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ETNA is vandaag de dag één van de grootste merken voor 

keukenapparatuur in de Benelux. Niet alleen is ETNA het 

meest betaalbare A-merk keukenapparatuur in de Benelux, 

we staan ook voor producten met een trendy design en 

duurzame kwaliteit tegen een vriendelijke prijs. 

Wij vinden namelijk dat mooie en kwalitatieve keuken-

apparaten niet duur hoeven te zijn. Daarom houden we al 

165 jaar de nieuwste keukentrends voor je in de gaten en 

zorgen voor een assortiment dat daar perfect op aansluit. 

Ontdek ons assortiment in deze brochure. Maar voordat je 

verder gaat nemen we je graag mee in de laatste trends die 

we mee hebben genomen in onze nieuwe producten.

Nieuwste trends op gebied van inductie (en afzuiging)
Uniek binnen het assortiment inductiekookplaten zijn de 

Design Specials met het gematteerde design. Deze platen 

zijn onderdeel van de Performance inductielijn, die zich 

kenmerkt door de krachtige prestaties, zuinigheid en 

gebruiksvriendelijkheid dankzij de intuïtieve bediening. De 

matte kookplaten zijn onze Design Specials en verkrijgbaar 

in verschillende maten. Een tweede trend die we hebben 

meegenomen in de doorontwikkeling van de inductielijn is 

het verwerken van de afzuiging in de kookplaat. ETNA heeft 

4 modellen met geïntegreerde afzuiging: 2 modellen met 

plintmotor en 2 met interne motor. Modellen met interne 

motor bieden veel installatiegemak. Ontdek meer over de 

voordelen van deze trend en de mogelijkheden op pagina 12.

Nieuwste trend op gebied van ovens
Op zoek naar een luxe en unieke uitstraling? Black Titanium, 

een kleurvariant op RVS, is niet meer weg te denken uit de 

ETNA ovenlijn. De lijn bestaat uit verschillende modellen. 

Heb je een compacte keuken en wil je toch de luxe 

uitstraling van de Black Titanium-lijn, dan hebben we een  

60 cm model met oven én magnetron.  

 

 

 

Ook in zwart glas verkrijgbaar als je niet voor de Black 

Titanium-lijn kiest. Biedt jouw keuken ruimte voor meer 

apparaten, dan adviseren wij om te kiezen voor meerdere 

producten uit één lijn. Creëer eenheid door het combineren 

van een oven, (combi)magnetron en warmhoudlade van 

bijvoorbeeld de Black Titanium-lijn. Bekijk de combinatie 

tips van ETNA op pagina 20. 

Nieuwste trends op gebied van koelen: een koelkast  
als eyecatcher! 
Tot slot hebben we ons assortiment vrijstaand koelen 

uitgebreid met echte eyecatchers. Met de nieuwste 

Amerikaanse koelkasten kan je alle kanten op: van een 

smal model voor de compacte keuken tot een model wat 

aan te sluiten is op je vaste wateraansluiting, waardoor je 

nooit meer verlegen zit om koud water of ijsklontjes bij een 

spontaan bezoek. Trendy zwart als kleur zien we niet alleen 

terug bij de Amerikaanse koelkasten, maar ook in de vorm 

van een koel/vriescombinatie met waterdispenser. En zoals 

je van ETNA mag verwachten, is er ook ruime keuze uit 

vrijstaande Retro-modellen, zodat je van de koelkast écht 

het middelpunt van je keuken kan maken. ETNA voegt dit 

voorjaar de KVV793 serie toe aan haar collectie Retro koel/

vriescombinaties, geïnspireerd door het tijdloze design uit 

de jaren ’60 en de woontrends van nu. Ontdek op pagina 

46 waarom wij fan zijn van dit nieuwe model. Met de 

vrijstaande koelkasten van ETNA voeg je ruimte, features én 

de wauw toe aan je keuken.

Altijd 5 jaar garantie
We zijn ontzettend trots op onze producten en daarom 

geven we met een gerust hart 5 jaar garantie op ál onze 

keukenapparatuur. Benieuwd wat andere consumenten 

vinden van onze apparaten? Op etna.nl/bestreviewed vind je 

de best beoordeelde apparaten terug en bij elk apparaat zijn 

reviews te lezen om ervaringen van anderen te lezen.  

Veel plezier met het kiezen van je nieuwe keukenapparatuur!
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ADVIES OVER KEUKENAPPARATUUR? 
ONZE ADVISEURS STAAN VOOR JE KLAAR! 

Het uitzoeken van de juiste keukenapparatuur voor je keuken 
vraagt om goed advies, iedere situatie is immers weer anders! 
In onze showroom aan de Impact 83 in Duiven kan je terecht 
met alle vragen over de keukenapparaten van ETNA, maar 
ook om alle apparaten te zien en te ervaren. Gespecialiseerde 
adviseurs bieden graag een helpende hand bij het maken van de 
beste keuze. 

Een bezoek aan de showroom helpt als voorbereiding op je 
bezoek aan één van de ETNA dealers. Ook wanneer je al verder in 
je zoektocht bent kan je bij ons terecht voor informatie. 

Wil je graag persoonlijk advies van onze adviseurs?  
Dan vragen wij je om vooraf altijd een afspraak te maken.  
Dit is mogelijk van dinsdag tot en met 
zaterdag. Mocht je niet langs kunnen komen 
of liever advies op afstand willen, plan dan 
een virtueel bezoek. Scan de QR-code 
(etna.nl/showroom) voor het plannen van 
een afspraak en actuele mogelijkheiden.  
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SERVICE EN GARANTIE

ZO DOEN WIJ DAT 
• Registreer direct online je aankoop. Als jouw 

gegevens bij ETNA bekend zijn, kunnen we sneller en 
beter reageren op jouw vragen. Wil je in aanmerking 
komen voor 5 jaar ETNA garantie op apparatuur, dan 
is het belangrijk dat je je apparatuur binnen 30 dagen 
na aankoop registreert op etna.nl/garantie 

• Naast de twee jaar volledige basisgarantie, ontvang 
je na registratie drie jaar extra ETNA garantie. Hierin 
neemt ETNA de kosten voor materiaal, onderdelen 
en arbeidsloon volledig voor haar eigen rekening. 
De eerste twee jaar zijn de voorrijkosten inbegrepen, 
vanaf het derde jaar betaal je alleen voorrijkosten.* 

• We houden alle onderdelen minimaal 10 jaar 
op voorraad zodat we altijd service kunnen 
blijven verlenen. 
 

• Vragen, zorgen en/of opmerkingen? Dan ontzorgen 
wij: het is eenvoudig om te chatten, mailen of bellen 
met onze eigen servicedienst in Duiven. Is er een 
bezoekje nodig? Dan komt er een monteur van 
ATAG Benelux zelf langs.

*   Voorwaarden: voor de volledige voorwaarden,  
garantiecondities en om onduidelijkheden te  
voorkomen, verwijzen wij je naar onze laatste  
service- en garantievoorwaarden op onze website 
etna.nl/service.

TRENDS EN SOCIAL
OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN TRENDS?
Ben je blij met je nieuwe aankoop en wil je op de hoogte blijven van de 

laaste trends op gebied van keukenapparatuur, gave acties en inspiratie ? 

Volg ETNA dan op: 

   facebook.com/ETNAkeukenapparatuur
   instagram.com/etna_benelux/

 

  
nl.pinterest.com/etnaapparatuur/

 

Op etna.nl kun je ons complete assortiment terugvinden.

REVIEW EN WIN € 250,-
Zoek jij ook naar reviews als je een apparaat wilt kopen? Dan weet je hoe  

waardevol die kunnen zijn. Jij kan anderen helpen een goede keuze te maken  

door zelf een review achter te laten. En je helpt niet alleen anderen. Ook wij  

bij ETNA leren hier weer van. En, als jij je review achterlaat maak je kans  

op € 250,-. Win - win toch?

Op het begrip kwaliteit hebben we bij ETNA zo onze eigen visie. Alleen als we 100% zeker zijn van een product,  
dan komt het in ons assortiment. Daarom geven we met een gerust hart 5 jaar garantie op ons gehele assortiment. 

Scan de QR-

code en bekijk 

informatieve 

filmpjes op ons 

YouTube kanaal!
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Ga je voor een gas-, inductie- of keramische kookplaat? Koken op gas is efficiënt en nauwkeurig doordat je zelf 
de vlam onder de pan regelt. In ons uitgebreide assortiment zijn er verschillende modellen beschikbaar met 
maximaal 5 pitten: RVS, matzwart of gas-op-glas en krachtige wokbranders. Inductie is zeer populair; steeds 
meer mensen kiezen voor het voordeel van snel en energiezuinig koken (zo’n 25% zuiniger dan een keramische 
kookplaat). Een andere voordeel is dat je net zoals bij gas direct aan de slag kan doordat de plaat de pan 
direct verwarmt. Bij een keramische kookplaat kun je na het uitschakelen nog even doorsudderen dankzij de 
restwarmte en kies je voor de voordeligste oplossing. 

WELKE BEDIENING?

Centrale touchbediening

Light & Slide bediening: wanneer 
de kookplaat in gebruik is volledig 
zichtbaar, maar als de kookplaat 
uit is, dan is alleen de aan/uit knop 
zichtbaar

Knoppenbediening

Touchbediening per zone

Sliderbediening (per zone)

INDUCTIE KEUZEHULP

Kies je voor inductie dan zijn er verschillende zaken om rekening  
mee te houden. Graag helpen we je daarbij. Scan de QR-code of ga  
naar etna.nl/inductie, waar je een uitgebreid stappenplan vindt met de  
verschillen en mogelijkheden. Bekijk hieronder een paar tips om op te  
letten bij inductiekoken.

WAT IS JOUW MANIER 
VAN KOKEN? 

Gas Keramisch Inductie 
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In de Performance lijn inductiekookplaten van 
ETNA is een unieke maatvoering beschikbaar: 
70 cm brede inductiekookplaten geschikt 
voor een nis van 56 cm. Ideaal: want zo heb je 
meer kookruimte terwijl je waarschijnlijk geen 
aanpassing hoeft te doen in het keukenblad. 
 
 
 

Behoefte aan meer kookruimte? Kies dan voor 
een 77 cm, 80 cm of 90 cm kookplaat. De 80 
en 90 cm zijn zelfs beschikbaar met 5 zones. 
Groot voordeel van deze brede kookplaten is 
dat de kookzones verder uit elkaar geposi-
tioneerd zijn, voor meer kookruimte, grotere 
pannen en meer overzicht.

MAAT

DESIGN EN TECHNIEK

FUNCTIONALITEITEN: FLEX, BOOST EN TIMERS

Gebruik je vaak pannen met een  
afwijkend formaat of grillplaten?  
Kies dan voor een inductiekookplaat met 
koppelbare zones, ook wel flexzones 
genoemd (te herkennen aan de F in het 
typenummer). Bestel een teppanyaki 
of grillplaat er meteen bij om optimaal 
gebruik te maken van deze functie. 

Met de boostfunctie kun je het  
vermogen tijdelijk verhogen met 20 tot 
35%, om zo nog sneller water aan de 
kook te brengen. Na een aantal minuten 
schakelt de kookplaat automatisch terug 
naar stand 9. 
 
 
 

Iedere kookzone heeft een eigen timer. 
Handig als je tegelijkertijd rijst, vlees 
en groenten op hebt staan, met elk een 
afzonderlijke bereidingstijd. Zodra een 
zonetimer afloopt, schakeltde kookzone 
vanzelf uit, zodat de inhoud van een pan 
niet te lang doorkookt of -bakt.

Er zijn ook modellen inductiekookplaten 
met warmhoud, pauze- en/of grill- 
functies. Deze functies zijn terug te  
vinden in de specificaties van de ver-
schillende platen. Op onze website  
vind je bij elke inductiekookplaat diverse 
video's waarin de functionaliteiten 
worden uitgelegd.

Uniek gematteerd design of zwart glas
Houd je van minimalistisch design en een gematteerde look? 
Dan zijn de matte Design Special inductiekookplaten wat voor 
jou, te herkennen aan DS in het typenummer. De kookzones 
zijn subtiel aangeduid met zwart glanzend glas, waardoor 
een strak en elegant geheel gevormd wordt. Heb je liever een 
volledig glanzende inductiekookplaat? Ook dan zit je goed 
bij ETNA. Bovendien kun je kiezen uit inductiekookplaten 
met strakke, minimalist ische zone aanduidingen of de cirkel-
vormige aanduidingen.

Techniek
ETNA heeft twee verschillende inductietechnieken in  
het assortiment. De reguliere inductietechniek kent  
alle voordelen die koken op inductie met zich meebrengt.  
Wil je net even wat extra’s? Kies dan voor de Performance  
techniek: stiller, sneller en slimmer.  
 
De belangrijkste technische voordelen van  
de Performance Serie op een rij: 

•  Stiller in gebruik
•  Efficiënter en daardoor sneller
•  Efficiënter en daardoor energiezuiniger
•  Stabiele vermogensafgifte
•  Intelligent powermanagement
•  Hogere vermogens
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KIS670ZT

€ 549,-

€ 529,-

INDUCTIEKOOKPLAAT  
(59 CM)

INDUCTIEKOOKPLAAT 1-FASE  
(30 CM)

• Virtual Pan Support: minimalistische kookzone 

aanduiding en toch optimaal positioneren van je pan

• 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)

• zone linksvoor ø 16,0 cm - 85 - 1500 W

• zone linksachter ø 21,0 cm - 85 - 2600 W

• zone rechtsvoor ø 18,0 cm - 85 - 2000 W

• zone rechtsachter ø 18,0 cm - 85 - 2000 W

• centrale tiptoetsbediening

• veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot,

• kookduurbegrenzing, panherkenning

• 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker

• inbouwmaten (hxbxd): 56 x 560 x 490 mm

• aansluitwaarde 7200 W

• geleverd inclusief stekker: plug & play op normaal 

geaard stopcontact

• 10 kookstanden (incl. boostfunctie)

• zone voor ø 16,0 cm - 50 - 1400 W

• zone achter ø 20,0 cm - 50 - 3000 W

• centrale tiptoetsbediening

• veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, 

kookduurbegrenzing, panherkenning

• 2 timers kunnen worden gebruikt als wekker

• inbouwmaten (hxbxd): 60 x 275 x 490 mm

• aansluitwaarde 3650 W

KI1160ZT

KI130ZT

INDUCTIEKOOKPLATEN

POWERMANAGEMENT 

Plug & Play 1-fase
Wil je een inductiekookplaat op een
normaal stopcontact zonder iets te
hoeven doen? Kies dan voor een  
Plug & Play kookplaat. Deze kookplaten 
worden geleverd inclusief normale stekker 
en zijn al voorgeprogrammeerd op 1-fase.
Plug & Play dus!  
 
Dit geldt voor de:  
KI130ZT • KIS260ZT • KIS670ZT

* 1/2/3-fase inductie
ETNA heeft daarnaast inductiekookplaten
met intelligent powermanagement die
zowel op 1-fase als op 2-fase aangesloten
kunnen worden en zelfs inductiekook-
platen die op 1-, 2- of 3-fase aangesloten 
kunnen worden. Met een eenvoudige toet-
sencombinatie zet je de kookplaat om naar 
1-fase voor Plug & Play of naar 3-fase voor 
krachtstroom. Het slimme powermanage-
ment zorgt dat je altijd optimaal gebruik 
maakt van het beschikbare vermogen.  

1/2-fase geldt voor:
KI259ZT • KIF670ZT • KIF670DS 
KIF160ZT • KI680ZT • KIF680DS 
KIF672DS • KIF672ZT • KIF680ZT

1/2/3-fase geldt voor:
KIF880ZT • KIF880DS • KIF890ZT

€ 779,-

INDUCTIEKOOKPLAAT 1-FASE  
(70 CM)

• 70 cm breed maar past in standaard nismaat

• geleverd inclusief stekker: plug & play op normaal 

geaard stopcontact

• 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)

• zone linksvoor ø 18,0 cm - 50 - 2100 W

• zone linksachter ø 18,0 cm - 50 - 2100 W

• zone rechtsvoor ø 16,0 cm - 50 - 1850 W

• zone rechtsachter ø 21,0 cm - 50 - 3000 W

• tiptoetsbediening per zone: bedien direct de 

gewenste zone, zonder eerst een zone te selecteren

• speciale functies: warmhoudfunctie, ontdooifunctie, 

pauzefunctie, herstelfunctie en smeltfunctie

• veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte 

indicatie, kinderslot en panherkenning

• 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker

• inbouwmaten (hxbxd) 50 x 560 x 490 mm

• aansluitwaarde 3680 W

PERFORMANCE  

KIS260ZT € 529,-

INDUCTIEKOOKPLAAT 1-FASE  
(60 CM)

• Virtual Pan Support: minimalistische kookzone 

aanduiding en toch optimaal positioneren van je pan

• geleverd inclusief stekker: plug & play op normaal 

geaard stopcontact

• 9 kookstanden

• zone linksvoor ø 16,0 cm - 80 - 1500 W

• zone linksachter ø 18,0 cm - 80 - 2000 W

• zone rechtsvoor ø 18,0 cm - 80 - 2000 W

• zone rechtsachter ø 16,0 cm - 80 - 1500 W

• centrale tiptoetsbediening

• veilige functies: restwarmte indicatie, kinderslot, 

kookduurbegrenzing en panherkenning

• 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker

• inbouwmaten (hxbxd) 56 x 560 x 490 mm

• aansluitwaarde 3500 W

€ 529-

INDUCTIEKOOKPLAAT  
(59 CM)

• 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)

• zone linksvoor ø 16,0 cm - 85 - 1500 W

• zone linksachter ø 21,0 cm - 85 - 2600 W

• zone rechtsvoor ø 18,0 cm - 85 - 2000 W

• zone rechtsachter ø 18,0 cm - 85 - 2000 W

• centrale tiptoetsbediening

• veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, 

kookduurbegrenzing, panherkenning

• 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker

• inbouwmaten (hxbxd): 56 x 560 x 490 mm

• aansluitwaarde 7200 W

KI2160ZT

KI2160RVS
INDUCTIEKOOKPLAAT MET RVS SIERLIJST (59 CM)

vergelijkbaar met KI2160ZT maar dan met RVS

sierlijst

€ 579,-
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€ 669,-

INDUCTIEKOOKPLAAT MET SLIDERBEDIENING 
PER ZONE (60 CM)

• Virtual Pan Support: minimalistische kookzone 

aanduiding en toch optimaal positioneren van je pan

• 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)

• zone linksvoor ø 16,0 cm - 20 - 1500 W

• zone linksachter ø 21,0 cm - 40 - 2600 W

• zone rechtsvoor ø 21,0 cm - 40 - 2600 W

• zone rechtsachter ø 16,0 cm - 20 - 1500 W

• sliderbediening per zone: schakel direct naar de 

juiste stand, zonder eerst een zone te selecteren

• speciale functies: warmhoudfunctie en pauzefunctie

• veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, 

kookduurbegrenzing, panherkenning

• 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker

• inbouwmaten (hxbxd) 56 x 565 x 495 mm

• aansluitwaarde 7000 W

KI560ZT

KI259ZT € 589,-

INDUCTIEKOOKPLAAT 1/2-FASE 
(60 CM)

• 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)

• zone linksvoor ø 21,0 cm - 80 - 2000 W

• zone linksachter ø 14,5 cm - 80 - 1600 W

• zone rechtsvoor ø 14,5 cm - 80 - 1600 W

• zone rechtsachter ø 21,0 cm - 80 - 2000 W

• centrale tiptoetsbediening

• veilige functies: restwarmte indicatie, kinderslot, 

kookduurbegrenzing en panherkenning

• 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker

• inbouwmaten (hxbxd) 54 x 560 x 490 mm

• aansluitwaarde 7200 W / 3500 W

keuze om aan te sluiten op 2- of 1-fase*

€ 639,-€ 579,-

INDUCTIEKOOKPLAAT MET KOPPELBARE ZONES 
(59 CM)

INDUCTIEKOOKPLAAT MET KOPPELBARE ZONES 
(59 CM)

• Virtual Pan Support: minimalistische kookzone 

aanduiding en toch optimaal positioneren van je pan

• 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)

• zone linksvoor en linksachter koppelbaar om 1 grote 

kookzone te creëren voor een grillplaat of vispan

• zone linksvoor ø 16,0 cm - 60 - 1800 W

• zone linksachter ø 16,0 cm - 60 - 1800 W

• zone rechtsvoor ø 21,0 cm - 80 - 2500 W

• zone rechtsachter ø 16,0 cm - 60 - 1800 W

• gekoppelde zones (lxb) 380 x 160 mm - 3200 W

• centrale tiptoetsbediening

• speciale functies: pauzefunctie, warmhoudfunctie en 

smeltfunctie

• veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, 

kookduurbegrenzing, panherkenning

• 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker

• inbouwmaten (hxbxd) 58 x 560 x 490 mm

• aansluitwaarde 7400 W

• Virtual Pan Support: minimalistische kookzone 

aanduiding en toch optimaal positioneren van je pan

• 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)

• zone linksvoor en linksachter koppelbaar om 1 grote 

kookzone te creëren voor een grillplaat of vispan

• zone linksvoor ø 18,0 cm - 50 - 2000 W

• zone linksachter ø 18,0 cm - 50 - 2000 W

• zone rechtsvoor ø 18,0 cm - 50 - 2000 W

• zone rechtsachter ø 18,0 cm - 50 - 2000 W

• gekoppelde zones (lxb) 390 x 180 mm - 3600 W

• centrale tiptoetsbediening

• veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot,

• kookduurbegrenzing, panherkenning

• 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker

• inbouwmaten (hxbxd) 56 x 560 x 490 mm

• aansluitwaarde 7000 W 

keuze om aan te sluiten op 2 of 1 fase*

KIF260ZTKIF160ZT

€ 829,-

INDUCTIEKOOKPLAAT MET DRAAIKNOP-
BEDIENING (60 CM)

• 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)

• zone linksvoor ø 18,0 cm - 2000 W

• zone linksachter ø 16,0 cm - 1400 W

• zone rechtsvoor ø 16,0 cm - 1400 W

• zone rechtsachter ø 20,0 cm - 2300 W

• bediening met draaiknoppen

• veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, 

kookduurbegrenzing, panherkenning

• inbouwmaten (hxbxd) 56 x 560 x 490 mm

• aansluitwaarde 7100 W

A362KZT
HANDIGE FUNCTIES OP 
INDUCTIEKOOKPLATEN: 
DE WARMHOUD- EN DE 
SMELTFUNCTIE
Warmhoudfunctie
De warmhoudfunctie houdt het eten op 
een constante temperatuur van 70˚C  
totdat het opgediend kan worden. Het 
eten behoud hierdoor zijn smaak  
en kan opgediend worden met de 
juiste temperatuur.

Dit geldt voor de:  
KIS670ZT • KI560ZT • KIF260ZT • 
KIF670ZT • KIF670DS • KIF672DS •  
KI680ZT KIF680DS • KIF880ZT • 
KIF880DS KIF672ZT • KIF680ZT • 
KIF890ZT 

Smeltfunctie
De speciale smeltfunctie helpt bij het 
voorzichtig smelten van chocola en boter 
op een constante temperatuur van 42˚C 
waardoor je geen risico loopt op aanbran-
den. Deze functie kun je ook gebruiken 
voor het ontdooien van gerechten.

Dit geldt voor de: 
KIS670ZT • KIF260ZT •KIF670ZT 
KIF670DS • KIF672DS • KI680ZT  
KIF680DS • KIF672ZT • KIF680ZT
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INDUCTIEKOOKPLATEN

€ 929,-

INDUCTIEKOOKPLAAT MET SLIDERBEDIENING 
PER ZONE (77 CM)

• Virtual Pan Support: minimalistische kookzone 

aanduiding en toch optimaal positioneren van je pan

• 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)

• zone linksvoor ø 18,0 cm - 40 - 2300 W

• zone linksachter ø 18,0 cm - 40 - 2300 W

• zone rechtsvoor ø 16,0 cm - 20 - 1500 W

• zone rechtsachter ø 21,0 cm - 50 - 2600 W

• sliderbediening per zone: schakel direct naar de 

juiste stand, zonder eerst een zone te selecteren

• veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, 

kookduurbegrenzing, panherkenning

• 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker

• inbouwmaten (hxbxd) 56 x 750 x 490 mm

• aansluitwaarde 7000 W

KI577ZT

INDUCTIEKOOKPLAAT 1/2-FASE MET  
KOPPELBARE ZONES (70 CM)

• 70 cm breed maar past in standaard nismaat

• 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)

• zone linksvoor en linksachter koppelbaar om 1 grote 

kookzone te creëren voor een grillplaat of vispan

• zone linksvoor ø 18,0 cm - 50 - 2100 W

• zone linksachter ø 18,0 cm - 50 - 2100 W

• zone rechtsvoor ø 16,0 cm - 50 - 1850 W

• zone rechtsachter ø 21,0 cm - 50 - 3000 W

• gekoppelde zones (lxb) 390 x 210 mm - 50 - 2800 W

• tiptoetsbediening per zone: bedien direct de 

gewenste zone, zonder eerst een zone te selecteren

• speciale functies: warmhoudfunctie, ontdooifunctie, 

pauzefunctie, herstelfunctie en smeltfunctie

• veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte 

indicatie, kinderslot en panherkenning

• 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker

• inbouwmaten (hxbxd) 50 x 560 x 490 mm

• aansluitwaarde 7200 W / 3680 W 

keuze om aan te sluiten op 2- of 1-fase*

€ 849,-KIF670ZT 
PERFORMANCE  

PERFORMANCE  

INDUCTIEKOOKPLAAT 1/2-FASE MET  
KOPPELBARE ZONES (70 CM)

• 70 cm breed maar past in standaard nismaat

• 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)

• octazones linksvoor/-achter en rechtsvoor/-achter 

koppelbaar om een grote kookzone te creëren  

voor een grillplaat of vispan

• octazone linksvoor 190 x 210 mm - 50 - 3000 W 

• octazone linksachter 190 x 210 mm - 50 - 3000 W 

• octazone rechtsvoor 190 x 210 mm - 50 - 3000 W 

• octazone rechtsachter 190 x 210 mm - 50 - 3000 W 

• gekoppelde zones (lxb) 390 x 210 mm – 50 – 3700 W

• tiptoetsbediening per zone: bedien direct de  

gewenste zone, zonder eerst een zone te selecteren

• speciale functies: warmhoudfunctie, ontdooifunctie, 

pauzefunctie, herstelfunctie en smeltfunctie

• veilige functies: kookduurbegrenzing,  

restwarmte indicatie, kinderslot en panherkenning

• 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker

• inbouwmaten (hxbxd) 50 x 560 x 490 mm

• aansluitwaarde 7400 W / 3680 W 

keuze om aan te sluiten op 2- of 1-fase*

€ 979,-KIF672ZT
PERFORMANCE  

PERFORMANCE  

KIF672DS € 979,-
INDUCTIEKOOKPLAAT 1/2-FASE MET  
KOPPELBARE ZONES (70 CM)

vergelijkbaar met KIF672ZT maar dan in  

Design Special uitvoering:

• de glasplaat heeft een speciale behandeling 

gekregen om een unieke gematteerde look te 

creëren. 

KIF577ZT € 949,-
INDUCTIEKOOKPLAAT MET SLIDERBEDIENING 
PER ZONE (77 CM) 

vergelijkbaar met KI577ZT maar dan met:

• zone linksvoor en linksachter koppelbaar om 1 grote 

kookzone te creëren voor een grillplaat of vispan

• gekoppelde zones (lxb) 380 x 190 mm - 3200 W

KIF670DS € 849,-
INDUCTIEKOOKPLAAT 1/2-FASE MET  
KOPPELBARE ZONES (70 CM)

vergelijkbaar met KIF670ZT maar dan in 

Design Special uitvoering:

• de glasplaat heeft een speciale behandeling 

gekregen om een unieke gematteerde look te 

creëren. 

Goed beeld krijgen van hoe 
gematteerd design eruit ziet? 
Scan deze QR-code voor een 

duidelijke video. 
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€ 999,-KI680ZT

INDUCTIEKOOKPLAAT 1/2-FASE 
(80 CM)

• 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)

• zone linksvoor ø 18,0 cm - 50 - 2100 W

• zone linksachter ø 18,0 cm - 50 - 2100 W

• zone rechtsvoor ø 16,0 cm - 50 - 1850 W

• zone rechtsachter ø 21,0 cm - 50 - 3000 W

• tiptoetsbediening per zone: bedien direct de 

gewenste zone, zonder eerst een zone te selecteren

• speciale functies: warmhoudfunctie, smeltfunctie, 

ontdooifunctie, pauzefunctie en herstelfunctie

• veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte 

indicatie, kinderslot en panherkenning

• 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker

• inbouwmaten (hxbxd) 50 x 750 x 490 mm

• aansluitwaarde 7200 W / 3680 W

keuze om aan te sluiten op 2- of 1-fase*

PERFORMANCE  

KIF680ZT 

INDUCTIEKOOKPLAAT 1/2-FASE MET  
KOPPELBARE ZONES (80 CM)

• 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)

• zone linksvoor en linksachter koppelbaar om 1 grote 

kookzone te creëren voor een grillplaat of vispan

• zone linksvoor ø 18,0 cm - 50 - 2100 W

• zone linksachter ø 18,0 cm - 50 - 2100 W

• zone rechtsvoor ø 16,0 cm - 50 - 1850 W

• zone rechtsachter ø 21,0 cm - 50 - 3000 W

• gekoppelde zones (lxb) 380 x 180 mm - 50 - 2800 W

• tiptoetsbediening per zone: bedien direct de 

gewenste zone, zonder eerst een zone te selecteren

• speciale functies: warmhoudfunctie, smeltfunctie, 

ontdooifunctie, pauzefunctie en herstelfunctie

• veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte 

indicatie, kinderslot en panherkenning

• 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker

• inbouwmaten (hxbxd) 50 x 750 x 490 mm

• aansluitwaarde 7200 W / 3680 W

keuze om aan te sluiten op 2- of 1-fase*

€ 1.079,-
PERFORMANCE  

PERFORMANCE  

KIF680DS € 1.079,-
INDUCTIEKOOKPLAAT 1/2-FASE MET  
KOPPELBARE ZONES (80 CM)

vergelijkbaar met KIF680ZT maar dan in  

Design Special uitvoering:

• de glasplaat heeft een speciale behandeling 

gekregen om een unieke gematteerde look te 

creëren. 

 
 
 
 
 
 
 
 

GEBRUIKSGEMAK
Wie kent het niet, water dat net te lang 
kookt doordat je vergeten bent de tijd in 
de gaten te houden. Of je bent net lekker 
aan het kokkerelen en de bel gaat.... druk 
op pauze. Veel inductiekookplaten van 
ETNA genieten diverse speciale functies. 
Zoals de pauze-, timer-  
en boostfunctie.  
 
Bekijk via deze QR-code  
hoe deze functies werken. 

KOPPELBARE ZONES
Of wat dacht je van de koppelbare zones 
wanneer je pannen gebruikt met een  
afwijkend formaat?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je kan de zones individueel gebruiken voor 
twee losse pannen, maar ook koppelen om 
een grote zone te krijgen  
voor een grillplaat, vispan  
of teppanyaki. Ontdek  
hoe dit werkt samen met  
de warmhoud- en smelt- 
functie in deze video. 

Koppelbare zones zijn van toepassing voor:
KIF260ZT • KIF577ZT • KIF670ZT
KIF670DS • KIF672DS • KIF680DS
KIF880ZT • KIF880DS • KIF890ZT
KIF160ZT • KIF672ZT • KIF680ZT
AKI670ZT • AKI586ZT • AKI683ZT

WIL JE KOKEN GRAAG 
MAKKELIJKER 
MAKEN?  
 
