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T W IST PA D ® FIRE

BUILT-IN OVENS
COMPACT BUILTIN APPLIANCES
EXTR ACTOR HOODS

GAS
COOKTOPS

ELECTRIC
COOKTOPS

BUILT-IN
COOKERS

with your new fridge. And rest at ease, because
installation will be a breeze and you will be even more
thrilled with the extra ﬂexibility.

Snelle bediening met één magnetische,
afneembare knop.

STAND-ALONE/
DOMINO
COOKTOPS

Experience
the ease
of having a
f lexible fridge that
At NEFF, we embrace being inclusive. So we
fits your life’s
designed our new Flex Cooling boxes with all of you,
our passionate cooking enthusiasts, in mind:
every day
S E A M L E S S COM BIN AT ION
® —1—
scenarios—
Already own a NEFF fridge? Brilliant.
Simply order the Flex Cooling boxes and exchange
inside
yourinbouwoplossing van twee
Naadloze
boven
elkaar
them for the existing ones.
geplaatste
apparaten.
kitchen and on
—2—
New to our fridges or upgrading your kitchen with a
your table.
new model? The Flex Cooling boxes are already included

S LID E & HID E ®

and fresh ingredients in so many diﬀerent ways. Are you the eclectic, adventurous type of kitchen enthusiast that whips up anything from Thai street food to Tacos? You will be delighted to ﬁnd the perfect place for all of those pesky little jars and bottles that
were always on your way. And you can keep that pungent cheese at bay with one of the lids, then simply hang the box wherever
you like on the door. Or why not hang the box with those colourful cherry tomatoes in the freshness compartment? Bonus points
for extra space as the box will just hang over the fruit and veg below.
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DISHWASHERS

FL E X CO O LI N G

You can ﬁll it or pack it. Stack it or hang it. Just don‘t forget to enjoy it! Flex Cooling is here to spark your creativity with a handy
Het
flexibele
opbergsysteem
voor
combination of rails,
storage
boxes in two
sizes and lids that will
allowin
youjetokoelkast.
pack, store, and serve your favourite condiments

REFRIGER ATION
APPLIANCES

FLEX COOLING

Al meer dan twee miljoen exemplaren
verkocht: de volledig inschuifbare
ovendeur.

VAN

NEFF

pan in glijdt en de heerlijke geur de ruimte vult,
is hemels voor kookfanaten. Deze combinatie
van het vertrouwde en het veelbelovende is de
basis van onze passievolle innovaties: met de
Slide&Hide®, vernieuwende TwistPad® Fire en
Seamless Combination® koken we al 140 jaar vol
passie.

Dat had de jonge smid Carl Neff leuk gevonden. In
1877 had hij een visie in zijn kleine smederij in
Baden-Württemberg. Zijn meesterlijk gesmede
ovens moesten altijd zorgen voor een tevreden
onderbuikgevoel, nog voor de eerste hap genomen is.

Nu vieren we meer dan 140 jaar NEFF traditie in
de geest van Carl Neff: waarbij koken mensen
inspireert. En mensen inspireren ons.
We wensen je veel kookinspiratie met
onze brochure.

Inleiding

Het moment dat een vers gesneden ui een hete

SERVICE EN GAR ANTIE
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Klantvriendelijke hulp door
experts van NEFF

SERVICE

Profiteer van ons uitgebreide servicenetwerk.

Naast eventuele storingen verhelpen, is NEFF service er ook om
een serviceafspraak of advies te regelen. We geven vakkundig
antwoord op vragen over de bediening, het gebruik en het onderhoud
van je keukenapparatuur. Onze servicemedewerkers worden speciaal
getraind op product-kennis en streven continu naar verbetering
van onze diensten.
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WANNEER HET JOU UITKOMT
Plan zelf eenvoudig een afspraak in met een van onze
deskundige monteurs. Online of per telefoon. De dag voor
de afspraak ontvang je van ons een sms-bericht met een
bevestiging van het tijdslot waarbinnen onze monteur bij
je langskomt. Wij komen zelfs op zaterdag wanneer je dit
beter uitkomt.
Voor het melden van storingen zijn wij 7 dagen per week
bereikbaar van 7:00 tot 22:00 uur. Bel 088 424 4040 of
bezoek ons online (voor productondersteuning, chat of het
maken van een afspraak) op neff.nl/service

DIAGNOSE OP AFSTAND

GAR ANTIE

Telefonische hulp is nooit ver weg, mocht er onverhoopt
wat met je apparaat aan de hand zijn. Gaat het om een
Home Connect-apparaat, dan is het zelfs mogelijk om
op afstand een diagnose door ons te laten stellen. Als je
daar vooraf toestemming voor hebt gegeven, kunnen
onze experts zich op afstand toegang tot het apparaat
verschaffen. Zo kunnen ze het probleem analyseren en
je snel de juiste service bieden. Je leest meer over onze
Home Connect-apparaten vanaf pagina 10.

WIST JE DAT...
wij een team van 130 technici en 190 servicepartners klaar
hebben staan, dat de keukenapparaten van onze klanten
beter kennen dan wie dan ook? In meer dan 80% van de
gevallen wordt een storing dan ook in één keer opgelost.
Na reparatie nemen we nogmaals contact met je op om
te vragen of je tevreden bent over de geleverde service.
Zo kunnen wij onze service blijven verbeteren.

MY NEFF
Laat ons je helpen om je keukenapparatuur nog
jarenlang met plezier te gebruiken en het beste uit je
apparaten te halen. Creëer direct na aankoop een
MyNEFF account op onze website: www.neff.nl/myneff.
Hiermee registreer je eenvoudig je apparaat of apparaten.
Zo heb je alle informatie over je apparaten op één handige
plek. Vragen of problemen? Wanneer je er even niet
uitkomt sta je binnen enkele ogenblikken in contact met
onze klantenservice zodat alles in je keuken perfect blijft
functioneren.

ONZE GARANTIEMOGELIJKHEDEN
Kies je voor NEFF, dan kies je voor kwaliteit en zorgeloos
genieten. Voor alle NEFF apparaten geldt naast onze
eigen garantievoorwaarden standaard de wettelijke
garantie. Dat wil zeggen dat een product datgene is of
moet doen wat je er in alle redelijkheid van mag
verwachten. Mocht er onverhoopt toch iets mis zijn met
jouw NEFF apparaat, dan kun je gebruikmaken van de
reparatieservice van NEFF met 130 gespecialiseerde
technici. Wanneer je tegelijkertijd 4 of meer NEFF
inbouwapparaten aanschaft en via onze website
registreert ontvang je extra voordeel. Meer informatie
over onze garanties is te vinden op neff.nl/garantie of
scan de QR-code.
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NEFF SHOWROOM

Ontdek de NEFF showroom
in inspiratiehuis 20|20
Kom je oriënteren, een kookdemonstratie
beleven of zelf koken.
O ve r we e g je e e n nie u we ke uke n o f z ijn je huidig e ap p ar a t e n a an ve r v an gin g t o e? W ie h e t g e m ak v an
o n ze ap p ar a t uur e ch t w il b el e ve n, ko m t s n el d e e ch t e N EF F s f e e r p r o e ve n in o n ze s h ow r o o m in in s pir a t ie huis
20|20 in H o o f d d o r p. D a ar h elp e n we je m e t h e t o r ië n t e r e n o p d e nie u w s t e inb o u w ap p ar a t uur m e t p e r s o o nlijk
a d v ie s , ko o kd e m o n s t r a t ie s e n - wo r k s h o p s .

PLAN EEN ADVIESGESPREK
Spontaan langskomen kan altijd. Maar wil je er zeker van zijn dat onze NEFF
adviseurs alle tijd en aandacht voor je hebben, maak dan van tevoren een
afspraak. Aan de hand van jouw individuele situatie en wensen geven we je
graag het allerbeste advies. In ongeveer een uur laten we je alle apparaten
ontdekken en nemen we samen de tijd om te kijken welke apparatuur het beste bij
je past. Plan eenvoudig een adviesgesprek in via onze website of scan de QR-code.
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NEFF KOOKDEMONSTRATIE

ONZE OPENINGSTIJDEN

We doen niets liever dan bezoekers van inspiratiehuis
20|20 wegwijs maken in het ruime aanbod van
toon-aangevende NEFF inbouwapparatuur. Om onze
apparaten in een praktische setting te leren
kennen, geven onze NEFF chefs op zaterdagen
ook kookdemonstraties. Deze gaan vooral in op de
mogelijkheden van verschillende ovensystemen en de
inductiekookplaat, en laten je ontdekken welke
heerlijke gerechten je hiermee kunt bereiden. Deze
demonstraties zijn gratis, duren twee uur en worden
gehouden in de NEFF showroom. Aanmelden kan via
inspiratiehuis2020.nl/demonstratie.

Je bent welkom in onze showroom op dinsdag t/m
zaterdag van 09.30-17.00 uur. Kijk op inspiratiehuis2020.nl
wanneer alle kookdemonstraties en -workshops
plaatsvinden. Of schrijf je alvast in voor de algemene lezing
van een half uur, die begint bij de basis en helpt met het
kiezen van het juiste keukenapparatuur. Je vindt de NEFF
showroom in inspiratiehuis 20|20 aan de Taurusavenue 36
in Hoofddorp.

NEFF KOOKWORKSHOP
Ook ná de aankoop blijven we onze klanten graag helpen
en uitdagen om hun NEFF apparaat ten volle te benutten.
Onze kookworkshops over koken met stoom spelen hier
perfect op in. Voor een bedrag van € 49,- per
persoon kun je hier een verrassend driegangenmenu
voor jezelf maken en maak je kennis met alle mogelijkheden van de bak- en stoomoven en inductiekookplaten.
En bij een goed diner mag een bijpassende wijn
natuurlijk niet ontbreken. Hier wordt door ons voor
gezorgd. Een datum kiezen en inschrijven kan via
inspiratiehuis2020.nl/workshop.
NEFF SHOWROOM

BEZOEK ONZE VIRTUELE SHOWROOM
Kun je niet wachten om de NEFF showroom te bezoeken? Neem dan (alvast) een kijkje in onze
virtuele showroom. Wandel langs onze apparaten en ontdek het gehele NEFF assortiment. De meeste
apparaten zijn voorzien van specificaties en sommige apparaten kunnen ook open bekeken worden als
je voor het apparaat staat. Ga naar inspiratiehuis2020.nl/online-tour of scan de QR-code.
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HOME CONNECT

Een keuken die met
je communiceert

10

NEFF maakt het mogelijk
met Home Connect
Jouw keuken is het epicentrum van je culinaire
creativiteit en het is fijn als je keukenapparatuur
je daar steun bij biedt. Met de komst van ovens,
kookplaten, af zuigkappen, een kof f ie-automaat
en vaat wasser s met Home Connec t, profiteer je
van alle voordelen die een verbonden keuken te
bieden heef t.

MAAK KENNIS MET HOME
CONNECT
Ben je benieuwd naar de voordelen van Home
Connect? Met een demoversie van de Home

mogelijkheden, ook al heb je nog geen NEFF
apparatuur met Home Connect in je keuken.
Download de gratis demoversie in de Apple App
Store of Google Play Store en ga aan de slag.

Voor iOS

HOME CONNECT

Connect-app krijg je een goed beeld van de

Voor Android

Heb je al NEFF apparaten met Home Connec t
of wil je graag meer informatie over Home
Connec t
een

en

gratis

de

mogelijk heden?

Home

Volg

Connec t-work shop

dan
in

inspiratiehuis 20I20 in Hoofddorp, waar ook de
NEFF showroom is gevestigd. Tijdens deze t wee
uur durende work shop leer je hoe je meer uit je
verbonden apparaten haalt. Meld je aan via
inspiratiehuis2020.nl/workshop.
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HOME CONNECT

Vo o r S a r a e n L o r e n z o k e n t d e N E F F o v e n m e t H o m e C o n n e c t a l g e e n g e h e i m e n m e e r. M e t d e
stembediening van Amazon Alexa of Google A ssist ant* ver telt Sara de oven wanneer deze moet
s t a r t e n o f s t o p p e n . L o r e n z o l a a t z i c h i n s p i r e r e n d o o r d e v e l e r e c e p t e n i n d e H o m e C o n n e c t- a p p
en ont vangt graag een melding op zijn telefoon wanneer een gerecht klaar is. Op het menu van
v a n d a a g: r i v i e r k r e e f t m e t t a g l i a t e l l e.

Alles draait om verbinding
SWIPEN OF PRATEN
De NEFF apparaten met Home Connect beschikken over wifi en een eigen app. Ook zijn ze gelinkt
met andere bekende Internet of Things platformen zoals IFTTT en Amazon Alexa* of Google Home.
Omdat de oven wordt weergegeven in de Home Connect-app, kan Sara hem vanaf elke locatie
bedienen met een smartphone, tablet of computer. Geen vieze vingers op de telefoon of het ovendisplay? Als ze straks haar handen vol heeft tijdens het kneden van het pastadeeg, schakelt ze de
oven in door hem een spraakopdracht* te geven.

*M et de aanschaf van Amazon Alexa of Google Assistant maak je talloze spraakgestuurde
toepassingen mogelijk die precies op jouw behoeften in en rond de keuken zijn afgestemd. Vraag
bijvoorbeeld: 'Google wanneer is mijn oven klaar?' en de Google Assistent zal een exact antwoord
geven. Installeer daarvoor de Home Connect-app en IFTTT-app zodat je gebruik kunt maken van
alle functionaliteiten die we hier beschrijven.
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HOME CONNECT

START DE PLAYLIST
Met de app IFTTT (If This Then That) kun je een groot aantal diensten
en apparaten verbinden die je dagelijks gebruikt, waaronder de NEFF
apparaten met Home Connect. Met scenario’s, die applets worden
genoemd, geef je die een eenvoudige instructie: If This Then That. This
is de trigger en That een actie die als gevolg van de trigger wordt
gestart. Wanneer het braadstuk bijvoorbeeld klaar is, geeft je NEFF
oven het seintje dat de Spotify ‘Dinner with friends‘-playlist wordt
gestart.

Met de Home Connect-app beheer je al je verbonden
apparaten en stel je routines* samen die je ondersteunen
in de keuken. Daarnaast staat de app vol met
recepten voor het bereiden van originele gerechten,
instructies over bijvoorbeeld het combineren van
kruiden en specerijen en handige schoonmaaktips.
De app voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen en
is gecertificeerd door TÜV Trust IT, een onafhankelijk
certificeringsinstituut voor systeembeveiliging en
bescherming van persoonsgegevens.

HOME CONNECT

HOME CONNECT-APP
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HOME CONNECT

EEN WERELDREIS NOG VÓÓR HET ONTBIJT
Koffieliefhebbers worden op hun wenken bediend met onze inbouw
koffievolautomaat met Home Connect. Met behulp van de Home
Connect-app geef je vanaf je bureau opdracht voor een heerlijke
espresso of upload je nieuwe koffierecepten van over de gehele wereld.
Ga je voor een Australische flat white, een Colombiaanse cortado of een
perfecte cappuccino? Via de Home Connect-app kun je je koffievolautomaat allerlei internationale koffiespecialiteiten laten bereiden.

MOTIVEER JEZELF MET KOFFIE
Esther haalt 's ochtends haar energie uit extra
sterke koffie. Door je koffieapparaat te verbinden
met wifi, kun je de Home Connect app op elk
gewenst moment opdracht geven om je favoriete
koffiespecialiteit te bereiden. Werk je weleens
vanuit huis? Home Connect en IFTTT* houden je
gemotiveerd als jij jezelf na het versturen van een
bepaald aantal e-mails telkens beloont met een
perfect gezette cappuccino!
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*M et de app IFTTT (If This Then That) kun je een groot aantal diensten
en apparaten verbinden die je dagelijks gebruikt, waaronder de NEFF
apparaten met Home Connect.

HOME CONNECT

Onze beschrijfbare afzuigkap
en Glass Downdraft afzuiging met
Ambient Light brengen sfeer in
iedere keuken. Met
Home Connect kun je de
verlichting automatisch van
kleur laten veranderen zodra
je gerecht klaar is.*

HOME CONNECT

Kookgeuren
verdwijnen vanzelf
Wanneer je de afzuigkap en de AutomaticAir Sensor hebt ingeschakeld,
begint de afzuiging automatisch zijn werk te doen wanneer deze
kookgeuren waarneemt in de buurt van de kookplaat met Home
Connect. En omdat de inductiekookplaat en de Ambient Light
wandschouwkap met elkaar communiceren door middel van wifi, zijn
nog meer toepassingen mogelijk. Zo kun je het gekleurde licht van de
afzuigkap laten veranderen zodra gerechten klaar zijn.
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HOME CONNECT

MEER TIJD VOOR GEZELLIGHEID
Geniet van oneindige mogelijkheden van connectiviteit in je woning en verbind je
vaatwasser met Home Connect zodat ook dit apparaat onderdeel wordt van je slimme
thuisnetwerk. Ben je op zolder en vergeten je vaatwasser te starten? Geen probleem.
Met de Home Connect-app start je je vaatwasser op afstand, verkort je de duur van een
reeds gestart programma met maximaal 66% of laat je een teller meelopen met de
hoeveelheid vaatwastabletten die in een verpakking zitten zodat je een melding krijgt
als deze bijna op zijn. Slimmigheden die het leven gemakkelijker maken.

EEN HELPENDE HAND OP AFSTAND
Profiteer van een professionele diagnose op afstand dankzij een verbonden vaatwasser.
Sommige toprecepten zijn vaak eenvoudig en ongecompliceerd. Waarom zou het
repareren van een technische hapering anders moeten zijn? NEFF introduceert Remote
Diagnostic – met één druk op de knop een professionele servicediagnose aan je zijde. Met
jouw toestemming krijgt een NEFF service medewerker toegang tot jouw vaatwasser om
een probleem te identificeren. Een helpende hand op afstand. Indien het probleem niet
verholpen kan worden sturen wij uiteraard graag een monteur langs. Onze nieuwe
diagnose op afstand; net zo flexibel en gebruiksvriendelijk als het leven kan zijn.

Meer connectiviteit, meer flexibiliteit,
meer ruimte voor vrije tijd
16

GEEF JE VAATWASSER FEEDBACK
Kun je het je voorstellen: een vaatwasser die zich intuïtief aanpast aan de
individuele behoefte van jouw creatieve keuken? Dat is wat wij noemen
flexibiliteit. En een heel slim idee! De nieuwe Intelligent Programfunctie*stelt je in staat om de programmaduur en de reiniging- en
droogresultaten te beoordelen. Geef feedback in de Home Connect-app
en je vaatwasser komt met de voor jou beste was- en droogoplossing.
Groen bewust? De Home Connect-app geeft je volledige transparantie over
het water- en energieverbruik van een cyclus zodat je je persoonlijke
instellingen kunt afstemmen op een beter milieu.

BEPAAL DE SFEER MET LEVENDIGE KLEUREN
Geniet van prachtige kleuren in een onverwachte plek in je keuken.
Met Emotion Light Pro* verwelkomt je vaatwasser je niet alleen met een
schone en sprankelende vaat, maar ook met levendige kleuren aan de
binnenkant. Verbind je vaatwasser met je Home Connect-app en kies uit
maar liefst 16,8 miljoen kleuren.

HOME CONNECT

*Beschikbaar op de modellen S299YB801E/ S199YB801E en S257ZB801E/ S157ZB801E.
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Zeer
gewild bij
creatieve
koks

Een oven is het har t van elke keuken. Soms
gebruik je hem voor de lekker ste desser t s,
soms voor krokant braadvlees of delicate vis.
En nu kun je de ovens uit de Graphite Grey-lijn
ontdekken. De meerlaagse tint zorgt voor een
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Inbouwovens en compacte apparatuur

I N B O U W O V E N S E N C O M PA C T E A P PA R AT U U R

zijdezacht opper vlak dat fant astisch aanvoelt.

SLIDE®
HIDE®

Als je de ovendeur open of dicht doet, draait
de handgreep automatisch en ergonomisch
met je hand mee.

SLIDE & HIDE®
De compleet inschuifbare ovendeur

De ovendeur verdwijnt geheel onder
de oven. Dat betekent meer ruimte
in de keuken.

IEKE FUNC

TI

UN

ES

VAN

NEFF

NEFF LIGHT®
De hele oven perfect verlicht

SEAMLESS COMBINATION®
Prachtig geïntegreerd
Alsof ze uit één stuk gegoten zijn - de naadloze installatie van
op elkaar gestapelde apparaten is mogelijk dankzij Seamless
combination®. Twee apparaten elegant gecombineerd tot een

I N B O U W O V E N S E N C O M PA C T E A P PA R AT U U R

Dankzij de unieke Slide&Hide®-oven heb je makkelijker toegang
tot je oven. Bij ovens met de HIDE®-functie verdwijnt de deur in
zijn geheel onder de oven, waardoor je meer ruimte in de keuken
hebt. Het SLIDE®-handvat draait automatisch met je hand mee
als je de ovendeur open of dicht doet.

Met de unieke ovenverlichting
straalt elk gerecht in perfect licht.
Tot wel vier niveaus tegelijkertijd.
Ledverlichting zorgt voor het perfecte
licht, zelfs in de donkerste hoeken
achter in de oven.

eenheid zonder kieren dankzij doorlopende roestvrijstalen strips
aan beide kanten - een visueel hoogtepunt voor iedere liefhebber
van design.
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FULL STEAM
De allrounder
Een stoom- of bakoven? Waarom kiezen als je beide kunt
hebben? Een FullSteam-bakoven van NEFF combineert
de functies van een volledige stoomoven met die van
een multifunctionele bakoven in één apparaat. Gebruik
het om te bakken, stomen, sous-vide te koken en zelfs
om te bakken met stoom in de combinatiemodus.
De 38 functies bereiden jouw favoriete gerechten
volautomatisch tot perfectie. Van het voor- en hoofdgerecht tot het dessert.
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Bakken, roosteren of braden - alles is mogelijk!

I N B O U W O V E N S E N C O M PA C T E A P PA R AT U U R

——
Onze FullSteam
bakovens zijn
verkrijgbaar in 45 cm
en 60 cm hoog
——

Andere highlights

SOUS-VIDE
Behoudt al het goede in
jouw ingrediënten

VARIO STEAM
Slimme stoomassistent
Maak koken makkelijk met VarioSteam: gerechten krijgen de ideale hoeveelheid vocht
door op drie niveaus stoom toe te voegen tijdens het roosteren, bakken en opwarmen.

I N B O U W O V E N S E N C O M PA C T E A P PA R AT U U R

Je reguleert de stoomtoevoer zelf of kiest één van de 18 voorgeprogrammeerde
programma‘s voor een intense smaakbeleving en een appetijtelijk uiterlijk. We hebben
zelfs gedacht aan het koken ná het koken: opgewarmde gerechten van de vorige dag
zoals pasta smaken alsof ze vers bereid zijn met de ‘regenereer’-optie. Het warmhoudprogramma zorgt met behulp van stoom dat het eten niet uitdroogt, waardoor het
smaakt alsof het vers bereid is.

Als je van de kwaliteit van vers
houdt, hoort daar een zorgvuldige
manier van koken bij. Bij sous-vide of
vacuümverpakt koken kook je vlees,
vis of groente in een luchtdichte
vacuümverpakking met behulp van
stoom. Bij lage temperaturen tussen
de 50 °C en 95 °C blijven vitaminen
en mineralen behouden en worden
smaken versterkt.

Met de NEFF sous-videlade, die direct
past onder een NEFF oven van
45 cm, kun je gerechten zelf
vacuüm verpakken. Als alles
luchtdicht verpakt is, transformeren
de ingrediënten in de oven als
vanzelf tot perfectie.

CIRCO THERM®
Tegelijk koken tot op wel vier niveaus
Een compleet menu in één bakronde? Geen probleem met CircoTherm®. Wat je ook
bakt, roostert of braadt, smaken worden niet met elkaar vermengd. Vis smaakt naar
vis, en cake smaakt naar cake. Dit is koken op een geheel nieuw niveau. Om precies
te zijn op vier niveaus tegelijk. De innovatieve ventilator met Efficient Silent Drivetechnologie verdeelt de hitte over de vier niveaus. Je kunt de oven zelfs open doen
zonder warmteverlies.
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Tover met jouw culinaire vaardigheden - en
met de slimmigheden van een NEFF oven.
HOME CONNECT

PYROLYSE

Ontspannen koken

Nooit meer de oven schrobben

I N B O U W O V E N S E N C O M PA C T E A P PA R AT U U R

Pyrolyse is het systeem waarmee
onze ovens zichzelf reinigen.
Het verhit etensresten op hoge
temperatuur waardoor er niks
meer van overblijft behalve wat as.
Met een sponsje is dat zo
schoon. Efficiënter en makkelijker
kan bijna niet.

Bedien jouw oven met de Home
Connect-app of met voice
control - extra handig
als je bezoek krijgt en je
handen vol hebt. Je krijgt
zelfs een seintje als het
eten klaar is.

Voor het bereiden van vis, vlees en
gevogelte op de juiste temperatuur

Ideaal voor vleesliefhebbers:
de MultiPoint-kerntemperatuurmeter
meet de kerntemperatuur van
het vlees op drie punten om zo
de ideale bereidingstijd te bepalen.
De temperatuur wordt automatisch
gereguleerd en de bereidingstijd
aangepast. Zo weet je zeker dat jouw
vlees altijd ’on point’ is.

FULL TOUCH
CONTROL DISPLAY
Het intuïtieve
bedieningspaneel

COMFORT FLEX
Volledig uitschuifbaar railsysteem
voor de bakplaat van de oven

EASY CLEAN
Tussendoor energiezuinig
schoonmaken

De innovatieve FullTouch®bediening verandert de manier
waarop je de nieuwe generatie
ovens van NEFF bedient rigoureus.
Het logisch ingerichte ovenmenu
laat zich heel intuïtief en snel
bedienen met een lichte aanraking
van je vingers. Het TFT-kleurendisplay
is makkelijk te lezen en gidst je
eenvoudig door alle opties.
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KERNTEMPERATUURMETER

Elke NEFF oven heeft dit
eenvoudige reinigingssysteem.
Giet 400 ml water met één
druppeltje afwasmiddel op
de bodem van de oven. Als je
vervolgens de ovendeur sluit en
EasyClean activeert,
veeg je het vuil daarna
eenvoudig weg.

Het unieke van dit systeem is dat
de rails niet langer in de
weg zitten. Daardoor kun
je de bakplaat aan de zijkant
beetpakken als een dienblad.
Wel zo veilig, zelfs met
zware gerechten.

I N B O U W O V E N S E N C O M PA C T E A P PA R AT U U R
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De inbouwapparatuur van NEFF is ideaal voor per soonlijke
designwensen in de keuken - met bijna onbegrensde mogelijkheden
v o o r d e i n r i c h t i n g: o p o f n a a s t e l k a a r, v a n o v e n e n w a r m h o u d l a d e
t o t e e n v o l a u t o m a t i s c h e k o f f i e m a c h i n e.

Creatieve keukenoplossingen

C R E AT I E V E K E U K E N O P L O S S I N G E N

Perfecte harmonie in de keuken

PRACHTIG GECOMBINEERD
Twee apparaten die eruit zien als één - aan elkaar Seamlesscombination®
Uiteenlopende combinaties zijn mogelijk, afhankelijk van jouw kookgewoontes
en persoonlijke wensen. Het elegante Graphite Grey-ontwerp met doorlopende
strips maakt van twee apparaten een visuele eenheid.
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Andere highlights

OCHTENDRITUELEN
MET HOME CONNECT
»Goedemorgen, Alexa!«

KOFFIEVOLAUTOMAAT
Kop na kop genieten
De volautomatische koffiemachine maakt van jouw 45 cm nis een volwaardige,

Eenvoudige installatie:
2 apparaten, 1 uiterlijk
CREËER JE EIGEN KOOKWERELD
Vind de perfecte inbouwapparatuur met elke functie die je wenst bij NEFF.
Trouwens: onze inbouwovens van topkwaliteit hebben een breedte van 560 mm.

Standaard nis 60 cm

Nis hoogte 105 cm

Compact apparaat 45 cm
+ warmhoudlade 14 cm

Compact apparaat 45 cm
+ oven 60 cm

COMPACTE OVEN MET
MAGNETRON

C R E AT I E V E K E U K E N O P L O S S I N G E N

esthetische koffiebar. Een must-have in elke NEFF combinatie. Geniet van de meest
verse koffiespecialiteiten uit je eigen keuken. Of het nu cappuccino, ristretto, espresso,
espresso macchiato, cafè crèma, latte macchiato of flat white is, je bereidt het allemaal
even makkelijk met één druk op de knop. En een echt hoogtepunt: de snelste kop heb
je in 30 seconden gezet.

Het is fascinerend hoeveel energie
een espresso of cappuccino ons
‘s ochtends geeft. Voeg je favoriete
koffie toe aan de ochtendroutine van
jouw spraakgestuurde assistent en
onze volautomatische koffiemachine
doet de rest. Als muziek je ‘s ochtends
helpt om wakker te worden,
kun je ook een paar liedjes aan je
koffieritueel toevoegen.

Meer mogelijkheden in de
kleinste ruimtes

NEFF lanceerde de eerste oven
met magnetron in 1957.
Toen een sensatie, vandaag
populairder dan ooit. Dankzij tot aan
dertien programma’s bieden de
NEFF ovens met geïntegreerde
magnetron alles wat je nodig hebt voor
jouw kookpassie. En: de pyrolysefunctie maakt schoonmaken een
fluitje van een cent.
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De bedieningspanelen
van onze ovens
5,7"-TFT GRAFISCH KLEURENDISPLAY MET FULL TOUCH
CONTROL
Met de nieuwe FullTouch bediening hoeft het oppervlak alleen even met de vingers te worden
aangeraakt. Het logisch ingerichte ovenmenu laat zich hierdoor heel intuïtief bedienen.

Typenummers waar
een T in staat,
hebben 5,7" schermen en
FullTouch bediening.

B E D I E N I N G S PA N E L E N O V E N S

BIJVOORBEELD:
B48FT68G0

4,1"-TFT GRAFISCH KLEURENDISPLAY MET SHIFT CONTROL
Het TFT-display, hier een slag groter, toont duidelijke afbeeldingen en laat je met ShiftControl naar
alle gewenste instellingen navigeren.

Typenummers waar
een S in staat,
hebben 4,1" schermen en
ShiftControl bediening.
BIJVOORBEELD:
B47FS22G0

2,5"-TFT GRAFISCH KLEURENDISPLAY MET SHIFT CONTROL
Het TFT-display toont duidelijke afbeeldingen en laat je met ShiftControl naar alle gewenste instellingen
navigeren.

Typenummers waar
een R in staat, hebben
2,5” schermen en
ShiftControl bediening.
BIJVOORBEELD:
B47CR22G0
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OVENS

LCD-DISPLAY
Twee verzinkbare draaiknoppen worden op dit type bedieningspaneel gecombineerd met TouchControl
bediening.

Typenummer
C1AMG84G0

B E D I E N I N G S PA N E L E N O V E N S

Typenummer
B3ACE4HG0B

Welke NEFF oven past bij mij?
Twijfel je over welke oven het beste bij je past?
Ga naar onze keuzehulp op www.neff.nl/
producten/ovens-totaal of scan de QR-code,
en ontdek door middel van een aantal vragen
jouw ideale NEFF oven.

29

In onze online shop vind je allerlei
accessoires om je oven optimaal te
gebruiken. Vervang je rooster of
bakplaat of ontdek accessoires
waarmee je nóg meer uit je oven haalt.

OVEN ACCESSOIRES

Accessoires die je NEFF oven
compleet maken
BROODBAK-PIZZASTEEN

BARBECUESET

De beste zelfgemaakte pizza met een krokante
bodem maak je met onze keramische pizzasteen.

Bereid rotisseriegerechten gewoon thuis met
onze barbecueset, bestaande uit een
tweedelig bakblik, grote grillspiezen en zes
kleine spiezen. Ideaal om bijvoorbeeld twee
kleine kippen of gevulde paprika’s mee te
roosteren.

Bestelnummer: Z1913X0
Adviesprijs incl. BTW: € 161,95

Bestelnummer: Z11CG10X0
Adviesprijs incl. BTW: € 129,45

Ga naar www.neff.nl en ontdek ons uitgebreide
assortiment accessoires en reinigings- en onderhoudsmiddelen.
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Houd je oven in per fecte staat met onze hoogwaardige reinigings- en onderhoudsmiddelen die
speciaal zijn ont worpen om vuil, vet en aangekoek te resten in de oven te ver wijderen.

Reinigings- en
onderhoudsmiddelen

Voor een perfect schone oven

REINIGINGS- EN ONDERHOUDSMIDDELEN

REINIGINGSGEL
VOOR OVENS

VLOEIBARE ONTKALKER

Een reinigingsgel waarmee je snel
en g
 emakkelijk je oven, bakplaten en
roosters schoonmaakt.

Geschikt voor het ontkalken van je
stoomoven. Verwijdert krachtig en
effectief kalk zonder op te lossen.

Bestelnummer: 00311859
Adviesprijs incl. BTW: € 13,90

Bestelnummer: 00311968
Adviesprijs incl. BTW: € 9,95
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Bakovens met stoom 60 cm (FullSteam)


B48FT78G0

Energieklasse

a

Slide&Hide®

CircoTherm®

Full Steam

NeﬀLight®

Multipoint
Kerntemperatuurmeter

Comfort Flex

Easy Clean

OVENS

+

Sous-Vide

Full Touch
Control

B47FS26G0

Energieklasse

a

Slide&Hide®

CircoTherm®

Full Steam

NeﬀLight®

Multipoint
Kerntemperatuurmeter

Comfort Flex

Easy Clean

+

Sous-Vide

Full Touch
Control

Energieklasse

a

Slide&Hide®

Shift Control

Easy Clean

+

Full Steam

Sous-Vide

CircoTherm®

Multipoint
Kerntemperatuurmeter

• NEFF Collection Graphite Grey design
• SLIDE®, meedraaiende deurgreep
• HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
• MultiPoint kerntemperatuurmeter

• NEFF Collection Graphite Grey design
• SLIDE®, meedraaiende deurgreep
• HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
• MultiPoint kerntemperatuurmeter

• NEFF Collection Graphite Grey design
• SLIDE®, meedraaiende deurgreep
• HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
• MultiPoint kerntemperatuurmeter

Verwarmingssystemen en functies:
• Bakoven met stoom met 13 verwarmings
systemen: CircoTherm®, CircoTherm® Eco,
Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte
Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele
kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand,
Onderwarmte, Langzaam garen,
Voorverwarmen, Warmhouden servies
• Aanvullende verwarmingssystemen met stoom:
Sous-vide koken, Stoom 100% (stoomkoken),
Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien
• Externe stoomopwekking
• Bak&BraadAssistent, Automatische
programma’s

Verwarmingssystemen en functies:
• Bakoven met stoom met 13 verwarmings
systemen: CircoTherm®, CircoTherm® Eco,
Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte
Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele
kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand,
Onderwarmte, Langzaam garen,
Voorverwarmen, Warmhouden servies
•A
 anvullende verwarmingssystemen met stoom:
Sous-vide koken, Stoom 100% (stoomkoken),
Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien
• Externe stoomopwekking
• Bak&BraadAssistent, Automatische
programma’s

Verwarmingssystemen en functies:
• Bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: CircoTherm®, CircoTherm® Eco,
Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte
Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele
kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand,
Onderwarmte, Langzaam garen,
Warmhouden servies
• Aanvullende verwarmingssystemen met stoom:
Sous-vide koken, Stoom 100% (stoomkoken),
Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien
• Externe stoomopwekking
• Bak&BraadAssistent, Automatische
programma’s

Design:
• 5,7”-TFT grafisch kleurendisplay met
FullTouchControl
• NeffLight®, led-binnenverlichting,
ovenverlichting uitschakelbaar

Design:
• 5,7”-TFT grafisch kleurendisplay met
FullTouchControl
• NeffLight®, led-binnenverlichting,
ovenverlichting uitschakelbaar

Design:
• 4,1”-TFT grafisch kleurendisplay met
ShiftControl
• Led-binnenverlichting, ovenverlichting
uitschakelbaar

Reiniging:
• EcoClean: achterwand, zijwand en bovenkant
• EasyClean reinigingssysteem
• Volledig glazen binnendeur

Reiniging:
• EcoClean: achterwand
• EasyClean reinigingssysteem
• Volledig glazen binnendeur

Reiniging:
• EcoClean: achterwand
• EasyClean reinigingssysteem
• Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 71 liter
• Inhoud watertank: 1 liter
• Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C
• MultiPoint kerntemperatuurmeter

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 71 liter
• Inhoud watertank: 1 liter
• Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C
• MultiPoint kerntemperatuurmeter

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 71 liter
• Inhoud watertank: 1 liter
• Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C
• MultiPoint kerntemperatuurmeter

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Bakoven met inhangroosters, telescooprails,
1-voudig ComfortFlex®

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Bakoven met inhangroosters, telescooprails,
1-voudig ComfortFlex®

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Inhangroosters, geschikt voor toepassing
telescooprails

Toebehoren:
• 1 x rooster, 1 x stoomschaal met gaatjes,
formaat XL, 1 x stoomschaal met gaatjes,
formaat S, 1 x stoomschaal zonder gaatjes,
formaat S, 1 x geëmailleerd bakblik,
1 x universele braadslede

Toebehoren:
• 1 x Rooster, 1 x stoomschaal met gaatjes,
formaat XL, 1 x stoomschaal met gaatjes,
formaat S, 1 x stoomschaal zonder gaatjes,
formaat S, 1 x geëmailleerd bakblik,
1 x universele braadslede

Toebehoren:
•1 x Rooster, 1 x stoomschaal met gaatjes,
formaat XL, 1 x stoomschaal met gaatjes,
formaat S, 1 x stoomschaal zonder gaatjes,
formaat S, 1 x geëmailleerd bakblik,
1 x universele braadslede

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW
• Energieklasse: A+

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW
• Energieklasse: A+

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW
• Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW
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B48FT68G0



€ 3.209,-

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.129,-

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.619,-

Bakoven met stoom 60 cm
(FullSteam)

Bakovens met toegevoegde stoom 60 cm (VarioSteam)


B47FS22G0

Energieklasse

a

+

Slide&Hide®

CircoTherm®



B58V T68G0

Sous-Vide

Full Steam

Shift Control

Easy Clean

• NEFF Collection Graphite Grey design
• SLIDE®, meedraaiende deurgreep
• HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt

Slide&Hide®

CircoTherm®

Pyrolyse

Multipoint
Kerntemperatuurmeter

Comfort Flex

Vario Steam

NeﬀLight®

Full Touch
Control

• NEFF Collection Graphite Grey design
• SLIDE®, meedraaiende deurgreep
• HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
• Pyrolytische zelfreiniging
• MultiPoint kerntemperatuurmeter
Verwarmingssystemen en functies:
• Bakoven met 14 verwarmingssystemen:
CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/
onderwarmte, Boven-/onderwarmte
Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele
kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand,
Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien,
Voorverwarmen, Warmhouden servies
•A
 anvullende verwarmingssystemen met stoom:
Regenereren (opwarmen), Garen
• Externe stoomopwekking
• Bak&BraadAssistent, Automatische
programma’s

Energieklasse

Slide&Hide®

CircoTherm®

Vario Steam

Shift Control

Pyrolyse

• NEFF Collection Graphite Grey design
• SLIDE®, meedraaiende deurgreep
• HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
• Pyrolytische zelfreiniging
Verwarmingssystemen en functies:
• Bakoven met 13 verwarmingssystemen:
CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/
onderwarmte, Boven-/onderwarmte
Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele
kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand,
Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien,
Warmhouden servies
• Aanvullende verwarmingssystemen met stoom:
Regenereren (opwarmen), Garen
• Externe stoomopwekking
• Bak&BraadAssistent, Automatische
programma’s

Design:
• 4,1”-TFT grafisch kleurendisplay met
ShiftControl
• L ed-binnenverlichting, ovenverlichting
uitschakelbaar

Design:
• 5,7”-TFT grafisch kleurendisplay met
FullTouchControl
• NeffLight®, led-binnenverlichting,
ovenverlichting uitschakelbaar

Design:
• 4,1”-TFT grafisch kleurendisplay met
ShiftControl
• Led-binnenverlichting, ovenverlichting
uitschakelbaar

Reiniging:
• EcoClean: achterwand
• EasyClean reinigingssysteem
• Volledig glazen binnendeur

Reiniging:
• Pyrolytische zelfreiniging
• EasyClean reinigingssysteem
• Volledig glazen binnendeur

Reiniging:
• Pyrolytische zelfreiniging
• EasyClean reinigingssysteem
• Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 71 liter
• Inhoud watertank: 1 liter
• Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 71 liter
• Inhoud watertank: 1 liter
• Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C
• MultiPoint kerntemperatuurmeter

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 71 liter
• Inhoud watertank: 1 liter
• Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Inhangroosters, geschikt voor toepassing
telescooprails

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Bakoven met inhangroosters, telescooprails,
1-voudig ComfortFlex®

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Inhangroosters, achteraf uit te rusten met
telescooprails

Toebehoren:
• 1 x geëmailleerd bakblik, 2 x combi rooster,
1 x universele braadslede

Toebehoren:
• 1 x geëmailleerd bakblik, 1 x combi rooster,
1 x universele braadslede

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW
• Energieklasse: A

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW
• Energieklasse: A

Toebehoren:
•1 x Rooster, 1 x stoomschaal met gaatjes,
formaat XL, 1 x stoomschaal met gaatjes,
formaat S, 1 x stoomschaal zonder gaatjes,
formaat S, 1 x geëmailleerd bakblik,
1 x universele braadslede
Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW
• Energieklasse: A+
Adviesprijs incl. BTW

€ 2.519,-

Adviesprijs incl. BTW

€2.789,-

Adviesprijs incl. BTW

OVENS

Verwarmingssystemen en functies:
• Bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: CircoTherm®, CircoTherm® Eco,
Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte
Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele
kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand,
Onderwarmte, Langzaam garen,
Warmhouden servies
• Aanvullende verwarmingssystemen met stoom:
Stoom 100% (stoomkoken), Sous-vide koken,
Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien
• Externe stoomopwekking
•B
 ak&BraadAssistent, Automatische
programma’s

Energieklasse

B57VS22G0

€ 2.439,-
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Bakoven met toegevoegde
stoom 60 cm (VarioSteam)

Bakovens 60 cm


B47VR22G0

Energieklasse

a

OVENS

+

Slide&Hide®

CircoTherm®

B58CT68G0

Vario Steam

Shift Control

Easy Clean

Energieklasse

Slide&Hide®

Comfort Flex

Multipoint
Kerntemperatuurmeter

CircoTherm®

B57CS22G0

Pyrolyse

NeﬀLight®

Full Touch
Control

Energieklasse

Slide&Hide®

CircoTherm®

Pyrolyse

Shift Control

• NEFF Collection Graphite Grey design
• SLIDE®, meedraaiende deurgreep
• HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt

• NEFF Collection Graphite Grey design
• SLIDE®, meedraaiende deurgreep
• HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
• Pyrolytische zelfreiniging
• MultiPoint kerntemperatuurmeter

• NEFF Collection Graphite Grey design
• SLIDE®, meedraaiende deurgreep
• HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
• Pyrolytische zelfreiniging

Verwarmingssystemen en functies:
• Bakoven met 12 verwarmingssystemen:
CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/
onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco,
Thermogrill, Onderwarmte, Grootvlakgrill,
Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand,
Langzaam garen, Warmhouden servies
• Aanvullende verwarmingssystemen met stoom:
Regenereren (opwarmen), Garen
•E
 xterne stoomopwekking
•A
 utomatische programma’s
•S
 nel voorverwarmen

Verwarmingssystemen en functies:
• Bakoven met 15 verwarmingssystemen:
CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/
onderwarmte, Boven-/onderwarmte
Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele
kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand,
Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien,
Deegrijsstand, Voorverwarmen, Warmhouden
servies
• Bak&BraadAssistent, Automatische
programma’s

Verwarmingssystemen en functies:
• Bakoven met 13 verwarmingssystemen:
CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/
onderwarmte, Boven-/onderwarmte
Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele
kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand,
Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien,
Deegrijsstand
• Bak&BraadAssistent, Automatische
programma’s

Design:
• 2,5”-TFT tekstdisplay met ShiftControl
• Led-binnenverlichting, ovenverlichting
uitschakelbaar

Design:
• 5,7”-TFT grafisch kleurendisplay met
FullTouchControl
• NeffLight®, led-binnenverlichting,
ovenverlichting uitschakelbaar

Design:
• 4,1”-TFT grafisch kleurendisplay met
ShiftControl
• Halogeenverlichting, ovenverlichting
uitschakelbaar

Reiniging:
• EcoClean: achterwand
• EasyClean reinigingssysteem
• Volledig glazen binnendeur

Reiniging:
• Pyrolytische zelfreiniging
• EasyClean reinigingssysteem
• Volledig glazen binnendeur

