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Wij staan steeds voor u klaar.
De klantenser vice van de fabr ikant.

Snel , professioneel  
en geruststel lend.
▶	 	24/24u en 7/7d telefonisch bereikbaar

▶	 	Online diensten altijd beschikbaar via www.neff.be/nl/diensten 

 ▶	 	Online servicebezoek aanvragen op de datum die u het beste past

 ▶	 	Neff online shop voor onderdelen, toebehoren en onderhoudsmiddelen

 ▶	 	Uw gebruiksaanwijzing downloaden

 ▶	 	5 jaar zekerheid: 2 jaar fabrieksgarantie + 3 jaar servicecontract

▶	 	24 maanden waarborg op elke herstelling

▶	 	Herstellingen aan huis, ook op zaterdag

▶	 	Eigen technische specialisten, beschikbaar over heel België

▶	 	Onze technicus contacteert u 30 minuten voor de interventie

070/22.21.43 - www.neff.be/nl/diensten



DE NEFF-CoNsumENtENlijN 

Onze telefonische Neff-consumentenlijn beantwoordt met alle plezier al uw vragen over onze 

inbouwtoestellen. Indien u ons uw postcode doorgeeft, geven wij u ook graag de adressen van Neff-

verdelers in uw buurt.

De Neff-consumentenlijn contacteert u telefonisch op het nummer: 070/22.21.43

DE NEFF-HERstElDiENst 

De toestellen van Neff verleiden met hun hoogwaardige kwaliteit en verfijnde afwerking. Toch kan het 

gebeuren, dat er zich na een lange gebruiksduur een defect voordoet. U kan dan terecht op onze website 

om zelf een online afspraak te maken (www.neff.be) of u kan gewoon bellen naar de Klantendienst van 

Neff en wij sturen een technische specialist naar u thuis. 

U bereikt ons telefonisch op het nummer: 070/22.21.43

DE NEFF-sHoWRoom

Wenst u de toestellen in detail te bekijken alvorens u uw keuze maakt? Bezoek onze showroom om u volledig 

te laten informeren. Onze specialisten hebben alle tijd om u vrijblijvend in te lichten over de producten van 

Neff en de specifieke gebruiksvoordelen.

WIJ STAAN STEEDS  
VOOR U KLAAR!

LEUK, DAT  
IEMAND VAN DE KEUKEN  

ZO’N AANGENAME  

PLEK MAAKT.

HARtElijK WElKom  bij NEFF. Als Duitslands in-

bouwspecialist en echte pionier in de branche ontwikkelen 

wij met passie en oog voor het detail keuken-inbouwtoe-

stellen op het hoogste technische niveau, die op een ver-

nieuwende manier tegemoetkomen aan de wensen en be-

hoeften van uw klanten en aan de huidige vereisten van het 

dagdagelijkse leven. De huishoudtoestellen van Neff vormen 

het overtuigende bewijs dat een bewust leven in harmonie 

met de natuur zeker niet in strijd is met de hoogste vereis-

ten aan comfort, elegantie en technologische vooruitgang.

Ook dit jaar hebben wij voor echte keukeninnovaties ge-

zorgd. Zowel grote als kleine. Met steeds hetzelfde doel 

voor ogen: nog meer kookplezier bezorgen aan iedereen 

die graag in de keuken vertoeft.

Doordat wij toekomstgericht en met de klanten meeden-

ken hebben wij al vele nieuwe ideeën en technieken in de 

keuken geïntroduceerd, die het leven makkelijker maken. 

Uniek was bijvoorbeeld de eerste microgolfoven, die wij in 

het jaar 1957 al op de markt hebben gebracht – en baan-

brekend waren ook de inductietechniek en de éénknopsbe-

diening, waarin wij ook een beslissende rol hebben gespeeld.

Enkele van die innovaties van Neff vallen pas op bij een 

tweede blik. Of in de praktijk. Ze zijn daarom echter niet 

minder spectaculair.

Onze hoofdzetel hebben wij niet zonder reden in Bretten 

gevestigd – temidden van het Zwarte Woud. Al 130 jaar lang. 

Want daar neemt men nog de tijd voor het belangrijkste, ook 

in de keuken. Hier wordt met passie gekookt en getafeld. Veel 

van de beste gourmet adresjes vindt u gewoon bij ons om 

de hoek. En vermoedelijk daarom komen vele van de beste 

keukenideeën uit Bretten, omdat hier over lekker eten ge-

praat en nagedacht wordt. Hier bedenken, ontwikkelen en 

ontwerpen wij. En wat wij als geslaagd en geniaal beschou-

wen, gaan we dan ook hier produceren. Gisteren, vandaag 

en in de toekomst. Kwaliteit “Made in Germany“. Of beter 

gezegd: „Made in Bretten.“

Adres:  

Laarbeeklaan 74 

1090 Brussel (Jette)  

Tel. 070/22.21.43 

Fax 02/475.72.93

Openingsuren:  

Maandag tot vrijdag van 10u00 tot 18u00.  

Zaterdag van10u00 tot 16u00.  

Gesloten op zondag en feestdagen

DE oNDERDElENsERViCE 

Indien er ooit een onderdeel verslijt, dan is dat geen probleem: voor elk belangrijk onderdeel houden wij 

minstens 10 jaar wisselstukken in voorraad. Bestel uw originele onderdelen telefonisch op het nummer: 

070/22.21.43 of online via www.neff.be

NiEuW - PERsooNlijK ADViEs, Nu ooK bij u tHuis! 

Na aankoop van uw toestel bieden wij u ook graag advies op maat. Onze Neff-specialist komt aan de hand 

van uw specifieke wensen de diverse mogelijkheden van uw nieuwe toestellen bij u thuis demonstreren. U 

kunt hiervoor een afspraak maken via de consumentenlijn van Neff op 070 22 21 43.

mijN NEFF-ACCouNt 

Surf naar www.neff.be/nl/welkom en registreer uw nieuw toestel.  

U ontvangt een korting op onze eShop en geniet van tal van andere voordelen. Bekijk ook onze rubriek 

‘Tips en advies’ en haal nog meer uit uw toestel en hoe je dit best onderhoudt.



BELEEF DE  
STOOMDEMOSESSIES 

VAN NEFF IN DE 

COOKING 
STUDIO. 
PASSIE EN KOOK-

VREUGDE.

CREAtiVitEit EN KooKPlEZiER – De 

liveCOOKING studio van Neff biedt enthousiaste 

hobbykoks een culinaire verwennerij. Hier worden onder 

professionele begeleiding en in een aangename sfeer de 

laatste geheimen van de stoomovens en CircoSteam uit 

de doeken gedaan. Tijdens de kookdemonstraties krijgt u 

professionele info over de toestellen en leert u een selectie 

aan verfijnde recepten bereiden – doorspekt met heel 

wat tips en weetjes. De liveCOOKING studio van Neff is 

uitgerust met de nieuwste toestellen van Neff en biedt u 

alles wat u van een droomkeuken mag verwachten.

Neem meteen een kijkje op www.neff.be
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KOELTOESTELLEN
Energieverbruik  

per 100 liter in 24 uur. A 

Diepvriezerd

1996

0.88
kWu

2011

0.43
kWu

Tot

− 38 %

0.54
kWu

0.20
kWu

1996 2011

Tot

− 63 %

1996

0.49
kWu

2011

0.22
kWu

Tot

− 59 %

Koel-vries-
combinatiec

A  Gebaseerd op een normaal programma, vergelijking van de verbruikswaarden voor b) K 6634 X11 koelkast, c) K 9624 X8 
koel-vries combinatie en d) G 5624 X6 diepvriezer van 2011 met de waarden voor vergelijkbare Neff-toestellen uit 1996.

OVENS
Energieverbruik overeenkomstig 

DIN EN 50304B

1999

1.10
kWu

2011

0.69
kWu

Tot

− 37 %

B  Gebaseerd op een normaal programma, vergelijking van de verbruikswaarden voor B 46E74 N1 oven van 2011 met de 
waarden voor een vergelijkbaar Neff-toestel uit 1999.

VAATWASSERS
Verbruik per wasbeur t.  

Vaatwasser van 60 cm

1996: 12 bestekken

2011: 13 bestekken

1.33 l

0.54 l
1996 2011

Tot

− 60 %

WaterverbruikC

1996

0.10
kWu

2011

0.05
kWu

Tot

− 50 %

EnergieverbruikC

C   Gebaseerd op een normaal programma, vergelijking van de verbruikswaarden per couvert voor S 42T69N7 EU vaatwasser 
van 2011 met de waarden voor een vergelijkbaar Neff-toestel uit 1996.

Huishoudtoestellen van Neff: kijk naar dit symbool voor 

de beste water- en energie-efficiëntie.

 

1  S52 T69X7 EU, S51 T69X7 EU, S52 N69X2 EU, S51 N69X2 EU 
S41 T69N7 EU

2  S52M69X8 EU, S51M69X8 EU, S41M69N7 EU, S41M65N7 EU
3	 	20%	efficiënter	(0,79	kWu)	dan	de	vereiste	waarde	(0,99	kWu)	
voor	energie-efficiëntieklasse	A	(gemeten	volgens	EN	50304)

4	 	30%	efficiënter	(0,69	kWu)	dan	de	vereiste	waarde	(0,99	kWu)	
voor	energie-efficiëntieklasse	A	(gemeten	volgens	EN	50304)

NEFF-INBOUW-
TOESTELLEN:  
EFFICIËNT EN  
ECOLOGISCH  
VERANTWOORD

	▶   Innovatieve technologie en intelligente pro-

ductideeën die het water- en energieverbruik 

verminderen. Neff zorgt voor efficiëntie in de 

hele keuken.

	▶   Door oude koeltoestellen te vervangen, 

spaart u geld uit. Een toestel met A++-label 

verbruikt 63% minder energie dan een verge-

lijkbaar toestel van Neff van 15 jaar oud.

	▶   Wereldrecord energie-efficiëntie: vaatwassers 

van Neff met het natuurlijke mineraal Zeolith 

hebben het label van de energie-efficiëntie-

klasse A+++.1

	▶   De wereldrecordhouders in het besparen 

van water2 verbruiken slechts 6,5 liter per 

vaatwasbeurt.

	▶   Vrijwel alle elektrische kookplaten en ovens 

zijn 20% efficiënter3 (sommige toestellen zijn 

zelfs 30% efficiënter4) dan de vereiste waarde 

voor energie-efficiëntie voor klasse A.

	▶   Koken met inductie: tot 25% energiebesparing 

om water aan de kook te brengen.

	▶   Uitzonderlijke energie-efficiënte dampkap: de 

EfficientDrive verbruikt tot 80% minder ener-

gie dan een conventionele dampkap

GROENE ENERGIEBESPARENDE TECHNOLOGIE  

VAN DE TOEKOMST?
NEFF-KEUKENS HEBBEN ZE AL IN HUIS.

Bij Neff staat duurzaamheid voor veel meer dan de efficiënte technologie die nu al in al onze toestellen wordt 

gebruikt. Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in de visie van de onderneming en reikt veel verder dan 

de grenzen van ons eigen bedrijf. Als een onderneming die sinds meer dan 130 jaar in Duitsland is verankerd, 

dragen we niet alleen zorg voor de uitstekende kwaliteit van onze producten, maar ook voor het milieu en 

voor de mensen die met en voor ons werken. Ons engagement werd in 2008 beloond met de ‘Milieuprijs 

voor ondernemingen’ van de deelstaat Baden-Württemberg voor onze ‘uitgebreide milieubescherming op alle 

gebieden in de onderneming’.

Als het op energie- en waterefficiëntie aankomt, winnen de huishoudtoestellen van Neff in vergelijkende tests 

met andere merken altijd met het grootste gemak. Hetzelfde geldt voor het regelmatig verkrijgen van de 

energie-efficiënte labels A+++ en A++ in het nieuwe classificatiesysteem van het EU-label.

Koelkastb
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Voor koelkasten en diepvriezers bevatte het vorige energielabel al 

de energie-efficiëntie klassen A+ en A++, en werd het nu uitge-

breid met de klasse A+++. Een koelkast of diepvriezer van ener-

gieklasse A++ verbruikt tot 40% minder energie dan een toestel 

met dezelfde grootte en uitrusting van energieklasse A. Producten 

met een A+++ beoordeling besparen 60% in vergelijking met 

producten met een A beoordeling.

Het nieuwe energielabel voor vaatwassers heeft 3 extra energie-efficiëntie klassen boven klasse A: 

A+,  A++ en A+++, waarbij A++ tot 21% minder energie verbruikt en A+++ meer dan 30% minder 

energie verbruikt in vergelijking met producten met een A-label. Het wasresultaat wordt niet langer 

vermeld. In plaats daarvan werd het verplichte minimale wasresultaat vastgelegd voor het vroegere 

A-label. Wat het jaarlijkse energie- en waterverbruik van vaatwassers betreft, worden niet alleen de 

standaard vaatwasbeurten vermeld, maar ook het energieverbruik als de vaatwasser is uitgeschakeld 

of in sluimerstand staat.

1

2

3

456

7

HET NIEUWE  
ENERGIELABEL  
VOOR KOELKASTEN  
EN DIEPVRIEZERS

1.  Naam of handelsmerk van de fabrikant en model

2.  Energieklasse

3.  Jaarlijks energieverbruik in kWu (gebaseerd op resul-

taten van standaardtests). Het werkelijke energiever-

bruik is afhankelijk van het gebruik van het toestel. 

4.  Geluidsniveau in dB

5.  Totale inhoud van alle vriesvakken  

(vriesvak met sterren)

6.  Totale inhoud van de koelruimte  

(koelruimte zonder sterren)

7.  Nummer van de verordening

1.  Naam of handelsmerk van de fabrikant en 

model

2.  Energieklasse

3.  Jaarlijks energieverbruik in kWu (gebaseerd 

op 280 standaard vaatwasbeurten per jaar)

4.  Geluidsniveau in dB

5.  Capaciteit in termen van aantal bestekken

6.  Droogresultaat

7.  Waterverbruik in liter per jaar (gebaseerd 

op 280 standaard vaatwasbeurten per jaar)

8.  Nummer van de verordening

HET NIEUWE  
ENERGIELABEL 
VOOR  
VAATWASSERS

Y IJA
IE IA

1

2

3

4

8

57 6

HET NIEUWE  
ENERGIELABEL
Huishoudtoestellen vertegenwoordigen gemiddeld ongeveer de helft in de energiefactuur van 

een gezin. Door nieuwe, energie-efficiënte huishoudtoestellen te gebruiken kunt u tijdens de lange 

levensduur van de apparaten geld besparen en het milieu beschermen. Daarom raden we u ten 

zeerste aan goed te letten op lage verbruikswaarden voor energie en water als u een nieuw huis-

houdtoestel koopt.

Deze informatie wordt sinds 1996 meegedeeld op het Europese energielabel. Door de technische 

vooruitgang is evenwel een situatie ontstaan waarin de meeste apparaten vandaag tot de beste 

energieklassen behoren. Om ervoor te zorgen dat het energielabel een waardevol hulpmiddel 

bij aankoop blijft, is er sinds eind 2010 een nieuw energielabel voor wasmachines, vaatwassers, 

koelkasten en diepvriezers. Het nieuwe energielabel was aanvankelijk vrijwillig, maar is na één jaar 

verplicht voor deze producten in de EU. Nieuw is dat er drie klassen (A+, A++ en A+++) werden 

toegevoegd aan de energiezuinige klassen en dat de verbruikswaarden voor energie en water voor 

wasmachines en vaatwassers in jaarlijkse waarden worden weergegeven. Verder zal het label in de 

toekomst ook een waarde voor het geluidsniveau moeten aangeven.



4



5

INHOUD

OVENS 10

 CIRCOSTEAM-OVEN 22

 VARIOSTEAM-OVENS 24

 CIRCOTHERM-OVENS 24

COMPACTE OVENS VAN 45 CM,  
MICROGOLFOVENS EN KOFFIE-VOLAUTOMAAT 32

ELEKTRISCHE KOOKPLATEN 50

GASKOOKPLATEN 68

DOMINO-KOOKPLATEN 74

DAMPKAPPEN 86

KOELKASTEN EN DIEPVRIEZERS 116

VAATWASSERS 142
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▲		 Het design van de inbouwtoestellen van Neff – perfect te  
combineren tot indrukwekkende inbouwoplossingen.  
Kwalitatief hoogstaande materialen, met liefde afgewerkt tot  
in de kleinste details. Tijdloos emo tioneel, zonder liflafjes.  
Klare vormen die de toestelfronten structuur geven en  
details die de krachtige en typische look benadrukken.
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DeSigN. Dat Neff regelmatig internationale designprijzen 

in de wacht sleept hoeft niet te verbazen. Zo ontving de 

inductiekookplaat T 44T90 N0 onlangs goud tijdens de  

belangrijkste Duitse Design Award- uitreiking (Design Award 

of the Federal Republic of Germany). Het typische Neff-

design, met de uiterst klare vormen heeft daar alles mee 

te maken. En opdat dit zo blijft, hebben wij bij ons gamma  

inbouwtoestellen voor nog duidelijk zichtbare verbeterin-

gen gezorgd. 

CoNCepT. De idee bestond uit het grondig veranderen 

van de «traditionele» vorm van een inbouwtoestel, zodat 

het duidelijke en harmonieuze design hand in hand gaat met 

een eenvormig bedienings- en displayconcept. Het model 

bestaat uit een naar boven geopend kader, waarin de met 

facetten geslepen glazen plaat wordt ingelast. 

ReSulTAAT. De nieuwe generatie inbouwtoestellen 

van Neff overtuigt door z’n duidelijke vormgeving die de  

elegantie en de precisie van de toestellen nog extra bena-

drukt. De geharmoniseerde afmetingen van de tussenruimtes 

maken perfecte combinaties mogelijk. Bijzonder opvallend 

zijn de in facetten geslepen glazen en inox randen, knoppen 

en handgrepen, een nieuw en herhaald designelement dat  

perfect samengaat met de ellipsvorm, het basiselement van 

de vormgeving.

Een echte blikvanger is ook het markante bedieningspaneel 

in reliëf, met gefacetteerd glas dat bovenaan vlak en on-

deraan mooi afgerond is. In het centrum: de ellipsvormige 

en gefacetteerde bedieningsknop die goed in de hand ligt, 

geflankeerd door de toetsen om de tijd, de temperatuur en 

andere functies in te stellen. Net daarboven bevinden zich 

de displays voor tijd- en temperatuurweergave steeds op 

dezelfde plaats - ongeacht het soort toestel - met dezelfde 

vorm en de eenvormige look.

IN Z’N DESIGN MIKT NEFF 

OP ééN ZAAK: 
ALLES IS KLAARDER, HARMONIEUZER 

EN NOG ORIGINELER
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eeNvoRmig DeSigN. Functionaliteit in de keuken is één zaak, optische harmonie is een andere. Neff biedt 

nu de twee samen, met één enkel nieuw en harmonieus design voor alle productcategorieën. Het concept: 

een uniforme plaatsing van de bedieningselementen en de elektronische displays, een gelijke hoogte voor de 

bedieningspanelen en identieke afmetingen voor de tussenruimtes, weerkerende designelementen, zoals de 

gefacetteerde glazen inlegplaten en dito bedieningsknoppen. Die verlenen de inbouwtoestellen van Neff - ze-

ker bij een combinatie van meerdere toestellen - een origineel en harmonieus aspect en maken de gebruiker 

snel en makkelijk wegwijs.

BeDieNiNgSpANeel. De bedieningspanelen van de Neff-inbouwtoestellen bestaan er in meerdere va-

riantes, die echter gelijkaardig zijn qua afmetingen, structuur en plaatsing, en dus perfect kunnen worden 

gecombineerd. De afwerking van het inox bedieningspaneel en de gefacetteerde glazen inlegplaat vormen de 

basiselementen van de originele look bij de topmodellen. 

DiSplAy. De plaatsing en het uitzicht van de display-elementen werd voor alle toestellen geharmoniseerd. De 

weergave in duidelijke tekst of via symbolen bevindt zich net onder de bedieningselementen en heeft dezelfde 

kleur, dezelfde lettergrootte en typografie. Meer duidelijkheid om u sneller wegwijs te maken.

gefACeTTeeRD DeSigN. De facetslijping is ongetwijfeld het meest opvallende designelement van de 

Neff-inbouwtoestellen. De inox en glazen randen, de knoppen, handgrepen en zelfs het vitrokeramiek van 

de kookplaten vertonen dit essentiële designelement. Het geeft de toestellen van Neff hun originele aspect, 

ongeacht de productcategorie.

HeT Neff-DeSigN

▶  onbeperkte combinatiemogelijkheden

▶  een harmonieus design voor alle productcategorieën, naar 
hartenwens te combineren, voor een indrukwekkend 
totaalbeeld.

▶  geraffineerde details, zoals het glas met facetslijping, de 
in reliëf bedrukte bedieningspanelen, de lichtjes afgeronde 
inox randen, de kleine tussenruimtes en de ergonomische 
bedieningselementen zijn de expressie van een duidelijk 
herkenbare en klare vormtaal.

▶  een krachtig design dat de verticale en horizontale 
elementen benadrukt en contrasteert met de discretere 
ellipsvormige elementen.

▶  De toestellen passen perfect in de keukenomgeving.

ECHT PRAKTISCH,  
DEZE HARMONIE. 
ZO KAN IK ALLES NAAR WENS 

COMBINEREN, 
WANT ALLES PAST BIJ ALLES!
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HET BEGON  
MET EEN SNUIFJE  

AMB IT IE .

HET EINDIGDE  
MET EEN DOSIS  

TROTS .

Daarna volgden verse gist, speltmeel, eieren en een beetje rozema-

rijn. Hiermee kneedde ik het deeg voor mijn eerste zelfgebakken 

rozemarijnbrood. Mijn oven voegde ten slotte automatisch nog een 

beetje hete stoom toe om mijn brood knapperig en luchtig te ma-

ken. Ook na het opwarmen de volgende ochtend. 

Een geslaagde première.
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▲	 	De unieke en volledig inschuifbare ovendeur sliDE & 
HiDE werd geoptimaliseerd voor nog méér comfort. 
Uitzonderlijke ergonomie bij het openen en sluiten van de ovendeur, 
dankzij de meedraaiende handgreep SLIDE. U hebt vrije toegang tot 
het oveninterieur dankzij de geheel inschuifbare ovendeur HIDE.  
Met nog meer comfort dankzij de inschuifhulp met demping, voor 
het geruisloos wegschuiven van de deur. Nu kan u de deur na het 
openen gewoon loslaten.

DE SLIDE & HIDE-OVEN 

WAS ALTIJD AL  
PRAKTISCH
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	▶  uitzonderlijke ergonomie bij het openen en sluiten van de 
ovendeur dankzij de meedraaiende handgreep SliDe. 

	▶  vrije toegang tot het oveninterieur, dankzij de volledig inschuifbare 
ovendeur HiDe. 

	▶  Nog meer comfort dankzij het automatische inschuifsysteem met 
demping, voor het geruisloze openen en sluiten van de ovendeur. 

	▶  Bij de ovens met het SliDe & HiDe systeem is de bruikbare 
inhoud van de oven nog groter, dan bij een klassieke oven (67 l).

Alle vooRDeleN vAN De SliDe & HiDe vAN Neff:

De eNige oveNDeuR Die oNDeR De oveN WegSCHuifT. SLIDE & HIDE, de verzinkbare oven-

deur, of het concept van een garagepoort die voor het eerst bij een ovendeur wordt gebruikt.

De SLIDE & HIDE-deur is niet – zoals gebruikelijk – op scharnieren gemonteerd, maar glijdt onder de oven 

door en verdwijnt volledig – schokvrij, geluidloos en in alle zachtheid. Zo hebt u ongehinderd toegang tot het 

oven interieur. Schotels worden makkelijker en veiliger uit de oven genomen omdat de ovendeur u hierbij niet 

langer hindert of een gevaar vormt voor verbrande handen.

De meeDRAAieNDe oveNDeuRgReep SliDe KomT u TegemoeT. Dankzij het SLIDE-systeem 

hebt u de ovendeurgreep steeds even goed in de hand. De SLIDE-deurgreep zwenkt geleidelijk en automa-

tisch rond z’n as en volgt daarbij zachtjes de bewegingen van uw hand.

67 l. puuR geNoegeN. Dankzij een intelligent technisch hoogstandje is het oveninterieur nu even groot 

als bij een traditionele oven: 67 l. Zo kan u op 4 niveaus (waarvan 3 tegelijk) bakken, zelfs tot grote stukken 

gebraad toe.

intern volume
vroeger (52 l)

intern volume 
nu (67 l)

MET DE GLIJDENDE OVENDEUR 

KRIJGT U ExTRA PLAATS, 

COMFORT  
EN EEN BETER ZICHT.
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Heel DuiDelijK. Simpele en duidelijke bedieningselementen hebben zeker een invloed op uw kook-

plezier. Als een hobbykok in topvorm is, wil die niet gestoord worden door een omslachtige bediening. 

Daarom ziet Neff er bij elke nieuwe productontwikkeling op toe, dat de bedieningslogica makkelijk te 

begrijpen is, wat garant staat voor een snel en precies gebruik.

oveNS meT eeN DuiDelijKe TeKSTeleKTRoNiCA. De topmodellen geven de informatie over 

elke instelling weer via een gedetailleerde klare tekst over de kookwijze, de temperatuur, het uur en de 

status, zoals bv. het inschakelen van de kinderbeveiliging. Indien u gaat voor een eenvoudige bediening per 

klik - zoals bij een PC-muis - kan u opteren voor een model dat is uitgerust met de NeffNavigator. En 

indien u kiest voor een klassieke navigatie, dan beslist u voor een model met een centrale facetknop. De 

bedieningsknoppen met demping vormen daarbij een extra troef. 

oveNS meT eleKTRoNiSCHe SymBoleN. Voor elke instelling en elke kookwijze bestaat er een 

specifiek symbool, dat makkelijk te herkennen is. Dat is trouwens het enige waar u bij een eerste gebruik 

dient op te letten. Elke instelling wordt immers aangegeven door het oplichten van het overeenkomstige 

symbool op de glazen inlegplaat van het bedieningspaneel, terwijl de temperatuur en het uur op de digitale 

display worden weergegeven. Dankzij de facetknoppen hebt u de situatie steeds even goed in de hand.

oveNS meT STANDAARD eleKTRoNiCA. Bij deze modellen werden de symbolen voor de ver-

warmingswijzen op het bedieningspaneel gedrukt rond de facetknop. Door de knop tot aan het gewenste 

symbool te verdraaien, kiest u de gewenste functie.

	▶  met de volledig nieuw ontworpen éénknopsbediening 
van Neff en het gebruik van de NeffNavigator, is de oven 
makkelijker te regelen dan ooit tevoren. 
u navigeert middels zijdelingse draai- en verticale 
kantelbewegingen – zoals met een pC-muis – doorheen 
het menu in klare tekst, dat op de gefacetteerde glazen 
plaat geafficheerd wordt. De geselecteerde functie wordt 
dan vergroot en weergegeven met een zoom-effect.  
 
met een klik bevestigt u de keuze, en eens de startknop 
werd ingedrukt wordt de oven opgestart. 
via de sensortoetsen op de klare tekstdisplay kan 
u rechtstreeks de temperatuur instellen, de vier 
belangrijkste verwarmingswijzen evenals het snel 
voorverwarmen en de kooktijd - dat alles voor  
nog meer kookcomfort.

NeffNAvigAToR – leiDT u Heel  
eeNvouDig NAAR uW Doel.

NeffNavigator facetknoppen

MET EEN OVEN  
VAN NEFF,  
HEB IK ALLES  
GOED IN DE HAND



O
ve

ns

15

▲  Nu beschikbaar op de SliDe & HiDe-oven: 
het nieuwe, verbeterde Nefflight. Door de 
innovatieve lichtgeleiding via prisma’s en 
reflectoren wordt het licht van de speciale 
halogeenlampen over het gehele oveninterieur 
verspreid. een lamp in het ovenplafond zorgt 
bovendien voor extra helderheid bovenaan 
de oven. Resultaat: dubbele helderheid, geen 
schaduwvorming, een gelijkmatig en niet 
verblindend licht op alle ovenniveaus. voor een 
korte controle hoeft u de ovendeur niet meer  
te openen. 
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	▶  Het kreeg de beste beoordeling-
en van de stichting Warentest 
en heeft al meer dan 30 jaar zijn 
sporen verdiend in heel wat 
keukens: het unieke CircoTherm-
warmeluchtsysteem van Neff.  
De warme lucht wordt via een stil 
werkende ventilator en speciale 
openingen zeer snel en gericht rond 
de bereidingen gevoerd onder de 
vorm van circulerende hitte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij het openen van de ovendeur 
gaat er geen hitte verloren. en de 
aroma’s gaan zich niet vermengen, 
wat ideaal is voor het bereiden van 
een volledig menu op verschillende 
niveaus tegelijk. Dankzij de relatief  
lage kooktemperaturen tussen  
40 ºC en 200 ºC blijven de voedende 
bestanddelen behouden, er wordt op 
waardevolle energie bespaard en de 
oven wordt minder vuil. 

HeT WARmeluCHTSySTeem 
CiRCoTHeRm.

14 KOOKWIJZEN –  

VOOR EEN  
PROFESSIONELE  

KEUKEN.
vooR elK ReCepT De opTimAle KooKWijze. Wat is er voor een kookfanaat mooier om zien dan grote en 

kleine genieters die het zich echt laten smaken? Met een oven van Neff hebt u alles in de keuken wat nodig is voor 

zo’n leuke momenten. Met wel 14 verschillende manieren van garen bent u echt gewapend voor eender welk recept.

In het hart van een Neff-oven bevindt zich het warme luchtsysteem CircoTherm, dat de beste beoordelingen kreeg 

van de stichting Warentest, en waarmee tegelijk gebakken en gebraden kan worden en u zelfs een heel menu kan 

klaarmaken, op drie verschillende ovenniveaus. De CircoTherm-oven werkt op relatief lage temperaturen, waardoor 

er aanzienlijk bespaard wordt op energieverbruik én schoonmaakwerk.

Behalve de klassieke verwarmingswijzen - boven- en onderwarmte en de drie speciale grillvarianten - bieden de ovens 

van Neff ook bijzonderheden die men snel weet te waarderen: zo bijvoorbeeld de speciale deegrijsstand waarmee uw 

gistdeeg steeds even goed lukt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Of de speciale broodbakstand die zorgt voor heerlijk knapperig brood, net zoals u bij de bakker vindt. De onderwarmte 

die apart kan worden ingeschakeld, is ideaal voor soufflés. Met het zachte garen kan u rundsfilet of lamsgebraad heel 

behoedzaam bereiden, vetarm en gezond. De pizzastand is de bakwijze bij uitstek voor diepvriesgerechten. Om de 

gerechten warm te houden is er ook een speciale functie waarmee u borden kan voorverwarmen. En tenslotte is de 

stoomkookset (in optie) en de speciale stoomkookstand, waarmee u van een klassieke oven in een handomdraai een 

stoomoven maakt - de ideale oplossing voor een gezonde, vetarme keuken.
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1    met het unieke Circotherm-

warmeluchtsysteem kunnen op drie niveaus 

tegelijk verschillende gerechten worden 

klaargemaakt, zonder dat de aroma’s zich 

gaan mengen.  

Het Circotherm Eco warmeluchtsysteem 

met temperatuurcontrole is speciaal 

ontwikkeld voor bakken of braden op 1 niveau.

2    met de functie langzaam garen wordt elk 

gebraad uiterst behoedzaam bereid. Deze 

functie is bijzonder goed geschikt om lams- 

en rundsvlees te bereiden.

3    met de Warmhoudstand kunnen de 

gerechten op een temperatuur gehouden 

worden tussen 60 en 120 °C zodat ze lang 

warm en sappig blijven.

4    De Pizzastand maakt, dankzij de combinatie 

van Circotherm en onderwarmte een 

diepgevroren pizza tot een knapperige en 

smakelijke maaltijd.  

Deze stand is ook uitermate geschikt voor 

het bereiden van ovenfrietjes.

5    vlees rondom even knapperig grillen: met de 

functie thermogrill zorgen de warme lucht 

van het Circotherm-systeem en de grill, 

die afwisselend worden ingeschakeld, voor 

perfecte resultaten, zonder dat u een duur 

draaispit moet aankopen.

6    voor de gezonde keuken van nu is er voor 

de stoomkookset (in optie) een speciale 

stoomkookstand.

7    een speciale warmtezone: de Deegrijsstand 

creëert de best mogelijke omstandigheden 

om zelf yoghurt te maken of een zacht 

gistdeeg te bereiden.

8    Alles wat u nodig hebt om van uw 

keuken een kleine bakkerij te maken is 

de broodbakstand. in optie is ook een 

broodbaksteen verkrijgbaar.

9    een gastronomisch diner wordt in warme 

borden geserveerd. Daarvoor kan u de 

functie Voorverwarmen gebruiken.

10    De afzonderlijk instelbare en regelbare 

onderwarmte is perfect geschikt voor het 

bakken van soufflés en taartbodems met een 

sappig beleg.

11    voor alle klassieke recepten is er natuurlijk 

de beproefde boven- en onderwarmte.

12    zelfs grote hoeveelheden vis of vlees en 

gratins bruinen perfect onder de Grote grill 

die continu regelbaar is. voor de schoonmaak 

kan de grill worden neergeklapt.

13    voor wie snel individuele porties of kleine 

hoeveelheden wil grillen is er de spaargrill.

14    met de ontdooifunctie kunnen  

diepvries gerechten behoedzaam, maar snel 

worden ontdooid.

3

13

11

9

7

5

14

12

10

8

6

4
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pyRolySe. Na het bereiden van al dat lekkers start u met een druk op de knop de gemakkelijke ovenreiniging 

via pyrolyse. De oven wordt dan tot op 500 ºC verwarmd en op deze temperatuur wordt het vuil in de oven tot 

as herleid. En daar kan u gerust bij gaan zitten, want niets is vervelender dan de schoonmaak na een lekker diner. 

Eenmaal de oven afgekoeld is, dient hij enkel nog schoongewist te worden. 

De SCHooNmAAKHulp eASyCleAN. In de plaats van pyrolyse werden bijna alle ovens van Neff uitgerust 

met de uiterst praktische functie EasyClean. Zonder dat u een agressief schoonmaakmiddel hoeft te gebruiken, 

wordt het vuil letterlijk tot niets herleid. Gewoon wat water en een scheutje detergent in de koude ovenbodem gie-

ten en het schoonmaakprogramma kan van start gaan. De vloeistof verdampt en weekt het vuil los. Op het einde van 

het programma volstaat het de oven schoon te vegen met een absorberende doek en hij is weer klaar voor gebruik.

in geval van hardnekkig vuil - zoals bv. bij residu’s van gesmolten kaas, vet of fruitzuur - toont de pyrolyse 
echt wat die aankan. Alles wat overblijft is een hoopje as.

▶  geen speciaal schoonmaakmiddel vereist – water en 
afwasmiddel volstaan.

▶  De gladde ovenwanden worden in een wip schoongeveegd.

eASyCleAN – SToom 
gAAT vuil TeKeeR.

	
▶
 

NATUURLIJK MOET EEN OVEN  
WORDEN SCHOONGEMAAKT, NET ALS EEN KOOKPAN.  

MAAR BIJ EEN OVEN VAN NEFF 
GAAT DAT VANZELF.
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VROEGER BESTOND ER HET RISICO  
OM MIJ TE VERBRANDEN.
MET HET CLOU-SySTEEM 

IS ALLES STABIEL 
EN HEB IK STEEDS BEIDE HANDEN VRIJ

Het Clou-systeem bestaat ook als varioClou  1  ,  
dat op het vaakst gebruikte ovenniveau geplaatst 
wordt en heel flexibel naar andere ovenniveaus kan 
worden verplaatst of uitgebreid. Het bestaat ook als 
3-voudige  2  of zelfs 4-voudige Clou  3  , voor een 
verhoogd comfort op alle niveaus. Alle ovens die 
standaard zijn uitgerust met inhangroosters kunnen 
later met het Clou-systeem worden uitgerust.

TeleSCopiSCH SySTeem Clou

3 niveau CLOU® 4 niveau CLOU®

1 2 3

1 Clou-SySTeem. Dit lichtlopende en kantelveilige telesco-

pische systeem is een geraffineerde uitvinding van Neff. Bak-

blikken en roosters staan steeds even stevig op de speciale 

telescopische geleiders, die makkelijk en geruisloos in en uit 

glijden. Het CLOU-systeem werd constant verder ontwik-

keld en verbeterd. En na 20 jaar ervaring biedt Neff het 

CLOU-systeem nu aan in diverse varianten, waaronder u 

datgene kan kiezen wat precies bij uw oven past. Alle mo-

dellen van het CLOU-systeem hebben één iets gemeen: als 

u met een zwaar bakblik of de stoomkookset wil werken, 

kunnen de telescopische rails van CLOU volledig worden 

weggenomen en zelfs bij de zwaarste belading kan niets om-

kantelen. Beide handen blijven vrij om gerechten te kruiden 

of uit de oven te nemen.

TeleSCopiSCHe STop. Tussen de 2 geleiders van het 

telescopisch CLOU-systeem is een innovatief scharnier 

aangebracht, dat zich vastklikt wanneer de geleiders volledig 

worden uitgetrokken. Hierdoor kunnen bakblikken en roos-

ters volledig worden uitgetrokken zonder dat u het gevaar 

loopt zich te verbranden aan het hete oppervlak. Alles blijft 

immers in een uiterst stabiele positie staan. Om de Telesco-

pische Stop functie uit te schakelen, volstaat een lichte duw.

2

3

	 ▶ 
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Neff heeft aan zijn assortiment ovens een nieuw hoogtepunt 

toegevoegd, een innovatie die niemand meer zal kunnen 

missen: VarioSteam, een functie om stoom toe te voegen.

Er zijn twee nieuwe modellen ovens. Ze zijn beide met  

SLIDE & HIDE uitgerust en bieden u dankzij de toevoeging 

van vocht de mogelijkheid het bak- en gaarproces nog meer 

te optimaliseren en bereidingen nog te perfectioneren.

Als u met VarioSteam iets bakt of smoort, zullen er met ver-

schillende tussenpozen verschillende hoeveelheden vocht in 

de bakruimte worden toegevoerd. Hierdoor worden berei-

dingen nog beter gaar. Uw bereiding krijgt niet alleen een 

knapperige korst, maar ook een mooi, glanzend oppervlak. 

Ze wordt van binnen sappig en mals en verliest slechts in  

geringe mate aan volume.

Door herhaaldelijk de VarioSteam-toets op het bedienings-

paneel in te drukken, kunt u de gewenste combinatie van 

ovenfunctie en stoomintensiteit instellen. Zo kunt u voor 

de ovenfuncties CircoTherm, Boven-Onderwarmte, Pizza, 

Brood, Thermogrill, Smoren en Regenereren de stoominten-

siteit ‘matig’, ‘middelmatig’ of ‘hoog’ kiezen. Bij automatische 

programma’s wordt de stoomintensiteit door VarioSteam 

automatisch geregeld.

Met de toepassing ‘regenereren’ kunt u reeds bereide ge-

rechten voorzichtig opwarmen of deegwaren van de vorige 

dag opwarmen. VarioSteam wordt automatisch ingeschakeld. 

Regenereren is niet geschikt om te ontdooien.

VARIOSTEAM

Zo eenvoudig is het met het handige SoftEject mechanisme: het in het bedieningspaneel  

geïntegreerde waterreservoir aanraken, het uit het apparaat halen, met water vullen tot de mar-

kering ‘max’ en weer in het apparaat schuiven. Met de toetsen van het bedieningspaneel bepaalt u 

hoeveel vocht er tijdens het gaar- en bakproces moet worden toegevoegd.

Na elk gebruik met VarioSteam wordt het restwater uit de kringloop terug in het water reservoir 

gepompt en kan het reservoir worden leeggemaakt.

MET VARIOSTEAM  
SMAAKT ALLES  
NOG BETER.

vARioSTeAm: vooR Nog meeR SmAAK

	▶  Keuze uit drie instellingen om stoom toe te voegen voor de ovenfuncties CircoTherm, Boven-onderwarmte, 
pizza, Brood, Thermogrill, langzaam garen en Regenereren.

	▶ Automatische programma’s hebben een automatische stoomtoevoer.

	▶ een nog betere, intensere smaak.

	▶ gerechten zien er mooi uit: intense kleuren en glanzend oppervlak.