KIES VOOR INDUCTIE 
VANWEGE HANDIGE  
FUNCTIONALITEITEN,  
SNELHEID EN 
SCHOONMAAKGEMAK. 

**OCTAZONES

De flexzone van deze kookplaat is  
bijzonder vanwege de octazones.

Octa betekent een achthoekig design in 
plaats van rond waardoor er een groot 
kookoppervlakte (tot wel 21,5 x 39 cm) 
wordt gecreëerd. 

Dit geldt voor: 
KIF672DS • KIF880ZT • KIF880DS 
KIF890ZT • KIF672ZT • AKI670ZT 
AKI683ZT • AKI586ZT
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KIF880ZT  € 1.349,- KIF880DS € 1.349,-

INDUCTIEKOOKPLAAT 1/2/3-FASE MET KOPPELBARE ZONES (80 CM)

• Light & Slide: bediening met slider licht enkel op wanneer je de kookplaat gebruikt

• Place & Slide functie: herkent waar je een pan plaatst en laat je direct die zone bedienen 

• 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)

• zone linksvoor en linksachter koppelbaar om 1 grote kookzone te creëren voor een grillplaat of vispan

• octazone linksvoor 19,5 x 21,5 cm - 40 - 3000 W

• octazone linksachter 19,5 x 21,5 cm - 40 - 3000 W

• zone middenvoor ø 17,5 cm - 50 - 2100 W

• zone middenachter ø 14,5 cm - 40 - 1850 W

• zone rechts ø 23,0 cm - 40 - 3000 W

• gekoppelde zones (lxb) 390 x 215 mm - 40 - 3700 W

• speciale functies: warmhoudfunctie, grillfunctie, pauzefunctie, herstelfunctie en 5 timers

• veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte indicatie, kinderslot en panherkenning

• inbouwmaten (hxbxd) 48 x 750 x 490 mm

• aansluitwaarde 7400 W / 10.400 W / 3680 W 

keuze om aan te sluiten op 2-, 3- of 1-fase*

PERFORMANCE  PERFORMANCE  

€ 1.179,-KI290ZT

INDUCTIEKOOKPLAAT  
(90 CM)

• Virtual Pan Support: minimalistische kookzone 

aanduiding en toch optimaal positioneren van je pan

• 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)

• zone linksvoor ø 16,0 cm - 60 - 1800 W

• zone linksachter ø 21,0 cm - 80 - 2500 W

• zone midden ø 25,0 cm - 100 - 3500 W

• zone rechtsvoor ø 16,0 cm - 80 - 2500 W

• zone rechtsachter ø 21,0 cm - 80 - 2500 W

• tiptoetsbediening per zone: bedien direct de 

gewenste zone, zonder eerst een zone te selecteren

• speciale functies: pauze functie

• veilige functies: restwarmte indicatie, kinderslot, 

kookduurbegrenzing en panherkenning

• 5 timers kunnen worden gebruikt als wekker

• inbouwmaten (hxbxd) 56 x 860 x 490 mm

• aansluitwaarde 10.800 W

€ 1.449,-

INDUCTIEKOOKPLAAT 1/2/3-FASE
MET KOPPELBARE ZONES (90 CM)

• Light & Slide: bediening met slider licht enkel op 

wanneer je de kookplaat gebruikt

• Place & Slide functie: herkent waar je een pan  

plaatst en laat je direct die zone bedienen 

• 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)

• zone linksvoor en linksachter koppelbaar om 1 grote 

kookzone te creëren voor een grillplaat of vispan

• octazone linksvoor 19,5 x 21,5 cm - 40 - 3000 W

• octazone linksachter 19,5 x 21,5 cm - 40 - 3000 W

• zone middenvoor ø 17,5 cm - 50 - 2100 W

• zone middenachter ø 14,5 cm - 40 - 1850 W

• zone rechts ø 27,5 cm - 40 - 3000 W

• gekoppelde zones (lxb) 390 x 215 mm - 40 - 3700 W

• speciale functies: warmhoudfunctie, grillfunctie, 

pauzefunctie, herstelfunctie en 5 timers

• veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte 

indicatie, kinderslot en panherkenning

• inbouwmaten (hxbxd) 48 x 860 x 490 mm

• aansluitwaarde 7400 W / 10.400 W / 3680 W

keuze om aan te sluiten op 2-, 3- of 1-fase*

KIF890ZT
PERFORMANCE  

POWER  

De zones aan de linkerkant zijn octa- 
vormige zones. Dat betekent dat de zones 
een groter kookoppervlak hebben en  
hiermee een betere warmteverdeling 
geven voor bijvoorbeeld een grillplaat. 

INDUCTIEKOOKPLATEN
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KOOK JE OP 5 ZONES TEGELIJK? 
DAN ZITTEN DE PANNEN ELKAAR 
NIET IN DE WEG!  

Deze kookplaten beschikken over de ultieme indeling 
voor optimaal gebruiksgemak. Doordat de grootste 
zone helemaal rechts  
geplaatst is, heb je ruimte  
voor grote pannen met  
een diameter van 23  
(KIF880ZT, KIF880DS)  
of zelfs 27 cm (KIF890ZT).

FLEXZONE EN  
GRILLFUNCTIE  
De kookzones aan de linkerkant zijn onaf-
hankelijk van elkaar te gebruiken, maar zijn 
ook met één druk op de knop te koppelen 
tot één grote kookzone voor een grillplaat, 
vispan of teppanyaki. 

FLEXIBELE KOOKPLAAT,  
FLEXIBELE BEDIENING   

Met de Light & Slide bediening en Place & Slide functie blijft de  
kookplaat elegant en minimalistisch totdat je hem gebruikt.  
De bediening is zichtbaar wanneer nodig en iedere kookzone is  
voorzien van de Place & Slide functie: de kookplaat herkent  
automatisch waar je een pan plaatst en laat je direct die zone 
bedienen met de handige slider waarmee je in een veeg naar de 
gewenste kookstand gaat. Hierdoor hoef je niet eerst een zone
te selecteren. Wel zo makkelijk!  

Extra handig van de Performance serie:  
houd je eten warm wanneer de planning 
even anders loopt, geniet van een echte 
grillfunctie én count-up timers!

Hoe vaak vergeet je niet de tijd  
bij te houden als je aan het  
koken bent?  
 
Met de count-up timers werd multi-tasken 
nog nooit zo makkelijk.  Met deze count-up 
timers gaat de timer automatisch aan als je 
start met koken. Via deze count-up timer 
weet je dus altijd hoe lang je al bezig bent. 
Uiteraard kan je deze timers ook gebruiken 
als kookwekker. 

De grillfunctie biedt de mogelijkheid om optimaal gebruik te maken van 
de gekoppelde flexzones en houdt de grillplaat op een ideale temperatuur 
voor het grillen.

Warmhoudfunctie: deze functie houdt je eten op een constante  
temperatuur van 70°C, perfect om smaken te behouden. De functie 
voorkomt bovendien dat iets overkookt of aanbrandt. Dus als  
iedereen gearriveerd is kan je het eten opdienen. 

Boostfunctie: pas deze toe om tot 35% meer vermogen te krijgen en  
iets nog sneller aan de kook te brengen, te wokken of olie op te warmen. 

Pakketje aan de deur? Met de pauzefunctie zet je de kook power tijdelijk 
op '0' van alle kookzones die je in gebruik hebt. Hierdoor  
riskeer je geen aangebrande maaltijd. Na 10 minuten schakelt de  
kookplaat zichzelf uit of druk nog een keer op pauze en je gaat  
weer verder waar je gebleven bent. 

Bekijk deze speciale functies  
en design in dit filmpje. 

Ontdek deze functionaliteiten hier. 
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€ 2.549,-

KOOKPLAAT MET GEÏNTEGREERDE AFZUIGING (80 CM) EN PLINTMOTOR

Afzuiging
• geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie 

 Bekijk hieronder welke accesoires nodig zijn voor welke optie.

• verzonken matzwart rooster

• 2 matzwarte aluminium filters

• 4 snelheden incl. boostfunctie

• uitneembare water opvangunit (bovenaf)

• afzuigcapaciteit tot 695 m³/h

• tiptoetsbediening

• energielabel A

• standaard meegeleverd: kanalen tot aan motorunit

•  plintmotor: geschikt voor standaard platte kanalen van 220x90 mm 

•  motorunit draaibaar bij eilandopstelling om onder een diepere lade toe  

te passen 

•  geschikt voor recirculatie met uitblaas naar voren met behulp van HR0008 

recirculatie startset en HF3007 fijnstoffilter (los te bestellen, zie pagina 13)

geschikt voor PlasmaMade filter: HF4003 (los te bestellen, zie pagina 13)

Kookplaat
• Virtual Pan Support: minimalistische kookzone aanduiding en toch optimaal 

positioneren van je pan

• 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)

• zone linksvoor ø 20,0 cm - 60 - 3000 W

• zone linksachter ø 16,0 cm - 35 - 1400 W

• zone rechtsvoor ø 20,0 cm - 60 - 3000 W

• zone rechtsachter ø 16,0 cm - 35 - 1400 W

• centrale tiptoetsbediening

• 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker

• veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing, 

panherkenning

• aansluitwaarde 7400 W

Afzuiging
• interne motor

• geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie

• 2 matzwarte aluminium filters

• 5 afzuigstanden incl. boostfunctie

• afzuigcapaciteit tot 580 m³/h

• tiptoetsbediening

• energielabel A

• geschikt voor PlasmaMade filter: HF4003 (los te bestellen, zie pagina 13)

•  geschikt voor recirculatie in kast met vaste achterwand, met plintopening: 

met behulp van HF2018 koolstoffilter (los te bestellen, zie pagina 12)

•  geschikt voor recirculatie in kast met kanaal naar achterwand: met behulp van 

HR0012 recirculatie startset incl. filter (los te bestellen, zie pagina 12)

•  geschikt voor recirculatie in kast met uitblaas naar voren: met behulp van 

HR0008 recirculatie startset en HF3007 fijnstoffilter (los te bestellen, zie 

pagina 12 en 13) 

Kookplaat
• Virtual Pan Support: minimalistische kookzone aanduiding en toch optimaal 

positioneren van je pan

• Light & Slide: bediening met slider licht enkel op wanneer je de kookplaat 

gebruikt

• 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)

•  octazones** linkssvoor en linksachter koppelbaar om 1 grote kookzone te 

creeren voor een grillplaat of vispan

• octazone linksvoor 19,0 x 21,0 cm - 50 - 3000 W

• octazone linksachter 19,0 x 21,0 cm - 50 - 1850 W

• zone rechtsvoor ø 16,0 cm - 50 - 1400 W

• zone rechtsachter ø 20,0 cm - 50 - 3000 W

• gekoppelde zones (lxb) 390 x 210 mm - 1200 - 3700 W

• 5 timers kunnen worden gebruikt als wekker

• speciale functies: warmhoudfunctie en pauzefunctie 

•  veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing, 

panherkenning

• aansluitwaarde 7400 W

AKI480ZT

INDUCTIEKOOKPLAAT MET GEÏNTEGREERDE AFZUIGING

€ 2.549,-

INDUCTIEKOOKPLAAT MET GEÏNTEGREERDE AFZUIGING (70 CM) 
MET KOPPELBARE ZONES EN INTERNE MOTOR

AKI670ZT

Scan de QR-code met uitleg over installatie-
mogelijkheden en functionaliteiten

Niet langer de beperkingen in je keuken-
opstelling tot de plaats waar een afzuigkap kan 
worden geplaatst? Kies voor een kookplaat met 
geïntegreerde afzuiging: de oplossing voor vrij 
zicht in de keuken, mooi design en functioneel. 
Bekijk hier de accessoires die nodig zijn voor 
afvoer naar buiten of recirculatie. 

ACCESSOIRES NODIG VOOR AFVOER 
NAAR BUITEN, RECIRCULATIE, 
KOOLSTOF- EN PLASMAFILTERS

HR0012  € 220,-
RECIRCULATIE STARTSET  
Geschikt voor AKI670ZT.
De HR0012 startset bestaat uit de HF2018 long-life koolstoffilters 
en een afvoerset van de motor naar de achterwand om de gefilterde 
lucht door de achterwand uit te blazen.

HR0008  € 130,-
RECIRCULATIE STARTSET 
Geschikt voor AKI480ZT, AKI670ZT, AKI683ZT en AKI586ZT
Deze startset kan toegepast worden in een plint van minimaal 10 cm 
hoog. De HR0008 wordt exclusief het benodigde fijnstoffilter, de 
HF3007 geleverd.
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Afzuiging
• geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie

• 2 matzwarte aluminium filters

• 4 afzuigstanden incl. boostfunctie

• afzuigcapaciteit tot 685 m³/h

• solide verzonken matzwart rooster

• tiptoetsbediening

• energielabel A

• standaard meegeleverd: plintrooster voor gebruik bij recirculatie, kanalen tot 

aan motorunit

• plintmotor: geschikt voor standaard platte kanalen van 220x90 mm

• motorunit draaibaar bij eilandopstelling om onder een diepere lade toe te passen 

•  geschikt voor PlasmaMade filter: HF4003 (los te bestellen, zie pagina 13)

• geschikt voor recirculatie met behulp van long-life koolstoffiltermat REC75 

of HR0008 recirculatie startset en HF3007 fijnstoffilter (los te bestellen, zie 

pagina 13)

Kookplaat
• Virtual Pan Support: minimalistische kookzone aanduiding en toch optimaal 

positioneren van je pan

• 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)

• octazones** rechtsvoor en rechtsachter koppelbaar om 1 grote kookzone te 

creëren voor een grillplaat of vispan

• zone linksvoor ø 16,0 cm - 50 - 1400 W

• zone linksachter ø 20,0 cm - 50 - 3000 W

• octazone rechtsvoor 19,0 x 21,0 cm - 50 - 1850 W

• octazone rechtsachter 19,0 x 21,0 cm - 50 - 3000 W

• gekoppelde zones (lxb) 380 x 210 mm - 50 - 3700 W

• centrale tiptoetsbediening

• 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker

• veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing, 

panherkenning

• aansluitwaarde 7200 W

€ 2.749,-

INDUCTIEKOOKPLAAT MET GEÏNTEGREERDE AFZUIGING (86 CM),  
MET KOPPELBARE ZONES EN INTERNE MOTOR

AKI586ZT € 2.999,-

INDUCTIEKOOKPLAAT MET GEÏNTEGREERDE AFZUIGING (83 CM),  
MET KOPPELBARE ZONES EN INTERNE MOTOR

AKI683ZT

Afzuiging
• interne motor

• geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie

• 2 matzwarte aluminium filters

• uitneembare water opvangunit (bovenaf)

• 10 afzuigstanden incl. boostfunctie

• afzuigcapaciteit tot 647 m³/h

• verzonken matzwart rooster

• tiptoetsbediening

• energielabel A

• standaard meegeleverd: 90° bocht vanaf motor naar beneden

• geschikt voor standaard platte kanalen van 220x90 mm

• geschikt voor recirculatie met behulp van HR0008 recirculatie startset en HF3007 

fijnstoffilter (los te bestellen, zie pagina 12)

• geschikt voor PlasmaMade filter: HF4003 (los te bestellen, zie pagina 12) 

Kookplaat
• Light & Slide: bediening met slider licht enkel op wanneer je de kookplaat 

gebruikt

• Place & Slide functie: herkent waar je een pan plaatst en laat je direct die zone 

bedienen

• 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)

• octazones** rechtsvoor en rechtsachter koppelbaar om 1 grote kookzone te 

creeren voor een grillplaat of vispan

• zone linksvoor ø 20,0 cm - 75 - 3000 W

• zone linksachter ø 16,0 cm - 50 - 2100 W

• octazone rechtsvoor 19,0 x 21,0 cm - 50 - 3000 W

• octazone rechtsachter 19,0 x 21,0 cm - 50 - 3000 W

• gekoppelde zones (lxb) 390 x 210 mm - 50 - 3700 W

• 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker

• speciale functies: warmhoudfunctie, pauzefunctie en herstelfunctie

• veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot,

• kookduurbegrenzing, panherkenning

• aansluitwaarde 7400 W 

Scan de QR-code met uitleg over installatie- 
mogelijkheden en functionaliteiten

HF4003  € 980,- 
PLASMAMADE FILTER  
Dit PlasmaMade filter is geschikt voor  
alle kookplaten met geïntegreerde afzuiging.

HF3007   € 60,-
FIJNSTOFFILTER GESCHIKT  
VOOR RECIRCULATIE   
Geschikt voor
HR0008 recirculatieset.

REC75  € 99,-
LONG-LIFE KOOSTOFFILTER 
Geschikt voor AKI586ZT.
De REC75 long-life koolstoffiltermat wordt toegepast in 
de AKI586ZT direct onder de aluminium vetfilters.  
Het filter is wasbaar en regenereerbaar in de oven.

HF2018  € 200,-
LONG-LIFE KOOLSTOFFILTER 
Geschikt voor AKI670ZT
De koolstoffilters worden direct achter de aluminium 
vetfilters geplaatst voor eenvoudige toegankelijkheid. 
De koolstoffilters zijn regenereerbaar in de oven.
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KOKEN BEGINT MET GOEDE PANNEN

HPS103 € 215,-
• Hoge pan met deksel - 18 cm / 3,0 L

• Hoge pan met deksel - 22 cm / 5,2 L

• Koekenpan met anti-aanbak laag - 26 cm

HPS204 € 250,-
• Sauspan met deksel - 16 cm / 1,5 L

• Hoge pan met deksel - 18 cm / 3,0 L

• Hoge pan met deksel - 20 cm / 4,0 L

• Koekenpan met anti-aanbak laag - 24 cm

HPS304 € 300,-
• Sauspan - 16 cm / 1,5 L 

• ‘Casserole’ pan met deksel - 20 cm / 2,6 L

• Hoge ‘Casserole’ pan met deksel - 20 cm / 4,0 L

• Koekenpan met anti-aanbak laag - 24 cm

HPG100 € 250,-
• Gietaluminium grillplaat 

• 4-laags coating met perfecte schoonmaakbaarheid

• Afmetingen (lxb): 41 x 24,5 cm

HPT100 € 250,- 

• Gietaluminium teppanyaki plaat

• 4-laags coating met perfecte schoonmaakbaarheid

• Afmetingen (lxb): 41 x 24,5 cm

KOOKPLAAT ACCESSOIRES

KOKEN BEGINT MET  
DE BESTE ACCESSOIRES 

Kies voor een handige pannenset  
(geschikt voor alle warmtebronnen) of  
voor een grill- of teppanyaki plaat.  
Deze laatste twee adviseren we voor  
inductiekookplaten met flexibele zones. 
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€ 399,-€ 339,-

KERAMISCHE KOOKPLAAT  
(60 CM)

ELEKTRISCHE KOOKPLAAT  
(58 CM)

• 9 kookstanden

• 4 kookzones

• zone linksvoor ø 21,0 cm - 2300 W

• zone linksachter ø 14,5 cm - 1200 W

• zone rechtsvoor ø 14,5 cm - 1200 W

• zone rechtsachter ø 18,0 cm - 1800 W

• aan/uit bediening per zone

• eenvoudige bediening d.m.v. draaiknoppen

• veilige functies: restwarmte-indicatie

• inbouwmaten (hxbxd) 51 x 560 x 490 mm

• te plaatsen boven solo-ovens

• aansluitwaarde 6500 W

• 7 kookstanden

• 4 kookzones

• zone linksvoor ø 18,0 cm – 2000 W

• zone linksachter ø 14,5 cm – 1500 W

• zone rechtsvoor ø 14,5 cm – 1500 W

• zone rechtsachter ø 18,0 cm – 2000 W

• aan/uit bediening per zone

• eenvoudige bediening d.m.v. draaiknoppen

• aan/uit indicatie per zone

• inbouwmaten (hxbxd) 45 x 560 x 480 mm

• te plaatsen boven solo ovens

• aansluitwaarde 7000 W

KC160ZTTEK161RVS € 449,-

KERAMISCHE KOOKPLAAT MET RVS SIERLIJST 
(60 CM)

• 9 kookstanden

• 4 kookzones (waarvan 2 uitbreidbare zones)

• zone linksvoor ø 12,0 x 21,0 cm - 800 - 2200 W

• zone linksachter ø 14,5 cm - 1200 W

• zone rechtsvoor ø 14,5 cm - 1200 W

• zone rechtsachter ø 12,0 x 18,0 cm - 700 - 1700 W

• centrale aan/uit bediening

• tiptoetsbediening per zone

• veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, 

kookduurbegrenzing

• extra functies, warmhouden, pauze, kookwekker, 

timers per zone

• inbouwmaten (hxbxd) 51 x 560 x 490 mm

• te plaatsen boven solo-ovens

• aansluitwaarde 6300 W

KC360RVS

€ 499,-

GAS-OP-GLAS KOOKPLAAT  
(60 CM)

• vonkontsteking geïntegreerd in knop

• gemetalliseerde bedieningsknop

• vangschaal van gehard glas

• 4 gietijzeren pandragers

• geen vlam = geen gas beveiliging

• inbouwmaten (hxbxd) 48 x 560 x 480 mm 

matzwarte soft touch bedieningsknoppen 

beschikbaar BKG60ZT € 49,- (kijk op pagina 14 

welke uitstraling zwarte knoppen geven) 

conversieset voor flessengas beschikbaar 

CS51G1FE € 39,-

KGG860ZTA € 679,-

GAS-OP-GLAS KOOKPLAAT MET WOKBRANDER 
(73 CM) 

• wokbrander met een vermogen van 2,10-3,50 kW

• vonkontsteking geïntegreerd in knop

• gemetalliseerde bedieningsknop

• vangschaal van gehard glas

• 5 gietijzeren pandragers

• geen vlam = geen gas beveiliging

• inbouwmaten (hxbxd) 54 x 560 x 480 mm

• past in een standaard nismaat

matzwarte soft touch bedieningsknoppen 

beschikbaar BKG60ZT € 49,- (kijk op pagina 14 

welke uitstraling zwarte knoppen geven)

conversieset voor flessengas beschikbaar 

CS51G1FE € 39,-

KGG673ZTA € 899,-

GAS-OP-GLAS KOOKPLAAT MET FLEXWOK  
(90 CM)

• flexibele wokbrander met dubbele bediening en een 

vermogen van 0,30-0,80 en van 2,30-4,20 kW

• vonkontsteking geïntegreerd in knop

• gemetalliseerde bedieningsknoppen

• vangschaal van gehard glas

• 5 gietijzeren pandragers

• geen vlam = geen gas beveiliging

• inbouwmaten (hxbxd) 54 x 860 x 480 mm

• meegeleverd: gietijzeren wokring

matzwarte soft touch bedieningsknoppen beschikbaar

BKG60ZT € 49,- (kijk op pagina 14 welke uitstraling

zwarte knoppen geven)

conversieset voor flessengas beschikbaar 

CS51G1FE € 39,-

KGGF890ZTA

ELEKTRISCHE / KERAMISCHE KOOKPLATEN GAS-OP-GLAS KOOKPLATEN

TEK130RVS
ELEKTRISCHE KOOKPLAAT (28 CM)

dominovariant van de TEK161RVS met 2 kookzones,

inbouwmaten (hxbxd) 45 x 270 x 494 mm

€ 289,- KC260ZT
KERAMISCHE KOOKPLAAT (60 CM) 

vergelijkbaar met de KC160ZT maar dan met

tiptoetsbediening per zone en timers

€ 399,-
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€ 279,-

GASKOOKPLAAT (58 CM)

• vonkontsteking geïntegreerd in knop

• RVS vangschaal

• 2 bandstalen pandragers

• geen vlam = geen gas beveiliging

• inbouwmaten (hxbxd) 39 x 560 x 490 mm

T106VRVSA € 349,-

GASKOOKPLAAT (58 CM)

• vonkontsteking geïntegreerd in knop

• RVS vangschaal

• 2 gietijzeren pandragers

• geen vlam = geen gas beveiliging

• inbouwmaten (hxbxd) 39 x 560 x 490 mm

T110VRVSA

€ 429,-

GASKOOKPLAAT (59 CM)

• vonkontsteking geïntegreerd in knop

• gemetalliseerde bedieningsknoppen

• RVS vangschaal

• 2 gietijzeren pandragers

• geen vlam = geen gas beveiliging

• inbouwmaten (hxbxd) 55 x 560 x 480 mm

• meegeleverd: RVS sudderrooster 

conversieset voor flessengas beschikbaar 

CS50N1FE € 39,-

KG859RVSA € 479,-

GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER (59 CM) 

• wokbrander met een vermogen van 1,60 - 3,50 kW

• vonkontsteking geïntegreerd in knop

• gemetalliseerde bedieningsknoppen

• RVS vangschaal

• 2 gietijzeren pandragers

• geen vlam = geen gas beveiliging

• inbouwmaten (hxbxd) 55 x 560 x 480 mm

• meegeleverd: RVS sudderrooster 

conversieset voor flessengas beschikbaar 

CS50N1FE € 39,-

KG959RVSA
PAST IN EEN  
STANDAARD NIS

Wil jij je 60 cm kookplaat vervangen
voor een brede kookplaat met 5 branders 
inclusief luxe wokbrander? Bij ETNA kan 
dat! Veel van onze 75 cm kookplaten pas-
sen ook gewoon in een standaard nis van 
56 x 48 cm.

Dit geldt voor: 
KGG673ZTA • KG875RVSA • KG775ZTA

MATZWARTE SOFT  
TOUCH KNOPPEN

Met de BKG60ZT matzwarte bedienings-
knoppen verander je de uitstraling van je 
gaskookplaat. 

Set van 6 matzwarte draaiknoppen: 
BKG60ZT € 49,-

Geschikt voor: 
KGG860ZTA *  
KGG673ZTA * 
KGGF890ZTA *  
KG775ZTA * 
KGF875ZTA * 
KGF889ZTA

€ 349,-T110VZTA
GASKOOKPLAAT (58 CM)

vergelijkbaar met de T110VRVSA maar dan 

in het zwart

€ 289,-T106VRVSF
GASKOOKPLAAT (58 CM)

vergelijkbaar met de T106VRVSA maar alleen

geschikt voor flessengas

€ 259,-T106HRVSA
GASKOOKPLAAT (58 CM)

vergelijkbaar met de T106VRVSA maar dan 

met handmatige ontsteking

KG959ZTA
GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER (59 CM)

vergelijkbaar met de KG959RVSA maar dan 

in matzwart (zie pag. 19) 

matzwarte soft touch bedieningsknoppen

beschikbaar BKG60ZT € 49,- (kijk op pagina 16

welke uitstraling zwarte knoppen geven)

€ 479,-

GASKOOKPLATEN

GEÏNTEGREERDE 
VONKONTSTEKING

Met de vonkontsteking geïntegreerd  
in de knop ontsteek je de vlam letterlijk in 
een handomdraai. Het enige wat je extra 
hoeft te doen is de knop indrukken.  

Geen vlam = geen gas
Gas zie je niet en dat kan gevaarlijk zijn. 
Daarom is het wel zo’n lekker idee dat alle 
ETNA kookplaten zo zijn ontworpen dat 
de gastoevoer stopt als de vlam uit gaat, 
geen vlam = geen gas. Wel zo veilig!
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€ 579,-

GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER (75 CM)

• wokbrander met een vermogen van 2,10-3,50 kW

• vonkontsteking geïntegreerd in knop

• gemetalliseerde bedieningsknoppen

• vangschaal matzwart geëmailleerd

• 3 gietijzeren pandragers

• geen vlam = geen gas beveiliging

• inbouwmaten (hxbxd) 50 x 560 x 480 mm

• past in een standaard nismaat

• meegeleverd: RVS sudderrooster 

conversieset voor flessengas beschikbaar 

CS50N1FE € 39,-

matzwarte soft touch bedieningsknoppen

beschikbaar BKG60ZT € 49,- (kijk op pagina 16

welke uitstraling zwarte knoppen geven)

KG775ZTA € 629,-

GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER (75 CM)

• wokbrander met een vermogen van 2,10-3,50 kW

• vonkontsteking geïntegreerd in knop

• gemetalliseerde bedieningsknoppen

• RVS vangschaal

• 3 gietijzeren pandragers

• geen vlam = geen gas beveiliging

• inbouwmaten (hxbxd) 55 x 560 x 480 mm

• past in een standaard nismaat

• meegeleverd: RVS sudderrooster

conversieset voor flessengas beschikbaar 

CS50N1FE € 39,-

KG875RVSA € 719,-

GASKOOKPLAAT MET FLEXWOK (75 CM)

• flexibele wokbrander met dubbele bediening en een 

vermogen van 0,30-1,35 en van 2,00-4,20 kW

• vonkontsteking geïntegreerd in knop

• gemetalliseerde bedieningsknoppen

• vangschaal matzwart geëmailleerd

• 3 gietijzeren pandragers

• geen vlam = geen gas beveiliging

• inbouwmaten (hxbxd) 55 x 690 x 480 mm

• meegeleverd: RVS sudderrooster

conversieset voor flessengas beschikbaar 

CS51N1FE € 39,-

matzwarte soft touch bedieningsknoppen

beschikbaar BKG60ZT € 49,- (kijk op pagina 16

welke uitstraling zwarte knoppen geven)

KGF875ZTA

€ 829,-€ 829,-

GASKOOKPLAAT MET FLEXWOK (90 CM)GASKOOKPLAAT MET FLEXWOK (90 CM)

• flexibele wokbrander met dubbele bediening en een 

vermogen van 0,30-1,35 en van 2,00-4,20 kW

• vonkontsteking geïntegreerd in knop

• gemetalliseerde bedieningsknoppen

• vangschaal zwart geëmailleerd

• 3 gietijzeren pandragers

• geen vlam = geen gas beveiliging

• inbouwmaten (hxbxd) 55 x 820 x 480 mm

• meegeleverd: RVS sudderrooster

conversieset voor flessengas beschikbaar 

CS51N1FE € 39,-

matzwarte soft touch bedieningsknoppen

beschikbaar BKG60ZT € 49,- (kijk op pagina 16

welke uitstraling zwarte knoppen geven)

• flexibele wokbrander met dubbele bediening en een 

vermogen van 0,30-1,35 en van 2,00-4,20 kW

• vonkontsteking geïntegreerd in knop

• gemetalliseerde bedieningsknoppen

• RVS vangschaal

• 3 gietijzeren pandragers

• geen vlam = geen gas beveiliging

• inbouwmaten (hxbxd) 55 x 820 x 480 mm

• meegeleverd: RVS sudderrooster

conversieset voor flessengas beschikbaar 

CS51N1FE € 39,-

KGF889ZTAKGF889RVSA
SUDDEREN ÉN KRACHTIG 
WOKKEN MET DE  
FLEXWOK!

Een aantal kookplaten van ETNA zijn 
voorzien van een wokbrander met  
dubbele bediening. De binnen en buiten-
ring zijn los van elkaar te regelen met een 
aparte knop. Hierdoor kun je sudderen en 
krachtig wokken. 

