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Energia-
luokkaA

Energia-
luokkaA+

Simplicity II
Musta

MustaValkoinen

Kalusteisiin asennettava uuni

Kalusteisiin asennettava mikroaaltouuniKalusteisiin asennettava jääkaappi

BO75SY2B

RI6501

PAKETTI 1

1.563 €

BM171E2XG

Yleistä
�	Energialuokka1: A+
�	Jääkaapin käyttötilavuus: 326 l
�	Äänitaso: 38 dB(A)re 1 pW
�	Oven materiaali: Metalli
�	Kompressorien lukumäärä: 1
�	Mekaaninen ohjaus
�	Sisävalo sivussa
�	Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaih-

dettavissa
Jääkaappi
�	1 lasihylly
�	4 siirreltävät lasihyllyt
�	1 jaettava hylly

�	Kosteudensäädin vihanneslaatikossa: 
tilava vetolaatikko, jossa ilmankosteuden-
säätely

�	Kosteudensäädin vihanneslaatikossa
�	Oven pullohylly: Pullohylly kiinteillä pidik-

keillä
�	Pulloteline

Tuotteen mitat (KxLxS): 177,5 × 54 × 54,5 cm

 

�	Mekaaninen ohjauspaneeli
�	Käyttötilavuus: 17 l
�	Mikron teho: 700 W
�	Grillin teho: 1000 W
�	Yhdistetty kuumennus: Mikroaallot + grilli
�	Tehoalueiden lukumäärä: 6
�	Pyörivä alusta
�	Alustan halkaisija: 24,5 cm
�	Liitäntäteho: 1050 W
�	Sulakekoko: 6 amp
�	Asennusmitat (L x K x S): 56,7 × 38 × 

43 cm

Mitat (KxLxS): 38,8 × 59,5 × 32 cm

 

Yleistä
�	Energialuokka1: A
�	Energiankulutus: 

0,85 kWh (kiertoilmalla),  
0,92 kWh (ylä- ja alalämmöllä)

�	Äänitaso: 47 dB(A)re 1 pW
�	Nimellisteho: 3,3 kW
Uuni
�	Monitoimiuuni - 65 l 

Erittäin suuri paistopinta-ala
�	HomeMADE® pohjautuu perinteisiin puu-

lämmitteisiin leivinuuneihin
�	Elektroninen toimintojen ohjaus
�	AdaptTech leivonta - Älykäs tallentava 

ohjelma
�	SilverMatte
�	Valo
�	DCS - Dynamic Cooling System
�	CoolDoor
�	removable

�	GentleClose
�	Maksimi uunin lämpötila: 275 °C
�	Lapsilukko
�	Paisto usealla tasolla samaan aikaan
�	Peltien kannattimet: Osittain ulosvedettä-

vät teleskooppikiskot kahdessa tasossa
�	Uuniritilä
�	1 syvä emaloitu uunipannu
�	1 matala emaloitu leivinpelti
�	Ylä - ja alalämpö,  

Kiertoilma, Tuuletuslämmitys,  
Alalämpö ja kiertoilma,  
Alalämpö ja puhallin,  
Nopea esilämmitys - 200-asteiseksi noin 
6 minuutissa,  
Normaali grillaus, Suuri grilli,  
Grilli ja puhallin, AquaClean,  
Säilöntäohjelma luotettava tapa säilöä

Mitat (KxLxS): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

 

PAKETTI 1

423441

555520 470348

565 €

649 €

349 €
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Kuivaus-
tulosAPesutulosAEnergia-

luokkaA+++

Energia-
luokkaA

16

9,5

MustaValkoinen

Integroitava astianpesukone

Induktio keittotasoKalusteisiin asennettava uuni

DI6533

O6307W HI6414F

Yleistä
�	Energialuokka1: A
�	Energiankulutus: 

0,85 kWh (kiertoilmalla),  
0,92 kWh (ylä- ja alalämmöllä)

�	Äänitaso: 47 dB(A)re 1 pW
�	Nimellisteho: 3,3 kW
Uuni
�	Monitoimiuuni - 65 l 

Erittäin suuri paistopinta-ala
�	HomeMADE® pohjautuu perinteisiin puu-

lämmitteisiin leivinuuneihin
�	Mekaaninen ohjaus
�	IconLed
�	Pop out vääntimet
�	SilverMatte
�	Valo
�	DynamiCooling
�	CoolDoor

�	Removable flat oven inner door glass 
surface

�	SoftClose
�	Maksimi uunin lämpötila: 275 °C
�	Lapsilukko
�	Paisto usealla tasolla samaan aikaan
�	Peltien kannattimet: 1 X ritilä
�	Uuniritilä
�	1 syvä emaloitu uunipannu
�	Matala ruostumaton teräspannu X2
�	PerfectGrill
Varusteet
�	Liitäntäteho: 3300 W
�	Tuotteen mitat (L x K x S) (min-max): 

56-56,8 × 58,3-60 × 55 cm

Tuotteen mitat (KxLxS): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

 

Yleistä
�	Induktio keittotaso, PowerBoost, SuperSi-

lent, AllBoost, ChildLock
�	Nimellisteho: 6,8 kW
Keittotaso
�	Viistohiottu tason reuna
�	4 induktiokeittoaluetta 

edessä vasemmalla: Ø 18,5 cm, 1,4/1,9 
kW,  
edessä oikealla: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,  
takana vasemmalla: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 
kW,  
takana oikealla: Ø 20,5 cm, 1,9/2,1 kW

�	SuperSilent
�	Toimintojen ohjaus: Sensor touch control
�	Touch control
�	ExtremePower lisää induktioalueen tehoa
�	AllBoost

�	Ajastin
�	Jälkilämmön merkkivalo
�	ChildLock

Tuotteen mitat (KxLxS): 5,5 × 59,5 × 51 cm

 

�	Energialuokka1: A+++
Yleisohjelmaa käytettäessä
�	Energiankulutus kWh/ohjelma4: 0,86 kWh
�	Pesutulos3: A
�	Kuivaustulos3: A
�	Kattausta: 16
�	Vedenkulutus: 9,5 l
�	Normaaliohjelman kesto: 180 min
�	Energiankulutus/v2: 245 kWh
�	Vedenkulutus/v2: 2660 l
�	Ohjaus: Nappi
�	Äänitaso: 44 dB(A)re 1 pW
Yleistä
�	Pesulämpötilat: 70, 65, 55, 45, 35 °C
�	Sisääntulevan veden maks. lämpötila: 