	▶ ideaal om gerechten van de vorige dag op te warmen en te regenereren.
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Zulauf

Ablauf

Doorstroomtoestel

Functietoetsen voor de VarioSteam. 

Leiding uit roest-
vrij staal voor de 
stoomtoevoer

Pomp 1 voor 
watertoevoer

Waterreservoir

VarioSteam-
elektronica-
module

Pomp 2 voor de 
terugstroming 
van het water

HeT gepATeNTeeRDe WATeRSySTeem meT TWee pompeN: De vooRDeleN

	▶  er blijft geen water in het toestel – eenvoudig en gemakkelijk verwijderen van het restwater  
na het automatische wegpompen.

	▶ ontkalken in gesloten watercircuit.

	▶ ecologisch verantwoord en uiterst hygiënisch systeem.

	▶ Nauwelijks noemenswaardige kalkafzettingen door het twee-pompensysteem.

ZO WERKT HET GEPATENTEERDE WATERSySTEEM MET TWEE POMPEN

Bovenste afbeelding: pomp 1 pompt vers water uit het waterreservoir in het geïntegreerde door-

stroomtoestel en vervolgens wordt het water als stoom in de oven afgegeven.

Onderste afbeelding: na het beëindigen van het programma wordt het restwater door pomp 2 

volledig teruggepompt naar het waterreservoir.

DE INNOVATIE:  
G E P A T E N T E E R D  

WAT E R S y S T E E M  
MET TWEE POMPEN.

ALTIJD VERS 
W A T E R .

De kern van de nieuwe ovenmodellen met VarioSteam-

stoomtoevoer is een opzienbarende vernieuwing van Neff: 

het gepatenteerde watersysteem met twee pompen. 

Door middel van een pomp wordt schoon water, dat in een 

doorstroomtoestel wordt verwarmd, onder de vorm van 

stoom in de oven vrijgegeven. Er zijn drie instellingen om 

de stoomintensiteit te kiezen, bij automatische programma’s 

gebeurt de stoomtoevoer automatisch.

Na beëindiging van het gaarproces wordt de draaiknop voor 

de ovenfuncties weer op de nulstand gedraaid en ingedrukt. 

Het restwater in het verdampingssysteem wordt dan auto-

matisch naar het waterreservoir teruggepompt. Zo blijft er 

geen water in de leidingen achter en kunnen er zich geen 

kalkafzettingen vormen, waterresten kunnen niet veroude-

ren en eventueel schade veroorzaken. Het grote voordeel 

is dat er steeds vers water door de buizen loopt, wat uiterst 

hygiënisch is.

Na het wegpompen van het restwater moet het water-

reservoir alleen nog worden leeggemaakt, gereinigd en ge-

droogd.

Ook de ovenruimte is in een handomdraai weer schoon: 

gewoon met een zachte doek droogwrijven.

Net zoals het watercircuit van een kwalitatief hoogwaardig 

koffiezetapparaat moet ook het VarioSteam-systeem regel-

matig worden ontkalkt. De oven geeft aan hoeveel keer de 

VarioSteam (nog) kan worden gebruikt voor het apparaat 

moet worden ontkalkt.

Watertoevoer	en	besturing	VarioSteam

Waterafvoer
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Nu KAN iK oveRAl Bij! Bij mijn SLIDE&HIDE-oven schuift de deur van de CircoSteam C 49C62 N0 

helemaal onder de oven als hij wordt geopend. Met dit exclusieve systeem van Neff staat niets de keukenpiet 

nog in de weg als het er in de keuken warm aan toegaat! En als de sensationele deur weer dicht is, biedt Neff 

een kookwijze die de authentieke smaak en de natuurlijke kleuren van de voedingsmiddelen bewaart. 

De CircoSteam-technologie combineert de voordelen van stoomkoken en garen met warme lucht. Daarom 

zijn de gerechten binnenin heerlijk sappig én lekker krokant gebraden aan de buitenkant. U kan stoom en 

warme lucht apart gebruiken of combineren. Met de 9 verwarmingswijzen lukken trouwens alle culinaire 

hoogstandjes.

DANKZIJ SLIDE&HIDE IS MIJN  
CIRCOSTEAM STOOM-  
EN WARMELUCHTOVEN  
NU ExTRA TOEGANKELIJK!

Het EasyClean-systeem zorgt ervoor dat de oven na een 

gastronomisch festijn meteen weer onberispelijk schoon is.  

De C 49C62 N0-oven heeft een inbouwruimte met een 

hoogte van 60 cm nodig.
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CiRCoSTeAm

C 49C62 
CircoSteam SliDe & HiDe

	▶  CiRCoSTeAm met 9 verwarmingswijzen: 
Stomen 35°C-100 °C, Warme lucht 30 °C-230 °C,  
Warme lucht + stomen 120°C-230°C, Regenereren,  
Rijzen van deeg, Ontdooien, Langzaam garen, 
Voorverwarmen, Warmhouden

	▶  70 automatische programma’s
	▶  Ontkalkingsprogramma, EasyClean-reinigingssyteem
	▶  Slide, de ergonomische meedraaiende deurgreep 
	▶  Hide, de inschuifbare kanteldeur
	▶  SLIDE & HIDE oven: perfect horizontale combinatie met 
een 45 cm–compact toestel

	▶  Digitale tekstdisplay
	▶  Halogeenverlichting
	▶  Binnenruimte in inox 35 l
	▶  Gladde ovenwanden met inhangrooster en  
4 inschuifniveaus

	▶  EasyClock
	▶  Bedieningspaneel met gefacetteerd glas
	▶  Verzinkbare draaiknoppen
	▶  Aanduiding van de voorverwarming, temperatuurvoorstel,
Memoryfunctie voor individuele programma’s

	▶  Dampgenerator in de binnenruimte
	▶  Waterreservoir, inhoud: 1,3 l
	▶  Aanduiding leeg waterreservoir
	▶  Klapdeur, volledig glazen binnendeur
	▶  Individueel  instelbare kinderbeveiliging
	▶  Automatische veiligheidsuitschakeling van de oven
	▶  Aansluitwaarde: 1,9 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
595 x 594 x 550 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
590-593 x 560 x 550 mm

Toebehoren zie p. 29 - 31

inbegrepen toebehoren
Inox schaal Gastronorm 1/3, geperforeerd, 40 mm diep
Inox schaal Gastronorm 1/3, niet geperforeerd, 40 mm diep
Inox schaal Gastronorm 2/3, geperforeerd, 40 mm diep 
Inox schaal Gastronorm 2/3, niet geperforeerd, 28 mm diep 
Rooster

inox en porseleinen schalen gastronorm in optie, zie p. 31

inbouwschema: p. 46

C 49C62 N0 inox € 2.349,99
Aanbevolen marktprijs op 1/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen

VeRWARMINGS-
WIJZeN

9

	▶  zeer gemakkelijke toegang tot de oven, dankzij de SliDe&HiDe-deur

	▶  De voedingswaren behouden hun volledige smaak, voedingswaarde en kleur

	▶ Talrijke en combineerbare verwarmingswijzen

	▶  Dankzij easyClean blijft de oven altijd schoon

	▶  Binnenruimte van 35 liter in inox

De vooRDeleN vAN De CiRCoSTeAm meT SliDe&HiDe
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NeffNAvigAToR

B 46W74
SliDe & HiDe

	▶  Duo-systeem met 14 verwarmingswijzen: 
CircoTherm 40°C -200°C, Boven- en onderwarmte 
50°C-275°C, Onderwarmte, Grote grill, Spaargrill, 
Thermogrill 50°C-250°C, Ontdooien, Broodbakstand 
180°C-220°C, Rijzen, Pizzastand, Langzaam garen op 80°C, 
Stoomfunctie, Voorverwarmen, Warmhouden

	▶  Vario-oven met grote binnenruimte, uitgerust met 1 
telescopische rail VarioClou met Telescopische Stop en 3 
afzonderlijke inschuifbeugels

	▶  SLIDE, de ergonomische meedraaiende deurgreep
	▶  Soft-HiDe, de inschuifbare kanteldeur (gedempt)
	▶  SLIDE & HIDE oven: perfect horizontale combinatie met 
een 45 cm–compact toestel

	▶  Elektronische bediening NeffNavigator en TouchControl
	▶  NeffLight
	▶  EasyClock
	▶  EasyClean-reinigingssysteem
	▶   Zelfreinigende achterwand
	▶  Binnenruimte (67 l**) in titaangrijs email
	▶  Volledig glazen binnendeur
	▶  Neerklapbare grill
	▶  Koelventilator vooraan
	▶  Bedieningspaneel met gefacetteerd glas
	▶  Elektronische besturing van de oven
	▶  Digitale tekstdisplay
	▶  Symboolaanduiding van de gekozen verwarmingswijze
	▶  Snel voorverwarmen
	▶  Aanduiding van de voorverwarming
	▶  Actuele temperatuuraanduiding
	▶  Digitale temperatuuraanduiding
	▶  Info-toets
	▶  Memoryfunctie voor individuele programma’s
	▶  Aanduiding van de restwarmte, instelbare kinderbeveiliging, 
automatische veiligheidsuitschakeling van de oven

	▶  Aansluitwaarde: 3,68 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
595 x 594 x 550 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
590-593 x 560-570 x 550 mm

Toebehoren zie p. 29 - 31

inbouwschema: p. 46

B 46W74 N0 inox € 1.649,99

VeRWARMINGS-
WIJZeN
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* 20% spaarzamer (0,79 kWu) of 30% spaarzamer (0,69 KWu) dan de grenswaarde (0,99 kWu) van de energie-efficiëntieklasse A
**volgens de norm eN 50304 (2009)

vARioSTeAm

B 46C74 B 45C42 
varioSteam SliDe & HiDe varioSteam SliDe & HiDe

	▶  Duo-systeem met 13 verwarmingswijzen: 
CircoTherm 40 °C - 200 °C, Boven- en onderwarmte 50°C 
- 275 °C, Onderwarmte, Grote grill, Spaargrill, Thermogrill 
50°C - 250° C, Ontdooien, Broodbakstand 180°C - 220°C, 
Rijzen, Pizzastand 50°C - 275°C,  
Langzaam garen, Stoomfunctie

	▶  vario-oven met grote binnenruimte, uitgerust met  
1 telescopische rail varioClou met Telescopische Stop en  
3 afzonderlijke inschuifbeugels

	▶ 18 automatische programma’s met toevoeging van stoom
	▶ Functie VarioSteam regelbaar op 3 niveau’s
	▶ Ontkalkingsprogramma
	▶  Slide, de ergonomische meedraaiende deurgreep
	▶  Soft- Hide, de inschuifbare kanteldeur (gedempt)
	▶   SLIDE & HIDE oven: perfect horizontale combinatie met 
een 45 cm-compact toestel

	▶  Nefflight
	▶  EasyClock
	▶  EasyClean-reinigingssysteem
	▶  Zelfreinigende achterwand
	▶  Binnenruimte (67l**) in titaangrijs email
	▶  Volledig glazen binnendeur
	▶  Neerklapbare grill
	▶  Koelventilator
	▶  Bedieningspaneel met gefacetteerd glas
	▶  Verzinkbare draaiknoppen, gedempt
	▶  Elektronische besturing van de oven
	▶  Digitale tekstdisplay
	▶  Symboolaanduiding van de gekozen verwarmingswijze
	▶  Snel opwarmen
	▶  Aanduiding van de voorverwarming
	▶  Actuele temperatuuraanduiding
	▶ Digitale temperatuuraanduiding
	▶  Info-toets
	▶  Waterreservoir, inhoud: 0.5 l
	▶  Individueel instelbare kinderbeveiliging
	▶   Aanduiding van de restwarmte, instelbare kinderbeveiliging, 
Automatische veiligheidsuitschakeling van de oven

	▶ Aansluitwaarde: 3,68 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
595 x 594 x 550 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
590-593 x 560-570 x 550 mm

Toebehoren zie p. 29 - 31

inbouwschema: p. 46

	▶  Duo-systeem met 10 verwarmingswijzen: 
  40 °C - 200 °C, Boven- en onderwarmte 50°C - 275 °C, 
Onderwarmte, Grote grill, Spaargrill, Thermogrill 50°C - 
250°C, Ontdooien, Pizzastand 50°C - 275°C,  
Langzaam garen, Regenereren

	▶ functie varioSteam regelbaar op 3 niveau’s
	▶ Ontkalkingsprogramma
	▶   Grote ovenruimte met gladde wanden en inhangrooster
	▶  Slide, de ergonomische meedraaiende deurgreep
	▶  Hide, de inschuifbare kanteldeur
	▶   SLIDE & HIDE oven: perfect horizontale combinatie met 
een 45 cm-compact toestel

	▶  Ovenverlichting
	▶  EasyClock
	▶  EasyClean-reinigingssysteem
	▶  Zelfreinigende achterwand
	▶  Binnenruimte (67l**) in titaangrijs email
	▶  Volledig glazen binnendeur
	▶  Neerklapbare grill
	▶  Koelventilator
	▶  Bedieningspaneel met gefacetteerd glas
	▶  Verzinkbare draaiknoppen
	▶  Elektronische besturing van de oven
	▶  Snel opwarmen
	▶  Aanduiding van de voorverwarming
	▶  Actuele temperatuuraanduiding
	▶ Digitale temperatuuraanduiding
	▶  Info-toets
	▶  Waterreservoir, inhoud: 0.5 l
	▶   Aanduiding van de restwarmte, instelbare kinderbeveiliging, 
Automatische veiligheidsuitschakeling van de oven

	▶ Aansluitwaarde: 3,68 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
595 x 594 x 550 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
590-593 x 560-570 x 550 mm

Toebehoren zie p. 29 - 31

inbouwschema: p. 46

B 46C74 N0 inox € 1.749,99 B 45C42 N0 inox € 1.499,99

VeRWARMINGS-
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SliDe & HiDe

B 46e74
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SliDe & HiDe SliDe & HiDe

	▶   Duo-systeem met 12 verwarmingswijzen: 
CircoTherm 40°C-200°C, CircoTherm Eco, Onder- en 
bovenwarmte 50°C-275°C, Onderwarmte, Grote grill, 
Spaargrill,  Thermogrill 50°C-250°C, Broodbakstand 
180°C-220°C, Rijzen, Pizzastand, Langzaam garen op 80°C, 
Stoomfunctie

	▶   vario-oven met grote binnenruimte, uitgerust met 1 
telescopische rail varioClou met telescopische stop en 3 
afzonderlijke inschuifbeugels

	▶  SLIDE, de ergonomische meedraaiende deurgreep
	▶  Soft-HiDe, de inschuifbare kanteldeur (gedempt)
	▶  SLIDE & HIDE oven: perfect horizontale combinatie met 
een 45 cm–compact toestel

	▶  Nefflight
	▶  EasyClock
	▶  EasyClean-reinigingssysteem
	▶    Zelfreinigende achterwand
	▶   Binnenruimte (67 l**) in titaangrijs email
	▶  Volledig glazen binnendeur
	▶  Neerklapbare grill
	▶  Koelventilator vooraan
	▶   Bedieningspaneel met gefacetteerd glas
	▶  Verzinkbare draaiknoppen, gedempt
	▶  Elektronische besturing van de oven
	▶  Digitale tekstdisplay
	▶  Symboolaanduiding van de gekozen verwarmingswijze
	▶  Snel voorverwarmen
	▶  Aanduiding van de voorverwarming
	▶  Actuele temperatuuraanduiding
	▶  Digitale temperatuuraanduiding
	▶  Info-toets
	▶  Aanduiding van de restwarmte, instelbare kinderbeveiliging, 
automatische veiligheidsuitschakeling van de oven

	▶  Aansluitwaarde: 3,68 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
595 x 594 x 550 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
590-593 x 560-570 x 550 mm

Toebehoren zie p. 29 - 31

inbouwschema: p. 46

Beschikbaar vanaf november 2011

	▶   Duo-systeem met 9 verwarmingswijzen:  
CircoTherm 40°C-200°C, Onder- en bovenwarmte  
50°C-275°C, Onderwarmte, Grote grill, Spaargrill,  
Thermogrill 50°C-250°C, Ontdooien, Pizzastand,  
Langzaam garen op 80°C

	▶  Grote ovenruimte met gladde wanden en inhangrooster
	▶  SLIDE, de ergonomische meedraaiende deurgreep
	▶  HIDE, de inschuifbare kanteldeur
	▶  SLIDE & HIDE oven: perfect horizontale combinatie met 
een 45 cm–compact toestel

	▶  Ovenverlichting
	▶  EasyClock
	▶  easyClean-reinigingssysteem
	▶   zelfreinigende achterwand
	▶   Binnenruimte (67 l**) in titaangrijs email
	▶  Volledig glazen binnendeur
	▶  Neerklapbare grill
	▶  Koelventilator vooraan
	▶   Bedieningspaneel met gefacetteerd glas
	▶  Verzinkbare draaiknoppen
	▶  elektronische besturing van de oven
	▶  Snel voorverwarmen
	▶  Aanduiding van de voorverwarming
	▶  Actuele temperatuuraanduiding
	▶  Digitale temperatuuraanduiding
	▶  Info-toets
	▶  Aanduiding van de restwarmte, instelbare kinderbeveiliging, 
automatische veiligheidsuitschakeling van de oven

	▶  Aansluitwaarde: 3,68 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
595 x 594 x 550 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
590-593 x 560-570 x 550 mm

Toebehoren zie p. 29 - 31

inbouwschema: p. 46

B 46E74 N1 inox € 1.449,99 B 45E42 N0 inox € 1.199,99
Aanbevolen marktprijs op 1/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen

B 44m42 

6
VeRWARMINGS-

WIJZeN

SliDe & HiDe

	▶  Duo-systeem met 6 verwarmingswijzen: 
CircoTherm 50°C-200°C, Onder- en bovenwarmte  
50°C-275°C, Onderwarmte, Grote grill, Thermogrill 
50°C-250°C, Ontdooien

	▶ Grote ovenruimte met gladde wanden en inhangrooster
	▶ SLIDE, de ergonomische meedraaiende deurgreep
	▶ HIDE, de inschuifbare kanteldeur
	▶  SLIDE & HIDE oven: perfect horizontale combinatie met  
een 45 cm–compact toestel

	▶ Ovenverlichting
	▶ EasyClock
	▶ Binnenruimte (67 l**) in titaangrijs email
	▶ Volledig glazen binnendeur
	▶ Koelventilator vooraan
	▶ Design bedieningspaneel in inox
	▶ Verzinkbare draaiknoppen
	▶ Mechanische bediening en besturing van de oven
	▶ Snel voorverwarmen
	▶ Functiecontrolelampjes
	▶ Aansluitwaarde: 3,45 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
595 x 594 x 550 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
590-593 x 560-570 x 550 mm

Toebehoren zie p. 29 - 31

inbouwschema: p. 46

B 44M42 N0 inox € 939,99
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pyRolyTiSCHe ReiNigiNg

	▶  Duo-systeem met 9 verwarmingswijzen: 
CircoTherm 40°C-200°C, Onder- en bovenwarmte  
50°C-275°C, Onderwarmte, Grote grill, Spaargrill, 
Thermogrill 50°C-250°C, Ontdooien, Pizzastand,  
Langzaam garen op 80°C

	▶ Grote ovenruimte met gladde wanden en inhangrooster
	▶ Ovenverlichting met langwerpige lamp
	▶ EasyClock
	▶ Pyrolytische reiniging
	▶ Binnenruimte (65 l**) in titaangrijs email
	▶ Volledig glazen binnendeur
	▶ Deurvergrendeling bij de pyrolytische reiniging
	▶ Koelventilator vooraan
	▶  Bedieningspaneel met gefacetteerd glas
	▶ Verzinkbare draaiknoppen
	▶ Elektronische besturing van de oven
	▶ Snel voorverwarmen
	▶ Aanduiding van de voorverwarming
	▶ Actuele temperatuuraanduiding
	▶ Digitale temperatuuraanduiding
	▶ Info-toets
	▶  Aanduiding van de restwarmte, instelbare kinderbeveiliging, 
automatische veiligheidsuitschakeling van de oven

	▶ Aansluitwaarde: 3,55 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
595 x 594 x 550 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
575-597 x 560 x 550 mm

Toebehoren zie p. 29 - 31

inbouwschema: p. 46

B 15P42 N0 inox € 1.249,99

	▶  Duo-systeem met 12 verwarmingswijzen: 
CircoTherm 40°C-200°C, CircoTherm ECO, Onder- en 
bovenwarmte 50°C-275°C, Onderwarmte, Grote grill, 
Spaargrill, Thermogrill 50°C-250°C, Broodbakstand 
180°C-220°C, Rijzen, Pizzastand, Langzaam garen op 80°C, 
Stoomfunctie

	▶ Grote ovenruimte met gladde wanden en inhangrooster
	▶ 2 halogeenlampen
	▶ EasyClock
	▶ Pyrolytische reiniging
	▶ Binnenruimte (65 l**) in titaangrijs email
	▶ Volledig glazen binnendeur
	▶ oven met SoftClose deur
	▶ Deurvergrendeling bij de pyrolytische reiniging
	▶ Koelventilator vooraan
	▶  Bedieningspaneel met gefacetteerd glas
	▶ verzinkbare draaiknoppen, gedempt
	▶ Elektronische besturing van de oven
	▶ Digitale tekstdisplay
	▶ Symboolaanduiding van de gekozen verwarmingswijzen
	▶ Snel voorverwarmen
	▶ Aanduiding van de voorverwarming
	▶ Actuele temperatuuraanduiding
	▶ Digitale temperatuuraanduiding
	▶ Info-toets
	▶  Aanduiding van de restwarmte, instelbare kinderbeveiliging, 
automatische veiligheidsuitschakeling van de oven

	▶ Aansluitwaarde: 3,55 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
595 x 594 x 550 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
575-597 x 560 x 550 mm

Toebehoren zie p. 29 - 31

inbouwschema: p. 46

B 16P42 N1 inox € 1.449,99
* 20% spaarzamer (0,79 kWu) of 30% spaarzamer (0,69 KWu) dan de grenswaarde (0,99 kWu) van de energie-efficiëntieklasse A
**volgens de norm eN 50304 (2009)
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SliDe

eleKTRoNiSCH

	▶  Duo-systeem met 12 verwarmingswijzen: 
CircoTherm 40°C-200°C, Onder- en bovenwarmte  
50°C-275°C, Onderwarmte, Grote grill, Spaargrill,  
Thermogrill 50°C-250°C, Ontdooien, Broodbakstand 
180°C-220°C, Rijzen, Pizzastand, Langzaam garen op 80°C, 
Stoomfunctie

	▶  Vario-oven met grote binnenruimte, uitgerust met 
1 telescopische rail VarioClou en 3 afzonderlijke 
inschuifbeugels

	▶ SLIDE, de ergonomische meedraaiende deurgreep
	▶ Nefflight
	▶ EasyClock
	▶ EasyClean-reinigingssysteem
	▶   Zelfreinigende achterwand
	▶ Binnenruimte (67 l**) in titaangrijs email
	▶ Volledig glazen binnendeur
	▶ Neerklapbare grill
	▶ Koelventilator vooraan
	▶  Bedieningspaneel met gefacetteerd glas
	▶ Elektronische besturing van de oven
	▶ Verzinkbare draaiknoppen
	▶ Symboolaanduiding van de gekozen verwarmingswijzen
	▶ Snel voorverwarmen
	▶ Aanduiding van de voorverwarming
	▶ Actuele temperatuuraanduiding
	▶ Digitale temperatuuraanduiding
	▶ Info-toets
	▶  Aanduiding van de restwarmte, instelbare kinderbeveiliging, 
automatische veiligheidsuitschakeling van de oven

	▶ Aansluitwaarde: 3,68 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
595 x 594 x 550 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
575-593 x 560-570 x 550 mm

Toebehoren zie p. 29 - 31

inbouwschema: p. 46

B 15E74 N0 inox € 1.299,99
Aanbevolen marktprijs op 1/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen

B 15e42

VeRWARMINGS-
WIJZeN

9

	▶  Duo-systeem met 9 verwarmingswijzen: 
CircoTherm 40°C-200°C, Onder- en bovenwarmte  
50°C-275°C, Onderwarmte, Grote grill, Spaargrill, 
Thermogrill 50°C-250°C, Ontdooien, Pizzastand,  
Langzaam garen op 80°C

	▶ Grote ovenruimte met gladde wanden en inhangrooster
	▶ Ovenverlichting
	▶ EasyClock
	▶ EasyClean-reinigingssysteem
	▶    Zelfreinigende achterwand
	▶ Binnenruimte (67 l**) in titaangrijs email
	▶ Volledig glazen binnendeur
	▶ Neerklapbare grill
	▶ Koelventilator vooraan
	▶  Bedieningspaneel met gefacetteerd glas
	▶ elektronische besturing van de oven
	▶ Verzinkbare draaiknoppen
	▶ Snel voorverwarmen
	▶ Aanduiding van de voorverwarming
	▶ Actuele temperatuuraanduiding
	▶ Digitale temperatuuraanduiding
	▶ Info-toets
	▶  Aanduiding van de restwarmte, instelbare kinderbeveiliging, 
automatische veiligheidsuitschakeling van de oven

	▶ Aansluitwaarde: 3,68 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 

595 x 594 x 550 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 

575-593 x 560-570 x 550 mm

Toebehoren zie p. 29 - 31

inbouwschema: p. 46

B 15E42 N0 inox € 999,99
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B 14m42

VeRWARMINGS-
WIJZeN

6

eleKTRiSCH

	▶  Duo-systeem met 6 verwarmingswijzen: 
CircoTherm 50°C-200°C, Onder- en bovenwarmte  
50°C-275°C, Onderwarmte, Grote grill, Thermogrill 
50°C-250°C, Ontdooien

	▶ Grote ovenruimte met gladde wanden en inhangrooster
	▶ Ovenverlichting
	▶ EasyClock
	▶ Binnenruimte (67 l**) in titaangrijs email
	▶ Koelventilator vooraan
	▶ Design bedieningspaneel in inox
	▶ Verzinkbare draaiknoppen
	▶ Mechanische bediening en besturing van de oven
	▶ Snel voorverwarmen
	▶ Functiecontrolelampjes
	▶ Aansluitwaarde: 3,45 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
595 x 594 x 550 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
575-593 x 560-570 x 550 mm

Toebehoren zie p. 29 - 31

inbouwschema: p. 46

B 14M42 N0EU inox € 729,99

	▶  Duo-systeem met 8 verwarmingswijzen: 
CircoTherm 50°C -200°C, Boven- en onderwarmte  
50°C-275°C, Onderwarmte, Grote grill, Spaargrill,  
Thermogrill 50°C-250°C, Ontdooien, Pizzastand  
50°C-275°C

	▶ Grote ovenruimte met gladde wanden en inhangrooster
	▶ Ovenverlichting
	▶ EasyClock
	▶ easyClean-reinigingssysteem
	▶   zelfreinigende achterwand
	▶ Binnenruimte (67 l**) in titaangrijs email
	▶ volledig glazen binnendeur
	▶ Neerklapbare grill
	▶ Koelventilator vooraan
	▶  Bedieningspaneel met gefacetteerd glas
	▶ Verzinkbare draaiknoppen
	▶ Mechanische bediening en besturing van de oven
	▶ Snel voorverwarmen
	▶ Functiecontrolelampjes
	▶ Aansluitwaarde: 3,68 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
595 x 594 x 550 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
575-593 x 560-570 x 550 mm

Toebehoren zie p. 29 - 31

inbouwschema: p. 46

B 15M42 N0EU inox € 889,99

Aanbevolen marktprijs op 1/03/2012
BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen

* 20% spaarzamer (0,79 kWu) dan de grenswaarde (0,99 kWu) van de energie-efficiëntieklasse A
**volgens de norm eN 50304 (2009)
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SliDe&HiDe SliDe Standaard 
ovens

pyrolyse  
ovens

Compacte 
ovens

B46W74 B45e42 B15e74 B15e42 B16p42 C17e64

B46e74 B44m42 B15m42 B15p42 C17e42

B46C74 B45C42 B14m42

Stoomkoken

•	 N 8642 X0eu Stoomkookset € 349,99 ● ● ● ● ●

Telescopische uittreksystemen Clou

•	 z 1745 X2 3-voudig Clou-systeem € 130,99 ● ● ●

•	 z 1755 X2 4-voudig Clou-systeem € 170,99 ● ● ●

•	 z 1765 X2 3-voudig Clou-systeem € 140,99 ●

•	 z 1785 X2 vario-Clou, telescopische rail voor 1 niveau € 45,99 ● ●

Braadblikken, bakvormen en roosters

•	 z 1232 X0
universele braadslede, titaangrijs  
geëmailleerd € 45,99 ● ● ● ● ● ●

•	 z 1233 X0
universele braadslede, titaangrijs  
geëmailleerd met antikleeflaag € 70,99 ● ● ● ● ● ●

•	 z 1262 X0 glazen braadslede € 46,99 ● ● ● ● ● ●

•	 z 1272 X0 Diepe ovenschotel, titaangrijs geëmailleerd € 90,99 ● ● ● ● ● ●

•	 z 1332 X0 Aluminium bakblik € 25,99 ● ● ● ● ● ●

•	 z 1342 X0 Bakblik, titaangrijs geëmailleerd € 40,99 ● ● ● ● ● ●

•	 z 1343 X0
Bakblik, titaangrijs geëmailleerd  
met antikleeflaag € 70,99 ● ● ● ● ● ●

•	 z 1352 X0 Bakvorm voor pizza’s € 25,99 ● ● ● ● ● ●

•	 z 1432 X0 Bak- en braadrooster € 15,99 ● ● ● ● ● ●

•	 z 1442 X0 Bak- en braadrooster met fijne mazen € 15,99 ● ● ● ● ● ●

•	 z 1512 X0
Braadblik, titaangrijs geëmailleerd om in de 
braadslede te plaatsen € 30,99 ● ● ● ● ● ●

•	 z 1912 X0 Broodbaksteen € 159,99 ● ● ● ● ● ●

•	 z 6360 N0 Afwerkingsstrip tussen 2 ovens € 25,99 ● ● ● ● ● ●

B46W74

B46e74

B16p42

C17e64

B46C74

B45e42

B15e74

B15e42

B15m42

B15p42

C17e42

B45C42

B44m42

B14m42

Bakblik, titaangrijs geëmailleerd — ● ●

universele braadslede, titaangrijs geëmailleerd — ● ● ●

Bak- en braadrooster — ●

Bak- en braadrooster met fijne mazen — ● ● ●

meegeleveRDe ToeBeHoReN

ToeBeHoReN iN opTie
(afbeeldingen p. 30 - 31)
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ToeBeHoReN iN opTie

1 2

z 1232 X0 universele braadslede, titaangrijs  
geëmailleerd

3

z 1233 X0 universele braadslede, titaangrijs  
geëmailleerd met antikleeflaag

5

z 1343 X0 Bakblik, titaangrijs geëmailleerd  
met antikleeflaag

7

z 1432 X0 Bak- en braadrooster

z 1332 X0 Aluminium bakblik

4

z 1342 X0 Bakblik, titaangrijs geëmailleerd

6

z 1262 X0 glazen braadslede

8

z 1442 X0 Bak- en braadrooster met fijne mazen

10

z 1785 X2 varioClou-telescopische rail voor 1 niveau

11

z 1755 X2 4-voudig Clou-systeem

z 1745 X2 3-voudig Clou-systeem

9

  Bovenstaande toebehoren, en de door Neff aanbevolen onderhouds- en reinigingsmiddelen kan u bestellen op www.neff.be of verkrijgen bij uw Neff-verdeler.

12

z 1352 X0 Bakvorm voor pizza’s
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N 8642 X0eu SToomKooKSeT 

	▶  Dankzij dit systeem kan een klassieke oven van Neff worden 
omgevormd tot een stoomoven.

	▶  Drukloos stomen bij ca. 100°C voor het behoud van aroma’s  
en vitaminen

	▶  Wordt in de oven geplaatst op niveau 1, gecombineerd met de 
verwarmingswijze “onderwarmte 150°C” of “stoomkookstand”

	▶  Grote binnenruimte om gerechten te garen tot 8 porties.  
Geeft eveneens de mogelijkheid om te stomen op 2 niveau’s.

	▶  Bestaat uit een diepe opvangschaal uit titaangrijs email, een 
geperforeerde gaarschaal en een houder voorzien van 2 inox schalen, 
waarvan 1 geperforeerd

	▶   Gebogen deksel uit veiligheidsglas en hoekprofielen uit aluminium.

	▶  Biedt meerdere mogelijkheden voor het stomen van verschillende 
gerechten: stomen van bvb. visgerechten met groenten, stoombraden, 
koken in de diepe opvangschaal van bvb. lasagne, moussaka.

	▶  Eenvoudige reiniging door de onderhouds vriendelijke uitvoering van 
de onderdelen.

15

N 8642 X0eu Stoomkookset

13

z 1912 X0 Broodbaksteen

14

z 1272 X0 Diepe ovenschotel, titaangrijs geëmailleerd

ToeBeHoReN iN opTie vooR SToomoveNS

Z1663X0
Inox schaal

GN 1/3 niet geperforeerd
40mm diep

€ 46,99

Z1665X0
Porseleinen schaal

GN 1/3 niet geperforeerd
€ 59,99

Z1673X0
Inox schaal

GN 2/3 niet geperforeerd
28mm diep

€ 56,99

Z1642x0
Inox schaal

GN 1/2 niet geperforeerd
40mm diep

€ 54,99

Z1683X0
Inox schaal

GN 2/3 niet geperforeerd
40mm diep

€ 61,99

Z1662X0
Inox schaal

GN 1/3 geperforeerd
40mm diep

€ 56,99

Z1682X0
Inox schaal

GN 2/3 geperforeerd
40mm diep

€ 72,99

Z1643X0
Inox schaal

GN 1/2 geperforeerd
40mm diep

€ 64,99

Z1684X0
Braadset enkel voor  
CircoSteam oven

€ 79,99

Z1685X0
Porseleinen schaal

GN 2/3 niet geperforeerd
€ 69,99
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De stoomoven  
C 47C62 N0 CircoSteam:  
z’n prestaties zijn al even 
groots als z’n uitzicht en 
dankzij de revolutionaire 

CircoSteam-technologie, de 
combinatie van warme lucht en 

stoom, worden de voordelen 
van beide kookwijzen optimaal 

gecombineerd.

▶
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De CiRCoSTeAm-oveN C 47C62 N0 past perfect in een nis van 45 cm en kan even perfect worden 

gecombineerd met andere toestellen. Met zijn uitzonderlijke design is hij een blikvanger in elke keuken. En 

hij toont pas zijn ware grootte wanneer een gepassioneerde hobbykok culinaire hoogstandjes wil bereiden 

– waarbij niet enkel gebruik gemaakt wordt van geraffineerde ingrediënten, maar ook van geraffineerde tech-

niek. Neff introduceert namelijk de warme lucht in een echte stoomoven. Door de stoomoven C 47C62 N0 

CircoSteam uit te rusten met de revolutionaire CircoSteam-techniek, verenigt Neff de voordelen van beide 

kookwijzen. De stoom zorgt ervoor dat de bereidingen binnenin heerlijk sappig blijven, terwijl de warme lucht 

voor een knapperig korstje zorgt – een droom voor het bereiden van vlees of gevogelte. Deze geraffineerde 

combinatie van stoom en warme lucht geeft de kookfanaten onbeperkte mogelijkheden bij de bereiding van 

gerechten. Het is zelfs mogelijk om op alle ovenniveaus tegelijk een heel menu klaar te maken, en in geval 

van de stoomoven gebeurt dat zonder aromavermenging. Dampende deegbereidingen behouden hun volle 

smaak, zoals zelden het geval is met andere kookwijzen, en ze lukken altijd.

Dankzij SLIDE&HIDE is de CircoSteam C49C62 N0 nu extra toegankelijk. Dit exclusieve Neff-systeem laat 

de deur van de CircoSteam-oven helemaal onder de oven schuiven als hij wordt geopend. Door deze zeer 

gemakkelijke toegang tot de oven staat niets een keukenpiet nog in de weg als het er warm aan toe gaat!  

De CircoSteam-oven bestaat eveneens voor een nis van 60 cm, voor meer info zie p.23.

	▶  Sappig van binnen, knapperig van buiten: CircoSteam 
combineert de voordelen van het stoomkoken en  
van warme lucht.

	▶  Buitengewoon lekkere resultaten bij gevogelte,  
vlees met een korstje en taarten.

	▶  gezonde voeding, want ze is vet- en zoutarm.

	▶  Alle ingrediënten behouden hun smaak en kleur.

	▶  Behoedzaam koken voor een bijzonder geslaagd resultaat.

Alle vooRDeleN vAN CiRCoSTeAm:

DE CIRCOSTEAM VAN NEFF  

IS CULINAIR  
DE GROOTSTE. 
ZEKER ALS DIE IN EEN NIS VAN 45 CM PAST.
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SToomKoKeN. Over kleur en smaak kan getwist worden, zoveel is zeker. Maar over de smaak van 

gerechten die met stoom zijn bereid, bestaat er geen twijfel. Bij het stoomkoken behouden alle ingre-

diënten hun eigen smaak en natuurlijke kleur. Anderzijds blijven ook de mineralen, voedende bestand-

delen en de vitamines waar ze horen: in de bereiding. Met stoom gekookte gerechten zijn bovendien 

zout- en vetarm, zo staat stoomkoken voor pure gezondheid.

De SToomoveN van Neff is vandaag de dag niet meer weg te denken uit de moderne keuken. Stoomkoken 

is erg trendy en zorgt voor een geheel nieuwe culinaire ervaring. In combinatie met een klassieke oven met SLIDE 

& HIDE van Neff krijgt u een ongeëvenaard kookcentrum. In hun nieuwe design - waarbij alles bij alles past - zijn 

ze een ware streling voor het oog. En als een team zijn ze niet te kloppen in de bereidingsmogelijkheden.

In de stoomoven van Neff kunnen op drie verschillende niveaus tegelijk volledige menu’s worden klaargemaakt. 

En met de regenereerstand is het mogelijk om schotels en borden even professioneel voor te verwarmen 

als op restaurant. 

Een alternatief voor wie niet voldoende plaats heeft in de keuken, maar die toch wil genieten van de heerlijke 

smaak van met stoom bereide gerechten: de absoluut unieke stoomkookset, N 8642 x0EU. Daarmee wordt 

een klassieke oven van Neff omgetoverd tot een echte stoomoven.

	▶  in combinatie met een Neff- oven wordt dit  
het perfecte kookcentrum!

	▶  gezonde voeding, want ze is vet- en zoutarm.

	▶  een echt genoegen:  
alle ingrediënten behouden hun smaak en kleur.

	▶  Regenereerstand om professioneel op te warmen.

	▶  De alternatieve en plaatsbesparende oplossing:  
de stoomkookset maakt van een Neff-oven  
een echte stoomoven.

Alle vooRDeleN vAN De 
SToomoveNS vAN Neff:

INDIEN U GEZOND WIL ETEN,  

IS STOOMKOKEN PERFECT:  

VEEL VITAMINES,  
WEINIG VETSTOFFEN EN  
EEN VOLLE SMAAK!
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De stoomoven van Neff,  
de C 47D42 N: een ongelooflijke 

culinaire ervaring dankzij de 
behoedzame bereiding met stoom. 
zelfs het gelijktijdig bereiden van 

volledige menu’s op diverse niveaus 
wordt mogelijk!

▲



O
ve

ns
36



O
ve

ns

37

CompACTe “45 Cm” oploSSiNgeN. Hoe kan ik mijn keuken inrichten; hoe moet die eruit zien? En 

vooral: welke toestellen vinden er een plaatsje? Allemaal vragen die we ons zeker stellen bij de inrichting van 

een nieuwe keuken of de renovatie van een bestaande. De compacte toestellen van Neff, die in een nis van 

45 cm hoog kunnen geplaatst worden, zijn dan ook een goede oplossing. Ze zijn uitermate geschikt voor het 

realiseren van creatieve inbouwoplossingen en met hun harmonieuze design kunnen ze naar wens worden 

gecombineerd. Of u nu het ene toestel boven het andere of het ene naast het andere plaatst, u krijgt een 

indrukwekkend geheel dat u grenzeloze bereidingsmogelijkheden geeft.

