ Лінія товарів
▪▪ Електричні плити з газовою поверхнею
▪▪ Декоративні деталі - суцільний метал
Bronze
▪▪ Елегантна суцільна металева дверна ручка
Bronze

▪▪ Додаткові насадки для LPG

Технічні характеристики
▪▪ Енергоефективність класу
A
▪▪ Повна місткість, л.		
115,0
▪▪ Корисна місткість за станд. ЄС, л
103,0
▪▪ 1 Turbo пальник
Ø 13,0 см
3,8 кВт
▪▪ 1 пальник
Ø 4,0 см
1,0 кВт
▪▪ 2 пальники
Ø 6,5 см
1,75 кВт
▪▪ 1 пальник
Ø 9,0 см
3,0 кВт
▪▪ Загальна потужність, кВт		 13,6
▪▪ Вага нетто, кг		
80,0
▪▪ Вага брутто, кг		
90,0

Особливості
▪▪ Тангенціальна система циркуляції
▪▪ 2 Циркуляційні вентилятори
▪▪ Поворотний гриль з хромованою рамою і
знімною ручкою
▪▪ Хромовані опорні рейки для дек
▪▪ 5 рівнів рейок
▪▪ Телескопічна система розширення Teleskop – 1 рівень, опціонально до 3-х рівнів
Обладнання
▪▪ 1 емальоване деко з Easy-clean - емаль,
що легко очищається
▪▪ 1 багатофункціональна хромована решітка
▪▪ 1 хромований ухват для дек
▪▪ Потрійний Turbo пальник із швидким
нагріванням та підвищеною потужністю
▪▪ Чавунна решітка
▪▪ Чавунні кришки пальників
▪▪ Чавунний Wok адаптер

Управління
▪▪ Електромеханічний програматор з
металевими поворотними ручками Bronze
▪▪ Електронно-механічний таймер з
функцією тривоги та блокування від
дитини
Комфорт
▪▪ Multi 8 Багатофункціональна електрична
духовка (верхній і нижній нагрівачі, система
гарячого повітря, інфрачервоний гриль –
8 режимів роботи)
▪▪ Каталітичні емалеві вставки
▪▪ Easy-clean - емаль, що легко очищається
▪▪ Холодний фронт – 3 шарове скло дверцят
духовки
▪▪ Спеціальне THERMO-REFLECTIVE скло
▪▪ Електропідпал в поворотній ручці
▪▪ Газ-контроль
▪▪ Безступінчасте управління
▪▪ Легко чиститься

Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри плити
▪ Розміри в упаковці

90,0 × 90,0 × 60,0
102,0 × 93,0 × 70,5
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ЕЛЕКТРИЧНІ ПЛИТИ З ГАЗОВОЮ ПОВЕРХНЕЮ

HGE 93505 R

HGE 93505 S

Нержавіюча сталь INOX з ефектом
антидотику

Чорна/INOX плита з ефектом
антидотику

Дизайн
▪▪ Лінія товарів
▪▪ Елегантна суцільна металева дверна
ручка
▪▪ Панорамне внутрішнє скло з таблицею
рецептів

▪▪ Чавунні кришки пальників
▪▪ Чавунний Wok адаптер
▪▪ Додаткові насадки для LPG

Особливості
▪▪ Тангенціальна система циркуляції
▪▪ 2 Циркуляційні вентилятори
▪▪ Поворотний гриль з хромованою рамою і
знімною ручкою
▪▪ Хромовані опорні рейки для дек
▪▪ 5 рівнів рейок
▪▪ Телескопічна система розширення Teleskop – 1 рівень, опціонально до 3-х рівнів
Обладнання
▪▪ 1 емальоване деко з Easy-clean - емаль,
що легко очищається
▪▪ 1 багатофункціональна хромована
решітка
▪▪ 1 хромований ухват для дек
▪▪ Потрійний Turbo пальник із швидким
нагріванням та підвищеною потужністю
▪▪ Чавунна решітка
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Управління
▪▪ Електронний сенсор-програматор
Intelligent System з металевими
поворотними ручками
▪▪ Електронний сенсор-програматор Touch
control
▪▪ Багатофункціональний LED-дисплей
Комфорт
▪▪Multi 8 Багатофункціональна електрична
духовка (верхній і нижній нагрівачі,
система гарячого повітря, інфрачервоний
гриль – 8 режимів роботи)
▪▪ Каталітичні емалеві вставки
▪▪ Easy-clean - емаль, що легко
очищається
▪▪ Холодний фронт – 3 шарове скло
дверцят духовки
▪▪ Спеціальне THERMO-REFLECTIVE
скло
▪▪ Електропідпал в поворотній ручці
▪▪ Газ-контроль

▪▪ Безступінчасте управління
▪▪ Легко чиститься
Технічні характеристики
▪▪ Енергоефективність класу
▪▪ Повна місткість, л
115,0
▪▪ Корисна місткість за станд. ЄС, л
▪▪ 1 Turbo пальник
Ø 13,0 см
▪▪ 1 пальник
Ø 4,0 см
▪▪ 2 пальники
Ø 6,5 см
▪▪ 1 пальник
Ø 9,0 см
▪▪ Загальна потужність, кВт 3,5
▪▪ Вага нетто, кг
60,0
▪▪ Вага брутто, кг
70,0
Розміри (В × Ш × Г см)
▪ Розміри плити
▪ Розміри в упаковці

A
103,0
3,8 кВт
1,0 кВт
1,75кВт
3,0 кВт

90,0 × 90,0 × 60,0
102,0 × 93,0 × 70,5

ГАЗОВІ ПЛИТИ

HGG 93405 R

HGG 93405 S

Нержавіюча сталь INOX з ефектом
антидотику

Чорна/INOX плита з ефектом
антидотику

Дизайн
▪▪ Лінія товарів
▪▪ Елегантна суцільна металева дверна
ручка
▪ Панорамне внутрішнє скло з таблицею
рецептів

▪▪ Чавунні кришки пальників
▪▪ Чавунний Wok адаптер
▪▪ Додаткові насадки для LPG
Управління
▪▪ Електронний сенсор-програматор
Intelligent System з металевими
поворотними ручками
▪▪ Електронний сенсор-програматор Touch
control
▪▪ Багатофункціональний LED-дисплей

Технічні характеристики
▪▪ Енергоефективність класу
A
▪▪ Повна місткість, л.
115,0
▪▪ Корисна місткість за станд. ЄС, л
103,0
▪▪ 1 Turbo пальник
Ø 13,0 см 3,8 кВт
▪▪ 1 пальник
Ø 4,0 см 1,0 кВт
▪▪ 2 пальники
Ø 6,5 см1,75 кВт
▪▪ 1 пальник
Ø 9,0 см 3,0 кВт
▪▪ Вага нетто, кг
60,0
▪▪ Вага брутто, кг
70,0

Комфорт
▪▪XXL Багатофункціональна газова
плита з вентилятором, підігрівом на дні,
інфрачервоним грилем
▪▪ Каталітичні емалеві вставки
▪▪ Easy-clean - емаль, що легко очищається
▪▪ Холодний фронт – 3 шарове скло дверцят
духовки
▪▪ Спеціальне THERMO-REFLECTIVE скло
▪▪ Електропідпал в поворотній ручці
▪▪ Газ-контроль
▪▪ Безступінчасте управління
▪▪ Легко чиститься

Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри плити
▪ Розміри в упаковці

Особливості
▪▪ Тангенціальна система циркуляції
▪▪ Circulation fan
▪▪ Поворотний гриль з хромованою рамою і
знімною ручкою
▪▪ Хромовані опорні рейки для дек
▪▪ 5 рівнів рейок
▪▪ Телескопічна система розширення Teleskop – 1 рівень, опціонально до 3-х рівнів
Обладнання
▪▪ 1 емальоване деко з Easy-clean емаль, що легко очищається
▪▪ 1 багатофункціональна хромована
решітка
▪▪ 1 хромований ухват для дек
▪▪ Потрійний Turbo пальник із швидким
нагріванням та підвищеною потужністю
▪▪ Чавунна решітка

90,0 × 90,0 × 60,0
102,0 × 93,0 × 70,5
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Витяжки

ВИТЯЖКИ

НАСТІННІ ВИТЯЖКИ
Дизайн
▪ Лінія товарів

У деяких випадках витяжки не можуть бути оптимально адаптовані до дизайну кухні. Якщо ви придбаєте вбудовану
витяжку
, повітря буде свіжим і чистим, а інтер’єр вашої кухні залишиться без змін.

Особливості
▪ 1 Металевий жировий фільтр
▪ 2 вугільні фільтри
▪ Освітлення - LED, 2 × 1,5 Вт

Ви отримуєте витяжку, а також джерело освітлення.

Обладнання
▪ Трубний адаптер 150-120 мм
▪ Алюмінієва труба

Коли ви тягнете за передню панель, освітлення вмикається, і вам потрібно тільки відрегулювати необхідну швидкість.
Кожна витяжка має вугільний фільтр для нейтралізації запахів і металеві жирові фільтри, які підходять для миття в
посудомийній машині..

AT 9317

◄ 90 cm ►

◄ 40 см ►

Каркас із чорного скла / INOX
◄ 70 см ►
Автоматичне відкриття
◄ 60 см / 80 см ►
◄ 60 см / 90 см ►

INTELLIGENT
SYSTEM

Управління
▪▪ Електронний програматор
Intelligent
System
▪▪ Повне сенсорне управління Full Touch
▪▪ Багатомовний TFT сенсорний екран

Дизайн
▪▪ Лінія товарів

Обладнання
▪▪ Трубний адаптер 150-120 мм
▪▪ Алюмінієва труба

◄ 90 cm ►

◄ 40 см ►

Каркас із чорного скла / INOX
Автоматичне відкриття◄ 70 см ►

◄ 60 см / 80 см ►
◄ 60 см / 90 см ►

INTELLIGENT
SYSTEM

Управління
▪▪ Повне сенсорне управління з
програматором Intelligent System
▪▪ LED індикація

Завдяки сучасним високопродуктивним двигунам та покращеній шумоізоляції вбудовані витяжки Kaiser чудово
підходять для використання в якості повітряного фільтра. Фасадні панелі з нержавіючої сталі з ефектом антидотику
пропонують можливість зробити кухонний стиль у відповідності з вашими побажаннями.
Вбудовані кухонні витяжки відкриваються автоматично при висуванні передньої панелі і закриваються після завершення роботи. На дисплеї відображається інформація про необхідність заміни або очищення фільтра.
Електронне управління і LED освітлення робить роботу з витяжкою та плитою легкою і комфортною.
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AT 6433 Eco

◄ 60 cm ►

◄ 40 см ►

Чорне скло/нержавіюча
сталь з
◄ 70 см ►
ефектом Анти-дотик
◄ 60 см / 80 см ►

89,0 × 90,0 × 40,8
57,5 × 97,0 × 67,5

посудомийній машині
▪▪
Технічні характеристики
▪▪ Клас енергоефективності
A
▪▪ Потужність всмоктування (м³/год)
1250
▪▪ Двигуни
1
▪▪ Швидкості
5
▪▪ Реж. роботи - Відведення/Рециркуляція
▪▪ Розмір вихідного отвору (мм)
120/ 150
▪▪ Вага нетто, кг
30,8
▪▪ Вага брутто, кг
35,8
Розміри (В×Ш×Г,см)
▪▪ Розміри виробу
▪▪ Розміри в упаковці

89,0 × 90,0 × 40,8
57,5 × 97,0 × 67,5

Комфорт
▪▪ Автоматичне відкриття
▪▪ Таймер
▪▪ Незалежне освітлення
▪▪ Низький рівень шуму
▪▪ Масляні фільтри, що миються в
Дизайн
▪▪ Лінія товарів
Особливості
▪▪ 1 Металевий жировий фільтр
▪▪ 2 вугільні фільтри
▪▪ Світлова панель - LED, 1 × 16,0 Вт
Обладнання
▪▪ Трубний адаптер 150-120 мм
▪▪ Алюмінієва труба

Клавіші з підсвіткою дозволяють включати і виключати освітлення та обирати силу всмоктування, в залежності від
страви, що готується.

Розміри (В×Ш×Г,см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри в упаковці

Комфорт
▪ Таймер
▪ Незалежне освітлення
▪ Всмоктування по периметру
▪ Низький рівень шуму
▪ Масляні фільтри, що миються в
посудомийній машині

Особливості
▪▪ 1 Металевий жировий фільтр
▪▪ 2 вугільні фільтри
▪▪ Світло - LED, 2 × 1,5 Вт

AT 9440 Eco

Технічні характеристики
▪▪ Клас енергоефективності
B
▪▪ Потужність всмоктування (м³/год)
1200
▪▪ Двигуни
1
▪▪ Швидкості
5
▪▪ Реж. роботи - Відведення/Рециркуляція
▪▪ Розмір вихідного отвору (мм)
120/ 150
▪▪ Вага нетто, кг
28,5
▪▪ Вага брутто, кг
33,5

Управління
▪▪ Повне сенсорне управління з
програматором Intelligent System
▪▪ LED індикація

посудомийній машині
Технічні характеристики
▪▪ Клас енергоефективності
A
▪▪ Потужність всмоктування (м³/год)
1250
▪▪ Двигуни
1
▪▪ Швидкості
3
▪▪ Реж. роботи - Відведення/Рециркуляція
▪▪ Розмір вихідного отвору (мм)
120/ 150
▪▪ Вага нетто, кг
18,0
▪▪ Вага брутто, кг
21,0
Розміри (В×Ш×Г,см)
▪▪ Розміри виробу
▪▪ Розміри в упаковці

56,0 × 60,0 × 50,0
66,0 × 41,0 × 57,0

Комфорт
▪▪ Таймер
▪▪ Всмоктування по периметру
▪▪ Світлова панель
▪▪ Незалежне освітлення
▪▪ Низький рівень шуму
▪▪ Масляні фільтри, що миються в

◄ 60 см / 90 см ►

INTELLIGENT
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НАСТІННІ ВИТЯЖКИ
Комфорт
▪▪ Таймер
▪▪ Незалежне освітлення
▪▪ Всмоктування по периметру
▪▪ Низький рівень шуму
▪▪ Масляні фільтри, що миються в
посудомийній машині

Комфорт
▪▪ Таймер
▪▪ Незалежне освітлення
▪▪ Всмоктування по периметру
▪▪ Низький рівень шуму
▪▪ Масляні фільтри, що миються в
посудомийній машині

AT 9455 N Eco

◄ 90 cm ►

◄ 40 см ►

AT 9455 N S Eco

◄ 90 cm ►

◄ 40 см ►

см ►
Нержавіюча сталь◄з70ефектом
Антидотик

см ►
Блідо чорна сталь ◄
з 70
ефектом
Антидотик

Дизайн
▪▪ Лінія товарів

Обладнання
◄ 60 см / 90 см ►
▪▪ Трубний адаптер 150-120
мм
▪▪ Алюмінієва труба

◄ 60 см / 80 см ►

◄ 60 см / 90 см ►

Особливості
INTELLIGENT
▪▪ 3 металеві жирові фільтри
SYSTEM
▪▪ 2 вугільні фільтри
▪▪ Світло - LED, 2 × 2,5 Вт

