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Yksiöt, kaksiot, kolmiot ja neliöt

Kalusteuuni EOB100W
× Ammattilaiskokkien vaatimaa joustavuutta.
Tämän uunin XXL-uunikammio, markkinoiden
suurimmat pellit ja jopa 5 kannatintasoa tarjoavat
sinulle ammattilaiskokkien vaatimaa joustavuutta.

× Käytä tila tehokkaasti hyväksi - kaikki ruoat
kypsyvät tasaisesti

× Täydellinen pizza omasta keittiöstä
Pizzatoiminnon avulla teet vaikutuksen rapeilla
pitsapohjilla ja maukkailla täytteillä.

× Tehokasta grillausta
Maksigrilli-uunitoiminnolla saavutat loistavat
grillaustulokset helposti.

UltraFanPlus-lämmitysjärjestelmän XL-kokoisen
tuulettimen ja ilmaa ohjaavan muotoilun ansiosta
ruoka kypsyy tasaisesti asetitpa ruoan minne
tahansa uunikammion sisällä.

× Helposti puhdistettava lasiluukku
Tämän uuninluukun lasi on helppo puhdistaa. Voit
poistaa luukun ja lasipaneelit kokonaan nopeaa
puhdistusta varten.

×Monitoimiuuni

kiertoilmavastuksella

×Ohjausvääntimet
×Alas taittuva grillivastus

×Viilennystuuletin
×Helposti puhdistettava luukku
×Luukun lukitus

×Uunivarusteet: 1 emaloitu

uunipannu, 2 emaloitua
leivinpeltiä, 1 kromattu ritilä

Tuotenumero (PNC)

949 716 466

EAN-koodi

7332543450114

Uunin sisäpinta

Sileä emali

Väri

Valkoinen

Höyryuunin taso

-

Energialuokka

A

Käyttötilavuus (l)

72

Näytön väri

No

Asennusmitat K x L x S (mm)

600x560x550

Uunin lämpötila

50°C - 275°C
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Keraamiset keittotasot HOC620F
× Kompaktit ja selkeät hipaisukytkimet

× Estä lapsia kytkemästä keittotaso vahingossa

maksimoivat ruoanlaittotilan

päälle

Äänimerkkitoiminnolla varustetut hipaisukytkimet
ovat kompaktin kokoiset ilman, että niiden
luettavuus heikkenisi. Näin sinulla on enemmän
tilaa olla luova kokki.

Tässä keittotasossa on älykäs lapsilukitus, jotta
lapset eivät voisi kytkeä keittoalueita vahingossa
päälle. Kytke lapsilukitus toimintaan yhdellä
kosketuksella.

× Ohjauspaneelin helppo käyttö

× Helposti puhtaaksi pyyhittävä pinta

Tämän keittotason ohjaimet on suunniteltu siten,
että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa.

× Tiedä aina tarkalleen, mikä keittoalueista on

Keittotason keraaminen lasipinta on helppo
puhdistaa pyyhkimällä.

× Voit asentaa keittotasosi joustavasti

edelleen kuuma

haluamaasi paikkaan

Jälkilämmön ilmaisimen avulla tiedät aina
tarkalleen, mitkä keittoalueista ovat edelleen
kuumia.

Voit asentaa tämän omilla ohjaimilla olevan
keittotason haluamaasi paikkaan keittiössä, jolloin
se sopii juuri sinun ruoanlaittotapoihisi.

×Tyylikkäät hipaisupainikkeet
×Turvallinen: Automaattinen

×Lapsilukitus
×Helppo asennus

virrankatkaisu

×Merkkiääni
×Jälkilämmön ilmaisin

Tuotenumero (PNC)

949 492 109

EAN-koodi

7332543484188

Keittotaso

Keraaminen

Kehys

1 viistetty reuna

Asennustapa

Asennusaukon päälle

Asennusmitat (LxSxK, mm)

560x490x38

Maksimi liitäntäteho (W)

6400

Liukuhipaisukytkimet

-

Hob²Hood-toiminto

-

Lapsilukko

On
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Induktiotaso HOI620S
× Nopeutta ja tarkkuutta entistä herkullisempia

× Induktiokeittotaso toimii ainoastaan sille

lopputuloksia varten

soveltuvan keittoastian kanssa

Vapauta kykysi ja ole yhtä nopea ja tarkka kuin
ammattikokit. Induktiotekniikan ansiosta lämpöä
voidaan säätää välittömästi ja tarkasti.

Keittotason älykkään induktiotekniikan ansiosta
keittoalue aktivoituu vasta sitten kun sen päälle
asetetaan sille sopiva keittoastia. Kun keittoastia
poistetaan, keittoalue kytkeytyy itsestään pois
päältä.

× Aina puhtaaksi pyyhittävissä induktiotekniikan
ansiosta
Korkealuokkaisen induktiotekniikan ansiosta
keittotason pinta ei kuumene koskaan todella
kuumaksi. Siksi roiskeet eivät pala kiinni tason
pintaan, ja se voidaan puhdistaa helposti
pyyhkimällä.