CompACTe oveNS. Ze hebben nagenoeg alles wat de «grote» ovens van Neff te bieden hebben, maar in 

compactere afmetingen en dus ook met een iets kleinere binnenruimte. Kookfanaten zullen enthousiast zijn 

over de 12 verwarmingswijzen (C 17E64 N0) en de zeer praktische meedraaiende deurgreep SLIDE.

gouRmeT oveNS. In 1957 bracht Neff de eerste oven met microgolven op de markt. Toen was het een 

ware sensatie, maar nu is iedereen ermee vertrouwd. De Neff-ovens met ingebouwde microgolven bieden 

met hun 11 verwarmingswijzen immers wat een kookfanaat kan passioneren. Zeer praktisch is ook de pyro-

lyse die van de ovenschoonmaak kinderspel maakt (C 67P70 N0).

WARmHouDlADeS. Een perfecte aanvulling, en niet enkel voor de compacte inbouwtoestellen. Een warm-

houdlade is ideaal om borden en kopjes voor te verwarmen of om bereidingen warm te houden. Ze bestaan 

in twee verschillende hoogtes, 14 en 29 cm. De kleinste van de twee is ook verkrijgbaar zonder handgreep 

en heeft een Push & Pull-systeem: gewoon drukken en de lade opent als vanzelf. Een andere variante is de 

simpele schuiflade om vaat of kookgerief in op te bergen.

iNBouW-eSpReSSoAuTomAAT. Het model Neff CompactCafé maakt van een nis van 45 cm een echte 

espressobar, die nog mooi oogt ook. Hij is onmisbaar in elke combinatie van meerdere toestellen van Neff. 

De meest geraffineerde koffiespecialiteiten met een simpele druk op de toets, gewoon in uw eigen keuken!

	▶  Compacte ovens – tot 12 verschillende kookwijzen.  
u bent gewapend voor elk recept.

	▶  gourmet ovens – nog meer mogelijkheden voor snelle 
en makkelijke bereidingen.

	▶  Warmhoudlades, om kopjes en borden voor te 
verwarmen en gerechten op temperatuur te houden.

	▶  De inbouw-espressoautomaat – geraffineerde 
koffiespecialiteiten in uw eigen keuken.

Alle vooRDeleN vAN De  
CompACTe ToeSTelleN vAN Neff

ENKEL DE AFMETINGEN ZIJN COMPACT. 

DE WERKING, HET DESIGN EN  
DE COMBINATIEMOGELIJKHEDEN  

ZI JN IMMENS!
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De trend is niet nieuw: professionele koffiezet- en espressotoestellen zijn al een tijdje ingeburgerd in de mo-

derne keuken. De perfecte oplossing is echter de inbouw-koffievolautomaat van Neff. Aan de buitenkant in 

een design dat wonderwel past bij uw andere Neff-keukentoestellen. Aan de binnenkant een geheel nieuw 

concept, met een intelligente technologie voor een ongeëvenaard resultaat: een perfect aroma en een gelijk-

blijvende kwaliteit van alle koffiespecialiteiten.

HeT HoogSTe geNoT. Koffie die net zo lekker smaakt als bij de barista, dat beoogden wij bij het per-

fectioneren van onze koffievolautomaat. Met z’n unieke brouwsysteem en het SensoFlowSystem, zorgt de  

koffievolautomaat van Neff voor een constant en uniek koffiearoma – elk kopje is echt genieten. Bovendien 

is het eerste kopje koffie al klaar in nauwelijks 30 seconden. Sensationeel, want vaak moet het ook snel gaan. 

HeeRlijKe KoffieSpeCiAliTeiTeN. Met een eenvoudige druk op de knop krijgt u een heerlijke cappuc-

cino of latte macchiato. De koffie loopt uit de in de hoogte verstelbare verdeler die snel plaats maakt voor 

grote latte macchiato-glazen. Bovendien zorgt het unieke CreamCenter voor homogeen en fijn melkschuim. 

En uw favoriete melkverhouding in de koffie kan u zelfs memoriseren.

eNeRgie. Intens koffiegenot, maar sober energieverbruik dankzij de nieuwe technologie met doorstroom-

verwarmer, het innovatieve SensoFlowSysteem. Het water wordt slechts opgewarmd als u daadwerkelijk koffie 

gaat zetten. Zeker wanneer de koffievolautomaat gedurende enkele uren na elkaar gebruikt wordt - inclusief 

de «standby» modus - is de koffievolautomaat van Neff de zuinigste verbruiker in zijn categorie.

	▶  unieke en constante koffiekwaliteit en perfect melkschuim.

	▶  een uniek, constant en snel koffieresultaat, dat gegarandeerd 
wordt door temperatuursensoren en een gerichte opwarming. 
Na nauwelijks 30 seconden is het eerste kopje koffie al klaar.

	▶  Koffie, espresso, cappuccino, koffie verkeerd, latte macchiato, of 
een persoonlijk koffiedrankje met een simpele druk op de knop.

	▶  fluisterstil, dankzij het keramische maalwerksysteem  
SilentCeramDrive.

	▶  in de hoogte verstelbare verdeeltuit, tot 150 mm.

	▶  fijn melkschuim dankzij het innovatieve  
CreamCenter-systeem.

	▶  maximale energie-efficiëntie dankzij het SensoflowSystem.

Alle vooRDeleN vAN De  
iNBouW-KoffievolAuTomAAT vAN Neff:

EEN AROMA  
ZOALS U ENKEL IN ITALIË VINDT. IN NAUWELIJKS 

30 SECONDEN  
IS HET SNELSTE KOPJE KOFFIE TER WERELD KLAAR!
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▶  onbeperkte inbouwmogelijkheden.

▶  een harmonieus design voor alle 

productcategorieën.

▶  een verzorgd design met typische Neff-

elementen, zoals het gefacetteerde glas, het in 

reliëf bedrukte bedieningspaneel en de originele 

bedieningselementen. 

▶  De toestellen passen perfect in de keukenomgeving. 

DeSigN

▶  met de compacte toestellen van Neff kan elke 

inbouwoplossing gerealiseerd worden.

▶  uitstekende combinatiemogelijkheden om een 

persoonlijk kookcentrum te vormen.

▶  een perfecte integratie in de keukenomgeving, een 

perfecte look dankzij de smalle tussenruimtes.

▶  Kwalitatief hoogstaande materialen en een 

verzorgde afwerking voor een lange levensduur.

▶  een innovatieve technologie met geraffineerde 

details. 

▶  een maximaal gebruikscomfort met duidelijke 

displays.

iNBouW eN ComBiNATieS

▶  De stoomovens van Neff met het unieke 

CircoSteam-systeem combineren de voordelen van 

het stoomkoken met die van het koken met warme 

lucht. ze staan dan ook borg voor uitzonderlijke 

resultaten bij het bereiden van gevogelte, vlees met 

een knapperig korstje en  allerhande gebak.

▶  Het stoomkooksysteem van Neff voor echt 

smaakgenot en een gezonde voeding. Samen 

met een oven van Neff vormt die het perfecte 

kookcentrum.

▶  De compacte ovens met microgolven staan voor 

nog meer mogelijkheden bij de snelle en makkelijke 

bereiding van uw gerechten.

▶  in de warmhoudlades kan u kopjes en borden 

voorverwarmen en gerechten op gelijke 

temperatuur houden. 

▶  De inbouw-koffievolautomaat - geraffineerde koffie- 

en espressospecialiteiten in uw eigen keuken.

KooKComfoRT eN CuliNAiR geNoT

REDENEN TE OVER  
OM VOOR EEN COMPACT  
TOESTEL VAN NEFF TE KIEZEN:
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VeRWARMINGS-
WIJZeN

9
VeRWARMINGS-

WIJZeN

4

C 47C22 C 47D42
CircoSteam Stoomoven

“45 Cm-CompACTe ToeSTelleN”

	▶  4 verwarmingswijzen:  
Stoom 40°C-100°C, Regenereren 80°C-100°C, Rijzen, 
Ontdooien

	▶ 40 automatische programma’s
	▶ Ontkalkingsprogramma, EasyClean-reinigingssysteem
	▶ Digitale tekstdisplay
	▶  Binnenruimte in inox (38 l*)
	▶ Gladde ovenwanden met inhangrooster en 4 inschuifniveaus
	▶ Binnenverlichting
	▶ EasyClock
	▶  Bedieningspaneel met gefacetteerd glas
	▶ Verzinkbare draaiknoppen, gedempt 
	▶  Weergave opwarming, temperatuurvoorstel, Memory-
functie; automatische kookpuntregeling

	▶ Dampgenerator in de binnenruimte
	▶ Waterreservoir, inhoud : 1,3 l
	▶ Aanduiding leeg waterreservoir
	▶ Klapdeur; volledig glazen binnendeur
	▶ Instelbare kinderbeveiliging, veiligheidsuitschakeling
	▶ Aansluitwaarde: 1,9 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
454 x 594 x 520 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
450 x 560 x 550 mm

inbegrepen toebehoren:
Inox schaal Gastronorm 2/3, geperforeerd, 40 mm diep  
Inox schaal Gastronorm 2/3, niet geperforeerd, 40 mm diep 
Rooster

Toebehoren in optie:
Inox en porseleinen schalen Gastronorm, zie p. 31

inbouwschema: p. 47

overzicht combinatiemogelijkheden: p. 49

C 47C22 N0 inox € 1.879,99 C 47D42 N0 inox € 1.349,99

	▶  4 verwarmingswijzen: 
 Stomen 35°C-100°C, Warme lucht 30°C-230°C, Warme 
lucht + stomen 120°C-230°C, Regenereren

	▶ 40 automatische programma’s
	▶ Ontkalkingsprogramma, EasyClean-reinigingssyteem
	▶ Binnenruimte in inox (35 l*)
	▶ Gladde ovenwanden met inhangrooster en 4 inschuifniveaus
	▶ Halogeenverlichting
	▶ EasyClock
	▶ Bedieningspaneel met gefacetteerd glas
	▶ Verzinkbare draaiknoppen
	▶ Aanduiding van de voorverwarming, temperatuurvoorstel
	▶ Dampgenerator in de binnenruimte
	▶ Waterreservoir, inhoud: 1,3 l
	▶ Aanduiding leeg waterreservoir
	▶ Instelbare kinderbeveiliging
	▶ Automatische veiligheidsuitschakeling van de oven
	▶ Aansluitwaarde: 1,9 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
454 x 594 x 550 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
450 x 560 x 550 mm

inbegrepen toebehoren:
Inox schaal Gastronorm 1/3, geperforeerd, 40 mm diep 
Inox schaal Gastronorm 1/3, niet geperforeerd, 40 mm diep 
Inox schaal Gastronorm 2/3, geperforeerd, 40 mm diep 
Inox schaal Gastronorm 2/3, niet geperforeerd, 28 mm diep 
Rooster

Toebehoren in optie:
Inox en porseleinen schalen Gastronorm, zie p. 31

inbouwschema: p. 47

overzicht combinatiemogelijkheden: p. 49

C 47C62
CircoSteam SliDe

CiRCoSTeAm BeSTAAT ooK vooR eeN 60 Cm NiS (zie p. 23)

	▶  9 verwarmingswijzen: 
Stoom 35°C-100°C, Warme lucht 30°C-230°C, 
Warme lucht + stomen 120°C-230°C, Regenereren 
100°C-180°C, Rijzen, Ontdooien, Langzaam garen op 80°C , 
Voorverwarmen, Warmhouden

	▶ 70 automatische programma’s
	▶ Ontkalkingsprogramma, EasyClean-reinigingssyteem
	▶ SliDe, de ergonomische meedraaiende deurgreep
	▶ Digitale tekstdisplay
	▶  Binnenruimte in inox (35 l*)
	▶ Gladde ovenwanden met inhangrooster en 4 inschuifniveaus.
	▶ Halogeenverlichting
	▶ EasyClock
	▶ Bedieningspaneel met gefacetteerd glas
	▶ Verzinkbare draaiknoppen, gedempt
	▶  Weergave opwarming, temperatuurvoorstel,  
memory-functie

	▶ Dampgenerator in de binnenruimte
	▶ Waterreservoir, inhoud: 1,3 l
	▶ Aanduiding leeg waterreservoir
	▶ Klapdeur, volledig glazen binnendeur
	▶ Instelbare kinderbeveiliging, veiligheidsuitschakeling
	▶ Aansluitwaarde: 1,9 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
454 x 594 x 520 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
450 x 560 x 550 mm

inbegrepen toebehoren:
Inox schaal Gastronorm 1/3, geperforeerd, 40 mm diep  
Inox schaal Gastronorm 1/3, niet geperforeerd, 40 mm diep  
Inox schaal Gastronorm 2/3, geperforeerd, 40 mm diep  
Inox schaal Gastronorm 2/3, niet geperforeerd, 28 mm diep 
Rooster

Toebehoren in optie:
Inox en porseleinen schalen Gastronorm, zie p. 31

 
inbouwschema: p. 47

overzicht combinatiemogelijkheden: p. 49

C 47C62 N0 inox € 2.129,99

VeRWARMINGS-
WIJZeN

4

*volgens de norm eN50304 (2009)
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Aanbevolen marktprijs op 1/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen

C 17e64 C 17e42
Compacte oven SliDe Compacte oven

	▶  Duo-systeem met 12 verwarmingswijzen: 
CircoTherm 40°C-200°C, Onder- en bovenwarmte 
50°C-275°C, Onderwarmte, Grote grill, Spaargrill, 
Thermogrill 50°C-250°C, Ontdooien, Broodbakstand 
180°C-220°C, Rijzen, Pizzastand, Langzaam garen op 80°C, 
Stoomfunctie

	▶  Compacte oven uitgerust met 1 telescopische rail 
varioClou met Telescopische Stop en inhangrooster  
voor 2 niveaus

	▶ SliDe, de ergonomische meedraaiende deurgreep
	▶ Ovenverlichting
	▶ Binnenruimte (50 l*) in titaangrijs email
	▶ EasyClock
	▶ EasyClean-reinigingssysteem
	▶  Zelfreinigende achterwand uitgerust met een poreuze 
keramische bekleding

	▶ Volledig glazen binnendeur
	▶ Neerklapbare grill
	▶ Koelventilator vooraan
	▶  Bedieningspaneel met gefacetteerd glas
	▶ Verzinkbare draaiknoppen, gedempt
	▶ Elektronische besturing van de oven
	▶ Digitale tekstdisplay
	▶ Symboolaanduiding van de gekozen verwarmingswijzen
	▶ Snel voorverwarmen
	▶ Aanduiding van de voorverwarming
	▶ Actuele temperatuuraanduiding
	▶ Digitale temperatuuraanduiding
	▶ Info-toets
	▶ Individueel instelbare kinderbeveiliging
	▶ Automatische veiligheidsuitschakeling van de oven
	▶ Aansluitwaarde: 2,8 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
454 x 594 x 550 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
450 x 560-570 x 550 mm

Toebehoren in optie:
Stoomkookset N 8642 xOEU € 349,99 

Toebehoren zie p. 29 - 31

inbouwschema: p. 47

overzicht combinatiemogelijkheden: p. 49

	▶  Duo-systeem met 9 verwarmingswijzen: 
CircoTherm 40°C-200°C, Onder- en bovenwarmte 
50°C-275°C, Onderwarmte, Grote grill, Spaargrill, 
Thermogrill 50°C-250°C, Ontdooien, Pizzastand, Langzaam 
garen op 80°C

	▶ Compacte oven met gladde wanden en inhangrooster
	▶ Ovenverlichting
	▶ EasyClock
	▶ Binnenruimte (50 l*) in titaangrijs email
	▶ EasyClean-reinigingssysteem
	▶  Zelfreinigende achterwand uitgerust met een poreuze 
keramische bekleding

	▶ Volledig glazen binnendeur
	▶ Neerklapbare grill
	▶ Koelventilator vooraan
	▶  Bedieningspaneel met gefacetteerd glas
	▶ Verzinkbare draaiknoppen
	▶ Elektronische besturing van de oven
	▶ Snel voorverwarmen
	▶ Aanduiding van de voorverwarming
	▶ Actuele temperatuuraanduiding
	▶ Digitale temperatuuraanduiding
	▶ Info-toets
	▶ Individueel instelbare kinderbeveiliging
	▶ Automatische veiligheidsuitschakeling van de oven
	▶ Aanduiding van de voorverwarming
	▶ Aansluitwaarde: 2,8 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
454 x 594 x 550 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
450 x 560-570 x 550 mm

Toebehoren in optie:
Stoomkookset N 8642 xOEU € 349,99

Toebehoren zie p. 29 - 31

inbouwschema: p. 47

overzicht combinatiemogelijkheden: p. 49

C 17E64 N0 inox € 1.299,99 C 17E42 N0 inox € 1.049,99

VeRWARMINGS-
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“45 Cm-CompACTe ToeSTelleN”

VeRWARMINGS-
WIJZeN

4

C 67m50
gourmet

	▶  4 verwarmingswijzen: 
Warme lucht 50°C-250°C, Boven- en onderwarmte  
50°C-250°C, Grote grill, Thermogrill 50°C-250°C

	▶ 900 W microgolfoven
	▶ 5 vermogens: 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W
	▶ Innowave-technologie
	▶  Ovenfuncties afzonderlijk te gebruiken of in combinatie  
met de microgolven

	▶ 20 automatische programma’s
	▶ Gelijktijdig programmeren van 3 verwarmingswijzen
	▶ Halogeenverlichting
	▶ EasyClock
	▶ 42 l binnenruimte in titaangrijs email
	▶  Zelfreinigende achterwand
	▶ Klapdeur
	▶  Bedieningspaneel met gefacetteerd glas
	▶ Verzinkbare draaiknoppen
	▶ Timer, Starttijduitstel
	▶ Veiligheidsuitschakeling, instelbare kinderbeveiliging
	▶ Aansluitwaarde: 3,6 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
454 x 595 x 531 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
450 x 560 x 550 mm

inbegrepen toebehoren:
1 braadrooster 
1 universele braadslede

Toebehoren in optie
Z6360x0: Bakblik  € 35,99 
Z6370x0: Glazen braadslede  € 35,99

inbouwschema: p. 47

overzicht combinatiemogelijkheden: p. 49

C 67M50 N0 inox € 1.349,99

C 67p70
gourmet - pyrolytisch

VeRWARMINGS-
WIJZeN

11
VeRWARMINGS-

WIJZeN

11

C 67m70
gourmet

	▶  11 verwarmingswijzen: 
Warme lucht 30°C-250°C, Warme lucht Plus 30°C-250°C, 
Boven- en onderwarmte 30°C-300°C, Onderwarmte, 
Thermogrill 30°C-250°C, Grote grill, Spaargrill, Zacht 
garen op 80°C, Zacht garen gecombineerd met microgolf, 
Intensieve warmte gecombineerd met microgolf, 
Warmhouden 60°C-100°C

	▶ 1000 W microgolfoven
	▶ 5 vermogens: 1000 W, 600W, 360W, 180W, 90W
	▶ Innowave-technologie
	▶  Ovenfuncties afzonderlijk te gebruiken of in combinatie  
met de microgolven

	▶ Digitale tekstdisplay
	▶ 70 automatische programma’s
	▶ Gelijktijdig programmeren van 3 verwarmingswijzen
	▶ Memory-functie: 6 posities
	▶ Halogeenverlichting
	▶ EasyClock
	▶ 42 l binnenruimte in titaangrijs email
	▶ pyrolytische zelfreiniging
	▶ Klapdeur
	▶  Bedieningspaneel met gefacetteerd glas
	▶ Verzinkbare draaiknoppen, gedempt
	▶ Timer, Snel voorverwarmen, Starttijduitstel
	▶ Veiligheidsuitschakeling, instelbare kinderbeveiliging
	▶ Aansluitwaarde: 3,6 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
454 x 595 x 531 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
450 x 560 x 550 mm

inbegrepen toebehoren:
1 glazen braadslede 
1 braadrooster 
1 universele braadslede

Toebehoren in optie
Z6360x0: Bakblik € 35,99 
Z6370x0: Glazen braadslede € 35,99

inbouwschema: p. 47

overzicht combinatiemogelijkheden: p. 49

	▶  11 verwarmingswijzen: 
Warme lucht 30°C-250°C, Warme lucht Plus 30°C-250°C, 
Boven- en onderwarmte 30°C-300°C, Onderwarmte, 
Thermogrill 30°C-250°C, Grote grill, Spaargrill, Zacht 
garen op 80°C, Zacht garen gecombineerd met microgolf, 
Intensieve warmte gecombineerd met microgolf, 
Warmhouden 60°C-100°C

	▶ 900 W microgolfoven
	▶ 5 vermogens: 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W
	▶ Innowave-technologie
	▶  Ovenfuncties afzonderlijk te gebruiken of in combinatie  
met de microgolven

	▶ Digitale tekstdisplay
	▶ 70 automatische programma’s
	▶ Gelijktijdig programmeren van 3 verwarmingswijzen
	▶ memory-functie: 6 posities
	▶ Halogeenverlichting
	▶ EasyClock
	▶ 42 l binnenruimte in titaangrijs email
	▶  Zelfreinigende achterwand en plafond
	▶ Klapdeur
	▶  Bedieningspaneel met gefacetteerd glas
	▶ Verzinkbare draaiknoppen, gedempt
	▶ Timer, Snel voorverwarmen, Starttijduitstel
	▶ Veiligheidsuitschakeling, instelbare kinderbeveiliging
	▶ Aansluitwaarde: 3,6 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
454 x 595 x 531 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
450 x 560 x 550 mm

inbegrepen toebehoren:
1 braadrooster 
1 universele braadslede

Toebehoren in optie
Z6360x0: Bakblik € 35,99 
Z6370x0: Glazen braadslede  € 35,99

inbouwschema: p. 47

overzicht combinatiemogelijkheden: p. 49

C 67P70 N0 inox € 1.649,99 C 67M70 N0 inox € 1.499,99
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C 57m70 C 57W40 C77v60N2

VeRWARMINGS-
WIJZeN

5

masterinnoWave microgolfoven CompactCafé

	▶  5 verwarmingswijzen: 
Warme lucht, Thermogrill, Warme lucht + grill,  
Grote grill, Spaargrill

	▶ 1000 W microgolfoven
	▶ 5 vermogens: 1000 W, 600W, 360W, 180W, 90W
	▶ Innowave-technologie
	▶  Ovenfuncties afzonderlijk te gebruiken of in combinatie  
met de microgolven

	▶ 15 automatische programma’s
	▶ Gelijktijdig programmeren van 3 verwarmingswijzen
	▶ Halogeenverlichting
	▶ EasyClock
	▶ 36 l binnenruimte in inox
	▶ Zelfreinigende achterwand
	▶ Klapdeur
	▶  Bedieningspaneel met gefacetteerd glas
	▶ Verzinkbare draaiknoppen 
	▶ Timer, Snel voorverwarmen
	▶ Aansluitwaarde: 3,24 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
454 x 595 x 563 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
450 x 560 x 550 mm

inbegrepen toebehoren:
1 braadrooster 
1 bakblik

inbouwschema: p. 47

overzicht combinatiemogelijkheden: p. 49

	▶   1000 W microgolfoven
	▶ 5 vermogens: 1000 W, 600W, 360W, 180W, 90W
	▶ Innowave-technologie
	▶ 9 automatische programma’s
	▶ Gelijktijdig programmeren van 3 verwarmingswijzen
	▶ Memory-functie: 2 posities
	▶ Halogeenverlichting
	▶ EasyClock
	▶ 36 l binnenruimte in inox
	▶  Bedieningspaneel met gefacetteerd glas
	▶ Aansluitwaarde: 1,22 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
454 x 595 x 563 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
450 x 560 x 550 mm

inbouwschema: p. 47

overzicht combinatiemogelijkheden: p. 49

volledig automatische espressomachine
	▶ Maximale aansluitwaarde: 1700 W
	▶  Klaarmaken van 2 kopjes koffie of espresso tegelijkertijd  
(2 maal- en brouwsessies)

	▶ Pompdruksysteem 19 bar
	▶ Hoogwaardig LCD-display met instelbare taal
	▶  Hoogwaardig keramisch maalwerk  
“silent cream drive” - Geluidsisolatie
	▶ Innovatief verwarmingssysteem SensoFlow System
	▶ Minimalisering van de opwarmtijd
	▶  Individueel instelbare warmwatertemperatuur  
(4 mogelijkheden), koffietemperatuur (3 mogelijkheden)

	▶ Innovatieve brouwtechniek met AromaPressure System
	▶  OneTouch Function: Cappuccino, Latte Macchiato, koffie verkeerd of 
uw persoonlijke verhouding van koffie met melk op knopdruk

	▶  “My Coffee” functie: mogelijkheid tot het instellen van uw favoriete 
Cappuccino of Latte Machiato 

	▶  AromaDouble Shot, voor extra sterke koffie  
met volledig behoud van aroma’s

	▶ Voorinfusie
	▶ Instelbare maalgraad (traploos)
	▶  3 kopjesgroottes voor koffie en espresso, individueel aanpasbaar 
dankzij individualCup volume

	▶ Geschikt voor tot 150 mm hoge latte macchiato glazen
	▶  CreamCenter : hoogwaardig melkschuimbuisje  
met automatische aanzuigfunctie

	▶ Melk- en watertoevoer in stoompijpje gescheiden
	▶ In koffieuitloop geïntegreerde melktoevoer koffieuitloop
	▶  AutoValve System voor het automatisch omschakelen tussen stoom- 
en warmwaterfuncties

	▶ Bij bereiding verlichting van koffieuitloop en kopjes
	▶  Verse bonenreservoir met speciaal, aromabewarend deksel  
(inhoud: 1 kg)

	▶ Afzonderlijk reservoir voor gemalen koffie
	▶  Zijdelings afneembaar xxL-waterreservoir met 2,5 l  inhoud 
vergemakkelijkt het vullen

	▶  Het toestel herkent wanneer het bonen- en/of  
waterreservoir volledig leeg is

	▶  Vroegtijdige waarschuwing vooraleer het bonen- en/of 
waterreservoir volledig leeg geraakt

	▶  CreamCenter Cleaner: snelle en eenvoudige reininging van het 
melkbereidingssysteem

	▶  Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma  
(mogelijk te combineren met calc’n clean)

	▶ Automatisch spoelprogramma bij Inschakelen, Uitschakelen
	▶ Uitneembare maalkamer laat grondige reiniging toe
	▶  SinglePortion Cleaning voor een goede koffiesmaak en  
een perfecte hygiëne

	▶  Elektronische aanduiding wanneer de Brita waterfilter moet 
vervangen worden

	▶  Geïntegreerd toebehorenvak voor maatlepel, melkslang en 
beknopte gebruiksaanwijziging 

Afmetingen toestel (H x B x D): 
454 x 594 x 535 mm
inbouwafmetingen (H x B x D): 
454 x 564 x 514 mm
inbouwschema espresso: p. 48
overzicht combinatiemogelijkheden: p. 49

C 57M70 N0 inox € 1.349,99 C 57W40 N0 inox € 1.049,99 C77V60N2 inox € 1.949,99
Aanbevolen marktprijs op 1/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage  

(ovens: € 1,00 - inbouwespresso: € 0,05) inbegrepen
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C 54l70C 44l20 C 54l60
microgolfoven innoWave met grillStoomoven microgolfoven innoWave

“38 Cm-ToeSTelleN”

	▶  900 W microgolfoven
	▶ 5 vermogens: 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W
	▶ variabele grill 1300 W
	▶ Innowave-technologie
	▶ Gelijktijdig programmeren van 3 verwarmingswijzen
	▶ Memory-functie: 2 posities
	▶ Binnenverlichting
	▶ EasyClock
	▶ Binnenruimte in inox, 21 l
	▶ Keramische bodem (geen draaischotel)
	▶ Verzinkbare draaiknoppen 
	▶  Glazen ovendeur, scharnieren links  
(scharnieren rechts eveneens mogelijk)

	▶  Inbouw mogelijk in een 60 cm brede hangkast
	▶ Inbouw mogelijk in een kolomkast
	▶ Aansluitwaarde: 1,99 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
382 x 595 x 320 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
voor hangkast: 362-365 x 560 x 300 mm 
voor kolomkast: 380 x 560 x 300 mm

inbegrepen toebehoren:
1 glazen schaal
1 rooster

inbouwschema: p. 48

overzicht combinatiemogelijkheden: p. 49

	▶ Stomen van 40°C tot 100°C, instelbaar op 3 niveaus
	▶ 20 automatische programma’s 
	▶ Ontkalkingsprogramma
	▶ Binnenruimte in inox 22 l, en 3 inschuifniveaus
	▶ LED-verlichting
	▶ EasyClock
	▶ Verzinkbare draaiknoppen
	▶ Aanduiding van de voorverwarming
	▶ Dampgenerator in de binnenruimte
	▶ Waterreservoir, inhoud: 0,9 l
	▶ Aanduiding leeg watterreservoir
	▶ Koelventilator
	▶  Draaideur met zijdelingse opening - scharnieren links  
(C 44L20 N0) - scharnieren rechts (C 44R20 N0)

	▶  Inbouw mogelijk in een 60 cm brede hangkast
	▶ Inbouw mogelijk in een kolomkast
	▶ Aansluitwaarde: 1,25 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
382 x 594 x 300 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
voor hangkast: 362-365 x 560 x 300 mm 
voor kolomkast: 380 x 560 x 300 mm

inbegrepen toebehoren:
Inox schaal Gastronorm 1/2 geperforeerd 40mm 
Inox schaal Gastronorm 1/2 niet geperforeerd 40mm

inbouwschema: p. 48

overzicht combinatiemogelijkheden: p. 49

	▶  900 W microgolfoven
	▶ 5 vermogens: 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W
	▶ Innowave-technologie
	▶ Gelijktijdig programmeren van 3 verwarmingswijzen
	▶ Memory-functie: 2 posities
	▶ Binnenverlichting
	▶ EasyClock
	▶ Binnenruimte in inox, 21 l
	▶ Keramische bodem (geen draaischotel)
	▶ Verzinkbare draaiknoppen 
	▶  Glazen ovendeur, scharnieren links  
(scharnieren rechts eveneens mogelijk)

	▶  Inbouw mogelijk in een 60 cm brede hangkast
	▶ Inbouw mogelijk in een kolomkast
	▶ Aansluitwaarde: 1,22 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
382 x 595 x 320 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
voor hangkast: 362-365 x 560 x 300 mm 
voor kolomkast: 380 x 560 x 300 mm

inbouwschema: p. 48

overzicht combinatiemogelijkheden: p. 49

C 54L70 N0 Scharnieren links - inox € 829,99
C 54R70 N0 Scharnieren rechts - inox € 829,99

C 44L20 N0 Scharnieren links - inox € 999,99
C 44R20 N0 Scharnieren rechts - inox € 999,99

C 54L60 N0 Scharnieren links - inox € 779,99
C 54R60 N0 Scharnieren rechts - inox € 779,99
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N 22H40H 56g20
microgolfoven met grill

N 21H40

N 21H45

WARmHouDlADeN

	▶ 900 W microgolfoven
	▶ 5 vermogens: 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W
	▶ Quartzgrill 1200 W, 3 vermogens
	▶  Grill combineerbaar met 3 microgolfvermogens  
360/180/90 W

	▶ 8 automatische programma’s
	▶ Memory-functie: 1 positie
	▶ Binnenverlichting
	▶ Elektronische aanduiding van uur en bereidingstijd
	▶ Binnenruimte in inox, 25 l
	▶ 31,5 cm glazen draaiplateau
	▶ Gebruiksvriendelijke tiptoetsen en verzinkbare draaiknop
	▶ Glazen ovendeur, scharnieren links
	▶ Inbouw in een kolomkast
	▶ Aansluitwaarde: 1,45 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
280 x 513 x 405 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
380 x 560 x 550 mm

inbouwschema: p. 48

overzicht combinatiemogelijkheden: p. 49

	▶  5 gebruiksmogelijkheden: 
Rijzen van gistdeeg, Ontdooien, Warmhouden, Verwarmen 
van vaatwerk, Zacht garen

	▶ Max. belading: 120 espresso-kopjes of 40 borden (26 cm)
	▶  4 temperatuurvermogens van ca. 30-80°C 
(glasoppervlaktetemperatuur)

	▶ Verwarmingsplaat uit hardglas
	▶ Binnenruimte in inox
	▶ Belading tot 25 kg
	▶ Softclose
	▶ Hoogte: 290 mm
	▶ Koel front
	▶ Aansluitwaarde: 0,81 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
290 x 594 x 544 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
290 x 560 x 550 mm

inbouwschema: p. 49

N 21H10 N0
 

	▶ lade
	▶ Binnenruimte in inox
	▶ Antislipmat
	▶ Belading tot 15 kg
	▶ Softclose
	▶ Hoogte: 141 mm

Afmetingen toestel (H x B x D): 
141 x 594 x 544 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
141 x 560 x 550 mm

inbouwschema: p. 49

	▶  5 gebruiksmogelijkheden: 
Rijzen van gistdeeg, Ontdooien, Warmhouden, Verwarmen 
van vaatwerk, Zacht garen

	▶ Max. belading: 80 espresso-kopjes of 12 borden (26 cm)
	▶   4 temperatuurvermogens van ca. 30-80°C 
(glasoppervlaktetemperatuur)

	▶ Verwarmingsplaat uit hardglas
	▶ Binnenruimte in inox
	▶ Belading tot 25 kg
	▶ Softclose (enkel voor N21H40)
	▶ Hoogte: 141 mm
	▶ Koel front
	▶ push&pull-systeem (zonder handgreep)(N21H45)
	▶ Aansluitwaarde: 0,81 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
141 x 594 x 544 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
141 x 560 x 550 mm

inbouwschema: p. 49

H 56G20 N0 inox € 629,99
N 22H40 N0 inox € 749,99
N 21H10 N0 inox € 379,99

N 21H40 N0 inox € 699,99
N 21H45 N0 inox € 699,99

Aanbevolen marktprijs op 1/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen
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iNBouWSCHemA’S

B 46C74 N0 - B 45C42 N0 - B 46W74 N0 - B 46E74 N1 - B 45E42 N0 - B 44M42 N0

B 16P42 N1 - B 15P42 N0 - B 15E74 N0 - B 15E42 N0 - B 15M42 N0EU - B 15M42 S0EU - B 14M42 N0EU

C 49C62 N0
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C 47C62 N0 - C47C22 N0 - C 47D42 N0

C 67P70 N0 - C 67M70 N0 - C 67M50 N0

inbouw in een  
kolomkast

inbouw in een hoge 
kast

inbouw onder een 
kookplaat

De kolomkast moet aan de voorzijde  
een verluchting van 50 cm2 hebben

verluchtingsopening
min. 250 cm2

paroi arrière 
ouverte

Achterwand 
open

Achterwand open

Achterwand 
open

* voor inoxfront 20 mm

* voor inoxfront 20 mm

Bij inbouw onder een kookplaat, rekening 
houden met de inbouwdiepte van de 
kookplaat

C 57M70 N0 - C 57W40 N0

inbouw in een  
kolomkast

inbouw in een hoge 
kast

inbouw onder een 
kookplaat

verluchtingsopening
min. 250 cm2

Achterwand open
Achterwand 

open

Achterwand 
open

Bij inbouw onder een kookplaat, rekening 
houden met de inbouwdiepte van de 
kookplaat

C 17E64 N0 - C 17E42 N0
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inbouwschema’s

C 44L20 N0 - C 54L70 N0 - C54L60N0

H 56G20 N0

Het toestel dient langs beide zijden op minstens 200 mm afstand 
van een muur of een vaste wand geplaatst te worden (om zijde-
lings waterreservoir en koffiegroep te kunnen uitnemen)

C 77V60 N2
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N 22H40 N0

N 21H10 N0 - N 21H40 N0 - N 21H45 N0

C67p70N0
C67m70N0
C67m50N0

C57m70N0
C57W40N0

C54l70N0
C54R70N0
C54l60N0
C54R60N0

C54l70N0
C54R70N0
C54l60N0
C54R60N0

H56g20N0 C47D42N0
C47C62N0

C44l20N0
C44R20N0

C17e64N0
C17e42N0

C77v60N01

type toestel
Combi oven
compact 45

36 liter micro-
golfoven com-

pact 45

21 liter micro-
golfoven hang-

kast

21 liter micro-
golfoven kolom-

kast

25 liter micro-
golfoven kolom-

kast

Stoomoven
compact 45

Stoomoven
compact 38

universele oven
compact 45

inbouw espresso
compact 45

Nis - Breedte 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm

Nis - Hoogte 450 mm 450 mm
362(1) - 

365(2) mm
380 mm 380 mm 450 mm

362(1)- 
365(2) mm

450 mm 450 mm

Nis - Diepte min 550 mm min 550 mm min 300 mm min 550 mm min 550 mm min 550 mm min 300 mm min 550 mm min 550 mm

minimum inbouwhoogte - - min 850 mm - min 850 mm -
max 950 mm  
aanbevolen

Toestel overlapping - Bovenaan 4 mm 4 mm
6 mm(1) -  
3 mm (2)

1 mm 4 mm 4 mm
6 mm(1) -  
3 mm (2)

4 mm 4 mm

Toestel overlapping - onderaan - - 14 mm 1 mm 4 mm - 14 mm - -

Achterwand kast open open open open open open open open open

Afstand tot de muur 45 mm 45 mm 18 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm

mag ingebouwd worden boven

oven ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

microgolfoven ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Koelkast / Diepvriezer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Stoomoven ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

vaatwasser ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ComBiNATiemogelijKHeDeN
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Enkele handgeschreven recepten die ik in een oud kookboek van 

de rommelmarkt vond, hebben mij geïnspireerd. Nu ben ik een 

gepassioneerde hobbykok en probeer ik dolgraag nieuwe recepten 

uit. Met heerlijk verse ingrediënten en de fijnste kruiden. Genieten 

begint voor mij al bij het koken. De keuken moet immers niet pas 

bij het eten, maar al bij het koken genoegen verschaffen. Wie graag 

kookt, kent dat gevoel. Ik hou van de momenten waarop alles tege-

lijkertijd bakt en braadt en suddert. En met mijn kookplaat van Neff, 

die dankzij de unieke TwistPad bijzonder eenvoudig te bedienen is, 

heb ik alles onder controle. Overtuig uzelf.

HET ULTIEME GENOT!
HET BEGON MET 
EEN EENVOUDIG RECEPT  

EN TOEN LIET IK MIJN  

FANTASIE  
DE VRIJE LOOP.
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In de keuken moet het niet enkel leuk zijn tijdens de maal-

tijd, maar ook tijdens het koken. En wie graag kookt, weet 

dat het aangenaam is om alle potten en pannen onder 

controle te hebben. Vooral op beslissende momenten. Dat 

was onze leidraad bij de ontwikkeling van al onze nieuwe 

producten. En daarom zijn de kookplaten van Neff zo 

vriendelijk in gebruik.

De TWiSTpAD. Een uniek idee van Neff, dat van koken een 

waar genoegen maakt. Het systeem werd nog verbeterd 

en is comfortabeler dan ooit tevoren. Een verwijderbare 

bedieningsknop die op z’n plaats gehouden wordt door 

magneten. Een lichte druk met de vinger doet de TwistPad 

kantelen in de richting van de gewenste kookzone, waar-

door die geactiveerd wordt. Door de TwistPad te verdraaien, 

kan de temperatuur van die kookzone in een fractie van 

een seconde hoger of lager ingesteld worden. En zelfs bij 

de schoonmaak biedt de TwistPad heel wat voordelen. In 

een handomdraai wordt de knop van de kookplaat afgeno-

men en er blijft enkel nog een glad oppervlak om schoon 

te vegen. Alle nog werkende kookzones worden dan ook 

automatisch uitgeschakeld. De TwistPad verwijderen is tege-

lijk een perfecte kinderbeveiliging – sterk aanbevolen voor 

gezinnen met kinderen.

AANTReKKelijKe AlTeRNATieveN. Net even praktisch 

is de bediening met TouchControl op de kookplaat. Het 

volstaat die met de vinger aan te raken en de kookzones 

reageren meteen en uiterst precies en maken van koken 

een waar genoegen. En als u de situatie echt goed in de 

hand wil hebben, opteert u voor een kookplaat met draai-

knoppen. Het facettendesign past wonderwel bij alle andere 

inbouwtoestellen van Neff.

PLAATSEN, INDRUKKEN, DRAAIEN–  

ECHT KINDERSPEL.  
DE TWISTPAD IS 

GENIAAL.
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	▶  Alle kookzones onder controle met één enkele knop.

	▶  foute instellingen behoren voorgoed tot het verleden, want de 
Twistpad reageert op een intuïtief bedieningssysteem.

	▶  Niets staat de schoonmaak nog in de weg, want de Twistpad kan 
simpelweg verwijderd worden.