◄ 60 см / 80 см ►

88,8 × 90,0 × 46,5
56,5 × 98,0 × 46,0

Обладнання
▪▪ Трубний адаптер 150-120 мм
▪▪ Алюмінієва труба
Управління
▪▪ Повне сенсорне управління на металі з
програматором Intelligent System
▪▪ LED індикація
Комфорт
▪▪ Таймер
▪▪ Незалежне освітлення
▪▪ Всмоктування по периметру
▪▪ Низький рівень шуму
▪▪ Масляні фільтри, що миються в
посудомийній машині

AT 6430 F Eco
AT 9430 F Eco

◄ 40 см ►

◄ 60 cm / 90 cm ►

◄ 40 см ►

Чорне скло зі скосами

◄ 70 см ►

Сіре скло зі скосами

◄ 70 см ►

Дизайн
▪▪ Лінія товарів

◄ 60 см / 80 см ►

Обладнання
▪▪ Трубний адаптер 150-120 мм◄ 60 см / 90 см ►
▪▪ Алюмінієва труба

◄ 60 см / 90 см ►

◄ 60 см / 80 см ►

INTELLIGENT Управління
INTELLIGENT
SYSTEM
▪▪ Повне сенсорне управління з SYSTEM

Технічні характеристики
▪▪ Клас енергоефективності
A
▪▪ Потужність всмоктування (м³/год)
1250
▪▪ Двигуни
1
▪▪ Швидкості
3
▪▪ Реж. роботи - Відведення/Рециркуляція
▪▪ Розмір вихідного отвору (мм)
120/ 150
AT 6450 N Eco
▪▪ Вага нетто, кг
16,0
▪▪ Вага брутто, кг
18,0
AT 9450 N Eco
▪▪ Вага нетто, кг
23,0
▪▪ Вага брутто, кг
25,0
Розміри (В×Ш×Г,см)
AT 6450 N Eco
▪▪ Розміри виробу
▪▪ Розміри в упаковці
AT 9450 N Eco
▪▪ Розміри виробу
▪▪ Розміри в упаковці

AT 6430 FG Eco
AT 9430 FG Eco

◄ 60 cm / 90 cm ►

Особливості
▪▪ 2 металеві жирові фільтри
▪▪ 2 вугільні фільтри
▪▪ Світло - LED, 2 × 2,5 Вт

Управління
▪▪ Повне сенсорне управління на металі з
програматором Intelligent System
▪▪ LED індикація

Особливості
▪▪ 2 металеві жирові фільтри
▪▪ 2 вугільні фільтри
▪▪ Світло - LED, 2 × 2,5 Вт

◄ 60 cm / 90 cm ►
◄ 40 см ►

Розміри (В×Ш×Г,см)
▪▪ Розміри виробу
▪▪ Розміри в упаковці

INTELLIGENT
SYSTEM

Дизайн
▪▪ Лінія товарів

AT 6450 N Eco
AT 9450 N Eco

Технічні характеристики
▪▪ Клас енергоефективності
A
▪▪ Потужність всмоктування (м³/год)
1250
▪▪ Двигуни
1
▪▪ Швидкості
3
▪▪ Реж. роботи - Відведення/Рециркуляція
▪▪ Розмір вихідного отвору (мм)
120/ 150
▪▪ Вага нетто, кг
21,9
▪▪ Вага брутто, кг
23,9

Особливості
▪▪ 1 Металевий жировий фільтр
▪▪ 2 вугільні фільтри
▪▪ Світло - LED, 2 × 1,5 Вт
Обладнання
▪▪ Трубний адаптер 150-120 мм
▪▪ Алюмінієва труба
Управління
▪▪ Повне сенсорне управління з
програматором Intelligent System
▪▪ LED індикація

115,0 × 90,0 × 44,5
91,0 × 65,5 × 52,5

AT 6488 Eco

Чорна матова / нержавіюча сталь з
◄ 70 см ►
ефектом Анти-дотик

Розміри (В×Ш×Г,см)
AT 6430 F* Eco
▪▪ Розміри виробу
▪▪ Розміри в упаковці
AT 9430 F* Eco
▪▪ Розміри виробу
▪▪ Розміри в упаковці

78,8 × 60,0 × 48,0
50,5 × 71,0 × 56,0
78,8 × 90,0 × 48,0
57,0 × 95,5 × 46,0

програматором Intelligent System
▪▪ LED індикація

Дизайн
▪▪ Лінія товарів
▪▪ Чорне скло

75,5 × 60,0 × 44,5
71,0 × 65,5 × 52,5

Технічні характеристики
▪▪ Клас енергоефективності
A
▪▪ Потужність всмоктування (м³/год)
1250
▪▪ Двигуни
1
▪▪ Швидкості
3
▪▪ Реж. роботи - Відведення/Рециркуляція
▪▪ Розмір вихідного отвору (мм)
120/ 150
AT 6430 F* Eco
▪▪ Вага нетто, кг
16,6
▪▪ Вага брутто, кг
20,2
AT 9430 F* Eco
▪▪ Вага нетто, кг
18,5
▪▪ Вага брутто, кг
22,0

Технічні характеристики
▪▪ Клас енергоефективності
A
▪▪ Потужність всмоктування (м³/год)
1250
▪▪ Двигуни
1
▪▪ Швидкості
3
▪▪ Реж. роботи - Відведення/Рециркуляція
▪▪ Розмір вихідного отвору (мм)
120/ 150
▪▪ Вага нетто, кг
17,0
▪▪ Вага брутто, кг
21,0
Розміри (В×Ш×Г,см)
▪▪ Розміри виробу
▪▪ Розміри в упаковці

88,0 × 60,0 × 44,0
69,0 × 68,0 × 48,0

Комфорт
▪▪ Таймер
▪▪ Hands-free управління жестами
▪▪ Незалежне освітлення
▪▪ Низький рівень шуму
▪▪ Масляні фільтри, що миються в
посудомийній машині

◄ 60 см / 80 см ►
◄ 60 см / 90 см ►

INTELLIGENT
SYSTEM

◄◄
40 см
60►cm

►

◄ 70
см ►
Чорне

скруглене скло
Автоматичне відкриття

◄ 60 см / 80 см ►
◄ 60 см / 90 см ►

INTELLIGENT
SYSTEM
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НАСТІННІ ВИТЯЖКИ
Дизайн
▪▪ Лінія товарів
Особливості
▪▪ 1 Металевий жировий фільтр
▪▪ 2 вугільні фільтри
▪▪ Світло - LED, 2 × 2,5 Вт
Обладнання
▪▪ Трубний адаптер 150-120 мм
▪▪ Алюмінієва труба
Управління
▪▪ Повне сенсорне управління з
програматором Intelligent System
▪▪ LED індикація

AT 5435 Eco
AT 7435 Eco
AT 8435 Eco

Комфорт
▪▪ Таймер
▪▪ Незалежне освітлення
▪▪ Всмоктування по периметру
▪▪ Низький рівень шуму
▪▪ Масляні фільтри, що миються в
посудомийній машині

◄ 50 cm / 70 cm / 80 cm ◄
►40 см ►

Технічні характеристики
▪▪ Клас енергоефективності
A
▪▪ Потужність всмоктування (м³/год)
1250
▪▪ Двигуни
1
▪▪ Швидкості
3
▪▪ Реж. роботи - Відведення/Рециркуляція
▪▪ Розмір вихідного отвору (мм)
120/ 150
AT 5435 Eco
▪▪ Вага нетто, кг
10,6
▪▪ Вага брутто, кг
14,2
AT 7435 Eco
▪▪ Вага нетто, кг
13,4
▪▪ Вага брутто, кг
17,4
AT 8435 Eco
▪▪ Вага нетто, кг
11,8
▪▪ Вага брутто, кг
14,8
Розміри (В×Ш×Г,см)
AT 6410 F Eco
▪▪ Розміри виробу
▪▪ Розміри в упаковці
AT 7435 Eco
▪▪ Розміри виробу
▪▪ Розміри в упаковці
AT 8435 Eco
▪▪ Розміри виробу
▪▪ Розміри в упаковці

75,5 × 50,0 × 37,5
43,5 × 61,0 × 46,0
75,0 × 70,0 × 37,5
43,5 × 83,0 × 46,0
75,5 × 80,0 × 37,5
43,5 × 91,0 × 46,0

Чорне скло / нержавіюча
◄ 70сталь
см ► з
ефектом Анти-дотик

◄ 60 см / 80 см ►

◄ 60 см / 90 см ►

◄ 60 cm / 70 cm ►

◄ 40 см ►

Чорне скло зі скосами

◄ 70 см ►

Дизайн
▪▪ Лінія товарів
▪▪ Камінна витяжка

◄ 60 см / 80 см ►
◄ 60 см / 90 см ►

INTELLIGENT

Особливості
SYSTEM
▪▪ 1 Металевий жировий фільтр
▪▪ 2 вугільні фільтри
▪▪ Світло - LED, 2 × 2,0 Вт
Обладнання
▪▪ Трубний адаптер 150-120 мм
▪▪ Алюмінієва труба
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AT 6407 N F
AT 9407 N F

◄ 60 cm / 90 cm ►

◄ 40 см ►

Чорне скло зі скосами ◄ 70 см ►
◄ 60 см / 80 см ►
Дизайн
▪ Лінія товарів
◄ 60 см / 90 см ►
▪ Нержавіюча сталь з ефектом Анти-дотику

INTELLIGENT
Особливості
▪ 1 Металевий жировий фільтрSYSTEM
для моделі
60 см,
2 для моделі 90 см
▪ 2 вугільні фільтри
▪ Освітлення - LED, 2 × 1 Вт

Технічні характеристики
▪▪ Клас енергоефективності
A
▪▪ Потужність всмоктування (м³/год)
1250
▪▪ Двигуни
1
▪▪ Швидкості
3
▪▪ Реж. роботи - Відведення/Рециркуляція
▪▪ Розмір вихідного отвору (мм)
120/ 150
AT 6410 F Eco
▪▪ Вага нетто, кг
11,5
▪▪ Вага брутто, кг
14,5
AT 7410 F Eco
▪▪ Вага нетто, кг
11,8
▪▪ Вага брутто, кг
14,8

INTELLIGENT
SYSTEM

AT 6410 F Eco
AT 7410 F Eco

Комфорт
▪ Таймер
▪ Незалежне освітлення
▪ Всмоктування по периметру
▪ Низький рівень шуму
▪ Масляні фільтри, що миються в
посудомийній машині

AT 6410 FR Eco
AT 7410 FR Eco

◄ 60 cm / 70 cm ►

◄ 40 см ►

Чорне скло / Нержавіюча сталь з
70 см ►
ефектом Анти-дотик зі ◄
скосами
◄ 60 см / 80 см ►

Управління
◄ 60
▪▪ Повне сенсорне управління
з см / 90 см ►
програматором Intelligent System
▪▪ LED індикація
INTELLIGENT

SYSTEM

Комфорт
▪▪ Таймер
▪▪ Незалежне освітлення
▪▪ Всмоктування по периметру
▪▪ Низький рівень шуму
▪▪ Масляні фільтри, що миються в
посудомийній машині

Розміри (В×Ш×Г,см)
AT 6410 F Eco
▪▪ Розміри виробу
▪▪ Розміри в упаковці
AT 7410 F Eco
▪▪ Розміри виробу
▪▪ Розміри в упаковці

77,0 × 60,0 × 37,5
43,5 × 65,0 × 44,0
77,0 × 70,0 × 37,5
43,5 × 75,0 × 44,0

AT 6407 N FW
AT 9407 N FW

◄ 60 cm / 90 cm ►

◄ 40 см ►

Біле скло зі скосами

◄ 70 см ►
◄ 60 см / 80 см ►

Обладнання
◄ 60 см / 90 см ►
▪ Трубний адаптер 150-120 мм
▪ Алюмінієва труба

INTELLIGENT
SYSTEM

Управління
▪ Електронний програматор
Logic control
▪ Повне сенсорне управління з
програматором 		
Full Touch
▪ LED-дисплей

Дизайн
▪ Лінія товарів
Особливості
▪ 1 Металевий жировий фільтр
▪ 2 вугільні фільтри
▪ Освітлення - LED, 2 × 0,5 Вт
Обладнання
▪ Трубний адаптер 150-120 мм
▪ Алюмінієва труба

AT 6405 Eco
AT 9405 Eco
◄ 60 cm / 90 cm ►

◄ 40 см ►

Нержавіюча сталь з ефектом Антидотику /копчене скло ◄ 70 см ►
◄ 60 см / 80 см ►

Управління
▪▪ Електронний програматор Logic control
▪▪ Повне сенсорне управління з
програматором Full Touch
▪▪LCD Display
Комфорт
▪ Таймер
▪ Незалежне освітлення
▪ Всмоктування по периметру
▪ Низький рівень шуму
▪ Масляні фільтри, що миються в
посудомийній машині

Технічні характеристики
▪▪ Клас енергоефективності
B
▪▪ Потужність всмоктування (м³/год)
1000
▪▪ Двигуни
1
▪▪ Швидкості
3
▪▪ Реж. роботи - Відведення/Рециркуляція
▪▪ Розмір вихідного отвору (мм)
120/ 150
AT 6407 ***
▪▪ Вага нетто, кг
29,0
▪▪ Вага брутто, кг
31,0
AT 9407 ***
▪▪ Вага нетто, кг
36,0
▪▪ Вага брутто, кг
39,0
Розміри (В×Ш×Г,см)
AT 6407 ***
▪ Розміри виробу
▪ Розміри в упаковці
AT 9407 ***
▪ Розміри виробу
▪ Розміри в упаковці

112,0 × 60,0 × 43,0
66,5 × 73,5 × 50,0
112,0 × 90,0 × 43,0
73,5 × 96,5 × 50,0

Технічні характеристики
▪▪ Клас енергоефективності
A
▪▪ Потужність всмоктування (м³/год)
910
▪▪ Двигуни
1
▪▪ Швидкості
3
▪▪ Реж. роботи - Відведення/Рециркуляція
▪▪ Розмір вихідного отвору (мм)
120/ 150
AT 6405 Eco
▪▪ Вага нетто, кг
17,5
▪▪ Вага брутто, кг
22,0
AT 9405 Eco
▪▪ Вага нетто, кг
19,0
▪▪ Вага брутто, кг
25,2
Розміри (В×Ш×Г,см)
AT 6405 Eco
▪ Розміри виробу
▪ Розміри в упаковці
AT 9405 Eco
▪ Розміри виробу
▪ Розміри в упаковці

60,0 × 60,0 × 40,5
62,0 × 96,0 × 53,0
60,0 × 90,0 × 40,5
62,0 × 96,0 × 53,0

◄ 60 см / 90 см ►
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Дизайн
▪ Лінія товарів
Особливості
▪ 1 Металевий жировий фільтр
▪ 2 вугільні фільтри
▪ Освітлення - LED, 2 × 3 W + 20 Вт
Обладнання
▪ Трубний адаптер 150-120 мм
▪ Алюмінієва труба
Управління
▪ Електронний програматор
Logic control
▪ Повне сенсорне управління з
програматором Full Touch
▪ LED-дисплей