70 °C
�	Ohjelmien lukumäärä: 5
�	Automaattiohjelma
�	Tehopesu
�	QucikIntensive programme
�	Ekopesu

�	SpeedWash-ohjelma
�	Mahdollisuus tallentaa omia ohjelmia
�	TotalDry – automaattinen oven avaus
�	Moottori: Inventer PowerDrive
�	Allas ruostumatonta terästä
�	Jäljellä olevan ajan ilmaisin
�	Ohjelman loppumisen merkkivalo
�	Viivästetty käynnistys 24 tuntiin asti
�	Itsepuhdistuva suodatin
�	Huoltodiagnostiikka
�	Täydellinen ylivuotosuoja
�	Suihkuvarsien lukumäärä: 3
�	Pesukorien lukumäärä: 3
�	Työvälinekori
�	Yläkori
�	Alakori
�	Astianpesukone toimitetaan ilman kuvan 

etulevyä
�	Korkeus säädettävissä: 50 mm
�	Korkeuden säätö edestä

Tuotteen mitat (KxLxS): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm

 

PAKETTI 2

1.657 €
PAKETTI 2

729160

563811 561674

439 €

749 €

469 €
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Energia-
luokkaA+Energia-

luokkaA+

16

9,5

ValkoinenValkoinen

PakastinkaappiJääkaappi

R6601

Energia-
luokkaA

Valkoinen

Kalusteisiin asennettava uuni

O6307W

Kuivaus-
tulosAPesutulosAEnergia-

luokkaA+++

Integroitava astianpesukone

DI6533FN6601

Yleistä
�	Energialuokka1: A+
�	Jääkaapin käyttötilavuus: 

368 l
�	Äänitaso: 38 dB(A)re 1 pW
�	Oven materiaali: Metalli
�	Kompressorien lukumää-

rä: 1
�	Mekaaninen ohjaus
�	Led-valo
�	Pyörät takana
�	Oven kätisyyden vaihto: 

Kätisyys vaihdettavissa
Jääkaappi
�	Ionizer: Ionisoija jääkaa-

pissa
�	DynamiCooling
�	Fresh Zone
�	7 lasihyllyä
�	Kosteudensäädin vihan-

neslaatikossa: tilava 

vetolaatikko, jossa ilman-
kosteudensäätely

�	CrispZone: vihanneslaa-
tikko

�	Oven pullohylly: Pullohylly 
kiinteillä pidikkeillä, Pul-
lohylly

�	Pulloteline
�	Muna-/jääpalalokero: 1 x 7

Tuotteen mitat (KxLxS): 185 × 60 × 64 cm

 

Yleistä
�	Energialuokka1: A+
�	Pakastimen käyttötilavuus: 

243 l
�	Luokitus-: 4
�	Lämpötilan nousuaika: 

15 h
�	Pakastusteho kg/vrk: 18 

kg/vrk
�	Äänitaso: 42 dB(A)re 1 pW
�	Oven materiaali: Metalli
�	Kompressorien lukumää-

rä: 1
�	EcoMode
�	Pakastelokeron valaistus: 

Led valo
�	Pyörät takana
�	Oven kätisyyden vaihto: 

Kätisyys vaihdettavissa
Pakastin
�	Automaattisulatus

�	NoFrost
�	FastFreeze
�	Pakastus: 1 luukullinen 

pakastehylly, 6 vetolaa-
tikkoa

Tuotteen mitat (KxLxS): 185 × 60 × 64 cm

�	Energialuokka: A+++
Yleisohjelmaa käytettäessä
�	Energiankulutus kWh/ohjel-

ma: 0,86 kWh
�	Pesutulos: A
�	Kuivaustulos: A
�	Kattausta: 16
�	Vedenkulutus: 9,5 l
�	Normaaliohjelman kesto: 

180 min
�	Energiankulutus/v: 245 kWh
�	Vedenkulutus/v: 2660 l
�	Ohjaus: Nappi
�	Äänitaso: 44 dB(A)re 1 pW
Yleistä
�	Pesulämpötilat: 70, 65, 55, 

45, 35 °C
�	Sisääntulevan veden maks. 

lämpötila: 70 °C
�	Ohjelmien lukumäärä: 5
�	Automaattiohjelma
�	Tehopesu
�	QucikIntensive programme
�	Ekopesu

�	SpeedWash-ohjelma
�	Mahdollisuus tallentaa omia 

ohjelmia
�	TotalDry – automaattinen 

oven avaus
�	Moottori: Inventer Power-

Drive
�	Allas ruostumatonta terästä
�	Jäljellä olevan ajan ilmaisin
�	Ohjelman loppumisen merk-

kivalo
�	Viivästetty käynnistys 24 

tuntiin asti
�	Itsepuhdistuva suodatin
�	Huoltodiagnostiikka
�	Täydellinen ylivuotosuoja
�	Suihkuvarsien lukumäärä: 3
�	Pesukorien lukumäärä: 3
�	Astianpesukone toimitetaan 

ilman kuvan etulevyä
�	Korkeus säädettävissä: 

50 mm
�	Korkeuden säätö edestä

Tuotteen mitat (KxLxS): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm

 

Yleistä
�	Energialuokka1: A
�	Energiankulutus: 

0,85 kWh (kiertoilmalla),  
0,92 kWh (ylä- ja alaläm-
möllä)

�	Äänitaso: 47 dB(A)re 1 pW
�	Nimellisteho: 3,3 kW
Uuni
�	Monitoimiuuni - 65 l 

Erittäin suuri paistopinta-
ala

�	HomeMADE® pohjautuu 
perinteisiin puulämmitteisiin 
leivinuuneihin

�	Mekaaninen ohjaus
�	IconLed
�	Pop out vääntimet
�	SilverMatte
�	Valo
�	DynamiCooling

�	CoolDoor
�	removable
�	SoftClose
�	Maksimi uunin lämpötila: 

275 °C
�	Lapsilukko
�	Paisto usealla tasolla 

samaan aikaan
�	Peltien kannattimet: 1 

X ritilä
�	Uuniritilä
�	1 syvä emaloitu uunipannu
�	Matala ruostumaton teräs-

pannu X2
�	PerfectGrill
Varusteet
�	Liitäntäteho: 3300 W
�	Tuotteen mitat (L x K x 