	▶ Twistpad weg - kookplaat uitgeschakeld.  
De kinderbeveiliging bij uitstek.

	▶  De Twistpad past harmonieus bij alle kookplaten van Neff.

	▶  De Twistpad vindt u enkel bij Neff.

Alle vooRDeleN vAN eeN 
KooKplAAT meT TWiSTpAD:

Twistpadknop

facettenknoppen
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EVEN SNEL ALS GAS 
 – MAAR VEEL PRAKTISCHER.  
INDIEN IK DE KEUZE HAD, 

KOOS IK VOOR  
INDUCT IE
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	▶  precisiekoken zonder nagaren en een 
secondensnelle reactie op elke regeling.

	▶ Tot 30% kortere kooktijden en met powerBoost 
zelfs een tijdbesparing  tot 60%.

	▶  uiterst veilig: magnetische wervelstromen wekken 
enkel in de kookpan de warmte op, terwijl de 
kookplaat zelf koud blijft en slechts een klein deel 
van de vrijgegeven warmte absorbeert.

	▶  zonder potten of pannen blijft de kookplaat 
steeds koud, zelfs als ze ingeschakeld is.

	▶  Wat gemorst wordt of valt, kan niet aanbranden. 
Wat de schoonmaak vergemakkelijkt.

	▶  perfect te combineren met de Twistpad van Neff.

iNDuCTie. Gepassioneerde koks vinden de bereiding al even leuk als het eten zelf. Een inductiekookplaat 

van Neff lijkt wel daarom gemaakt en biedt de kookfanaten een bijzondere kookervaring: snelheid en precisie, 

comfort en veiligheid. Dat alles met uitstekende resultaten. Met inductie wordt er snel, precies en gevoelig 

gekookt, net als op gas. 

Er is geen vergelijking mogelijk met de langere opwarmtijden van klassieke kookplaten – een echt plezier voor 

wie wil koken zonder stress. De reden daarom is de volgende: het is niet de kookplaat die wordt verwarmd om 

op zijn beurt de bodem van de kookpan te verwarmen. Via inductie wordt de warmte rechtstreeks in de kook-

pan opgewekt door middel van magnetische wervelstromen. Deze «koude» warmte is een intelligente techniek, 

die heel wat voordelen biedt op het vlak van veiligheid en energieverbruik. Een inductiekookplaat blijft koud en 

warmt slechts lichtjes op bij het contact met de panbodem. Niemand kan zich natuurlijk zwaar verbranden aan 

een «koude» kookplaat. En niets brandt aan of gaat in vlammen op als u even niet bij de les blijft. 

oNDeRHouD. Indien u meer van koken houdt dan van schoonmaken, dan is het goed om weten dat de 

reiniging sneller en makkelijker gaat dan ooit. Niets kan aanbranden of vastkleven, zodat de schoonmaak in 

een wip gebeurd is. Bovendien hoeft u - in tegenstelling tot bij een klassiek kookvlak - niet zo lang te wachten 

tot de kookzones helemaal afgekoeld zijn en de kookplaat gereinigd kan worden.

	▶  De Domino-kookplaten van 30 of 40 cm breed zijn een 
perfecte aanvulling en kunnen naar believen worden 
gecombineerd. Hier een combinatie van een Teppan yaki 
en een inductiekookplaat.

	▶  praktisch en met een eigen elegantie: kookplaten vlak 
ingebouwd in het werkblad. ze hebben geen kader en 
worden op hetzelfde niveau ingebouwd als het werkvlak.

vooR elKe veReiSTe eN elKe KeuKeN De BeST geSCHiKTe KooKplAAT:

eNeRgie. Gezien bij een inductiekookplaat de warmte daar wordt opgewekt waar ze echt nodig is, wordt 

er tijdens het koken duidelijk zuiniger met energie omgesprongen. Dat ontziet de natuur en ons leefmilieu. 

SpeCiAle fuNCTieS. Om soepen en sauzen warm te houden of om chocolade te smelten, kregen de 

elektrische kookplaten van Neff een speciale «Warmhoudfunctie». En mocht er ooit iets morsen, dan kan nu 

de «Reinigingstoets» worden geactiveerd. Die blokkeert gedurende 30 seconden de sensoren van de bedie-

ningstoetsen, zodat de kookplaat snel kan worden schoongewist zonder dat u het risico loopt onverhoeds 

één van de instellingen te veranderen. 

veiligHeiD. En tenslotte nog even over de veiligheid: de kookplaten van Neff zijn uitgerust met de functie 

«Kinderbeveiliging». Gewoon een toets indrukken om de functie te activeren en alle instellingen worden 

uiterst betrouwbaar vergrendeld, en elk ontoegelaten gebruik wordt daardoor onmogelijk.

Alle vooRDeleN  
vAN De iNDuCTie-
KooKplATeN vAN Neff:
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De NieuWe fleXiNDuCTieKooKplATeN

De echte liefhebbers van lekker koken, zijn tegelijk 

veeleisend en flexibel. Ze weten ook wannneer ze 

moeten gaan improviseren en wanneer de tijd rijp is 

om een regel te volgen en om de routine te door-

breken. Daarom, hoewel deze liefhebbers de tradi-

ties respecteren, houden ze er ook van om ideeën 

te volgen die hen wat vrijheid verlenen. 

De nieuwe FlexInductiekookplaten van Neff bieden 

een bijzonder veelzijdige kookzone om gelijk welk 

recipiënt op te warmen op gelijk welk punt van de 

oppervlakte. Het betreft hier de meest vooruitstre-

vende inductietechnologie van een bijzonder flexibel 

concept. Dit werd dermate uitgedacht om iedereen 

de mogelijkheid te geven om de kookzone aan zijn 

grootse ideeën aan te passen.

eeN fleXiBle oploSSiNg vAN 760 Cm2

De nieuwe FlexInductiekookplaten van Neff her-

tekenen de vier traditionele kookzones door een 

beroep te doen op twee conventionele zones en 

één flexibele zone (T 44T83 N0, T 44T43 N0 en 

T 45T63 xO) of twee flexibele zones (T 44T63 N0, 

T 44T97 N0 en T 45T63 N0). 

De flexibele zone kan helemaal benut worden (zo-

als één unieke zone van 760 cm2) ofwel kunnen  

2 verschillende onafhankelijk aangestuurde kookzo-

nes worden gebruikt. Wanneer de flexibele zone in 

haar totaliteit wordt benut, dan kan elk type recipiënt 

worden opgewarmd, wat de vorm ook moge zijn. 

Op voorwaarde natuurlijk dat de afmetingen niet 

groter zijn dan 760 cm2.

veiligHeiD

Het detecteren van het recipiënt op de oppervlakte  

gebeurt met de allergrootste nauwkeurigheid. In die mate 

dat wanneer men kookgerei zoals een mes op de plaat 

vergeet, het systeem vaststelt dat het hier niet gaat om een 

recipiënt. Bijgevolg wordt het mes niet opgewarmd.

FLExINDUCTIE. 
DE KOOKPLAAT DIE ZICH NAAR 

UW WENSEN 
SCHIKT EN NIET OMGEKEERD.
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gemAKKelijK

De flexibele zone van 760 cm2 biedt een bijzonder 

groot gebruiksgemak om met elk type recipiënt te 

koken. Aangezien er geen beperkte kookzone be-

staat, kan het recipiënt op elke plaats van de zone 

worden geplaatst zonder het risico te lopen op on-

regelmatige kookkracht. Dit geldt ook voor kleine 

recipiënten en voor het koken in de hoeken. De 

kleine inductoren die de hele zone dekken, garan-

deren een homogene warmteverdeling, waardoor 

een uniforme kookefficiëntie met inbegrip van grote 

recipiënten kan worden verzekerd. 

effiCieNT eN SNel 

De technologie die wordt gebruikt voor deze  

FlexInductiekookplaten optimaliseert de warmtever-

deling wat de afmeting of de vorm van het recipiënt 

ook moge zijn. De resultaten zijn dan ook altijd per-

fect te noemen. 

Dankzij de inductielijnen die zich onder de flexibele 

zone bevinden en die elk op een onafhankelijke ma-

nier worden bediend, wordt de warmte enkel onder 

de gebruikte recipiënten gegenereerd. En dit zon-

der de rest van de inductoren onnodig te gebrui-

ken. Waardoor we niet altijd tijd maar ook energie 

besparen. 

De BeSTe KooKeffiCiëNTie

Naast deze inductielijnen slagen we er ook in om 

een volledig homogene warmteverdeling te besten-

digen opdat het gerecht altijd op het juiste punt 

wordt gekookt, volgens de wensen van de persoon 

die kookt.

fleXiBiliTeiT 

De zone van 760 cm2 biedt een maximale veelzijdig-

heid, ongeacht het aantal recipiënten die zich op een 

welbepaalde plaats bevinden, en ongeacht de afmetin-

gen of de vorm. Deze zone past zich volledig aan - zo-

wel aan verschillende recipiënten die op dezelfde tem-

peratuur garen, als op twee verschillende temperaturen.

TWiSTpAD

Voor een groter gebruiksge-

mak, integreren de FlexInduc-

tiekookplaten een magnetische 

bediening die toelaat om alle 

zones te controleren met één 

simpele vingerdruk.
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iNlegKADeR. Wie hoor t er tijdens de planning van een droomkeuken graag iemand zeggen „Dat 

gaat niet!“? Niemand, en zo denken wij er ook over. Persoonlijke ideeën over keukeninrichting kunnen 

sterk verschillen, zodat wij zelf ook steeds nieuwe ideeën uitwerken en mogelijkheden vinden die er 

tot kor t geleden nog niet waren. Zo bijvoorbeeld de inbouw van een Neff-kookplaat zonder kader in 

een houten werkvlak. 

Tot nog toe was het - omwille van de ontstane omgevingswarmte - niet mogelijk om een kookplaat 

zonder kader te integreren in een houten werkvlak. Voor ons was dit een uitdaging en dankzij een 

spitsvondig idee hebben wij de ideale oplossing gevonden voor dit probleem: het inlegkader. Dat is 

warmtedempend en beschermt het hout tegen de vrijgegeven warmte. Bovendien kan een keukenspe-

cialist in een mum van tijd voor de inbouw zorgen.

Wij zijn echt trots dat wij dit kunnen zeggen: er zijn geen grenzen meer bij de keuze van een werkvlak, 

als u een mooi ogende en kaderloze kookplaat van Neff wil inbouwen. Met Neff komt u een grote stap 

vooruit in de richting van uw droomkeuken.

	▶  probleemloze inbouw ter 
hoogte van een houten 
werkvlak van een Neff-
kookplaat zonder kader.

	▶  Nieuwe aantrekkelijke 
mogelijkheden voor uw 
keukeninrichting.

	▶  Snelle en makkelijke inbouw.

	▶  uitsnijding in een 
werkvlak met  
behulp van een 
freessjabloon.

	▶  plaatsing van het 
inlegkader.

	▶  plaatsing van de 
kookplaat.

	▶  Afdichten van de 
kookplaat met 
siliconen.

Alle vooRDeleN  
vAN HeT iNlegKADeR 
vAN Neff:

Afmetingen, referenties en marktprijs: zie p 79

EEN KOOKPLAAT 

ZONDER KADER 
IN EEN HOUTEN WERKBLAD?
NATUURLIJK KAN DAT.
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▶  Harmonieus design voor alle productcategorieën. 

▶  voor elke keuken en alle vereisten: kookplaten van 60 tot 90 cm 
breed en dominokookplaten van 30 of 40 cm breed voor een 
persoonlijke combinatie.

▶  inlegkader voor een inbouw op gelijke hoogte met een houten 
werkvlak.

DeSigN eN iNBouW

▶  Twistpad, de ingenieuze éénknopsbediening van Neff. eenvoudige 
en makkelijke bediening met een verwijderbare magneetknop.

▶  De Twistpad kan weggenomen worden voor de schoonmaak of 
als kinderbeveiliging.

▶  een nog grotere flexibiliteit, dankzij de flexinductie kookplaat.

▶  uiterst precies koken met inductie, met tot 30% kortere 
kooktijden en 60% tijdbesparing bij gebruik van de functie 
powerBoost.

▶  inductie is uitermate veilig: niets kleeft vast of brandt aan.

KooKComfoRT

REDENEN TE OVER  

OM TE KIEZEN VOOR 

EEN ELEKTRISCHE 
KOOKPLAAT VAN NEFF: 
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T 44T83
flexinductie met Twistpad

viTRoKeRAmiSCHe fleXiNDuCTie KooKplATeN

 vitrokeramische inductiekookplaat, 80 cm
	▶  4 inductiekookzones: 
1 x 380x200 mm, 3,3 kW (Booster 3,6 kW)  
of  
2 x 190x200 mm, 2 kW (Booster 2,5 kW); 
1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (Booster 1,8 kW);  
1 x Ø 280 mm, 2,5 kW (Booster 3,6 kW)”

	▶  De flexinductie-zone heeft 2 gebruiksmogelijkheden:  
2 individuele zones of één flexibele zone van 760 cm2

	▶  Sensortoets voor het aan- en uitschakelen van de Flex        
Inductie-zone

	▶ Boost-functie voor alle inductiekookzones
	▶ TwistPad-bediening met timer
	▶ Digitale aanduiding van het geselecteerde vermogen
	▶ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
	▶  Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende 30 
seconden

	▶ Inox design kader
	▶ Kinderbeveiliging
	▶ Hoofdschakelaar met stop-functie
	▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
	▶ Functiecontrolelampjes
	▶ Aansluitwaarde: 7,2 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
56,3 x 826 x 546 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
49 x 750-780 x 500-490 mm

Algemene toebehoren zie p. 79

inbouwschema: p. 80

T 44T83 N0 inox € 1.649,99

T 44T97 T 45T97
flexinductie met Twistpad flexinductie met Twistpad

vitrokeramische inductiekookplaat, 90 cm
	▶  5 inductiekookzones: 
2 x 380x200 mm, 3,3 kW (Booster 3,6 kW)  
of  
4 x 190x200 mm, 2 kW (Booster 2,5 kW)  
1 x Ø 320 mm, 2,6 kW (Booster 3,6 kW)

	▶  De flexinductie-zone heeft 2 gebruiksmogelijkheden:  
2 individuele zones of één flexibele zone van 760 cm2

	▶  Sensortoets voor het aan- en uitschakelen van de 
FlexInductie-zone

	▶ Boost-functie voor alle inductiekookzones
	▶ TwistPad-bediening met timer
	▶ Digitale aanduiding van het geselecteerde vermogen
	▶ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
	▶  Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende 
30 seconden

	▶ Inox design kader
	▶ Kinderbeveiliging
	▶ Hoofdschakelaar met stop-functie
	▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
	▶ Functiecontrolelampjes
	▶ Aansluitwaarde: 10,8 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
56.3 x 918 x 546 mm 

inbouwafmetingen (H x B x D): 
49 x 880 x 490-500 mm 

Algemene toebehoren zie p. 79

inbouwschema: p. 80

vitrokeramische inductiekookplaat, 90 cm
	▶  5 inductiekookzones: 
2 x 380x200 mm, 3,3 kW (Booster 3,6 kW)  
of  
4 x 190x200 mm, 2 kW (Booster 2,5 kW)  
1 x Ø 320 mm, 2,6 kW (Booster 3,6 kW)”

	▶  De flexinductie-zone heeft 2 gebruiksmogelijkheden:  
2 individuele zones of één flexibele zone van 760 cm2

	▶  Sensortoets voor het aan- en uitschakelen van de 
FlexInductie-zone

	▶ Boost-functie voor alle inductiekookzones
	▶ TwistPad-bediening met timer
	▶ Digitale aanduiding van het geselecteerde vermogen
	▶ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
	▶  Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende 
30 seconden

	▶  Zonder kader, volledig in het werkblad geïntegreerd (in 
natuursteen of tegels) 

	▶ Kinderbeveiliging
	▶ Hoofdschakelaar met stop-functie
	▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
	▶ Functiecontrolelampjes
	▶ Aansluitwaarde: 10,8 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
56.3 x 892 x 512 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
56 x 880-896 x 500-516 mm

Algemene toebehoren zie p. 79

inbouwschema: p. 80

T 44T97 N0 inox € 1.849,99 T 45T97 x0 vlakinbouw € 1.849,99
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T 44T63 T 45T63
flexinductie met Twistpad flexinductie met Twistpad

T 44T63 N0 inox € 1.649,99 T 45T63 x0 vlakinbouw € 1.649,99

vitrokeramische inductiekookplaat, 60 cm
	▶  4 inductiekookzones 
2 x 380x200 mm, 3,3 kW (Booster 3,6 kW)  
of  
4 x 190x200 mm, 2 kW (Booster 2,5 kW)

	▶  De flexinductie-zone heeft 2 gebruiksmogelijkheden:  
2 individuele zones of één flexibele zone van 760 cm2

	▶  Sensortoets voor het aan- en uitschakelen van de 
FlexInductie-zone

	▶ Boost-functie voor alle inductiekookzones
	▶ TwistPad-bediening met timer
	▶ Digitale aanduiding van het geselecteerde vermogen
	▶ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
	▶  Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende 30 
seconden

	▶ Inox design kader
	▶ Kinderbeveiliging
	▶ Hoofdschakelaar met stop-functie
	▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
	▶ Functiecontrolelampjes
	▶ Aansluitwaarde: 7,2 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
56,3 x 606 x 546 mm 

inbouwafmetingen (H x B x D): 
49 x 560 x 500-490 mm 

Algemene toebehoren zie p. 79

inbouwschema: p. 80

vitrokeramische inductiekookplaat, 60 cm
	▶  4 inductiekookzones 
2 x 380x200 mm, 3,3 kW (Booster 3,6 kW)  
of  
4 x 190x200 mm, 2 kW (Booster 2,5 kW)

	▶  De flexinductie-zone heeft 2 gebruiksmogelijkheden:  
2 individuele zones of één flexibele zone van 760 cm2

	▶  Sensortoets voor het aan- en uitschakelen van de 
FlexInductie-zone

	▶ Boost-functie voor alle inductiekookzones
	▶ TwistPad-bediening met timer
	▶ Digitale aanduiding van het geselecteerde vermogen
	▶ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
	▶  Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende 30 
seconden

	▶  Zonder kader, volledig in het werkblad geïntegreerd(in 
natuursteen of tegels)

	▶ Kinderbeveiliging
	▶ Hoofdschakelaar met stop-functie
	▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
	▶ Functiecontrolelampjes
	▶ Aansluitwaarde: 7,2 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
56.3 x 572 x 512 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
56 x 560-576 x 500-516 mm

Algemene toebehoren zie p. 79

inbouwschema: p. 80

T 44T43
flexinductie met Twistpad

vitrokeramische inductiekookplaat, 60 cm
	▶  4 inductiekookzones 
1 x 380 x 200 mm, 3,3 kW (Booster 3,6 kW) 
of 
2 x 190 x 200 mm, 2 kW (Booster 2,5 kW) 
1 x ø 210 mm, 2,2 kW (Booster 3,3 kW) 
1 x ø 145 mm, 1,4 kW (Booster 1,8 kW)

	▶  De flexinductie-zone heeft 2 gebruiksmogelijkheden:  
2 individuele zones of één flexibele zone van 760 cm2

	▶  Sensortoets voor het aan- en uitschakelen van de 
FlexInductie-zone

	▶ Boost-functie voor alle inductiekookzones
	▶ TwistPad-bediening met timer
	▶ Digitale aanduiding van het geselecteerde vermogen
	▶ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
	▶  Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende  
30 seconden

	▶ Inox design kader
	▶ Kinderbeveiliging
	▶ Hoofdschakelaar met stop-functie
	▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
	▶ Functiecontrolelampjes
	▶ Aansluitwaarde: 7,2 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
56 x 606 x 546 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
49 x 560 x 490-500 mm

Algemene toebehoren zie p. 79

inbouwschema: p. 80

T 44T43 N0 inox € 1.549,99
Aanbevolen marktprijs op 1/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen
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viTRoKeRAmiSCHe KooKplATeN

T 45T90T 44T90
inductie met Twistpadinductie met Twistpad

 vitrokeramische inductiekookplaat, 90 cm
	▶  5 inductiekookzones:  
1 x ø 15 cm (1,4 kW, Booster 1,8 kW) 
2 x ø 18 cm (1,8 kW, Booster 2,5 kW) 
1 x ø 21 cm (2,2 kW, Booster 3,3 kW) 
1 x ø 18/28 cm (1,8/3,6 kW, Booster 2,5/4,4 kW) 

	▶ 1 dubbele zone
	▶ Boost-functie voor alle inductiekookzones
	▶  PowerBoost-functie 4,4 kW voor de 28 cm 
inductiekookzone

	▶ TwistPad-bediening met timer
	▶ Digitale aanduiding van het gekozen vermogen
	▶ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
	▶ Warmhoudfunctie voor alle kookzones
	▶  Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende  
30 seconden

	▶  Zonder kader, volledig in het werkblad geïntegreerd  
(in natuursteen of tegels) 

	▶ Kinderbeveiliging
	▶ Hoofdschakelaar met stop-functie
	▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
	▶ Functiecontrolelampjes
	▶ Aansluitwaarde: 10,8 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
55,9 x 892 x 512 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
56 x 896-880 x 516-500 mm

Algemene toebehoren zie p. 79

inbouwschema: p. 80

 vitrokeramische inductiekookplaat, 90 cm
	▶  5 inductiekookzones:  
1 x ø 15 cm (1,4 kW, Booster 1,8 kW) 
2 x ø 18 cm (1,8 kW, Booster 2,5 kW) 
1 x ø 21 cm (2,2 kW, Booster 3,3 kW) 
1 x ø 18/28 cm (1,8/3,6 kW, Booster 2,5/4,4 kW) 

	▶ 1 dubbele zone
	▶ Boost-functie voor alle inductiekookzones
	▶  PowerBoost-functie 4,4 kW voor de 28 cm 
inductiekookzone

	▶ TwistPad-bediening met timer
	▶ Digitale aanduiding van het gekozen vermogen
	▶ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
	▶ Warmhoudfunctie voor alle kookzones
	▶  Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende  
30 seconden

	▶ Inox design kader
	▶ Kinderbeveiliging
	▶ Hoofdschakelaar met stop-functie
	▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
	▶ Functiecontrolelampjes
	▶ Aansluitwaarde: 10,8 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
56 x 918 x 546 mm 

inbouwafmetingen (H x B x D): 
49 x 880 x 490-500 mm 

Toebehoren in optie:
Z 9914 x0 -  Montageset voor een combinatie van  

kookplaten/domino’s € 69,99

Algemene toebehoren zie p. 79

inbouwschema: p. 80

T 45T90 x0 vlakinbouw € 1.849,99T 44T90 N0 inox € 1.849,99

T 44T80
inductie met Twistpad

T 44T80 N1 inox € 1.549,99

vitrokeramische inductiekookplaat, 80 cm
	▶  4 inductiekookzones: 
1 x ø 15 cm (1,4 kW, Booster 1,8 kW) 
1 x ø 18 cm (1,8 kW, Booster 2,5 kW) 
1 x ø 18/28 cm (1,8/2,4, Booster 2,5 kW) 
1 x ø 21 cm (2,2 kW, Booster 3,3 kW)

	▶ 1 braadzone
	▶ 1 warmhoudzone 20x14 cm (0,09 kW)
	▶ Boost-functie voor alle inductiekookzones
	▶ TwistPad-bediening met timer
	▶ Digitale aanduiding van het gekozen vermogen
	▶ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
	▶ Warmhoudfunctie voor alle kookzones
	▶  Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende  
30 seconden

	▶ Inox design kader
	▶ Kinderbeveiliging
	▶ Hoofdschakelaar met stop-functie
	▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
	▶ Functiecontrolelampjes
	▶ Aansluitwaarde: 7,29 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
56 x 826 x 546 mm 

inbouwafmetingen (H x B x D): 
49 x 750-780 x 490-500 mm

Toebehoren in optie:
Z 9914 x0 -  Montageset voor een combinatie van  

kookplaten/domino’s € 69,99

Algemene toebehoren zie p. 79

inbouwschema: p. 80
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T 44T70
inductie met Twistpad

T 44T70 N0 inox € 1.349,99
Aanbevolen marktprijs op 1/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen

vitrokeramische inductiekookplaat, 70 cm
	▶  4 inductiekookzones: 
2 x ø 15 cm (1,4 kW, Booster 1,8 kW) 
1 x ø 18/28 cm (1,8/2,4, Booster 2,5 kW) 
1 x ø 21 cm (2,2 kW, Booster 3,3 kW)

	▶ 1 braadzone
	▶ Boost-functie voor alle inductiekookzones
	▶ TwistPad-bediening met timer
	▶ Digitale aanduiding van het gekozen vermogen
	▶ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
	▶ Warmhoudfunctie voor alle kookzones
	▶   Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende  
30 seconden

	▶ Inox design kader
	▶ Kinderbeveiliging
	▶ Hoofdschakelaar met stop-functie
	▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
	▶ Functiecontrolelampjes
	▶ Aansluitwaarde: 7 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
56 x 708 x 546 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
49 x 560 x 490-500 mm

Toebehoren in optie:
Z 9914 x0 -  Montageset voor een combinatie van  

kookplaten/domino’s € 69,99

Algemene toebehoren zie p. 79

inbouwschema: p. 81

T 44T40
inductie met Twistpad

vitrokeramische inductiekookplaat, 60 cm
	▶  4 inductiekookzones: 
2 x ø 15 cm (1,4 kW, Booster 1,8 kW) 
1 x ø 18/28 cm (1,8/2,4, Booster 2,5 kW) 
1 x ø 21 cm (2,2 kW, Booster 3,3 kW)

	▶ 1 braadzone
	▶ Boost-functie voor alle inductiekookzones
	▶ TwistPad-bediening met timer
	▶ Digitale aanduiding van het gekozen vermogen
	▶ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
	▶ Warmhoudfunctie voor alle kookzones
	▶  Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende  
30 seconden

	▶ inox design kader
	▶ Kinderbeveiliging
	▶ Hoofdschakelaar met stop-functie
	▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
	▶ Functiecontrolelampjes
	▶ Aansluitwaarde: 7 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
56 x 606 x 546 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
49 x 560 x 490-500 mm

Toebehoren in optie:
Z 9914 x0 -  Montageset voor een combinatie van  

kookplaten/domino’s € 69,99

Algemene toebehoren zie p. 79

inbouwschema: p. 80

T 44T40 N0 inox € 1.299,99

T 45T80
inductie met Twistpad

T 45T80 x1 vlakinbouw € 1.549,99

vitrokeramische inductiekookplaat, 80 cm
	▶  4 inductiekookzones: 
1 x ø 15 cm (1,4 kW, Booster 1,8 kW) 
1 x ø 18 cm (1,8 kW, Booster 2,5 kW) 
1 x ø 18/28 cm (1,8/2,4, Booster 2,5 kW) 
1 x ø 21 cm (2,2 kW, Booster 3,3 kW)

	▶ 1 braadzone
	▶ 1 warmhoudzone 20x14 cm (0,09 kW)
	▶ Boost-functie voor alle inductiekookzones
	▶ TwistPad-bediening met timer
	▶ Digitale aanduiding van het gekozen vermogen
	▶ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
	▶ Warmhoudfunctie voor alle kookzones
	▶  Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende  
30 seconden

	▶  Zonder kader, volledig in het werkblad geïntegreerd  
(in natuursteen of tegels) 

	▶ Kinderbeveiliging
	▶ Hoofdschakelaar met stop-functie
	▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
	▶ Functiecontrolelampjes
	▶ Aansluitwaarde: 7,29 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
56 x 826 x 546 mm 

inbouwafmetingen (H x B x D): 
56 x 780-796 x 500-516 mm

Toebehoren in optie:
Voor het vlak inbouwen in een houten werkvlak (p. 79): 
Z 9386 x0 - Inlegkader voor een 80 cm kookplaat € 219,99 
Z 9385 x0 - Sjabloon voor een 80 cm kookplaat € 359,99

Algemene toebehoren zie p. 79

inbouwschema: p. 80
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T 45D80
inductie met TouchControl

vitrokeramische inductiekookplaat, 80 cm
	▶  4 inductiekookzones: 
1 x ø 15 cm (1,4 kW, Booster 1,8 kW) 
1 x ø 18 cm (1,8 kW, Booster 2,5 kW) 
1 x ø 18/28 cm (1,8/2,4, Booster 2,5 kW) 
1 x ø 21 cm (2,2 kW, Booster 3,3 kW)

	▶ 1 braadzone
	▶ 1 warmhoudzone 20x14 cm (0,09 kW)
	▶ Boost-functie voor alle inductiekookzones
	▶ 	TouchControl-bediening met timer
	▶ Digitale aanduiding van het gekozen vermogen
	▶ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
	▶  Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende  
30 seconden

	▶  Zonder kader, volledig in het werkblad geïntegreerd  
(in natuursteen of tegels)

	▶  Inlegkader: speciaal toebehoren voor het vlak inbouwen in 
een houten werkblad (toebehoren verkrijgbaar in optie)

	▶ Kinderbeveiliging
	▶ Hoofdschakelaar met stop-functie
	▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
	▶ Functiecontrolelampjes
	▶ Aansluitwaarde: 7,29 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
55,9 x 792 x 512 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
56 x 796-780 x 500-516 mm

Toebehoren in optie:
Voor het vlak inbouwen in een houten werkvlak (p. 79): 
Z 9386 x0 -  Inlegkader voor een 80 cm kookplaat € 219,99
Z 9385 x0 -  Sjabloon voor een 80 cm kookplaat € 359,99

Algemene toebehoren zie p. 79

inbouwschema: p. 81

T 45D80 x1 vlakinbouw € 1.449,99

viTRoKeRAmiSCHe KooKplATeN

T 43p90
inductie met TouchControl

T 43P90 N1 inox € 1.499,99

vitrokeramische inductiekookplaat, 90 cm 
panoramische kookplaat

	▶ 	4 inductiekookzones: 
1 x ø 180 mm, (1,8 kW, Booster 2,5 kW)  
1 x ø 180 mm, (1,8 kW, Booster 2,5 kW) 
1 x ø 210 mm, (2,2 kW, Booster 3,3 kW)  
1 x ø 145 mm, (1,4 kW, Booster 1,8 kW)

	▶ 	Boost-functie voor alle inductiekookzones
	▶ 	TouchControl-bediening met timer
	▶ 	Digitale aanduiding van het gekozen vermogen
	▶ 	2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
	▶ 	Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende  
30 seconden

	▶ 	Kader in inox
	▶ 	Kinderbeveiliging
	▶ 	Hoofdschakelaar met stop-functie
	▶ 	Automatische veiligheidsuitschakeling
	▶ 	Functiecontrolelampjes
	▶ 	Aansluitwaarde: 7,2 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
57,2 x 897 x 345 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
54 x 885 x 335 mm

Algemene toebehoren zie p. 79

inbouwschema: p. 81

T 43T20
inductie met Twistpad

T 43T20 N0 inox € 1.019,99

vitrokeramische inductiekookplaat, 60 cm
	▶  4 inductiekookzones: 
1 x ø 15 cm (1,4 kW, Booster 1,8 kW) 
2 x ø 18 cm (1,8 kW, Booster 2,5 kW) 
1 x ø 21 cm (2,2 kW, Booster 3,3 kW)

	▶ Boost-functie voor alle inductiekookzones
	▶ TwistPad-bediening met timer
	▶ Digitale aanduiding van het gekozen vermogen
	▶ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
	▶ Warmhoudfunctie voor alle kookzones
	▶  Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende  
30 seconden

	▶ Kader in inox
	▶ Kinderbeveiliging
	▶ Hoofdschakelaar met stop-functie
	▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
	▶ Functiecontrolelampjes
	▶ Aansluitwaarde: 7,2 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
57,3 x 575 x 505 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
53 x 560 x 490 mm

Algemene toebehoren zie p. 79

inbouwschema: p. 81
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T 44D85 T 43D20
inductie met TouchControl inductie met TouchControl

T 44D85 N1 inox € 1.399,99 T 43D20 N1 inox € 929,99

vitrokeramische inductiekookplaat, 80 cm
	▶  4 inductiekookzones: 
2 x ø 15 cm (1,4 kW, Booster 1,8 kW) 
1 x ø 21 cm (2,2 kW, Booster 3,3 kW) 
1 x ø 28 cm (2,5 kW, Booster 3,6 kW)

	▶ 1 xxL-Zone
	▶ Boost-functie voor alle inductiekookzones
	▶ 	TouchControl-bediening met timer
	▶ Digitale aanduiding van het gekozen vermogen
	▶ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
	▶  Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende  
30 seconden

	▶ Inox design kader
	▶ Kinderbeveiliging
	▶ Hoofdschakelaar met stop-functie
	▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
	▶ Functiecontrolelampjes
	▶ Aansluitwaarde: 7,2 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
56 x 826 x 546 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
49 x 780-750 x 490-500 mm

Toebehoren in optie:
Z 9914 x0 -  Montageset voor een combinatie van  

kookplaten/domino’s € 69,99

Algemene toebehoren zie p. 79

inbouwschema: p. 80

vitrokeramische inductiekookplaat, 60 cm
	▶  4 inductiekookzones: 
1 x ø 15 cm (1,4 kW, Booster 1,8 kW) 
2 x ø 18 cm (1,8 kW, Booster 2,5 kW) 
1 x ø 21 cm (2,2 kW, Booster 3,3 kW)

	▶ Boost-functie voor alle inductiekookzones
	▶ 	TouchControl-bediening met timer
	▶ Digitale aanduiding van het gekozen vermogen
	▶ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
	▶  Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende  
30 seconden

	▶ Kader in inox
	▶ Kinderbeveiliging
	▶ Hoofdschakelaar met stop-functie
	▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
	▶ Functiecontrolelampjes
	▶ Aansluitwaarde: 7,2 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
57 x 575 x 505 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
53 x 560 x 490 mm

Algemene toebehoren zie p. 79

inbouwschema: p. 81

Aanbevolen marktprijs op 1/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen

T 14T90
HighSpeed met Twistpad

vitrokeramische kookplaat, 90 cm
	▶  5 HighSpeed-kookzones:  
1 x ø 12/18 cm (0,8/1,8 kW) 
1 x ø 14,5/21/27,5 cm (1,05/2,2/2,7 kW) 
1 x ø 18 cm (1,8 kW) 
1 x ø 14,5/20/35 cm (1,05/2,2/3,1 kW)  
1 x ø 11 cm (0,6 kW)

	▶ 1 dubbele zone
	▶ 1 combi-kookzone
	▶ 1 tripel zone
	▶ TwistPad-bediening met timer
	▶ Digitale aanduiding van het gekozen vermogen
	▶ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
	▶ Warmhoudfunctie voor alle kookzones
	▶  Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende  
30 seconden

	▶ Inox design kader
	▶ Kinderbeveiliging
	▶ Hoofdschakelaar met stop-functie
	▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
	▶ Functiecontrolelampje
	▶ Aansluitwaarde: 9,45 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
50 x 918 x 546 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
43 x 880 x 500 mm

Toebehoren in optie:
Z 9914 x0 -  Montageset voor een combinatie van  

kookplaten/domino’s € 69,99

Algemene toebehoren zie p. 79

inbouwschema: p. 81

T 14T90 N0 inox € 1.349,99
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viTRoKeRAmiSCHe KooKplATeN

T 14T70 T 14T40
HighSpeed met Twistpad HighSpeed met Twistpad

T 14T70 N0 inox € 989,99 T 14T40 N0 inox € 949,99

vitrokeramische kookplaat, 70 cm
	▶  4 HighSpeed-kookzones:  
1 x ø 12/21 cm (0,75/2,2 kW) 
2 x ø 14,5 cm (1,2 kW) 
1 x ø 17/26,5 cm (1,8/2,6 kW)

	▶ 1 dubbele zone
	▶ 1 braadzone
	▶ TwistPad-bediening met timer
	▶ Digitale aanduiding van het gekozen vermogen
	▶ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
	▶ Warmhoudfunctie voor alle kookzones
	▶  Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende  
30 seconden

	▶ Inox design kader
	▶ Kinderbeveiliging
	▶ Hoofdschakelaar met stop-functie
	▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
	▶ Functiecontrolelampje
	▶ Aansluitwaarde: 7,2 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
49,5 x 708 x 546 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
43 x 560 x 500 mm

Toebehoren in optie:
Z 9914 x0 -  Montageset voor een combinatie van  

kookplaten/domino’s € 69,99

Algemene toebehoren zie p. 79

inbouwschema: p. 81

vitrokeramische kookplaat, 60 cm
	▶  4 HighSpeed-kookzones:  
1 x ø 12/21 cm (0,75/2,2 kW) 
2 x ø 14,5 cm (1,2 kW) 
1 x ø 17/26,5 cm (1,8/2,6 kW)

	▶ 1 dubbele zone
	▶ 1 braadzone
	▶ TwistPad-bediening met timer
	▶ Digitale aanduiding van het gekozen vermogen
	▶ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
	▶ Warmhoudfunctie voor alle kookzones
	▶  Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende  
30 seconden

	▶ Inox design kader
	▶ Kinderbeveiliging
	▶ Hoofdschakelaar met stop-functie
	▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
	▶ Functiecontrolelampje
	▶ Aansluitwaarde: 7,2 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
49,5 x 606 x 546 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
43 x 560 x 500 mm

Toebehoren in optie:
Z 9914 x0 -  Montageset voor een combinatie van  

kookplaten/domino’s € 69,99

Algemene toebehoren zie p. 79

inbouwschema: p. 81

T 14T82
T 15T82

HighSpeed met Twistpad

vitrokeramische kookplaat, 80 cm
	▶  4 HighSpeed-kookzones:  
1 x ø 12/21 cm (0,75/2,2 kW) 
1 x ø 14,5 cm (1,2 kW) 
1 x ø 18/23 cm (1,5/2,4 kW) 
1 x ø 14,5/20/35 cm (1,05/2,2/3,1 kW) 

	▶ 2 dubbele zones
	▶ 1 combi-kookzone
	▶ TwistPad-bediening met timer
	▶ Digitale aanduiding van het gekozen vermogen
	▶ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
	▶ Warmhoudfunctie voor alle kookzones
	▶  Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende  
30 seconden

T 14T82 N0:
	▶  Inox design kader

T 15T82 N0:
	▶  Zonder kader, volledig in het werkblad geïntegreerd  
(in natuursteen of tegels)

	▶  Inlegkader: speciaal toebehoren voor het vlak inbouwen in 
een houten werkblad (toebehoren verkrijgbaar in optie)

	▶ Kinderbeveiliging
	▶ Hoofdschakelaar met stop-functie
	▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
	▶ Functiecontrolelampje
	▶ Aansluitwaarde: 7,9 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
50 x 826 x 546 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
43 x 780 x 500 mm

Toebehoren in optie:
Z 9914 x0 -  Montageset voor een combinatie van  

kookplaten/domino’s € 69,99
Voor het vlak inbouwen in een houten werkvlak (p. 79): 
Z 9386 x0 - Inlegkader voor een 80 cm kookplaat € 219,99 
Z 9385 x0 - Sjabloon voor een 80 cm kookplaat € 359,99

Algemene toebehoren zie p. 79

inbouwschema: p. 81

T 14T82 N0 inox € 1.099,99
T 15T82 x0 vlakinbouw € 1.099,99

T15T82X0
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T 13D85
HighSpeed met TouchControl

T 13D85 N0 inox € 949,99
Aanbevolen marktprijs op 1/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen

vitrokeramische kookplaat, 80 cm
	▶  5 HighSpeed-kookzones:  
1 x ø 10 cm (0,6 kW) 
1 x ø 14,5 cm (1,2 kW) 
1 x ø 21/27,5 cm (2/2,7 kW) 
1 x ø 12/21 cm (0,75/2,2 kW)  
1 x ø 18 cm (2 kW)

	▶ 2 dubbele zones
	▶ TouchControl-bediening met timer
	▶ Digitale aanduiding van het gekozen vermogen
	▶ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
	▶ Warmhoudfunctie voor alle kookzones
	▶  Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende  
30 seconden

	▶ Kader in inox
	▶ Kinderbeveiliging
	▶ Hoofdschakelaar met stop-functie
	▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
	▶ Functiecontrolelampje
	▶ Aansluitwaarde: 8,7 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
51 x 765 x 507 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
48 x 750 x 490 mm

Algemene toebehoren zie p. 79

inbouwschema: p. 81

T 13D20
HighSpeed met TouchControl

T 13D20 N1 inox € 719,99

vitrokeramische kookplaat, 60 cm
	▶  4 HighSpeed-kookzones:  
1 x ø 12/21 cm (0,75/2,2 kW) 
2 x ø 14,5 cm (1,2 kW) 
1 x ø 18 cm (2 kW)

	▶ 1 dubbele zone
	▶ TouchControl-bediening met timer
	▶ Digitale aanduiding van het gekozen vermogen
	▶ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
	▶  Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende  
30 seconden

	▶ Kader in inox
	▶ Kinderbeveiliging
	▶ Hoofdschakelaar met stop-functie
	▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
	▶ Functiecontrolelampje
	▶ Aansluitwaarde: 6,6 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
51 x 575 x 505 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
47 x 560 x 490 mm

Algemene toebehoren zie p. 79

inbouwschema: p. 81
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▶ met het elegante designkader deed de facettenvormgeving 
ook zijn ingang bij de vitrokeramische gaskookplaten.

echt kookplezier in een nieuw jasje: de inox gaskookplaat 
van 75 cm breed, met vierkante gietijzeren pottendragers.

