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Deze brochure is bedoeld ter promotie en verduidelijking van het ETNA-programma. Informatie over gebruik, installatie en detail-specificaties 
kunt u te allen tijde opvragen bij de ETNA-organisatie of via www.etna.nl/service. Via deze site kunt u alle relevante informatie vragen en 
vinden rond uw gebruik, installatie, veiligheid en onderhoud. Hiermee kunt u uw keuze voor ETNA-apparatuur verder onderbouwen en het jarenlange 
gebruik ervan zo plezierig mogelijk laten verlopen. Mocht u nog verdere informatie nodig hebben; onze serviceorganisatie staat voor u klaar.  
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud.

ETNA maakt kwaliteit betaalbaar

ETNA MAAKT 
KWALITEIT 

BETAALBAAR
ETNA zorgt ervoor dat kwaliteit en betaalbaarheid van  

keukenapparatuur perfect samengaan. Of het  
nu gaat om kookplaten, ovens, vaatwassers,  

afzuigkappen, koelkasten of wasmachines  
door de uitgebreide keuzemogelijkheden biedt  

ETNA altijd de juiste apparatuur. ETNA staat  
garant voor kwaliteit en jarenlang kookplezier!

Inhoud



Kies je voor ETNA, dan kies je voor ruim 155 jaar
ervaring in het ontwikkelen van keukenapparatuur.
Een nuchter, oer-Hollands merk met maar één doel
voor ogen: kwaliteit binnen handbereik brengen van
iedereen. Dat deden onze grondleggers, de befaamde
ETNA-ijzergieters, met dezelfde passie voor je
ouders en grootouders als wij dat nu voor jou doen.

Maar hoe trots we ook zijn op onze rijke historie, we
zijn nog enthousiaster over de toekomst. Elke dag
opnieuw vertalen we de allerlaatste technieken
naar nieuwe keukenapparaten die aan de strengste
eisen op het gebied van design, vernieuwing,
gebruiksgemak en betrouwbaarheid voldoen.
Zo maken we waar wat we beloven: ETNA maakt
kwaliteit betaalbaar.
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Hollandse kookkracht

MEER DAN
155 JAAR ETNA 

HISTORIE
Sinds de oprichting in 1856 is ETNA een begrip in Nederland.  
Het naar de bekende vulkaan genoemde familiebedrijf heeft 
meer dan een eeuw een belangrijke stempel gedrukt op de  

economie en cultuur van de stad Breda. Halverwege de  
twintigste eeuw groeide het bedrijf zo hard dat in bijna elke  

woning wel een ETNA te vinden was. Ruim 155 jaar later  
werkt ETNA nog steeds vol trots aan het realiseren van  

keukenapparaten die perfect passen in iedere keuken  
én in elk budget! De geschiedenis in vogelvlucht:
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mooi, modern, gebruiksvriendelijk en vernieuwend. 
Daarom hebben we een eigen (gecertificeerd) laborato-
rium, een eigen ontwerpafdeling en een eigen test- 
centrum waar de meest ambitieuze specialisten 
werken. En die zijn allemaal even kritisch. Op zichzelf, 
maar ook op elkaar. Onze medewerkers werken met 
plezier bij ETNA en hun betrokkenheid is groot. Vanaf 
het eerste ontwerp tot het eindproduct in de keuken 
zorgen we hoogstpersoonlijk voor de allerbeste kwaliteit.

ETNA draagt bij aan de kwaliteit van onze omgeving
Bij de ontwikkeling van keukenapparatuur staan we 
natuurlijk ook stil bij de keuze van grondstoffen en 
materialen. Zo worden ETNA apparaten steeds zuiniger, 
duurzamer en dus milieuvriendelijker. Daarmee dragen 
we een steentje bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving. 
 
De milieubewuste apparaten zijn te herkennen aan het 
energiezuinige A+ of zelfs A++ label. Maar een echt groen 
huishouden gaat verder dan de aanschaf van milieu-
vriendelijke apparaten. Juist in de keuken staan appa-
raten die veel energie verbruiken. Door hier slim mee 
om te gaan kan veel energie worden bespaard. De ECO 
stand van de vaatwassers zorgt bijvoorbeeld voor een 
extra laag energieverbruik. Met zo min mogelijk water 
wast de vaatwasser de vaat blinkend schoon. Ook zijn er 
apparaten die zichzelf na gebruik automatisch uitscha-
kelen.

Een volledig assortiment
ETNA biedt een volledig assortiment aan keuken- 
apparatuur, zowel inbouw als vrijstaand. Waar het 
assortiment inbouwproducten nog puur op de keuken is 
gericht, is in het vrijstaande assortiment ook ruimte 
voor wasmachines en drogers. Voor beide assortimen-
ten geldt dat we de wensen van de klant centraal 
stellen. Dat resulteert in een goede mix apparaten. 
Slimme producten met een moderne vormgeving, 
optimale functionaliteit en een echt scherpe prijs maar 
ook apparaten met een prachtige vormgeving,  
bijzondere prestaties en net wat meer luxe.

ETNA is overtuigend anders
Eigenwijs zijn we allemaal. Ook bij ETNA maken we 
heel eigen keuzes. Maar dan wel op basis van gezond 
verstand. Zo zijn wij ervan overtuigd dat mooie, stijlvolle 
en degelijke keukenapparaten helemaal niet duur 
hoeven te zijn. We werken continu aan het realiseren van 
producten waar onze klanten werkelijk behoefte aan 
hebben. Zo kunnen we onze belofte altijd blijven waar-
maken: ETNA maakt kwaliteit betaalbaar.

De kenmerken van kwaliteit
Eén ding staat vast: elk ETNA-apparaat is van een 
hoogwaardige kwaliteit. En op het begrip kwaliteit
hebben we bij ETNA zo onze eigen visie. Een ETNA- 
apparaat dient niet alleen duurzaam te zijn, maar ook 

DAAROM KIEZEN VOOR
ETNA KEUKENAPPARATUUR!

Historie

16 maart 1856: 
Cornelis Klep
start
‘De Etna’ 
ijzergieterij
in Breda.

‘De Etna’ specialiseert zich in kachels
en fornuizen en wordt Koninklijk onder 
de naam ‘Koninklijke IJzergieterijen 
en Emailleer fabrieken De Etna’.

Met de opvallende reclameborden 
en spraakmakende advertenties 
wordt de slogan: “in elk huis een 
Etna fornuis” bekend.

1856
1920

‘De Etna’ is 
de eerste in  
Nederland met 
elektrische  
koelkasten.

1933

1935

‘De Etna’ viert het 100 jarige 
bestaan in Breda en is  absolute 
markt leider op het  gebied van 
 fornuizen en haarden.

1956

Nederland schakelt massaal 
over op aardgas en ‘De Etna’ 
breidt de productie uit met 
elektrische kachels  
en  fornuizen.

1966

De productie 
van ETNA 
verhuist van 
Breda naar Ulft.
Sindsdien richt 
ETNA zich met 
name op keuken-
apparatuur.

1983

ETNA gaat samen met de topmerken 
ATAG en Pelgrim en verhuist naar het 
nieuwe pand in Duiven.

2000

ETNA viert haar 150-jarig 
jubileum en is marktleider 
in Nederland.

2006

2014
Tot op de dag van
vandaag maakt ETNA
kwaliteit betaalbaar voor 
iedereen.
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Zoon Frans Klep neemt het bedrijf 
over en bouwt in 1887 een nieuwe  
ijzergieterij aan de huidige  
Etnastraat.

1875
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Service & kwaliteit

SERVICE EN 
KWALITEIT BINNEN

 HANDBEREIK

Onderhoud en gebruik
Op deze site staan tips over het onderhoud en gebruik 
van ETNA keukenapparatuur en zijn eenvoudig hand- 
leidingen te downloaden. Ook de registratie van nieuwe  
apparatuur gaat via deze site. Op deze manier is de  
kwaliteit van ETNA apparatuur 5 jaar lang gegarandeerd. 
Met deze handige servicesite is de keuze voor ETNA- 
keukenapparatuur eenvoudig te onderbouwen en zal het  
jarenlange gebruik ervan zo plezierig mogelijk verlopen. 

Handleidingen en Onderdelen
Via de website www.etna.nl/service zijn vrijwel alle 
gangbare onderdelen online te bestellen. Snel, veilig  
en 24 uur per dag. Via het handige zoeksysteem wordt 
automatisch het juiste onderdeel geselecteerd. Als het toch 
niet helemaal lukt, staat de afdeling service voor u klaar. Op 
www.keukenserviceshop.nl zijn tevens handleidingen te 
downloaden en overzichts tekeningen van ETNA- 
apparaten te bekijken.

Goede dienstverlening stopt niet om 5 uur ‘s middags. 
Dat geldt zeker voor de huishoudelijke markt. Voor vragen over 
bakprocessen, problemen met de bediening, defecte onder- 
delen is ook buiten kantoortijd een snel antwoord gewenst. 
Daarom kunnen vragen over de service van ETNA 24 uur per 
dag terecht op onze interactieve website: www.etna.nl/service.
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GEGARANDEERDE KWALITEIT!

2 jaar volledige garantie
Op alle inbouw en vrijstaande apparaten geeft ETNA 
standaard 2 jaar volledige fabrieksgarantie. De garantie 
dekt aantoonbare defecten in materiaal, fabricage en 
functioneren van onderdelen en is inclusief materiaal-
kosten, voorrijkosten en arbeidsloon. 

3 jaar volledige garantie* 
exclusief voorrijkosten
Naast de eerste 2 jaar volledige fabrieksgarantie, 
geeft ETNA op inbouwapparatuur ook voor het derde tot 
en met het vijfde jaar na aankoopdatum garantie op 
onderdelen en arbeidsloon! Het enige dat we berekenen 
zijn de voorrijkosten. Op deze manier is de kwaliteit van 
ETNA apparatuur dus 5 jaar lang gegarandeerd en 
maken we bij ETNA kwaliteit betaalbaar!

Productregistratie
Om in aanmerking te komen voor de aanvullende ETNA 
garantie is het een voorwaarde dat aankopen binnen  
30 dagen na aankoopdatum worden geregistreerd. 
Dit kan op www.etna.nl/service of telefonisch via het 
telefoonnummer van de serviceafdeling 0900 - 555 00 
02. Door registratie kunnen wij zorgen voor een betere 
en snellere dienstverlening. Wij kennen de apparatuur 
dan namelijk in detail en zijn daarmee in staat sneller 
en beter eventuele problemen op te lossen. 

*NB. Bovengenoemde bepalingen geven een deel van 
de service- en garantievoorwaarden weer. Voor de 
volledigheid en ter voorkoming van onduidelijkheden 
verwijzen we naar de officiële service- en garantie-
voorwaarden op onze website www.etna.nl/service
of telefonisch: 0900 - 555 00 02.

ETNA beschikt over de volgende kwaliteitskeurmerken:
Verwijderingsbijdrage
Voor groot witgoed, zoals wasmachines en 
ovens, is de verwijderingsbijdrage halverwege 
februari 2013 afgeschaft. Voor lampen en 
kleine elektrische apparaten, zoals tv’s en 
koffiezetapparaten, is deze begin 2011 afge-
schaft. U kunt alle apparaten blijven inleveren 
bij de dealer bij aanschaf van een nieuwe.

Het Duitse keuringsinstituut VDE staat als 
kwaliteitskeurmerk garant voor elektrische 
apparatuur.

Het Duitse keurmerk voor gas en water.

Het KEMA in Arnhem hanteert uiterst  
zorgvuldige en strenge controle-eisen  
voor elektrische apparaten.

Keurmerk voor de betreffende apparaten die 
aan de Europese veiligheidseisen voldoen.

Als je overtuigd bent van je eigen kwaliteit, moet je daar wel een  
gevolg aan geven. Daarom geven wij met een gerust hart 2 jaar  
garantie op alle vrijstaande- en maar liefst 5 jaar garantie op alle  
inbouwapparatuur.



VERTROUWD, 
SNEL  

EN VEILIG  
KOKEN

Koken op gas is in Nederland nog altijd het populairst. Niet 
alleen omdat koken op gas een vertrouwde en snelle ma-

nier van koken is. Maar ook doordat de gasbrander een ef-
ficiënt en goed te regelen warmtebron is. Alle gaskookpla-

ten zijn uitgerust met een vlambeveiliging. Die zorgt ervoor 
dat de gastoevoer wordt afgesloten als de vlam bijvoor-

beeld uitwaait. Zo ontsnapt er nooit gas.
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Gaskookplaten



ETNA GASKOOKPLATEN ZIJN STANDAARD VOORZIEN 
VAN UITSTEKENDE SPECIFICATIES

Nederland is gek op gas, daarom biedt ETNA een 
uitgebreid assortiment gaskookplaten. Naast keuze uit 
verschillende materialen en kleuren, biedt ETNA ook de 
keuze tussen inbouw en vrijstaand en verschillende 
breedtematen. Een compacte kookplaat van 58 cm 
breed, waarmee zo veel mogelijk werkbladruimte 
overblijft, of een 90 cm brede kookplaat, waarbij er juist 
extra veel ruimte voor vijf of zelfs zes pannen ontstaat 

om te koken. Ook zijn er kookplaten die ondanks hun 
breedte toch in een standaard nismaat van 56 x 48 cm 
passen. Ideaal als een oude kookplaat vervangen moet 
worden door een breder model. Maar een kookplaat moet 
niet alleen in een nis passen, maar ook passen bij de stijl 
van de keuken. Daarom bestaat het ETNA assortiment uit 
verschillende stijlen. Van rustique tot strak en modern.

Diverse uItvoeringen 
De ETNA kookplaten zijn er in  diverse uitvoeringen. 
Zo zijn er kookplaten van emaille, rvs of zelfs glas.  
Daarnaast zijn de kookplaten van ETNA ook in 
verschillende kleuren leverbaar, zoals wit, rvs en 
zwart. Als laatste is er onderscheid te maken in 
pandragers, bandstaal of gietijzer. 

Geïntegreerde vonkontsteking 
Er is niets zo veilig als het elektrisch ontsteken
van de vlam. Om de vlam te ontsteken hoeft  
alleen de bedieningsknop ingedrukt en gedraaid  
te worden. De vlam ontsteekt dan volledig  
automatisch.

Krachtige 3-rings wokbrander
De wokbrander op de ETNA gaskookplaten zijn 
krachtige branders met een maximaal vermogen 
van 3,5 tot 4,2 kW. Deze beschikken tevens over een 
rustige sudderstand, ideaal om gerechten langzaam 
te garen of om razendsnel te wokken.

Thermische vlambeveiliging
De thermische vlambeveiliging op alle ETNA 
gaskookplaten stopt de gastoevoer als de vlam 
bijvoorbeeld uitwaait. Zo ontsnapt er nooit gas. 
Dat is wel zo’n veilig idee.

Afzonderlijke pandragers
Op vrijwel alle gaskookplaten bevinden zich
meerdere pandragers die door hun lichte gewicht 
makkelijk te reinigen zijn. ETNA staat garant voor 
het grootste schoonmaakgemak.
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510

490

560

39
580

• handmatige ontsteking
• vangschaal rvs
• tweedelige branders met geëmailleerde 

deksels
• twee bandstalen pandragers
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• ook te verkrijgen als propaan/butaan 

uitvoering

• inbouwmaten (hxbxd) 39 x 560 x 490 mm
• buitenmaten (bxd) 580 x 510 mm
• 2 normale branders 0,50-1,75 kW
• 1 sterkbrander 0,90-3,00 kW
• 1 sudderbrander 0,30-1,00 kW

T106HRVSF 
(propaan/butaan)  € 209,-

 

T106HRVSA
EAN-code: 8715393123084
€ 199,-

T106HRVSA  GASKOOKPLAAT (58 CM)

510

490

560

39
580

• geïntegreerde vonkontsteking
• vangschaal rvs
• tweedelige branders met geëmailleerde 

deksels
• twee bandstalen pandragers
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• ook te verkijgen als propaan/butaan 

uitvoering

• inbouwmaten (hxbxd) 39 x 560 x 490 mm
• buitenmaten (bxd) 580 x 510 mm
• 2 normale branders 0,50-1,75 kW
• 1 sterkbrander 0,90-3,00 kW
• 1 sudderbrander 0,30-1,00 kW

T106VRVSF 
(propaan/butaan)  € 239,-
 

T106VRVSA
EAN-code: 8715393123114
€ 229,-

T106VRVSA  GASKOOKPLAAT (58 CM)

510

50
580

480
560

• handmatige ontsteking
• vangschaal rvs
• tweedelige branders met geëmailleerde 

deksels
• twee bandstalen pandragers
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

• inbouwmaten (hxbxd) 50 x 560 x 480 mm
• buitenmaten (bxd) 580 x 510 mm
• 2 normale branders 1,75  kW
• 1 sterkbrander 3,00 kW
• 1 sudderbrander 1,00  kW

• conversieset voor flessengas beschikbaar 
CS42N1FE  € 26,-

T111HRVSA
EAN-code: 8715393125408
€ 229,-

T111HRVSA  GASKOOKPLAAT (58 CM)

8
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510

490

560

39
580

• geïntegreerde vonkontsteking
• vangschaal hoogglans zwart geëmailleerd
• tweedelige branders met matzwarte deksels
• twee gietijzeren pandragers
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• mooi in combinatie met overige Rustique 

producten

• inbouwmaten (hxbxd) 39 x 560 x 490 mm
• buitenmaten (bxd) 580 x 510 mm
• 2 normale branders 0,50-1,75 kW
• 1 sterkbrander 0,90-3,00 kW
• 1 sudderbrander 0,30-1,00 kW

 

A107VRCA
EAN-code: 8715393123282
€ 309,-

A107VRCA  RUSTIQUE GASKOOKPLAAT (58 CM)

510

50
580

480
560

• geïntegreerde vonkontsteking
• vangschaal rvs
• tweedelige branders met geëmailleerde 

deksels
• twee bandstalen pandragers
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

• inbouwmaten (hxbxd) 50 x 560 x 480 mm
• buitenmaten (bxd) 580 x 510 mm
• 2 normale branders 1,75 kW
• 1 sterkbrander 3,00 kW
• 1 sudderbrander 1,00 kW

• conversieset voor flessengas beschikbaar 
CS42N1FE  € 26,-

T111VRVSA
EAN-code: 8715393125415
€ 249,-

T111VRVSA  GASKOOKPLAAT (58 CM)

• geïntegreerde vonkontsteking
• vangschaal rvs
• tweedelige branders met geëmailleerde 

deksels
• twee bandstalen pandragers
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

• inbouwmaten (hxbxd) 48 x 560 x 480 mm
• buitenmaten (bxd) 620 x 510 mm
• 2 normale branders 0,50-1,75 kW
• 1 sterkbrander  0,80-3,00 kW
• 1 sudderbrander 0,40-1,00 kW

 

A122VRVSA
EAN-code: 8715393115812
€ 269,-

A122VRVSA  GASKOOKPLAAT (62 CM)
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510

490

560

39
580

• geïntegreerde vonkontsteking
• vangschaal hoogglans zwart geëmailleerd
• tweedelige branders met matzwarte deksels
• twee gietijzeren pandragers
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

• inbouwmaten (hxbxd) 39 x 560 x 490 mm
• buitenmaten (bxd) 580 x 510 mm
• 2 normale branders 0,50-1,75 kW
• 1 sterkbrander 0,90-3,00 kW
• 1 sudderbrander 0,30-1,00 kW

 

T110VZTA
EAN-code: 8715393123169
€ 309,-

T110VZTA  GASKOOKPLAAT (58 CM)

510

490

560

39
580

• geïntegreerde vonkontsteking
• vangschaal rvs
• tweedelige branders met matzwarte deksels
• twee gietijzeren pandragers
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

• inbouwmaten (hxbxd) 39 x 560 x 490 mm
• buitenmaten (bxd) 580 x 510 mm
• 2 normale branders 0,50-1,75 kW
• 1 sterkbrander 0,90-3,00 kW
• 1 sudderbrander 0,30-1,00 kW

 

T110VRVSA
EAN-code: 8715393123138
€ 309,-

T110VRVSA  GASKOOKPLAAT (58 CM)

510

490

560

39
580

• geïntegreerde vonkontsteking
• vangschaal rvs
• tweedelige branders met matzwarte deksels
• twee gietijzeren pandragers
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

• inbouwmaten (hxbxd) 39 x 560 x 490 mm
• buitenmaten (bxd) 580 x 510 mm
• 2 normale branders 0,50-1,75 kW
• 1 wokbrander (3-rings) 1,50-3,80 kW
• 1 sudderbrander 0,30-1,00 kW

 

T110VWRVSA
EAN-code: 8715393123145
€ 359,-

T110VWRVSA  GASKOOKPLAAT MET 
WOKBRANDER (58 CM)
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510

620

48

560480

min.40

• geïntegreerde vonkontsteking
• vangschaal rvs
• tweedelige branders met matzwarte deksels
• twee gietijzeren pandragers
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

• inbouwmaten (hxbxd) 48 x 560 x 480 mm
• buitenmaten (bxd) 620 x 510 mm
• 2 normale branders 0,50-1,75 kW
• 1 sterkbrander  0,80-3,00 kW
• 1 sudderbrander 0,40-1,00 kW

 

A124VRVSA
EAN-code: 8715393115829
€ 309,-

A124VRVSA  GASKOOKPLAAT (62 CM)

510

620

48

560480

min.40

• geïntegreerde vonkontsteking
• vangschaal rvs
• tweedelige branders met matzwarte deksels
• twee gietijzeren pandragers
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

• inbouwmaten (hxbxd) 48 x 560 x 480 mm
• buitenmaten (bxd) 620 x 510 mm
• 1 normale brander 0,50-1,75 kW
• 1 wokbrander (3-rings) 1,70-3,50 kW
• 1 sterkbrander  0,80-3,00 kW
• 1 sudderbrander 0,40-1,00 kW

 

A124VWRVSA
EAN-code: 8715393115836
€ 379,-

A124VWRVSA  GASKOOKPLAAT MET 
WOKBRANDER (62 CM)

620

560

480
min. 40

51051

• geïntegreerde vonkontsteking
• vangschaal rvs
• tweedelige branders met matzwarte deksels
• vier gietijzeren pandragers
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

• inbouwmaten (hxbxd) 51 x 560 x 480 mm
• buitenmaten (bxd) 620 x 510 mm
• 1 normale brander 0,50-1,75 kW
• 1 wokbrander (3-rings) 1,70-3,50 kW
• 1 sterkbrander  0,80-3,00 kW
• 1 sudderbrander 0,40-1,00 kW

 

A126VWRVSA
EAN-code: 8715393115843
€ 479,-

A126VWRVSA  GASKOOKPLAAT MET 
WOKBRANDER (62 CM)
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720 510

48

560

min. 40

480

• geïntegreerde vonkontsteking
• vangschaal rvs
• tweedelige branders met geëmailleerde 

deksels
• drie bandstalen pandragers
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• geschikt voor uitsparingsmaat 560 x 480 mm

• inbouwmaten (hxbxd) 48 x 560 x 480 mm
• buitenmaten (bxd) 720 x 510 mm
• 2 normale branders 0,50-1,75 kW
• 1 wokbrander (3-rings) 1,50-3,50 kW
• 1 sterkbrander  0,80-3,00 kW
• 1 sudderbrander 0,40-1,00 kW

 

A127VWRVSA
EAN-code: 8715393115867
€ 409,-

A127VWRVSA  GASKOOKPLAAT MET 
WOKBRANDER (72 CM)

750 510

50

560 480

• geïntegreerde vonkontsteking
• vangschaal rvs
• tweedelige branders met geëmailleerde 

deksels
• drie bandstalen pandragers
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• geschikt voor uitsparingsmaat 560 x 480 mm

• inbouwmaten (hxbxd) 50 x 560 x 480 mm
• buitenmaten (bxd) 750 x 510 mm
• 2 normale branders 0,45-1,75 kW
• 1 sudderbrander 0,30-1,00 kW
• 1 wokbrander (3-rings) 1,50-3,80 kW
• 1 sterkbrander  0,75-3,00 kW

• conversieset voor flessengas beschikbaar 
CS50N1FE  € 26,-

T147VWRVSA
EAN-code: 8715393123176
€ 369,-

T147VWRVSA  GASKOOKPLAAT MET 
WOKBRANDER (75 CM)

750 510

50

560 480

• geïntegreerde vonkontsteking
• vangschaal rvs
• tweedelige branders met matzwarte deksels
• drie gietijzeren pandragers
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• geschikt voor uitsparingsmaat 560 x 480 mm

• inbouwmaten (hxbxd) 50 x 560 x 480 mm
• buitenmaten (bxd) 750 x 510 mm
• 2 normale branders 0,45-1,75 kW
• 1 sudderbrander 0,30-1,00 kW
• 1 wokbrander (3-rings) 1,50-3,80 kW
• 1 sterkbrander  0,75-3,00 kW

• conversieset voor flessengas beschikbaar 
CS50N1FE  € 26,-

A140VWRVSA
EAN-code: 8715393123039
€ 479,-

A140VWRVSA  GASKOOKPLAAT MET 
WOKBRANDER (75 CM)

12

Gaskookplaten



750 510

55

560 480

• geïntegreerde vonkontsteking
• vangschaal rvs
• tweedelige branders met matzwarte deksels
• drie geschakelde gietijzeren pandragers
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• geschikt voor uitsparingsmaat 560 x 480 mm
• superkrachtige 3-rings wokbrander
• standaard rvs sudderrooster meegeleverd

• inbouwmaten (hxbxd) 55 x 560 x 480 mm
• buitenmaten (bxd) 750 x 510 mm
• 1 wokbrander (3-rings) 2,10-4,20 kW
• 2 normale branders 0,45-1,75 kW
• 1 sudderbrander  0,30-1,00 kW
• 1 sterkbrander  0,75-3,00 kW

• conversieset voor flessengas beschikbaar  
CS50N1FE  € 26,-

A149VWRVSA  GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER (75 CM)

A149VWRVSA
EAN-code: 8715393123046
€ 529,-

760 510

51

560 480

min. 40

• geïntegreerde vonkontsteking
• vangschaal rvs
• tweedelige branders met matzwarte deksels
• twee gietijzeren pandragers
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• geschikt voor uitsparingsmaat 560 x 480 mm

• inbouwmaten (hxbxd) 51 x 560 x 480 mm
• buitenmaten (bxd) 760 x 510 mm
• 1 wokbrander (3-rings) 1,75-3,50 kW
• 1 sterkbrander  0,80-3,00 kW
• 1 sudderbrander  0,40-1,00 kW
• 2 normale branders 0,50-1,75 kW

 

A131VWRVSA  GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER (76 CM)

A131VWRVSA
EAN-code: 8715393115874
€ 529,-

13

Gaskookplaten



909 510

48

840 480

min. 40

• geïntegreerde vonkontsteking
• vangschaal rvs
• tweedelige branders met matzwarte deksels
• drie gietijzeren pandragers
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

• inbouwmaten (hxbxd) 48 x 840 x 480 mm
• buitenmaten (bxd) 909 x 510 mm
• 2 normale branders 0,50-1,75 kW
• 1 sterkbrander 0,80-3,00 kW
• 1 sudderbrander  0,40-1,00 kW
• 1 wokbrander (3-rings) 1,75-3,50 kW

 

A194VWRVSA
EAN-code: 8715393115881
€ 579,-

A194VWRVSA  GASKOOKPLAAT MET 
WOKBRANDER (90 CM)

890 510

55

820 480

• geïntegreerde vonkontsteking
• vangschaal matzwart geëmailleerd
• tweedelige branders met matzwarte deksels
• drie geschakelde gietijzeren pandragers
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• superkrachtige 3-rings wokbrander
• rvs sudderrooster meegeleverd

• inbouwmaten (hxbxd) 55 x 820 x 480 mm
• buitenmaten (bxd) 890 x 510 mm
• 1 wokbrander (3-rings) 2,10-4,20 kW
• 2 normale branders 0,45-1,75 kW
• 1 sudderbrander  0,30-1,00 kW
• 1 sterkbrander  0,75-3,00 kW

• conversieset voor flessengas beschikbaar 
CS50N1FE  € 26,-

A192VWZTA
EAN-code: 8715393123077
€ 579,-

A192VWZTA  GASKOOKPLAAT MET 
WOKBRANDER (89 CM)

890 510

55

820 480

• geïntegreerde vonkontsteking
• vangschaal rvs
• tweedelige branders met matzwarte deksels
• drie geschakelde gietijzeren pandragers
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• superkrachtige 3-rings wokbrander
• rvs sudderrooster meegeleverd

• inbouwmaten (hxbxd) 55 x 820 x 480 mm
• buitenmaten (bxd) 890 x 510 mm
• 1 wokbrander (3-rings) 2,10-4,20 kW
• 2 normale branders 0,45-1,75 kW
• 1 sudderbrander  0,30-1,00 kW
• 1 sterkbrander  0,75-3,00 kW

• conversieset voor flessengas beschikbaar 
CS50N1FE  € 26,-

A192VWRVSA
EAN-code: 8715393123060
€ 579,-

A192VWRVSA  GASKOOKPLAAT MET 
WOKBRANDER (89 CM)

14

Gaskookplaten



909 510

51

840 480

min. 40

• geïntegreerde vonkontsteking
• vangschaal rvs
• tweedelige branders met matzwarte deksels
• vijf gietijzeren pandragers
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

• inbouwmaten (hxbxd) 51 x 840 x 480 mm
• buitenmaten (bxd) 909 x 510 mm
• 2 normale branders 0,50-1,75 kW
• 1 wokbrander (3-rings) 1,75-3,50 kW
• 1 sterkbrander  0,80-3,00 kW
• 1 sudderbrander 0,40-1,00 kW

 

A195VWRVSA  GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER (90 CM)

A195VWRVSA
EAN-code: 8715393115898
€ 589,-

909 510

51

840 480

min. 40

• geïntegreerde vonkontsteking
• vangschaal rvs
• tweedelige branders met matzwarte deksels
• zes gietijzeren pandragers
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

• inbouwmaten (hxbxd) 51 x 840 x 480 mm
• buitenmaten (bxd) 909 x 510 mm
• 2 normale branders 0,50-1,75 kW
• 1 wokbrander (3-rings) 1,75-3,50 kW
• 2 sudderbranders 0,40-1,00 kW
• 1 sterkbrander  0,80-3,00 kW

 

A196VWRVSA  GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER (90 CM)

A196VWRVSA
EAN-code: 8715393115904
€ 599,-

15

Gaskookplaten



510

480
550

55

600

• geïntegreerde vonkontsteking
• vangschaal van gehard glas
• tweedelige branders met geëmailleerde deksels
• vier bandstalen pandragers
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

• inbouwmaten (hxbxd) 55 x 550 x 480 mm
• buitenmaten (bxd) 600 x 510 mm
• 1 sterkbrander 0,75-3,00 kW
• 2 normale branders 0,45-1,65 kW
• 1 sudderbrander 0,30-1,00 kW

 

T1124ZTA  GAS-GLASKOOKPLAAT (60 CM)

T1124ZTA
EAN-code: 8715393124968
€ 359,-

510

480
550

55

600

• geïntegreerde vonkontsteking
• vangschaal van gehard glas
• tweedelige branders met matzwarte deksels
• vier gietijzeren pandragers
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

• inbouwmaten (hxbxd) 55 x 550 x 480 mm
• buitenmaten (bxd) 600 x 510 mm
• 1 sterkbrander 0,75-3,00 kW
• 2 normale branders 0,45-1,65 kW
• 1 sudderbrander 0,30-1,00 kW

 

T1125ZTA  GAS-GLASKOOKPLAAT (60 CM)

T1125ZTA
EAN-code: 8715393124975
€ 399,-
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Gaskookplaten



480

620
510

48

560

min.40

• geïntegreerde vonkontsteking
• vangschaal van gehard glas met facetgeslepen randen
• tweedelige branders met matzwarte deksels
• vier gietijzeren pandragers
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

• inbouwmaten (hxbxd) 48 x 560 x 480 mm
• buitenmaten (bxd) 620 x 510 mm
• 2 normale branders 0,50-1,75 kW
• 1 wokbrander (3-rings) 1,75-3,50 kW
• 1 sudderbrander 0,40-1,00 kW

 

A1026VWZTA  GAS-GLASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER (62 CM)

A1026VWZTA
EAN-code: 8715393113122
€ 529,-

490

840

min.40

909
510

48

• geïntegreerde vonkontsteking
• vangschaal van gehard glas met facetgeslepen randen
• tweedelige branders met matzwarte deksels
• vijf gietijzeren pandragers
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

• inbouwmaten (hxbxd) 48 x 840 x 490 mm
• buitenmaten (bxd) 909 x 510 mm
• 2 normale branders 0,50-1,75 kW
• 1 sterkbrander 0,80-3,00 kW
• 1 sudderbrander  0,40-1,00 kW
• 1 wokbrander (3-rings) 1,75-3,50 kW

 

A1029VWZTA  GAS-GLASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER (90 CM)

A1029VWZTA
EAN-code: 8715393113146
€ 759,-
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Gaskookplaten
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Kookplaten elektrisch / keramisch / inductie 

18

EFFICIËNT KOKEN, 
 EENVOUDIG 

SCHOON 
 HOUDEN

Op het gebied van elektrisch koken zijn er verschillende  
mogelijkheden. Een elektrische kookplaat is de voordeligste 
keuze. De verhoogde elektrische platen worden snel heet en 

koelen langzaam weer af. Een keramische kookplaat werkt 
eigenlijk hetzelfde als een elektrische kookplaat. In plaats 

van de ronde elektrische platen wordt de keramische glas-
plaat verwarmd. Bij inductie wordt niet het glas maar de pan 

verwarmd waardoor er een nog efficiëntere  
warmteoverdracht plaatsvindt.  
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Kookplaten elektrisch / keramisch / inductie 

ETNA KOOKPLATEN ZIJN STANDAARD VOORZIEN 
VAN UITSTEKENDE SPECIFICATIES

ETNA heeft op het gebied van elektrisch koken verschil-
lende mogelijkheden. Dat begint al bij de keuze voor 
elektrisch, keramisch of inductie, ieder type heeft zo zijn 
eigen voordelen. Dat geldt ook voor de keuze tussen 
inbouw en vrijstaand. Daarnaast biedt ETNA de keuze uit  
verschillende soorten bediening en verschillende breedte 
 
 

maten. Van een compacte kookplaat met twee kookzones tot 
brede kookplaat waarbij er extra ruimte voor de pannen 
ontstaat.  Naast gebruiksgemak zijn ook het schoonmaakge-
mak en veiligheid belangrijke uitgangspunten bij het ontwik-
kelen van elektrische kookplaten.

Strak en mooi design
Een elektrische kookplaat geeft een mooi en 
strak beeld in iedere keuken. Door het zwarte  
glas zijn de kookplaten perfect te combineren  
met andere zwarte inbouwapparaten van ETNA. 

Draaiknop of tiptoets bediening 
Elektrische kookplaten blinken uit in bedienings-
gemak. ETNA biedt de keuze uit eenvoudige draai-
knopbediening met signaalfunctie of de luxere 
tiptoets bediening.

Boostfunctie en timer
Elektrische kookplaten hebben meestal 9 of  
10 kookstanden. Deze zijn vaak aangevuld met  
handige functies zoals een boostfunctie, timer  
of een warmhoudfunctie.

Veilig door kinderslot en  
restwarmte indicatie
Functies zoals een kinderslot, kookduur-
begrenzing en restwarmte indicatie, die 
aangeeft wanneer de kookzones nog warm 
zijn, maken ETNA kookplaten optimaal veilig.

Makkelijk schoon te houden
Bij kookplaten met tiptoets bediening is de 
bediening geïntegreerd in de glasplaat, daardoor  
is het gladde oppervlak van de kookplaat  
eenvoudig schoon te houden.