× Tiedä aina tarkalleen, mikä keittoalueista on
edelleen kuuma
Jälkilämmön ilmaisimen avulla tiedät aina
tarkalleen, mitkä keittoalueista ovat edelleen
kuumia.

× Salamannopea täysteho säästää aikaa
Aloita ruoanlaitto nopeammin keittotason
tehotoiminnon avulla. Sen tarjoaman lisätehon
ansiosta saavutetaan välittömästi korkeimmat
lämpötilat.

×Tyylikkäät hipaisupainikkeet
×Power Booster -toiminto
×Turvallinen: Automaattinen

×Lapsilukitus
×Toimintolukitus
×Helppo asennus

virrankatkaisu

×Jälkilämmön ilmaisin

Tuotenumero (PNC)

949 492 099

EAN-koodi

7332543449385

Keittotaso

Induktio

Kehys

Kehyksetön

Asennustapa

Asennusaukon päälle

Asennusmitat (LxSxK, mm)

560x490x60

Maksimi liitäntäteho (W)

6600

Liukuhipaisukytkimet

-

Hob²Hood-toiminto

-

Lapsilukko

On
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Keraamiset keittotasot HOC610F
× Tiedä aina tarkalleen, mikä keittoalueista on

× Voit asentaa keittotasosi joustavasti

edelleen kuuma

haluamaasi paikkaan

Jälkilämmön ilmaisimen avulla tiedät aina
tarkalleen, mitkä keittoalueista ovat edelleen
kuumia.

Voit asentaa tämän omilla ohjaimilla olevan
keittotason haluamaasi paikkaan keittiössä, jolloin
se sopii juuri sinun ruoanlaittotapoihisi.

× Helposti puhtaaksi pyyhittävä pinta
Keittotason keraaminen lasipinta on helppo
puhdistaa pyyhkimällä.

×Ohjaus vääntimillä

×Helppo asennus

×Jälkilämmön ilmaisin

Tuotenumero (PNC)

949 492 113

EAN-koodi

7332543484225

Keittotaso

Keraaminen

Kehys

1 viistetty reuna

Asennustapa

Asennusaukon päälle

Asennusmitat (LxSxK, mm)

560x490x38

Maksimi liitäntäteho (W)

6000

Liukuhipaisukytkimet

-

Hob²Hood-toiminto

-

Lapsilukko

-
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Astianpesukone ESF5206LOW
× Itsestään avautuva luukku parantaa

× Luonnollinen tapa kuivata astiat

kuivaustuloksia
AirDry-tekniikkamme ansiosta raikasta ilmaa
pääsee koneeseen jokaisen pesuohjelman
päätteeksi. Luukku avautuu automaattisesti
raolleen kuivausvaiheen lopussa. Ilma kiertää
koneessa vapaasti - tuloksena täysin kuivat astiat
ja ruokailuvälineet.

× Pese astiat 30 minuutissa

× Hygieenista astianpesua

30 minuutin pikaohjelmalla peset juuri käytetyt
astiat nopeasti.

×5 pesuohjelmaa, 4 lämpötilaa
×Ohjauspaneelissa symbolit
×Kuivaustekniikka: AirDry
×Ajastustoiminto 3 tuntia

Uusi AirDry-teknologiamme käyttää luonnollista
ilmavirtausta kuivauksen viimeistelemiseen.
Koneen luukku avautuu 10 cm kuivauksen
loppuvaiheessa ja jää auki odottamaan koneen
tyhjentämistä. Saat parhaat kuivaustulokset
luonnollisella tavalla ja samalla säästät
tehokkaasti energiakustannuksissa.
Tehopesu 70°C puhdistaa astioista bakteerit ja
tekee pinttyneimmistäkin kattiloista hygieenisen
puhtaita.

×Ruokailuvälinekori
×Pesuohjelmat: Säästöohjelma
50°C, Tehopesu 70°C,
Normaaliohjelma 65°C, Aluokan pikapesu 30 min.,
Esihuuhtelu

×Yläkorissa Kääntyvät kuppihyllyt
×Alakorissa Kiinteät lautastelineet

×Ilmaisin pehmennyssuolan ja
huuhteluaineen loppumiselle

×Yläkorin korkeuden säätö
Tuotenumero (PNC)

911 549 078

EAN-koodi

7332543545148

Energialuokka

A+

Äänitaso (dB(A) re 1 pW)

49

Täyttömäärä (IEC-astiayksikköä)

13

ComfortLift®-alakori

-

Tuoteperhe

-

Pesuohjelmia / lämpötiloja

5/4

SprayZone-alue

-

AirDry-kuivaustoiminto

On

Yksiöt ja kaksiot

Jääkaappi-pakastin EN3602MOW
× Vähentää sulatustarvetta

× Tyylikäs LED-valo

Integroidun LowFrost-järjestelmän ansiosta tämän
jääpakastimen sulatukseen kuluva aika on
minimaalinen. Jotta voisit aina hyödyntää sen
täyden kapasiteetin suosikkiruokiesi
säilyttämiseksi.