A 7425 Eco

◄ 70 cm ►

◄ 40 см ►

НАСТІННІ ВИТЯЖКИ
посудомийній машині

Дизайн
▪▪ Лінія товарів

Технічні характеристики
▪▪ Клас енергоефективності
A
▪▪ Потужність всмоктування (м³/год)
910
▪▪ Двигуни
1
▪▪ Швидкості
3
▪▪ Реж. роботи - Відведення/Рециркуляція
▪▪ Розмір вихідного отвору (мм)
120/ 150
▪▪ Вага нетто, кг
21,3
▪▪ Вага брутто, кг
24,8
Розміри (В×Ш×Г,см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри в упаковці

Особливості
▪▪ 1 Металевий жировий фільтр
▪▪ 2 вугільні фільтри
▪▪ Освітлення - LED, 3 × 1,0 Вт
Обладнання
▪▪ Трубний адаптер 150-120 мм
▪▪ Алюмінієва труба
Управління
▪▪ Електронний програматор
Logic control
▪▪ Електронні м’які сенсорні кнопки Soft
touch з підсвіткою

75,5 × 68,0 × 47,0
46,0 × 95,5 × 52,5

A 4429 N

Комфорт
▪ Таймер
▪ Незалежне освітлення
▪ Низький рівень шуму
▪ Масляні фільтри, що миються в

◄ 35 cm ►

◄ 40 см ►

◄ 70 см ►

INTELLIGENT
SYSTEM
Дизайн
▪▪ Лінія товарів

Особливості
▪ 2 жирові фільтри для моделі 60 см, 3 для
моделі 90 см
▪ 2 вугільні фільтри
▪ Освітлення - LED, 2 × 0,5 Вт
Обладнання
▪ Трубний адаптер 150-120 мм
▪ Алюмінієва труба

Нержавіюча сталь з ефектом
◄ 70 см ►
Анти-дотику / синювато-чорне
дзеркальне скло
◄ 60 см / 80 см ►
◄ 60 см / 90 см ►

Комфорт
▪▪ Незалежне освітлення
▪▪ Низький рівень шуму
▪▪ Масляні фільтри, що миються в
посудомийній машині

◄ 60 см / 90 см ►

Дизайн
▪ Лінія товарів

◄ 40 см ►

93,0 × 35,0 × 35,0
51,5 × 99,0 × 42,0

◄ 60 см / 80 см ►

INTELLIGENT
SYSTEM

◄ 60 cm / 90 cm ►

Розміри (В×Ш×Г,см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри в упаковці

Нержавіюча сталь з ефектом
◄ 70 см ►
Анти-дотику / синім підсвічуванням

Біле матове скло / Нержавіюча
◄ 60 см / 80 см ►
сталь з ефектом Анти-дотику
Різнокольорове підсвічування
◄ 60 см / 90 см ►
скла

AT 6400 Eco
AT 9400 Eco

Технічні характеристики
▪▪ Клас енергоефективності
A
▪▪ Потужність всмоктування (м³/год)
1000
▪▪ Двигуни
1
▪▪ Швидкості
3
▪▪ Реж. роботи - Відведення/Рециркуляція
▪▪ Розмір вихідного отвору (мм)
120/ 150
▪▪ Вага нетто, кг
15,0
▪▪ Вага брутто, кг
19,5

Управління
▪ Електронний програматор
Logic control
▪ Повне сенсорне управління з
програматором Full Touch
▪ LED-дисплей
Комфорт
▪ Таймер
▪ Незалежне освітлення
▪ Низький рівень шуму
▪ Масляні фільтри, що миються в
посудомийній машині

Технічні характеристики
▪▪ Клас енергоефективності
A
▪▪ Потужність всмоктування (м³/год)
910
▪▪ Двигуни
1
▪▪ Швидкості
3
▪▪ Реж. роботи - Відведення/Рециркуляція
▪▪ Розмір вихідного отвору (мм)
120/ 150
AT 6400 Eco
▪▪ Вага нетто, кг
14,5
▪▪ Вага брутто, кг
16,5
AT 9400 Eco
▪▪ Вага нетто, кг
18,0
▪▪ Вага брутто, кг
19,7
Розміри (В×Ш×Г,см)
AT 6400 Eco
▪ Розміри виробу
▪ Розміри в упаковці
AT 9400 Eco
▪ Розміри виробу
▪ Розміри в упаковці

45,0 × 60,0 × 50,0
57,0 × 66,0 × 37,5

Особливості
▪ 1 Металевий жировий фільтр
▪ 2 вугільні фільтри
▪ Галогенове освітлення, 2 × 20 Вт
Обладнання
▪ Трубний адаптер 150-120 мм
▪ Алюмінієва труба

A 6419 N
A 9419 N

◄ 60 cm / 90 cm ►
Нержавіюча сталь з ефектом
Анти-дотику / копчене скло

Управління
▪ Електронний програматор
Logic control
▪ Електронні м’які сенсорні кнопки Soft
touch з підсвіткою
Комфорт
▪▪ Незалежне освітлення
▪▪ Низький рівень шуму
▪▪ Масляні фільтри, що миються в
посудомийній машині

Технічні характеристики
▪▪ Клас енергоефективності
D
▪▪ Потужність всмоктування (м³/год)
780
▪▪ Двигуни
1
▪▪ Швидкості
3
▪▪ Реж. роботи - Відведення/Рециркуляція
▪▪ Розмір вихідного отвору (мм)
120/ 150
A 6419 ***
▪ Вага нетто, кг
16,5
▪ Вага брутто, кг
19,0
A 9419 ***
▪ Вага нетто, кг
19,0
▪ Вага брутто, кг
23,4
Розміри (В×Ш×Г,см)
A 6419 ***
▪ Розміри виробу
▪ Розміри в упаковці
A 9419 ***
▪ Розміри виробу
▪ Розміри в упаковці

50,0 × 60,0 × 50,0
59,0 × 66,0 × 48,0
50,0 × 90,0 × 50,0
57,0 × 95,0 × 46,0

45,0 × 90,0 × 50,0
57,0 × 96,0 × 37,0

INTELLIGENT
SYSTEM

68

69

НАСТІННІ ВИТЯЖКИ

AT 6408 F Eco
AT 8408 F Eco

◄ 60 cm / 80 cm ►

◄ 40 см ►

Чорне скло зі скосами
Нерж.
◄ 70/см
►
сталь з ефектом Анти-дотику
Дизайн
▪ Лінія товарів

◄ 60 см / 80 см ►

◄ 60 см / 90 см ►

Особливості
INTELLIGENT
▪ 1 Металевий жировий фільтр
SYSTEM
▪ 2 вугільні фільтри
▪ Освітлення - LED, 2 × 1 Вт

НАСТІННІ ВИТЯЖКИ

AT 6409 FW Eco
AT 8409 FW Eco

◄ 60 cm / 80 cm ►

◄ 40 см ►

Біле скло зі скосами◄ 70 см ►
◄ 60 см / 80 см ►
Обладнання
▪ Трубний адаптер 150-120
мм
◄ 60 см / 90 см ►
▪ Алюмінієва труба

Комфорт
▪ Таймер
▪ Незалежне освітлення
▪ Всмоктування по периметру
▪ Низький рівень шуму
▪ Масляні фільтри, що миються в
посудомийній машині

Комфорт
▪▪ Таймер
▪▪ Незалежне освітлення
▪▪ Всмоктування по периметру
▪▪ Низький рівень шуму
▪▪ Масляні фільтри, що миються в
посудомийній машині

Технічні характеристики
▪▪ Клас енергоефективності
A
▪▪ Потужність всмоктування (м³/год)
910
▪▪ Двигуни
1
▪▪ Швидкості
3
▪▪ Реж. роботи - Відведення/Рециркуляція
▪▪ Розмір вихідного отвору (мм)
120/ 150
AT 6408 F Eco / AT 6409 FW Eco
▪▪ Вага нетто, кг
22,5
▪▪ Вага брутто, кг
26,5
▪▪ AT 8408 F Eco / AT 8409 FW Eco
▪▪ Вага нетто, кг
24,0
▪▪ Вага брутто, кг
28,5

Технічні характеристики
▪▪ Клас енергоефективності
A
▪▪ Потужність всмоктування (м³/год)
1250
▪▪ Двигуни
1
▪▪ Швидкості
3
▪▪ Реж. роботи - Відведення/Рециркуляція
▪▪ Розмір вихідного отвору (мм)
120/ 150
AT 6445 ElfAD/AD Eco
▪▪ Вага нетто, кг
10,6
▪▪ Вага брутто, кг
14,2
AT 9445 ElfAD/AD Eco
▪▪ Вага нетто, кг
14,3
▪▪ Вага брутто, кг
19,0

Розміри (В×Ш×Г,см)
AT 6408 F Eco / AT 6409 FW Eco
▪▪ Розміри виробу
103,0 × 60,0 × 45,0
▪▪ Розміри в упаковці
52,5 × 71,0 × 65,5
AT 8408 F Eco / AT 8409 FW Eco
▪▪ Розміри виробу
103,0 × 80,0 × 45,0
▪▪ Розміри в упаковці
52,5 × 91,0 × 65,5

AT 6445 ElfAD Eco
AT 9445 ElfAD Eco

◄ 60 cm / 90 cm ►
◄ 40 см ►

◄ 60 cm / 90 cm ►

Скло кольору слонової
кістки,
◄ 70 см ►
декор Античне золото
Дизайн
◄ 60 см / 80 см ►
▪▪ Лінія товарів
◄ 60 смкістки
/ 90 смз►
▪▪ Скло кольору слонової
металевою
фурнітурою Antique Gold

Чорне скло, декор
Античне
золото
◄ 70
см ►

INTELLIGENT
Особливості
SYSTEM
▪▪ 1 Металевий жировий
фільтр
▪▪ 2 вугільні фільтри
▪▪ Освітлення - LED, 2 × 2,5 Вт

Управління
INTELLIGENT
▪ Електронний програматорSYSTEM
Logic control
▪ Повне сенсорне управління з
програматором Full Touch
▪ LED-дисплей

AT 6445 AD Eco
AT 9445 AD Eco

◄ 40 см ►

Обладнання
◄ 60 см / 80 см ►
▪▪ Трубний адаптер 150-120 мм
▪▪ Алюмінієва труба ◄ 60 см / 90 см ►

Розміри (В×Ш×Г,см)
AT 6445 ElfAD/AD Eco
▪ Розміри виробу
▪ Розміри в упаковці
AT 9445 ElfAD/AD Eco
▪ Розміри виробу
▪ Розміри в упаковці

75,5 × 90,0 × 37,5
43,5 × 71,0 × 46,0
75,5 × 90,0 × 37,5
43,5 × 71,0 × 46,0

Управління
INTELLIGENT
▪▪ Повне сенсорне управління
з
SYSTEM
програматором Intelligent
System
▪▪ LED індикація

Комфорт
▪ Таймер
▪ Незалежне освітлення
▪ Всмоктування по периметру
▪ Низький рівень шуму
▪ Масляні фільтри, що миються в
посудомийній машині

AT 6438 F Eco
AT 8438 F Eco

◄ 60 cm / 80 cm ►

◄ 40 см ►

AT 6438 FW Eco
AT 8438 FW Eco

◄ 60 cm / 80 cm ►

◄ 40 см ►
◄ 70 см ►
Нержавіюча

70 см ►
Чорне скло зі скосами / ◄Нерж.
сталь з ефектом Анти-дотику

Біле скло зі скосами /
сталь з ефектом Анти-дотику

Дизайн
▪ Лінія товарів

Обладнання
▪ Трубний адаптер 150-120 мм◄ 60 см / 90 см ►
▪ Алюмінієва труба

◄ 60 см / 80 см ►

◄ 60 см / 90 см ►

Особливості
INTELLIGENT
▪ 1 Металевий жировий фільтр SYSTEM
▪ 2 вугільні фільтри
▪ Освітлення - LED, 2 × 1 Вт
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◄ 60 см / 80 см ►

INTELLIGENT
Управління
SYSTEM
▪▪ Повне сенсорне управління з
програматором Intelligent System
▪▪ LED індикація

Технічні характеристики
▪▪ Клас енергоефективності
A
▪▪ Потужність всмоктування (м³/год)
910
▪▪ Двигуни
1
▪▪ Швидкості
3
▪▪ Реж. роботи - Відведення/Рециркуляція
▪▪ Розмір вихідного отвору (мм)
120/ 150
AT 6438 F Eco
▪▪ Вага нетто, кг
18,0
▪▪ Вага брутто, кг
20,0
AT 8438 F Eco
▪▪ Вага нетто, кг
19,0
▪▪ Вага брутто, кг
22,0
Розміри (В×Ш×Г,см)
AT 6438 F Eco
▪ Розміри виробу
▪ Розміри в упаковці
AT 8438 F Eco
▪ Розміри виробу
▪ Розміри в упаковці

78,0 × 60,0 × 37,5
49,0 × 65,5 × 48,0
78,0 × 80,0 × 37,5
49,0 × 85,0 × 48,0

A 6315 Em
A 9315 Em

A 6315 ElfEm
A 9315 ElfEm

A 6315 RotEm
A 9315 RotEm

◄ 60 cm / 90 cm ►

◄ 60 cm / 90 cm ►

Емаль антрацитового кольору

Емаль кольору слонової кістки

Емаль кольору бордо

Дизайн
◄ 60 см / 80 см ►
▪ Лінія товарів
▪ Античний
декор
◄ 60 см / 90 см ►
▪ Декор - твердий метал Bronze

Управління
◄ 60 см / 80 см ►
▪ Натискаючі
кнопки Bronze

A 6315 ***
◄ 60 см / 80 см ►
▪▪ Вага нетто,
кг
▪▪ Вага брутто,
◄ 60 кг
см / 90 см ►
A 9315 ***
▪▪ Вага нетто, кг
INTELLIGENT
▪▪ Вага брутто,
кг

◄ 40 см ►

◄ 70 см ►

Особливості
INTELLIGENT
▪ 2 жирові фільтри
для моделі 60 см, 3 для
SYSTEM
моделей 90 см
▪ 2 вугільні фільтри
▪ Світло - LED, 2 × 2,0 Вт
Обладнання
▪ Трубний адаптер 150-120 мм
▪ Алюмінієва труба

◄ 40 см ►

◄ 70 см ►

◄ 60 см / 90 см ►

Комфорт
▪ Незалежне освітлення
▪ НизькийINTELLIGENT
рівень шуму
▪ Масляні фільтри,
що миються в
SYSTEM
посудомийній машині
Технічні характеристики
▪▪ Клас енергоефективності
A
▪▪ Потужність всмоктування (м³/год)
910
▪▪ Двигуни
1
▪▪ Швидкості
3
▪▪ Реж. роботи - Відведення/Рециркуляція
▪▪ Розмір вихідного отвору (мм)
120/ 150

◄ 60 cm / 90 cm ►
◄ 40 см ►

◄ 70 см ►

SYSTEM

Розміри (В×Ш×Г,см)
A 6315 ***
▪ Розміри виробу
▪ Розміри в упаковці
A 9315 ***
▪ Розміри виробу
▪ Розміри в упаковці

12,5
16,0
14,5
18,0

86,5 × 60,0 × 48,0
56,0 × 68,0 × 36,0
86,5 × 90,0 × 48,0
56,0 × 98,0 × 36,0
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ОСТРІВНІ ВИТЯЖКИ