▶
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Met een gaskookplaat van Neff kan u in de keuken echt gas geven, met liefde en passie koken en echte culi-

naire hoogstandjes op tafel toveren. De gaskookplaten van Neff zijn verkrijgbaar in de breedte van 60 cm tot 

90 cm, in vitrokeramiek, inox of hardglas. Ze ogen echt mooi in hun nieuwe kader, met hun elegante design 

en nieuwe facetknoppen, net als bij de kookplaten in inox. En bovendien passen ze perfect bij de andere 

inbouwtoestellen van Neff. 

AlleS iN vuuR eN vlAm. De laatste nieuwigheid is de nieuwe, nog krachtigere wokbrander, en - naarge-

lang van de uitrusting - is die nog 15-20% sneller dan vroeger. De Dual Tap-technologie - een gecoördineerde 

regeling met 2 vlammen met slechts één enkele regelknop - en alles wordt mogelijk: twee vlammen, één op 

de binnenste en een tweede op de buitenste ring, kunnen comfortabel en uiterst precies worden geregeld 

via een afzonderlijke draaikeuzeknop, van het volle vermogen tot een zacht blauw vlammetje. Wokken wordt 

dus nog leuker.

De SuDDeRplAAT (z 2480 X0), een speciaal extra toebehoren waarmee u nu nog makkelijker fijne sauzen 

kan bereiden. Op de plaat kunnen eveneens gerechten warm gehouden of chocolade gesmolten worden. Het 

toebehoren past op elk van de branders. Met de sudderplaat komt de vlam niet langer in rechtstreeks contact 

met de kookpan en wordt het mogelijk om een bereiding uiterst behoedzaam op te warmen.

veiligHeiD. Vandaag de dag hoeven we ons geen zorgen meer te maken over hoe veilig een gaskookplaat 

van Neff wel is. Intelligente technologie, die enkel bij Neff te vinden is, staat daar garant voor. De unieke 

FlameControl zorgt ervoor dat een vlammetje dat doofde door bv. tocht in de keuken, meteen en automa-

tisch weer aangestoken wordt.

	▶  vitrokeramiek, inox of hardglas naar keuze –  
met het nieuwe facettendesign passen ze  
wonderwel bij de andere inbouwtoestellen  
van Neff.

	▶  maximale veiligheid dankzij flameControl.

	▶  uiterst precies koken, zonder nagaren.

	▶  Nieuwe wokbranders – tot 20% sneller.

	▶  Dual Tap-technologie om te wokken – een 
verfijnde regeling van volle kracht tot 
een klein vlammetje, via een afzonderlijke 
draaikeuzeknop.

	▶  verbeterde afstanden tussen de branders  
= meer ruimte voor grote kookpotten.

	▶  Nieuwe, vlakke pannendragers voor  
een goede stabiliteit.

Alle vooRDeleN vAN 
De gASKooKplATeN 
vAN Neff:

VITROKERAMIEK, INOx OF HARDGLAS.  

NIET ELKE GASKOOKPLAAT 
IS DEZELFDE. ENKEL HET 

COMFORT 
EN DE VEILIGHEID  
ZIJN IDENTIEK.
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T 69S86 T 63S46 T 62S25
vitrokeramisch Hardglas Hardglas

gASKooKplATeN

gaskookplaat - vitrokeramisch, 90 cm
	▶  5 gasbranders: 
1 sterke brander 
1 spaarbrander 
2 normale branders 
1 wokbrander met dubbele vlamringen

	▶ links: wokbrander 6 kW
	▶ Midden vooraan: normale brander 1,9 kW
	▶ Midden achteraan: spaarbrander 1,1 kW
	▶ Rechts achteraan: sterke brander 2,8 kW
	▶ Rechts vooraan: normale brander 1,9 kW
	▶ Elektrische éénhandsontsteking
	▶ Thermokoppelbeveiliging
	▶ Zwarte gietijzeren pannendragers
	▶ Design kader in inox
	▶ Vooringesteld op aardgas (20 mbar)
	▶  Inspuitstukken voor butaan/propaan (28-30/37 mbar) 
meegeleverd

Afmetingen toestel (H x B x D): 
58 x 918 x 546 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
45 x 850 x 490 mm

Toebehoren in optie:
Z 2480 x0 - sudderplaat € 29,99 

Algemene toebehoren zie p. 79

inbouwschema: p. 82

gaskookplaat - zwart hardglas, 70 cm
	▶ 5 gasbranders 

 1 sterke brander 
 2 normale branders 
 1 spaarbrander 
 1 wok

	▶ Links vooraan: spaarbrander 1 kW
	▶ Links achteraan: normale brander 1.7 kW
	▶ Centraal: wokbrander 4 kW
	▶ Rechts achteraan: sterke brander 3 kW
	▶ Rechts vooraan: normale brander 1.7 kW
	▶ Elektrische éénhandsontsteking
	▶ Thermokoppelbeveiliging
	▶ Aparte zwarte gietijzeren pottendragers
	▶ Vooringesteld op aardgas (20 mbar)
	▶  Twee inbouwmogelijkheden:  
- Vlakinbouw in een stenen of granieten blad 
- Standaard ingebouwd (voor een nis van 56cm)
	▶  Inspuitstukken voor butaan/propaan (28-30/37 mbar) 
meegeleverd

Afmetingen toestel (H x B x D): 
58 x 710 x 520 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
43 x 560 x 480-490 mm

Algemene toebehoren zie p. 79

inbouwschema: p. 82

gaskookplaat - zwart hardglas, 60 cm
	▶  4 gasbranders 
1 sterke brander 
1 spaarbrander 
2 normale branders

	▶ Links vooraan: Normale brander 1.7 kW
	▶ Links achteraan: normale brander 1.7 kW
	▶ Rechts achteraan: sterke brander 3 kW
	▶ Rechts vooraan: spaarbrander 1 kW
	▶ Elektrische éénhandsontsteking
	▶ Thermokoppelbeveiliging
	▶ Aparte zwarte gietijzeren pottendragers
	▶ Vooringesteld op aardgas (20 mbar)
	▶  Inspuitstukken voor butaan/propaan (28-30/37 mbar) 
meegeleverd

	▶  Twee inbouwmogelijkheden: - Vlakinbouw in een stenen  
of granieten blad - Standaard ingebouwd (voor een nis van 
56 cm)

Afmetingen toestel (H x B x D): 
58 x 590 x 520 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
45 x 560 x 480-490 mm

Algemene toebehoren zie p. 79

inbouwschema: p. 82

T 69S86 N0 inox € 1.329,99 T 63S46 S1  € 749,99 T 62S25 S1  € 699,99
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T 25z55

75

piano a filo

gaskookplaat - inox, 75 cm
	▶  5 gasbranders 
1 sterke brander, 
2 normale branders 
1 spaarbrander 
1 wok

	▶ Links vooraan: spaarbrander 1 kW
	▶ Links achteraan: normale brander 1.7 kW
	▶ Centraal: wokbrander 4 kW
	▶ Rechts achteraan: sterke brander 3 kW
	▶ Rechts vooraan: normale brander 1.7 kW
	▶ Elektrische éénhandsontsteking
	▶ Thermokoppelbeveiliging
	▶ Aparte zwarte gietijzeren pottendragers
	▶ piano a filo
	▶  Twee inbouwmogelijkheden: - Vlakinbouw in een stenen  
of granieten blad - Standaard ingebouwd (voor een nis van 
56 cm)

	▶ Vooringesteld op aardgas (20 mbar)
	▶  Inspuitstukken voor butaan/propaan (28-30/37 mbar) 
meegeleverd

Afmetingen toestel (H x B x D): 
58 x 750 x 520 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
43 x 560 x 490 mm

Algemene toebehoren zie p. 79

inbouwschema: p. 82

T 25Z55 N1  € 849,99
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gASKooKplATeN

gaskookplaat - inox, 70 cm
	▶  5 gasbranders: 
1 Wokbrander met dubbele vlamringen 
1 sterke brander 
1 spaarbrander 
2 normale branders

	▶ Links: wokbrander 5 kW
	▶ Midden vooraan: spaarbrander 1 kW
	▶ Midden achteraan: normale brander 1,7 kW
	▶ Rechts achteraan: sterke brander 3 kW
	▶ Rechts vooraan: normale brander 1,7 kW
	▶ Elektrische éénhandsontsteking
	▶ Thermokoppelbeveiliging
	▶ flameControl: automatische herontsteking van de vlam
	▶ 5-voudige restwarmte-aanduiding
	▶ Zwarte gietijzeren pannendragers
	▶ Vooringesteld op aardgas (20 mbar)
	▶  Inspuitstukken voor butaan/propaan (28-30/37 mbar) 
meegeleverd

Afmetingen toestel (H x B x D): 
52 x 702 x 520 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
45 x 560 x 480 - 490 mm

Toebehoren in optie:
Z 2471 x0 - Wokring € 29,99 
Z 2480 x0 - Sudderplaat € 29,99

Algemene toebehoren zie p. 79

inbouwschema: p. 83

gaskookplaat - inox, 70 cm
	▶  5 gasbranders 
1 sterke brander 
2 normale branders 
1 spaarbrander 
1 wok

	▶ Links: wokbrander 4 kW
	▶ Midden vooraan: spaarbrander 1 kW
	▶ Midden achteraan: normale brander 1.7 kW
	▶ Rechts achteraan: sterke brander 3 kW
	▶ Rechts vooraan: normale brander 1.7 kW
	▶ Elektrische éénhandsontsteking
	▶ Thermokoppelbeveiliging
	▶ Zwart geëmailleerde gietijzeren pannendragers
	▶ Vooringesteld op aardgas (20 mbar)
	▶  Inspuitstukken voor butaan/propaan (28-30/37 mbar) 
meegeleverd

Afmetingen toestel (H x B x D): 
52 x 702 x 520 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
45 x 560 x 480 - 490 mm

Toebehoren in optie:
Z 2471 x0 - Wokring € 29,99 
Z 2480 x0 - Sudderplaat € 29,99

Algemene toebehoren zie p. 79

inbouwschema: p. 83

gaskookplaat - inox, 90 cm
	▶  5 gasbranders: 
2 normale branders 
2 spaarbranders 
1 grote wokbrander

	▶  Links vooraan: wokbrander 3 kW
	▶  Links achteraan: spaarbrander 1 kW
	▶  Centraal: wokbrander 5 kW
	▶  Rechts achteraan: normale brander 1,7 kW
	▶  Rechts vooraan: normale brander 1,7 kW
	▶  Elektrische éénhandsontsteking
	▶  Thermokoppelbeveiliging
	▶  flameControl: automatische herontsteking van de vlam
	▶  5-voudige restwarmte-aanduiding
	▶  Zwarte gietijzeren pannendragers
	▶  Vooringesteld op aardgas (20 mbar)
	▶  Inspuitstukken voor butaan/propaan (28-30/37 mbar) 
meegeleverd

Afmetingen toestel (H x B x D): 
53 x 915 x 520 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
45 x 850 x 490 - 500 mm

Toebehoren in optie:
Z 2480 x0 - Sudderplaat € 29,99

Algemene toebehoren zie p. 79

inbouwschema: p. 83

T 29R66
inox

T 25S76
inox

T 26R86
inox

T 29R66 N1 inox € 849,99 T 25S76 N0 inox € 699,99T 26R86 N0 inox € 699,99
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gaskookplaat - inox, 60 cm
	▶  4 gasbranders: 
1 sterke brander 
1 spaarbrander 
2 normale branders

	▶  Links vooraan: normale brander 1,7 kW
	▶  Links achteraan: normale brander 1,7 kW
	▶  Rechts achteraan: sterke brander 3 kW
	▶  Rechts vooraan: spaarbrander 1 kW
	▶  Elektrische éénhandsontsteking
	▶  Thermokoppelbeveiliging
	▶  Zwarte gietijzeren pannendragers
	▶  Vooringesteld op aardgas (20 mbar)
	▶  Inspuitstukken voor butaan/propaan (28-30/37 mbar) 
meegeleverd

Afmetingen toestel (H x B x D): 
54 x 582 x 520 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
45 x 560 x 480 - 490 mm

Toebehoren in optie:
Z 2480 x0 - Sudderplaat € 29,99

Algemene toebehoren zie p. 79

inbouwschema: p. 83

Aanbevolen marktprijs op 1/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen

T 23S36
inox

T 23S36 N0 inox € 399,99 
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DomiNo-KooKplATeN. Voor wie zich reeds een idee kon vormen van z’n toekomstige kook-

centrum heeft Neff natuurlijk het juiste antwoord klaar : toestelcombinaties met flexibele Domino-

elementen. Wilt u een frituurpan, een lavagrill, een wokbrander, een elektrische of een gaskookplaat? 

Alles kan. Deze modules van 30 of 40 cm breed kunnen naar wens worden gecombineerd. Met hun 

design kader en bekleed met gefacetteerde vitrokeramiek ogen ze bovendien heel mooi!

En natuurlijk is het ook mogelijk om de Domino-modules te combineren met een «klassieke» elektri-

sche of een inductiekookplaat. Laat uw verbeelding gerust de vrije loop. Uiteindelijk moet Neff voor 

elk wat wils hebben. En dat moet het beste zijn: met het nieuwe design van Neff passen alle combi-

naties perfect samen. Dat maakt indruk in de keuken.

eeN KooKvlAK “À lA CARTe“. Omdat het niet altijd eenvoudig is om voor één of andere kook-

plaat te kiezen, kunnen de domino’s van 30 en 40 cm breed met elkaar en met de vitrokeramische 

kookplaten worden gecombineerd. Zodat u uw eigen persoonlijke kookvlak kan samenstellen, gewoon 

naar wens en smaak. Gas, inductie, lavagrill, frituurpan of Teppan yaki, de mogelijkheden zijn legio.

TeppAN yAKi. De Teppan yaki, wat in het Japans letterlijk «gegrild op een ijzeren plaat» betekent, is 

een glad kookvlak uit inox, waarop gerechten garen via rechtstreeks contact met de hittebron. De Tep-

pan yaki is ideaal voor het snel bakken van fijngesneden groenten, vis, reuzengarnalen, Sint-Jacobsschel-

pen, plakjes ganzenlever en fijne of middelfijne sneetjes vlees… Alles gaar t vlug en zonder veel vetstof.

lAvAgRill. Wordt gebruikt met vulkanische lavastenen of met water. De stenen absorberen tijdens 

het bakken de vetstoffen uit de bereidingen. Wanneer het bakvet in contact komt met de lavastenen, 

komt er een heerlijk aroma vrij dat de gerechten omhult en ze die lekkere smaak geeft van gloei-

ende kooltjes. Eens de lavastenen met bakvet verzadigd zijn, kan u nieuwe stenen bestellen via onze 

naverkoopdienst. Ingeval er water wordt gebruikt, kan dit via een speciaal klepje makkelijk worden 

afgevoerd en dan vervangen.

fRiTuuRpAN. De voorbije paar jaar is een keuken zonder frituurpan gewoon ondenkbaar geworden. 

Die keukenhulp is praktisch, snel en onderhoudsvriendelijk. De frituurpan van Neff kreeg onder de 

weerstand een zogeheten «koude» zone, waar de bakresidu’s zich neerzetten. Terwijl de temperatuur 

van de frituurolie schommelt tussen 160°C en 190°C, blijft deze zone kouder dan 100°C.

Op die manier branden de frituurrestjes niet in, en geur tjes en smaken worden niet vermengd. Net 

zoals de lavagrill beschikt de frituurpan over een afvoerklepje voor de gebruikte olie, zodat die heel 

makkelijk vervangen kan worden.

DE DOMINO-KOOKPLATEN 

BEVEEL IK AAN 
ALS AANVULLING VAN EEN KLASSIEKE KOOKPLAAT 

OF GECOMBINEERD ALS LEUKE 
ALTERNATIEVE KOOKPLAAT.
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N 64K40

N 64K40 N0 inox € 999,99

N 54K40

lavagrill, 40 cm
	▶ 2 afzonderlijk regelbare weerstanden van 1,7 kW
	▶ Met water of lavastenen vulbaar
	▶ Bediening aan de voorzijde met draaiknoppen
	▶ Kader en kuip in inox, bedieningspaneel in vitrokeramiek
	▶ Inox design kader
	▶ Combineerbaar met vitrokeramische domino-elementen
	▶ Afneembaar glazen deksel
	▶ Beveiligde afvoerkraan
	▶ 2 functiecontrolelampjes
	▶ Aansluitwaarde: 3,4 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
241,5 x 396 x 546 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
234 x 360 x 490-500 mm

Toebehoren in optie:
Z 9914 x0 -  Montageset voor een combinatie van  

kookplaten/domino’s € 69,99
Z 9904 x1 - Navulling lavastenen € 36,99

Algemene toebehoren zie p. 79

inbouwschema: p. 84

Teppan yaki, 40 cm
	▶  Grote bakplaat in inox
	▶  Bakplaat kan gedeeltelijk of geheel opgewarmd worden
	▶  Inox design kader
	▶  Bediening aan de voorzijde met draaiknop
	▶  Temperatuur regelbaar van 140°C tot 240°C
	▶  Warmhoudfunctie (70°C)
	▶  Reinigingspositie (40°C)
	▶  Restwarmte-aanduiding
	▶  Verwarmingsaanduiding
	▶  Automatische veiligheidsuitschakeling
	▶  Afneembaar glazen deksel
	▶  Aansluitwaarde: 1,9 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
89 x 396 x 546 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
83 x 360 x 490-500 mm

Toebehoren in optie:
Z 9914 x0 -  Montageset voor een combinatie van  

kookplaten/domino’s € 69,99

Algemene toebehoren zie p. 79

inbouwschema: p. 84

N 54K40 N0 inox € 1.849,99

DomiNo’S - 40 Cm
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Aanbevolen marktprijs op 1/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen

N 14K30

N 14K30 N0 inox € 579,99

vitrokeramische kookplaat, 30 cm
	▶  2 HighSpeed-kookzones: 
1 x ø 12/18 cm (0,8/2 kW) 
1 x ø 14,5 cm (1,2 kW)

	▶ 1 dubbele zone
	▶ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
	▶ Bediening aan de voorzijde met draaiknoppen
	▶ Inox design kader
	▶ 2 functiecontrolelampjes
	▶ Aansluitwaarde: 3,2 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
53,2 x 306 x 546 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
46 x 270 x 490-500 mm

Toebehoren in optie:
Z 9914 x0 -  Montageset voor een combinatie van  

kookplaten/domino’s € 69,99

Algemene toebehoren zie p. 79

inbouwschema: p. 84

N 24K30

N 24K30 N0 inox € 629,99

gaskookplaat - vitrokeramisch, 30 cm
	▶ 2 branders
	▶ Vooraan: normale brander 1,9 kW
	▶ Achteraan: sterke brander 2,8 kW
	▶ Elektrische éénhandsontsteking
	▶ Thermokoppelbeveiliging
	▶ Zwarte gietijzeren pannendragers
	▶ Inox design kader
	▶ Combineerbaar met vitrokeramische domino-elementen
	▶ Vooringesteld op aardgas (20 mbar)
	▶  Inspuitstukken voor butaan/propaan (28-30/37 mbar) 
meegeleverd

Afmetingen toestel (H x B x D): 
48 x 306 x 546 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
45 x 270 x 490-500 mm

Toebehoren in optie:
Z 9914 x0 -  Montageset voor een combinatie van  

kookplaten/domino’s € 69,99
Z 2480 x0 - Sudderplaat € 29,99

Algemene toebehoren zie p. 79

inbouwschema: p. 84

N 24K35

gaskookplaat - vitrokeramisch, 30 cm
	▶ Wokbrander met dubbele vlamringen
	▶ Centraal: wokbrander 6 kW
	▶ Bediening aan de voorzijde met draaiknop
	▶ Elektrische éénhandsontsteking
	▶ Thermokoppelbeveiliging
	▶ Inox design kader
	▶ Zwarte gietijzeren pannendragers
	▶ Vooringesteld op aardgas (20 mbar)
	▶  Inspuitstukken voor butaan/propaan (28-30/37 mbar) 
meegeleverd

Afmetingen toestel (H x B x D): 
58 x 306 x 546 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
45 x 270 x 490-500 mm

Toebehoren in optie:
Z 9914 x0 -  Montageset voor een combinatie van  

kookplaten/domino’s € 69,99
Z 2480 x0 - Sudderplaat € 29,99

Algemene toebehoren zie p. 79

inbouwschema: p. 84

N 24K35 N0 inox € 729,99

DomiNo’S - 30 Cm
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N 34K30 N 64K30

frituurpan, 30 cm
	▶  Weerstand 2,5 kW, traploos regelbaar van 100°C tot  
190 °C

	▶ Inhoud van 3 - max. 4 liter olie
	▶  Verzinkte frituurkorf met inhangbeugel en inklapbare 
handgreep

	▶ Koude zone
	▶ Bediening aan de voorzijde met draaiknoppen
	▶ Kader en kuip in inox, bedieningspaneel in vitrokeramiek
	▶ Inox design kader
	▶ Afneembaar glazen deksel
	▶ Beveiligde afvoerkraan
	▶ Functiecontrolelampje
	▶ Aansluitwaarde: 2,5 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
372,1 x 306 x 546 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
365 x 270 x 490-500 mm

Toebehoren in optie:
Z 9914 x0 -  Montageset voor een combinatie van  

kookplaten/domino’s € 69,99

Algemene toebehoren zie p. 79

inbouwschema: p. 84

lavagrill, 30 cm
	▶ 1 regelbare weerstand van 2,4 kW
	▶ Met water of lavastenen vulbaar
	▶ Bediening aan de voorzijde met draaiknop
	▶ Kader en kuip in inox, bedieningspaneel in vitrokeramiek
	▶ Inox design kader
	▶ Afneembaar glazen deksel
	▶ Beveiligde afvoerkraan
	▶ Functiecontrolelampje
	▶ Aansluitwaarde: 2,4 kW

Afmetingen toestel (H x B x D): 
241,5 x 306 x 546 mm

inbouwafmetingen (H x B x D): 
234 x 270 x 490-500 mm

Toebehoren in optie:
Z 9914 x0 -  Montageset voor een combinatie van  

kookplaten/domino’s € 69,99
Z 9904 x1 - Navulling lavastenen € 36,99

Algemene toebehoren zie p. 79

inbouwschema: p. 84

N 34K30 N0 inox € 899,99 N 64K30 N0 inox € 799,99
Aanbevolen marktprijs op 1/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen

DomiNo’S - 30 Cm
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ToeBeHoReN iN opTie

SpeCiAle ToeBeHoReN vooR HeT vlAK 

iNBouWeN iN eeN HouTeN WeRKBlAD

▶  probleemloze inbouw ter hoogte van een houten 
werkvlak van een Neff-kookplaat zonder kader.

▶  Nieuwe aantrekkelijke mogelijkheden voor uw 
keukeninrichting.

▶  Snelle en makkelijke inbouw.

▶  uitsnijding in een werkvlak met  
behulp van een freessjabloon.

▶  plaatsing van het inlegkader.

▶  plaatsing van de kookplaat.

▶  Afdichten van de kookplaat  
met silicone.

Alle vooRDeleN  
vAN HeT iNlegKADeR vAN Neff:

1

1

2

3

4

5

6

7

Referenties Beschrijvingen marktprijs

z 9386 X0 Inlegkader voor kookplaten van 80 cm breed € 219,99

z 9385 X0 Sjabloon voor kookplaten van 80 cm breed € 359,99

z 9366 X0 Inlegkader voor kookplaten van 60 cm breed € 159,99

z 9365 X0 Sjabloon voor kookplaten van 60 cm breed € 259,99

z 9420 X0 Potten- en pannenset aangepast voor alle warmtebronnen € 149,99

z 9410 X0 Ovale kookpot € 249,99

z 9410 X1 Kookpot voor Flexinductie € 299,99

z 2470 X0 Wokring € 29,99

z 2471 X0 Wokring € 29,99

z 2480 X0 Sudderplaat € 29,99

z 9914 X0 Montageset voor combinatie van kookplaten / domino’s € 69,99

2 3

6

{

54

6

  Bovenstaande toebehoren, en de door Neff aanbevolen onderhouds- en reinigingsmiddelen kan u bestellen op www.neff.be of verkrijgen bij uw Neff-verdeler.
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iNBouWSCHemA’S

 2
De koelventilator bevindt zich onder de inductiekookplaat. 
Indien de kookplaat boven een lade geplaatst wordt moet 
er een beschermende tussenbodemplaat geplaatst worden. 
(zie klantendienst)
Er dient een verluchtingsopening voorzien te worden 
tussen de muur en het meubel

22

sCHEmA GElDiG VooR AllE VitRoKERAmisCHE KooKPlAtEN

 2
De koelventilator bevindt zich onder de inductiekookplaat. 
Indien de kookplaat boven een lade geplaatst wordt moet 
er een beschermende tussenbodemplaat geplaatst worden. 
(zie klantendienst)
Er dient een verluchtingsopening voorzien te worden 
tussen de muur en het meubel

22

 2
De koelventilator bevindt zich onder de inductiekookplaat. 
Indien de kookplaat boven een lade geplaatst wordt moet 
er een beschermende tussenbodemplaat geplaatst worden. 
(zie klantendienst)
Er dient een verluchtingsopening voorzien te worden 
tussen de muur en het meubel

22

T 44T97 N0 - T 44T90 N0 T 44T83 N0 - T 44D85 N1T 45T90 x0 - T 45T97 x0

T 45T80 x1T 44T80 N1

T 44T63 N0 - T 44T43 N0 - T 44T40 N0 T 45T63 x0
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T 43P90 N1T 43T20 N0 - T 43D20 N1

T 15T82 x0T 14T82 N0 T 14T70 N0

T 14T40 N0 T 13D85 N0 T 13D20 N1

T 44T70 N0

T 45D80 x1 T 14T90 N0
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T 69S86 N0

iNBouWSCHemA’S - gAS

T 63S46 S1

Afmetingen in mm

T 25Z55 N1

*

**

50 min. 30

"A"

"A"
min. 600

R 1/2"* De minimale afstand van de
kookuitsparing tot de wand 
bedraagt 150 mm

 
 
** Positie gasaansluiting

in uitsparing  

min.

Afmetingen in mm

26

21
43

490±1

750 520

54
58

560±1

T 62S25 S1

45

560+2
-0

-0

26

*

50

58

590
520

+2

"A"

min.
50

min. 600
* La distance minimale entre
 la découpe de plaque et le 
 mur est de 100 mm
** Emplacement du raccordement 

gaz dans la découpe 

**

min. 30

Mesures en mm

"A"

R 1/2"

19-29

480-490

"A"

min.
50

min. 600
* De minimale afstand van
 kookplaatuitsparing tot de
 wand bedraagt 100 mm
** Positie gasaansluiting in uitsparing 

**

min. 30

Afmeting in mm

"A"

R 1/2"

19-29

480-490

45

560+2
-0

-0

26

*

50

58

590
520

+2

Mesures en mm

pour montage
affleurant

min. 50

R 8

R 5

Chanfrein
max. 1 mm

+0,5+0,5

Afmeting in mm

Voor vlakke
inbouw

min. 50

R 8

R 5

Fase
max. 1 mm

+0,5

596±1

52
6±

1

49
0+

2

10

560

−0
+0,5

596±1

52
6±

1

49
0+

2

10

560

−0
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T 29R66 N1

T25S76 N0 T 23S36 N0

T 26R86 N0

45

702
520 26

50

52

560+2
-0

+2
-0

19-29

480-490

min. 
55

min. 30

"A"

*

Mesures en mm

**

min. 600
*
 

La distance minimale entre

 
la découpe de plaque et

 
le mur est de 150 mm 

**
 
Emplacement du raccordement 
gaz dans la découpe 

"A"

R 1/2"

19-29

480-490

min.
55

min. 30

"A"

*

Afmetingen in mm

**

min. 600
*
 

De minimale afstand van

 
de kookplaatuitsparing tot

 
de wand bedraagt 150 mm 

**
 
Positie van de gasaansluiting 
in de uitsparing 

"A"

R 1/2"

45

702
520 26

50

52

560+2
-0

+2
-0

45

*

31520915

43-53

**

60

53

850+2
- 0

min.
50

min. 30

"A"

Afmeting in mm

min. 600

* De minimale afstand van
 de kookplaatuitsparing tot
 de wand bedraagt 150 mm 
** Positie van de gasaansluiting in de uitsparing 

490-500+2
- 0

"A"

R 1/2"

min. 
50

min. 30

"A"

Mesures en mm

min. 600

* La distance minimale entre
 la découpe de plaque et
 le mur est de 150 mm 
** Emplacement raccordement gaz dans la découpe 

490-500+2
- 0

"A"

R 1/2"

45

*

31520915

43-53

**

60

53

850+2
- 0
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iNBouWSCHemA’S - DomiNo

N 64K40 N0 N 54K40 N0

N 34K30 N0

N 14K30 N0

N 24K35 N0

N 64K30 N0

N 24K30 N0
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DOMINO-COMBINATIEMOGELIJKHEDEN
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VOOR HET LEKKERE MENU  

ZORG IK ZELF.  
DE GOEDE LUCHT KOMT VAN  

MIJN DAMPKAP.
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Neff-DAmpKAppeN. Een keuken is al lang méér dan een ruimte 

om te koken. Hier gebeurt het allemaal, wordt er samen gegeten, 

gelachen en gepraat. Een plek waar men zich goed voelt en graag 

wat tijd doorbrengt. 

Met een dampkap van Neff wordt de keuken nu nog aangenamer. 

En gemoedelijker. Want die legt immers niet enkel stijlvolle accenten, 

maar zorgt ook voor een betere sfeer. 

Of het nu gaat om eiland- of wanddampkappen, afzuiggroepen of 

telescopische dampkappen – Neff biedt voor elke inbouwsituatie de  

juiste dampkap. En maakt daarmee van uw keuken uw favoriete plekje.

ZE TREKKEN NIET ENKEL  

KOOKWALMEN NAAR  

ZICH TOE. OOK  
BEWONDERENDE  

B L I K K E N .
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WelBeHAgeN meT eeN DRuK op De ToeTS. Met 

de performante dampkappen van Neff verdwijnen kook-

walmen in nauwelijks enkele seconden. Ook bij een bijzonder 

sterke dampvorming krijgt u dankzij de intensieve stand moei-

teloos een perfect zicht en een aangenaam keukenklimaat.

SupeRSTille moToR. De Neff-dampkappen vallen op 

door hun extreem stille werking. 

BiNNeNWeRK. Kwalitatief hoogstaande materialen en 

een luxueuze afwerking zorgen bovendien voor een lange 

levensduur. 

ReiNigiNg. En ook de schoonmaak is bij Neff echt simpel: 

de vetfilters van de dampkappen kunnen makkelijk worden 

verwijderd en in de vaatwasser schoongemaakt.

AiRfReSH iNTeRvAl-veRluCHTiNg. Eenmaal gese-

lecteerd zorgt die automatisch voor de optimale sfeer. En 

ventileert nog elk uur na, gedurende vijf minuten. Zowel na 

het avondeten als na een feestje – met Neff is dankzij deze 

innovatie de goede lucht steeds gegarandeerd.

RANDAfzuigiNg. Via onderhoudsvriendelijke en mooi 

ogende inox vlakken worden de kookdampen aan de zijkant 

weggezogen en naar de achterliggende filtervlakken geleid.

SeNSoRAuTomAAT. Even efficiënt als makkelijk: de sen-

sorautomaat past het vermogen van de dampkap automa-

tisch aan de hoeveelheid ontwikkelde kookwalmen aan.

MET MIJN DAMPKAP  
IS ER GEEN VUILTJE AAN  

DE – FRISSE – LUCHT.
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	▶  HeT luCHTAfvoeRpRiNCipe: Dampkappen met een 
afvoerkanaal vergen een opening naar buiten toe. ze voeren de 
kookdampen via een vetfilter rechtstreeks naar buiten.

	▶  HeT KRiNglooppRiNCipe: Dampkappen met kringloopwerking 
werken zonder afvoer naar buiten toe. ze absorberen het vet 
in de vetfilter en de kookwalmen in de actieve koolstoffilter. De 
gereinigde lucht wordt dan naar de keuken teruggeleid. Het 
bijzondere aan CleanAir-module met kringloopwerking van Neff: 
het vermogen van de dampkap met kringloopwerking wordt nog 
versterkt, wat bijdraagt tot een nog beter keukenklimaat.

CleANAiR-moDule meT KRiNgloopWeRKiNg. Een optimale sfeer in elke keuken: met de in-

novatieve CleanAir-module met kringloopwerking worden de kookdampen ook zonder luchtafvoersysteem 

efficiënt weggezogen. Dankzij het grotere filteroppervlak kan de module van Neff tot 95% van de geurtjes 

reduceren en in schone lucht omzetten, waardoor die in vergelijking met andere kringloop-filtersystemen 

zowat 25% doeltreffender wordt en dus even goed werkt als een systeem met luchtafvoer.

Vanzelfsprekend werkt de CleanAir-module al even stil, bij een optimaal vermogen.

eNeRgie SpAReN. Ook qua efficiëntie bepaalt de CleanAir-module nieuwe normen. Gezien er - zoals bij 

de luchtafvoersystemen - geen muren hoeven doorgebroken te worden, blijft in de winter de warme keu-

kenlucht waar die thuishoort: in de keuken. En omgekeerd verdwijnt de afgekoelde keukenlucht in de zomer 

ook via het afvoerkanaal niet naar buiten.

EEN FRIS IDEE VOOR AL EVEN  
FRISSE LUCHT: DE CLEANAIR- 
MODULE MET KRINGLOOPWERKING.
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DeSigN eN liCHT. Hier krijgt niet enkel het menu de 

nodige complimentjes. Dampkappen van Neff overtuigen 

niet enkel door hun functionaliteit, maar ook door hun 

elegante design en stemmige lichtelementen. 

Omwille van het designconcept dat in alle productgroe-

pen terugkeert, passen de dampkappen perfect in het 

keukeninterieur, waar ze de totale indruk smaakvol af-

ronden. Daarbij hebt u de keuze tussen de meest diverse 

vormen en designs. De wand- en eilanddampkappen met 

randafzuiging bedekken bovendien de vetfilter, wat voor 

een extra smaakvol uitzicht zorgt.

SofTligHT. Licht draagt aanzienlijk bij tot de sfeer in 

een keuken. Neff heeft dan ook het continu regelbare 

SoftLight ontwikkeld. Het kookvlak baadt in het helderste 

licht en geeft een extra accent aan het lichtconcept van 

de gehele keukenruimte.

leD-veRliCHTiNg. De nieuwe LED-verlichting zorgt 

voor een grote lichtsterkte. En bovendien voor een ex-

tralange levensduur en optimale energie-efficiëntie.

ZET NIET ENKEL MIJN  
MENU IN HET VOETLICHT. 

MAAR MIJN  
HELE KEUKEN
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eilANDDAmpKAppeN. Een kookeiland in het midden van een keuken is van alle kanten toegankelijk. En 

daarboven hangt een eilanddampkap van Neff, die met z’n SoftLight alle bereidingen in het voetlicht plaatst, 

geruisloos en uiterst betrouwbaar werkt en voor een aangenaam klimaat zorgt in de hele keuken. De 

dampkappen van Neff zijn verkrijgbaar in breedtes van 50 cm tot 120 cm en sommige modellen kregen 

aan weerszijden gebruiksvriendelijke bedieningselementen.

HeADfRee-WANDDAmpKAppeN. Wanddampkappen met een lichtjes afgeschuind corpus springen 

door hun constructie alleen al in het oog. Hun mooi ogende design is echter niet het belangrijkste element 

bij de aankoopbeslissing. Het doorslaggevende argument is de bewegingsvrijheid voor het hoofd als u aan 

het koken bent, waardoor u zich in alle vrijheid kan concentreren op de te bereiden gerechten. De wand-

dampkap blijft rustig op de achtergrond, waar die perfect presteert.

DAmpKAppeN meT fACeT-DeSigN. Andere topmodellen zijn de inox dampkappen met een gefacet-

teerde rand over het hele toestel. Ze passen perfect bij de andere inbouwtoestellen van Neff en zorgen 

voor een revolutionaire look in de keuken. Sommige modellen zijn bovendien uitgerust met de nieuwe 

randafzuigingstechniek, waarbij elegante inox oppervlakken de metaalfilters bedekken en die wanddamp-

kappen een geheel nieuw en aantrekkelijk aspect verlenen: duidelijke vormen, gladde oppervlakken, com-

pact en strak tegelijk.

De TeleSCopiSCHe DAmpKAp. Bij Neff vindt u de inbouwoplossing bij uitstek voor elke keuken. Met 

inbegrip van een telescopische dampkap voor de kleinere keuken waar er niet voldoende ruimte is voor 

een prestigieuze wanddampkap. De dampkap is verkrijgbaar in breedtes van 60 cm tot 90 cm. Het damp-

scherm kan gemakkelijk worden uitgetrokken en is bij gebruik van een neerlaatkader zelfs in de hoogte 

verstelbaar zodat u tijdens het koken alle mogelijke bewegingsvrijheid hebt. Voor de inbouw is er slechts 

een bovenkast vereist van 60 cm breed waarin de motorruimte geïntegreerd kan worden, ongeacht de 

breedte van het dampscherm.

meT De fleXiBele AfvoeRgRoepeN vindt u bij Neff al het nodige voor individuele creaties. Deze 

dampkappen van Neff zijn verkrijgbaar in breedtes van 50 cm tot 70 cm. Ze vormen de oplossing bij uitstek 

voor kooknissen en schouwen.

De DeSigN-AfvoeRgRoepeN meT RANDAfzuigiNg. De nieuwe afvoergroepen van Neff vallen 

op door hun mooie design. De integratie van het randafzuigingsprocédé in deze afvoergroepen is één van 

de belangrijkste innovaties. Elegante inox oppervlakken bedekken de metaalfilters en geven de afvoer-

groepen een strakke en aantrekkelijke look. Aan de randen van deze oppervlakken worden de dampen 

via smalle spleten naar de achterliggende vetfilters geleid. Een geluidsarme en knappe oplossing. En met 

de meegeleverde infrarood afstandsbediening zijn deze afvoergroepen nog eens uiterst gebruiksvriendelijk. 

Deze design-afvoergroepen zijn verkrijgbaar in verschillende breedtes en dit tot wel 120 cm.