S) (min-max): 56-56,8 × 
58,3-60 × 55 cm

Tuotteen mitat (KxLxS): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

 
Musta

Induktio keittotaso

HI6454F

Yleistä
�	Induktio keittotaso, 

PowerBoost, SuperSilent, 
AllBoost, BridgeZone, 
ChildLock

�	Nimellisteho: 7,1 kW
Keittotaso
�	Viistohiottu tason reuna
�	4 induktiokeittoaluetta 

edessä vasemmalla: Ø 
18,5 cm, 1,4/2 kW,  
edessä oikealla: Ø 16,5 
cm, 1,2/1,4 kW,  
takana vasemmalla: Ø 
18,5 cm, 1,2/1,4 kW,  
takana oikealla: Ø 20,5 
cm, 2/2,3 kW

�	BridgeZone
�	SuperSilent
�	Toimintojen ohjaus: Sensor 

touch control

�	Touch control
�	ExtremePower lisää induk-

tioalueen tehoa
�	AllBoost
�	Ajastin
�	Jälkilämmön merkkivalo
�	ChildLock
Varusteet
�	Liitäntäteho: 7100 W
�	Tuotteen mitat (L x K x S) 

(min-max): 55,8-56 × 7,7 
× 49 cm

Tuotteen mitat (KxLxS): 6,1 × 59,5 × 51 cm

 

563811

729160468494468498

565759

PAKETTI 3

2.975 €
PAKETTI 3

579 € 659 € 749 €

439 € 549 €
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Kuivaus-
tulosAEnergia-

luokkaA+++(-10%)

Energia-
luokkaA++Kuivaus-

tulosBEnergia-
luokkaA+++

8 kg
34cm

8 kg

7 kg
34cm

Classic
Valkoinen

ValkoinenValkoinen

Pesukone

Vapaasti seisova lämpöpumpulla varustettu kondensoiva kuivausrumpuPesukone

PK8161I

PESUKARHU7141 T81112HP

Yleistä
�	Energialuokka1: A+++
�	Kuivaustulos3: B
�	Jäännöskosteus5: 53 %
�	Linkousnopeus: 1400 kierrosta
�	Täyttömäärä (puuvilla): 7 kg
�	Pesuaika: 181 min
�	Vuosittain vedenkulutus: 9586 l
�	Suuri oviaukko: 34 cm
Ohjelmat
�	23 ohjelmaa
�	Pesuohjelmat: Puuvilla, Villaohjelma, Pika-

pesu, Mix synteettinen, Kasinpesu
�	Lisäohjelmat: BioWash, MyFavorite, Night-

Wash, PerfectBlack, SportWash, Puuvilla 
30 - 17min , Puuvilla 20

Ominaisuudet
�	SensoCARE
�	SensorIQ
�	Universaali
�	SpaDrum
�	TotalWeight
�	Anturit: Vedenkorkeuden tunnistin
�	SuperSilent+

�	Näyttö: LED-näyttö
�	Lapsilukko
�	Allas polykarbonaattia
�	Osittainen AquaStop
�	Ylivuotosuojaus
�	DuraHeat
�	ECO-järjestelmä
�	Kylmävesi
Toiminnot
�	Henkilökohtaiset asetukset kaikille ohjel-

mille
�	Lämpötilan asetus
�	Esipesu
�	Pump STOP
�	Itsepuhdistuva
�	Linkousnopeuden valinta
�	StableTech sivulevyt

Tuotteen mitat (KxLxS): 85 × 60 × 60 cm

 

Yleistä
�	Energialuokka1: A++
�	Täyttömäärä (puuvilla): 8 kg
�	Rummun tilavuus: 120 l
�	Kuivausaika: 180 min
�	Energiankulutus/v2: 218 kWh
�	Kuivausrumputyyppi: Kondensoiva kuiva-

usrumpu varustettu lämpöpumpulla
�	Vaihtuva pyörimissuunta
�	Suuri oviaukko: 35 cm
�	Oven avauskulma: 180 °
�	Galvanoitu rumpu
Ohjelmat
�	15 ohjelmaa
�	Ohjelmat: Vuodevaatteet-ohjelma, Villa, 

Paidat ohjelma- alhaisempi lampotila ja 
korkeampi jaannoskosteus ryppyyjen 
ehkaisemiseksi, Normaalikuiva, Silityskuiva

�	Henkilökohtaiset asetukset kaikille ohjel-
mille

�	Puuvilla, Herkät kuidut, Synteettiset kuidut
Toiminnot
�	Rypistymisenestotoiminto
�	StartDelay

Ominaisuudet
�	Anti-allerginen kuivausrumpu jossa on 

IonTech teknologia
�	Ilman tehosuodatus
�	Sensor logic - tekniikka
�	Rypistymisenestotoiminto
�	Rummun valaistus
�	StartDelay
�	Näyttö: LED-näyttö
�	Painikkeet: Start/Pause
�	Kuivausvaiheen osoitus
�	Lämpöpumppu
�	Sisäänrakennettu kondenssivesisäiliö 

(4,95 l)
�	Varoitus täyttyneestä kondenssivesisäi-

liöstä
�	Kosteussensori
�	Automaattinen poiskytkentä luukun ollessa 

auki
�	Ylilämpösuoja
�	Huoltotarpeen osoitus
�	TwinAir
�	Yksivaihemoottori

Tuotteen mitat (KxLxS): 85 × 60 × 60 cm

 

Yleistä
�	Energialuokka1: A+++(-10%)
�	Kuivaustulos3: A
�	Jäännöskosteus5: 44 %
�	Linkousnopeus: 1600 kierrosta
�	Täyttömäärä (puuvilla): 8 kg
�	Pesuaika: 181 min
�	Vuosittain vedenkulutus: 10309 l
�	Suuri oviaukko: 34 cm
Ohjelmat
�	23 ohjelmaa
�	Pesuohjelmat: Puuvilla, Villaohjelma, Pika-

pesu, Mix synteettinen, Kasinpesu
�	Lisäohjelmat: BioWash, MyFavorite, Night-

Wash, PerfectBlack, SportWash, Puuvilla 
30 - 17min , Puuvilla 20

Ominaisuudet
�	SensorIQ
�	Inverter PowerDrive-moottori
�	TotalWeight

�	Anturit: Vedenkorkeuden tunnistin
�	SuperSilent+
�	Näyttö: LED-näyttö
�	Lapsilukko
�	FiberTech
�	Osittainen AquaStop
�	Ylivuotosuojaus
�	ECO-järjestelmä
�	Kylmävesi
Toiminnot
�	Henkilökohtaiset asetukset kaikille ohjel-

mille
�	Lämpötilan asetus
�	Esipesu
�	Pump STOP
�	Itsepuhdistuva
�	Linkousnopeuden valinta
�	StableTech sivulevyt
�	Liitäntäteho: 2300 W
�	Sulakekoko: 10 amp