НАСТІННІ ВИТЯЖКИ

Дизайн
▪▪ Лінія товарів
▪▪ Чорне скло

посудомийній машині
Технічні характеристики
▪▪ Клас енергоефективності
A
▪▪ Потужність всмоктування (м³/год)
1250
▪▪ Двигуни
1
▪▪ Швидкості
3
▪▪ Реж. роботи - Відведення/Рециркуляція
▪▪ Розмір вихідного отвору (мм)
120/ 150
▪▪ Вага нетто, кг
25,5
▪▪ Вага брутто, кг
33,0

Особливості
▪▪ 2 металеві жирові фільтри
▪▪ 2 вугільні фільтри
▪▪ Освітлення - LED, 2 x 1,5 Вт
Обладнання
▪ Трубний адаптер 150-120 мм
▪ Алюмінієва труба
Управління
▪▪ Повне сенсорне управління з
програматором Intelligent System
▪▪ LED-дисплей
▪▪ Дистанційне управління

AI 9415 Eco
A 6423 GrBE Eco
A 9423 GrBE Eco

A 6423 RotBE Eco
A 9423 RotBE Eco

◄ 90 cm ►
Чорне скло

◄ 60 cm / 90 cm ►

◄ 60 cm / 90 cm ►

Емаль сірого кольору, декор
Античне
◄ золото
70 см ►

Емаль кольору бордо, декор
Античне◄золото
70 см ►

◄ 40 см ►

◄ 40 см ►

◄ 60 см / 80 см ►

◄ 60 см / 80 см ►

◄ 60 см / 90 см ►

◄ 60 см / 90 см ►

INTELLIGENT
SYSTEM

INTELLIGENT
SYSTEM

◄ 60 cm / 90 cm ►
◄ 40 см ►

A 6423 BE Eco
A 9423 BE Eco
◄ 60 cm / 90 cm ►
◄ 40 см ►

◄ 60 см / 90 см ►

INTELLIGENT
SYSTEM

◄ 70 cm ►

A 6423 BluBE Eco
A 9423 BluBE Eco
◄ 60 cm / 90 cm ►
◄ 40 см ►

Емаль антрацитового кольору,
◄ 70 см ► золото
декор Античне

Емаль блакитного кольору, декор
◄ золото
70 см ►
Античне

Дизайн ◄ 60 см / 80 см ►
▪▪ Лінія товарів
60 см / 90 см ►
▪▪ Камінна ◄
витяжка
▪▪ Декор - твердий метал Античне золото
▪▪ Ручка зINTELLIGENT
покриттям арт-деко та шкірою
▪▪ Металеві деталі
Античне золото з
SYSTEM
опуклим гербом

Управління
◄ 60 см / 80 см ►
▪▪ Натискаючі кнопки Push Antique Gold

AT 9445◄ElfAD
Eco
60 см / 80 см ►
▪▪ Вага нетто, кг
▪▪ Вага брутто,
кг/ 90 см ►
◄ 60 см
Розміри (В×Ш×Г,см)
A 6423 *BE Eco
INTELLIGENT
▪▪ Розміри виробу
▪▪ Розміри в SYSTEM
упаковці
A 9423 *BE Eco
▪ Розміри виробу
▪ Розміри в упаковці

Особливості
▪▪ 2 металеві жирові фільтри
▪▪ 2 вугільні фільтри
▪▪ Світло - LED, 2 × 2,0 Вт
Обладнання
▪▪ Трубний адаптер 150-120 мм
▪▪ Алюмінієва труба
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Комфорт
▪▪ Незалежне освітлення
INTELLIGENT
▪▪ Низький рівень шуму
SYSTEM
▪▪ Масляні фільтри,
що миються в
посудомийній машині
Технічні характеристики
▪▪ Клас енергоефективності
A
▪▪ Потужність всмоктування (м³/год)
910
▪▪ Двигуни
1
▪▪ Швидкості
3
▪▪ Реж. роботи - Відведення/Рециркуляція
▪▪ Розмір вихідного отвору (мм)
120/ 150
AT 6445 ElfAD Eco
▪▪ Вага нетто, кг
10,6
▪▪ Вага брутто, кг
14,2

AI 7418 W Eco

◄ 40 см ►

◄ 70 cm ►

◄ 40 см ►

Чорне скло/ Нержавіюча сталь
◄ 70 см ►

Емаль кольору слонової кістки,
◄ 70 см ► золото
декор Античне

◄ 60 см / 90 см ►

98,5 × 90,0 × 81,5
100,0 × 87,0 × 50,5

Комфорт
▪▪ Таймер
◄ 40 см ► ▪▪ Незалежне освітлення
▪▪ Всмоктування по периметру
◄ 70 см ►
▪▪ Низький рівень шуму
▪▪ Масляні
фільтри, що миються в
◄ 60 см / 80 см
►

AI 7418 Eco

A 6423 ElfBE Eco
A 9423 ElfBE Eco

Розміри (В×Ш×Г,см)
▪▪ Розміри виробу
▪▪ Розміри в упаковці

14,3
19,0
69,5 × 60,0 × 50,0
57,0 × 66,0 × 37,0
69,5 × 90,0 × 50,0
57,0 × 66,0 × 40,0

Біле матове скло/ Нержавіюча
◄ 70 см ►
сталь
Дизайн
Комфорт
◄ 60 см / 80 см
►
◄ 60 см / 80 см ►
▪▪ Лінія товарів
▪▪ Незалежне освітлення
◄ 60 см / 90 см
◄ 60 см / 90 см ►
▪▪ Скло / нержавіюча сталь з ефектом
▪▪ ►
Всмоктування по периметру
Анти-дотик
▪▪ Низький рівень шуму
▪▪ Масляні фільтри, що миються в INTELLIGENT
INTELLIGENT
Особливості
SYSTEM посудомийній машині
SYSTEM
▪▪ 1 Металевий жировий фільтр
▪▪ 2 вугільні фільтри
Технічні характеристики
▪▪ Освітлення - LED, 4 × 3,0 Вт
▪▪ Клас енергоефективності
A
▪▪ Потужність всмоктування (м³/год)
1250
Обладнання
▪▪ Двигуни
1
▪ Трубний адаптер 150-120 мм
▪▪ Швидкості
3
▪ Алюмінієва труба
▪▪ Реж. роботи - Відведення/Рециркуляція
▪▪ Розмір вихідного отвору (мм)
120/ 150
Управління
▪▪ Вага нетто, кг
25,5
▪▪ Electronic Intelligent System / Soft
▪▪ Вага брутто, кг
33,0
touch кнопки з підсвічуванням
▪▪ LED-дисплей
Розміри (В×Ш×Г,см)
▪▪ Дистанційне управління
▪ Розміри виробу
98,5 × 70,0 × 60,0
▪ Розміри в упаковці
76,5 × 66,0 × 46,0/
		
30,5 × 28,5 × 62,5
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ОСТРІВНІ ВИТЯЖКИ

ОСТРІВНІ ВИТЯЖКИ

Дизайн
▪▪ Лінія товарів

Обладнання
▪ Трубний адаптер 150-120 мм
▪ Алюмінієва труба

Комфорт
▪▪ Таймер
▪▪ Незалежне освітлення
▪▪ Всмоктування по периметру
▪▪ Низький рівень шуму
▪▪ Масляні фільтри, що миються в
посудомийній машині

AI 5405 W

AI 5405 S

◄ 40 см ►

Біле скло

◄ 70 см ►

Дизайн
▪▪ Лінія товарів

◄ 60 см / 80 см ►
◄ 60 см / 90 см ►

INTELLIGENT
SYSTEM

Чорне скло

◄ 40 см ►

Особливості
◄ 70 см ►
▪▪ 1 Металевий жировий фільтр
▪▪ 2 вугільні фільтри ◄ 60 см / 80 см ►
▪▪ Освітлення - LED, 2 × 2,5 Вт
◄ 60 см / 90 см ►
▪▪

Дизайн
▪▪ Лінія товарів

INTELLIGENT
SYSTEM

Особливості
▪▪ 1 Металевий жировий фільтр
▪▪ 2 вугільні фільтри
▪▪ Освітлення - LED, 2 × 2,5 Вт
Обладнання
▪ Трубний адаптер 150-120 мм
▪ Алюмінієва труба
Управління
▪▪ Повне сенсорне управління з
програматором Intelligent System
▪▪ LED-дисплей
▪▪ Дистанційне управління

AI 5407

Технічні характеристики
▪▪ Клас енергоефективності
A
▪▪ Потужність всмоктування (м³/год)
910
▪▪ Двигуни
1
▪▪ Швидкості
3
▪▪ Реж. роботи - Відведення/Рециркуляція
▪▪ Розмір вихідного отвору (мм)
120/ 150
▪▪ Вага нетто, кг
21,0
▪▪ Вага брутто, кг
23,5
Розміри (В×Ш×Г,см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри в упаковці

AI 4428 Eco

◄ 35 cm ►

◄ 60 см / 80 см ►
◄ 60 см / 90 см ►

INTELLIGENT
SYSTEM

AI 9401 Eco

◄ 90 cm ►

◄ 60 см / 90 см ►

INTELLIGENT
SYSTEM

Обладнання
▪ Трубний адаптер 150-120 мм
▪ Алюмінієва труба

AI 9434 W Eco

◄ 90 cm ►

◄ 40 см ►

Біле матове скло/
◄ Нержавіюча
70 см ►
сталь з ефектом Анти-дотик
◄ 60 см / 80 см ►
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Управління
▪▪ Повне сенсорне управління з
програматором Intelligent System
▪▪ LED-дисплей
▪▪ Дистанційне управління

◄ 60 см / 80 см ►

38,0 × 40,0 × 40,0
42,0 × 57,0 × 45,0

◄ 60 см / 90 см ►

Комфорт
▪▪ Світлова панель - LED, 2 × 3,0 Вт
▪▪ Таймер
▪▪ Всмоктування по периметру
▪▪ Незалежне освітлення

▪▪ Низький рівень шуму
▪▪ Масляні фільтри, що миються в
посудомийній машині

60,0 × 90,0 × 60,0
96,0 × 45,5 × 66,5

Дизайн
▪ Лінія товарів
Особливості
▪ 1 Металевий жировий фільтр
▪ 2 вугільні фільтри
▪ Освітлення - LED, 2 × 3 W + 20 Вт

Управління
▪ Електронний програматор Logic
control
▪ Soft touch кнопки з підсвічуванням

AI 7403 Eco

◄ 70 cm ►

Технічні характеристики
▪▪ Клас енергоефективності
A
▪▪ Потужність всмоктування (м³/год)
910
▪▪ Двигуни
1
▪▪ Швидкості
3
▪▪ Реж. роботи - Відведення/Рециркуляція
▪▪ Розмір вихідного отвору (мм)
120/ 150
▪▪ Вага нетто, кг
32,5
▪▪ Вага брутто, кг
38,4
Розміри (В×Ш×Г,см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри в упаковці

65,0 × 90,0 × 90,0
68,0 × 66,0 × 38,5

Комфорт
▪▪ Незалежне освітлення

▪▪ Всмоктування по периметру
▪▪ Низький рівень шуму
▪▪ Масляні фільтри, що миються в
посудомийній машині
Технічні характеристики
▪▪ Клас енергоефективності
A
▪▪ Потужність всмоктування (м³/год)
910
▪▪ Двигуни
1
▪▪ Швидкості
3
▪▪ Реж. роботи - Відведення/Рециркуляція
▪▪ Розмір вихідного отвору (мм)
120/ 150
▪▪ Вага нетто, кг
30,7
▪▪ Вага брутто, кг
35,0
Розміри (В×Ш×Г,см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри в упаковці
		

95,6 × 68,0 × 48,0
75,5 × 55,5 × 53,0
/ 36,5 × 36,5 × 64,0

◄ 40 см ►

Біле матове скло/ Нержавіюча
◄ 70 см ►
сталь з ефектом Анти-дотику
Різнокольорове підсвічування
◄ 60 см / 80 см ►
скла
◄ 60 см / 90 см ►

◄ 60 см / 90 см ►

INTELLIGENT

Управління
▪ Електронний програматор Logic
control
▪ Soft touch кнопки з підсвічуванням

Обладнання
▪ Трубний адаптер 150-120 мм
▪ Алюмінієва труба

Технічні характеристики
▪▪ Клас енергоефективності
A
▪▪ Потужність всмоктування (м³/год)
1250
▪▪ Двигуни
1
▪▪ Швидкості
3
▪▪ Реж. роботи - Відведення/Рециркуляція
▪▪ Розмір вихідного отвору (мм)
120/ 150
▪▪ Вага нетто, кг
36,0
▪▪ Вага брутто, кг
40,0
Розміри (В×Ш×Г,см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри в упаковці

Особливості
▪ 1 Металевий жировий фільтр
▪ 2 вугільні фільтри
▪ Освітлення - LED, 4 × 2 W

Комфорт
▪ Незалежне освітлення
▪ Низький рівень шуму
▪ Масляні фільтри, що миються в
посудомийній машині

◄ 40 см ►

INTELLIGENT
SYSTEM

Особливості
▪▪ 1 Металевий жировий фільтр
▪▪ 2 вугільні фільтри
▪▪ Освітлення - LED, 1 x 16 W

Дизайн
▪ Лінія товарів
▪ Нержавіюча сталь з ефектом Анти-дотику
/ димчасте скло

Нержавіюча сталь з ефектом
◄ 70 см ►
Анти-дотику/ копчене скло

◄ 40 см ►

◄ 60 см / 80 см ►

93,0 × 35,0 × 35,0
51,5 × 99,0 × 42,0

Комфорт
▪▪ Незалежне освітлення
▪▪ Низький рівень шуму
▪▪ Масляні фільтри, що миються в

Обладнання
▪ Трубний адаптер 150-120 мм
▪ Алюмінієва труба

Нержавіюча сталь з ефектом Антидотик
◄ 70 см ►
Дизайн
▪▪ Лінія товарів

Розміри (В×Ш×Г,см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри в упаковці

◄ 40 см ►

Комфорт
▪▪ Таймер
▪▪ Незалежне освітлення
▪▪ Низький рівень шуму
▪▪ Масляні фільтри, що миються в
посудомийній машині

Розміри (В×Ш×Г,см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри в упаковці

Управління
▪▪ Електронна Intelligent System / Soft
touch кнопки з LED освітленням

Нержавіюча сталь з ефектом Анти◄ 70 см ►
дотику / синє підсвічування

38,0 × 50,0 × 40,0
42,0 × 57,0 × 45,0

Технічні характеристики
▪▪ Клас енергоефективності
A
▪▪ Потужність всмоктування (м³/год)
910
▪▪ Двигуни
1
▪▪ Швидкості
3
▪▪ Реж. роботи - Відведення/Рециркуляція
▪▪ Розмір вихідного отвору (мм)
120/ 150
▪▪ Вага нетто, кг
17,0
▪▪ Вага брутто, кг
19,0

Обладнання
▪ Трубний адаптер 150-120 мм
▪ Алюмінієва труба

Технічні характеристики
▪▪ Клас енергоефективності
A
▪▪ Потужність всмоктування (м³/год)
1000
▪▪ Двигуни
1
▪▪ Швидкості
3
▪▪ Реж. роботи - Відведення/Рециркуляція
▪▪ Розмір вихідного отвору (мм)
120/ 150
▪▪ Вага нетто, кг
15,0
▪▪ Вага брутто, кг
19,5