TEK130RVS
EAN-code: 8715393123015
€ 249,-

288 510

270 494

45

• 2 kookzones
• 7 kookstanden
• aan/uit indicatie per zone
• te plaatsen boven solo-ovens

• inbouwmaten (hxbxd) 45 x 270 x 494 mm
• buitenmaten (bxd) 288 x 510 mm
• aansluitwaarde 3,50 kW
• zone voor ø 145 mm - 1500 W
• zone achter ø 180 mm - 2000 W

 

TEK130RVS  ELEKTRISCHE KOOKPLAAT (28 CM)

TEK161RVS
EAN-code: 8715393113115
€ 279,-

500

480

560

45
580

min. 30

• 4 kookzones
• 7 kookstanden
• aan/uit indicatie per zone
• te plaatsen boven solo ovens

• inbouwmaten (hxbxd) 45 x 560 x 480 mm
• buitenmaten (bxd) 580 x 500 mm
• aansluitwaarde 7,00 kW
• zone linksvoor ø 180 mm - 2000 W
• zone linksachter ø 145 mm - 1500 W
• zone rechtsvoor ø 145 mm - 1500 W
• zone rechtsachter ø 180 mm - 2000 W

 

TEK161RVS  ELEKTRISCHE KOOKPLAAT (58 CM)

20

Elektrische kookplaten



T202ZT
EAN-code: 8715393116925
€ 429,-

510 600

62
560490

min.53,5

• 4 kookzones
• 7 kookstanden
• aan/uit bediening per zone
• eenvoudige bediening d.m.v. draaiknoppen
• te plaatsen boven solo-ovens

• inbouwmaten (hxbxd) 62 x 560 x 490 mm
• buitenmaten (bxd) 600 x 510 mm
• aansluitwaarde 6,20 kW
• zone linksvoor ø 210 mm - 2100 W
• zone linksachter ø 145 mm - 1200 W
• zone rechtsvoor ø 145 mm - 1200 W
• zone rechtsachter ø 180 mm - 1700 W

 

T202ZT  KERAMISCHE KOOKPLAAT (60 CM)

T267ZT
EAN-code: 8715393116932
€ 499,-

510 600

51
560560490

min.53,5

50

• 4 kookzones
• 9 kookstanden
• centrale aan/uit bediening
• tiptoets bediening
• restwarmte indicatie per zone
• kookduurbegrenzing
• kinderslotbeveiliging
• warmhoudfunctie
• snel opgewarmde zones (3 tot 5 seconden)
• te plaatsen boven solo-ovens

• inbouwmaten (hxbxd) 50 x 560 x 490 mm
• buitenmaten (bxd) 600 x 510 mm
• aansluitwaarde 6,50 kW
• zone linksvoor ø 210 mm - 2300 W
• zone linksachter ø 145 mm - 1200 W
• zone rechtsvoor ø 145 mm - 1200 W
• zone rechtsachter ø 180 mm - 1800 W

 

T267ZT  KERAMISCHE KOOKPLAAT (60 CM)
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Keramische kookplaten



A268RVS
EAN-code: 8715393112811
€ 599,-

510 594

51
560490

min.55

• luxe rvs sierlijst
• 4 kookzones (waarvan 2 uitbreidbare zones)
• 9 kookstanden
• centrale aan/uit bediening
• tiptoets bediening
• restwarmte indicatie per zone
• timer per zone (99 min.)
• timer kan worden gebruikt als wekker
• kookduurbegrenzing
• kinderslotbeveiliging
• warmhoudfunctie
• snel opgewarmde zones (3 tot 5 seconden)
• pauzefunctie (10 minuten)
• te plaatsen boven solo-ovens

• inbouwmaten (hxbxd) 51 x 560 x 490 mm
• buitenmaten (bxd) 594 x 510 mm
• aansluitwaarde 6,30 kW
• zone linksvoor ø 210/120 mm - 2200 W
• zone linksachter ø 145 mm - 1200 W
• zone rechtsvoor ø 145 mm - 1200 W
• zone rechtsachter ø 180/120 mm - 1700 W

 

A268RVS  KERAMISCHE KOOKPLAAT (60 CM)

A280ZT
EAN-code: 8715393116949
€ 599,-

510
51

64

750

490
min.50

770510
51

50

710

490
min.50

750

• 4 kookzones (waarvan 1 triple-zone en 1 vispanzone)
• 9 kookstanden
• centrale aan/uit bediening
• tiptoets bediening
• restwarmte indicatie per zone
• timer per zone (99 min.)
• timer kan worden gebruikt als wekker
• kookduurbegrenzing
• kinderslotbeveiliging
• warmhoudfunctie
• snelkookfunctie (tijd instelbaar)
• snel opgewarmde zones (3 tot 5 seconden)
• pauzefunctie (10 minuten)
• te plaatsen boven solo-ovens

• inbouwmaten (hxbxd) 51 x 710 x 490 mm
• buitenmaten (bxd) 750 x 510 mm
• aansluitwaarde 7,10 kW
• zone linksvoor ø 210/175/120 mm - 2300 W
• zone linksachter ø 145 mm - 1200 W
• zone rechtsvoor ø 145 mm - 1200 W
• zone rechtsachter ø 265/170 mm - 2400 W

 

A280ZT  KERAMISCHE KOOKPLAAT (75 CM)

22

Keramische kookplaten



min. 40

510

490

560

52
600

• 4 kookzones
• 10 kookstanden (boostfunctie op alle zones)
• centrale aan/uit bediening
• tiptoets bediening
• digitale timer (99 min.)
• timer kan worden gebruikt als wekker
• kookduurbegrenzing
• kinderslotbeveiliging
• restwarmte indicatie per zone
• te plaatsen boven solo-ovens
• standaard geleverd in 2-fase, maar met 

mogelijkheid tot ombouwen voor 1-fase 
aansluiting*

• inbouwmaten (hxbxd) 52 x 560 x 490 mm
• buitenmaten (bxd) 600 x 510 mm
• aansluitwaarde 7,10 kW
• zone linksvoor ø 180 mm - 2000 W
• zone linksachter ø 160 mm - 1400 W
• zone rechtsvoor ø 160 mm - 1400 W
• zone rechtsachter ø 200 mm - 2300 W

*  Bij 1-fase aansluiting behoeft geen 
aanpassing in de meterkast verricht te 
worden. In dit geval kunnen alle kookzones 
maximaal op stand 7 worden ingesteld. Indien 
een hogere stand op een kookzone gewenst 
is, dient eerst een andere zone in vermogen 
verlaagd of uitgezet te worden (zie ook de 
gebruikshandleiding)

 

T305ZT
EAN-code: 8715393121950
€ 729,-

T305ZT  SMART INDUCTIEKOOKPLAAT (60 CM)

510

490

560

56
600

• 4 kookzones
• 10 kookstanden (boostfunctie op alle zones)
• aan/uit bediening per zone
• eenvoudige bediening d.m.v. draaiknoppen
• kookduurbegrenzing
• kinderslotbeveiliging
• restwarmte indicatie per zone
• te plaatsen boven solo-ovens

• inbouwmaten (hxbxd) 56 x 560 x 490 mm
• buitenmaten (bxd) 600 x 510 mm
• aansluitwaarde 7,10 kW
• zone linksvoor ø 180 mm - 2000 W
• zone linksachter ø 160 mm - 1400 W
• zone rechtsvoor ø 160 mm - 1400 W
• zone rechtsachter ø 200 mm - 2300 W

 

A362KZT
EAN-code: 8715393123022
€ 759,-

A362KZT  INDUCTIEKOOKPLAAT (60 CM)

710 490

770 510

55

• 4 kookzones
• 10 kookstanden (boostfunctie op alle zones)
• aan/uit bediening per zone
• tiptoets bediening
• digitale timer (99 min.)
• timer kan worden gebruikt als wekker
• kookduurbegrenzing
• kinderslotbeveiliging
• restwarmte indicatie per zone
• schoonmaakbeveiliging
• te plaatsen boven solo-ovens

• inbouwmaten (hxbxd) 55 x 710 x 490 mm
• buitenmaten (bxd) 770 x 510 mm
• aansluitwaarde 7,10 kW
• zone linksvoor ø 180 mm - 2000 W
• zone linksachter ø 160 mm - 1400 W
• zone rechtsvoor ø 160 mm - 1400 W
• zone rechtsachter ø 200 mm - 2300 W

 
 leverbaar vanaf mei 2014 

T380ZT
EAN-code: 8715393126504
€ 899,-

T380ZT  INDUCTIEKOOKPLAAT (77 CM)
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Inductie kookplaten



530 580

60

• geïntegreerde vonkontsteking
• geëmailleerde vangschaal
• tweedelige branders met geëmailleerde deksels
• twee bandstalen pandragers
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

• afmetingen (hxbxd) 60 x 580 x 530 mm
• 2 normale branders 0,50-1,75 kW
• 1 sterkbrander 0,90-3,00 kW
• 1 sudderbrander 0,30-1,00 kW

• conversieset voor flessengas beschikbaar  
CS40N1FE  € 36,-

EKP227VWIT  GASKOOKPLAAT (58 CM)

EKP227VWIT
EAN-code: 8715393114846
€ 169,-

540 580

60

580

• handmatige vonkontsteking
• geëmailleerde vangschaal
• tweedelige branders met geëmailleerde deksels
• twee bandstalen pandragers
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• luxe glazen sierdeksel (melkwit)

• afmetingen (hxbxd) 60 x 580 x 540 mm
• 2 normale branders 0,50-1,75 kW
• 1 sterkbrander 0,90-3,00 kW
• 1 sudderbrander 0,30-1,00 kW

• conversieset voor flessengas beschikbaar  
CS40N1FE  € 36,-

EKP228HWIT  GASKOOKPLAAT (58 CM)

EKP228HWIT
EAN-code: 8715393114853
€ 189,-
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Vrijstaande gaskookplaten



540 580

60

580

• geïntegreerde vonkontsteking
• geëmailleerde vangschaal
• tweedelige branders met geëmailleerde deksels
• twee bandstalen pandragers
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• luxe glazen sierdeksel (melkwit)

• afmeting (hxbxd) 60 x 580 x 540 mm
• 2 normale branders 0,50-1,75 kW
• 1 sterkbrander 0,90-3,00 kW
• 1 sudderbrander 0,30-1,00 kW

• conversieset voor flessengas beschikbaar  
CS40N1FE  € 36,-

EKP228VWIT  GASKOOKPLAAT (58 CM)

EKP228VWIT
EAN-code: 8715393114877
€ 199,-

540 580

60

580

• geïntegreerde vonkontsteking
• vangschaal rvs
• tweedelige branders met geëmailleerde deksels
• twee bandstalen pandragers
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• luxe glazen sierdeksel (melkwit)

• afmetingen (hxbxd) 60 x 580 x 540 mm
• 2 normale branders 0,50-1,75 kW
• 1 sterkbrander 0,90-3,00 kW
• 1 sudderbrander 0,30-1,00 kW

• conversieset voor flessengas beschikbaar  
CS40N1FE  € 36,-

EKP228VRVS  GASKOOKPLAAT (58 CM)

EKP228VRVS
EAN-code: 8715393114860
€ 229,-
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Vrijstaande gaskookplaten



540 580

60

580

• geïntegreerde vonkontsteking
• geëmailleerde vangschaal
• tweedelige branders met matzwarte deksels
• twee gietijzeren pandragers
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• luxe glazen sierdeksel (melkwit)

• afmetingen (hxbxd) 60 x 580 x 540 mm
• 2 normale branders 0,50-1,75 kW
• 1 sterkbrander 0,90-3,00 kW
• 1 sudderbrander 0,30-1,00 kW

• conversieset voor flessengas beschikbaar  
CS40N1FE  € 36,-

EKP258VWIT  GASKOOKPLAAT (58 CM)

EKP258VWIT
EAN-code: 8715393114891
€ 279,-

540 580

60

580

• geïntegreerde vonkontsteking
• vangschaal rvs
• tweedelige branders met matzwarte deksels
• twee gietijzeren pandragers
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• luxe glazen sierdeksel (melkwit)

• afmetingen (hxbxd) 60 x 580 x 540 mm
• 2 normale branders 0,50-1,75 kW
• 1 wok 1,60-3,80 kW
• 1 sudderbrander 0,30-1,00 kW

• conversieset voor flessengas beschikbaar  
CS40W1FE  € 36,-

EKP258VRVS  GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER (58 CM)

EKP258VRVS
EAN-code: 8715393114884
€ 299,-
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510 580

60

• 4 kookzones
• 7 kookstanden
• aan- en uitbediening per zone

• afmetingen (bxd) 580 x 510 mm
• aansluitwaarde 5,00 kW
• zone linksvoor ø 180 mm - 2000 W
• zone linksachter ø 145 mm - 1000 W
• zone rechtsvoor ø 145 mm - 1500 W
• zone rechtsachter ø 180 mm - 1500 W

 

EKP327WIT
EAN-code: 8715393110916
€ 229,-

EKP327WIT  ELEKTRO KOOKPLAAT (58 CM)

520 584

62

• 4 kookzones
• 6 kookstanden
• aan/uit bediening per zone
• eenvoudige bediening d.m.v. draaiknoppen

• afmeting (bxd) 584 x 520 mm
• aansluitwaarde 5,80 kW
• zone linksvoor ø 180 mm - 1700 W
• zone linksachter ø 145 mm - 1200 W
• zone rechtsvoor ø 145 mm - 1200 W
• zone rechtsachter ø 180 mm - 1700 W

 

EKP358WIT
EAN-code: 8715393118998
€ 459,-

EKP358WIT  KERAMISCHE KOOKPLAAT (58 CM)

520 584

62

• sierlijst rvs
• 4 kookzones
• 6 kookstanden
• aan/uit bediening per zone
• eenvoudige bediening d.m.v. draaiknoppen

• afmeting (bxd) 584 x 520 mm
• aansluitwaarde 5,80 kW
• zone linksvoor ø 180 mm - 1700 W
• zone linksachter ø 145 mm - 1200 W
• zone rechtsvoor ø 145 mm - 1200 W
• zone rechtsachter ø 180 mm - 1700 W

 

EKP358RVS
EAN-code: 8715393118981
€ 499,-

EKP358RVS  KERAMISCHE KOOKPLAAT (58 CM)
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Vrijstaande Elektrische / keramische kookplaten
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Magnetrons en ovens

HANDIG, 
ZOWEL 

COMPACT ALS 
UITGEBREID

Iedereen heeft zo zijn eigen wensen. De één heeft genoeg aan 
een compacte vrijstaande magnetron, terwijl de ander een 

grote inbouw oven of magnetron met ovenfunctie wil. Voor al 
deze apparaten geldt dat ze eenvoudig te bedienen en schoon 
te houden zijn. Bovendien zijn ze allemaal bijzonder energie-
zuinig en veilig. Alle magnetrons hebben namelijk een deur-
schakelaar die de functies uitschakelt op het moment dat de 

deur geopend wordt. Kinderslot blokkeert de bediening  
zodat het apparaat niet zomaar kan worden ingeschakeld.
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Magnetrons en ovens

ETNA OVENS EN MAGNETRONS ZIJN STANDAARD VOORZIEN 
VAN UITSTEKENDE SPECIFICATIES

Voor elke keuken zijn de eisen voor een magnetro of 
oven weer anders. Daarom is het ETNA assortiment zo 
uitgebreid. Van een eenvoudig te bedienen vrijstaande 
solo magnetron, tot een uitgebreide multifunctionele 
inbouw oven met een inhoud van 75 liter. Voor alle 

magnetrons en ovens in het ETNA assortiment geldt dat 
ze zijn ontwikkeld met het oog op veiligheid, bedienings-
gemak, schoonmaakgemak en energiezuinigheid. Zo 
ontstaat er een strakke lijn waarin alle functionaliteiten 
zijn opgenomen.

Combinatie mogelijkheden
ETNA biedt verschillende ovens en magnetrons die 
eindeloos met elkaar te combineren zijn. Hierdoor 
ontstaat een modern en evenwichtig keukenbeeld.

Optimaal bedieningsgemak 
ETNA-apparaten blinken uit in bedieningsgemak.
Automatische kookprogramma’s, heldere 
ovenverlichting en een timer met uitschakel- 
functie zijn hier voorbeelden van.

Koele ovendeur
ETNA ovens en magnetrons zijn altijd voorzien van 
een ovendeur met dubbel of zelfs 3-voudig glas. 
Hierdoor blijft de buitenkant tijdens het gebruik 
relatief koel. Met kinderen in de buurt is dat wel 
zo’n veilig idee. 

Telescopisch geleidesysteem
De luxe ETNA ovens zijn allemaal uitgevoerd 
met een telescopisch geleidesysteem, waardoor
ovenroosters en bakplaten eenvoudig en veilig
uit de oven te schuiven zijn zonder dat deze  
kantelen.

Eenvoudig schoon te houden
Een aantal ovens is uitgevoerd met geëmailleerde 
ovenwanden en een gladde binnendeur. Hierdoor 
zijn deze apparaten eenvoudig schoon te houden.
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600550-580

• inhoud 25 liter
• 5 magnetronstanden met snelstart
• 8 automatische kookprogramma’s
• 2 automatische ontdooiprogramma’s
• draaiplateau Ø 315 mm
• bediening d.m.v. draaiknop en druktoetsen
• digitale timer
• 24 uurs tijdsaanduiding
• binnenruimte uitgevoerd in rvs
• kinderslot
• draaideur links
• geschikt voor onderbouw
• incl. inbouwframe

• inbouwmaten (hxbxd) 380 x 560 x 380 mm
• aansluitwaarde 1,45 kW
• magnetronvermogen 900 W

 

T2124RVS
EAN-code: 8715393113009
€ 369,-

T2124RVS  SOLO MAGNETRON (NIS 38 CM)
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• inhoud 20 liter
• 5 magnetronstanden met snelstart
• 8 automatische kookprogramma’s
• 2 automatische ontdooiprogramma’s
• meerfase koken vooraf instelbaar
• draaiplateau Ø 245 mm
• bediening d.m.v. draaiknop en druktoetsen
• digitale timer
• 24 uurs tijdsaanduiding
• binnenruimte uitgevoerd in rvs
• kinderslot
• draaideur links
• geschikt voor inbouw in bovenkast
• incl. inbouwframe

• inbouwmaten (hxbxd) 365 x 560 x 320 mm
• aansluitwaarde 1,25 kW
• magnetronvermogen 800 W

 

A2120RVS
EAN-code: 8715393112996
€ 429,-

A2120RVS  SOLO MAGNETRON (NIS 38 CM)
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• inhoud 25 liter
• 5 magnetronstanden met snelstart
• 10 automatische kookprogramma’s
• 2 automatische ontdooiprogramma’s
• 4 combinatiestanden
• draaiplateau Ø 315 mm
• oventemperatuur tot 230 ºC
• bediening d.m.v. draaiknop en druktoetsen
• digitale timer
• timer kan worden gebruikt als wekker
• 24 uurs tijdsaanduiding
• binnenruimte uitgevoerd in rvs
• kinderslot
• draaideur links
• niet geschikt voor onderbouw
• incl. inbouwframe
• bijgeleverd 1 bakrooster

• inbouwmaten (hxbxd) 380 x 560 x 550 mm
• aansluitwaarde 3,60 kW
• magnetronvermogen 900 W
• grill 1100 W
• hetelucht 2500 W

 

T2125LRVS
EAN-code: 8715393123329
€ 549,-

T2125LRVS  OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE 
(NIS 38 CM)
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• inhoud 25 liter
• 5 magnetronstanden met snelstart
• 10 automatische kookprogramma’s
• 2 automatische ontdooiprogramma’s
• 4 combinatiestanden
• draaiplateau Ø 315 mm
• oventemperatuur tot 230 ºC
• bediening d.m.v. draaiknop en druktoetsen
• digitale timer
• timer kan worden gebruikt als wekker
• 24 uurs tijdsaanduiding
• binnenruimte uitgevoerd in rvs
• kinderslot
• draaideur links
• niet geschikt voor onderbouw
• incl. inbouwframe 
• bijgeleverd 1 bakrooster

• inbouwmaten (hxbxd) 450 x 560 x 550 mm
• aansluitwaarde 3,60 kW
• magnetronvermogen 900 W
• grill 1100 W
• hetelucht 2500 W

 

T2125HRVS
EAN-code: 8715393123312
€ 549,-

T2125HRVS  OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE 
(NIS 45 CM)
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600550-580

• inhoud 32 liter
• 5 magnetronstanden met snelstart
• 10 automatische kookprogramma’s
• 2 automatische ontdooiprogramma’s
• 4 combinatiestanden
• draaiplateau Ø 315 mm
• oventemperatuur tot 230ºC
• bediening d.m.v. draaiknop en druktoetsen
• digitale timer
• timer kan worden gebruikt als wekker
• 24 uurs tijdsaanduiding
• binnenruimte uitgevoerd in rvs
• kinderslot
• draaideur links
• niet geschikt voor onderbouw
• bijgeleverd: 1 bakrooster 

• inbouwmaten (hxbxd) 380 x 560 x 550 mm
• aansluitwaarde 3,60 kW
• magnetronvermogen 1000 W
• grill 1100 W
• hetelucht 2500 W

 

A2132LRVS
EAN-code: 8715393123305
€ 599,-

A2132LRVS  OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE 
(NIS 38 CM)
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600550-580

• inhoud 32 liter
• 5 magnetronstanden met snelstart
• 10 automatische kookprogramma’s
• 2 automatische ontdooiprogramma’s
• 4 combinatiestanden
• draaiplateau Ø 315 mm
• oventemperatuur tot 230ºC
• bediening d.m.v. draaiknop en druktoetsen
• digitale timer
• timer kan worden gebruikt als wekker
• 24 uurs tijdsaanduiding
• binnenruimte uitgevoerd in rvs
• kinderslot
• draaideur links
• geschikt voor onderbouw
• bijgeleverd: 1 bakrooster 

• inbouwmaten (hxbxd) 450 x 560 x 550 mm
• aansluitwaarde 3,60 kW
• magnetronvermogen 1000 W
• grill 1100 W
• hetelucht 2500 W

 

A2132HRVS
EAN-code: 8715393123299
€ 599,-

A2132HRVS  OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE 
(NIS 45 CM)
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T2144RVS
EAN-code: 8715393114648
€ 799,-
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• inhoud 44 liter
• 2 insteekniveaus
• 5 magnetronstanden met snelstart
• 13 automatische kookprogramma’s
• 2 automatische ontdooiprogramma’s
• 4 combinatiestanden
• draaiplateau Ø 360 mm
• turbo hetelucht tot 230 ºC
• bediening d.m.v. draaiknoppen en tiptoetsen
• digitale timer
• 24 uurs tijdsaanduiding
• binnenruimte uitgevoerd in rvs
• kinderslot
• klepdeur
• geschikt voor onderbouw
• standaard bijgeleverd: 1 bakplaat en 2 grillroosters

• inbouwmaten (hxbxd) 450 x 560 x 550 mm
• aansluitwaarde 3,35 kW
• magnetronvermogen 900 W
• grill 1750 W
• hetelucht 1700 W

 

T2144RVS  OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE (NIS 45 CM)

T2144ZT
EAN-code: 8715393118738
€ 799,-
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• inhoud 44 liter
• 2 insteekniveaus
• 5 magnetronstanden met snelstart
• 13 automatische kookprogramma’s
• 2 automatische ontdooiprogramma’s
• 4 combinatiestanden
• draaiplateau Ø 360 mm
• oventemperatuur tot 230 ºC
• bediening d.m.v. draaiknoppen en tiptoetsen
• digitale timer
• 24 uurs tijdsaanduiding
• binnenruimte uitgevoerd in rvs
• kinderslot
• klepdeur
• geschikt voor onderbouw
• standaard bijgeleverd: 1 bakplaat en 2 grillroosters

• inbouwmaten (hxbxd) 450 x 560 x 550 mm
• aansluitwaarde 3,35 kW
• magnetronvermogen 900 W
• grill 1750 W
• hetelucht 1700 W

 

T2144ZT  OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE (NIS 45 CM)
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• inhoud 37 liter
• 2 insteekniveaus
• 5 magnetronstanden
• ontdooifunctie
• 6 combinatiestanden (magnetron, hetelucht, 

magnetron + grill, magnetron + hetelucht, 
magnetron + hetelucht en grill)

• verzonken draaiplateau Ø 320 mm (gelijk met 
bodem)

• oventemperatuur tot 220 ºC
• bediening d.m.v. draaiknoppen
• mechanische timer tot 60 min. met 

geluidsignaal
• binnenruimte uitgevoerd in rvs
• halogeenverlichting (dimmer)
• koele klepdeur (uitgevoerd in 3-voudig glas)
• geschikt voor onderbouw
• standaard bijgeleverd: 1 bakplaat en  

1 grillrooster

• inbouwmaten (hxbxd) 452 x 568 x 550 mm
• aansluitwaarde 3,40 kW
• magnetronvermogen 1000 W
• grill  1500 W
• hetelucht  1600 W

 

A2193RVS
EAN-code: 8715393106544
€ 829,-

A2193RVS  OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE 
(NIS 45 CM)
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• inhoud 37 liter
• 2 insteekniveaus
• 5 magnetronstanden
• ontdooifunctie
• 6 combinatiestanden (magnetron, hetelucht, 

magnetron + grill, magnetron + hetelucht, 
grill + hetelucht en grill)

• verzonken draaiplateau Ø 320 mm (gelijk met 
bodem)

• oventemperatuur tot 220 ºC
• bediening d.m.v. draaiknoppen
• mechanische timer tot 60 min. met 

geluidsignaal
• binnenruimte uitgevoerd in rvs
• halogeenverlichting (dimmer)
• koele klepdeur (uitgevoerd in 3-voudig glas)
• geschikt voor onderbouw
• standaard bijgeleverd: 1 bakplaat en  

1 grillrooster

• inbouwmaten (hxbxd) 452 x 568 x 550 mm
• aansluitwaarde 3,40 kW
• magnetronvermogen 1000 W
• grill 1500 W
• hetelucht 1600 W

 

A2193ZT
EAN-code: 8715393106537
€ 829,-

A2193ZT  OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE 
(NIS 45 CM)
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• inhoud 37 liter
• 2 insteekniveaus
• 5 magnetronstanden
• 3 bereidingsstanden (gewicht en tijd 

instelbaar)
• automatische ontdooifunctie (gewicht en tijd 

instelbaar)
• 6 combinatiestanden: (magnetron, hetelucht, 

magnetron + grill, magnetron + hetelucht, 
grill + hetelucht en grill)

• verzonken draaiplateau Ø 320 mm (gelijk met 
bodem)

• oventemperatuur tot 220 ºC
• bediening d.m.v. draaiknop en druktoetsen
• digitale timer tot 90 min. met geluidsignaal
• binnenruimte uitgevoerd in rvs
• halogeenverlichting (dimmer)
• kinderslot
• koele klepdeur (uitgevoerd in 3-voudig glas)
• geschikt voor onderbouw
• standaard bijgeleverd: 1 bakplaat en  

1 grillrooster
• mooi in combinatie met A3197FTRVS

• inbouwmaten (hxbxd) 452 x 568 x 550 mm
• aansluitwaarde 3,40 kW
• magnetronvermogen 1000 W
• grill  1500 W
• hetelucht 1600 W

 

A2197RVS
EAN-code: 8715393109552
€ 899,-

A2197RVS  OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE 
(NIS 45 CM)
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• inhoud 46 liter
• 3 insteekniveaus
• multifunctioneel ovensysteem +  

turbo hetelucht: onderwarmte, 
bovenwarmte, onder- en bovenwarmte,  
turbo hetelucht, grill, speedgrill,  
speedgrill + ventilator

• oventemperatuur tot 250 ºC
• geforceerde koelventilator
• bediening d.m.v. draaiknoppen en 

druktoetsen
• digitale timer met uitschakelfunctie
• binnenruimte uitgevoerd in easy clean 

emaille
• ovenverlichting
• koele klepdeur (uitgevoerd in 3-voudig glas)
• uitschakelbeveiliging d.m.v. deurschakelaar
• geschikt voor onderbouw
• telescopisch geleidesysteem
• standaard bijgeleverd: 1 geëmailleerde 

bakplaat en 1 grillrooster
• mooi in combinatie met A2197RVS

• inbouwmaten (hxbxd) 452 x 568 x 580 mm
• aansluitwaarde 2,50 kW
• energieklasse A
• grill 2600 W
• onderwarmte 1050 W
• bovenwarmte 1100 W

 

A3197FTRVS
EAN-code: 8715393109736
€ 799,-

A3197FTRVS  OVEN MULTIFUNCTIONEEL 
(NIS 45 CM)
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• inhoud 65 liter
• 6 insteekniveaus
• conventioneel ovensysteem: onder- en 

bovenwarmte, onderwarmte, grill,  
dubbele grill

• oventemperatuur tot 250 ºC
• geforceerde koelventilator
• bediening d.m.v. draaiknoppen
• binnenruimte uitgevoerd in easy clean 

emaille
• ovenverlichting
• klepdeur uitgevoerd met dubbel glas
• standaard bijgeleverd: 1 geëmailleerde 

bakplaat en 1 grillrooster

• inbouwmaten (hxbxd) 595 x 560 x 550 mm
• aansluitwaarde 2,60 kW
• energieklasse A
• grill 2600 W
• onderwarmte 1150 W
• bovenwarmte 1100 W

 

T3400FTRVS
EAN-code: 8715393113856
€ 419,-

T3400FTRVS  OVEN CONVENTIONEEL  
(NIS 60 CM)
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• inhoud 65 liter
• 6 insteekniveaus
• multifunctioneel ovensysteem: onder- en 

bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + 
ventilator, onderwarmte, grill, dubbele grill, 
dubbele grill + ventilator, onderwarmte + 
grill

• oventemperatuur tot 250 ºC
• geforceerde koelventilator
• bediening d.m.v. draaiknoppen
• binnenruimte uitgevoerd in easy clean 

emaille
• ovenverlichting
• klepdeur uitgevoerd met dubbel glas
• standaard bijgeleverd: 1 geëmailleerde 

bakplaat en 1 grillrooster

• inbouwmaten (hxbxd) 595 x 560 x 550 mm
• aansluitwaarde 2,70 kW
• energieklasse A
• grill 2600 W
• onderwarmte 1150 W
• bovenwarmte 1100 W

 

T3405FTRVS
EAN-code: 8715393113863
€ 499,-

T3405FTRVS  OVEN MULTIFUNCTIONEEL 
(NIS 60 CM)
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• inhoud 65 liter
• 6 insteekniveaus
• multifunctioneel ovensysteem: onder- en 

bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + 
ventilator, onderwarmte, grill, dubbele grill, 
dubbele grill + ventilator, onderwarmte + 
grill, ontdooifunctie

• oventemperatuur tot 250 ºC
• geforceerde koelventilator
• bediening d.m.v. draaiknoppen
• mechanische timer met uitschakelfunctie
• binnenruimte uitgevoerd in easy clean 

emaille
• ovenverlichting
• klepdeur uitgevoerd met dubbel glas
• uitneembare binnenruit voor extra 

schoonmaakgemak
• telescopisch geleidesysteem
• standaard bijgeleverd: 1 geëmailleerde 

bakplaat en 1 grillrooster

• inbouwmaten (hxbxd) 595 x 560 x 550 mm
• aansluitwaarde 2,70 kW
• energieklasse A
• grill 2600 W
• onderwarmte 1150 W
• bovenwarmte 1100 W

 

A3405FTRVS
EAN-code: 8715393113870
€ 589,-

A3405FTRVS  OVEN MULTIFUNCTIONEEL 
(NIS 60 CM)
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• inhoud 65 liter
• 6 insteekniveaus
• multifunctioneel ovensysteem: onder- en 

bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + 
ventilator, onderwarmte, grill, dubbele grill, 
dubbele grill + ventilator, onderwarmte + 
grill, ontdooifunctie

• oventemperatuur tot 250 ºC
• geforceerde koelventilator
• bediening d.m.v. draaiknoppen
• mechanische timer met uitschakelfunctie
• binnenruimte uitgevoerd in easy clean 

emaille
• ovenverlichting
• klepdeur uitgevoerd met dubbel glas
• uitneembare binnenruit voor extra 

schoonmaakgemak
• telescopisch geleidesysteem
• standaard bijgeleverd: 1 geëmailleerde 

bakplaat en 1 grillrooster

• inbouwmaten (hxbxd) 595 x 560 x 550 mm
• aansluitwaarde 2,70 kW
• energieklasse A
• grill 2600 W
• onderwarmte 1150 W
• bovenwarmte 1100 W

 

A3405FTZT
EAN-code: 8715393113887
€ 589,-

A3405FTZT  OVEN MULTIFUNCTIONEEL  
(NIS 60 CM)

min 460

580

540

560

min 595

550

480

540 540

• inhoud 52 liter
• 6 insteekniveaus
• multifunctioneel ovensysteem + turbo: 

onder-en bovenwarmte, onder- en 
bovenwarmte + ventilator, onderwarmte, 
grill, dubbele grill, dubbele grill + ventilator, 
onderwarmte + grill, ontdooifunctie, 
hetelucht + onderwarmte, turbo hetelucht

• oventemperatuur tot 250 ºC
• geforceerde koelventilator
• bediening d.m.v. draaiknoppen en 

druktoetsen
• digitale timer met uitschakelfunctie
• binnenruimte uitgevoerd in easy clean 

emaille
• ovenverlichting
• klepdeur uitgevoerd met dubbel glas
• uitneembare binnenruit voor extra 

schoonmaakgemak
• telescopisch geleidesysteem
• standaard bijgeleverd: 1 geëmailleerde 

bakplaat en 1 grillrooster

• inbouwmaten (hxbxd) 595 x 560 x 550 mm
• aansluitwaarde 3,20 kW
• energieklasse A
• grill 2600 W
• hetelucht 2000 W
• onderwamte 1150 W
• bovenwarmte 1100 W

 

A3425FTRVS
EAN-code: 8715393120458
€ 699,-

A3425FTRVS  OVEN MULTIFUNCTIONEEL 
(NIS 60 CM)
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min 460

580

540

560

min 595

550

480

540 540

• inhoud 65 liter
• 6 insteekniveaus
• multifunctioneel ovensysteem: onder- en 

bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + 
ventilator, onderwarmte, grill, dubbele grill, 
dubbele grill + ventilator, onderwarmte + 
grill, ontdooifunctie

• oventemperatuur tot 250 ºC
• geforceerde koelventilator
• bediening d.m.v. draaiknoppen
• mechanische timer met uitschakelfunctie
• binnenruimte uitgevoerd in easy clean 

emaille
• ovenverlichting
• klepdeur uitgevoerd met dubbel glas
• uitneembare binnenruit voor extra 

schoonmaakgemak
• telescopisch geleidesysteem
• standaard bijgeleverd: 1 geëmailleerde 

bakplaat en 1 grillrooster

• inbouwmaten (hxbxd) 595 x 560 x 550 mm
• aansluitwaarde 2,70 kW
• energieklasse A
• grill 2600 W
• onderwarmte 1150 W
• bovenwarmte 1100 W

 

A3570FRC
EAN-code: 8715393113900
€ 669,-

A3570FRC  RUSTIQUE OVEN 
MULTIFUNCTIONEEL (NIS 60 CM)

517

48085027

472
478

894

• inhoud 75 liter
• 5 insteekniveaus
• multifunctioneel ovensysteem + turbo: 

onder- en bovenwarmte, onderwarmte + 
ventilator, grill, hetelucht-grillen, hetelucht-
circulatie, turbo hetelucht, ontdooien