Dit geldt voor:
KGF875ZTA • KGF889RVSA  
KGF889ZTA • KGGF890ZTA
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AB660ZT

AB690ZT

AP590ZT

SCHOUWKAP  
(60 OF 90 CM)

RUSTIQUE SCHOUWKAP  
(90 CM)

€ 499,-

€ 629,-

€ 589,-AP360ZT

AB790ZT

SCHOUWKAP  
(60 CM)

SCHOUWKAP MET GLASDESIGN FRONT  

(90 CM)

€ 289,-

€ 749,- € 1.329,-€ 879,- RA370ZWA

VRIJHANGENDE RECIRCULATIE  
AFZUIGKAP (72 CM)

VRIJHANGENDE RECIRCULATIE  
AFZUIGKAP (45 CM)

RA345ZWA

MINIMALISTISCH 
EN STIJLVOL
Een zwarte keuken heeft een luxe,  
elegante uitstraling. Door niet alleen  
je keukenkastjes en blad in het zwart  
uit te voeren, maar ook te kiezen voor 
zwarte keukenapparatuur creëer je  
een elegant geheel. ETNA biedt een  
compleet assortiment (mat) zwarte  
keukenapparatuur. Kiezen voor een  
speels effect? Op blz 46 vind je onze 
(mat) zwarte Amerikaanse of retro  
koelkasten voor een urban stijl keuken. 
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KG775ZTAKG959ZTA

GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER (75 CM)GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER  
(59 CM)

€ 579,-€ 479,-

OM971ZT

OVEN MULTIFUNCTIONEEL  
(NIS 60 CM)

€ 779,- CM851ZT

OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE  
(NIS 45 CM)

€ 1.229,-

OM871ZT

CM941ZT

OVEN MULTIFUNCTIONEEL  
(NIS 60 CM)

OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE  
(NIS 45 CM)

€ 639,-

€ 1.299,-

KGF875ZTA KGF889ZTA

GASKOOKPLAAT MET FLEXWOK  
(75 CM)

GASKOOKPLAAT MET FLEXWOK  
(90 CM)

€ 719,- € 829,-

MATTE INDUCTIEKOOKPLAAT 1/2 FASE MET  
KOPPELBARE ZONES (80 CM)

MATTE INDUCTIEKOOKPLAAT 1/2 FASE MET  
KOPPELBARE ZONES (70 CM)

MATTE INDUCTIEKOOKPLAAT 2/3 FASE MET  
KOPPELBARE ZONES (80 CM)

MATTE INDUCTIEKOOKPLAAT 1/2 FASE MET  
KOPPELBARE ZONES (70 CM)

€ 849,-

€ 1.349,-

KIF670DS

KIF880DS

€ 979,-KIF672DS € 1.079,-KIF680DS
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TIP: 
De ETNA ovens en (combi)
magnetrons zijn opgebouwd uit 
verschillende lijnen: RVS, zwart glas, 
matzwart of Black Titanium.  
 
Kies voor meer producten uit één 
lijn om een mooi geheel te creëren 
in je keuken.
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Ovens en magnetrons – ze zijn er in veel soorten en maten. Lekker makkelijk op vrijdag avond 
een pizza in de oven, je brood ontdooien doordeweeks of juist in het weekend op meerdere 
niveaus bakken? Het kan allemaal. We onderscheiden een aantal soorten ovens en (combi)
magnetrons in het ETNA assortiment. 

Solo magnetron
Deze magnetron heeft alleen 
magnetronfuncties. Een goede keus als je 
geen ovenfuncties nodig hebt! 

Combimagnetron
Een magnetron met ovenfuncties, 
voorzien van draaiplateau. Dit plateau 
zorgt ervoor dat  je gerecht rond draait, 
waardoor je geen hele grote ovenschalen 
kan gebruiken of op meerdere niveaus 
kan bakken. Dit model is handig wanneer 
je gebruik maakt van magnetronfuncties, 
maar af en toe een oven nodig hebt. 

Solo oven
Standaard ovens met boven- en onder-
verwarming, zonder magnetronfunctie.  
De luxere modellen zijn voorzien van 
een hetelucht ventilator en andere 
handigheidjes. 

Oven met magnetronfunctie
Je gerecht staat zelf stil, de roterende 
antenne neemt de functie van 
draaiplateau over, waardoor je ruimte 
hebt voor grote ovenschalen en op 
meerdere niveau’s kan bakken. Daarnaast 
hebben deze types ovens een krachtige 
onderwarmte voor beter bakresultaat. 
Bij ETNA hebben we twee varianten; 60 
cm hoog zodat je de maximale bakruimte 
hebt en 45 cm hoog. 

Oven én magnetron: 2-in-1
In het ETNA assortiment hebben we 
twee unieke modellen: de MO470ZT en 
MO670Ti, deze combineren het beste 
van twee werelden in één apparaat. 
Ze beschikken niet alleen over een 
multifunctioneel ovensysteem voor de 
lekkerste lasagnes, maar hebben ook een 
magnetronfunctie om restjes te bereiden, 
maaltijden te ontdooien en melk op 
te warmen. 



€ 559,-

OVEN MULTIFUNCTIONEEL (NIS 60 CM)

• Trendlijn design handgreep en vlekvrij RVS

• inhoud 65 liter

• easy clean emaille binnenruimte

• 5 insteekniveaus

• onderwarmte 1100 W, bovenwarmte 950 W, grill 

2950 W, turbo-hetelucht 2000 W

• energielabel A

• binnenruit uitneembaar voor schoonmaakgemak

• mechanische timer met uitschakelfunctie

• meegeleverd: 1 grillrooster en 1 geëmailleerde 

bakplaat

OM165ZT € 629,-€ 559,-

OVEN MULTIFUNCTIONEEL (NIS 60 CM)OVEN MULTIFUNCTIONEEL (NIS 60 CM)

• Trendlijn design handgreep en vlekvrij RVS

• inhoud 70 liter

• easy clean emaille binnenruimte

• 5 insteekniveaus met zijrekjes

• onderwarmte 1100 W, bovenwarmte 950 W, grill 

2950 W, turbo-hetelucht 2000 W

• energielabel A

• binnenruit uitneembaar voor schoonmaakgemak

• digitale timer met uitschakelfunctie

• meegeleverd: 1 grillrooster en 1 geëmailleerde 

bakplaat

OM270ZTOM265RVS

€ 879,-

OVEN PYROLYSE (NIS 60 CM)

• Trendlijn design handgreep en vlekvrij RVS

• inhoud 66 liter

• easy clean emaille binnenruimte

• 5 insteekniveaus met zijrekjes

• onderwarmte 1100 W, bovenwarmte 950 W, grill 

2950 W, turbo-hetelucht 2000 W

• bediening d.m.v. verzinkbare draaiknoppen  

en druktoetsen

• energielabel A

• binnenruit uitneembaar voor schoonmaakgemak

• Pyrolyse functie; schoonmaken met temperaturen 

tot 500 °C

• LED display met functie, tijd en temperatuur 

aanduiding

• meegeleverd: 1 grillrooster en 1 geëmailleerde 

bakplaat

OP270ZT € 639,-

OVEN MULTIFUNCTIONEEL (NIS 60 CM)

OM871ZT

OVENS

€ 779,-

OVEN MULTIFUNCTIONEEL (NIS 60 CM)

• Kubieklijn design handgreep en vlekvrij RVS

• inhoud 70 liter

• binnenruimte uitgevoerd in easy clean emaille

• 5 insteekniveaus met zijrekjes

• onderwarmte 1150 W, bovenwarmte 1100 W, grill 

2500 W, turbo-hetelucht 2000 W

• energielabel A

• binnenruit uitneembaar voor schoonmaakgemak

• Hydrolyse functie; schoonmaken met waterdamp

• digitale timer met uitschakelfunctie

• telescoopgeleiders op 1 niveau

• meegeleverd: 1 grillrooster en 1 geëmailleerde 

bakplaat

horizontaal en verticaal te combineren (zie pag. 26)

OM971ZT

• Kubieklijn design handgreep en vlekvrij RVS

• inhoud 70 liter

• binnenruimte uitgevoerd in easy clean emaille

• 5 insteekniveaus met zijrekjes

• onderwarmte 1150 W, grill 1400 W, hetelucht  

50 - 250 °C

• energielabel A

• binnenruit uitneembaar voor schoonmaakgemak

• Hydrolyse functie; schoonmaken met waterdamp

• meegeleverd: 1 grillrooster en 1 geëmailleerde 

bakplaat 

horizontaal en verticaal te combineren (zie pag. 26)

• RVS design

• inhoud 65 liter

• easy clean emaille binnenruimte

• 5 insteekniveaus

• onderwarmte 1045 W, bovenwarmte 900 W, grill 

2245 W, hetelucht 50 - 250 ºC

• energielabel A

• binnenruit uitneembaar voor schoonmaakgemak

• mechanische timer met uitschakelfunctie

• meegeleverd: 1 grillrooster en 1 geëmailleerde 

bakplaat
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OVENS

€ 799,-

OVEN MULTIFUNCTIONEEL (NIS 60 CM)

• Black Titanium design

• inhoud 72 liter

• easy clean emaille binnenruimte

• 5 insteekniveaus met zijrekjes

• bediening d.m.v. touch control met slider

• onderwarmte 1000 W, bovenwarmte 950 W, grill 

2250 W, turbo-hetelucht 1800 W

• dubbele ovenverlichting

• energielabel A+

• klapdeur uitgevoerd met driedubbel glas

• binnenruit uitneembaar voor schoonmaakgemak 

• uitgebreid LED display met functie, tijd en 

temperatuur weergave

• meegeleverd: 1 grillrooster en 1 geëmailleerde 

bakplaat

 

horizontaal en verticaal te combineren (zie pag. 26)

OM670Ti

DE VOORDELEN VAN  
HYDROLYSE

Met behulp van stoom in de oven biedt 
ETNA extra schoonmaakgemak: 

Hydrolyse functie:
Met deze functie reinig je de oven met 
behulp van stoom. Giet een glas water op 
de bodem, start de Hydroclean functie en 
wacht 24 minuten totdat het vet en vuil 
losgeweekt zijn en eenvoudig te  
verwijderen is met een doek. 
 

De hydrolyse functie is beschikbaar op  
de modellen: 
CM941ZT • OM871ZT • OM971ZT 

€ 729,-€ 729,-

OVEN MULTIFUNCTIONEEL (60 CM)OVEN MULTIFUNCTIONEEL (60 CM)

• RVS design

• inhoud 72 liter

• easy clean emaille binnenruimte

• 5 insteekniveaus met zijrekjes

• bediening d.m.v. draaiknoppen  

en tiptoetsen

• onderwarmte 1000 W, bovenwarmte 950 W,  

grill 2250 W, turbo-hetelucht 1800 W

• dubbele ovenverlichting

• energielabel A+

• klapdeur uitgevoerd met driedubbel glas

• binnenruit uitneembaar voor schoonmaakgemak

• uitgebreid LED display met functie, tijd en 

temperatuur weergave

• meegeleverd: 1 grillrooster en 1 geëmailleerde 

bakplaat

horizontaal en verticaal te combineren (zie pag. 26)

• Push-Pull design

• inhoud 72 liter

• easy clean emaille binnenruimte

• 5 insteekniveaus met zijrekjes

• bediening d.m.v. verzinkbare draaiknoppen  

en tiptoetsen

• onderwarmte 1000 W, bovenwarmte 950 W,  

grill 2250 W, turbo-hetelucht 1800 W

• dubbele ovenverlichting

• energielabel A+

• klapdeur uitgevoerd met driedubbel glas

• binnenruit uitneembaar voor schoonmaakgemak

• uitgebreid LED display met functie, tijd en 

temperatuur weergave

• meegeleverd: 1 grillrooster en 1 geëmailleerde 

bakplaat

horizontaal en verticaal te combineren (zie pag. 26)

OM470RVSOM470ZT
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€ 949,-

COMBIMAGNETRON (NIS 45 CM)

CM244RVS € 999,-

COMBIMAGNETRON (NIS 45 CM)

• Trendlijn design handgreep en vlekvrij RVS

• inhoud 44 liter

• 2 insteekniveaus

• bediening d.m.v. draaiknoppen en tiptoetsen

• draaiplateau ø 360 mm

• 13 automatische programma’s

• 5 magnetronstanden

• magnetronvermogen 100 - 900 W, onderwarmte  

550 W, bovenwarmte 1750 W, grill 1750 W,  

turbo-hetelucht 1750 W

• meegeleverd: 1 rond rooster t.b.v. draaiplateau en  

1 glazen bakplaat met inlegrooster

CM444RVS

€ 599,-

COMBIMAGNETRON (NIS 45 CM)

• inhoud 25 liter

• draaiplateau ø 315 mm

• bediening d.m.v. draaiknop en druktoetsen

• 5 magnetronstanden

• 10 automatische kookprogramma’s

• 2 automatische ontdooiprogramma’s

• magnetronvermogen 900 W, grill 1100 W,  

turbo-hetelucht 2500 W

• meegeleverd: 1 rond laag/hoog rooster t.b.v. 

draaiplateau

€ 479,-

SOLO MAGNETRON (NIS 38 CM)

• inhoud 25 liter

•  draaiplateau ø 315 mm

• bediening d.m.v. draaiknop en druktoetsen

• 5 magnetronstanden

• 8 automatische kookprogramma’s

• 2 automatische ontdooiprogramma’s

• magnetronvermogen 900 W

SM225RVS CM125HRVS € 629,-

COMBIMAGNETRON (NIS 45 CM)

• inhoud 32 liter

• draaiplateau ø 315 mm

• bediening d.m.v. draaiknop en druktoetsen

• 5 magnetronstanden

• 10 automatische programma’s

• magnetronvermogen 1000 W, grill 1100 W,  

turbo-hetelucht 2500 W

• geschikt voor onderbouw

• meegeleverd: 1 rond laag/hoog rooster t.b.v. 

draaiplateau

A2132HRVS

• inhoud 44 liter

• 2 insteekniveaus

• bediening d.m.v. draaiknoppen en tiptoetsen

• draaiplateau ø 360 mm

• 5 magnetronstanden

• 13 automatische programma`s

• magnetronvermogen 100 - 900 W, onderwarmte  

600 W, bovenwarmte 1750 W, grill 1750 W,  

turbo-hetelucht 1700 W

• meegeleverd: 1 rond rooster t.b.v. draaiplateau

Glazen bakplaat met inlegrooster beschikbaar t.b.v. 

insteekniveaus EBS144 € 59,-

(COMBI)MAGNETRONS

CM244ZT  
COMBIMAGNETRON (NIS 45 CM)
vergelijkbaar met de CM244RVS maar dan in 

zwart glas met RVS accenten en wit display

€ 1.029,-

COMBIMAGNETRON (NIS 45 CM)

• Black Titanium design

• inhoud 44 liter

• bediening d.m.v. touch control

• 2 insteekniveaus

• draaiplateau ø 360 mm

• 13 automatische programma’s

• 5 magnetronstanden

• magnetronvermogen 100 - 900 W, onderwarmte  

550 W, bovenwarmte 1750 W, grill 1750 W,  

turbo-hetelucht 1750 W

• meegeleverd: 1 rond rooster t.b.v. draaiplateau en  

1 glazen bakplaat met inleg grillrooster

CM644Ti

€ 949,-
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€ 1.199,- € 1.199,-€ 1.179,-

OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE (NIS 45 CM) OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE (NIS 45 CM)OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE (NIS 45 CM)

• Push-Pull design

• inhoud 50 liter

• easy clean emaille binnenruimte

• 5 insteekniveaus met zijrekjes

• geen draaiplateau; ruimte voor ovenschalen

• bediening d.m.v. verzinkbare draaiknoppen en 

tiptoetsen

• uitgebreid LED display met functie, tijd en 

temperatuur weergave

• 13 automatische programma’s

• 5 magnetronstanden

• magnetronvermogen 100 - 900 W, onderwarmte 

1000 W, bovenwarmte 900 W, grill 2200 W,  

turbo-hetelucht 1750 W

• LED verlichting in binnenruimte

• meegeleverd: 1 grillrooster, 1 XL geëmailleerde 

bakplaat, 1 XL glazen bakplaat

horizontaal en verticaal te combineren (zie pag. 26)

• RVS design

• inhoud 50 liter

• easy clean emaille binnenruimte

• 5 insteekniveaus met zijrekjes

• geen draaiplateau; ruimte voor ovenschalen

• bediening d.m.v. draaiknoppen en tiptoetsen

• uitgebreid LED display met functie, tijd en 

temperatuur weergave

• 13 automatische programma’s

• 5 magnetronstanden

• magnetronvermogen 100 - 900 W, onderwarmte 

1000 W, bovenwarmte 900 W, grill 2200 W, turbo-

hetelucht 1750 W

• LED verlichting in binnenruimte

• meegeleverd: 1 grillrooster, 1 XL geëmailleerde 

bakplaat, 1 XL glazen bakplaat 

 

horizontaal en verticaal te combineren (zie pag. 26)

• Trendlijn design handgreep

• inhoud 50 liter

• easy clean emaille binnenruimte

• 5 insteekniveaus met zijrekjes

• geen draaiplateau; ruimte voor ovenschalen

• bediening d.m.v. draaiknoppen en tiptoetsen

• 13 automatische programma’s

• 5 magnetronstanden

• magnetronvermogen 100 - 900 W, onderwarmte 

1000 W, bovenwarmte 900 W, grill 2200 W, turbo-

hetelucht 1750 W

• LED verlichting in binnenruimte

• meegeleverd: 1 grillrooster, 1 XL geëmailleerde 

bakplaat, 1 XL glazen bakplaat

CM450ZT CM450RVSCM350ZT

€ 1.229,-CM851RVS

OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE (NIS 45 CM)

• uitgevoerd in RVS

• inhoud 51 liter

• easy clean emaille binnenruimte

• 5 insteekniveaus met zijrekjes

• geen draaiplateau; ruimte voor ovenschalen

• 20 automatische programma’s

• magnetronvermogen 800 W, onderwarmte 1000 W, 

bovenwarmte 1100 W, grill 1400 W,  

hetelucht 230 ºC

• speciale stoomprogramma’s (in combinatie met 

stoomaccessoire)

• meegeleverd: 1 geëmailleerde bakplaat 

met inlegrooster, 1 keramische bakplaat en 

stoomaccessoire

CM851ZT  € 1.229,-
OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE (NIS 45)

vergelijkbaar met de CM851RVS maar dan 

in matzwart (zie pag. 19)

TESTRESULTATEN

De goede testresultaten van de ETNA
CM751ZT die ons het ‘Beste uit de Test’ 
en het 'Beste Koop' predicaat hebben 
opgeleverd, hebben ons er niet van 
weerhouden de CM751ZT verder door te 
ontwikkelen. De CM851RVS en CM851ZT 
zijn volledig gebaseerd op de CM751ZT en 
zijn qua technische specificaties hetzelfde. 

Niet alleen komen onze producten goed 
uit de verf bij de Consumentenbond, 
ook consumenten zijn tevreden. Dit zien 
we terug in de diverse 'Best Reviewed' 
predicaten die ETNA apparaten zoals de 
KIS560ZT, CM650Ti, KIF762DS, AD780ZT 
en de AB690ZT hebben ontvangen.  
 
Op etna.nl/bestreviewed 
vind je alle ETNA toppers bij elkaar. 

€ 1.229,-

OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE (NIS 45 CM)

• volledig glasdesign in zwart en grijs

• inhoud 51 liter

• easy clean emaille binnenruimte

• 5 insteekniveaus met zijrekjes

• geen draaiplateau; ruimte voor ovenschalen

• 20 automatische programma’s

• magnetronvermogen 800 W, onderwarmte 1000 W, 

bovenwarmte 1100 W, grill 1400 W,  

hetelucht 230 ºC

• speciale stoomprogramma’s (in combinatie met 

stoomaccessoire)

• meegeleverd: 1 geëmailleerde bakplaat 

met inlegrooster, 1 keramische bakplaat en 

stoomaccessoire

CM751ZT

OVENS MET MAGNETRONFUNCTIE
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€ 1.249,-

OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE (NIS 45 CM)

• Black Titanium design

• inhoud 50 liter

• bediening d.m.v. touch control met slider

• uitgebreid LED display met functie, tijd en temperatuur weergave

• easy clean emaille binnenruimte

• 5 insteekniveaus met zijrekjes

• geen draaiplateau; meer ruimte voor ovenschalen

• 13 automatische programma’s

• 5 magnetronstanden

• magnetronvermogen 100 - 900 W, onderwarmte 1000 W, bovenwarmte 900 W, grill 2200 W,  

turbo-hetelucht 1750 W

• LED verlichting in binnenruimte

• meegeleverd: 1 grillrooster, 1 XL geëmailleerde bakplaat, 1 XL glazen bakplaat

horizontaal en verticaal te combineren (zie pag. 26)

CM650Ti

€ 1.379,-€ 1.329,-

OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE (NIS 60 CM)OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE (NIS 60 CM)

• Black Titanium design

• inhoud 71 liter

• bediening d.m.v. touch control met slider

• uitgebreid LED display met functie, tijd en 

temperatuur weergave

• easy clean emaille binnenruimte

• 5 insteekniveaus met zijrekjes

• magnetronvermogen 800 W, bovenwarmte 900 W,  

grill 2880 W, onderwarmte 1000 W, turbo-hetelucht 

1800 W

• 13 ovenfuncties

• 10 automatische kookprogramma’s

• 3 combinatiestanden

• digitale timer met uitschakelfunctie

• LED verlichting in binnenruimte

• klapdeur uitgevoerd met driedubbel glas

• standaard meegeleverd: 1 grillrooster en  

1 geëmailleerde bakplaat

• Push-Pull design

• inhoud 71 liter

• bediening d.m.v. verzinkbare draaiknoppen en 

tiptoetsen

• uitgebreid LED display met functie, tijd en 

temperatuur weergave

• easy clean emaille binnenruimte

• 5 insteekniveaus met zijrekjes

• magnetronvermogen 800 W, bovenwarmte 900 W, 

grill 2880 W, onderwarmte 1000 W, 

turbo-hetelucht 1800 W

• 13 ovenfuncties

• 10 automatische kookprogramma’s

• 3 combinatiestanden

• digitale timer met uitschakelfunctie

• LED verlichting in binnenruimte

• klapdeur uitgevoerd met driedubbel glas

• standaard meegeleverd: 1 grillrooster en  

1 geëmailleerde bakplaat

MO670TiMO470ZT

€ 1.299,-

OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE (NIS 45 CM)

• Kubieklijn design handgreep en vlekvrij RVS

• inhoud 41 liter

• binnenruimte uitgevoerd in easy clean emaille

• 4 insteekniveaus met zijrekjes

• magnetronvermogen 1000 W, bovenwarmte 1100 W, 

grill 2500 W, onderwarmte 1150 W, 

turbo-hetelucht 1800 W

• geen draaiplateau; meer ruimte voor ovenschalen

• Hydrolyse functie; schoonmaken met waterdamp

• binnenruit uitneembaar voor schoonmaakgemak

• 5 magnetronstanden

• meegeleverd: 1 glazen bakplaat en 1 grillrooster

horizontaal en verticaal te combineren (zie pag. 26)

CM941ZT

€ 529,-

WARMHOUDLADE (NIS 15 CM)

• push-pull openingssysteem

• uitschuifbare lade met antislipmateriaal

• ruimte voor 6 couverts

• bruikbare hoogte 10 cm

• temperatuurbereik 30 - 80 ºC

• aansluitwaarde 400 W

• ideaal in combinatie met de compacte oven met 

magnetron van de Kubieklijn of Trendlijn

• meegeleverd: 1 set vlekvrij RVS sierstrips en 1 set 

matzwarte sierstrips

Monteer je deze sierlijsten niet, dan sluit de

warmhoudlade perfect aan bij het glasdesign van

de Trendlijn, Black Titanium lijn en Push-Pull lijn.

Laat je op pagina 26 inspireren door de verschillende

combinatie mogelijkheden

WL915

De ETNA MO470ZT en MO670Ti combineren het beste van twee werelden 

in één apparaat. Deze twee modellen beschikken namelijk niet alleen over 

een multi-functioneel ovensysteem voor het bereiden van de lekkerste 

lasagnes, maar ook een magnetronfunctie om restjes te bereiden, maaltijden 

te ontdooien of melk op te warmen. Uniek in een apparaat van 60 cm!

BEST OF 
BOTH 
WORLDS! 25



HORIZONTALE EN VERTICALE 
COMBINATIEMOGELIJKHEDEN

CM450ZT OM470ZT MO470ZT

CM650Ti

CM450RVS

OM670Ti

OM470RVS

OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE 
(NIS 45 CM)

OVEN MULTIFUNCTIONEEL  
(NIS 60 CM)

OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE 
(NIS 60 CM)

OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE 
(NIS 45 CM)

OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE 
(NIS 45 CM)

OVEN MULTIFUNCTIONEEL  
(NIS 60 CM)

OM971ZT
OVEN MULTIFUNCTIONEEL  
(NIS 60 CM)

CM941ZT
OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE 
(NIS 45 CM)

OVEN MULTIFUNCTIONEEL  
(NIS 60 CM)

MO670Ti
OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE 
(NIS 60 CM)

WL915
WARMHOUDLADE  
(NIS 15 CM)

OM871ZT
OVEN MULTIFUNCTIONEEL  
(NIS 60 CM)
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COMBI TIP  
PUSH PULL 
De CM450ZT, OM470ZT in combinatie met de WL915 

warmhoudlade is een moderne combinatie van apparaten. 

Zwart glas, met subtiel gebruik van RVS, veel ruimte voor 

je bakkunsten. 

COMBI TIP  
BLACK TITANIUM 
James Bond zou jaloers zijn op deze luxe, unieke uitstraling van 

apparatuur in je ovenwand. Black Titanium is een kleurvariant 

van het gebruikelijke RVS. Aan elk detail is gedacht, zelfs de 

handgreep is in Black Titanium en zo ontworpen dat hij een 

geheel vormt met de screening op het glas.  
 
Combineer de CM650Ti, OM670Ti met een WL915 

warmhoudlade. 

COMBI TIP  
RVS
Met RVS look met nieuwe stoere knoppen en meer glas 

heb je met deze combinatie een tijdloos, stoer design in je 

keuken. Combineer de CM450RVS, met de OM470RVS en 

de WL915 warmhoudlade.

COMBI TIP  
MAT ZWART
Combineer de CM941ZT, OM971ZT met de WL915 

warmhoudlade (met matzwarte strips) voor een robuuste 

en trendy uitstraling. Naast deze uitstraling is dit ook de 

ideale combinatie voor schoonmaakgemak en apparaten 

met telescoopgeleiders waardoor je bakplaten volledig  

in- en uit kan schuiven zonder dat ze kantelen. 
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De ruim 165-jarige geschiedenis van ETNA 

is iets om ontzettend trots op te zijn. 

Een historisch merk dat vakmanschap, 

ambacht en kwaliteit uitstraalt. De 

bedrijfsgeschiedenis staat bol van de 

verhalen. ETNA – onderdeel van ATAG 

Benelux – startte in 1856 als IJzergieterij  

C. Klep-De Bruijn in Breda. De geëmailleerde 

gaskachels en fornuizen uit de jaren ‘40 en 

‘50 stuwen ETNA tot grote hoogten.  

De toen gebezigde kreet: “In ieder huis een 

ETNA fornuis”, is niet zomaar reclame, het 

is een doel. Het bedrijf veranderde diverse 

keren van eigenaar en vestigingsplaats – 

van Breda naar Ulft en Duiven – maar één  

ding is altijd gelijk gebleven: de betaalbare 

kwaliteit, het kenmerk van ETNA.

28
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€ 1.999,-€ 1.499,-

• twee krachtige 3-rings wokbrander met een 

vermogen van 4,00 kW

• vonkontsteking geïntegreerd in knop

• vangschaal matzwart geëmailleerd

• drie gietijzeren pandragers

• geen vlam = geen gas beveiliging

• multifunctionele oven: onderwarmte 1650 W, 

bovenwarmte 1150 W, 

grill 3550 W, turbo-hetelucht 2500 W

• min-max oventemperatuur: 70ºC - 250ºC

• 3 insteekniveaus met zijrekjes

• inhoud 114 liter

• koele klepdeur (uitgevoerd in 3-voudig glas)

• klok met uitschakelfunctie

• opbergvak met klep

• geschikt voor tussenbouw

• standaard meegeleverd: 2 ovenroosters, 

geëmailleerde braadslede, 4 RVS stelpoten

• in hoogte verstelbaar 850-950 mm

• energielabel A

• krachtige 3-rings wokbrander met een

• vermogen van 3,60 kW

• vonkontsteking geïntegreerd in knop

• RVS vangschaal

• drie gietijzeren pandragers

• geen vlam = geen gas beveiliging

• multifunctionele oven: onderwarmte 1200 W, 

bovenwarmte 1200 W, grill 3000 W, turbo-

hetelucht 1600 W

• min-max oventemperatuur: 70ºC - 270ºC

• 5 insteekniveaus met zijrekjes

• inhoud 105 liter

• klepdeur uitgevoerd in 2-voudig glas

• digitale timer met uitschakelfunctie

• opbergvak met klep

• geschikt voor tussenbouw

• standaard meegeleverd: 1 ovenrooster, 

1 geëmailleerde braadslede,  

1 gietijzeren wokring en 4 stelpoten

• in hoogte verstelbaar 875-930 mm

• energielabel A

RUSTIQUE GAS/ELEKTRO FORNUIS MET WOK 
(90 CM)

GAS/ELEKTRO FORNUIS MET WOK  
(90 CM)

FG890ZTFG190RVS€ 1.399,-

RUSTIQUE GAS/ELEKTRO FORNUIS MET WOK 
(60 CM)

• krachtige wokbrander met een vermogen van  

4,00 kW

• vonkontsteking geintegreerd in knop

• vangschaal matzwart geemailleerd

• twee gietijzeren pandragers

• geen vlam = geen gas beveiliging

• multifunctionele oven: onderwarmte 1100 W, 

bovenwarmte 1100 W, 

grill 1500 W, turbo-hetelucht 2000 W

• min-max oventemperatuur: 50ºC - 260ºC

• 4 insteekniveaus met zijrekjes

• inhoud 55 liter

• koele klepdeur (uitgevoerd in 3-voudig glas)

• klok met uitschakelfunctie

• geschikt voor tussenbouw

• standaard meegeleverd: 1 ovenrooster, 

geëmailleerde braadslede, 4 RVS stelpoten

• in hoogte verstelbaar 850-950 mm

• energielabel A

FG860ZT

De fornuizen zijn standaard voor-
zien van in hoogte verstelbare  
stelpoten. Dankzij deze stelpoten 
laat je het fornuis perfect aansluiten 
op de hoogte van je keukenblad! 
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Heb je geen afvoer naar buiten en 

kies je voor recirculatie dan zijn er 

twee mogelijkheden: recirculatie middels 

een koolstoffilter die de geurtjes 

neutraliseert en periodiek vervangen of 

gereinigd moet worden of recirculatie 

middels een plasmafilter die 10 tot 15 jaar 

meegaat.

Het PlasmaMade filter zuivert de lucht 

middels een natuurlijke moleculaire 

reactie. Het zorgt ervoor dat geuren 

geneutraliseerd worden en de lucht 

wordt gefilterd en gereinigd. Het 

PlasmaMade filter draagt bij aan een 

gezonde luchtkwaliteit. 

 

 
HF4001  € 700,-
Dit PlasmaMade filter is geschikt voor 

de volgende afzuigkappen: AB160RVS, 

AB190RVS, AB660RVS, AB660ZT, 

AB690RVS, AB690ZT, AB790RVS, 

AB790ZT, ABE590RVS.  

HF4002  € 880,-
Dit PlasmaMade filter is geschikt voor 

de volgende afzuigkappen: AIP590RVS, 

AIP690WIT. 

HF4003  € 980,-
Dit PlasmaMade filter is geschikt voor de 

volgende afzuigkappen: AIP590RVS,  

AIP690WIT en voor de kookplaten met 

geïntegreerde afzuiging.

PLASMAFILTERS

SCHOUWKAP 
Een blikvanger in  
iedere keuken!  
Er zijn verschillende 
plaatsingsmogelijk- 
heden en typen zoals 
diagonale-, piramide-  
en blokmodellen.

GEÏNTEGREERD
Dit model is nauwelijks  
zichtbaar, omdat de  
afzuigkap achter een  
kastdeurtje wordt  
gemonteerd. Het deurtje  
gaat schuin naar voren open  
en fungeert zodoende als dampscherm.

EILANDKAP
Deze afzuigkap hoort  
bij een kookeiland. 
De montage is recht  
boven het eiland zodat  
de kap helemaal vrij  
komt te hangen.

INBOUW
In een houten koof of  
gestucte schouw is de  
inbouwafzuigkap de  
perfecte oplossing. 
Voor zowel eiland-  
als wandopstelling.