IS ER IN UW KEUKEN  

GEEN PLAATS  
VOOR EEN DAMPKAP?  
VOORAL DAN HEBT U  

ER ééN NODIG.
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Kringloop-
werking

Kringloop-
werking

i 79m65

eilanddampkap, 90 cm
	▶  Eilanddampkap: bevestiging aan het plafond,  
boven het kookeiland

	▶ Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
	▶  Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er 
een starterset of CleanAir module geplaatst worden 
(toebehoren in optie)

	▶ Elektronische bediening
	▶  Druktoetsen (4 vermogens, waarvan één intensiefstand) 
met digitale indicatie

	▶ Intensiefstand met automatische terugschakeling
	▶ Automatische naventilatie (10 minuten)
	▶ Dubbele luchtstroom
	▶  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 510 m³/u 
intensiefstand: 700 m³/u

	▶ Extreem stil dankzij een speciale isolatie
	▶  Geluidsniveau: 44 dB (A) of 58 dB (A) re 1 pW bij normale 
werking 510 m³/u volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

	▶ Randafzuiging
	▶ Filterafdekking in inox
	▶ 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
	▶ Verlichting van het werkblad: 4 halogeenlampen van 20 W
	▶  Andere schouwafmetingen verkrijgbaar  
(toebehoren in optie)

	▶  Diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
	▶ Aansluitwaarde 0,340 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D): 
744-924 x 900 x 600 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D): 
744-1044 x 900 x 600 mm

Toebehoren in optie (zie p. 106 - 109):
Z 5185 x0:  CleanAir starterset  

voor kringloopwerking € 349,99
Z 5170 x1: Koolstoffilter voor CleanAir set € 35,99 
Z 5106 x5: Klassieke set voor kringloopwerking € 49,99 
Z 5102 x1: Klassieke koolstoffilter € 29,99 
Z 5909 N1: Ventilatiekanaal 1100 mm € 249,99 
Z 5919 N1: Ventilatiekanaal 1600 mm € 299,99 
Z 5921 N0:  Verbindingselement  

voor verlenging - 500 mm € 79,99
Z 5922 N0: Verbindingselement  

voor verlenging - 1000 mm € 139,99
Z 5912 x0:  Adapter voor schuin plafond  

links / rechts € 99,99
Z 5914 x0:  Adapter voor schuin plafond  

vooraan / achteraan € 99,99

inbouwschema: p. 110

I 79M65 N0 inox € 1.659,99

i 79S55

eilanddampkap, 90 cm
	▶  Eilanddampkap: bevestiging aan het plafond,  
boven het kookeiland

	▶ Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
	▶  Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er 
een starterset of CleanAir module geplaatst worden 
(toebehoren in optie)

	▶ Elektronische bediening
	▶  Druktoetsen (4 vermogens, waarvan één intensiefstand) 
met digitale indicatie

	▶ Intensiefstand met automatische terugschakeling
	▶ Automatische naventilatie (10 minuten)
	▶ Dubbele luchtstroom
	▶  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 420 m³/u 
intensiefstand: 740 m³/u

	▶ Extreem stil dankzij een speciale isolatie
	▶  Geluidsniveau: 36 dB (A) of 50 dB (A) re 1 pW bij normale 
werking 420 m³/u volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

	▶ Verlichting van het werkblad: 4 halogeenlampen van 20 W
	▶ 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
	▶  Andere schouwafmetingen verkrijgbaar  
(toebehoren in optie)

	▶ Diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
	▶ Aansluitwaarde 0,300 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D): 
744-924 x 900 x 600 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D): 
744-1044 x 900 x 600 mm

Toebehoren in optie (zie p. 106 - 109):
Z 5185 x0:  CleanAir starterset  

voor kringloopwerking € 349,99
Z 5170 x1: Koolstoffilter voor CleanAir set € 35,99
Z 5106 x5: Klassieke set voor kringloopwerking € 49,99
Z 5102 x1: Klassieke koolstoffilter € 29,99
Z 5909 N1: Ventilatiekanaal 1100 mm € 249,99
Z 5919 N1: Ventilatiekanaal 1600 mm € 299,99
Z 5921 N0:  Verbindingselement voor  

verlenging - 500 mm € 79,99
Z 5922 N0:  Verbindingselement voor  

verlenging - 1000 mm € 139,99
Z 5912 x0:  Adapter voor schuin plafond  

links / rechts € 99,99
Z 5914 x0:  Adapter voor schuin plafond  

vooraan / achteraan € 99,99

inbouwschema: p. 110

I 79S55 N0 inox € 1.349,99

Kringloop-
werking

Kringloop-
werking

i 79f67

eilANDDAmpKAppeN

Kringloop-
werking

Kringloop-
werking

I 79F67 N5 inox € 1.769,99

eilanddampkap, 90 cm
	▶  Eilanddampkap: bevestiging aan het plafond,  
boven het kookeiland

	▶ Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
	▶  Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er 
een starterset of CleanAir module geplaatst worden 
(toebehoren in optie)

	▶ Facet-design
	▶ Elektronisch bedieningspaneel met digitale display
	▶ 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
	▶ Intensiefstand met automatische terugschakeling
	▶ Automatische naventilatie
	▶ Sensorautomaat
	▶ Dubbele luchtstroom
	▶  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:  
normale werking: 510 m³/u 
intensiefstand: 700 m³/u

	▶  Extreem stille werking: 44 dB (A), of 58 dB (A) re 1 pW  
bij normale werking 510 m³/u volgens de norm  
DIN/EN 60704-2-13

	▶ Randafzuiging
	▶ Filterafdekking in inox
	▶ 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
	▶ Verlichting van het werkblad: 4 LED-modulen van 5 W
	▶  SoftLight 
	▶ Dimmer
	▶  Andere schouwafmetingen verkrijgbaar  
(toebehoren in optie)

	▶ Diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
	▶ Aansluitwaarde: 0,280 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D): 
744-924 x 900 x 600 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D): 
792-1044 x 900 x 600 mm

Toebehoren in optie (zie p. 106 - 109):
Z 5185 x0:  CleanAir starterset  

voor kringloopwerking € 349,99
Z 5170 x1: Koolstoffilter voor CleanAir set € 35,99 
Z 5912 x0:  Adapter voor schuin plafond  

links / rechts € 99,99
Z 5914 x0:  Adapter voor schuin plafond  

vooraan / achteraan € 99,99
Z 5909 N1: Ventilatiekanaal 1100 mm € 249,99 
Z 5919 N1: Ventilatiekanaal 1600 mm € 299,99 
Z 5921 N0:  Verbindingselement  

voor verlenging - 500 mm € 79,99
Z 5923 N0:  Verbindingselement  

voor verlenging - 1000 mm € 129,99 

inbouwschema: p. 110
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Aanbevolen marktprijs op 1/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen

D 99l10
D 99l11

Decoratieve dampkap, 90 cm
	▶ Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
	▶  D 99L10 N0: Werking luchtafvoer
	▶ D 99L11 N0: Kringloopwerking
	▶  Inox design frame 90 cm met geïntegreerd gefacetteerd 
glaspaneel en kubus 40 cm

	▶  Elektronische bediening in de zijkant van het frame, LED 
display geïntegreerd in het glaspaneel

	▶  Druktoetsen (4 vermogens, waarvan één intensiefstand) met 
digitale indicatie

	▶  Intensiefstand met automatische terugschakeling na 5 of 10 
minuten

	▶ Automatische naventilatie (3, 6 of 9 minuten)
	▶ Automatische intervalventilatie
	▶ Dubbele luchtstroom
	▶  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
Normale werking: bij luchtafvoer 520 m³/u / 
kringloopwerking 500 m³/u 
Intensiefstand: bij luchtafvoer 750 m³/u / kringloopwerking 
700 m³/u”

	▶  D99L10N0: Geluidsniveau: 45 dB (A) of 59 dB (A) re 1 pW 
bij normale werking 520 m³/u volgens de norm DIN/EN 
60704-2-13

	▶  D99L11N0: Geluidsniveau: 48 dB (A) of 62 dB (A) re 1 pW 
bij normale werking 500 m³/u volgens de norm DIN/EN 
60704-2-13

	▶ 3 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
	▶ Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 5 W
	▶ Dimfunctie
	▶ Softlight
	▶  EASy-wandbevestigingssysteem: snelle, makkelijke en precieze 
montage

	▶ Aansluitwaarde: 270 W

Toestelafmetingen (HxBxD): 
1200 x 900 x 300 mm

inbouwschema: p. 110

D 99L10 N0 inox € 1.999,99
D 99L11 N0 inox € 2.199,99
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D 39m55

HeADfRee DeSigN

Decoratieve dampkap, 90 cm
	▶  Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de 
kookplaat

	▶ Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
	▶  Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er 
een starterset of CleanAir module geplaatst worden 
(toebehoren in optie)

	▶ Elektronische bediening
	▶  Druktoetsen (4 vermogens, waarvan één intensiefstand) 
met digitale indicatie

	▶  Intensiefstand met automatische terugschakeling na  
10 minuten

	▶ Automatische naventilatie (10 minuten)
	▶ Dubbele luchtstroom
	▶  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 390 m³/u 
intensiefstand: 620 m³/u

	▶ Extreem stil dankzij een speciale isolatie
	▶  Geluidsniveau: 37 dB (A) of 51 dB (A) re 1 pW bij normale 
werking 390 m³/u volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

	▶ Verlichting van het werkblad: 3 halogeenlampen van 20 W
	▶ Randafzuiging
	▶ Filterafdekking in inox
	▶ 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
	▶  EASy-wandbevestigingssysteem: snelle, makkelijke en 
precieze montage

	▶  Andere schouwafmetingen verkrijgbaar (toebehoren in 
optie)

	▶ Diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
	▶ Aansluitwaarde 0,280 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D): 
865-1153 x 900 x 417 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D): 
865-1263 x 900 x 417 mm

Toebehoren in optie (zie p. 106 - 109):
Z 5176 x0: CleanAir starterset voor kringloopwerking € 299,99
Z 5170 x1: Koolstoffilter voor CleanAir set € 35,99
Z 5102 x5: Klassieke set voor kringloopwerking € 49,99
Z 5102 x1: Klassieke koolstoffilter € 29,99
Z 5906 N1: Ventilatiekanaal 1000 mm € 129,99
Z 5916 N1: Ventilatiekanaal 1500 mm € 179,99

inbouwschema: p. 111

D 39M55 N0 inox € 1.399,99
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D 39f55 D 39B45

Decoratieve dampkap, 90 cm
	▶  Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de 
kookplaat

	▶ Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
	▶  Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er 
een starterset of CleanAir module geplaatst worden 
(toebehoren in optie)

	▶ Elektronische bediening
	▶  Druktoetsen (4 vermogens, waarvan één intensiefstand) 
met digitale indicatie

	▶  Intensiefstand met automatische terugschakeling na  
10 minuten

	▶ Automatische naventilatie (10 minuten)
	▶ Dubbele luchtstroom
	▶  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 390 m³/u 
intensiefstand: 660 m³/u

	▶  Geluidsniveau: 40 dB (A) of 54 dB (A) re 1 pW bij normale 
werking 390 m³/u volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

	▶ Verlichting van het werkblad: 2 halogeenlampen van 20 W
	▶ Design-filterafdekking in inox
	▶ 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
	▶  EASy-wandbevestigingssysteem: snelle, makkelijke en 
precieze montage

	▶  Andere schouwafmetingen verkrijgbaar  
(toebehoren in optie)

	▶  Diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
	▶ Aansluitwaarde 0,260 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D): 
865-1153 x 900 x 441 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D): 
865-1263 x 900 x 441 mm

Toebehoren in optie (zie p. 106 - 109):
Z 5170 x0: CleanAir starterset voor kringloopwerking € 299,99
Z 5170 x1: Koolstoffilter voor CleanAir set € 35,99
Z 5101 x5: Klassieke set voor kringloopwerking € 49,99
Z 5101 x1: Klassieke koolstoffilter € 29,99
Z 5905 N0: Ventilatiekanaal 1000 mm € 129,99
Z 5915 N0: Ventilatiekanaal 1500 mm € 179,99

inbouwschema: p. 111

Decoratieve dampkap, 90 cm
	▶  Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de 
kookplaat

	▶ Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
	▶  Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er 
een starterset of CleanAir module geplaatst worden 
(toebehoren in optie)

	▶ Elektronische bediening
	▶  Druktoetsen (4 vermogens, waarvan één intensiefstand) 
met digitale indicatie

	▶  Intensiefstand met automatische terugschakeling na  
10 minuten

	▶ Automatische naventilatie (10 minuten)
	▶ Dubbele luchtstroom
	▶  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 430 m³/u 
intensiefstand: 650 m³/u

	▶ Extreem stil dankzij een speciale isolatie
	▶  Geluidsniveau: 41 dB (A) of 55 dB (A) re 1 pW bij normale 
werking 430 m³/u volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

	▶ Verlichting van het werkblad: 3 halogeenlampen van 20 W
	▶ Design-filterafdekking in inox
	▶ 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
	▶  EASy-wandbevestigingssysteem: snelle, makkelijke en 
precieze montage

	▶  Andere schouwafmetingen verkrijgbaar  
(toebehoren in optie)

	▶ Diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
	▶ Aansluitwaarde 0,270 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D): 
865-1153 x 900 x 417 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D): 
865-1263 x 900 x 417 mm

Toebehoren in optie (zie p. 106 - 109):
Z 5176 x0: CleanAir starterset voor kringloopwerking € 299,99
Z 5170 x1: Koolstoffilter voor CleanAir set € 35,99
Z 5102 x5: Klassieke set voor kringloopwerking € 49,99
Z 5102 x1: Klassieke koolstoffilter € 29,99
Z 5906 N1: Ventilatiekanaal 1000 mm € 129,99
Z 5916 N1: Ventilatiekanaal 1500 mm € 179,99

inbouwschema: p. 112

D 39F55 N0 inox € 1.039,99 D 39B45 N0 inox € 939,99
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Aanbevolen marktprijs op 1/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen

D 89f55 D 89D55

Decoratieve dampkap, 90 cm
	▶  Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de 
kookplaat

	▶ Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
	▶  Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er 
een starterset of CleanAir module geplaatst worden 
(toebehoren in optie)

	▶ Elektronische bediening
	▶  Druktoetsen (4 vermogens, waarvan één intensiefstand) 
met digitale indicatie

	▶  Intensiefstand met automatische terugschakeling na  
10 minuten 

	▶ Automatische naventilatie (10 minuten)
	▶ Dubbele luchtstroom 
	▶  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 420 m³/u 
intensiefstand: 690 m³/u

	▶  Geluidsniveau: 42 dB (A) of 56 dB (A) re 1 pW bij normale 
werking 420 m³/u volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

	▶ Design-filterafdekking in inox
	▶ 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
	▶ Verlichting van het werkblad: 2 halogeenlampen van 20 W
	▶  EASy-wandbevestigingssysteem: snelle, makkelijke en 
precieze montage

	▶  Andere schouwafmetingen verkrijgbaar  
(toebehoren in optie)

	▶ Diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
	▶ Aansluitwaarde 0,260 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D): 
634-954 x 900 x 540 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D): 
634-1064 x 900 x 540 mm

Toebehoren in optie (zie p. 106 - 109):
Z 5170 x0: CleanAir starterset voor kringloopwerking € 299,99
Z 5170 x1: Koolstoffilter voor CleanAir set € 35,99
Z 5101 x5: Klassieke set voor kringloopwerking € 49,99
Z 5101 x1: Klassieke koolstoffilter € 29,99
Z 5905 N0: Ventilatiekanaal 1000 mm € 129,99
Z 5915 N0: Ventilatiekanaal 1500 mm € 179,99

inbouwschema: p. 112

Decoratieve dampkap, 90 cm
	▶  Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de 
kookplaat

	▶ Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
	▶  Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er 
een starterset of CleanAir module geplaatst worden 
(toebehoren in optie)

	▶ Elektronische bediening
	▶  Druktoetsen (4 vermogens, waarvan één intensiefstand) 
met digitale indicatie

	▶  Intensiefstand met automatische terugschakeling na  
10 minuten

	▶ Automatische naventilatie (10 minuten)
	▶ Dubbele luchtstroom
	▶  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 420 m³/u 
intensiefstand: 690 m³/u

	▶  Geluidsniveau: 42 dB (A) of 56 dB (A) re 1 pW bij normale 
werking 420 m³/u volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

	▶ 2 metalen vetfilters vaatwasbestendig
	▶ Verlichting van het werkblad: 2 halogeenlampen van 20 W
	▶  EASy-wandbevestigingssysteem: snelle, makkelijke en 
precieze montage

	▶  Andere schouwafmetingen verkrijgbaar  
(toebehoren in optie)

	▶ Diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
	▶ Aansluitwaarde 0,260 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D): 
667-996 x 900 x 500 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D): 
667-1106 x 900 x 500 mm

Toebehoren in optie (zie p. 106 - 109):
Z 5170 x0:  CleanAir starterset  

voor kringloopwerking € 299,99
Z 5170 x1: Koolstoffilter voor CleanAir set € 35,99
Z 5101 x5: Klassieke set voor kringloopwerking € 49,99
Z 5101 x1: Klassieke koolstoffilter € 29,99
Z 5905 N0: Ventilatiekanaal 1000 mm € 129,99
Z 5915 N0: Ventilatiekanaal 1500 mm € 179,99

inbouwschema: p. 113

D 89F55 N0 inox € 939,99 D 89D55 N1 inox € 889,99
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D 79f87

Decoratieve dampkap - 90 cm
	▶  Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de 
kookplaat

	▶ Facet-design
	▶ Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
	▶  Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er 
een starterset of CleanAir module geplaatst worden 
(toebehoren in optie)

	▶ Elektronische bediening
	▶  Druktoetsen (4 vermogens, waarvan één intensiefstand) 
met digitale indicatie

	▶  Intensiefstand met automatische terugschakeling  
na 5 of 10 minuten

	▶ Automatische naventilatie (3, 6 of 9 minuten)
	▶ Automatische intervalventilatie
	▶  Sensorautomaat
	▶ Dubbele luchtstroom
	▶  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 630 m³/u 
intensiefstand: 830 m³/u

	▶ Extreem stil dankzij een speciale isolatie
	▶  Geluidsniveau: 49 dB (A) of 63 dB (A) re 1 pW bij normale 
werking 630 m³/u volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

	▶ Randafzuiging
	▶ Filterafdekking in inox
	▶ 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
	▶ Verlichting van het werkblad: 3 halogeenlampen van 20 W
	▶ Dimfunctie
	▶ SoftLight
	▶  EASy-wandbevestigingssysteem: snelle, makkelijke en 
precieze montage

	▶  Andere schouwafmetingen verkrijgbaar  
(toebehoren in optie)

	▶ Diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
	▶ Aansluitwaarde 0,415 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D): 
642-954 x 900 x 500 mm
Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D): 
642-1064 x 900 x 500 mm

Toebehoren in optie (zie p. 106 - 109):
Z 5170 x0:  CleanAir starterset  

voor kringloopwerking € 299,99
Z 5170 x1: Koolstoffilter voor CleanAir set € 35,99
Z 5104 x5: Klassieke set voor kringloopwerking € 49,99
Z 5104 x1: Klassieke koolstoffilter € 29,99
Z 5906 N1: Ventilatiekanaal 1000 mm € 129,99
Z 5916N1: Ventilatiekanaal 1500 mm € 179,99

inbouwschema: p. 113

D 79F87 N0 inox € 1409,99
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Aanbevolen marktprijs op 1/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen

D 79f55

Decoratieve dampkap, 90 cm
	▶  Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de 
kookplaat

	▶ Facet-design
	▶ Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
	▶  Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er 
een starterset of CleanAir module geplaatst worden 
(toebehoren in optie)

	▶ Elektronische bediening
	▶  Druktoetsen (4 vermogens, waarvan één intensiefstand) 
met digitale indicatie

	▶  Intensiefstand met automatische terugschakeling na  
10 minuten 

	▶ Automatische naventilatie (10 minuten)
	▶ Dubbele luchtstroom
	▶  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 420 m³/u 
intensiefstand: 740 m³/u

	▶ Extreem stil dankzij een speciale isolatie
	▶  Geluidsniveau: 39 dB (A) of 53 dB (A) re 1 pW bij normale 
werking 420 m³/u volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

	▶ Design-filterafdekking in inox
	▶ 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
	▶ Verlichting van het werkblad: 3 halogeenlampen van 20 W
	▶  EASy-wandbevestigingssysteem: snelle, makkelijke en 
precieze montage

	▶  Andere schouwafmetingen verkrijgbaar  
(toebehoren in optie)

	▶ Diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
	▶ Aansluitwaarde 0,280 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D): 
642-954 x 900 x 500 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D): 
642-1064 x 900 x 500 mm

Toebehoren in optie (zie p. 106 - 109):
Z 5176 x0:  CleanAir starterset  

voor kringloopwerking € 299,99
Z 5170 x1: Koolstoffilter voor CleanAir set € 35,99
Z 5102 x5: Klassieke set voor kringloopwerking € 49,99
Z 5102 x1: Klassieke koolstoffilter € 29,99
Z 5906 N1: Ventilatiekanaal 1000 mm € 129,99
Z 5916 N1: Ventilatiekanaal 1500 mm € 179,99

inbouwschema: p. 113

D 79F55 N0 inox  € 939,99
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D 79S45D 79m66

Decoratieve dampkap, 90 cm
	▶  Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de 
kookplaat

	▶ Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
	▶  Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er 
een starterset of CleanAir module geplaatst worden 
(toebehoren in optie)

	▶ Elektronische bediening
	▶  Druktoetsen (4 vermogens, waarvan één intensiefstand) 
met digitale indicatie

	▶  Intensiefstand met automatische terugschakeling na  
10 minuten 

	▶ Automatische naventilatie (10 minuten)
	▶ Dubbele luchtstroom
	▶  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 450 m³/u 
intensiefstand: 680 m³/u

	▶ Extreem stil dankzij een speciale isolatie
	▶  Geluidsniveau: 40 dB (A) of 54 dB (A) re 1 pW bij normale 
werking 450 m³/u volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

	▶ 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
	▶ Verlichting van het werkblad: 3 halogeenlampen van 20 W
	▶  EASy-wandbevestigingssysteem: snelle, makkelijke en 
precieze montage

	▶  Andere schouwafmetingen verkrijgbaar  
(toebehoren in optie)

	▶ Diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
	▶ Aansluitwaarde 0,270 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D): 
628-954 x 900 x 500 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D): 
628-1064 x 900 x 500 mm

Toebehoren in optie (zie p. 106 - 109):
Z 5176 x0:  CleanAir starterset  

voor kringloopwerking € 299,99
Z 5170 x1: Koolstoffilter voor CleanAir set € 35,99
Z 5102 x5: Klassieke set voor kringloopwerking € 49,99
Z 5102 x1: Klassieke koolstoffilter € 29,99
Z 5906 N1: Ventilatiekanaal 1000 mm € 129,99
Z 5916 N1: Ventilatiekanaal 1500 mm € 179,99

inbouwschema: p. 113

Decoratieve dampkap, 90 cm
	▶  Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de 
kookplaat

	▶ Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
	▶  Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er 
een starterset of CleanAir module geplaatst worden 
(toebehoren in optie)

	▶ Elektronische bediening
	▶  Druktoetsen (4 vermogens, waarvan één intensiefstand) 
met digitale indicatie

	▶  Intensiefstand met automatische terugschakeling na 5 of 10 
minuten

	▶ Automatische naventilatie (3, 6 of 9 minuten)
	▶ Automatische intervalventilatie
	▶ Dubbele luchtstroom
	▶  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 510 m³/u 
intensiefstand: 700 m³/u

	▶ Extreem stil dankzij een speciale isolatie
	▶  Geluidsniveau: 44 dB (A) of 58 dB (A) re 1 pW bij normale 
werking 510 m³/u volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

	▶ Randafzuiging
	▶ Filterafdekking in inox
	▶ 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
	▶ Verlichting van het werkblad: 3 LED-modulen van 5 W
	▶ Dimfunctie
	▶ SoftLight
	▶  EASy-wandbevestigingssysteem: snelle, makkelijke en 
precieze montage

	▶  Andere schouwafmetingen verkrijgbaar  
(toebehoren in optie)

	▶ Diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
	▶ Aansluitwaarde 0,275 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D): 
628-954 x 900 x 500 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D): 
628-1064 x 900 x 500 mm

Toebehoren in optie (zie p. 106 - 109):
Z 5176 x0:  CleanAir starterset  

voor kringloopwerking € 299,99
Z 5170 x1: Koolstoffilter voor CleanAir set € 35,99
Z 5102 x5: Klassieke set voor kringloopwerking € 49,99
Z 5102 x1: Klassieke koolstoffilter € 29,99
Z 5906 N1: Ventilatiekanaal 1000 mm € 129,99
Z 5916 N1: Ventilatiekanaal 1500 mm € 179,99

inbouwschema: p. 113

D 79S45 N0 inox € 729,99D 79M66 N5 inox € 1.409,99

Kringloop-
werking

Kringloop-
werking

Kringloop-
werking

Kringloop-
werking

D 79m55

Decoratieve dampkap, 90 cm
	▶  Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de 
kookplaat

	▶ Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
	▶  Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er 
een starterset of CleanAir module geplaatst worden 
(toebehoren in optie)

	▶ Elektronische bediening
	▶  Druktoetsen (4 vermogens, waarvan één intensiefstand) 
met digitale indicatie

	▶  Intensiefstand met automatische terugschakeling na  
10 minuten 

	▶ Automatische naventilatie (10 minuten)
	▶ Dubbele luchtstroom
	▶  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 420 m³/u 
intensiefstand: 740 m³/u

	▶ Extreem stil dankzij een speciale isolatie
	▶  Geluidsniveau: 37 dB (A) of 51 dB (A) re 1 pW bij normale 
werking 420 m³/u volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

	▶ 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
	▶ Verlichting van het werkblad: 3 halogeenlampen van 20 W
	▶  EASy-wandbevestigingssysteem: snelle, makkelijke en 
precieze montage

	▶  Andere schouwafmetingen verkrijgbaar  
(toebehoren in optie)

	▶ Diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
	▶ Aansluitwaarde 0,280 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D): 
628-954 x 900 x 500 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D): 
628-1064 x 900 x 500 mm

Toebehoren in optie (zie p. 106 - 109):
Z 5176 x0:  CleanAir starterset  

voor kringloopwerking € 299,99
Z 5170 x1: Koolstoffilter voor CleanAir set € 35,99
Z 5102 x5: Klassieke set voor kringloopwerking € 49,99
Z 5102 x1: Klassieke koolstoffilter € 29,99
Z 5906 N1: Ventilatiekanaal 1000 mm € 129,99
Z 5916 N1: Ventilatiekanaal 1500 mm € 179,99

inbouwschema: p. 113

D 79M55 N0 inox € 939,99

Kringloop-
werking

Kringloop-
werking

BoX DeSigN
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Aanbevolen marktprijs op 1/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen

D 69S55

Decoratieve dampkap, 90 cm
	▶  Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de 
kookplaat

	▶ Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
	▶  Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er 
een starterset of CleanAir module geplaatst worden 
(toebehoren in optie)

	▶ Elektronische bediening
	▶  Druktoetsen (4 vermogens, waarvan één intensiefstand) 
met digitale indicatie

	▶  Intensiefstand met automatische terugschakeling na  
10 minuten

	▶ Automatische naventilatie (10 minuten)
	▶ Dubbele luchtstroom
	▶  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 420 m³/u 
intensiefstand: 740 m³/u

	▶ Extreem stil dankzij een speciale isolatie
	▶  Geluidsniveau: 37 dB (A) of 51 dB (A) re 1 pW bij normale 
werking 420 m³/u volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

	▶ 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
	▶ Verlichting van het werkblad: 3 halogeenlampen van 20 W
	▶  EASy-wandbevestigingssysteem: snelle, makkelijke en 
precieze montage

	▶  Andere schouwafmetingen verkrijgbaar  
(toebehoren in optie)

	▶ Diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
	▶ Aansluitwaarde 0,280 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D): 
672-954 x 900 x 500 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D): 
672-1064 x 900 x 500 mm

Toebehoren in optie (zie p. 106 - 109):
Z 5176 x0:  CleanAir starterset  

voor kringloopwerking € 299,99
Z 5170 x1: Koolstoffilter voor CleanAir set € 35,99
Z 5102 x5: Klassieke set voor kringloopwerking € 49,99
Z 5102 x1: Klassieke koolstoffilter € 29,99
Z 5906 N1: Ventilatiekanaal 1000 mm € 129,99
Z 5916 N1: Ventilatiekanaal 1500 mm € 179,99

inbouwschema: p. 113

D 69S55 N0 inox € 829,99

Kringloop-
werking

Kringloop-
werking

D 79S21

Decoratieve dampkap, 90 cm
	▶  Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de 
kookplaat

	▶ Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
	▶  Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er 
een starterset of CleanAir module geplaatst worden 
(toebehoren in optie)

	▶ Druktoetsen (3 vermogens, waarvan één intensiefstand)
	▶ Dubbele luchtstroom 
	▶  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 440 m³/h

	▶ Extreem stil dankzij een speciale isolatie
	▶  Geluidsniveau: 46 dB (A) of 60 dB (A) re 1 pW bij normale 
werking 440 m³/u volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

	▶ 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
	▶  Verlichting van het werkblad: energiesparende 
halogeenlamp 2 x 28 W

	▶  EASy-wandbevestigingssysteem: snelle, makkelijke en 
precieze montage

	▶  Andere schouwafmetingen verkrijgbaar  
(toebehoren in optie)

	▶ Diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
	▶ Aansluitwaarde 0,226 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D): 
628-954 x 900 x 500 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D): 
628-1064 x 900 x 500 mm

Toebehoren in optie: (zie p. 106 - 109)
Z 5176 x0:  CleanAir starterset  

voor kringloopwerking € 299,99
Z 5170 x1: Koolstoffilter voor CleanAir set € 35,99
Z 5102 x5: Klassieke set voor kringloopwerking € 49,99
Z 5102 x1: Klassieke koolstoffilter € 29,99
Z 5906 N1: Ventilatiekanaal 1000 mm € 129,99
Z 5916 N1: Ventilatiekanaal 1500 mm € 179,99

inbouwschema: p. 113

D 79S21 N0 inox € 519,99

Kringloop-
werking

Kringloop-
werking

pyRAmiDe DeSigN

D 69B20

Decoratieve dampkap, 90 cm
	▶ Wanddampkap: bevestiging aan de wand
	▶ Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
	▶ Schuifregelaar
	▶ 3 vermogensstanden
	▶  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 400 m³/u

	▶  Geluidsniveau (re 1 pW / DIN/EN 60704-2-13): 53 dB (A) 
in stand 3 (400 m³/u), 67 dB (A) in intensiefstand

	▶ 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
	▶ Verlichting van het werkvlak: 2 x 40 W
	▶  Andere schouwafmetingen verkrijgbaar  
(toebehoren in optie)

	▶ Diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
	▶ Aansluitwaarde: 0,260 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D): 
793-970 x 900 x 500 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D): 
793-970 x 900 x 500 mm

Toebehoren in optie (zie p. 106 - 109):
Z 5115 x5: Klassieke set voor kringloopwerking € 49,99 
Z 5115 x1: Klassieke koolstoffilter € 29,99 
Z 5904 N0: Ventilatiekanaal 500 mm € 99,99

inbouwschema: p. 114

D 69B20 N0 inox € 419,99

Kringloop-
werking

Kringloop-
werking
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D 4972 D 4962

Telescopische dampkap, 90 cm
	▶  Telescopische dampkap: inbouwbaar in een kast van 60 cm 
of 90 cm breed

	▶ Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
	▶ 2 motoren
	▶  Automatisch aan- en uitschakelen door het uittrekken van 
het telescopisch element of door de schakelaar.

	▶ 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
	▶  Schuifregelaar met LED-indicaties voor nauwkeurige 
elektronische capaciteitsregeling met 3 standen + 
intensiefstand

	▶  luchtafvoer volgens DiN/eN 61591: 
normale werking: 450 m³/u 
intensiefstand: 700 m³/u

	▶  geluidsniveau: 47 dB (A), of 59 dB (A) re 1 pW  
bij normale werking 450 m³/u volgens de norm  
DiN/eN 60704-2-13

	▶ 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
	▶ Lichtlijst verkrijgbaar in optie
	▶ Verlichting van het werkblad: 3 halogeenlampen van 20 W
	▶ Aansluitwaarde: 0,26 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D): 
475 x 894 x 273 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D): 
475 x 894 x 273 mm

Toebehoren in optie:
Z 5144 x5: Starterset voor kringloopwerking € 35,99 
Z 5420 x0: Montageset voor een kast van 90 cm breed € 60,99 
Z 5779 N0: Inox lichtlijst € 55,99

inbouwschema: p. 114

Telescopische dampkap, 90 cm
	▶  Telescopische dampkap: inbouwbaar in een kast van 60 cm 
of 90 cm breed

	▶ Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
	▶ 2 motoren
	▶  Automatisch aan- en uitschakelen door het uittrekken van 
het telescopisch element of door de schakelaar.

	▶ 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
	▶  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 400 m³/u 
intensiefstand: 500 m³/u

	▶  Geluidsniveau: 50 dB (A), of 62 dB (A) re 1 pW  
bij normale werking 400 m³/u volgens de norm  
DIN/EN 60704-2-13

	▶ 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
	▶ Lichtlijst verkrijgbaar in optie
	▶ Verlichting van het werkblad: 3 halogeenlampen van 20 W
	▶ Aansluitwaarde: 0,36 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D): 
475 x 894 x 273 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D): 
475 x 894 x 273 mm

Toebehoren in optie:
Z 5144 x5: Starterset voor kringloopwerking € 35,99 
Z 5420 x0: Montageset voor een kast van 90 cm breed € 60,99 
Z 5779 N0: Inox lichtlijst € 55,99

inbouwschema: p. 114

D 4972 x0 metaalgrijs € 609,99 D 4962 x0 metaalgrijs € 519,99

TeleSCopiSCHe DAmpKAppeN

Kringloop-
werking

Kringloop-
werking

Kringloop-
werking

Kringloop-
werking

D 4662

Telescopische dampkap, 60 cm
	▶ Telescopische dampkap: inbouwbaar in een kast van 60 cm
	▶ Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
	▶ 2 motoren
	▶  Automatisch aan- en uitschakelen door het uittrekken van 
het telescopisch element of door de schakelaar.

	▶ 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
	▶  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 400 m³/u,  
intensiefstand: 500 m³/u

	▶  Geluidsniveau: 50 dB (A), of 62 dB (A) re 1 pW  
bij normale werking 400 m³/u volgens de norm  
DIN/EN 60704-2-13

	▶ 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
	▶ Lichtlijst verkrijgbaar in optie
	▶ Verlichting van het werkblad: 2 halogeenlampen van 20 W
	▶ Aansluitwaarde: 0,36 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D): 
465 x 594 x 273 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D): 
465 x 594 x 273 mm

Toebehoren in optie:
Z 5144 x5: Starterset voor kringloopwerking € 35,99 
Z 5776 N0: Inox lichtlijst € 45,99 
Z 5460 x0: Neerlaatkader € 90,99

inbouwschema: p. 114

D 4662 x0 metaalgrijs € 449,99

Kringloop-
werking

Kringloop-
werking
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Aanbevolen marktprijs op 1/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen

D 4644

Telescopische dampkap, 60 cm
	▶ Telescopische dampkap: inbouwbaar in een kast van 60 cm
	▶ Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
	▶  Automatisch aan- en uitschakelen door het uittrekken van 
het telescopisch element

	▶ 3 vermogensstanden
	▶  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 400 m³/u

	▶  Geluidsniveau: 52 dB (A), of 64 dB (A) re 1 pW  
bij normale werking 400 m³/u volgens de norm  
DIN/EN 60704-2-13

	▶ 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
	▶ Lichtlijst verkrijgbaar in optie
	▶ Verlichting van het werkvlak: 2 x 40 W
	▶ Aansluitwaarde: 0,18 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D): 
354 x 598 x 280 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D): 
354 x 598 x 280 mm

Toebehoren in optie:
Z 5143 x5: Starterset voor kringloopwerking € 30,99 
Z 5770 N0: Inox lichtlijst € 25,99

inbouwschema: p. 114

D 4644 x0 metaalgrijs € 309,99

Kringloop-
werking
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AfvoeRgRoepeN

i 99C67 i 92C67 i 99C68

Afvoergroep, 90 cm
	▶  Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland of tegen 
de wand

	▶ Geschikt voor luchtafvoer
	▶  Elektronische bediening via druktoetsen met digitale 
indicatie

	▶ 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
	▶ Met infrarood afstandsbediening
	▶ Intensiefstand met automatische terugschakeling
	▶ Naventilatie (10 minuten)
	▶ Automatische intervalventilatie
	▶ Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 

 normale werking: 560 m³/u 
 intensiefstand: 815 m³/u

	▶  Geluidsniveau: 51 dB (A) of 64 dB (A) re 1 pW bij normale 
werking 560 m³/u volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

	▶ Randafzuiging
	▶ Filterafdekking in inox
	▶ 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
	▶ Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters
	▶ Verlichting van het werkblad: 4 halogeenlampen van 20 W
	▶ Aansluitwaarde: 0,380 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D): 
299 x 900 x 500 mm

inbouwschema: p. 115

Afvoergroep, 90 cm
	▶  Eilanddampkap: bevestiging aan het plafond, boven het 
kookeiland 

	▶ Geschikt voor luchtafvoer 
	▶  Elektronische bediening via druktoetsen met digitale 
indicatie 

	▶ 4 vermogens, waarvan één intensiefstand 
	▶ Met infrarood afstandsbediening 
	▶ Intensiefstand met automatische terugschakeling 
	▶ Naventilatie (10 minuten) 
	▶ Automatische intervalventilatie
	▶  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:  
normale werking: 510 m3/u  
intensiefstand: 850 m3/u

	▶  Geluidsniveau: 47 dB (A) of 60 dB (A) re 1 pW bij normale 
werking 510 m3/u volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

	▶ Randafzuiging 
	▶ Filterafdekking in inox 
	▶ 4 metalen vetfilters, vaatwasbestendig 
	▶ Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters
	▶ Verlichting van het werkblad: 8 halogeenlampen van 20 W
	▶ Aansluitwaarde: 0,460 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D): 
280-424 x 900 x 900 mm

inbouwschema: p. 115

Afvoergroep, 120 cm
	▶  Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland of tegen 
de wand

	▶ Geschikt voor luchtafvoer
	▶ Elektronisch bedieningspaneel met digitale display
	▶ 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
	▶ Met infrarood afstandsbediening 
	▶ Naventilatie (10 minuten) 
	▶ Automatische intervalventilatie 
	▶ Intensiefstand met automatische terugschakeling
	▶  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:  
normale werking: 570 m3/u  
Intensiefstand: 850 m3/u

	▶  Geluidsniveau: 51 dB (A) of 62 dB (A) re 1 pW bij normale 
werking 570 m3/u volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

	▶ Randafzuiging
	▶ Filterafdekking in inox
	▶ 4 metalen vetfilters, vaatwasbestendig 
	▶ Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters 
	▶ Verlichting van het werkblad: 4 halogeenlampen van 20 W
	▶ Aansluitwaarde: 0,380 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D): 
299 x 1200 x 450 mm

inbouwschema: p. 115

I 99C67 N0 inox € 1.499,99 I 92C67 N0 inox € 1.449,99 I 99C68 N0 inox € 1.299,99
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Aanbevolen marktprijs op 1/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen

D 5855 D 5675

Afvoergroep, 73 cm
	▶ Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
	▶ 2 motoren
	▶ 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
	▶  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 400 m³/u 
intensiefstand: 650 m³/u

	▶  Geluidsniveau: 47 dB (A) of 59 dB (A) re 1 pW  
bij normale werking 400 m³/u volgens de norm  
DIN/EN 60704-2-13

	▶ 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
	▶ Afzonderlijke schakelaar voor de verlichting
	▶ Verlichting van het werkblad: 2 halogeenlampen van 20 W
	▶ Aansluitwaarde: 0,24 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D): 
255 x 730 x 380 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D): 
255 x 730 x 380 mm

Toebehoren in optie:
Z 5155 x0: Actieve koolstoffilter € 35,99

inbouwschema: p. 115

Afvoergroep, 53 cm
	▶ Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
	▶ 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
	▶  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 400 m³/u 
intensiefstand: 600 m³/u

	▶  Geluidsniveau: 46 dB (A) of 56 dB (A) re 1 pW  
bij normale werking 400 m³/u volgens de norm  
DIN/EN 60704-2-13

	▶ 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
	▶ Afzonderlijke schakelaar voor de verlichting
	▶ Verlichting van het werkblad: 2 halogeenlampen van 20 W
	▶ Aansluitwaarde: 0,24 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D): 
470 x 530 x 380 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D): 
470 x 530 x 380 mm

Toebehoren in optie:
Z 5155 x0: Actieve koolstoffilter € 35,99

inbouwschema: p. 115

D 5855 x0 metaalgrijs € 449,99 D 5675 x0 metaalgrijs € 449,99

Kringloop-
werking

Kringloop-
werking

Kringloop-
werking

Kringloop-
werking

D 5655

Afvoergroep, 53 cm
	▶ Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
	▶ 2 motoren
	▶ 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
	▶  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 400 m³/u 
Intensiefstand: 650 m³/u

	▶  Geluidsniveau: 47 dB (A), of 59 dB (A) re 1 pW  
bij normale werking 400 m³/u volgens de norm  
DIN/EN 60704-2-13

	▶ 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
	▶ Afzonderlijke schakelaar voor de verlichting
	▶ Verlichting van het werkblad: 2 halogeenlampen van 20 W
	▶ Aansluitwaarde: 0,24 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D): 
255 x 530 x 380 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D): 
255 x 530 x 380 mm