• oventemperatuur tot 250 °C
• geforceerde koelventilator
• bediening d.m.v. draaiknoppen en tiptoetsen
• digitale timer met uitschakelfunctie
• binnenruimte uitgevoerd in easy clean 

emaille
• dubbele ovenverlichting
• koele klepdeur (uitgevoerd in 3-voudig glas)
• standaard bijgeleverd: 2 geëmailleerde 

bakplaten en 2 grillroosters

• inbouwmaten (hxbxd) 475 x 860 x 550 mm
• aansluitwaarde 2,95 kW
• energieklasse A
• grill 2800 W
• hetelucht 2200 W
• onderwarmte 1250 W
• bovenwarmte 1000 W

 

A3911RVS
EAN-code: 8715393119957
€ 1.049,-

A3911RVS   OVEN MULTIFUNCTIONEEL  
(NIS 90 CM)

560 - 568

min. 550

593 - 595

> 550

135

595 535

140540

22

455

• accessoirelade uitgevoerd in rvs
• ideaal voor kookgerei, servies of bestek
• voorzien van antislipmat
• telescopisch geleidesysteem
• mooi te combineren met de compacte 45 cm 

apparaten in een nis van 60 cm

• inbouwmaten (hxbxd) 135 x 560 x 550 mm

 

A2915RVS
EAN-code: 8715393118219
€ 399,-

A2915RVS  ACCESSOIRELADE  
(NIS 15 CM)
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A6405FTRVS
EAN-code: 8715393116123
€ 649,-

560min.490

540

2,5

20

595

545

595

600

70

3 mm ventilatie

50 cm2

• alleen te combineren met keramische kookplaat A566ZT
• netto inhoud 65 liter
• 6 insteekniveaus
• multifunctioneel ovensysteem: onder- en bovenwarmte, onder- en 

bovenwarmte + ventilator, onderwarmte, grill, dubbele grill, dubbele 
grill + ventilator, onderwarmte + grill

• oventemperatuur tot 250 ºC
• geforceerde koelventilator
• bediening d.m.v. draaiknoppen
• binnenruimte uitgevoerd in easy clean emaille
• ovenverlichting
• klepdeur uitgevoerd met dubbel glas
• geschikt voor onderbouw
• telescopisch geleidesysteem
• standaard bijgeleverd: 1 geëmailleerde bakplaat en 1 grillrooster

• inbouwmaten (hxbxd) 595 x 560 x 550 mm
• aansluitwaarde 2,70 kW
• energieklasse A
• grill 2750 W
• onderwarmte 1200 W
• bovenwarmte 850 W

 

A6405FTRVS  OVEN MULTIFUNCTIONEEL (NIS 60 CM)  
VOOR COMBINATIE MET KERAMISCHE KOOKPLAAT

A566ZT
EAN-code: 8715393116147
€ 419,-

51

510 600

560490

min.40

          

voorzien van 
15-polige connector

• alleen te combineren met oven A6405FTRVS
• 4 kookzones (waarvan 1 vispanzone en 1 uitbreidbare zone)
• 7 kookstanden
• aan/uit bediening per zone
• restwarmte indicatie per zone

• inbouwmaten (hxbxd) 51 x 560 x 490 mm
• buitenmaten (bxd) 600 x 510 mm
• aansluitwaarde 6,70 kW
• zone linksvoor ø 210/120 mm - 2300 W
• zone linksachter ø 145 mm - 1200 W
• zone rechtsvoor ø 145 mm - 1200 W
• zone rechtsachter ø 170/265 mm - 2000 W

 

A566ZT  KERAMISCHE KOOKPLAAT (60 CM)  
VOOR COMBINATIE MET OVEN
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260

420 340

• inhoud 17 liter
• 5 magnetronstanden met snelstart
• draaiplateau Ø 245 mm
• bediening d.m.v. draaiknoppen
• mechanische timer
• binnenruimte uitgevoerd in wit
• draaideur links
• deurschakelaar

• kleur wit
• afmeting (hxbxd) 260 x 420 x 340 mm
• aansluitwaarde 1,25 kW
• magnetronvermogen 100 - 700 W

 

ESM217WIT
EAN-code: 8715393112644
€ 69,-

ESM217WIT  SOLO MAGNETRON (17 LITER)

260

420 340

• inhoud 17 liter
• 5 magnetronstanden met snelstart
• draaiplateau Ø 245 mm
• bediening d.m.v. draaiknoppen
• mechanische timer
• binnenruimte uitgevoerd in wit
• draaideur links
• deurschakelaar

• kleur zilvergrijs
• afmeting (hxbxd) 260 x 420 x 340 mm
• aansluitwaarde 1,25 kW
• magnetronvermogen 100 - 700 W

 

ESM217ZIL
EAN-code: 8715393118950
€ 79,-

ESM217ZIL  SOLO MAGNETRON (17 LITER)

258

433 312

• inhoud 20 liter
• 6 magnetronstanden met snelstart
• 8 automatische kookprogramma’s
• 2 automatische ontdooiprogramma’s
• draaiplateau Ø 255 mm
• bediening d.m.v. draaiknop en druktoetsen
• digitale timer
• 24 uurs tijdsaanduiding
• binnenruimte uitgevoerd in wit
• kinderslot
• draaideur links
• deurschakelaar

• kleur wit
• afmeting (hxbxd) 258 x 433 x 312 mm
• aansluitwaarde 1,25 kW
• magnetronvermogen 80 - 800 W

 

ESM220WIT
EAN-code: 8715393118967
€ 89,-

ESM220WIT  SOLO MAGNETRON (20 LITER)
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ESM220ZIL
EAN-code: 8715393118974
€ 89,-

258

433 312

• inhoud 20 liter
• 6 magnetronstanden met snelstart
• 8 automatische kookprogramma’s
• 2 automatische ontdooiprogramma’s
• draaiplateau Ø 255 mm
• bediening d.m.v. draaiknop en druktoetsen
• digitale timer
• 24 uurs tijdsaanduiding
• binnenruimte uitgevoerd in wit
• kinderslot
• draaideur links
• deurschakelaar

• kleur zilvergrijs
• afmeting (hxbxd) 258 x 433 x 312 mm
• aansluitwaarde 1,25 kW
• magnetronvermogen 80 - 800 W

 

ESM220ZIL  SOLO MAGNETRON (20 LITER)

ESM223RVS
EAN-code: 8715393126030
€ 119,-

293

486 395

• inhoud 23 liter
• 5 magnetronstanden met snelstart
• 8 automatische kookprogramma’s
• 2 automatische ontdooiprogramma’s
• draaiplateau Ø 270 mm
• bediening d.m.v. draaiknop en druktoetsen
• digitale timer
• timer kan worden gebruikt als wekker
• 24 uurs tijdsaanduiding
• binnenruimte  grijs
• kinderslot
• draaideur links

• kleur rvs/zwart
• afmeting (hxbxd) 293 x 486 x 395 mm
• aansluitwaarde 1,25 kW
• magnetronvermogen 80 - 800 W

 

ESM223RVS  SOLO MAGNETRON (23 LITER)
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300

510 430

• inhoud 25 liter
• 5 magnetronstanden met snelstart
• 8 automatische kookprogramma’s
• 2 automatische ontdooiprogramma’s
• 4 combinatiestanden
• draaiplateau Ø 315 mm
• bediening d.m.v. draaiknoppen en 

druktoetsen
• digitale timer
• timer kan worden gebruikt als wekker
• 24 uurs tijdsaanduiding
• binnenruimte uitgevoerd in wit
• kinderslot
• draaideur links

• kleur wit
• afmeting (hxbxd) 300 x 510 x 430 mm
• aansluitwaarde 2,40 kW
• magnetronvermogen 90 - 900 W
• grill 1100 W
• min-max oventemperatuur 140ºC - 230ºC
• hetelucht 2400 W

 

ECM153WIT
EAN-code: 8715393112668
€ 149,-

ECM153WIT  OVEN MET 
MAGNETRONFUNCTIE (25 LITER)

300

510 430

• inhoud 25 liter
• 5 magnetronstanden met snelstart
• 8 automatische kookprogramma’s
• 2 automatische ontdooiprogramma’s
• 4 combinatiestanden
• draaiplateau Ø 315 mm
• bediening d.m.v. draaiknoppen en 

druktoetsen
• digitale timer
• timer kan worden gebruikt als wekker
• 24 uurs tijdsaanduiding
• binnenruimte uitgevoerd in rvs
• kinderslot
• draaideur links

• kleur zilvergrijs
• afmeting (hxbxd) 300 x 510 x 430 mm
• aansluitwaarde 2,40 kW
• magnetronvermogen 90 - 900 W
• grill 1100 W
• min-max oventemperatuur 140ºC - 230ºC
• hetelucht 2400 W

 

ECM153RVS
EAN-code: 8715393112675
€ 159,-

ECM153RVS  OVEN MET 
MAGNETRONFUNCTIE (25 LITER)

300

510 430

• inhoud 25 liter
• 5 magnetronstanden met snelstart
• 8 automatische kookprogramma’s
• 2 automatische ontdooiprogramma’s
• 4 combinatiestanden
• draaiplateau Ø 315 mm
• bediening d.m.v. draaiknoppen en 

druktoetsen
• digitale timer
• timer kan worden gebruikt als wekker
• 24 uurs tijdsaanduiding
• binnenruimte uitgevoerd in rvs
• kinderslot
• draaideur links

• kleur rvs
• afmeting (hxbxd) 300 x 510 x 430 mm
• aansluitwaarde 2,40 kW
• magnetronvermogen 90 - 900 W
• grill 1100 W
• min-max oventemperatuur 140ºC - 230ºC
• hetelucht 2400 W

 

ECM243RVS
EAN-code: 8715393112651
€ 169,-

ECM243RVS  OVEN MET 
MAGNETRONFUNCTIE (25 LITER)
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ECM274RVS
EAN-code: 8715393126047
€ 209,-

325

520 510

• inhoud 30 liter
• 5 magnetronstanden met snelstart
• 10 automatische kookprogramma’s
• 2 automatische ontdooiprogramma’s
• 4 combinatiestanden
• draaiplateau Ø 315 mm
• bediening d.m.v. draaiknoppen en druktoetsen
• digitale timer
• timer kan worden gebruikt als wekker
• 24 uurs tijdsaanduiding
• binnenruimte uitgevoerd in rvs
• kinderslot
• draaideur links

• kleur rvs/zwart
• afmeting (hxbxd) 325 x 520 x 510 mm
• aansluitwaarde 2,65 kW
• magnetronvermogen 90 - 900 W
• grill 1100 W
• min-max oventemperatuur 140ºC - 230ºC
• hetelucht 2500 W

 

ECM274RVS  OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE (30 LITER)

ECM280ZT
EAN-code: 8715393126054
€ 249,-

325

520 510

• inhoud 30 liter
• 5 magnetronstanden met snelstart
• 10 automatische kookprogramma’s
• 2 automatische ontdooiprogramma’s
• 4 combinatiestanden
• draaiplateau Ø 315 mm
• bediening d.m.v. draaiknoppen en druktoetsen
• digitale timer
• timer kan worden gebruikt als wekker
• 24 uurs tijdsaanduiding
• binnenruimte uitgevoerd in rvs
• kinderslot
• draaideur links

• kleur zwart/rvs
• afmeting (hxbxd) 325 x 520 x 510 mm
• aansluitwaarde 2,65 kW
• magnetronvermogen 90 - 900 W
• grill 1100 W
• min-max oventemperatuur 140ºC - 230ºC
• hetelucht 2500 W

 

ECM280ZT  OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE (30 LITER)
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Fornuizen

IN IEDER 
HUIS EEN 

ETNA 
FORNUIS

ETNA heeft een naam hoog te houden als het om fornuizen 
gaat. Natuurlijk zijn de wensen in de loop van de jaren  

veranderd, maar de 60 cm fornuizen vormen nog altijd het 
grootste deel van ons assortiment. Tegenwoordig biedt ETNA 

ook brede fornuizen aan waarvan de oven veel mogelijk- 
heden biedt. ETNA gaat met de tijd mee, maar gebleven is de 

constante kwaliteit van de fornuizen. Dat geldt voor de  
nostalgische modellen en ook voor de modernste exemplaren.
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Fornuizen

ETNA FORNUIZEN ZIJN STANDAARD VOORZIEN 
VAN UITSTEKENDE SPECIFICATIES

Fornuizen zijn al sinds jaar en dag een echt ETNA 
product en dat zie je terug. Bij de ontwikkeling van 
nieuwe fornuizen wordt gebruikgemaakt van de  
jarenlang zorgvuldig opgebouwde kennis. Dat uit zich 
bijvoorbeeld in een slimme branderverdeling waardoor  
 

er met veel pannen tegelijkertijd kan worden gekookt. 
De fornuizen van ETNA combineren het beste van twee 
werelden, gasbranders met een optimale vlamcontrole 
en een multifunctionele oven die een veelvoud aan 
programma’s biedt. 

Robuuste fornuizen
Koken, bakken en warmhouden, met de robuuste 
ETNA fornuizen kan het allemaal tegelijk.  
De fornuizen zijn uitermate functioneel in gebruik en 
zullen in een groot aantal keukenstijlen een bijzondere 
aanwinst blijken.

Vijf branders inclusief twee 
wokbranders 
De luxe 90 cm fornuizen van ETNA beschikken over  
vijf branders, met maar liefst twee krachtige 3-rings 
wokbranders. Door de ruime afmetingen wordt er zeer 
veel ruimte gecreëerd voor de opstelling van de 
pannen.

Ruime oveninhoud
De inhoud van de ovens is afhankelijk van de breedte 
van het fornuis. De 60 cm ovens hebben een ruime 
oveninhoud tot 61 liter. De luxe 90 cm fornuizen hebben 
een oveninhoud die oploopt tot maar liefst 119 liter.

Optimaal bedieningsgemak
ETNA fornuizen blinken uit in bedieningsgemak.
Logische icoontjes, heldere ovenverlichting en een 
timer met uitschakelfunctie zijn hier voorbeelden van.

Opbergvak met bordenwarmfunctie
Onder de oven van enkele fornuizen bevindt zich een 
opbergvak voor het bewaren van kookgerei, borden of 
pannen. Deze ruimte is tevens uitgerust met een 
bordenwarmfunctie zodat gerechten na het opdienen 
langer warm blijven.
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849-
874

1423

600
500

Kookgedeelte
• handmatige vonkontsteking
• vangschaal wit geëmailleerd
• twee bandstalen pandragers
• tweedelige branders met geëmailleerde 

deksels
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• geëmailleerde sierdeksel

Ovengedeelte
• conventioneel ovensysteem: onder- en 

bovenwarmte, onderwarmte, bovenwarmte, 
grill

• min-max oventemperatuur: 50ºC - 275ºC
• ovenverlichting
• inhoud 53 liter
• klepdeur met dubbel glas
• standaard bijgeleverd: 1 ovenrooster en  1 

geëmailleerde bakplaat

• kleur wit
• afmeting (hxbxd) 849 x 500 x 600 mm
• aansluitwaarde gas 7,50 kW
• aansluitwaarde elektra 2,00 kW
• energielabel B
• 2 normaalbranders 0,60-1,75 kW
• 1 sterkbrander 0,85-3,00 kW
• 1 sudderbrander 0,27-1,00 kW

• conversieset voor flessengas beschikbaar 
CS41N1FE  € 36,-

EFG609HWIT
EAN-code: 8715393119704
€ 339,-

EFG609HWIT  GAS/ELEKTRO FORNUIS (50 CM)

849-
874

1423

600
600

Kookgedeelte
• handmatige ontsteking
• vangschaal wit geëmailleerd
• twee bandstalen pandragers
• tweedelige branders met geëmailleerde 

deksels
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• geëmailleerde sierdeksel

Ovengedeelte
• ovensysteem: gas
• min-max oventemperatuur: 145ºC - 270ºC
• inhoud 61 liter
• klepdeur uitgevoerd in dubbel glas
• standaard bijgeleverd: 1 ovenrooster en 1 

geëmailleerde bakplaat
• opbergvak met klep

• kleur wit
• afmeting (hxbxd) 849 x 600 x 600 mm
• aansluitwaarde gas 10,30 kW
• 2 normaalbranders 0,60-1,75 kW
• 1 sterkbrander 0,85-3,00 kW
• 1 sudderbrander 0,27-1,00 kW

 

EFG469HWIT
EAN-code: 8715393119698
€ 419,-

EFG469HWIT  GAS/GAS FORNUIS (60 CM)

849-
874

1423

600
600

Kookgedeelte
• geïntegreerde vonkontsteking
• vangschaal wit geëmailleerd
• twee bandstalen pandragers
• tweedelige branders met geëmailleerde 

deksels
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• geëmailleerde sierdeksel

Ovengedeelte
• conventioneel ovensysteem: onder- en 

bovenwarmte, onderwarmte, bovenwarmte, 
grill

• min-max oventemperatuur: 50ºC - 275ºC
• ovenverlichting
• inhoud 61 liter
• klepdeur uitgevoerd met dubbel glas
• standaard bijgeleverd: 1 ovenrooster en 1 

geëmailleerde bakplaat
• opbergvak met klep

• kleur wit
• afmeting (hxbxd) 849 x 600 x 600 mm
• aansluitwaarde gas 7,50 kW
• aansluitwaarde elektra 2,30 kW
• energielabel A
• 2 normaalbranders 0,60-1,75 kW
• 1 sterkbrander 0,85-3,00 kW
• 1 sudderbrander 0,27-1,00 kW

• conversieset voor flessengas beschikbaar 
CS41N1FE  € 36,-

EFG669VWIT
EAN-code: 8715393119735
€ 369,-

EFG669VWIT  GAS/ELEKTRO FORNUIS (60 CM)
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Fornuizen

849-
874

1426

600
600

Kookgedeelte
• geïntegreerde vonkontsteking
• vangschaal rvs
• twee bandstalen pandragers
• tweedelige branders met geëmailleerde 

deksels
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• glazen sierdeksel (melkwit)

Ovengedeelte
• conventioneel ovensysteem: onder- en 

bovenwarmte, onderwarmte, bovenwarmte, 
grill

• min-max oventemperatuur: 50ºC - 275ºC
• ovenverlichting
• inhoud 61 liter
• klepdeur uitgevoerd met dubbel glas
• standaard bijgeleverd: 1 ovenrooster en 1 

geëmailleerde bakplaat
• opbergvak met klep

• kleur rvs
• afmeting (hxbxd) 849 x 600 x 600 mm
• aansluitwaarde gas 7,50 kW
• aansluitwaarde elektra 2,30 kW
• energielabel A
• 2 normaalbranders 0,60-1,75 kW
• 1 sterkbrander 0,85-3,00 kW
• 1 sudderbrander 0,27-1,00 kW

• conversieset voor flessengas beschikbaar 
CS41N1FE  € 36,-

EFG669VRVS
EAN-code: 8715393119728
€ 449,-

EFG669VRVS  GAS/ELEKTRO FORNUIS (60 CM)

849-
874

1426

600
600

Kookgedeelte
• geïntegreerde vonkontsteking
• vangschaal wit geëmailleerd
• twee bandstalen pandragers
• tweedelige branders met geëmailleerde 

deksels
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• glazen sierdeksel (melkwit)

Ovengedeelte
• ovensysteem conventioneel + fan: onder-en 

bovenwarmte, hetelucht, grill, ventilator + 
grill en ontdooifunctie

• min-max oventemperatuur: 50ºC - 275ºC
• ovenverlichting
• inhoud 56 liter
• klepdeur uitgevoerd met dubbel glas
• digitaal display met timer
• standaard bijgeleverd: 1 ovenrooster en 1 

geëmailleerde bakplaat
• opbergvak met klep

• kleur wit
• afmeting (hxbxd) 849 x 600 x 600 mm
• aansluitwaarde gas 7,50 kW
• aansluitwaarde elektra 2,30 kW
• energielabel A
• 2 normaalbranders 0,60-1,75 kW
• 1 sterkbrander 0,85-3,00 kW
• 1 sudderbrander 0,27-1,00 kW

• conversieset voor flessengas beschikbaar 
CS41N1FE  € 36,-

EFG679VWIT
EAN-code: 8715393119759
€ 439,-

EFG679VWIT  GAS/ELEKTRO FORNUIS (60 CM)

849-
874

1426

600
600

Kookgedeelte
• geïntegreerde vonkontsteking
• vangschaal rvs
• twee bandstalen pandragers
• tweedelige branders met geëmailleerde 

deksels
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• glazen sierdeksel (melkwit)

Ovengedeelte
• ovensysteem conventioneel + fan: onder-en 

bovenwarmte, hetelucht, grill, ventilator + 
grill en ontdooifunctie

• min-max oventemperatuur: 50ºC - 275ºC
• ovenverlichting
• inhoud 56 liter
• klepdeur uitgevoerd met dubbel glas
• digitaal display met timer
• standaard bijgeleverd: 1 ovenrooster en 1 

geëmailleerde bakplaat
• opbergvak met klep

• kleur rvs
• afmeting (hxbxd) 849 x 600 x 600 mm
• aansluitwaarde gas 7,50 kW
• aansluitwaarde elektra 2,30 kW
• energielabel A
• 2 normaalbranders 0,60-1,75 kW
• 1 sterkbrander 0,85-3,00 kW
• 1 sudderbrander 0,27-1,00 kW

• conversieset voor flessengas beschikbaar 
CS41N1FE  € 36,-

EFG679VRVS
EAN-code: 8715393119742
€ 499,-

EFG679VRVS  GAS/ELEKTRO FORNUIS (60 CM)
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Fornuizen

EFG689VWIT
EAN-code: 8715393119766
€ 539,-

600
600

849-
874

1426

Kookgedeelte
• geïntegreerde vonkontsteking
• vangschaal wit geëmailleerd
• twee gietijzeren pandragers
• tweedelige branders met matzwarte deksels
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• glazen sierdeksel (melkwit)

Ovengedeelte
• multifunctioneel ovensysteem:  onder-en bovenwarmte, hetelucht, 

ventilator + onderwarmte, grill, grill + bovenwarmte,  grill + 
bovenwarmte + ventilator en ontdooifunctie

• min-max oventemperatuur: 50ºC - 275ºC
• ovenverlichting
• inhoud 56 liter
• klepdeur uitgevoerd met dubbel glas
• digitaal display met timer
• standaard bijgeleverd: 1 ovenrooster, 1 geëmailleerde bakplaat en  

1 gietijzeren wokring
• opbergvak met klep

• kleur wit
• afmeting (hxbxd) 849 x 600 x 600 mm
• aansluitwaarde gas 8,30 kW
• aansluitwaarde elektra 3,20 kW
• energielabel A
• 2 normaalbranders 0,60-1,75 kW
• 1 wok (3-rings) 1,50-3,80 kW
• 1 sudderbrander 0,27-1,00 kW

• conversieset voor flessengas beschikbaar  
CS41W1FE  € 36,-

EFG689VWIT  GAS/ELEKTRO FORNUIS MET WOK (60 CM)

EFG689VRVS
EAN-code: 8715393117441
€ 599,-

600
600

849-
874

1426

Kookgedeelte
• geïntegreerde vonkontsteking
• vangschaal rvs
• twee gietijzeren pandragers
• tweedelige branders met matzwarte deksels
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• glazen sierdeksel (melkwit)

Ovengedeelte
• multifunctioneel ovensysteem:  onder-en bovenwarmte, hetelucht, 

ventilator + onderwarmte, grill, grill + bovenwarmte,  grill + 
bovenwarmte + ventilator en ontdooifunctie

• min-max oventemperatuur: 50ºC - 275ºC
• ovenverlichting
• inhoud 56 liter
• klepdeur uitgevoerd met dubbel glas
• digitaal display met timer
• standaard bijgeleverd: 1 ovenrooster, 1 geëmailleerde bakplaat en  

1 gietijzeren wokring
• opbergvak met klep

• kleur rvs
• afmeting (hxbxd) 849 x 600 x 600 mm
• aansluitwaarde gas 8,30 kW
• aansluitwaarde elektra 3,20 kW
• energielabel A
• 2 normaalbranders 0,60-1,75 kW
• 1 wok (3-rings) 1,50-3,80 kW
• 1 sudderbrander 0,27-1,00 kW

• conversieset voor flessengas beschikbaar  
CS41W1FE  € 36,-

EFG689VRVS  GAS/ELEKTRO FORNUIS MET WOK (60 CM)
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Fornuizen

EFE509WIT
EAN-code: 8715393119674
€ 359,-

600
500

849-
874

1423

Kookgedeelte
• vangschaal wit geëmailleerd
• 4 kookzones
• aan-/uitindicatie per zone
• 7 kookstanden
• geëmailleerde sierdeksel

Ovengedeelte
• conventioneel ovensysteem: onder- en bovenwarmte, onderwarmte, 

bovenwarmte, grill
• min-max oventemperatuur: 50ºC - 275ºC
• ovenverlichting
• inhoud 53 liter
• klepdeur uitgevoerd met dubbel glas
• standaard bijgeleverd: 1 ovenrooster en 1 geëmailleerde bakplaat

• kleur wit
• afmeting (hxbxd) 849 x 500 x 600 mm
• aansluitwaarde elektra 7,00 kW
• energielabel B
• zone linksvoor ø 145 mm - 1000 W
• zone linksachter ø 180 mm - 1500 W
• zone rechtsvoor ø 180 mm - 1500 W
• zone rechtsachter ø 145 mm - 1000 W

 

EFE509WIT  ELEKTRO/ELEKTRO FORNUIS (50 CM)

EFK769WIT
EAN-code: 8715393119773
€ 549,-

849-
874

600
600

Kookgedeelte
• 4 kookzones
• 6 kookstanden per zone
• restwarmte indicatie per zone
• eenvoudig schoon te houden

Ovengedeelte
• conventioneel ovensysteem: onder-en bovenwarmte, onderwarmte, 

bovenwarmte, grill
• min-max oventemperatuur: 50ºC - 275ºC
• ovenverlichting
• inhoud 61 liter
• klepdeur uitgevoerd met dubbel glas
• standaard bijgeleverd: 1 ovenrooster en 1 geëmailleerde bakplaat
• opbergvak met klep

• kleur wit
• afmeting (hxbxd) 849 x 600 x 600 mm
• aansluitwaarde elektra 8,30 kW
• energielabel A
• zone linksvoor ø 180 mm - 1800 W
• zone linksachter ø 145 mm - 1200 W
• zone rechtsvoor ø 145 mm - 1200 W
• zone rechtsachter ø 180 mm - 1800 W

 

EFK769WIT  KERAMISCH/ELEKTRO FORNUIS (60 CM)
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Fornuizen

850-
950

590
600

570

Kookgedeelte
• geïntegreerde vonkontsteking
• vangschaal matzwart geëmailleerd
• twee gietijzeren pandragers
• tweedelige branders met matzwarte deksels
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• superkrachtige 3-rings wokbrander
• glazen sierdeksel

Ovengedeelte
• multifunctioneel ovensysteem + turbo: 

ontdooistand, grill, turbo hetelucht, 
hetelucht + grill, onderwarmte, onderwarmte 
en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + 
ventilator

• min-max oventemperatuur: 50ºC - 275ºC
• ovenverlichting
• inhoud 50 liter
• koele klepdeur (uitgevoerd in 3-voudig glas)
• mechanische timer met uitschakelfunctie
• standaard bijgeleverd: 2 ovenroosters, 

geëmailleerde braadslede, 4 rvs stelpoten
• geschikt voor tussenbouw, zie 

installatievoorschrift

• kleur matzwart
• afmeting (hxbxd) 850 x 600 x 590 mm
• aansluitwaarde gas 9,45 kW
• aansluitwaarde elektra 2,75 kW
• energielabel A
• 1 sterkbrander 0,68-2,80 kW
• 1 normaalbrander 0,58-1,65 kW
• 1 sudderbrander 0,30-1,00 kW
• 1 wokbrander (3-rings) 1,70-4,00 kW

 EFG691BRCA
EAN-code: 8715393125583
€ 799,-

EFG691BRCA  GAS/ELEKTRO RUSTIQUE 
FORNUIS MET WOK (60 CM)

901600

875-
935

80

Kookgedeelte
• geïntegreerde vonkontsteking
• rvs vangschaal
• drie bandstalen pandragers
• tweedelige branders met matzwarte deksels
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• demontabele spatlijst

Ovengedeelte
• multifunctioneel ovensysteem: onder- en 

bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + 
ventilator, onderwarmte, grill, dubbele grill, 
dubbele grill + ventilator, onderwarmte + 
grill, ontdooifunctie

• min-max oventemperatuur: 50ºC - 275ºC
• ovenverlichting
• inhoud 105 liter
• koele klepdeur (uitgevoerd in 3-voudig glas)
• uitneembare binnenruit voor extra 

schoonmaakgemak
• standaard bijgeleverd: 2 ovenroosters, 

geëmailleerde braadslede, 4 rvs stelpoten
• geschikt voor tussenbouw, zie 

installatievoorschrift

• kleur rvs
• afmetingen (hxbxd) 875 x 901 x 600 mm
• aansluitwaarde gas 11,40 kW
• aansluitwaarde elektra 2,80 kW
• energielabel A
• 2 normale branders 0,60-1,80 kW
• 1 sterkbrander 0,80-3,00 kW
• 1 wokbrander (3-rings) 1,60-3,80 kW
• 1 sudderbrander 0,30-1,00 kW

 1983RVSA
EAN-code: 8715393125088
€ 1.199,-

1983RVSA  GASFORNUIS MET ELEKTRO-
OVEN (90 CM)

901600

875-
935

80

Kookgedeelte
• geïntegreerde vonkontsteking
• matzwarte vangschaal
• drie bandstalen pandragers
• tweedelige branders met matzwarte deksels
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• demontabele spatlijst

Ovengedeelte
• multifunctioneel ovensysteem: onder- en 

bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + 
ventilator, onderwarmte, grill, dubbele grill, 
dubbele grill + ventilator, onderwarmte + grill, 
ontdooifunctie

• min-max oventemperatuur: 50ºC - 275ºC
• ovenverlichting
• inhoud 105 liter
• koele klepdeur (uitgevoerd in 3-voudig glas)
• uitneembare binnenruit voor extra 

schoonmaakgemak
• standaard bijgeleverd: 2 ovenroosters, 

geëmailleerde braadslede, 4 zwarte stelpoten
• geschikt voor tussenbouw, zie 

installatievoorschrift

• kleur zwart
• afmetingen (hxbxd) 875 x 901 x 600 mm
• aansluitwaarde gas 11,40 kW
• aansluitwaarde elektra 2,80 kW
• energielabel A
• 2 normale branders 0,60-1,80 kW
• 1 sterkbrander 0,80-3,00 kW
• 1 wokbrander (3-rings) 1,60-3,80 kW
• 1 sudderbrander 0,30-1,00 kW

 1983ZTA
EAN-code: 8715393125095
€ 1.199,-

1983ZTA  GASFORNUIS MET ELEKTRO-OVEN 
(90 CM)
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Fornuizen

1927BRCA
EAN-code: 8715393121325
€ 1.499,-

900

545

45

850-
950

565

600

Kookgedeelte
• geïntegreerde vonkontsteking
• vangschaal matzwart geëmailleerd
• drie gietijzeren pandragers
• tweedelige branders met matzwarte deksels
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• 2 superkrachtige 3-rings wokbranders
• glazen sierdeksel

Ovengedeelte
• multifunctioneel ovensysteem + turbo: ontdooistand, grill, turbo 

hetelucht, hetelucht + grill, onderwarmte, onderwarmte en 
bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator

• min-max oventemperatuur: 50ºC - 275ºC
• ovenverlichting 
• inhoud 119 liter
• koele klepdeur (uitgevoerd in 3-voudig glas)
• mechanische klok met uitschakelfunctie
• standaard bijgeleverd: 2 ovenroosters, geëmailleerde braadslede, 4 rvs 

stelpoten
• opbergvak met bordenwarmfunctie
• geschikt voor tussenbouw, zie installatievoorschrift

• kleur matzwart
• afmeting (hxbxd) 850 -950 x 900 x 600 mm
• aansluitwaarde gas 14,60 kW
• aansluitwaarde elektra 2,84 kW
• energielabel B
• 2 sterkbranders 0,68-2,80 kW
• 2 wokbranders (3-rings) 1,70-4,00 kW
• 1 sudderbrander 0,30-1,00 kW

 

1927BRCA  RUSTIQUE GASFORNUIS MET ELEKTRO-OVEN (90 CM)

1994BRVSA
EAN-code: 8715393121332
€ 1.499,-

900

545

40

60

850-
950

600

Kookgedeelte
• geïntegreerde vonkontsteking
• rvs vangschaal
• drie gietijzeren pandragers
• tweedelige branders met matzwarte deksels
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
• 2 superkrachtige 3-rings wokbranders

Ovengedeelte
• multifunctioneel ovensysteem + turbo: ontdooistand, grill, turbo 

hetelucht, hetelucht + grill, onderwarmte, onderwarmte en 
bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator

• min-max oventemperatuur: 50ºC - 275ºC
• ovenverlichting 
• inhoud 119 liter
• koele klepdeur (uitgevoerd in 3-voudig glas)
• digitaal display met timer
• standaard bijgeleverd: 2 ovenroosters, geëmailleerde braadslede, 4 rvs 

stelpoten
• opbergvak met bordenwarmfunctie
• geschikt voor tussenbouw, zie installatievoorschrift

• kleur rvs
• afmetingen (hxbxd) 850 -950 x 900 x 600 mm
• aansluitwaarde gas 14,60 kW
• aansluitwaarde elektra 2,84 kW
• energielabel B
• 2 sterkbranders 0,68-2,80 kW
• 2 wokbranders (3-rings) 1,70-4,00 kW
• 1 sudderbrander 0,30-1,00 kW

 

1994BRVSA  GASFORNUIS MET ELEKTRO-OVEN (90 CM)
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Afzuigkappen

KOOKDAMPEN 
STIL EN 

EFFICIENT 
AFVOEREN

Een afzuigkap is een noodzaak in iedere keuken.  
Niet alleen om nare luchtjes snel te laten verdwijnen,  

maar vooral ook om de keuken tegen vocht en vet te  
beschermen. Zo blijft de keuken schoon, droog en mooi.  

Afzuigkappen worden steeds krachtiger, stiller en  
eenvoudiger te bedienen. ETNA biedt een ruime keuze  
aan afzuigkappen die aan alle moderne eisen voldoen.
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Afzuigkappen

ETNA AFZUIGKAPPEN ZIJN STANDAARD 
VOORZIEN VAN UITSTEKENDE SPECIFICATIES

Voor elke woonsituatie biedt ETNA de perfecte afzuigkap, 
zowel motorloos als gemotoriseerd. Afhankelijk van de 
wensen en keukenopstelling is er onderscheid te maken 
in: geïntegreerd, onderbouw, inbouw, wandschouw of 
eilandschouw. Wat voor afzuigkap het ook wordt, alle 
kappen voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die wij aan 
onze afzuigkappen stellen. Daarom worden de afzuig-

kappen van ETNA steeds krachtiger, stiller en eenvoudiger 
te bedienen. Natuurlijk zitten de afzuigkappen van ETNA 
vol innovaties. Zo zijn enkele motorloze afzuigkappen 
voorzien van een elektrisch bedienbare klep die het 
afvoerkanaal perfect afsluit, of wordt er extra hoofdruimte 
gecreëerd door een slim diagonaal design. Kortom, ook 
voor een mooie kwaliteitskap is ETNA de juiste keuze.

Eenvoudige drukknopbediening
ETNA afzuigkappen blinken uit in bedienings- 
gemak. Hoeveel mogelijkheden de afzuigkap ook  
heeft, de eenvoudige drukknopbediening spreekt  
voor zich.

Afzuigcapaciteit tot maar liefst 703 m3/h 
ETNA afzuigkappen worden steeds krachtiger.
Ze voeren de damp tijdens het koken direct af en  
beschermen de keuken tegen vocht en vet. 
Zo blijft de keuken schoon, droog en mooi.