ONDERBOUW
De kap kan vrijstaand  
opgehangen worden  
of onder de bovenkast.

VLAKSCHERM
Deze kap wordt aan de  
onderzijde van een  
bovenkast gemonteerd.  
Enkel het front- 
paneel is zichtbaar.  
De afzuigkap gaat aan 
als het paneel wordt uitgeschoven.

AFZUIGKAPPEN AFZUIGKAPPEN VOEREN 
DE WATERDAMP EN  
GEUREN TIJDENS HET 
KOKEN AF.
Er zijn veel soorten en maten. We adviseren om de breedte af 
te stemmen op de breedte van de kookplaat. Afhankelijk van 
de keukenopstelling is het mogelijk om voor een onzichtbare 
kap te kiezen of juist een eyecatcher. Lees hier welke verschil-
len er zijn en gebruik de informatie op deze pagina om te 
bepalen welke recirculatie of koolstoffilter nodig is. 
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REC10 (2 st.) € 39,-  
Geschikt voor:  

AP260RVS, AP290RVS

 

REC25 (1 st.) € 19,-
Geschikt voor:

AO761WIT, AO761RVS 

REC35 (2 st.) € 49,-
Geschikt voor: AG361ZT

REC40 (2 st.) € 39,- 
Geschikt voor:  

AV760RVS, AV790RVS 

 

REC55 (2 st.) € 39,-
Geschikt voor: AV361RVS

REC65 (2 st.) € 29,-
Geschikt voor:

AP360ZT, AP590ZT

 
 
 

REC80 (1 st.) € 19,-
Geschikt voor:  

AO660WIT, AO460WIT, 

AO460RVS, AO460ZT, 

AO660RVS 

 

REC85 (2 st.) € 39,-
Geschikt voor:

AI553RVS, AI573RVS 

HF2002 longlife (1 set) € 110,-
Geschikt voor:

AD780ZT, AD780RVS 

HF2004 (2 st.) € 40,-
Geschikt voor:

AB660RVS, AB660ZT, 

AB690RVS, AB690ZT 

 

HF2008 longlife (1 st.) € 50,-
Geschikt voor: RA345ZWA, 

RA370ZT, AB790RVS, 

AB790ZT

HF2010 longlife (2 st.) € 70,-
Geschikt voor: AB160RVS, 

AB190RVS, ABE590RVS

HF2011 (2 st.) € 50,-
Geschikt voor: AV560RVS

HF2011 (2 st.) € 50,-
Geschikt voor: AV560RVS

HF2015 longlife (2 st.) € 70,-
Geschikt voor:  

AI752ZT, AI772ZT

HF2016 longlife (2 st.) € 79,-
Geschikt voor: AOP380WIT

HF2017 (2 st.) € 50,-
Geschikt voor AB160RVS,

AB190RVS, ABE590RVS

HF2019 (2 st.) € 60,-
Geschikt voor AD570ZT

ETNA KOOLSTOFFILTERS
De meeste afzuigkappen zijn geschikt voor recirculatie. Hierbij wordt de afgezogen lucht door een koolstoffilter schoon 

teruggevoerd in de keuken. De geur wordt door deze koolstoffilters geneutraliseerd. De filters moeten periodiek worden vervangen. 

De long-life koolstoffilters kunnen geregenereerd worden en hoeven daarom minder vaak vervangen te worden. 

HR0001 € 130,- 
startset inclusief fijnstoffilter  

Geschikt voor:  

AO460WIT, AO460ZT, 

AO460RVS, AO660WIT, 

AO660RVS,  

 

 

 

AO761WIT, AO761RVS, 

AG361ZT, AI553RVS,  

AI573RVS, AV361RVS, 

AV560RVS

HR0008 € 130,- 
Recirculatieset t.b.v 

kookplaat met geïntegreerde 

afzuiging en plafondunit  

(excl. filter) 

 

 

Geschikt voor:

AKI480ZT, AIP590RVS, 

AIP690WIT, AKI683ZT, 

AKI586ZT

HF3001 € 60,-
fijnstoffilter  

 

Geschikt voor: 

HR0001

HF3007 € 60,-
fijnstoffilter  

Geschikt voor: 

HR0008 

recirculatieset

Het fijnstoffilter zorgt ervoor dat geuren 

geneutraliseerd worden en de lucht wordt 

gefilterd en gereinigd. Daarnaast wordt 

het vet dat vrijkomt tijdens het koken 

opgevangen. Het fijnstoffilter draagt bij  

aan een betere luchtkwaliteit in huis. 

MOOIE ACHTER- 
WANDEN
Kies je voor een roestvrijstalen schouwkap, 

dan staat zo’n bijpassende achterwand 

extra professioneel.  Laat het dan maar 

lekker stoven, sudderen en sputteren, de 

achterwand vangt alles op. Dankzij het 

kwaliteitsmateriaal is het bovendien zo 

weer schoon.

 

AW160RVS € 149,-
Achterwand schouwkap 60 cm breed

RVS, afm. (bxhxd) 600 x 648 x 11 mm

AW190RVS € 169,-
Achterwand schouwkap 90 cm breed

RVS, afm. (bxhxd) 900 x 648 x 11 mm
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€ 249,-AO761RVS
ONDERBOUW AFZUIGKAP (60 CM) 

vergelijkbaar met de AO761WIT maar dan 

in RVS

€ 199,-

MOTORLOZE VLAKSCHERM AFZUIGKAP (60 CM)

• motorloos

• aan te sluiten op mechanische ventilatie

• bediening met schuifregelaar

• LED verlichting (warm wit)

• uitgevoerd met elektrische klep die afvoer afsluit 

wanneer de kap uitgeschakeld is

• 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor 

vaatwasser)

• RVS frontlijst is te vervangen door lichtlijst

T4335TRVS

€ 129,-

€ 159,- € 159,- € 199,-

ONDERBOUW AFZUIGKAP (60 CM) 

• motorloos

• aan te sluiten op mechanische ventilatie

• bediening met schuifregelaar

• LED verlichting (warm wit)

• 1 aluminium filtermat

AO160WIT € 139,-

ONDERBOUW AFZUIGKAP (60 CM)

• afzuigcapaciteit van 135 tot 285 m³/h

• geluidsniveau van 56 tot 69 dB(A)

• energielabel D

• 3 afzuigstanden

• bediening met schuifregelaar

• LED verlichting (warm wit)

• 1 aluminium filtermat 

• met behulp van koolstoffilter REC80 geschikt voor 

recirculatie (los te bestellen € 19,- per stuk, 1 filter 

benodigd)

AO460WIT € 179,-

ONDERBOUW AFZUIGKAP (60 CM)

• afzuigcapaciteit van 135 tot 285 m³/h

• geluidsniveau van 56 tot 69 dB(A)

• energielabel D

• 3 afzuigstanden

• bediening met druktoetsen

• LED verlichting (warm wit)

• 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor 

vaatwasser) 

• met behulp van koolstoffilter REC80 geschikt voor 

recirculatie (los te bestellen € 19,- per stuk, 1 filter 

benodigd)

AO660WIT

€ 219,-

ONDERBOUW AFZUIGKAP (60 CM)

• afzuigcapaciteit van 175 tot 350 m³/h

• geluidsniveau van 56 tot 72 dB(A)

• energielabel D

• 3 afzuigstanden

• bediening met druktoetsen

• LED verlichting (warm wit)

• 2 aluminium cassettefilters (geschikt 

voor vaatwasser)

• met behulp van koolstoffilter REC25 geschikt voor 

recirculatie (los te bestellen € 19,- per stuk, 1 filter 

benodigd)

AO761WIT € 299,-

GEÏNTEGREERDE AFZUIGKAP (60 CM)

• afzuigcapaciteit van 239 tot 372 m³/h

• geluidsniveau van 50 tot 61 dB(A)

• energielabel D

• 3 afzuigstanden

• bediening met schuifregelaar

• LED verlichting

• 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor 

vaatwasser) 

• met behulp van koolstoffilter REC35 geschikt voor 

recirculatie (los te bestellen € 39,- per stuk, 1 filter 

benodigd)

AG361ZT

AO160RVS
ONDERBOUW AFZUIGKAP (60 CM) 

vergelijkbaar met de AO160WIT maar dan 

in RVS

AO660RVS
ONDERBOUW AFZUIGKAP (60 CM) 

vergelijkbaar met de AO660WIT maar dan 

in RVS

AO460RVS / AO460ZT
ONDERBOUW AFZUIGKAP (60 CM) 

vergelijkbaar met de AO460WIT maar dan 

in RVS of zwart

AFZUIGKAPPEN
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€ 229,-

VLAKSCHERM AFZUIGKAP (60 CM)

• afzuigcapaciteit van 175 tot 310 m³/h

• geluidsniveau van 57 tot 67 dB(A)

• energielabel D

• 3 afzuigstanden

• bediening met schuifregelaar

• LED verlichting (warm wit)

• 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor 

vaatwasser)

• RVS frontlijst is te vervangen door lichtlijst 

• met behulp van koolstoffilter REC55 geschikt voor 

recirculatie (los te bestellen € 39,- per set, 1 set 

benodigd)

AV361RVS € 279,-

VLAKSCHERM AFZUIGKAP (60 CM)

• afzuigcapaciteit van 220 tot 420 m³/h

• geluidsniveau van 57 tot 69 dB(A)

• energielabel D

• 3 afzuigstanden

• bediening met schuifregelaar

• LED verlichting (warm wit)

• 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor 

vaatwasser)

• RVS frontlijst is te vervangen door lichtlijst 

• met behulp van koolstoffilter HF2011 geschikt voor 

recirculatie (los te bestellen € 45,- per set, 1 set 

benodigd)

AV560RVS € 419,-

VLAKSCHERM AFZUIGKAP (60 CM)

• afzuigcapaciteit van 268 tot 656 m³/h

• geluidsniveau van 46 tot 65 dB(A)

• energielabel B

• 3 afzuigstanden

• bediening met schuifregelaar

• LED spots (warm wit)

• 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor 

vaatwasser)

• RVS frontlijst is te vervangen door lichtlijst 

• met behulp van koolstoffilter REC40 geschikt voor 

recirculatie (los te bestellen € 39,- per set van 2, 1 set 

benodigd)

AV760RVS

€ 529,-

VLAKSCHERM AFZUIGKAP (90 CM)

• afzuigcapaciteit van 268 tot 656 m³/h

• geluidsniveau van 46 tot 65 dB(A)

• energielabel B

• 3 afzuigstanden

• bediening met schuifregelaar

• LED spots (warm wit)

• 4 aluminium cassettefilters (geschikt voor 

vaatwasser)

• RVS frontlijst is te vervangen door lichtlijst 

• met behulp van koolstoffilter REC40 geschikt voor 

recirculatie (los te bestellen € 39,- per set van 2, 1 set 

benodigd)

AV790RVS 349,-

MOTORLOZE SCHOUWKAP (60 CM)

• geschikt voor centraal afzuigsysteem

• afvoer aan bovenzijde

•  2 aluminium cassettefilters (geschikt voor 

vaatwasser)

• verlichting (LED) 2 x 2,8 W

•  uitgevoerd met elektrische klep die afvoer afsluit 

wanneer de kap uitgeschakeld is

• bediening met schuifregelaar

• afvoer mantel (bxd) 250 x 183 mm

• diameter afvoer 125 mm

• aansluitwaarde 10 W

AP160RVS € 259,-

SCHOUWKAP (60 CM)

• afzuigcapaciteit van 190 tot 350 m³/h

• geluidsniveau van 40 tot 60 dB(A)

• energielabel D

• 3 afzuigstanden

• bediening met druktoetsen

• LED verlichting (warm wit)

• 2 aluminium cassettefilters (geschikt 

voorvaatwasser) 

• met behulp van koolstoffilter REC10 geschikt voor 

recirculatie (los te bestellen € 39,- per set van 2, 1 set 

benodigd)

AP260RVS
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AFZUIGKAPPEN

€ 289,-

RUSTIQUE SCHOUWKAP (60 CM)

• afzuigcapaciteit van 240 tot 380 m³/h

• geluidsniveau van 53 tot 64 dB(A)

• energielabel D

• 3 afzuigstanden

• bediening met schuifregelaar

• LED verlichting (warm wit)

• 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor 

vaatwasser) 

• met behulp van koolstoffilter REC65 geschikt voor 

recirculatie (los te bestellen € 29,- per stuk, 1 filter 

benodigd)

AP360ZT € 329,-

SCHOUWKAP (90 CM)

• afzuigcapaciteit van 190 tot 360 m³/h

• geluidsniveau van 40 tot 60 dB(A)

• energielabel D

• 3 afzuigstanden

• bediening met druktoetsen

• LED verlichting (warm wit)

• 3 aluminium cassettefilters (geschikt voor 

vaatwasser) 

• met behulp van koolstoffilter REC10 geschikt voor 

recirculatie (los te bestellen € 39,- per set van 2, 1 set 

benodigd)

AP290RVS € 589,-

RUSTIQUE SCHOUWKAP (90 CM)

• afzuigcapaciteit van 280 tot 580 m³/h

• geluidsniveau van 54 tot 70 dB(A)

• energielabel C

• 3 afzuigstanden

• bediening met schuifregelaar

• LED verlichting (warm wit)

• 3 aluminium cassettefilters (geschikt voor 

vaatwasser)

• mooi te combineren met andere rustique producten 

• met behulp van koolstoffilter REC65 geschikt voor 

recirculatie (los te bestellen € 29,- per set van 2, 1 set 

benodigd)

AP590ZT

LUXE ELEKTRISCHE KLEP

De motorloze afzuigkappen T4335TRVS 
en AP160RVS zijn uitgevoerd met een 
elektrische klep die het afzuigkanaal  
perfect afsluit wanneer de kap uit- 
geschakeld is. Hierdoor gaat er geen  
warmte verloren. Bijkomend voordeel 
is dat de klep geen vreemde bijgeluiden 
geeft zoals bij een mechanische klep voor 
kan komen.  

€ 399,-

SCHOUWKAP  
(60 CM)

• afzuigcapaciteit van 160 tot 414 m³/h

• geluidsniveau van 42 tot 67 dB(A)

• energielabel D

• 3 afzuigstanden

• bediening met druktoetsen

• LED verlichting (warm wit)

• 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor 

vaatwasser) 

• met behulp van long-life koolstoffilter HF2010 

geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 65,- per 

set van 2, 1 set benodigd)

• met behulp van koolstoffilter HF2017 geschikt voor 

recirculatie (los te bestellen € 45,- per set van 2, 1 set 

benodigd)

AB160RVS € 499,-

€ 499,-

SLIMLINE SCHOUWKAP  
(60 CM)

• Slimline design: blokhoogte slechts 4,5 cm

• afzuigcapaciteit van 369 tot 620 m³/h

• geluidsniveau van 61 tot 71 dB(A)

• energielabel A

• 4 afzuigstanden incl. intensiefstand

• bediening met verlichte elektronische tiptoetsen

• LED spots (warm wit)

• 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor 

vaatwasser) 

• met behulp van koolstoffilter HF2004 geschikt  

voor recirculatie (los te bestellen € 35,- per set van 2, 

1 set benodigd)

AB660RVS

AB660ZT
BLOKSCHOUW (60 CM) 

vergelijkbaar met de AB660RVS maar dan 

in matzwart (zie pag. 18)
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€ 419,-

SCHOUWKAP  
(90 CM)

• afzuigcapaciteit van 160 tot 414 m³/h

• geluidsniveau van 42 tot 67 dB(A)

• energielabel D

• 3 afzuigstanden

• bediening met druktoetsen

• LED verlichting (warm wit)

• 3 aluminium cassettefilters (geschikt voor 

vaatwasser) 

• met behulp van long-life koolstoffilter HF2010 

geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 65,- per 

set van 2, 1 set benodigd)

• met behulp van koolstoffilter HF2017 geschikt voor 

recirculatie (los te bestellen € 45,- per set van 2, 1 set 

benodigd)

AB190RVS € 629,-

SLIMLINE SCHOUWKAP  
(90 CM)

• Slimline design: blokhoogte slechts 4,5 cm

• afzuigcapaciteit van 369 tot 620 m³/h

• geluidsniveau van 61 tot 71 dB(A)

• energielabel A

• 4 afzuigstanden incl. intensiefstand

• bediening met verlichte elektronische tiptoetsen

• LED spots (warm wit)

• 3 aluminium cassettefilters (geschikt voor 

vaatwasser) 

• met behulp van koolstoffilter HF2004 geschikt  

voor recirculatie (los te bestellen € 35,- per set van 2, 

1 set benodigd)

AB690RVS

AB690ZT
BLOKSCHOUW (90 CM) 

vergelijkbaar met de AB690RVS maar dan 

in matzwart (zie pag. 18)

€ 749,-

SCHOUWKAP MET GLASDESIGN FRONT  
(90 CM)

• afzuigcapaciteit van 265 tot 609 m³/h

• geluidsniveau van 48 tot 66 dB(A)

• energielabel A

• 4 afzuigstanden incl. intensiefstand, reinigings-

indicatie vetfilter en koolstoffilter, naloopstand

• uitgevoerd in RVS met zwart glazen front met touch 

bediening

• LED spots (warm wit)

• 3 aluminium cassettefilters (geschikt voor 

vaatwasser) 

• met behulp van long-life koolstoffilter HF2008 

geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 45,-  

per stuk, 3 stuks benodigd)

AB790RVS

AB790ZT
SCHOUWKAP MET GLASDESIGN FRONT (90 CM) 

vergelijkbaar met de AB790RVS maar dan 

in matzwart met glazen front (zie pag. 8)

€ 749,-

€ 939,-€ 729,-

DIAGONALE SCHOUWKAP (80 CM)DIAGONALE SCHOUWKAP (70 CM)

• afzuigcapaciteit van 260 tot 634 m³/h

• geluidsniveau van 49 tot 65 dB(A)

• energielabel A

• 4 afzuigstanden incl. intensiefstand

• reinigingsindicatie vetfilter en naloopstand

• uitgevoerd in matzwart met zwart glazen front  

met touchbediening

• LED spots (warm wit)

• 3 aluminium cassettefilters (geschikt voor 

vaatwasser) 

• met behulp van long-life koolstoffilter HF2002 

geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 95,-  

per set, 1 set benodigd)

• met behulp van verlengde schacht HC0003 is 

de maximale totale hoogte van de afzuigkap te 

vergroten van 1125 mm naar 1725 mm (los te 

bestellen € 105,- per set, 1 set benodigd)

• afzuigcapaciteit van 310 tot 720 m³/h

• geluidsniveau van 52 tot 69 dB(A)

• energielabel A

• 4 afzuigstanden incl. intensiefstand

• reinigingsindicatie vetfilter en naloopstand

• uitgevoerd in matzwart met zwart glazen front

• met touchbediening

• LED spots (warm wit)

• 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor 

vaatwasser)

• met behulp van long-life koolstoffilter HF2019 

geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 49,- 

per set, 1 set benodigd)

AD780ZTAD570ZT € 979,-

DIAGONALE SCHOUWKAP (80 CM)

AD780RVS

• afzuigcapaciteit van 275 tot 646 m³/h

• geluidsniveau van 51 tot 65 dB(A)

• energielabel A

• 4 afzuigstanden incl. intensiefstand

• reinigingsindicatie vetfilter en naloopstand

•  uitgevoerd in RVS met zwart glazen front

 met touchbediening

• LED spots (warm wit)

•  3 aluminium cassettefilters (geschikt voor

 vaatwasser)

•  met behulp van long-life koolstoffilter HF2002 

geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 95,-  

per set, 1 set benodigd)

•  met behulp van verlengde schacht HC0002 is de 

maximale totale hoogte van de afzuigkap te vergroten 

van 1125 mm naar 1725 mm (los te bestellen € 105,- 

per set, 1 set benodigd)

€ 629,-
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AFZUIGKAPPEN

€ 1.129,-

EILANDSCHOUWKAP (90 CM)

• afzuigcapaciteit van 286 tot 650 m³/h

• geluidsniveau van 38 tot 68 dB(A)

• energielabel A

• 3 afzuigstanden

• bediening met druktoetsen

• LED spots (warm wit)

• 3 aluminium cassettefilters (geschikt voor 

vaatwasser) 

• met behulp van koolstoffilter HF2010 geschikt voor 

recirculatie (los te bestellen € 65,- per set van 2,  

1 set benodigd)

ABE590RVS

€ 529,-

INBOUW AFZUIGKAP (52 CM)

AI752ZT
PLAFONDUNIT

Een plafondunit is een perfecte
oplossing om een strakke open keuken
te creëren met een ruimtelijk gevoel.
Bij de AIP590RVS is het mogelijk om  
de motor los van de afzuigkap te plaatsen 
tot op 5 meter afstand.  
De benodigde inbouwhoogte wordt dan 
minder wat meer vrijheid geeft bij het 
plaatsen van de plafondunit. Door de  
afvoer aan de bovenkant heb je dan nog 
wel een inbouwhoogte nodig van 32 cm. 

De AIP690WIT wordt standaard geleverd 
met de motor op de unit. 
Je hebt daarmee een inbouwhoogte van  
37 cm nodig. Dit kan verder verkleind  
worden met behulp van de EMP690  
externe motor kit (€ 159,-).
Hierin zitten een aantal accessoires die
nodig zijn om gebruik te maken van de 
afvoer aan de zijkant van de unit en om
de motor op afstand te plaatsen met  
behulp van platte kanalen van 220 x 90 
mm. Voor de plafondunit heb je dan nog 
maar een inbouwhoogte nodig van slechts 
12,5 cm.

• afzuigcapaciteit van 255 tot 650 m³/h

• geluidsniveau van 49 tot 68 dB(A)

• energielabel B

• 4 afzuigstanden incl. intensiefstand

• LED indicatie per afzuigstand

• bediening met elektronische tiptoetsen

• verlichting met LED strip

• 1 aluminium cassettefilter achter zwart paneel

• reinigingsindicatie vetfilter en koolstoffilter 

• met behulp van long-life koolstoffilter HF2015 

geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 65,-  

per set, 1 set benodigd)

€ 299,-

INBOUW AFZUIGKAP (53 CM)

• afzuigcapaciteit van 255 tot 425 m³/h

• geluidsniveau van 56 tot 69 dB(A)

• energielabel C

• 3 afzuigstanden

• bediening met verzinkbare draaiknoppen

• LED verlichting (warm wit)

• aluminium cassettefilter (geschikt voor vaatwasser) 

• met behulp van koolstoffilter REC85 geschikt voor 

recirculatie ( los te bestellen € 39,- per stuk, 1 filter 

benodigd)

AI553RVS

€ 879,-

VRIJHANGENDE RECIRCULATIE  
AFZUIGKAP (45 CM)

RA345ZWA

• afzuigcapaciteit van 175 tot 428 m³/h  

in recirculatie (611 m³/h vrij blazend vermogen)

• geluidsniveau van 45 tot 68 dB(A)

• 4 afzuigstanden inclusief intensiefstand

• bediening d.m.v. afstandsbediening

• LED indicatie per afzuigstand

• LED spots (warm wit)

• 1 aluminium cassettefilter (geschikt voor 

vaatwasser)

• standaard meegeleverd:  

1x REC70 koolstoffilter t.b.v. recirculatie

• min-max hoogte van totale kap: 600 - 1760 mm

• afmetingen hxbxd: 280 x 450 x 450 mm

long-life koolstoffilter ter vervanging 

HF2008 à € 45,-/stuk (1 stuks benodigd)

€ 1.329,-RA370ZWA

VRIJHANGENDE RECIRCULATIE  
AFZUIGKAP (72 CM)

• afzuigcapaciteit van 175 tot 428 m³/h  

(625 m³/h vrij blazend vermogen)

• geluidsniveau van 45 tot 68 dB(A)

• 4 afzuigstanden inclusief intensiefstand

• bediening d.m.v. afstandsbediening

• LED indicatie per afzuigstand

• LED spots (warm wit)

• 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor 

vaatwasser)

• standaard meegeleverd: 2x REC70 koolstoffilter t.b.v. 

recirculatie

• min-max hoogte van totale kap: 600 - 1760 mm

• afmetingen hxbxd: 280 x 720 x 450 mm 

long-life koolstoffilter ter vervanging: 

HF2008 à € 45,-/stuk (2 stuks benodigd)

36



€ 1.899,-

ONDERBOUW RECIRCULATIE PLAFONDUNIT 
(80 CM)

• afzuigcapaciteit van 230 tot 420 m³/h in  

recirculatie (600 m³/h vrij blazend vermogen)

• geluidsniveau van 55 tot 69 dB(A)

• 4 afzuigstanden inclusief intensiefstand

• bediening d.m.v. afstandsbediening

• LED indicatie per afzuigstand

• LED spots (warm wit)

• 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor

• vaatwasser)

• standaard meegeleverd: HF2016 long-life 

koolstoffilters t.b.v. recirculatie

• uitgevoerd in wit: RAL 9016

• afmetingen hxbxd: 200 x 800 x 500 mm 

long-life koolstoffilter ter vervanging HF2016 à  

€ 79,- per set (1 set benodigd)

AOP380WIT

Ontdek hier alles 

over deze design  

onderbouw 

plafondunit. 

€ 159,-EMP690
EXTERNE MOTOR KIT 
met behulp van de externe motor kit is slechts een 

inbouwhoogte van 12,5 cm benodigd

€ 379,- € 599,-

INBOUW AFZUIGKAP (73 CM) INBOUW AFZUIGKAP (72 CM)

• afzuigcapaciteit van 255 tot 425 m³/h

• afzuigcapaciteit van 56 tot 69 dB(A)

• energielabel C

• 3 afzuigstanden

• bediening met verzinkbare draaiknoppen

• LED verlichting (warm wit)

• 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor 

vaatwasser) 

• met behulp van koolstoffilter REC85 geschikt voor 

recirculatie ( los te bestellen € 39,- per stuk, 1 filter 

benodigd)

AI573RVS AI772ZT

€ 1.379,-

INBOUW PLAFONDUNIT (90 CM)

• plafondunit voor installatie in een plafond of 

schouw

• afzuigcapaciteit van 268 tot 748 m³/h

• geluidsniveau van 47 tot 65 dB(A)

• energielabel B

• 4 afzuigstanden incl. intensiefstand

• bediening met elektronische tiptoetsen en 

afstandsbediening

• dimbare LED spots (warm wit)

• motor flexibel plaatsbaar op unit of op max. 5 meter 

afstand

Kijk op www.etna.nl voor een overzicht van 

overgangstukken & koppelstukken (Naber) 

t.b.v. installatie

met behulp van HR0008 recirculatie startset en 

HF3007 fijnstoffilter geschikt voor recirculatie 

(los te bestellen)

AIP590RVS € 1.279,-

INBOUW PLAFONDUNIT (90 CM)

• plafondunit voor installatie in een plafond of schouw

• afzuigcapaciteit van 260 tot 680 m³/h

• geluidsniveau 51 tot 70 dB(A)

• energielabel B

• 4 afzuigstanden incl. intensiefstand

• bediening met elektronische tiptoetsen en 

afstandsbediening

• dimbare LED spots (warm wit)

• uitgevoerd in wit: RAL 9003

Kijk op www.etna.nl voor een overzicht van 
overgangstukken & koppelstukken (Naber) 
t.b.v. installatie

met behulp van HR0008 recirculatie startset en HF3007
fijnstoffilter geschikt voor recirculatie (los te bestellen)

AIP690WIT

• afzuigcapaciteit van 255 tot 650 m³/h

• geluidsniveau van 49 tot 68 dB(A)

• energielabel B

• 4 afzuigstanden incl. intensiefstand

• LED indicatie per afzuigstand

• bediening met elektronische tiptoetsen

• verlichting met LED strip

• 1 aluminium cassettefilter achter zwart paneel

• reinigingsindicatie vetfilter en koolstoffilter 

• met behulp van long-life koolstoffilter HF2015 

geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 65,-  

per set, 1 set benodigd)
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ONZE TOPPER  
VW738M

Ruimte:  

Ruimte voor 15 couverts en boven-

korf in hoogte verstelbaar met 

belading

Geluidsniveau:  

Superstil met slechts 38 dB(A)

Gebruiksgemak:  

Besteklade, touch bediening, 

programma indicatie op de vloer  

en LED binnenverlichting

Energiezuinig:  
Stille efficiënte koolborstelloze  

motor en energieklasse C

BINNEN- 

VERLICHTING

FLEXLADE

PROGRAMMA-

INDICATIE

WIJ DOEN DE AFWAS
JIJ (GE)NIET! 
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WAAR KAN JE OP LETTEN BIJ AANSCHAF  
VAN EEN VAATWASSER?

ENERGIE EN WATERVERBRUIK 
Dankzij de duurzaamheidstrend is iedereen zich gelukkig 
bewuster van zijn energieverbruik in huis, tuin en keuken. 
Een zuinige vaatwasser bespaart echter niet alleen energie, 
maar ook kosten. De zuinige modellen van ETNA hebben 
zelfs energieklasse C en verbruiken slechts 9 liter water 
per afwasbeurt. 

GELUIDSNIVEAU
Als je een open keuken hebt, is het geluidsniveau van  
je vaatwasser belangrijk. Je wilt immers niet tafelen met het 
geluid van een vaatwasser als achtergrondmuziek. ETNA’s 
vaatwassers variëren van 38 tot maximaal 49 dB(A). Let wel, 
een besparing van 3 dB(A) betekent de helft minder geluid! 
Heb je een open keuken? Dan adviseren wij een vaatwasser van 
maximaal 45 dB(A).

COUVERTS
Iedereen heeft zo zijn eigen inruimmethode maar met een 
overeenkomstig doel: ervoor zorgen dat alles past en goed 
schoon wordt. Let bij de aanschaf dus op het aantal couverts dat 
in de vaatwasser past. Couvert staat voor het eetgerei voor één 
persoon (voor-, hoofd- en nagerecht).

AUTOMATISCHE DEUROPENING
In de laatste fase van de droogcyclus wordt de deur automatisch 
geopend. De vaat wordt hierdoor extra droog bij een zo
laag mogelijk energieverbruik.

 

KOOLBORSTELLOZE MOTOR
Deze motor werkt zonder koolborstels. Dit zorgt voor minder 
wrijving en een efficientere werking. Bijkomend voordeel is
dat deze motoren uitzonderlijk stil zijn en minder 
energie verbruiken.
 
BINNENVERLICHTING 
De ETNA 6- en 7-serie vaatwassers zien er dankzij het RVS 
bedieningspaneel fraai uit en zijn ook nog eens voorzien van 
LED binnenverlichting. Zo heb je altijd een goed overzicht in je 
vaatwasser. 

AUTOMATISCHE PROGRAMMA’S 
De automatische programma’s zijn tegenwoordig behoorlijk 
inventief. Dankzij de sensoren kunnen de temperatuur, 
programmaduur en het waterverbruik aangepast worden aan de 
vuilgraad van de vaat en hoe vol de vaatwasser is. Zo verbruik je 
nooit meer energie en water dan noodzakelijk.  

FLEXLADE VOOR BESTEK 
Dat is flex. Met deze handige besteklade heb je geen 
bestekmandje meer nodig en heb je meer ruimte voor  
je pannen en borden in de onderkorf.  

PROGRAMMA INDICATIE OP DE VLOER
Subtiel, stijlvol en slim: middels een LED lampje dat op de vloer 
schijnt zie je of de vaatwasser nog bezig is of al klaar is. Wel zo 
handig bij een vaatwasser die je bijna niet hoort.