Toebehoren in optie:
Z 5155 x0: Actieve koolstoffilter € 35,99

inbouwschema: p. 115

D 5655 x0 metaalgrijs € 349,99

Kringloop-
werking

Kringloop-
werking
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STANDAARD SCHouWAANpASSiNgeN

Voor eilanddampkappen

Voor de wanddampkappen

ventilatiekanaal - inox
Verlengstuk van het telescopisch gedeelte voor een 
eilanddampkap - voorzien van het rooster voor kring-
loopwerking

ventilatiekanaal - inox
Verlengstuk van het telescopisch gedeelte voor een wanddampkap 
- voorzien van het rooster voor kringloopwerking

verbindingselement
Montagesetverlening voor eilanddampkap

verbindingselement voor  
afgeschuind plafond
Adapter voor eilanddampkap

z5909N1 € 249,99
ventilatiekanaal voor eilanddamp-
kap 1100 mm.  Voor een hoogte 
van het schouwgedeelte van 1100 
mm tot 1500 mm. De totale 
hoogte van de dampkap hangt 
af van het type van de dampkap. 
Vereist een montagverlenging 500 
mm (Z5921N0)

z5919N1 € 299,99
ventilatiekanaal voor eilanddamp-
kap 1600 mm. Voor een hoogte 
van het schouwgedeelte van 1600 
mm tot 2000 mm. De totale 
hoogte van de dampkap hangt 
af van het type van de dampkap. 
Vereist een montagverlenging 1000 
mm (Z5923N0)

z5904N0 € 99,99

ventilatiekanaal voor wanddamp-
kap 500 mm. Voor een hoogte van 
het schouwgedeelte van 962 mm 
tot 1220 mm. De totale hoogte 
van de dampkap kan met 280 mm 
worden verlengd.

z5905N0 € 129,99
z5906N1 € 129,99
ventilatiekanaal voor wanddamp-
kap 1000 mm. Voor een hoogte 
van het schouwgedeelte van 1000 
mm tot 1445 mm. De totale 
hoogte van de dampkap kan met 
420 mm worden verlengd.

z5915N0 € 179,99
z5916N1 € 179,99
ventilatiekanaal voor wand-
dampkap 1500 mm. Voor een 
hoogte van het schouwgedeelte 
van 1500 mm tot 1945 mm. De 
totale hoogte van de dampkap kan 
van 420 mm tot 920 mm worden 
verlengd.

z 5921 N0 € 79,99
Voor een hoogte van het  
schouwgedeelte van 1100 mm tot 
1500 mm. De totale hoogte van de 
dampkap hangt af van het type van 
de dampkap

z 5923 N0 € 129,99
Voor een hoogte van het 
schouwgedeelte van 1600 mm tot 
2000 mm. De totale hoogte van de 
dampkap hangt af van het type van 
de dampkap

z 5912 X0 € 99,99
Voor een montage aan een  
afgeschuind plafond (rechts of 
links) - Geschikt voor een helling 
van 20° tot 45°

z 5914 X0 € 99,99
Voor een montage aan een 
afgeschuind plafond (naar voren of 
naar achteren) - Geschikt voor een 
helling van 20° tot 45°

* Voorzien van het rooster voor kringloopwerking
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Ventilatiekanaal voor wanddampkap 500 mm Z5904N0 99,99 € ●

Ventilatiekanaal voor wanddampkap 1000 mm
Z5905N0 129,99 € ● ● ●

Z5906N1 129,99 € ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ventilatiekanaal voor wanddampkap 1500 mm
Z5915N0 179,99 € ● ● ●

Z5916N1 179,99 € ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ventilatiekanaal voor eilanddampkap 1100 mm Z5909N1 249,99 € ● ● ●

Ventilatiekanaal voor eilanddampkap 1600 mm Z5919N1 299,99 € ● ● ●

Be
ve

st
ig

in
ge

n Bevestiging voor Ventilatiekanaal - 500 mm Z5921N0  79,99 € ● ● ●

Bevestiging voor Ventilatiekanaal - 1000 mm Z5923N0  129,99 € ● ● ●

Bevestiging links/rechts Z5912x0  99,99 € ● ● ●

Bevestiging vooraan/achteraan Z5914x0  99,99 € ● ● ●
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SpeCiAle SCHouWAANpASSiNgeN
Voor sommige dampkappen zijn de schouwaanpassingen beperkt of niet mogelijk.
Gelieve, alvorens uw dampkap te bestellen, uw aanpassing aan te vragen aan de hand van dit document.  
U krijgt dan binnen de paar dagen een bevestiging wat betreft de realiseerbaarheid evenals een prijsofferte.
u kan dit document faxen naar het nr: 02/475.72.85

Bestel- en leveringsadres

firma : Contactpersoon :

Afdeling :

Straat / Nr. :

postcode / Stad :

Tel. : fax : Stempel en handtekening :

moDEl :

Gelieve alle gevraagde afmetingen aan te geven (in mm) :

gebruikte werkwijze ❑ luchtafvoer ❑ luchtrecyclage

Hoogte van de keuken mm

Afstand tussen het werkvlak en de onderste rand  

van de dampkap (ADm) mm

Werkhoogte (AH) mm

gewenste totale hoogte van het toestel mm

1 2

4

3

H

B

❑ H

B

❑

❑ H

B

verlenging of verkorting  
van de schouw :

gewenst gedeelte : 
(enkel bij wanddampkappen)

❑ Telescopisch gedeelte (T) (beweeglijk)

❑ Schouwgedeelte (K) (vast)

zijdelingse opening :

❑ rechts ❑ links 

Afmeting van het geplande  

luchtafvoerkanaal (e) 

rond Ø .................................  mm

rechthoekig 

B x H ....................................  mm

Afstand tussen het plafond en de bovenste 

rand van de uitsnijding (c)  ............................................................... mm

of

Afstand tussen de onderste rand van de schouw en  

de onderste rand van de uitsnijding (d)  ...................................... mm

Hoogte van de keuken

a
b

vue de facevooRAANziCHT

Bekleding / verlenging  
naar rechts of naar links :

lengte (B)  ..........................  mm

gewenste uitvoering :

u-profiel (3 kanten) 
B x H ....................................  mm

l-profiel (2 kanten) 
B x H ....................................  mm

Schraaguitsnijding om de schuinte  
van het dak te volgen :

❑ links 
❑ rechts

verticale lengte (a) .................................... mm

Horizontale lengte (b) ............................. mm

Hellingshoek  ............................................. °
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DE KRINGLOOPMODULE

VOOR EEN 
AANGENAAM FRIS
KEUKENKLIMAAT 
Neff-dampkappen garanderen een optimaal comfort bij het koken. Ze zorgen voor een goede verlichting 

van de kookplaat en maken komaf met vervelende kookdampen. Tot nu toe werden systemen met 

luchtafvoer als de beste en krachtigste oplossing beschouwd. Maar met de nieuwe CleanAir-

kringloopmodule moet een dampkap met kringloopwerking er niet langer voor onderdoen. Integendeel: 

wat energiebesparing en montagecomfort betreft, presteert de CleanAir-kringloopmodule zelfs beter 

dan conventionele luchtafvoersystemen.

Dankzij de nieuw ontworpen CleanAir-kringloopmodule voor dampkappen van Neff kan u de werking 

van uw dampkap met kringloopwerking nog verder verbeteren. In vergelijking met conventionele 

kringloopfiltersystemen is de CleanAir-kringloopmodule bij hetzelfde vermogen merkbaar doeltreffender 

in het reduceren van geurtjes, waardoor een nog aangenamer keukenklimaat verzekerd is. Een bijkomend 

voordeel is ook de uiterst eenvoudige montage van de CleanAir-kringloopmodule. En bovendien moet 

de filtereenheid veel minder vaak worden vervangen. 

BuiTeNgeWoNe geuRABSoRpTie

	▶  Bij hetzelfde vermogen is de module duidelijk beter in het 
absorberen van geurtjes dan conventionele kringloopsystemen.  

geuRReDuCTie

	▶  95 % geurreductie – 25 % doeltreffender dan conventionele 
kringloopsystemen.  

eNeRgieReNDemeNT 

	▶  Besparing tot 60 €*/jaar vergeleken met luchtafvoer-
systemen. 

 

fluiSTeRzACHT 

	▶  Duidelijk stillere werking – bij hetzelfde vermogen.  

eeNvouDige iNSTAllATie

	▶  eenvoudige en snelle montage dankzij het easy-
wandbevestigingssysteem.

* Op basis van de energieprijzen uit 2008 is in Duitsland, naargelang het gebruik, 
een jaarlijkse besparing tot 60 euro mogelijk. Voorbeeldberekening voor  
een gezin met 4 personen in Midden-Duitsland, met een geselecteerd 
gebruikersprofiel en bij gebruik van een wanddampkap met een vermogen 
van 600 m³/uur conform DIN/EN 61591. De individuele besparing kan 
variëren volgens gebruik, warmtebron en geografische ligging.
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CleanAir starterset voor wanddampkap Z5170x0 299,99 € ● ● ● ●

CleanAir starterset voor wanddampkap Z5176x0 299,99 € ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

CleanAir  starterset voor eilanddampkap Z5185x0  349,99 € ● ●

Standaard starterset voor kringloopwerking Z5106x5  49,99 € ●

Standaard starterset voor kringloopwerking Z5120x5  49,99 € 

Standaard starterset voor kringloopwerking Z5102x5  49,99 € ● ● ● ● ● ● ● ●

Standaard starterset voor kringloopwerking Z5101x5  49,99 € ● ● ●

Standaard starterset voor kringloopwerking Z5103x5  49,99 € 

Standaard starterset voor kringloopwerking Z5104x5  49,99 € ●

Standaard starterset voor kringloopwerking Z5115x5  49,99 € ●

K
oo

ls
to

ffi
lte

rs

CleanAir koolstoffilter Z5170x1  35,99 € ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Standaard actieve koolstoffilter voor kringloopwerking Z5102x1  29,99 € ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Standaard actieve koolstoffilter voor kringloopwerking Z5114x1  29,99 € 

Standaard actieve koolstoffilter voor kringloopwerking Z5101x1  29,99 € ● ● ●

Standaard actieve koolstoffilter voor kringloopwerking Z5103x1  29,99 € 

Standaard actieve koolstoffilter voor kringloopwerking Z5104x1  29,99 € ●

Standaard actieve koolstoffilter voor kringloopwerking Z5115x1  29,99 € ●

Zo wordt energie besparen kinderspel. Voor de efficiënte kringlooptechniek van de CleanAir-kringloop-

module hoeft er geen wand doorgebroken te worden – wat bij een vergelijkbaar luchtafvoersysteem 

wel noodzakelijk is. Hierdoor blijft de warme omgevingslucht in de winter daar waar ze hoort: in de 

keuken. En omgekeerd stroomt er in de zomer geen gekoelde lucht via het afvoerkanaal naar buiten. 

Zo springt u niet alleen zuinig om met energie maar ook met uw geld – en kan u tot 60 euro per  

jaar besparen.* 

Buitengewone geurreductie, efficiënte vetafscheiding. Dankzij 

het grotere filteroppervlak kan de CleanAir-kringloopmodu-

le tot 95 % van de geurtjes reduceren en in schone lucht 

omzetten. Dit is zo’n 25 % meer dan conventionele kringloo-

psystemen halen en evenaart de prestaties van een luchtaf-

voersysteem. Ook de efficiënte vetafscheiding kan met die 

van een luchtafvoersysteem worden vergeleken. 

Zelfs bij de montage van een CleanAir-kringloopmodule bespaart u tijd en geld: u hoeft immers geen 

wanddoorvoering meer te voorzien zoals voor een luchtafvoersysteem vereist is. Een snelle en makkelijke 

montage is dan ook gegarandeerd. Na bevestiging van de module aan het plafond of de wand wordt de 

wandhouder met de buissteun van de dampkap verbonden. Vervolgens volstaat het de actieve-koolfilter 

te monteren en de designkap op de wandhouder te schuiven. Klaar! De actieve-koolfilter hoeft slechts 

eenmaal per jaar te worden vervangen.

CLEANAIR MODULE  
VOOR WANDDAMPKAP

Z 5176 x0

Z 5170 x0

1 Meting conform de Europese norm IEC 61591: 1997 + A1:2005

CLEANAIR MODULE  
VOOR EILANDDAMPKAP

Z 5185 x0

KRACHTIG, STIL EN 

UITERST 
E F F I C I Ë N T : 
CLEAN AIR

GEURREDUCTIE
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iNBouWSCHemA’S

I 79M65 N0

I 79F67 N5

I 79S55 N0

hoogte
verstelbaar 
in 20 mm
stappen
(744-1044)

hoogte
verstelbaar 
in 20 mm
stappen
(744-1044)

hoogte
verstelbaar 
in 20 mm
stappen
(744-1044)

D 99L10 N0 - D 99L11 N0

**min. 10
afstand met
plafond bij 
luchtafvoer

min. 0 electrisch
Aanbeveling 80
min 80 gas*

*vanaf bovenkant 
pannendrager

Luchtafvoer uitlaat
max ø 158

**min. 10
afstand met
plafond bij 
luchtafvoer

Stopcontact

min. 0 electrisch
Aanbeveling 80
min 80 gas*

*vanaf bovenkant 
pannendrager
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D 39M55 N0

D 39F55 N0
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iNBouWSCHemA’S

D 89F55 N0

D 39B45 N0
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D 69S55 N0

D 89D55 N1

D 79F87 N0, D 79F55 N0

D 79M66 N5, D 79M55 N0, D 79S45 N0, D 79S21 N0
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D 4962 x0

Inbouw in een kast van 60 cm Inbouw in een kast van 90 cm met 
de montageset Z 5420X0

D 4662 x0

D 4644 x0

313

195

y = 250

    X
= X

min. 
2800

287

133

180

12
12

600

800
115

32

598

28
0-

44
3

28
0

323

250

90

269
512243

185

O 100/120
598

350

12

O 120

302

O 100

354

D 4972 x0

Inbouw in een kast van 60 cm Inbouw in een kast van 90 cm met 
de montageset Z 5420X0

D 69B20 N0

iNBouWSCHemA’S
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iNBouWSCHemA’S - AfvoeRgRoepeN

I 92C67 N0 I 99C68 N0I 99C67 N0

1162

320
320

320

65

1200

299

450 412

70

Maße in mm

ø 150

D 5855 x0 D 5675 x0 D 5655 x0
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HET BEGON MET  
VERSE GROENTEN.
EN HET EINDIGDE MET EEN  

SCHITTEREND IDEE.

Ik keek naar de glanzende aubergines voor me. Zou ik hiermee 

een lekker auberginehapje maken of mijn lievelingsratatouille?  

Of allebei? Ik wierp opnieuw een blik in mijn koelkast en ontdekte 

nog verse venkel en dorade, want in de VitaFresh verskoelzone 

blijven verse levensmiddelen drie keer langer vers. 
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	▶  Het eerste wat bij de nieuwe koelkasten 
van Neff opvalt, is het ongemeen grote 
plaatsaanbod. Des te indrukwekkender  
wordt dat, als men weet hoe zuinig die 
toestellen met energie omgaan. Alle 
topmodellen van de nieuwe generatie  
dragen immers het label van de energie-
efficiëntieklasse A+, A++ en A+++.
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Zeg niet zomaar koelkast, want ze verschillen nogal. En dat merkt u pas als u een nieuwe koelkast of 

diepvriezer van Neff in huis haalt en vaststelt hoeveel bergplaats u daarin heeft. Terwijl de buitenmaten 

steeds dezelfde blijven.

fleXiBiliTeiT. Boven op hun extreem laag energieverbruik onderscheiden de koelkasten en diepvriezers 

van Neff zich door hun intelligente binneninrichting. En die heeft alles wat u wenst: alles werd perfect door-

dacht, de flexibel verstelbare glazen legplateaus en dito deurvakken worden snel en makkelijk aangepast. 

Het soort etensvoorraad dat opgeslagen wordt, varieert immers dagelijks en dan wordt een koelkast gauw 

te klein. Maar niet bij Neff.

 

legplATeAuS. Alles voor een appetijtelijk uitzicht en een perfect overzicht: het heldere halogeenlicht 

van de innovatieve plafondverlichting en het zijlicht wordt over het gehele interieur verspreid via de door-

zichtige glazen legplateaus. Die zijn allemaal in de hoogte verstelbaar, in veel gevallen kunnen ze worden 

opgedeeld en voor de helft naar achter geschoven worden. Perfect, als u voor het komende feestje genoeg 

drank wil koelen of u plaats nodig heeft voor een verjaardagstaart. De flexibele koelkasten van Neff zijn 

op alle situaties voorbereid.

SpeCiAle SCHuiflADeN. Voor vers fruit en groenten is er een speciale schuiflade met gegolfde bodem. 

Daarin kan de lucht perfect circuleren en eventueel verliesvocht raakt de etenswaren niet. En dat helpt bij 

het lang vershouden van delicate levensmiddelen.

BiNNeNDeuR. Ook in de binnendeur is er plaats te over: met o.a. een groot botervak waarin ook nog 

plaats genoeg is voor kaas of een apart eiervak. Daarbij zijn er nog vakken voor kleiner lekkers, allemaal 

flexibel verstelbaar, zodat in het flessenvak ook zeer hoge flessen veilig staan.

eNeRgie-effiCiëNTie. Een koelkast en diepvriezer zijn de grootste stroomverbruikers in het huishou-

den want die staan 24 uur per dag te koelen, het hele jaar rond. En bij die toestellen speelt het energie-

verbruik een beslissende rol, zowel voor het leefmilieu als voor uw geldbeugel. Bij Neff is er echter goed 

nieuws: de meeste koelkasten en diepvriezers van Neff kregen voor de energie-efficiëntieklasse het label 

A+, enkele zelfs A++, de zuinigste toestellen op de markt.

zACHTe SluiTiNg. Dankzij de SoftClose deur blijft de deur van koel- of diepvrieskasten nooit meer op 

een kier staan. Bovendien is er in beide scharnieren een demping geïntegreerd. Zo worden zelfs zware 

deuren een hele levenscyclus lang makkelijk en zeker gesloten.

TUINFEEST MET SANGRIA, KOFFIEKLETS  

MET TAART EN SLAGROOM  
EN 7 DAGEN GEZINSVOORRAAD.  

ALLES MOET  
IN DE KOELKAST.
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effiCieNT. Bij Neff is efficiëntie een absolute prioriteit. Omdat de CoolDeluxe-toestellen van Neff 

zo weinig elektriciteit verbruiken, zijn ze uiterst efficiënt. Zowel de koelkasten, de koel-vriescombinaties 

als de diepvriezers bezitten energie-efficiëntielabel A++. Maar dankzij het ruimteconcept kan u ook het 

koelkastinterieur veel efficiënter gebruiken en is er voldoende plaats voor de inkopen van een hele week. 

De positieve energiebalans wordt nog beter dankzij de verbeterde isolatie die ervoor zorgt dat de koude 

blijft waar ze hoort – in de koelkast. Geniet dus van de allround efficiëntie van Neff – met inbegrip van 

de lagere elektriciteitsrekening.

meeR RuimTe. De originele oplossing om alle technische componenten van de koelkast onderaan het 

toestel te plaatsen betekent dat de volledige diepte van de koelkast benut kan worden. De lades bieden 

ruimte te over, zodat u niet de hele tijd de inhoud van plaats hoeft te verwisselen. En voor een optimale 

verluchting onderaan hoeft er ook geen extra lade meer voorzien te worden onder de koelkast. 

De koelkastdeur is aan de meubeldeur bevestigd via de vlakscharniertechnologie (meubelscharnieren 

zijn overbodig). Dankzij dit soort scharnier heeft de toesteldeur een zeer wijde openingshoek van 115°. 

Natuurlijk kan u zelf de gewenste openingshoek kiezen – de deur blijft openstaan tussen 50 en 115°. En 

vanaf een hoek van zowat 20° sluit de deur als vanzelf. Als u later beslist om de deur te bekleden met een 

houten paneel, kan het scharnier tot op de millimeter precies worden aangepast.

	▶  telescopische rails, nu ook voor  
de VitaFresh-lades

	▶  De toestellen kregen ook een grotere bruikbare inhoud. Die extra 
ruimte kwam vrij doordat de koelmotor zich nu onderaan de 
koelkast bevindt. zonder die vervelende ronding achteraan het 
toestel kan de onderste lade nu volledig worden gebruikt.

	▶  De glazen legplateaus en deurrekken kunnen snel en eenvoudig 
worden versteld, ook als ze gevuld zijn – gewoon met één hand.

	▶  Het intelligente deurconcept zorgt ervoor dat de toesteldeur 
nagenoeg geluidloos sluit. eerst vertraagt een demper de beweging 
van de deur en vanaf een hoek van 20° sluit de deur heel stilletjes 
en als vanzelf. 

	▶  De nieuwe leD-verlichting die in de zijwanden werd geïntegreerd 
geeft een gelijkmatig, aangenaam helder licht die de hele koelkast 
overzichtelijk maakt,  
op elk niveau. 

	▶  Super praktisch: de variabele en flexibele vakjes voor flessen 
en eieren. Dankzij het uitgekiende draaimechanisme wordt 
een eiervak in een handomdraai een handig rek voor wijn of 
champagne.

	▶  Het Slide&Hide-botervak is nog zo’n slim detail. Als het deksel 
geopend wordt, verdwijnt het bijna als vanzelf onder het 
botervakje, zodat het makkelijk toegankelijk is en met één hand 
te bedienen.

	▶  De BigBox in het diepvriesvak biedt ruimte te over voor grote 
stukken vriesgoed, zoals een kalkoen of een zalm.  
ook diepvriesdozen – met roomijs bv. - kunnen er makkelijk in. 

Alle vooRDeleN  

vAN HeT CoolDeluXe-gAmmA

IK NOEM HET EEN  
KOELWONDER  
DAT ALLES LANGER VERS HOUDT –  

VOOR ANDEREN IS HET GEWOON  

COOLDELUxE!
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Voor veeleisende koks begint een bereiding reeds bij de ingrediënten. Topkwaliteit en in de eerste plaats 

versheid spelen dan ook een belangrijke rol bij het genieten van een verfijnde keuken. Als u gasten uitno-

digt of voor het gezin een lekker menu met meerdere gangen op tafel wil toveren, moeten er drank en 

levensmiddelen en vooral verse groenten en fruit worden aangekocht.

viTAfReSH. Wie een moderne koelkast van Neff met VitaFresh-zone in huis heeft, is de koning te rijk. 

Want hierin blijven verse levensmiddelen tot driemaal langer vers dan in koelkasten zonder VitaFresh. Dat 

maakt het leven er stukken makkelijker op, want u hoeft niet langer meerdere keren per week het huis uit 

om verse levensmiddelen aan te kopen.

Het staat buiten kijf: het volstaat niet om delicate levensmiddelen enkel te koelen. Bij het vershouden 

speelt niet enkel de temperatuur, maar ook de luchtvochtigheid een beslissende rol. In tegenstelling tot 

een normale koelkast - waarin een gemiddelde temperatuur heerst van 5 ºC en een luchtvochtigheid van 

65% - wordt er in de VitaFresh-schuiflade gekoeld op een temperatuur van om en bij de + 0 ºC. En dan 

komt de kat op de koord: dankzij de verschillende percentages luchtvochtigheid in de VitaFresh-schuifladen 

krijgt u precies de goede klimaatzones, waarin de diverse levensmiddelen een heel lange tijd vers blijven.

Met hun luchtvochtigheid van zowat 50% heerst in de twee bovenste schuiflades het klimaat bij uitstek 

om vis, vlees en harde kazen lang vers te houden, de onderste schuiflade met een hoge luchtvochtigheid 

van circa 95% biedt dan weer de optimale omstandigheden voor het bewaren van fruit en groenten. Zelfs 

delicate blauwe druiven blijven meer dan 10 dagen zo vers, dat het lijkt of ze net werden geplukt. VitaFresh 

behoudt naast het verse uitzicht ook de smaak, de vitamines en de voedende bestanddelen bijzonder lang.

	▶  vitafresh houdt verse levensmiddelen tot driemaal langer vers.

	▶  Bij om en bij de + 0 ºC en een luchtvochtigheid van zowat 50% 
ontstaat het ideale klimaat voor het optimale bewaren van vis, 
vlees, worst en harde kazen. 

	▶  Bij om en bij de + 0 ºC en een luchtvochtigheid van zowat 95% 
ontstaat het ideale klimaat voor het optimale bewaren van fruit 
en groenten.

	▶  vitafresh bespaart u de dagelijkse inkoop van verse 
levensmiddelen - en dus ook massa’s tijd. 

Alle vooRDeleN  

vAN Neff-viTAfReSH:

	▶ Nofrost: nooit meer ontdooien.

	▶  er worden geen ijskristallen of rijp gevormd op de wanden of op 
de levensmiddelen.

Alle vooRDeleN  

vAN Neff-NofRoST:

bij een Neff-VitaFresh koelkast kunt u uw 
voorraden langer bewaren.

vleeswaren, melk, plattekaas, vis 

vlees in kleine stukken,  
sla, bladgroenten, champignons

grotere stukken vlees, kant-en-klaargerechten

2 dagen

7 dagen

4 dagen

10 dagen

6 dagen

15 dagen

5°C, relatieve luchtvochtigheid 40 - 70%

0°C, relatieve vochtigheid 50% of 95%

NofRoST. De Neff-koelkasten en diepvriezers met NoFrost-uitrusting bieden u een absoluut comfort 

dat u al snel naar waarde zal weten te schatten. NoFrost betekent immers dat u nooit meer hoeft te 

ontdooien. De vorming van ijskristallen en rijp wordt in deze toestellen onmogelijk gemaakt.

ééNMAAL INKOPEN  
DOEN EN DE HELE WEEK LANG  
DAUWVERSE GROENTEN  
ETEN. MET VITAFRESH WORDT HET LEVEN ZO RUSTIG.

0 °C

5 °C

jours 5 10

Frais

Propre à la consommation

Impropre à la consommation

0 °C

5 °C

dagen 5 10

Fris

Nog eetbaar

Niet meer eetbaar
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Een Amerikaanse look en verbruik van de energie-efficiën-

tieklasse A+ - dat zijn de leukste features van onze Side-

by-Side koelkast- en diepvriescombinatie. Bovendien biedt 

ze de optimale bewaaromstandigheden voor al uw levens-

middelen: de ingebouwde FreshProtectBox zorgt met de  

3 temperatuurkeuzes - net boven het vriespunt - voor een 

duidelijk langere versheid.

De heldere LED-verlichting valt op de makkelijk te verstel-

len glazen legplateaus en maakt alle levensmiddelen duidelijk 

zichtbaar. Voor optimale bewaaromstandigheden zorgt de 

dynamische koeling MultiAirflow: die verdeelt de koude ge-

lijkmatig over het gehele toestelinterieur – met de perfecte 

temperatuur op alle niveaus en in elk hoekje. En voor nog 

méér comfort zorgt het NoFrost-model, waarbij manueel 

ontdooien overbodig wordt.

Nieuw bij de Side-by-Side koelkast: de innovatieve Fresh-

ProtectBox met de 3 mogelijke temperatuurinstellingen 

houdt de etenswaren langer vers – vis op 0 °C, zuivelpro-

ducten op 1,5 °C, groenten op 3 °C.

GROOTS IN VERSCHEIDENHEID,  
GROOTS IN OMVANG,  
GROOTS IN ELK OPZICHT . . .  
BEHALVE IN HET VERBRUIK.  
DE SIDE-By-SIDE KOELKAST- EN DIEPVRIESCOMBINATIE VAN NEFF
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Algemene informatie
	▶  Nofrost
	▶  Energieklasse A+: 486 kWu/jaar
	▶  Netto-inhoud: 528 l
	▶  Netto-inhoud vriesgedeelte****: 177 l
	▶  Netto-inhoud koelgedeelte: 351 l
	▶  TwinCooling - 2 apart werkende koudecircuits
	▶  Elektronische temperatuurregeling,  
exact afleesbaar via LCD

	▶  Spaarschakeling
	▶  Vakantieschakeling
	▶ Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1pW
	▶  Verdeler voor fris water, crushed ice, ijsblokjes, Quick Ice. 
met kinderbeveiliging, LED-verlichting en aanduiding voor 
het vervangen van de waterfilter

	▶  Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memory-functie 
en alarmtoon bij open deur

	▶  Hoge deur, Softline design, Inox, grijze deurdichtingen
	▶  Deursluitingshulp
	▶  Deurscharnieren links, deurscharnieren rechts
	▶  Toestel op 4 wieltjes, regelbaar
	▶  Luchtinlaat en -uitlaat via de sokkel
	▶ Geïntegreerde waterfilter
	▶  Wateraansluiting met aansluitingsbuis van 3 m, diameter 3/4

Koelgedeelte
	▶  multiAirflow
	▶  Dynamische koeling door ventilator
	▶ AirFresh-Filter
	▶  Automatische ontdooiing
	▶  Super-koelen
	▶  4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte 
verstelbaar, 2 glazen legplateaus in de hoogte verstelbaar 
met EasyLift, 1 uitneembaar legplateau uit veiligheidsglas

	▶  1 delicatessen lade op telescopische rails
	▶  1 FreshProtectBox op telescopische rails, 19 l netto-inhoud
	▶  1 groentebak op telescopische rails
	▶  Vochtigheidsfilter boven de groentebak
	▶  Speciaal flessenrooster
	▶  Boter- en kaasvak
	▶  4 deurvakken, waarvan 1 traploos regelbaar
	▶  Blikjeshouder in de binnendeur
	▶  Heldere binnenverlichting bovenaan
	▶  LED verlichting aan de rugwand

Diepvriesgedeelte
	▶  Super-vriezen met invriesautomaat
	▶  3 glazen legplateaus, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
	▶  2 transparante diepvriesladen op telescopische rails, 
waarvan 1 BigBox

	▶  4 deurvakken, waarvan 3 verwijderbaar en kantelbaar
	▶ IJsblokjesproductie: ca. 1,7 kg / 24 uur
	▶  Invriesvermogen: 12 kg in 24 u
	▶  Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 u
	▶  Uiterst heldere LED verlichting

Klimaatklasse: SN-T

Afmetingen van het toestel (H x B x D): 
175,6 x 91 x 76,1 cm

inbouwschema: p. 138

K 5950
full inox

SiDe-By-SiDe

K 5950 N1 vrijstaand € 2.999,99

eeN eCHTe BliKvANgeR

Niet enkel omwille van de inhoud wordt hij het tref-

punt op elk feestje. Zijn elegante design maakt hem 

gewoonweg onweerstaanbaar. Ook de ingebouwde 

extra’s zijn echt fascinerend. De water- en ijsblokjes-

dispenser vormt daarbij het orgelpunt - die zorgt im-

mers eender wanneer voor lekker gekoeld water en 

klaterend ijs. Wanneer de deur van het Side-by-Side-

toestel wordt geopend met de mooi ogende stang-

greep, opent er zich ook een immense binnenruimte 

met heel wat legplateaus voor verschillende etenswa-

ren. Er is plaats te over om heel wat lekkere drank te 

koelen, maar ook voldoende ruimte om fruit en groen-

ten lang vers te houden.

Kortom, het Side-by-Side model is een must in iedere 

designkeuken.

Techniek om van te genieten met een simpele druk op 

de knop en de ijsblokjes voor de soft of long drinks val-

len gewoon in de glazen.

Aanbevolen marktprijs op 01/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen
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Algemene informatie
	▶ Nofrost - nooit meer ontdooien
	▶ Energieklasse A++: 240 kWu/jaar
	▶ Netto-inhoud: 264 l
	▶ Netto-inhoud koelgedeelte: 189 l
	▶ Netto-inhoud vriesgedeelte****: 75 l
	▶ Invriesvermogen: 15 kg in 24 u
	▶ Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 u
	▶ Elektronisch regelbaar via TouchControl
	▶  Elektronisch gescheiden temperatuurregeling,  
afleesbaar via LED

	▶ Geluidsniveau: 39 dB (A) re 1pW
	▶  Optisch en akoestisch alarm
	▶  SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en  
zachte sluiting

	▶  Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel
	▶  Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte
	▶  Automatische ontdooiing 
	▶  Dynamische koeling door ventilator
	▶  Super-koelen 
	▶  4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte 
verstelbaar, waarvan 1 met EasyLift, 1 glazen legplateau  
volledig uittrekbaar

	▶  1 lade volledig telescopisch 
	▶  Groentelade op telescopische geleiders met gegolfde 
bodem met vochtregeling

	▶  1 DividerBox: flexibele binnenschaal
	▶  Boter- en kaasvak met Slide & Hide functie
	▶  Flessenrek
	▶  4 deurvakjes, waarvan 1 extreem diep met flessenhouder,  
3 met EasyLift

	▶  LED verlichting

Diepvriesgedeelte
	▶  Super-vriezen met invriesautomaat
	▶  3 diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
	▶  Diepvrieskalender
	▶  Vorm voor ijsblokjes

Klimaatklasse SN-T

inbouwafmetingen (H x B x D): 
177,5 x 56 x 55 cm

inbouwschema: p. 138

Algemene informatie
	▶ Energieklasse A++: 209 kWu/jaar
	▶ Netto-inhoud: 302 l 
	▶ Netto-inhoud vriesgedeelte****: 28 l
	▶ Netto-inhoud koelgedeelte: 274 l
	▶  Koelkastgedeelte 105 l in kelderlade, regelbaar  
van +6°C tot +14°C 

	▶  Invriesvermogen: 2 kg in 24 u
	▶  Bewaartijd bij stroomonderbreking: 14 u
	▶  Elektronisch regelbaar via TouchControl
	▶  Elektronisch gescheiden temperatuurregeling,  
afleesbaar via LED

	▶ Geluidsniveau: 39 dB (A) re 1pW
	▶  Akoestisch alarm bij geopende deur
	▶  SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en  
zachte sluiting

	▶  Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel
	▶  Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte
	▶  Automatische ontdooiing 
	▶  2 legplateaus uit veiligheidsglas in de hoogte verstelbaar, 
waarvan 1 met EasyLift

	▶  1 telescopische schuiflade 
	▶  Groentelade op telescopische geleiders met gegolfde 
bodem met vochtregeling

	▶  1 DividerBox: flexibele binnenschaal
	▶  2 gesloten bakjes onder de groentelade
	▶  Boter- en kaasvak met Slide & Hide functie
	▶  Flessenrek
	▶  4 deurvakjes, waarvan 1 extreem diep met flessenhouder,  
3 met EasyLift

	▶  Uitneembare bakjes in kelderlade
	▶  LED verlichting

Diepvriesgedeelte
	▶ Super-vriezen met invriesautomaat
	▶  Vorm voor ijsblokjes

Klimaatklasse SN-T

inbouwafmetingen (H x B x D): 
177,5 x 56 x 55 cm

inbouwschema: p. 139

K 8341 x0 SoftClose vlakscharnieren € 1.999,99 K 8351 x1 SoftClose vlakscharnieren € 1.899,99

Algemene informatie
	▶ Nofrost - nooit meer ontdooien
	▶ Energieklasse A++: 250 kWu/jaar
	▶ Netto-inhoud: 251 l
	▶ Netto-inhoud koelgedeelte : 132 l (+ 4° tot + 8°C)
	▶ Netto-inhoud vitafresh-gedeelte om en nabij 0°C: 57 l
	▶ Netto-inhoud vriesgedeelte****: 62 l
	▶ Invriesvermogen: 12 kg in 24 u
	▶ Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 u
	▶ Elektronisch regelbaar via TouchControl
	▶  Elektronisch gescheiden temperatuurregeling,  
leesbaar via LED

	▶ Geluidsniveau: 39 dB (A) re 1pW
	▶ Optisch en akoestisch alarm
	▶  SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en  
zachte sluiting

	▶ Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel
	▶ Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte
	▶  Automatische ontdooiing 
	▶  Dynamische koeling door ventilator 
	▶  Super-koelen
	▶  2 legplateaus uit veiligheidsglas in de hoogte verstelbaar, 
waarvan 1 met EasyLift

	▶  2 telescopische schuifladen
	▶  1 DividerBox: flexibele binnenschaal
	▶  Boter- en kaasvak met Slide & Hide functie
	▶  Flessenrek
	▶  2 deurvakjes, waarvan 1 extreem diep met flessenhouder,  
1 met EasyLift 

	▶ LED verlichting
vitafresh-gedeelte

	▶  AirFresh-Filter
	▶  25 l VitaFresh-lade ‘dauwfris’ met +/- 95% vochtigheid, met 
gegolfde bodem en volledig telescopisch

	▶  32 l VitaFresh-lade ‘droog’ met +/- 50% vochtigheid,  
met gegolfde bodem en volledig telescopisch

	▶  LED verlichting
Diepvriesgedeelte

	▶  Super-vriezen met invriesautomaat
	▶  2 diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
	▶  Diepvrieskalender
	▶  Vorm voor ijsblokjes

Klimaatklasse SN-T
inbouwafmetingen (H x B x D): 
177,5 x 56 x 55 cm

inbouwschema: p. 138

integreerbare Bottom-freezer 
Nofrost vitafresh  
K 8345

integreerbare Bottom-freezer 
Nofrost  
K 8341

verskoelcentrum  
integreerbaar  
K 8351

K 8345 x0 SoftClose vlakscharnieren € 2.349,99

SOFTCLOSE

177,5

SOFTCLOSE

177,5

SOFTCLOSE

177,5
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Algemene informatie
	▶ Energieklasse A++: 133 kWu/jaar
	▶  Netto-inhoud: 306 l
	▶  Netto-inhoud koelgedeelte: 228 l (+ 4° tot + 8°C)
	▶  Netto-inhoud VitaFresh-gedeelte om en nabij 0°C: 78 l
	▶  Elektronisch regelbaar via TouchControl
	▶  Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
	▶ Geluidsniveau: 39 dB (A) re 1pW
	▶  Akoestisch alarm bij geopende deur
	▶  SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en  
zachte sluiting

	▶  Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel
	▶  Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte
	▶  Automatische ontdooiing
	▶  Dynamische koeling door ventilator
	▶  Super-koelen 
	▶  4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte 
verstelbaar, waarvan 1 met EasyLift, 1 glazen legplateau 
volledig uittrekbaar

	▶ 3 telescopische schuifladen
	▶  1 DividerBox: flexibele binnenschaal
	▶  Boter- en kaasvak met Slide & Hide functie
	▶  Flessenrek
	▶  4 deurvakjes, waarvan 1 extreem diep met flessenhouder,  
3 met EasyLift

	▶ LED verlichting

vitafresh-gedeelte
	▶ AirFresh-Filter
	▶  25 l VitaFresh-lade ‘dauwfris’ met +/- 95% vochtigheid,  
met gegolfde bodem en volledig telescopisch

	▶  53 l VitaFresh-laden ‘droog’ met +/- 50% vochtigheid,  
met gegolfde bodem en volledig telescopisch

	▶ LED verlichting

Klimaatklasse SN-T

inbouwafmetingen (H x B x D): 
177,5 x 56 x 55 cm

inbouwschema: p. 139

K 8315 x0 SoftClose vlakscharnieren € 1.899,99  

integreerbare koelkast  
vitafresh  
K 8315

SOFTCLOSE

177,5

Aanbevolen marktprijs op 01/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen

Algemene informatie
	▶ Nofrost - nooit meer ontdooien
	▶  Energieklasse A++: 244 kWu/jaar
	▶  Netto-inhoud****: 213 l
	▶  Invriesvermogen: 25 kg in 24 u
	▶  Bewaartijd bij stroomonderbreking: 11 u
	▶  Elektronisch regelbaar via TouchControl
	▶  Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
	▶ Geluidsniveau: 40 dB (A) re 1pW
	▶  Optisch en akoestisch alarm
	▶  SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en  
zachte sluiting

	▶  Deuropeningshulp
	▶  Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel
	▶  Draairichting deur links, verwisselbaar

Diepvriesgedeelte
	▶  Automatische ontdooiing 
	▶  Super-vriezen met invriesautomaat
	▶  6 uitneembare legplateaus uit veiligheidsglas tussen de 
diepvriesladen

	▶  2 intensieve vriesvakken met transparante klapdeur
	▶  5 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
	▶  Diepvrieskalender
	▶  Vorm voor ijsblokjes
	▶ LED verlichting