Optimale verlichting
Steeds meer ETNA afzuigkappen zijn voorzien 
van heldere halogeenverlichting. Dit zorgt niet  
alleen voor een optimaal zicht op de kookplaat,
maar kan ook worden gebruikt als sfeerverlichting.

Geschikt voor afvoer en recirculatie
Indien er geen afvoerkanaal naar buiten
aanwezig is, bestaat de mogelijkheid voor  
recirculatie. Hierbij wordt de afgezogen lucht  
na filtering schoon teruggevoerd in de keuken.

Aluminium cassettefilters
ETNA afzuigkappen zijn uitgevoerd met 
uitneembare metalen cassettefilters. 
Deze zijn eenvoudig te verwijderen en schoon  
te houden. ETNA staat garant voor een  
optimaal schoonmaakgemak.
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Afzuigkappen

TO100EWT  MOTORLOZE ONDERBOUW 
AFZUIGKAP (60 CM)

495

150

500
600

125

• geschikt voor centraal afzuigsysteem
• afvoer aan bovenzijde
• 2 aluminium cassettefilters
• elektrisch bedienbare klep voor open en 

dicht
• inklapbaar glazen dampscherm

• diameter afvoer 125 mm
• aansluitwaarde 28 W
• verlichting (halogeen) 1 x 28 W

TO100EWT
EAN-code: 8715393121110
€ 89,-

TO100ERVS  MOTORLOZE ONDERBOUW 
AFZUIGKAP (60 CM)

495

150

500
600

125

• geschikt voor centraal afzuigsysteem
• afvoer aan bovenzijde
• 2 aluminium cassettefilters
• elektrisch bedienbare klep voor open en 

dicht
• inklapbaar glazen dampscherm

• diameter afvoer 125 mm
• aansluitwaarde 28 W
• verlichting (halogeen) 1 x 28 W

TO100ERVS
EAN-code: 8715393121103
€ 99,-

TO200EWT  ONDERBOUW AFZUIGKAP (60 CM)

495

150

500
600

125

• geschikt voor afvoer naar buiten en 
recirculatie

• afvoer naar boven of achter
• 2 aluminium cassettefilters
• 1 thermisch beveiligde motor
• 3 snelheden
• inklapbaar glazen dampscherm

• diameter afvoer 125 mm
• aansluitwaarde 163 W
• verlichting (halogeen) 1 x 28 W
• max. afzuigcapaciteit 196 m³/h
• geluidsniveau 45 - 64 dB(A) 

(min.-max.)

• koolstoffilter  
(1x) EKF003 € 10,-/st.

TO200EWT
EAN-code: 8715393121134
€ 99,-



53

Afzuigkappen

TO200ERVS  ONDERBOUW AFZUIGKAP (60 CM)

495

150

500
600

125

• geschikt voor afvoer naar buiten en 
recirculatie

• afvoer naar boven of achter
• 2 aluminium cassettefilters
• 1 thermisch beveiligde motor
• 3 snelheden
• inklapbaar glazen dampscherm

• diameter afvoer 125 mm
• aansluitwaarde 163 W
• verlichting (halogeen) 1 x 28 W
• max. afzuigcapaciteit 196 m³/h
• geluidsniveau 45 - 64 dB(A) 

(min.-max.)

• koolstoffilter  
(1x) EKF003 € 10,-/st.

TO200ERVS
EAN-code: 8715393121127
€ 109,-

TO250TWT  ONDERBOUW AFZUIGKAP (60 CM)

505

150

600

120

• geschikt voor afvoer naar buiten en 
recirculatie

• afvoer naar boven of achter
• 2 aluminium cassettefilters
• 1 thermisch beveiligde motor
• 3 snelheden
• glazen dampscherm

• diameter afvoer 125 -120 mm
• aansluitwaarde 166 W
• verlichting (halogeen) 2 x 28 W
• max. afzuigcapaciteit 152 m³/h
• geluidsniveau 45 – 62 dB(A) 

(min.-max.)

• koolstoffilter  
(1x) 31028 € 12,-/st.

TO250TWT
EAN-code: 8715393121066
€ 139,-

TO250TRVS  ONDERBOUW AFZUIGKAP (60 CM)

505

150

600

120

• geschikt voor afvoer naar buiten en 
recirculatie

• afvoer naar boven of achter
• 2 aluminium cassettefilters
• 1 thermisch beveiligde motor
• 3 snelheden
• glazen dampscherm

• diameter afvoer 125 -120 mm
• aansluitwaarde 166 W
• verlichting (halogeen) 2 x 28 W
• max. afzuigcapaciteit 152 m³/h
• geluidsniveau 45 – 62 dB(A) 

(min.-max.)

• koolstoffilter  
(1x) 31028 € 12,-/st.

TO250TRVS
EAN-code: 8715393121059
€ 159,-
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Afzuigkappen

TO300TWT  ONDERBOUW AFZUIGKAP  
2 MOTOREN (60 CM)

505

150

600

120

• geschikt voor afvoer naar buiten en 
recirculatie

• afvoer naar boven of achter
• 2 aluminium cassettefilters
• 2 thermisch beveiligde motoren
• 3 snelheden
• glazen dampscherm

• diameter afvoer 125 -120 mm
• aansluitwaarde 276 W
• verlichting (halogeen) 2 x 28 W
• max. afzuigcapaciteit 244 m³/h
• geluidsniveau 55 – 66 dB(A) 

(min.-max.)

• koolstoffilter  
(2x) 31028 € 12,-/st.

TO300TWT
EAN-code: 8715393121080
€ 159,-

TO300TRVS  ONDERBOUW AFZUIGKAP  
2 MOTOREN (60 CM)

505

150

600

120

• geschikt voor afvoer naar buiten en 
recirculatie

• afvoer naar boven of achter
• 2 aluminium cassettefilters
• 2 thermisch beveiligde motoren
• 3 snelheden
• glazen dampscherm

• diameter afvoer 125 -120 mm
• aansluitwaarde 276 W
• verlichting (halogeen) 2 x 28 W
• max. afzuigcapaciteit 244 m³/h
• geluidsniveau 55 – 66 dB(A) 

(min.-max.)

• koolstoffilter  
(2x) 31028 € 12,-/st.

TO300TRVS
EAN-code: 8715393121073
€ 179,-

TO400TRVS  ONDERBOUW AFZUIGKAP  
2 MOTOREN (60 CM)

505

150

600

120

• geschikt voor afvoer naar buiten en 
recirculatie

• afvoer naar boven of achter
• 2 aluminium cassettefilters
• 2 thermisch beveiligde motoren
• 3 snelheden
• inklapbaar glazen dampscherm

• diameter afvoer 125 -120 mm
• aansluitwaarde 260 W
• verlichting (halogeen spots) 2 x 20 W
• max. afzuigcapaciteit 244 m³/h
• geluidsniveau 55 – 66 dB(A) 

(min.-max.)

• koolstoffilter  
(2x) 31028 € 12,-/st.

TO400TRVS
EAN-code: 8715393121097
€ 239,-
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Afzuigkappen

A4100WT  GEÏNTEGREERDE AFZUIGKAP 
(60 CM)

600

300

300

120

400

340

67

max 90

270

495

• geschikt voor afvoer naar buiten en 
recirculatie

• afvoer naar boven of (m.b.v. bocht) achter
• 1 aluminium filtermat
• 1 thermisch beveiligde motor
• 3 snelheden

• diameter afvoer 120 mm
• aansluitwaarde 166 W
• verlichting (halogeen) 2 x 28 W
• max. afzuigcapaciteit 205 m³/h
• geluidsniveau 47 – 62 dB(A) 

(min.-max.)

• koolstoffilter  
(1x) 31028 € 12,-/st.

A4100WT
EAN-code: 8711861305136
€ 149,-

4265NZT  GEÏNTEGREERDE AFZUIGKAP  
2 MOTOREN (60 CM)

600

300

300

120

400

340

67

max 90

270

495

• geschikt voor afvoer naar buiten en 
recirculatie

• afvoer naar boven of (m.b.v. bocht) achter
• 2 aluminium cassettefilters
• 2 thermisch beveiligde motoren
• 3 snelheden

• diameter afvoer 120 mm
• aansluitwaarde 336 W
• verlichting (halogeen) 2 x 28 W
• max. afzuigcapaciteit 275 m³/h
• geluidsniveau  59 – 70 dB(A) 

(min.-max.)

• koolstoffilter  
(2x) 31028 € 12,-/st.

4265NZT
EAN-code: 8711861315500
€ 219,-

4315TWT  MOTORLOZE AFZUIGUNIT (52,5 CM)

493

148

8,5

525

282

257
63

ø 120

• geschikt voor centraal afzuigsysteem
• afvoer aan bovenzijde
• 1 aluminium cassettefilter
• elektrisch bediende klep voor open en dicht

• diameter afvoer 120 mm
• aansluitwaarde 61 W
• verlichting (halogeen) 2 x 28 W

4315TWT
EAN-code: 8711861436267
€ 109,-
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Afzuigkappen

4325TWT  AFZUIGUNIT (52,5 CM)

493

148

8,5

525

282

257
63

ø 120

• voor installatie boven een kookeiland of in 
een schouw

• geschikt voor afvoer naar buiten en 
recirculatie

• afvoer aan bovenzijde
• 1 aluminium cassettefilter
• 2 thermisch beveiligde motoren
• 3 snelheden

• diameter afvoer 120 mm
• aansluitwaarde 316 W
• verlichting (halogeen) 2 x 28 W
• max. afzuigcapaciteit 250 m³/h
• geluidsniveau 53 – 66 dB(A) 

(min.-max.)

• koolstoffilter  
(2x) 31028 € 12,-/st.

4325TWT
EAN-code: 8711861435697
€ 159,-

T4331ERVS  AFZUIGUNIT (55 CM)

4,5

261

68
119

285510

=
=

302 548 
70
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• voor installatie boven een kookeiland of in 
een schouw

• geschikt voor afvoer naar buiten en 
recirculatie

• afvoer aan bovenzijde
• 1 aluminium cassettefilter
• 2 thermisch beveiligde motoren
• 3 snelheden

• diameter afvoer 120 mm
• aansluitwaarde 316 W
• verlichting (halogeen) 2 x 28 W
• max. afzuigcapaciteit 355 m³/h
• geluidsniveau 51 – 69 dB(A) 

(min.-max.)

• koolstoffilter  
(1x) REC50 € 29,-/st.`

T4331ERVS
EAN-code: 8715393125057
€ 219,-

T4327ERVS  AFZUIGUNIT (75 CM)
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• voor installatie boven een kookeiland of in 
een schouw

• geschikt voor afvoer naar buiten en 
recirculatie

• afvoer aan bovenzijde
• 1 aluminium cassettefilter
• 2 thermisch beveiligde motoren
• 3 snelheden

• diameter afvoer 120 mm
• aansluitwaarde 316 W
• verlichting (halogeen) 2 x 28 W
• max. afzuigcapaciteit 355 m³/h
• geluidsniveau 51 – 69 dB(A) 

(min.-max.)

• koolstoffilter  
(1x) REC50 € 29,-/st.

T4327ERVS
EAN-code: 8715393125040
€ 249,-
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Afzuigkappen

A4330CRVS  AFZUIGUNIT (54 CM)
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• voor installatie boven een kookeiland of in 
een schouw

• geschikt voor afvoer naar buiten en 
recirculatie

• afvoer aan bovenzijde
• 1 aluminium design cassettefilter
• 1 thermisch beveiligde motor
• 3 snelheden

• diameter afvoer 150 -120 mm
• aansluitwaarde 210 W
• verlichting (halogeen spots) 2 x 20 W
• max. afzuigcapaciteit 475 m³/h
• geluidsniveau 51 - 69 dB(A) 

(min.-max.)

• koolstoffilter  
(set van 2 stuks) REC40 € 26,- /set

A4330CRVS
EAN-code: 8715393125064
€ 299,-

T4335TRVS  MOTORLOZE VLAKSCHERM 
AFZUIGKAP (60 CM)
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• geschikt voor centraal afzuigsysteem
• afvoer aan bovenzijde
• 2 aluminium cassettefilters
• frontlijst rvs
• frontlijst te vervangen door lichtlijst
• volvlakafzuiging
• elektrisch bediende klep voor open en dicht

• diameter afvoer 120 mm
• aansluitwaarde 61 W
• verlichting (halogeen) 2 x 28 W

T4335TRVS
EAN-code: 8715393123992
€ 159,-

T4340TRVS  VLAKSCHERM AFZUIGKAP  
(60 CM)
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• geschikt voor afvoer naar buiten en 
recirculatie

• afvoer aan bovenzijde
• 2 aluminium cassettefilters
• 1 thermisch beveiligde motor
• 3 snelheden
• frontlijst rvs
• frontlijst te vervangen door lichtlijst
• volvlakafzuiging

• diameter afvoer 120 mm
• aansluitwaarde 206 W
• verlichting (halogeen) 2 x 28 W
• max. afzuigcapaciteit 300 m³/h
• geluidsniveau 48 – 64 dB(A) 

(min.-max.)

• koolstoffilter  
(set van 2 stuks) REC10 € 26,-/set

T4340TRVS
EAN-code: 8715393124005
€ 199,-
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Afzuigkappen

A4345TRVS  VLAKSCHERM AFZUIGKAP  
(60 CM)
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• geschikt voor afvoer naar buiten en 
recirculatie

• afvoer aan bovenzijde
• 2 aluminium cassettefilters
• 1 thermisch beveiligde motor
• 3 snelheden
• frontlijst rvs
• frontlijst te vervangen door lichtlijst
• volvlakafzuiging

• diameter afvoer 150 -120 mm
• aansluitwaarde 186 W
• verlichting (halogeen) 2 x 28 W
• max. afzuigcapaciteit 411 m³/h
• geluidsniveau 40 – 60 dB(A) 

(min.-max.)

• koolstoffilter  
(set van 2 stuks) REC10 € 26,- /set

A4345TRVS
EAN-code: 8715393123961
€ 239,-

A4350TRVS  VLAKSCHERM AFZUIGKAP  
(60 CM)
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• geschikt voor afvoer naar buiten en 
recirculatie

• afvoer aan bovenzijde
• 2 aluminium cassettefilters
• 1 thermisch beveiligde motor
• 3 snelheden
• compleet rvs
• frontlijst te vervangen door lichtlijst
• volvlakafzuiging

• diameter afvoer 150 -120 mm
• aansluitwaarde 290 W
• verlichting (halogeen spots) 2 x 20 W
• max. afzuigcapaciteit 656 m³/h
• geluidsniveau 46 – 65 dB(A) 

(min.-max.)

• koolstoffilter  
(set van 2 stuks) REC40 € 26,- /set

A4350TRVS
EAN-code: 8715393123978
€ 299,-

A4355TRVS  VLAKSCHERM AFZUIGKAP  
(90 CM)
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• geschikt voor afvoer naar buiten en 
recirculatie

• afvoer aan bovenzijde
• 4 aluminium cassettefilters
• 1 thermisch beveiligde motor
• 3 snelheden
• compleet rvs
• frontlijst te vervangen door lichtlijst
• volvlakafzuiging

• diameter afvoer 150 -120 mm
• aansluitwaarde 290 W
• verlichting (halogeen spots) 2 x 20 W
• max. afzuigcapaciteit 656 m³/h
• geluidsniveau 46 – 65 dB(A) 

(min.-max.)

• koolstoffilter  
(set van 2 stuks) REC40 € 26,- /set

A4355TRVS
EAN-code: 8715393123985
€ 389,-
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Afzuigkappen

T4406LRVS  MOTORLOZE SCHOUWKAP  
(60 CM)
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• geschikt voor centraal afzuigsysteem
• afvoer aan bovenzijde
• 2 aluminium cassettefilters
• elektrisch bediende klep voor open en dicht

• afvoer mantel (bxd) 250 x 183 mm
• diameter afvoer 125 mm
• aansluitwaarde 61 W
• verlichting (halogeen) 2 x 28 W

T4406LRVS
EAN-code: 8715393119520
€ 299,-

T4404TRVS  SCHOUWKAP (60 CM)
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• geschikt voor afvoer naar buiten en 
recirculatie

• afvoer aan bovenzijde
• 2 aluminium cassettefilters
• 1 thermisch beveiligde motor
• 3 snelheden

• afvoer mantel (bxd) 250 x 183 mm
• diameter afvoer 150 mm
• aansluitwaarde 230 W
• verlichting (halogeen) 2 x 28 W
• max. afzuigcapaciteit 330 m³/h
• geluidsniveau 47 – 61 dB(A) 

(min.-max.)

• koolstoffilter  
(set van 2 stuks) REC10 € 26,- /set

T4404TRVS
EAN-code: 8715393109842
€ 259,-

A4423LRVS  SCHOUWKAP (60 CM)
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• geschikt voor afvoer naar buiten en 
recirculatie

• afvoer aan bovenzijde
• 2 aluminium cassettefilters
• 1 thermisch beveiligde motor
• 3 snelheden

• afvoer mantel (bxd) 318 x 259 mm
• diameter afvoer 150-120 mm
• aansluitwaarde 290 W
• verlichting(halogeen spots) 2 x 20 W
• max. afzuigcapaciteit 639 m³/h
• geluidsniveau 44 – 66 dB(A) 

(min.-max.)

• koolstoffilter  
(set van 2 stuks) REC40 € 26,- /set

A4423LRVS
EAN-code: 8715393117090
€ 429,-
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Afzuigkappen

T4476LRVS  SCHOUWKAP (60 CM)
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• geschikt voor afvoer naar buiten en 
recirculatie

• afvoer aan bovenzijde
• 2 aluminium cassettefilters
• 1 thermisch beveiligde motor
• 3 snelheden

• afvoer mantel (bxd) 318 x 259 mm
• diameter afvoer 150 -120 mm
• aansluitwaarde 206 W
• verlichting (halogeen) 2 x 28 W
• max. afzuigcapaciteit 331 m³/h
• geluidsniveau 48 – 62 dB(A) 

(min.-max.)

• koolstoffilter  
(set van 2 stuks) REC10 € 26,- /set

T4476LRVS
EAN-code: 8715393112712
€ 399,-

A4463LRVS  SCHOUWKAP (60 CM)
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(recirc. 725)
max. 1115
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• geschikt voor afvoer naar buiten en 
recirculatie

• afvoer aan bovenzijde
• 2 aluminium cassettefilters
• 1 thermisch beveiligde motor
• 3 snelheden

• afvoer mantel (bxd) 318 x 259 mm
• diameter afvoer 150 -120 mm
• aansluitwaarde 290 W
• verlichting (halogeen spots) 2 x 20 W
• max. afzuigcapaciteit 639 m³/h
• geluidsniveau 44 – 66 dB(A) 

(min.-max.)

• koolstoffilter  
(set van 2 stuks) REC40 € 26,- /set

A4463LRVS
EAN-code: 8715393117045
€ 499,-

A4463LZT  SCHOUWKAP (60 CM)
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• geschikt voor afvoer naar buiten en 
recirculatie

• afvoer aan bovenzijde
• 2 aluminium cassettefilters
• 1 thermisch beveiligde motor
• 3 snelheden

• afvoer mantel (bxd) 318 x 259 mm
• diameter afvoer 150 -120 mm
• aansluitwaarde 290 W
• verlichting (halogeen spots) 2 x 20 W
• max. afzuigcapaciteit 639 m³/h
• geluidsniveau 44 – 66 dB(A) 

(min.-max.)

• koolstoffilter  
(set van 2 stuks) REC40 € 26,- /set

A4463LZT
EAN-code: 8715393117052
€ 499,-
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Afzuigkappen

A4496TRVS  DIAGONALE SCHOUWKAP  
(60 CM)
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• geschikt voor afvoer naar buiten en 
recirculatie

• afvoer aan bovenzijde
• 2 aluminium cassettefilters met rvs 

afwerking
• 1 thermisch beveiligde motor
• 3 snelheden

• afvoer mantel (bxd) 285 x 256 mm
• diameter afvoer 150 -120 mm
• aansluitwaarde 290 W
• verlichting (halogeen spots) 2 x 20 W
• max. afzuigcapaciteit 639 m³/h
• geluidsniveau 46 - 66 dB(A) 

(min.-max.)

• koolstoffilter  
(set van 2 stuks) KFEN4500 € 26,-/set

A4496TRVS
EAN-code: 8715393119469
€ 599,-

T4409LRVS  MOTORLOZE SCHOUWKAP  
(90 CM)
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• geschikt voor centraal afzuigsysteem
• afvoer aan bovenzijde
• 3 aluminium cassettefilters
• elektrisch bediende klep voor open en dicht

• afvoer mantel (bxd) 250 x 183 mm
• diameter afvoer 125 mm
• aansluitwaarde 61 W
• verlichting (halogeen) 2 x 28 W

T4409LRVS
EAN-code: 8715393119537
€ 349,-

T4424TRVS  SCHOUWKAP  
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• geschikt voor afvoer naar buiten en 
recirculatie

• afvoer aan bovenzijde
• 2 aluminium cassettefilters
• 1 thermisch beveiligde motor
• 3 snelheden

• afvoer mantel (bxd) 250 x 183 mm
• diameter afvoer 150 mm
• aansluitwaarde 206 W
• verlichting (halogeen) 2 x 28 W
• max. afzuigcapaciteit 330 m³/h
• geluidsniveau 47 – 61 dB(A) 

(min.-max.)

• koolstoffilter  
(set van 2 stuks) REC10 € 26,- /set

T4424TRVS
EAN-code: 8715393109859
€ 329,-



62

Afzuigkappen

A4419TZT  RUSTIQUE SCHOUWKAP (90 CM)
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• geschikt voor afvoer naar buiten en 
recirculatie

• afvoer aan bovenzijde
• 3 aluminium cassettefilters
• 1 thermisch beveiligde motor
• 3 snelheden

• afvoer mantel (bxd) 295 x 146 mm
• diameter afvoer 120 mm
• aansluitwaarde 270 W
• verlichting (halogeen spots) 2 x 20 W
• max. afzuigcapaciteit 479 m³/h
• geluidsniveau (min.-max.) 44 - 66 dB(A)

• koolstoffilter  
(set van 2 stuks) REC40 € 26,- /set

A4419TZT
EAN-code: 8715393119513
€ 499,-

A4424LRVS  SCHOUWKAP (90 CM)
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• geschikt voor afvoer naar buiten en 
recirculatie

• afvoer aan bovenzijde
• 3 aluminium cassettefilters
• 1 thermisch beveiligde motor
• 3 snelheden

• afvoer mantel (bxd) 318 x 259 mm
• diameter afvoer 150-120 mm
• aansluitwaarde 290 W
• verlichting (halogeen spots) 2 x 20 W
• max. afzuigcapaciteit 639 m³/h
• geluidsniveau 44 – 66 dB(A) 

(min.-max.)

• koolstoffilter  
(set van 2 stuks) REC40 € 26,- /set

A4424LRVS
EAN-code: 8715393117106
€ 479,-

T4410LRVS  MOTORLOZE SCHOUWKAP (90 CM)
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min. 620 
max. 1115

• geschikt voor centraal afzuigsysteem
• afvoer aan bovenzijde
• 3 aluminium cassettefilters
• elektrisch bediende klep voor open en dicht

• afvoer mantel (bxd) 318 x 259 mm
• diameter afvoer 125 mm
• aansluitwaarde 61 W
• verlichting (halogeen) 2 x 28 W

T4410LRVS
EAN-code: 8715393119544
€ 499,-
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Afzuigkappen

T4478LRVS  SCHOUWKAP (90 CM)
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(recirc. 725)
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• geschikt voor afvoer naar buiten en 
recirculatie

• afvoer aan bovenzijde
• 3 aluminium cassettefilters
• 1 thermisch beveiligde motor
• 3 snelheden

• afvoer mantel (bxd) 318 x 259 mm
• diameter afvoer 150 -120 mm
• aansluitwaarde 206 W
• verlichting (halogeen) 2 x 28 W
• max. afzuigcapaciteit 331 m³/h
• geluidsniveau 48 – 62 dB(A) 

(min.-max.)

• koolstoffilter  
(set van 2 stuks) REC10 € 26,- /set

T4478LRVS
EAN-code: 8715393112729
€ 429,-

A4464LRVS  SCHOUWKAP (90 CM)
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min. 620 
(recirc. 725)
max. 1115

• geschikt voor afvoer naar buiten en 
recirculatie

• afvoer aan bovenzijde
• 3 aluminium cassettefilters
• 1 thermisch beveiligde motor
• 3 snelheden

• afvoer mantel (bxd) 318 x 259 mm
• diameter afvoer 150 -120 mm
• aansluitwaarde 290 W
• verlichting (halogeen spots) 2 x 20 W
• max. afzuigcapaciteit 639 m³/h
• geluidsniveau 44 – 66 dB(A) 

(min.-max.)

• koolstoffilter  
(set van 2 stuks) REC40 € 26,- /set

A4464LRVS
EAN-code: 8715393117069
€ 569,-

A4464LZT  SCHOUWKAP (90 CM)
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min. 620 
(recirc. 725)
max. 1115

• geschikt voor afvoer naar buiten en 
recirculatie

• afvoer aan bovenzijde
• 3 aluminium cassettefilters
• 1 thermisch beveiligde motor
• 3 snelheden

• afvoer mantel (bxd) 318 x 259 mm
• diameter afvoer 150 -120 mm
• aansluitwaarde 290 W
• verlichting (halogeen spots) 2 x 20 W
• max. afzuigcapaciteit 639 m³/h
• geluidsniveau 44 – 66 dB(A) 

(min.-max.)

• koolstoffilter  
(set van 2 stuks) REC40 € 26,- /set

A4464LZT
EAN-code: 8715393117076
€ 569,-
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Afzuigkappen

A4465LRVS  SCHOUWKAP MET FRONT VAN 
ZWART GLAS (90 CM)
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min. 620 
(recirc. 725)
max. 1115

• geschikt voor afvoer naar buiten en 
recirculatie

• afvoer aan bovenzijde
• 3 aluminium cassettefilters
• 1 thermisch beveiligde motor
• 4 snelheden
• bediening d.m.v. tiptoetsen
• reinigingsindicatie koolstoffilter
• reinigingsindicatie vetfilter
• timer functie
• luxe zwart glazen frontpaneel

• afvoer mantel (bxd) 318 x 259 mm
• diameter afvoer 150 -120 mm
• aansluitwaarde 290 W
• verlichting (halogeen spots) 2 x 20 W
• max. afzuigcapaciteit 639 m³/h
• geluidsniveau 44 – 66 dB(A) 

(min.-max.)

• koolstoffilter  
(set van 2 stuks) REC40 € 26,- /set

A4465LRVS
EAN-code: 8715393117083
€ 629,-

A4466LRVS  SCHOUWKAP MET  
LED VERLICHTING (90 CM)
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min. 620 
(recirc. 725)

max. 1115

• geschikt voor afvoer naar buiten en 
recirculatie

• afvoer aan bovenzijde
• 3 aluminium cassettefilters
• 1 thermisch beveiligde motor
• 3 snelheden

• afvoer mantel (bxd) 318 x 259 mm
• diameter afvoer 150 -125 -120 

mm
• aansluitwaarde 253 W
• verlichting (LED spots) 2 x 1,5 W
• max. afzuigcapaciteit 639 m³/h
• geluidsniveau 44 – 66 dB(A) 

(min.-max.)

• koolstoffilter  
(set van 2 stuks) REC40 € 26,- /set

A4466LRVS
EAN-code: 8715393121295
€ 659,-

A4499TRVS  DIAGONALE SCHOUWKAP  
(90 CM)
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• geschikt voor afvoer naar buiten en 
recirculatie

• afvoer aan bovenzijde
• 3 aluminium cassettefilters met rvs 

afwerking
• 1 thermisch beveiligde motor
• 3 snelheden

• afvoer mantel (bxd) 285 x 256 mm
• diameter afvoer 150 -120 mm
• aansluitwaarde 290 W
• verlichting (halogeen spots) 2 x 20 W
• max. afzuigcapaciteit 639 m³/h
• geluidsniveau 46 - 66 dB(A) 

(min.-max.)

• koolstoffilter  
(set van 2 stuks) KFEN4500 € 26,-/set

A4499TRVS
EAN-code: 8715393119476
€ 649,-
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Afzuigkappen

A4510LRVS  DIAGONALE SCHOUWKAP  
(90 CM)
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• geschikt voor afvoer naar buiten en 
recirculatie

• afvoer aan bovenzijde
• 2 aluminium cassettefilters
• 1 thermisch beveiligde motor
• 4 snelheden incl. boostfunctie
• bediening d.m.v. elektronische druktoetsen
• reinigingsindicatie koolstoffilter
• reinigingsindicatie vetfilter
• randafzuiging langs rvs design panelen
• timer functie
• clean air functie

• afvoer mantel (bxd) 318 x 259 mm
• diameter afvoer 150 -120 mm
• aansluitwaarde 290 W
• verlichting (halogeen spots) 2 x 20 W
• max. afzuigcapaciteit 621 m³/h
• geluidsniveau 43 - 63 dB(A) 

(min.-max.)

• koolstoffilter  
(set van 2 stuks) REC40 € 26,-/set

A4510LRVS
EAN-code: 8715393119483
€ 699,-

A4515LRVS  DIAGONALE SCHOUWKAP  
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• geschikt voor afvoer naar buiten en 
recirculatie

• afvoer aan bovenzijde
• 2 aluminium cassettefilters
• 1 thermisch beveiligde motor
• 4 snelheden incl. boostfunctie
• bediening d.m.v. elektronische druktoetsen
• reinigingsindicatie koolstoffilter
• reinigingsindicatie vetfilter
• randafzuiging langs glazen paneel
• timer functie
• clean air functie

• afvoer mantel (bxd) 318 x 259 mm
• diameter afvoer 150 -120 mm
• aansluitwaarde 290 W
• verlichting (halogeen spots) 2 x 20 W
• max. afzuigcapaciteit 621 m³/h
• geluidsniveau 43 - 63 dB(A) 

(min.-max.)

• koolstoffilter  
(set van 2 stuks) REC40 € 26,-/set

A4515LRVS
EAN-code: 8715393119490
€ 699,-

A4452LRVS  EILANDSCHOUWKAP (90 CM)
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min. 737
max. 1067

• geschikt voor afvoer naar buiten en  
recirculatie

• afvoer aan bovenzijde
• 3 aluminium cassettefilters
• 1 thermisch beveiligde motor
• 3 snelheden

• afvoer mantel (bxd) 330 x 284 mm
• diameter afvoer 150 -125 -120 mm
• aansluitwaarde 330 W
• verlichting (halogeen spots) 4 x 20 W
• max. afzuigcapaciteit 703 m³/h
• geluidsniveau (min.-max.) 46 – 66 dB(A)

• koolstoffilter  
(set van 2 stuks) REC40 € 26,- /set

A4452LRVS
EAN-code: 8715393121301
€ 869,-
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Koel- en vrieskasten

66

KOELEN 
EN VRIEZEN 

OP MAAT
Ruime koel-vriescombinaties zijn de laatste jaren  

helemaal in. ETNA heeft apparaten met een inhoud tot 
maar liefst 260 liter. Maar ook voor wie het liever een  

maatje kleiner heeft, is er ruim voldoende keuze.  
Voor alle ETNA koel- en vrieskasten geldt dat ze lekker 

ruim en flexibel in te delen zijn. Bovendien zijn de meeste 
modellen verkrijgbaar mét en zonder vriesgedeelte.

De vrijstaande koelkasten zijn ook nog eens verkrijgbaar in 
verschillende breedtematen.
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Koel- en vrieskasten

ETNA KOEL- EN VRIESKASTEN 
ZIJN STANDAARD VOORZIEN VAN 
UITSTEKENDE SPECIFICATIES

De koel- en vrieskasten van ETNA zijn slimme apparaten. 
De ruime binnenruimte kan volledig naar wens worden 
ingedeeld. Zo kunnen de glazen draagplateaus op 
meerdere niveaus worden ingestoken en is de deur-
indeling vrijwel altijd variabel en dus naar wens in te 
delen. De glazen draagplateaus zijn voorzien van anti-
lekranden, waardoor gemorst vocht niet door de  

koelkast lekt. Bovendien is de koelkast door 
een gladde wandafwerking eenvoudig schoon  
te houden. ETNA koelkasten hebben niet alleen 
een slimme indeling, maar zijn ook energiezuinig. 
Dat blijkt wel uit het A+ label dat alle koel- en vrieskasten 
hebben. Vrijwel alle koelkasten zijn met zowel een  
deur-op-deur als sleepdeur systeem te verkrijgen.

Inhoud tot maar liefst 260 liter
Op het gebied van koel- en vrieskasten biedt
ETNA diverse formaten en uitvoeringen, zowel 
mét als zonder vriesgedeelte. De capaciteit varieert 
van 86 tot maar liefst 260 liter. ETNA biedt daarmee 
voor elke gezinssituatie de juiste koelkast.

Optimale indeling 
De koel- en vrieskasten van ETNA zijn lekker ruim,
overzichtelijk én uitgerust met handige schappen en
bakjes. Verder zijn de draagplateaus en deurvakken
naar eigen inzicht in te delen. 

Standaard energieklasse A+
ETNA koelkasten zijn uiterst energiezuinig.
Dit is te zien aan de energielabels. Alle koel- en 
vrieskasten hebben energieklasse A+. Dit is tot wel
13% zuiniger dan koelkasten met energieklasse A.

Producten langer houdbaar door 
****vriesgedeelte
Dankzij het vier sterren vriesgedeelte zijn  
ingevroren etenswaren in een ETNA koelkast tot wel 
drie maanden houdbaar en is het tevens mogelijk 
om zelf bereide etenswaren in te vriezen.