VOLLEDIG 
GEÏNTEGREERDE 
VAATWASSERS

VW47BM VW47SM
VW149M
VW249M

VW247M VW339M VW549M VW647M VW644M VW744M VW844M VW844HM VW738M

ENERGIEKLASSE E E E E D E E D D C C C

GELUIDSNIVEAU 47dB 47dB 49dB 47dB 39dB 49dB 47dB 44dB 44dB 44dB 44dB 38dB

HOOGTE 82 cm 82 cm 82 cm 82 cm 82 cm 82 cm 82 cm 82 cm 82 cm 82 cm 86 cm 82 cm

COUVERTS 12 9 12 12 15 12 13 13 14 13 13 15

STARTUITSTEL 3-6-9-12h 1-24h 3-6-9h 1-19h 1-19h 3-6-9h 3-6-9-12h 1-24h 1-24h 1-24h 1-24h 1-24h

AUTOMATISCHE 
PROGRAMMA'S - - -   - -     

FLEXLADE 
(BESTEKLADE) - - - -  - - -  - - 

LED BINNEN- 
VERLICHTING - - - - - -    - - 

PROGRAMMA-
INDICATIE OP  
DE VLOER

- - - -  - -  - - - 

IN HOOGTE 
VERSTELBARE 
BOVENKORF MET 
BELADING

- - - -  - -  -   

KOOLBORSTELLOZE 
MOTOR - - - -  - -     

AUTOMATISCHE 
DEUROPENING - - - - - - -     

BEDIENINGSPANEEL RVS RVS Wit/Zwart Zilver Zilver Zilver RVS RVS RVS Zwart Zwart RVS

AQUASTOP            

39



VAATWASSERS

€ 729,-

VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER  
(60 CM)

• energielabel E

• geluidsniveau 49 dB(A)

• ruimte voor 12 couverts

• uitgestelde start 3-6-9 uur

• bovenkorf in hoogte verstelbaar (zonder belading)

• 5 programma’s: intensief, normaal, eco,  

90-min programma, snel

• halve belading

• waterverbruik 11 liter

• elektronische controle voor zout en glansmiddel

• aquastop

VW549M

VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER  
(60 CM)

• energielabel E

• geluidsniveau 47 dB(A)

• ruimte voor 12 couverts

• LED display met resttijdindicatie

• uitgestelde start 1-19 uur

• bovenkorf in hoogte verstelbaar (zonder belading)

• zilver bedieningspaneel

•  9 programma’s: auto-intensief, auto-normaal,

  autodelicaat, glas, 50-minuten programma, eco, snel, 

spoelen, normaal

• halve belading

• waterverbruik 9,0 liter

• elektronische controle voor zout en glansmiddel

• aquastop

€ 799,-VW247M € 829,-

VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER  
(60 CM)

• energielabel E

• geluidsniveau 47 dB(A)

• ruimte voor 13 couverts

• uitgestelde start 3-6-9-12 uur

• RVS bedieningspaneel

• LED binnenverlichting

• bovenkorf in hoogte verstelbaar (zonder belading)

• 5 programma’s: intensief, normaal, eco,  

90-min programma, snel

• halve belading

• waterverbruik 11 liter

• elektronische controle voor zout en glansmiddel

• aquastop

VW647M

VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER  
(60 CM)

• energielabel E

• geluidsniveau 49 dB(A)

• ruimte voor 12 couverts

• uitgestelde start 3-6-9 uur

• wit bedieningspaneel

•  5 programma’s: intensief, 50-min programma, eco, 

snel, spoelen

• halve belading

• waterverbruik 12 liter

• elektronische controle voor zout en glansmiddel

• aquastop

€ 699,-VW149M€ 829,-

GEÏNTEGREERDE VAATWASSER  
(60 CM)

• energielabel E

• geluidsniveau 47 dB(A)

• ruimte voor 12 couverts

• uitgestelde start 3-6-9-12 uur

• bovenkorf in hoogte verstelbaar (zonder belading)

• 6 programma’s: intensief, normaal, eco, glas,  

90-min programma, snel

• halve belading

• waterverbruik 11 liter

• elektronische controle voor zout en glansmiddel

• aquastop

VW47BM € 899,-

VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER  
(45 CM)

• energielabel E

• geluidsniveau 47 dB(A)

• ruimte voor 9 couverts

• display met resttijdindicatie

• uitgestelde start 1-24 uur

• bovenkorf in hoogte verstelbaar (zonder belading)

• 9 programma’s: 3-in-1, intensief, normaal, eco, glas, 

90-min programma, 60-min programma, snel, spoelen

• halve belading

• waterverbruik 9,0 l

• elektronische controle voor zout en glansmiddel

• aquastop

VW47SM

VW249M
VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER  
(60 CM)

vergelijkbaar met de VW149M maar dan met

verstelbare bovenkorf en zwart bedieningspaneel

€ 749,-
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VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER  
(60 CM)

• energielabel D

• geluidsniveau 39 dB(A)

•  extra stil functie verlaagd het geluidsniveau tot 

slechts 36 dB(A)

• ruimte voor 15 couverts

• stille efficiente koolborstelloze motor

• uitneembare derde lade voor bestek

• LED display met resttijdindicatie

• uitgestelde start 1-19 uur

• bovenkorf in hoogte verstelbaar (met belading)

• zilver bedieningspaneel 

• einde programma indicatie op de vloer 

•   6 programma’s: Dual Wash Pro, eco, snel, 50 minuten 

programma, extra hygiene, automatisch

• halve belading

• waterverbruik 9,0 liter

• elektronische controle voor zout en glansmiddel

• aquastop

€ 1.049,-VW339M

€ 919,-

VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER  
(60 CM)

• energielabel D

• geluidsniveau 44 dB(A)

• ruimte voor 13 couverts

• stille efficiënte koolborstelloze motor

• LED display met resttijdindicatie

• uitgestelde start 1-24 uur

• RVS bedieningspaneel

• LED verlichting binnenzijde

• einde programma indicatie op de vloer

• bovenkorf in hoogte verstelbaar (met belading)

• automatische deuropening bij einde programma 

(instelbaar)

• 7 programma’s: snel, glas, eco, 90-min, intensief, 

normaal en auto

• Halve belading en extra droog

• waterverbruik 10,5 liter

• elektronische controle voor zout en glansmiddel

• aquastop

VW644M € 979,-

VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER  
(60 CM)

• energielabel D

• geluidsniveau 44 dB(A)

• ruimte voor 14 couverts

• stille efficiënte koolborstelloze motor

• uitneembare derde FLEXlade voor bestek

• LED display met resttijdindicatie

• uitgestelde start 1-24 uur

• RVS bedieningspaneel

• LED binnenverlichting

• bovenkorf in hoogte verstelbaar (zonder belading)

• automatische deuropening bij einde programma 

(instelbaar)

• 7 programma’s: auto, intensief, normaal, eco, glas, 

90-min programma, snel

• halve belading en extra droog

• waterverbruik 10,5 liter

• elektronische controle voor zout en glansmiddel

• aquastop

VW744M

€ 999,-

€ 979,-

VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE XL VAATWASSER 
(60 CM)

VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER  
(60 CM)

• XL inbouwhoogte van 86 tot 93 cm

• energielabel C

• geluidsniveau 44 dB(A)

• ruimte voor 13 couverts

• stille efficiënte koolborstelloze motor

• LED display met resttijdindicatie

• uitgestelde start 1-24 uur

• zwart bedieningspaneel

• bovenkorf in hoogte verstelbaar (met belading)

• automatische deuropening bij einde programma 

(instelbaar)

• 5 programma’s: auto, Intensief, programma, Eco,  

Kort programma, Spoelen

• waterverbruik 9,5 liter

• elektronische controle voor zout en glansmiddel

• aquastop

VW844HM

VW844M

€ 1.149,-

VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER MET 
FLEXLADE (60 CM)

• energielabel C

• geluidsniveau 38 dB(A)

• ruimte voor 15 couverts

• stille efficiënte koolborstelloze motor

• uitneembare derde FLEXlade voor bestek

• LED display met resttijdindicatie

• uitgestelde start 1-24 uur

• RVS bedieningspaneel met touch control

• LED binnenverlichting

• einde programma indicatie op de vloer

• bovenkorf in hoogte verstelbaar (met belading)

• automatische deuropening bij einde programma

• 8 programma’s: auto, hygiene, normaal, eco, glas,  

90-min programma, snel, zelfreiniging

• halve belading

• waterverbruik 9,8 liter

• elektronische controle voor zout en glansmiddel

• aquastop

VW738M

• energielabel C

• geluidsniveau 44 dB(A)

• ruimte voor 13 couverts

• stille efficiente koolborstelloze motor

• LED display met resttijdindicatie

• uitgestelde start 1-24 uur

• zwart bedieningspaneel

• bovenkorf in hoogte verstelbaar (met belading)

• automatische deuropening bij einde programma 

(instelbaar)

• 5 programma’s: auto, Intensief, programma, Eco, Kort 

programma, Spoelen

• waterverbruik 9,5 liter

• elektronische controle voor zout en glansmiddel

• aquastop
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SLEEPDEUR OF DEUR-OP-DEUR 
KOELKAST
Een sleepdeur is goedkoper en bij het 

openen glijdt de deur over een geleider. 

Daarbij steunt het meubelpaneel op de 

scharnieren van de keukenkast.

Bij een deur-op-deur (dod) wordt het 

keukenfront rechtstreeks op de koelkast/

vriezer vastgemaakt. Dit is stabieler, 

achteraf bij te stellen en de deuren zijn 

zelfsluitend vanaf 20 graden zodat deze niet 

op een kier blijft staan

 

LED VERLICHTING
LED verlichting heeft veel pluspunten. 

Om te beginnen wordt LED niet warm. 

Daarnaast geeft LED een helder licht. Het 

allerbelangrijkste is echter het verbruik. De 

verlichting gaat wel tot 50.000 branduren 

mee en verbruikt 90% minder energie dan 

een gloeilamp. 

 

NISHOOGTE
Welk model koelkast je wilt is afhankelijk 

van jouw persoonlijke situatie en 

wensen. Hoe groter je gezin, hoe groter 

je waarschijnlijk jouw koelkast wenst. Bij 

koelkasten wordt de inhoud weergeven 

door het aantal liters en de hoogte, ook wel 

nis genoemd. Hoe hoger de nis, hoe groter 

je koelkast is en hoe meer ruimte je hebt 

om te koelen.  

NOOIT MEER JE VRIEZER 

ONTDOOIEN?
Kies dan voor een koel/vriescombinatie met 

No-Frost systeem. Dit systeem zorgt ervoor 

dat je vriezer ijsvrij blijft door een continue 

luchtcirculatie. Dit werkt als volgt: het No-

Frost systeem zuigt zowel de lucht als het 

aanwezige vocht uit het vriesgedeelte op.  

 

 

Nu bevriest het vocht buiten het 

vriesgedeelte. De vriezer ontdooit het ijs 

regelmatig en verdampt het. De ventilator 

blaast de koude droge lucht terug de 

vriesruimte in. Zo ontstaat er geen 

ijslaagje aan de binnenkant van de vriezer. 

Dit betekent bovendien dat ingevroren 

levensmiddelen niet meer aan elkaar 

vastplakken (er ontstaat ook geen ijslaag 

meer op je producten), etiketten langer 

leesbaar blijven én dat je energie bespaart.

 

KOEL/VRIESCOMBINATIE
Ben je op zoek naar veel vriesruimte dan 

is een koel/vriescombinatie de oplossing. 

De benaming van een koel/vriescombinatie 

zegt al voldoende; dit model combineert 

een koelkast en vriezer in een. Het koel- en 

vriesgedeelte hebben ieder wel een eigen 

deur dus de rest van de kast warmt niet op 

als je de deur opent. 

WAT MOET JE WETEN OVER KOELKASTEN

ETNA DE ALLER-
COOLSTE!

Ontdek de vrijstaande  

koelkasten vanaf pagina 46.
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€ 829,-

ONDERBOUW DEUR-OP-DEUR KOELKAST MET 
VRIESVAK (82 CM)

• onderbouw koelkast met vriesvak

• deur-op-deur systeem

• inhoud koelgedeelte 98 liter

• inhoud vriesgedeelte 17 liter

• automatische ontdooiing koelruimte

• LED verlichting

• 2 glazen legplateaus met lekrand

• energielabel F

• geluidsniveau 39 dB(A)

KVO482

€ 549,- € 599,-

SLEEPDEUR KOELKAST  
(88 CM)

SLEEPDEUR KOELKAST MET VRIESVAK  
(88 CM)

• nishoogte 875 mm

• sleepdeur systeem

• inhoud koelgedeelte 134 liter

• automatische ontdooiing koelruimte

• LED verlichting

• 4 glazen legplateaus met lekrand

• 1 groentelade

• energielabel F

• geluidsniveau 38 dB(A)

• nishoogte 875 mm

• sleepdeur systeem

• inhoud koelgedeelte 104 liter

• inhoud vriesgedeelte 17 liter

• automatische ontdooiing koelruimte

• LED verlichting

• 3 glazen legplateaus met lekrand

• 1 groentelade

• energielabel F

• geluidsniveau 38 dB(A)

KKS4088 KVS4088

KOELEN EN VRIEZEN

€ 799,-

ONDERBOUW DEUR-OP-DEUR KOELKAST  
(82 CM)

• onderbouw koelkast

• deur-op-deur systeem

• inhoud 143 liter

• LED verlichting

• 3 draagplateus

• energielabel F

• geluidsniveau 37 dB(A)

KKO182 € 879,-

ONDERBOUW DEUR-OP-DEUR VRIESKAST  
(82 CM)

• onderbouw vriezer

• deur-op-deur systeem

• inhoud vriesgedeelte 86 liter

• energielabel E

• geluidsniveau 39 dB(A)

• 3 vriesladen

VVO182

KKD4088  € 629,-
DEUR-OP-DEUR KOELKAST (88 CM)

vergelijkbaar met KKS4088 maar dan met  

deur-op-deur scharnier

 

€ 729,-

SLEEPDEUR VRIESKAST  
(88 CM)

• nishoogte 875 mm

• sleepdeur systeem

• inhoud vriesgedeelte 95 liter

• 3 vriesladen

• 1 vriesvak met klep

• energielabel F

• geluidsniveau 38 dB(A)

VS4088
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€ 729,-

DEUR-OP-DEUR KOELKAST 
(102 CM)

• nishoogte 1020 mm

• deur-op-deur systeem

• inhoud koelgedeelte 160 liter

• automatische ontdooiing koelruimte

• LED verlichting

• 4 glazen legplateaus met lekrand

• 1 groentelade

• energielabel F

• geluidsniveau 38 dB(A)

KKD4102

€ 779,-€ 719,-

DEUR-OP-DEUR KOELKAST  
(122 CM)

SLEEPDEUR KOELKAST  
(122 CM)

• nishoogte 1225 mm

• deur-op-deur systeem

• inhoud koelgedeelte 200 liter

• automatische ontdooiing koelruimte

• LED verlichting

• 5 glazen legplateaus met lekrand

• 1 groentelade

• energielabel F

• geluidsniveau 38 dB(A)

• nishoogte 1225 mm

• sleepdeur systeem

• inhoud koelgedeelte 200 liter

• automatische ontdooiing koelruimte

• LED verlichting

• 5 glazen legplateaus met lekrand

• 1 groentelade

• energielabel F

• geluidsniveau 38 dB(A)

KKD4122KKS4122

KOELEN EN VRIEZEN

€ 719,-

SLEEPDEUR KOELKAST  
(102 CM)

• nishoogte 1020 mm

• sleepdeur systeem

• inhoud koelgedeelte 160 liter

• automatische ontdooiing koelruimte

• LED verlichting

• 4 glazen legplateaus met lekrand

• 1 groentelade

• energielabel E

• geluidsniveau 38 dB(A)

KKS6102

KKS4102   € 669,-
SLEEPDEUR KOELKAST  
(102 CM)

vergelijkbaar met KKS6102 maar dan met  

energieklasse F 

€ 769,-

SLEEPDEUR KOELKAST MET VRIESVAK  
(122 CM)

• nishoogte 1225 mm

• sleepdeur systeem

• inhoud koelgedeelte 170 liter

• inhoud vriesgedeelte 17 liter

• automatische ontdooiing koelruimte

• LED verlichting

• 4 glazen legplateaus met lekrand

• 1 groentelade

• energielabel F

• geluidsniveau 38 dB(A)

KVS4122

€ 769,-

SLEEPDEUR KOELKAST MET VRIESVAK  
(102 CM)

• nishoogte 1020 mm

• sleepdeur systeem

• inhoud koelgedeelte 130 liter

• inhoud vriesgedeelte 17 liter

• automatische ontdooiing koelruimte

• LED verlichting

• 3 glazen legplateaus met lekrand

• 1 groentelade

• energielabel E

• geluidsniveau 38 dB(A)

KVS6102

KVS4102   € 719,-
SLEEPDEUR KOELKAST MET VRIESVAK  
(102 CM)

vergelijkbaar met KVS6102 maar dan met  

energieklasse F en een geluidsniveau van 39dB(A) 
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• nishoogte 1770 mm

• sleepdeur systeem

• inhoud koelgedeelte 181 liter

• inhoud vriesgedeelte 68 liter

• automatische ontdooiing koelruimte

• LED verlichting

• 4 glazen legplateaus met lekrand

• 1 groentelade met luchtvochtigheidsregeling

• 3 vriesladen waarvan 1 SimpleSlide lade

• energielabel F

• geluidsniveau 38 dB(A)

€ 899,-€ 849,-

2-DEURS SLEEPDEUR KOEL/VRIESCOMBINATIE 
(178 CM)

2-DEURS SLEEPDEUR KOEL/VRIESCOMBINATIE 
(178 CM)

KCS4178KCS1178 € 999,-

2-DEURS DEUR-OP-DEUR KOEL/VRIESCOMBINA-
TIE (178 CM)

• nishoogte 1770 mm

• deur-op-deur systeem

• inhoud koelgedeelte 181 liter

• inhoud vriesgedeelte 68 liter

• automatische ontdooiing koelruimte

• LED verlichting

• 4 glazen legplateaus met RVS afwerking en lekrand

• 1 groentelade met luchtvochtigheidsregeling en RVS 

afwerking

• 3 vriesladen met RVS afwerking waarvan  

1 SimpleSlide lade

• energielabel F

• geluidsniveau 38 dB(A)

KCD4178 

KCS5178
2-DEURS SLEEPDEUR KOEL/VRIESCOMBINATIE 
(178 CM)

vergelijkbaar met de KCS1178 maar dan met

energielabel E en inverter compressor

€ 949,-

• nishoogte 1770 mm

• sleepdeur systeem

• inhoud koelgedeelte 179 liter

• inhoud vriesgedeelte 70 liter

• automatische ontdooiing koelruimte

• LED verlichting

• 4 glazen legplateaus met lekrand

• 2 groentelades, 3 vriesladen

• speciale functies: SuperCool, FastFreeze en 

alarmsignaal bij open deur 

• elektronische thermostaat

• energielabel F

• geluidsniveau 39 dB(A)

€ 1.019,-

€ 1.079,-

KCS6178NF 

KKS4178

2-DEURS SLEEPDEUR KOEL/VRIESCOMBINATIE (178 CM)

INBOUW SLEEPDEUR KOELKAST (178 CM)

• nishoogte 1770 mm

• sleepdeur systeem

• inhoud koelgedeelte 180 liter;

• inhoud vriesgedeelte 63 liter

• automatische ontdooiing koelruimte

• No-Frost vriesgedeelte

• LED verlichting

• 4 glazen legplateaus met RVS afwerking en lekrand

• ventilator in koel- en vriesgedeelte

• 1 groentelade met luchtvochtigheidsregeling en  

RVS afwerking

• 3 vriesladen met RVS afwerking waarvan 1 SimpleSlide lade

• energielabel E

• geluidsniveau 41 dB(A)

• nishoogte 1770 mm

• sleepdeur systeem 

• inhoud koelgedeelte 294 liter

• automatische ontdooiing koelruimte

• heldere LED verlichting boven in koelgedeelte voor optimale 

lichtverdeling

• Multi Air Flow zorgt voor een stabiele temperatuur op ieder 

niveau 

• 6 glazen legplateaus met lekrand 

• 2 groentelades waarvan 1 met luchtvochtigheidsregeling

• elektronische thermostaat 

• energielabel F 

• geluidsniveau 39 dB(A)
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TIjdloos coolBoho chic, De ETNA Retro koelkasten zijn het stralende 
middelpunt van de keuken, geïnspireerd door het 
design van toen, met technieken van nu. In warm wit, 
fris groen of tijdloos zwart geven ze je interieur een 
chic bohemian accent. Ook is er de Design Special: de 
ETNA Bulli koelkast, gebaseerd op het ontwerp van 
de legendarische Volkswagen hippie bus uit de sixties. 
Kijk op etna.nl/retro voor meer details.

€ 2.149,-

Silk Piña Colada
KVV793BEI

Sea Breeze Green
KVV793GRO

€ 2.149,- € 2.149,-

Midnight Black Velvet
KVV793LZWA 
KVV793ZWA

ZWART

€ 2.149,-

MAT 
GROENBEIGE

Bijzondere features die je 
koelkast handig in gebruik 
maken en je eten langer 
vers houden:

FLESSENREK
Het koelgedeelte is voorzien 
van een flessenrek en drie 
glazen legplateaus van 
veiligheidsglas, waarvan er 
twee in hoogte verstelbaar zijn. CONVERT FRESHZONE

Van deze handige lade kan je met de 
schuifregelaar de temperatuur instellen; 
normaal voor groente en fruit of extra 
koel om vlees en vis zo lang mogelijk 
vers te houden.

NO-FROST PLUS
Het No-Frost Plus systeem houdt het 
vriesgedeelte vrij van ijs- en rijpvorming. 
Ontdooien is hierdoor niet meer nodig. 
In het koelgedeelte wordt hiermee 
condensvorming tegengegaan.

MULTIFLOW 360° 
ACHTERWAND
MultiFlow 360° zorgt voor een 
gelijkmatige koeling en temperatuur 
in het koelgedeelte dankzij meerdere 
ventilatieopeningen in de achterwand.

CRISPZONE MET 
VOCHTIGHEIDS-
REGELING
De lage temperatuur en 
vochtigheidsregeling zorgen 
ervoor dat je groente en fruit 
langer vers blijven.

DIGITALE LED 
BEDIENING
Digitale bediening aan de 
binnenzijde voor instellen en 
aflezen van temperatuur en het 
beheren van functies.
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Silk Piña Colada Retro Bulli
KVV754BEI RBT154BOR

Sea Breeze Green
KVV754GRO

MAT 
GROENBEIGE VOLKSWAGEN 

BULLI

Midnight Black Velvet
KVV754ZWA

ZWART

GLASPLATEAUS
Bijzonder praktisch zijn de glasplateaus 
die een stuk uitgetrokken kunnen 
worden om makkelijker bij het eten 
achterin te komen.

DYNAMISCHE KOELING  
MET IONAIR
Ventilator die zorgt voor gelijkmatige 
verdeling van de lucht waardoor de 
temperatuur stabiel blijft.

SIMPLESLIDE
Met de SimpleSlide 
deurvakjes kun je de vakjes in 
de deur naar hoogte instellen.

CRISPZONE MET 
VOCHTIGHEIDS-
REGELING
De lage temperatuur en 
vochtigheidsregeling zorgen 
ervoor dat je groente en fruit 
langer vers blijven.

€ 1.999,-€ 1.299,- € 1.299,- € 1.299,-

Retro
LIJN

HET ONTSTAAN 
VAN DE BULLI!

Bijzondere features die je 
koelkast handig in gebruik 
maken en je eten langer 
vers houden:
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+  NO-FROST PLUS
  Alle modellen zijn voorzien van  

No-Frost Plus. Dit systeem voor-
komt niet alleen ijsvorming in het 
vriesgedeelte, waardoor je nooit 
meer hoeft te ontdooien, maar 
voorkomt ook condensvorming in 
het koelgedeelte. 

+ MULTIFLOW 360°
  MultiFlow 360° gebruikt meerdere 

ventilatieopeningen om de 
temperatuur constant te houden 
op elk schap in de koelkast. 

 Niet alleen blijft je eten langer  
 vers, je hoeft je ook geen zorgen  
 meer te maken in welk deel van  
 de koelkast je je eten plaatst.

+ WATER- EN/OF   
 IJSDISPENSER
 Kies je voor een model met ijsdispenser?  

 Dan heb je altijd eenvoudig gekoeld  

 water, ijsblokjes of crushed ice tot je  

 beschikking. Met de AKV778IRVS voor  

 een vaste wateraansluiting heb je   

 nergens meer omkijken naar.

 Geen wateraansluiting in de buurt?  

 Geen probleem, kies dan voor 

 flexibiliteit met een model met water- 

 tank (AKV378IRVS / AKV378IZWA) 

.  

 De KCV178NRVS en KCV178NZWA

 zijn voorzien van een waterdispenser in

 de deur met een waterreservoir van

 3 liter. In de deur is nog steeds ruimte

 voor 1,5 liter flessen!

+  LED DISPLAY  
Veel modellen zijn voorzien van 
een LED display in de deur. Hier zie 
je de temperatuur in het koel-
gedeelte en in het vriesgedeelte en 
pas je deze eenvoudig aan. Daarnaast 
bedien je de extra functies zoals 
SuperCool en FastFreeze.

+ INVERTER COMPRESSOR
  Een aantal modellen is uitgerust  

met een inverter compressor.  
Deze verbruikt minder energie dan 
een conventionele compressor 
en maakt hierbij ook nog eens 
minder geluid.

+ CRISPZONE
  Groente en fruit bewaar je in de 

CrispZone. In de KCV186 is deze 
CrispZone zelfs uitgerust met 
luchtvochtigheidsregeling om je 
groente en fruit nog langer vers  
te houden.

+ CONVERT FRESHZONE
   De KCV186NRVS en KCV186NZWA 

hebben behalve de CrispZone met 
luchtvochtigheidsregeling ook een 
lade met instelbare temperatuur, de 
Convert FreshZone. Deze lade is in 
te stellen op de ideale temperatuur 
voor vlees en vis of voor groente 
en fruit.

Bekijk hier de 
features van de 
KCV186 serie.

EEN VRIJSTAANDE KOEL-
KAST KAN DÍE WAUW  
GEVEN AAN EEN KEUKEN! 
Een vrijstaande koelkast biedt volop koel- en vriesruimte en  
biedt meer features zoals No-Frost Plus, freshzones en actieve 
circulatie. Ook design speelt een rol in deze trend: met een  
Amerikaanse koelkast of fraaie koel/vriescombinatie (in bij- 
voorbeeld trendy zwart) maak je een echt design statement.  
 
Nog een stapje verder: dan biedt de Retro-lijn koelkasten een 
ruime keuze aan vrijstaande koelkasten in diverse trendkleuren  
en Design Specials in de vorm van de bekende Volkswagen T1 bus. 
Laat je inspireren om je keuken te ontwerpen met je vrijstaande 
koelkast als eyecatcher voor een echt wauw-effect.
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Product  
kenmerken

KCV178NRVS KCV178NZWA KCV186NRVS KCV186NZWA

KLEUR RVS Zwart RVS Zwart

TOTALE INHOUD KOELGEDEELTE / 
VRIESGEDEELTE 207 / 85 liter 207 / 85 liter 207 / 97 liter 207 / 97 liter

NO-FROST PLUS

MULTIFLOW360°

WATERDISPENSER - -

WATERTANK /  
VASTE WATERAANSLUITING Waterreservoir (3 liter) Waterreservoir (3 liter) - -

LED DISPLAY LED indicatiemeter LED indicatiemeter LED display LED display

AANTAL GLAZEN DRAAGPLATEAUS 4 4 3 3

AANTAL VRIESLADEN / VAKKEN 3 3 3 3

VRIESVERMOGEN (KG/24U) 5 kg/24h 5 kg/24h 6 kg/24h 6 kg/24h

FASTFREEZE

GROENTELADE 1 1 2 2

GROENTELADE MET 
LUCHTVOCHTIGHEIDSREGELING - -

CONVERT FRESHZONE - -

TYPE THERMOSTAAT Elektronisch Elektronisch Elektronisch Elektronisch

TYPE VERLICHTING LED LED LED LED

AUTOMATISCH ONTDOOIEN  
KOELGEDEELTE

DRAAIRICHTING DEUR 
OMKEERBAAR

ENERGIEKLASSE F F E E

ENERGIEVERBRUIK IN KWH PER 
JAAR 294 294 243 243

GELUIDSEMISSIE DB(A) 39 39 39 39

KLIMAATKLASSE SN-ST 10-39 °C SN-ST 10-39 °C SN-ST 10-39 °C SN-ST 10-39 °C

AFMETINGEN (HXBXD) IN CM 178,5 x 59,5 x 59 178,5 x 59,5 x 59 186 x 59,5 x 59 186 x 59,5 x 59

Prijs € 949,- € 999,- € 1.049,- € 1.079,-

VRIJSTAANDE KOELKASTEN
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Product
kenmerken

AKV177ZIL AKV378WZIL

KLEUR Zilvergrijs Zilvergrijs

TOTALE INHOUD KOELGEDEELTE 
/ VRIESGEDEELTE 266 liter / 175 liter 334 liter / 185 liter

NO-FROST PLUS

MULTIFLOW360°

ICETWISTER / WATERDISPENSER 
/ IJSDISPENSER - Waterdispenser

WATERTANK / VASTE WATER- 
AANSLUITING -

Waterreservoir  
(3 liter)

INVERTER COMPRESSOR - -

LUCHTFILTER KOELGEDEELTE - -

LED DISPLAY LED indicatiemeter LED display

DEURALARM -
Visueel en  
akoestisch

FLESSENREK - -

VRIESVERMOGEN (KG/24U) 10 11

FASTFREEZE / SUPERCOOL  / -  / - 

GROENTELADE 2 2

GROENTELADE MET 
LUCHTVOCHTIGHEIDSREGELING - -

TYPE THERMOSTAAT Elektronisch Elektronisch

TYPE VERLICHTING LED LED

ENERGIEKLASSE E F

ENERGIEVERBRUIK IN KWH PER 
JAAR 289 387

GELUIDSEMISSIE DB(A)
42 42

KLIMAATKLASSE
SN-ST 10-38 °C SN-ST 10-38 °C

AFMETINGEN (HXBXD) IN CM
178 x 83,2 x 62,3 178,6 x 91,0 x 64,6

Prijs € 1.279,- € 1.379,-

AMERIKAANSE KOELKASTEN
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AKV578RVS AKV578ZWA AKV378IRVS AKV378IZWA AKV778IRVS MKV581RVS

RVS Zwart RVS Zwart RVS RVS

334 liter / 185 liter 334 liter / 185 liter 334 liter / 165 liter 334 liter / 165 liter 371 liter / 191 liter 278 liter / 149 liter

IceTwister voor 
ijsblokjes

IceTwister voor 
ijsblokjes

Water- en 
 ijs dispenser

Water- en  
ijsdispenser

Water- en  
ijsdispenser

 IceTwister voor 
ijsblokjes

- -
Waterreservoir  

(4,5 liter)
Waterreservoir  

(4,5 liter)
Aansluiting op 
waterleiding

-

- -

LED display LED display LED display LED display LED display LED indicatiemeter

Visueel en  
akoestisch

Visueel en  
akoestisch

Visueel en  
akoestisch

Visueel en  
akoestisch

Visueel en  
akoestisch

-

-

11 11 11 11 12 9

 / -  / -  /  /  /  / 

2 2 2 2 2 2

- - - - -

Elektronisch Elektronisch Elektronisch Elektronisch Elektronisch Elektronisch

LED LED LED LED LED LED

E E F F E E

309 309 378 378 323 293

42 42 43 43 42 42

SN-ST 10-38 °C SN-ST 10-38 °C SN-T 10-43 °C SN-T 10-43 °C SN-T 10-43 °C SN-T 10-43 °C

178,6 x 91,0 x 64,3 178,6 x 91,0 x 64,3 178,6 x 91,0 x 64,6 178,6 x 91,0 x 64,6 179,3 x 91,0 x 68,7  181,6 x 79,4 x 64,3