Reiniging:
• Pyrolytische zelfreiniging
• EasyClean reinigingssysteem
• Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 71 liter
• Inhoud watertank: 1 liter
• Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 71 liter
• Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C
• MultiPoint kerntemperatuurmeter

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 71 liter
• Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Inhangroosters, achteraf uit te rusten met
telescooprails

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Bakoven met inhangroosters, telescooprails,
1-voudig ComfortFlex®

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Inhangroosters, achteraf uit te rusten met
telescooprails

Toebehoren:
• 1 x geëmailleerd bakblik, 1 x combi rooster,
1 x universele braadslede

Toebehoren:
• 1 x geëmailleerd bakblik, 2 x combi rooster,
1 x universele braadslede

Toebehoren:
• 1 x geëmailleerd bakblik, 1 x combi rooster,
1 x universele braadslede

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW
• Energieklasse: A+

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW
• Energieklasse: A

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW
• Energieklasse: A

Adviesprijs incl. BTW
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€ 1.889,-

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.559,-

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.059,-

Bakovens 60 cm


B47CS22G0

Energieklasse

Slide&Hide®

CircoTherm®



B57CR22G0

Shift Control

Easy Clean

Energieklasse

Slide&Hide®

CircoTherm®



B47CR22G0

Pyrolyse

Shift Control

Energieklasse

a

+

Slide&Hide®

CircoTherm®

Shift Control

Easy Clean

• NEFF Collection Graphite Grey design
• SLIDE®, meedraaiende deurgreep
• HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
• Pyrolytische zelfreiniging

• NEFF Collection Graphite Grey design
• SLIDE®, meedraaiende deurgreep
• HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt

Verwarmingssystemen en functies:
• Bakoven met 13 verwarmingssystemen:
CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/
onderwarmte, Boven-/onderwarmte
Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele
kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand,
Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien,
Deegrijsstand
• Bak&BraadAssistent, Automatische
programma’s

Verwarmingssystemen en functies:
• Bakoven met 12 verwarmingssystemen:
CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/
onderwarmte, Boven-/onderwarmte
Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele
kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand,
Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijsstand

Verwarmingssystemen en functies:
• Bakoven met 12 verwarmingssystemen:
CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/
onderwarmte, Boven-/onderwarmte
Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele
kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand,
Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijsstand

Design:
• 4,1”-TFT grafisch kleurendisplay met
ShiftControl
• Halogeenverlichting, ovenverlichting
uitschakelbaar

Design:
• 2,5”-TFT tekstdisplay met ShiftControl
• Halogeenverlichting, ovenverlichting
uitschakelbaar

Design:
• 2,5”-TFT tekstdisplay met ShiftControl
• Halogeenverlichting, ovenverlichting
uitschakelbaar

Reiniging:
• EcoClean: achterwand
• EasyClean reinigingssysteem
• Volledig glazen binnendeur

Reiniging:
• Pyrolytische zelfreiniging
• EasyClean reinigingssysteem
• Volledig glazen binnendeur

Reiniging:
• EcoClean: achterwand
• EasyClean reinigingssysteem
• Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 71 liter
• Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 71 liter
• Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 71 liter
• Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Inhangroosters, achteraf uit te rusten met
telescooprails

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Inhangroosters, geschikt voor toepassing
telescooprails

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Inhangroosters, geschikt voor toepassing
telescooprails

Toebehoren:
• 1 x geëmailleerd bakblik, 1 x combi rooster,
1 x universele braadslede

Toebehoren:
• 1 x geëmailleerd bakblik, 1 x combi rooster,
1 x universele braadslede

Toebehoren:
• 1 x geëmailleerd bakblik, 1 x combi rooster,
1 x universele braadslede

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW
• Energieklasse: A

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW
• Energieklasse: A+

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW
• Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.849,-

Adviesprijs incl. BTW

€1.719,-

Adviesprijs incl. BTW

OVENS

• NEFF Collection Graphite Grey design
• SLIDE®, meedraaiende deurgreep
• HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt

€ 1.519,-
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Bakoven 60 cm

Basis bakoven 60 cm

Basis bakoven 90 cm



B3ACE4HG0B

B17CR22G0

Energieklasse

a

L O ROEV
ME INPSS U M

+

CircoTherm®

Shift Control

Energieklasse

Easy Clean

Hide®

CircoTherm®

L2ACH7MN0

Energieklasse

Easy Clean

a

+

Pyrolyse

• NEFF Collection Graphite Grey design
Niet te combineren in opstelling
Seamlesscombination

• NEFF Collection Graphite Grey design
• HIDE®, de ovendeur die onder de oven verdwijnt
Niet te combineren in opstelling
Seamlesscombination

• 90 cm breed
• Pyrolytische zelfreiniging

Verwarmingssystemen en functies:
• Bakoven met 12 verwarmingssystemen:
CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/
onderwarmte, Boven-/onderwarmte
Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele
kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand,
Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijsstand

Verwarmingssystemen en functies:
• Bakoven met 7 verwarmingssystemen:
CircoTherm®, Boven-/ onderwarmte,
Thermogrill, Grootvlakgrill, Pizzastand,
Onderwarmte, CircoTherm® eco

Verwarmingssystemen en functies:
• Bakoven 90 cm met 10 verwarmingssystemen: Hetelucht, heteluch mild,
Boven-/ onderwarmte, Onderwarmte,
Thermogrill, Circulatielucht, Grootvlakgrill,
Kleinvlakgrill, Pizzastand, Ontdooien

Design:
• 2,5”-TFT tekstdisplay met ShiftControl
• Halogeenverlichting, ovenverlichting
uitschakelbaar
• Klapdeur

Design:
• Bedieningspaneel met lcd
• Volledig te verzinken bedieningsknoppen
• Halogeenverlichting

Design:
• Bedieningspaneel met lcd
• Volledig te verzinken bedieningsknoppen,
TouchControl
• Halogeenverlichting

Reiniging:
• EcoClean: achterwand
• EasyClean reinigingssysteem
• Volledig glazen binnendeur

Reiniging:
• EcoClean: achterwand
• EasyClean reinigingssysteem
• Volledig glazen binnendeur

Reiniging:
• Pyrolytische zelfreiniging
• EasyClean reinigingssysteem
• Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 71 liter
• Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud: 71 liter
• Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
• Elektronische klok met timer

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud: 112 liter
• Temperatuurregeling van 50 °C - 280 °C
• Elektronische klok met timer

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Inhangroosters, geschikt voor toepassing
telescooprails

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Bakoven met hangroosters, VarioClip 1-voudige
telescooprails, met stop-functie

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Grote ovenruimte met inhangroosters
• VarioClip 1-voudige telescooprails

Toebehoren:
• 1 x geëmailleerd bakblik, 1 x combi rooster,
1 x universele braadslede

Toebehoren:
• 1 x combi rooster, 1 x universele braadslede

Toebehoren:
• 1 x geëmailleerd bakblik, 1 x combi
rooster, 1 x universele braadslede

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW
• Energieklasse: A+

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 2,99 kW
• Energieklasse: A

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
600-604 x 860-864 x 560 mm
• Aansluitwaarde: 4,2 kW
• Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW
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€ 1.369,-

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.299,-

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.879,-

OVENS
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Compacte bakovens met stoom 45 cm (FullSteam)

Compacte bakoven met magnetron 45 cm



C18FT28G0

Energieklasse

a

+

CircoTherm®

Full Steam



C17FS22G0

Full Touch
Control

Multipoint
Kerntemperatuurmeter

Comfort Flex

Energieklasse

a

+

CircoTherm®

Full Steam



C28MT27G0

Shift Control

Easy Clean

Full Touch
Control

Microwave

Hetelucht
Grill

Pyrolyse

Multipoint
Kerntemperatuurmeter

OVENS

Easy Clean

• NEFF Collection Graphite Grey design
• SoftClose&SoftOpening
• MultiPoint kerntemperatuurmeter

• NEFF Collection Graphite Grey design
• SoftClose&SoftOpening

• NEFF Collection Graphite Grey design
• SoftClose&SoftOpening
• Pyrolytische zelfreiniging
• Multipoint kerntemperatuurmeter

Verwarmingssystemen en functies:
• Compacte bakoven met stoom met
13 verwarmingssystemen: CircoTherm®,
CircoTherm® Eco, Boven-/onderwarmte,
Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill,
Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand,
Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen,
Voorverwarmen, Warmhouden servies
• Aanvullende verwarmingssystemen met stoom:
Stoom 100%, Sous-vide koken, Regenereren
(opwarmen), Garen, Ontdooien
• Externe stoomopwekking
• Bak- en BraadAssistent, Automatische
programma’s

Verwarmingssystemen en functies:
•C
 ompacte bakoven met stoom met
12 verwarmingssystemen: CircoTherm®,
Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte
Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele
kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand,
Onderwarmte, Langzaam garen,
Voorverwarmen, Warmhouden servies
•A
 anvullende verwarmingssystemen met stoom:
Stoom 100% (stoomkoken), Sous-vide koken,
Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien
• Externe stoomopwekking
• Bak- en BraadAssistent, Automatische
programma’s

Verwarmingssystemen en functies:
• Compacte bakoven met magnetron met
13 verwarmingssystemen: 4D-Hetelucht,
Hetelucht Eco, Boven-/onderwarmte,
Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill,
Onderwarmte, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill,
Pizzastand, Langzaam garen, Deegrijsstand,
Voorverwarmen, Warmhouden servies
• Aanvullende verwarmingssystemen met
magnetron: Magnetron, Variabele standen
combi-magnetron
• 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W,
600 W, 900 W) met inverter techniek
• Bak- en BraadAssistent, Automatische
programma’s

Design:
• 5,7”-TFT grafisch kleurendisplay
met FullTouchControl
• Led-binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar
• Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Design:
• 4,1”-TFT grafisch kleurendisplay
met ShiftControl bediening
• Led-binnenverlichting, ovenverlichting
uitschakelbaar
• Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Design:
• 5,7”-TFT grafisch kleurendisplay met
FullTouchControl bediening
• Klapdeur, SoftClose&SoftOpening
• Roestvrijstalen binnenzijde

Reiniging:
• EcoClean: achterwand
• EasyClean reinigingssysteem
• Volledig glazen binnendeur

Reiniging:
• Pyrolytische zelfreiniging
• EasyClean reinigingssysteem
• Magnetron vlakke deur

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 47 liter
• Inhoud watertank: 1 liter
• Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 45 liter
• Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Inhangroosters, achteraf uit te
rusten met telescooprails

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Toebehoren:
• 1 x Rooster, 1 x Stoomschaal met gaatjes,
formaat XL, 1 x Stoomschaal met gaatjes,
formaat S, 1 x Stoomschaal zonder gaatjes,
formaat S, 1 x Universele braadslede

Toebehoren:
• 1 x Combi rooster, 1 x Geëmailleerd bakblik,
1 x Universele braadslede

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
450-455 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,3 kW
• Energieklasse: A+

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
450-455 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW

Reiniging:
• EcoClean: achterwand
• EasyClean reinigingssysteem
• Volledig glazen binnendeur
Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 47 liter
• Inhoud watertank: 1 liter
• Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C
• MultiPoint kerntemperatuurmeter
Inhangroosters / uittreksysteem:
• Telescooprails, 1-voudig ComfortFlex
Toebehoren:
•1 x Rooster, 1 x Stoomschaal met gaatjes,
formaat XL, 1 x Stoomschaal met gaatjes,
formaat S, 1 x Stoomschaal zonder gaatjes,
formaat S, 1 x Universele braadslede
Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
450-455 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,3 kW
• Energieklasse: A+
Opvolger van C1AMG84N0
Adviesprijs incl. BTW
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€ 2.609,-

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.159,-

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.519,-

Compacte bakovens met magnetron 45 cm


C27MS22G0

Shift Control

Microwave

Hetelucht
Grill



C17MS22G0

Pyrolyse

LEDVerlichting

Shift Control

Shift Control

Microwave

Hetelucht
Grill



C17MR02G0

LEDVerlichting

Easy Clean

Shift Control

Microwave

Hetelucht
Grill

LEDVerlichting

• NEFF Collection Graphite Grey design
• SoftClose&SoftOpening

• NEFF Collection Graphite Grey design
• SoftClose&SoftOpening

Verwarmingssystemen en functies:
• Compacte bakoven met magnetron met
12 verwarmingssystemen: 4D-Hetelucht,
Hetelucht Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/
onderwarmte Eco, Grootvlakgrill, Variabele
kleinvlakgrill, Pizzastand, Onderwarmte,
Langzaam garen, Deegrijsstand, Voorverwarmen
• Aanvullende verwarmingssystemen met
magnetron: Magnetron, Variabele standen
combi-magnetron
• 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W,
600 W, 900 W) met inverter techniek
• Bak- en BraadAssistent, Automatische
programma’s

Verwarmingssystemen en functies:
• Compacte bakoven met magnetron met
12 verwarmingssystemen: 4D-Hetelucht,
Hetelucht Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/
onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill,
Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand,
Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijsstand,
Voorverwarmen
•A
 anvullende verwarmingssystemen met
magnetron: Magnetron, Variabele standen
combi-magnetron
•5
 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W,
600 W, 900 W) met inverter techniek
•B
 ak- en BraadAssistent, Automatische
programma’s

Verwarmingssystemen en functies:
• Compacte bakoven met magnetron met
6 verwarmingssystemen: 4D-Hetelucht,
Hetelucht Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill,
Variabele kleinvlakgrill, Voorverwarmen
• Aanvullende verwarmingssystemen met
magnetron: Magnetron, microCombi
• 5 magnetronstanden (90 W,180 W, 360 W,
600 W, 900 W) met inverter techniek
• Automatische programma’s

Design:
• 4,1”-TFT grafisch kleurendisplay met
ShiftControl bediening
• Led-binnenverlichting, ovenverlichting
uitschakelbaar
• Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Design:
•4
 ,1”-TFT grafisch kleurendisplay met
ShiftControl bediening
• Led-binnenverlichting, ovenverlichting
uitschakelbaar
• Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Design:
• 2,5”-TFT tekstdisplay met
ShiftControl bediening
• Led-binnenverlichting, ovenverlichting
uitschakelbaar
• Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Reiniging:
• Pyrolytische zelfreiniging
• EasyClean reinigingssysteem
• Magnetron vlakke deur

Reiniging:
• EcoClean: achterwand
• EasyClean reinigingssysteem
• Magnetron vlakke deur

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 45 liter
• Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 45 liter
• Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 45 liter
• Temperatuurregeling 30 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Inhangroosters

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Inhangroosters

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Inhangroosters

Toebehoren:
• 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Toebehoren:
• 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Toebehoren:
• 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
450-455 x 560 - 568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
450-455 x 560-568 x 550 mm
•A
 ansluitwaarde: 3,6 kW

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
450-455 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,65 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.129,-

Adviesprijs incl. BTW

€1.899,-

Adviesprijs incl. BTW

OVENS

• NEFF Collection Graphite Grey design
• SoftClose&SoftOpening
• Pyrolytische zelfreiniging

€ 1.769,-
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Combi-magnetron

Compacte bakovens 45 cm

C1AMG84G0

OVENS

Microwave

Hetelucht
Grill

C27CS22G0

LEDVerlichting

Energieklasse

a

+

CircoTherm®

Shift Control

C17CR22G0

Pyrolyse

Energieklasse

a

+

CircoTherm®

Shift Control

Easy Clean

• NEFF Collection Graphite Grey design
• Geen draaiplateau
Deze combi-magnetron kan niet gecombineerd
worden met onze vacumeer-, warmhoud- of
accessoirelade

• NEFF Collection Graphite Grey design
• SoftClose&SoftOpening
• Pyrolytische zelfreiniging

• NEFF Collection Graphite Grey design
• SoftClose&SoftOpening
• EasyClean Reinigingssysteem

Verwarmingssystemen en functies:
• Compacte combi-magnetron met 5
verwarmingssystemen: magnetron,
Grootvlakgrill, Warmhouden, Hetelucht,
Circulatiegrill
• 5 magnetronstanden: 90 W, 180 W, 360 W, 600
W, 900 W
• Grill met magnetronstanden 90 W, 180 W,
360 W, 600 W te combineren

Verwarmingssystemen en functies:
• Compacte bakoven met 13 verwarmingssystemen: CircoTherm®, Hetelucht Eco, Boven-/
onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco,
Onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Langzaam
garen, Ontdooien, Deegrijsstand
• Bak&BraadAssistent

Verwarmingssystemen en functies:
• Compacte bakoven met 12 verwarmingssystemen: CircoTherm®, Hetelucht Eco, Boven-/
onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco,
Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele
kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand,
Onderwarmte, Langzaam garen,
Deegrijsstand

Design:
• Bedieningspaneel met LCD-display
• Volledig te verzinken bedieningsknoppen
• Led-binnenverlichting

Design:
• 4,1”-TFT grafisch kleurendisplay met
ShiftControl
• Halogeenverlichting, ovenverlichting
uitschakelbaar
• Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Design:
• 2,5”-TFT tekstdisplay
met ShiftControl bediening
• Halogeenverlichting, ovenverlichting
uitschakelbaar
• Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Reiniging:
• Binnenruimte: roestvrij staal

Reiniging:
• Pyrolytische zelfreiniging
• EasyClean reinigingssysteem
• Volledig glazen binnendeur

Reiniging:
• EcoClean: achterwand
• EasyClean reinigingssysteem
• Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud: 44 liter
• Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 47 liter
• Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 47 liter
• Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Binnenwanden met 1 inschuifhoogte

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Oven met inhangroosters, achteraf uit te
rusten met telescooprails

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Oven met inhangroosters, achteraf uit te
rusten met telescooprails

Toebehoren:
• 1 x Combi rooster

Toebehoren:
• 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Toebehoren:
• 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
450-458 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,35 kW

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
450-455 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,0 kW
• Energieklasse: A+

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
450-455 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,0 kW
• Energieklasse: A+

Opvolger van C1AMG84N0
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Adviesprijs incl. BTW

€ 1.369,-

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.649,-

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.289,-

Inbouwmagnetrons (38 nis)

C27CS22G0

C1AMG84N0
C17WR00G0

Hetelucht
Grill

Shift Control

LEDVerlichting
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C17CR22G0
HLAGD53G0

C17WR01G0

Basislijn

Microwave

COMPACTE
BAKOVENS - 45
CM

Energieklasse

a

+

LEDVerlichting

CircoTherm®

Shift Control

• Geen draaiplateau

38

Shift Control

Energieklasse

Pyrolyse

a

+

LEDVerlichting

CircoTherm®

Shift Control
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• NIEUW: NEFF Collection Graphite Grey design
• SoftClose&SoftOpening
• NEFF Collection Graphite Grey design
• EasyClean Reinigingssysteem
• Draaiknop icm TouchControl

Verwarmingssystemen en functies:
• Compacte combi-magnetron met 5
verwarmingssystemen:
magnetron,
Verwarmingssystemen
en functies:
Grootvlakgrill,
Warmhouden,
Hetelucht,
• Inbouw magnetron
met 1 verwarmingssysteem:
Circulatiegrill
Magnetron functie
• 5 •
magnetronstanden:
90 (90
W, 180
W, 360
W, W,
5 magnetronstanden
W, 180
W, 360
600600
W, 900
W W) met inverter techniek
W, 900
• Grill
met magnetronstanden
90 W, 180 W,
• Automatische
programma’s
360 W, 600 W te combineren

Verwarmingssystemen en functies:
• Compacte bakoven met 13 verwarmingssystemen:
CircoTherm®, Hetelucht
Eco, Boven-/
Verwarmingssystemen
en functies:
onderwarmte,
Boven-/onderwarmte
Eco,
• Inbouw magnetron
met 1 verwarmingssysteem:
Onderwarmte,
Thermogrill, Grootvlakgrill,
Magnetron functie
Kleinvlakgrill,
Pizzastand, (90
Broodbakstand,
• 5 magnetronstanden
W, 180 W, 360 W,
Langzaam
Deegrijsstand
600 W, garen,
900 W)Ontdooien,
met inverter
techniek
• Bak&BraadAssistent
• Automatische programma’s

Verwarmingssystemen en functies:
• Compacte bakoven met 12 verwarmingssystemen:
CircoTherm®, Hetelucht
Eco, Boven-/
Verwarmingssystemen
en functies:
onderwarmte,
Boven-/onderwarmte
Eco,
• Inbouw magnetron
met 2 verwarmingssystemen:
Thermogrill,
MagnetronGrootvlakgrill,
functie, grill Variabele
kleinvlakgrill,
Pizzastand, Broodbakstand,
•5
 magnetronstanden:
90 W, 180 W, 360 W,
Onderwarmte,
garen,
600 W, 900 Langzaam
W
Deegrijsstand
• Grill 1.2 kW

Design:
Design:
• 2,5”-TFT tekstdisplay
• Bedieningspaneel
met
LCD-display
met ShiftControl
bediening
• Volledig
te verzinken
bedieningsknoppen
• Draaideur
linksdraaiend
• Led-binnenverlichting
• Led-binnenverlichting

Design:
Design:
• 2,5”-TFT tekstdisplay
• 4,1"-TFT
grafisch kleurendisplay
met ShiftControl
bediening met
ShiftControl
• Draaideur rechtsdraaiend
• Halogeenverlichting,
ovenverlichting
• Led-binnenverlichting
uitschakelbaar
• Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Reiniging:
• Volledig glazen binnendeur
Reiniging:
• Binnenruimte: roestvrij staal

Reiniging:
• Volledig glazen binnendeur
Reiniging:
• Pyrolytische zelfreiniging
• EasyClean reinigingssysteem
• Volledig glazen binnendeur
Comfort / Zekerheid:
• Inhoud
oven: 21 liter
Comfort
/ Zekerheid:
• Start/Stop-toets
• Inhoud
oven: 47 liter
• Info-toets
• Temperatuurregeling
van 40 °C - 275 °C

Design:
Design:
• Bedieningspaneel met led-display
• 2,5"-TFT
tekstdisplay
• Draaideur
linksdraaiend
met
bediening
• DShiftControl
raaiknop, volledig
te verzinken
• Halogeenverlichting,
ovenverlichting
bedieningsknoppen,TouchControl
uitschakelbaar
• Led-binnenverlichting
• Klapdeur, SoftClose&SoftOpening
Reiniging:
• Binnenruimte: roestvrij staal
Reiniging:
• EcoClean: achterwand
• EasyClean reinigingssysteem
• Volledig glazen binnendeur
Comfort / Zekerheid:
• Inhoud:
25 liter
Comfort
/ Zekerheid:
• Elektronische
klok met timer
• Inhoud
oven: 47 liter
• Glazen draaiplateau
Ø 40
31,5
• Temperatuurregeling
van
°C cm
- 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Binnenwanden met 1 inschuifhoogte

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Oven met inhangroosters, achteraf uit te
rusten met telescooprails

Toebehoren: / uittreksysteem:
Inhangroosters
1 xmet
Rooster,
1 x Draaiplateau
• O•ven
inhangroosters,
achteraf uit te
rusten met telescooprails

Technische specificaties:
Toebehoren:
• Inbouwmaten (hxbxd):
• 1 x Combi rooster
362-382 x 560-568 x 300 mm
• Aansluitwaarde: 1,22 kW

Technische specificaties:
Toebehoren:
• Inbouwmaten (hxbxd):
• 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede
362-382 x 560-568 x 300 mm
• Aansluitwaarde: 1,22 kW

Technische specificaties:
Toebehoren:
• Inbouwmaten (hxbxd):
• 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede
380-382 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 1.45 kW

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
450-458 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,35 kW

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
450-455 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,0 kW
• Energieklasse: A+

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
Opvolger
van HLAGD53N0
450-455
x 560-568
x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,0 kW
• Energieklasse: A+

• NEFF Collection Graphite Grey design
Deze combi-magnetron kan niet
• ShiftControl bediening
gecombineerd worden met onze
vacumeer-, warmhoud- of accessoirelade.

Comfort / Zekerheid::
• Inhoud
oven: 21 liter
Comfort
/ Zekerheid:
• Start/Stop-toets
• Inhoud:
44 liter
• Info-toets
• Temperatuurregeling
van 40 °C tot 230 °C

Adviesprijs incl. BTW
Adviesprijs incl. BTW

€ 1.279,€ 1.069,-

• Grill met magnetronstanden 360 W, 90 W,
180 W te combineren
• 8 automatische programma’s
• 4 ontdooi en kookprogramma’s in magnetron,
1 combinatiefunctie

Adviesprijs incl. BTW
Adviesprijs incl. BTW

€ 1.549,€1.069,-

Adviesprijs incl. BTW
Adviesprijs incl. BTW

€ 1.219,€ 729,-

Voor toebehoren zie pag. 154

OVENS

• NIEUW: NEFF Collection Graphite Grey design
• SoftClose&SoftOpening
• NEFF Collection Graphite Grey design
• Pyrolytische zelfreiniging
• ShiftControl bediening
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Koffiemachine

Warmhoudlades


C17KS61G0

Silent
Ceram Drive

SensoFlow
System

Auto Milk
Clean



N17HH20G0

Shift Control

One Touch
Double Cup

Aroma
Double Shot

N17HH10G0

29

14

L O ROEV
ME INPSS U M
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• NEFF Collection Graphite Grey design
• Koffievolautomaat
• MyCoffee: met één druk op de knop
uw favoriete koffie
• Draaideur
 iet te combineren in opstelling
N
Seamless Combination

• NEFF Collection Graphite Grey design
• Greeploos
• 40 borden

• NEFF Collection Graphite Grey design
• Greeploos
• 12 borden

Uitrusting:
• Doorstroomverwarmer: het innovatieve
verwarmingssysteem garandeert altijd de
maximale aroma opname door de ideale,
constante zettemperatuur
• Extra sterke koffie zonder dat het bitter wordt,
door een dubbel maal- en zetproces
• Watertemperatuur individueel instelbaar:
temperatuur koffie: 3 standen, temperatuur
water: 4 standen

Verwarmingssystemen en functies:
• 5 functies:
- voorverwarmen van serviesgoed
- warmhouden van gerechten en dranken
- ontdooien van gerechten
- laten rijzen van deeg
- langzaam garen
• Verwarming door hardglazen bodem met
geïntegreerd verwarmingselement

Verwarmingssystemen en functies:
• 5 functies:
- voorverwarmen van serviesgoed
- warmhouden van gerechten en dranken
- ontdooien van gerechten
- laten rijzen van deeg
- langzaam garen
• Verwarming door hardglazen bodem met
geïntegreerd verwarmingselement

Comfort / Zekerheid:
• MyCoffee: bewaar 8 favoriete koffievoorkeuren
met eigen naam en zelf samengestelde mix van
melk en espressobonen
• One-touch functie: ristretto, espresso,
espresso macchiato, café crème, cappuccino,
latte macchiato, koffie verkeerd met één druk
op de knop
• IndividualCupVolume: kopjesgrootte individueel
instelbaar, kopje altijd gevuld zoals je dat zelf wilt
• OneTouch DoubleCup: twee kopjes tegelijkertijd
bereiden voor alle koffie- en melk specialiteiten
• Afneembare watertank (2,4 liter inhoud)
• Bonenreservoir met aroma deksel (500 gram)
•K
 offie uitloop en melkopschuimer in hoogte te
verstellen: zelfs 15 cm hoge latte macchiato
glazen passen er onder

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud: 52 liter
• Belading tot 25 kg
• Max. belading: 192 espresso kopjes of
40 borden (26 cm)
• Temperatuurregeling in 4 standen:
ca. 30 °C - 80 °C (temperatuur glasoppervlak)
• Volledig uittrekbare lade op telescoopgeleiders
• Koel front

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud: 20 liter
• Belading tot 25 kg
• Max. belading: 64 espresso kopjes of
12 borden (26 cm)
• Temperatuurregeling in 4 standen:
ca. 30 °C - 80 °C (temperatuur glasoppervlak)
• Volledig uittrekbare lade op telescoopgeleiders
• Koel front

Toebehoren:
•G
 eïsoleerde melkcontainer met FreshLock
deksel (0,5 l inhoud)
•V
 erder meegeleverde toebehoren:
1 x waterfilterpatroon, 1 x maatlepel,
1 x teststrip, 9 x montageschroeven

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
290 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 810 Watt

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
140 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 810 Watt

Design:
• 4,1”-TFT grafisch kleurendisplay
met ShiftControl bediening
• Verlichte toetsen, koffieuitloop

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 449 x 558 x 354 mm
• Aansluitwaarde: 1,6 kW
Adviesprijs incl. BTW
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€ 3.199,-

Adviesprijs incl. BTW

€ 819,-

Adviesprijs incl. BTW

€ 759,-

Vacumeerlade

Accessoirelade

N17XH10G0

N17ZH10G0

14

14

• NEFF Collection Graphite Grey design
• Greeploos

• NEFF Collection Graphite Grey design
• Greeploos

L O ROEV
ME INPSS U M

Algemene informatie
• Inhoud: 8 liter
• 3 vacumeerstanden voor vacumeren in de
vacumeerkamer, max. 99%
• 3 vacumeerstanden voor vacumeren buiten
de vacumeerkamer, max. 90%

Design
• Ideaal te combineren met een compact
apparaat en SeamlessCombination strip
Z11SZ60X0
Comfort / Zekerheid
• Belading tot 10 kg
• Automatische aansluitherkenning voor het
vacumeren buiten de vacumeerkamer
• Droogprogramma voor de vacuümpomp
• Touch-bediening
• Greeploos

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud: 21 liter
• Belading tot 15 kg
• Geschikt voor opslag van kookgerei
•M
 ax. belading: 64 espresso kopjes of
14 borden (26 cm)
•V
 olledig uittrekbare lade op telescoopgeleiders
• Greeploos

Toebehoren:
• Antislipmat
Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
140 x 560-568 x 550 mm
• Gebruiksruimte in de vacumeerkamer:
B 210 mm x L 275 mm
• Maximale grootte van de vacumeerzakken:
B 240 mm x L 350 mm
• Aansluitwaarde: 320 Watt

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
140 x 560-568 x 550 mm

Adviesprijs incl. BTW

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.789,-

€599,-
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BINNENKIJKER

Thuis bij
backstübchen

44

Foodbloggers Madeleine en Florian
nodigen ons uit in hun keuken. Het is het
middelpunt van hun leven en het
podium van hun foodblog
‘Das Backstübchen’ (het bakkerijtje).
Hier koken en bakken ze vol passie altijd op zoek naar de mooie
momenten in het leven.

44

MADELEINE EN FLO, JULLIE SCHRIJVEN RECEPTEN, FOTOGRAFEREN
EN BLOGGEN. JULLIE ZIJN ZEKER VOORAL IN DE KEUKEN TE
VINDEN?

——
»Het mooie van
ons vak is dat
geen enkele dag
hetzelfde is.«
——

FLO (lachend) ’Ja, de keuken staat bij ons centraal. Niet alleen
privé, maar ook in ons werk. Overdag is dit de plek waar we
de meeste tijd doorbrengen. Bij grote producties, zoals een
kookboek, staan we soms wel tien uur per dag in de keuken’.
STAAN JULLIE ALLEEN MAAR IN DE KEUKEN? HOE ZIET HET
DAGELIJKS LEVEN ER VOOR JULLIE UIT?
MADELEINE ‘Het mooie van ons vak is dat geen enkele dag
hetzelfde is. We krijgen een opdracht, denken na over
mogelijke gerechten, koken en verbeteren. Als het lekker is,
maken we het nog een keer voor de fotoshoot’.
ALS JE ZOVEEL TIJD DOORBRENGT IN DE KEUKEN, WELKE
SPECIALE KENMERKEN MOET DE KEUKEN DAN HEBBEN?

We hebben de afgelopen jaren zoveel geleerd, die kennis

MADELEINE ‘Ons belangrijkste werk is ons foodblog

geven we graag door. Onderdeel van de serie is ook dat we

‘Das Backstübchen’ (het bakkerijtje). Onze aandacht gaat dus

uitleggen hoe verschillende basisdegen werken en waar je

uit naar ovens. We zijn perfect uitgerust met twee ovens, een

op moet letten als je ze gebruikt. We hebben het ook over de

VarioSteam en een FullSteam. Alles kan, van zelfgemaakt brood

verschillende ovenfuncties’.

tot gestoomde noedels. We kunnen geen van beide ovens

IS ER EEN FUNCTIE OP JULLIE NEFF-APPARATUUR WAAR JE

missen’.

ECHT NIET MEER ZONDER KAN?
MADELEINE ‘Voor mij is dat zonder twijfel de stoomfunctie van

THE BAKING SCHOOL. HOE ZIT DAT?

de oven. De afgelopen maanden heb ik broodbakken ontdekt.

FLO ‘Ja, inderdaad. Sinds 2018 is The Baking School onderdeel

Zonder die functie was het bakken niet zo makkelijk gegaan’.

van ons blog, in samenwerking met NEFF. Over het algemeen

FLO ‘Poeh, het is lastig om er één uit te kiezen. Ik vind de

helpen we onze lezers graag met de basis en geven we tips, zo

Slide&Hide®-deur wel echt fantastisch. Het is niet alleen heel

willen we de angst voor lastige recepten een beetje wegnemen.

handig in gebruik, je brandt je ook nooit meer aan de deur’.

BINNENKIJKER

JULLIE BLOG HEEFT OOK EEN SPECIAAL ONDERDEEL,

PORTRET
—
Madeleine en Flo Anker hebben
al meer dan zes jaar het succesvolle blog ‘Das Backstübchen’.
In 2018 en 2020 wonnen ze een
prijs in de categorie ‘Bakken’ en
ze staan in de top 10 van populairste Duitse blogs over eten.
De twee richtten ook hun eigen
bureau Hey.Foodie op, waarbij
ze achter de camera samenwerken en recepten maken voor
gerenommeerde klanten in de
foodbranche. Ze schrijven regelmatig voor blogs, websites en
kranten.
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Inductiekookplaten
Onze induc tiekookplaten maken van iedere seconde een bijzondere kooker varing. De innovatieve rood
v e r l i c h t e Tw i s t P a d ® F i r e v o e d t j e i n t u ï t i e . M a k k e l i j k t e b e d i e n e n e n v e i l i g v o o r k i n d e r e n . Wa n t d e k n o p

I N D U C T I E KO O K P L AT E N

i s m a g n e t i s c h e n a f n e e m b a a r.

TWIST PAD® FIRE
Unieke bediening met slechts één knop
De intuïtieve en snelle bediening zal je verbazen.
Selecteer een kookzone en stel ook meteen het gewenste
hitteniveau in. De magnetische knop verwijder je om te
kunnen schoonmaken of gebruik je als kinderslot.
IEKE FUNC

TI

UN

ES
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VAN

NEFF

Kook op intuïtie
F l e x i n d u c t i e k o o k p l a t e n b i e d e n o n e i n d i g k o o k p l e z i e r. E n e r g i e w o r d t s n e l e n e f f i c i ë n t v e r d e e l d ,
precies daar waar het nodig is. Je kunt je pannen dus neerzet ten waar je wilt, ze worden
automatisch herkend.

UITGEBREIDE FLEX ZONE
De kookplaat die nog meer flexibiliteit biedt
Twee extra spoelen in het midden van de kookplaat breiden
de FlexZone nog verder uit. Een braadpan, grillpan of
teppanyaki plaat kan vanaf nu ook horizontaal geplaatst
worden. Zo houd je meer ruimte over voor andere pannen.
Het plezier van koken begint met je kookplaat.

Een inductiekookplaat met combineerbare zones
Naast flexinductiekookplaten biedt NEFF ook inductiekookplaten met CombiZones: twee vaste kookzones die je net als
bij FlexZones met één druk op de knop kunt verbinden tot
één grote kookzone voor groter kookgerei. Het verschil met
FlexZones? De gekoppelde CombiZones verwarmen alleen
op de plek van de vaste kookzones, de plusjes, terwijl
FlexZones zich aanpassen aan het bodemoppervlak van
je kookgerei.

I N D U C T I E KO O K P L AT E N

COMBI ZONE

Power Level
- Keeping warm -

Koken gaat over de juiste instelling
Power Level
- Boiling -

ZONE LIGHT
Elegante en informatieve verlichting
Je ziet kook- en warmtezones duidelijk
dankzij de rode lichtmarkeringen. En plaats
je er een grotere pan of zelfs een braadslede
op, dan worden de zones automatisch
gekoppeld. Voor maximale flexibiliteit en een
mooie, cleane en zwarte uitstraling van de
kookplaat zodra deze is uitgeschakeld.
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Handige en slimme functies
ONZE FLEXINDUCTIEKOOKPLATEN ZIJN UITGERUST MET SLIMME
FEATURES DIE KOKEN MAKKELIJKER ÉN LEUKER MAKEN.

niveau 9

niveau 1

- warmhouden -

niveau 5

niveau 9

- sudderen -

niveau 9

I N D U C T I E KO O K P L AT E N

- koken -
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POWER TRANSFER

POWER MOVE

Verdeel de FlexZone in drie warmtezones

Verplaats jouw pannen en instellingen tegelijkertijd

Nooit meer de instellingen op jouw inductiekookplaat
vergeten met de uitgebreide FlexZone. PowerTransfer
onthoudt ze voor je. Verplaats pannen naar een
willekeurige plek op de kookplaat en de instellingen
verplaatsen automatisch mee. Een lichte aanraking
is genoeg.

De PowerMove-functie op kookplaten met FlexZone
verdeelt je kookplaat in drie verschillende kookzones.
Een hoge temperatuur om te bakken vooraan,
middelhoog om te sudderen in het midden en lage
temperatuur achteraan, om eten warm te houden.
Het voordeel: intuïtief kookplezier zonder voortdurende aanpassingen.

HOOD CONTROL

BRAADSENSOR

Bedien je afzuigkap vanaf je kookplaat

Gegarandeerd een uitstekend resultaat

Met HoodControl bedien je eenvoudig je compatibele
afzuigkap vanaf je kookplaat. Wanneer je kookplaat is
ingeschakeld kun je zowel handmatig als automatisch
de afzuiging en verlichting van je afzuigkap vanaf je
kookplaat regelen.

De braadsensor is ideaal om eenvoudige gerechten
te bereiden, met een gegarandeerd uitstekend resultaat.
Met deze functie blijft de temperatuur constant,
waardoor er geen oververhitting van je voedsel
plaatsvindt. Zo warmt een kookzone alleen op om
de juiste temperatuur in stand te houden. Zo wordt
energie bespaard en raakt olie of boter niet overhit.
Daarnaast meldt de braadsensor wanneer de
lege pan de optimale temperatuur heeft bereikt
voor gebruik.

I N D U C T I E KO O K P L AT E N

Design en afwerking kookplaat
Met de vele keuzes die worden geboden in de zoek tocht naar jouw ideale induc tiekookplaat, is de
af werking en het design minstens zo belangrijk. Wil je je kookplaat vlak integreren in je werkblad of
k i e s j e v o o r e e n r o e s t v r i j s t a l e n d e s i g n o m b o u w r a a m? O n t d e k h i e r o n d e r d e m o g e l i j k h e d e n .

DESIGN
OMBOUWRAAM

VLAK GEÏNTEGREERD

OPBOUW

Deze kookplaat heeft een design
ombouwraam van roestvrij staal.

Deze kookplaat ligt verzonken in het
werkblad en vormt één strak geheel.

Deze kookplaat met een facetdesign ligt als het ware op je werkblad.
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I N D U C T I E KO O K P L A AT M E T G E I N T E G R E E R D E A F Z U I G I N G

Kookplaat met geïntegreerde
afzuiging

EXTREEM STIL, EFFECTIEF EN KRACHTIG
Onze inductiekookplaten met geïntegreerde afzuiging passen naadloos in elke keuken en laten kookdampen op een magische wijze direct vanuit de pan verdwijnen. Stil en krachtig op elk niveau, dankzij
een efficiënte motortechnologie.

Heerlijk stil voor inspirerende frisheid
50

Je verwijdert het vetfilter eenvoudig met
één simpele beweging en stopt het zo in de
vaatwasser - ja, zelfs samen met andere
vaat. Als je het filter zo één of twee keer
per maand reinigt, zorg je ervoor dat het
optimaal blijft werken.

Andere highlights

FLEXINDUCTIE
Met FlexInductie zet je de pan neer
waar je maar wilt. De kookplaat
herkent namelijk de grootte en plaats
van de pannen of ander kookgerei.
De pannen worden daardoor alleen
verhit daar waar ze de kookplaat
raken.

I N D U C T I E KO O K P L A AT M E T G E I N T E G R E E R D E A F Z U I G I N G

MAKKELIJK SCHOON

EXTREEM STIL
Stel je eens voor; je bent aan het
koken en alles kookt en sist, maar je
keuken is aangenaam stil en de lucht
is heerlijk fris. Dankzij de nieuwe
motortechnologie werkt onze
inductiekookplaat met geïntegreerde
afzuiging bijzonder krachtig en stil.
Op elk vermogensniveau.

VOLAUTOMATISCH OF ZELF BEDIENEN
MET DE TWIST PAD® FIRE
Focus op de essentie
Met de TwistPad® Fire-knop bedien je niet alleen de temperatuur van de kookplaat,
maar ook de instellingen van de ventilatie. Natuurlijk kun je het ook volledig overlaten
aan het apparaat: de kookplaat met geïntegreerde afzuiging schakelt automatisch in
en past de instellingen zelf aan, afhankelijk van wat er nodig is.
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Verplaats je pannen, niet je focus
D e F l e x Z o n e s o p h e t a p p a r a a t s t e l l e n j e i n s t a a t o m h e t g r o o t s a a n t e p a k k e n:
z o k u n j e t w e e a a n g r e n z e n d e ko o k z o n e s s a m e n v o e g e n t o t é é n e x t r a g r o t e .
Gebruik dus gerust je allergroot ste pannen voor die luxueuze familiemaaltijd
die je altijd al wilde maken. Bedienen is simpel en kan met één beweging van je
v i n g e r. O p p a g i n a 4 6 l e e s j e m e e r o v e r d e u n i e k e , m a g n e t i s c h e b e d i e n i n g i n d e

I N D U C T I E KO O K P L A AT M E T G E I N T E G R E E R D E A F Z U I G I N G

v o r m v a n d e Tw i s t P a d ® F i r e .
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AUTOMATISCHE AFZUIGING

HOME CONNECT

De Automatic Air Sensor zorgt ervoor dat je niet continu in de
buurt van de kookplaat hoeft te blijven om hem bij te stellen.
Hij bepaalt op deze automatische stand zelf of er meer of
minder zuigkracht nodig is voor de hoeveelheid waargenomen
stoom en damp. Bij het verplaatsen van pannen onthoudt
PowerTransfer de instellingen zodat die automatisch worden
overgenomen op de nieuwe plek. Met de PowerMove-functie
wordt de kookplaat zo ingesteld dat je pannen makkelijk heen
en weer kunt schuiven tussen drie niveaus met uiteenlopende
temperaturen.

De nieuwe kookplaat met geïntegreerde afzuiging is voorzien van
Home Connect, waardoor je hem draadloos met internet kunt
verbinden en aan randapparatuur als Google Home of Amazon
Alexa kunt koppelen. Op deze manier kunnen deze apparaten
met elkaar communiceren en kun jij ze in- en uitschakelen met je
stem! De bijbehorende app geeft toegang tot een breed scala
aan innovatieve kook- en maaltijdbereidingsmethoden, allemaal
vanuit het gemak van jouw mobiele apparaat. Lees hier meer over
op pagina 10.

Een inbouwmogelijkheid voor iedere situatie
Benodigde accessoires voor mont age met lucht af voer of recirculatie.

LUCHTAFVOER

RECIRCULATIE

RECIRCULATIE

Z811DU0 - € 70,00

Z821UD0*

Z821PD1 - € 69,95

Luchtafvoer akoestische filters
(4 stuks) voor kookplaat
met afzuiging.

Recirculatie starterset met cleanAir
(4 stuks) en verbindingselement/
adapter voor uitblazen
achter de kast.

Recirculatie starterset met cleanAir (4 stuks)*
en diffusor voor uitblazen onder de plint.
Voor de starterset met diffusor erin
heb je additionele buizen nodig, afhankelijk
van je opstelling.

I N D U C T I E KO O K P L A AT M E T G E I N T E G R E E R D E A F Z U I G I N G

*

RECIRCULATIE

Deze set wordt standaard meegeleverd bij alle NEFF kookplaten met geïntegreerde afzuiging.