Tuotteen mitat (KxLxS): 85 × 60 × 60 cm

 

449 €

649 €

699 €

PESUPAKETTI

1.148 €

PAKETTI 

PK8161I + T81112HP

1.348 €

PESUPAKETTI

554275

414202 497837
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Kuivaus-
tulosAPesutulosAEnergia-

luokkaA+++

Energia-
luokkaAEnergia-

luokkaA+

13

9,5

Viistohiottu tason reuna
Musta

ValkoinenValkoinen

Keraaminen keittotasoTyötason alle sijoitettava astianpesukone

Kalusteisiin asennettava uuniJääkaappi/pakastin

D6523V

RF3601

HC6412F

O6105W

Yleistä
�	Energialuokka1: A+
�	Jääkaapin käyttötilavuus: 229 l
�	Pakastimen käyttötilavuus: 97 l
�	Luokitus-: 4
�	Lämpötilan nousuaika: 30 h
�	Pakastusteho kg/vrk: 4,5 kg/vrk
�	Äänitaso: 40 dB(A)re 1 pW
�	Oven materiaali: Metalli
�	Kompressorien lukumäärä: 1
�	Mekaaninen ohjaus
�	Led-valo
�	Pyörät takana
�	Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaih-

dettavissa

Jääkaappi
�	4 lasihyllyä
�	Kosteudensäädin vihanneslaatikossa: 

tilava vetolaatikko, jossa ilmankosteuden-
säätely

�	Kosteudensäädin vihanneslaatikossa
�	Oven pullohylly: Pullohylly kiinteillä pidik-

keillä
�	Pulloteline
�	Muna-/jääpalalokero: 1 x 7
Pakastin
�	Minimal Frost: Jääkaappiin muodostuu 

vähemmän jäätä
�	Pakastus: 3 vetolaatikkoa
�	Big Box

Tuotteen mitat (KxLxS): 185 × 60 × 64 cm

 

Yleistä
�	Energialuokka1: A
�	Energiankulutus: 

0,85 kWh (kiertoilmalla),  
0,92 kWh (ylä- ja alalämmöllä)

�	Äänitaso: 47 dB(A)re 1 pW
�	Nimellisteho: 3,3 kW
Uuni
�	Monitoimiuuni - 65 l 

Erittäin suuri paistopinta-ala
�	HomeMADE® pohjautuu perinteisiin puu-

lämmitteisiin leivinuuneihin
�	Mekaaninen ohjaus
�	SilverMatte
�	Valo
�	DCS - Dynamic Cooling System
�	Tiivis 2-lasinen luukku
�	removable
�	SoftClose

�	Maksimi uunin lämpötila: 275 °C
�	Paisto usealla tasolla samaan aikaan
�	Peltien kannattimet: 1 X ritilä
�	Uuniritilä
�	1 syvä emaloitu uunipannu
�	Matala ruostumaton teräspannu X2
�	Ylä - ja alalämpö,  

Kiertoilma,  
Tuuletuslämmitys,  
Alalämpö ja kiertoilma,  
Alalämpö ja puhallin,  
Normaali grillaus,  
Suuri grilli,  
Grilli ja puhallin,  
AquaClean

Tuotteen mitat (KxLxS): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

 

�	Energialuokka1: A+++
Yleisohjelmaa käytettäessä
�	Energiankulutus kWh/ohjelma4: 0,82 kWh
�	Pesutulos3: A
�	Kuivaustulos3: A
�	Kattausta: 13
�	Vedenkulutus: 9,5 l
�	Normaaliohjelman kesto: 210 min
�	Energiankulutus/v2: 233 kWh
�	Vedenkulutus/v2: 2660 l
�	Ohjaus: Nappi
�	Äänitaso: 47 dB(A)re 1 pW
Yleistä
�	Pesulämpötilat: 70, 65, 55, 45, 35 °C
�	Sisääntulevan veden maks. lämpötila: 

70 °C
�	Ohjelmien lukumäärä: 5
�	Automaattiohjelma
�	Tehopesu, QucikIntensive programme
�	Ekopesu

�	SpeedWash-ohjelma
�	Mahdollisuus tallentaa omia ohjelmia
�	TotalDry – automaattinen oven avaus
�	Allas ruostumatonta terästä
�	Jäljellä olevan ajan ilmaisin
�	Ohjelman loppumisen merkkivalo
�	Viivästetty käynnistys 24 tuntiin asti
�	Itsepuhdistuva suodatin
�	Huoltodiagnostiikka
�	Täydellinen ylivuotosuoja
�	Suihkuvarsien lukumäärä: 2
�	Pesukorien lukumäärä: 4
�	Korkeus säädettävissä: 50 mm
�	Korkeuden säätö edestä

Tuotteen mitat (KxLxS): 81,7 × 59,6 × 57,7 cm

 

Yleistä
�	StopGo, säätöjen nopea palautus, Lämpi-

mänäpito toiminto, BoilControl - minimoi 
ylikiehumisen, ChildLock

�	Nimellisteho: 6,3 kW
Keittotaso
�	Viistohiottu tason reuna
�	2 HiLight-keittoaluetta + +2 kaksinkertais-

ta HiLight keittoaluetta 
edessä vasemmalla: Ø 21/12 cm, 2,2 kW,  
edessä oikealla: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,  
takana vasemmalla: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,  
takana oikealla: Ø 18/12 cm, 1,7 kW

�	Toimintojen ohjaus: Sensor touch control
�	Touch control
�	Ajastin
�	StopGo, säätöjen nopea palautus
�	StayWarm, pitää lämpötilan +70 °C
�	BoilControl - minimoi ylikiehumisen
�	Lapsilukko

�	Ylikuumenemissuoja suojaa tason elektro-
niikkaa vaurioitumiselta

�	Jälkilämmön merkkivalo
�	ChildLock

Tuotteen mitat (KxLxS): 5,6 × 59,4 × 51 cm

 