Tyylikäs ja energiaa säästävä LED-valo valaisee
kirkkaasti jääkaapin sisätilan.

× Tilaa säästävä pulloteline
Lasihyllyn alapuolella olevassa pullotelineessä
voit säilyttää kerralla jopa viisi isoa pulloa.
Jääkaapin tilaa kuluu vain minimaalisesti.

× Joustavuutta tuoreiden elintarvikkeiden
järjestämiseen
Tuoreiden vihannesten ja hedelmien
järjestämiseen ei ole sääntöjä. Järjestä ne
haluamallasi tavalla kahteen puolileveään
vihanneslaatikkoon.

×Mekaaninen lämpötilan säätö
×Pulloteline

×Pakastimen laatikot: 2

normaalia + 1 puolisyvä,
Läpinäkyvät, muovia

×Jääkaapin valaistus: Integroitu
ohjauspaneeliin

×Pakastimessa lasihyllyt
Tuotenumero (PNC)

925 053 613

EAN-koodi

7332543449408

Energialuokka

A++

Vuotuinen energiankulutus
(kWh)

239

Jääkaapin/pakastimen nettotilavuus
(ltr)

220 / 109

Pakastustekniikka

LowFrost

Dynaaminen viilennys

-

CustomFlex-ovihyllyjärjestelmä -

Mitat K x L x S (mm)

1845x595x647 Asennusmitat K x L x S (mm)

Kolmiot ja neliöt

Jääkaappi ERF4115DOW
× Vapaus säilyttää elintarvikkeita missä tahansa

× Tyylikäs LED-valo valaisee jääkaappisi

jääkaapin sisällä

sisätilan

Voit säilyttää ruokaa turvallisesti missä tahansa
jääkaapin sisällä. Se säilyy yhtä tuoreena
kaikkialla kaapissa älykkään FreeStore® tuulettimen ansiosta, joka jakaa kylmää ilmaa
tasaisesti.

Tyylikäs ja energiaa säästävä LED-valo valaisee
kirkkaasti koko jääkaapin sisätilan

× Tilaa säästävä pulloteline
Lasihyllyn alapuolella olevan, tilaa säästävän
pullotelineen avulla voit säilyttää jopa viisi isoa
pulloa käyttäen jääkaapin tilaa vain minimaalisesti.

×Mekaaninen lämpötilanohjaus
×FreeStore™

×Valaistus: LED-valaistus
×Pulloteline

Tuotenumero (PNC)

925 052 099

EAN-koodi

7332543455706

Dynaaminen viilennys

FreeStore

CustomFlex-ovihyllyjärjestelmä

-

Kokonaisnettotilavuus (ltr)

392

Energialuokka

A+

Vuotuinen energiankulutus (kWh)

148

Äänitaso (dB(A) re 1 pW)

39

Mitat K x L x S (mm)

1850x595x668 Asennusmitat K x L x S (mm)

Kolmiot ja neliöt

Pakastin EUF2702DOW
× Hyödynnä pakastimesi tilavuus

× Hyödynnä pakastimesi tilavuus

Erittäin suuren käyttötilavuuden ansiosta
pakasteiden säilyttäminen on helppoa.

× Näe kaikki pakasteet yhdellä silmäyksellä

Erittäin suuren käyttötilavuuden ansiosta
pakasteiden säilyttäminen on helppoa.

× Helposti löytyvät pakasteet

Kun pakastimesi on täynnä, tarvitsemiesi
tuotteiden löytäminen voi olla vaikeaa.
Pakastuslaatikon suuren koon ansiosta näet koko
sisällön yhdellä silmäyksellä.

×Mekaaninen lämpötilanohjaus
×Lämpötilahälytin merkkivalolla

Laatikoiden etuosa on läpinäkyvä, joten löydät
etsimäsi pakasteet nopeasti. Laatikon siirtäminen
on on helppoa ergonomisten kahvojen avulla.

×Pakastuslaatikot: 2 normaalia + 3 Maxi-laatikkoa + 1 puolisyvä,
Läpinäkyvät, muovia

×Pakastushyllyt: 1, Läpinäkyvä luukku

Tuotenumero (PNC)

925 052 555

EAN-koodi

7332543455720

Energialuokka

A+

Pakastustekniikka

Perinteinen

CustomFlex-ovihyllyjärjestelmä

-

Pakastimen nettotilavuus (ltr)

245

Vuotuinen energiankulutus (kWh)

275

Äänitaso (dB(A) re 1 pW)

40

Mitat K x L x S (mm)

1850x595x668 Asennusmitat K x L x S (mm)