NEFF buizensysteem

Z861SM1 - € 30,95

Z861SM2 - € 54,25

Z861SB1 - € 30,95

Z861SB2 - € 29,49

Z821PD1 - € 69,95

Vlakke buis 500 mm
voor installatie recirculatie
onder de plint en
luchtafvoer

Vlakke buis 1.000 mm
voor installatie recirculatie
onder de plint en
luchtafvoer

90° Buisbocht horizontaal
voor installatie
recirculatie onder de
plint en luchtafvoer

90° Buisbocht verticaal
voor installatie recirculatie
onder de plint en luchtafvoer
(vanaf 70 cm diep werkblad)

Diffusor voor installatie
recirculatie onder de plint

Z861SB3 - € 29,49

Z861SI0 - € 30,95

Z861SS1 - € 33,00

Z861SB4 - € 29,49

Z861SS2 - € 119,00

90° Buisbocht verticaal
(kleinere radius) voor
installatie recirculatie onder
de plint en luchtafvoer
(65 cm diep werkblad)

Adaptereindstuk voor
installatie luchtafvoer
kookplaat met afzuiging

Buisbochtverbinder voor
installatie recirculatie
onder de plint en luchtafvoer

90° Buisbocht verticaal
(kleinere radius) voor
installatie recirculatie onder
de plint en luchtafvoer
(60 cm diep werkblad)

Flexibel verbindingsstuk
DN150 vlak voor recirculatie
onder de plint
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Flexinductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging


T58TL6EN2 (met rvs frame)
T58PL6EX2 (randloos)

Met
TwistPad®
Fire
Inclusief
CleanAir filters (4 x)
en adapter

Energieklasse

I N D U C T I E KO O K P L A AT M E T G E I N T E G R E E R D E A F Z U I G I N G
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80

Flex Induction

PowerMove

Power
Transfer

Braad Sensor

TwistPadFire®

in

• 80 cm breed
• TwistPad® Fire bediening
• Design ombouwraam roestvrij staal of randloos
Bij alle kookplaten met afzuiging wordt vanaf januari 2022 standaard een recicrulatieset meegeleverd.

Kookzones:
• 4 Inductiezones
• 2 FlexInductie zones
• PowerBoost voor alle inductie zones
• Kookzones:
-1x 400x240 mm / 3,3 kW (met powerBoost 3,7 kW)
of 2x 200x240 mm / 2,0 kW (met power-Boost 2,5 kW)
- 1x 400x240 mm / 3,3 kW (met powerBoost 3,7 kW)
of 2x 200x240 mm / 2,0 kW (met powerBoost 2,5 kW)
• 17 Vermogensstanden
• Timer voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
• PanBoost
• Braadsensor met 5 temperatuurstanden
• PowerMove - de Flexzone wordt in 3 warmtezones opgedeeld
•	PowerTransfer - bij het verplaatsen van de pannen volgen de
instellingen automatisch mee
• reStart functie
• quickStart functie
• Weergave energieverbruik
• WipeGuard - wrijfbeveiliging 20 seconden
• 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
•	Home Connect - op afstand instellen met de Home Connect App

Afzuigsysteem:
•	Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 500 m³/u
intensiefstand 622 m³/u
•	Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 69 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 74 dB (re 1 pW)
• AutomaticAirSensor - Afzuigcapaciteit wordt automatisch aangepast
aan de hoeveelheid geur en wasem
•	Volledig automatische ventilatorstand of optionele handmatige bediening
• 17 snelheden en 2 intensiefstanden
•	Luchtinlaat met een glaskeramisch element; hittebestendig en
vaatwasserbestendig
• Geïntegreerde roestvrijstalen vetfilters, vaatwasserbestendig
•	Condensatie en vloeistof verzamelaar; ca. 200 ml capaciteit;
vaatwasserbestendig
• Overloopreservoir met 700 ml inhoud;
• Automatische nalooptijd (30 minuten)
• Vermogensstanden te bedienen via de TwistPad® Fire

Bediening:
• TwistPad® Fire bediening

Energiewaarden:
• Energieklasse: B
• Gemiddeld energieverbruik: 57 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
• Energieklasse vetfilter: B
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Veiligheid:
• Veiligheidsuitschakeling
• Kinderbeveiliging
• Schoonmaakvergrendeling

Optionele accessoires:
• Teppanyaki (Z9417X2)
• Grillplaat (Z9416X2)
• 6-delige pannenset (Z9406SE0)
• 4-delige pannenset (Z9404SE0)
• Gietijzeren braadpan (Z9428FE0)

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (bxdxh):
T58TL6EN2: 750 x 490-500 x 223 mm
T58PL6EX2: 780-796 x 500-516 x 223 mm
• Aansluitwaarde: 7,4 kW
•	Voor recirculatiewerking is een starterset met cleanAir filter
(accessoire Z821UDO - standaard meegeleverd) of Z821PD1 (diffusor) nodig
•	Voor luchtafvoerwerking is een startset (accessoire Z811DUO) nodig

Adviesprijs incl. BTW € 4.649,-

54

Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging
T48TD7BN2 (met rvs frame)
T48PD7BX2 (randloos)



Met TouchControl
bediening
Inclusief
CleanAir filters (4 x)
en adapter

Energieklasse

b

80

Combi
Induction

Braad Sensor

Touch
Control

Kookzones:
•	4 Inductiezones
•	2 CombiZones: twee kookzones die als één kookzone kunnen
worden (2x) gebruikt
•	PowerBoost voor alle inductie zones
•	Kookzones:
-1
 x Ø 380 x 210 mm / 3,6 kW of 2 x 190 x 210 mm/ 2,2 kW
(met powerBoost 3.7 kW)
- 1 x Ø 380 x 210 mm / 3,6 kW of 2 x 190 x 210 mm/ 2,2 kW
(met powerBoost 3,7 kW)
•	17 Vermogensstanden
•	Timer voor alle kookzones, Kookwekker
•	Panherkennning
•	Braadsensor met 4 temperatuurstanden
•	Powermanagement
•	reStart functie
•	quickStart functie
•	Weergave energieverbruik
•	WipeGuard - wrijfbeveiliging 20 seconden

Afzuigsysteem:
•	Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 500 m³/u
intensiefstand 622 m³/u
•	Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
	Max. normaalstand: 69 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 74 dB (re 1 pW)
•	9 snelheden en 2 intensiefstanden
•	Luchtinlaat met een glaskeramisch element; hittebestendig en
vaatwasserbestendig
•	Geïntegreerde roestvrijstalen vetfilters, vaatwasserbestendig
•	Condensatie en vloeistof verzamelaar; ca. 200 ml capaciteit;
vaatwasserbestendig
•	Overloopreservoir met 700 ml inhoud;
•	Automatische nalooptijd (30 minuten)
•	Vermogensstanden te bedienen via de TwistPad® Fire

Bediening:
•	TouchControl bediening
•	Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de CombiZone

Energiewaarden:
•	Energieklasse: B
•	Gemiddeld energieverbruik: 57 kWh/jaar
•	Energieklasse ventilator: A
•	Energieklasse vetfilter: B
•	Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Veiligheid:
•	Veiligheidsuitschakeling
•	Kinderbeveiliging
•	Schoonmaakvergrendeling
Optionele accessoires:
• 6-delige pannenset (Z9406SE0)
• 4-delige pannenset (Z9404SE0)
• Gietijzeren braadpan (Z9428FE0)

I N D U C T I E KO O K P L A AT M E T G E I N T E G R E E R D E A F Z U I G I N G

• 80 cm breed
•	TouchControl bediening
•	Design ombouwraam roestvrij staal of randloos
Bij alle kookplaten met afzuiging wordt vanaf januari 2022 standaard een recicrulatieset meegeleverd.

Technische specificaties:
•	Inbouwmaten (bxdxh):
T48TD7BN2: 750 x 490-500 x 223 mm
T48PD7BX2: 780-796 x 500-516 x 223 mm
•	Aansluitwaarde: 7,4 kW
•	Voor recirculatiewerking is een starterset met cleanAir filter
(accessoire Z821UDO - standaard meegeleverd) of Z821PD1 (diffusor) nodig
•	Voor luchtafvoerwerking is een startset (accessoire Z811DUO) nodig

Adviesprijs incl. BTW € 3.649,-
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Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging


T47TD7BN2

Inclusief
CleanAir filters (4 x)
en adapter

Energieklasse

b

70

Combi
Induction

Braad Sensor

Touch
Control

I N D U C T I E KO O K P L A AT M E T G E I N T E G R E E R D E A F Z U I G I N G

• NEFF Collection Graphite Grey design
• Greeploos
Bij alle kookplaten met afzuiging wordt vanaf januari 2022
standaard een recicrulatieset meegeleverd.
Kookzones:
• 4 Inductiezones
• 2 CombiZones: twee kookzones die als één kookzone kunnen
worden (2x) gebruikt
• PowerBoost voor alle inductie zones
• Kookzones:
- 1 x Ø 380 x 210 mm / 3,6 kW of 2 x 190 x 210 mm/ 2,2 kW
(met powerBoost 3.7 kW)
- 1 x Ø 380 x 210 mm / 3,6 kW of 2 x 190 x 210 mm/ 2,2 kW
(met powerBoost 3,7 kW)
• 17 Vermogensstanden
• Timer voor alle kookzones, Kookwekker
• Panherkennning
• Braadsensor met 4 temperatuurstanden
• Powermanagement
• reStart functie
• quickStart functie
• Weergave energieverbruik
• WipeGuard - wrijfbeveiliging 20 seconden

Afzuigsysteem:
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 500 m³/u
intensiefstand 622 m³/u
• Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 69 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 74 dB (re 1 pW)
• 9 snelheden en 2 intensiefstanden
• Luchtinlaat met een glaskeramisch element; hittebestendig en
vaatwasserbestendig
• Geïntegreerde roestvrijstalen vetfilters, vaatwasserbestendig
• Condensatie en vloeistof verzamelaar; ca. 200 ml capaciteit;
vaatwasserbestendig
• Overloopreservoir met 700 ml inhoud;
• Automatische nalooptijd (30 minuten)
• Vermogensstanden te bedienen via de touchControl

Bediening:
• TouchControl bediening
• Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de CombiZone

Energiewaarden:
• Energieklasse: B
• Gemiddeld energieverbruik: 57 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
• Energieklasse vetfilter: B
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Veiligheid:
• Veiligheidsuitschakeling
• Kinderbeveiliging
• Schoonmaakvergrendeling
Optionele accessoires:
• 6-delige pannenset (Z9406SE0)
• 4-delige pannenset (Z9404SE0)
• Gietijzeren braadpan (Z9428FE0)

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (bxdxh): 223 x 750 x 490-500 mm
• Aansluitwaarde: 7,4 kW
•	Voor recirculatiewerking is een starterset met cleanAir filter
(accessoire Z821UDO - standaard meegeleverd) of Z821PD1 (diffusor) nodig
•	Voor luchtafvoerwerking is een startset (accessoire Z811DUO) nodig

Adviesprijs incl. BTW
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€3.099,-
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Inductiekookplaten 90 cm breed
T59TF6RN0

I N D U C T I E KO O K P L AT E N

90

Flex Induction

PowerMove

Braad Sensor

in

TFT-Display
170°

0

90

3

Flex Induction

PowerMove

Braad Sensor

TwistPadFire®

in

•	90 cm breed
•	FullTouch TFT-bediening
•	Design ombouwraam in roestvrij staal

•	90 cm breed
•	TwistPad® Fire bediening
•	Design ombouwraam in roestvrij staal

Kookzones:
•	5 Inductiezones
•	3 FlexInductie zones
•	PowerBoost voor alle inductie zones
•	2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
•	Kookzones:
- 2x 400 x 240 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW) Inductie of
4x 200 x 240 mm, 2,0 kW (max. Powerstand 2,5 kW)
- 1x 300 x 240 mm, 3,3 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
•	2 FlexInductie zones met 2 gebruiksmogelijkheden:
2 inductiezones van elk 200 x 240 mm of 1 grote flexibele inductiezone
van 400 x 240 mm en 1 FlexInductie zone van 300 x 240 mm
•	Kookwekker
•	Stopwatch
•	17 Vermogensstanden
•	Braadsensor met 5 temperatuurstanden
•	Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
•	PowerMove - de Flexzone wordt in 3 warmtezones opgedeeld
•	Home Connect - op afstand instellen met de Home Connect app
•	HoodControl - bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Kookzones:
•	5 Inductiezones
•	3 FlexInductie zones
•	PowerBoost voor alle inductie zones
•	2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
•	Kookzones:
- 2x 400 x 240 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW) Inductie of
4x 200 x 240 mm, 2,0 kW (max. Powerstand 2,5 kW)
- 1x 300 x 240 mm, 3,3 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
•	2 FlexInductie zones met 2 gebruiksmogelijkheden: 2 inductiezones van elk
200 x 240 mm of 1 grote flexibele inductiezone van 400 x 240 mm en
1 FlexInductie zone van 300 x 240 mm
•	Kookwekker
•	Stopwatch
•	17 Vermogensstanden
•	Braadsensor met 5 temperatuurstanden
•	Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
•	PowerMove - de Flexzone wordt in 3 warmtezones opgedeeld

Bediening:
•	FullTouch TFT-bediening

Bediening:
•	TwistPad® Fire bediening

Veiligheid:
•	Veiligheidsuitschakeling
•	Kinderbeveiliging
•	Schoonmaakvergrendeling

Veiligheid:
•	Veiligheidsuitschakeling
•	Kinderbeveiliging
•	Schoonmaakvergrendeling

Optionele accessoires:
•	Teppanyaki (Z9417X2)
•	Grillplaat (Z9416X2)
•	6-delige pannenset (Z9406SE0)
•	4-delige pannenset (Z9404SE0)
•	Gietijzeren braadpan (Z9428FE0)

Optionele accessoires:
•	Teppanyaki (Z9417X2)
•	Grillplaat (Z9416X2)
•	6-delige pannenset (Z9406SE0)
•	4-delige pannenset (Z9404SE0)
• Gietijzeren braadpan (Z9428FE0)

Technische specificaties:
•	Inbouwmaten (bxdxh): 880 x 490-500 x 51 mm
•	Aansluitwaarde: 11,1 kW

Technische specificaties:
•	Inbouwmaten (bxdxh): 880 x 490-500 x 51 mm
•	Aansluitwaarde: 11,1 kW

Adviesprijs incl. BTW
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T59TS61N0

€ 2.939,-

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.659,-

Inductiekookplaten 90 cm breed


T59TS5RN0/
T59PS5RX0

90

Flex Induction

PowerMove

T59FS5RX2

Braad Sensor

TwistPadFire®

90

in

Flex Induction

PowerMove

Braad Sensor

TwistPadFire®

Hood Control

in

•	90 cm breed
•	TwistPad® Fire bediening
• Facet voor (opbouw)

Kookzones:
•	5 Inductiezones
•	1 Driekrings kookzone, 2 FlexInductie zones
•	PowerBoost voor alle inductie zones
•	2-Voudige PowerBoost indicatie per kookzone
•	Kookzones:
-2
 x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW
(max. Powerstand 3,7 kW) of 4x Ø 230 mm,
2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
- 1x Ø 320 mm, 3,3 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
•	2 FlexInductie zones met 2 gebruiksmogelijkheden: 2 inductiezones van
elk 200 x 230 mm of 1 grote flexibele inductiezone van 400 x 230 mm
•	Kookwekker
•	Stopwatch
•	17 Vermogensstanden
•	Braadsensor met 5 temperatuurstanden
•	Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
•	PowerMove - de Flexzone wordt in 3 warmtezones opgedeeld
•	Home Connect - op afstand instellen met de Home Connect App
•	HoodControl - bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Kookzones:
Kookzones:
• 5 Inductiezones
• 1 Driekrings kookzone, 2 FlexInductie zones
• PowerBoost voor alle inductie zones
• 2-Voudige PowerBoost indicatie per kookzone
• Kookzones:
- 2x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW
(max. Powerstand 3,7 kW) of 4x Ø 230 mm,
2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
- 1x Ø 320 mm, 3,3 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
• 2 FlexInductie zones met 2 gebruiksmogelijkheden: 2 inductiezones van
elk 200 x 230 mm of 1 grote flexibele inductiezone van 400 x 230 mm
• Kookwekker
• Stopwatch
• 17 Vermogensstanden
• Braadsensor met 5 temperatuurstanden
• Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
• PowerMove - de Flexzone wordt in 3 warmtezones opgedeeld
•	Home Connect - op afstand instellen met de Home Connect App
•	HoodControl - bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Bediening:
•	TwistPad® Fire bediening

Bediening:
• TwistPad® Fire bediening

Veiligheid:
•	Veiligheidsuitschakeling
•	Kinderbeveiliging
•	Schoonmaakvergrendeling

Veiligheid:
• Veiligheidsuitschakeling
• Kinderbeveiliging
• Schoonmaakvergrendeling

Optionele accessoires:
•	Teppanyaki (Z9417X2)
•	Grillplaat (Z9416X2)
•	6-delige pannenset (Z9406SE0)
•	4-delige pannenset (Z9404SE0)
• Gietijzeren braadpan (Z9428FE0)

Optionele accessoires:
• Teppanyaki (Z9417X2)
• Grillplaat (Z9416X2)
•	6-delige pannenset (Z9406SE0)
•	4-delige pannenset (Z9404SE0)
•	Gietijzeren braadpan (Z9428FE0)

Technische specificaties:
•	Inbouwmaten (bxdxh) T59TS5RN0: 880 x 490-500 x 51 mm
Inbouwmaten (bxdxh) T59PS5RX0: 880-896 x 500-516 x 56 mm
•	Aansluitwaarde: 11,1 kW

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (bxdxh): 880 x 490-500 x 51 mm
• Aansluitwaarde: 11,1 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.629,-

Adviesprijs incl. BTW

I N D U C T I E KO O K P L AT E N

•	90 cm breed
•	TwistPad® Fire bediening
•	Design ombouwraam in roestvrij staal of randloos, vlak integreerbaar

€ 2.519,-
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Inductiekookplaten 80 cm breed


T68TL6UN2/
T68PL6UX2 *

I N D U C T I E KO O K P L AT E N

80

Flex Induction

PowerMove

Power
Transfer

Braad Sensor

Hood Control
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• 80 cm breed
• TwistPad® Fire bediening
• ZoneLight - kookzones worden zichtbaar als je de kookplaat gebruikt
• Design ombouwraam in roestvrij staal of vlak geïntegreerd*

• 80 cm breed
• FullTouch TFT-bediening
• Design ombouwraam in roestvrij staal

Kookzones:
• 4 Inductiezones
IDEAAL VOOR
• 2 FlexInductie zones
GROTE PANNEN
• 2 Uitgebreide FlexZones (in het midden)
• PowerBoost voor alle inductie zones
MET EEN
• 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
DIAMETER
• Kookzones:
VAN 28 CM!
- 1x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW
(max. Powerlevel 3,7 kW) of 2x Ø 230 mm,
2,2 kW (max. Power level 3,7 kW)
- 1x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW
(max. Power level 3,7 kW) of 2x Ø 230 mm, 2,2 kW
(max. Power stand 3,7 kW)
• Timer voor alle kookzones, Kookwekker
• Stopwatch
• 17 Vermogensstanden
• Braadsensor met 5 temperatuurstanden
• Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
• PowerMove - de Flexzone wordt in 3 warmtezones opgedeeld
• PowerTransfer - bij het verplaatsen van de pannen volgen de
instellingen automatisch
•	Home Connect - op afstand instellen met de Home Connect App
•	HoodControl - bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Kookzones:
• 4 Inductiezones
• 2 FlexInductie zones
• 2 Uitgebreide FlexZones (in het midden)
• PowerBoost voor alle inductie zones
• 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
• Kookzones:
- 1x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW
(max. Powerlevel 3,7 kW) of 2x Ø 230 mm,
2,2 kW (max. Power level 3,7 kW)
- 1x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW
(max. Power level 3,7 kW) of 2x Ø 230 mm, 2,2 kW
(max. Power stand 3,7 kW)
• Timer voor alle kookzones, Kookwekker
• Stopwatch
• 17 Vermogensstanden
• Braadsensor met 5 temperatuurstanden
• Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
• PowerMove - de Flexzone wordt in 3 warmtezones opgedeeld
• PowerTransfer - bij het verplaatsen van de pannen volgen de |instellingen
automatisch
•	Home Connect - op afstand instellen met de Home Connect App
•	HoodControl - bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Bediening:
• TwistPad® Fire bediening

Bediening:
• FullTouch TFT-bediening

Veiligheid:
• Veiligheidsuitschakeling
• Kinderbeveiliging
• Schoonmaakvergrendeling

Veiligheid:
• Veiligheidsuitschakeling
• Kinderbeveiliging
• Schoonmaakvergrendeling

Optionele accessoires:
• Teppanyaki (Z9417X2)
• Grillplaat (Z9416X2)
•	6-delige pannenset (Z9406SE0)
•	4-delige pannenset (Z9404SE0)
•	Gietijzeren braadpan (Z9428FE0)

Optionele accessoires:
• Teppanyaki (Z9417X2)
• Grillplaat (Z9416X2)
•	6-delige pannenset (Z9406SE0)
•	4-delige pannenset (Z9404SE0)
•	Gietijzeren braadpan (Z9428FE0)

Technische specificaties:
• T68TL6UN2 (bxdxh): 750 -780 x 490 -500 x 51 mm
T68PL6UX2 (bxdxh): 780 x 500 x 56 mm
• Aansluitwaarde: 7,4 kW

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (bxdxh): 750-780 x 490-500 x 51 mm
• Aansluitwaarde: 7,4 kW

Adviesprijs incl. BTW
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T68TF6RN0

€ 3.149,-

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.729,-

Inductiekookplaten 80 cm breed


T68PS6RX0

80

Flex Induction

PowerMove

T68FS6RX2

Power
Transfer

Braad Sensor

Hood Control

TwistPadFire®

80

in

Flex Induction

PowerMove

Power
Transfer

Braad Sensor

Hood Control

TwistPadFire®

in

•	80 cm breed
•	TwistPad® Fire bediening
•	Facet voor (opbouw)

Kookzones:
IDEAAL VOOR
•	4 Inductiezones
GROTE
PANNEN
•	2 FlexInductie zones
MET EEN
•	2 Uitgebreide FlexZones (in het midden)
•	PowerBoost voor alle inductie zones
DIAMETER
•	2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
VAN 28 CM!
•	Kookzones:
-1
 x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW
(max. Powerlevel 3,7 kW) of 2x Ø 230 mm,
2,2 kW (max. Power level 3,7 kW)
- 1x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW
(max. Power level 3,7 kW) of 2x Ø 230 mm,
2,2 kW (max. Power stand 3,7 kW)
•	Timer voor alle kookzones, Kookwekker
•	Stopwatch
•	17 Vermogensstanden
•	Braadsensor met 5 temperatuurstanden
•	Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
•	PowerMove - de Flexzone wordt in 3 warmtezones opgedeeld
•	PowerTransfer - bij het verplaatsen van de pannen volgen de
instellingen automatisch
•	Home Connect - op afstand instellen met de Home Connect App
•	HoodControl - bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Kookzones:
•	4 Inductiezones
•	2 FlexInductie zones
•	2 Uitgebreide FlexZones (in het midden)
•	PowerBoost voor alle inductie zones
•	2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
•	Kookzones:
- 1x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW
(max. Powerlevel 3,7 kW) of 2x Ø 230 mm,
2,2 kW (max. Power level 3,7 kW)
- 1x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW
(max. Power level 3,7 kW) of 2x Ø 230 mm,
2,2 kW (max. Power stand 3,7 kW)
•	Timer voor alle kookzones, Kookwekker
•	Stopwatch
•	17 Vermogensstanden
•	Braadsensor met 5 temperatuurstanden
•	Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
•	PowerMove - de Flexzone wordt in 3 warmtezones opgedeeld
•	PowerTransfer - bij het verplaatsen van de pannen volgen de
instellingen automatisch
•	Home Connect - op afstand instellen met de Home Connect App
•	HoodControl - bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Bediening:
•	TwistPad® Fire bediening

Bediening:
• TwistPad® Fire bediening

Veiligheid:
• Veiligheidsuitschakeling
• Kinderbeveiliging
• Schoonmaakvergrendeling

Veiligheid:
• Veiligheidsuitschakeling
• Kinderbeveiliging
• Schoonmaakvergrendeling

Optionele accessoires:
• Teppanyaki (Z9417X2)
•	Grillplaat (Z9416X2)
•	6-delige pannenset (Z9406SE0)
•	4-delige pannenset (Z9404SE0)
•	Gietijzeren braadpan (Z9428FE0)

Optionele accessoires:
• Teppanyaki (Z9417X2)
•	Grillplaat (Z9416X2)
•	6-delige pannenset (Z9406SE0)
•	4-delige pannenset (Z9404SE0)
•	Gietijzeren braadpan (Z9428FE0)

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (bxdxh): 780-796 x 500-516 x 56 mm
• Aansluitwaarde: 7,4 kW

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (bxdxh): 750 x 490-500 x 51 mm
• Aansluitwaarde: 7,4 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.459,-

Adviesprijs incl. BTW

I N D UKO
CTO
I EKKO
P LOAT
K PELNAT E N

•	80 cm breed
•	TwistPad® Fire bediening
•	Randloos, vlak integreerbaar

€ 2.359,-
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Inductiekookplaten 80 cm breed


T58TS21N0

I N D U C T I E KO O K P L AT E N

80

Flex Induction

PowerMove

Braad Sensor

TwistPadFire®

80

in

Flex Induction

PowerMove

Braad Sensor

TwistPadFire®

in

• 80 cm breed
• TwistPad® Fire bediening
• Design ombouwraam in roestvrij staal

• 80 cm breed
• TwistPad® Fire bediening
• Randloos, vlak integreerbaar

Kookzones:
• 5 Inductiezones
• 1 FlexInductie zone
• PowerBoost voor alle inductie zones
• 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
• Kookzones:
-1
 x Ø 180 mm, 1,8 kW
(max. Powerstand 3,1 kW) Inductie;
-1
 x Ø 145 mm, 1,4 kW
(max. Powerstand 2,2 kW) Inductie;
-1
 x Ø 240 mm, 2,2 kW
(max. Powerstand 3,7 kW) Inductie;
-1
 x Ø 400 x 210 mm, 2,2 kW
(max. Powerstand 3.7 kW) Inductie of
2x Ø 210 mm, 2,2 kW
(max. Powerstand 3,7 kW) Inductie
• Timer voor alle kookzones, Kookwekker
• Stopwatch
• 17 Vermogensstanden
• Braadsensor met 5 temperatuurstanden
• Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
• PowerMove - de FlexZone wordt in 3 warmtezones opgedeeld

Kookzones:
• 5 Inductiezones
• 1 FlexInductie zone
• PowerBoost voor alle inductie zones
• 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
• Kookzones:
- 1x Ø 180 mm, 1,8 kW
(max. Powerstand 3,1 kW) Inductie;
- 1x Ø 145 mm, 1,4 kW
(max. Powerstand 2,2 kW) Inductie;
- 1x Ø 240 mm, 2,2 kW
(max. Powerstand 3,7 kW) Inductie;
- 1x Ø 400 x 210 mm, 2,2 kW
(max. Powerstand 3,7 kW) Inductie of
2x Ø 210 mm, 2,2 kW
(max. Powerstand 3,7 kW) Inductie
• Timer voor alle kookzones, Kookwekker
• Stopwatch
• 17 Vermogensstanden
• Braadsensor met 5 temperatuurstanden
• Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
• PowerMove - de FlexZone wordt in 3 warmtezones opgedeeld

Bediening:
• TwistPad® Fire bediening

Bediening:
• TwistPad® Fire bediening

Veiligheid:
• Veiligheidsuitschakeling
• Kinderbeveiliging
• Schoonmaakvergrendeling

Veiligheid:
• Veiligheidsuitschakeling
• Kinderbeveiliging
• Schoonmaakvergrendeling

Optionele accessoires:
• Teppanyaki (Z9417X2)
• Grillplaat (Z9416X2)
•	6-delige pannenset (Z9406SE0)
•	4-delige pannenset (Z9404SE0)
•	Gietijzeren braadpan (Z9428FE0)

Optionele accessoires:
• Teppanyaki (Z9417X2)
• Grillplaat (Z9416X2)
•	6-delige pannenset (Z9406SE0)
•	4-delige pannenset (Z9404SE0)
•	Gietijzeren braadpan (Z9428FE0)

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (bxdxh): 750-780 x 490-500 x 51 mm
• Aansluitwaarde: 7,4 kW

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (bxdxh): 780-796 x 500-516 x 56 mm
• Aansluitwaarde: 7,4 kW

Adviesprijs incl. BTW
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T58PS21X0

€ 2.189,-

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.189,-

Inductiekookplaten 80 cm breed


T58TS11N0

80

Flex Induction

PowerMove

T48TS01N0

Braad Sensor

TwistPadFire®

80

in

Braad Sensor

TwistPadFire®

• 80 cm breed
• TwistPad® Fire bediening
• Design ombouwraam in roestvrij staal

Kookzones:
• 4 Inductiezones
• 1 FlexInductie zone
• PowerBoost voor alle inductie zones
• 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
• Kookzones:
- 1x Ø 400 x 240 mm, 3,3 kW
(max. Powerstand 3,7 kW) of 2x Ø 200 mm,
2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
- 1x Ø 280 mm, 2,4 kW
(max. Powerstand 3,7 kW)
- 1x Ø 145 mm, 1,4 kW
(max. Powerstand 2,2 kW)
• Kookwekker
• Stopwatch
• 17 Vermogensstanden
• Braadsensor met 5 temperatuurstanden
• Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
• PowerMove - de Flexzone wordt in 3 warmtezones opgedeeld

Kookzones:
• 4 Inductiezones, waarvan 1 met braadzone
• PowerBoost voor alle inductie zones
• 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
• Kookzones:
- 1x Ø 180 mm, 1,8 kW
(max. Powerstand 3,1 kW)
- 1x Ø 180 mm, 1,8 kW
(max. Powerstand 3,1 kW)
- 1x Ø 145 mm, 1,4 kW
(max. Powerstand 2,2 kW)
- 1x Ø 210 mm, 2,2 kW
(max. Powerstand 3,7 kW)
- Warmhoudzone (in het midden)
• Kookwekker
• Stopwatch
• 17 Vermogensstanden
• Braadsensor met 5 temperatuurstanden
• Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan

Bediening:
• TwistPad® Fire bediening

Bediening:
• TwistPad® Fire bediening

Veiligheid:
• Veiligheidsuitschakeling
• Kinderbeveiliging
• Schoonmaakvergrendeling

Veiligheid:
• Veiligheidsuitschakeling
• Kinderbeveiliging
• Schoonmaakvergrendeling

Optionele accessoires:
• Teppanyaki (Z9417X2)
• Grillplaat (Z9416X2)
•	6-delige pannenset (Z9406SE0)
•	4-delige pannenset (Z9404SE0)
•	Gietijzeren braadpan (Z9428FE0)

Optionele accessoires:
•	6-delige pannenset (Z9406SE0)
•	4-delige pannenset (Z9404SE0)
• Gietijzeren braadpan (Z9428FE0)

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (bxdxh): 750-780 x 490-500 x 51 mm
• Aansluitwaarde: 7,4 kW

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (bxdxh): 750-780 x 490-500 x 51 mm
• Aansluitwaarde: 7,4 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.899,-

Adviesprijs incl. BTW

I N D UKO
CTO
I EKKO
P LOAT
K PELNAT E N

• 80 cm breed
• TwistPad® Fire bediening
• Design ombouwraam in roestvrij staal

€ 1.559,-
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Inductiekookplaat 80 cm breed

Inductiekookplaat 60 cm breed

T48BD13N2

80

T66TS61N0

Combi
Induction

60

• 80 cm breed
• TouchControl bediening
• Roestvrijstalen rand

Flex Induction

Uitgebreide
FlexZone

PowerMove

Power
Transfer

Braad Sensor

TwistPadFire®

in

• 60 cm breed
• TwistPad® Fire bediening
• Design ombouwraam in roestvrij staal

IDEAAL VOOR

I N D U C T I E KO O K P L AT E N

GROTE PANNEN
Kookzones:
DIAMETER
• 4 Inductiezones
VAN
28 CM!
• 2 FlexInductie zones
• 1 Uitgebreide FlexZone
• PowerBoost voor alle inductie zones
• 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
• Kookzones:
- 1x Ø 380 x 230 mm, 3,3 kW
(max. Powerstand 3,7 kW) of 2x Ø 230 mm, 2,2 kW
(max. Powerstand 3,7 kW)
- 1x Ø 380 x 230 mm, 3,3 kW
(max. Power level 3,7 kW) of 2x Ø 190 mm,
2,2 kW (max. Power stand 3,7 kW)
• 2 FlexInductie zones met 2 gebruiksmogelijkheden: 2 inductiezones
van elk 200 x 230 mm of
1 grote flexibele inductiezone van 400 x 230 mm
• Timer voor alle kookzones, Kookwekker
• 17 Vermogensstanden
• Braadsensor met 5 temperatuurstanden
• Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
• PowerMove - de Flexzone wordt in 3 warmtezones opgedeeld
• PowerTransfer - bij het verplaatsen van de pannen volgen de instellingen
automatisch

Bediening:
• TouchControl bediening
• Digitaal display

Bediening:
• TwistPad® Fire bediening

Veiligheid:
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling

Veiligheid:
• Veiligheidsuitschakeling
• Kinderbeveiliging
• Schoonmaakvergrendeling

Optionele accessoires:
•	6-delige pannenset (Z9406SE0)
•	4-delige pannenset (Z9404SE0)
•	Gietijzeren braadpan (Z9428FE0)

Optionele accessoires:
• Teppanyaki (Z9417X2)
• Grillplaat (Z9416X2)
•	6-delige pannenset (Z9406SE0)
•	4-delige pannenset (Z9404SE0)
•	Gietijzeren braadpan (Z9428FE0)

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (bxdxh): 780 x 500 x 55 mm
• Aansluitwaarde: 7,4 kW

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (bxdxh): 560 x 490-500 x 56 mm
• Aansluitwaarde: 7,4 kW

Adviesprijs incl. BTW

64

MET EEN

Kookzones:
• 4 Inductiezones
• 1 CombiZone: twee zones die als 1 zone kunnen worden gebruikt
• PowerBoost voor alle inductie zones
• 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
• Kookzones:
- 1x Ø 210 mm, 2,2 kW
(max. Powerstand 3,7 kW)
- 1x Ø 210 mm, 2,2 kW
(max. Powerstand 3,7 kW)
- 1x Ø 280 mm, 2,4 kW
(max. Powerstand 3,7 kW)
- 1x Ø 145 mm, 1,4 kW
(max. Powerstand 2,2 kW)
• Kookwekker
• 17 Vermogensstanden
• Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan

€ 1.419,-

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.949,-

Inductiekookplaten 60 cm breed


T56TS61N0

60

Flex Induction

PowerMove

T56TS51N0

Braad Sensor

TwistPadFire®

60

in

Flex Induction

PowerMove

Braad Sensor

TwistPadFire®

in

• 60 cm breed
• TwistPad® Fire bediening
• Design ombouwraam in roestvrij staal

Kookzones:
• 4 Inductiezones
• 2 FlexInductie zones
• PowerBoost voor alle inductie zones
• 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
• Kookzones:
- 1x Ø 380 x 240 mm, 3,3 kW
(max. Powerstand 3,7 kW) of 2x Ø 240 mm, 2,2 kW
(max. Powerstand 3,7 kW)
- 1x Ø 380 x 240 mm, 3,3 kW
(max. Powerstand 3,7 kW) of 2x Ø 240 mm,
2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
• 2 FlexInductie zones met 2 gebruikmogelijkheden: 2 inductiezones van elk
200 x 230 mm of 1 grote flexibele inductiezone van 400 x 230 mm
• Kookwekker
• 17 Vermogensstanden
• Braadsensor met 5 temperatuurstanden
• Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
• PowerMove - de Flexzone wordt in 3 warmtezones opgedeeld

Kookzones:
• 4 Inductiezones
• 1 FlexInductie zone
• PowerBoost voor alle inductie zones
• 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
• Kookzones:
- 1 x Ø 380 x 240 mm, 3,3 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
of 2 x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstand 2,2 kW)
- 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
• Kookwekker, Stopwatch
• Stopwatch
• 17 Vermogensstanden
• Braadsensor met 5 temperatuurstanden
• Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
• PowerMove - de Flexzone wordt in 3 warmtezones opgedeeld

Bediening:
• TwistPad® Fire bediening

Bediening:
• TwistPad® Fire bediening

Veiligheid:
• Veiligheidsuitschakeling
• Kinderbeveiliging
• Schoonmaakvergrendeling

Veiligheid:
• Veiligheidsuitschakeling
• Kinderbeveiliging
• Schoonmaakvergrendeling

Optionele accessoires:
• Teppanyaki (Z9417X2)
• Grillplaat (Z9416X2)
•	6-delige pannenset (Z9406SE0)
•	4-delige pannenset (Z9404SE0)
•	Gietijzeren braadpan (Z9428FE0)

Optionele accessoires:
• Teppanyaki (Z9417X2)
• Grillplaat (Z9416X2)
•	6-delige pannenset (Z9406SE0)
•	4-delige pannenset (Z9404SE0)
•	Gietijzeren braadpan (Z9428FE0)

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (bxdxh): 560 x 490-500 x 51 mm
• Aansluitwaarde: 7,4 kW

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (bxdxh): 560 x 490-500 x 51 mm
• Aansluitwaarde: 7,4 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.739,-

Adviesprijs incl. BTW

I N D UKO
CTO
I EKKO
P LOAT
K PELNAT E N

• 60 cm breed
• TwistPad® Fire bediening
• Design ombouwraam in roestvrij staal

€ 1.659,-
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Inductiekookplaten 60 cm breed


T46TL74N2

I N D U C T I E KO O K P L AT E N

60

Braad Sensor

TwistPadFire®

Combi
Induction

60

Braad Sensor

TwistPadFire®

• 60 cm breed
• TwistPad® Fire bediening
• Design ombouwraam in roestvrij staal

• 60 cm breed
• TwistPad® Fire bediening
• Design ombouwraam in roestvrij staal

Kookzones:
• 4 Inductiezones
• 2 CombiZones: 2x twee kookzones die als 1 kookzone gebruikt
kunnen worden
• PowerBoost voor alle inductie zones
• 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
• Kookzones:
- 4 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstand 3.7 kW)
• Kookwekker
• Stopwatch
• 17 Vermogensstanden
• Braadsensor met 5 temperatuurstanden

Kookzones:
• 4 Inductiezones
• 1 Braadzone: de kookzone uitbreiden
• PowerBoost voor alle inductie zones
• 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
• Kookzones:
- 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstand 3,1 kW)
- 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstand 3,1 kW)
- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstand 2,2 kW)
- 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
• Kookwekker
• Stopwatch
• 17 Vermogensstanden
• Braadsensor met 5 temperatuurstanden
• Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan

Bediening:
• TwistPad® Fire bediening

Bediening:
• TwistPad® Fire bediening

Veiligheid:
• Veiligheidsuitschakeling
• Kinderbeveiliging
• Schoonmaakvergrendeling

Veiligheid:
• Veiligheidsuitschakeling
• Kinderbeveiliging
• Schoonmaakvergrendeling

Optionele accessoires:
•	6-delige pannenset (Z9406SE0)
•	4-delige pannenset (Z9404SE0)
•	Gietijzeren braadpan (Z9428FE0)

Optionele accessoires:
•	6-delige pannenset (Z9406SE0)
•	4-delige pannenset (Z9404SE0)
•	Gietijzeren braadpan (Z9428FE0)

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (bxdxh): 560 x 490-500 x 51 mm
• Aansluitwaarde: 7,4 kW

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (bxdxh): 560 x 490-500 x 51 mm
• Aansluitwaarde: 7,4 kW

Adviesprijs incl. BTW

66

T46TS61N0

€ 1.529,-

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.419,-

I N D U C T I E KO O K P L AT E N
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Verruim je grenzen met
onze kookplaataccessoires

KO O K P L A ATA C C E S S O I R E S

TEPPANYAKIPLAAT
Verenig het beste van de Oosterse en Westerse
keuken.
Teppanyaki betekent letterlijk ‘grillen op een ijzeren
plaat’. Om jou deze oude Japanse kooktechniek naar
de tafel te laten brengen, presenteren we met trots
onze teppanyakiplaat voor de flexinductiekookplaat.
Gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal en snel
verwarmd. Ideaal voor rundvlees, vis en oosterse
groenten.

Bestelnummer: Z9417X2
Adviesprijs incl. BTW: € 232,95

GRILLPLAAT
Voor het professioneel grillen van vis, vlees
of groenten.
Maak van je flexinductiekookplaat een grill met de
NEFF grillplaat. De FlexZones worden automatisch
gekoppeld als je de plaat erop legt en allerlei gerechten
bak je heerlijk krokant en voorzie je van mooie
grillstrepen. Gemaakt van gegoten aluminium, met
een eenvoudig schoon te maken keramische coating.

Bestelnummer: Z9416X2
Adviesprijs incl. BTW: € 198,95

Bestel onze kookplaataccessoires op neff.nl
of vraag ernaar bij je NEFF verkooppunt.

BRAADSLEDE
Bestelnummer: Z9410X1
Adviesprijs incl. BTW: € 159,-
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KO O K P L A ATA C C E S S O I R E S

GIETIJZEREN PAN VOOR
INDUCTIEKOOKPLATEN
Bestelnummer: Z9428FE0
Adviesprijs incl. BTW: € 139,95

PANNENSET INDUCTIEKOOKPLATEN - 6-DELIG

PANNENSET INDUCTIEKOOKPLATEN - 4-DELIG

Bestelnummer: Z9406SE0
Adviesprijs incl. BTW: € 319,95

Bestelnummer: Z9404SE0
Adviesprijs incl. BTW: € 269,95
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LOREM IPSUM
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Afzuigsystemen
Past perfect bij ieders zintuigen
E l k e k e u k e n i s a n d e r s q u a a f m e t i n g e n , i n d e l i n g e n s t r u c t u u r. D a a r o m z i j n e r g e e n b e p e r k i n g e n
bij het kiezen van een NEFF-afzuigsysteem. Ont werp je keuken op basis van jouw wensen en

AFZUIGSYSTEMEN

ideeën.

LUCHTAFVOER OF RECIRCULATIE?
WAT JIJ WIL!
Geen probleem als je niet de mogelijkheid hebt om lucht naar buiten
af te voeren. Alle NEFF-afzuigsystemen zijn ook verkrijgbaar met luchtrecirculatie. Uitgerust met het makkelijk te installeren CleanAir-filter
voor recirculatie, zijn ze qua vermogen en prestatie vergelijkbaar met
een afvoersysteem.
72

Andere highlights

AUTOMATIC
AIR SENSOR
Denkt aan de luchtkwaliteit
Dankzij de sensorgestuurde
afzuigkap kun jij je volledig
concentreren op het koken.
De sensor detecteert kookgeuren
en -dampen zodra je de afzuigkap
aanzet. Het vermogen van de
afzuigkap past zich automatisch aan
aan de hoeveelheid waargenomen
kookgeuren. Natuurlijk kun je zelf
ook de regie weer in handen nemen.
Het controlepaneel zit
op de afzuigkap.

HOOD CONTROL
Verbonden met de kookplaat

Een plek voor ideeën en inspiratie
Kookplezier zorgt altijd voor nieuwe ideeën. Ons creatieve afzuigsysteem is de
perfecte plek om ze bij elkaar te brengen. Gebruik het als plank voor jouw receptencollectie of kookboeken. Hang er foto’s aan met een magneetje of schrijf je ideeën erop.

AFZUIGSYSTEMEN

HET CREATIEVE AFZUIGSYSTEEM

De kookplaat en het afzuigsysteem die begrijpen elkaar. Beide apparaten
zijn via wifi verbonden waardoor je
beide makkelijk bedient met de
TwistPad® Fire-knop op de kookplaat.

Een keuken om te ontwerpen
AMBIENT LIGHT
Voor iedere sfeer de juiste kleur

Gasten, seizoenen, ingrediënten, recepten, geuren en jouw stemming - alles verandert
in de keuken. Of je nu geniet van oesters met champagne voor twee, of coq au vin eet
met je schoonfamilie, AmbientLight zorgt voor de juiste verlichting in de keuken. Kies
uit één van de 31 verschillende kleuren en creëer de sfeer die past bij het moment.
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Vangt kookdampen én jouw blik - op magische wijze

GL A SS DOWNDR AFT

Glass Downdraft

Het licht frame dat opstijgt uit het kookeiland verlicht
direct de stemming. De ef f iciënte Guided Air technologie
z u i g t s t o o m e n a r o m a‘ s w e g v a n d e h e l e k o o k p l a a t .
V i a d e H o m e C o n n e c t- a p p v o e g j e m a k k e l i j k j e f a v o r i e t e
licht tint toe. Een lust voor het oog.

74

Andere highlights

EASY ACCESS FILTER
Makkelijk schoon te maken

SEAMLESS COMBINATION®

Met één druk op de knop
komt de filter-unit uit het
werkblad tevoorschijn. De filters
verwijderen is kinderspel,
en de vaatwasser
doet de rest.