549 €

599 € 399 €

399 €

PAKETTI 4

1.946 €
PAKETTI 4

729052

543910

389578

429220



www.upo.fi

Energia-
luokkaAEnergia-

luokkaA+

ValkoinenValkoinen

Kalusteisiin asennettava uuniJääkaappi/pakastin

RF5601

Kuivaus-
tulosAPesutulosAEnergia-

luokkaA+

1215 l

Valkoinen

Työtason alle sijoitettava astianpesukone

D62

Viistohiottu tason reuna
Musta

Keraaminen keittotaso

HC6412FO6307W

Yleistä
�	Energialuokka1: A+
�	Jääkaapin käyttötilavuus: 

229 l
�	Pakastimen käyttötilavuus: 

97 l
�	Luokitus-: 4
�	Lämpötilan nousuaika: 

30 h
�	Pakastusteho kg/vrk: 4,5 

kg/vrk
�	Äänitaso: 40 dB(A)re 1 pW
�	Oven materiaali: Metalli
�	Kompressorien lukumää-

rä: 1
�	Mekaaninen ohjaus
�	Led-valo
�	Pyörät takana
�	Oven kätisyyden vaihto: 

Kätisyys vaihdettavissa

Jääkaappi
�	Fresh Zone
�	4 lasihyllyä
�	Kosteudensäädin vihan-

neslaatikossa: tilava 
vetolaatikko, jossa ilman-
kosteudensäätely

�	Kosteudensäädin vihan-
neslaatikossa

�	BottleMat teline
�	Oven pullohylly: Pullohylly 

kiinteillä pidikkeillä
�	Muna-/jääpalalokero: 1 x 7
Pakastin
�	Minimal Frost: Jääkaappiin 

muodostuu vähemmän 
jäätä

�	Pakastus: 3 vetolaatikkoa
�	Big Box

Tuotteen mitat (KxLxS): 185 × 60 × 64 cm

 

Yleistä
�	Energialuokka1: A
�	Energiankulutus: 

0,85 kWh (kiertoilmalla),  
0,92 kWh (ylä- ja alaläm-
möllä)

�	Äänitaso: 47 dB(A)re 1 pW
�	Nimellisteho: 3,3 kW
Uuni
�	Monitoimiuuni - 65 l 

Erittäin suuri paistopinta-
ala

�	HomeMADE® pohjautuu 
perinteisiin puulämmitteisiin 
leivinuuneihin

�	Mekaaninen ohjaus
�	IconLed
�	Pop out vääntimet
�	SilverMatte
�	Valo
�	DynamiCooling

�	CoolDoor
�	removable
�	SoftClose
�	Maksimi uunin lämpötila: 

275 °C
�	Lapsilukko
�	Paisto usealla tasolla 

samaan aikaan
�	Peltien kannattimet: 1 

X ritilä
�	Uuniritilä
�	1 syvä emaloitu uunipannu
�	Matala ruostumaton teräs-

pannu X2
�	PerfectGrill

Tuotteen mitat (KxLxS): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

Yleistä
�	StopGo, säätöjen nopea 

palautus, Lämpimänäpito 
toiminto, BoilControl - 
minimoi ylikiehumisen, 
ChildLock

�	Nimellisteho: 6,3 kW
Keittotaso
�	Viistohiottu tason reuna
�	2 HiLight-keittoaluetta + 

+2 kaksinkertaista HiLight 
keittoaluetta 
edessä vasemmalla:  
Ø 21/12 cm, 2,2 kW,  
edessä oikealla:  
Ø 14,5 cm, 1,2 kW,  
takana vasemmalla:  
Ø 14,5 cm, 1,2 kW,  
takana oikealla:  
Ø 18/12 cm, 1,7 kW

�	Toimintojen ohjaus: Sensor 

touch control
�	Touch control
�	Ajastin
�	StopGo, säätöjen nopea 

palautus
�	StayWarm, pitää lämpöti-

lan +70 °C
�	BoilControl - minimoi ylikie-

humisen
�	Lapsilukko
�	Ylikuumenemissuoja suo-

jaa tason elektroniikkaa 
vaurioitumiselta

�	Jälkilämmön merkkivalo
�	ChildLock

Tuotteen mitat (KxLxS): 5,6 × 59,4 × 51 cm

 

�	Energialuokka1: A+
Yleisohjelmaa käytettäessä
�	Energiankulutus kWh/

ohjelma4: 1,05 kWh
�	Pesutulos3: A
�	Kuivaustulos3: A
�	Kattausta: 12
�	Vedenkulutus: 15 l
�	Normaaliohjelman kesto: 

155 min
�	Energiankulutus/v2: 294 

kWh
�	Vedenkulutus/v2: 4200 l
�	Äänitaso: 47 dB(A)re 1 pW
Yleistä
�	Pesulämpötilat: 40, 50, 

65 °C
�	Ohjelmien lukumäärä: 4
�	Pikapesu
�	Ekopesu
�	Allas ruostumatonta 

terästä
�	Ohjelman loppumisen 

merkkivalo
�	Itsepuhdistuva suodatin
�	AquaStop
�	Suihkuvarsien lukumää-

rä: 2
�	Pesukorien lukumäärä: 2
�	Korkeus säädettävissä: 

50 mm

Tuotteen mitat (KxLxS): 81,8 × 59,6 × 59,8 cm

 

Kuivaus-
tulosAPesutulosAEnergia-

luokkaA+Energia-
luokkaA++

1013 l

ValkoinenValkoinen

Työtason alle sijoitettava astianpesukoneJääkaappi/pakastin

NRF5612 D454

Yleistä
�	Energialuokka1: A++
�	Jääkaapin käyttötilavuus: 

222 l
�	Pakastimen käyttötilavuus: 

85 l
�	Luokitus-: 4
�	Lämpötilan nousuaika: 18 h
�	Pakastusteho kg/vrk: 5 

kg/vrk
�	Äänitaso: 42 dB(A)re 1 pW
�	Oven materiaali: Metalli
�	Kompressorien lukumää-

rä: 1
�	Näyttö: LED-näyttö
�	Led-valo
�	Hälytysääni oven jäädessä 

auki
�	Pyörät takana
�	Oven kätisyyden vaihto: 