Draairichting deur verwisselbaar
Afhankelijk van de situatie in de keuken kan de deur 
van de ETNA koel- en vrieskasten zowel links als 
rechtsdraaiend gemonteerd worden.
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Koel- en vrieskasten

596
600

545

min. 550

min. 820

ventilatie

min. 650

150-220

80

818-898

• netto volume koelgedeelte 143 liter
• automatische ontdooiing
• deur met verwisselbare draairichting
• 3 glazen legplateaus met lekrand
• montage d.m.v. keukendeur-op-deur (dod)
• ideale combinatie met EEO96VA 

onderbouwvriezer

• buitenmaten (hxbxd) 820 x 596 x 545 mm
• aansluitwaarde 70 W
• verbruik per 24 uur 0,34 kWh
• energieklasse A+
• geluidsniveau 40 dB(A)

 

EEO146A
EAN-code: 8715393121226
€ 579,-

EEO146A  ONDERBOUW GEÏNTEGREERDE 
DOD KOELKAST (82 CM)

596
600

545

min. 550

min. 820

ventilatie

min. 650

150-220

80

818-898

• netto volume koelgedeelte 105 liter
• netto volume ****vriesgedeelte 21 liter
• automatische ontdooiing van het 

koelgedeelte
• deur met verwisselbare draairichting
• 2 glazen legplateaus met lekrand
• montage d.m.v. keukendeur-op-deur (dod)

• buitenmaten (hxbxd) 820 x 596 x 545 mm
• aansluitwaarde 80 W
• verbruik per 24 uur 0,52 kWh
• invriescapaciteit 2 kg/24h
• energieklasse A+
• geluidsniveau 41 dB(A)

 

EEO131VA
EAN-code: 8715393121219
€ 599,-

EEO131VA  ONDERBOUW GEÏNTEGREERDE 
DOD KOELKAST MET VRIESVAK (82 CM)

596
600

545

min. 550

min. 820

818-898

ventilatie

min. 650

150-220

80

• netto volume ****vriesgedeelte 86 liter
• akoestisch alarm
• deur met verwisselbare draairichting
• 3 vrieskorven
• montage d.m.v. keukendeur-op-deur (dod)
• ideale combinatie met EEO146A 

onderbouwkoeler

• buitenmaten (hxbxd) 820 x 596 x 545 mm
• aansluitwaarde 90 W
• verbruik per 24 uur 0,51 kWh
• invriescapaciteit 8 kg/24h
• energieklasse A+
• geluidsniveau 41 dB(A)

 

EEO96VA
EAN-code: 8715393121233
€ 649,-

EEO96VA  ONDERBOUW GEÏNTEGREERDE 
DOD VRIESKAST (82 CM)
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Koel- en vrieskasten

560-570

545

540

875875-895

min. 550

• netto volume koelgedeelte 136 liter
• automatische ontdooiing
• deur met verwisselbare draairichting
• 4 glazen legplateaus met lekrand
• montage d.m.v. deurgeleiding met 

railsysteem
• variabele deurindeling

• buitenmaten (hxbxd) 875 x 540 x 545 mm
• aansluitwaarde 89 W
• verbruik per 24 uur 0,34 kWh
• energieklasse A+
• geluidsniveau 41 dB(A)

 

EEK146A
EAN-code: 8715393110626
€ 429,-

EEK146A  GEÏNTEGREERDE SLEEPDEUR 
KOELKAST (88 CM)

560-570

545

540

875875-895

min. 550

• netto volume koelgedeelte 102 liter
• netto volume ****vriesgedeelte 17 liter
• automatische ontdooiing van het 

koelgedeelte
• deur met verwisselbare draairichting
• 3 glazen legplateaus met lekrand
• montage d.m.v. deurgeleiding met 

railsysteem
• variabele deurindeling
• sluitingsindicatie op vriesvak

• buitenmaten (hxbxd) 875 x 540 x 545 mm
• aansluitwaarde 116 W
• verbruik per 24 uur 0,52 kWh
• invriescapaciteit 2 kg/24h
• energieklasse A+
• geluidsniveau 41 dB(A)

 

EEK136VA
EAN-code: 8715393110633
€ 449,-

EEK136VA  GEÏNTEGREERDE SLEEPDEUR 
KOELKAST MET VRIESVAK (88 CM)

560-570

545

540

875875-895

min. 550

• netto volume koelgedeelte 136 liter
• automatische ontdooiing
• deur met verwisselbare draairichting
• 4 glazen legplateaus met lekrand
• montage d.m.v. keukendeur-op-deur (dod)
• zelfsluitend bij deuropening <15 º
• variabele deurindeling

• buitenmaten (hxbxd) 875 x 540 x 545 mm
• aansluitwaarde 89 W
• verbruik per 24 uur 0,34 kWh
• energieklasse A+
• geluidsniveau 41 dB(A)

 

AK2088DA
EAN-code: 8715393107770
€ 499,-

AK2088DA  GEÏNTEGREERDE DOD 
KOELKAST (88 CM)
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Koel- en vrieskasten

560+10

545

540

875875-880

min. 550

• netto volume ****vriesgedeelte 86 liter
• akoestisch alarm
• deur met verwisselbare draairichting
• 4 transparante vriesladen
• montage d.m.v. deurgeleiding met 

railsysteem

• buitenmaten (hxbxd) 875 x 540 x 540 mm
• aansluitwaarde 80 W
• verbruik per 24 uur 0,54 kWh
• invriescapaciteit 13 kg/24h
• energieklasse A+
• geluidsniveau 40 dB(A)

 

A100VA
EAN-code: 8715393098269
€ 569,-

A100VA  GEÏNTEGREERDE SLEEPDEUR 
VRIESKAST (88 CM)

560-570

545

540

10201020-1040

min. 550

• netto volume koelgedeelte 160 liter
• automatische ontdooiing
• deur met verwisselbare draairichting
• 4 glazen legplateaus met lekrand
• montage d.m.v. deurgeleiding met 

railsysteem
• variabele deurindeling

• buitenmaten (hxbxd) 1020 x 540 x 545 mm
• aansluitwaarde 110 W
• verbruik per 24 uur 0,36 kWh
• energieklasse A+
• geluidsniveau 39 dB(A)

 

EEK151A
EAN-code: 8715393110657
€ 499,-

EEK151A  GEÏNTEGREERDE SLEEPDEUR 
KOELKAST (102 CM)

560-570

545

540

10201020-1040

min. 550

• netto volume koelgedeelte 133 liter
• netto volume ****vriesgedeelte 17 liter
• automatische ontdooiing van het 

koelgedeelte
• deur met verwisselbare draairichting
• 3 glazen legplateaus met lekrand
• montage d.m.v. deurgeleiding met 

railsysteem
• variabele deurindeling
• sluitingsindicatie op vriesvak

• buitenmaten (hxbxd) 1020 x 540 x 545 mm
• aansluitwaarde 126 W
• verbruik per 24 uur 0,56 kWh
• invriescapaciteit 2 kg/24h
• energieklasse A+
• geluidsniveau 41 dB(A)

 

EEK141VA
EAN-code: 8715393110664
€ 529,-

EEK141VA  GEÏNTEGREERDE SLEEPDEUR 
KOELKAST MET VRIESVAK (102 CM)
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Koel- en vrieskasten

AK2102DA
EAN-code: 8715393107794
€ 599,-

560-570

545

540

10201020-1040

min. 550

• netto volume koelgedeelte 160 liter
• automatische ontdooiing
• deur met verwisselbare draairichting
• 4 glazen legplateaus met lekrand
• montage d.m.v. keukendeur-op-deur (dod)
• zelfsluitend bij deuropening <15 º
• variabele deurindeling

• buitenmaten (hxbxd) 1020 x 540 x 545 mm
• aansluitwaarde 110 W
• verbruik per 24 uur 0,36 kWh
• energieklasse A+
• geluidsniveau 39 dB(A)

 

AK2102DA  GEÏNTEGREERDE DOD KOELKAST (102 CM)

EEK216A
EAN-code: 8715393110671
€ 549,-

560-570

545

540

12251225-1245

min. 550

• netto volume koelgedeelte 204 liter
• automatische ontdooiing
• deur met verwisselbare draairichting
• 5 glazen legplateaus met lekrand
• montage d.m.v. deurgeleiding met railsysteem
• variabele deurindeling

• buitenmaten (hxbxd) 1225 x 540 x 545 mm
• aansluitwaarde 146 W
• verbruik per 24 uur 0,36 kWh
• energieklasse A+
• geluidsniveau 39 dB(A)

 

EEK216A  GEÏNTEGREERDE SLEEPDEUR KOELKAST (122 CM)
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Koel- en vrieskasten

EEK206VA
EAN-code: 8715393110688
€ 579,-

560-570

545

540

12251225-1245

min. 550

• netto volume koelgedeelte 170 liter
• netto volume ****vriesgedeelte 17 liter
• automatische ontdooiing van het koelgedeelte
• deur met verwisselbare draairichting
• 4 glazen legplateaus met lekrand
• montage d.m.v. deurgeleiding met railsysteem
• variabele deurindeling
• sluitingsindicatie op vriesvak

• buitenmaten (hxbxd) 1225 x 540 x 545 mm
• aansluitwaarde 153 W
• verbruik per 24 uur 0,60 kWh
• invriescapaciteit 2 kg/24h
• energieklasse A+
• geluidsniveau 42 dB(A)

 

EEK206VA  GEÏNTEGREERDE SLEEPDEUR KOELKAST MET VRIESVAK 
(122 CM)

AK2122DA
EAN-code: 8715393107817
€ 629,-

560-570

545

540

12251225-1245

min. 550

• netto volume koelgedeelte 204 liter
• automatische ontdooiing
• deur met verwisselbare draairichting
• 5 glazen legplateaus met lekrand
• montage d.m.v. keukendeur-op-deur (dod)
• zelfsluitend bij deuropening <15 º
• variabele deurindeling

• buitenmaten (hxbxd) 1225 x 540 x 545 mm
• aansluitwaarde 146 W
• verbruik per 24 uur 0,36 kWh
• energieklasse A+
• geluidsniveau 39 dB(A)

 

AK2122DA  GEÏNTEGREERDE DOD KOELKAST (122 CM)
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Koel- en vrieskasten

EEK263VA
EAN-code: 8715393125552
€ 729,-

min. 36

545

560-
570

1770

540

min. 560

Beluchting
min. 200 cm2

34

633

70

986
1775-1780

• netto volume koelgedeelte 204 liter
• netto volume ****vriesgedeelte 70 liter
• automatische ontdooiing van het koelgedeelte
• deur met verwisselbare draairichting
• 5 glazen legplateaus met lekrand
• elektronische temperatuurregeling vriesgedeelte
• 3 transparante vriesladen
• montage d.m.v. deurgeleiding met railsysteem
• variabele deurindeling

• buitenmaten (hxbxd) 1775 x 540 x 545 mm
• aansluitwaarde 110 W
• verbruik per 24 uur 0,80 kWh
• invriescapaciteit 5 kg/24h
• energieklasse A+
• geluidsniveau 40 dB(A)

 

EEK263VA  GEÏNTEGREERDE 2-DEURS SLEEPDEUR  
KOEL-VRIESCOMBINATIE (178 CM)

AK2378DC
EAN-code: 8715393125545
€ 879,-

min.
36

560

200 cm2

560-

1775-
570

1780

10

540

24

680

545

1033

23

• netto volume koelgedeelte 204 liter
• netto volume ****vriesgedeelte 70 liter
• automatische ontdooiing van het koelgedeelte
• deur met verwisselbare draairichting
• LED verlichting
• 5 glazen legplateaus met lekrand
• elektronische temperatuurregeling vriesgedeelte
• 3 transparante vriesladen
• montage d.m.v. keukendeur-op-deur (dod)
• zelfsluitend bij deuropening < 15º
• variabele deurindeling

• buitenmaten (hxbxd) 1775 x 540 x 545 mm
• aansluitwaarde 110 W
• verbruik per 24 uur 0,80 kWh
• invriescapaciteit 5 kg/24h
• energieklasse A+
• geluidsniveau 40 dB(A)

 

AK2378DC  GEÏNTEGREERDE 2-DEURS DOD KOEL-VRIESCOMBINATIE 
(178 CM) 
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Vrijstaande koel- en vrieskasten

847

494 494

• inhoud koelgedeelte 102 liter
• automatische ontdooiing
• deur met verwisselbare draairichting
• heldere binnenverlichting
• 3 glazen legplateaus met lekrand
• 1 brede groentelade

• afmeting (hxbxd) 847 x 494 x 494 mm
• aansluitwaarde 118 W
• verbruik per 24 uur 0,33 kWh
• energieklasse A+
• geluidsniveau 43 dB(A)

 

EKK0842WIT
EAN-code: 8715393118776
€ 199,-

EKK0842WIT  TAFELMODEL KOELER (49 CM)

847

494 494

• inhoud koelgedeelte 86 liter
• inhoud **** vriesgedeelte 10 liter
• automatische ontdooiing van het 

koelgedeelte
• deur met verwisselbare draairichting
• heldere binnenverlichting
• 2 glazen legplateaus met lekrand
• 1 brede groentelade

• afmeting (hxbxd) 847 x 494 x 494 mm
• aansluitwaarde 90 W
• verbruik per 24 uur 0,58 kWh
• invriescapaciteit 2 kg/24h
• energieklasse A+
• geluidsniveau 43 dB(A)

 

EKV0842WIT
EAN-code: 8715393118783
€ 219,-

EKV0842WIT  TAFELMODEL KOELKAST (49 CM)

847

494 494

• inhoud **** vriesgedeelte 65 liter
• deur met verwisselbare draairichting
• 3 transparante vrieslades

• afmeting (hxbxd) 847 x 494 x 494 mm
• aansluitwaarde 90 W
• verbruik per 24 uur 0,48 kWh
• invriescapaciteit 3,5 kg/24h
• energieklasse A+
• geluidsniveau 43 dB(A)

 

EVV0842WIT
EAN-code: 8715393118790
€ 229,-

EVV0842WIT  TAFELMODEL VRIEZER (49 CM)
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Vrijstaande koel- en vrieskasten

850

550 580

• inhoud koelgedeelte 130 liter
• automatische ontdooiing
• deur met verwisselbare draairichting
• heldere binnenverlichting
• 3 glazen legplateaus met lekrand
• 1 brede groentelade

• afmeting (hxbxd) 850 x 550 x 580 mm
• aansluitwaarde 80 W
• verbruik per 24 uur 0,31 kWh
• energieklasse A+
• geluidsniveau 41 dB(A)

 

EKK0852WIT
EAN-code: 8715393118806
€ 239,-

EKK0852WIT  TAFELMODEL KOELER (55 CM)

850

550 580

• inhoud koelgedeelte 103 liter
• inhoud **** vriesgedeelte 15 liter
• automatische ontdooiing van het 

koelgedeelte
• deur met verwisselbare draairichting
• heldere binnenverlichting
• 2 glazen legplateaus met lekrand
• 1 brede groentelade

• afmeting (hxbxd) 850 x 550 x 580 mm
• aansluitwaarde 80 W
• verbruik per 24 uur 0,48 kWh
• invriescapaciteit 2 kg/24h
• energieklasse A+
• geluidsniveau 41 dB(A)

 

EKV0852WIT
EAN-code: 8715393118844
€ 249,-

EKV0852WIT  TAFELMODEL KOELKAST (55 CM)

850

550 580

• inhoud **** vriesgedeelte 85 liter
• deur met verwisselbare draairichting
• 4 transparante vrieslades

• afmeting (hxbxd) 850 x 550 x 580 mm
• aansluitwaarde 80 W
• verbruik per 24 uur 0,49 kWh
• invriescapaciteit 4 kg/24h
• energieklasse A+
• geluidsniveau 41 dB(A)

 

EVV0852WIT
EAN-code: 8715393118851
€ 259,-

EVV0852WIT  TAFELMODEL VRIEZER (55 CM)
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Vrijstaande koel- en vrieskasten

850

550 580

• inhoud koelgedeelte 130 liter
• automatische ontdooiing
• deur met verwisselbare draairichting
• heldere binnenverlichting
• 3 glazen legplateaus met lekrand
• 1 brede groentelade

• afmeting (hxbxd) 850 x 550 x 580 mm
• aansluitwaarde 80 W
• verbruik per 24 uur 0,25 kWh
• energieklasse A++
• geluidsniveau 41 dB(A)

 

EKK0853WIT
EAN-code: 8715393118813
€ 269,-

EKK0853WIT  TAFELMODEL KOELER (55 CM)

850

600 605

• inhoud koelgedeelte 147 liter
• automatische ontdooiing
• deur met verwisselbare draairichting
• heldere binnenverlichting
• 3 glazen legplateaus met lekrand
• 1 brede groentelade

• afmeting (hxbxd) 850 x 600 x 605 mm
• aansluitwaarde 80 W
• verbruik per 24 uur 0,34 kWh
• energieklasse A+
• geluidsniveau 41 dB(A)

 

EKK0860WIT
EAN-code: 8715393124647
€ 289,-

EKK0860WIT  TAFELMODEL KOELER (60CM)

1430

550 580

• inhoud koelgedeelte 240 liter
• automatische ontdooiing
• deur met verwisselbare draairichting
• heldere binnenverlichting
• 5 glazen legplateaus met lekrand
• 1 brede groentelade

• afmeting (hxbxd) 1430 x 550 x 580 mm
• aansluitwaarde 90 W
• verbruik per 24 uur 0,36 kWh
• energieklasse A+
• geluidsniveau 42 dB(A)

 

EKK1432WIT
EAN-code: 8715393118820
€ 339,-

EKK1432WIT  KOELER (55 CM)
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Vrijstaande koel- en vrieskasten

1430

550 580

• inhoud koelgedeelte 171 liter
• inhoud **** vriesgedeelte 41 liter
• automatische ontdooiing van het 

koelgedeelte
• deur met verwisselbare draairichting
• heldere binnenverlichting
• 4 glazen legplateaus met lekrand
• 1 brede groentelade

• afmeting (hxbxd) 1430 x 550 x 580 mm
• aansluitwaarde 80 W
• verbruik per 24 uur 0,62 kWh
• invriescapaciteit 2 kg/24h
• energieklasse A+
• geluidsniveau 42 dB(A)

 

EKT1432WIT
EAN-code: 8715393118837
€ 349,-

EKT1432WIT  DUBBELDEURS  
KOEL-VRIESCOMBINATIE (55 CM)

1430

550 580

• inhoud **** vriesgedeelte 170 liter
• deur met verwisselbare draairichting
• 6 transparante vrieslades

• afmeting (hxbxd) 1430 x 550 x 580 mm
• aansluitwaarde 85 W
• verbruik per 24 uur 0,61 kWh
• invriescapaciteit 8 kg/24h
• energieklasse A+
• geluidsniveau  42 dB(A)

 

EVV1432WIT
EAN-code: 8715393118868
€ 359,-

EVV1432WIT  VRIEZER (55 CM)

1850

590 551

• inhoud koelgedeelte 205 liter
• inhoud **** vriesgedeelte 83 liter
• automatische ontdooiing van het 

koelgedeelte
• deur met verwisselbare draairichting
• heldere LED binnenverlichting
• 4 matglazen legplateaus met lekrand
• 1 brede groentelade
• 3 transparante vrieslades
• geïntegreerde handgreep

• afmeting (hxbxd) 1850 x 590 x 551 mm
• aansluitwaarde 120 W
• verbruik per 24 uur 0,76 kWh
• invriescapaciteit 4 kg/24h
• energieklasse A+
• geluidsniveau 43 dB(A)

 

EKV1802WIT
EAN-code: 8715393125491
€ 419,-

EKV1802WIT  DUBBELDEURS  
KOEL-VRIESCOMBINATIE (60 CM)
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Vaatwassers

ZUINIG EN 
VERTROUWD 

AFWASSEN
Afwassen met de hand zuiniger dan met een vaatwasser? 
Die tijd ligt al lang achter ons. Alle vaatwassers van ETNA 

hebben het uiterst zuinige energielabel A+. 
Ook wat efficiëntie betreft, komen ETNA vaatwassers  

tegemoet aan de modernste eisen. Ze bieden een 
 groot aantal programma’s en zijn op alle 

 mogelijke manieren in te delen. 
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Vaatwassers

ETNA VAATWASSERS ZIJN STANDAARD VOORZIEN 
VAN UITSTEKENDE SPECIFICATIES

De vaatwassers van ETNA zijn te verdelen in vier soorten; 
vrijstaand, onderbouw, geïntegreerd en volledig geïnte-
greerd. De vrijstaande vaatwasser spreekt voor zich, bij een 
onderbouw vaatwasser is het complete rvs front zichtbaar 
en loopt de rest van de keuken gewoon door. Bij een 
geïntegreerde vaatwasser blijft alleen het bedieningspaneel 
aan de buitenkant zichtbaar als de vaatwasser gesloten is, 
terwijl de bediening van een volledig geïntegreerde 
vaatwasser schuil gaat achter het deurfront. 

Naast de standaard 60 cm vaatwassers heeft ETNA een 
extra smal model van 45 cm breed. Zo is er voor elke 
keukenwens het juiste type vaatwasser. Voor alle ETNA 
vaatwassers geldt dat ze doen waarvoor ze bedoeld zijn. 
Spoelen, wassen en drogen. Door dat te combineren met 
een slimme indeling en eenvoudige bediening blinken ze 
ook nog eens uit in gebruiksgemak. ETNA vaatwassers zijn 
voortdurend in ontwikkeling en worden steeds slimmer, 
zuiniger en stiller.

Keuze uit 3 tot maximaal 9 programma’s
De vaatwassers van ETNA zijn razend gemakkelijk 
in het gebruik. Zowel op het gebied van indeling, als 
wat betreft bediening en programma’s. Zo is er keuze 
uit modellen met 3 tot maar liefst 9 programma’s.

Capaciteit tot maar liefst 15 couverts 
De capaciteit van een vaatwasser wordt aangegeven
in het aantal couverts. Dit is het eetgerei voor één 
persoon. De meeste vaatwassers hebben een  
capaciteit van 12 couverts, ETNA heeft zelfs vaat- 
wassers met een capaciteit van 14 en 15 couverts.

Standaard energieklasse A+
De vaatwassers van ETNA zijn uiterst energiezuinig.
Dit is te zien aan de energielabels. Alle
vaatwassers hebben energieklasse A+ en ook
nog eens een A-klasse was- en droogresultaat.

Opvallende extra’s
Op een aantal vaatwassers zitten opvallende extra’s 
zoals een vaatwasser waarbij de bovenkorf zelfs 
volledig geladen nog in hoogte verstelbaar is. Of een 
derde lade waar al het bestek geplaatst kan worden 
zodat er extra veel ruimte overblijft in de onderste 
korven.

Veilig door Aquastop
Vrijwel alle vaatwassers hebben een Aquastop: het 
hoogst haalbare veiligheidsniveau voor vaatwassers. 
De Aquastop sluit bij een lekkage de watertoevoer af. 
Wel zo’n veilig idee.
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Vaatwassers

TFI8048RVS
EAN-code: 8715393115058
€ 769,-

450

450

820-880

100

min.540
540

820

• 9 programma’s: voorspoelen, glas, spaar, spoelen, snel, normaal, 
intensief, multi-tablet, automatisch

• reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 60°C en 65°C
• drogen met restwarmte
• bovenkorf in hoogte verstelbaar met belading
• volledig rvs bedieningspaneel
• digitaal display met resttijdindicatie
• uitgestelde start 1-24 uur
• geschikt voor 9 couverts
• halve belading (automatisch)
• aquastop
• VOB-vlotter overloop beveiliging
• elektronische controle voor zout en glansmiddel
• geïntegreerd verwarmingselement
• vanaf voorzijde instelbare achterpoten
• meervoudig filtersysteem

• inbouwmaten (hxbxd) 820 x 450 x 540 mm
• aansluitwaarde 1,93 kW
• energieverbruik* 0,77 kWh
• waterverbruik* 10 liter
• geluidsniveau 48 dB(A)
• energieklasse* A+

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma

 

TFI8048RVS  VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER (45 CM)

TI8021ZT
EAN-code: 8715393115065
€ 639,-

580

• 6 programma’s: voorspoelen, spaar, snel, normaal, intensief,  
multi-tablet

• reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 60°C en 65°C
• drogen met restwarmte
• bovenkorf in hoogte verstelbaar
• uitgestelde start 3-6-9-12 uur
• geschikt voor 12 couverts
• halve belading (automatisch)
• aquastop
• VOB-vlotter overloop beveiliging
• elektronische controle voor zout en glansmiddel
• geïntegreerd verwarmingselement
• vanaf voorzijde instelbare achterpoten
• meervoudig filtersysteem

• inbouwmaten (hxbxd) 820 x 600 x 540 mm
• aansluitwaarde 1,93 kW
• energieverbruik* 1,02 kWh
• waterverbruik* 12 liter
• geluidsniveau 48 dB(A)
• energieklasse* A+

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma

 

TI8021ZT  GEÏNTEGREERDE VAATWASSER (60 CM)
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Vaatwassers

595

• 7 programma’s: voorspoelen, glas, snel, 
spaar, normaal, intensief en multi-tablet

• reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 60°C, 
65°C

• drogen met restwarmte
• bovenkorf in hoogte verstelbaar met belading
• digitaal display met resttijdindicatie
• uitgestelde start 1-24 uur
• geschikt voor 12 couverts
• halve belading (automatisch)
• aquastop
• VOB-vlotter overloop beveiliging
• elektronische controle voor zout en 

glansmiddel
• geïntegreerd verwarmingselement
• vanaf voorzijde instelbare achterpoten
• meervoudig filtersyteem

• inbouwmaten (hxbxd) 820 x 600 x 540 mm
• aansluitwaarde 1,93 kW
• energieverbruik* 1,02 kWh
• waterverbruik* 12 liter
• geluidsniveau 47 dB(A)
• energieklasse* A+

*  geldt voor het gedeclareerde 
standaardprogramma

 

TI8022RVS
EAN-code: 8715393126078
€ 699,-

TI8022RVS  GEÏNTEGREERDE VAATWASSER 
(60 CM)

600

595

820-880

100

min.540
540

820

• 3 programma’s: voorspoelen, spaar, normaal
• reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 60°C
• drogen met restwarmte
• bovenkorf in hoogte verstelbaar
• geschikt voor 12 couverts
• aquastop
• VOB-vlotter overloop beveiliging
• elektronische controle voor zout en 

glansmiddel
• geïntegreerd verwarmingselement
• vanaf voorzijde verstelbare achterpoten
• meervoudig filtersysteem

• inbouwmaten (hxbxd) 820 x 600 x 540 mm
• aansluitwaarde 1,93 kW
• energieverbruik* 1,02 kWh
• waterverbruik* 12 liter
• geluidsniveau 49 dB(A)
• energieklasse* A+

*  geldt voor het gedeclareerde 
standaardprogramma

 

TFI8014ZT
EAN-code: 8715393125804
€ 599,-

TFI8014ZT  VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE 
VAATWASSER (60 CM)

600

595

820-880

100

min.540
540

820

• 6 programma’s: voorspoelen, glas, snel, 
spaar, normaal, intensief

• reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 60°C, 
65°C

• drogen met restwarmte
• bovenkorf in hoogte verstelbaar
• uitgestelde start 3-6-9-12 uur
• geschikt voor 12 couverts
• halve belading (automatisch)
• aquastop
• VOB-vlotter overloop beveiliging
• elektronische controle voor zout en 

glansmiddel
• geïntegreerd verwarmingselement
• vanaf voorzijde verstelbare achterpoten
• meervoudig filtersysteem

• inbouwmaten (hxbxd) 820 x 600 x 540 mm
• aansluitwaarde 1,93 kW
• energieverbruik* 1,02 kWh
• waterverbruik* 12 liter
• geluidsniveau 47 dB(A)
• energieklasse* A+

*  geldt voor het gedeclareerde 
standaardprogramma

 

TFI8016ZT
EAN-code: 8715393125828
€ 679,-

TFI8016ZT  VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE 
VAATWASSER (60 CM)
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Vaatwassers

600

595

820-880

100

min.540
540

820

• 9 programma’s: voorspoelen, snel, 
spaar, normaal, glas, spoelen, intensief, 
automatisch, multi-tablet

• reinigingstemperaturen 40°C, 45°C, 50°C, 
60°C en 65°C

• drogen met restwarmte
• bovenkorf in hoogte verstelbaar met belading
• uitgestelde start 1-24 uur
• digitaal display met resttijdindicatie
• geschikt voor 12 couverts
• halve belading (automatisch)
• aquastop
• VOB-vlotter overloop beveiliging
• elektronische controle voor zout en 

glansmiddel
• geïntegreerd verwarmingselement
• vanaf voorzijde instelbare achterpoten
• meervoudig filtersysteem

• inbouwmaten (hxbxd) 820 x 600 x 540 mm
• aansluitwaarde 1,93 kW
• energieverbruik* 1,02 kWh
• waterverbruik* 12 liter
• geluidsniveau 45 dB(A)
• energieklasse* A+

*  geldt voor het gedeclareerde 
standaardprogramma

 

TFI8018RVS
EAN-code: 8715393115041
€ 799,-

TFI8018RVS  VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE 
VAATWASSER (60 CM)

600

595

820-880

min.560
550

815-875

plinthoogte min. 105 mm

• uitneembare derde FLEXlade voor bestek, 
inclusief extra bestekmandje

• 6 programma’s: snel, spaar, normaal, 1-uur, 
glas, intensief

• reinigingstemperaturen 50°C, 60°C en 70°C
• drogen met restwarmte
• bovenkorf in hoogte verstelbaar met belading
• uitgestelde start 1-24 uur
• digitaal display met resttijdindicatie
• geschikt voor 14 couverts
• halve belading (handmatig)
• aquastop
• VOB-vlotter overloop beveiliging
• elektronische controle voor zout en 

glansmiddel
• geïntegreerd verwarmingselement
• vanaf voorzijde verstelbare achterpoten
• automatische deurbalans
• meervoudig filtersysteem

• inbouwmaten (hxbxd) 820 x 600 x 550 mm
• aansluitwaarde 1,93 kW
• energieverbruik* 0,93 kWh
• waterverbruik* 10 liter
• geluidsniveau 45 dB(A)
• energieklasse* A++

*  geldt voor het gedeclareerde 
standaardprogramma

 

AFI8029ZT
EAN-code: 8715393125873
€ 849,-

AFI8029ZT  VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE 
VAATWASSER (60 CM)

600

595

820-880

min.560
550

815-870

• 5 programma’s: voorspoelen, snel, spaar, 
intensief, 50-minuten

• reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 65°C, 
70°C

• drogen met restwarmte
• bovenkorf in hoogte verstelbaar met belading
• akoestisch eindsignaal
• uitgestelde start 3-6-9 uur
• geschikt voor 12 couverts
• aquastop
• VOB-vlotter overloop beveiliging
• elektronische controle voor zout en 

glansmiddel
• geïntegreerd verwarmingselement
• vanaf voorzijde instelbare achterpoten
• automatische deurbalans
• meervoudig filtersysteem

• inbouwmaten (hxbxd) 820 x 600 x 550 mm
• aansluitwaarde 2,00 kW
• energieverbruik* 0,98 kWh
• waterverbruik* 12 liter
• geluidsniveau 49 dB(A)
• energieklasse* A+

*  geldt voor het gedeclareerde 
standaardprogramma

 

AFI8531ZT
EAN-code: 8715393120663
€ 749,-

AFI8531ZT  VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE 
VAATWASSER (60 CM)
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Vaatwassers

AFI8538ZT
EAN-code: 8715393120670
€ 899,-

600

595

820-880

min.560
550

815-870

• 6 programma’s: voorspoelen, spaar, snel, hygiëne, extra-intensief, 
55-minuten

• 3 automatische programma’s: delicaat, normaal, intensief
• reinigingstemperaturen 30°C, 40°C, 50°C, 60°C, 70°C
• open actief droogsysteem
• bovenkorf in hoogte verstelbaar met belading
• akoestisch eindsignaal
• uitgestelde start 1-19 uur
• digitaal display met resttijd indicatie
• geschikt voor 15 couverts
• halve belading (handmatig)
• aquastop
• VOB-vlotter overloop beveiliging
• elektronische controle voor zout en glansmiddel
• geïntegreerd verwarmingselement
• vanaf voorzijde instelbare achterpoten
• automatische deurbalans
• meervoudig filtersysteem

• inbouwmaten (hxbxd) 820 x 600 x 560 mm
• aansluitwaarde 2,20 kW
• energieverbruik* 1,01 kWh
• waterverbruik* 9,0 liter
• geluidsniveau 45 dB(A)
• energieklasse* A+

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma

 

AFI8538ZT  VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER (60 CM)

AFI8591ZT
EAN-code: 8715393122704
€ 969,-

598
600

555

min. 550

860-910

690-760

120

50

90

858-908

• 5 programma’s: voorspoelen, spaar, normaal, glas, intensief
• reinigingstemperaturen 40°C, 45°C, 55°C, 65°C, 70°C
• drogen met restwarmte
• bovenkorf in hoogte verstelbaar met belading
• akoestisch eindsignaal
• uitgestelde start 3-6-9 uur
• extra ruimte in boven- en onderkorf voor grote borden en pannen
• geschikt voor 12 couverts
• aquastop
• VOB-vlotter overloop beveiliging
• elektronische controle voor zout en glansmiddel
• geïntegreerd verwarmingselement
• vanaf voorzijde instelbare achterpoten
• automatische deurbalans
• meervoudig filtersysteem

• inbouwmaten (hxbxd) 858 x 600 x 555 mm
• aansluitwaarde 1,90 kW
• energieverbruik* 1,03 kWh
• waterverbruik* 12 liter
• geluidsniveau 48 dB(A)
• energieklasse* A+

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma

 

AFI8591ZT  AVANCE VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER XXL (60 
CM)
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Vrijstaande vaatwassers

436

500
550

• 6 programma’s: snel, glas, spaarprogramma, 
normaal, intensief, multi-tablet

• reinigingstemperaturen 40°C, 45°C, 50°C, 
60°C, 70°C

• drogen met restwarmte
• geschikt voor 6 couverts
• vlotter overloop beveiliging
• elektronische controle voor zout en 

glansmiddel
• geïntegreerd verwarmingselement

• kleur wit
• afmeting (hxbxd) 436 x 550 x 500 mm
• aansluitwaarde 1,28 kW
• energieverbruik* 0,61 kWh
• waterverbruik* 8,0 liter
• geluidsniveau 55 dB(A)
• energieklasse* A+

*  geldt voor het gedeclareerde 
standaardprogramma

 

EVW7862WIT
EAN-code: 8715393120052
€ 269,-

EVW7862WIT  TAFELMODEL VAATWASSER 
(55 CM)

850

580 450

• 3 programma’s: spoelen, snel en 
spaarprogramma

• reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 65°C
• drogen met restwarmte
• bovenkorf in hoogte verstelbaar
• geschikt voor 9 couverts
• vlotter overloop beveiliging
• elektronische controle voor zout en 

glansmiddel
• geïntegreerd verwarmingselement

• kleur wit
• afmetingen (hxbxd) 850 x 450 x 580 mm
• aansluitwaarde 1,93 kW
• energieverbruik* 0,77 kWh
• waterverbruik* 10 liter
• geluidsniveau 49 dB(A)
• energieklasse* A+

*  geldt voor het gedeclareerde 
standaardprogramma

 

EVW7947WIT
EAN-code: 8715393120069
€ 349,-

EVW7947WIT  SLIMLINE VAATWASSER  
(45 CM)

850

580 600

• 6 programma’s: snel, spaar, 1-uurs, 
normaal, intensief en multi-tablet

• reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 55°C, 
60°C, 65°C

• drogen met restwarmte
• bovenkorf in hoogte verstelbaar
• uitgestelde start 2-4-6-8 uur
• geschikt voor 12 couverts
• vlotter overloop beveiliging
• elektronische controle voor zout en 

glansmiddel
• geïntegreerd verwarmingselement

• kleur wit
• afmetingen (hxbxd) 850 x 600 x 580 mm
• aansluitwaarde 1,93 kW
• energieverbruik* 1,02 kWh
• waterverbruik* 12 liter
• geluidsniveau 49 dB(A)
• energieklasse* A+

*  geldt voor het gedeclareerde 
standaardprogramma

 

EVW7963WIT
EAN-code: 8715393124999
€ 369,-

EVW7963WIT  VAATWASSER  
(60 CM)
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Vrijstaande vaatwassers

EVW7963RVS
EAN-code: 8715393124982
€ 379,-

850

580 600

• 6 programma’s: snel, spaar, 1-uurs, normaal, intensief en multi-tablet
• reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 55°C, 60°C, 65°C
• drogen met restwarmte
• bovenkorf in hoogte verstelbaar
• uitgestelde start 2-4-6-8 uur
• geschikt voor 12 couverts
• vlotter overloop beveiliging
• elektronische controle voor zout en glansmiddel
• geïntegreerd verwarmingselement

• kleur zilvergrijs
• afmetingen (hxbxd) 850 x 600 x 580 mm
• aansluitwaarde 1,93 kW
• energieverbruik* 1,02 kWh
• waterverbruik* 12 liter
• geluidsniveau 49 dB(A)
• energieklasse* A+

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma

 

EVW7963RVS  VAATWASSER  
(60 CM)

EVW8163WIT
EAN-code: 8715393125019
€ 419,-

845

598 600

• 6 programma’s: snel, spaar, 1-uurs, normaal, intensief en multi-tablet
• reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 55°C, 60°C, 65°C
• drogen met restwarmte
• bovenkorf in hoogte verstelbaar
• LED display
• uitgestelde start 1-24 uur
• resttijd indicatie
• geschikt voor 12 couverts
• halve belading (handmatig instelbaar)
• elektronische aquastop
• vlotter overloop beveiliging
• elektronische controle voor zout en glansmiddel
• geïntegreerd verwarmingselement