Een snoepje voor designliefhebbers

HOME CONNECT
Beken kleur met de app

GUIDED AIR TECHNOLOGIE
Krachtige afzuiging met de AutomaticAir-sensor

GL A SS DOWNDR AFT

Onze Glass Downdraft en inductiekookplaten vinden elkaar naadloos: via wifi. Op het
oog zijn ze daarnaast onafscheidelijk en vormen ze een elegante eenheid: het
SeamlessCombination®-ontwerp is een unieke NEFF-feature en maakt van de apparaten
een prachtig geheel.

Met de Home Connect-app
bedien je de Glass Downdraft
afzuiging met je
smartphone, tablet of met
je stem. Eenmaal uitgeschoven
kies je uit een indrukwekkende
16,7 miljoen tinten om de randen
van het paneel te verlichten.
Begin elke dag weer aan
een nieuw kookavontuur en
volg je inspiratie.

Dankzij de Guided Air-technologie blijft je keuken vrij van kookdampen en -geurtjes,
hoe ambitieus je gerecht ook is en hoe je de kookplaat ook gebruikt. De afzuiging werkt
perfect, zelfs wanneer je gebruik maakt van de voorste kookzones. Ondertussen past
de AutomaticAir-sensor de afzuigcapaciteit automatisch aan aan de hoeveelheid
geur- en kookdampen.
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Downdraft afzuiging


AFZUIGSYSTEMEN



I98WMM1S7

I98WMM1S5

I88WMM1S7

Ambient
light

Ambient
light

Ambient
light

Energieklasse

90

Guided Air

Glass Panel

Glass Panel
with
Illumination

Hood Control

Energieklasse

90

Guided Air

Glass Panel

Glass Panel
with
Illumination

Hood Control

Energieklasse

80

Guided Air

Glass Panel

Glass Panel
with
Illumination

Hood Control

• Downdraft te installeren in werkblad
facet, opbouw
• Glaspaneel
• Guided Air Technologie

• Downdraft te installeren in werkblad
(vlak geïntegreerd)
• Glaspaneel
• Guided Air Technologie

• Downdraft te installeren in werkblad
(facet, opbouw)
• Glaspaneel
• Guided Air Technologie

Prestatie:
• Efficient Drive motor
• Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens
EN61591: Max. normaalstand 519 m³/h
Intensiefstand 833 m³/h
• Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij
luchtafvoer: Max. normaalstand: 62 dB
(re 1 pW) Intensiefstand: 71 dB (re 1 pW)

Prestatie:
• Efficient Drive motor
• Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer
		volgens EN61591: Max. normaalstand
		519 m³/h Intensiefstand 833 m³/h
• Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij
luchtafvoer: Max. normaalstand: 62 dB
(re 1 pW) Intensiefstand: 71 dB (re 1 pW)

Prestatie:
• Efficient Drive motor
• Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens
EN61591: Max. normaalstand 501 m³/h
Intensiefstand 775 m³/h
• Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij
luchtafvoer: Max. normaalstand: 62 dB
(re 1 pW) Intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)

Uitrusting:
• Randafzuiging
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• TouchControl voor vermogen en verlichting
• 3 Standen + 2 intensiefstanden
• Intensiefstand met automatische terug
schakeling na 6 minuten
• Automatische nalooptijd 10 minuten
•G
 uided Air Technology
•A
 mbientLight – kies de verlichting die bij
je past, verschillende kleuren ledverlichting
beschikbaar. Meer kleuren beschikbaar met de
Home Connect app.
• Home Connect – op afstand instellen en
bedienen met de Home Connect app
• HoodControl – bedien je afzuigkap vanaf
de bijpassende kookplaat
• AutomaticAirSensor – afzuigcapaciteit wordt
automatisch aangepast aan de hoeveelheid
geur en wasen

Uitrusting:
• Randafzuiging
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• TouchControl voor vermogen en verlichting
• 3 Standen + 2 intensiefstanden
• Intensiefstand met automatische terug
schakeling na 6 minuten
• Automatische nalooptijd 10 minuten
• Guided Air Technologie
• AmbientLight – kies de verlichting die bij
je past, verschillende kleuren ledverlichting
beschikbaar. Meer kleuren beschikbaar met de
Home Connect app.
• Home Connect – op afstand instellen en
bedienen met de Home Connect app
• HoodControl – bedien je afzuigkap vanaf
de bijpassende kookplaat
• AutomaticAirSensor – afzuigcapaciteit wordt
automatisch aangepast aan de hoeveelheid
geur en wasen

Uitrusting:
• Randafzuiging
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• TouchControl voor vermogen en verlichting
• 3 Standen + 2 intensiefstanden
• Intensiefstand met automatische terug
schakeling na 6 minuten
• Automatische nalooptijd 10 minuten
• Guided Air Technologie
• AmbientLight – kies de verlichting die bij
je past, verschillende kleuren ledverlichting
beschikbaar. Meer kleuren beschikbaar met de
Home Connect app.
• Home Connect – op afstand instellen en
bedienen met de Home Connect app
• HoodControl – bedien je afzuigkap vanaf
de bijpassende kookplaat
• AutomaticAirSensor – afzuigcapaciteit wordt
automatisch aangepast aan de hoeveelheid
geur en wasen

Energiewaarden:
• Energieklasse: A
• Gemiddelde energieverbruik: 37,8 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
• Energieklasse vetfilter: C
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

Energiewaarden:
• Energieklasse: A
• Gemiddelde energieverbruik: 37,8 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
• Energieklasse vetfilter: C
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

Energiewaarden:
• Energieklasse: A
• Gemiddelde energieverbruik: 36,9 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
• Energieklasse vetfilter: B
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

Technische specificaties:
•V
 oor recirculatie werking is een CleanAir Plus
startset (Z92WWI1X7) nodig
• Voor seamless combinatie, alleen mogelijk met
inductiekookplaat T59FS5RX2, daarvoor heb je
een verbindingsset seamless combination
nodig ( Z92WWY9X2)
• Combinatie met gaskookplaat is niet mogelijk
• Motor kan maximaal 3 meter van de GlassDraft
worden geplaatst. Daarvoor is Installatieset
voor motor op afstand (Z92WWM11) nodig
• Inbouwmaten (hxbxd): 703 x 781 x 123 mm
• Aansluitwaarde: 300 W

Technische specificaties:
• Voor recirculatie werking is een CleanAir Plus
startset (Z92WWI1X7) nodig
• Uitstekend te combineren met de kookplaat
T59PS5RX0
• Combinatie met gaskookplaat is niet mogelijk
• Motor kan maximaal 3 meter van de GlassDraft
worden geplaatst. Daarvoor is Installatieset
voor motor op afstand
(Z92WWM11) nodig
• Inbouwmaten (hxbxd): 703 x 781 x 123 mm
• Aansluitwaarde: 300 W

Technische specificaties:
• Voor recirculatie werking is een CleanAIi Plus
startset (Z92WWI1X6) nodig
• Voor seamless combinatie alleen mogelijk met
inductiekookplaat T68FS6RX2, daarvoor heb je
een verbindingsset seamless combination
nodig ( Z92WWY8X2)
• Combinatie met gaskookplaat is niet mogelijk
• Motor kan maximaal 3 meter van de GlassDraft
worden geplaatst. Daarvoor is Installatieset
voor motor op afstand (Z92WWM11) nodig
• Inbouwmaten (hxbxd): 703 x 781 x 123 mm
• Aansluitwaarde: 300 W

Adviesprijs incl. BTW

Adviesprijs incl. BTW

Adviesprijs incl. BTW
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€ 3.319,-

€ 3.319,-

€ 3.099,-

Wandschouwkappen - diagonaal design

Downdraft afzuiging
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80
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a

+
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a

90
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Shift Control

Energieklasse
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Efﬁcient Drive
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Recirculatie

Hood Control

a

+

CircoTherm®

Energieklasse

90

Shift Control

Efﬁcient Drive

Luchtafvoer

Recirculatie

Geluidsreductie

Ambient Light

• NIEUW: NEFF Collection Graphite Grey design
• SoftClose&SoftOpening
• NEFF Collection Graphite Grey design
• EasyClean
Reinigingssysteem
met zwart
glas en zwarte schacht

• Bij recirculatie werking ook zonder schacht
mogelijk

• Bij recirculatie werking ook zonder schacht
mogelijk

Prestatie:
Verwarmingssystemen
en functies:
Efficientbakoven
Drive motor
• C•ompacte
met 13 verwarmingssys• Dubbelzijdig zuigende ventilator
temen: CircoTherm®, Hetelucht Eco, Boven-/
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco,
normaalstand 467 m³/u; intensiefstand 837 m³/u
Onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill,
• Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij
Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand,
luchtafvoer: max. normaalstand: 55 dB
Langzaam
garen,
Ontdooien,67
Deegrijsstand
(re 1 pW);
intensiefstand:
dB
• Bak&BraadAssistent

Prestatie:
Verwarmingssystemen
en functies:
Efficientbakoven
Drive motor
• C•ompacte
met 12 verwarmingssys• Dubbelzijdig zuigende ventilator
temen: CircoTherm®, Hetelucht Eco, Boven-/
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco,
normaalstand 431 m³/u; intensiefstand 714 m³/u
Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele
• Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij
kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand,
luchtafvoer: max. normaalstand: 53 dB
Onderwarmte,
Langzaam garen,
(re 1 pW)i intensiefstand:
65 dB (re 1 pW)
Deegrijsstand

Uitrusting:
• Diagonaal design
• Randafzuiging
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• TouchControl (3 standen + 2 intensiefstanden)
• Intensiefstand

met automatische terug
schakeling na 6 minuten
• Automatische nalooptijd 10 minuten
Design:
2x3W
ledverlichting
• 4•
,1"-TFT
grafisch
kleurendisplay met
•S
 oftlight en dimfunctie voor de verlichting met
ShiftControl
traploze instelling van de lichtsterkte
• Halogeenverlichting, ovenverlichting
• EASY-wandbevestiging
uitschakelbaar
•A
 mbientLight – kies de verlichting die bij je
• Klapdeur, SoftClose&SoftOpening
past, 31 verschillende kleuren led-verlichting.
Meer kleuren beschikbaar met de Home
Reiniging:
Connect app.
• P•yrolytische
zelfreiniging
A
 utomaticAirSensor
– afzuigcapaciteit wordt
• EasyClean
reinigingssysteem
automatisch
aangepast aan de hoeveelheid
• Volledig
glazen
binnendeur
geur en
wasem
•H
 ome Connect – op afstand instellen en
bedienen
met de Home Connect app
Comfort
/ Zekerheid:
• HoodControl
– bedien je afzuigkap vanaf de
• Inhoud
oven: 47 liter
bijpassende kookplaat
• Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Uitrusting:
• Diagonaal design
• Randafzuiging
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• TouchControl (3 standen + 2 intensiefstanden)
• Intensiefstand met automatische terug
schakeling na 6 minuten
• Automatische nalooptijd 10 minuten
Design:
• 2 x 1,5 W ledverlichting
• 2,5"-TFT tekstdisplay
• Softlight en dimfunctie voor de verlichting met
met ShiftControl bediening
traploze instelling van de lichtsterkte
• Halogeenverlichting, ovenverlichting
• EASY-wandbevestiging
uitschakelbaar
• Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Technische specificaties:
•V
 oor recirculatie werking is een CleanAIr Plus
startset (Z92WWI1X6) nodig
•U
 itstekend te combineren met de zonelight
kookplaat T68PL6UX2 en de kookplaten
T68PS6RX0/T58PS21X0
•C
 ombinatie met gaskookplaat is niet mogelijk
•M
 otor kan maximaal 3 meter van de GlassDraft
worden geplaatst. Daarvoor is Installatieset
voor motor op afstand
(Z92WWM11) nodig
• Inbouwmaten (hxbxd): 703 x 781 x 123 mm
• Aansluitwaarde: 300 W

Energiewaarden:
• Energieklasse: A+
• Gemiddelde energieverbruik: 32,6 kWh/jaar
Inhangroosters / uittreksysteem:
• Energieklasse ventilator: A
• Oven met inhangroosters, achteraf uit te
• Energieklasse verlichting: A
rusten met telescooprails
• Energieklasse vetfilter: B
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB
Toebehoren:
specificaties:
• 1Technische
x Combi rooster,
1 x Universele braadslede
• Voor

recirculatiewerking is een startset
(Z51AII1X6/Z51AIV1X6)
CleanAir unit (Z51AXC1N6) nodig
Technische
• Specialespecificaties:
schachtverlengingen zijn mogelijk
• Inbouwmaten
• Afmetingen(hxbxd):
luchtafvoer (hxbxd):
450-455
x 560-568
550 mm
mm
930-1200
x 895 xx 502
• A•ansluitwaarde:
3,0 kW met schacht (hxbxd):
Afmetingen recirculatie
• Energieklasse:
990-1260 x A+
895 x 502 mm
• Aansluitwaarde: 170 W

Adviesprijs incl. BTW

Adviesprijs incl. BTW
Adviesprijs incl. BTW

Energiewaarden:
• Energieklasse: A
• Gemiddelde energieverbruik: 34,6 kWh/jaar
Inhangroosters / uittreksysteem:
• Energieklasse ventilator: A
• Oven met inhangroosters, achteraf uit te
• Energieklasse verlichting: A
rusten met telescooprails
• Energieklasse vetfilter: B
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 53 dB
Toebehoren:
specificaties:
• 1Technische
x Combi rooster,
1 x Universele braadslede
• Voor

recirculatiewerking is een startset
(Z51AII1X6/Z51AIV1X6) CleanAir unit
(Z51AXC1N6) nodig
Technische
• Specialespecificaties:
schachtverlengingen zijn mogelijk
• Inbouwmaten
• Afmetingen(hxbxd):
luchtafvoer (hxbxd):
450-455
x 560-568
550mm
mm
930-1200
x 895 xx502
• A•ansluitwaarde:
3,0 kW met schacht (hxbxd):
Afmetingen recirculatie
990-1260 x A+
895 x 502 mm
• Energieklasse:
• Aansluitwaarde: 143 W
Adviesprijs incl. BTW
€ 1.219,Adviesprijs incl. BTW
€ 1.949,-

• Downdraft te installeren in werkblad
(vlak geïntegreerd)
• Glaspaneel
• Guided Air Technologie
Prestatie:
• Efficient Drive motor
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 501 m³/u; intensiefstand 775 m3/u
• Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13
bij luchtafvoer: max. normaalstand: 62 dB
(re 1 pW); intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)
Uitrusting:
• Randafzuiging
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• TouchControl voor vermogen en verlichting
• 3 Standen + 2 intensiefstanden
• Intensiefstand met automatische terug
schakeling na 5 of 10 minuten
• Automatische nalooptijd 10 minuten
•G
 uided Air Technologie – perfecte afzuig
performance ongeacht de hoogte van de
pan of positie op de kookplaat
•A
 mbientLight – kies de verlichting die bij
je past, verschillende kleuren ledverlichting
beschikbaar. Meer kleuren beschikbaar met de
Home Connect app.
• Home Connect – op afstand instellen en
bedienen met de Home Connect app
• HoodControl – bedien je afzuigkap vanaf
de bijpassende kookplaat
• AutomaticAirSensor – afzuigcapaciteit wordt
automatisch aangepast aan de hoeveelheid
geur en wasen
Energiewaarden:
• Energieklasse: A
• Gemiddelde energieverbruik: 36,9 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
• Energieklasse vetfilter: B
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

€ 3.099,-

€ 1.549,€2.679,-

AFZUIGSYSTEMEN

• NIEUW: NEFF Collection Graphite Grey design
• SoftClose&SoftOpening
• NEFF Collection Graphite Grey design
• Pyrolytische
met zwartzelfreiniging
glas en zwarte schacht

Reiniging:
• EcoClean: achterwand
• EasyClean reinigingssysteem
• Volledig glazen binnendeur
Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 47 liter
• Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Voor toebehoren zie pag. 154
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Wandschouwkappen - diagonaal design


D95IMM1G0

Energieklasse

AFZUIGSYSTEMEN

b

90

Luchtafvoer

D95IHM1S0

Recirculatie

Energieklasse

b

90

Luchtafvoer

Recirculatie

• NEFF Collection Graphite Grey design
met zwart glas en zwarte schacht
• Bij recirculatie werking ook zonder schacht
mogelijk

• Roestvrij staal met zwart glas
• Bij recirculatie werking ook zonder schacht
mogelijk

Prestatie:
• Dubbelzijdig zuigende ventilator
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 416 m³/u; intensiefstand 700 m³/u
• Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij
luchtafvoer: max. normaalstand: 58 dB
(re 1 pW); intensiefstand: 67 dB

Prestatie:
• Dubbelzijdig zuigende ventilator
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 416 m³/u; intensiefstand 700 m³/u
• Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij
luchtafvoer: max. normaalstand: 58 dB
(re 1 pW); intensiefstand: 67 dB (re 1 pW)

Uitrusting:
• Diagonaal design
• Randafzuiging
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• TouchControl (3 standen + 1 intensiefstand)
• Intensiefstand met automatische 		
terugschakeling na 6 minuten
• Automatische nalooptijd 10 minuten
• 2 x 3 W ledverlichting
• Softlight en dimfunctie voor de verlichting met
traploze instelling van de lichtsterkte
• EASY-wandbevestiging

Uitrusting:
• Diagonaal design
• Randafzuiging
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• TouchControl (3 standen + intensiefstand)
• Intensiefstand met automatische terug
schakeling na 6 minuten
• 2 x 1,5 W ledverlichting
• EASY-wandbevestiging

Energiewaarden:
• Energieklasse: B
• Gemiddelde energieverbruik: 56,6 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: B
• Energieklasse verlichting: B
• Energieklasse vetfilter: C
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 58 dB

Energiewaarden:
• Energieklasse: B
• Gemiddelde energieverbruik: 56,6 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: B
• Energieklasse verlichting: B
• Energieklasse vetfilter: C
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 58 dB

Technisch specificaties:
• Voor recirculatiewerking is een startset
(Z51AII1X6/Z51AIV1X6) of CleanAir unit
(Z51AXC1N6) nodig
• Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
• Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
930-1200 x 895 x 502 mm
• Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd):
990-1260 x 895 x 502 mm
• Aansluitwaarde: 143 W

Technische specificaties:
•V
 oor recirculatiewerking is een startset
(Z51AII1X6/Z51AIV1X6) of CleanAir unit
(Z51AXC1N6) nodig
• Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
•A
 fmetingen luchtafvoer (hxbxd):
928-1198 x 890 x 499 mm
•A
 fmetingen recirculatie met schacht (hxbxd):
988-1258 x 890 x 499 mm
• Aansluitwaarde: 263 W

Adviesprijs incl. BTW
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€ 1.629,-

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.469,-

Wandschouwkappen - verticaal design
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Efﬁcient Drive
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Automatic Air
Sensor

• Roestvrij staal met zwart glas
• Bij recirculatie werking ook zonder schacht
mogelijk

Uitrusting:
• Verticaal design
• Randafzuiging
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• TouchControl (3 standen + 2 intensiefstanden)
• Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
• 2 x 1,5 W ledverlichting
• EASY-wandbevestiging
• Dimfunctie voor de verlichting met traploze
instelling van de lichtsterkte
• Silencefunctie: geluidsreductie op ieder vermogen
• AmbientLight – kies de verlichting die bij je
past, 31 verschillende kleuren ledverlichting.
Meer kleuren beschikbaar met de Home
Connect app.
• AutomaticAirSensor – afzuigcapaciteit wordt
automatisch aangepast aan de hoeveelheid
geur en wasem
• Home Connect – op afstand instellen en
bedienen met de Home Connect app
• HoodControl – bedien je afzuigkap vanaf de
bijpassende kookplaat
• Magnetisch, beschrijfbaar en een plank voor
kookboek of tablet
Energiewaarden:
• Energieklasse: B
• Gemiddelde energieverbruik: 41,1 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: B
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: B
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB
Technische specificaties:
• Voor recirculatiewerking is een startset
(Z51AFI1X6/ Z51AFV1X6) of CleanAir unit
(Z51AXC1N6) nodig
• Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
• Combinatie met gaskookplaat niet toegestaan
• Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
981-1251x 890 x 362 mm
• Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd):
1041-1311 x 890 x 362 mm
• Aansluitwaarde: 150 W
Adviesprijs incl. BTW

€ 2.679,-

• NIEUW: NEFF Collection Graphite Grey design
• SoftClose&SoftOpening
• Bij recirculatie werking ook zonder schacht
• EasyClean
Reinigingssysteem
mogelijk

• Bij recirculatie werking ook zonder schacht
mogelijk
Prestatie:
Verwarmingssystemen
en functies:
• Dubbelzijdig
zuigende
• Compacte
bakoven
met 13ventilator
verwarmingssys• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
temen: CircoTherm®, Hetelucht Eco, Boven-/
normaalstand 394 m³/u; intensiefstand 717 m³/u
onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco,
• Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij
Onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill,
vluchtafvoer: max. normaalstand: 57 dB
Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand,
(re 1 pW); intensiefstand: 70 dB
Langzaam garen, Ontdooien, Deegrijsstand
• Bak&BraadAssistent
Uitrusting:

Prestatie:
Verwarmingssystemen
en functies:
• Afzuigcapaciteit
volgens
DIN/EN 61591:
• Compacte
bakoven met
12 verwarmingssysnormaalstand 404 m³/u; intensiefstand 739 m³/u
temen: CircoTherm®, Hetelucht Eco, Boven-/
• Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij
onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco,
luchtafvoer: max. normaalstand: 58 dB
Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele
(re 1 pW); intensiefstand: 71 dB (re 1 pW)
kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand,
Onderwarmte, Langzaam garen,
Deegrijsstand
Uitrusting:

• Verticaal design
• Randafzuiging
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• TouchControl (3 standen + 1 intensiefstand)
• Intensiefstand met automatische 		
terugschakeling na 6 minuten
• Automatische nalooptijd 10 minuten
• 2 x 3 W ledverlichting
Design:
• Softlight
en dimfunctie
voor de
verlichting met
• 4,1"-TFT
grafisch
kleurendisplay
met
traploze instelling van de lichtsterkte
ShiftControl
• EASY-wandbevestiging
• Halogeenverlichting, ovenverlichting
uitschakelbaar
• Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

• Verticaal design
• Randafzuiging
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• TouchControl (3 standen + intensiefstand)
• Intensiefstand met automatische terug
schakeling na 6 minuten
• 2 x 1,5 W ledverlichting
• EASY-wandbevestiging
Design:
• Magnetisch, beschrijfbaar en een plank
• 2,5"-TFT tekstdisplay
voor kookboek of tablet
met ShiftControl bediening
• Halogeenverlichting, ovenverlichting
uitschakelbaar
• Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Reiniging:
• Pyrolytische zelfreiniging
• EasyClean reinigingssysteem
• Volledig glazen binnendeur

Reiniging:
• EcoClean: achterwand
• EasyClean reinigingssysteem
• Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 47 liter
• Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 47 liter
• Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Energiewaarden:
• Energieklasse: A
• Gemiddelde energieverbruik: 37,8 kWh/jaar
Inhangroosters / uittreksysteem:
• Energieklasse ventilator: B
• Oven met inhangroosters, achteraf uit te
• Energieklasse verlichting: A
rusten met telescooprails
• Energieklasse vetfilter: B
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB
Toebehoren:
specificaties:
• 1 Technisch
x Combi rooster,
1 x Universele braadslede
• Voor recirculatiewerking is een startset
(Z51AFI1X6/ Z51AFV1X6) CleanAir unit
(Z51AXC1N6) nodig
Technische
specificaties:
• Speciale
schachtverlengingen zijn mogelijk
• Inbouwmaten
• Afmetingen(hxbxd):
luchtafvoer (hxbxd):
450-455
x 560-568
969-1239
x 895 xx 550
263 mm
mm
• Aansluitwaarde:
3,0 kW
• Afmetingen recirculatie
met schacht (hxbxd):
• Energieklasse:
1029 -1299A+
x 895 x 263 mm
• Aansluitwaarde: 143 W

Energiewaarden:
• Energieklasse: A
• Gemiddelde energieverbruik: 39 kWh/jaar
Inhangroosters / uittreksysteem:
• Energieklasse ventilator: B
• Oven met inhangroosters, achteraf uit te
• Energieklasse verlichting: A
rusten met telescooprails
• Energieklasse vetfilter: B
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 58 dB
Toebehoren:
specificaties:
• 1 Technische
x Combi rooster,
1 x Universele braadslede
• Voor recirculatiewerking is een startset
(Z51AFI1X6/ Z51AFV1X6) of CleanAir unit
(Z51AXC1N6) nodig
Technische
specificaties:
• Speciale
schachtverlengingen zijn mogelijk
• Inbouwmaten
• Afmetingen(hxbxd):
luchtafvoer (hxbxd):
450-455
x 560-568
981-1251
x 890 xx 550
352 mm
mm
• Aansluitwaarde:
3,0 kW
• Afmetingen recirculatie
met schacht (hxbxd):
1041-1311A+
x 890 x 352 mm
• Energieklasse:
• Aansluitwaarde: 143 W
Adviesprijs incl. BTW
€ 1.219,-

Adviesprijs incl. BTW
Adviesprijs incl. BTW

€ 1.549,€ 2.049,-

Adviesprijs incl. BTW

€2.019,-

Voor toebehoren zie pag. 154

AFZUIGSYSTEMEN

Prestatie:
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 394 m³/u; intensiefstand 717 m³/u
• Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij
luchtafvoer: max. normaalstand: 57 dB
(re 1 pW); intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)

• NIEUW: NEFF Collection Graphite Grey design
• SoftClose&SoftOpening
• NEFF Collection Graphite Grey design
• Pyrolytische
met zwartzelfreiniging
glas en zwarte schacht
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Plafondunit - 120 cm

Plafondunit - 100 cm

I14RBQ8W0

I25CBS8W0

Plug&play, wit glas

Wit glas

Recirculatie

Energieklasse

120

Efﬁcient Drive

Luchtafvoer

LED

Hood Control

Automatic Air
Sensor

• Uitsluitend geschikt voor recirculatie
• Opbouw

• Roestvrij staal / glasafdekking

AFZUIGSYSTEMEN

Prestatie:
• Afzuigcapaciteit in recirculatiestand:
normaalstand 409 m³/h; intensiefstand 580 m³/h
•G
 eluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij
recirculatie: max. normaalstand: 68 dB
(re 1 pW); intensiefstand: 76 dB(A) re 1 pW
• 2 High-performance motoren

Uitrusting:
• Randafzuiging
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
•E
 lektronische verzadigingsindicatie voor
vetfilter(s) en koolstoffilter
• Filterafdekking met glazen paneel
• Glazen paneel wit glas
• Elektronische besturing met afstandsbediening
• Draadloze afstandsbediening
• Intensiefstand met aut. terugschakeling
• Automatische nalooptijd 30 minuten
• Verlichting: 1 x led glaspaneel

Prestatie:
• Dubbelzijdig zuigende ventilator
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 458 m³/u;
intensiefstand 798 m3/u
• Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij
luchtafvoer: max. normaalstand: 56 dB
(re 1 pW); intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)
• Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive
technologie
Uitrusting:
• Randafzuiging
• Elektronische besturing met afstandsbediening
• Infrarood afstandsbediening
• 3 Standen + 2 intensiefstanden
• Intensiefstand met automatische terugschakeling
• Automatische nalooptijd 10 minuten
• Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in
alle vier de richtingen
• Metalen vetfilters, geschikt voor de
vaatwasser
• Elektronische verzadigingsindicatie voor
vetfilter(s) en koolstoffilter
• 4 x 11.7 W led-paneel
• Softlight en dimfunctie voor de verlichting
met traploze instelling van de lichtsterkte
• AutomaticAirSensor – afzuigcapaciteit wordt
automatisch aangepast aan de hoeveelheid
geur en wasem
• Home Connect – op afstand instellen en
bedienen met de Home Connect app
• HoodControl – bedien je afzuigkap vanaf de
bijpassende kookplaat
• Volautomatische afzuigkap

Energiewaarden:
• Energieklasse: A
• Gemiddelde energieverbruik: 34 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: E
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB
Technische specificaties:
• Afmetingen

recirculatie (hxbxd):
245 x 1000 x 600 mm
• Aansluitwaarde: 172 W

Adviesprijs incl. BTW

80

Technische specificaties:
• Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
• Voor recirculatie werking is CleanAir unit
(Z52JCC1N6/Z52JCC1W6) nodig
• Afmetingen luchtafvoer bxd: 1200 x 500 mm
• Inbouwmaten (hxbxd): 299 x 1188 x 487 mm
• Aansluitwaarde: 160 W
€ 3.049,-

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.769,-

Plafondunits - 90 cm


I94CBS8W0

I95CBS8W0

I95CAQ6N0

Slechts 19 cm hoog en geschikt
voor VoiceControl

Microwave

Energieklasse

b

90

Luchtafvoer

Recirculatie

Hood Control

Energieklasse

90

Efﬁcient Drive

Luchtafvoer

Recirculatie

LED

Hetelucht
Grill

Energieklasse

LEDVerlichting

90

Luchtafvoer

Recirculatie

Hood Control

Hood Control Automatic Air
Sensor

• Roestvrij staal / glasafdekking

• Roestvrij staal

Prestatie:
• Dubbelzijdig zuigende ventilator
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 434 m³/u;
intensiefstand 734 m³/u
• Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij
luchtafvoer: max. normaalstand: 61 dB
(re 1 pW); intensiefstand: 72 dB (re 1 pW)
• Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive
technologie

Prestatie:
• Dubbelzijdig zuigende ventilator
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 458 m³/u;
intensiefstand 798 m3/u
• Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij
luchtafvoer: max. normaalstand: 56 dB
(re 1 pW); intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)
• Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive
technologie

Prestatie:
• Dubbelzijdig zuigende ventilator
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 458 m³/u;
intensiefstand 798 m3/u
• Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij
luchtafvoer: max. normaalstand: 56 dB
(re 1 pW); intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)
• Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive
technologie

Uitrusting:
• Randafzuiging
• Elektronische besturing met afstandsbediening
• Infrarood afstandsbediening
• 3 Standen + 2 intensiefstanden
• Intensiefstand met automatische terugschakeling
• Automatische nalooptijd 10 minuten
• Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle
vier de richtingen
• Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
• Elektronische verzadigingsindicatie voor
vetfilter(s) en koolstoffilter
• 4 x 12,2 W led-paneel
• Dimfunctie voor de verlichting met traploze
instelling van de lichtsterkte
• AutomaticAirSensor – afzuigcapaciteit wordt
automatisch aangepast aan de hoeveelheid
geur en wasem
• Home Connect – op afstand instellen en
bedienen met de Home Connect app
• HoodControl – bedien je afzuigkap vanaf de
bijpassende kookplaat
• Volautomatische afzuigkap

Uitrusting:
• Randafzuiging
• Elektronische besturing met afstandsbediening
• Infrarood afstandsbediening
• 3 Standen + 2 intensiefstanden
• Intensiefstand met automatische terugschakeling
• Automatische nalooptijd 10 minuten
• Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle
vier de richtingen
• Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
• Elektronische verzadigingsindicatie voor
vetfilter(s) en koolstoffilter
• 4 x 12,2 W led-paneel
• Dimfunctie voor de verlichting met traploze
instelling van de lichtsterkte
• SoftLight
• AutomaticAirSensor – afzuigcapaciteit wordt
automatisch aangepast aan de hoeveelheid
geur en wasem
• Home Connect – op afstand instellen en
bedienen met de Home Connect app
• HoodControl – bedien je afzuigkap vanaf de
bijpassende kookplaat
• Volautomatische afzuigkap

Uitrusting:
• Randafzuiging
• Elektronische besturing met afstandsbediening
• Infrarood afstandsbediening
• 3 Standen + 2 intensiefstanden
• Intensiefstand met automatische terugschakeling
• Automatische nalooptijd 10 minuten
• Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle
vier de richtingen
• Roestvrijstalen filterafdekking
• Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
• Elektronische verzadigingsindicatie voor
vetfilter(s) en koolstoffilter
• 4 x 12,2 W led-paneel
• Softlight en dimfunctie voor de verlichting met
traploze instelling van de lichtsterkte
• Home Connect – op afstand instellen en
bedienen met de Home Connect app
• HoodControl – bedien je afzuigkap vanaf de
bijpassende kookplaat

Energiewaarden:
• Energieklasse: B
• Gemiddelde energieverbruik: 35,1 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: E
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 61 dB

		
Energiewaarden:
• Energieklasse: A
• Gemiddelde energieverbruik: 34 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: E
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Energiewaarden:
• Energieklasse: A
• Gemiddelde energieverbruik: 34 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: E
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Technische specificaties:
• Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
• Voor recirculatie werking is een CleanAir unit
(Z52JXC1N1/Z52JXC1W1) nodig
• Afmetingen luchtafvoer bxd: 900 x 500 mm
• Inbouwmaten (hxbxd): 189 x 889 x 485 mm
• Aansluitwaarde: 234 W

Technische specificaties:
• Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
• Voor recirculatie werking is een CleanAir unit
(Z52JCC1N6/Z52JCC1W6) nodig
• Afmetingen luchtafvoer bxd: 900 x 500 mm
• Inbouwmaten (hxbxd): 299 x 888 x 487 mm
• Aansluitwaarde: 160 W

Technische specificaties:
• Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
• Voor recirculatie werking is een CleanAir unit
(Z52JCC1N6/Z52JCC1W6) nodig
• Afmetingen luchtafvoer bxd: 900 x 500 mm
• Inbouwmaten (hxbxd): 299 x 888 x 487 mm
• Aansluitwaarde: 160 W

Adviesprijs incl. BTW

Adviesprijs incl. BTW

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.789,-

€ 2.579,-

AFZUIGSYSTEMEN

• Roestvrij staal / glasafdekking

€ 2.159,-

Voor toebehoren zie pag. 154

81

Eilandschouwkappen - 90 cm


I96BMV5N5

Energieklasse

AFZUIGSYSTEMEN

LED

90

Efﬁcient Drive

Luchtafvoer

Recirculatie

Soft Light

Energieklasse

a

+

90

Efﬁcient Drive

I95BBE2N0

Luchtafvoer

Recirculatie

Soft Light

Energieklasse

b

90

Efﬁcient Drive

Luchtafvoer

Recirculatie

LED

LED

Hood Control Automatic Air
Sensor

• Roestvrij staal/zwart

• Roestvrij staal/zwart

• Roestvrij staal

Prestatie:
• Dubbelzijdig zuigende ventilator
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 445 m³/u; intensiefstand 867 m3/u
•G
 eluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij
luchtafvoer: max. normaalstand: 54 dB
(re 1 pW; intensiefstand: 69 dB (re 1 pW)
• Efficient Drive motor

Prestatie:
• Dubbelzijdig zuigende ventilator
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 445 m³/u;
intensiefstand 867 m3/u
• Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij
luchtafvoer: max. normaalstand: 54 dB
(re 1 pW); intensiefstand: 69 dB (re 1 pW)
• Efficient Drive motor

Prestatie:
• Dubbelzijdig zuigende ventilator
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 438 m³/u;
intensiefstand 754 m3/u
• Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij
luchtafvoer: max. normaalstand: 57 dB
(re 1 pW); intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)

Uitrusting:
• Box design
• Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
•E
 lektronische verzadigingsindicatie voor
vetfilter(s) en koolstoffilter
• TouchControl bediening
• 3 Standen + 2 intensiefstanden
• Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
• Automatische nalooptijd 10 minuten
•A
 utomaticAirSensor – afzuigcapaciteit wordt
automatisch aangepast aan de hoeveelheid
geur en wasem
• Home Connect – op afstand instellen en
bedienen met de Home Connect app
•H
 oodControl – bedien je afzuigkap vanaf de
bijpassende kookplaat
• Volautomatische afzuigkap
•D
 imfunctie voor de verlichting met traploze
instelling van de lichtsterkte
• 4 x 3 W ledverlichting
•E
 lektronische verzadigingsindicatie voor
vetfilter(s) en koolstoffilter
• Geperforeerd roestvrijstalen filterafdekking

Uitrusting:
• Box design
• Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
• Elektronische verzadigingsindicatie voor
vetfilter(s) en koolstoffilter
• TouchControl bediening
• 3 Standen + 2 intensiefstanden
• Automatische nalooptijd 10 minuten
• Dimfunctie voor de verlichting met traploze
instelling van de lichtsterkte
• Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive
technologie
• 4 x 3 W ledverlichting
• Elektronische verzadigingsindicatie voor
vetfilter(s) en koolstoffilter
• Geperforeerd roestvrijstalen filterafdekking

Uitrusting:
• Box design
• Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
• Tiptoetsen met led-aanduiding
• 3 Standen + intensiefstand
• Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
• 4 x 3 W ledverlichting

Energiewaarden:
• Energieklasse: A
• Gemiddelde energieverbruik: 35,9 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: B
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Energiewaarden:
• Energieklasse: A+
• Gemiddelde energieverbruik: 31,6 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: B
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Energiewaarden:
• Energieklasse: B
• Gemiddelde energieverbruik: 73,6 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: B
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: B
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Technische specificaties:
•V
 oor recirculatie werking is een startset
(Z52CBI2X4) of CleanAir unit (Z52CXC2N6) nodig
•A
 fmetingen luchtafvoer (hxbxd):
744-924 x 898 x 600 mm
•A
 fmetingen recirculatie (hxbxd):
744-1044 x 898 x 600 mm
• Aansluitwaarde: 172 W

Technische specificaties:
• Voor recirculatie werking is een startset
(Z52CBI2X4) of CleanAir unit (Z52CXC2N6) nodig
• Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
744-924 x 898 x 600 mm
• Afmetingen recirculatie (hxbxd):
744-1044 x 898 x 600 mm
• Aansluitwaarde: 166 W

Technische specificaties:
• Voor recirculatie werking is een startset
(Z52CBI2X4) of CleanAir unit (Z52CXC2N6) nodig
• Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
744-924 x 898 x 600 mm
• Afmetingen recirculatie (hxbxd):
744-1044 x 898 x 600 mm
• Aansluitwaarde: 256 W

Adviesprijs incl. BTW

Adviesprijs incl. BTW

Adviesprijs incl. BTW
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I96BMP5N0

€ 2.439,-

€ 1.739,-

€ 1.399,-

Wandschouwkappen - 90 cm


D96BMV5N5

Hetelucht
Grill

Energieklasse

a

+

LED

90

I94CBS8W0
D96BMU5N0

D95BMS5N5

LEDVerlichting

Efﬁcient Drive

Luchtafvoer

Recirculatie

Soft Light

Hood Control Automatic Air
Sensor

Energieklasse

ab

90

LED

Automatic Air
Sensor

+

Luchtafvoer
Efﬁcient
Drive

Recirculatie
Luchtafvoer

Recirculatie
Hood
Control

Soft Light

Energieklasse

90

Efﬁcient Drive

Luchtafvoer

Recirculatie

Soft Light

LED

• Roestvrij staal / zwart
glasafdekking

• Roestvrij staal / zwart

Prestatie:
• Dubbelzijdig zuigende ventilator
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 430 m³/u;
intensiefstand 843 m3/u
• Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij
luchtafvoer: max. normaalstand: 55 dB
(re 1 pW); intensiefstand: 69 dB (re 1 pW)
• Efficient Drive motor

Prestatie:
• Dubbelzijdig
Dubbelzijdig zuigende
zuigendeventilator
ventilator
• A
Afzuigcapaciteit
fzuigcapaciteit volgens
volgensDIN/EN
DIN/EN61591:
61591:
normaalstand 434
430m³/u;
m³/u;intensiefstand 734
m³/u
intensiefstand
843 m3/u
• Geluidsniveau
eluidsniveau volgens
volgensEN
EN60704-2-13
60704-2-13bij
bij
lluchtafvoer:
uchtafvoer: max.
max.normaalstand:
normaalstand:55
61dB
dB
(re 1 pW); intensiefstand:
intensiefstand:69
72dB
dB(re
(re11pW)
pW)
Efficient
motor
• E
fficiënteDrive
koolborstelloze
Efficient Drive
technologie

Prestatie:
• Dubbelzijdig zuigende ventilator
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 427 m³/u;
intensiefstand 702 m3/u
• Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij
luchtafvoer: max. normaalstand: 55 dB
(re 1 pW); intensiefstand: 66 dB (re 1 pW)
• Efficient Drive motor

Uitrusting:
• Box design
• Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
• Elektronische verzadigingsindicatie voor
vetfilter(s) en koolstoffilter
• TouchControl bediening
• 3 Standen + 2 intensiefstanden
• Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
• Automatische nalooptijd 10 minuten
• AutomaticAirSensor – afzuigcapaciteit wordt
automatisch aangepast aan de hoeveelheid
geur en wasem
• Home Connect – op afstand instellen en
bedienen met de Home Connect app
• HoodControl – bedien je afzuigkap vanaf de
bijpassende kookplaat
• Volautomatische afzuigkap
• EASY-wandbevestiging
• Dimfunctie voor de verlichting met traploze
instelling van de lichtsterkte
• 3 x 3 W ledverlichting
• Geperforeerd roestvrijstalen filterafdekking

Uitrusting:
Box design
• Randafzuiging
Metalen vetfilters,
geschikt
voor
de vaatwasser
• Elektronische
besturing
met
afstandsbedie• Elektronische verzadigingsindicatie voor
ning
vetfilter(s)afstandsbediening
en koolstoffilter
• Infrarood
TouchControl
•3
Standen + 2bediening
intensiefstanden
Standen + 2 intensiefstanden
• I3ntensiefstand
met automatische terugscha• keling
Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6nalooptijd
minuten 10 minuten
• Automatische
Automatische
nalooptijd
10 minuten
• D
raaibare motor,
luchtuitgang
mogelijk in alle
• vier
Volautomatische
de richtingenafzuigkap
AutomaticAir
sensor
– pastvoor
automatisch
het
• Metalen
vetfilters,
geschikt
de vaatwasafzuigvermogen aan
ser
EASY-wandbevestiging
• E
lektronische verzadigingsindicatie voor
• vetfilter(s)
Dimfunctie voor
de verlichting met traploze
en koolstoffilter
instelling
van
de lichtsterkte
•4
x 12,2 W
ledpaneel
3 imfunctie
x 3 W ledverlichting
• D
voor de verlichting met traploze
• instelling
Geperforeerd
van roestvrijstalen
de lichtsterktefilterafdekking
• AutomaticAirSensor – afzuigcapaciteit wordt
automatisch aangepast aan de hoeveelheid
geur en wasem
• Home Connect – op afstand instellen en
bedienen met de Home Connect app
• HoodControl – bedien je afzuigkap vanaf de
bijpassende kookplaat
Energiewaarden:
•
Volautomatische afzuigkap
• Energieklasse: A+
• Gemiddelde energieverbruik: 29,9 kWh/jaar
Energiewaarden:
Energieklasse ventilator:
A
• Energieklasse:
B
Energieklasseenergieverbruik:
verlichting: A 35,1 kWh/jaar
• Gemiddelde
vetfilter: B A
• Energieklasse ventilator:
Max. geluidsniveau
op normaalstand:
55 dB
• Energieklasse
verlichting:
A
• Energieklasse vetfilter: E
Technische
specificaties:
•
Max. geluidsniveau
op normaalstand: 61 dB
• Voor recirculatie werking is een startset
(Z51CBI2X4)
of CleanAir unit (Z51CXC2N6) nodig
Technische
specificaties:
Afmetingen
luchtafvoer
(hxbxd):
• Geschikt
voor
luchtafvoer
en recirculatie
628-954
x 898 x werking
500 mmis een startset of
• V
oor recirculatie
• CleanAir
Afmetingen
(hxbxd):
unitrecirculatie
nodig
628-1064 x 898
x 500 mm
• Afmetingen
luchtafvoer
bxd: 900 x 500 mm
Aansluitwaarde:
165 W 189 x 889 x 485 mm
• Inbouwmaten
(hxbxd):
• Aansluitwaarde: 234 W

Uitrusting:
• Box design
• Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
• Elektronische verzadigingsindicatie voor
vetfilter(s) en koolstoffilter
• TouchControl bediening
• 3 Standen + 2 intensiefstanden
• Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
• Automatische nalooptijd 10 minuten
• Volautomatische afzuigkap
• EASY-wandbevestiging
• Automatische nalooptijd 10 minuten
• Dimfunctie voor de verlichting met traploze
instelling van de lichtsterkte
• 3 x 3 W ledverlichting
• Lichtintensiteit: 373 lux
• Geperforeerd roestvrijstalen filterafdekking

Adviesprijs incl.
incl. BTW
BTW
Adviesprijs

Adviesprijs incl. BTW

Energiewaarden:
• Energieklasse: A+
• Gemiddelde energieverbruik: 33,1 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: B
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB
Technische specificaties:
• Voor recirculatie werking is een startset
(Z51CBI2X4) of CleanAir unit (Z51CXC2N6) nodig
• Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
628-954 x 898 x 500 mm
• Afmetingen recirculatie (hxbxd):
628-1064 x 898 x 500 mm
• Aansluitwaarde: 169 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.789,-