Kätisyys vaihdettavissa

Jääkaappi
�	Ionizer: Ionisoija jääkaa-

pissa
�	Air movement: Multiflow 

360 °: Multi 3D air blowing
�	UPO Lifestyle-toiminto: 

mukautuva älykäs järjes-
telmä

�	Fresh Zone, 4 lasihyllyä
�	Kosteudensäädin vihannes-

laatikossa: tilava vetolaa-
tikko, jossa ilmankosteu-
densäätely

�	Oven pullohylly: Pullohylly 
kiinteillä pidikkeillä

�	Pulloteline
Pakastin
�	Täysautomaattinen huur-

teenpoisto - No Frost
�	Automaattisulatus
�	FastFreeze
�	Pakastus: 3 vetolaatikkoa
�	Big Box

Tuotteen mitat (KxLxS): 185 × 60 × 64 cm

 

�	Energialuokka1: A+
Yleisohjelmaa käytettäessä
�	Energiankulutus kWh/

ohjelma4: 0,84 kWh
�	Pesutulos3: A
�	Kuivaustulos3: A
�	Kattausta: 10
�	Vedenkulutus: 13 l
�	Normaaliohjelman kesto: 

170 min
�	Energiankulutus/v2: 237 

kWh
�	Vedenkulutus/v2: 3640 l
�	Äänitaso: 49 dB(A)re 1 pW
Yleistä
�	Pesulämpötilat: 40, 50, 

65 °C
�	Sisääntulevan veden maks. 

lämpötila: 60 °C
�	Ohjelmien lukumäärä: 4
�	Tehopesu

�	Ekopesu
�	QuickIntensive
�	Allas ruostumatonta 

terästä
�	Jäljellä olevan ajan ilmaisin
�	Ohjelman loppumisen 

merkkivalo
�	Itsepuhdistuva suodatin
�	Huoltodiagnostiikka
�	Täydellinen ylivuotosuoja
�	Suihkuvarsien lukumää-

rä: 3
�	Pesukorien lukumäärä: 2
�	Korkeus säädettävissä: 

50 mm

Tuotteen mitat (KxLxS): 81,5 × 44,8 × 59,8 cm

171786

389578563811419673

457593555808

PAKETTI 5

1.866 €

PAKETTI 

NRF5612 + D454 

O6307W + HC6412F

2.076 €

PAKETTI 5

649 € 399 € 399 €

419 € 759 € 499 €



www.upo.fi

Energia-
luokkaAEnergia-

luokkaA+

Ruostumaton teräsGrey metallic

Kalusteisiin asennettava uuniJääkaappi/pakastin

RF5601S

Kuivaus-
tulosAPesutulosAEnergia-

luokkaA+++

139,5

Työtason alle sijoitettava astianpesukone

D6523T

Ruostumaton teräs

Induktio keittotaso

HI6414SO6307S

Yleistä
�	Energialuokka1: A+
�	Jääkaapin käyttötilavuus: 

229 l
�	Pakastimen käyttötilavuus: 

97 l
�	Luokitus-: 4
�	Lämpötilan nousuaika: 

30 h
�	Pakastusteho kg/vrk: 4,5 

kg/vrk
�	Äänitaso: 40 dB(A)re 1 pW
�	Oven materiaali: Aito Inox 

TouchFree-pinta
�	Kompressorien lukumää-

rä: 1
�	Mekaaninen ohjaus
�	Led-valo
�	Pyörät takana
�	Oven kätisyyden vaihto: 

Kätisyys vaihdettavissa

Jääkaappi
�	4 lasihyllyä
�	Kosteudensäädin vihan-

neslaatikossa: tilava 
vetolaatikko, jossa ilman-
kosteudensäätely

�	Kosteudensäädin vihan-
neslaatikossa

�	Oven pullohylly: Pullohylly 
kiinteillä pidikkeillä

�	Pulloteline
�	Muna-/jääpalalokero: 1 x 7
Pakastin
�	Minimal Frost: Jääkaappiin 

muodostuu vähemmän 
jäätä

�	Pakastus: 3 vetolaatikkoa
�	Big Box

Tuotteen mitat (KxLxS): 185 × 60 × 64 cm

 

Yleistä
�	Energialuokka1: A
�	Energiankulutus: 

0,85 kWh (kiertoilmalla),  
0,92 kWh (ylä- ja alaläm-
möllä)

�	Äänitaso: 47 dB(A)re 1 pW
�	Nimellisteho: 3,3 kW
Uuni
�	Monitoimiuuni - 65 l 

Erittäin suuri paistopinta-
ala

�	HomeMADE® pohjautuu 
perinteisiin puulämmitteisiin 
leivinuuneihin

�	Mekaaninen ohjaus
�	IconLed
�	Pop out vääntimet
�	SilverMatte
�	TouchFree Inox
�	Valo

�	DynamiCooling
�	CoolDoor
�	removable
�	SoftClose
�	Maksimi uunin lämpötila: 

275 °C
�	Lapsilukko
�	Paisto usealla tasolla 

samaan aikaan
�	Peltien kannattimet: 1 

X ritilä
�	Uuniritilä
�	1 syvä emaloitu uunipannu
�	Matala ruostumaton teräs-

pannu X2
�	PerfectGrill
Varusteet
�	Liitäntäteho: 3300 W
�	Tuotteen mitat (L x K x 

S) (min-max): 56-56,8 × 
58,3-60 × 55 cm

Tuotteen mitat (KxLxS): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

Yleistä
�	Induktio keittotaso, 

PowerBoost, SuperSilent, 
AllBoost, ChildLock

�	Nimellisteho: 6,8 kW
Keittotaso
�	Ruostumaton kehys
�	4 induktiokeittoaluetta 

edessä vasemmalla: Ø 
18,5 cm, 1,4/1,9 kW,  
edessä oikealla: Ø 16,5 
cm, 1,2/1,4 kW,  
takana vasemmalla: Ø 
16,5 cm, 1,2/1,4 kW,  
takana oikealla: Ø 20,5 
cm, 1,9/2,1 kW

�	SuperSilent
�	Toimintojen ohjaus: Sensor 

touch control
�	Touch control
�	ExtremePower lisää induk-

tioalueen tehoa
�	AllBoost
�	Ajastin
�	Jälkilämmön merkkivalo
�	ChildLock
Varusteet
�	Liitäntäteho: 6800 W
�	Tuotteen mitat (L x K x S) 

(min-max): 55,8-56 × 7,1 
× 49 cm

Tuotteen mitat (KxLxS): 5,8 × 60 × 51,5 cm

 