• kleur wit
• afmetingen (hxbxd) 845 x 600 x 598 mm
• aansluitwaarde 1,93 kW
• energieverbruik* 1,02 kWh
• waterverbruik* 12 liter
• geluidsniveau 47 dB(A)
• energieklasse* A+

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma

 

EVW8163WIT  VAATWASSER  
(60 CM)
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Vrijstaande vaatwassers

EVW8163RVS
EAN-code: 8715393125002
€ 439,-

845

598 600

• 6 programma’s: snel, spaar, 1-uurs, normaal, intensief en multi-tablet
• reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 55°C, 60°C, 65°C
• drogen met restwarmte
• bovenkorf in hoogte verstelbaar
• LED display
• uitgestelde start 1-24 uur
• resttijd indicatie
• geschikt voor 12 couverts
• halve belading (handmatig)
• aquastop
• vlotter overloop beveiliging
• elektronische controle voor zout en glansmiddel
• geïntegreerd verwarmingselement

• kleur zilvergrijs
• afmetingen (hxbxd) 845 x 600 x 598 mm
• aansluitwaarde 1,93 kW
• energieverbruik* 1,02 kWh
• waterverbruik* 12 liter
• geluidsniveau 47 dB(A)
• energieklasse* A+

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma

 

EVW8163RVS  VRIJSTAANDE VAATWASSER (60 CM)

EVW8460WIT
EAN-code: 8715393125026
€ 539,-

845

598 600

• uitneembare derde lade voor bestek
• 7 programma’s: snel, spaar, 1-uur, normaal, intensief, glas en 

voorspoelen
• reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 55°C, 60°C, 65°C
• drogen met restwarmte
• bovenkorf in hoogte verstelbaar
• LED display
• uitgestelde start 1-24 uur
• resttijd indicatie
• geschikt voor 14 couverts
• halve belading (automatisch)
• aquastop
• vlotter overloop beveiliging
• elektronische controle voor zout en glansmiddel
• geïntegreerd verwarmingselement

• kleur wit
• afmeting (hxbxd) 845 x 600 x 598 mm
• aansluitwaarde 1,93 kW
• energieverbruik* 0,93 kWh
• waterverbruik* 10 liter
• geluidsniveau 45 dB(A)
• energieklasse* A++

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma

 

EVW8460WIT  VRIJSTAANDE VAATWASSER (60 CM)
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Vrijstaande vaatwassers

EVW8262RVS
EAN-code: 8715393120106
€ 599,-

850

630 600

• 6 programma’s: snel, spaarprogramma, 1-uur, normaal, intensief, glas
• reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 55°C, 60°C, 65°C
• drogen met restwarmte
• bovenkorf in hoogte verstelbaar
• digitaal display met resttijd indicatie 
• uitgestelde start 1-24 uur
• geschikt voor 14 couverts
• halve belading (handmatig)
• aquastop
• vlotter overloop beveiliging
• elektronische controle voor zout en glansmiddel
• geïntegreerd verwarmingselement

• kleur rvs
• afmeting (hxbxd) 850 x 600 x 630 mm
• aansluitwaarde 1,93 kW
• energieverbruik* 1,04 kWh
• waterverbruik* 12 liter
• geluidsniveau 47 dB(A)
• energieklasse* A+

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma

 

EVW8262RVS  VRIJSTAANDE VAATWASSER (60 CM)

EVW870RVS
EAN-code: 8715393125866
€ 659,-

820-880

550 600

707

• 6 programma’s: snel, spaar, normaal, 50-minuten, intensief en delicaat
• reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 65°C en 70°C
• drogen met restwarmte
• bovenkorf in hoogte verstelbaar
• uitgestelde start 3-6-9-12 uur
• geschikt voor 12 couverts
• aquastop
• VOB-vlotter overloop beveiliging
• elektronische controle voor zout en glansmiddel
• geïntegreerd verwarmingselement
• vanaf voorzijde instelbare achterpoten
• automatische deurbalans
• meervoudig filtersysteem

• inbouwmaten (hxbxd) 820/880 x 600 x 550 mm
• aansluitwaarde 1,93 kW
• energieverbruik* 1,02 kWh
• waterverbruik* 12 liter
• geluidsniveau 49 dB(A)
• energieklasse* A+

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma

 

EVW870RVS  ONDERBOUW VAATWASSER (60 CM)
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Kranen / boiler

3413
EAN-code: 8711861450256
€ 349,-

280

70

1/2" 100 90

280

8

385

• close in boiler
• volledig koperen ketel
• buitenzijde van kunststof
• maximale temperatuur 76 ºC
• maximale werkdruk 8 bar
• vorstvrije stand
• installatieset aanwezig
• lengte aansluitsnoer 0,9 m

• afmeting (hxbxd) 385 x 280 x 280 mm
• aansluitwaarde 2,00 kW
• inhoud 10 l

 

3413  KEUKENBOILER

EKR500CR
EAN-code: 8715393117144
€ 99,-

227

Ø 33max.40

140
15˚

140

350

167

G 3/8

• eenhendel mengkraan met zwenkbare uitloop
• heetwaterbegrenzing (kindvriendelijk)
• waterstraal handmatig instelbaar (waterbesparend)
• onverslijtbare keramische schijven
• anti aanslag perlator
• flexibele aansluitset

• boormaat kraangat Ø 35 mm

 

EKR500CR  MENGKRAAN
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Kranen 

EKR700CR
EAN-code: 8715393117151
€ 109,-

Ø 33max.40

8˚

341

350

218

194

G 3/8

• eenhendel mengkraan met zwenkbare uitloop
• heetwaterbegrenzing (kindvriendelijk)
• waterstraal handmatig instelbaar (waterbesparend)
• onverslijtbare keramische schijven
• anti aanslag perlator
• flexibele aansluitset

• boormaat kraangat Ø 35 mm

 

EKR700CR  MENGKRAAN

EKR705CR
EAN-code: 8715393117168
€ 179,-

195

Ø 33
max.40

5˚285

350

220

Ø 50

G 3/8

• eenhendel mengkraan met zwenkbare uitloop
• heetwaterbegrenzing (kindvriendelijk)
• waterstraal handmatig instelbaar (waterbesparend)
• onverslijtbare keramische schijven
• anti aanslag perlator
• flexibele aansluitset

• boormaat kraangat Ø 35 mm

 

EKR705CR  MENGKRAAN
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Wasmachines en drogers

VOOR IEDERE 
WAS EEN  
PASSEND 

PROGRAMMA
Het wassen van kleding komt in ieder huishouden terug. 

ETNA wil dat zo gemakkelijk mogelijk maken. Maar naast 
een eenvoudige bediening zijn ook de optimale prestaties 

kenmerkend voor ETNA wasmachines en drogers. Door 
gebruikt  te maken van verschillende moderne technieken 
wordt het wassen en drogen door ETNA wel heel eenvou-

dig gemaakt.



Wasmachines en drogers

91

ETNA WASMACHINES EN DROGERS ZIJN 
STANDAARD VOORZIEN VAN UITSTEKENDE SPECIFICATIES

ETNA biedt keuze uit vier energiezuinige wasmachines 
allemaal met 1400 toeren. De machines hebben een laag 
waterverbruik en beschikken standaard over 15 verschil-
lende programma’s met praktische opties zoals voorwas, 
extra water, kreukvrij en spoelstop. Daarmee kun je zelf 
bepalen hoe het wasgoed uit de machine komt. Het 
centrifugetoerental is bij alle modellen handmatig instel-
baar, wat handig is voor fijne was. Het vulgewicht is 5, 6 of 
zelfs 7 kg. De grote deur kan tot maar liefst 180 graden 

geopend worden. Opvallend in het assortiment is het 44 cm 
diepe model. Doordat deze 16 cm ondieper is dan gewone 
wasmachines kan deze bijna overal geplaatst worden, zelfs 
achter een (keuken)deurtje. Het assortiment drogers 
bestaat uit een condens en een warmtepomp droger. Bij 
beide wordt het vocht van de was opgevangen in een 
waterreservoir of via de waterafvoer weggepomt. Het 
verschil zit met name in de gebruikte techniek en daardoor 
de energieklasse.

Optimaal gebruiksgemak
De wasmachines en drogers van ETNA hebben een 
Nederlands bedieningspaneel met één grote knop 
waarmee bijna heel het apparaat bediend kan worden. 
De grote deur maakt ook het inpakken erg gebruiks-
vriendelijk.

Voor iedere was het juiste programma
Met 15 programma’s op zowel de wasmachines als de 
drogers is er voor elke was een ideaal programma.  
Of het nu gaat om katoen of juist een gemixte was, de 
ETNA wasmachines en drogers bereiken altijd een  
optimaal resultaat.

Laag energieverbruik
Het energielabel van de wasmachines is bij ETNA 
minimaal A+ en loopt ook bij de droger door tot A++. 
Hiermee bewijst ETNA dat wassen en drogen niet 
energieverslindend hoeft te zijn en er nog steeds een 
optimaal resultaat kan worden bereikt.  

Warmtepomp
De warmtepomptechnologie op de ETNA droger zorgt 
ervoor dat het energieverbruik tot een minimum wordt 
beperkt. Daarnaast is drogen met een warmtepomp 
beter voor kleding omdat er met minder hoge tempera-
turen wordt gedroogd. 

Veiligheid
De wasmachines en drogers zijn erg veilig door diverse 
sensoren. Zo wordt bijvoorbeeld continu het water-
niveau gecontroleerd en de trommel beveiligd. Bij de  
drogers houden de sensoren de temperatuur in de 
gaten zodat deze niet te hoog oploopt. 
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Wasmachines en drogers

850

440 600

• energiezuinig met energieklasse A+
• vulgewicht 5 kg
• centrifugetoerental tot 1400 per minuut
• centrifuge reductie instelbaar
• Nederlandstalig bedieningspaneel
• eenvoudige eenknopsbediening
• grote deur, 180 graden te openen
• programma verloop aanduiding
• 15 programma’s zoals: eco, katoen, wol, 

fijnwas, mix, synthetisch, handwas, kort 17
• temperaturen van 15°C tot 95°C
• inkorten van standaard programma’s 

(tijdsbesparing inzichtelijk d.m.v. tabel)
• extra opties: voorwas, extra water, kreukvrij, 

spoelstop
• optimale afstemming van het wasprogramma 

door diverse sensoren
• zeer veilig door: autobalans, waterniveau 

beveiliging, schuimbeveiliging, carbo 
trommel beveiliging

• voorzien van stelpoten

• kleur wit
• afmetingen (hxbxd) 850 x 600 x 440 mm
• energieklasse A+
• wasresultaat A
• droogresultaat B
• geluidsniveau (wassen) 56 dB(A)

 

EWM245KWIT
EAN-code: 8715393125965
€ 399,-

EWM245KWIT  SLIMLINE WASMACHINE  
(5 KG / 1400 TPM)

850

600 600

• energiezuinig met energieklasse A+
• vulgewicht 6 kg
• centrifugetoerental tot 1400 per minuut
• centrifuge reductie instelbaar
• Nederlandstalig bedieningspaneel
• eenvoudige eenknopsbediening
• grote deur, 180 graden te openen
• programma verloop aanduiding
• 15 programma’s zoals: eco, katoen, wol, 

fijnwas, mix, synthetisch, handwas, kort 17
• temperaturen van 15°C tot 95°C
• inkorten van standaard programma’s 

(tijdsbesparing inzichtelijk d.m.v. tabel)
• extra opties: voorwas, extra water, kreukvrij, 

spoelstop
• optimale afstemming van het wasprogramma 

door diverse sensoren
• zeer veilig door: autobalans, waterniveau 

beveiliging, schuimbeveiliging, carbo 
trommel beveiliging

• voorzien van stelpoten

• kleur wit
• afmetingen (hxbxd) 850 x 600 x 600 mm
• energieklasse A+
• wasresultaat A
• droogresultaat A
• geluidsniveau (wassen) 60 dB(A)

 

EWM246KWIT
EAN-code: 8715393125989
€ 449,-

EWM246KWIT  WASMACHINE  
(6 KG / 1400 TPM)

850

600 600

• zeer energiezuinig met energielabel A++
• vulgewicht 6 kg
• centrifugetoerental tot 1400 per minuut
• centrifuge reductie instelbaar
• Nederlandstalig bedieningspaneel
• eenvoudige eenknopsbediening
• LED display
• grote deur, 180 graden te openen
• uitgestelde start 1-23 uur
• programma verloop aanduiding
• resttijd indicatie
• 15 programma’s zoals: eco, katoen, wol, 

fijnwas, mix, synthetisch, handwas, kort 17
• temperaturen van 15°C tot 95°C
• inkorten van standaard programma’s 

(tijdsbesparing inzichtelijk d.m.v. tabel)
• extra opties: voorwas, extra water, kreukvrij, 

spoelstop
• optimale afstemming van het wasprogramma 

door diverse sensoren
• zeer veilig door: autobalans, waterniveau 

beveiliging, schuimbeveiliging, carbo 
trommel beveiliging

• voorzien van stelpoten

• kleur wit
• afmetingen (hxbxd) 850 x 600 x 600 mm
• energieklasse A++
• wasresultaat A
• droogresultaat A
• geluidsniveau (wassen) 60 dB(A)

 

EWM246DWIT
EAN-code: 8715393125972
€ 479,-

EWM246DWIT  WASMACHINE MET DISPLAY 
(6 KG / 1400 TPM)
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Wasmachines en drogers

850

600 600

• zeer energiezuinig met energieklasse A+++
• vulgewicht 7 kg
• centrifugetoerental tot 1400 per minuut
• centrifuge reductie instelbaar
• Nederlandstalig bedieningspaneel
• eenvoudige eenknopsbediening
• LED display
• grote deur, 180 graden te openen
• uitgestelde start 1-23 uur
• programma verloop aanduiding
• resttijd indicatie
• 15 programma’s zoals: eco, katoen, wol, 

fijnwas, mix, synthetisch, handwas, kort 17
• temperaturen van 15°C tot 95°C
• inkorten van standaard programma’s 

(tijdsbesparing inzichtelijk d.m.v. tabel)
• extra opties: voorwas, extra water, kreukvrij, 

spoelstop
• optimale afstemming van het wasprogramma 

door diverse sensoren
• aquastop
• zeer veilig door: autobalans, waterniveau 

beveiliging, schuimbeveiliging, carbo 
trommel beveiliging

• voorzien van stelpoten

• kleur wit
• afmetingen (hxbxd) 850 x 600 x 600 mm
• energieklasse A+++
• wasresultaat A
• droogresultaat A
• geluidsniveau (wassen) 60 dB(A)

 

EWM247DWIT
EAN-code: 8715393125996
€ 499,-

EWM247DWIT  WASMACHINE MET DISPLAY 
(7 KG / 1400 TPM)

850

600 600

• vulgewicht 7 kg
• Nederlandstalig bedieningspaneel
• eenvoudige éénknopsbediening
• LED display
• XXL trommel met 120 inhoud
• extra grote deur, 180 graden te openen
• uitgestelde start 1-24 uur
• resttijd indicatie
• geluidssignaal bij einde programma
• LED verlichting in trommel
• 15 programma’s zoals: katoen (extra droog, 

kastdroog, standaard, strijkdroog), mix 
(kastdroog, strijkdroog)

• sensorisch gestuurde programma’s
• extra opties: lage temperatuur, extra droog, 

kreuk vrij, tijdsgestuurd drogen  
(30-60-90 min)

• wasgeleidingssysteem voor optimaal 
droogresultaat

• kinderslot
• zeer veilig door: oververhittingsbeveiliging, 

indicatie reiniging filters, indicatie 
waterreservoir vol

• aan te sluiten op waterafvoer
• uitneembaar waterreservoir 4,95 liter
• voorzien van stelpoten

• kleur wit
• afmetingen (hxbxd) 850 x 600 x 600 mm
• energieklasse B
• geluidsniveau 65 dB(A)

 

EDM117CWIT
EAN-code: 8715393126009
€ 449,-

EDM117CWIT  CONDENSDROGER  
(7 KG)

850

600 600

• vulgewicht 7 kg
• Nederlandstalig bedieningspaneel
• eenvoudige éénknopsbediening
• LED display
• XXL trommel met 120 liter inhoud
• extra grote deur, 180 graden te openen
• uitgestelde start 1-24 uur
• resttijd indicatie
• geluidssignaal bij einde programma
• LED verlichting in trommel
• 15 programma’s: katoen (extra droog, 

kastdroog, standaard, strijkdroog), mix 
(kastdroog, strijkdroog)

• sensorisch gestuurde programma’s
• extra opties: ventileren (20 min), extra droog, 

kreuk vrij, tijdsgestuurd drogen  
(30-60-90 min)

• wasgeleidingssysteem en duale luchtstroom 
voor optimaal droogresultaat

• kinderslot
• zeer veilig door: oververhittingsbeveiliging, 

indicatie reiniging filters, indicatie 
waterreservoir vol

• aan te sluiten op waterafvoer
• uitneembaar waterreservoir 4,95 liter
• voorzien van stelpoten

• kleur wit
• afmetingen (hxbxd) 850 x 600 x 600 mm
• energieklasse A++
• geluidsniveau 65 dB(A)

 

EDM217WWIT
EAN-code: 8715393126016
€ 729,-

EDM217WWIT  WARMTEPOMP DROGER  
(7 KG)
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Accessoires

HANDIGE 
HULPJES IN DE 

KEUKEN
Een keukenapparatenmerk is pas compleet als er allerlei 

handige hulpjes voor de producten beschikbaar zijn. 
Juist die details maken de keuken ‘af’. ETNA heeft oog voor 

die details en biedt een aantal extra mogelijkheden voor 
toepassing op haar keukenapparatuur.

Mooie achterwanden 
Als er wordt gekozen voor een roestvrijstalen  
schouwkap, dan staat een bijpassende achterwand  
extra professioneel. Laat het dan maar lekker stoven,  
sudderen en sputteren, de achterwand vangt alles op. 
Dankzij het kwaliteits materiaal is het bovendien  
zo weer schoon.  

3006T Achterwand schouwkap 60 cm breed 
rvs, afm. (bxhxd) 600x648x11 mm € 119,- 

4006T Achterwand schouwkap 90 cm breed 
rvs, afm. (bxhxd) 900x648x11 mm € 149,-
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Accessoires

Koken begint met goede pannen
Deze serie roestvrijstalen kwaliteitspannen is gemaakt van 
hoogwaardige materialen. Ze zijn geschikt voor alle energie-
bronnen. De set bestaat uit een steelpan  zonder deksel van 
160 mm, een kookpan met deksel van 160 mm en een  
van 180 mm.

PS603E pannenset € 149,-

Wokken op niveau
De gietijzeren wokring is een ideale toevoeging voor de 
gaskookplaat als er een wok met een ronde bodem of een 
wadjang gebruikt wordt. Hij past op iedere gietijzeren  
pandrager binnen de ETNA-productlijn. 

GHRE10 wokring € 29,-

Pizza! 
Een echte pizza heeft een krokante bodem. Onderhitte is 
daarvoor het toverwoord. Deze pizza-krokantplaat heeft een 
speciale onderlaag die magnetronenergie absorbeert en zo 
extra warm wordt. Bij gebruik van de combinatiestand; 
magnetron en grill, is de pizza niet alleen supersnel klaar,  
maar heeft hij ook nog een lekker bruin korstje. 

EMS124 pizza krokantplaat € 39,-

Koolstoffilters
De meeste afzuigkappen zijn geschikt voor recirculatie.  
Hierbij wordt de afgezogen lucht na filtering schoon teruggevoerd 
in de keuken. De geur wordt geneutraliseerd door middel van 
koolstoffilters. Deze filters moeten periodiek vervangen worden.

EKF003 (1 st.)  € 10,- REC10 (2 st.) € 26,- 

31028 (1 st.)  € 12,- REC40 (2 st.) € 26,- 
KFEN4500 (2 st.)  € 26,- REC50 (2 st.) € 29,- 

  
 

Stomen in de magnetron
Stomen is gezond. Deze techniek is tegenwoordig ook 
in de magnetron te gebruiken. Met deze stoomunit 
blijft de structuur van gerechten intact en worden 
de vitaminen en mineralen behouden, net als de smaak. 
Gezonder én lekkerder! 

ES210 stoomunit € 9,-
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Technische specificaties

EEN COMPLEET 
TECHNISCH 
OVERZICHT

ETNA biedt uitgebreide keuzemogelijkheden als het om 
keukenapparatuur gaat. Altijd ontworpen met de beste 

specificaties. We zetten van alle producten de  
kenmerken overzichtelijk op een rij.
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Technische specificaties

Gaskookplaten

Typenummer T106HRVSA T106VRVSA T111HRVSA T111VRVSA A122VRVSA A107VRCA T110VZTA T110VRVSA

Kenmerken         

Kleur rvs rvs rvs rvs rvs hoogglans 
zwart

hoogglans 
zwart

rvs

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

Kookzones         

Aantal zones 4 4 4 4 4 4 4 4

Type vonkontsteking handmatig geïntegreerd in 
knop

handmatig geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

Linksvoor (kW/soort) 0,90-3,00 / 
sterkbrander

0,90-3,00 / 
sterkbrander

0,80-3,00 / 
sterkbrander

0,80-3,00 / 
sterkbrander

0,50-1,75 / 
normaal

0,90-3,00 / 
sterkbrander

0,90-3,00 / 
sterkbrander

0,90-3,00 / 
sterkbrander

Linksachter (kW/soort) 0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

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

0,30-1,00 / 
sudderbrander

0,40-1,00 / 
sudderbrander

0,40-1,00 / 
sudderbrander

0,40-1,00 / 
sudderbrander

0,30-1,00 / 
sudderbrander

0,30-1,00 / 
sudderbrander

0,30-1,00 / 
sudderbrander

Rechtsachter (kW/soort) 0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,80-3,00 / 
sterkbrander

0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

Aantal pandragers 2 2 2 2 2 2 2 2

Materiaal pandragers bandstaal bandstaal bandstaal bandstaal bandstaal gietijzer gietijzer gietijzer

Sierdeksel

Vlambeveiliging thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

Afmetingen (inbouwmaten)         

Inbouw hoogte (mm) 39 39 50 50 48 39 39 39

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

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

Dikte werkblad (min./max.) (mm) 30 -60 30 -60 30 -50 30 -50 30 -50 30 -60 30 -60 30 -60

Aansluitgegevens         

Totale aansluitwaarde gas (kW) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Gastype g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar

Positie gasaansluiting rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter linksachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter

Elektrische aansluitwaarde (W) 1,0 0,8 0,6 1,0 1,0 1,0

Aantal fasen 1 1 1 1 1 1

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

Aansluitsnoer meegeleverd • • • • • •

Positie aansluitsnoer rechtsachter middenachter middenachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter

Lengte aansluitsnoer (m) 1,6 1,0 1,6 1,6 1,6 

Wordt met stekker geleverd • • • • • •

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)
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Technische specificaties

Gaskookplaten

Typenummer T110VWRVSA A124VRVSA A124VWRVSA A126VWRVSA A127VWRVSA T147VWRVSA A140VWRVSA A149VWRVSA

Kenmerken         

Kleur rvs rvs rvs rvs rvs rvs rvs rvs

Netto gewicht (kg) 9,4 12,5 12,8 11,7 10,7 10,2 13,3 12,8

Kookzones         

Aantal zones 4 4 4 4 5 5 5 5

Type vonkontsteking geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

Links (kW/soort) 2,10-4,20 / 
wok

Linksvoor (kW/soort) 1,50-3,80 / 
 wok

0,50-1,75 / 
normaal

1,70-3,50 /  
wok

1,70-3,50 /  
wok

0,50-1,75 / 
normaal

0,30-1,00 / 
sudderbrander

0,30-1,00 / 
sudderbrander

Linksachter (kW/soort) 0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,45-1,75 / 
normaal

0,45-1,75 / 
normaal

Midden (kW/soort) 3,50 /  
wok

1,50-3,80 /  
wok

1,50-3,80 /  
wok

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

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

Rechts (kW/soort)

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

0,40-1,00 / 
sudderbrander

0,40-1,00 / 
sudderbrander

0,40-1,00 / 
sudderbrander

0,40-1,00 / 
sudderbrander

0,45-1,75 / 
normaal

0,45-1,75 / 
normaal

0,45-1,75 / 
normaal

Rechtsachter (kW/soort) 0,50-1,75 / 
normaal

0,80-3,00 / 
sterkbrander

0,80-3,00 / 
sterkbrander

0,80-3,00 / 
sterkbrander

0,80-3,00 / 
sterkbrander

0,75-3,00 / 
sterkbrander

0,75-3,00 / 
sterkbrander

0,75-3,00 / 
sterkbrander

Aantal pandragers 2 2 2 4 3 3 3 3

Materiaal pandragers gietijzer gietijzer gietijzer gietijzer bandstaal bandstaal gietijzer gietijzer

Sierdeksel

Vlambeveiliging thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

Afmetingen (inbouwmaten)         

Inbouw hoogte (mm) 39 48 48 51 48 50 50 55

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

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

Dikte werkblad (min./max.) (mm) 30 -60 30 -50 30 -50 30 -50 30 -50 30 -60 30 -60 30 -60

Aansluitgegevens         

Totale aansluitwaarde gas (kW) 8,3 7,5 9,2 9,2 11,0 9,6 9,6 9,8

Gastype g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar

Positie gasaansluiting rechtsachter linksachter linksachter linksachter linksachter linksachter linksachter linksachter

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

Aantal fasen 1 1 1 1 1 1 1 1

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

Aansluitsnoer meegeleverd • • • • • • • •

Positie aansluitsnoer rechtsachter middenachter middenachter middenachter middenachter middenachter middenachter rechtsachter

Lengte aansluitsnoer (m) 1,6 m 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

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

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)
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Technische specificaties

Gaskookplaten

Typenummer A131VWRVSA A194VWRVSA A192VWZTA A192VWRVSA A195VWRVSA A196VWRVSA T1124ZTA T1125ZTA

Kenmerken         

Kleur rvs rvs matzwart rvs rvs rvs zwart glas zwart glas

Netto gewicht (kg) 12,0 15,0 14,8 14,8 16,7 16,7 12,0 12,0

Kookzones         

Aantal zones 5 5 5 5 5 6 4 4

Type vonkontsteking geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

Links (kW/soort) 1,75-3,50 /  
wok

2,10-4,20 / 
 wok

2,10-4,20 /  
wok

Linksvoor (kW/soort) 0,80-3,00 / 
sterkbrander

0,50-1,75 / 
normaal

1,75-3,50 / 
 wok

0,45-1,65 / 
normaal

0,45-1,65 / 
normaal

Linksachter (kW/soort) 0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,75-3,00 / 
sterkbrander

0,75-3,00 / 
sterkbrander

Midden (kW/soort) 1,75-3,50 / 
 wok

Middenachter (kW/soort) 0,80-3,00 / 
sterkbrander

0,50-1,75 / 
normaal

0,45-1,75 / 
normaal

0,45-1,75 / 
normaal

0,40-1,00 / 
sudderbrander

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

0,40-1,00 / 
sudderbrander

0,30-1,00 / 
sudderbrander

0,30-1,00 / 
sudderbrander

0,50-1,75 / 
normaal

Rechts (kW/soort) 3,50 /  
wok

Rechtsvoor (kW/soort) 0,50-1,75 / 
normaal

0,45-1,75 / 
normaal

0,45-1,75 / 
normaal

0,40-1,00 / 
sudderbrander

0,40-1,00 / 
sudderbrander

0,30-1,00 / 
sudderbrander

0,30-1,00 / 
sudderbrander

Rechtsachter (kW/soort) 0,50-1,75 / 
normaal

0,75-3,00 / 
sterkbrander

0,75-3,00 / 
sterkbrander

0,80-3,00 / 
sterkbrander

0,80-3,00 / 
sterkbrander

0,45-1,65 / 
normaal

0,45-1,75 / 
normaal

Aantal pandragers 2 3 3 3 5 6 4 4

Materiaal pandragers gietijzer gietijzer gietijzer gietijzer gietijzer gietijzer bandstaal gietijzer

Sierdeksel

Vlambeveiliging thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

Afmetingen (inbouwmaten)         

Inbouw hoogte (mm) 51 48 55 55 51 51 55 55

Inbouw breedte (mm) 560 840 820 820 840 840 550 550

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

Dikte werkblad (min./max.) (mm) 30 -50 20 -40 30 -50 30 -50 20 -50 20 -50 30 -60 30 -60

Aansluitgegevens         

Totale aansluitwaarde gas (kW) 11,0 11,0 9,8 9,8 11,0 12,0 7,3 7,3

Gastype g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar

Positie gasaansluiting linksachter rechtsachter linksachter linksachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter

Elektrische aansluitwaarde (W) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8

Aantal fasen 1 1 1 1 1 1 1 1

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

Aansluitsnoer meegeleverd • • • • • • • •

Positie aansluitsnoer middenachter middenachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter linksachter linksachter

Lengte aansluitsnoer (m) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 1,3 

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

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)
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Gaskookplaten

Typenummer A1026VWZTA A1029VWZTA EKP227VWIT EKP228HWIT EKP228VWIT EKP228VRVS EKP258VWIT EKP258VRVS

Kenmerken         

Kleur zwart glas zwart glas wit wit wit rvs wit rvs

Netto gewicht (kg) 13,8 20,0 11,7 11,7 11,7 11,7 13,0 13,3

Kookzones         

Aantal zones 4 5 4 4 4 4 4 4

Type vonkontsteking geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

handmatig geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

Linksvoor (kW/soort) 1,75-3,50 /  
wok

0,80-3,00 / 
sterkbrander

0,90-3,00 / 
sterkbrander

0,90-3,00 / 
sterkbrander

0,90-3,00 / 
sterkbrander

0,90-3,00 / 
sterkbrander

0,90-3,00 / 
sterkbrander

1,60-3,80 /  
wok

Linksachter (kW/soort) 0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

Middenachter (kW/soort) 0,50-1,75 / 
normaal

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

Rechts (kW/soort) 1,75-3,50 /  
wok

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

0,30-1,00 / 
sudderbrander

0,30-1,00 / 
sudderbrander

0,30-1,00 / 
sudderbrander

0,30-1,00 / 
sudderbrander

0,30-1,00 / 
sudderbrander

0,30-1,00 / 
sudderbrander

Rechtsachter (kW/soort) 0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

Aantal pandragers 4 5 2 2 2 2 2 2

Materiaal pandragers gietijzer gietijzer bandstaal bandstaal bandstaal bandstaal gietijzer gietijzer

Sierdeksel • • • • •

Sierdeksel materiaal mat glas mat glas mat glas mat glas mat glas

Vlambeveiliging thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

Afmetingen (inbouwmaten)*         

Inbouw hoogte (mm) 48 48 60 60 60 60 60 60

Inbouw breedte (mm) 560 840 580 580 580 580 580 580

Inbouw diepte (mm) 480 490 530 540 540 540 540 540

Dikte werkblad (min./max.) (mm) 30 -50 30

Totale hoogte met sierdeksel geopend (mm) 580 580 580 580 580

Aansluitgegevens         

Totale aansluitwaarde gas (kW) 8,0 11,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,3

Gastype g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar

Positie gasaansluiting rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter

Elektrische aansluitwaarde (W) 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Aantal fasen 1 1 1 1 1 1 1

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

Aansluitsnoer meegeleverd • • • • • • •

Positie aansluitsnoer middenachter linksachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter

Lengte aansluitsnoer (m) 1,0 1,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Wordt met stekker geleverd • • • • • • •

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)
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Elektrische en inductie kookplaten

Typenummer TEK130RVS TEK161RVS EKP327WIT T305ZT A362KZT T380ZT

Kenmerken       

Kleur rvs rvs wit zwart glas zwart glas zwart glas

Netto gewicht (kg) 4,4 8,4 10,6 10,0 8,0 16,0

Kookzones       

Aantal zones 2 4 4 4 4 4

Linksvoor (Ø mm / W) 180 / 2000 180 / 2000 180 / 2000 180 / 2000 180 / 2000

Linksachter (Ø mm / W) 145 / 1500 145 / 1500 160 / 1400 160 / 1400 160 / 1400

Rechtsvoor (Ø mm / W) 145 / 1500 145 / 1000 160 / 1400 160 / 1400 160 / 1400

Rechtsachter (Ø mm / W) 180 / 2000 180 / 1500 200 / 2300 200 / 2300 200 / 2300

Zone voor (Ø mm / W) 145 / 1500

Zone achter (Ø mm / W) 180 / 2000

Bediening       

Type bediening draaiknoppen draaiknoppen draaiknoppen full touch 
control

draaiknoppen full touch 
control

Aantal standen (incl. boost) 7 7 7 10 10 10

Display type • • led display led display led display

Type timer digitaal digitaal

Veiligheid       

Kinderslot • • •

Restwarmte indicatie • • •

Kookduurbegrenzing • • •

Afmetingen (inbouwmaten)       

Inbouw hoogte (mm) 45 45 52 56 52

Inbouw breedte (mm) 270 560 560 560 710

Inbouw diepte (mm) 494 480 490 490 490

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

Aansluitgegevens       

Elektrische aansluitwaarde (W) 3500 7000 5000 7100 7100 7100

Aantal fasen 1 2 2 2 2 2

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

Aansluitsnoer meegeleverd • •

Positie aansluitsnoer middenachter middenachter

Lengte aansluitsnoer (m) 1,0 1,0 

Wordt met stekker geleverd • •

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

Perilex 
stekker (2 2N 

230V/50Hz 16A- 
DIN 49446)
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Keramische kookplaten

Typenummer T202ZT T267ZT A268RVS A280ZT A566ZT EKP358WIT EKP358RVS

Kenmerken        

Kleur zwart glas zwart glas zwart glas zwart glas zwart glas wit rvs

Netto gewicht (kg) 7,8 7,9 8,0 10,0 12,0 9,0 9,0

Kookzones        

Aantal zones 4 4 4 4 4 4 4

Solo- of combinatiekookplaat solo solo solo solo combinatie solo solo

Linksvoor (Ø mm / W) 210 /  
2100

210 /  
2300

210, 120 /  
2200

210, 175, 120 / 
2300

210, 120 /  
2300

180 /  
1700

180 /  
1700

Linksachter (Ø mm / W) 145 / 1200 145 / 1200 145 / 1200 145 / 1200 145 / 1200 145 / 1200 145 / 1200

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

Rechtsachter (Ø mm / W) 180 / 1700 180 / 1800 180, 120 / 1700 265, 170 / 2400 170/265 / 2000 180 / 1700 180 / 1700

Bediening        

Type bediening draaiknoppen full touch 
control

full touch 
control

full touch 
control

draaiknoppen draaiknoppen draaiknoppen

Aantal standen (incl. boost) 7 9 9 9 7 6 6

Display type led display led display led display

Type timer digitaal digitaal

Veiligheid        

Kinderslot • • •

Restwarmte indicatie • • • • • •

Kookduurbegrenzing • • •

Afmetingen (inbouwmaten)        

Inbouw hoogte (mm) 62 50 51 51 51

Inbouw breedte (mm) 560 560 560 710 560

Inbouw diepte (mm) 490 490 490 490 490

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

Aansluitgegevens        

Elektrische aansluitwaarde (W) 6200 6500 6300 7100 6700 5800 5800

Aantal fasen 2 2 2 2 2 2 2

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

Aansluitsnoer meegeleverd • •

Positie aansluitsnoer midden midden midden midden midden midden midden midden midden midden rechtsachter rechtsachter

Lengte aansluitsnoer (m) 1,2 1,2 

Wordt met stekker geleverd • •

Stekkertype Perilex 
stekker (2 2N 

230V/50Hz 16A- 
DIN 49446)

Perilex 
stekker (2 2N 

230V/50Hz 16A- 
DIN 49446)
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Magnetrons

Typenummer T2124RVS A2120RVS T2125LRVS T2125HRVS A2132LRVS A2132HRVS T2144RVS T2144ZT

Kenmerken         

Kleur rvs rvs rvs rvs rvs rvs rvs zwart glas

Bruto inhoud (liter) 25 20 25 25 32 32 44 44

Type deur draaideur draaideur draaideur draaideur draaideur draaideur klepdeur klepdeur

Deurschakelaar • • • • •

Netto gewicht (kg) 16,5 14,0 20,2 20,7 22,1 22,8 19,5 19,5

Bediening en weergave         

Aantal magnetronstanden 5 5 5 5 5 5 5 5

Aantal automatische programma’s 8 8 10 10 10 10 10 10

Automatische ontdooiprogramma’s 2 2 2 2 2 2 2 2

Aantal combinatiestanden 4 4 4 4 4 4

Gewicht ingave functie bij automatische 
programma’s

• • • • • •

Snelstart functie • • • • • • • •

Type bediening draaiknoppen, 
druktoetsen

draaiknoppen, 
druktoetsen

draaiknoppen, 
druktoetsen

draaiknoppen, 
druktoetsen

draaiknoppen, 
druktoetsen

draaiknoppen, 
druktoetsen

touch control 
met draaiknop

touch control 
met draaiknop

Kinderslot • • • • • • • •

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

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

Timer • - • • • •

Timer kan worden gebruikt als wekker • • • •

Resttijd indicatie • • • • • •

Max. tijd instelbaar (min.)