1.579,€ 2.789,-

AFZUIGSYSTEMEN

• Roestvrij staal / zwart

Energiewaarden:
• Energieklasse: A
• Gemiddelde energieverbruik: 33,6 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: B
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB
Technische specificaties:
• Voor recirculatie werking is een startset
(Z51CBI2X4) of CleanAir unit (Z51CXC2N6) nodig
• Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
628-954 x 898 x 500 mm
• Afmetingen recirculatie (hxbxd):
628-1064 x 898 x 500 mm
• Aansluitwaarde: 145 W

€ 1.309,-
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Wandschouwkappen - 60-90 cm


D95BMP5N0

Energieklasse

90

Efﬁcient Drive

Luchtafvoer

Recirculatie

Soft Light

AFZUIGSYSTEMEN

LED

Energieklasse

Soft Light

60

90

D95BHM4N0

Efﬁcient Drive

Luchtafvoer

Recirculatie

Energieklasse

b

90

Luchtafvoer

Recirculatie

LED

LED

• Roestvrij staal/ zwart

• Roestvrij staal

• Roestvrij staal/ zwart

Prestatie:
• Dubbelzijdig zuigende ventilator
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 427 m³/u;
intensiefstand 702 m³/u
• Extreem stille werking
• Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij
luchtafvoer: max. normaalstand: 55 dB
(re 1 pW); intensiefstand: 66 dB (re 1 pW)
• Efficient Drive motor

Prestatie:
• Dubbelzijdig zuigende ventilator
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 438/416* m³/u;
intensiefstand 718/674* m3/u
• Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij
luchtafvoer: max. normaalstand: 55/60* dB
(re 1 pW); intensiefstand: 66/71* dB (re 1 pW)
• Efficient Drive motor

Prestatie:
• Dubbelzijdig zuigende ventilator
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 453 m³/u;
intensiefstand 739 m³/u
• Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij
luchtafvoer: Max. normaalstand: 65 dB
(re 1 pW); intensiefstand: 74 dB (re 1 pW)

Uitrusting:
• Box design
• Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
• Elektronische verzadigingsindicatie voor
vetfilter(s) en koolstoffilter
• TouchControl bediening
• 3 Standen + 2 intensiefstanden
• Intensiefstand met automatische
terugschakeling na 6 minuten
• Automatische nalooptijd 10 minuten
• Volautomatische afzuigkap
• Intensiefstand met automatische
terugschakeling na 6 minuten
• Dimfunctie voor de verlichting met traploze
instelling van de lichtsterkte
• 3 x 3 W ledverlichting
• Elektronische verzadigingsindicatie voor
vetfilter(s) en koolstoffilter
• Geperforeerd roestvrijstalen filterafdekking

Uitrusting:
• Box design
• Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
• Elektronische verzadigingsindicatie voor
vetfilter(s) en koolstoffilter
• TouchControl (3 standen + 2 intensiefstanden)
• Intensiefstand met automatische
terugschakeling na 6 minuten
• Automatische nalooptijd van 10 minuten
• 3/2* x 1,5 W ledverlichting
• Softlight en dimfunctie voor de verlichting
met traploze instelling van de lichtsterkte
• EASY-wandbevestiging

Uitrusting:
• Box design
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• Geperforeerd roestvrijstalen filterafdekking
• TouchControl (3 standen + intensiefstand)
• Intensiefstand met automatische
terugschakeling na 6 minuten
• 2 x 1,5 W ledverlichting

Energiewaarden:
• Energieklasse: A
• Gemiddelde energieverbruik: 33,6 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: B
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Energiewaarden:
• Energieklasse: A
• Gemiddelde energieverbruik:
33,6/35,6* kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: B
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 55/60* dB

Energiewaarden:
• Energieklasse: B
• Gemiddelde energieverbruik: 62,5 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: B
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: B
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 65 dB

Technische specificaties:
• Voor recirculatie werking is een startset
(Z51CBI2X4) of CleanAir unit (Z51CXC2N6)
nodig
• Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
614-954 x 898 x 500 mm
• Afmetingen recirculatie (hxbxd):
614-1064 x 898 x 500 mm
• Aansluitwaarde: 145 W

Technische specificaties:
• Voor recirculatie werking is een startset
(Z51CBI1X4) of CleanAir unit (Z51CXC2N6)
nodig
• Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
614-954 x 898/598* x 500 mm
• Afmetingen recirculatie (hxbxd):
614-1064 x 898/598* x 500 mm
• Aansluitwaarde: 145 W

Technische specificaties:
• Voor recirculatie werking is een startset
(Z51DXI1X4) of CleanAir unit (Z51FXC1N6)
nodig
• Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
635-965 x 900 x 500 mm
• Afmetingen recirculatie (hxbxd):
635-1075 x 900 x 500 mm
• Aansluitwaarde: 255 W

Adviesprijs incl. BTW
Adviesprijs incl. BTW*

Adviesprijs incl. BTW

Adviesprijs incl. BTW
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D95BCP2N0
D65BCP2N0*

€ 1.119,-

€ 959,€ 859,-

€ 929,-

Wandschouwkappen - 60-90 cm

Hetelucht
Grill

Energieklasse

b



D92BBC0N0
D62BBC0N0*
I94CBS8W0

D94BBE1N0

Microwave

Vlakscherm afzuigkap - 60-90 cm
D49PU54X1
D46PU54X1*
I95CBS8W0

LEDVerlichting

90

Luchtafvoer

Recirculatie

LED

Energieklasse

b

60
90

Luchtafvoer

90

Recirculatie
Luchtafvoer

Recirculatie
Hood
Control

LED

Energieklasse

60
90

Recirculatie
Luchtafvoer
Air
Drive Automatic
Efﬁcient Drive Efﬁcient
Sensor

90

Luchtafvoer
LED

Recirculatie
Hood Control Automatic Air
Sensor

• Roestvrij staal / glasafdekking

Prestatie:
• Dubbelzijdig zuigende ventilator
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN61591:
normaalstand 372 m³/h,
intensiefstand 604 m³/h
• Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij
luchtafvoer: max. normaalstand: 60 dB
(re 1 pW) Intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)

Prestatie:
Prestatie:
• Dubbelzijdig zuigende ventilator
• Dubbelzijdig
zuigende
ventilator
Afzuigcapaciteit
volgens
DIN/EN 61591:
• A
fzuigcapaciteit
DIN/EN 61591:
normaalstand
434volgens
m³/u; intensiefstand
734
365
m³/um³/u bij luchtafvoer
• Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij
luchtafvoer: max. normaalstand: 64/63*dB
61 dB
(re 1 pW)
pW); intensiefstand: 72 dB (re 1 pW)
• Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive
technologie

Uitrusting:
• Box design
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• Tiptoetsen (3 standen + intensiefstand)
• 2 x 1,5 W ledverlichting

Energiewaarden:
• Energieklasse: B
• Gemiddelde energieverbruik: 48,5 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: C
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 60 dB

Technische specificaties:
• Voor recirculatie werking een startset
(Z51DXI1X4) of CleanAir unit (Z51FXC1N6)
nodig
• Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
635-965 x 900 x 500 mm
• Afmetingen recirculatie (hxbxd):
635-1075 x 900 x 500 mm
• Aansluitwaarde: 220 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 789,-

Uitrusting:
Uitrusting:
• Randafzuiging
• Box
design
Elektronische
besturing met afstandsbedie• Metalen vetfilters, uitwasbaar
ning
Druktoetsen
(3 standen)
• Infrarood
afstandsbediening
2 Standen
x 1,5 W ledverlichting
•3
+ 2 intensiefstanden
• Intensiefstand met automatische terugschakeling
• Automatische nalooptijd 10 minuten
• Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle
vier de richtingen
• Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
• Elektronische verzadigingsindicatie voor
vetfilter(s) en koolstoffilter
• 4 x 12,2 W ledpaneel
• Dimfunctie voor de verlichting met traploze
instelling van de lichtsterkte
• AutomaticAirSensor – afzuigcapaciteit wordt
automatisch aangepast aan de hoeveelheid
geur en wasem
Energiewaarden:
• Home Connect – op afstand instellen en
• Energieklasse:
D Home Connect app
bedienen met de
• Gemiddelde
53,1 kWh/jaar
HoodControlenergieverbruik:
– bedien je afzuigkap
vanaf de
• Energieklasse
ventilator: E
bijpassende kookplaat
• Energieklasse
verlichting:
A
Volautomatische
afzuigkap
• Energieklasse vetfilter: D
•
Max. geluidsniveau op normaalstand: 64/63* dB
Energiewaarden:
• Energieklasse: B
• Gemiddelde energieverbruik: 35,1 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
Technische
specificaties:
• Energieklasse
verlichting: A
• V
oor recirculatie
werking
Energieklasse
vetfilter:
E is een startset
of CleanAir
unit (Z51FXC1N6)
• (Z51DXI1X4)
Max. geluidsniveau
op normaalstand:
61 dB
nodig
•
Afmetingen
luchtafvoer (hxbxd):
Technische
specificaties:
900/600*
x 500enmm
• 635-965
Geschikt xvoor
luchtafvoer
recirculatie
• A
fmetingen
recirculatie
Voor
recirculatie
werking(hxbxd):
is een startset of
635-1075
x 900/600*
x 500 mm
CleanAir unit
nodig
• Aansluitwaarde:
100 W bxd: 900 x 500 mm
Afmetingen luchtafvoer
• Inbouwmaten (hxbxd): 189 x 889 x 485 mm
• Aansluitwaarde: 234 W
Adviesprijs incl. BTW
€ 609,Adviesprijs incl.
incl. BTW
BTW*
€
Adviesprijs
€ 559,2.789,-

Roestvrij staal
/ glasafdekking
• Vlakscherm
afzuigkap
• Roestvrij staal
Prestatie:
Prestatie:
• Dubbelzijdig zuigende ventilator
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand
395/392*
m3/u;
normaalstand 458
m³/u; intensiefstand
798 m3/u
3
/u
700/717*
• intensiefstand
Geluidsniveau volgens
ENm
60704-2-13
bij
• luchtafvoer:
Geluidsniveau
volgens
EN 60704-2-13
max.
normaalstand:
56 dBbij
luchtafvoer:
max. normaalstand:
53 dB
(re
1 pW); intensiefstand:
68 dB (re
1 pW)
(re
1 pW);koolborstelloze
intensiefstand: Efficient
69/68* dB
(re 1 pW)
• E
fficiënte
Drive
• Silence
pakket
technologie

Uitrusting:
Uitrusting:
• Randafzuiging
• T
elescopisch uittrekscherm
van
Elektronische
besturing metvoorzien
afstandsbediening
greeplijst
• zwarte
Infrarood
afstandsbediening
• Metalen
vetfilters,
uitwasbaar
3 Standen
+ 2 intensiefstanden
• IEntensiefstand
lektronische verzadigingsindicatie
voor
met automatische terugschavetfilter(s) en koolstoffilter
keling
• E
lektronische bediening
TouchControl &
Automatische
nalooptijd met
10 minuten
functie
• automatische
Draaibare motor,
luchtuitgang mogelijk in alle
• Automatische
nalooptijd 10 minuten
vier de richtingen
• 3/2*
x 1,5
W ledlampen
Metalen
vetfilters,
geschikt voor de vaatwasser
• S
oftlight en dimfunctie
voor de verlichting
Elektronische
verzadigingsindicatie
voor
met
traploze
van de lichtsterkte
vetfilter(s)
eninstelling
koolstoffilter
• A
4 utomaticAirSensor
x 12,2 W ledpaneel – Afzuigcapaciteit wordt
aangepast
aan demet
hoeveelheid
• automatisch
Dimfunctie voor
de verlichting
traploze
geur
en wasem
instelling
van de lichtsterkte
• SoftLight
Optionele
accessoire: – afzuigcapaciteit wordt
• AutomaticAirSensor
Liftelement 90aangepast
cm: Z54TL90X1
(montageset
90 cm
• automatisch
aan de
hoeveelheid
niet nodig
bij gebruik liftelement 90 cm)
geur
en wasem
• Liftelement
60 cm:
Z54TL60X0
Home Connect
– op
afstand instellen en
bedienen met de Home Connect app
Energiewaarden:
• HoodControl – bedien je afzuigkap vanaf de
• Energieklasse:
B/A*
bijpassende kookplaat
Gemiddelde energieverbruik:
• Volautomatische
afzuigkap 38,8/37,9* kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: B
•
Energieklasse verlichting: A
		
•
Energieklasse vetfilter: B
Energiewaarden:
• Max.
geluidsniveau
Energieklasse:
A op normaalstand: 53 dB
• Gemiddelde energieverbruik: 34 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
Technische
specificaties:
• Energieklasse
verlichting: A
• V
oor recirculatie
werking
Energieklasse
vetfilter:
E is een startset
of CleanAir
unit (Z51IXC1X6)
nodig
• (Z51ITI2X4)
Max. geluidsniveau
op normaalstand:
56 dB
• In te bouwen in 60 cm/90 cm brede bovenkast
•
Afmetingen
(hxbxd):
Technische
specificaties:
x 898/598*
x 290 mmen recirculatie
• 426
Geschikt
voor luchtafvoer
• Aansluitwaarde:
W startset of
Voor recirculatie 146/144*
werking is een
CleanAir unit nodig
• Afmetingen luchtafvoer bxd: 900 x 500 mm
• Inbouwmaten (hxbxd): 299 x 888 x 487 mm
• Aansluitwaarde: 160 W
Adviesprijs incl. BTW
€ 1.289,Adviesprijs
€
Adviesprijs incl.
incl. BTW
BTW
€ 1.189,2.579,Voor toebehoren zie pag. 154

AFZUIGSYSTEMEN

• Roestvrij staal
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Vlakscherm afzuigkappen - 60-90 cm
D49ML54X1
D46ML54X1

AFZUIGSYSTEMEN
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60
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Recirculatie

Energieklasse

60

90

D57MH56N0

Efﬁcient Drive

Luchtafvoer

Recirculatie

Energieklasse

c

70

Luchtafvoer

Recirculatie

• Vlakscherm afzuigkap
• Roestvrij staal

• Vlakscherm afzuigkap
• Roestvrij staal

• Zilvergrijs metallic
• Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 395/392* m³/u;
intensiefstand 700/717* m3/u
• Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij
luchtafvoer: max. normaalstand: 53 dB
(re 1 pW); intensiefstand: 69/68* dB (re 1 pW)
• Silence pakket

Prestatie:
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 395/392* m³/u;
intensiefstand 700/717* m3/u
• Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij
luchtafvoer: max. normaalstand: 53 dB
(re 1 pW); intensiefstand: 69/68* dB (re 1 pW)

Prestatie:
• Dubbelzijdig zuigende ventilator
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 630 m³/u;
intensiefstand 730 m³/u
• Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij
luchtafvoer: max. normaalstand: 66 dB
(re 1 pW); intensiefstand: 69 dB (re 1 pW)

Uitrusting:
• Telescopisch uittrekscherm zonder greeplijst,
een greeplijst is beschikbaar als toebehoren
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• Elektronische verzadigingsinadicatie voor
vetfilter(s)
• Tiptoetsen (3 standen + 2 intensiefstanden)
• Automatische nalooptijd 10 minuten
• 3/2* x 1,5 W ledlampen
• Softlight en dimfunctie voor de verlichting
met traploze instelling van de lichtsterkte

Uitrusting:
• Telescopisch uittrekscherm zonder greeplijst,
een greeplijst is beschikbaar als toebehoren
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• Tiptoetsen (3 standen + intensiefstand)
• Automatische nalooptijd 10 minuten
• 3/2* x 1,5 W ledlampen

Uitrusting:
• Randafzuiging
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• Roestvrijstalen filterafdekking
• Tiptoetsen (3 standen + intensiefstand)
• Intensiefstand met automatische
terugschakeling
• Verlichting met 2 x 1 W ledverlichting

Energiewaarden:
• Energieklasse: B/A*
• Gemiddelde energieverbruik:
38,8/37,9* kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: B
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: B
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 53 dB

Energiewaarden:
• Energieklasse: A
• Gemiddelde energieverbruik:
38,1/37,9* kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: B
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: B
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 53 dB

Energiewaarden:
• Energieklasse: C
• Gemiddelde energieverbruik: 104,2 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: C
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: D
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 66 dB

Technische specificaties:
• Voor recirculatie werking is een startset
(Z51ITI2X4) of CleanAir unit (Z51IXC1X6) nodig
• In te bouwen in 60 cm/90 cm brede bovenkast
• Afmetingen (hxbxd):
426 x 898/598* x 290 mm
• Aansluitwaarde: 146/144* W

Technische specificaties:
• Voor recirculatie werking is een startset
(Z51ITI2X4) of CleanAir unit (Z51IXC1X6) nodig
• In te bouwen in 60 cm/90 cm brede bovenkast
• Afmetingen: (hxbxd):
426 x 898/598* x 290 mm
• Aansluitwaarde: 146/144* W

Technische specificaties:
• Voor recirculatie werking is een startset
(Z5135X3) nodig
• Inbouwmaten: (bxd) 680 x 260 mm
• Afmetingen (hxbxd): 418 x 700 x 300 mm
• Aansluitwaarde: 277 W

Optionele accessoire:
• Liftelement 90 cm: Z54TL90X1 (montageset
90 cm niet nodig bij gebruik liftelement 90 cm)
• Z54TH90D1 Design greeplijst
• Z54TH90N1 Greeplijst RVS
• Liftelement 60 cm: Z54TL60X0
• Z54TH60D1 Design greeplijst
• Z54TH60N1 Greeplijst RVS

Optionele accessoire:
• Liftelement 90 cm: Z54TL90X1 (montageset
90 cm niet nodig bij gebruik liftelement 90 cm)
• Z54TH90D1 Design greeplijst
• Z54TH90N1 Greeplijst RVS
• Liftelement 60 cm: Z54TL60X0
• Z54TH60D1 Design greeplijst
• Z54TH60N1 Greeplijst RVS

Adviesprijs incl. BTW
Adviesprijs incl. BTW
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D49ED52X1
D46ED52X1*
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Afzuigunit

€ 959,€ 819,-

Adviesprijs incl. BTW
Adviesprijs incl. BTW*

€ 729,€ 629,-

Adviesprijs incl. BTW

€ 929,-

Afzuigunits

D55MH56N0

Microwave

Hetelucht
Grill

Energieklasse

c

50

I94CBS8W0
D5855X1

I95CBS8W0
D5655X1

LEDVerlichting

Luchtafvoer

Recirculatie

Energieklasse

cb

90
75

Luchtafvoer

Recirculatie

Hood Control

Energieklasse

c

90
50

Luchtafvoer
Efﬁcient
Drive

Recirculatie
Luchtafvoer

Recirculatie

LED

Hood Control Automatic Air
Sensor

• Zilvergrijs metallic
• Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Uitrusting:
• Randafzuiging
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• Roestvrijstalen filterafdekking
• Tiptoetsen (3 standen + intensiefstand)
• Intensiefstand met automatische
terugschakeling
• Verlichting met 2 x 1 W ledverlichting

Energiewaarden:
• Energieklasse: C
• Gemiddelde energieverbruik: 107,8 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: D
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: D
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 67 dB

Technische specificaties:
• Voor recirculatie werking is een startset
(Z5135X3) nodig
• Inbouwmaten: (bxd) 500 x 260 mm
• Afmetingen (hxbxd): 418 x 520 x 300 mm
• Aansluitwaarde: 277 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 819,-

Roestvrij staal
/ glasafdekking
• Zilvergrijs
metallic
• Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
Prestatie:
Prestatie:
• Dubbelzijdig zuigende ventilator
• Dubbelzijdig
zuigende
Afzuigcapaciteit
volgensventilator
DIN/EN 61591:
• A
fzuigcapaciteit
DIN/EN 61591:
normaalstand
458volgens
m³/u; intensiefstand
798 m3/u
362 m³/u;
• normaalstand
Geluidsniveau volgens
EN 60704-2-13 bij
intensiefstand
618
m³/u
luchtafvoer: max.
normaalstand:
56 dB
• G
eluidsniveau
volgens EN 68
60704-2-13
bij
(re
1 pW); intensiefstand:
dB (re 1 pW)
max. normaalstand:
dB
• lEuchtafvoer:
fficiënte koolborstelloze
Efficient56
Drive
(re
1 pW); intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)
technologie
• 2 Motoren

Uitrusting:
Uitrusting:
• Randafzuiging
• M
etalen vetfilter(s)
met aluminium
raam,
Elektronische
besturing
met afstandsbedieuitwasbaar
ning
Schuifregelaar
voor capaciteitsregeling met
• Infrarood
afstandsbediening
standen ++ intensiefstand
• 3 Standen
2 intensiefstanden
parte bediening
verlichtingterugschamet
• IAntensiefstand
metvoor
automatische
2 halogeenlampen van 20 W
keling
• Automatische nalooptijd 10 minuten
• Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle
vier de richtingen
• Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
Energiewaarden:
• Elektronische verzadigingsindicatie voor
• Energieklasse:
C
vetfilter(s) en koolstoffilter
• Gemiddelde
energieverbruik: 81,2 kWh/jaar
4 x 12,2 W ledpaneel
• Energieklasse
ventilator:
D
Dimfunctie voor
de verlichting
met traploze
• Energieklasse
verlichting:
A
instelling van de
lichtsterkte
• Energieklasse
vetfilter:–Bafzuigcapaciteit wordt
AutomaticAirSensor
• Max.
geluidsniveau
op normaalstand:
56 dB
automatisch
aangepast
aan de hoeveelheid
geur en wasem
• Home Connect – op afstand instellen en
Technische
specificaties:
bedienen met
de Home Connect app
• In
te bouwen in
schouw
of speciale
kast
HoodControl
– een
bedien
je afzuigkap
vanaf
de
• Afmetingen
730 x 380 mm
bijpassende (bxd):
kookplaat
• Aansluitwaarde:
W
Volautomatische206
afzuigkap
Energiewaarden:
• Energieklasse: B
• Gemiddelde energieverbruik: 35,1 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: E
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 61 dB

Uitrusting:
Uitrusting:
• Randafzuiging
• M
etalen vetfilter(s)
met met
aluminium
raam,
Elektronische
besturing
afstandsbediening
• uitwasbaar
Infrarood afstandsbediening
• S
voor capaciteitsregeling met
3chuifregelaar
Standen + 2 intensiefstanden
standen + intensiefstand
• I3ntensiefstand
met automatische terugscha• keling
Aparte bediening voor verlichting met
halogeenlampen
van 2010Wminuten
•2
Automatische
nalooptijd
• Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle
vier de richtingen
• Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
• Elektronische verzadigingsindicatie voor
vetfilter(s) en koolstoffilter
Energiewaarden:
• 4 x 12,2 W ledpaneel
• Energieklasse:
Dimfunctie voorC de verlichting met traploze
• Gemiddelde
instelling vanenergieverbruik:
de lichtsterkte 79,8 kWh/jaar
• Energieklasse
ventilator: D
SoftLight
• Energieklasse
verlichting:
A
AutomaticAirSensor
– afzuigcapaciteit
wordt
• Energieklasse
vetfilter: Baan de hoeveelheid
automatisch aangepast
• Max.
geluidsniveau
op normaalstand: 56 dB
geur en
wasem
• Home Connect – op afstand instellen en
bedienen met de Home Connect app
Technische
specificaties:
• HoodControl
– bedien je afzuigkap vanaf de
• In
te bouwenkookplaat
in een schouw of speciale kast
bijpassende
• Afmetingen
(bxd):
530 x 380 mm
Volautomatische
afzuigkap
• Aansluitwaarde: 206 W
		
Energiewaarden:
• Energieklasse: A
• Gemiddelde energieverbruik: 34 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: E
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Technische specificaties:
• Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
• Voor recirculatie werking is een startset of
CleanAir unit nodig
• Afmetingen luchtafvoer bxd: 900 x 500 mm
• Inbouwmaten (hxbxd): 189 x 889 x 485 mm
• Aansluitwaarde: 234 W

Technische specificaties:
• Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
• Voor recirculatie werking is een startset of
CleanAir unit nodig
• Afmetingen luchtafvoer bxd: 900 x 500 mm
• Inbouwmaten (hxbxd): 299 x 888 x 487 mm
• Aansluitwaarde: 160 W

Adviesprijs incl.
incl. BTW
BTW
Adviesprijs

Adviesprijs
Adviesprijs incl.
incl. BTW
BTW

€
€ 509,2.789,-

AFZUIGSYSTEMEN

Prestatie:
• Dubbelzijdig zuigende ventilator
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 575 m³/u;
intensiefstand 650 m³/u
• Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij
luchtafvoer: max. normaalstand: 67 dB
(re 1 pW); intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)

Roestvrij staal
/ glasafdekking
• Zilvergrijs
metallic
• Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
Prestatie:
• Dubbelzijdig zuigende ventilator
Prestatie:
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
• A
fzuigcapaciteit
volgens
DIN/EN 61591:
normaalstand
434
m³/u; intensiefstand
734
normaalstand
379 m³/u;
m³/u
m³/uEN 60704-2-13 bij
• intensiefstand
Geluidsniveau 638
volgens
• G
eluidsniveaumax.
volgens
EN 60704-2-13
bij
luchtafvoer:
normaalstand:
61 dB
luchtafvoer:
max. normaalstand:
(re 1 pW); intensiefstand:
72 dB 56
(redB
1 pW)
1 pW); koolborstelloze
intensiefstand: 68
dB (re Drive
1 pW)
• (re
Efficiënte
Efficient
•2
Motoren
technologie

€
€ 459,2.579,-

Voor toebehoren zie pag. 154
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THUIS BIJ
STUDIO MALÉ

BINNENKIJKER

Aan de poorten van Monaco di Baviera verwelkomen de twee
creatievelingen achter STUDIO MALÉ, Lisa en Manuela,
ons in hun kleine oude dorpshuisje. Onder het genot van een
glaasje Primitivo en zelfgemaakte pasta nemen de twee
interieurlief hebbers ons mee op een inspirerende reis naar hun
waar geworden keukendroom!

88

DOOR JULLIE KEUKEN KRIJG JE METEEN ZIN IN KLEURRIJKE PASTAFEESTJES MET VRIENDEN. WAAR HALEN JULLIE DE
INSPIRATIE VOOR JULLIE DROOMKEUKEN VANDAAN?
‘Zuid-Italië heeft ons hart zowel zakelijk als privé gestolen.
Ver weg van alle drukte, omgeven door eindeloze olijfgaarden,
is Puglia onze inspiratiebron. Op een bepaalde manier heeft
onze keuken, als hart van ons huis, dezelfde functie als een
plein in een Zuid-Italiaans dorpje; het leven bruist hier, de sfeer
nodigt uit om een praatje te maken, verse burrata te proeven en
te genieten van het leven. Met een Pugliaans pleintje in ons
achterhoofd hebben we een lichte, huiselijke keuken ontworpen

——
»Ver weg van alle drukte,
omgeven door eindeloze
olijfgaarden, is Puglia onze
inspiratiebron.«
——

dat past bij de kleuren van de zandstenen huizen in Zuid-Italië.
We hebben gekozen voor premium inbouwapparatuur van NEFF
om voor genoeg “passione e amore“ tijdens het koken te zorgen’.
JULLIE HEBBEN GEKOZEN VOOR LICHTGEKLEURDE KEUKENPANELEN IN COMBINATIE MET KEUKENAPPARATEN VAN NEFF.
WAT HIELP JULLIE BIJ DIE KEUZE?
‘Ja, dat was geen makkelijke beslissing. Wat stijl betreft
is er geen ruimte in huis zo veranderd als de keuken.
Van puur functioneel naar een trendy hotspot. Het was voor
ons essentieel dat zowel de panelen als het werkblad een
tijdloze basis van de keuken vormden. Daarom hebben we
gekozen voor lichtbeige panelen en een marmeren werkblad. De
hoge kwaliteit NEFF-apparatuur moet echt opvallen en werkt als

HOE BEHOUD JE DE BALANS TUSSEN GENOEG OPBERGRUIMTE EN
RUIMTE VOOR CREATIVITEIT?
‘Kasten opstapelen met inbouwapparatuur is ons geheime

BINNENKIJKER

designelement in de keuken’.

wapen! Daarom hebben we de keukenkastjes boven het
werkblad helemaal weggelaten en met behulp van de
kookplaat met geïntegreerde afzuiging heb je ongehinderd
zicht op het interieur én alle ruimte voor creativiteit tijdens
het koken. Het achterpaneel met omlijsting uitgevoerd in
marmerlook geeft nieuwe decoratiemogelijkheden!
WAT KENMERKT EEN MODERNE KEUKEN VOOR JULLIE?

PORTRET
—
Manuela Pickart en Lisa Popken van STUDIO

‘In nieuwe woonconcepten mogen keuken en woonkamer
samensmelten, daarom moeten we ze ook zeker niet als
gescheiden ruimtes zien. Open keukens met een soepele

MALÉ combineren design en esthetiek met

overgang tussen koken, eten en wonen zijn daar een prachtig

strategisch advies voor bedrijven. De twee

voorbeeld van. Voor ons is de NEFF-collectie in Graphite Grey

ontwerpers uit München creëren visuele

echt een openbaring. De smalle strips in geborsteld grijs roestvrij

concepten voor merken en doen interieur,
lifestyle en mode fotoshoots. Ze werken al
meer dan drie jaar met NEFF samen.

staal verfijnen de minimalistische wandkasten, zodat ze met
hun monochrome look in de open leefruimte passen’.
JULLIE CREËREN VISUELE IDENTITEITEN VOOR VERSCHILLENDE
MERKEN. HOE GEEF JE DE KEUKEN DAN EEN PERSOONLIJK
TINTJE?
‘Details maken een wereld van verschil. Een ansichtkaart van
vrienden op vakantie, een antieke pepermolen van opa en oma,
een kleurrijk kunstwerk of een zelf geschilderde vaas brengen
gevoel in de keuken en zijn gegarandeerd het startpunt van
prachtige verhalen tijdens het volgende etentje!’
89

uit te blinken in zijn vak. Daarom is er niet s
belangrijker dan je etenswaren goed te bewaren.
Al onze modellen - of het nu gaat om een
ko e l k a s t , v r i e z e r, o f k o e l v r i e s c o m b i n a t i e , i n b o u w
of vrijst aand - houden je lamskotelet, elk blaadje

Koelen en
vriezen
NAAR WENS IN TE DELEN
De flexibel verstelbare glasplaten zorgen ervoor dat je ook grote producten gemakkelijk
kwijt kunt, bijvoorbeeld een grote taart voor een feestje. Ze zijn inschuifbaar, uittrekbaar
en in hoogte verstelbaar zodat je de koelkast flexibel en gemakkelijk naar wens kunt
indelen. Met twee handen verstel je het deurvak snel en eenvoudig, waardoor ook voor
grote flessen of hoge potten altijd genoeg ruimte is.

90

Versheid en variatie - de juiste oplossing voor elke kookstijl

sla en iedere aardbei veel langer vers.

KO E L E N E N V R I E Z E N

voor gepassioneerde levensgenieters

I e d e r e ko k h e e f t g o e d e i n g r e d i ë n t e n n o d i g o m

Andere highlights

BOTTLE FLEXFLESSENROOSTER
Stop rollende flessen

DE BESTE PLEK VOOR VERSE INGREDIËNTEN
Simpelweg veel langer vers

FRESH SAFE 3
Verse etenswaren, 3x langer vers
Twee klimaatzones met ieder een eigen
vochtigheidsgraad en temperatuur van
+0 °C creëeren de best mogelijke koel- en
bewaarcondities. Perfecte beheersing
van de luchtvochtigheid betekent dat
vitaminen en voedingsstoffen aanzienlijk
langer behouden blijven. Groente en
fruit blijven knapperig en behouden hun
smaak. De FreshSafe-lade biedt een
ideale atmosfeer voor vis, vlees, worst,
melk, zuivelproducten en belegen kaas.

KO E L E N E N V R I E Z E N

NEFF koelapparaten bieden optimaal gemak en flexibiliteit. Dankzij het FreshSafevershoudsysteem geniet je van perfecte omstandigheden om je verse producten zo
optimaal mogelijk te bewaren.

Wijn, melk of zelfgemaakte limonade
- het BottleFlex-flessenrooster houdt
alle flessen op hun plek, zonder dat ze
over de hele breedte van de koelkast
rollen. Zo kun je elk plateau flexibel en
gemakkelijk naar wens indelen.
Creatief koelen.

NO FROST
Nooit meer ontdooien

FRESH SAFE 2
Knapperige verse groente en fruit,
2x langer
Veel soorten groente, met name sla, moet
je bewaren met een hogere luchtvochtigheid. Alleen zo blijven versheid, kwaliteit
en voedingsstoffen optimaal behouden.
Met de FreshSafe 2-lade controleer je de
vochtigheid - zoals in een vershoudkluis met behulp van een schuif. Groente en
fruit blijven twee keer zo lang vers met
behoud van voedingsstoffen, unieke

NoFrost is een handige functie die
vochtafzetting stopt en ijsvorming
voorkomt. Hiermee bespaar je veel tijd
en moeite, want met NoFrost behoort
handmatig ontdooien tot het verleden.

smaak en knapperige consistentie.
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KO E L E N E N V R I E Z E N

Uit het zicht - inbouw

92

SIDE-BY-SIDE

122 CM

178 CM

Als je kiest voor een combinatie van een inbouwkoelkast
en -vriezer, dan kun je kiezen uit een groot assortiment in
verschillende maten, met kleine of grote inhoud.

102 CM

KO E L E N E N V R I E Z E N

Als je optimaal gebruik wilt maken van de ongebruikte ruimte boven de koelvriescombinatie, dan is dit de oplossing voor jou.
Anders dan gewone koelvriescombinaties kun je met ‘boven/onder’ kiezen uit verschillende hoogtes en deze combineren
met een extra inbouwkoelkast of inbouwvriezer. Hiermee kun je de ruimtes benutten die je met een standaard koelvriescombinatie niet kunt benutten.

KOEL/VRIESAPPARATUUR

BOVEN/ONDER

212 CM

Koelkast

Vriezer
88 CM

88 CM

88 CM

72 CM
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Vu l l e n o f v e r p a k k e n . S t a p e l e n o f o p h a n g e n . I n h o k j e s d e n k e n k r i j g t e e n g e h e e l
n i e u w e b e t e k e n i s m e t o n s n i e u w e e n s u p e r h a n d i g e o p b e r g s y s t e e m: F l e x C o o l i n g .

ES

NEFF

VAN

rails, opbergbakjes in t wee ver schillende maten en dek sels waarmee je je favoriete
whole new meaning with the new range of f lexible storage boxes
smaakmaker s en ver se ingrediënten kunt verpakken, bewaren en ser veren. Bewaar
e nothing is ever the same, and no fridge has ever been loaded the exac t
die intens geurende blauwschimmelkaas in een handig bakje met dek sel die je
we just shop and cook for our selves; sometimes for all of our friends.
s i m p e l w e g a a n d e b i n n e n k a n t v a n j e ko e l k a s t d e u r h a n g t . O f h a n g h e t b a k j e m e t
dr y-aged (!) steak; but sometimes, all we need is that last slice of lemon
k l e u r r i j k e c h e r r y t o m a a t j e s i n d e v e r s l a d e, b o v e n j e g r o e n t e e n f r u i t . B o n u s p u n t e n
re experiencing, these por t able lit tle boxes are here to make things
voor de ex tra ruimte die je zo overhoudt.
s super handy storage system on almost ever y fridge.

IEKE FUNC

TI

UN

Gemaak t om je creativiteit aan te wakkeren met een handige combinatie van een

Experien
the eas
of having
f lexible fridg
fits your li
every da
scenarios
inside yo
Een cooler leven met
kitchen an
ons nieuwe FlexCooling
your tabl
opbergsysteem voor
in je koelkast.*

and flexible
as
life
Net zo cool en flexibel als jij

FLE X COOLING

Life just got cooler
with our new
Flex Cooling fridge
storage system.

Ervaar het
gemak van een
flexibele koelkast
die past bij
jouw dagelijkse
leven, zowel in
FLEX COOLING
de keuken
als
You can ﬁll it or pack it. Stack it or h
aan je eettafel
combination of rails, storage boxes
and fresh ingredients in so many diﬀ
en verder.

hing from Thai street food to Tacos?
were always on your way. And you c
you like on the door. Or why not han
for extra space as the box will just h

94

*

Beschikbaar op de modellen KI8816DE1 en KI8516DE0.

FLE X COOLING
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Inbouw koelvriescombinaties - 177,5 cm
KI7866DF0
177,5 cm hoog

KO E L E N E N V R I E Z E N

FreshSafe

KI6863FE0
177,5 cm hoog

No Frost



KI7862FE0
177,5 cm hoog

FreshSafe

FreshSafe

No Frost

• Inbouw koel-vriescombinatie
• FreshSafe
(tot 2x langer vers)
• Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting
• NoFrost

• Inbouw koel-vriescombinatie
• FreshSafe
(tot 2x langer vers)
• Vlakscharniersysteem
• LowFrost

• Inbouw koel-vriescombinatie
• FreshSafe
(tot 2x langer vers)
• Vlakscharniersysteem
• NoFrost

Prestaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: F
• Energie² ³: 277 kWh
• Totale inhoud: 254 liters
• Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW

Prestaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: E
• Energie² ³: 219 kWh
• Totale inhoud: 266 liters
• Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

Prestaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: E
• Energie² ³: 234 kWh
• Totale inhoud: 260 liters
• Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:
• Gescheiden temperatuurregeling voor
koelen vriesgedeelte
• VitaControl: constante temperatuur
door intelligente sensor technologie
• Superkoelen met autom. terugschakeling
• Optisch en akoestisch alarmsignaal met
memory-functie

Uitrusting:
• Gescheiden temperatuurregeling voor
koelen vriesgedeelte
• VitaControl: constante temperatuur
door intelligente sensor technologie
• Superkoelen met autom. terugschakeling
• Optisch en akoestisch alarmsignaal met
memory-functie

Uitrusting:
• Elektronische temperatuurregeling met
led-indicatie
• Eco Airfow: optimale luchtcirculatie door de
gehele koelkast
• Optisch en akoestisch alarmsignaal

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 187 liter
• 5 Veiligheidsglas plateaus
(4 in hoogte verstelbaar), waarvan
1 VarioShelf: deelbaar glasplateau,
1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
• Ledverlichting met SoftStart
• 5 Deurvakken, waarvan 1 botervakje
• BottleFlex-flessenrooster: geen rollende
flessen meer

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 192 liter
• 5 Veiligheidsglas plateaus
(4 in hoogte verstelbaar), waarvan
1 VarioShelf: deelbaar glasplateau,
1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
• Ledverlichting
• 5 Deurvakken waarvan 1 boterbakje
• BottleFlex-flessenrooster: geen rollende
flessen meer

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 184 liter
• 3 Veiligheidsglas plateaus
(3 in hoogte verstelbaar)
• Ledverlichting
• 3 Deurvakken, waarvan 1 botervakje

Vershoudsysteem:
• FreshSafe
lade: hoge luchtvochtigheid,
waardoor groente en fruit tot twee keer
langer vers blijven

Vershoudsysteem:
• FreshSafe
lade: hoge luchtvochtigheid,
waardoor groente en fruit tot twee keer
langer vers blijven

Vershoudsysteem:
•FreshSafe
lade: met luchtvochtigheidsregeling
waarin producten langer vers blijven

4-Sterren vriesruimte:
• Netto inhoud vriesruimte: 67 liter
• NoFrost: nooit meer ontdooien
• Invriescapaciteit: 6 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 9 uur
• VarioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
• 3 Vriesladen, waarvan 1 BigBox

4-Sterren vriesruimte:
• Netto inhoud vriesruimte: 74 liter
• LowFrost: minder en sneller ontdooien
• Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 9 uur
• VarioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
• 3 Vriesladen, waarvan 1 BigBox

4-Sterren vriesruimte:
• Netto inhoud vriesruimte: 76 liter
• NoFrost: nooit meer ontdooien
• Invriescapaciteit: 4 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 10 uur
• 3 Vriesladen

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST
• Aansluitwaarde 90 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST
• Aansluitwaarde: 90 W
Opvolger van KI7862FF0

Adviesprijs incl. BTW
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€ 1.929,-

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.749,-

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.679,-

1 Schaal van energie efficiëntieklassen van A tot G
2 Jaarlijks energieverbruik in kWh
3 Om het aangegeven energieverbruik te bereiken, dienen de bijgevoegde afstandhouders te worden gebruikt. De afstandhouders vergroten de apparaatdiepte met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het apparaat volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

Inbouw koelvriescombinaties - 177,5 cm


KI5862FE0
177,5 cm hoog

LowFrost

KI7861FF0
177,5 cm hoog

FreshSafe

FreshSafe



KI5861SF0
177,5 cm hoog

No Frost

LowFrost

FreshSafe

• Inbouw koel-vriescombinatie
• Vlakscharniersysteem
• NoFrost

• Inbouw koel-vriescombinatie
• Sleepsysteem
• LowFrost

Prestaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: E
• Energie² ³: 229 kWh
• Totale inhoud: 267 liters
• Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Prestaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: F
• Energie² ³: 293 kWh
• Totale inhoud: 260 liters
• Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW

Prestaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: F
• Energie² ³: 286 kWh
• Totale inhoud: 267 liters
• Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:
• Elektronische temperatuurregeling
met led-indicatie
• VitaControl: constante temperatuur
door intelligente sensor technologie

Uitrusting:
• Elektronische temperatuurregeling
met led-indicatie
• Eco Airfow: optimale luchtcirculatie door de
gehele koelkast
• Optisch en akoestisch alarmsignaal

Uitrusting:
• Elektronische temperatuurregeling
met led-indicatie

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 183 liter
• 4 Veiligheidsglas plateaus
(3 in hoogte verstelbaar)
• Ledverlichting
• 3 Deurvakken waarvan 1 met botervakje

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 184 liter
• 4 Veiligheidsglas plateaus
(3 in hoogte verstelbaar)
• Ledverlichting
• 3 Deurvakken

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 183 liter
• 4 Veiligheidsglas plateaus
(3 in hoogte verstelbaar)
• Ledverlichting
• 3 Deurvakken

Vershoudsysteem:
• FreshSafe
lade met luchtvochtigheidsregeling
waarin producten langer vers blijven

Vershoudsysteem:
• FreshSafe-lade de beste plaats om groente en
fruit te bewaren

Vershoudsysteem:
• FreshSafe-lade de beste plaats om groente en
fruit te bewaren

4-Sterren vriesruimte:
• Netto inhoud vriesruimte: 84 liter
• LowFrost: minder en sneller ontdooien
• Invriescapaciteit: 4,2 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 9 uur
• VarioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
• 3 Vriesladen, waarvan 1 BigBox

4-Sterren vriesruimte:
• Netto inhoud vriesruimte: 76 liter
• NoFrost: nooit meer ontdooien
• Invriescapaciteit: 4 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 10 uur
• 3 Vriesladen

4-Sterren vriesruimte:
• Netto inhoud vriesruimte: 84 liter
• LowFrost: minder en sneller ontdooien
• Invriescapaciteit: 4,2 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 9 uur
• 3 Transparante vriesladen, waarvan 1 BigBox

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST
• Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

Adviesprijs incl. BTW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.529,-

€ 1.409,-

KO E L E N E N V R I E Z E N

• Inbouw koel-vriescombinatie
• FreshSafe
(tot 2x langer vers)
• Vlakscharniersysteem
• LowFrost

€ 1.199,-
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Inbouwkoelkasten - 177,5 cm


KI8816DE1
177,5 cm hoog

KI2826DE0
177,5 cm hoog



KI1816DE0
177,5 cm hoog

Flex Cooling

KO E L E N E N V R I E Z E N

near

FreshSafe

FreshSafe

FreshSafe

0°c

• Inbouwkoelkast
• FreshSafe
(tot 3x langer vers)
• Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

• Inbouwkoelkast
• FreshSafe
(tot 2x langer vers)
• Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

• Inbouwkoelkast
• FreshSafe
(tot 2x langer vers)
• Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Prestaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: E
• Energie² ³: 150 kWh
• Totale inhoud: 289 liters
• Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW

Prestaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: E
• Energie² ³: 222 kWh
• Totale inhoud: 286 liters
• Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

Prestaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: E
• Energie² ³: 115 kWh
• Totale inhoud: 319 liters
• Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:
• Elektronische temperatuurregeling met
digitale indicatie
• VitaControl: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Akoestisch alarmsysteem bij open deur
• Superkoelen met auto.terugschakelen

Uitrusting:
• Elektronische temperatuurregeling met
digitale indicatie
• VitaControl: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Superkoelen met auto.terugschakelen
• Akoestisch alarmsysteem bij open deur

Uitrusting:
• Elektronische temperatuurregeling met
digitale indicatie
• VitaControl: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Superkoelen met auto.terugschakelen
• Akoestisch alarmsysteem bij open deur

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 289 liter
• 7 Veiligheidsglas plateaus
(6 in hoogte verstelbaar), waarvan
1 VarioShelf: deelbaar glasplateau,
1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
• Ledverlichting met SoftStart
• Flex Cooling
• BottleFlex flessenrooster: geen rollende
flessen meer