€ 1.399,- € 1.629,- € 1.779,- € 1.899,- € 2.049,- € 1.729,-

Nieuwsgierig naar 
het topmodel,  
de AKV778IRVS? 
Bekijk de video:
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INDUCTIE KOOKPLATEN

Typenummer KI130ZT KIS260ZT KIS670ZT KI2160ZT KI1160ZT KI259ZT KIF160ZT KIF260ZT KI560ZT A362KZT

KI2160RVS

Kenmerken      

Kleur zwart glas zwart glas zwart glas zwart glas zwart glas zwart glas zwart glas zwart glas zwart glas zwart glas

Netto gewicht (kg) 5,2 9,6 9,0 8,6 8,6 7,6 9,7 8,1 9,7 8,0

Vangschaal materiaal keramisch glas keramisch glas keramisch glas keramisch glas keramisch glas keramisch glas keramisch glas keramisch glas keramisch glas keramisch glas

Kookzones         

Aantal zones 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Linksvoor (Ø mm / W) 160 / 50-1400 160 / 80-1500 180 / 50-2100 160 / 85-1500 160 / 85-1500 210 / 80-2000 180 / 50 - 2000 160 / 60-1800 160 / 20-1500 180 / 2000

Linksachter (Ø mm / W)  200 / 50-3000 180 / 80-2000 180 / 50-2100 210 / 85-2600 210 / 85-2600 145 / 80-1600 180 / 50 - 2000 160 / 60-1800 210 / 40-2600 160 / 1400

Rechtsvoor (Ø mm / W) 180 / 80-2000 160 / 50-1850 180 / 85-2000 180 / 85-2000 145 / 80-1600 180 / 50 - 2000 210 / 80-2500 210 / 40-2600 160 / 1400

Rechtsachter (Ø mm / W) 160 / 80-1500 210 / 50-3000 180 / 85-2000 180 / 85-2000 210 / 80-2000 180 / 50 - 2000 160 / 60-1800 210 / 20-1500 200 / 2300

Koppelbare zones 
(Flexzones) - - - - - - • • - -

Bediening       

Type bediening full touch 
control

full touch 
control

+/- per zone full touch 
control

full touch 
control

full touch 
control

full touch 
control

full touch 
control

sliders per 
zone

draaiknoppen

Inductie boost aanwezig • - • • • • • • • •

Aantal standen (incl. 
boost)

10 9 10 10 10 10 10 10 10 10

Display type led display led display led display led display led display led display led display led display led display led display

Automatische 
panherkenning  
(Place & Slide)

- - - - -
-

- - -

Aantal timers 2 4 4 4 4 4 4 4 4 0

Warmhoud functie - - • - - - - • • -

Aankookfunctie - - • - - - - - - •

Smeltfunctie - - • - - - - • - -

Pauzefunctie - • - - - • • • -

Herstelfunctie - • - - - - - - -

Veiligheid      

Kinderslot - • • • • • • • - •

Restwarmte indicatie - • • • • • • • • •

Kookduurbegrenzing - • • • • • • • • •

Panherkenning • • • • • • • • • •

Afmetingen      

Inbouw hoogte (mm) 60 56 50 56 56 54 56 58 56 56

Inbouw breedte (mm) 275 560 560 560 560 560 560 560 565 560

Inbouw diepte (mm) 490 490 490 490 490 490 490 490 495 490

Breedte (mm) 300 590 700 593 590 595 590 590 590 600

Diepte (mm) 510 520 520 523 520 520 520 520 520 510

Aansluitgegevens       

Elektrische 
aansluitwaarde (W)

3650 3500 3680 7200 7200 7200 7000 7400 7000 7100

Aantal fasen 1 1 1 2 2 1 en 2 1 en 2 2 2 2

Netspanning (V) / 
netfrequentie (Hz)

220/240 / 50 
en 60

220/240 / 50 
en 60

220/240 / 50 
en 60

220/240 / 50 
en 60

220/240 / 50 
en 60

220/240 / 60 220/240 / 50 
en 60

220/240 / 50 
en 60

220/240 / 50 
en 60

230 / 50

Aansluitsnoer 
meegeleverd

• • • • • - • - • -

Positie aansluitsnoer rechtsachter rechtsachter rechtsachter middenachter middenachter middenachter rechtsachter linksachter rechtsachter middenachter

Lengte aansluitsnoer (m) 1,30 m 1,80 m 1,50 m 1,40 m 1,40 m 1,20 m 1,10 m

Wordt met stekker 
geleverd • • • - - - - - - -

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

Prijs (€) 529,- 529,- 779,- 529,- (zwart)
579,- (RVS)

549,- 589,- 579,- 639,- 669,- 829,-

Inbouwtekeningen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Typenummer zwart glas KIF670ZT KIF672ZT KI577ZT KIF577ZT KI680ZT KIF680ZT KIF880ZT

Typenummer gematteerd glas KIF670DS KIF672DS KIF680DS KIF880DS

Kenmerken     

Kleur zwart glas matzwart zwart glas zwart glas zwart glas matzwart zwart glas

Netto gewicht (kg) 8,9 9,3 10,9 10,9 10,0 10,0 12,0

Vangschaal materiaal keramisch glas keramisch glas keramisch glas keramisch glas keramisch glas keramisch glas keramisch glas

Kookzones      

Aantal zones 4 4 4 4 4 4 5

Linksvoor (Ø mm / W) 180 / 50-2100 190 x 210 / 
50-3000

180 / 40-2300 180 / 40-2300 180 / 50-2100 180 / 50-2100 190 x 210 / 
40-3000

Linksachter (Ø mm / W) 180 / 50-2100 190 x 210 / 
50-3000

180 / 40-2300 180 / 40-2300 180 / 50-2100 180 / 50-2100 190 x 210 / 
40-3000

Rechtsvoor (Ø mm / W) 160 / 50-1850 190 x 210 / 
50-3000

160 / 20-1500 160 / 20-1500 160 / 50-1850 160 / 50-1850 190 x 210 / 
40-3000

Rechtsachter (Ø mm / W) 210 / 50-3000 190 x 210 / 
50-3000

210 / 50-2600 210 / 50-2600 210 / 50-3000 210 / 50-3000

Rechts (Ø mm / W) 230 / 40-3000

Midden (Ø mm / W)

Middenvoor (Ø mm / W) 175 / 50-2100

Middenachter (Ø mm / W)  145 / 40-1850

Koppelbare zones (Flexzones) • • - • -  • •

Bediening     

Type bediening +/- per zone +/- per zone sliders per 
zone

sliders per 
zone

+/- per zone +/- per zone full touch 
control, slider

Inductie boost aanwezig • • • • • • •

Aantal standen (incl. boost) 10 10 10 10 10 10 10

Display type led display led display led display led display led display led display led display

Automatische panherkenning  
(Place & Slide)

- - - - - - •

Aantal timers 4 4 4 4 4 4 6

Warmhoud functie • • - - • • •

Aankookfunctie • • - - • • •

Smeltfunctie • • - - • • -

Pauzefunctie • • - - • • •

Herstelfunctie • • - - • • •

Veiligheid      

Kinderslot • • • • • • •

Restwarmte indicatie • • • • • • •

Kookduurbegrenzing • • • • • • •

Panherkenning • • • • • • •

Afmetingen     

Inbouw hoogte (mm) 50 50 56 56 50 50 48

Inbouw breedte (mm) 560 560 750 750 750 750 750

Inbouw diepte (mm) 490 490 490 490 490 490 490

Breedte (mm) 700 700 770 770 795 795 800

Diepte (mm) 520 520 520 520 520 520 520

Aansluitgegevens     

Elektrische aansluitwaarde (W) 7200 7400 7000 7000 7200 7200 10.400 - 7400 
- 3680

Aantal fasen 1 en 2 1 en 2 2 2 1 en 2 1 en 2 1, 2 en 3

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 220/240 / 50 
en 60

220/240 / 50 
en 60

220/240 / 50 
en 60

220/240 / 50 
en 60

220/240 / 50 
en 60

220/240 / 50 
en 60

220/240 / 50 
en 60

Aansluitsnoer meegeleverd - - • • - - -

Positie aansluitsnoer rechtsachter rechtsachter middenachter middenachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter

Lengte aansluitsnoer (m) 1,10 m 1,10 m

Wordt met stekker geleverd - - - - - - -

Stekkertype

Prijs (€) 849,- 979,- 929,- 949,- 999,- 1.079,- 1.349,-

Inbouwtekeningen 11 12 13 14 15 16 17
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INDUCTIE KOOKPLATENINDUCTIE KOOKPLATEN
KOOKPLAAT MET GEÏNTE-

GREERDE AFZUIGING

Typenummer AKI480ZT AKI586ZT AKI670ZT AKI683ZT

Kenmerken  

Kleur zwart glas zwart glas zwart glas zwart glas

Netto gewicht (kg) 32,0 30,8 21,5 24,7

Uitvoering kookgedeelte   

Aantal zones 4 4 4 4

Linksvoor (Ø mm / W) 200 / 60-3000 160 / 50-1400 190 x 210 /
50 - 3000

200 / 75 - 3000

Linksachter (Ø mm / W) 160 / 35-1400 200 / 50-3000 190 x 210 /
50 - 1850

160 / 50 - 2100

Rechtsvoor (Ø mm / W) 200 / 60-3000 190 x 210 /
50-1850

50 - 1400 / 190 / 210 / 
50 - 3000

Rechtsachter (Ø mm / W) 160 / 35-1400 190 x 210 /
50-3000

50 - 3000 / 190 / 210 / 
50 - 3000

Type bediening full touch 
control

full touch 
control

full touch 
control, slider

full touch
control, slider

Aantal standen (incl. boost) 10 10 10 10

Display type led display led display led display led display

Aantal timers 4 4 5 4

Uitvoering afzuiggedeelte   

Aantal vetfilters 2 2 2 2

Aantal koolstoffilters benodigd 1 1 2 1

Materiaal vetfilter aluminium aluminium aluminium aluminium

Reinigingsindicatie vetfilter • • • •

Reinigingsindicatie koolstoffilter • • • •

Capaciteit laagste stand (m3/h) 365 370 155 230

Capaciteit hoogste stand (excl. boost)  (m3/h) 590 590 485 553

Capaciteit in boost (m3/h) 695 685 580 647

Geluidsniveau dB(A) laagste stand 56 56 43 49

Geluidsniveau dB(A) hoogste stand (excl. boost) 70 70 63 66

Geluidsniveau dB(A) in boost 74 74 67 70

Energie efficiëntieklasse motor A A B A

Energie efficiëntieklasse vetfilter B B D B

Veiligheid  

Kinderslot • • • •

Restwarmte indicatie • • • •

Kookduurbegrenzing • • • •

Afmetingen   

Inbouw hoogte (mm) 160 160 224 226

Inbouw breedte (mm) 760 810 560 762

Inbouw diepte (mm) 500 500 490 480

Breedte (mm) 800 860 700 830

Diepte (mm) 530 530 515 515

Aansluitgegevens   

Elektrische aansluitwaarde (W) 7200 7200 7400 7565

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 220/240 / 50 
en 60

220/240 / 50 
en 60

220/240 / 50 
en 60

220/240 / 50 
en 60

Netspanning/netfrequentie (Hz) 50 en 60 50 en 60 50 en 60 50 en 60

Aansluitsnoer meegeleverd - - - •

Wordt met stekker geleverd - - - -

Positie afvoer achterkant, 
rechts, links, 

voorkant

achterkant, 
links, rechts

achterkant achterkant

Accessoire HF3007, 
HF4003, 
HR0008

HR0008, 
REC75, 
HF3007, 
HF4003

HR0008, 
HR0012, 
HF2018, 
HF4003

HF3007,
HF4003,
HR0008

Prijs (€) 2.549,- 2.749,- 2.549,- 2.999,-

Inbouwtekeningen 102 103 104 105

Typenummer zwart glas KI290ZT KIF890ZT

Kenmerken  

Kleur zwart glas zwart glas

Netto gewicht (kg) 16,8 12,7

Vangschaal materiaal keramisch glas keramisch glas

Kookzones   

Aantal zones 5 5

Linksvoor (Ø mm / W) 160 / 60-1800 190 x 210 / 
40-3000

Linksachter (Ø mm / W) 210 / 80-2500 190 x 210 / 
40-3000

Rechtsvoor (Ø mm / W) 210 / 80-2500 190 x 210 / 
40-3000

Rechtsachter (Ø mm / W) 160 / 80-1800

Rechts (Ø mm / W) 275 / 40-3000

Midden (Ø mm / W) 250 / 100-
3500

Middenvoor (Ø mm / W) 175 / 50-2100

MIddenachter (Ø mm / W) 145 / 40-1850

Koppelbare zones (Flexzones) - •

Bediening  

Type bediening +/- per zone full touch 
control, slider

Inductie boost aanwezig • •

Aantal standen (incl. boost) 10 10

Display type led display led display

Automatische panherkenning  
(Place & Slide)

- •

Aantal timers 5 6

Warmhoud functie - •

Aankookfunctie - •

Smeltfunctie - -

Pauzefunctie • •

Herstelfunctie - •

Veiligheid   

Kinderslot • •

Restwarmte indicatie • •

Kookduurbegrenzing • •

Panherkenning • •

Afmetingen  

Inbouw hoogte (mm) 56 48

Inbouw breedte (mm) 860 860

Inbouw diepte (mm) 490 490

Breedte (mm) 890 900

Diepte (mm) 520 520

Aansluitgegevens   

Elektrische aansluitwaarde (W) 10.800 10.400 - 7400 
- 3680

Aantal fasen 3 1, 2 en 3

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 380/415 / 50 
en 60

220/240 / 50 
en 60

Aansluitsnoer meegeleverd • -

Positie aansluitsnoer middenachter rechtsachter

Lengte aansluitsnoer (m) 1,30 m

Wordt met stekker geleverd - -

Stekkertype

Prijs (€) 1.179,- 1.449,-

Inbouwtekeningen 18 19
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ELEKTRISCHE KOOKPLATEN KERAMISCHE KOOKPLATEN

Typenummer TEK130RVS TEK161RVS KC160ZT KC260ZT KC360RVS

Kenmerken    

Kleur RVS RVS zwart glas zwart glas zwart glas

Netto gewicht (kg) 4,4 8,4 7,7 7,7 8,0

Vangschaal materiaal  RVS  RVS keramisch glas keramisch glas keramisch glas

Kookzones    

Aantal zones 2 4 4 4 4

Linksvoor (Ø mm / W) 145 / 1500 180 / 2000 210 / 2300 210 / 2300 120 -210 / 
800-2200

Linksvoor soort zone elektrisch elektrisch keramisch 
enkele ring

keramisch 
enkele ring

keramisch 
dubbele ring

Linksachter (Ø mm / W) 180 / 2000 145 / 1500 145 / 1200 145 / 1200 145 / 1200

Linksachter soort zone elektrisch elektrisch keramisch 
enkele ring

keramisch 
enkele ring

keramisch 
enkele ring

Rechtsvoor (Ø mm / W)  145 / 1500 145 / 1200 145 / 1200 145 / 1200

Rechtsvoor soort zone elektrisch keramisch 
enkele ring

keramisch 
enkele ring

keramisch 
enkele ring

Rechtsachter (Ø mm / W) 180 / 2000 180 / 1800 180 / 1800 120 -180 / 
700-1700

Rechtsachter soort zone elektrisch keramisch 
enkele ring

keramisch 
enkele ring

keramisch 
dubbele ring

Bediening    

Type bediening draaiknoppen draaiknoppen draaiknoppen full touch 
control

full touch 
control

Aantal standen (incl. boost) 7 7 9 9 9

Display type • • led display led display led display

Aantal timers geen geen 0 4 4

Pauzefunctie   - • •

Veiligheid    

Kinderslot - - - • •

Restwarmte indicatie - - • • •

Kookduurbegrenzing - - - • •

Afmetingen    

Inbouw hoogte (mm) 45 45 51 51 51

Inbouw breedte (mm) 270 560 560 560 560

Inbouw diepte (mm) 494 480 490 490 490

Breedte (mm) 30 -60 30 -60 595 595 600

Diepte (mm) 520 520 525

Aansluitgegevens    

Elektrische aansluitwaarde (W) 3500 7000 6500 6500 6300

Aantal fasen 1 2 2 2 2

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 230 / 50 230 / 50 220/240 / 50 
en 60

220/240 / 50 
en 60

220/240 / 50 
en 60

Aansluitsnoer meegeleverd • - - - -

Positie aansluitsnoer middenachter rechtsachter midden 
midden

midden 
midden

midden 
midden

Lengte aansluitsnoer (m) 1,00 m - - - -

Wordt met stekker geleverd • - - - -

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

- - - -

Prijs (€) 289,- 339,- 399,- 399,- 449,-

Inbouwtekeningen 20 21 22 22 22
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GASKOOKPLATEN

Typenummer zwart glas KGG860ZTA KGG673ZTA KGGF890ZTA - - - - - -

Typenummer RVS - - - T106HRVSA T106VRVSA T106VRVSF T110VRVSA KG859RVSA KG959RVSA

Typenummer zwart - - - - - - T110VZTA - -

Typenummer matzwart - - - - - - - - KG959ZTA

Kenmerken         

Kleur zwart glas zwart glas zwart glas RVS RVS RVS RVS / zwart RVS RVS / 
matzwart

Netto gewicht (kg) 11,4 14,0 17,0 6,6 6,6 6,6 9,2 9,2 9,7

Kookzones          

Aantal zones 4 4 5 4 4 4 4 4 4

Type vonkontsteking geïntegreerd 
in knop

geïntegreerd 
in knop

geïntegreerd 
in knop

handmatig geïntegreerd 
in knop

geïntegreerd 
in knop

geïntegreerd 
in knop

geïntegreerd 
in knop

geïntegreerd 
in knop

Flexibele wokbrander - - - - - - - - -

Linksvoor (kW/soort) 0,75-3,00 / 
sterkbrander

0,30-1,00 / 
sudderbrander

0,75-3,00 / 
sterkbrander

0,90-3,00 / 
sterkbrander

0,90-3,00 / 
sterkbrander

3,00 / 
sterkbrander

0,90-3,00 / 
sterkbrander

0,75-3,00 / 
sterkbrander

1,60-3,50 / 
wok

Linksachter (kW/soort) 0,45-1,75 / 
normaal

0,75-3,00 / 
sterkbrander

0,45-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

1,75 / normaal 0,50-1,75 / 
normaal

0,45-1,75 / 
normaal

0,45-1,75 / 
normaal

Midden (kW/soort) 2,10-3,50 / 
wok

Middenachter (kW/soort) 0,45-1,75 / 
normaal

Middenvoor (kW/soort) 0,30-1,00 / 
sudderbrander

Rechts (kW/soort) 0,30-0,80 / 
wok / 2,30-

4,20

Rechtsvoor (kW/soort) 0,30-1,00 / 
sudderbrander

0,45-1,75 / 
normaal

0,30-1,00 / 
sudderbrander

0,30-1,00 / 
sudderbrander

1,00 / 
sudderbrander

0,30-1,00 / 
sudderbrander

0,30-1,00 / 
sudderbrander

0,30-1,00 / 
sudderbrander

Rechtsachter (kW/soort) 0,45-1,75 / 
normaal

0,45-1,75 / 
sterkbrander

0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

1,75 / normaal 0,50-1,75 / 
normaal

0,45-1,75 / 
normaal

0,45-1,75 / 
normaal

Aantal pandragers 4 5 5 2 2 2 2 2 2

Materiaal pandragers geëmailleerd 
gietijzer

geëmailleerd 
gietijzer

geëmailleerd 
gietijzer

bandstaal bandstaal bandstaal geëmailleerd 
gietijzer

geëmailleerd 
gietijzer

geëmailleerd 
gietijzer

Vlambeveiliging thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

Afmetingen        

Inbouw hoogte (mm) 48 48 48 39 39 39 39 55 55

Inbouw breedte (mm) 560 560 860 560 560 560 560 560 560

Inbouw diepte (mm) 480 480 480 490 490 490 490 480 480

Dikte werkblad (min./max.) (mm) 55 55 55 30 -60 30 -60 30 -60 30 -60 30 -60 30 -60

Breedte (mm) 600 730 900 580 580 580 580 590 590

Diepte (mm) 510 510 510 510 510 510 510 510 510

Aansluitgegevens          

Totale aansluitwaarde gas (kW) 7,5 11,0 11,7 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0

Gastype g25.3-25mbar g25.3-25mbar g25.3-25mbar g25.3-25mbar g25.3-25mbar g30-37mbar g25.3-25mbar g25.3-25mbar g25.3-25mbar

Positie gasaansluiting linksachter linksachter linksachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter linksachter linksachter

Elektrische aansluitwaarde (W) 0,6 0,6 0,6 0,0 1,0 1,0 1,0 0,6 0,6

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 220/240 / 50 
en 60

220/240 / 50 
en 60

220/240 / 50 
en 60

230 / 50 230 / 50 230 / 50 220/240 / 50 
en 60

220/240 / 50 
en 60

Aansluitsnoer meegeleverd • • • - • • • • •

Positie aansluitsnoer middenachter middenachter middenachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter middenachter linksachter

Lengte aansluitsnoer (m) 1,30 m 1,30 m 1,30 m 1,60 m 1,60 m 1,60 m 1,30 m 1,30 m

Wordt met stekker geleverd • • • - • • • • •

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

Prijs (€) 499,- 679,- 899,- 259,- 279,- 289,- 349,- 429,- 479,-

Inbouwtekeningen 23 24 25 26 26 26 26 27 28
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Typenummer RVS - KG875RVSA - KGF889RVSA

Typenummer matzwart KG775ZTA - KGF875ZTA KGF889ZTA

Kenmerken     

Kleur matzwart RVS matzwart RVS / 
matzwart

Netto gewicht (kg) 12,7 11,6 13,6 13,8

Kookzones     

Aantal zones 5 5 5 5

Type vonkontsteking geïntegreerd 
in knop

geïntegreerd 
in knop

geïntegreerd 
in knop

geïntegreerd 
in knop

Flexibele wokbrander - - - -

Links (kW/soort) 2,10-3,50 / 
wok

2,10-3,50 / 
wok

0,30-1,35 / 
wok / 2,00-

4,20

0,30-1,35 / 
wok / 2,00-

4,20

Linksvoor (kW/soort)

Linksachter (kW/soort)

Middenachter (kW/soort) 0,45-1,75 / 
normaal

0,45-1,75 / 
normaal

0,45-1,75 / 
normaal

0,45-1,75 / 
normaal

Middenvoor (kW/soort) 0,30-1,00 / 
sudderbrander

0,30-1,00 / 
sudderbrander

0,30-1,00 / 
sudderbrander

0,30-1,00 / 
sudderbrander

Rechtsvoor (kW/soort) 0,45-1,75 / 
normaal

0,45-1,75 / 
normaal

0,45-1,75 / 
normaal

0,45-1,75 / 
normaal

Rechtsachter (kW/soort) 0,75-3,00 / 
sterkbrander

0,75-3,00 / 
sterkbrander

0,75-3,00 / 
sterkbrander

0,75-3,00 / 
sterkbrander

Aantal pandragers 3 3 3 3

Materiaal pandragers geëmailleerd 
gietijzer

geëmailleerd 
gietijzer

geëmailleerd 
gietijzer

geëmailleerd 
gietijzer

Vlambeveiliging thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

Afmetingen     

Inbouw hoogte (mm) 50 55 55 55

Inbouw breedte (mm) 560 560 690 820

Inbouw diepte (mm) 480 480 480 480

Dikte werkblad (min./max.) (mm) 30 -60 30 -60 30 -60 30 -60

Breedte (mm) 750 750 750 890

Diepte (mm) 510 510 510 510

Aansluitgegevens     

Totale aansluitwaarde gas (kW) 11,0 11,0 11,7 11,7

Gastype g25.3-25mbar g25.3-25mbar g25.3-25mbar g25.3-25mbar

Positie gasaansluiting linksachter linksachter middenachter middenachter

Elektrische aansluitwaarde (W) 0,6 0,6 0,6 0,6

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 220/240 / 50 
en 60

220/240 / 50 
en 60

220/240 / 50 
en 60

220/240 / 50 
en 60

Aansluitsnoer meegeleverd • • • •

Positie aansluitsnoer middenachter middenachter middenachter middenachter

Lengte aansluitsnoer (m) 1,30 m 1,30 m 1,30 m 1,30 m

Wordt met stekker geleverd • • • •

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

Prijs (€) 579,- 629,- 719,- 829,-

Inbouwtekeningen 29 30 31 32
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OVENS

Typenummer RVS - OM265RVS - - OM470RVS - - -

Typenummer matzwart - - - - - OM871ZT OM971ZT

Typenummer zwart glas OM165ZT OM270ZT OP270ZT OM470ZT - - -

Typenummer Black Titanium - - - - OM670Ti - -

Kenmerken        

Kleur zwart glas / RVS RVS zwart glas / RVS zwart glas / RVS RVS / zwart glas Black Titanium  matzwart matzwart

Verwarmingsfunctie multifunctioneel multifunctioneel multifunctioneel multifunctioneel multifunctioneel multifunctioneel multifunctioneel multifunctioneel

Inhoud oven (liter) 66 65 70 66 72 72 70 70

Type deur klapdeur klapdeur klapdeur klapdeur klapdeur klapdeur klapdeur klapdeur

Netto gewicht (kg) 31,0 30,0 32,0 32,0 31,5 31,5 25,0 26,0

Bediening en weergave        

Type bediening draaiknoppen draaiknoppen draaiknoppen draaiknoppen touch control 
met draaiknop

touch control 
met slider

draaiknoppen touch control 
met draaiknop

Display geen geen led display led display led display led display geen led display

Klokweergave geen geen 24 uurs 24 uurs 24 uurs 24 uurs geen 24 uurs

Mantelkoeling • • • • • • • •

Ovenverlichting (W) 25 25 25 25 2 x 25 2 x 25 25 25

Type geleidesysteem voor 
bakplaten

wandgeleiding wandgeleiding zijrekken zijrekken zijrekken zijrekken zijrekken zijrekjes + 
telescooprails 

half uittrekbaar

Aantal insteekhoogtes 5 5 5 5 5 5 5 5

Vermogen        

Onderwarmte vermogen (W) 1100 1045 1100 1100 1000 1000 1150 1150

Bovenwarmte vermogen (W) 950 900 950 950 950 950 1100

Grill vermogen (W) 2950 2245 2950 2950 2250 2250 1400 2500

Hetelucht vermogen (W) 2000 2000 2000 1800 1800 2000

Min.-max. oventemperatuur 
(˚C)

50 - 250 50 - 250 50 - 250 50 - 250 30 - 250 30 - 250 50 - 250 50 - 250

Schoonmaakgemak        

Binnenruimte materiaal easy clean 
emaille

easy clean 
emaille

easy clean 
emaille

easy clean 
emaille

easy clean 
emaille

easy clean 
emaille

easy clean 
emaille

easy clean 
emaille

Glas binnenzijde uitneembaar • • • • • • • •

Bovenelementen 
neerklapbaar

- - - - - - - •

Aqua clean functie - - - - - - • •

Pyrolyse functie - - - • - - - -

Afmetingen        

Inbouw hoogte (mm) 600 600 600 600 600 600 590 590

Inbouw breedte (mm) 560 560 560 560 560 560 560 -568 560 -568

Inbouw diepte (mm) 555 550 555 560 550 550 550 550

Mogelijke inbouwsituaties hoge kast, onder 
werkblad

hoge kast, onder 
werkblad

hoge kast, onder 
werkblad

hoge kast, onder 
werkblad

hoge kast, onder 
werkblad

hoge kast, onder 
werkblad

hoge kast, onder
werkblad

hoge kast, onder
werkblad

Afmetingen oven inwendig 
(hxbxd) (mm)

343 / 460 / 416 367 / 495 / 397 345 / 486 / 418 350 / 480 / 418 367 / 495 / 397 367 / 495 / 397 364 / 475 / 402 364 / 475 / 402

Aansluitgegevens        

Energieklasse A A A A A+ A+ A A

Elektrische aansluitwaarde 
(W)

3000 2150 3000 3000 2900 2900 2615 3215

Netspanning (V) / 
netfrequentie (Hz)

220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 
en 60

220/240 / 50 
en 60

Aansluitsnoer meegeleverd • • • • • • • •

Positie aansluitsnoer rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter bovenzijde

Lengte aansluitsnoer (m) 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,50 m 1,50 m

Wordt met stekker geleverd • • • • • • • •

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

Accessoires        

Ovenroosters 1 1 1 1 1 1 1 1

Geëmailleerde bakplaten 1 1 1 1 1 1 1 1

Prijs (€) 559,- 559,- 629,- 879,- 729,- 799,- 639,- 779,-

Inbouwtekeningen 33 34 33 33 34 34 35 35
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WARMHOUDLADE (COMBI) MAGNETRONS

Typenummer WL915

Afmetingen  

Hoogte (mm) 139

Breedte (mm) 595

Diepte (mm) 500

Inbouwmaten  

Inbouw hoogte (mm) 139

Inbouw breedte (mm) 560-568

Inbouw diepte (mm) 500

Aansluitgegevens  

Elektrische aansluitwaarde (W) 400

Aantal fasen 1

Wordt met stekker geleverd •

Positie aansluitsnoer linksachter

Prijs (€) 529,-

Inbouwtekeningen 36

Typenummer RVS SM225RVS CM125HRVS A2132HRVS CM244RVS

Typenummer zwart glas - - - CM244ZT

Kleur RVS RVS RVS RVS / zwart 
glas

Inhoud (liter) 25 25 32 44

Type deur draaideur draaideur draaideur klapdeur

Deurschakelaar • • • •

Netto gewicht (kg) 16,5 20,7 22,8 35,6

Bediening en weergave    

Aantal magnetronstanden 5 5 5 5

Aantal automatische programma’s 8 10 10 13

Automatische ontdooiprogramma’s 2 2 2 2

Aantal combinatiestanden 4 4 4

Gewicht ingave functie bij automatische 
programma’s

• • • •

Snelstart functie • • • •

Type bediening draaiknoppen, 
druktoetsen

draaiknoppen, 
druktoetsen

draaiknoppen, 
druktoetsen

touch control 
met draaiknop

Kinderslot • • • •

Display led display led display led display led display

Klokweergave 24 uurs 24 uurs 24 uurs 24 uurs

Timer • • • •

Timer kan worden gebruikt als wekker - • • -

Resttijd indicatie • • • •

Max. tijd instelbaar (min.) 95 300

Type geleidesysteem voor bakplaten wandgeleiding

Aantal insteekhoogtes 0 0 0 2

Vermogen    

Magnetron vermogen (W) 90 - 900 90 - 900 100 - 1000 100 - 900

Onderwarmte vermogen (W)  600

Bovenwarmte vermogen (W) 1750

Grill vermogen (W) 1100 1750

Hetelucht vermogen (W) 2500 2500 1700

Min.-max. oventemperatuur (˚C) 140 - 220 140 - 230 50 - 230

Schoonmaakgemak    

Binnenruimte materiaal RVS RVS RVS RVS

Glas binnenzijde uitneembaar - - - -

Aqua clean functie - - - -

Afmetingen    

Draaiplateau Ø (mm) 315 315 315 360

Inbouw hoogte (mm) 380 450 450 450

Inbouw breedte (mm) 560 560 560 560

Inbouw diepte (mm) 380 550 550 550

Afmetingen oven inwendig (hxbxd) (mm) 205 / 330 
/ 355

228 / 330 
/ 347

251 / 351 
/ 358

249 / 420 
/ 420

Mogelijke inbouwsituaties hoge kast, 
onder 

werkblad

hoge kast hoge kast, 
onder 

werkblad

hoge kast, 
onder 

werkblad

Aansluitgegevens    

Elektrische aansluitwaarde (W) 1450 2500 3600 3350

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 230 / 50 220/230 / 50 220/230 / 50 220/240 / 50