Vermogen         

Magnetron vermogen (W) 90 - 900 80 - 800 90 - 900 90 - 900 100 - 1000 100 - 1000 90 - 900 90 - 900

Onderwarmte vermogen (W) 600 600

Bovenwarmte vermogen (W) 1750 1750

Grill vermogen (W) 1100 1100 1750 1750

Hetelucht vermogen (W) 2500 2500 2500 2500 1700 1700

Min.-max. oventemperatuur (˚C) 130 - 220 130 - 220 140 - 230 140 - 230 230 230

Afmetingen         

Draaiplateau Ø (mm) 315 245 315 315 315 315 360 360

Inbouw hoogte (mm) 380 365 380 450 380 450 450 450

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

Inbouw diepte (mm) 380 320 550 550 550 550 550 550

Afmetingen oven inwendig (hxbxd) (mm) 205 / 330 / 355 195 / 280 / 305 228 / 330 / 347 228 / 330 / 347 251 / 351 / 358 251 / 351 / 358 249 / 420 / 420 249 / 420 / 420

Mogelijke inbouwsituaties hoge kast, 
onder werkblad

bovenkast, hoge 
kast

hoge kast hoge kast hoge kast, 
onder werkblad

hoge kast, 
onder werkblad

hoge kast, 
onder werkblad

hoge kast, 
onder werkblad

Aansluitgegevens         

Elektrische aansluitwaarde (W) 1450 1250 3600 3600 3600 3600 3350 3350

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

Aansluitsnoer meegeleverd - - • • • • • •

Positie aansluitsnoer rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter

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

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

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

Accessoires         

Glazen bakplaten 1 1

Geëmailleerde bakplaten

Ovenroosters 1 1 2 2
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Magnetrons

Typenummer A2193RVS A2193ZT A2197RVS ESM217WIT ESM217ZIL ESM220WIT ESM220ZIL ESM223RVS

Kenmerken         

Kleur rvs rvs rvs wit zilvergrijs wit zilvergrijs rvs

Bruto inhoud (liter) 37 37 37 17 17 20 20 23

Type deur klepdeur klepdeur klepdeur draaideur draaideur draaideur draaideur draaideur

Deurschakelaar • • • • •

Netto gewicht (kg) 38,0 38,0 38,0 11,0 11,0 9,8 9,8 13,0

Bediening en weergave         

Aantal magnetronstanden 5 5 5 5 5 6 6 5

Aantal automatische programma’s 8 8 8

Automatische ontdooiprogramma’s 2 2 2

Gewicht ingave functie bij automatische 
programma’s

• • •

Snelstart functie • • • • •

Type bediening draaiknoppen, 
druktoetsen

draaiknoppen, 
druktoetsen

draaiknoppen, 
druktoetsen

draaiknoppen draaiknoppen draaiknoppen, 
druktoetsen

draaiknoppen, 
druktoetsen

draaiknoppen, 
druktoetsen

Kinderslot • • •

Display geen geen led display led display led display led display

Klokweergave geen geen 24 uurs 24 uurs 24 uurs 24 uurs

Timer • • • • •

Timer kan worden gebruikt als wekker • • •

Resttijd indicatie • • •

Max. tijd instelbaar (min.)

Max. tijd instelbaar (min.) 95

Vermogen         

Magnetron vermogen (W) 100 - 1000 100 - 1000 100 - 1000 100 - 700 100 - 700 80 - 800 80 - 800 80 - 800

Bovenwarmte vermogen (W) 1500 1500 1500

Grill vermogen (W) 1500 1500 1500

Hetelucht vermogen (W) 1600 1600 1600

Min.-max. oventemperatuur (˚C) 220 220 220

Afmetingen         

Draaiplateau Ø (mm) 320 320 320 245 245 255 255 270

Inbouw hoogte (mm) 448 -452 448 -452 448 -452

Inbouw breedte (mm) 558 -568 558 -568 558 -568

Inbouw diepte (mm) 550 550 550

Afmetingen oven inwendig (hxbxd) (mm) 210 / 420 / 390 210 / 420 / 390 210 / 420 / 390 214 / 275 / 282 275 / 282 / 214 217 / 306 / 291 217 / 306 / 291 221 / 348 / 314

Mogelijke inbouwsituaties hoge kast, 
onder werkblad

hoge kast, 
onder werkblad

hoge kast, 
onder werkblad

Aansluitgegevens         

Elektrische aansluitwaarde (W) 3400 3400 3400 1250 1250 1250 1250 1250

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

Aansluitsnoer meegeleverd • • • • • • • •

Positie aansluitsnoer rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter

Lengte aansluitsnoer (m) 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

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

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

Accessoires         

Glazen bakplaten 1 1 1

Ovenroosters 1 1 1
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Magnetrons

Typenummer ECM153WIT ECM153RVS ECM243RVS ECM274RVS ECM280ZT

Kenmerken      

Kleur wit zilvergrijs rvs rvs zwart

Bruto inhoud (liter) 25 25 25 30 30

Type deur draaideur draaideur draaideur draaideur draaideur

Deurschakelaar • • • • •

Netto gewicht (kg) 16,5 16,5 16,5 19,9 20,0

Bediening en weergave      

Aantal magnetronstanden 5 5 5 5 5

Aantal automatische programma’s 8 8 8 10 10

Automatische ontdooiprogramma’s 2 2 2 2 2

Aantal combinatiestanden 4 4 4 4 4

Gewicht ingave functie bij automatische 
programma’s

• • • • •

Snelstart functie • • • • •

Type bediening draaiknoppen, 
druktoetsen

draaiknoppen, 
druktoetsen

draaiknoppen, 
druktoetsen

draaiknoppen, 
druktoetsen

draaiknoppen, 
druktoetsen

Kinderslot • • • • •

Display led display led display led display led display led display

Klokweergave 24 uurs 24 uurs 24 uurs 24 uurs 24 uurs

Timer • • • • •

Timer kan worden gebruikt als wekker • • • • •

Resttijd indicatie • • • • •

Max. tijd instelbaar (min.)

Max. tijd instelbaar (min.) 95 95 95 95 95

Vermogen      

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

Grill vermogen (W) 1100 1100 1100 1100 1100

Hetelucht vermogen (W) 2400 2400 2400 2500 2500

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

Afmetingen      

Draaiplateau Ø (mm) 315 315 315 315 315

Inbouw hoogte (mm)

Inbouw breedte (mm)

Inbouw diepte (mm)

Afmetingen oven inwendig (hxbxd) (mm) 206 / 368 / 328 206 / 368 / 328 206 / 368 / 328 227 / 335 / 345 227 / 335 / 345

Mogelijke inbouwsituaties

Aansluitgegevens      

Elektrische aansluitwaarde (W) 2400 2400 2400 2650 2650

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

Aansluitsnoer meegeleverd • • • • •

Positie aansluitsnoer rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter

Lengte aansluitsnoer (m) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Wordt met stekker geleverd • • • • •

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

Accessoires      

Glazen bakplaten

Ovenroosters
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Ovens

Typenummer A3197FTRVS T3400FTRVS T3405FTRVS A3405FTRVS A3405FTZT A3425FTRVS A3570FRC A3911RVS A6405FTRVS

Kenmerken          

Kleur rvs rvs rvs rvs zwart rvs matzwart rvs rvs

Ovensysteem multi-
functioneel

conventioneel meer- 
systemen

meer- 
systemen

meer- 
systemen

multi- 
functioneel

meer- 
systemen

multi-
functioneel

meer- 
systemen

Oven voor combinatie met kookplaat - - - - - - - - •

Inhoud oven (liter) 46 65 65 65 65 52 65 75 65

Type deur klepdeur klepdeur klepdeur klepdeur klepdeur klepdeur klepdeur klepdeur klepdeur

Netto gewicht (kg) 40,0 27,0 30,0 33,0 33,0 35,0 35,0 59,0 41,0

Bediening en weergave         

Type bediening draaiknoppen, 
druktoetsen

draaiknoppen draaiknoppen draaiknoppen draaiknoppen draaiknoppen, 
druktoetsen

draaiknoppen touch control 
met draaiknop

draaiknoppen

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

Klokweergave 12 uurs geen geen geen geen 24 uurs 12 uurs 24 uurs

Mantelkoeling • • • • • • • • •

Ovenverlichting (W) 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Type geleidesysteem voor bakplaten zijrekjes + 
telescooprails 

half uittrekbaar

wandgeleiding wandgeleiding zijrekjes + 
telescooprails 

half uittrekbaar

zijrekjes + 
telescooprails 

half uittrekbaar

zijrekjes + 
telescooprails 

half uittrekbaar

zijrekjes + 
telescooprails 

half uittrekbaar

zijrekken zijrekjes + 
telescooprails 

volledig 
uittrekbaar

Vermogen         1200

Onderwarmte vermogen (W) 1050 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1250 850

Bovenwarmte vermogen (W) 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1000 2750

Grill vermogen (W) 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2800

Hetelucht vermogen (W) 2000 2200

Min.-max. oventemperatuur (˚C) 250 250 250 250 250 250 250 50 - 250 250

Afmetingen         

Inbouw hoogte (mm) 448 -452 595 595 585 -595 585 -595 585 -595 585 -595 475 595

Inbouw breedte (mm) 560 -568 560 560 560 -595 560 560 560 860 560

Inbouw diepte (mm) 580 550 550 550 560 550 550 560 550

Mogelijke inbouwsituaties hoge kast, 
onder werkblad

hoge kast, 
onder werkblad

hoge kast, 
onder werkblad

hoge kast, 
onder werkblad

hoge kast, 
onder werkblad

hoge kast, 
onder werkblad

hoge kast, 
onder werkblad

onder werkblad hoge kast, 
onder werkblad

Afmetingen oven inwendig (hxbxd) (mm) 232 / 465 / 425 320 / 450 / 402 320 / 450 / 395 320 / 411 / 395 320 / 411 / 395 320 / 411 / 395 320 / 411 / 395 333 / 606 / 387 330 / 425 / 410

Aansluitgegevens          

Energieklasse A A A A A A A A A

Elektrische aansluitwaarde (W) 2500 2600 2700 2700 2700 3200 2700 2950 2700

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

Aansluitsnoer meegeleverd • • • • • • • • •

Positie aansluitsnoer rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter

Lengte aansluitsnoer (m) 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 0,9 1,9 

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

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

Accessoires          

Ovenroosters 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Geëmailleerde bakplaten 1 1 1 1 1 1 1 2 1
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Fornuizen

Typenummer EFG609HWIT EFG469HWIT EFG669VWIT EFG669VRVS EFG679VWIT EFG679VRVS EFG689VWIT EFG689VRVS

Kenmerken         

Kleur wit wit wit rvs wit rvs wit rvs

Netto gewicht (kg) 44,7 46,5 47,0 47,0 47,5 47,5 47,0 47,0

Kookgedeelte         

Aantal kookzones 4 4 4 4 4 4 4 4

Vonkontsteking geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

Linksvoor (kW/soort) 0,85-3,00 / 
sterkbrander

0,85-3,00 / 
sterkbrander

0,85-3,00 / 
sterkbrander

0,85-3,00 / 
sterkbrander

0,85-3,00 / 
sterkbrander

0,85-3,00 / 
sterkbrander

1,50-3,80 /  
wok

1,50-3,80 /  
wok

Linksachter (kW/soort) 0,60-1,75 / 
normaal

0,60-1,75 / 
normaal

0,60-1,75 / 
normaal

0,60-1,75 / 
normaal

0,60-1,75 / 
normaal

0,60-1,75 / 
normaal

0,60-1,75 / 
normaal

0,60-1,75 / 
normaal

Rechtsvoor (kW/soort) 0,27-1,00 / 
sudderbrander

0,27-1,00 / 
sudderbrander

0,27-1,00 / 
sudderbrander

0,27-1,00 / 
sudderbrander

0,27-1,00 / 
sudderbrander

0,27-1,00 / 
sudderbrander

0,27-1,00 / 
sudderbrander

0,27-1,00 / 
sudderbrander

Rechtsachter (kW/soort) 0,60-1,75 / 
normaal

0,60-1,75 / 
normaal

0,60-1,75 / 
normaal

0,60-1,75 / 
normaal

0,60-1,75 / 
normaal

0,60-1,75 / 
normaal

0,60-1,75 / 
normaal

0,60-1,75 / 
normaal

Aantal pandragers 2 2 2 2 2 2 2 2

Materiaal pandragers bandstaal bandstaal bandstaal bandstaal bandstaal bandstaal gietijzer gietijzer

Sierdeksel • • • • • • • •

Sierdeksel materiaal emaille emaille emaille mat glas mat glas mat glas mat glas mat glas

Vlambeveiliging thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

Ovengedeelte         

Type oven conventioneel gas conventioneel conventioneel conventioneel 
+ fan

conventioneel 
+ fan

multifunctioneel multifunctioneel

Inhoud oven (liter) 53 61 61 61 56 56 56 56

Type verlichting gloeilamp gloeilamp gloeilamp gloeilamp gloeilamp gloeilamp gloeilamp

Ovenverlichting (W) 25 25 25 25 25 25 25

Aantal insteekhoogtes 5 5 5 5 5 5 5 5

Aantal ovenfuncties 4 1 4 4 5 5 8 8

Min.-max. oventemperatuur ºC 50 - 275 145 - 270 50 - 275 50 - 275 50 - 275 50 - 275 50 - 275 50 - 275

Bovenelement (W) 1000 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Onderelement (W) 1000 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Grillelement (W) 1600 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Ventilator • • • •

Opbergvak geen klep klep klep klep klep klep klep

Energieklasse B A A A A A A

Display type led display led display led display led display

Timer met eindsignaal • • • •

Timer kan worden gebruikt als wekker • • • •

Afmetingen         

Hoogte (mm) 849 -874 849 -874 849 -874 849 -874 849 -874 849 -874 849 -874 849 -874

Breedte (mm) 500 600 600 600 600 600 600 600

Diepte (mm) 600 600 600 600 600 600 600 600

Afmetingen oven inwendig (hxbxd) (mm) 430 / 370 / 330 437 / 430 / 330 430 / 430 / 330 430 / 430 / 330 430 / 395 / 330 430 / 395 / 330 430 / 395 / 330 430 / 395 / 330

Totale hoogte met sierdeksel geopend (mm) 1423 1423 1423 1423 1423 1423 1423 1423

Aansluitgegevens         

Aansluitwaarde gas (kW) 7,5 10,3 7,5 7,5 7,5 7,5 8,3 8,3

Gastype g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar

Positie gasaansluiting rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter

Elektrische aansluitwaarde (W) 2000 2300 2300 2300 2300 3200 3200

Aantal fasen 1 1 1 1 1 1 1

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

Aansluitsnoer meegeleverd • • • • • • •

Positie aansluitsnoer linksachter linksachter linksachter linksachter linksachter linksachter linksachter

Lengte aansluitsnoer (m) 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Wordt met stekker geleverd • • • • • • •

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

Accessoires         

Ovenroosters 1 1 1 1 1 1 1 1

Geëmailleerde bakplaten 1 1 1 1 1 1 1 1

conversieset voor flessengas CS41N1FE CS41N1FE CS41N1FE CS41N1FE CS41N1FE CS41N1FE CS41N1FE
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Fornuizen

Typenummer EFE509WIT EFK769WIT EFG691BRCA 1983RVSA 1983ZTA 1927BRCA 1994BRVSA

Kenmerken        

Kleur wit wit matzwart rvs zwart matzwart rvs

Netto gewicht (kg) 46,2 48,5 61 80,0 80,0 76,0 76,0

Kookgedeelte        

Aantal kookzones 4 4 4 5 5 5 5

Vonkontsteking geïntegreerd in 
knop

aparte drukknop aparte drukknop geïntegreerd in 
knop

geïntegreerd in 
knop

Linksvoor (kW/soort) 145 mm / 
1000 W

180 mm / 
1800 W

0,58-1,65 / 
normaal

0,80-3,00 / 
sterkbrander

0,80-3,00 / 
sterkbrander

1,70 -4,00 / 
wok

170 -4,00 / 
wok

Linksachter (kW/soort) 180 mm / 
1500 W

145 mm / 
1200 W

0,68-2,80 / 
sterkbrander

0,60-1,80 / 
normaal

0,60-1,80 / 
normaal

2,80-0,68 /
sterkbrander

0,68 -2,80 /  
sterkbrander

Midden (kW/soort) 1,60-3,80 / 
wok

1,60-3,80 / 
wok

1,70-4,00 / 
wok

1,70 -4,00 / 
wok

Rechtsvoor (kW/soort) 180 mm / 
1500 W

145 mm / 
1200 W

1,70-4,00 /  
wok

0,30-1,00 / 
sudderbrander

0,30-1,00 / 
sudderbrander

0,68 -2,80 / 
sterkbrander

2,80-0,68 / 
sterkbrander

Rechtsachter (kW/soort) 145 mm / 
1000 W

180 mm / 
1800 W

0,30-1,00 / 
sudderbrander

0,60-1,80 / 
normaal

0,60-1,80 / 
normaal

0,30-1,00 / 
sudderbrander

0,30-1,00 / 
sudderbrander

Aantal pandragers 2 3 3 3 3

Materiaal pandragers gietijzer bandstaal bandstaal gietijzer gietijzer

Sierdeksel • • •

Sierdeksel materiaal emaille glas glas

Vlambeveiliging thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

thermo-
elektrisch

Ovengedeelte        

Type oven conventioneel conventioneel multifunctioneel multifunctioneel multifunctioneel multifunctioneel multifunctioneel

Inhoud oven (liter) 53 61 50 77 77 105 105

Type verlichting gloeilamp gloeilamp gloeilamp gloeilamp gloeilamp halogeen halogeen

Ovenverlichting (W) 25 25 25 15 15 15 15

Aantal insteekhoogtes 5 5 4 5 5 3 3

Aantal ovenfuncties 4 4 7 6 6 7 7

Min.-max. oventemperatuur ºC 50 - 275 50 - 275 50 - 250 50 - 250 50 - 250 70 - 250 70 - 250

Bovenelement (W) 1000 1200 1100 800 800 1150 1150

Onderelement (W) 1000 1100 1100 1700 1700 1650 1650

Grillelement (W) 1600 2000 1500 2800 2800 2400 2400

Hetelucht (W) 2000 2500 2500

Ventilator • • • • •

Opbergvak klep klep klep

Energieklasse B A A A A B B

Display type analoog display analoog display led display

Timer met eindsignaal • • •

Timer kan worden gebruikt als wekker • • •

Afmetingen        

Hoogte (mm) 849 -874 849 -874 850 -950 875 -935 875 -935 850 -950 850 -950

Breedte (mm) 500 600 600 901 901 900 900

Diepte (mm) 600 600 590 600 600 600 600

Afmetingen oven inwendig (hxbxd) (mm) 430 / 370 / 330 430 / 430 / 330 300 / 450 / 380 310 / 677 / 368 310 / 677 / 368 345 / 760 / 455 345 / 760 / 455

Totale hoogte met sierdeksel geopend (mm) 1423 1515 1515

Aansluitgegevens        

Aansluitwaarde gas (kW) 9,4 11,4 11,4 14,6 14,6

Gastype g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar

Positie gasaansluiting rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter

Elektrische aansluitwaarde (W) 7000 8300 2750 2800 2800 2840 2840

Aantal fasen 2 2 1 1 1 1 1

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

Aansluitsnoer meegeleverd • • • • • • •

Positie aansluitsnoer linksachter linksachter rechtsachter linksachter linksachter linksachter linksachter

Lengte aansluitsnoer (m) 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 

Wordt met stekker geleverd • • • • • • •

Stekkertype Perilex stekker 
(3 1N 400V/50Hz 
16A - DIN 49446

Perilex stekker 
(3 1N 400V/50Hz 
16A - DIN 49446

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

Accessoires        

Ovenroosters 1 1 1 1 1 2 2

Geëmailleerde bakplaten 1 1 1 1 1 1 1
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bolletjes

Afzuigkappen

Typenummer TO100EWT TO100ERVS TO200EWT TO200ERVS TO250TWT TO250TRVS TO300TWT TO300TRVS

Kleur wit rvs wit rvs wit rvs wit rvs

Netto gewicht (kg) 6,5 6,7 7,5 7,5 5,3 5,3 6,0 6,0

Uitrusting         

Aantal motoren 1 1 1 1 2 2

Aantal standen 1 1 3 3 3 3 3 3

Reinigingsindicatie vetfilter

Reinigingsindicatie koolstoffilter

Type afsluitklep elektrisch 
met thermo 

actuator

elektrisch 
met thermo 

actuator

Aantal lampen / vermogen per lamp (W) 1 / 28 1 / 28 1 / 28 1 / 28 2 / 28 2 / 28 2 / 28 2 / 28

Type verlichting halogeen met 
fitting voor 
gloeilamp

halogeen met 
fitting voor 
gloeilamp

halogeen met 
fitting voor 
gloeilamp

halogeen met 
fitting voor 
gloeilamp

halogeen met 
fitting voor 
gloeilamp

halogeen met 
fitting voor 
gloeilamp

halogeen met 
fitting voor 
gloeilamp

halogeen met 
fitting voor 
gloeilamp

Aantal vetfilters 2 2 2 2 2 2 2 2

Materiaal vetfilter aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium

Uitklapbaar scherm • • • •

Aansluiting         

Positie afvoer bovenzijde bovenzijde bovenzijde, 
achterkant

bovenzijde, 
achterkant

bovenzijde, 
achterkant

bovenzijde, 
achterkant

bovenzijde, 
achterkant

bovenzijde, 
achterkant

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

Capaciteit (EU norm EN 61591)         

Capaciteit stand 1 (m3/h) 117 117 87 87 157 157

Capaciteit stand 2 (m3/h) 150 150 117 117 205 205

Capaciteit stand 3 (m3/h) 196 196 152 152 244 244

Geluidsniveau (EU norm EN 60704-2-13)         

Geluidsniveau dB(A) stand 1 45 45 55 55

Geluidsniveau dB(A) stand 2 53 53 60 60

Geluidsniveau dB(A) stand 3 64 64 62 62 66 66

Aansluitgegevens         

Elektrische aansluitwaarde (W) 28 28 163 163 166 166 276 276

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-40 / 50

Aansluitsnoer meegeleverd • • • • • • • •

Positie aansluitsnoer rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde

Lengte aansluitsnoer (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 

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

Stekkertype YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

Koolstoffilters         

Aantal koolstoffilters benodigd 1 1 1 1 2 2

Koolstoffilter (1 stuk) EKF003 EKF003 31028 31028 31028 31028
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bolletjes

Afzuigkappen

Typenummer TO400TRVS A4100WT 4265NZT 4315TWT 4325TWT T4331ERVS T4327ERVS A4330CRVS

Kleur rvs wit zwart wit wit zilvergrijs zilvergrijs rvs

Netto gewicht (kg) 6,0 10,3 11,8 6,0 8,0 9,5 11,0 6,8

Uitrusting         

Aantal motoren 2 1 2 2 2 2 1

Aantal standen 3 3 3 3 3 3 3

Reinigingsindicatie vetfilter

Reinigingsindicatie koolstoffilter

Type afsluitklep elektrisch 
met thermo 

actuator

Aantal lampen / vermogen per lamp (W) 2 / 20 2 / 28 2 / 28 2 / 28 2 / 28 2 / 28 2 / 28 2 / 20

Type verlichting halogeen spot halogeen met 
fitting voor 
gloeilamp

halogeen met 
fitting voor 
gloeilamp

halogeen met 
fitting voor 
gloeilamp

halogeen met 
fitting voor 
gloeilamp

halogeen met 
fitting voor 
gloeilamp

halogeen met 
fitting voor 
gloeilamp

halogeen spot

Aantal vetfilters 2 1 2 1 1 1 1 1

Materiaal vetfilter aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium

Uitklapbaar scherm •

Aansluiting         

Positie afvoer bovenzijde, 
achterkant

bovenzijde, 
achterkant

bovenzijde, 
achterkant

bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde

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

Capaciteit (EU norm EN 61591)         

Capaciteit stand 1 (m3/h) 157 113 186 150 166 166 156

Capaciteit stand 2 (m3/h) 205 153 240 202 261 261 275

Capaciteit stand 3 (m3/h) 244 205 275 250 355 355 475

Geluidsniveau (EU norm EN 60704-2-13)         

Geluidsniveau dB(A) stand 1 55 47 59 53 51 51 41

Geluidsniveau dB(A) stand 2 60 54 66 60 61 61 48

Geluidsniveau dB(A) stand 3 66 62 70 66 69 69 62

Aansluitgegevens         

Elektrische aansluitwaarde (W) 260 166 336 61 316 316 316 210

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

220-240 / 50 
en 60

220-240 / 50

Aansluitsnoer meegeleverd • • • • • • • •

Positie aansluitsnoer bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde

Lengte aansluitsnoer (m) 1,0 1,5 1,5 1,6 

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

Stekkertype YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

Koolstoffilters         

Aantal koolstoffilters benodigd 2 1 2 2 1 1 2

Koolstoffilter (1 stuk) 31028 31028 31028 31028 REC50 REC50

Koolstoffilters (set van 2 stuks) REC40
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bolletjes

Afzuigkappen

Typenummer T4335TRVS T4340TRVS A4345TRVS A4350TRVS A4355TRVS T4406LRVS T4404TRVS A4423LRVS

Kleur grijs grijs grijs rvs rvs rvs rvs rvs

Netto gewicht (kg) 6,0 6,5 8,6 8,6 10,0 6,8 10,0 10,0

Uitrusting         

Aantal motoren 0 1 1 1 1 1 1

Aantal standen 1 3 3 3 3 3 3

Reinigingsindicatie vetfilter

Reinigingsindicatie koolstoffilter

Type afsluitklep elektrisch 
met thermo 

actuator

elektrisch met 
elektromotor

Aantal lampen / vermogen per lamp (W) 2 / 28 2 / 28 2 / 28 2 / 20 2 / 20 2 / 28 2 / 40 2 / 20

Type verlichting halogeen met 
fitting voor 
gloeilamp

halogeen met 
fitting voor 
gloeilamp

halogeen met 
fitting voor 
gloeilamp

halogeen spot halogeen spot halogeen met 
fitting voor 
gloeilamp

gloeilamp halogeen spot

Aantal vetfilters 2 2 2 2 4 2 2 2

Materiaal vetfilter aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium

Uitklapbaar scherm

Aansluiting         

Positie afvoer bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde

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

Capaciteit (EU norm EN 61591)         

Capaciteit stand 1 (m3/h) 174 169 268 268 200 272

Capaciteit stand 2 (m3/h) 231 265 408 408 236 420

Capaciteit stand 3 (m3/h) 300 411 656 656 330 639

Geluidsniveau (EU norm EN 60704-2-13)         

Geluidsniveau dB(A) stand 1 48 40 46 46 47 44

Geluidsniveau dB(A) stand 2 57 50 55 55 51 55

Geluidsniveau dB(A) stand 3 64 60 65 65 61 66

Aansluitgegevens         

Elektrische aansluitwaarde (W) 61 206 186 290 290 61 230 290

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

220-240 / 50 
en 60

220-240 / 50 
en 60

220-240 / 50 
en 60

220-240 / 50 
en 60

230 / 50 230 / 50 220-240 / 50

Aansluitsnoer meegeleverd • • • • • • • •

Positie aansluitsnoer bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde

Lengte aansluitsnoer (m) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,7 0,7 

Wordt met stekker geleverd • • • • • • •

Stekkertype YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

Koolstoffilters         

Aantal koolstoffilters benodigd 2 2 2 2 0 2 2

Koolstoffilter (1 stuk)

Koolstoffilters (set van 2 stuks) REC10 REC40 REC40 REC10 REC40
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Technische specificaties

bolletjes

Afzuigkappen

Typenummer T4476LRVS A4463LRVS A4463LZT A4496TRVS T4409LRVS T4424TRVS A4424LRVS A4419TZT T4410LRVS

Kleur rvs rvs matzwart rvs rvs rvs rvs matzwart rvs

Netto gewicht (kg) 11,3 11,3 11,3 13,5 8,7 12,3 10,7 15,8 12,3

Uitrusting          

Aantal motoren 1 1 1 1 1 1 1

Aantal standen 3 3 3 3 3 3 3

Reinigingsindicatie vetfilter

Reinigingsindicatie koolstoffilter

Type afsluitklep elektrisch met 
elektromotor

elektrisch met 
elektromotor

Aantal lampen / vermogen per lamp (W) 2 / 28 2 / 20 2 / 20 2 / 20 2 / 28 2 / 28 2 / 20 2 / 20 2 / 28

Type verlichting halogeen met 
fitting voor 
gloeilamp

halogeen spot halogeen spot halogeen spot halogeen met 
fitting voor 
gloeilamp

halogeen met 
fitting voor 
gloeilamp

halogeen spot halogeen spot halogeen met 
fitting voor 
gloeilamp

Aantal vetfilters 2 2 2 2 3 3 3 3 3

Materiaal vetfilter aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium

Uitklapbaar scherm

Aansluiting          

Positie afvoer bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde

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

Capaciteit (EU norm EN 61591)          

Capaciteit stand 1 (m3/h) 200 272 272 268 200 272 194

Capaciteit stand 2 (m3/h) 238 420 420 408 236 420 308

Capaciteit stand 3 (m3/h) 331 639 639 639 330 639 479

Capaciteit stand 4 (m3/h)

Geluidsniveau (EU norm EN 60704-2-13)          

Geluidsniveau dB(A) stand 1 48 44 44 46 47 44 44

Geluidsniveau dB(A) stand 2 52 55 55 55 51 55 54

Geluidsniveau dB(A) stand 3 62 66 66 66 61 66 66

Geluidsniveau dB(A) stand 4

Aansluitgegevens          

Elektrische aansluitwaarde (W) 206 290 290 290 61 206 290 270 61

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

Aansluitsnoer meegeleverd • • • • • • • •

Positie aansluitsnoer bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde

Lengte aansluitsnoer (m) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Wordt met stekker geleverd • • • • • •

Stekkertype YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

Koolstoffilters          

Aantal koolstoffilters benodigd 2 2 2 2 2 2 2

Set van twee koolstoffilters REC10 REC40 REC40 KFEN4500 REC10 REC40 REC40
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bolletjes

Afzuigkappen

Typenummer T4478LRVS A4464LRVS A4464LZT A4465LRVS A4466LRVS A4499TRVS A4510LRVS A4515LRVS A4452LRVS

Kleur rvs rvs matzwart zwart glas rvs rvs rvs rvs rvs

Netto gewicht (kg) 12,3 13,0 13,0 13,0 13,0 15,5 16,8 16,8 26,2

Uitrusting          

Aantal motoren 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aantal standen 3 3 3 4 3 3 4 4 3

Reinigingsindicatie vetfilter • • •

Reinigingsindicatie koolstoffilter • • •

Type afsluitklep

Aantal lampen / vermogen per lamp (W) 2 / 28 2 / 20 2 / 20 2 / 20 2 / 1,5 2 / 20 2 / 20 2 / 20 4 / 20

Type verlichting halogeen met 
fitting voor 
gloeilamp

halogeen spot halogeen spot halogeen spot LED spot halogeen spot halogeen spot halogeen spot halogeen spot

Aantal vetfilters 3 3 3 3 3 3 2 2 3

Materiaal vetfilter aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium

Uitklapbaar scherm

Aansluiting          

Positie afvoer bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde

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

Capaciteit (EU norm EN 61591)          

Capaciteit stand 1 (m3/h) 200 272 272 272 272 268 273 273 295

Capaciteit stand 2 (m3/h) 238 420 420 420 420 408 401 401 449

Capaciteit stand 3 (m3/h) 331 639 639 572 639 639 545 545 703

Capaciteit stand 4 (m3/h) 639 621 621

Geluidsniveau (EU norm EN 60704-2-13)          

Geluidsniveau dB(A) stand 1 48 44 44 44 44 46 43 43 46

Geluidsniveau dB(A) stand 2 52 55 55 55 55 55 53 53 55

Geluidsniveau dB(A) stand 3 62 66 66 62 66 66 60 60 66

Geluidsniveau dB(A) stand 4 66 63 63

Aansluitgegevens        

Elektrische aansluitwaarde (W) 206 290 290 290 253 290 290 290 330

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

Aansluitsnoer meegeleverd • • • • • • • • •

Positie aansluitsnoer bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde

Lengte aansluitsnoer (m) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,3 

Wordt met stekker geleverd • • • • • •

Stekkertype YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 

2 pins zonder 
randaarde)

Koolstoffilters          

Aantal koolstoffilters benodigd 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Set van twee koolstoffilters REC10 REC40 REC40 REC40 REC40 KFEN4500 REC40 REC40 REC40
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Koel- en vrieskasten

Typenummer EEO146A EEO131VA EEO96VA EEK146A EEK136VA AK2088DA A100VA EEK151A

Gebruiksgegevens         

Type koel/vrieskast 1) koelkast met 
één of meer 

bewaarruimten 
voor verse 

levensmiddelen

7) koel-vrieskast 8) diepvrieskast 1) koelkast met 
één of meer 

bewaarruimten 
voor verse 

levensmiddelen

7) koel-vrieskast 1) koelkast met 
één of meer 

bewaarruimten 
voor verse 

levensmiddelen

8) diepvrieskast 1) koelkast met 
één of meer 

bewaarruimten 
voor verse 

levensmiddelen

Energie-efficiëntieklasse A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

EU-Milieukeur

Energieverbruik (AEc ) in kWh per jaar 123 189 186 124 190 124 196 131

Netto inhoud koelgedeelte (liter) 143 105 136 102 136 0,0 160

Netto inhoud 4 sterren vriesgedeelte (liter) 21 86 17 86

Netto inhoud 2 sterren vriesgedeelte (liter)

Steraanduiding vriezer 4 4 4 4

Temperatuur overige ruimten

No frost koelgedeelte

No frost vriesgedeelte

Max. bewaartijd bij stroomuitval (uur) 12 17 10 15

Vriesvermogen (kg/24u) 2 8 2 13

Klimaatklasse N-ST (16-38°C) N-ST (16-38°C) N-T (16-43°C) N (16-32°C) N (16-32°C) N (16-32°C) SN-ST (10-38°C) N-T (16-43°C)