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 252 liter
• 5 Veiligheidsglas plateaus
(4 in hoogte verstelbaar), waarvan
1 VarioShelf: deelbaar glasplateau,
1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
• Ledverlichting met SoftStart
• 5 Deurvakken waarvan 1 boterbakje
• BottleFlex-flessenrooster: geen rollende
flessen meer

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 319 liter
• 7 Veiligheidsglas plateaus
(6 in hoogte verstelbaar), waarvan
1 VarioShelf: deelbaar glasplateau,
1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
• Ledverlichting met SoftStart
• 6 Deurvakken waarvan 1 boterbakje
• BottleFlex-flessenrooster: geen rollende
flessen meer

Vershoudsysteem:
• 1 FreshSafe 3 0°C lade met
vochtigheidsregeling: groente en fruit blijven
tot wel 3 keer langer vers
• 2 Freshsafe 3 0°C lades: vlees en vis
blijven tot wel 3 keer langer verswaardoor 		
groente en fruit tot twee keer
langer vers blijven

Vershoudsysteem:
• FreshSafe
lade: hoge luchtvochtigheid,
waardoor groente en fruit tot twee keer
langer vers blijven

Vershoudsysteem:
• FreshSafe
lade: hoge luchtvochtigheid,
waardoor groente en fruit tot twee keer
langer vers blijven

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST
• Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

Adviesprijs incl. BTW

4-Sterren vriesruimte:
• Netto inhoud vriesruimte: 34 liter
• Invriescapaciteit: 4 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 16 uur
• Extra groot vriesvak, geschikt voor
diepvriespizza’s

Opvolger van KI8816DE0
Adviesprijs incl. BTW
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€ 2.089,-

€ 1.689,-

€ 1.639,-

1 Schaal van energie efficiëntieklassen van A tot G
2 Jaarlijks energieverbruik in kWh
3 Om het aangegeven energieverbruik te bereiken, dienen de bijgevoegde afstandhouders te worden gebruikt. De afstandhouders vergroten de apparaatdiepte met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het apparaat volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

Inbouwkoelkasten - 140 cm
KI8516DE0
140 cm hoog

KI2526DE0
140 cm hoog



KI1513FF0
140 cm hoog

Flex Cooling

near

FreshSafe

FreshSafe

FreshSafe

0°c
• Inbouwkoelkast
• FreshSafe
(tot 2x langer vers)
• Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

• Inbouwkoelkast
• FreshSafe
(tot 2x langer vers)
• Vlakscharniersysteem

Prestaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: E
• Energie² ³: 139 kWh
• Totale inhoud: 220 liters
• Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW

Prestaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: E
• Energie² ³: 151 kWh
• Totale inhoud: 228 liters
• Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

Prestaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: F
• Energie² ³: 133 kWh
• Totale inhoud: 247 liters
• Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:
• Elektronische temperatuurregeling met
digitale indicatie
• VitaControl: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Superkoelen met auto.terugschakelen
• Akoestisch alarmsysteem bij open deur

Uitrusting:
• Elektronische temperatuurregeling met
digitale indicatie
• Superkoelen met auto.terugschakelen
• Akoestisch alarmsysteem bij open deur

Uitrusting:
• Elektronische temperatuurregeling met
digitale indicatie
• Superkoelen met auto.terugschakelen
• Akoestisch alarmsysteem bij open deur

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 220 liter
• 5 Veiligheidsglas plateaus
(4 in hoogte verstelbaar), waarvan
1 VarioShelf: deelbaar glasplateau,
1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
• Ledverlichting met SoftStart
• Flex Cooling
• BottleFlex-flessenrooster: geen rollende
flessen meer

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 213 liter
• 5 Veiligheidsglas plateaus
(4 in hoogte verstelbaar), waarvan
1 VarioShelf: deelbaar glasplateau,
1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
• Ledverlichting met SoftStart
• 5 Deurvakken waarvan 1 botervakje
• BottleFlex-flessenrooster: geen rollende
flessen meer

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 247 liter
• 6 Veiligheidsglas plateaus
(5 in hoogte verstelbaar), waarvan
1 VarioShelf: deelbaar glasplateau,
1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
• Ledverlichting
• 5 Deurvakken waarvan 1 botervakje
• BottleFlex-flessenrooster: geen rollende
flessen meer

Vershoudsysteem:
• FreshSafe
0 °C-lade waarin de lucht
vochtigheid perfect wordt beheert. Hiermee
blijven groente en fruit drie keer langer vers

Vershoudsysteem:
• FreshSafe
lade: hoge luchtvochtigheid,
waardoor groente en fruit tot twee keer
langer vers blijven

Vershoudsysteem:
• FreshSafe
lade: hoge luchtvochtigheid,
waardoor groente en fruit tot twee keer
langer vers blijven

KO E L E N E N V R I E Z E N

• Inbouwkoelkast
• FreshSafe
(tot 3x langer vers)
• Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

4-Sterren vriesruimte:
• Netto inhoud vriesruimte: 15 liter
• Invriescapaciteit: 3.4 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 10 uur
• Extra groot vriesvak, geschikt voor
diepvriespizza’s

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST
• Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

Adviesprijs incl. BTW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.729,-

€ 1.389,-

€ 1.239,-
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Inbouwkoelkasten 122,5 cm
KI2426DE0
122,5 cm hoog

FreshSafe

FreshSafe

0°c

KO E L E N E N V R I E Z E N



KI1416DD0
122,5 cm hoog

KI1413FF0
122,5 cm hoog

FreshSafe

0°c

0°c

• Inbouwkoelkast
• FreshSafe
(tot 2x langer vers)
• Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

• Inbouwkoelkast
• FreshSafe
(tot 2x langer vers)
• Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

• Inbouwkoelkast
• FreshSafe
(tot 2x langer vers)
• Vlakscharniersysteem

restaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: E
• Energie² ³: 147 kWh
• Totale inhoud: 195 liters
• Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW

Prestaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: D
• Energie² ³: 81 kWh
• Totale inhoud: 211 liters
• Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW

Prestaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: F
• Energie² ³: 123 kWh
• Totale inhoud: 211 liters
• Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:
• Elektronische temperatuurregeling met
digitale indicatie
• VitaControl: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Superkoelen met auto.terugschakelen
• Akoestisch alarmsysteem bij open deur

Uitrusting:
• Elektronische temperatuurregeling met
digitale indicatie
• VitaControl: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Superkoelen met auto.terugschakelen
• Akoestisch alarmsysteem bij open deur

Uitrusting:
• Elektronische temperatuurregeling met
digitale indicatie
• VitaControl: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Superkoelen met auto.terugschakelen
• Akoestisch alarmsysteem bij open deur

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 180 liter
• 4 Veiligheidsglas plateaus
(3 in hoogte verstelbaar), waarvan
1 VarioShelf: deelbaar glasplateau,
1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
• Ledverlichting met SoftStart
• 3 Deurvakken waarvan 1 botervakje
• BottleFlex flessenrooster: geen rollende 		
flessen meer

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 211 liter
• 6 Veiligheidsglas plateaus
(5 in hoogte verstelbaar), waarvan
1 VarioShelf: deelbaar glasplateau,
1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
• Ledverlichting met SoftStart
• 4 Deurvakken waarvan 1 botervakje
• BottleFlex flessenrooster: geen rollende 		
flessen meer

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 211 liter
• 6 Veiligheidsglas plateaus
(5 in hoogte verstelbaar), waarvan
1 VarioShelf: deelbaar glasplateau,
1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
• Ledverlichting
• 4 Deurvakken waarvan 1 botervakje
• BottleFlex-flessenrooster: geen rollende
flessen meer

Vershoudsysteem:
• FreshSafe
lade: hoge luchtvochtigheid,
waardoor groente en fruit tot twee keer
langer vers blijven

Vershoudsysteem:
• FreshSafe
lade: hoge luchtvochtigheid,
waardoor groente en fruit tot twee keer
langer vers blijven

Vershoudsysteem:
• FreshSafe
lade: hoge luchtvochtigheid,
waardoor groente en fruit tot twee keer
langer vers blijven

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST
• Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

Adviesprijs incl. BTW

Adviesprijs incl. BTW

4-Sterren vriesruimte:
• Netto inhoud vriesruimte: 15 liter
• Invriescapaciteit: 3,6 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 10 uur
• Extra groot vriesvak, geschikt voor
diepvriespizza’s

100

€ 1.289,-

€ 1.289,-

€ 1.189,-

1 Schaal van energie efficiëntieklassen van A tot G
2 Jaarlijks energieverbruik in kWh
3 Om het aangegeven energieverbruik te bereiken, dienen de bijgevoegde afstandhouders te worden gebruikt. De afstandhouders vergroten de apparaatdiepte met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het apparaat volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

Inbouwkoelkast 122,5 cm

Inbouwkoelkasten 102,5 cm


KI1411SE0
122,5 cm hoog

KI2326DD0
102,5 cm hoog



KI1316DD0
102,5 cm hoog

FreshSafe

FreshSafe

0°c

0°c

• Inbouwkoelkast
• FreshSafe
(tot 2x langer vers)
• Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

• Inbouwkoelkast
• FreshSafe
(tot 2x langer vers)
• Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Prestaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: F
• Energie² ³: 129 kWh
• Totale inhoud: 221 liters
• Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW

Prestaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: D
• Energie² ³: 109 kWh
• Totale inhoud: 154 liters
• Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW

Prestaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: D
• Energie² ³: 78 kWh
• Totale inhoud: 172 liters
• Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:
• Elektronische temperatuurregeling met
digitale indicatie
• EcoAirflow: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Superkoelen met auto terugschakelen
• Akoestisch alarmsysteem bij open deur

Uitrusting:
• Elektronische temperatuurregeling met
digitale indicatie
• VitaControl: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Superkoelen met auto terugschakelen
• Akoestisch alarmsysteem bij open deur

Uitrusting:
• Elektronische temperatuurregeling met
digitale indicatie
• VitaControl: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Superkoelen met auto terugschakelen
• Akoestisch alarmsysteem bij open deur

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 221 liter
• 6 Veiligheidsglas plateaus
(5 in hoogte verstelbaar)
• Ledverlichting
• 4 Deurvakken

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 139 liter
• 4 Veiligheidsglas plateaus
(3 in hoogte verstelbaar), waarvan
1 VarioShelf: deelbaar glasplateau,
1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
• Ledverlichting met SoftStart
• 5 Deurvakken waarvan 1 botervakje
• BottleFlex-flessenrooster: geen rollende
flessen meer

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 172 liter
• 5 Veiligheidsglas plateaus
(4 in hoogte verstelbaar), waarvan
1 VarioShelf: deelbaar glasplateau,
1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
• Ledverlichting met SoftStart
• 5 Deurvakken waarvan 1 botervakje
• BottleFlex-flessenrooster: geen rollende
flessen meer

Vershoudsysteem:
• FreshSafe-lade: de beste plaats om groente
en fruit veilig op te bergen

Vershoudsysteem:
• FreshSafe
lade: hoge luchtvochtigheid,
waardoor groente en fruit tot twee keer
langer vers blijven

Vershoudsysteem:
• FreshSafe
lade: hoge luchtvochtigheid,
waardoor groente en fruit tot twee keer
langer vers blijven

KO E L E N E N V R I E Z E N

• Inbouwkoelkast
• Sleepdeursysteem

4-Sterren vriesruimte:
• Netto inhoud vriesruimte: 15 liter
• Invriescapaciteit: 3,6 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 10 uur
• Extra groot vriesvak, geschikt voor
diepvriespizza’s

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST
• Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

Adviesprijs incl. BTW

Opvolger van K1544XSF0
Adviesprijs incl. BTW

€ 1.039,-

€ 1.189,-

€ 1.189,-
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Inbouwkoelkast 102,5 cm

Inbouwkoelkasten 88 cm


K1536XFF0
102,5 cm hoog



KI1216DD0
88 cm hoog



K1514XSF0
88 cm hoog

FreshSafe

KO E L E N E N V R I E Z E N

0°c

102

• Inbouwkoelkast
• Vlakscharniersysteem

• Inbouwkoelkast
• FreshSafe
(tot 2x langer vers)
• Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

• Inbouwkoelkast
• Sleepdeursysteem

Prestaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: F
• Energie² ³: 123 kWh
• Totale inhoud: 181 liters
• Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW

Prestaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: D
• Energie² ³: 75 kWh
• Totale inhoud: 144 liters
• Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW

Prestaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: F
• Energie² ³: 118 kWh
• Totale inhoud: 150 liters
• Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:
• Mechanische temperatuurregeling

Uitrusting:
• Elektronische temperatuurregeling met
digitale indicatie
• VitaControl: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Superkoelen met auto.terugschakelen
• Akoestisch alarmsysteem bij open deur

Uitrusting:
• Mechanische temperatuurregeling

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 181 liter
• 5 Veiligheidsglas plateaus
(4 in hoogte verstelbaar)
• Ledverlichting
• 4 Deurvakken

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 144 liter
• 4 Veiligheidsglas plateaus
(3 in hoogte verstelbaar), waarvan
1 VarioShelf: deelbaar glasplateau,
1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
• Ledverlichting met SoftStart
• 3 Deurvakken waarvan 1 botervakje
• BottleFlex-flessenrooster: geen rollende
flessen meer

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 150 liter
• 4 Veiligheidsglas plateaus
(3 in hoogte verstelbaar)
• Ledverlichting
• 4 Deurvakken

Vershoudsysteem:
• FreshSafe-lade: de beste plaats om groente
en fruit veilig op te bergen

Vershoudsysteem:
• FreshSafe
lade: hoge luchtvochtigheid,
waardoor groente en fruit tot twee keer
langer vers blijven

Vershoudsysteem:
• FreshSafe-lade: de beste plaats om groente
en fruit veilig op te bergen

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST
• Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

Adviesprijs incl. BTW

Adviesprijs incl. BTW

€ 999,-

€ 1.099,-

€ 899,-

1 Schaal van energie efficiëntieklassen van A tot G
2 Jaarlijks energieverbruik in kWh
3 Om het aangegeven energieverbruik te bereiken, dienen de bijgevoegde afstandhouders te worden gebruikt. De afstandhouders vergroten de apparaatdiepte met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het apparaat volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

Inbouwkoelkast 82 cm

Inbouwvriezers - 177,5 - 122,5 cm

K4316XFF0
82 cm hoog



GI7813CF0
177,5 cm hoog

No Frost

GI7416CE0
122,5 cm hoog

No Frost

• Inbouwvriezer
• Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting
• NoFrost

• Inbouwvriezer
• Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting
• NoFrost

Prestaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: F
• Energie² ³: 129 kWh
• Totale inhoud: 221 liters
• Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW

Prestaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: F
• Energie² ³: 294 kWh
• Totale inhoud: 212 liters
• Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

Prestaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: E
• Energie² ³: 206 kWh
• Totale inhoud: 130 liters
• Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:
• Mechanische temperatuurregeling

Uitrusting:
• Elektronische temperatuurregeling met digitale
indicatie
• VitaControl: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Supervriezen met autom. terugschakeling
• Akoestisch alarmsysteem bij open deur

Uitrusting:
• Elektronische temperatuurregeling met
digitale indicatie
• VitaControl: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Supervriezen met autom. terugschakeling
• Akoestisch alarmsysteem bij open deur

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 221 liter
• 6 Veiligheidsglas plateaus
(5 in hoogte verstelbaar)
• Ledverlichting
• 4 Deurvakken

4-Sterren vriesruimte:
• Netto inhoud vriesruimte: 212 liter
• NoFrost: nooit meer ontdooien
• Invriescapaciteit: 13,8 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 8 uur
• 5 Vriesladen, waarvan 2x BigBox
• 2 Intensief vriesvak met transparante klep

4-Sterren vriesruimte:
• Netto inhoud vriesruimte: 130 liter
• NoFrost: nooit meer ontdooien
• Invriescapaciteit: 10 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 9 uur
• 4 Vriesladen, waarvan 1x BigBox
• 1 Intensief vriesvak met transparante klep

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Aansluitwaarde: 120 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Aansluitwaarde: 120 W

Adviesprijs incl. BTW

Adviesprijs incl. BTW

Adviesprijs incl. BTW

KO E L E N E N V R I E Z E N

• Inbouwkoelkast
• Sleepdeursysteem

Vershoudsysteem:
• FreshSafe-lade: de beste plaats om groente
en fruit veilig op te bergen

€ 1.039,-

€ 1.619,-

€ 1.419,-
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Inbouwvriezers - 102,5 - 88 cm


GI7316CE0
102,5 cm hoog

KO E L E N E N V R I E Z E N

No Frost
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GI1216DE0
88 cm hoog



GI1212SE0
88 cm hoog

No Frost

LowFrost

• Inbouwvriezer
• Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting
• NoFrost

• Inbouwvriezer
• Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting
• LowFrost

• Inbouwvriezer
• Sleepdeursysteem
• LowFrost

Prestaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: E
• Energie² ³: 187 kWh
• Totale inhoud: 100 liters
• Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW

Prestaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: E
• Energie² ³: 176 kWh
• Totale inhoud: 96 liters
• Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

Prestaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: E
• Energie² ³: 176 kWh
• Totale inhoud: 96 liters
• Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:
• Elektronische temperatuurregeling met
digitale indicatie
• VitaControl: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Supervriezen met autom. terugschakeling
• Akoestisch alarmsysteem bij open deur

Uitrusting:
• Elektronische temperatuurregeling met
led-indicatie
• Supervriezen met autom. terugschakeling
• Akoestisch alarmsysteem bij open deur

Uitrusting:
• Elektronische temperatuurregeling met
led-indicatie
• Supervriezen met autom. terugschakeling
• Akoestisch alarmsysteem bij open deur

4-Sterren vriesruimte:
• Netto inhoud vriesruimte: 100 liter
• NoFrost: nooit meer ontdooien
• Invriescapaciteit: 10,6 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 9 uur
• 3 Vriesladen
• 1 Intensief vriesvak met transparante klep

4-Sterren vriesruimte:
• Netto inhoud vriesruimte: 96 Liter
• LowFrost: minder en sneller ontdooien
• Invriescapaciteit: 5 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 13 uur
• 3 Transparante vriesladen, waarvan 1 BigBox

4-Sterren vriesruimte:
• Netto inhoud vriesruimte: 96 Liter
• LowFrost: minder en sneller ontdooien
• Invriescapaciteit: 4,3 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 11 uur
• 3 Transparante vriesladen, waarvan 1 BigBox

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Aansluitwaarde: 120 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST
• Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

Adviesprijs incl. BTW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.369,-

€ 1.109,-

€ 989,-

1 Schaal van energie efficiëntieklassen van A tot G
2 Jaarlijks energieverbruik in kWh
3 Om het aangegeven energieverbruik te bereiken, dienen de bijgevoegde afstandhouders te worden gebruikt. De afstandhouders vergroten de apparaatdiepte met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het apparaat volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

Inbouwvriezer - 82 cm

Inbouwvriezer - 72 cm

G4344XDF0
82 cm hoog

Amerikaanse koelkast - 177 cm

GI1113FE0
72 cm hoog

KA3923IE0
177 cm hoog

No Frost

LowFrost

• Inbouwvriezer
• Vlakscharniersysteem
• LowFrost

• Amerikaanse koelkast
• Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting
• NoFrost

Prestaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: F
• Energie² ³: 224 kWh
• Totale inhoud: 106 liters
• Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW

Prestaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: E
• Energie² ³: 167 kWh
• Totale inhoud: 72 liters
• Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

Prestaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: E
• Energie² ³: 324 kWh
• Totale inhoud: 562 liters
• Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:
• Mechanische temperatuurregeling
• Supervriezen met auto.terugschakeling
• Akoestisch alarmsysteem bij open deur

Uitrusting:
• Elektronische temperatuurregeling met
led-indicatie
• Supervriezen met autom. terugschakeling
• Akoestisch alarmsysteem bij open deur

Uitrusting:
• Met één druk op de knop ijsblokjes, crushed
ice of gekoeld drinkwater; verlichting wordt
geactiveerd bij aanraking van de dispensertoets
• Digitaal display buitenzijde: alles in een
oogopslag onder controle
• Optisch en akoestisch waarschuwingssyteem
met memory-functie

KO E L E N E N V R I E Z E N

• Inbouwvriezer
• Vlakscharniersysteem
• SoftClose deursluiting

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 371 liter
• Superkoelen met autom. terugschakeling
• 5 Veiligheidsglas plateaus
• Ledverlichting
• Multi-Airflow-Systeem
• 5 Deurvakken
Vershoudsysteem:
• 2 Fresh-Safe lades op rails: de beste plaats
om groente en fruit veilig op te bergen
4-Sterren vriesruimte:
• Netto inhoud vriesruimte: 106 Liter
• Invriescapaciteit: 7,4 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 10 uur
• 3 Transparante vriesladen

4-Sterren vriesruimte:
• Netto inhoud vriesruimte: 72 Liter
• LowFrost: minder en sneller ontdooien
• Invriescapaciteit: 4,4 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 13 uur
• 3 Transparante vriesladen

4-Sterren vriesruimte:
• Netto inhoud vriezer 191 liter
• NoFrost: nooit meer ontdooien
• Super-vriessysteem met invriesautomaat
• 3 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan
2 in hoogte verstelbaar
• 2 Transparante vriesladen
• Ledverlichting in vriesgedeelte
• IJs- en waterdispenser
• Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 6 uur

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 60 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 72 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 179 x 91 x 72 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Aansluitwaarde: 374 W

Adviesprijs incl. BTW

Adviesprijs incl. BTW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.089,-

€ 1.019,-

€ 2.154,-
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EUW PROD
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Spont ane momenten ont st aan veel sneller wanneer je je favoriete dranken altijd
bij de hand hebt, op de juiste temperatuur. Je haalt ze moeiteloos tevoor schijn
dank zij de soepel glijdende telescopische plank. Onze nieuwe 60 cm brede
inbouw-wijnklimaatkast bied je de f lexibiliteit om zowel rode als wit te wijn te
bewaren met twee afzonderlijk geregelde temperatuurzones. Individuele instellingen

Bewaar tot wel 44 favoriete wijnen

Voor iedere smaak
Een klimaatzone

W I J N K L I M A AT K A S T E N

van 5°C - 20 °C zorgen er voor dat al je favoriete wijnen en bubbels per fec t op
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dronk zijn.

RUIMTE VOOR 44 FLESSEN
Bewaar tot wel 44 flessen van je favoriete flessen, perfect gekoeld. Less is more? Nee, meer is
meer. Meer ruimte om je geliefde rode wijn, witte wijn of champagne op te slaan. Een nieuw
pronkstuk in je keuken voor maximaal genot en ideale bewaarcondities.

Andere highlights

BINNENVERLICHTING
Een verleidelijke gloed voor je
wijnen en keuken
Verleid je gasten met je verassende
wijncollectie dankzij de
presentatiemodus van onze verlichte
wijnklimaatkast. Zet je wijnen in de
schijnwerpers met de zachte gloed van
de binnenverlichting.

TWEE TEMPERATUURZONES
Creëer de ideale bewaaromstandigheden met de individuele instellingen van
twee temperatuurgecontroleerde nissen

W I J N K L I M A AT K A S T E N

Volle rode wijnen of frisse witte wijnen? Je hoeft niet te kiezen met onze twee
temperatuurzones. Individuele instellingen van 5° C - 20 °C zorgen ervoor dat
ieders favoriete wijn en bubbels op voorraad zijn.

VOLLEDIG
GLAZEN DEUR
Upgrade je keuken
met de volledig glazen deur van
onze wijnklimaatkast waarmee je je
dierbare wijn in het vizier houdt.

TELESCOPISCHE
BAMBOE PLANK
Ervaar nog meer gemak met soepel glijdende telescopische rails.
Het bieden van een optimale bewaarplek voor je wijnen hoeft niet ten koste
te gaan van de planeet. Met de planken van duurzaam bamboe houd je je
favoriete wijnen en dranken binnen handbereik.

ELEKTRISCH
BEDIENINGSPANEEL
Het creëren van de optimale
bewaartemperatuur van je wijnen en
dranken is super eenvoudig dankzij het
elegante bedieningspaneel.
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Inspirerende, vloeiende
creativiteit

W I J N K L I M A AT K A S T E N

Een opvallende wijnklimaatkast
die optimale omstandigheden
creëert voor je meest geliefde wijnen

Dit strakke onderbouwmodel kan naast een andere wijnklimaatkast worden geïnst alleerd. Rood
en wit. Wijnen of gedistilleerde dranken. Hou het simpel of ga voor af wisseling, passend bij je
creativiteit. Met het 30 cm brede model stel je middels het intuïtieve bedieningspaneel de ideale
t e m p e r a t u u r i n v o o r j e m e e s t k o s t b a r e w i j n e n . Vo l d o e n d e r u i m t e e n p e r f e c t g e p r e s e n t e e r d d a n k z i j
de stijlvolle glazen deur die je te allen tijde een glimp geven van je collec tie. En dank zij de bamboe
planken houd je ook je milieubewuste geweten tevreden.
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RUIMTE VOOR
21 FLESSEN
Bewaar tot 21 flessen in je
keuken onder de meest optimale
bewaaromstandigheden.
Haal spontaan je meest
geliefde dranken tevoorschijn.
Geniet van een nieuw pronkstuk
in je keuken wetende dat je
wijnen op de juiste temperatuur
worden gehouden.

EEN KLIMAATZONE

BINNENVERLICHTING
Een stralend hoogtepunt voor je keuken

Recht in het hart van je keuken
bewaart onze strakke 30 cm brede
wijnklimaatkast al je favoriete wijnen.
De temperatuurgecontroleerde nis
zorgt voor een perfect klimaat en
wijnen die stralen in al hun glorie.

W I J N K L I M A AT K A S T E N

Schakel de binnenverlichting in en verlicht je keuken. De verleidelijke uitstraling zal je
gasten zeker blij maken. Schenk ieders glas in en laat ze je wijncollectie bewonderen.
Plus, de verlichting helpt je om je voorraad in de gaten te houden. Hou je vrienden
dichtbij, en je wijnen nog dichter!.

Volg de behoeften van je wijn –
ideale bewaar omstandigheden
variërend van 5 °C voor witte wijn en
20 °C voor rode wijn.

BAMBOE PLANKEN
Drie bamboe planken om je flessen
veilig op te bergen.
Premium design en milieubewustzijn
gaan hand in hand. Onze wijn
klimaatkasten zijn voorzien van bamboe
planken. Een veerkrachtig en duurzaam
alternatief voor hout.

Flexibele
opslagmogelijkheden
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Onderbouw-wijnklimaatkast 82 cm
•

KU9213HG0
60 cm breed

W I J N K L I M A AT K A S T E N

Interior light
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2 Temperature
Zones

44 Flessen

•

KU9202HF0
30 cm breed

Interior light

1 Temperature
Zone

21 Flessen

• Onderbouw-wijnklimaatkast

• Onderbouw-wijnklimaatkast

Prestaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: G
• Energie² ³: 130 kWh
• Totale inhoud: 120 liters
• Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW

Prestaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: G
• Energie² ³: 100 kWh
• Totale inhoud: 58 liters
• Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:
• Touch display led-indicatie
• Gescheiden temperatuurregeling +6 tot +14
• Akoestisch alarmsignaal

Uitrusting:
• Touch display led-indicatie
• Temperatuur van +5 tot +20
• Akoestisch alarmsignaal

Wijnbewaarruimte
• Netto inhoud wijnbewaarruimte: 120 liter
• Ruimte voor 44 flessen
• 4 plateaus, waarvan 3 Bamboe legplateaus
• Ledverlichting

Wijnbewaarruimte
• Netto inhoud wijnbewaarruimte: 58 liter
• Ruimte voor 21 flessen
• 4 plateaus, waarvan 3 Bamboe legplateaus
• Ledverlichting

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 60 x 56 cm
• Klimaatklasse: SN-ST
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 30 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST
• Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.109,-

€ 1.399,-

W I J N K L I M A AT K A S T E N
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VA AT WA S S E R S

Vaatwassers

Net zo flexibel als jij

Onze vaat wasser s zijn ont worpen voor enthousiaste kok s. Geen aangekoek te pannen,
ondergespet terde pannen of delicaat glaswerk meer met de hand af wassen na een maaltijd.
Daar zijn onze vaat wasser s voor: beschikbaar in t wee breedtematen, 45 en 60 cm. A an elke
k e u k e n e n a a n i e d e r e ko k i s g e d a c h t .

OPEN ASSIST DEUR
Open de deur naar vaatwascomfort
Een uniek hoogtepunt exclusief bij NEFF: de innovatieve
en handige OpenAssist-deur. Een enkele druk tegen de
deur zorgt ervoor dat de vaatwasser vanzelf een stukje
open gaat. Je hebt geen handgreep meer nodig.
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Andere highlights

FAVORIET-KNOP
Start je favoriete programma met
één druk op de knop
Gebruik de Home Connect-app op je
smartphone of mobiele apparaat en
bespaar eenvoudig tijd bij het instellen
van je favoriete vaatwasserprogramma
of -functie, of een combinatie hiervan.
Of gebruik gewoon de favoriet-knop
op het bedieningspaneel van je
vaatwasser, of onderweg in de Home
Connect-app. Ontdek het gemak van
de favoriet-knop en geniet van meer
me-time.

GAP ILLUMINATION
Volg het licht
Een lichtstrook aan de zijkant van de vaatwasserdeur waarmee je de status van je
vaatwasser kan volgen. Is het licht aan, dan is de vaatwasser nog bezig. Open je de
deur om het programma te pauzeren, dan begint het licht te knipperen. Deze functie
zit op de volledig integreerbare modellen met een FlexScharnier.

EXTRA RUIMTE VOOR BESTEK & CO
Alle NEFF vaatwassers kunnen worden uitgerust met een
optionele lade voor klein serviesgoed of bestek.

OPTIONELE LADE VOOR
KLEIN SERVIESGOED
Perfect aangepaste ruimte
Deze kleine korf kan echt veel: de
optionele lade voor klein serviesgoed
biedt ruimte aan zowel kleine schaaltjes
als espressokopjes. Dankzij de gegolfde
bodem blijft alles op zijn plek. Grote
messen passen in een schuiflade met
mesbeschermer.
Lade voor klein serviesgoed: Z786RB04

OPTIONELE BESTEKLADE
Pas aan, laat niets staan
Deze besteklade biedt aan beide zijden
een uittrekbare opbergruimte, waardoor
er ruimte ontstaat voor extra grote items.

ZEOLITH®-DROGEN
Verandert vocht in warmte
Zeoliet vermindert het energieverbruik
tot een minimum. Tijdens het
drogen neemt het vochtige lucht op en
zet het om in droge, warme lucht.
Daarmee is snel en efficiënt drogen
gegarandeerd. Samen met Sparkle - een
briljante droogfunctie - drogen glas,
porselein en plastic vaat
optimaal en komen ze stralend
schoon uit de machine.

VA AT WA S S E R S

Meer flexibiliteit, meer speelruimte

DE LEERGIERIGE
VAATWASSER
Jouw behoeften centraal
Kun je het je voorstellen: een
vaatwasser die zich intuïtief aanpast
aan de individuele behoefte van jouw
creatieve keuken? Dat is wat wij
noemen flexibiliteit. En een heel slim
idee! De nieuwe Intelligent Programfunctie, stelt je in staat om de
programmaduur en de reiniging- en
droogresultaten te beoordelen. Geef
feedback in de Home Connect-app en je
vaatwasser komt met de voor jou beste
was- en droogoplossing.

Besteklade: Z786DB04
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Vaatwasser volledig integreerbaar 60 cm
S299YB801E
S199YB801E

Zeolith®Drogen

Gap
Illumination

Open Dry

43 db
• Volledig integreerbaar met FlexScharnier
• Geluidsniveau stil programma 41 dB
• Roestvrijstalen zijlijsten (inbegrepen bij levering)

VA AT WA S S E R S

Prestaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: B
• Energie² / Water³: 64 kWh / 9.5 liters
• Capaciteit: 13 standaard couverts
• Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1 pW
• Geluidsniveau (extra stil programma):
41 dB(A) re 1 pW
Algemene informatie:
• 8 Programma’s: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intelligent Program, Chef 70 °C,
Classic 60 °C, Glas 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
• 5 Speciale functies: Home Connect, Extra Shine,
Power Zone, Extra Hygiene , Extra Speed
• EasyClean
• Zeolith® droogsysteem: beter en
energiezuinig drogen
• Open Dry en warmtewisselaar
• Silence on demand (via app)

FLEX SCHARNIER
Maximale flexibiliteit bij inbouw
Onze vaatwassers met FlexScharnier
zijn de beste oplossing voor keukens met
een lage plint (5 cm hoog) of voor
installatie op hoogte. Het volledige
frontpaneel schuift bij een FlexScharnier
licht omhoog wanneer de vaatwasser
wordt geopend. Hierdoor zal het
frontpaneel bij installatie op hoogte
nooit de keukenkastjes raken of bij
een lage plint de vloer.

Comfort / Zekerheid:
• Starttijdkeuze 1-24 uur
• AquaSensor, Beladingssensor
• Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
• AquaStop®: NEFF garantie in geval van
waterschade - gedurende de levensduur van
het apparaat
• Flex 3-korfsysteem met gekleurde flexibele
onderdelen
• Flex 3-besteklade (Z786DB04) of lade voor
klein serviesgoed (Z786RB04) optioneel toe
te voegen
• In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic
(3 standen)
• EasyGlide wieltjes op alle niveaus
• Home Connect via WiFi
• TFT-kleurendisplay
• Gap illumination
• OpenAssist: voor greeploze keukens
• FlexScharnier: voor keukens met een lage plint
of voor installatie op hoogte
Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd):
S299: 86,5 x 59,8 x 55 cm
S199: 81,5 x 59,8 x 55 cm
S299YB801E opvolger van S299YB800E
S199YB801E opvolger van S199YB800E
	
S299 (hoog) A
 dviesprijs incl. BTW
S199 (laag) Adviesprijs incl. BTW
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¹ Schaal van energie efficiëntieklassen van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

€ 1.979,
€ 1.929,-

³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

Vaatwassers - volledig integreerbaar 60 cm
S287TC800E
S187TC800E

Zeolith®Drogen



S257ZB801E
S157ZB801E

time light

Open Dry

Zeolith®Drogen

time light

S297EB800E
S197EB800E

FlexScharnier

Gap
Illumination

Open Dry

41 db

43 db

42 db

• TimeLight
• Geluidsniveau stil programma 39 dB
• Roestvrijstalen zijlijsten (inbegrepen bij levering)

• Volledig integreerbaar met FlexScharnier
• Geluidsniveau stil programma 39 dB
• Roestvrijstalen zijlijsten (inbegrepen bij levering)

Prestaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: A
• Energie² / Water³: 54 kWh / 9.5 liters
• Capaciteit: 14 standaard couverts
• Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1 pW

Prestaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: C
• Energie² / Water³: 74 kWh / 9.5 liters
• Capaciteit: 13 standaard couverts
• Geluidsniveau: 41 dB(A) re 1 pW
• Geluidsniveau (extra stil programma):
39 dB(A) re 1 pW

Prestaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: D
• Energie² / Water³: 84 kWh / 9.5 liters
• Capaciteit: 13 standaard couverts
• Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
• Geluidsniveau (extra stil programma):
39 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:
• 6 Programma’s: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favoriet
• 4 Speciale functies: Home Connect,
Extra Droog, Power Zone, Extra Speed
• Easy Clean
• Zeolith® droogsysteem: beter en
energiezuinig drogen
• Open Dry en warmtewisselaar
• Silence on demand (via app)

Algemene informatie:
• 8 Programma’s: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Intelligent Program, Chef 70 °C,
Classic 60 °C, Glas 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
• 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Shine,
Power Zone, Extra Speed
• Easy Clean
• Zeolith® droogsysteem: beter en
energiezuinig drogen
• Warmtewisselaar
• Silence on demand (via app)

Algemene informatie:
• 8 Programma’s: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Chef 70 °C, Classic 60 °C, Express 45 °C,
Glas 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
• 4 Speciale functies: Home Connect,
Extra Droog, Power Zone, Extra Speed
• Easy Clean
• Open Dry en warmtewisselaar
• Silence on demand (via app)

Comfort / Zekerheid:
• Starttijdkeuze 1-24 uur
• AquaSensor, Beladingssensor
• Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
• AquaStop®: NEFF garantie in geval van
waterschade - gedurende de levensduur van
het apparaat
• Flex 3-korfsysteem met gekleurde flexibele
onderdelen
• Flex 3-besteklade (Z786DB04) of lade voor
klein serviesgoed (Z786RB04) optioneel toe
te voegen
• In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic
(3 standen)
• EasyGlide wieltjes op alle niveaus
• Home Connect via WiFi
• TimeLight: projectie van resterende tijd op
de vloer
• Elektronische resttijdindicatie in minuten
• OpenAssist: voor greeploze keukens

Comfort / Zekerheid:
• Starttijdkeuze 1-24 uur
• AquaSensor, Beladingssensor
• Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
• AquaStop®: NEFF garantie in geval van
waterschade - gedurende de levensduur van
het apparaat
• Flex 3-korfsysteem met gekleurde flexibele
onderdelen
• Flex 3-besteklade (Z786DB04) of lade voor
klein serviesgoed (Z786RB04) optioneel toe
te voegen
• In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic
(3 standen)
• EasyGlide wieltjes op alle niveaus
• Home Connect via WiFi
• TimeLight: projectie van resterende tijd op
de vloer
• Elektronische resttijdindicatie in minuten

Comfort / Zekerheid:
• Starttijdkeuze 1-24 uur
• AquaSensor, Beladingssensor
• Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
• AquaStop®: NEFF garantie in geval van
waterschade - gedurende de levensduur van
het apparaat
• Flex 3-korfsysteem met gekleurde flexibele
onderdelen
• Flex 3-besteklade (Z786DB04) of lade voor
klein serviesgoed (Z786RB04) optioneel toe
te voegen
• In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic
(3 standen)
• EasyGlide wieltjes op alle niveaus
• Home Connect via WiFi
• Gap illumination
• Elektronische resttijdindicatie in minuten
• OpenAssist: voor greeploze keukens
• FlexScharnier: voor keukens met een lage plint
of voor installatie op hoogte

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd):
S287: 86,5 x 59,8 x 55 cm
S187: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd):
S257: 86,5 x 59,8 x 55 cm
S157: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd):
S297: 86,5 x 59,8 x 55 cm
S197: 81,5 x 59,8 x 55 cm

VA AT WA S S E R S

• TimeLight
• Roestvrijstalen zijlijsten (inbegrepen bij levering)

S257ZB801E opvolger van S257ZB800E
S157ZB801E opvolger van S157ZB800E
S287 (hoog) Adviesprijs incl. BTW
S187 (laag) Adviesprijs incl. BTW

€ 1.829,€ 1.779,-

¹ Schaal van energie efficiëntieklassen van A tot G

S257 (hoog) Adviesprijs incl. BTW
S157 (laag) Adviesprijs incl. BTW

€ 1.699,€ 1.649,-

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

S297 (hoog) Adviesprijs incl. BTW
S197 (laag) Adviesprijs incl. BTW

€ 1.699,€ 1.649,-

³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)
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Vaatwassers - volledig integreerbaar 60 cm
S255EB800E
S155EB800E

time light



S255HTX15E
S155HTX15E

time light

Open Dry

44 db

VA AT WA S S E R S



S255HB800E
S155HB800E

InfoLight

44 db

46 db

• TimeLight
• Roestvrijstalen zijlijsten (inbegrepen bij levering)

• TimeLight
• Roestvrijstalen zijlijsten (inbegrepen bij levering)

• InfoLight

Prestaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: C
• Energie² / Water³: 74 kWh / 9.5 liters
• Capaciteit: 13 standaard couverts
• Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW

Prestaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: D
• Energie² / Water³: 84 kWh / 9.5 liters
• Capaciteit: 13 standaard couverts
• Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW

Prestaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: E
• Energie² / Water³: 92 kWh / 9.5 liters
• Capaciteit: 12 standaard couverts
• Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:
• 6 Programma’s: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favoriet
• 4 Speciale functies: Home Connect,
Extra Droog, Power Zone, Extra Speed
• Easy Clean
• Open Dry en warmtewisselaar
• Silence on demand (via app)

Algemene informatie:
• 6 Programma’s: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favoriet
• 4 Speciale functies: Home Connect,
Extra Droog, Power Zone, Extra Speed
• Easy Clean
• Warmtewisselaar
• Silence on demand (via app)

Algemene informatie:
• 6 Programma’s: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favoriet
• 4 Speciale functies: Home Connect,
Extra Droog, Power Zone, Extra Speed
• Easy Clean
• Warmtewisselaar
• Silence on demand (via app)

Comfort / Zekerheid:
• Starttijdkeuze 1-24 uur
• AquaSensor, Beladingssensor
• Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
• AquaStop®: NEFF garantie in geval van
waterschade - gedurende de levensduur van
het apparaat
• Flex 3-korfsysteem met gekleurde flexibele
onderdelen
• Flex 3-besteklade (Z786DB04) of lade voor
klein serviesgoed (Z786RB04) optioneel toe
te voegen
• In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic
(3 standen)
• EasyGlide wieltjes op alle niveaus
• Home Connect via WiFi
• TimeLight: projectie van resterende tijd op
de vloer
• Elektronische resttijdindicatie in minuten

Comfort / Zekerheid:
• Starttijdkeuze 1-24 uur
• AquaSensor, Beladingssensor
• Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
• AquaStop®: NEFF garantie in geval van
waterschade - gedurende de levensduur van
het apparaat
• Flex 2-korfsysteem
• In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic
(3 standen)
• EasyGlide wieltjes in onderste korf
• Home Connect via WiFi
• InfoLight: projectie d.m.v. rood lichtpunt op
de vloer
• Elektronische resttijdindicatie in minuten

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd):
S255: 86,5 x 59,8 x 55 cm
S155: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd):
S255: 86,5 x 59,8 x 55 cm
S155: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Comfort / Zekerheid:
• Starttijdkeuze 1-24 uur
• AquaSensor, Beladingssensor
• Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
• AquaStop®: NEFF garantie in geval van
waterschade - gedurende de levensduur van
het apparaat
• Flex 3-korfsysteem met gekleurde flexibele
onderdelen
• Flex 3-besteklade (Z786DB04) of lade voor
klein serviesgoed (Z786RB04) optioneel toe
te voegen
• In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic
(3 standen)
• EasyGlide wieltjes op alle niveaus
• Home Connect via WiFi
• TimeLight: projectie van resterende tijd op
de vloer
• Elektronische resttijdindicatie in minuten

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd):
S255: 86,5 x 59,8 x 55 cm
S155: 81,5 x 59,8 x 55 cm

S255HTX15E opvolger van S455HVX15E
S155HTX15E opvolger van S355HVX15E
	
S255 (hoog) A
 dviesprijs incl. BTW
S155 (laag) Adviesprijs incl. BTW
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€ 1.439,
€ 1.389,-

¹ Schaal van energie efficiëntieklassen van A tot G

S255 (hoog) Adviesprijs incl. BTW
S155 (laag) Adviesprijs incl. BTW

€ 1.389,€ 1.339,-

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

S255 (hoog) Adviesprijs incl. BTW
S155 (laag) Adviesprijs incl. BTW

€ 1.109,€ 1.059,-

³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

Vaatwasser Volledig integreerbaar 45 cm

Vaatwassers - integreerbaar 60 cm

S147ZCS35E

S145HAS29E

S855EMX16E

Zeolith®

time light

Zeolith®Drogen

42 db

44 db

Open Dry

44 db

• Geluidsniveau stil programma 40 dB

• TimeLight

Prestaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: D
• Energie² / Water³: 84 kWh / 9.5 liters
• Capaciteit: 13 standaard couverts
• Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW

Prestaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: D
• Energie² / Water³: 67 kWh / 9.5 liters
• Capaciteit: 0 standaard couverts
• Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:
• 8 Programma’s: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Chef 70 °C, Classic 60 °C, Express 45 °C,
Glas 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
• 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Shine,
Power Zone, Extra Speed
• Easy Clean
• Zeolith® droogsysteem: beter en
energiezuinig drogen
• Warmtewisselaar
• Silence on demand (via app)

Algemene informatie:
• 6 Programma’s: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favoriet
• 4 Speciale functies: Home Connect,
Extra Droog, Power Zone, Extra Speed
• Easy Clean
• Warmtewisselaar
• Silence on demand (via app)

Algemene informatie:
• 6 Programma’s: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favoriet
• 4 Speciale functies: Home Connect,
Extra Droog, Power Zone, Extra Speed
• Easy Clean
• Open Dry en warmtewisselaar
• Silence on demand (via app)

Comfort / Zekerheid:
• Starttijdkeuze 1-24 uur
• AquaSensor, Beladingssensor
• Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
• AquaStop®: NEFF garantie in geval van
waterschade - gedurende de levensduur van
het apparaat
• Flex 2-korfsysteem met gekleurde flexibele
onderdelen
• Flex 2-besteklade
• In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic
(3 standen)
• EasyGlide wieltjes op bovenste korf
• EasyGlide wieltjes in onderste korf
• Home Connect via WiFi
• Elektronische resttijdindicatie in minuten

Comfort / Zekerheid:
• Starttijdkeuze 1-24 uur
• AquaSensor, Beladingssensor
• Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
• AquaStop®: NEFF garantie in geval van
waterschade - gedurende de levensduur van
het apparaat
• Flex 1-korfsysteem
• In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic
(3 standen)
• EasyGlide wieltjes in onderste korf
• Home Connect via WiFi
• Elektronische resttijdindicatie in minuten

Comfort / Zekerheid:
• DuoPower sproeiarmen in bovenkorf
• Starttijdkeuze 1-24 uur
• AquaSensor, Beladingssensor
• Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
• AquaStop®: NEFF garantie in geval van
waterschade - gedurende de levensduur van
het apparaat
• Flex 3-korfsysteem
• Flex 2-besteklade
• In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic
(3 standen)
• EasyGlide wieltjes in onderste korf
• Home Connect via WiFi
• TimeLight: projectie van resterende tijd op
de vloer
• Elektronische resttijdindicatie in minuten

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 44.8 x 55 cm

Adviesprijs incl. BTW

Adviesprijs incl. BTW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.549,

¹ Schaal van energie efficiëntieklassen van A tot G

€ 1.239,-

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

VA AT WA S S E R S

Prestaties en verbruik:
• Energie efficiëntieklasse¹: C
• Energie² / Water³: 75 kWh / 9.5 liters
• Capaciteit: 14 standaard couverts
• Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
• Geluidsniveau (extra stil programma):
40 dB(A) re 1 pW

€ 1.359,

³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

117

THE INGREDIENT
De NEFF website inspireer t met smakelijke recepten, inspirerende verhalen
en heel veel culinaire tips en trick s. St ap voor st ap laten we je zien hoe je

KEUKENGEHEIMEN

h e e r l i j k e g e r e c h t e n m a a k t m e t N E F F - a p p a r a t u u r..