Aansluitsnoer meegeleverd • • • •

Positie aansluitsnoer rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter

Lengte aansluitsnoer (m) 1,00 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m

Wordt met stekker geleverd • • • •

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

Accessoires    

Glazen bakplaten 0 0 0

Geëmailleerde bakplaten 0 0 0

Ovenroosters 1 0 1

Prijs (€) 479,- 599,- 629,- 949,-

Inbouwtekeningen 37 38 39 40
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Typenummer RVS CM444RVS - - CM450RVS - CM851RVS - -

Typenummer matzwart - - - - - CM851ZT CM941ZT - -

Typenummer zwart glas - - CM350ZT CM450ZT - CM751ZT - MO470ZT -

Typenummer Black Titanium - CM644Ti - - CM650Ti - - - MO670Ti

Kenmerken   

Kleur RVS Black 
Titanium

zwart glas / 
RVS

zwart glas / 
RVS

Black 
Titanium

RVS matzwart zwart glas /
RVS

Black 
Titanium

Inhoud (liter) 44 44 50 50 50 51 43 71 71

Type deur klapdeur klapdeur klapdeur klapdeur klapdeur klapdeur klapdeur klapdeur klapdeur

Deurschakelaar • • • • • • • • •

Netto gewicht (kg) 36,0 36,0 38,8 38,8 38,8 38,3 37,7 45,0 45,0

Bediening en weergave          

Aantal magnetronstanden 5 5 5 5 5 7 5 5 5

Aantal automatische programma’s 13 13 13 13 13 20 10 10

Automatische ontdooiprogramma’s 2 2 4 3 3 5 2 3 3

Aantal combinatiestanden 4 4 3 3 3 2 2 3 3

Gewicht ingave functie bij 
automatische programma’s

• • • • • - - • •

Snelstart functie • • • • • - • - -

Type bediening touch control 
met draaiknop

full touch 
control

touch control 
met draaiknop

touch control 
met draaiknop

touch control 
met slider

full touch 
control

touch control 
met draaiknop

touch control 
met draaiknop

touch control 
met slider

Kinderslot • • • • • • • • •

Display led display led display led display led display led display led display led display led display led display

Klokweergave 24 uurs 24 uurs 24 uurs 24 uurs 24 uurs 24 uurs 24 uurs 24 uurs 24 uurs

Timer • • • • • • • • •

Timer kan worden gebruikt als wekker • • • • • - - • •

Resttijd indicatie • • • • • • - • •

Max. tijd instelbaar (min.) 300 300 90 90 90 600 90 540 540

Type geleidesysteem voor bakplaten wandgeleiding wandgeleiding zijrekken zijrekken zijrekken zijrekken zijrekken zijrekken zijrekken

Aantal insteekhoogtes 2 2 5 5 5 5 4 5 5

Vermogen          

Magnetron vermogen (W) 100 - 900 100 - 900 100 - 900 100 - 900 100 - 900 100 - 800 100 - 1000 100 - 800 100 - 800

Onderwarmte vermogen (W) 550 550 1000 1000 1000 1000 1150 1000 1000

Bovenwarmte vermogen (W) 1750 1750 900 900 900 1100 1100 900 900

Grill vermogen (W) 1750 1750 2200 2200 2200 2500 2500 2880 2880

Hetelucht vermogen (W) 1750 1750 1750 1750 1750 1800 1800 1800

Min.-max. oventemperatuur (˚C) 50 - 230 50 - 230 50 - 250 50 - 250 50 - 250 40 - 230 50 - 250 30 - 250 30 - 250

Schoonmaakgemak          

Binnenruimte materiaal RVS RVS easy clean 
emaille

easy clean 
emaille

easy clean 
emaille

easy clean 
emaille

easy clean 
emaille

easy clean 
emaille

easy clean 
emaille

Glas binnenzijde uitneembaar - - - - - - • - -

Aqua clean functie - - - - - • • - -

Afmetingen          

Draaiplateau Ø (mm) 360 360

Inbouw hoogte (mm) 450 450 450 450 450 450 450 600 600

Inbouw breedte (mm) 560 560 560 560 560 560 560 -568 560 560

Inbouw diepte (mm) 550 550 550 550 550 550 550 550 550

Afmetingen oven inwendig (hxbxd) 
(mm)

250 / 420 
/ 420

250 / 420 
/ 420

269 / 480 
/ 389

269 / 480 
/ 389

269 / 480 
/ 389

255 / 440 
/ 430

230 / 475 
/ 370

350 / 480 
/ 420

350 / 480 
/ 420

Mogelijke inbouwsituaties hoge kast, 
onder 

werkblad

hoge kast, 
onder 

werkblad

hoge kast, 
onder 

werkblad

hoge kast, 
onder 

werkblad

hoge kast, 
onder 

werkblad

hoge kast, 
onder 

werkblad

hoge kast,
onder

werkblad

hoge kast, 
onder 

werkblad

hoge kast, 
onder 

werkblad

Aansluitgegevens   

Elektrische aansluitwaarde (W) 3350 3350 3000 3000 3000 3200 3500 2880 2880

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50

Aansluitsnoer meegeleverd • • • • • • • • •

Positie aansluitsnoer rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter bovenzijde rechtsachter rechtsachter

Lengte aansluitsnoer (m) 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 2,10 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m

Wordt met stekker geleverd • • • • • • • • •

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

Accessoires   

Glazen bakplaten 1 1 1 1 1 1 0 0

Geëmailleerde bakplaten 1 1 1 2 1 1

Ovenroosters 2 2 1 1 1 1 1 1 1

Prijs (€) 999,- 1.029,- 1.179,- 1.199,- 1.249,- 1.229,- 1.299,- 1.329,- 1.379,-

Inbouwtekeningen 40 40 41 41 41 42 43 34 34

(COMBI) MAGNETRONS



61

FORNUIZEN

Typenummer FG860ZT FG190RVS FG890ZT

Kenmerken    

Kleur matzwart RVS matzwart

Netto gewicht (kg) 44,0 68,1 76,0

Kookgedeelte    

Aantal kookzones 4 5 5

Vonkontsteking geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

Linksvoor (kW/soort) 0,58-1,65 / 
normaal

0,90-2,90 / 
sterkbrander

1,70-4,00 / wok

Linksachter (kW/soort) 0,80-2,80 / 
sterkbrander

0,55-1,75 / 
normaal

0,80-3,00 / 
sterkbrander

Midden (kW/soort) 1,30-3,60 / wok 1,70-4,00 / wok

Rechtsvoor (kW/soort) 1,70-4,00 / wok 0,30-0,90 / 
sudderbrander

0,80-3,00 / 
sterkbrander

Rechtsachter (kW/soort) 0,40-1,00 / 
sudderbrander

0,55-1,75 / 
normaal

0,40-1,00 / 
sudderbrander

Aantal pandragers 2 3 3

Materiaal pandragers geëmailleerd 
gietijzer

geëmailleerd 
gietijzer

geëmailleerd 
gietijzer

Sierdeksel • - •

Sierdeksel materiaal glas glas

Vlambeveiliging thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

Ovengedeelte    

Type oven multifunctioneel multifunctioneel multifunctioneel

Inhoud oven (liter) 55 105 114

Type verlichting gloeilamp gloeilamp halogeen

Aantal insteekhoogtes 4 5 3

Aantal ovenfuncties 7 8 7

Min.-max. oventemperatuur ºC 50 - 260 50 - 270 70 - 250

Bovenelement (W) 1100 1200 1150

Onderelement (W) 1100 1200 1650

Grillelement (W) 2600 3000 2400

Hetelucht (W) 2000 1600 2500

Opbergvak geen klep klep

Energieklasse A A A

Display type geen led display geen

Timer met eindsignaal • • •

Timer kan worden gebruikt als wekker • • •

Afmetingen    

Hoogte (mm) 850 -950 875 -930 850 -950

Breedte (mm) 600 900 900

Diepte (mm) 590 600 600

Afmetingen oven inwendig (hxbxd) (mm) 305 / 455 / 393 352 / 725 / 410 345 / 760 / 455

Totale hoogte met sierdeksel geopend (mm) 1515 1515

Aansluitgegevens    

Aansluitwaarde gas (kW) 9,4 11,0 15,0

Gastype g25.3-25mbar g25.3-25mbar g25.3-25mbar

Positie gasaansluiting rechtsachter rechtsachter rechtsachter

Elektrische aansluitwaarde (W) 2670 3000 2900

Aantal fasen 1 1 1

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 230 / 50 220/240 / 50 
en 60

230 / 50

Aansluitsnoer meegeleverd • • •

Positie aansluitsnoer rechtsachter linksachter linksachter

Lengte aansluitsnoer (m) 1,60 m 1,60 m 1,60 m

Wordt met stekker geleverd • • •

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

Accessoires    

Ovenroosters 1 1 2

Geëmailleerde bakplaten 1 1 1

Prijs (€) 1.399,- 1.499,- 1.999,-

Inbouwtekeningen 44 45 46



62

Typenummer beige - - - - -

Typenummer matzwart - AO460ZT - - AG361ZT

Typenummer RVS AO160RVS AO460RVS AO660RVS AO761RVS -

Typenummer wit AO160WIT AO460WIT AO660WIT AO761WIT -

Kleur RVS / wit RVS / wit / 
zwart

RVS / wit RVS / wit matzwart

Netto gewicht (kg) 5,1 5,1 5,1 5,2 9,9

Uitrusting      

Aantal motoren 0 1 1 1 1

Aantal standen 1 3 3 3 3

bedieningstype mechanische 
schuifregelaar

mechanische 
schuifregelaar

mechanische 
druktoetsen

mechanische 
druktoetsen

mechanische 
schuifregelaar

Reinigingsindicatie vetfilter - - - - -

Reinigingsindicatie koolstoffilter - - - - -

Type afsluitklep elektrisch 
met thermo 

actuator

geen geen geen geen

Aantal lampen / vermogen per lamp (W) 1 / 4,0 1 / 4,0 2 / 4,0 2 / 5 2 / 3,0

Type verlichting LED bulb LED bulb LED bulb LED spot LED bulb

Aantal vetfilters 1 1 2 2 2

Materiaal vetfilter aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium

Uitklapbaar scherm - - • • -

Greeplijst vervangbaar - - - - -

Aansluiting      

Positie afvoer bovenzijde bovenzijde, 
achterkant

bovenzijde, 
achterkant

bovenzijde, 
achterkant

bovenzijde

Afvoermaat Ø (mm) 120 -100 125 -120 125 -120 125 -120 150 -120

Min. max. hoogte totale afzuigkap (mm) 150 150 150 150 400

Capaciteit (EU norm EN 61591)      

Capaciteit stand 1 (m3/h) 135 135 175 239

Capaciteit stand 2 (m3/h) 200 200 260 296

Capaciteit stand 3 (m3/h) 295 285 350 372

Capaciteit stand 4 (m3/h)  

Geluidsniveau (EU norm EN 60704-2-13)     

Geluidsniveau dB(A) stand 1 56 56 56 50

Geluidsniveau dB(A) stand 2 64 64 65 55

Geluidsniveau dB(A) stand 3 69 69 72 61

Geluidsniveau dB(A) stand 4  

Aansluitgegevens     

Elektrische aansluitwaarde (W) 4 129 133 148 126

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 
en 60

Aansluitsnoer meegeleverd • • • • •

Positie aansluitsnoer middenachter middenachter bovenzijde bovenzijde bovenzijde

Lengte aansluitsnoer (m) 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m

Wordt met stekker geleverd • • • • •

Stekkertype YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

Accessoires     

Aantal koolstoffilters benodigd 0 1 1 1 2

Koolstoffilter (1 stuk) - REC80 REC80 - -

Set van twee koolstoffilters REC25 REC35

Accessoire - HF3001, 
HR0001

HR0001, 
HF3001

HF3001,
HR0001

HF3001, 
HR0001

RVS Achterwand AW160RVS AW160RVS AW160RVS AW160RVS AW160RVS

Energielabels      

Energie efficiëntieklasse D D D D

Energie efficiëntieklasse motor E E E E

Energie efficiëntieklasse  verlichting E E A A

Energie efficiëntieklasse vetfilter G C C C

Prijs (€) 159,- (RVS)
129,- (wit)

159,- (RVS)
159,- (zwart)

139,- (wit)

199,- (RVS)
179,- (wit)

249,- (RVS)
219,- (wit)

299,-

Inbouwtekeningen 47 47 48 48 49

AFZUIGKAPPEN
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Typenummer T4335TRVS AV361RVS AV560RVS AV760RVS AV790RVS AP160RVS AP260RVS -

Typenummer matzwart - - - - - - - AP360ZT

Kleur grijs zilvergrijs zilvergrijs RVS RVS RVS RVS matzwart

Netto gewicht (kg) 6,0 7,6 7,8 8,6 10,0 6,8 9,0 9,2

Uitrusting        

Aantal motoren 0 1 1 1 1 0 1 1

Aantal standen 1 3 3 3 3 1 3 3

bedieningstype mechanische 
schuifregelaar

mechanische 
schuifregelaar

mechanische 
schuifregelaar

mechanische 
schuifregelaar

mechanische 
schuifregelaar

mechanische 
schuifregelaar

mechanische 
druktoetsen

mechanische 
schuifregelaar

Reinigingsindicatie vetfilter - - - - - - - -

Reinigingsindicatie koolstoffilter - - - - - - - -

Type afsluitklep elektrisch 
met thermo 

actuator

geen geen geen geen elektrisch met 
elektromotor

geen geen

Aantal lampen / vermogen per lamp (W) 2 / 3,0 2 / 4,0 2 / 4,0 2 / 1,0 2 / 1,0 2 / 2,8 2 / 2,5 2 / 4,0

Type verlichting LED bulb LED bulb LED bulb LED spot LED spot LED bulb LED bulb LED bulb

Aantal vetfilters 2 2 2 2 4 2 2 2

Materiaal vetfilter aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium

Uitklapbaar scherm - - - - - - - -

Greeplijst vervangbaar - - - - - - - -

Aansluiting        

Positie afvoer bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde

Afvoermaat Ø (mm) 120 120 -150 150 -120 120 -150 120 -150 125 150 150 -120

Min. max. hoogte totale afzuigkap (mm) 135 175 175 269 269 815 x 1160 815 x 1160 660 x 915

Capaciteit (EU norm EN 61591)        

Capaciteit stand 1 (m3/h) 175 220 268 268 190 240

Capaciteit stand 2 (m3/h) 220 320 408 408 240 290

Capaciteit stand 3 (m3/h) 310 420 656 656 350 380

Capaciteit stand 4 (m3/h)    

Geluidsniveau (EU norm EN 60704-2-13)     

Geluidsniveau dB(A) stand 1 57 57 46 46 40 53

Geluidsniveau dB(A) stand 2 62 66 55 55 55 57

Geluidsniveau dB(A) stand 3 67 69 65 65 60 64

Geluidsniveau dB(A) stand 4

Aansluitgegevens     

Elektrische aansluitwaarde (W) 11 133 148 252 252 10 155 133

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 220/240 / 50 
en 60

220/240 / 50 
en 60

220/240 / 50 
en 60

220/240 / 50 
en 60

220/240 / 50 
en 60

230 / 50 230 / 50 220/240 / 50

Aansluitsnoer meegeleverd • • • • • • • •

Positie aansluitsnoer bovenzijde middenachter middenachter bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde

Lengte aansluitsnoer (m) 1,00 m 1,50 m 1,50 m 1,00 m 1,00 m 0,70 m 0,70 m 1,50 m

Wordt met stekker geleverd • • • • • • • •

Stekkertype YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

Koolstoffilters        

Aantal koolstoffilters benodigd 0 2 2 2 2 2 2

Koolstoffilter (1 stuk) - - -

Set van twee koolstoffilters - REC55 HF2011 REC40 REC40 REC10 REC65

Accessoire - HF3001, 
HR0001

HF3001, 
HR0001

-

RVS Achterwand AW160RVS AW160RVS AW160RVS AW160RVS AW190RVS AW160RVS AW160RVS AW160RVS

Energielabels        

Energie efficiëntieklasse D D B B D D

Energie efficiëntieklasse motor E E C C E E

Energie efficiëntieklasse  verlichting D D A A C C

Energie efficiëntieklasse vetfilter C C D D D C

Prijs (€) 199,- 229,- 279,- 419,- 529,- 349,- 259,- 289,-

Inbouwtekeningen 50 51 51 52 53 54 55 56
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Typenummer RVS AP290RVS - AB160RVS AB660RVS AB190RVS AB690RVS AB790RVS

Typenummer matzwart - AP590ZT - AB660ZT - AB690ZT AB790ZT

Typenummer wit - - - - - - -

Kleur RVS matzwart RVS RVS / 
matzwart

RVS RVS / 
matzwart

RVS / 
matzwart

Netto gewicht (kg) 10,0 11,4 11,3 10,3 13,0 14,0 14,2

Uitrusting     

Aantal motoren 1 1 1 1 1 1 1

Aantal standen 3 3 3 4 3 4 4

bedieningstype mechanische 
druktoetsen

mechanische 
schuifregelaar

mechanische 
druktoetsen

elektronische 
tiptoetsen

mechanische 
druktoetsen

elektronische 
tiptoetsen

full touch 
control

Reinigingsindicatie vetfilter - - - - - - •

Reinigingsindicatie koolstoffilter - - - - - - •

Type afsluitklep geen geen geen geen geen geen geen

Aantal lampen / vermogen per lamp (W) 2 / 2,5 2 / 5 2 / 2,5 2 / 1,5 2 / 2,5 2 / 1,5 2 / 2,1

Type verlichting LED bulb LED spot LED bulb LED spot LED bulb LED spot LED spot

Aantal vetfilters 3 3 2 2 3 3 3

Materiaal vetfilter aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium

Uitklapbaar scherm - - - - - - -

Greeplijst vervangbaar - - - - - - -

Aansluiting     

Positie afvoer bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde

Afvoermaat Ø (mm) 150 150 -120 150 -125 -120 150 -120 150 -125 -120 150 -120 150 -125

Min. max. hoogte totale afzuigkap (mm) 815 x 1160 660 x 915 620 x 1155 660 x 1213 620 x 1115 660 x 1213 640 x 1060

Capaciteit (EU norm EN 61591)        

Capaciteit stand 1 (m3/h) 190 280 160 369 160 369 265

Capaciteit stand 2 (m3/h) 240 420 257 426 257 426 380

Capaciteit stand 3 (m3/h) 360 580 414 598 414 598 515

Capaciteit stand 4 (m3/h) 620 620 609

Geluidsniveau (EU norm EN 60704-2-13)     

Geluidsniveau dB(A) stand 1 40 54 42 61 42 61 48

Geluidsniveau dB(A) stand 2 55 62 55 65 55 65 53

Geluidsniveau dB(A) stand 3 60 70 67 68 67 68 62

Geluidsniveau dB(A) stand 4 71 71 66

Aansluitgegevens     

Elektrische aansluitwaarde (W) 155 150 135 213 135 213 224

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 230 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 
en 60

Aansluitsnoer meegeleverd • • • • • • •

Positie aansluitsnoer bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde

Lengte aansluitsnoer (m) 0,70 m 1,50 m 0,70 m 1,20 m 0,70 m 1,20 m 1,50 m

Wordt met stekker geleverd • • • • • • •

Stekkertype YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

Koolstoffilters        

Aantal koolstoffilters benodigd 2 2 2 2 2 2 3

Set van 1 koolstoffilter - - - HF2004 - HF2004 HF2008

Set van twee koolstoffilters REC10 REC65 HF2010, 
HF2017

- HF2010, 
HF2017

- -

Accessoire HF4001 - - - - - -

RVS Achterwand AW190RVS AW190RVS AW160RVS AW160RVS AW190RVS AW190RVS AW190RVS

Energielabels     

Energie efficiëntieklasse D C D A D A A

Energie efficiëntieklasse motor E D E A E A A

Energie efficiëntieklasse  verlichting C A A A A A A

Energie efficiëntieklasse vetfilter D C D D D D C

Prijs (€) 329,- 589,- 399,- 499,- 419,- 629,- 749,-

Inbouwtekeningen 57 58 59 60 61 62 63

AFZUIGKAPPEN
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Typenummer beige - - - - - - -

Typenummer RVS - - AD780RVS ABE590RVS - RA345ZWA RA370ZWA

Typenummer matzwart - AD780ZT - - - - -

Typenummer zwart glas AD570ZT - - - - - -

Typenummer wit - - - - AOP380WIT - -

Kleur zwart glas zwart RVS RVS wit matzwart matzwart

Netto gewicht (kg) 11,0 17,3 17,3 20,4 18,2 13,4 16,8

Uitrusting     

Aantal motoren 1 1 1 1 1 1 1

Aantal standen 4 4 4 3 4 4 4

bedieningstype full touch 
control

full touch 
control

full touch 
control

mechanische 
druktoetsen

afstands-
bediening

afstands-
bediening

afstands-
bediening

Reinigingsindicatie vetfilter • • • - - - -

Reinigingsindicatie koolstoffilter • • • - - - -

Type afsluitklep geen geen geen geen geen geen

Aantal lampen / vermogen per lamp (W) 2 / 1,0 2 / 2,1 2 / 2,1 4 / 1,0 2 / 2,1 2 / 2,1 2 / 2,1

Type verlichting LED spot LED spot LED spot LED spot LED spot LED spot LED spot

Aantal vetfilters 2 3 3 3 2 1 2

Materiaal vetfilter aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium

Uitklapbaar scherm - - - - - - -

Greeplijst vervangbaar - - - - - - -

Aansluiting    

Positie afvoer bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde achterkant, 
links, 

voorkant

bovenzijde bovenzijde

Afvoermaat Ø (mm) 150 -120 150 -125 150 -125 150 -125 -120

Min. max. hoogte totale afzuigkap (mm) 806 x 1152 762 x 1032 762 x 1032 737 x 1067 200 280 x 1760 600 x 1760

Capaciteit (EU norm EN 61591)     

Capaciteit stand 1 (m3/h) 310 260 275 286 230 175 175

Capaciteit stand 2 (m3/h) 420 370 390 404 315 259 259

Capaciteit stand 3 (m3/h) 580 514 525 650 375 336 336

Capaciteit stand 4 (m3/h) 720 634 646  420 428 428

Geluidsniveau (EU norm EN 60704-2-13)    

Geluidsniveau dB(A) stand 1 52 49 51 38 55 49 49

Geluidsniveau dB(A) stand 2 58 52 55 56 61 55 55

Geluidsniveau dB(A) stand 3 65 59 61 68 67 65 65

Geluidsniveau dB(A) stand 4 69 65 65  69 68 68

Aansluitgegevens    

Elektrische aansluitwaarde (W) 272 224 224 256 94 179 179

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 220/240 / 50 
en 60

220/240 / 50 
en 60

220/240 / 50 
en 60

220/240 / 50 220/240 / 50 
en 60

220/240 / 50 
en 60

220/240 / 50 
en 60

Aansluitsnoer meegeleverd • • • • • • •

Positie aansluitsnoer middenachter bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde

Lengte aansluitsnoer (m) 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,30 m 1,30 m 2,30 m 2,30 m

Wordt met stekker geleverd • • • • • - -

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

Koolstoffilters      

Aantal koolstoffilters benodigd 2 3 3 2 2 1 2

Koolstoffilter (1 stuk) HF2008 HF2008 HF2008

Set van twee koolstoffilters HF2019 HF2002 HF2002 HF2010, 
HF2017

-

Accessoire - - -

RVS Achterwand - - -

Energielabels    

Energie efficiëntieklasse A A A A C C

Energie efficiëntieklasse motor A A A A C C

Energie efficiëntieklasse  verlichting A A A A A A

Energie efficiëntieklasse vetfilter C B C D C C

Prijs (€) 729,- 939,- 979,- 1.129,- 1.899,- 879,- 1.329,-

Inbouwtekeningen 64 65 66 68 69 70 71
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Typenummer RVS AI553RVS - AI573RVS - AIP590RVS AIP690WIT

Typenummer matzwart - AI752ZT - AI772ZT - -

Typenummer wit - - - - - -

Kleur grijs zwart grijs zwart RVS wit

Netto gewicht (kg) 4,8 9,5 5,5 11,3 13,0 18,2

Uitrusting     

Aantal motoren 1 1 1 1 1 1

Aantal standen 3 4 3 4 4 4

bedieningstype draaiknoppen elektronische 
tiptoetsen

draaiknoppen elektronische 
tiptoetsen

elektronische 
tiptoetsen, 

afstandsbediening

elektronische 
tiptoetsen, 

afstandsbediening

Reinigingsindicatie vetfilter - • - • - -

Reinigingsindicatie koolstoffilter - • - • - -

Type afsluitklep geen geen geen geen geen geen

Aantal lampen / vermogen per lamp (W) 2 / 3,0 1 / 7 2 / 3,0 1 / 7 2 / 3,0 2 / 2,0

Type verlichting LED bulb LED strip LED bulb LED strip LED spot LED spot

Aantal vetfilters 1 1 2 1 2 2

Materiaal vetfilter aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium

Uitklapbaar scherm - - - - - -

Greeplijst vervangbaar - - - - - -

Aansluiting   

Positie afvoer bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde, 
achterkant, rechts, 

links, voorkant

Afvoermaat Ø (mm) 120 -150 150 -120 120 -150 150 -120 150 150

Min. max. hoogte totale afzuigkap (mm) 203 322 203 322 120 x 370 120 x 355

Capaciteit (EU norm EN 61591)     

Capaciteit stand 1 (m3/h) 255 255 255 255 268 260

Capaciteit stand 2 (m3/h) 340 400 340 400 345 360

Capaciteit stand 3 (m3/h) 425 550 425 550 482 510

Capaciteit stand 4 (m3/h) 650 650 748 680

Geluidsniveau (EU norm EN 60704-2-13)  

Geluidsniveau dB(A) stand 1 56 49 56 49 47 51

Geluidsniveau dB(A) stand 2 63 58 63 58 55 62

Geluidsniveau dB(A) stand 3 69 65 69 65 60 65

Geluidsniveau dB(A) stand 4 68 68 65 70

Aansluitgegevens   

Elektrische aansluitwaarde (W) 121 257 121 257 254 254

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 220/240 / 50 
en 60

220/240 / 50 
en 60

220/240 / 50 
en 60

220/240 / 50 
en 60

220/240 / 50 220/240 / 50

Aansluitsnoer meegeleverd • • • • • •

Positie aansluitsnoer middenachter bovenzijde middenachter bovenzijde bovenzijde bovenzijde

Lengte aansluitsnoer (m) 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,80 m 5,00 m

Wordt met stekker geleverd • • • • • •

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko - 
rond met randaarde)

YP-22 (schuko - 
rond met randaarde)

Accessoires   

Aantal koolstoffilters benodigd 2 2 2 2 - -

Koolstoffilter (1 stuk) - - HR0008 + 
HF3007

HR0008 + 
HF3007

Set van twee koolstoffilters REC85 REC85 - -

Accessoire HF3001, 
HR0001

HF2015 
(Set van 2 

koolstoffilters)

HF3001, 
HR0001

HF2015 
(Set van 2 

koolstoffilters)

HF4003 EMP690,
HF4003

RVS Achterwand - - - -

Energielabels     

Energie efficiëntieklasse C B C B B B

Energie efficiëntieklasse motor C B C B C B

Energie efficiëntieklasse  verlichting D A D A A A

Energie efficiëntieklasse vetfilter D D D D D E

Prijs (€) 299,- 529,- 379,- 599,- 1.379,- 1.279,-

Inbouwtekeningen 72 73 74 75 76 77

AFZUIGKAPPEN
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VAATWASSERS

Typenummer VW47BM VW47SM VW149M VW249M VW247M VW339M VW549M VW647M

Gebruiksgegevens   

Standaard couverts 12 9 12 12 12 15 12 13

Energie efficiëntieklasse van het ecoprogramma E E E E E D E E

Geluidsklasse van het ecoprogramma C C C C C B C C

Geluidsniveau dB(A) 47 47 49 49 47 39 49 47

Energie verbruik van het ecoprogramma per 100 
cycli (kWh)

92 70 92 92 92 86 92 94

Energieverbruik van het ecoprogramma (kWh) 0,923 0,704 0,923 0,923 0,923 0,861 0,923 0,937

Opgenomen vermogen in uitstand (kWh) 0,45 0,45 0,5 0,5 0,5 0,5 0,45 0,45

Waterverbruik van het ecoprogramma (l) 11 9 12 12 9 9 11 11

Standaard programma eco eco eco eco eco eco eco eco

Programmatijd standaardcyclus 220 235 205 205 222 254 220 220

Uitvoering/Extra functies         

Geïntegreerd of volledig geïntegreerd geïntegreerd 
met dashboard

volledig 
geïntegreerd

volledig 
geïntegreerd

volledig 
geïntegreerd

volledig 
geïntegreerd

volledig 
geïntegreerd

volledig 
geïntegreerd

volledig 
geïntegreerd

Kleur bedieningspaneel RVS RVS wit zwart zilvergrijs zilvergrijs zilvergrijs RVS

Verlichting in kuip - - - - - - - •

Vloerprojectie aan-uit indicator

Aantal sproeiarmen 2 2 2 2 2 3 2 2

Bovenkorf in hoogte verstelbaar • • - • • • • •

Bovenkorf in hoogte verstelbaar met belading - - - - - • - -

Type motor koolborstel-
motor

koolborstel-
motor

koolborstel-
motor

koolborstel-
motor

koolborstel-
motor

koolborstelloze 
motor

koolborstel-
motor

koolborstel-
motor

Halve belading handmatig handmatig handmatig handmatig handmatig automatisch handmatig handmatig

Uitgestelde start (uren) 3-6-9-12 1-24 3-6-9 3-6-9 1-19 1-19 3-6-9 3-6-9-12

Display type geen led display geen geen led display led display geen geen

Aquastop elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch

Type droogsysteem drogen met 
restwarmte

drogen met 
restwarmte

drogen met 
restwarmte

drogen met 
restwarmte

drogen met 
restwarmte

drogen met 
restwarmte

drogen met 
restwarmte

drogen met 
restwarmte

Automatische deuropening instelbaar - - - - - - - -

Extra droog functie • • - - • - - -

Afmetingen      

Netto gewicht (kg) 35,0 31,0 38,0 38,0 38,0 38,0 33,0 32,5

Inbouw hoogte (mm) 820 -880 820 -880 820 -880 820 -880 820 -880 820 -880 820 -880 820 -880

Inbouw breedte (mm) 600 450 600 600 600 600 600 600

Inbouw diepte (mm) 560 560 560 560 560 560 560 560

Meubeldeur hoogte (min./max. mm) 538 -570 654 -720 647 -717 647 -717 647 -717 647 -717 654 -720 654 -720

Meubeldeur gewicht (min./max. kg) 4 - 6 3,5 - 5 3 - 8 3 - 8 3 - 8 3 - 8 5 - 7 5 - 7

Aansluitgegevens      

Elektrische aansluitwaarde (W) 2100 2100 1900 1900 1900 1900 2100 2100

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50

Aansluitsnoer meegeleverd • • • • • • • •

Positie aansluitsnoer linksachter linksachter middenachter middenachter middenachter middenachter linksachter linksachter

Lengte aansluitsnoer (m) 1,50 m 1,50 m 1,65 m 1,65 m 1,65 m 1,65 m 1,50 m 1,50 m

Wordt met stekker geleverd • • • • • • • •

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

Aansluiting toevoerslang 3/4 inch 
binnendraad

3/4 inch 
binnendraad

3/4 inch 
binnendraad

3/4 inch 
binnendraad

3/4 inch 
binnendraad

3/4 inch 
binnendraad

3/4 inch 
binnendraad

3/4 inch 
binnendraad

Positie toevoerslang rechtsachter rechtsachter linksachter linksachter linksachter linksachter rechtsachter rechtsachter