Geluidsemissie dB(A) 40 41 41 41 41 41 40 39

Inbouwapparaat • • • • • • • •

Wijnbewaarkast

Akoestisch alarm bij te hoge temperatuur • •

Uitvoering         

Aantal deuren 1 1 1 1 1 1 1 1

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

Draairichting deur omkeerbaar • • • • • • • •

Eierrek(jes) aanwezig • • • • • •

Aantal glazen draagplateaus 3 2 4 3 4 4

Waarvan in hoogte verstelbaar 3 2 3 2 3 3

Boter/kaasvakken • • • • • •

Aantal vriesladen 0 4

Aantal vrieskorven 3

Totaal aantal deurvakken/flessenrekken 3 3 3 3 3 4

IJsblokjeshouder • •

Invriesschakelaar •

Aantal groentebakken 1 1 2 2 2 2

CFK / HFK vrij • • • • • • •

Aantal compressoren 1 1 1 1 1 1 1 1

Afmetingen en massa         

Hoogte (mm) 820 820 820 875 875 875 875 1020

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

Diepte (mm) 545 545 545 545 545 545 540 545

Netto gewicht (kg) 35,0 35,0 33,0 29,2 29,8 29,2 37,0 34,0

Aansluitgegevens         

Elektrische aansluitwaarde (W) 70 80 90 89 116 89 80 110

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

Aansluitsnoer meegeleverd • • • • • • • •

Lengte aansluitsnoer (m) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

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

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)
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Koel- en vrieskasten

Typenummer EEK141VA AK2102DA EEK216A EEK206VA AK2122DA EEK263VA AK2378DC

Gebruiksgegevens        

Type koel/vrieskast 7) koel-vrieskast 1) koelkast met 
één of meer 

bewaarruimten 
voor verse 

levensmiddelen

1) koelkast met 
één of meer 

bewaarruimten 
voor verse 

levensmiddelen

7) koel-vrieskast 1) koelkast met 
één of meer 

bewaarruimten 
voor verse 

levensmiddelen

7) koel-vrieskast 7) koel-vrieskast

Energie-efficiëntieklasse A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

EU-Milieukeur

Energieverbruik (AEc ) in kWh per jaar 203 131 133 218 133 292 292

Netto inhoud koelgedeelte (liter) 133 160 204 170 204 204 204

Netto inhoud 4 sterren vriesgedeelte (liter) 17 17 70 70

Netto inhoud 2 sterren vriesgedeelte (liter)

Steraanduiding vriezer 4 4 4 4

Temperatuur overige ruimten

No frost koelgedeelte

No frost vriesgedeelte

Max. bewaartijd bij stroomuitval (uur) 12 11 15 15

Vriesvermogen (kg/24u) 2 2 5 5

Klimaatklasse N (16-32°C) N-T (16-43°C) N (16-32°C) N (16-32°C) N (16-32°C) SN-ST (10-38°C) SN-ST (10-38°C)

Geluidsemissie dB(A) 41 39 39 42 39 40 40

Inbouwapparaat • • • • • • •

Wijnbewaarkast

Akoestisch alarm bij te hoge temperatuur

Uitvoering        

Aantal deuren 1 1 1 1 1 2 2

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

Draairichting deur omkeerbaar • • • • • • •

Eierrek(jes) aanwezig • • • • •

Aantal glazen draagplateaus 3 4 5 4 5 4 4

Waarvan in hoogte verstelbaar 2 3 4 3 4 3 3

Boter/kaasvakken • • • • •

Aantal vriesladen 0 3 3

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

IJsblokjeshouder • • • •

Invriesschakelaar

Aantal groentebakken 2 2 2 2 2 2 2

CFK / HFK vrij • • • • •

Aantal compressoren 1 1 1 1 1 1 1

Afmetingen en massa        

Hoogte (mm) 1020 1020 1225 1225 1225 1775 1775

Breedte (mm) 540 540 540 540 540 540 540

Diepte (mm) 545 545 545 545 545 545 545

Netto gewicht (kg) 35,0 34,0 37,5 37,5 37,5 60,5 60,5

Aansluitgegevens        

Elektrische aansluitwaarde (W) 126 110 146 153 146 110 110

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

Aansluitsnoer meegeleverd • • • • • • •

Positie aansluitsnoer

Lengte aansluitsnoer (m) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Wordt met stekker geleverd • • • • • • •

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)
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Koel- en vrieskasten

Typenummer EKK0842WIT EKV0842WIT EVV0842WIT EKK0852WIT EKV0852WIT EVV0852WIT

Gebruiksgegevens       

Type koel/vrieskast 1) koelkast met 
één of meer 

bewaarruimten 
voor verse 

levensmiddelen

7) koel-vrieskast 8) diepvrieskast 1) koelkast met 
één of meer 

bewaarruimten 
voor verse 

levensmiddelen

7) koel-vrieskast 8) diepvrieskast

Energie-efficiëntieklasse A+ A+ A+ A+ A+ A+

EU-Milieukeur

Energieverbruik (AEc ) in kWh per jaar 118 173 174 120 175 179

Netto inhoud koelgedeelte (liter) 102 86 130 103

Netto inhoud 4 sterren vriesgedeelte (liter) 10 65 15 85

Netto inhoud 2 sterren vriesgedeelte (liter)

Steraanduiding vriezer 4 4 4 4

Temperatuur overige ruimten

No frost koelgedeelte

No frost vriesgedeelte

Max. bewaartijd bij stroomuitval (uur) 10 12 11 15

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

Klimaatklasse N-ST (16-38°C) N-ST (16-38°C) N-ST (16-38°C) ST (16-38°C) N (16-32°C) N (16-32°C)

Geluidsemissie dB(A) 43 43 43 41 41 41

Inbouwapparaat

Wijnbewaarkast

Akoestisch alarm bij te hoge temperatuur

Uitvoering       

Aantal deuren 1 1 1 1 1 1

Draairichting deur omkeerbaar • • • • • •

Eierrek(jes) aanwezig • • •

Aantal glazen draagplateaus 3 2 3 2

Waarvan in hoogte verstelbaar 2 1 2 1

Boter/kaasvakken

Aantal vriesladen 2 4

Totaal aantal deurvakken/flessenrekken 3 3 3 3

IJsblokjeshouder • • • •

Invriesschakelaar

Aantal groentebakken 1 1 1 1

CFK / HFK vrij •

Aantal compressoren 1 1 1 1 1 1

Afmetingen en massa       

Hoogte (mm) 847 847 847 850 850 850

Breedte (mm) 494 494 494 550 550 550

Diepte (mm) 494 494 494 580 580 580

Netto gewicht (kg) 27,0 28,0 29,0 29,0 30,0 33,0

Aansluitgegevens       

Elektrische aansluitwaarde (W) 118 90 90 80 80 80

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

Aansluitsnoer meegeleverd • • • • • •

Positie aansluitsnoer linksachter linksachter linksachter linksachter linksachter linksachter

Lengte aansluitsnoer (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Wordt met stekker geleverd • • • • • •

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)
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Koel- en vrieskasten

Typenummer EKK0853WIT EKK0860WIT EKK1432WIT EKT1432WIT EVV1432WIT EKV1802WIT

Gebruiksgegevens       

Type koel/vrieskast 1) koelkast met 
één of meer 

bewaarruimten 
voor verse 

levensmiddelen

1) koelkast met 
één of meer 

bewaarruimten 
voor verse 

levensmiddelen

1) koelkast met 
één of meer 

bewaarruimten 
voor verse 

levensmiddelen

7) koel-vrieskast 8) diepvrieskast 7) koel-vrieskast

Energie-efficiëntieklasse A++ A+ A+ A+ A+ A+

EU-Milieukeur

Energieverbruik (AEc ) in kWh per jaar 91 124 131 226 223 277

Netto inhoud koelgedeelte (liter) 130 147 240 171 205

Netto inhoud 4 sterren vriesgedeelte (liter) 41 170 83

Netto inhoud 2 sterren vriesgedeelte (liter)

Steraanduiding vriezer 4 4 4

Temperatuur overige ruimten

No frost koelgedeelte

No frost vriesgedeelte

Max. bewaartijd bij stroomuitval (uur) 15 13 15

Vriesvermogen (kg/24u) 2 8 4

Klimaatklasse ST (16-38°C) ST (16-38°C) ST (16-38°C) N (16-32°C) N (16-32°C) N-ST (16-38°C)

Geluidsemissie dB(A) 41 41 42 42 42 43

Inbouwapparaat

Wijnbewaarkast

Akoestisch alarm bij te hoge temperatuur

Uitvoering       

Aantal deuren 1 1 1 2 1 2

Draairichting deur omkeerbaar • • • • • •

Eierrek(jes) aanwezig • • • •

Aantal glazen draagplateaus 3 3 5 4 4

Waarvan in hoogte verstelbaar 2 3 4 3 3

Boter/kaasvakken

Aantal vriesladen 6 3

Totaal aantal deurvakken/flessenrekken 3 3 5 4

IJsblokjeshouder • • •

Invriesschakelaar

Aantal groentebakken 1 1 1 1 1

CFK / HFK vrij

Aantal compressoren 1 1 1 1 1 1

Afmetingen en massa       

Hoogte (mm) 850 850 1430 1430 1430 1850

Breedte (mm) 550 600 550 550 550 590

Diepte (mm) 580 605 580 580 580 551

Netto gewicht (kg) 29,0 34,0 45,0 45,0 55,0 62,0

Aansluitgegevens       

Elektrische aansluitwaarde (W) 80 80 90 80 85 120

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

Aansluitsnoer meegeleverd • • • • • •

Positie aansluitsnoer linksachter linksachter linksachter linksachter linksachter linksachter

Lengte aansluitsnoer (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Wordt met stekker geleverd • • • • • •

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)
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Vaatwassers

Typenummer TFI8048RVS TI8021ZT TI8022RVS TFI8014ZT TFI8016ZT AFI8531ZT TFI8018RVS AFI8029ZT

Gebruiksgegevens         

Standaard couverts 9 12 12 12 12 12 12 14

Energie efficientieklasse A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A++

EU-Milieukeur

Gewogen jaarlijks energie verbruik (AEc) 222 291 291 291 291 273 291 266

Energieverbruik standaard cyclus (Et) 0,77 1,02 1,02 1,02 1,02 0,98 1,02 0,93

Opgenomen vermogen in uitstand (Po) 0,5 0,5 0,75 0,05 0,45

Opgenomen vermogen in sluimerstand (Pl) 0,95 0,4 0,4 0,4 1 0,95 0,4

Jaarlijks waterverbruik (per jaar bij 280 
wasbeurten)

2940 3360 3360 3360 3360 3360 3360 2800

Droog efficientieklasse A A A A A A A A

Standaard programma normaal eco eco eco eco eco normaal eco

Programmatijd standaardcyclus 160 165 165 165 165 155 165 175

Geluidsemissie volgens IEC 60704-3 48 48 47 49 47 49 45 45

Inbouwapparaat • • • • • • • •

Uitvoering         

Geïntegreerd of volledig geïntegreerd volledig 
geïntegreerd

geïntegreerd 
met dashboard

geïntegreerd 
met dashboard

volledig 
geïntegreerd

volledig 
geïntegreerd

volledig 
geïntegreerd

volledig 
geïntegreerd

volledig 
geïntegreerd

Kleur bedieningspaneel rvs rvs rvs hoogglans 
zwart

hoogglans 
zwart

hoogglans 
zwart

rvs hoogglans 
zwart

Netto gewicht (kg) 48,0 50,0

Aantal sproeiarmen 2 2 2 2 2 2 2 2

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

Maximaal aantal couverts 9 12 12 12 12 12 12 14

Halve belading automatisch automatisch automatisch automatisch geen automatisch handmatig

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

Display type led display led display led display led display

Aquastop elektronisch mechanisch elektronisch mechanisch mechanisch elektronisch mechanisch elektronisch

Type droogsysteem drogen met 
restwarmte

drogen met 
restwarmte

drogen met 
restwarmte

drogen met 
restwarmte

drogen met 
restwarmte

drogen met 
restwarmte

drogen met 
restwarmte

drogen met 
restwarmte

Afmetingen         

Inbouw hoogte (mm) 820 -870 820 -870 820 -870 820 -870 820 -870 815 -870 820 -880 815 -875

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

Inbouw diepte (mm) 540 540 540 540 540 550 540 550

Meubeldeur hoogte (min./max. mm) 720 605 480 -580 640 -720 640 -720 650 -720 640 -720 660 -710

Meubeldeur gewicht (min./max. kg) 2 - 6 2 - 7 2 - 7 2 - 7 2 - 7 2 - 7 2 - 7 2 - 6

Aansluitgegevens         

Elektrische aansluitwaarde (W) 1930 1930 1930 1930 1930 2000 1930 1930

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

Aansluitsnoer meegeleverd • • • • • • • •

Positie aansluitsnoer linksachter linksachter linksachter linksachter linksachter linksachter linksachter rechtsachter

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

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

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

Aansluiting toevoerslang 3/4 inch 
binnendraad

3/4 inch 
binnendraad

3/4 inch 
binnendraad

3/4 inch 
binnendraad

3/4 inch 
binnendraad

3/4 inch 
binnendraad

3/4 inch 
binnendraad

3/4 inch 
binnendraad

Positie toevoerslang linksachter linksachter linksachter linksachter linksachter linksachter linksachter linksachter

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

Positie afvoerslang rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter linksachter rechtsachter linksachter

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

Warmwater aansluiting mogelijk
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Vaatwassers

Typenummer AFI8538ZT AFI8591ZT EVW7862WIT EVW7947WIT EVW7963WIT EVW7963RVS EVW8163WIT EVW8163RVS

Gebruiksgegevens         

Standaard couverts 15 12 6 9 12 12 12 12

Energie efficientieklasse A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

EU-Milieukeur

Gewogen jaarlijks energie verbruik (AEc) 282 289 174 222 291 291 291 291

Energieverbruik standaard cyclus (Et) 1,01 1,03 0,61 0,77 1,02 1,02 1,02 1,02

Opgenomen vermogen in uitstand (Po) 0,05 0,02 0,3 0,45 0,45

Opgenomen vermogen in sluimerstand (Pl) 1 0,65 0,4 0,4 0,4 0,4 0,55 0,55

Jaarlijks waterverbruik (per jaar bij 280 
wasbeurten)

2520 3360 2240 2940 3360 3360 3360 3360

Droog efficientieklasse A A A A A A A A

Standaard programma eco eco eco eco eco eco eco eco

Programmatijd standaardcyclus 162 165 170 160 165 165 175 175

Geluidsemissie volgens IEC 60704-3 45 48 55 49 49 49 47 47

Inbouwapparaat • •

Uitvoering         

Geïntegreerd of volledig geïntegreerd volledig 
geïntegreerd

volledig 
geïntegreerd

vrijstaand vrijstaand vrijstaand vrijstaand vrijstaand vrijstaand

Kleur bedieningspaneel hoogglans 
zwart

hoogglans 
zwart

wit wit wit zilvergrijs wit zilvergrijs

Netto gewicht (kg) 22,5 39,0 49,0 49,0 52,0 52,0

Aantal sproeiarmen 2 2 1 2 2 2 2 2

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

Maximaal aantal couverts 15 12 6 9 12 12 12 12

Halve belading handmatig handmatig handmatig

Uitgestelde start (uren) 1-19 3-6-9 2-4-6-8 2-4-6-8 1-24 1-24

Display type led display led display led display

Aquastop elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch

Type droogsysteem open actief 
droogsysteem

drogen met 
restwarmte

drogen met 
restwarmte

drogen met 
restwarmte

drogen met 
restwarmte

drogen met 
restwarmte

drogen met 
restwarmte

drogen met 
restwarmte

Afmetingen         

Inbouw hoogte (mm) 815 -870 860 -910

Inbouw breedte (mm) 600 600

Inbouw diepte (mm) 550 555

Meubeldeur hoogte (min./max. mm) 650 -720 690 -760

Meubeldeur gewicht (min./max. kg) 2 - 7 2 - 8

Aansluitgegevens         

Elektrische aansluitwaarde (W) 2200 1900 1280 1930 1930 1930 1930 1930

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

Aansluitsnoer meegeleverd • • • • • • • •

Positie aansluitsnoer linksachter rechtsachter linksachter linksachter linksachter linksachter linksachter linksachter

Lengte aansluitsnoer (m) 1,8 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

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

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

Aansluiting toevoerslang 3/4 inch 
binnendraad

3/4 inch 
binnendraad

3/4 inch 
binnendraad

3/4 inch 
binnendraad

3/4 inch 
binnendraad

3/4 inch 
binnendraad

3/4 inch 
binnendraad

3/4 inch 
binnendraad

Positie toevoerslang linksachter rechtsachter linksachter linksachter linksachter linksachter rechtsachter rechtsachter

Lengte toevoerslang (m) 1,7 1,7 2,4 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Positie afvoerslang linksachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter

Lengte afvoerslang (m) 1,8 1,7 1,2 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Warmwater aansluiting mogelijk 60 ºC
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Vaatwassers

Typenummer EVW8460WIT EVW8262RVS EVW870RVS

Gebruiksgegevens    

Standaard couverts 14 14 12

Energie efficientieklasse A++ A+ A+

EU-Milieukeur

Gewogen jaarlijks energie verbruik (AEc) 266 299 291

Energieverbruik standaard cyclus (Et) 0,93 1,04 1,02

Opgenomen vermogen in uitstand (Po) 0,4 0,5

Opgenomen vermogen in sluimerstand (Pl) 0,9 0,6 0,5

Jaarlijks waterverbruik (per jaar bij 280 
wasbeurten)

2800 3500 3360

Droog efficientieklasse A A A

Standaard programma eco eco eco

Programmatijd standaardcyclus 175 165 165

Geluidsemissie volgens IEC 60704-3 45 47 49

Inbouwapparaat •

Uitvoering    

Geïntegreerd of volledig geïntegreerd vrijstaand vrijstaand onderbouw

Kleur bedieningspaneel wit rvs rvs

Netto gewicht (kg) 56,0 52,0 43,0

Aantal sproeiarmen 3 2 2

Bovenkorf in hoogte verstelbaar • • •

Maximaal aantal couverts 14 14 12

Halve belading geen handmatig handmatig

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

Display type led display led display geen

Aquastop elektronisch mechanisch elektronisch

Type droogsysteem drogen met 
restwarmte

drogen met 
restwarmte

drogen met 
restwarmte

Afmetingen    

Inbouw hoogte (mm) 815 -875

Inbouw breedte (mm) 600

Inbouw diepte (mm) 550

Meubeldeur hoogte (min./max. mm) 545 -595

Meubeldeur gewicht (min./max. kg) 2 - 6

Aansluitgegevens    

Elektrische aansluitwaarde (W) 1930 1930 1930

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

Aansluitsnoer meegeleverd • • •

Positie aansluitsnoer linksachter linksachter rechtsachter

Lengte aansluitsnoer (m) 1,5 1,5 1,5 

Wordt met stekker geleverd • • •

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

Aansluiting toevoerslang 3/4 inch 
binnendraad

3/4 inch 
binnendraad

3/4 inch 
binnendraad

Positie toevoerslang rechtsachter linksachter linksachter

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

Positie afvoerslang rechtsachter rechtsachter linksachter

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

Warmwater aansluiting mogelijk

Boiler

Typenummer 3413

Type boiler close in

Drukboiler •

Afmetingen  

Diepte (mm) 280

Hoogte (mm) 385

Breedte (mm) 280

Netto gewicht (kg) 16,3

Inhoud (liter) 10

Aansluitgegevens  

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

Elektrische aansluitwaarde (W) 2000

Vorstvrije stand •

Temperatuur instelbereik (°C) 76

Nullast verlies (W) 21

Maximale werkdruk 8 bar
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Wasmachines Droogmachines

Typenummer EWM245KWIT EWM246KWIT EWM246DWIT EWM247DWIT

Gebruiksgegevens     

Capaciteit (kg) 5 6 6 7

Energie-efficiëntieklasse A+ A+ A++ A+++

EU-Milieukeur - - - -

Energieverbruik standaard katoen 
programma op 60°C volledig geladen (Et) 

0,89 0,98 0,98 0,89

Energieverbruik standaard katoen 
programma op 60°C half geladen (Et)

0,71 0,85 0,71

Energieverbruik standaard katoen 
programma op 40°C half geladen (Et)

0,52 0,66 0,6 0,59

Opgenomen vermogen in uitstand (Po) 0,1 0,1 0,1 0

Opgenomen vermogen in sluimerstand (Pl) 0,65 0,65 0,65 0,65

Jaarlijks waterverbruik (AWc) (bij 220 
wasbeurten)

8800 10.670 10.670 10.811

Rotatie efficiëntieklasse B A A A

Maximale centrifugesnelheid (rpm) 1400 1400 1400 1400

Duur van standaard katoen programma op 
60°C half geladen (Ti)

157 145 164 164

Duur van standaard katoen programma op 
60°C volledig geladen (Ti)

157 145 164 164

Duur van standaard katoen programma op 
40°C half geladen (Ti)

147 145 151 151

Duur van de sluimertijd (Tl) 5 5

Geluidsemissie dB(A) 56 60 60 60

Inbouwapparaat - - - -

Uitvoering     

Kleur wit wit wit wit

Netto gewicht (kg) 62,0 74,0 74,0 74,0

Aantal programma’s 15 15 15 15

Uitgestelde start (uur) geen geen 1-24 1-24

Display type geen geen led display led display

Resttijd indicatie - - - -

Kinderslot - - - -

Aqua stop geen geen geen mechanisch

Automatisch balanssysteem • • • •

Afmetingen     

Hoogte (mm) 840 -850 840 -850 840 -850 840 -850

Breedte (mm) 600 600 600 600

Diepte (mm) 440 600 600 600

Aansluitgegevens     

Elektrische aansluitwaarde (W) 2000 2000 2000 2000

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

Aansluitsnoer meegeleverd • • • •

Positie aansluitsnoer rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter

Lengte aansluitsnoer (m) 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m

Wordt met stekker geleverd • • • •

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

Aansluiting toevoerslang 3/4 inch 
binnendraad

3/4 inch 
binnendraad

3/4 inch 
binnendraad

3/4 inch 
binnendraad

Positie toevoerslang linksachter linksachter linksachter linksachter

Lengte toevoerslang (m) 1700 1700 1700 1700

Positie afvoerslang rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter

Lengte afvoerslang (m) 1200 1200 1200 1200

Aansluiting op afvoer mogelijk - - - -

Typenummer EDM117CWIT EDM217WWIT

Kenmerken   

Kleur bedieningspaneel wit wit

Netto gewicht (kg) 38,0 52,0

Uitvoering   

thermische beveiliging 
verwarmingselement

• •

Soort wasmachine/droger voor te beladen voor te beladen

Trommel inhoud (L) 117,0 120,0

Kinderslot • •

Aan/ uit indicatie • -

Deur diameter (mm) (binnenmaat) 35 35

Systeem om deur te openen handmatig handmatig

Maximaal te openen deurhoek (°) 180 180

temperatuur sensors • •

Capaciteit waterreservoir (L) 4,2 4,95

condens verhouding 90 90

deur sensor • •

warmtepomp - •

Luchtvochtigheid sensor true true

IonCare - Lucht ionisator - -

programma voor halve belading • •

SteamCare - -

twin air injectie - •

water niveau sensor • -

Afmetingen   

Hoogte (mm) 840 -850 840 -850

Breedte (mm) 600 600

Diepte (mm) 600 600

Aansluitgegevens   

Elektrische aansluitwaarde (W) 2500 1000

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

Aansluitsnoer meegeleverd • •

Positie aansluitsnoer linksachter linksachter

Lengte aansluitsnoer (m) 1,5 m 1,5 m

Wordt met stekker geleverd • •

Stekkertype YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

YP-22 (schuko 
- rond met 
randaarde)

Positie afvoerslang rechtsachter rechtsachter



3-rings wokbrander
Brander met een buiten- en binnenring. Speciaal voor een 
uiterst klein vlammetje, maar ook voor een extra hoog 
wokvuur.

Aansluitwaarde
De maximale hoeveelheid vermogen die het apparaat 
nodig heeft. Deze waarde is belangrijk voor de elektrische 
aansluiting.

Actief droogsysteem
Systeem dat de hete damp via een speciaal afkoelsysteem 
afvoert. De damp condenseert en de waterdruppels komen 
vervolgens in de kuip van de vaatwasser terecht.  
Daarna worden ze afgevoerd.

Aquastop
Aquastop is het hoogst haalbare veiligheidsniveau van  
een vaatwasser. Een vaatwasser met Aquastop heeft een 
waterlekkage-detecteringssysteem. Dit spoort bij een 
lekkage eerst het lek op, sluit dan de watertoevoer af en
pompt vervolgens het water weg.

Buitenmaat
De inbouwmaat is de maat van dat gedeelte van het 
apparaat dat in de kast zit. De buitenmaat is dat gedeelte 
dat zichtbaar blijft, dus aan de bovenkant van het werkblad 
of aan de voorkant van een kast.

Combinatiekookplaat
Combinatie van kookplaat en oven met één geïntegreerd 
bedieningspaneel. Hierdoor ontstaat er meer panruimte 
op de kookplaat.

Deur-op-deur
Systeem waarbij het deurpaneel direct op de zelfsluitende 
koelkast wordt gemonteerd.

Deurbalans
Dankzij de deurbalansfunctie kan de deur van de  
vaatwasser in elke positie open blijven staan. De deur zal 
niet open of dicht vallen, maar in balans blijven staan.

Geïntegreerde afzuigkap
Deze afzuigkap gaat schuil achter een kastdeurtje.
Bijzonder geschikt voor een ononderbroken designlijn  
in een keukenontwerp.

Halve belading
Functie op de vaatwasser die staat voor een lager verbruik 
van water en energie. Bedoeld voor momenten waarop de 
vaatwasser maar voor de helft is ingeruimd.

Handontsteking
Bij handontsteking dient de kookplaat met de hand te 
worden ontstoken met behulp van bijvoorbeeld lucifers.

Inbouwmaat 
Een inbouwapparaat wordt in een kast geïntegreerd.  
De inbouwmaat van een apparaat is de maat van dat 
gedeelte dat in de kast komt. Met behulp van deze maat 
kan worden bepaald of het apparaat geschikt is voor een 
bepaalde kast. De buitenmaat is dat gedeelte dat aan de 
boven- of voorkant zichtbaar blijft. 

Inbouw afzuigkap
Afzuigkap die in een houten of gestuukte schouw wordt 
geplaatst. 

Inductiekoken
Bij inductiekoken wordt elektrische energie omgezet in 
een magnetisch veld. Deze energie wordt vervolgens in  
de panbodem omgezet in warmte. Het resultaat is een
snelle, zeer nauwkeurig regelbare warmteopbouw met 
een zeer hoog rendement.

Keramisch koken
Bij koken op een keramische kookplaat wordt er elektri-
sche energie in warmte omgezet. De kookelementen 
verwarmen de glasplaat en die verwarmt vervolgens  
de pan. Een keramische kookplaat heeft een hoog 
rendement.

Kinderslotbeveiliging
Functie die een apparaat pas laat werken als er tegelijker-
tijd twee handelingen worden verricht of als een knop 
extra lang wordt ingedrukt. Zo kunnen jonge kinderen het 
apparaat niet (per ongeluk) inschakelen.

Kookduurbegrenzing
Belangrijke beveiligingsfunctie die een apparaat na een 
maximale werkingsduur uitschakelt. Zo kan een apparaat 
bijvoorbeeld nooit een nacht aan blijven staan.

Mantelkoeling
Functie die de ovendeur en zijkanten koel houdt. De 
mantelkoeling zorgt ervoor dat de warmte van de binnen-
oven niet wordt doorgegeven aan de ovenruit.

Multifunctioneel ovensysteem
Ovensysteem met meerdere verwarmingssystemen:
onder- en bovenwarmte, grill en een ringvormig
verwarmingselement rond de ventilator in de achterwand. 
Dit element blaast hete lucht in de oven en zorgt voor  
een snellere opwarming en gelijkmatige verdeling van  
de warmte.

Motorloze afzuigkap
Afzuigkap die kan worden aangesloten op een centraal 
afzuigsysteem. 

De in deze brochure vermelde prijzen zijn consumenten-adviesprijzen, inclusief 21% BTW. 
De in deze brochure vermelde prijzen zijn voor sommige producten prijzen vanaf.  
De prijs kan afwijken doordat een product in verschillende kleuren leverbaar is.
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Onderbouw afzuigkap
Afzuigkap die onder een keukenkastje wordt geplaatst. 
Ideaal voor in een kleine keuken, waar een optimale 
afzuiging gewenst is.

Pauzefunctie
Als deze functie wordt gekozen gaat de kookplaat direct
uit. Na het opnieuw inschakelen hervat de kookplaat op
alle zones zijn laatst gekozen stand. Ideaal als je even bij
de kookplaat weg moet.

Perlator
Een perlator brengt lucht in de waterstraal van een
mengkraan. Zo verbruikt deze bij dezelfde druk minder
water.

Randafzuiging
Bij een afzuigkap met randafzuiging verdwijnen kook-
dampen niet langs de voor- of zijkant. De randafzuiging
concentreert de luchtstroom langs de randen van de
afzuigkap. Juist op de plaats dus waar een goede
afzuiging het meest gewenst is.

Recirculatie
Systeem dat de lucht met koolstoffilters filtert en vervol-
gens schoon in de keuken terugblaast. Vooral geschikt  
bij gebrek aan een afvoerkanaal naar buiten.

Resttijd-indicatie
Indicatie die bij de start van een vaatwasprogramma
aangeeft hoe lang het nog duurt.

Restwarmte indicatie
Een keramische kookplaat heeft tijd nodig om op
temperatuur te komen en weer af te koelen. Dit laatste 
wordt restwarmte genoemd. Zolang de plaat warm is, 
wordt dit aangegeven.

Sleepdeur
Koelkastdeur die via een railsysteem open en dicht ‘sleept’.

Sluitingsindicatie
Rode indicatie naast het klepje van de deur die  
waarschuwt als het vriesvak in de koelkast niet dicht is.

Sterrencode vriezen
1* bewaren van ingevroren voedsel tot één week (-6 ºC) 
2**  bewaren van ingevroren voedsel tot één maand (-12 ºC) 
3***  bewaren van ingevroren voedsel tot drie maanden (-18 ºC) 
4****  bewaren als drie sterren, tevens zelf invriezen

Inhoud en verbruik per 24 uur zijn bepaald volgens
ISO normen, gemeten bij 25 ºC omgevingstemperatuur. 
Bij 20 ºC omgevingstemperatuur is het verbruik aanzienlijk 
lager. (ISO): International Standardization Organisation. 
Voor alle koel- en vriesapparaten geldt:
Elektrische veiligheid volgens elektriciteitsbesluit 1976  
CFK-/HFK-vrij.

Timer
Functie die een apparaat (of een gedeelte ervan) na een
bepaalde tijd uitschakelt. Door de oven of een kookzone uit
te schakelen, wordt het aanbranden van gerechten  
voorkomen.

Tiptoetsbediening
Modern alternatief voor draai- of drukknoppen. Een  
bedieningspaneel met tiptoetsen maakt bedienen door 
aanraking mogelijk.

Uitgestelde start
Functie die gebruiker in staat stelt om de start van een 
vaatwasprogramma uit te stellen. Ideaal om bijvoorbeeld 
eenvoudig gebruik te maken van nachtstroom.

VOB/Vlotter-overloopbeveiliging
Beveiliging die de automatische afpompstand inschakelt
als er water in de onderbak loopt.

Vlakscherm-afzuigkap
Afzuigkap die bijna helemaal in een bovenkastje wordt
geïntegreerd. Wanneer de afzuigkap een stukje naar voren 
wordt getrokken, springt de motor en de verlichting aan.

Vlambeveiliging
Beveiliging die de gastoevoer automatisch afsluit als de
vlam onverhoopt uitgaat.

Vonkontsteking
Automatische ontsteking van de vlam. Treedt vanzelf in
werking wanneer de bedieningsknop wordt ingedrukt en 
omgedraait.

Wokbrander
Brander met 2 of 3 branderringen voor het optimaal
verhitten van een wok of wadjang. Het vermogen van een
wokbrander kan zeer nauwkeurig worden gesteld vanaf
minimaal 0,3 KW tot maar liefst 4,2 kW.
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Afrit 28

A12

Utrecht/Amsterdam

Impact
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Doetinchem/
Oberhausen

KOMENDE VANUIT DE RICHTING ARNHEM
- Arnhem A12
-  Afrit 28 Duiven, Zevenaar-West, Centerpoort en 

Nieuwgraaf
- Boven aan de afrit bij de verkeerslichten linksaf
- Bij de volgende verkeerslichten rechtdoor
- Bij T-splitsing linksaf
- 1e weg linksaf, dit is de Impact
-  Ons pand bevindt zich aan het einde van de weg aan 

de linkerzijde
- Rechts om het pand heenrijden
-  Voor het pand zijn speciale parkeerplaatsen voor 

bezoekers  

KOMENDE VANUIT DE RICHTING DOETINCHEM
- Doetinchem A18
- Richting Arnhem A12
- Afrit 28 Duiven, Centerpoort-Noord
- Boven aan de afrit bij de verkeerslichten linksaf
- Bij T-splitsing linksaf
- 1e weg linksaf, dit is de Impact
-  Ons pand bevindt zich aan het einde van de weg aan 

de linkerzijde
- Rechts om het pand heenrijden
-  Voor het pand zijn speciale parkeerplaatsen voor 

bezoekers 

Wij nodigen iedereen van harte uit in ons Adviescentrum 
in Duiven. Onze productadviseurs staan dagelijks klaar 
om vragen te beantwoorden en advies te geven over 
welke apparatuur en combinaties het beste aansluiten 
bij ieders specifieke wensen en eisen. 
Het Adviescentrum is elke maandag van 10.00 uur tot 
17.30 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 
17.30 uur geopend. Daarnaast zijn  wij regelmatig op 
zaterdag geopend.

Om er zeker van te zijn dat onze adviseurs beschikbaar 
zijn, raden wij aan om van te voren een afspraak te 
maken. Bel daarvoor 026 - 882 11 00 of plan een 
afspraak op www.etna.nl.
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Deze brochure is bedoeld ter promotie en verduidelijking van het ETNA-programma. Informatie over gebruik, installatie en detail-specificaties 
kunt u te allen tijde opvragen bij de ETNA-organisatie of via www.etna.nl/service. Via deze site kunt u alle relevante informatie vragen en 
vinden rond uw gebruik, installatie, veiligheid en onderhoud. Hiermee kunt u uw keuze voor ETNA-apparatuur verder onderbouwen en het jarenlange 
gebruik ervan zo plezierig mogelijk laten verlopen. Mocht u nog verdere informatie nodig hebben; onze serviceorganisatie staat voor u klaar.  
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud.

ETNA maakt kwaliteit betaalbaar

ETNA MAAKT 
KWALITEIT 

BETAALBAAR
ETNA zorgt ervoor dat kwaliteit en betaalbaarheid van  

keukenapparatuur perfect samengaan. Of het  
nu gaat om kookplaten, ovens, vaatwassers,  

afzuigkappen, koelkasten of wasmachines  
door de uitgebreide keuzemogelijkheden biedt  

ETNA altijd de juiste apparatuur. ETNA staat  
garant voor kwaliteit en jarenlang kookplezier!

Inhoud
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GASKOOKPLATEN 

KOOKPLATEN ELEKTRISCH / 

KERAMISCH / INDUCTIE

(COMBI-) MAGNETRONS EN OVENS

FORNUIZEN

AFZUIGKAPPEN

KOEL- EN VRIESKASTEN

VAATWASSERS

WASMACHINES EN DROGERS