Особливості
▪▪ 1 Металевий жировий фільтр
▪▪ 2 вугільні фільтри
▪▪ Освітлення - LED, 3 × 1,0 Вт

Управління
▪▪ Повне сенсорне управління з
програматором Intelligent System
▪▪ LED-дисплей
▪▪ Дистанційне управління

посудомийній машині

INTELLIGENT
SYSTEM
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ВБУДОВАНІ ВИТЯЖКИ

ОСТРІВНІ ВИТЯЖКИ
Дизайн
▪▪ Лінія товарів
Особливості
▪▪ 1 Металевий жировий фільтр
▪▪ 2 вугільні фільтри
▪▪ Освітлення - LED, 2 × 2,5 Вт
Обладнання
▪ Трубний адаптер 150-120 мм
▪ Алюмінієва труба

AI 4406 W

◄ 50 cm ►
Біле скло

◄ 40 см ►
◄ 70 см ►

Управління
▪▪ Електронна Intelligent System / Soft
touch кнопки з LED освітленням
▪▪ LED-дисплей

периметру

Технічні характеристики
▪▪ Клас енергоефективності
A
▪▪ Потужність всмоктування (м³/год)
910
▪▪ Двигуни
1
▪▪ Швидкості
3
▪▪ Реж. роботи - Відведення/Рециркуляція
▪▪ Розмір вихідного отвору (мм)
120/ 150
▪▪ Вага нетто, кг
21,0
▪▪ Вага брутто, кг
23,5
Розміри (В×Ш×Г,см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри в упаковці

38,0 × 35,2 × 35,2
58,0 × 53,5 × 58,5

Особливості
▪▪ 2 металеві жирові фільтри
▪▪ Освітлення - LED, 1 × 8,0 Вт
Обладнання
▪ Трубний адаптер 150-120 мм
▪ Алюмінієва труба

EA 1047 W Eco

◄ 110 cm ►

◄ 40 см ►

Біле скло/ Нержавіюча
сталь з
◄ 70 см ►
ефектом Анти-дотик
◄ 60 см / 80 см ►

Комфорт
▪▪ Незалежне освітлення
▪▪ Низький рівень шуму
▪▪ Масляні фільтри, що миються в
посудомийній машині

посудомийній машині

Дизайн
◄ 60 см / 90 см ►
▪▪ Лінія товарів
▪▪ Стельова витяжка з всмоктуванням по

Управління
▪▪ Повне сенсорне управління з
програматором Intelligent System
▪▪ Дистанційне управління
Комфорт
▪▪ Таймер
▪▪ Незалежне освітлення
▪▪ Всмоктування по периметру
▪▪ Низький рівень шуму
▪▪ Масляні фільтри, що миються в

Технічні характеристики
▪▪ Клас енергоефективності
A
▪▪ Потужність всмоктування (м³/год)
1250
▪▪ Двигуни
1
▪▪ Швидкості
3
▪▪ Реж. роботи - Відведення/Рециркуляція
▪▪ Розмір вихідного отвору (мм)
120/ 150
▪▪ Вага нетто, кг
32,5
▪▪ Вага брутто, кг
37,0
Розміри (В×Ш×Г,см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри в упаковці

27,0 × 110,0 × 70,0
78,0 × 120,0 × 38,0

INTELLIGENT
SYSTEM

◄ 60 см / 80 см ►
◄ 60 см / 90 см ►

INTELLIGENT
SYSTEM

Дизайн
▪▪ Лінія товарів
Особливості
▪▪ 3 металеві жирові фільтри
▪▪ 2 вугільні фільтри
▪▪ Освітлення - LED, 2 ×0,5 Вт
Обладнання
▪ Трубний адаптер 150-120 мм
▪ Алюмінієва труба

AI 9404 Eco

◄ 90 cm ►

◄ 40 см ►

◄ 70 см ► АнтиНержавіюча сталь з ефектом
дотик
◄ 60 см / 80 см ►

◄ 60 см / 90 см ►

INTELLIGENT
SYSTEM

Управління
▪▪ Електронний програматор
Logic control
▪▪ Soft touch кнопки з підсвічуванням

Комфорт
▪▪ Незалежне освітлення
▪▪ Низький рівень шуму
▪▪ Масляні фільтри, що миються в
посудомийній машині
Технічні характеристики
▪▪ Клас енергоефективності
A
▪▪ Потужність всмоктування (м³/год)
1250
▪▪ Двигуни
1
▪▪ Швидкості
3
▪▪ Реж. роботи - Відведення/Рециркуляція
▪▪ Розмір вихідного отвору (мм)
120/ 150
▪▪ Вага нетто, кг
28,5
▪▪ Вага брутто, кг
32,4
Розміри (В×Ш×Г,см)
▪▪ Розміри виробу
▪▪ Розміри в упаковці

101,0 × 90,0 × 60,0
43,5 × 95,5 × 66,0

EA 1145 S Eco

◄ 120 cm ►

◄ 40 см ►

◄ 70 см
►
Чорна сталь з ефектом
Анти-дотик
◄ 60 см / 80 см ►

Дизайн
◄ 60 см / 90 см ►
▪▪ Лінія товарів
▪▪ Стельова витяжка з всмоктуванням по
периметру
INTELLIGENT

SYSTEM

Особливості
▪▪ 4 металеві жирові фільтри
▪▪ Освітлення - LED, 2 × 5,0 Вт
Обладнання
▪ Трубний адаптер 150-120 мм
▪ Алюмінієва труба

Управління
▪▪ Електронне управління Intelligent
System / Soft touch кнопки з LED
освітленням
▪▪ Дистанційне управління

76

EA 1145 Eco

◄ 120 cm ►

◄ 40 см ►

70 см ►
Нержавіюча сталь з◄ефектом
Антидотик
◄ 60 см / 80 см ►
◄ 60 см / 90 см ►
Комфорт
▪▪ Незалежне освітлення
▪▪ Всмоктування по периметру
INTELLIGENT
▪▪ Низький рівень шуму
SYSTEM
▪▪ Масляні фільтри, що миються в
посудомийній машині

Технічні характеристики
▪▪ Клас енергоефективності
A
▪▪ Потужність всмоктування (м³/год)
1250
▪▪ Двигуни
1
▪▪ Швидкості
3
▪▪ Реж. роботи - Відведення/Рециркуляція
▪▪ Розмір вихідного отвору (мм)
120/ 150
▪▪ Вага нетто, кг
30,0
▪▪ Вага брутто, кг
30,3
Розміри (В×Ш×Г,см)
▪▪ Розміри виробу
▪▪ Розміри в упаковці

78,5 × 119,5 × 39,5
42,0 × 57,0 × 45
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ВБУДОВАНІ ВИТЯЖКИ
Дизайн
▪▪ Лінія товарів
▪▪ Вбудована витяжка з всмоктуванням по
периметру
▪▪ EA 946 також може використовуватися як
стельова витяжка
Особливості
▪▪ 1 Металевий жировий фільтр
▪▪ 2 вугільні фільтри
▪▪ Світло - 1 × 16,0 Вт

EA 546 W Eco
EA 946 W Eco

◄ 50 cm / 90 cm ►

◄ 40 см ►

Біле скло / Нержавіюча сталь з
ефектом Анти-дотик
◄ 70 см ►
◄ 60 см / 80 см ►
◄ 60 см / 90 см ►

INTELLIGENT
SYSTEM

Обладнання
▪▪ Трубний адаптер 150-120 мм
▪▪ Алюмінієва труба
Управління
▪▪ Повне сенсорне управління з
програматором Intelligent System
▪▪ LED-дисплей
▪▪ Дистанційне управління
Комфорт
▪▪ Незалежне освітлення
▪▪ Всмоктування по периметру
Дизайн
▪▪ Лінія товарів
▪▪ Вбудована витяжка
Особливості
▪▪ 2 металеві жирові фільтри
▪▪ 2 вугільні фільтри
▪▪ Світло - 1 × 16,0 Вт
▪▪ Жировий фільтр з нержавіючої сталі
Обладнання
▪▪ Трубний адаптер 150-120 мм
▪▪ Алюмінієва труба

EA 745 Eco
EA 945 Eco

◄ 70 cm / 90 cm ►

◄ 40 см ►

Нержавіюча сталь з ефектом Антидотику
◄ 70 см ►
◄ 60 см / 80 см ►

Управління
▪▪ Електронне управління Intelligent
System / Soft touch кнопки з LED
освітленням
Комфорт
▪▪ Незалежне освітлення
▪▪ Низький рівень шуму
▪▪ Масляні фільтри, що миються в
посудомийній машині

ВБУДОВАНІ ВИТЯЖКИ
▪▪ Низький рівень шуму
▪▪ Масляні фільтри, що миються в
посудомийній машині
Технічні характеристики
▪▪ Клас енергоефективності
A
▪▪ Потужність всмоктування (м³/год)
910
▪▪ Двигуни
1
▪▪ Швидкості
3
▪▪ Реж. роботи - Відведення/Рециркуляція
▪▪ Розмір вихідного отвору (мм)
120/ 150
EA 546 W Eco
▪▪ Вага нетто, кг
9,5
▪▪ Вага брутто, кг
11,5
EA 946 W Eco
▪▪ Вага нетто, кг
12,0
▪▪ Вага брутто, кг
14,0
Розміри (В×Ш×Г,см)
EA 546 W Eco
▪ Розміри виробу
▪ Розміри в упаковці
EA 946 W Eco
▪ Розміри виробу
▪ Розміри в упаковці

30,7 × 52,0 × 29,6
56,5 × 41,0 × 34,0
30,7 × 90,0 × 29,6
94,5 × 37,5 × 34,0

Технічні характеристики
▪▪ Клас енергоефективності
A+
▪▪ Потужність всмоктування (м³/год)
1000
▪▪ Двигуни
1
▪▪ Швидкості
3
▪▪ Реж. роботи - Відведення/Рециркуляція
▪▪ Розмір вихідного отвору (мм)
120/ 150
EA 546 W Eco
▪▪ Вага нетто, кг
9,5
▪▪ Вага брутто, кг
11,5
EA 946 W Eco
▪▪ Вага нетто, кг
12,0
▪▪ Вага брутто, кг
14,0
Розміри (В×Ш×Г,см)
EA 546 W Eco
▪ Розміри виробу
▪ Розміри в упаковці
EA 946 W Eco
▪ Розміри виробу
▪ Розміри в упаковці

Дизайн

▪▪ Лінія товарів
▪▪ Вбудована витяжка
Особливості
▪▪ 1 Металевий жировий фільтр
▪▪ 2 вугільні фільтри
▪▪ Освітлення - LED, 2 × 2,5 Вт
Обладнання
▪▪ Трубний адаптер 150-120 мм
▪▪ Алюмінієва труба

EA 543 N
EA 743 N

◄ 50 cm / 70 cm ►

◄ 40 см ►

Нержавіюча сталь з ефектом Анти◄ 70 см ►
дотику

Управління
▪▪ Електронне управління Intelligent
System / Soft touch кнопки з LED
освітленням

30,7 × 52,0 × 29,6
56,5 × 41,0 × 34,0
30,7 × 90,0 × 29,6
94,5 × 37,5 × 34,0

Комфорт
▪▪ Незалежне освітлення
▪▪ Низький рівень шуму
▪▪ Масляні фільтри, що миються в
посудомийній машині

Технічні характеристики
▪▪ Клас енергоефективності
A
▪▪ Потужність всмоктування (м³/год)
1000
▪▪ Двигуни
1
▪▪ Швидкості
3
▪▪ Реж. роботи - Відведення/Рециркуляція
▪▪ Розмір вихідного отвору (мм)
120/ 150
EA 543 N
▪▪ Вага нетто, кг
7,4
▪▪ Вага брутто, кг
9,2
EA 743 N
▪▪ Вага нетто, кг
8,2
▪▪ Вага брутто, кг
10,1
Розміри (В×Ш×Г,см)
EA 543 N
▪ Розміри виробу
▪ Розміри в упаковці
EA 743 N
▪ Розміри виробу
▪ Розміри в упаковці

EA 644 Eco

◄ 60 cm ►

◄ 40 см ►

Чорне скло / нержавіюча сталь з
◄ 70 см ►
ефектом Анти-дотик
Дизайн
▪▪ Лінія товарів
▪▪ Вбудована витяжка

◄ 60 см / 80 см ►
◄ 60 см / 90 см ►

INTELLIGENT
SYSTEM

Особливості
▪▪ 2 металеві жирові фільтри
▪▪ 2 вугільні фільтри
▪▪ Освітлення - LED, 2 × 2,5 Вт

EA 644 W Eco

◄ 60 cm ►

◄ 40 см ►

Біле скло / Нержавіюча сталь з
◄ 70 см ►
ефектом Анти-дотик
◄ 60 см / 80 см ►

Обладнання
◄ 60 см / 90 см ►
▪▪ Трубний адаптер 150-120 мм
▪▪ Алюмінієва труба

◄ 60 cm ►

◄ 40 см ►

Скло кольору слонової кістки /
◄ 70 см ►
кольору слонової кістки
Дизайн
◄ 60 см / 80 см ►
▪▪ Лінія товарів
▪▪ Вбудована витяжка
◄ 60 см / 90 см ►

Технічні характеристики
▪▪ Клас енергоефективності
A
▪▪ Потужність всмоктування (м³/год)
910
▪▪ Двигуни
1
▪▪ Швидкості
3
▪▪ Реж. роботи - Відведення/Рециркуляція
▪▪ Розмір вихідного отвору (мм)
120/ 150
▪▪ Вага нетто, кг
11,0
▪▪ Вага брутто, кг
12,6
Розміри (В×Ш×Г,см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри в упаковці

27,0 x 60,0 x 36,0
35,5 x 66,0 x 31,5

INTELLIGENT

Управління
SYSTEM
▪▪ Повне сенсорне управління з
програматором Intelligent System
▪▪ LED індикація

Особливості
▪▪ 2 металеві жирові фільтри
▪▪ 2 вугільні фільтри
▪▪ Освітлення - LED, 2 × 2,5 Вт
Обладнання
▪▪ Трубний адаптер 150-120 мм
▪▪ Алюмінієва труба

EA 644 ElfEm Eco

◄ 60 см / 90 см ►

INTELLIGENT
SYSTEM

Комфорт
▪▪ Таймер
▪▪ Незалежне освітлення
▪▪ Низький рівень шуму
▪▪ Масляні фільтри, що миються в
посудомийній машині

Управління
▪▪ Повне сенсорне управління з
програматором Intelligent System
▪▪ LED індикація
Комфорт
▪▪ Таймер
▪▪ Незалежне освітлення
▪▪ Низький рівень шуму
▪▪ Масляні фільтри, що миються в
посудомийній машині

Технічні характеристики
▪▪ Клас енергоефективності
A
▪▪ Потужність всмоктування (м³/год)
910
▪▪ Двигуни
1
▪▪ Швидкості
3
▪▪ Реж. роботи - Відведення/Рециркуляція
▪▪ Розмір вихідного отвору (мм)
120/ 150
▪▪ Вага нетто, кг
11,0
▪▪ Вага брутто, кг
12,6
Розміри (В×Ш×Г,см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри в упаковці

27,0 x 60,0 x 36,0
35,5 x 66,0 x 31,5

INTELLIGENT
SYSTEM

31,4 × 52,0 × 29,6
32,0 × 64,0 × 32,5
31,4 × 70,0 × 29,6
31,5 × 73,0 × 33,0

◄ 60 см / 80 см ►
◄ 60 см / 90 см ►
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INTELLIGENT
SYSTEM
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Мікрохвильові печі
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ВБУДОВАНІ МІКРОХВИЛЬОВІ ПЕЧІ З КВАРЦОВИМ
ГРИЛЕМ ТА КОНВЕКЦІЄЮ

МІКРОХВИЛЬОВІ ПЕЧІ
Дизайни

мікрохвильових
печей
,
та
додадуть новий блиск вашій кухні. Завдяки елегантному
та ретро-дизайну, оздобленню з нержавіючої сталі з
ефектом Анти-дотик ваші мікрохвильові печі можуть легко
поєднуватися з іншими побутовими приладами Kaiser і
надавати дизайну вашої кухні більше вільного простору.
Мікрохвильова піч оснащена тангенціальною системою
охолодження, яка захищає кухонні меблі від нагрівання.
Скляний поворотний столик, сітка з нержавіючої сталі,
універсальна тарілка Wonder-Plate з антипригарним
покриттям , а також кварцевий гриль дають можливість готувати
різноманітну їжу.