Lengte toevoerslang (m) 1,5 m 1,5 m 1,7 m 1,7 m 1,7 m 1,7 m 1,5 m 1,5 m

Positie afvoerslang rechtsachter rechtsachter linksachter linksachter linksachter linksachter rechtsachter rechtsachter

Lengte afvoerslang (m) 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m

Warmwater aansluiting mogelijk niet van 
toepassing

niet van 
toepassing

niet van 
toepassing

niet van 
toepassing

niet van 
toepassing

niet van 
toepassing

niet van 
toepassing

niet van 
toepassing

Prijs (€) 829,- 899,- 699,- 749,- 799,- 1.049,- 729,- 829,-

Inbouwtekeningen 90 89 88 88 88 88 91 91
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Typenummer VW644M VW744M VW844M VW844HM VW738M

Gebruiksgegevens     

Standaard couverts 13 14 13 13 15

Energie efficiëntieklasse van het ecoprogramma D D C C C

Geluidsklasse van het ecoprogramma B B B B A

Geluidsniveau dB(A) 44 44 44 44 38

Energie verbruik van het ecoprogramma per 100 
cycli (kWh)

84 85 72 72 76

Energieverbruik van het ecoprogramma (kWh) 0,836 0,849 0,72 0,720 0,758

Opgenomen vermogen in uitstand (kWh) 0,45 0,45 0,49 0,49 0,45

Waterverbruik van het ecoprogramma (l) 10,5 10,5 8,9 8,9 9,8

Standaard programma eco eco eco eco eco

Programmatijd standaardcyclus 198 198 205 205 230

Uitvoering/Extra functies      

Geïntegreerd of volledig geïntegreerd volledig 
geïntegreerd

volledig 
geïntegreerd

volledig 
geïntegreerd

volledig 
geïntegreerd

volledig 
geïntegreerd

Kleur bedieningspaneel RVS RVS zwart zwart RVS

Verlichting in kuip • • - - •

Vloerprojectie aan-uit indicator aan-uit indicator

Aantal sproeiarmen 2 2 2 2 2

Bovenkorf in hoogte verstelbaar • • • • •

Bovenkorf in hoogte verstelbaar met belading • - • • •

Type motor koolborstelloze 
motor

koolborstelloze 
motor

koolborstelloze 
motor

koolborstelloze 
motor

koolborstelloze 
motor

Halve belading automatisch automatisch handmatig handmatig handmatig

Uitgestelde start (uren) 1-24 1-24 1-24 1-24 1-24

Display type led display led display led display led display led display

Aquastop elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch

Type droogsysteem open deur 
droogsysteem

open deur 
droogsysteem

open deur 
droogsysteem

open deur 
droogsysteem

open deur 
droogsysteem

Automatische deuropening instelbaar • • • • -

Extra droog functie • • • • •

Afmetingen     

Netto gewicht (kg) 37,5 35,0 33,5 34,5 36,5

Inbouw hoogte (mm) 820 -880 820 -880 820 -890 860 -930 820 -880

Inbouw breedte (mm) 600 600 600 600 600

Inbouw diepte (mm) 560 560 560 560 560

Meubeldeur hoogte (min./max. mm) 654 -720 654 -720 660 -755 700 -800 654 -720

Meubeldeur gewicht (min./max. kg) 5 - 7 5 - 7 3 - 9 3 - 8 5-7

Aansluitgegevens      

Elektrische aansluitwaarde (W) 2100 2100 1900 1900 2100

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50

Aansluitsnoer meegeleverd • • • • •

Positie aansluitsnoer linksachter linksachter rechtsachter rechtsachter linksachter

Lengte aansluitsnoer (m) 1,50 m 1,50 m 1,82 m 1,82 m 1,50 m

Wordt met stekker geleverd • • • • •

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

Aansluiting toevoerslang 3/4 inch 
binnendraad

3/4 inch 
binnendraad

3/4 inch 
binnendraad

3/4 inch 
binnendraad

3/4 inch 
binnendraad

Positie toevoerslang rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter

Lengte toevoerslang (m) 1,5 m 1,5 m 1,8 m 1,8 m 1,5 m

Positie afvoerslang rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter

Lengte afvoerslang (m) 1,8 m 1,8 m 1,5 m 1,5 m 1,8 m

Warmwater aansluiting mogelijk niet van 
toepassing

niet van 
toepassing

70 ºC 70 ºC niet van 
toepassing

Prijs (€) 919,- 979,- 979,- 999,- 1.149,-

Inbouwtekeningen 91 91 92 93 91

VAATWASSERS



69

KOELEN EN VRIEZEN

Typenummer KKO182 KVO482 VVO182 KKS4088 KKD4088 KVS4088 VS4088 KKS6102 KKS4102

Gebruiksgegevens          

Type koel/vrieskast 1) koelkast met 
één of meer 

bewaarruimten 
voor verse 

levensmiddelen

7) koel-
vrieskast

8) 
diepvrieskast

1) koelkast met 
één of meer 

bewaarruimten 
voor verse 

levensmiddelen

1) koelkast met 
één of meer 

bewaarruimten 
voor verse 

levensmiddelen

7) koel-
vrieskast

8) 
diepvrieskast

1) koelkast met 
één of meer 

bewaarruimten 
voor verse 

levensmiddelen

1) koelkast met 
één of meer 

bewaarruimten 
voor verse 

levensmiddelen

Energie efficiëntieklasse F F E F F F F E F

Energieverbruik in kWh per jaar 115 187 173 116 116 185 221 96 120

Totaal inhoud koelgedeelte (liter) 143 98 0 134 134 104 0 160 160

Totaal inhoud vriesgedeelte (liter) 0 17 86 0 0 17 95 0 0

Ventilator koelgedeelte - - - - - - - - -

No frost vriesgedeelte - - - - - - - - -

Vriesvermogen (kg/24u) 2,6 7 2,6 6

Klimaatklasse (SN-ST) / 10 
/ 38

(SN-T) / 10 
/ 32

(SN-T) / 10 
/ 43

(SN-T) / 10 / 43 (SN-T) / 10 / 43 (N) / 16 / 32 (ST) / 16 / 38 (N) / 16 / 32 (N) / 16 / 32

Geluidsemissie dB(A) 37 39 39 38 38 38 38 38 38

Geluidsklasse C C C C C C C C C

Uitvoering          

Aantal deuren 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Deurmontagesysteem deur-op-deur deur-op-deur deur-op-deur sleepdeur deur-op-deur sleepdeur sleepdeur sleepdeur sleepdeur

Draairichting deur omkeerbaar • • • • • • • • •

Type verlichting LED LED LED LED LED LED LED

Eierrek(jes) aanwezig • • - • • • - • •

Aantal glazen draagplateaus 3 2 4 4 3 4 4

Waarvan in hoogte verstelbaar 3 1 3 3 2 3 3

Aantal vriesladen 3 3

Aantal vriesvakken met klep 1

Totaal aantal deurvakken/flessenrekken 2 2 3 3 3 4 4

IJsblokjeshouder - • • - - • • - -

Aantal groentebakken 1 1 1 1 1 1 1

Aantal compressoren 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Brandwerende achterwand • • • • • • • • •

Afmetingen en massa        

Hoogte (mm) 820 818 -889 820 875 875 875 875 1020 1020

Breedte (mm) 596 595 596 540 540 540 540 540 540

Diepte (mm) 545 548 545 545 545 545 545 545 545

Inbouw hoogte (mm) 820 -900 820 -890 820 -900 875 -895 875 -895 875 -895 875 -895 1020 -1040 1020 -1040

Inbouw breedte (mm) 600 600 600 560 -570 560 -570 560 -570 560 -570 560 -570 560 -570

Inbouw diepte (mm) 550 550 550 550 550 550 550 550 550

Netto gewicht (kg) 35,0 32,0 33,0 29,5 29,5 30,5 34,5 29,5 30,5

Aansluitgegevens          

Elektrische aansluitwaarde (W) 70 123 90 106 106 134 139 122 122

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 220/230 / 50 220/240 / 50 220/230 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50

Aansluitsnoer meegeleverd • • • • • • • • •

Lengte aansluitsnoer (m) 2,05 m 2,10 m 2,05 m 2,10 m 2,10 m 2,10 m 2,10 m 2,10 m 2,10 m

Wordt met stekker geleverd • • • • • • • • •

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 
(schuko - 
rond met 

randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 
(schuko - 
rond met 

randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

Prijs (€) 799,- 829,- 879,- 549,- 629,- 599,- 729,- 719,- 669,-

Inbouwtekeningen 79 80 79 81 81 81 81 82 82
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INDUCTIE KOOKPLATENKOELEN EN VRIEZEN

Typenummer KKD4102 KVS6102 KVS4102 KKS4122 KKD4122 KVS4122 KKS4178

Gebruiksgegevens        

Type koel/vrieskast 1) koelkast met 
één of meer 

bewaarruimten 
voor verse 

levensmiddelen

7) koel-
vrieskast

7) koel-
vrieskast

1) koelkast met 
één of meer 

bewaarruimten 
voor verse 

levensmiddelen

1) koelkast met 
één of meer 

bewaarruimten 
voor verse 

levensmiddelen

7) koel-
vrieskast

1) koelkast met 
één of meer 

bewaarruimten 
voor verse 

levensmiddelen

Energie efficiëntieklasse F E F F F F F

Energieverbruik in kWh per jaar 120 148 185 126 126 188 140

Totaal inhoud koelgedeelte (liter) 160 130 130 200 200 170 294

Totaal inhoud vriesgedeelte (liter) 0 17 17 0 0 17 0

Ventilator koelgedeelte - - - - - - •

No frost vriesgedeelte - - - - - - -

Vriesvermogen (kg/24u) 2,6 2,6 2,6

Klimaatklasse (N) / 16 / 32 (N) / 16 / 32 (N) / 16 / 32 (N) / 16 / 32 (N) / 16 / 32 (N) / 16 / 32 (SN-T) / 10 / 43

Geluidsemissie dB(A) 38 38 39 38 38 38 39

Geluidsklasse C C C C C C C

Uitvoering        

Aantal deuren 1 1 1 1 1 1 1

Deurmontagesysteem deur-op-deur sleepdeur sleepdeur sleepdeur deur-op-deur sleepdeur sleepdeur

Draairichting deur omkeerbaar • • • • • • •

Type verlichting LED LED LED LED LED LED LED

Eierrek(jes) aanwezig • • • • • • •

Aantal glazen draagplateaus 4 3 3 5 5 4 6

Waarvan in hoogte verstelbaar 3 2 2 4 4 3 4

Totaal aantal deurvakken/flessenrekken 4 4 4 5 5 5 5

IJsblokjeshouder - • • - - • -

Aantal groentebakken 1 1 1 1 1 1 2

Aantal compressoren 1 1 1 1 1 1 1

Brandwerende achterwand • • • • • • •

Afmetingen en massa       

Hoogte (mm) 1020 1020 1020 1225 1225 1225 1770

Breedte (mm) 540 540 540 540 540 540 540

Diepte (mm) 545 545 545 545 545 545 545

Inbouw hoogte (mm) 1020 -1040 1020 -1040 1020 -1040 1225 -1245 1225 -1245 1225 -1245 1770 -1790

Inbouw breedte (mm) 560 -570 560 -570 560 -570 560 -570 560 -570 560 -570 560 -570

Inbouw diepte (mm) 550 550 550 550 550 550 550

Netto gewicht (kg) 30,5 33,8 31,8 33,5 33,5 35,5 52,0

Aansluitgegevens       

Elektrische aansluitwaarde (W) 122 105 105 142 142 153 98

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50

Aansluitsnoer meegeleverd • • • • • • •

Lengte aansluitsnoer (m) 2,10 m 2,10 m 2,10 m 2,10 m 2,10 m 2,10 m 2,10 m

Wordt met stekker geleverd • • • • • • •

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

Prijs (€) 729,- 769,- 719,- 719,- 779,- 769,- 1.079,-

Inbouwtekeningen 82 82 82 83 83 83 84
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Typenummer KCS1178 KCS4178 KCS5178 KCS6178NF KCD4178

Gebruiksgegevens    

Type koel/vrieskast 7) koel-
vrieskast

7) koel-
vrieskast

7) koel-
vrieskast

7) koel-
vrieskast

7) koel-
vrieskast

Energie efficiëntieklasse F F E E F

Energieverbruik in kWh per jaar 271 269 216 218 269

Totaal inhoud koelgedeelte (liter) 179 181 179 180 181

Totaal inhoud vriesgedeelte (liter) 70 68 70 63 68

Ventilator koelgedeelte - - - • -

No frost vriesgedeelte - - - • -

Vriesvermogen (kg/24u) 3,2 4,5 3,2 3,3 4,5

Klimaatklasse ST / 16 / 38 (ST) / 16 / 38 ST / 16 / 38 (T) / 16 / 43 (ST) / 16 / 38

Geluidsemissie dB(A) 39 38 39 41 38

Geluidsklasse C C C C C

Uitvoering     

Aantal deuren 2 2 2 2 2

Deurmontagesysteem sleepdeur sleepdeur sleepdeur sleepdeur deur-op-deur

Draairichting deur omkeerbaar • • • • •

Type verlichting LED LED LED LED LED

Eierrek(jes) aanwezig • • • • •

Aantal glazen draagplateaus 4 4 4 4 4

Waarvan in hoogte verstelbaar 3 3 3 3 3

Aantal vriesladen 3 3 3 3 3

Aantal vriesvakken met klep 0 0 0 0 0

Totaal aantal deurvakken/flessenrekken 3 4 3 4 4

IJsblokjeshouder • • • • •

Aantal groentebakken 2 1 2 1 1

Aantal compressoren 1 1 1 1 1

Brandwerende achterwand • • • • •

Afmetingen en massa    

Hoogte (mm) 1770 1770 1770 1770 1770

Breedte (mm) 540 540 540 540 540

Diepte (mm) 540 545 540 545 545

Inbouw hoogte (mm) 1775 -1780 1770 -1790 1775 -1780 1770 -1790 1770 -1790

Inbouw breedte (mm) 560 -570 560 -570 560 -570 560 -570 560 -570

Inbouw diepte (mm) 560 550 560 550 550

Netto gewicht (kg) 53,0 51,9 53,0 54,0 51,9

Aansluitgegevens     

Elektrische aansluitwaarde (W) 115 195 115 187 195

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50

Aansluitsnoer meegeleverd • • • • •

Lengte aansluitsnoer (m) 2,00 m 2,10 m 2,00 m 2,10 m 2,10 m

Wordt met stekker geleverd • • • • •

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

Prijs (€) 849,- 899,- 949,- 1.019,- 999,-

Inbouwtekeningen 85 86 85 86 87
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INBOUWTEKENINGEN

KIF670ZT - KIF670DS

KI130ZT KIS260ZT

KI2160RVS - KI2160ZT

min. 40

520

490

560

54

50 54

700

A362KZT

510

490

560

56

600

KI560ZT

min. 50

520

495

565

60

56 60

590

KI259ZT

min. 40

520

490

560

58

54 58

595

KIF160ZT

min. 40

520

490

560

60

56 60

590

min. 40

522.5

490

560

61

56 61

592.5

275
490

300
510

64
60

>40

KIS670ZT

min. 40

520

490

560

54

50 54

700

min. 50

520

490

560

60

56 60

590

KI1160ZT

min. 40

520

490

560

60

56 60

590

KIF260ZT

min. 50

520

490

560

62

58 62

590

min. 40

520

490

560

54

50 54

700

KIF672DS - KIF672ZT

4

10

5

11

6

12

1

7

2

8

3

9
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KI577ZT

min. 50

520

490

750

60

56 60

770

KIF577ZT

min. 50

520

490

750

60

56 60

770

KI680ZT

min. 40

520

490

750

54

50 54

795

min. 40

520

490

750

54

50 54

795

KIF680DS - KIF680ZT

min. 40

520

490

860

60

56 60

890

KI290ZT

KIF890ZT

KIF880ZT - KIF880DS

520

490

min.

50

52

800

750
4

48

520

490

min.

50

52

900

860

4

48

288
510

270
494

45

TEK130RVS

520

490

560

55

595

51 55

min.40

KC160ZT - KC260ZT - KC360RVS

500

480

560

45

580

min. 30

TEK161RVS

600 510

54

560 480

KGG860ZTA

730 510

54

560 480

KGG673ZTA

16

22

17

23

18

24

13

19

14

20

15

21
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900 510

54

860 480

KGGF890ZTA T106VRVSA - T106HRVSA - T106VRVSF - T110VRVSA - 
T110VZTA

510

490

560

39

580

KG859RVSA

590 510

55

560 480

KG959RVSA - KG959ZTA

590 510

55

560 480

KG875RVSAKG775ZTA

750 510

55

560 480

750 510

50

560 480

750 510

55

690 480

KGF875ZTA

890 510

55

820 480

KGF889RVSA - KGF889ZTA

560

550
590

546
20

596

595

250 cm
2

566

560 550

600

20

596

250 cm
2

560

560
595

555
20

595

595

250 cm
2

575

560 560

600

20

595

250 cm
2

OM165ZT - OM270ZT -  
OP270ZT

OM670Ti - MO670Ti - OM470ZT - 
OM470RVS - MO470ZT - OM265RVS 

WL915

595

595

540

500

460

134
139

min. 550

450

560-568

OM871ZT - OM971ZT

min. 10

595

22

570

547

595 537

156

min. 50 cm2

490

600

min.560

min. 580

min. 50 cm2

min. 590

540

min. 50 cm²

min.

580

490

600

min.600

min. 560

595

22

min.10

570

547

595 537

156

28

34

29

35

30

36

25

31

26

32

27

33
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SM225RVS 

595

388

380
min.

500

560

380

240cm2

20

595

388

380
min.

500

560

380

20

600550-580

CM125HRVS 

(45)

min. 
550

450

560

595

450

600 550-580

460

20

A2132HRVS

595

460

450
min.

550

560

450

240cm2

20

595

460

450
min.

550

560

450

20

600550-580

560

550
450

550
20

460

595

250 cm
2

570

CM644Ti - CM244ZT - CM244RVS - CM444RVS

560 550

460

20

460

250 cm
2

CM650Ti - CM450ZT   
CM350ZT - CM450RVS

560

550
450

545
20

454

595

250 cm
2

565

560 550

460

20

250 cm
2

CM851ZT - CM851RVS 
CM751ZT

min.

550

50

min.

560

min.

457
min.

450

545

21

454

595

200 cm
2

200 cm
2

446

min. 560
min. 
550

min.
460

200 cm
2

545

21

454

595

446

CM941ZT

540

min. 50 cm²

min.

580

600

min.460

min. 560

455

22

430

407

595 537

156

min. 10

455

22

430

407

595 537

156

min. 50 cm2

490

600

min.560

min. 580

min. 50 cm2

min. 450

850-

950

590
600

570

FG860ZT FG190RVS

900

540

60

875-

930

600

900

545

45

850-

950

565

600

FG890ZT AO160WIT - AO160RVS - AO460WIT - AO460ZT - AO460RVS

482

341

150

600

120

AO660WIT - AO660RVS - AO761WIT - AO761RVS

482

341

150

600

120

40

46

41

47

42

48

37 38

4443

39

45
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AG361ZT

=

=

600

270

340

400

400/600

559-599

ø120/150

210

135

AV361RVS - AV560RVS

Ø150

40

15-30 24

18

78,5

18

0-152

280

20

50

50

15

135

260

5

600
10-30

T4335TRVS

Ø120 

501
281

135

25

600

430

40

=

=

AV760RVS

Ø150 

501
281

229

26

600

430

40

=

=

Ø150 

801
281

229

26

900

430

40

=

=

AV790RVS

600

30

485

190

790

183

250

m
in

. 
8

1
5

 -
 m

a
x
. 

1
1

6
0

 

AP160RVS

598
470

250

640

180
210

m
in

. 
7

7
0

 -
 m

a
x
. 

1
0

1
5

0
 (

re
c
.)

 

m
in

. 
6

6
0

 -
 m

a
x
. 

9
1

5
 

AP360ZT

183 250

600

30

485

190

790

m
in

 8
1
5
 -
 m

a
x
 1

1
6
0

 AP260RVS

AB160RVS

485
600

255

510

250

590

286 60

min. 620 
(recirc. 725)
max. 1115

ø150

AP590ZT

898
470

250

640

180
210

m
in

. 
7

7
0

 -
 m

a
x
. 

1
0

1
5

0
 (

re
c
.)

 

m
in

. 
6

6
0

 -
 m

a
x
. 

9
1

5
 

AP290RVS

183 250

900

30

485

190

790

m
in

 8
1
5
-
 m

a
x
 1

1
6
0

AB660RVS - AB660ZT

min. 660 
(recirc. 730)
max. 1213

500
597

282

249

Ø150/120

322
45

52

58

53

59

54

60

49

55

50

56

51

57
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AB190RVS 

485

900

255

510

250

590

286

60

min. 620 
(recirc. 725)
max. 1115

ø150

AB690RVS - AB690ZT

min. 660 
(recirc. 730)
max. 1213

500
897

282

249

Ø150/120

322

45

AB790RVS - AB790ZT

Min 640
(Recirc. 710)
max. 1130

480
900

260
260

60

ø150/125

250

AD570ZT

382

400

Min. 806

(Recirc. 944)

Max. 1152

700

210 

440

390

400

180

385

ø150/120

AD780ZT

430

min.400

(recirc.470)

max 735

800

220 

646

390

175

ø150/125

AD780RVS

430

min.400

(recirc.470)

max 735

800

220 

646

390

175

ø150/125

ABE590RVS

600

900

284
330

60

min. 737
max. 1067

238

535

497
ø150

HC0002 - HC0003 (SCHACHTDEEL)

430

min.1000

(recirc.1000)

max 1335

800

220 

646

390

175

ø150/125

264

264

30

280

450450

Min. 600

Max. 1760

RA345ZWA 

264

264

30

280

720

450

Min. 600

Max. 1760

RA370ZWA

AOP380WIT

130

200

500

294

800

456

ø 120

493

300
535

177
257

AI553RVS

64

70

65

71

66

72

61

67

62

68

63

69
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Min. 40

545540

560-
570

1770-
1790

Min. 200 cm²

1770

Min. 200 cm²

2100

Min.550
560

KKS4178

Min. 40

545540
560-

570

Min. 200 cm²

1225

2100

Min. 200 cm²

Min.550

5601225-

1245

KKS4122 - KKD4122 - KVS4122

Min. 40

545540560-

570

1020-

1040

Min. 200 cm²

1020

2100

Min. 200 cm²

Min.550

560

KKS6102 - KKS4102 - KKD4102 - KVS6102 - KVS4102

KKS4088 - KKD4088 - KVS4088 - VS4088

Min. 40

545540
560-

570

875-

895

Min. 200 cm²

Min. 200 cm²

875

Min.550

560

2100

KVO482

2100

600

Min.550

560

84

818-888

595

Min.820

548

Min.

650

Min.

200 cm²

105-175

KKO182 - VVO182

2050

600

Min.550

560

105

818-888

596

Min.820

545

Min.

650

Min.

200 cm²

90-160

77

283

493

303

Ø150

514

260

16-40

AI752ZT

ø 120

693

300
735

177
257

AI573RVS

283

693

303

Ø150

714

260

16-40

AI772ZT

500 
465

120

900
860

min.50

250

250
250

ø 150

ø 150

260

662

AIP590RVS

500 
465

120

900
860

260

233

252252

ø150

662

AIP690WIT

500 
465

120

900
860

260

233

252252

662

Platte kanalen van 

222 x 89 mm

EMP690

76

83 84

78

79

73

80 81

82

74 75



79

KCS1178 - KCS5178

Min. 38

540540

560-

570

1770

677

43

Min. 200 cm²

560

1775-

1780

Min. 200 cm²

2000

Min. 40

545540

560-

570

1770

687

9

Min. 200 cm²

Min.550

560

1770-

1790

Min. 200 cm²

2100

600

Min.

560

550

647-717

50

100-150

820-870

820-880

80-190*

130-240**

820*

870**

598

105

450

Min.

555

555

654-720

48

115-165

815-865

820-880

95-145*

145-195**

820*

870**

448

90

KCD4178

VW149M - VW249M - VW247M - VW339M VW47SM

Min. 40

545540

560-

570

1770

668

47

Min. 200 cm²

Min.550

560

1770-

1790

Min. 200 cm²

2100

KCS4178 - KCS6178NF

600

Min.

555

555

654-720

48

115-165

815-865

820-880

95-145*

145-195**

820*

870**

598

90

VW549M - VW647M - VW744M - VW644M - VW738M

600

Min.

570

570

538-570

48

115-165

815-865

820-880

95-145*

145-195**

820*

870**

598

90

VW47BM

600

Min.

560

556

700-800

55

125-198

857-930

860-930

60-160*

130-230**

860*

930**

596

107

VW844HM

600

Min.

560

556

660-760

55

125-198

817-890

820-890

60-140*

130-210**

820*

890**

596

107

VW844M

860

600 260

6
6
9

11
3
5

110°

6
9
0

6
3
7

7
2
5

3
5

600 669

1940

715

600 115

6
6
9

11
8
4

6
0
0

90°

KVV594ZWA -  KVV594BEI - KVV594GRO 

85

88 89

92

90

9391

8786

94
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KVV754BEI - KVV754GRO
KVV754ZWA -RBT154BOR

715

600 115

6
6
9

11
8
4

6
0
0

90°

6
9
0

6
3
7

7
2
5

3
5

1540

600 669

860

600 260

6
6
9

11
3
5

110°

AKV177ZIL

AKV378IRVS - AKV378IZWA

MKV581RVS

AKV378WZIL - AKV578RVS - AKV578ZWA

AKV778IRVS

1780

832623

1791

910646

979

646

557

357
150

326

1650

411

484

65
1126

557

min 100min 100

min 50

910

150

1816

794643

1793

910687

910
min 100min 100

50-70

600
687

1012

353

232

1492

352

130°

135°

600

1142

483

59

HR0008

514 (516) 

587

96(98)

100

86 10
(222x89 inw.)

976

643

557

357
150

326

1650

411

484

62
1103

550

min 100min 100

min 50

910

150

643

1786

910

95

96

98

100 101

97

99
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UITVOERING 1, LINKERUITLAAT

UITVOERING 2, LINKERUITLAAT
(MIDDENSTUK GEDRAAID)

UITVOERING 3, RECHTERUITLAAT

UITVOERING 4, RECHTERUITLAAT
(MIDDENSTUK GEDRAAID)

ZIJAANZICHT

ZIJAANZICHT

ZIJAANZICHT

ZIJAANZICHT

BOVENAANZICHT

BOVENAANZICHT

BOVENAANZICHT

BOVENAANZICHT

800
530

760

323

330

55

165

M
in

. 
8

2
0

 M
a

x
. 

9
7

5500

97

98

90

405

250

222 inw.

6

m

m

10
250

6

min 

220

780

307

500

760

340

R 5

X - 190

310

R 10

R 10

min 220

(X)

10

340

470

min 160

uitvoering 1, linkeruitlaat

m

m

min 40

600

255

8.5

250

127

40min

500

760

310

340

R 10

R 5

X - 7

10

mi

max

min 

260

11
126 173

347

820

10

500

760

340

R 5

X - 190

310

R 10

R 10

70

min 260

(X)

m

m

min 

80

167

295

10
125

6

500

760

310

340

R 5

R 10 X - 7

min 80 (X)

10
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UITVOERING 3, LINKERUITLAAT  
(MIDDENSTUK GEDRAAID: MEER KASTRUIMTE)

UITVOERING 4, RECHTERUITLAAT
(MIDDENSTUK GEDRAAID: MEER KASTRUIMTE)

UITVOERING 1, LINKERUITLAAT

UITVOERING 2, RECHTERUITLAAT

ZIJAANZICHT

ZIJAANZICHT

ZIJAANZICHT

ZIJAANZICHT

BOVENAANZICHT

BOVENAANZICHT

BOVENAANZICHT

BOVENAANZICHT

340

470

min 160

640

80MIN

10

295

6

120

80MIN  (X)

500

810

335

280

R 10

X-10
R 5MAX

Bovenaanzicht

220MIN

10

307

6

250

780

260MIN

10

348

173

350

820

500

810

335

280

R 10

X-190 R 5MAX

260MIN  (X)

500

810

335

280

R 10

X-190
R 5MAX
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UITVOERING 3: RECIRCULATIE MET BODEM-
ACHTERWAND COMBINATIE

UITVOERING 2: RECIRCULATIE MET STARTSET VOOR 
UITBLAAS DOOR DE ACHTERWAND

UITVOERING 4: RECIRCULATIE MET UITBLAAS 
VOORAAN BIJ DE PLINT

UITVOERING 5: RECIRCULATIE MET PLASMAFILTER

UITVOERING 1: AFVOER NAAR BUITEN

*
2
4
5
m

m

600mm

515mm

* 2
4
5
m

m

600mm

515mm

2
4
5
m

m

600mm

515mm

HD1001

HD2003

HD1002

HD2003

HR0008 + HF3007

2
4
5
m

m

600mm

515mm

HF4003

HD2003

≥ 50mm

≥ 50mm
≥ 40mm

≥ 40mm

≥ 500mm

2
4
5
m

m

600mm

515mm

**

R6mm

560mm

490mm
>25mm
<60mm

inst.B

702mm

.B

>20mm

<60mm

.A

490mm

560mm
515mm

700mm

250mm

VLAK GEÏNTEGREERDOPBOUW

HF2018HR0012
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UITVOERING 1, AFVOER NAAR BUITEN

UITVOERING 3, RECIRCULATIE MET PLASMAFILTER 
ONDER DE KAST

UITVOERING 4, RECIRCULATIE MET PLASMAFILTER 
ACHTER DE KAST

UITVOERING 2, RECIRCULATIE MET UITBLAAS 
VOORAAN BIJ DE PLINT

VLAK GEÏNTEGREERDOPBOUW

785

X + 60

X ( Min 50 )

341
215

103

X ( Min 50 )

A TUBE LENGTH =
      A - 440

X + 425

X + 55

341

215

HD2002

785

X + 60

X ( Min 50 )

341
215

103

X ( Min 50 )

A TUBE LENGTH =
      A - 440

X + 425

X + 55

341

215

HR0008 + HF3007

HD1002

HD1001

HD2009

HF4003

HD1001

HD2012

HF4003

HD1001

HD1001

HD2003
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Optionele accessoires 
afhankelijk van soort 

installatie 

Afvoer naar buiten Recirculatie Scan mij voor alle  
verschillende kanalen  
en koppelstukken
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OP DE HOOGTE BLIJVEN 
VAN TRENDS? 
Ben je blij met je nieuwe aankoop en wil je op de hoogte blijven 

van de laaste trends op gebied van keukenapparatuur, gave acties 

en inspiratie ? Volg ETNA dan op: 

   facebook.com/ETNAkeukenapparatuur
   instagram.com/etna_benelux/

 

  
nl.pinterest.com/etnaapparatuur/ 

 
Op etna.nl kun je ons complete assortiment terugvinden.

REVIEW EN WIN € 250,- 
Zoek jij ook naar reviews als je een apparaat wilt kopen?  

Dan weet je hoe waardevol die kunnen zijn. Jij kan anderen 

helpen een goede keuze te maken door zelf een review achter 

te laten. En je helpt niet alleen anderen. Ook wij bij ETNA leren 

hier weer van. En, als jij je review achterlaat maak je kans op  

€ 250,-. Win - win toch?

TRENDS EN SOCIAL

INFORMATIEF  
YOUTUBE KANAAL 

Scan de QR-code om naar 

ons YouTube kanaal te gaan.



Impact 83, 6921 RZ DUIVEN
Postbus 1033, 6920 BA DUIVEN

T 026-882 11 00
etna.nl

Februari 2022, 880034  
 
 

 
 

 
AFDELING VERKOOP
T 026-882 14 00
verkoopbinnendienst@atagbenelux.com

AFDELING SERVICE &  
VERKOOPONDERDELEN
T 088–882 1803
etnaservice.nl           