VERHALEN

RECEPTEN

CULINAIRE TIPS EN
TRICKS

Hier vind je fascinerende verhalen over
eten en hoe je het klaarmaakt. Van de
kunst van kaasmaken en plantaardige
alternatieven voor melk, tot het
perfecte brood - dompel je onder in de
kookverhalen op de NEFF website.

Blader door de NEFF recepten en
ontdek nieuwe gerechten voor elk
seizoen. We nemen je stap voor stap
mee door de bereiding, inclusief de
ingrediëntenlijst.

Verfijn je kookkunsten met de tips en
tricks op onze website en leer over
bereidingswijzen als roosteren of
pekelen. Of kom meer te weten over
hoe ons brein onze smaak beïnvloedt.

ONTDEK THE INGREDIENT
VOOR SMAKELIJKE RECEPTEN EN
FA S C I N E R E N D E V E R H A L E N .

NEFF is te vinden op verschillende social media-platforms - Pinterest, Instagram, YouTube en Facebook. Volg ons en ontdek onze
apparaten en het merk op een leuke en inspirerende manier. Ervaar de diversiteit van onze producten, onze innovaties en, het
belangrijkste, kom in contact met ons en onze community.
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I D E E Ë N E N I N S P I R AT I E
VOOR JOUW DROOMK EUK EN
Maak jouw persoonlijke droomkeuken werkelijkheid
Er zijn veel over wegingen bij het ont werpen van een nieuwe keuken. De NEFF
keukeninspiratie-hub helpt je bij het samenstellen van jouw droomkeuken, afgestemd op
jouw wensen en behoef ten. Of het nu gaat om het kiezen van een passende opstelling,
het bieden van inspiratie als het gaat om de look & feel of het zoeken van de ideale NEFF
apparaten, wij helpen je graag in je zoek tocht naar jouw ideale keuken.

K E U K E N I N S P I R AT I E

Op zoek naar keukeninspiratie? Volg onze social
media-kanalen of bekijk onze keukeninspiratie-hub op
neff.nl/ontdek-neff/keuken-inspiratie of scan de QR-code.

119

Het energielabel:
weet wat je verbruikt

ELNOERREGMI EILPA
SB
UE
ML

Wist je dat huishoudelijke apparaten ongeveer de helft van het stroomverbruik van een gemiddeld huishouden voor hun rekening nemen? Dit belast niet alleen het milieu, maar verhoogt ook je energierekening.
Daarom is het belangrijk om bij het aanschaffen van een apparaat te letten op de water- en
energiezuinigheid. Sinds 1995 geeft het Europese energielabel gestandaardiseerde informatie over het
stroom- en waterverbruik van huishoudelijke apparaten.

HET HUIDIGE ENERGIELABEL
Op de huidige energielabels vind je een classificering van A tot en met G. Sinds 2021 worden er
nieuwe methodes gebruikt om het stroomverbruik te meten en de klasse van een apparaat te bepalen.
Hierdoor kunnen apparaten die voorheen voorzien waren van een A- of B-label, nu geclassificeerd
zijn in een lagere klasse. Aan de energiezuinigheid van de apparatuur zelf is niets veranderd, de
wijze van classificering is alleen gewijzigd. Volgens de EU moet deze nieuwe wijze, voor zover mogelijk,
“rekening houden met het werkelijke gebruik van het product en het gemiddelde consumentengedrag
weerspiegelen”.
Dit betekent bijvoorbeeld dat het energieverbruik voor wasmachines, was-droogmachines en
vaatwassers niet langer per jaar wordt gespecificeerd, maar per 100 was- of droogcycli. Het testprogramma van wasmachines en was-droogcombinaties is veranderd en voor vaatwassers is onder
andere de samenstelling van het aantal standaardcouverts veranderd. Bij NEFF zijn de koelkasten,
vriezers, koel-vriescombinaties en vaatwassers voorzien van een energielabel.
Het is via het energielabel mogelijk om direct meer productinformatie op te vragen met behulp van
de QR-code rechts bovenaan op het label. De QR-code verwijst je door naar een database van de EU,
waar je specificaties kunt bekijken en downloaden voor alle apparaten die over een energielabel
beschikken. De database kan ook op internet geraadpleegd worden.
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Voorbeeld van een energielabel voor vaatwassers
De energie efficiëntieklasse voor vaatwassers is gebaseerd op het Eco-programma.
Om zo dicht mogelijk bij het werkelijke gebruiksgedrag te blijven, worden bekers,
pannen en plastic servies gebruikt om de was- en droogprestaties te bepalen. Het
Eco-programma is bijzonder milieuvriendelijk, ideaal voor normaal bevuild vaatwerk
en het meest efficiënte programma in de combinatie ‘energie- en waterverbruik’. Net
als bij wasmachines en was-droogcombinaties wordt het energieverbruik gebaseerd
op 100 wascycli.

1

2

1 QR-code
3

4

2 Energie efficiëntieklasse
3 Energieverbruik in kWh/100 bedrijfscycli (met Eco-programma)

5

4 Maximale laadcapaciteit (aantal standaardcouverts voor het Eco-programma)

6

7

5 Waterverbruik in liter/bedrijfscyclus (met Eco-programma)
6 Duur van het Eco-programma
7 Geluidsniveau (in dB(A) re 1 PW) en geluidsniveauklasse

Voorbeeld energielabel koel- en vriesapparatuur:

1

2

1 QR-code
3

ENERGIEL ABEL

De procedure voor het bepalen van de energieklasse is erg uitgebreid. Er wordt namelijk
rekening gehouden met het type apparaat, de werking, de kamertemperatuur en het
aantal en de grootte van de compartimenten. Het energieverbruik wordt nog aangegeven in kWh per jaar (‘annum’).Het label geeft ook informatie over de totale inhoud
van alle koelcompartimenten en, indien aanwezig, alle vriescompartimenten, alsmede
over het geluidsniveau en de bijbehorende klasse.

2 Energie efficiëntieklasse
3 Energieverbruik in kWh/jaar (gemeten onder nieuwe standaard omstandigheden)

4

5

4 Totale inhoud van alle vriescompartimenten (in liters)
5 Totale inhoud van alle koelcompartimenten (in liters)

6

6 Geluidsniveau (in dB(A) re 1 PW) en geluidsniveauklasse

Voorbeeld energielabel wijnklimaatkasten:
Naast de energie efficiëntieklasse wordt op het label ook een QR-code en de
geluidsklasse vermeld. Daarnaast lees je het jaarlijkse energieverbruik en het aantal
standaard wijnflessen dat kan worden opgeslagen af.

1 QR-code
2 Energie efficiëntieklasse
3 Energieverbruik in kWh/jaar (gemeten onder nieuwe standaard omstandigheden)
4 Aantal standaard wijnflessen dat opgeslagen kan worden (in liters)
5 Geluidsniveau (in dB(A) re 1 PW) en geluidsniveauklasse
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Maatschetsen
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Inbouwovens - inbouwmaatschetsen

M A AT S C H E T S E N

BAKOVENS 60 CM BREED SLIDE & HIDE®

B48FT78G0, B48FT68G0 ,B47FS26G0 ,B47FS22G0, B58VT68G0, B57VS22G0 B47VR22G0,B58CT68G0 B57CS22G0 ,B47CS22G0 B57CR22G0, B47CR22G0

TUSSENBODEM - NEEMT GEEN EXTRA RUIMTE IN BESLAG
min. 550

min. 904,5max. 912,5

35

35

455

455

35

min. 550

min. 1178,5max. 1192,5

60
560+8
35

600

595

595

455

Afmeting in mm

60
560+8
35

600

Plaats voor
apparaataansluting
320 x 115

Z11SZ00X0

595

Plaats
voor apparaataansluting
320 x 115

Afmeting in mm

Z11SZ00X0

* Zie pagina 130 voor een uitgebreide tekening m.b.t. inbouw Seamless Combination®.
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35

1192,5

1052,5

912,5

Z11SZ00X0

min. 1044,5max. 1052,5

60
560+8

455

Plaats
voor apparaataansluting
320 x 115

min. 550

Afmeting in mm

Inbouwovens - inbouwmaatschetsen
BAKOVENS 60 CM
Wordt het apparaat onder een kookzone
ingebouwd, dan moet rekening gehouden
worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Inbouw met een kookzone.
560+8

Inbouwdiepte zie
maattekening kookzone

180

Kookzone-type

19,5

Afstand min.:
inductiekookzone: 5 mm
577
gaskookplaat: 5 mm
elektrische kookplaat: 2 mm

20

405
96
535

595
max.
50

Ruimte voor
apparaataansluiting
320 x 115
Afmeting in mm

577

594

548

min. werkbladdikte

opgebouwd vlak
Inductiekookzone
37 mm 38 mm

min. 600

min.
550

min. 600

8,5

Volledige oppervlakinductiekookzone

47 mm 48 mm

gaskookplaat

30 mm 38 mm

elektrische
kookplaat

27 mm 30 mm

Afmeting in mm

Afmeting in mm
≥ 550

19,5

≥ 35

18

(A)

585+10

405
96
595

595
max.
487,5

≥ 35

535
≤ 50

60

560+8

577
(B)

594

548

8,5

548

M A AT S C H E T S E N

A: 19,5 mm
B: Ruimte voor apparaataansluiting 320 x
115 mm

Afmeting in mm

B3ACE4HG0B

BASIS BAKOVEN 90 CM

min. 560
Plaats voor
bakovenaansluitdoos

860-864
30

30

23

Plaats voor
bakovenaansluitdoos

min. 560

590

300

590
30

490-500
600+4

594

100

min. 560

594

577

594
577
896

549
23

594

860-864

850

577
896

min. 5

30
300

100

850

min. 35

Afmeting in mm

549
23

896
Afmeting in mm

550
Afmeting in mm

L2ACH7MN0
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Compacte apparaten - inbouwmaatschetsen

M A AT S C H E T S E N

COMPACTE BAKOVENS MET STOOM - 45 CM

C18FT28G0, C17FS22G0

COMPACTE BAKOVENS / COMPACTE BAKOVENS MET MAGNETRON

C28MT27G0, C27MS22G0, C17MS22G0, C17MR02G0, C1AMG84G0, C27CS22G0, C17CR22G0
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Compacte apparaten - inbouwmaatschetsen
VERBINDINGSSTRIP SEAMLESS COMBINATION® 60 CM + 45 CM

* Zie pagina 152 voor een uitgebreide
tekening m.b.t. inbouw Seamless
Combination®.
Z11SZ90G0

INBOUWMAGNETRONS - 38 CM NIS

M A AT S C H E T S E N

C17WR00G0, C17WR01G0

KOFFIEVOLAUTOMAAT

C17KS61G0

WARMHOUDLADE 29 CM HOOG

N17HH20G0

VACCUMEER- EN WARMHOUDLADE 14 CM HOOG

N17XH10G0, N17HH10G0, N17ZH10G0
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Compacte apparaten - inbouwmaatschetsen
BASIS COMBI-MAGNETRON/ INBOUWMAGNETRON
Achterwand
open

20,5

Achterwand
Achterwand
open open

max. 20
560+8

4

max. 20

450

min. 5

454

20

20

min. 550
550

max. 20
max. 20
560+8 560+8

min.
550

458+2

Ventilatie in de plint
min. 50 cm2

558

Afmeting in mm

max. 20
max. 20

min. min.
+2
550
458+2 458550

96

20

20

454

20

570

594

Ventilatie
in de plint
Ventilatie
in de plint
2
min. 50
cm50
min.
cm2

Afmeting in mm

20

Afmeting
in mmin mm
Afmeting

C1AMG84G0

Ventilatie opening
min. 250 cm2
Achterwand
min. 550
open

2-0

369

380-382

25 liter

382

600
560+8

Achterwand
open

Magnetron
Hoekinbouw

35

35

35

554
380+2

382

min. 550

600
560+8

35

369

554

360

380+2

382

360

min. 3

594

M A AT S C H E T S E N

*19

128

594
*19

550

Afmetingen in mm

* 20 mm voor metalen front
Afmeting in mm

HLAGD53G0

min.3

Afmeting in mm

* 20 mm voor metalen front

Afmeting in mm

M A AT S C H E T S E N

129

Seamless Combination® inbouwen
Seamless Combination® maakt het mogelijk om twee apparaten naadloos op elkaar aan te laten sluiten. Door aan
beide zijden mooie elegante, roestvrijstalen verbindingsstrips te plaatsen worden twee apparaten één geheel.
H ierdoor lijken ze optisch minder ruimte in te nemen. Een unieke designoplossing.

M A AT S C H E T S E N

Zijaanzicht: 60 cm bakoven onder,
45 cm apparaat boven

Standaard inbouw*
- Met meubelbodemplaat
- Enkele roestvrijstalen strips

Standaard nismaat 60 cm
Compact apparaat + warmhoudlade

Seamless Combination®
- Z eer dunne bodemplaat, neemt geen extra ruimte
in beslag (wordt standaard meegeleverd)
- Grotere dichte ruimte boven ovens
- Naadloze verbindingsstrip

Nieuwe nismaat 105 cm!
Compact apparaat + bakoven

* Met de nieuwe NEFF serie bakovens is standaard inbouw ook mogelijk.
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Inbouwovens en compacte apparaten reinigings- en onderhoudsmiddelen
Een echte kok weet 't: een perfecte maaltijd
kan alleen in perfect onderhouden
keukenapparatuur worden bereid.
Om lang en zorgeloos van je keukenapparatuur te kunnen genieten is onderhoud en reiniging van groot belang.
Het zorgt voor een goede werking van het apparaat en verlengt de levensduur. De reinigings- en onderhoudsmiddelen
van NEFF zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen.

Ovenreiniger
00311860

Inhoud: 500 ml

Ovenreinigingsgel
00311859

Intensieve vetoplosser
voor afzuigkappen.
Bijzonder geschikt als
voorbehandeling van filters
alvorens deze in de vaat
wasser te reinigen. Biologisch
afbreekbaar en fosfaatvrij.

Reinigingsgel voor ovens,
stoomovens en ovens met
een magnetronfunctie.

Inhoud: 500 ml

Inhoud: 200 ml

Onderhoudsset rvs
00311964
Reinigingsdoekjes voor
roestvrijstalen oppervlakken
(ook los te bestellen 00311944)
Reinigingspoeder “Weense
Kalk” voor roestvrijstalen
oppervlakken (ook los te
bestellen 00311946)

M A AT S C H E T S E N

Reinigingsgel spray voor
ovens.

Ontvetter
00312207

Inhoud reinigingsdoekjes:
5 stuks
Inhoud reinigingspoeder:
100 gram

eShopprijs € 18,98

Vloeibare ontkalker
00311968

eShopprijs € 14,45

Ontkalkingstabletten
00311864

eShopprijs € 13,90

eShopprijs € 17,45

Waterfilter voor
koffievolautomaten
17000705

Voor het ontkalken
van stoomovens,
espressovolautomaten,
koffiemachines en
waterkokers. Te gebruiken
volgens de gebruiksaanwijzing.

Ontkalker voor
espressovolautomaten.
Te gebruiken volgens de
gebruiksaanwijzing.

Optimale bescherming
tegen kalkafzetting.
Verlengt de levensduur van
uw koffievolautomaat.

Inhoud: 500 ml

Inhoud: 6 tabletten

Vervangen na 2 maanden /
400 koppen koffie

eShopprijs € 9,95

eShopprijs € 9,95

eShopprijs € 13,45
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B47FS22G0

B58VT68G0

B57VS22G0

B47VR22G0

B58CT68G0

B57CS22G0

B47CS22G0

B57CR22G0

B47CR22G0

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

B48FT68G0

B47FS26G0
•

Advies
prijs incl.
BTW

B48FT78G0

Extra toebehoren

1.

Z11SZ60G0

Verbindingsstrips Seamless Combination®
Graphite Grey 45 cm + 14 cm

€ 61,00

2.

Z11SZ90G0

Verbindingsstrips en stalen tussenbodem
Seamless Combination® Graphite Grey
60 cm + 45 cm

€ 133,00

•

M A AT S C H E T S E N

Bestelnummer

•

Inbouwovens en compacte apparaten - extra toebehoren

3.

Z11SZ00X0

Tussenbodem voor verticale combinatie
45 cm + 45 cm ovens

€ 74,75

•

4.

Z1913X0

Broodbak- pizzasteen

€ 161,95 •

•

5.

Z11TF36X0

3-voudig telescopisch uittreksysteem voor
60 cm ovens

€ 137,00

6.

Z12TF36X0

3-voudig telescopisch uittreksysteem voor
60 cm ovens (pyrolysebestendig)

€ 185,95

7.

Z13TF36X0

3-voudig telescopisch uittreksysteem (stoom)

€ 171,95 •

•

•

•

8.

Z13TC16X0

Inhangroosters met 1-voudig ComfortFlex-rail
voor 60 cm ovens (ovens met stoom)

€ 190,00 •

•

•

•

9.

Z13TC10X0

Clip-on rails voor ComfortFlex-rail Z13TC14X0 en
Z13TC16X0 voor 60 cm ovens met stoom

€ 61,75

•

•

•

•

10. Z11CG10X0

Barbecueset

€ 129,45 •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

11. Z13CV06S0

Afdekstrip zwart

€ 28,75

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12. Z11TI15X0

1-voudige cliprails voor 60 cm ovens
(basis ovens)

€ 58,45

13. Z11TC10X0

Clip-on rails voor ComfortFlex-rail Z11TC16X0
voor 60 cm ovens (m.u.v. ovens met stoom)

€ 55,19

•

•

•

•
•

•

Zie pagina 135 voor afbeeldingen.
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C18FT28G0

C28MT27G0

C27MS22G0

C17MS22G0

C17MR02N0

C27CS22G0

C17CR22G0

Verbindingsstrips Seamless Combination®
Graphite Grey 45 cm + 14 cm

€ 61,00

•

•

•

•

•

•

•

•

2.

Z11SZ90G0

Verbindingsstrips en stalen tussenbodem
Seamless Combination® 60 cm + 45 cm

€ 133,00

•

•

•

•

•

•

•

•

3.

Z11SZ00X0

Tussenbodem voor verticale combinatie
45 cm + 45 cm ovens

€ 74,75

•

•

•

•

•

•

•

•

•

4.

Z1913X0

Broodbak- pizzasteen

€ 161,95

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

5.

Z11TF36X0

3-voudig telescopisch uittreksysteem voor
60 cm ovens

€ 137,00

•

•

•

6.

Z13TC14X0

Inhangroosters met 1-voudig-ComfortFlex-rail
voor 45 cm ovens (ovens met stoom)

€ 140,95

7.

Z11CG10X0

Barbecueset

€ 129,45

•

8.

Z13CV06S0

Afdekstrip zwart

€ 28,75

•

•

•

•

•

•

•

Z11TI15X0

1-voudige cliprails voor 60 cm ovens
(basis ovens)

10. Z11TE25X0

Advies prijs
incl.BTW

B1ACE2AN0

Z11SZ60G0

Extra toebehoren

B17CR22G0

1.

Bestelnummer

B3ACE2AN0

C17FS22G0

C1AMG84G0

Inbouwovens en compacte apparaten - extra toebehoren

•

•

•

€ 58,45

•

•

Inhangroosters met 2-voudige cliprails voor
60 cm ovens (basis ovens)

€ 59,45

•

•

11. Z11TC16X0

Inhangroosters met 1-voudigComfortFlex-rail voor 60 cm ovens

€ 145,00

•

12. Z11TC10X0

Clip-on rails voor ComfortFlex-rail Z11TC16X0
voor 60 cm ovens (m.u.v. ovens met stoom)

€ 55,19

•

9.

•

•

M A AT S C H E T S E N

Zie pagina 135 voor afbeeldingen.
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Inbouwovens en compacte apparaten - extra toebehoren
SEAMLESS COMBINATION®

De perfecte oplossing voor verticale opstellingen.
Compacte oven 450 mm +
oven 600 mm

Seamless
Combination

M A AT S C H E T S E N

Compacte oven 450 mm +
warmhoudlade 140 mm

1.

2.

Let op: bij een combinatie van 60 cm + 45 cm oven, dient de 60 cm altijd onder
gepositioneerd te worden.

134

3.

Inbouwovens en compacte apparaten - extra toebehoren

4.

10.

5.

11.

6.

7.

12.

13.

8.

14.

9.

15.

16.

M A AT S C H E T S E N

Zie pagina 132 en 133 voor artikelnummers en de adviesprijzen incl. BTW.
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Kookplaten - onderhoudsmiddelen

Een echte kok weet 't: een perfecte maaltijd
kan alleen in perfect onderhouden
keukenapparatuur worden bereid.

M A AT S C H E T S E N

Om lang en zorgeloos van je keukenapparatuur te kunnen genieten is onderhoud en reiniging van groot belang.
Het zorgt voor een goede werking van het apparaat en verlengt de levensduur. De reinigings- en onderhoudsmiddelen
van NEFF zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen.

Reiniger
voor kookplaten
00311896
Krachtige reiniger voor
keramische, inductieen rvs kookplaten.

Inhoud: 250 ml

Onderhoudsset
voor k
 eramisch glas
00311900

Onderhoudsset rvs
00311964

Reiniger voor
keramisch glas.
(ook los te bestellen
00311896)

Reinigingsdoekjes
voor roestvrijstalen
oppervlakken.
(ook los te bestellen
00311944)

Schraper
(ook los te bestellen
17000334)

Reinigingspoeder
“Weense Kalk”
voor roestvrijstalen
oppervlakken.
(ook los te bestellen
00311946)

Inhoud reiniger:
250 ml

Inhoud reinigingsdoekjes:
5 stuks
Inhoud reinigingspoeder:
100 gram

eShopprijs € 10,95
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eShopprijs € 15,45

eShopprijs € 17,45

Afmeting in mm
546

826

223
(B)

70

Inductiekookplaten - inbouwmaatschetsen
735

470

539

(D)

≥ 16 (C)

≥ 40
(A)

≥ 50

750+2
-0

490+2
-0
≥ 600

≥ 50

Afmeting in mm
Vooraanzicht

KOOKPLAAT MET AFZUIGING
≥ 800

Afmeting in mm
Afmeting in mm
Vooraanzicht
(A)

Afmeting in mm

≥ 50

Vooraanzicht

546

490

826

223
(B)

70

735
470

539

(D)

≥ 16 (C)

≥ 50

750+2
-0

≥ 40
(A)

A: Minimale afstand kookplaatuitsparing
tot wand
B: Inbouwdiepte
Afmeting
C: Het werkblad, waarin de kookzone wordt
ingebouwd, moet lasten tot ca. 60 kg
kunnen dragen, indien nodig met behulp
van een geschikte onderconstructie.
D: In de achterwand moet een uitsparingen
voor de leidingen worden gemaakt.
223 (B)
Exacte grootte en positie kunnen uit de
specifieke tekeningen worden gehaald.

in mm

223 171
708

546

539

470

≥ 16 (C)
≥ 90
(A)

A: Minimale afstand kookplaatuitsparing
tot wand

B: Inbouwdiepte
Recirculatie
starterset:
C: Het werkblad, waarin de kookzone wordt
ingebouwd, moet lasten tot ca. 60 kg
Z821UD0
kunnen dragen, indien nodig met behulp
van een geschikte onderconstructie.
Z821PD0
D: In de achterwand moet een uitsparingen

(A)

144 94
227
144
227
(D)

10-80

223

80

94

223 171

≥ 600

≥ 800

167

175
94

470

50 (≥ 25)

223 171

490+2
-0
≥ 50

652
490

162

(A)

470
558

94
349

303

144
227

≥ 100

95

≥ 50
op de achterzijde aangesloten
A: Direct490
560+2
-0 A: Direct op de achterzijde aangesloten
≥ 600 starterset:
Luchtafvoerwerking
≥ 50
A: Direct op de achterzijde aangesloten
Z811DU0
≥ 600

Optionele accessoires BSH buizen:
Z861SM1 Z861SM2 Z861SB1 Z861SB2
Z861SB3 Z861SI0 Z861SS1

voor de leidingen worden gemaakt.
Exacte grootte en positie kunnen uit de
specifieke tekeningen worden gehaald.

T58TL6EN2 en T58PL6EX2
Afmeting in mm
546

708

223 (B)
539

470
(D)

≥ 16 (C)

≥ 50

≥ 90
(A)

560+2
-0

490

A: Minimale afstand kookplaatuitsparing
tot wand
B: Inbouwdiepte
C: Het werkblad, waarin de kookzone wordt
ingebouwd, moet lasten tot ca. 60 kg
kunnen dragen, indien nodig met behulp
van een geschikte onderconstructie.
D: In de achterwand moet een uitsparingen
voor de leidingen worden gemaakt.
Exacte grootte en positie kunnen uit de
specifieke tekeningen worden gehaald.

Afmeting in mm
Zijaanzicht

652
490

162
175
94

470
558

≥ 600

≥ 50

303

≥ 600

349
≥ 100

95

Recirculatie starterset:
A: Minimale afstand kookplaatuitsparing
Z821UD0
tot wand
Z821PD0
B: Inbouwdiepte

85

223 (B)
539

Afmeting in mm

94

(D)

708

223 (B)

481

490
≥ 50

≥ 600

303

470
(D)

≥ 16 (C)

470

≥ 50
560+2
-0

546

575
490

539

470

≥ 16 (C)
≥ 90
(A)

Afmeting in mm
Zijaanzicht

M A AT S C H E T S E N

C: Het werkblad, waarin de kookzone wordt
ingebouwd, moet lasten tot ca. 60 kg
T48TD7BN2
T48PD7BX2
kunnen dragen,en
indien
nodig met behulp
van een geschikte onderconstructie.
D: In de achterwand moet een uitsparingen
voor de leidingen worden gemaakt.
Exacteingrootte
Afmeting
mm en positie kunnen uit de
specifieke tekeningen worden gehaald.
546
708

Additionele accessoires BSH buizen:
Z861SM1 Z861SM2 Z861SB1 Z861SB2
Z861SB3 Z861SI0 Z861SS1 Z861SB4
Z861SS2 Z861SB4 Z861SS2

Luchtafvoerwerking starterset:
Z811DU0

≥ 40
(A)

≥ 50
560+2
-0

272

≥ 600

490
≥ 50

≥ 600

≥ 600

95

≥ 100

T47TD7BN2
A:
Minimale afstand kookplaatuitsparing
tot wand
B: Inbouwdiepte
C: Het werkblad, waarin de kookzone wordt
ingebouwd, moet lasten tot ca. 60 kg
kunnen dragen, indien nodig met behulp
van een geschikte onderconstructie.
D: In de achterwand moet een uitsparingen
voor de leidingen worden gemaakt.
Exacte grootte en positie kunnen uit de
specifieke tekeningen worden gehaald.

T58TL6EN2

T58PL6EX2

T48TD7BN2

T48PD7BX2

T47TD7BN2

EXTRA TOEBEHOREN - KOOKPLAAT MET AFZUIGING

A: Minimale afstand kookplaatuitsparing
tot wand
B: Inbouwdiepte
C: Het werkblad, waarin de kookzone wordt
ingebouwd, moet lasten tot ca. 60 kg
kunnen dragen, indien nodig met behulp
van een geschikte onderconstructie.
D: In de achterwand moet een uitsparingen
voor de leidingen worden gemaakt.
Exacte grootte en positie kunnen uit de
specifieke tekeningen worden gehaald.

Z811DU0

Luchtafvoer akoestisch filter (4 stuks) voor inductionAir kookplaat

•

•

•

•

•

€ 70.00

Z821PD1

Diffusor voor installatie recirculatie onder de plint

•

•

•

•

•

€ 69,95

Z861SM1

Vlakke buis 500 mm voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoer

•

•

•

•

•

€ 30.95

Z861SM2

Vlakke buis 1000 mm voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoer

•

•

•

•

•

€ 54.25

Z861SB1

90° buisbocht horizontaal voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoer

•

•

•

•

•

€ 30.95

Z861SB2

90° buisbocht verticaal voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoer (vanaf 70 cm diep werkblad)

•

•

•

•

•

€ 29.49

Z861SB3

90° buisbocht verticaal (kleinere radius) voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoer (65 cm diep werkblad)

•

•

•

•

•

€ 29.49

Z861SB4

90° buisbocht verticaal (kleinere radius) voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoer (60 cm diep werkblad)

•

•

•

•

•

€ 29.49

Z861SI0

Adaptereindstuk voor installatie luchtafvoer kookplaat met afzuiging

•

•

•

•

•

€ 30.95

Z861SS1

Buisbochtverbinder voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoer

•

•

•

•

•

€ 33.00

Z861SS2

Flexibel verbindingsstuk DN150 vlak voor recirculatie onder de plint

•

•

•

•

•

€ 119.00

Bestelnummer

Adviesprijs
incl. BTW

EXTRA TOEBEHOREN

NB. Afhankelijk van de installatie zijn deze accessoires nodig.
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Inductiekookplaten - inbouwmaatschetsen
LUCHTAFVOER

RECIRCULATIE

Voorbeeld installatie werkblad 70 cm diep

Voorbeeld installatie werkblad 65 cm diep

Wandinstallatie met luchtafvoer set.
Benodigde accessoires:
• Z811UD0 - akoestische filters
•	Z861SB2 - 90 graden buisbocht verticaal
• Z861SM2 - vlakke buis 1000 mm
• Z861SS1 (2x) - verbinding vlakke buis
•	Z861SB2 - 90 graden buisbocht verticaal

Wandinstallatie, buizen achter de binnenkast.
Benodigde accessoires:
•	Z821PD0 - r ecirculatieset met CleanAir filter
(standaard meegeleverd)en diffusor
•	Z861SB3 - 9
 0 graden buisbocht verticaal
(kleinere radius)
• Z861SM2 - vlakke buis 1000 mm
• Z861SS1 (3x) - verbinding vlakke buis

INDUCTIEKOOKPLATEN 90 CM BREED
Afmeting in mm

Afmeting in mm
522

918

51 (B)
827

29
23
(E)
880+2
490-500+2

≥ 40 (A)

M A AT S C H E T S E N

(D)
(F)
≥ 16 (C)

A: Minimale afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De vrije ruimte tussen het oppervlak
van het werkblad en de bovenkant
van het front van de oven moet 30 mm
zijn. Raadpleeg de ruimtevereisten
voor de oven.
Het werkblad waarin de kookplaat is
geïnstalleerd moet bestand zijn tegen
belastingen van ca. 60 kg; indien nodig
moeten er geschikte steunconstructies
worden gebruikt.
D
585-600
> 600

E
50
≥ 50

A: Minimum afstand van de fornuisuitsparing
tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De vrije ruimte tussen het oppervlak
van het werkblad en de bovenkant van
het front van de oven moet 30 mm
bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten
voor de oven.

918

48 (B)
827

29
23
≥ 50
880+2
-0
490-500+2
-0

≥ 40 (A)

≥ 600

F
≥ 35
≥ 50

T59FS5RX2

T59TS61N0, T59TF6RN0

546

Het werkblad waarin het fornuis moet worden
geïnstalleerd moet bestand zijn tegen
belastingen van ca. 60 kg; er moeten
geschikte steunconstructies worden gebruikt
indien nodig.

≥ 50
≥ 16 (C)

T59TS5RN0

T59PS5RX0

INDUCTIEKOOKPLATEN 80 CM BREED

T58PS21X0, T68PL6UX2, T68PS6RX0
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T68FS6RX2, T58TS21N0, T58TS11N0,
T48TS01N0, T68TF6RN0, T68TL6UN2

T48BD13N2

Inductiekookplaten - inbouwmaatschetsen
INDUCTIEKOOKPLATEN 60 CM BREED

T66TS61N0, T56TS61N0, T56TS51N0,
T46TS61N0, T46TL74N2

GELDT VOOR ALLE INDUCTIEKOOKPLATEN

M A AT S C H E T S E N

Onder de inductiekookplaten bevindt zich de k oelventilator. Ligt de kookplaat b
 oven een lade, dan adviseren wij om een tussenschot te plaatsen, omdat anders
kleine lichte voorwerpen die zich in de lade bevinden, kunnen worden aangezogen. Tussen de meubels en de muur dient een ventilatiespleet te zijn aangebracht.
Een ventilatiespleet tussen werkblad en meubelfront is echter niet noodzakelijk.
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Inductiekookplaten - onderhoudsmiddelen
Een echte kok weet 't: een perfecte maaltijd
kan alleen in perfect onderhouden
keukenapparatuur worden bereid.

M A AT S C H E T S E N

Om lang en zorgeloos van je keukenapparatuur te kunnen genieten is onderhoud en reiniging van groot belang.
Het zorgt voor een goede werking van het apparaat en verlengt de levensduur. De reinigings- en onderhoudsmiddelen
van NEFF zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen.

Reiniger
voor kookplaten
00311896
Krachtige reiniger voor
keramische, inductieen rvs kookplaten.

Inhoud: 250 ml

Onderhoudsset
voor k
 eramisch glas
00311900

Onderhoudsset rvs
00311964

Reiniger voor
keramisch glas.
(ook los te bestellen
00311896)

Reinigingsdoekjes
voor roestvrijstalen
oppervlakken.
(ook los te bestellen
00311944)

Schraper
Messen ook los te bestellen met artikelnummer
17000335

Reinigingspoeder
“Weense Kalk”
voor roestvrijstalen
oppervlakken.
(ook los te bestellen
00311946)

Inhoud reiniger:
250 ml

Inhoud reinigingsdoekjes:
5 stuks
Inhoud reinigingspoeder:
100 gram

eShopprijs € 10,95
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eShopprijs € 15,45

eShopprijs € 17,45

Afzuigkappen - inbouwmaatschetsen
AFZUIGKAPPEN - GLASS DOWNDRAFT
Afmetingen in mm
6

Afmeting in mm
Combinatie met elektrische kookzone

C
(B)

658
C

792 352

250

125

≥ 50

140
780

A: De motorunit kan aan de
voor- of achterkant van het
apparaat gemonteerd worden
(maximaal 3 meter)
(speciale accessoires vereist)
B: 5,5

(A)

(B)
703

Gebruik met gasfornuis niet mogelijk.
Om te waarborgen dat het apparaat geen
vermogen verliest, geen wand-units boven
het apparaat monteren en de volgende
afstanden aanhouden:

≥ 50

- Tenminste 50 cm links en rechts van het
apparaat tot een wand of tot een
naastliggende wand-unit
- Tenminste 5 cm van het apparaatframe
tot een wand

≥ 800

359
420 779

≥ 900

0-347

Afmetingen in mm
144 (A)
125
D

Afmeting in mm

796 (A)

16-45
367

144 (A)

D

125

Wanneer het apparaat is geïnstalleerd voor een slecht geïsoleerde buitenmuur met een U-waarde
>0,5 W/(m2.K), dan adviseren wij het monteren van een luchtschacht tot het plintpaneel in recirculatiemodus.

A: Incl. 2mm silliconen omranding
B: 5,5
C: 9,5

(B)

(B)

R 10
(B)

D

336

6
(C)

≤R5

780
796 (A)

123

(B)

Voor vlak geïntegreerde installatie
in stenen (A)
en granieten werkbladen

Afmetingen in mm

150

R 10
(B)

6
(C)
Planningsinformatie
voor recirculatiemodus
≤R5

780

≥ 800

D

133

A: Incl. 2mm silliconen omranding
B: 5,5
C: 9,5

A: Buitenmuur – U-waarden ≤0,5 W/(m 2.K)
B: Buitenmuur – U-waarden >0,5 W/(m 2.K)

Afmeting in mm
Combinatie met elektrische kookplaat
Naadloze, vlak geïntegreerde inbouw

Afmeting in mm
Combinatie met elektrische kookzone
Naadloze, vlak geïntegreerde inbouw

A: Uitsteeklengte werkblad - corpus

656±1 (A)
D

M A AT S C H E T S E N

Voor vlak geïntegreerde installatie
in stenen en granieten werkbladen

D

(B)

R 10
(B)

639+2

8
(C)

780+2
796±1 (A)

40

≤R5

A: Incl. 2 mm siliconenvoeg rondom
B: 5.5
C: 9.5
Voor vlakke installatie in stenen
of granieten werkvlakken.

639

796±1
780+2

656±1

(A)

Combinatie met gaskookplaat niet mogelijk

+2

Let op het volgende om vermogensverliezen
te vermijden:
- Geen bovenkast boven het apparaat
monteren
- Afstand open schapelementen boven
het apparaat min. 650 mm (advies)

≥ 750

≥ 900

- Afstand link/rechts tussen apparaat en
wand / naastgelegen bovenkast min.
500 mm
- Afstand tussen apparaatframe en wand
min. 50 mm

Combinatie met elektrische kookzone
Naadloze, vlak geïntegreerde inbouw
A

A

R8
R8

I88WMM1S5
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Afzuigkappen - inbouwmaatschetsen
Afmeting in mm
Combinatie met elektrische kookplaat
T68FS6RX2
Naadloze, vlak geïntegreerde inbouw

AFZUIGKAPPEN - DOWNDRAFT

780

750

6

≥ 750

C
(B)

658

Combinatie met gaskookplaat niet mogelijk

(A) Let op het volgende om vermogensverliezen
te vermijden:
40
- Geen bovenkast boven het apparaat
monteren
- Afstand open schapelementen boven
het apparaat min. 650 mm (advies)

643
490

Afmeting in mm

A: Uitsteeklengte werkblad - corpus

- Afstand link/rechts tussen apparaat en
wand / naastgelegen bovenkast min.
500 mm
- Afstand tussen apparaatframe en wand
min. 50 mm

C

≥ 900

140
802 352

250

A: De motor unit kan aan de voorzijde
of aan de achterzijde of offset op
een afstand van het apparaat
worden gemonteerd.
(speciaal toebehoren noodzakelijk)
B: 5.5

(A)

(B)
703

Afmeting in mm
Combinatie met elektrische kookzone

420 779

≥ 800

≥ 750

16-45

(A)

16-45

133

367

40

643

367

123

367

≥ 900

16-45

16-45

Afmeting in mm
Combinatie met elektrische kookzone
Naadloze, vlak geïntegreerde inbouw

123

123

150

(B)

8
(C)

336

150

(B)

133

123

ø 150

780+2

133

(C)

≤R5

A: Incl. 2 mm siliconenvoeg rondom
B: 5.5
C: 9.5

796±1 (A)

ø 150

ø 180

(B)

R 10
(B)

639+2

336

336

150

M A AT S C H E T S E N

D

336
150

D

656±1 (A)

133

(A)

- Tenminste 50 cm links en rechts van het
apparaat tot een wand of tot een
naastliggende wand-unit
- Tenminste 5 cm van het apparaatframe
tot een wand

≥ 800

≥ 800

367

Om te waarborgen dat het apparaat geen
vermogen verliest, geen wand-units boven
het apparaat monteren en de volgende
afstanden aanhouden:

≥ 800

Afmeting in mm
Naadloze
installatie
Afmeting
in mm
(speciaal toebehoren noodzakelijk)

Afmeting in mm

Gebruik met gasfornuis niet mogelijk.

≥ 50

780

0-347

Afmeting in mm

125

≥ 50

359

Voor vlakke installatie in stenen
of granieten werkvlakken.

ø 180

I88WMM1S7
A: Tenminste 2 cm van de geleide lucht

A: Werkblad uitsteeksel front steekt uit
buiten het karkas van het keukenkastje
B: Tenminste 2 cm van de geleide lucht
aanzuigzone tot een unit-wand
C: ≥ 60 mm voor recirculatie
≥ 100 mm voor circulatiefunctie met
kanalen in de plint

aanzuigzone tot een unit-wand
B: ≥ 60 mm voor circulatie
≥ 100 mm voor circulatiefunctie met
kanalen in de plint

AFZUIGKAPPEN - DOWNDRAFT

Afmeting in mm
Combinatie met elektrische kookzone

Afmeting in mm

Afmeting in mm

≥ 800

6

16-45

C
367

C

123
133

250

918 352

A: De motorunit kan worden
gemonteerd aan de voorzijde
of de achterzijde of op maximaal
drie meter van het apparaat.
(speciaal toebehoren noodzakelijk)
B: 5.5

(A)

703

(A)

Om te waarborgen dat het apparaat geen
vermogen verliest, geen wand-units boven
het apparaat monteren en de volgende
afstanden aanhouden:

336

- Tenminste 50 cm links en rechts van
het apparaat tot een wand of naastliggende
wand-eenheid
- Tenminste 5 cm van het apparaatframe
tot een wand

150
(B)

≥ 800

ø 150
ø 180

397
457 854

Gebruik met gasfornuis niet mogelijk.

≥ 50

880

140

(B)

125

≥ 50

(B)

733

≥ 900

A: Tenminste 2 cm van de geleide lucht
aanzuigzone tot een unit-wand
B: ≥ 60 mm voor circulatie
≥ 100 mm voor circulatiefunctie met
kanalen in de plint

0-347

Afmeting in mm
Naadloze installatie
(speciaal toebehoren noodzakelijk)

≥ 750

Planningsinformatie voor recirculatiemodus
Wanneer het apparaat is geïnstalleerd voor een slecht geïsoleerde buitenmuur met een U-waarde
>0,5 W/(m2.K), dan adviseren wij het monteren van een luchtschacht tot het plintpaneel in recirculatiemodus.

643

367

(A)
40

16-45

123
133

(A)

(B)

Afmeting in mm
Combinatie met elektrische kookzone
Naadloze installatie

(B)

880

643

150

≥ 750

ø 150
ø 180

≥ 900
2.

A: Buitenmuur – U-waarden ≤0,5 W/(m K)
B: Buitenmuur – U-waarden >0,5 W/(m 2.K)

I98WMM1S7

142

A: Werkblad uitsteeksel front steekt uit
buiten het karkas van het keukenkastje
B: Tenminste 2 cm van de geleide lucht
aanzuigzone tot een unit-wand
C: ≥ 60 mm voor recirculatie
≥ 100 mm voor circulatiefunctie met
kanalen in de plint

(A)

A: Werkblad uitsteeksel front steekt uit buiten
het karkas van het keukenkastje
Gebruik met gasfornuis niet mogelijk.
Om te waarborgen dat het apparaat geen
vermogen verliest, geen wand-units boven
het apparaat monteren en de volgende
afstanden aanhouden:

336

(C)

40

- Tenminste 50 cm links en rechts van het
apparaat tot een wand of naastliggende
wand-eenheid
- Tenminste 5 cm van het apparaatframe
tot een wand

Afzuigkappen - inbouwmaatschetsen

Afmeting in mm

Afmeting in mm

6

≥ 800

C

16-45

(B)

733
C

367

140

123

A: De motorunit kan worden
gemonteerd aan de voorzijde
of de achterzijde of op maximaal
drie meter van het apparaat.
(speciaal toebehoren noodzakelijk)
B: 5.5

(A)

(B)
703

Gebruik met gasfornuis niet mogelijk.
Om te waarborgen dat het apparaat geen
vermogen verliest, geen wand-units boven
het apparaat monteren en de volgende
afstanden aanhouden:

≥ 50

880

(A)

336
150
(B)

- Tenminste 50 cm links en rechts van
het apparaat tot een wand of naastliggende
wand-eenheid
- Tenminste 5 cm van het apparaatframe
tot een wand

≥ 800

ø 150

397

125

≥ 50

133

892 352

250

Afmeting in mm
Combinatie met elektrische kookzone

ø 180

457 854

≥ 900

A: Tenminste 2 cm van de geleide lucht
aanzuigzone tot een unit-wand
B: ≥ 60 mm voor circulatie
≥ 100 mm voor circulatiefunctie met
kanalen in de plint

0-347

Planningsinformatie voor recirculatiemodus
Wanneer het apparaat is geïnstalleerd voor een slecht geïsoleerde buitenmuur met een U-waarde
>0,5 W/(m2.K), dan adviseren wij het monteren van een luchtschacht tot het plintpaneel in recirculatiemodus.