Інтелектуальна система з електронним керуванням Intelligent System дозволяє вибирати робочі функції, необхідні програми в
залежності від часу, використовувати різні
програми для розморожування або обігріву.
Якщо ви вибрали необхідну функцію, ви
можете розморожувати, нагрівати тощо,
а також готувати улюблені страви, як у
духовці.
Особливістю цих мікрохвильових печей є
автоматичне розморожування в залежності
від ваги і встановленого часу приготування.
Досить кількох рухів, щоб отримати добре
розморожений продукт за кілька хвилин!

EM 2510

EM 2520

Чорне скло з сенсорним
управлінням

Нержавіюча сталь з ефектом Антидотик / чорне скло

Дизайн
▪▪ Лінія товарів

Управління
▪▪ Електронний сенсор-програматор
Intelligent System
▪▪ Багатофукціональний LED-дисплей
▪▪ Замок від дітей

Особливості
▪ Салон із нержавіючої сталі
▪ Циркуляційна система
▪ Електронний таймер
Обладнання
▪▪ 1 Хромована багатофункціональна
поличка для смаження
▪▪ 1 Поворотна тарілка Ø 27 см

Комфорт
▪▪ F 21 AUTOMATIK - Багатофункціональна
мікрохвильова піч з кварцовим грилем та
гарячим повітрям
▪▪ 5 рівнів потужності мікр-ої пічки
▪▪ 3 рівня режиму “Мікрохвилі + Гаряче
повітря”

Мікрохвильові
печі
мають
повне
сенсорне управління Full
touch,
управління кнопками та поворотну ручку
з нержавіючої сталі, пропонують більше
зручності в роботі.

Регульовані ніжки дозволяють встановлювати вбудовану
мікрохвильову піч горизонтально в нішу.
Всі мікрохвильові печі
мають
внутрішню
камеру
з
нержавіючої
сталі.
Мікрохвильові печі також оснащені грилем з
нержавіючої сталі та скляною вертушкою, які
можна мити в посудомийній машині.
Розміри вбудованої мікрохвильовки
дозволяють встановлювати прилад у будь-який
тип кухонних меблів.

EM 2545 AD

Конструкція та матеріал ніг забезпечують стабільну
фіксацію мікрохвильовки та мінімізують вібрації та шум.
Антрацитове скло з сенсорним
управлінням, дверна ручка та
металева фурнітура - Античне
золото
Дизайн
▪▪ Лінія товарів
Особливості
▪▪ Салон із нержавіючої сталі
▪▪ Циркуляційна система
▪▪ Електронний таймер
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EM 2545 ElfAD

Скло кольору слонової кістки з
сенсорним управлінням, дверна
ручка та металева фурнітура Античне золото
Обладнання
▪▪ 1 Хромована багатофункціональна
поличка для смаження
▪▪ 1 Поворотна тарілка Ø 27 см
Управління
▪▪ Електронний сенсор-програматор
Intelligent System
▪▪ Багатофукціональний LED-дисплей
▪▪ Замок від дітей

▪▪ 3 рівня потужності режиму “Мікрохвилі +
Гриль”
▪▪ 10 автоматичних програм
▪▪ 4 користувацькі програми
▪▪ Автоматичне розморожування, нагрівання
та готування різних видів продуктів
відповідно до часу та ваги
▪▪ Кнопка відкривання дверей
Технічні характеристики
▪▪ Корисний об’єм, л.
▪▪ Мікрохвильова потужність, кВт
▪▪ Потужність гриля, кВт
▪▪ Потужність гарячого повітря, кВт
▪▪ Загальна потужність, кВт
▪▪ Вага нетто, кг
▪▪ Вага брутто, кг

25
0,9
1,3
2,3
1,4
17,4
19,70

Розміри (В × Ш × Г, см)
▪▪ Розміри виробу
34,5 × 59,5 × 39,0
▪▪ Розміри ніші
37,8 × 60,0 × 55,5
▪▪ Розміри в упаковці
66,5 × 46,0 × 20,5

Комфорт
▪▪ Мікрохвильова піч з кварцовим грилем та
гарячим повітрям
▪▪ 5 рівнів потужності мікр-ої пічки
▪▪ 3 рівня режиму “Мікрохвилі + Гаряче
повітря”
▪▪ 3 рівня потужності режиму “Мікрохвилі +
Гриль”
▪▪ 10 автоматичних програм
▪▪ 4 користувацькі програми
▪▪ Автоматичне розморожування, нагрівання
та готування різних видів продуктів
відповідно до часу та ваги
▪▪ Кнопка відкривання дверей
Технічні характеристики
▪▪ Корисний об’єм, л.
▪▪ Мікрохвильова потужність, кВт
▪▪ Потужність гриля, кВт
▪▪ Потужність гарячого повітря, кВт
▪▪ Загальна потужність, кВт
▪▪ Вага нетто, кг
▪▪ Вага брутто, кг
Розміри (В × Ш × Г, см)
▪▪ Розміри виробу
▪▪ Розміри ніші
▪▪ Розміри в упаковці

25
0,9
1,3
2,3
1,4
17,4
19,70

34,5 × 59,5 × 39,0
37,8 × 60,0 × 55,5
66,5 × 46,0 × 20,5

83

ОКРЕМОСТОЯЧІ МІКРОХВИЛЬОВІ ПЕЧІ З КВАРЦЕВИМ
ГРИЛЕМ І КОНВЕКЦІЄЮ

M 2500 EM

Чорне скло / твердий метал Бронза
Дизайн
▪▪ Лінія товарів
Особливості
▪ Салон із нержавіючої сталі
▪ Циркуляційна система
▪ Електронний таймер
Обладнання
▪▪ 1 Хромована багатофункціональна
поличка для смаження
▪▪ 1 Поворотна тарілка Ø 27 см
Управління
▪▪ Електронний сенсор-програматор
Intelligent System
▪▪ Багатофукціональний LED-дисплей

M 2500 ElfEM

Скло кольору слонової кістки /
твердий метал Бронза
▪▪ Замок від дітей
Комфорт
▪▪ F 21 AUTOMATIK - Багатофункціональна
мікрохвильова піч з кварцовим грилем та
гарячим повітрям
▪▪ 5 рівнів потужності мікр-ої пічки
▪▪ 3 рівня режиму “Мікрохвилі + Гаряче
повітря”
▪▪ 3 рівня потужності режиму “Мікрохвилі +
Гриль”
▪▪ 10 автоматичних програм
▪▪ 4 користувацькі програми
▪▪ Автоматичне розморожування, нагрівання
та готування різних видів продуктів
відповідно до часу та ваги
▪▪ Кнопка відкривання дверей

M 2500 RotEM

Скло кольору бордо / Бронзовий
метал
Технічні характеристики
▪▪ Корисний об’єм, л.
25
▪▪ Мікрохвильова потужність, кВт
0,9
▪▪ Потужність гриля, кВт
1,3
▪▪ Потужність гарячого повітря, кВт
2,3
▪▪ Загальна потужність, кВт
1,4
▪▪ Вага нетто, кг
14,3
▪▪ Вага брутто, кг
15,8
Розміри (В × Ш × Г, см)
▪▪ Розміри виробу
▪▪ Розміри в упаковці

29,4 × 49,4 × 37,0
30,6 × 54,5 × 48,4

Холодильники
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ХОЛОДИЛЬНИКИ

ДВОКАМЕРНІ ХОЛОДИЛЬНИКИ
Холодильники
ними ви завжди
або
підтримання

- ваші найкращі партнери. З
можете розраховувати на зберігання
в
свіжості
ваших
продуктів.

Інтелектуальна система

Оптимальне поєднання холодильної та морозильної камер,
Застосування екологічно чистих і безпечних для здоров’я
матеріалів в поєднанні з новітніми технологіями - ось лише
деякі особливості, які роблять холодильники
такими
привабливими для всіх, хто піклується про своє здоров’я.

Електронне управління. Повний контроль над електронною
системою приладу та оптимізація його роботи. Він забезпечує
широкий діапазон регулювання температури від - 22°C до
+ 8°C, завдяки чому дозволяє гнучко та точно налаштувати
максимальне зберігання їжі. Окреме управління робочими
функціями холодильного і морозильного відділень.

Наша інноваційна система BIO Safe: додатковий відсік, який
оснащений електронним регулюванням температури. Ваша
їжа може бути заморожена без втрати вологи. В BIO Safe
можна акуратно розморозити продукти, що дозволяє готувати
їжу відразу після її видалення, не розморожуючи. Крім того, при
температурі приблизно 0°С термін зберігання їжі збільшується.
Холодильники-морозильники Side-by-Side пропонують багато
місця в поєднанні з технічними новинками та простотою експлуатації.

Дверні полки
Дверні полки KAISER LOGIC SPACE дозволяють
розміщувати на них різні товари, такі як пляшки, коробки з
маслом / сиром, яйця тощо.
Тримач для пляшок
Спеціальний компактний, елегантний хромований лоток
розрахований на 5 пляшок.

ХОЛОДИЛЬНИКИ SIDE-BY-SIDE
Холодильники Side-by-Side в обох камерах мають LED освітлення та дверні полки. Це дозволяє зберігати різні продукти з
високим комфортом.
Холодильники
мають клас енергоефективності A+: вони споживають приблизно 15% менше
електричної енергії, ніж холодильники з класом А. І це завдяки чудовій теплоізоляції та високоякісним
інверторним компресорам.
Інверторні компресори
Зниження споживання електроенергії, значно нижчий рівень шуму та тривалий термін служби компресора.
Інверторні компресори забезпечують точний контроль температури, їжа довше залишатиметься свіжою.
Датчики температури у поєднанні з мікропроцесорною технологією оптимізують продуктивність двигуна для
максимальної ефективності охолодження та замерзання.

Регульовані по висоті скляні полки
Висувні скляні полки KAISER SAFETY GLASS виготовлені
з ударостійкого скла яке не дряпається, придатного для
миття в посудомийній машині. Скляні полиці забезпечують
ефективне використання простору для зберігання високих
предметів, таких як графини, пляшки, каструлі тощо.

Крім усього іншого, нульова зона Zero-Zone дозволяє легке замерзання.
Ізольоване високоефективне спеціальне відділення призначене для
найкращого зберігання, охолодження та заморожування м’яса, риби,
фруктів, овочів та дитячого харчування. Вона оснащена електронним
контролем температури, тому їжу можна заморозити без втрати вологи.
Це дозволяє готувати їжу відразу після виймання, не розморожуючи.

Фруктові та овочеві вироби зберігають правильний вміст вологи.
Ізольований відсік з вентиляцією та контролем вологості сприяє
збереженню вологи та поживних речовин їжі.
Пристрій автоматично
розморожується, тому
обслуговування та ремонт зведено до мінімуму. Рівномірний розподіл
температури
досягається
завдяки
рециркуляції повітря,
електронне
управління температурою в
камерах служить для
швидкого охолодження
і
заморожування.
Крім того, ця функція
забезпечує
швидке
відновлення
рівня
температури в камері
після
завантаження
або після декількох
відкриттів
дверей
(позитивний вплив на
якість охолодження і
зберігання продуктів, енергозбереження).
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Електронне LED обладнання. Якість зберігання
фруктів
та
овочів
підвищується
завдяки
спеціально розробленим
LED освітленням, яке
імпровізує денне світло.

Прозоре морозильне відділення з морозостійкого пластика. Це дозволяє,
порівняно з традиційними умовами зберігання харчових продуктів,
підтримувати непорушні смакові та харчові якості.
Функція Супер заморозка дозволяє швидко заморозити продукти, що
зберігаються. Морозильна камера перемикається в звичайний режим роботи
через 24 або макс. через 48 годин.

Місткий бар з напоями
обладнаний
власними
маленькими
дверима.
Просто
натисніть
на
двері, щоб отримати ваш
улюблений
холодний
напій. Kaiser MULTIBAR також є сховище
для чотирьох банок для
напоїв.