�	Energialuokka1: A+++
Yleisohjelmaa käytettäessä
�	Energiankulutus kWh/

ohjelma4: 0,82 kWh
�	Pesutulos3: A
�	Kuivaustulos3: A
�	Kattausta: 13
�	Vedenkulutus: 9,5 l
�	Normaaliohjelman kesto: 

190 min
�	Energiankulutus/v2: 233 

kWh
�	Vedenkulutus/v2: 2660 l
�	Ohjaus: Nappi
�	Äänitaso: 47 dB(A)re 1 pW
Yleistä
�	Pesulämpötilat: 70, 65, 55, 

45, 35 °C
�	Sisääntulevan veden maks. 

lämpötila: 70 °C
�	Ohjelmien lukumäärä: 5
�	Automaattiohjelma
�	Tehopesu, Ekopesu
�	QucikIntensive programme

�	SpeedWash-ohjelma
�	Mahdollisuus tallentaa 

omia ohjelmia
�	TotalDry – automaattinen 

oven avaus
�	Allas ruostumatonta 

terästä
�	Jäljellä olevan ajan ilmaisin
�	Ohjelman loppumisen 

merkkivalo
�	Viivästetty käynnistys 24 

tuntiin asti
�	Itsepuhdistuva suodatin
�	Huoltodiagnostiikka
�	Täydellinen ylivuotosuoja
�	Suihkuvarsien lukumää-

rä: 2
�	Pesukorien lukumäärä: 2
�	Yläkori
�	Alakori
�	Korkeus säädettävissä: 

50 mm
�	Korkeuden säätö edestä

Tuotteen mitat (KxLxS): 81,7 × 59,6 × 57,7 cm

 

Energia-
luokkaA+

Grey metallic

Jääkaappi/pakastin

NRF5601S

Yleistä
�	Energialuokka1: A+
�	Jääkaapin käyttötilavuus: 222 l
�	Pakastimen käyttötilavuus: 85 l
�	Luokitus-: 4
�	Lämpötilan nousuaika: 21 h
�	Pakastusteho kg/vrk: 5 kg/vrk
�	Äänitaso: 42 dB(A)re 1 pW
�	Oven materiaali: Aito Inox 

TouchFree-pinta
�	Kompressorien lukumäärä: 1
�	EcoMode
�	Led-valo
�	Pyörät takana
�	Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys 

vaihdettavissa
Jääkaappi
�	Ionizer: Ionisoija jääkaapissa
�	Air movement: Multiflow 360 °: 

Multi 3D air blowing
�	4 lasihyllyä

�	Kosteudensäädin vihanneslaati-
kossa: tilava vetolaatikko, jossa 
ilmankosteudensäätely

�	Kosteudensäädin vihanneslaa-
tikossa

�	Oven pullohylly: Pullohylly kiinteillä 
pidikkeillä

�	Pulloteline
�	Muna-/jääpalalokero: 1 x 7
Pakastin
�	Täysautomaattinen huurteenpois-

to - No Frost
�	Automaattisulatus
�	FastFreeze
�	Pakastus: 3 vetolaatikkoa
�	Big Box

Tuotteen mitat (KxLxS): 185 × 60 × 64 cm

 

729158

561673563814556003

555829

PAKETTI 6 RST

2.236 €

PAKETTI 

NRF5601S + D6523T 

O6307S + HI6414S

2.316 €

PAKETTI 6 RST

649 € 449 € 489 €

649 € 729 €



www.upo.fi

Energia-
luokkaA+

Kuivaus-
tulosAPesutulosAEnergia-

luokkaA+++Energia-
luokkaA+

16

9,5

Ruostumaton teräs

Valkoinen

Kalusteisiin asennettava uuni

Integroitava astianpesukoneKalusteisiin asennettava jääkaappi-pakastin

O6408SG

RFI5501 DI6533

Yleistä
�	Energialuokka1: A+
�	Jääkaapin käyttötilavuus: 203 l
�	Pakastimen käyttötilavuus: 64 l
�	Luokitus-: 4
�	Lämpötilan nousuaika: 15 h
�	Pakastusteho kg/vrk: 9 kg/vrk
�	Äänitaso: 40 dB(A)re 1 pW
�	Oven materiaali: Metalli
�	Kompressorien lukumäärä: 1
�	Mekaaninen ohjaus
�	Sisävalo sivussa
�	Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaih-

dettavissa
Jääkaappi
�	5 lasihyllyä
�	4 siirreltävät lasihyllyt
�	Oven pullohylly: Pullohylly siirreltävällä 

pidikkeellä
�	Munakotelo: 2×6

Pakastin
�	Kytkin pikapakastusta varten
�	1 jääpalamuotti
�	Pakastus: 1 laatikko
�	Säilytys: 2 laatikkoa

Tuotteen mitat (KxLxS): 177,5 × 54 × 54,5 cm

 

�	Energialuokka1: A+++
Yleisohjelmaa käytettäessä
�	Energiankulutus kWh/ohjelma4: 0,86 kWh
�	Pesutulos3: A
�	Kuivaustulos3: A
�	Kattausta: 16
�	Vedenkulutus: 9,5 l
�	Normaaliohjelman kesto: 180 min
�	Energiankulutus/v2: 245 kWh
�	Vedenkulutus/v2: 2660 l
�	Ohjaus: Nappi
�	Äänitaso: 44 dB(A)re 1 pW
Yleistä
�	Pesulämpötilat: 70, 65, 55, 45, 35 °C
�	Sisääntulevan veden maks. lämpötila: 

70 °C
�	Ohjelmien lukumäärä: 5
�	Automaattiohjelma
�	Tehopesu

�	QucikIntensive programme
�	Ekopesu
�	SpeedWash-ohjelma
�	Mahdollisuus tallentaa omia ohjelmia
�	TotalDry – automaattinen oven avaus
�	Moottori: Inventer PowerDrive
�	Allas ruostumatonta terästä
�	Jäljellä olevan ajan ilmaisin
�	Ohjelman loppumisen merkkivalo
�	Viivästetty käynnistys 24 tuntiin asti
�	Itsepuhdistuva suodatin
�	Huoltodiagnostiikka
�	Täydellinen ylivuotosuoja
�	Suihkuvarsien lukumäärä: 3
�	Pesukorien lukumäärä: 3
�	Astianpesukone toimitetaan ilman kuvan 

etulevyä
�	Korkeus säädettävissä: 50 mm
�	Korkeuden säätö edestä

Tuotteen mitat (KxLxS): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm

 