Afmeting in mm
144 (A)
125

(A)

D
(B)

D

R 10

(B)

(B)

8
(C)
880
896 (A)

Voor vlakke installatie in stenen
of granieten werkvlakken.

A: Buitenmuur – U-waarden ≤0,5 W/(m 2.K)
B: Buitenmuur – U-waarden >0,5 W/(m 2.K)

M A AT S C H E T S E N

Afmeting in mm
Combinatie met elektrische kookplaat
Naadloze, vlak geïntegreerde inbouw

Afmeting in mm
Combinatie met elektrische kookzone
Naadloze, vlak geïntegreerde inbouw

A: Uitsteeklengte werkblad - corpus
D

656±1 (A)
D

≤R5

A: Incl. 2 mm siliconenvoeg rondom
B: 5.5
C: 9.5

(B)

R 10
(B)

639+2

8
(C)

880

+2

896±1 (A)

656±1

639+2

896±1
880+2
40

Voor vlakke installatie in stenen
of granieten werkvlakken.

Combinatie met gaskookplaat niet mogelijk
Let op het volgende om vermogensverliezen
te vermijden:
- Geen bovenkast boven het apparaat
monteren
- Afstand open schapelementen boven
het apparaat min. 650 mm (advies)

≤R5

A: Incl. 2 mm siliconenvoeg
rondom
B: 5.5
C: 9.5

(A)

≥ 750

≥ 900

- Afstand link/rechts tussen apparaat en
wand / naastgelegen bovenkast min.
500 mm
- Afstand tussen apparaatframe en wand
min. 50 mm

Combinatie met elektrische kookzone
Naadloze, vlak geïntegreerde inbouw
A

A

R8
R8

I98WMM1S5
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AFZUIGKAPPEN - PLAFONDUNITS
Afmeting in mm
Ventilatoruitlaat kan
in alle vier de richtingen
gedraaid worden

min.
290

270
ø 150

23

254

min.
298
≥ 1000

304

ø 150

299

≥ 650
(B)

(A)

115

270

241

˜1500

299
min. 550 Elektro
min. 650 Gas*

345
70

≥ 2000

70
575

max. 1550

min. 600 elektro

116
600

268
300

285
868

190

900

452
500

A: Optimale prestaties tot 1500 mm
B: Vanaf bovenkant pannendrager
Afmeting in mm

* vanaf bovenkant
pannendrager

Afmeting in mm

Afmeting in mm

I25CBS8W0

Afmeting in mm

I95CBS8W0

AFZUIGKAPPEN - PLAFONDUNITS
Ventilatoruitlaat kan
in alle vier de richtingen
gedraaid worden

min.
290
270

270

115

295

˜1500

299

Afmeting in mm

Afmeting in mm
693 x 505 (A)
205
930

530
190

742

472
459

183
163

130

221 x 88

min. 550 Elektro
min. 650 Gas*

ø 150

33
1050

M A AT S C H E T S E N

70
862
900

462
500

(B)

Afmeting in mm

* vanaf bovenkant
pannendrager

Afmeting in mm

I95CAQ6N0

A: Bereik voor kabeluitgang bij plafond
B: Voorzijde apparaat

I14RBQ8W0

886
900

485
500

600

59

14

Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen
gedraaid worden

I94CBS8W0

AFZUIGKAPPEN - EILANDSCHOUWKAPPEN
352
Luchtafvoer
744-924
Circulatie 580
744-1044

257
min. 245

337
(1)

37
170

min. 155
min. 35 (2)
453

(3)

359

203

46

251
191
277
249

264

min. 550 elektro
Aanbeveling 650
min. 650 gas*

ø 120
ø 150

900

600

in hoogte
verstelbaar
in stappen
van 20 mm
(744-1044)

385 430

* vanaf bovenkant
(1) Luchtafvoer
pannendrager
(2) Circulatie
(3) Luchtuitlaat - sleuf bij luchtafvoer
naar onderen monteren
Afmeting in mm

Afmeting in mm

Afmeting in mm

I96BMV5N5, I96BMP5N0, I95BBE2N0

AFZUIGKAPPEN - WANDSCHOUWKAPPEN
(3)

Luchtafvoer uitlaat

ø 120

min. 126
628-954(1) 580
628-1064(2)

min. 120 (1)
min. 10 (2)
247

ø 150

342
438

250

45
300

Stopcontact
* vanaf
bovenkant
pannendrager
min. 500

46

345

335

424
379

448

245

min. 60

min. 450
300

209
* vanaf bovenkant
pannendrager
51,5
394,5

900

500
(1) Luchtafvoer
(2) Circulatielucht
(3) Luchtuitlaat - sleuf bij
luchtafvoer naar onderen
monteren
Afmeting in mm

max. 20

Afmeting in mm

D96BMV5N5, D96BMU5N0, D95BMS5N5, D95BMP5N0, D95BCP2N0
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min. 550 elektro
Aanbeveling 650
min. 650 gas*

min. 550 elektro
Aanbeveling 650
min. 650 gas*
Afmeting in mm

Afmeting in mm

Afzuigkappen - inbouwmaatschetsen
WANDSCHOUWKAPPEN - DIAGONAAL DESIGN

M A AT S C H E T S E N

D96IMW1G1, D95IMW1G0, D95IMM1G0

WANDSCHOUWKAPPEN - DIAGONAAL DESIGN

D95IHM1S0

145

Afzuigkappen - inbouwmaatschetsen

M A AT S C H E T S E N

WANDSCHOUWKAPPEN - VERTICAAL DESIGN

146

D95FRW1S2

Afzuigkappen - inbouwmaatschetsen
WANDSCHOUWKAPPEN - VERTICAAL DESIGN

M A AT S C H E T S E N

D95FRM1S0

(3)

min. 70(1)
min. 130(2)
min. 969(1)
max. 1239(1)

187

min. 140(1)

470
256

min. 130(1)
min. 70(2)

460 190

540
430

480

500

430

430

(2)
(3)

895
895

Luchtafvoer

540

260

min. 1029(2)
max. 1299(2)

(1)

500

(1)

263

Circulatielucht
Luchtuitlaat - sleuf bij luchtafvoer naar
onderen monteren
Afmeting in mm

Apparaat in circulatiemodus
zonder kanaal
Circulatieset nodig

Afmeting in mm

Positie voor
stopcontact

20

Rekening houden met de maximale
dikte van de achterwand.
Afmeting in mm

Luchtafvoer uitlaat
45

90187

min. 60

210

256

138
min. 570
Stopcontact
min. 450 elektro
min. 600 gas*
410 149

9
263

Afmeting in mm

* vanaf bovenkant
pannendrager

Afmeting in mm

240
min. 450 elektro
min. 600 gas*
min. 505
* vanaf bovenkant
pannendrager
Afmeting in mm

D95FMS1G0
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AFZUIGKAPPEN - WANDSCHOUWKAPPEN
(3)

Luchtafvoer uitlaat

ø 120

min. 126
628-954(1) 580
628-1064(2)

ø 150

min. 120 (1)
min. 10 (2)
247

257

250

260

438

Stopcontact

min. 450
240

Afmeting in mm

124
* vanaf bovenkant
pannendrager
51,5
394,5

min. 550 elektro
Aanbeveling 650
min. 650 gas*

min. 550 elektro
Aanbeveling 650
min. 650 gas*

max. 20

45
210

* vanaf
bovenkant
pannendrager
min. 500

46

600
500
(1) Luchtafvoer
(2) Circulatielucht
(3) Luchtuitlaat - sleuf bij
luchtafvoer naar onderen
monteren
Afmeting in mm

250

424
379

448

245

min. 60

Afmeting in mm

Afmeting in mm

D65BCP2N0

247

45

(3)

635-965 (1)
635-1075 (2)

367

580
45

257

M A AT S C H E T S E N

505

210

min. 120 (1)
min. 10 (2)
250 260

326

Stopcontact

200

53

286

900
500
(1) luchtafvoer
(2) circulatielucht
(3) luchtuitlaat - sleuf bij
Luchtafvoer naar onderen monteren
Afmeting in mm

min.
330
250
* vanaf
bovenkant
pannendrager

* vanaf
bovenkant
pannendrager

31

20

min. 550/650
elektro/gas*
Afmeting in mm

Bij gebruik van een achterwand
moet met het design van het apparaat
rekening worden gehouden. Afmeting in mm

min. 550/650
elektro/gas*
Afmeting in mm

D95BHM4N0

247
(3)

635-965 (1)
635-1075 (2)

45

367

580

45

257
505

min. 120 (1)
min. 10 (2)
250 260

Stopcontact

210

min.
330

326
200

250

286

53
* vanaf
bovenkant
pannendrager

900
500
(1) luchtafvoer
(2) circulatielucht
(3) luchtuitlaat - sleuf bij
Luchtafvoer naar onderen monteren
Afmeting in mm

* vanaf
bovenkant
pannendrager

31

20

min. 550/650
elektro/gas*

min. 550/650
elektro/gas*

Afmeting in mm

Afmeting in mm

Bij gebruik van een achterwand
moet met het design van het apparaat
rekening worden gehouden. Afmeting in mm

D94BBE1N0, D92BBC0N0

247
(3)

45

635-965 (1)
635-1075 (2)

367

580

45

257

210

326

min. 120 (1)
min. 10 (2)
505

250 260

286

53

600

500
(1) luchtafvoer
(2) circulatielucht
(3) luchtuitlaat - sleuf bij
Luchtafvoer naar onderen monteren
Afmeting in mm

D62BBC0N0
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Stopcontact

200

* vanaf
bovenkant
pannendrager

* vanaf
bovenkant
pannendrager

31

20

min. 550/650
elektro/gas*
Afmeting in mm

min.
330
250

Bij gebruik van een achterwand
moet met het design van het apparaat
rekening worden gehouden. Afmeting in mm

min. 550/650
elektro/gas*
Afmeting in mm

Afzuigkappen - inbouwmaatschetsen
VLAKSCHERM AFZUIGKAPPEN

D49PU54X1

M A AT S C H E T S E N

D46PU54X1

D49ML54X1, D49ED52X1

D46ML54X1, D46ED52X1
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Afzuigkappen - inbouwmaatschetsen
AFZUIGUNITS
416

174
99

836-3

16

416

ø 150

ø 120

23
264-3

418
357

270
294
338

418

9
632
832

259
300

860

Afmeting in mm

Afmeting in mm

Afmeting in mm

M A AT S C H E T S E N

D57MH56N0

D55MH56N0

min. 15

225

min. 15

350-3

100
700-3

ø 120
35

348

348

ø 150

16
9
315

160

60

55 95
465
696
730

346
380

Afmeting in mm

D5855X1, D5655X1

150

Afmeting in mm

Afmeting in mm

Installatieschema en aansluitingen 1
Integreerbare afzuigkappen
(tussenbouw)

Schouwkappen

Onderbouw-afzuigkappen

1.

Vlaksschermkappen
Afzuigunits

Montage onder
bovenkasten:
Schakelpanelen

Gas-/electrocombinaties

Onderbouw koelen vrieskasten

Schakelpanelen
Fornuizen en ovens

Verklaring van de symbolen:

Vaatwassers
Wasautomaten
Wasdrogers

Dubbele bakovens

Magnetrons
Bakovens
Compacte bakovens

Koel- en vriesapparaten
en combinaties

Contactdoos voor fornuis-/
ovenaansluiting 230/400 V WS

Koudwater-afvoer

Gasaansluiting aan het apparaat

Water-afvoer

Randgeaardstopcontact
230 V WS

Afsluitventiel

Gasaansluiting buiten het apparaat.
Moet altijd bereikbaar zijn

M A AT S C H E T S E N

Installatieschema “afstanden” (inbouw) 2)
Schouwkappen wandmodel en
schouwkappen eilandmodel

onderbouw
afzuigkappen

2.

Integreerbare afzuigkappen
(tussenbouw)
Afzuigunits
Vlakschermkappen

Elektrisch 55 cm, min. aanbevolen 65 cm
Gas min. 65 cm
Elektrisch/gas*
65 cm minimaal
Elektrisch 45 cm min.
Gas* 65 cm min.
Elektrisch/gas*
65 cm minimaal
Gas*
65 cm min.

Elektro
65 cm min.
Elektro 43 cm min.
Gas* 65 cm min.

* Minimale afstand moet
65 cm zijn vanaf bovenkant
pannendragers. Bij gaskookplaten
waarvan de gasbranders samen een
vermogen van meer dan 12 kW hebben,
is de minimale afstand boven de kookplaat 70 cm.
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Afzuigkappen - extra toebehoren
Adviesprijs
incl. BTW

Bestelnummer
EXTRA TOEBEHOREN DOWNDRAFT
Z92WWJ12

Regenereerbaar recirculatie unit voor 90 cm Glass Downdraft

€ 955.49

Z92WWI1X7

Recirculatie unit CleanAir Plus anti-allergeen/anti-vis startset voor 90 cm Glass Downdraft

€ 262.35

Z92WWY9X2

Verbindingsset Seamless Combination Glass Downdraft met facet 90 cm

€ 203.35

Z92WWJ11

Regenereerbaar recirculatie unit voor 80 cm Glass Downdraft

€ 859.95

Z92WWI1X6

Recirculatie unit CleanAir Plus anti-allergeen/anti-vis startset voor 80 cm Glass Downdraft

€ 253.45

Z92WWY8X2

Verbindingsset Seamless Combination Glass Downdraft met facet 80 cm

€ 203.35

Z92WWM11

Installatieset voor installatie externe motor Glass Downdraft

€ 293.45

Z861SI1

90° adapteraansluiting voor Glass Downdraft

€ 30.95

M A AT S C H E T S E N

EXTRA TOEBEHOREN SCHACHTVERLENGINGEN AFZUIGKAPPEN
Z91AXE1S1

Zwarte (binnen+buiten) schacht 100 cm, diagonaal en verticaal design N70/N90

€ 199,00

Z51AXK0N0

Schachtverlenging 100 cm, diagonaal en verticaal design

€ 158,45

Z51AXL0N0

Schachtverlenging 150 cm, diagonaal en verticaal design

€ 229,45

Z5905N0

Schachtverlenging 100 cm, wandschouwkappen

€ 178,95

Z5906N1

Schachtverlenging 100 cm, wandschouwkappen

€ 150,45

Z5916N1

Schachtverlenging 150 cm, wandschouwkappen

€ 259,45

EXTRA TOEBEHOREN RECIRCULATIE UNITS CLEANAIR
Z52JXC1N1

Recirculatie unit CleanAir, anti-vis voor inbouw plafondunits met lage inbouw, kleur: rvs

€ 777,95

Z52JXC1W1

Recirculatie unit CleanAir, anti-vis voor inbouw plafondunits met lage inbouw, kleur: wit

€ 777,95

Z52JCC1N6

Recirculatie unit CleanAir Plus, anti-allergeen/anti-vis voor plafondunits, kleur: rvs

€ 645,15

Z52JCC1W6

Recirculatie unit CleanAir Plus, anti-allergeen/anti-vis voor plafondunits, kleur: wit

€ 645,15

Z52CXC2N6

Recirculatie unit CleanAir Plus, anti-allergeen/anti-vis voor eilandschouwkappen

€ 387,45

Z51AXC1N6

Recirculatie unit CleanAir Plus, anti-allergeen/anti-vis voor diagonale en verticale wandschouwkappen

€ 277,45

Z51FXC1N6

Recirculatie unit CleanAir Plus, anti-allergeen/anti-vis voor wandschouwkappen

€ 277,45

Z51CXC2N6

Recirculatie unit CleanAir Plus, anti-allergeen/anti-vis voor wandschouwkappen

€ 277,45

Z51CXI1X6

Geïntegreerde recirculatie CleanAir Plus, anti-allergeen/anti-vis voor wandschouwkappen

€ 142,35

Z51DXI1X6

Geïntegreerde recirculatie CleanAir, unit Plus anti-allergeen/anti-vis voor wandschouwkappen

€ 142,35

Z51IXC1X6

Recirculatie unit CleanAir Plus anti-allergeen/anti-vis voor vlakschermkappen

€ 254,15

Z53XXB1X6

CleanAir Plus filter anti-allergeen/anti-vis voor (geïntegreerde)recirculatie unit CleanAir

€ 89,95

Z51IXB1X6

CleanAir Plus filter anti-allergeen/anti-vis voor recirculatie unit CleanAir vlakschermkappen

€ 72,25

EXTRA TOEBEHOREN RECIRCULATIE UNITS CLEANAIR, REGENEREERBAAR
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Z52CBD2X1

Regenereerbaar recirculatie unit voor eilandschouwkappen

€ 667,95

Z51ITD1X1

Regenereerbaar recirculatie unit voor vlakschermkappen

€ 636,45

Z51FXD2N1

Regenereerbaar recirculatie unit voor wandschouwkappen

€ 579,95

Z51FXD1N1

Regenereerbaar recirculatie unit voor wandschouwkappen

€ 579,95

Z52JCD0N0

Regenereerbaar recirculatie unit CleanAir plafondunits, kleur: rvs

€ 866,45

Z52JCD0W0

Regenereerbaar recirculatie unit CleanAir plafondunits, kleur: wit

€ 836,85

Z51ITP0X0

Regenereerbaar cleanAir koolfilter (levensduur 10 jaar) voor recirculatie startset vlakschermkappen

€ 349,00

Z51FXJ0X0

Regenereerbaar geïntegreerde recirculatie CleanAir unit voor wandschouwkappen

€ 349,00

Z51FXJ0X5

Regenereerbaar geïntegreerde recirculatie CleanAir unit voor wandschouwkappen

€ 349,00

Z50XXP0X0

Regenereerbaar koolfilter voor (geïntegreerde) recirculatie unit CleanAir

€ 359,45

Afzuigkappen - extra toebehoren
Adviesprijs
incl. BTW

Bestelnummer
EXTRA TOEBEHOREN AFZUIGKAPPEN
Z52CBI2X4

Startset incl.CleanAir filter voor eilandschouwkappen

€ 87,45

Z5135X3

Startset incl. actief koolstoffilter voor wandschouwkappen

Z51DXI1X4

Startset incl. CleanAir filer met anti-vis coating voor wandschouwkappen

€ 83,25

Z51CBI1X4

Startset incl. CleanAir filer voor wandschouwkappen

€ 71,95

Z51CBI2X4

Startset incl. CleanAir filer voor wandschouwkappen

€ 84,95

Z51AIS0X0

Startset incl. regenereerbaar koolfilter (levensduur 10 jaar) voor diagonale wandschouwkappen

€ 478,95

Z51AFS0X0

Startset incl. regenereerbaar koolfilter (levensduur 10 jaar) voor verticale wandschouwkappen

€ 500,00

Z51AIR0X0

Startset incl. regenereerbaar koolfilter (levensduur 10 jaar) voor diagonale wandschouwkappen, zonder gebruik van schacht

€ 458,95

Z51AFR0X0

Startset incl. regenereerbaar koolfilter (levensduur 10 jaar) voor verticale wandschouwkappen, zonder gebruik van schacht

€ 481,45

Z51AII1X6

CleanAir Plus anti-allergeen/anti-vis startset voor diagonale wandschouwkappen

€ 151,95

Z51AFI1X6

CleanAir Plus anti-allergeen/anti-vis startset voor verticale wandschouwkappen

€ 151,95

Z51AIV1X6

CleanAir Plus anti-allergeen/anti-vis startset voor diagonale wandschouwkappen zonder schacht

€ 105,00

Z51AFV1X6

CleanAir Plus anti-allergeen/anti-vis startset voor verticale wandschouwkappen zonder schacht

€ 105,95

Z51ITI2X4

Startset incl. CleanAirfilter voor vlakschermkappen

€ 61,95

Z51ITI1X4

Startset incl. CleanAir filter voor vlakschermkappen

€ 56,95

€ 154,95

EXTRA TOEBEHOREN VLAKSCHERMKAPPEN
Design greeplijst 90 cm voor vlakschermkappen

€ 122,95

Z54TH90N1

Greeplijst rvs 90 cm voor vlakschermkappen

€ 69,45

Z54TH60D1

Design greeplijst 60 cm voor vlakschermkappen

€ 97,45

Z54TH60N1

Greeplijst rvs 60 cm voor vlakschermkappen

€ 53,15

Z54TL90X1

Liftelement 90 cm voor vlakschermkappen

€ 248,45

Z54TL60X0

Liftelement 60 cm voor vlakschermkappen

€ 197,45

Z54TM90X0

Montageset 90 cm bovenkast voor vlakschermkappen

M A AT S C H E T S E N

Z54TH90D1

€ 78,45

EXTRA TOEBEHOREN AFZUIGKAPPEN OVERIG
Z5155X0

Actief koolstoffilter D5855X1 / D5655X1

Z5861N0

Achterwand 90 cm, rvs

€ 46,20
€ 163,95
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Afzuigkappen - onderhoudsmiddelen
Een echte kok weet 't: een perfecte maaltijd
kan alleen in perfect onderhouden
keukenapparatuur worden bereid.

M A AT S C H E T S E N

Om lang en zorgeloos van je keukenapparatuur te kunnen genieten is onderhoud en reiniging van groot belang.
Het zorgt voor een goede werking van het apparaat en verlengt de levensduur. De reinigings- en onderhoudsmiddelen
van NEFF zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen.

Ontvetter
00312207

Onderhoudsset rvs
00311964

eCloth schoonmaakdoeken
00466148

Intensieve vetoplosser voor
afzuigkappen. Bijzonder geschikt
als voorbehandeling van filters
alvorens deze in de vaatwasser te
reinigen. Biologisch afbreekbaar
en fosfaatvrij.

Reinigingsdoekjes voor
roestvrijstalen oppervlakken.
(ook los te bestellen 00311944)

eCloth schoonmaakdoeken: de
groene doek is perfect voor
het reinigen van rvs en graniet,
de blauwe doek reinigt glas
en keramische oppervlakken
moeiteloos. Kunnen gemakkelijk
worden gewassen en hergebruikt tot 300 keer.

Reinigingspoeder “Weense Kalk”
voor roestvrijstalen oppervlakken.
(ook los te bestellen 00311946)
Inhoud: 500 ml

Inhoud reinigingsdoekjes:
5 stuks

Inhoud: 2 stuks

Inhoud reinigingspoeder:
100 gram
eShopprijs € 14,45
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eShopprijs € 17,45

eShopprijs € 21,95

Koel- en vriesapparaten - inbouwmaatschetsen
KOELKASTEN - NISHOOGTE 178-179 CM
558

545

min.
560

min. 40

max.
2200

Ü

1772

560 aanbevolen
min. 550
1749

1772+8

1743
Ventilatie
in de plint
min. 200 cm2

Overstek
front paneel

1772 A+Ü (max.)

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

A
Afmeting in mm

Onderkant
frontpaneel
Afmeting in mm

Afmeting in mm

KI8816DE1

558

545

min.
560

min. 40

max.
2200

Ü

1772

560 aanbevolen
min. 550
1749

1772+8

1743

A
Afmeting in mm

Afmeting in mm

Onderkant
frontpaneel
Afmeting in mm

KI2826DE0

545

min.
560

min. 40

558

max.
2200

1772

560 aanbevolen
min. 550
1749

1772+8

1743

Ventilatie
in de plint
min. 200 cm2

Ü

Overstek
front paneel

1772 A+Ü (max.)

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

A
Afmeting in mm

Afmeting in mm

M A AT S C H E T S E N

Ventilatie
in de plint
min. 200 cm2

Overstek
front paneel

1772 A+Ü (max.)

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

Onderkant
frontpaneel
Afmeting in mm

KI1816DE0
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Koel- en vriesapparaten - inbouwmaatschetsen
KOEL-VRIESCOMBINATIES - NISHOOGTE 178-179 CM

1772
max.
2200
560 aanbevolen
min. 550

4

4

1016
1772+8

727+A
(max.)

min.
560

Overstek
frontpaneel

Ü

1065+Ü
(max.)

Ü

1041+Ü
(min.)

min. 40

558

545

703+A
(min.)

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

A

A

Onderkant
frontpaneel

697
Ventilatie
in de plint
min. 200 cm2

703

731

Afmeting in mm

Afmeting in mm

De aangegeven meubeldeurmaten
gelden voor een deurnaad van 4 mm.
Afmeting in mm

KI7866DF0

1772

max.
2200
560 aanbevolen
min. 550

1016

A

A

Onderkant
frontpaneel

697
Ventilatie
in de plint
min. 200 cm2

703

731
Afmeting in mm

Afmeting in mm

De aangegeven meubeldeurmaten
gelden voor een deurnaad van 4 mm.
Afmeting in mm

KI6863FE0

Afmeting in mm

max.
2200

1772

560 aanbevolen
min. 550

1012

694
733
Afmeting in mm

KI5862FE0/KI7862FE0/KI7861FF0

KI5861SF0

Overstek
frontpaneel

Ü

4

4

1772+8

Ventilatie
in de plint
min. 200 cm2

Ü

1039+Ü
(min.)

min.
560

min. 40

541

1066+Ü
(max.)

548

702

729+A
(max.)

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

702+A
(min.)

M A AT S C H E T S E N

4

4

1772+8
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Overstek
frontpaneel

Ü

727+A
(max.)

min.
560

Ü
1065+Ü
(max.)

558

1041+Ü
(min.)

min. 40
545

703+A
(min.)

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

A

A

Onderkant
frontpaneel

De aangegeven meubeldeurmaten gelden
voor een deurnaad van 4 mm.
Afmeting in mm

PRINCIPE
VLAKSCHARNIEREN
Bij vlakscharnieren (deur-op-deur) is
de deur van het apparaat verbonden
met de deur van het meubel (geen
meubelscharnieren nodig). Dankzij
het vlakscharnier heeft de deur een
buitengewoon grote openingshoek
van 115°. Natuurlijk kun je deze hoek
ook naar eigen wens aanpassen –
t ussen 50° en 115° blijft de deur in
elke stand staan. En vanaf een hoek
van ongeveer 20° sluit de deur zich
bijna vanzelf.
Scharnier koelkast

Koelkast

M A AT S C H E T S E N

Starre verbinding

PRINCIPE
SLEEPSCHARNIEREN
De deur van de koelkast wordt
eenvoudig aan de meubeldeur
bevestigd. Zo kunnen de
koelkast en het meubel
gelijkt ijdig worden geopend
en gesloten. Het beslagwerk kan
nauwkeurig worden afgesteld.

Scharnier koelkast

Koelkast

Meubelscharnier

Glijdende verbinding
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Koel- en vriesapparaten - inbouwmaatschetsen
INBOUW KOELKASTEN - NISHOOGTE 140 CM
545

558

max.
2200

min.
560
1397

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

1397

min. 40

+8

545

560 aanbevolen
min. 550

max.
2200

min.
560

1374

560 aanbevolen
min. 550

Afmeting in mm

Afmeting in mm

KI8516DE0

Ventilatie
in de plint
min. 200 cm2

Afmeting in mm

1374

Afmeting in mm

KI2526DE0

KI1513FF0

INBOUW KOELKASTEN - NISHOOGTE 123 CM

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

min. 40

1221+7

1221

560 aanbevolen
min. 550
Ventilatie
in de plint
min. 200 cm2

Overstek
frontpaneel

A

1191

Onderkant
frontpaneel

1199

Afmeting in mm

KI2426DE0/KI1416DD0, KI1411SE0
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Ü

558
1221+A+Ü
(max.)

max.
2200

min.
560

545

Afmeting in mm

Afmeting in mm

KI1413FF0

Overstek
Frontpaneel

1368

A

Ventilatie
in de plint
min. 200 cm2

M A AT S C H E T S E N

1397

1397+8

1368

Ü

558

1397+A+Ü
(max.)

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

KI1411SE0

Onderkant
Frontpaneel

Afmeting in mm

Koel- en vriesapparaten - inbouwmaatschetsen
INBOUW KOELKASTEN - NISHOOGTE 103 CM

Overstek
frontpaneel

Ü
1041+Ü
(min.)

1772

max.
2200
560 aanbevolen
min. 550

Ü

4

4
1016

1772+8

727+A
(max.)

min.
560

558

1065+Ü
(max.)

min. 40
545

703+A
(min.)

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

A

A

Onderkant
frontpaneel

697
Ventilatie
in de plint
min. 200 cm2

KI2326DD0

703
Afmeting in mm

731

De aangegeven meubeldeurmaten
gelden voor een deurnaad van 4 mm.
Afmeting in mm
Afmeting in mm

KI1316DD0
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K1536XFF0

INBOUW KOELKASTEN - NISHOOGTE 88 CM HOOG

min.
560

max.
2200

874+7

545

Ü
874+A+Ü
(max.)

min. 40

Luftaustritt
min. 200 cm2

541
874

A
560 empfohlen
min. 550

Überstand
Frontplatte

Unterkante
Frontplatte

844
852

Belüftung
im Sockel
min. 200 cm2

Maße in mm

Maße in mm

Maße in mm

KI1216DD0

K1514XSF0

KOELKAST ONDERBOUW - NISMAAT 82 CM HOOG

600
580

548
598
818
868*

600

min.
550

820
870*

100/150*
17

170
220*

30-85 170
220*
100/150*

100
150*

* variabele plint/onderbouwhoogte
Ruimte voor elektrische aansluiting aan de
zijkant rechts of links naast het apparaat.
Be- en ontluchting in plint.
Afmeting in mm

K4316XFF0
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Koel- en vriesapparaten - inbouwmaatschetsen
INBOUW VRIEZERS

GI7416CE0 (122,5 cm hoog)

GI7316CE0 (102,5 cm hoog)

min. 40
min. 40

min.
560

max.
2200

874+7

Overstek
frontpaneel

Ü

545

874
Onderkant
frontpaneel

A

A

844

560 aanbevolen
min. 550

Ventilatie
in de plint
min. 200 cm2

Ü

558
874+A+Ü
(max.)

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

874+A+Ü
(max.)
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GI7813CF0 (177,5 cm hoog)

Overstek
frontpaneel

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

Onderkant
frontpaneel

852

Afmeting in mm

Afmeting in mm

Een tussenbodem is
noodzakelijk

Afmeting in mm

Ventilatie in de plint
min. 200 cm2

Afmeting in mm

GI1216DE0 (88 cm hoog)

ONDERBOUW
VRIEZER

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

545

558

min. 50

712
min.
560

874+7

min.
560

541

Afmeting in mm

GI1212SE0 (88 cm hoog)

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

682
560 aanbevolen
min. 550

542

160

max.
2200

min.
550

874

Ventilatie in de plint
min. 200 cm2

712+7

Ventilatie
in de plint
min. 200 cm2

Afmeting in mm

GI1113FE0 (72 cm hoog)

690

Een tussenbodem is
noodzakelijk

Afmeting in mm

Ventilatie in de plint
min. 200 cm2

G4344XDF0

Koel- en vriesapparaten - inbouwmaatschetsen
AMERIKAANSE KOELKAST

Afmeting in mm
28

762

277
973

707

628
26

20

418

1044

1040

1171

130° 90°
90°

55

135°

Koelladen kunnen bij een deuropeningshoek van 135° volledig eruit getrokken worden

KA3923IE0

ONDERBOUW WIJNKLIMAATKAST 60 CM BREED

Afmeting in mm
649

Afmeting in mm
581

Afmeting in mm
548

598

541

535
1772

1156

635

818-868

722

1012

M A AT S C H E T S E N

694
733

595

98-148

702

107

KU9213HG0

ONDERBOUW WIJNKLIMAATKAST 30 CM BREED
Afmeting in mm
349

Afmeting in mm
298
567

Afmeting in mm

532
100

820-870

818-868
620

300

842

722

≥ 550
≥ 60

≥ 280

98-148

295
93

KU9202HF0
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Koel- en vriesapparaten - onderhoudsmiddelen.
Een echte kok weet 't: een perfecte maaltijd
kan alleen in perfect onderhouden
keukenapparatuur worden bereid.
Om lang en zorgeloos van je keukenapparatuur te kunnen genieten is onderhoud en reiniging van groot belang.
Het zorgt voor een goede werking van het apparaat en verlengt de levensduur. De reinigings- en onderhoudsmiddelen
van NEFF zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen.

M A AT S C H E T S E N

Onderhoudsset rvs
00311964

Rvs onderhoudsdoeken
00312007

Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen
oppervlakken.
(ook los te bestellen 00311944)
Reinigingspoeder “Weense Kalk” voor
roestvrijstalen oppervlakken (ook los te
bestellen 00311946)

Rvs onderhoudsmiddel
Voor een glanzende afwerking op roestvrijstalen
oppervlakken. Doeken zijn geïmpregneerd met
speciale olie. De speciale olie beschermt het
oppervlak tegen vingerafdrukken en vlekken.
Geschikt voor koude en warme oppervlakken
(geen controlemarkeringen).
Alleen gebruiken op niet-gecoate roestvrijstalen
oppervlakken.

Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks

Rvs onderhoudsdoeken - 5 stuks

Inhoud reinigingspoeder: 100 gram
eShopprijs € 17,45

eShopprijs € 7,95

Koelkast reiniger
00312137
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Geur neutralisator
00578734

Geschikt voor het intensief reinigen van de
binnen- en buitenkant van koelkasten en
diepvriezers. Inclusief schuimfunctie.
Verwijdert resten krachtig en gemakkelijk,
vermindert onaangename geurtjes en laat
een frisse geur achter. Voedselveilig.

Zilofresh neutraliseert geuren in de koelkast en
voorkomt dat deze worden overgebracht naar
andere voedingsmiddelen. Kan eenvoudig in
de koelkast worden geplaatst en is veilig voor
voedsel.

Inhoud: 500 ml

Inhoud:

eShopprijs € 9,10

eShopprijs € 32,95

M A AT S C H E T S E N
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Vaatwassers - inbouwmaatschetsen
VAATWASSERS - VOLLEDIG INTEGREERBAAR 60 CM

min. 50
max. 220

53

min. 90
max. 220

53
100

Afmeting in mm

815-875

815-875
655-725

114

max.
143
89

53
100
550

min. 90
max. 220

M A AT S C H E T S E N

Afmeting in mm

S147ZCS35E/S145HAS29E

VAATWASSERS - VOLLEDIG INTEGREERBAAR 45 CM

1,6 m

1,3 m
448

min.
550

550

45 cm
655-725
815-875

815-875

450

(3,7 m) 1,5 m

1,3 m (3,5 m)

(4 m) 2 m

1,6 m (3,6 m)

89
53

100

min. 90
max. 220

Afmeting in mm

S855EMX16E
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( ) Waarde met extensieset

min.
550

53
100

Afmeting in mm

600
min.
550

min. 90
max. 220

53

S257ZB801E/S287TC800E/
S255HTX15E/S255HB800E/
S255HB800E/S255HTX15E

VAATWASSERS - INTEGREERBAAR 60 CM

598

598

89

100

Afmeting in mm

S199YB801E/S197EB800E

S299YB801E/S297EB800E

600
550

89

89

100

573

min.
550

815-875

815-875

598

815-875
655-725

550

min.
550

865-925
705-775

598

815-875
655-765

865-925

865-925
705-815

89

min. 50
max. 220

600

600
550

min.
550

865-925

600
598

550

Afmeting in mm

S157ZB801E/S187TC800E/
S155HTX15E/S155HB800E/
S155HB800E/S155HTX15E

Belangrijke informatie voor het inplannen van vaatwassers
Onderstaande informatie is van belang wanneer je zelf een vaatwasser gaat plaatsen of vervangen.
Meestal zal de dealer er zelf alert op zijn bij de plaatsing van een keuken.

INBOUW IN HOGE KAST VAN VAATWASSERS
VAN 60 EN 45 CM BREED
Met de nieuwe vaatwassers van NEFF is inbouw in een hoge
kast heel e
 envoudig:
• Aansluiting van AquaStop® op elke plek en hoogte mogelijk.
Geen beperkingen vanwege de positie van de kraan
• Aansluiting van de waterafvoer in elke positie mogelijk
(max. afvoerhoogte vanaf onderkant van het apparaat 90 cm).
Geen beperkingen vanwege de positie van de sifon.
• Hoogtegeleiding en beluchting van de water-afvoer in het
apparaat.
Geen ingewikkelde plaatsing van slangen om leegloop te
voorkomen.
• Variabele bevestiging van het apparaat boven of opzij.
Geen beperkingen bij de vormgeving van de ombouw.

WAARDE TUSSEN DE HAAKJES
MET VERLENGSET Z7710X0
AANSLUITINGEN WATER EN STROOM
VOOR 60 CM BREDE VAATWASSERS
Afmeting in mm
1600

1200

600
(3700) 1500

1200 (3400)

(3700) 1700

1500 (3500)

stopcontact
( ) Waarde met verlengingsset
M A AT S C H E T S E N

VORMGEVING FRONT
Om te zorgen dat de deuren open kunnen moet er r uimte
worden vrijgelaten tussen het front van het apparaat en het
onderliggende paneel van de keukenkasten. De afmeting
van deze vrije ruimte is afhankelijk van de positie ten opzichte
van het draaipunt van de deur en de dikte van het front-paneel. Om deze ruimte te beperken, dient op het volgende te
worden gelet:
• Acceptabele corpusmaten (= nishoogte K -plint-hoogte)
voor een ‘normale’ inbouw: 650 - 720 mm voor ‘81-modellen’
(81,5 cm) en 700 - 770 mm voor ‘86-modellen’ (86,5 cm).
•A
 ls er in de keukenserie verschillende deurmaten beschikbaar
zijn, is het langste front het beste geschikt (de vrije ruimte is
dan verder verwijderd van het draaipunt van de deur).
• Door het afschuinen van de sierplint (plintlade) of het
toepassen van een vaatwasser met Flexscharnier, kan de
vrije ruimte nog verder worden verkleind.

VOOR 45 CM BREDE VAATWASSERS
Afmeting in mm
1600

1300

450
(3700) 1500

1300 (3500)

(4000) 2000

1600 (3600)

stopcontact
( ) Waarde met verlengingsset

DE AQUA STOP GARANTIE GELDT UITERAARD
OOK BIJ INSTALLATIE MET VERLENGSET.
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S199YB801E

S257ZB801E

S157ZB801E

S287TC800E

S187TC800E

S297EB800E

S197EB800E

S255EB800E

S155EB800E

S255HB800E

S155HB800E

S255HTX15E

S155HTX15E

S147ZCS35E

S145HAS29E

S855EMX16E

Bestelnr

S299YB801E

M A AT S C H E T S E N

Vaatwassers - extra toebehoren

Advies prijs
incl. BTW

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

€ 39,95

Z7710X0

Verlengingsset AquaStop

Z7860X3

Rvs beschermmingsset (stoombescherming)
Hoogte vaatwasser: 81,5 cm

Z7861X3

Rvs beschermmingsset (stoombescherming)
Hoogte vaatwasser: 86,5 cm

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Z7861X0

Roestvrijstalen zijlijst voor S52... / S72... hoog model

Z7861X1

Roestvrijstalen zijlijst voor S513A…/S511A… laag model

Z7861X2

Roestvrijstalen zijlijst voor S523A… hoog model

•

•

•

•

•

•

•

•

€ 99,€ 99,€ 33,95

•

•

Z786RB04

3de lade voor meer ruimte voor vaatwassers met
Flex3-rails en RetroFit of VarioLade

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

€ 79,45

Z786DB04

Flex3-besteklade met inox handgreep, flexibele
elementen, met voorgeprepareerde besteklade rails,
voor vaatwassers met Flex-3 en RetroFit

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

€ 76,10

Z7863X0

Bestekkorf

•

•

•

•

• Sierlijsten voor mooie inbouwoplossingen. Deze sierlijsten worden standaard meegeleverd bij alle NEFF Collection
vaatwassers. Deze herken je aan het NEFF Collection logo bij het apparaat.
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€ 32,95
€ 33,95

•

€ 23,45

Vaatwassers - onderhoudsmiddelen
Een echte kok weet 't: een perfecte maaltijd
kan alleen in perfect onderhouden
keukenapparatuur worden bereid.
Om lang en zorgeloos van je keukenapparatuur te kunnen genieten is onderhoud en reiniging van groot belang.
Het zorgt voor een goede werking van het apparaat en verlengt de levensduur. De reinigings- en onderhoudsmiddelen
van NEFF zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen.

Machinereiniger
00311993

Machinereiniger
extra krachtig
00312193

Verwijdert snel en
effectief kalkaanslag
in je vaatwasser.
Regelmatig gebruik
verlengt de levensduur
van uw apparaat.

Voor de “kleine beurt”
van je vaatwasser.
Verwijdert vet en kalk.
Aanbevolen gebruik:
1 fles per 1 á 2 maanden.

Voor de “grote beurt”
van je vaatwasser.
Verwijdert op krachtige
wijze vet, zetmeel en
eiwit.
Aanbevolen gebruik:
1 verpakking per
4 á 6 maanden.

Inhoud: 250 gram

Inhoud: 250 ml

Inhoud: 200 gram

eShopprijs € 9,95

eShopprijs € 9,95

eShopprijs € 9,45

Luchtverfrisser
vaatwasser
00460742
Werkt gedurende
60 afwasbeurten.

M A AT S C H E T S E N

Ontkalker
00311918

eShopprijs € 3,94

167

Vaatwassers - inbouwtabel
Corpushoogte van de onderkast 705 - 800 mm

M A AT S C H E T S E N

Nishoogte in mm
865

870

875

880

885

890

895

900

905

910

915

920

925

65

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

70

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

75

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

80

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

85

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

90

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

95

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

100

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

105

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

110

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

115

81,5

86,5

120

81,5

86,5

81,5

86,5

125

81,5

86,5

81,5

86,5

81,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

130

81,5

86,5

81,5

86,5

81,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

135

81,5

86,5

81,5

86,5

81,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

140

81,5

86,5

81,5

86,5

81,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

145

81,5

86,5

81,5

86,5

81,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

150

81,5

86,5

81,5

86,5

81,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

155

81,5

86,5

81,5

86,5

81,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

160

81,5

86,5

81,5

86,5

81,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

81,5

86,5

81,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

81,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

165

81,5

170

81,5

81,5

175

81,5

81,5

81,5

180

81,5

81,5

81,5

185

81,5

81,5

81,5

190

81,5

81,5

81,5

195

81,5

81,5

81,5

200

81,5

81,5

81,5

205

81,5

81,5

81,5

210

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

215
220
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81,5

86,5

Inbouw van een 86,5 cm hoge vaatwasser met gewoon scharnier

86,5

Inbouw van een 86,5 cm hoge vaatwasser met FlexScharnier

86,5

Inbouw van een 86,5 cm hoge vaatwasser met klapscharnier

86,5

Corpushoogte van de onderkast 655 - 750 mm
Nishoogte in mm
815

820

825

830

835

840

845

850

855

860

865

870

875

65

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

86,5

86,5

86,5

70

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

86,5

86,5

86,5

75

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

86,5

86,5

86,5

80

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

86,5

86,5

86,5

85

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

86,5

86,5

86,5

90

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

86,5

86,5

86,5

95

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

86,5

86,5

86,5

100

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

86,5

86,5

86,5

105

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

86,5

86,5

86,5

110

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

86,5

86,5

86,5

115

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

86,5

86,5

86,5

120

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

86,5

81,5

86,5

125

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

86,5

81,5

86,5

81,5

86,5

130

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

86,5

81,5

86,5

81,5

86,5

135

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

86,5

81,5

86,5

81,5

86,5

140

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

86,5

81,5

86,5

81,5

86,5

145

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

86,5

81,5

86,5

81,5

86,5

150

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

86,5

81,5

86,5

81,5

86,5

155

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

86,5

81,5

86,5

81,5

86,5

160

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

86,5

81,5

86,5

81,5

86,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

86,5

81,5

86,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

86,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5
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86,5

81,5

81,5

Inbouw van een 81,5 cm hoge vaatwasser met gewoon scharnier

81,5

Inbouw van een 81,5 cm hoge vaatwasser met FlexScharnier

81,5

Inbouw van een 81,5 cm hoge vaatwasser met klapscharnier
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