Сигнал - відкриті двері: якщо двері відчинені більше 90 секунд, акустичні
сигнали нагадують, що двері потрібно закрити. Акустичні сигнали припиняться
після закриття дверей.
Режим відпустки
У цій операції температура в морозильній камері встановлюється на -15°C,
а в холодильнику на -7°C. Після відміни режиму відпустки температура в
холодильнику повертається до раніше встановлених значень.
Охорона навколишнього середовища
Філософія компанії грунтована не лише на принципі високої якості, але і на екологічності. Холодильники
на 100% підлягають вторинній переробці. Вони виробляються відповідно до норм США, що
означає, що в процесі виробництва не використовується сировина, викликаюча забруднення довкілля,
а охолоджувальний агент R600A не містить компонентів, руйнуючих озоновий шар. Ізоляція морозильних
камер виконана з нейтрального для довкілля пенополиуретана і не містить шкідливих речовин.
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ДВОКАМЕРНІ ХОЛОДИЛЬНИКИ
КОМБІНАЦІЯ ХОЛОДИЛЬНИКА З МОРОЗИЛЬНОЮ КАМЕРОЮ

KK 70575 Em

Антрацитового кольору
Дизайн
▪▪ Лінія товарів
▪▪ Декор - твердий метал Бронза
Управління
▪▪ Повне сенсорне управління з
програматором Intelligent System
▪▪ Багатофункціональний LED-дисплей
▪▪ Замок від дітей

KK 70575 ElfEm

EKK 60174

Кольору слонової

кістки
Комфорт
▪▪ No-frost
▪▪ Cloud Fresh
▪▪ BIO SAFE
▪▪ Garden Box
▪▪ Полки, регульовані по висоті, виготовлені
з високоякісного захисного скла
▪▪ FREEZE BOX
▪▪ Супер заморозка
▪▪ Звукові сигнали
▪▪ Режим відпустки
▪▪ Доброзичливе LED підсвічування
▪▪ Перевішуючі двері (L/R)
▪▪ Низький рівень шуму
▪▪ Температура зберігання до –22°C,
глибоке заморожування
▪▪ Сигналізація про підвищення температури
Обладнання
▪▪ Холодильні полиці
▪▪ Відсік для фруктів / овочів
▪▪ Лоток для яєць
▪▪ Лоток для кубиків льоду
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3

▪▪ Технічні характеристики
▪▪ Клас енергоефективності
A++
▪▪ Кліматичний клас
SN-T
▪▪ Холодоагент
R 600a
▪▪ Загальна корисна місткість, л
416
▪▪ Об’єм холодильної камери, л
310
▪▪ Об’єм морозильної камери, л
106
▪▪ Потужність заморожування
12кг/24год
▪▪ Річне споживання енергії, кВт*год
276
▪▪ Вага нетто, кг
87,0
▪▪ Вага брутто, кг
93,5
▪▪
▪▪ Розміри (В×Ш×Г,см)
▪▪ Розміри виробу
188,0 × 70,0 × 66,0
▪▪ Розміри в упаковці
190,5 × 66,0 × 72,0

Дизайн
▪▪ Лінія товарів
▪▪ Повністю вбудований холодильник
▪▪ Вбудований холодильник з морозильною
камерою
Управління
▪▪ Повне сенсорне управління з
програматором Intelligent System
▪▪ Багатофункціональний LED-дисплей
▪▪ Замок від дітей
Комфорт
▪▪ No-frost
▪▪ Garden Box
▪▪ Полки, регульовані по висоті, виготовлені
з високоякісного захисного скла FREEZE
BOX
▪▪ Супер заморозка
▪▪ Pizza Box
▪▪ Звукові сигнали
▪▪ Режим відпустки
▪▪ LED підсвічування
▪▪ Перевішуючі двері (L/R)
▪▪ Низький рівень шуму
▪▪ Температура зберігання до –22°C,
глибоке заморожування
▪ Сигналізація про підвищення температури

Обладнання
▪▪ Холодильні полиці
▪▪ Відсік для фруктів / овочів
▪▪ Стійка для пляшок
▪▪ Лоток для яєць
▪▪ Лоток для кубиків льоду

4

Технічні характеристики
▪▪ Клас енергоефективності
A+
▪▪ Кліматичний клас
SN-T
▪▪ Холодоагент
R 600a
▪▪ Загальна корисна місткість, л
241
▪▪ Об’єм холодильної камери, л
182
▪▪ Об’єм морозильної камери, л
59
▪▪ Потужність заморожування
3,5кг/24год
▪▪ Річне споживання енергії
283кВт/год
▪▪ Вага нетто, кг
87,0
▪▪ Вага брутто, кг
93,5
Розміри (В×Ш×Г,см)
▪▪ Розміри виробу
▪▪ Розміри ніші
▪▪ Розміри в упаковці

177,6 × 54,0 × 54,5
177,6 × 56,0 × 58,0
184,5×58,0×58,5
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ПАРАЛЕЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ SIDE-BY-SIDE

ХОЛОДИЛЬНИКИ
КУЛЕРИ ДЛЯ ВИНА

K 64750 AD

Дизайн
▪▪ Лінія товарів
▪▪ Антрацитового кольору
▪▪ Ручка дверей та металева фурнітура
Antique Gold
▪ Art Déco - ручка з шкіряною оббивкою,
металеві деталі Antique Gold з опуклим
гербом

Технічні характеристики
▪▪ Клас енергоефективності
A
▪▪ Кліматичний клас
N-SN-ST
▪▪ Холодоагент
R 600a
▪▪ Загальна корисна місткість, л
145
▪▪ Річне споживання енергії, кВт*рік
146
▪▪ Вага нетто, кг
43,0
▪▪ Вага брутто, кг
46,5

Управління
▪▪ Повністю сенсорне управління подвійною
зоною Dual-Zone з LED-дисплеєм

Розміри (В × Ш × Г, см)
▪▪ Розміри виробу
82,0 × 59,5 × 57,0
▪▪ Розміри в упаковці
88,0 × 66,0 × 62,5

Комфорт
▪▪ Камера охолодження для червоного вина
/ білого вина
▪▪ Ємність 46 пляшок
▪▪ 5 висувних дерев’яних полиць
▪▪ Циркуляційний вентилятор охолодження
▪▪ Двостулкові двері із захистом від УФ
▪▪ Низький рівень шуму
▪▪ Температура зберігання до 5°C
▪▪ Перенавішуючі двері

Дві
кліматичні
зони
Червоне і
біле вино

KS 90200 G

Дизайн
▪ Лінія товарів
▪ Сіре скло
Управління
▪▪ Електронне управління Logic control
▪▪ Повне сенсорне управління з
програматором Full Touch
▪▪ Багатофункціональний LED-дисплей
▪▪ Замок від дітей
Комфорт
▪ No-frost
▪ LED-підсвічування із системою денного
освітлення Day Light
▪ Інвертор-компресор
▪ Низький рівень шуму
▪ Температура зберігання до –22°C,
глибоке замерзання
▪ Сигналізація про підвищення температури
▪ Режим відпустки

Технічні характеристики
▪▪ Клас енергоефективності
A+
▪▪ Кліматичний клас
SN-T
▪▪ Холодоагент
R 600a
▪▪ Загальна корисна місткість, л
576
▪▪ Об’єм холодильної камери, л
376
▪▪ Об’єм морозильної камери, л
200
▪▪ Потужність заморожування
12кг/24год
▪▪ Річне споживання енергії, кВт*год
467
▪▪ Вага нетто, кг
125,0
▪▪ Вага брутто, кг
138,0
Розміри (В × Ш × Г, см)
▪▪ Розміри виробу
180,2 × 91,5 × 71,7
▪▪ Розміри в упаковці
191,0 × 98,0 × 76,0

K 64800 AD

Дизайн
▪▪ Лінія товарів
▪▪ Антрацитового кольору
▪▪ Ручка дверей та металева фурнітура
Antique Gold
▪ Art Déco - ручка з шкіряною оббивкою,
металеві деталі Antique Gold з опуклим
гербом

Технічні характеристики
▪▪ Клас енергоефективності
B
▪▪ Кліматичний клас
N-SN-ST
▪▪ Холодоагент
R 600a
▪▪ Загальна корисна місткість, л
116
▪▪ Річне споживання енергії, кВт*рік
197
▪▪ Вага нетто, кг
43,3
▪▪ Вага брутто, кг
47,0

Управління
▪▪ Повністю сенсорне управління подвійною
зоною Dual-Zone з LED-дисплеєм

Розміри (В × Ш × Г, см)
▪▪ Розміри виробу
82,0 × 59,5 × 57,0
▪▪ Розміри в упаковці
88,0 × 66,0 × 62,5

Комфорт
▪▪ Ємність 40 пляшок
▪▪ 5 висувних дерев’яних полиць
▪▪ 3 регульованих по висоті хромованих
полиці
▪▪ Циркуляційний вентилятор охолодження
▪▪ Двостулкові двері із захистом від УФ
▪▪ Низький рівень шуму
▪▪ Температура зберігання до 5°C

Дві
кліматичні
зони
Вино и пиво

Обладнання
▪ Стійки / полиці 10 / 10
▪ Відсік для фруктів / овочів
▪ Лоток для яєць
▪ Лоток кубиків льоду
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Повністю автоматичне управління
Завдяки електронному програматору Logic Управління усі етапи роботи повністю автоматизовані. Вам просто треба
вибрати одну з програм прання.
Сенсорне управління
З сенсорним програматором Touch Управління у вас завжди все під контролем. Це дуже просте і інтуїтивно зрозуміле
управління
Корзина для келихів з під шампанського
Корзини, що закриваються, мають спеціальну форму, яка пропонує
оптимальне розміщення келихів з під шампанського на верхній стойці.

LCD-дисплеї
Багато
моделей
посудомийних
машин
оснащені
яскравими,
інформативними та багатомовними LCD-дисплеями. Дисплей показує
інформацію про програму, час зворотнього відліку і так далі. Інформація
багатомовна.

Знімний ящик для столових приладів KomfortPlus
Посудомийна машина оснащена знімним ящиком для
столових приладів Komfort-Plus, що запобігає контакту між ними і гарантує краще промивання. Після полоскання ви можете зняти ящик і легко та без особливих
зусиль підготувати їх до вивантаження.

Хвилясті розбризкувачі
Для оптимізації якості полоскання були розроблені
спеціальні отвори для розбризгування. Отвори зроблені
під різними кутами, тому кожен край посуду буде
повністю вимитий і очищений. Водні потоки там не
заважають один одному. Блюда будуть ідеально чистими
і без плям. Використання декількох шарів розбризгування,
забезпечують оптимальне і економічне миття.

Додаткова третя корзина Teleskop
Новий модельний ряд посудомийних машин оснащений додатковою третьою верхньою корзиною для
столових приладів Komfort-XL, що значно збільшує
місткість машини. Ця корзина запобігає контактам
столових приладів і покращує миття.

Внутрішній бак і нагрівальний елемент з
нержавіючої сталі
Внутрішній бак з нержавіючої сталі забезпечує довгий
термін служби вашого пристрою

Наскільки велика ваша посудомийна машина може бути
Завдяки структурі XL - нашої нової модельної лінії,
корзини та внутрішність стають більш просторими.
Машини шириною 45 см займають не так багато місця
на вашій кухні і в той же час мають широку ємність.
Ви можете розмістити аж до 10 комплектів посуду в
посудомийній машині.
У посудомийній машині з 60 см шириною ви можете
розмістити аж до 14 комплектів посуду.
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Спеціальна корзина для чашок і келихів
Верхня корзина оснащена відкритим каркасом, що
дозволяє оптимально розміщувати чашки, келихи та
високі чашки на двох рівнях.

Простора вертикально регульована верхня корзина
Верхню корзину можна відрегулювати на будьякій висоті, щоб внутрішній простір можна було
раціонально використовувати.
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Внутрішня камера
Дизайн внутрішньої камери посудомийних машин
одночасного миття різних видів посуду.

A++AA

та стелажів для посуду забезпечують максимальний простір для

Низьке споживання енергії та води
Наднизьке споживання енергії та води посудомийних машин
з класом енергоефективності до A++AA гарантовані останніми технологіями
виготовлення двигунів та останніми трендами посудомийних машин
Auto програма
Auto програма пропонує вам послугу майбутнього: під час промивання за
забрудненням стічних вод машина може автоматично визначити, чи потрібно
мити посуд чи вона чиста.

Додатково всередині машини
Такі доповнення як: вертикально регульована верхня корзина,
велика корзина для столових приборів Komfort- XL,
особливо зручні оригінальні ручки
, принесуть
вам велике задоволення від налаштування та вивантаження
машини.
Всі кошики та стійки для столових приборів обладнані
системою Teleskop.

Програма Glass для делікатного миття
Ця програма дає вам можливість мити дорогий посуд, скло, порцеляну дуже
обережно, щоб захистити його від пошкоджень.

Дозатор миючих засобів
Оновлений потрійний дозатор миючих засобів мінімізує
витрату миючого засібу та споживання електроенергії.
Конструкція дозатора пропонує вам можливість використовувати всі звичайні миючі засоби, такі як порошки,
таблетки або рідини.

Світло
Блискуче LED-освітлення висвітлює кожен куточок
внутрішньої камери
.
Двері
Дверцята посудомийної машини Kaiser тримаються під
будь-яким кутом в межах від 0 до 90 градусів. Просто
відкрийте двері і залиште її відкритою під потрібним кутом.

Aqua Stop функція

Робота
з
низьким
рівнем шуму

Всі пос. машини
обладнані
функцією
AquaStop. Ця електронна система
захищає від витоку води.
Водопостачання
негайно
припиниться.

Посудомийні
машини
працюють дуже
тихо завдяки спеціальній
технології звукоізоляції та
останнім тенденціям у розвитку двигуна. Нікого не турбує навколишній
шум машини.
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Програматори інтегрованих моделей
дозволяють вибирати різні мови, щоб легко використовувати
посудомийну машину (німецьку, англійську, російську тощо).
Програми та функції
• Режим 3 в 1 - оптимальні результати для миття таблетками
• Програма для кришталевого посуду
• Затримка запуску
• Половина навантаження
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ПОВНІСТЮ ІНТЕГРОВАНІ

ЗБІЛЬШЕНА ЄМНІСТЬ - XL 60CM
Дизайн
▪ Лінія товарів XL 600PLUS
▪ Повністю інтегрована
Управління
▪ Електронне управління Logic control
▪ Повне електронне сенсорне управління
з програматором Full Touch
▪ LED-дисплей з індикатором
Комфорт
▪ Багатомовний дисплей
▪ 8 основних програм
▪ Програма Auto
▪ Спеціальна функція 3 в 1
▪ Половина завантаження
▪ Індикатор поповнення ополіскувача
▪ Індикатор заливки солі
▪ Затримка запуску
▪ Ємність - 14 стандартних місць
▪ Внутрішнє LED-освітлення

S 60 I 84 XL
8 Programs
6 Programs

◄ 40 см ►

Дизайн
Лінія
◄ 60 см / 80▪ см
► товарів XL 600PLUS
▪ Повністю інтегрована

◄ 60 см / 90 см ►

Управління
▪ Електронне управління Logic control
INTELLIGENT
▪ Повне електронне сенсорне управління
з програматором Full Touch
SYSTEM
▪ LED-дисплей з індикатором
Комфорт
▪ Багатомовний дисплей
▪ 8 основних програм
▪ Програма Auto
▪ Спеціальна функція 3 в 1
▪ Половина завантаження
▪ Індикатор поповнення ополіскувача
▪ Індикатор заливки солі
▪ Затримка запуску
▪ Ємність - 14 стандартних місць

8 Programs
6 Programs

Дизайн
▪ Лінія товарів XL 600PLUS
▪ Повністю інтегрована

S 60 I 60 XL
8 Programs
6 Programs
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ПОВНІСТЮ ІНТЕГРОВАНІ

ЗБІЛЬШЕНА ЄМНІСТЬ - XL 45 CM

Обладнання
▪ Салон з нержавіючої сталі
▪ Вертикально регульований верхній
кошик
▪ Захист від протікання води Aqua-Stop
▪ Пом’якшувач води
▪ Komfort-XL - третій кошик з Teleskop
системою
▪ Підключення гарячої води

Дизайн
▪ Лінія товарів XL 450PLUS
▪ Повністю інтегрована

Технічні характеристики
▪ Енергоефективність / Ефективність
прання / сушіння
A++ / A / A
▪ Тривалість звичайної програми 180хв/55ºС
▪ Споживання води
11 л/цикл
▪ Споживання енергії
0,93 кВт/цикл
▪ Загальна потужність, кВт 1,76
▪ Вага нетто, кг
44,0
▪ Вага брутто, кг
51,0

Комфорт
▪ Багатомовний дисплей
▪ 8 основних програм
▪ Програма Auto
▪ Спеціальна функція 3 в 1
▪ Половина завантаження
▪ Індикатор поповнення ополіскувача
▪ Індикатор заливки солі
▪ Затримка запуску
▪ Ємність - 10 стандартних місць
▪ Внутрішнє LED-освітлення