Yleistä
�	Energialuokka1: A+
�	Energiankulutus: 

0,67 kWh (kiertoilmalla),  
0,92 kWh (ylä- ja alalämmöllä)

�	Äänitaso: 47 dB(A)re 1 pW
�	Nimellisteho: 3,3 kW
Uuni
�	Monitoimiuuni - 65 l 

Erittäin suuri paistopinta-ala
�	HomeMADE® pohjautuu perinteisiin puu-

lämmitteisiin leivinuuneihin
�	Elektroninen toimintojen ohjaus
�	IconTouch
�	Pop out vääntimet
�	SilverMatte
�	TouchFree Inox
�	Valo
�	DynamiCooling
�	CoolDoor

�	removable
�	SoftClose
�	Maksimi uunin lämpötila: 275 °C
�	Lapsilukko
�	Paisto usealla tasolla samaan aikaan
�	Peltien kannattimet: Osittain ulosvedettävä 

teleskooppikannake 1 tasolla
�	Uuniritilä
�	1 syvä emaloitu uunipannu
�	Matala ruostumaton teräspannu X2
�	Lihalämpömittari
�	PerfectGrill

Tuotteen mitat (KxLxS): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

 
Musta

Induktio keittotaso

HI6454F

Yleistä
�	Induktio keittotaso, PowerBoost, SuperSi-

lent, AllBoost, BridgeZone, ChildLock
�	Nimellisteho: 7,1 kW
Keittotaso
�	Viistohiottu tason reuna
�	4 induktiokeittoaluetta 

edessä vasemmalla: Ø 18,5 cm, 1,4/2 
kW,  
edessä oikealla: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,  
takana vasemmalla: Ø 18,5 cm, 1,2/1,4 
kW,  
takana oikealla: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

�	BridgeZone
�	SuperSilent

�	Toimintojen ohjaus: Sensor touch control
�	Touch control
�	ExtremePower lisää induktioalueen tehoa
�	AllBoost
�	Ajastin
�	Jälkilämmön merkkivalo
�	ChildLock

Tuotteen mitat (KxLxS): 6,1 × 59,5 × 51 cm

 

565759

699 €

599 € 549 €

749 €

PAKETTI 7 INT. 

2.596 €
PAKETTI 7 INT. 

563816

556005 729160



www.upo.fi

Energia-
luokkaA

Kuivaus-
tulosAPesutulosAEnergia-

luokkaA+Energia-
luokkaA+

10

13 l

Ruostumaton teräs

Classic Line
ValkoinenValkoinen

Kalusteisiin asennettava uuni - Pyrolyysi

Integroitava astianpesukoneKalusteisiin asennettava jääkaappi

OP6307S

RI6501 D454I

Yleistä
�	Energialuokka1: A+
�	Jääkaapin käyttötilavuus: 326 l
�	Äänitaso: 38 dB(A)re 1 pW
�	Oven materiaali: Metalli
�	Kompressorien lukumäärä: 1
�	Mekaaninen ohjaus
�	Sisävalo sivussa
�	Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaih-

dettavissa

Jääkaappi
�	1 lasihylly
�	4 siirreltävät lasihyllyt
�	1 jaettava hylly
�	Kosteudensäädin vihanneslaatikossa: 

tilava vetolaatikko, jossa ilmankosteuden-
säätely

�	Kosteudensäädin vihanneslaatikossa
�	Oven pullohylly: Pullohylly kiinteillä pidik-

keillä
�	Pulloteline

Tuotteen mitat (KxLxS): 177,5 × 54 × 54,5 cm

 

�	Energialuokka1: A+
Yleisohjelmaa käytettäessä
�	Energiankulutus kWh/ohjelma4: 0,84 kWh
�	Pesutulos3: A
�	Kuivaustulos3: A
�	Kattausta: 10
�	Vedenkulutus: 13 l
�	Normaaliohjelman kesto: 170 min
�	Energiankulutus/v2: 237 kWh
�	Vedenkulutus/v2: 3640 l
�	Äänitaso: 49 dB(A)re 1 pW
Yleistä
�	Pesulämpötilat: 40, 50, 65, 70 °C
�	Sisääntulevan veden maks. lämpötila: 

60 °C
�	Ohjelmien lukumäärä: 6
�	Pikapesu

�	Hygieniaohjelma
�	Tehopesu
�	Ekopesu
�	QuickIntensive
�	Allas ruostumatonta terästä
�	Ohjelman loppumisen merkkivalo
�	Säädettävä, jopa 3/6/9 tunnin käynnis-

tysviive
�	Itsepuhdistuva suodatin
�	Huoltodiagnostiikka
�	Täydellinen ylivuotosuoja
�	Suihkuvarsien lukumäärä: 3
�	Pesukorien lukumäärä: 2
�	Astianpesukone toimitetaan ilman kuvan 

etulevyä
�	Korkeus säädettävissä: 50 mm

Tuotteen mitat (KxLxS): 81,5 × 44,8 × 54,8 cm

 

Yleistä
�	Energialuokka1: A
�	Energiankulutus: 

0,86 kWh (kiertoilmalla),  
0,92 kWh (ylä- ja alalämmöllä)

�	Äänitaso: 47 dB(A)re 1 pW
�	Nimellisteho: 3,3 kW
Uuni
�	Monitoimiuuni - 63 l 

Erittäin suuri paistopinta-ala
�	HomeMADE® pohjautuu perinteisiin puu-

lämmitteisiin leivinuuneihin
�	Mekaaninen ohjaus
�	IconLed
�	Pop out vääntimet
�	SilverMatte
�	TouchFree Inox
�	Valo
�	DynamiCooling

�	Nelinkertainen lasiovi kaksinkertaisella eris-
tyksellä (UltraCoolDoorQuadro)

�	removable
�	SoftClose
�	Maksimi uunin lämpötila: 275 °C
�	Lapsilukko
�	Paisto usealla tasolla samaan aikaan
�	Peltien kannattimet: 1 X ritilä
�	Uuniritilä
�	1 syvä emaloitu uunipannu
�	Matala ruostumaton teräspannu X2
�	Pyrolyysipuhdistus
�	PerfectGrill
�	Pyrolyysi

Tuotteen mitat (KxLxS): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

 

649 €

699 €

519 €

PAKETTI 

RI6501 + D454I 

OP6307S + HI6454F

2.416 €

PAKETTI 7 INT.

563819

555520 457594