Розміри (В×Ш×Г, см)
▪ Розміри виробу
81,5×59,8×55,0
▪ Розміри ніші
82,0×60,0×58,0
▪ Розміри в упаковці
88,9×64,0×64,5

Управління
▪ Електронне управління Logic control
▪ Повне електронне сенсорне управління з
програматором Full Touch
▪ LED-дисплей з індикатором

S 45 I 84 XL
8 Programs
6 Programs
◄ 40 см ►

Обладнання
▪ Салон з нержавіючої сталі
▪ Вертикально регульований верхній кошик
▪ Захист від протікання води Aqua-Stop
▪ Пом’якшувач води
▪ Komfort-XL - третій кошик з Teleskop
системою
▪ Підключення гарячої води
Технічні характеристики
▪ Енергоефективність / Ефективність
прання / сушіння
A+ / A / A
▪ Тривалість звичайної програми 155хв/55ºС
▪ Споживання води
10 л/цикл
▪ Споживання енергії
0,83 кВт/цикл
▪ Загальна потужність, кВт 1,76
▪ Вага нетто, кг
36,0
▪ Вага брутто, кг
42,0
Розміри (В×Ш×Г, см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри ніші
▪ Розміри в упаковці

81,5×44,8×55,0
82,0×45,0×58,0
88,9×49,5×64,5

◄ 70 см ►

◄ 70 см ►

S 60 I 83 XL

ВБУДОВАНІ ПОСУДОМИЙНІ МАШИНИ

Дизайн

Обладнання
▪ Салон з нержавіючої сталі
▪ Вертикально регульований верхній
кошик
▪ Захист від протікання води Aqua-Stop
▪ Пом’якшувач води
▪ Komfort-XL - третій кошик з Teleskop
системою
▪ Підключення гарячої води
Технічні характеристики
▪ Енергоефективність / Ефективність
прання / сушіння
A+ / A / A
▪ Тривалість звичайної програми 160хв/55ºС
▪ Споживання води
12,5 л/цикл
▪ Споживання енергії
1,04 кВт/цикл
▪ Загальна потужність, кВт 1,76
▪ Вага нетто, кг
44,0
▪ Вага брутто, кг
51,0
Розміри (В×Ш×Г, см)
▪ Розміри виробу
81,5×59,8×55,0
▪ Розміри ніші
82,0×60,0×58,0
▪ Розміри в упаковці
88,9×64,0×64,5

Управління
▪ Електронне управління Logic control
▪ Повне електронне сенсорне управління
з програматором Full Touch
▪ LED-дисплей з індикатором

Обладнання
▪ Салон з нержавіючої сталі
▪ Вертикально регульований верхній
кошик
▪ Захист від протікання води Aqua-Stop
▪ Пом’якшувач води
▪ Komfort-XL - третій кошик з Teleskop
системою
▪ Підключення гарячої води

Комфорт
▪ Багатомовний дисплей
▪ 6 основних програм
▪ Спеціальна функція 3 в 1
▪ Половина завантаження
▪ Індикатор поповнення ополіскувача
▪ Індикатор заливки солі
▪ Затримка запуску
▪ Ємність - 14 стандартних місць

Технічні характеристики
▪ Енергоефективність / Ефективність
прання / сушіння
A+ / A / A
▪ Тривалість звичайної програми 160хв/55ºС
▪ Споживання води
12,5 л/цикл
▪ Споживання енергії
1,02 кВт/цикл
▪ Загальна потужність, кВт 1,76
▪ Вага нетто, кг
44,0
▪ Вага брутто, кг
51,0
Розміри (В×Ш×Г, см)
▪ Розміри виробу
▪ Розміри ніші
▪ Розміри в упаковці

81,5×59,8×55,0
82,0×60,0×58,0
88,9×64,0×64,5

◄ 60 см / 80 см▪ ►
Лінія товарів XL 450PLUS

▪ Повністю інтегрована

◄ 60 см / 90 см ►

Управління

▪ Електронне управління Logic control
INTELLIGENT
▪ Повне електронне сенсорне управління з
SYSTEMпрограматором Full Touch
▪ LED-дисплей з індикатором

S 45 I 83 XL

Комфорт
▪ Багатомовний дисплей
▪ 8 основних програм
▪ Програма Auto
▪ Спеціальна функція 3 в 1
▪ Половина завантаження
▪ Індикатор поповнення ополіскувача
▪ Індикатор заливки солі
▪ Затримка запуску
▪ Ємність - 10 стандартних місць

8 Programs
6 Programs

Дизайн
▪ Лінія товарів XL 450PLUS
▪ Повністю інтегрована
Управління
▪ Електронне управління
Logic control
▪ Повне електронне сенсорне управління з
програматором Full Touch
▪ LED-дисплей з індикатором

S 45 I 60 XL
8 Programs
6 Programs

Комфорт
▪ Багатомовний дисплей
▪ 6 основних програм
▪ Спеціальна функція 3 в 1
▪ Половина завантаження
▪ Індикатор поповнення ополіскувача
▪ Індикатор заливки солі
▪ Затримка запуску
▪ Ємність - 10 стандартних місць

Обладнання
▪ Салон з нержавіючої сталі
▪ Вертикально регульований верхній кошик
▪ Захист від протікання води Aqua-Stop
▪ Пом’якшувач води
▪ Komfort-XL - третій кошик з Teleskop
системою
▪ Підключення гарячої води
Технічні характеристики
▪ Енергоефективність / Ефективність
прання / сушіння
A+ / A / A
▪ Тривалість звичайної програми 155хв/55ºС
▪ Споживання води
10 л/цикл
▪ Споживання енергії
0,83 кВт/цикл
▪ Загальна потужність, кВт 1,76
▪ Вага нетто, кг
36,0
▪ Вага брутто, кг
42,0
Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
81,5×44,8×55,0
▪ Розміри ніші
82,0×45,0×58,0
▪ Розміри в упаковці
88,9×49,5×64,5

Обладнання
▪ Салон з нержавіючої сталі
▪ Вертикально регульований верхній кошик
▪ Захист від протікання води Aqua-Stop
▪ Пом’якшувач води
▪ Komfort-XL - третій кошик з Teleskop
системою
▪ Підключення гарячої води
Технічні характеристики
▪ Енергоефективність / Ефективність
прання / сушіння
A+ / A / A
▪ Тривалість звичайної програми 155хв/55ºС
▪ Споживання води
10 л/цикл
▪ Споживання енергії
0,90 кВт/цикл
▪ Загальна потужність, кВт 1,76
▪ Вага нетто, кг
36,0
▪ Вага брутто, кг
42,0
Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Розміри виробу
81,5×44,8×55,0
▪ Розміри ніші
82,0×45,0×58,0
▪ Розміри в упаковці
88,9×49,5×64,5
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АВТОНОМНІ ПОСУДОМИЙНІ МАШИНИ

ВБУДОВАНІ ПОСУДОМИЙНІ МАШИНИ
НАПІВ-ІНТЕГРОВАНІ

ЗБІЛЬШЕНА ЄМНІСТЬ - XL 60 CM

ЗБІЛЬШЕНА ЄМНІСТЬ - XL 45 /60 CM
Інтегровані посудомийні машини мають аналоги серед автономних

S 60 U 87 XL Em

S 60 U 87 XL ElfEm

S 60 U 87 XL RotEm

8 Programs

8 Programs

8 Programs

6 Programs

6 Programs

6 Programs

Емаль антрацитового кольору
◄ 40 см ►

Емаль кольору слонової кістки
◄ 40 см ►

◄ 70 см ►

◄ 70 см ►

Емаль кольору бордо

S 6086 XL

◄ 40 см ►

S 6086 XL Вт

◄ 70 см ►

Дизайн
Комфорт
Технічні характеристики
▪ Лінія товарів
◄ 60 см / 80 см ►▪ 6 основних програм
◄ 60 см / 80 см ► ▪ Енергоефективність / Ефективність
◄ 60 см / 80 см ►
▪ Напів-інтегрована
▪ Програма Auto
прання / сушіння
A++ / A / A
▪ Античний декор
◄ 60 см / 90 см ► ▪ Половина завантаження
◄ 60 см / 90 см ► ▪ Тривалість звичайної програми 175хв/55ºС
◄ 60 см / 90 см ►
▪ Ручка дверей - суцільний метал Bronze
▪ Індикатор поповнення ополіскувача
▪ Споживання води
11 л/цикл
▪ Індикатор заливки солі
▪ Споживання енергії
0,93 кВт/цикл
INTELLIGENT▪ Затримка запуску
INTELLIGENT▪ Загальна потужність, кВт 1,76INTELLIGENT
Управління
▪ Електронне управління Logic control
SYSTEM ▪ Ємність - 14 стандартних місць SYSTEM ▪ Вага нетто, кг
46,0 SYSTEM
▪ LED-дисплей з індикатором
▪ Вага брутто, кг
54,0
▪ Натискні кнопки / Bronze
Обладнання
▪ Салон з нержавіючої сталі
Розміри (В × Ш × Г, см)
▪ Вертикально регульований верхній кошик
▪ Розміри виробу
84,5×59,8×64,0
▪ Захист від протікання води Aqua-Stop
▪ Розміри ніші
86,0×61,0×66,0
▪ Пом’якшувач води
▪ Розміри в упаковці
88,4×63,0×69,5
▪ Komfort-XL – третій кошик з Teleskop
системою
▪ Підключення гарячої води

S 6062 XL
S 6062 XL Вт
S 6062 XL S

8 Programs

8 Programs

6 Programs

6 Programs

◄ 40 см ►

Ті ж функції і можливості
як модель S 60 I 84 XL

◄ 70 см ►
◄ 60 см / 80 см ►

Ті ж функції і можливості
як модель S 60 I 60 XL

◄ 60 см / 90 см ►

INTELLIGENT
SYSTEM

S 4562 XL

S 4586 XL
S 4586 XL Вт

S 4562 XL Вт
S 4562 XL S
8 Programs

8 Programs

6 Programs

6 Programs
◄ 40 см ►

Ті ж функції і можливості
як модель S 45 I 84 XL

◄ 70 см ►
◄ 60 см / 80 см ►

Ті ж функції і можливості
як модель S 45 I 60 XL

◄ 60 см / 90 см ►
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INTELLIGENT
SYSTEM
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Схеми встановлення
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ВБУДОВАНА ТЕХНІКА, МОНТАЖНІ КРЕСЛЕННЯ

ВБУДОВАНА ТЕХНІКА, МОНТАЖНІ КРЕСЛЕННЯ
ВАРИЛЬНІ ПАНЕЛІ
288
520

KCT 34...
KCT 34... KCT 34...520
KCT 37...
KCT 37... KCT 37...
40

40
512+2
275+3

275+3

40

420

KCT 61... KCT 61...
520
KCT 63... KCT 63...
KCT 61...
KCT 63...
KCT 64... KCT
40 64...
KCT 64...
KCT 65... KCT 65...
560
KCT 65...
KCT 67... KCT 67...
KCT 67...
KCT 69... KCT 69...
KCT 69...
KC 69... KC 69...
KC 69...

420 490

490

520 590

590
55

40

560

KCT 77... KCT 77...
520

490

KCT 95... KCT 95...
520
95...
KCT 96... KCT 96...
96...
KCT 97... KCT
97...
40
97...
875+5

EA 743

EA 644

AI 10...
AI 11...

450
55

55

40

420 490

490

510580 – 600

580 – 600
55

55

40

560

KCG
83...
55
40

55

740+5 490+5

520

EA 543
490

510450

420

KG 63... KG 63...
510
KCG KG
63...
KCG 63...
63...
55
KCG 63...
40

55

560

490

490

KCG 83... KCG 83...

40

40

490
275+5

KG 5543...
KG 43...510
KG 43...
KCG KCG
43... KCG
43...4043...

490

520

740+5

KCT
KCT
KCT

450

300

55

40

275+5

55

40

300
510

KG 33..
KG55 33..
KG 33.. 510
33... 40
KCG KCG
33... KCG
33...

512+2

510450

510
KCT 47... KCT 47...
KCT 47...

KCT 77...

288

55

ВИТЯЖКИ

490+5

900

900
55

40

875+5490+5

740+5

KG 93... KG 93...
520
KCG 93... KCG 93...
KG
93...
55
40
KCG 93...
490+5

55

40

730

55

740+5 490+5

520

490+5

860

730 490

546
745
945
946

860
55

40

EA
EA
EA
EA

55

490

МІКРОХВИЛЬОВІ ПЕЧІ
EM 25...

ПОСУДОМИЙНІ МАШИНИ

S 45...

S 60...

All presented models of the ovens, dishwashers, hobs and витяжки are perfectly mount into the furniture production in EU countries.
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ВБУДОВАНА ТЕХНІКА, МОНТАЖНІ КРЕСЛЕННЯ

ОПИС ФУНКЦІЙ ДУХОВОК

ДУХОВКИ
Верхній тен 1000 Вт

KOMPAKT 45

EH 63...
EG 63...
EH 64...

EH
EH
EH
EH

6314... mit
6319...
6312...
6318...

Подвійний гриль з нижнім
теном
Подвійний гриль: 2200 Вт;
Нижній тен 1100 Вт

m

m
mnms in0
insio
sen
n
im
54
io
d
s
n
ll
e
A
540
All dim

Нижній тен 1100 Вт

Електричний гриль 1200 Вт

Вехній та нижній тени
Верхній тен: 1000 Вт;
Нижній тен: 1100 Вт

Електричний гриль 1200 Вт
та нижній тен 1100 Вт

Конвекція 2300 Вт

Електричний гриль 1200 Вт

545

545

57

57

EH 6319...
EH 6312...
EH 6318...

988
1776+100

1776+100

KOMPAKT 45

988

та обдув 1200 Вт

58

ХОЛОДИЛЬНИКИ

33

≥50 mm

All dimensions in mm
All dimensions in mm
≥50 mm

in mm
nsions540

H

e
All dim

≥200

33

≥200

≥50

H

mm

≥50

mm

≥55

0m

Система холодного повітря

Конвекція 2300 Вт

(розморожування)

та нижній тен 1100 Вт

Терморозморожування

Верхній газовий пальник з

0m

m

+10
0

m

системою

560

+10
0

560

Газ-контроль 2200 Вт

+10
0

h

Освітлення

t

mm

≥55

t

≥50

Верхній тен: 1000 Вт;
Нижній тен: 1100 Вт

1776

1776

+10
0

≤ 727 + h

≥ 673 + h

≤ 727 + h

≥ 673 + h

640

731

673

h
33

The specified furniture dimensions
The specified furniture dimensions
apply to a 4 mm door joint
apply to a 4 mm door joint
106

max 2100

max 2100

≥ 1045+ H

≤ 1099+ H
≥ 1045+ H

≤ 1099+ H

988

1776+100

58

Подвійний гриль: 2200 Вт
та обдув 1200 Вт

Front panel
Front panel

545
57

Подвійний гриль: 2200 Вт

Нижній тен: 1100 Вт

Обдув з верхнім та нижнім
теном

EKK 60...

≥200

Обдув з нижнім теном

640

673

640
731

731

673

58

≥200

Нижній газовий пальник з
системою
Газ-контроль 2500 Вт

cm
m ≥200

c
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