Klimaatklasse SN-T

inbouwafmetingen (H x B x D): 
177,5 x 56 x 55 cm

inbouwschema: p. 139

G 8320 x0 SoftClose vlakscharnieren € 1.899,99

integreerbare diepvriezer  
Nofrost 
g 8320

SOFTCLOSE

177,5

integreerbare diepvriezer
Nofrost
g 8120

Algemene informatie
	▶  Nofrost - nooit meer ontdooien
	▶ Energieklasse A++: 209 kWu/jaar
	▶ Netto-inhoud****: 160 l
	▶ Invriesvermogen: 25 kg in 24 u
	▶ Bewaartijd bij stroomonderbreking: 11 u
	▶ Elektronisch regelbaar via TouchControl
	▶ Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
	▶ Geluidsniveau: 40 dB (A) re 1pW
	▶ Optisch en akoestisch alarm
	▶  SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en  
zachte sluiting

	▶  Deuropeningshulp
	▶  Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel
	▶  Draairichting deur links, verwisselbaar

Diepvriesgedeelte
	▶  Automatische ontdooiing 
	▶  Super-vriezen met invriesautomaat
	▶  5 uitneembare legplateaus uit veiligheidsglas tussen de 
diepvriesladen

	▶  1 intensief vriesvak met transparante klapdeur
	▶  4 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
	▶  Diepvrieskalender
	▶  Vorm voor ijsblokjes
	▶ LED verlichting

Klimaatklasse: SN-T 

inbouwafmetingen (H x B x D):
140 x 56 x 55 cm

inbouwschema: p. 139

G 8120 x0 SoftClose vlakscharnieren € 1549,99

SOFTCLOSE

140
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integreerbare koelkast vitafresh
K 8115

integreerbare koelkast
K 8111

Algemene informatie
	▶  Energieklasse A++: 125 kWu/jaar
	▶  Netto-inhoud: 233 l
	▶  Netto-inhoud koelgedeelte: 176 l (+ 4° tot + 8°C)
	▶  Netto-inhoud vitafresh-gedeelte om en nabij 0°C: 57 l
	▶  Elektronisch regelbaar via TouchControl
	▶  Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
	▶ Geluidsniveau: 39 dB (A) re 1pW
	▶  Akoestisch alarm bij geopende deur
	▶  SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte 
sluiting

	▶  Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel
	▶  Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte
	▶  Automatische ontdooiing 
	▶  Dynamische koeling door ventilator
	▶  Super-koelen
	▶  4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte 
verstelbaar, waarvan 1 met EasyLift, 1 glazen legplateau 
volledig uittrekbaar

	▶  2 telescopische schuifladen 
	▶  1 DividerBox: flexibele binnenschaal
	▶  Boter- en kaasvak met Slide & Hide functie
	▶  Flessenhouder
	▶  4 deurvakjes, waarvan 1 extreem diep met flessenhouder,  
3 met EasyLift

	▶  LED verlichting

vitafresh-gedeelte
	▶  AirFresh-Filter
	▶  25 l VitaFresh-lade ‘dauwfris’ met +/- 95% vochtigheid,  
met gegolfde bodem en volledig telescopisch

	▶  1 VitaFresh-lade ‘droog’ met +/- 50% vochtigheid,  
met gegolfde bodem en volledig telescopisch

	▶  LED verlichting

Klimaatklasse: SN-T 

inbouwafmetingen (H x B x D):
140 x 56 x 55 cm

inbouwschema: p. 139

Algemene informatie
	▶  Energieklasse A++: 109 kWu/jaar
	▶  Netto-inhoud: 258 l
	▶  Elektronisch regelbaar via TouchControl
	▶  Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
	▶ Geluidsniveau: 39 dB (A) re 1pW
	▶  Akoestisch alarm bij geopende deur
	▶  SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte 
sluiting

	▶  Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel
	▶  Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte
	▶  Automatische ontdooiing 
	▶  Dynamische koeling door ventilator
	▶  Super-koelen
	▶  4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte 
verstelbaar, waarvan 1 met EasyLift, 1 glazen legplateau 
volledig uittrekbaar

	▶  2 telescopische schuifladen 
	▶  1 DividerBox: flexibele binnenschaal
	▶  2 zeer grote groenteladen met gegolfde bodem, 
vochtigheidsregeling en volledig telescopisch 

	▶  Boter- en kaasvak met Slide & Hide functie
	▶  Flessenhouder
	▶  4 deurvakjes, waarvan 1 extreem diep met flessenhouder,  
3 met EasyLift

	▶  LED verlichting

Klimaatklasse: SN-T 

inbouwafmetingen (H x B x D):
140 x 56 x 55 cm

inbouwschema: p. 139

K 8115 x0 SoftClose vlakscharnieren € 1.649,99 K 8111 x0 SoftClose vlakscharnieren € 1.349,99

SOFTCLOSE

140

SOFTCLOSE

140

integreerbare  
koel-vriescombinatie vitafresh
K 8125

Algemene informatie
	▶  Energieklasse A++: 204 kWu/jaar
	▶  Netto-inhoud: 214 l
	▶  Netto-inhoud vriesgedeelte****: 28 l
	▶  Netto-inhoud koelgedeelte: 129 l
	▶  Netto-inhoud VitaFresh-gedeelte om en nabij 0°C: 57 l
	▶  Invriesvermogen: 2 kg in 24 u
	▶  Bewaartijd bij stroomonderbreking: 14 u
	▶  Elektronisch regelbaar via TouchControl
	▶  Elektronisch gescheiden temperatuurregeling, afleesbaar via 
LED

	▶ Geluidsniveau: 39 dB (A) re 1pW
	▶  Akoestisch alarm bij geopende deur
	▶  SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte 
sluiting

	▶  Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel
	▶  Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte
	▶  Automatische ontdooiing 
	▶  2 legplateaus uit veiligheidsglas in de hoogte verstelbaar, 
waarvan 1 met EasyLift

	▶  2 telescopische schuifladen 
	▶  1 DividerBox: flexibele binnenschaal
	▶  Boter- en kaasvak met Slide & Hide functie
	▶  Flessenhouder
	▶  4 deurvakjes, waarvan 1 extreem diep met flessenhouder,  
3 met EasyLift

	▶ LED verlichting

vitafresh-gedeelte
	▶  AirFresh-Filter
	▶  25 l VitaFresh-lade ‘dauwfris’ met +/- 95% vochtigheid,  
met gegolfde bodem en volledig telescopisch

	▶  32 l VitaFresh-lade ‘droog’ met +/- 50% vochtigheid,  
met gegolfde bodem en volledig telescopisch

	▶  LED verlichting

Diepvriesgedeelte
	▶  Super-vriezen met invriesautomaat
	▶  Vorm voor ijsblokjes

Klimaatklasse: SN-T 

inbouwafmetingen (H x B x D):
140 x 56 x 55 cm

inbouwschema: p. 139

K 8125 x0 SoftClose vlakscharnieren € 1.699,99

SOFTCLOSE

140
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Aanbevolen marktprijs op 01/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen

viTAfReSH-KoelKASTeN

K 5754K 5754
Koel-vriescombinatieKoel-vriescombinatie

K 5754 x0 vlakscharnieren € 1.299,99K 5754 x1 SoftClose vlakscharnieren € 1.349,99

140
SOFTCLOSE

140

K 5764
Koelkast

Algemene informatie
	▶  Energieklasse A+: 163 kWu/jaar
	▶  Netto-inhoud: 230 l
	▶ Netto-inhoud koelgedeelte: 170 l (+4°C tot + 8°C)
	▶ Netto-inhoud VitaFresh-gedeelte om en nabij 0°C: 60 l
	▶  Elektronische temperatuurregeling, exact  
digitaal afleesbaar

	▶ Geluidsniveau: 37 dB (A) re 1pW
	▶ Onderhoudsvriendelijke zijwanden
	▶ Binnenuitrusting met metaallijsten
	▶ Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte
	▶ Automatische ontdooiing
	▶  5 legplateaus, waarvan 4 uit veiligheidsglas 
en in de hoogte verstelbaar

	▶ Telescopische schuiflade
	▶  Vershouddoos
	▶ Boter- en kaasvak
	▶  Binnenverlichting

vitafresh-gedeelte
	▶  VitaFresh-lade ‘dauwfris’ met +/- 95% vochtigheid: 15 liter 
met telescopische rails

	▶  2 VitaFresh-laden ‘droog’ tot +/- 50% vochtigheid: 45 liter 
met telescopische rails

Klimaatklasse: SN-ST

 
inbouwafmetingen (H x B x D): 
140 x 56 x 55 cm

inbouwschema: p. 140

Algemene informatie
	▶  energieklasse A++: 200 kWu/jaar 
	▶  Netto-inhoud: 211 l
	▶  Netto-inhoud vriesgedeelte****: 17 l
	▶  Netto-inhoud koelgedeelte : 134 l (+ 4° tot + 8°C)
	▶ VitaFresh-verskoelgedeelte om en nabij 0°C: 60 l
	▶  Invriesvermogen: 2 kg in 24 uur
	▶  Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 u
	▶  Elektronische temperatuurregeling, exact digitaal afleesbaar
	▶ Geluidsniveau: 36 dB (A) re 1pW
	▶ Optisch en akoestisch alarm
	▶  Onderhoudsvriendelijke zijwanden
	▶  Binnenuitrusting met metaallijsten
	▶  Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte
	▶  Automatische ontdooiing
	▶  4  legplateaus, waarvan 3 uit veiligheidsglas en in de hoogte 
verstelbaar

	▶  Telescopische schuiflade
	▶  Vershouddoos
	▶  4 grote deurvakken
	▶  Flessenkam
	▶  Boter- en kaasvak
	▶  Uiterst heldere verlichting

vitafresh-gedeelte
	▶  VitaFresh-lade ‘dauwfris’ met +/- 95% vochtigheid: 15 liter 
met telescopische rails

	▶  2 VitaFresh-laden ‘droog’ met +/- 50% vochtigheid, 45 liter 
met telescopische rails

Diepvriesgedeelte
	▶  Super-vriezen met invriesautomaat
	▶  Optisch alarm bij geopende deur
	▶  Vorm voor ijsblokjes

inbouwafmetingen (H x B x D):
140 x 56 x 55 cm

inbouwschema: p. 140

Klimaatklasse: SN-ST

Algemene informatie
	▶  Energieklasse A++: 200 kWu/jaar
	▶  Netto-inhoud: 211 l
	▶  Netto-inhoud vriesgedeelte****: 17 l
	▶  Netto-inhoud koelgedeelte : 134 l (+ 4° tot + 8°C)
	▶  VitaFresh-verskoelgedeelte om en nabij 0°C: 60 l
	▶  Invriesvermogen: 2 kg in 24 uur
	▶  Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 u
	▶  Elektronische temperatuurregeling, exact digitaal afleesbaar
	▶  Soft Close Door: deursluitingshulp met demping en 
zachte sluiting

	▶ Geluidsniveau: 36 dB (A) re 1pW
	▶ Optisch en akoestisch alarm
	▶  Onderhoudsvriendelijke zijwanden
	▶  Binnenuitrusting met metaallijsten
	▶  Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte
	▶  Automatische ontdooiing
	▶  4 legplateaus, waarvan 3 uit veiligheidsglas en in de hoogte 
verstelbaar

	▶  Telescopische schuiflade
	▶  Vershouddoos
	▶  4 grote deurvakken
	▶  Flessenkam
	▶  Boter- en kaasvak
	▶ Daylight verlichting

vitafresh-gedeelte
	▶  VitaFresh-lade ‘dauwfris’ met +/- 95% vochtigheid: 15 liter  
met telescopische rails

	▶  2 VitaFresh-laden ‘droog’ tot +/- 50% vochtigheid, 45 liter 
met telescopische rails

Diepvriesgedeelte
	▶  Super-vriezen met invriesautomaat
	▶  Optisch alarm bij geopende deur
	▶  Vorm voor ijsblokjes

Klimaatklasse: SN-ST 

inbouwafmetingen (H x B x D):
140 x 56 x 55 cm

inbouwschema: p. 140

K 5764 x0 vlakscharnieren € 1.149,99

140
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K 5724
Koelkast

K 5724 x7 vlakscharnieren € 1.099,99

122,5

Algemene informatie
	▶  Energieklasse A+: 156 kWu/jaar
	▶  Netto-inhoud: 192 l
	▶  Netto-inhoud koelgedeelte: 132 l (+4°C tot + 8°C)
	▶ Netto-inhoud VitaFresh-gedeelte om en nabij 0°C: 60 l
	▶  Elektronische temperatuurregeling, exact  
digitaal afleesbaar

	▶ Geluidsniveau: 37 dB (A) re 1pW
	▶ Onderhoudsvriendelijke zijwanden
	▶ Binnenuitrusting met metaallijsten
	▶  Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte
	▶  Automatische ontdooiing
	▶  5 legplateaus, waarvan 4 uit veiligheidsglas en  
2 in de hoogte verstelbaar en 1 uit 2 inschuifbare delen

	▶  Telescopische schuiflade 
	▶  Vershouddoos
	▶  Boter- en kaasvak 
	▶  Heldere binnenverlichting

vitafresh-gedeelte
	▶  VitaFresh-lade ‘dauwfris’ met +/- 95% vochtigheid: 15 liter 
met telescopische rails

	▶  2 VitaFresh-laden ‘droog’ tot +/- 50% vochtigheid: 45 liter 
met telescopische rails

Klimaatklasse: SN 

inbouwafmetingen (H x B x D):
122,5 x 56 x 55 cm

inbouwschema: p. 140

K 5734K 5734
Koel-vriescombinatieKoel-vriescombinatie

Algemene informatie
	▶  energieklasse A++: 187 kWu/jaar
	▶  Netto-inhoud: 174 l
	▶  Netto-inhoud vriesgedeelte****: 16 l
	▶  Netto-inhoud koelgedeelte: 98 l (+4°C tot + 8°C)
	▶ Netto-inhoud VitaFresh-gedeelte om en nabij 0°C: 60 l
	▶  Invriesvermogen: 2 kg in 24 u
	▶  Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 u
	▶  Elektronische temperatuurregeling, exact digitaal afleesbaar
	▶ Geluidsniveau: 36 dB (A) re 1pW
	▶  Optisch en akoestisch alarm
	▶ Onderhoudsvriendelijke zijwanden
	▶ Binnenuitrusting met metaallijsten
	▶  Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte
	▶  Automatische ontdooiing
	▶  4 legplateaus, waarvan 3 uit veiligheidsglas en  
in de hoogte verstelbaar

	▶ Telescopische schuiflade
	▶  Vershouddoos
	▶  Boter- en kaasvak
	▶  Heldere binnenverlichting

vitafresh-gedeelte
	▶  VitaFresh-lade ‘dauwfris’ met +/- 95% vochtigheid: 15 liter 
met telescopische rails

	▶  2 VitaFresh-laden ‘droog’ tot +/- 50% vochtigheid: 45 liter 
met telescopische rails

Diepvriesgedeelte
	▶  Super-vriezen met invriesautomaat
	▶  Optisch alarm bij geopende deur
	▶  Vorm voor ijsblokjes

Klimaatklasse: SN-ST

inbouwafmetingen (H x B x D):
122,5 x 56 x 55 cm 

inbouwschema: p. 140

Algemene informatie
	▶   Energieklasse A++: 187 kWu/jaar
	▶  Netto-inhoud: 174 l
	▶   Netto-inhoud vriesgedeelte****: 16 l met 
sluitingsaanduiding

	▶  Netto-inhoud koelgedeelte: 98 l (+ 4°C tot + 8°C)
	▶  VitaFresh-verskoelgedeelte om en nabij 0°C: 60 l
	▶  Invriesvermogen: 2 kg in 24 uur
	▶  Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 u
	▶  Elektronische temperatuurregeling, exact digitaal afleesbaar
	▶   Soft Close Door: deursluitingshulp met demping en 
zachte sluiting

	▶ Geluidsniveau: 36 dB (A) re 1pW
	▶  Optisch en akoestisch alarm
	▶  Onderhoudsvriendelijke zijwanden
	▶  Binnenuitrusting met metaallijsten
	▶  Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte
	▶  Automatische ontdooiing
	▶  4  legplateaus, waarvan 3 uit veiligheidsglas en  
in de hoogte verstelbaar

	▶  Telescopische schuiflade
	▶  Vershouddoos
	▶  Boter- en kaasvak
	▶  Flessenkam
	▶  Daylight verlichting

vitafresh-gedeelte
	▶  VitaFresh-lade ‘dauwfris’ met +/- 95% vochtigheid: 15 liter 
met telescopische rails

	▶  2 VitaFresh-laden ‘droog’ tot +/- 50% vochtigheid: 45 liter 
met telescopische rails

Diepvriesgedeelte
	▶  Super-vriezen met invriesautomaat
	▶  Optisch alarm bij geopende deur
	▶  Vorm voor ijsblokjes

Klimaatklasse: SN-ST

inbouwafmetingen (H x B x D):
122,5 x 56 x 55 cm 

inbouwschema: p. 140

K 5734 x8 vlakscharnieren € 1.249,99K 5734 x9 SoftClose vlakscharnieren € 1.299,99

122,5
SOFTCLOSE

122,5

viTAfReSH-KoelKASTeN
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Aanbevolen marktprijs op 01/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen

K 5714
Koelkast

Algemene informatie
	▶ Energieklasse A+: 151 kWu/jaar
	▶  Netto-inhoud: 153 l
	▶  Netto-inhoud koelgedeelte: 93 l (+4°C tot + 8°C)
	▶ Netto-inhoud VitaFresh-gedeelte om en nabij 0°C: 60 l
	▶  Elektronische temperatuurregeling, exact digitaal afleesbaar
	▶ Geluidsniveau: 37 dB (A) re 1pW
	▶ Onderhoudsvriendelijke zijwanden
	▶ Binnenuitrusting met metaallijsten
	▶  Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte
	▶  Automatische ontdooiing
	▶  4 legplateaus, waarvan 3 uit veiligheidsglas en  
in de hoogte verstelbaar

	▶ Telescopische schuiflade
	▶  Vershouddoos
	▶  Boter- en kaasvak
	▶  Heldere binnenverlichting

vitafresh-gedeelte
	▶  VitaFresh-lade ‘dauwfris’  
met +/- 95% vochtigheid: 15 liter met telescopische rails

	▶  2 VitaFresh-laden ‘droog’ 
tot +/- 50% vochtigheid: 45 liter met telescopische rails

Klimaatklasse: SN

inbouwafmetingen (H x B x D):
102,5 x 56 x 55 cm

inbouwschema: p. 140

K 5714 x7 vlakscharnieren € 1.049,99

102,5



K
oe

lk
as

te
n

130

Algemene informatie
	▶ Energieklasse A+: 259 kWu/jaar
	▶  Totale netto-inhoud: 230 l
	▶  Netto-inhoud vriesgedeelte****: 42 l
	▶  Netto-inhoud koelgedeelte 188 l 
	▶  Invriesvermogen: 3 kg in 24 u
	▶  Bewaartijd bij stroomonderbreking: 18 u
	▶  Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
	▶ Geluidsniveau: 38 dB (A) re 1pW
	▶  Onderhoudsvriendelijke zijwanden
	▶  Binnenuitrusting met metaallijsten
	▶  Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte
	▶  Automatische ontdooiing
	▶  5 legplateaus uit veiligheidsglas waarvan  
4 in de hoogte verstelbaar en 1 uit 2 inschuifbare delen

	▶  Telescopische schuiflade 
	▶  Transparante groentelade met gegolfde bodem
	▶  Boter- en kaasvak
	▶  Binnenverlichting

Diepvriesgedeelte
	▶  Super-vriezen - invriesautomaat
	▶  1 rooster regelbaar in de hoogte
	▶  Vorm voor ijsblokjes

Klimaatklasse SN-ST

inbouwafmetingen (H x B x D): 
145 x 56 x 55 cm

inbouwschema: p. 140

K 1674
Top-freezer

K 1674 x6 glijbevestiging € 899,99

145

Koel-vRieSComBiNATieS

Algemene informatie
	▶ Energieklasse A+: 304 kWu/jaar
	▶  Totale netto-inhoud: 281 l
	▶  Netto-inhoud koelgedeelte: 222 l 
	▶ Netto-inhoud vriesgedeelte****: 59 l
	▶  Invriesvermogen: 12 kg in 24 u
	▶  Bewaartijd bij stroomonderbreking: 22 u
	▶  Elektronische temperatuurregeling, exact  
digitaal afleesbaar

	▶ Geluidsniveau: 38 dB (A) re 1pW
	▶  Onderhoudsvriendelijk
	▶  Binnenuitrusting met metaallijsten
	▶  Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte
	▶  Automatische ontdooiing
	▶  5 legplateaus uit veiligheidsglas waarvan  
4 in de hoogte verstelbaar en 1 uit 2 inschuifbare delen

	▶  Telescopische schuiflade 
	▶  Transparante groentelade met vochtigheidsregeling
	▶  Boter- en kaasvak
	▶ Krypton binnenverlichting
	▶ Diepvriesgedeelte
	▶  Etagenfrost-systeem - Invriezen mogelijk op alle niveau’s
	▶  Super-vriezen - invriesautomaat
	▶  Akoestisch alarm met memory-functie
	▶  3 transparante diepvriesladen
	▶  Diepvrieskalender
	▶  Vorm voor ijsblokjes met reservoir

Klimaatklasse SN-T

inbouwafmetingen (H x B x D): 
177,5 x 56 x 55 cm

inbouwschema: p. 140

Algemene informatie
	▶  Energieklasse A+: 308 kWu/jaar
	▶  Totale netto-inhoud: 275 l
	▶  Netto-inhoud koelgedeelte: 205 l
	▶ Netto-inhoud vriesgedeelte****: 70 l
	▶  Invriesvermogen: 12 kg in 24 u
	▶  Bewaartijd bij stroomonderbreking: 24 u
	▶  Elektronische temperatuurregeling, exact  
digitaal afleesbaar

	▶ Geluidsniveau: 38 dB (A) re 1pW
	▶  Onderhoudsvriendelijk
	▶  Binnenuitrusting met metaallijsten
	▶  Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte
	▶  Automatische ontdooiing
	▶  5 legplateaus uit veiligheidsglas waarvan  
4 in de hoogte verstelbaar en 1 uit 2 inschuifbare delen

	▶  Telescopische schuiflade 
	▶  Transparante groentelade met vochtigheidsregeling
	▶  Boter- en kaasvak
	▶ Krypton binnenverlichting

Diepvriesgedeelte
	▶  Etagenfrost-systeem - Invriezen mogelijk op alle niveau’s
	▶  Super-vriezen - invriesautomaat
	▶  Akoestisch alarm met memory-functie
	▶  3 transparante diepvriesladen
	▶  Diepvrieskalender
	▶  Vorm voor ijsblokjes met reservoir 

Klimaatklasse SN-T

inbouwafmetingen (H x B x D): 
177,5 x 56,2 x 55 cm

inbouwschema: p. 140

K 9624 K 4444
Bottom-freezer Bottom-freezer

K 9624 x6 vlakscharnieren € 1.249,99 K 4444 x6 glijbevestiging € 1.199,99

177,5 177,5
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Algemene informatie
	▶ Energieklasse A+: 279 kWu/jaar 
	▶  Netto-inhoud: 280 l
	▶  Netto-inhoud vriesgedeelte****:  
36 l met sluitingsaanduiding

	▶  Netto-inhoud koelgedeelte: 244 l
	▶  Invriesvermogen: 3 kg in 24 uur
	▶  Bewaartijd bij stroomonderbreking: 18 u
	▶  Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
	▶ Geluidsniveau: 39 dB (A) re 1pW
	▶ Optisch alarm bij geopende deur
	▶  Onderhoudsvriendelijke zijwanden
	▶  Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte
	▶  Automatische ontdooiing
	▶  Dynamische koeling door ventilator
	▶  5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte 
verstelbaar

	▶  Telescopische schuiflade
	▶  2 groenteladen op geleiders, waarvan 1 met geïntegreerde 
vochtigheidsregeling

	▶  Uiterst heldere verlichting

Diepvriesgedeelte
	▶  Super-vriezen met invriesautomaat
	▶  Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen
	▶  1 rooster regelbaar in de hoogte
	▶  Vorm voor ijsblokjes

Klimaatklasse SN-ST

inbouwafmetingen (H x B x D): 
177,5 x 56 x 55 cm

inbouwschema: p. 141

Algemene informatie
	▶ energieklasse A++: 209 kWu/jaar
	▶  Netto-inhoud: 280 l
	▶  Netto-inhoud vriesgedeelte****:  
36 l met sluitingsaanduiding

	▶  Netto-inhoud koelgedeelte: 244 l
	▶  Invriesvermogen: 3 kg in 24 uur
	▶  Bewaartijd bij stroomonderbreking: 18 u
	▶  Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
	▶  Soft Close Door: deursluitingshulp met demping en 
zachte sluiting

	▶ Geluidsniveau: 39 dB (A) re 1pW
	▶ Optisch alarm bij geopende deur
	▶  Onderhoudsvriendelijke zijwanden
	▶  Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte
	▶  Automatische ontdooiing
	▶  Dynamische koeling door ventilator
	▶  5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte 
verstelbaar

	▶  Telescopische schuiflade
	▶  2 groenteladen op geleiders, waarvan 1 met geïntegreerde 
vochtigheidsregeling

	▶  Daylight verlichting
Diepvriesgedeelte

	▶  Super-vriezen met invriesautomaat
	▶  Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen
	▶  1 rooster regelbaar in de hoogte
	▶  Vorm voor ijsblokjes

Klimaatklasse SN-ST

inbouwafmetingen (H x B x D): 
177,5 x 56 x 55 cm

inbouwschema: p. 141

K 4664K 4664

K 4664 x7 vlakscharnieren € 1.099,99K 4664 x8 SoftClose vlakscharnieren € 1.199,99

177,5
SOFTCLOSE

177,5

Algemene informatie
	▶ Energieklasse A+: 149 kWu/jaar
	▶  Netto-inhoud: 308 l
	▶  Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
	▶ Geluidsniveau: 38 dB (A) re 1pW
	▶  Onderhoudsvriendelijke zijwanden
	▶ Binnenuitrusting met metaallijsten
	▶  Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte
	▶  Automatische ontdooiing
	▶ Dynamische koeling door ventilator
	▶  Super-koelen met automatische uitschakeling
	▶  7 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 6 in de hoogte 
verstelbaar

	▶ Telescopische schuiflade
	▶  2 groenteladen op geleiders, waarvan  
1 met geïntegreerde vochtigheidsregeling

	▶  Heldere binnenverlichting

Klimaatklasse: SN-ST

inbouwafmetingen (H x B x D):
177,5 x 56 x 55 cm

inbouwschema: p. 141

K 4624

K 4624 x7 vlakscharnieren € 999,99

177,5

Aanbevolen marktprijs op 01/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen
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Algemene informatie
	▶ Energieklasse A+: 235 kWu/jaar
	▶  Totale netto-inhoud: 206 l
	▶  Netto-inhoud vriesgedeelte****: 17 l
	▶  Netto-inhoud koelgedeelte: 189 l
	▶  Invriesvermogen: 2 kg in 24 u
	▶  Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 u
	▶  Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
	▶ Geluidsniveau: 37 dB (A) re 1pW
	▶  Onderhoudsvriendelijke zijwanden
	▶ Binnenuitrusting met metaallijsten
	▶  Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte
	▶  Automatische ontdooiing 
	▶  Super-koelen
	▶  5 legplateaus uit veiligheidsglas waarvan  
4 in de hoogte verstelbaar en 1 uit 2 inschuifbare delen

	▶  Transparante groentelade met vochtigheidsregeling
	▶  Telescopische schuiflade 
	▶  Boter- en kaasvak
	▶ Heldere binnenverlichting

Diepvriesgedeelte
	▶  Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen
	▶  Vorm voor ijsblokjes

Klimaatklasse SN-ST

inbouwafmetingen (H x B x D): 
122,5 x 56 x 55 cm

inbouwschema: p. 141

K 1644

K 1644 x6 glijbevestiging € 799,99

122,5

KoelKASTeN KASTmoDel

Algemene informatie
	▶  K 6654 X7: energieklasse A++: 176 kWu/jaar
	▶  K 6654 x6: Energieklasse A+: 235 kWu/jaar
	▶  Netto-inhoud: 206 l
	▶  Netto-inhoud vriesgedeelte****:  
17 l met sluitingsaanduiding

	▶  Netto-inhoud koelgedeelte: 189 l
	▶  Invriesvermogen: 2 kg in 24 uur
	▶  Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 u
	▶  Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
	▶ Geluidsniveau: 37 dB (A) re 1pW
	▶  Onderhoudsvriendelijke zijwanden
	▶  Binnenuitrusting met metaallijsten
	▶  Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte
	▶  Automatische ontdooiing
	▶  Super-koelen met automatische uitschakeling
	▶  5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte 
verstelbaar en 1 deelbaar legplateau uit veiligheidsglas

	▶  Transparante groentelade met gegolfde bodem en 
vochtigheidsregeling 

	▶  Telescopische schuiflade 
	▶  Boter- en kaasvak
	▶  Uiterst heldere verlichting

Diepvriesgedeelte
	▶  Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen
	▶  Vorm voor ijsblokjes

Klimaatklasse SN-ST

inbouwafmetingen (H x B x D): 
122,5 x 56 x 55 cm

inbouwschema: p. 141

Algemene informatie
	▶  K 6654 X11: energieklasse A+++: 117 kWu/jaar
	▶ K 6654 x8: Energieklasse A++: 176 kWu/jaar
	▶  Netto-inhoud: 206 l
	▶  Netto-inhoud vriesgedeelte****:  
17 l met sluitingsaanduiding

	▶  Netto-inhoud koelgedeelte: 189 l
	▶  Invriesvermogen: 2 kg in 24 uur
	▶  Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 u
	▶  Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
	▶  Soft Close Door: deursluitingshulp met demping en 
zachte sluiting

	▶ Geluidsniveau: 37 dB (A) re 1pW
	▶  Onderhoudsvriendelijke zijwanden
	▶  Binnenuitrusting met metaallijsten
	▶  Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte
	▶  Automatische ontdooiing
	▶  Super-koelen met automatische uitschakeling
	▶  5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte 
verstelbaar en 1 deelbaar legplateau uit veiligheidsglas

	▶  Transparante groentelade met gegolfde bodem en 
vochtigheidsregeling 

	▶  Telescopische schuiflade 
	▶  Boter- en kaasvak
	▶  Daylight verlichting

Diepvriesgedeelte
	▶  Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen
	▶  Vorm voor ijsblokjes

Klimaatklasse SN-ST

inbouwafmetingen (H x B x D): 
122,5 x 56 x 55 cm

inbouwschema: p. 141

K 6654K 6654

K 6654 x7 vlakscharnieren € 899,99
K 6654 x6 vlakscharnieren € 849,99

K 6654 x11 SoftClose vlakscharnieren € 1.099,99
K 6654 x8 SoftClose vlakscharnieren € 949,99

122,5
SOFTCLOSE

122,5
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Algemene informatie
	▶ K 6624 X10: energieklasse A++:  104 kWu/jaar
	▶ K 6624 x6: Energieklasse A+: 138 kWu/jaar
	▶  Netto-inhoud: 226 l
	▶ Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
	▶ Geluidsniveau K 6624 x10: 37 dB (A) re 1pW
	▶ Geluidsniveau K 6624 x6: 34 dB (A) re 1pW
	▶ Onderhoudsvriendelijke zijwanden
	▶ Binnenuitrusting met metaallijsten
	▶ Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte
	▶  Automatische ontdooiing
	▶ Super-koelen met automatische uitschakeling
	▶  6 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 5 in de hoogte 
verstelbaar, waarvan 1 deelbaar legplateau uit veiligheidsglas

	▶  Telescopische schuiflade
	▶  Transparante groentelade met gegolfde bodem en 
vochtigheidsregeling

	▶  Boter- en kaasvak
	▶  Heldere binnenverlichting

Klimaatklasse SN-ST

inbouwafmetingen (H x B x D): 
122,5 x 56 x 55 cm

inbouwschema: p. 141

Algemene informatie
	▶ energieklasse A++: 104 kWu/jaar
	▶  Netto-inhoud: 226 l
	▶  Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
	▶  Soft Close Door: deursluitingshulp met demping  
en zachte sluiting

	▶ Geluidsniveau: 37 dB (A) re 1pW
	▶  Onderhoudsvriendelijke zijwanden
	▶  Binnenuitrusting met metaallijsten
	▶  Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte
	▶  Automatische ontdooiing
	▶  6 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 5 in de hoogte 
verstelbaar en 1 deelbaar legplateau uit veiligheidsglas

	▶  Telescopische schuiflade
	▶  Transparante groentelade met gegolfde bodem en 
vochtigheidsregeling

	▶  Boter- en kaasvak
	▶  Daylight verlichting

Klimaatklasse SN-ST

inbouwafmetingen (H x B x D): 
122,5 x 56 x 55 cm

inbouwschema: p. 141

K 6624K 6624

K 6624 x10 vlakscharnieren € 899,99
K 6624 x6 vlakscharnieren € 799,99K 6624 x8 SoftClose vlakscharnieren € 949,99

122,5

SOFTCLOSE

122,5

Algemene informatie
	▶  Energieklasse A+: 138 kWu/jaar
	▶  Netto-inhoud: 226 l
	▶  Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
	▶ Geluidsniveau: 34 dB (A) re 1pW
	▶  Onderhoudsvriendelijke zijwanden
	▶  Binnenuitrusting met metaallijsten
	▶  Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte
	▶  Automatische ontdooiing
	▶  Super-koelen
	▶  6 legplateaus uit veiligheidsglas waarvan  
5 in de hoogte verstelbaar en 1 uit 2 inschuifbare delen

	▶  Telescopische schuiflade 
	▶  Transparante groentelade met vochtigheidsregeling
	▶  Boter- en kaasvak
	▶  Heldere binnenverlichting

Klimaatklasse SN-ST

inbouwafmetingen (H x B x D): 
122,5 x 56 x 55 cm

 

inbouwschema: p. 141

K 1634

K 1634 x6 glijbevestiging € 749,99

122,5

Aanbevolen marktprijs op 01/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen
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Algemene informatie
	▶  Energieklasse A+: 133 kWu/jaar
	▶  Netto-inhoud: 184 l
	▶  Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
	▶ Geluidsniveau: 34 dB (A) re 1pW
	▶ Onderhoudsvriendelijke zijwanden
	▶ Binnenuitrusting met metaallijsten
	▶ Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte
	▶ Automatische ontdooiing
	▶ Super-koelen
	▶  5 legplateaus uit veiligheidsglas waarvan  
4 in de hoogte verstelbaar en 1 uit 2 inschuifbare delen

	▶ Telescopische schuiflade 
	▶ Transparante groentelade met vochtigheidsregeling
	▶ Boter- en kaasvak
	▶ Heldere binnenverlichting

Klimaatklasse SN-ST

inbouwafmetingen (H x B x D): 
102,5 x 56 x 55 cm 

inbouwschema: p. 141

K 1604

K 1604 x6 glijbevestiging € 699,99

102,5

Algemene informatie
	▶  energieklasse A++: 100 kWu/jaar
	▶  Netto-inhoud: 184 l
	▶  Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
	▶  Soft Close Door: deursluitingshulp met demping en 
zachte sluiting

	▶ Geluidsniveau: 37 dB (A) re 1pW
	▶  Onderhoudsvriendelijke zijwanden
	▶  Binnenuitrusting met metaallijsten
	▶  Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte
	▶  Automatische ontdooiing
	▶  Super-koelen met automatische uitschakeling
	▶  5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte 
verstelbaar en 1 deelbaar legplateau uit veiligheidsglas

	▶  Telescopische schuiflade
	▶  Transparante groentelade met gegolfde bodem en 
vochtigheidsregeling

	▶  Boter- en kaasvak
	▶  Daylight verlichting

Klimaatklasse SN-ST

inbouwafmetingen (H x B x D): 
102,5 x 56 x 55 cm 

inbouwschema: p. 141

K 6614

K 6614 x8 SoftClose vlakscharnieren € 899,99

SOFTCLOSE

102,5

Algemene informatie
	▶ energieklasse A++: 162 kWu/jaar
	▶  Netto-inhoud: 164 l
	▶  Netto-inhoud vriesgedeelte****: 17 l 
	▶  Netto-inhoud koelgedeelte: 147 l
	▶  Invriesvermogen: 2 kg in 24 uur
	▶  Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 u
	▶  Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
	▶  Soft Close Door: deursluitingshulp met demping  
en zachte sluiting

	▶ Geluidsniveau: 37 dB (A) re 1pW
	▶  Onderhoudsvriendelijke zijwanden
	▶  Binnenuitrusting met metaallijsten
	▶  Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte
	▶  Automatische ontdooiing
	▶  Super-koelen met automatische uitschakeling
	▶  4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte 
verstelbaar en 1 deelbaar legplateau uit veiligheidsglas

	▶  Transparante groentelade met gegolfde bodem en 
vochtigheidsregeling

	▶  Boter- en kaasvak
	▶ Daylight verlichting

Diepvriesgedeelte
	▶  Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen
	▶  Vorm voor ijsblokjes

Klimaatklasse SN-ST

inbouwafmetingen (H x B x D): 
102,5 x 56 x 55 cm

inbouwschema: p. 141

K 6644

K 6644 x8 SoftClose vlakscharnieren € 899,99

SOFTCLOSE

102,5

KoelKASTeN KASTmoDel
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Algemene informatie
	▶  energieklasse A+++: 101 kWu/jaar
	▶  Netto-inhoud: 134 l
	▶  Netto-inhoud vriesgedeelte****: 17 l
	▶  Netto-inhoud koelgedeelte: 117 l
	▶  Invriesvermogen: 2 kg in 24 uur
	▶  Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 u
	▶  Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
	▶  SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en  
zachte sluiting

	▶ Geluidsniveau: 35 dB (A) re 1pW
	▶  Onderhoudsvriendelijke zijwanden
	▶  Binnenuitrusting met metaallijsten
	▶  Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte
	▶  Automatische ontdooiing
	▶  Super-koelen met automatische uitschakeling
	▶  3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte 
verstelbaar en 1 deelbaar legplateau uit veiligheidsglas

	▶  Transparante groentelade met gegolfde bodem en 
vochtigheidsregeling 

	▶  Boter- en kaasvak
	▶ DayLight verlichting

Diepvriesgedeelte
	▶  Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen
	▶  Vorm voor ijsblokjes

Klimaatklasse SN-ST

inbouwafmetingen (H x B x D): 
88 x 56 x 55 cm

inbouwschema: p. 141

K 6634 K 6634

K 6634 x11 SoftClose vlakscharnieren € 999,99

SOFTCLOSE

88

Aanbevolen marktprijs op 01/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen

Algemene informatie
	▶  energieklasse A++: 152 kWu/jaar
	▶  Netto-inhoud: 134 l
	▶  Netto-inhoud vriesgedeelte****: 17 l
	▶  Netto-inhoud koelgedeelte: 117 l
	▶  Invriesvermogen: 2 kg in 24 uur
	▶  Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 u
	▶  Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
	▶  Soft Close Door: deursluitingshulp met demping  
en zachte sluiting

	▶ Geluidsniveau: 37 dB (A) re 1pW
	▶  Onderhoudsvriendelijke zijwanden
	▶  Binnenuitrusting met metaallijsten
	▶  Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte
	▶  Automatische ontdooiing
	▶  Super-koelen met automatische uitschakeling
	▶  3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte 
verstelbaar en 1 deelbaar legplateau uit veiligheidsglas

	▶  Transparante groentelade met gegolfde bodem en 
vochtigheidsregeling

	▶  Boter- en kaasvak
	▶ Daylight verlichting

Diepvriesgedeelte
	▶  Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen
	▶  Vorm voor ijsblokjes

Klimaatklasse SN-ST

inbouwafmetingen (H x B x D): 
88 x 56 x 55 cm

inbouwschema: p. 141

K 6634 x8 SoftClose vlakscharnieren € 849,99

SOFTCLOSE

88

Algemene informatie
	▶  Energieklasse A+: 203 kWu/jaar
	▶  Totale netto-inhoud: 134 l
	▶  Netto-inhoud vriesgedeelte****: 17 l
	▶  Netto-inhoud koelgedeelte: 117 l
	▶  Invriesvermogen: 2 kg in 24 u
	▶  Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 u
	▶  Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
	▶ Geluidsniveau: 39 dB (A) re 1pW
	▶  Onderhoudsvriendelijke zijwanden
	▶ Binnenuitrusting met metaallijsten
	▶  Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte
	▶  Automatische ontdooiing
	▶  Super-koelen
	▶  3 legplateaus uit veiligheidsglas waarvan 2 in de hoogte 
verstelbaar en 1 uit 2 inschuifbare delen

	▶  Transparante groentelade met vochtigheidsregeling
	▶  Boter- en kaasvak
	▶  Binnenverlichting

Diepvriesgedeelte
	▶  Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen
	▶  Vorm voor ijsblokjes

Klimaatklasse SN-ST

inbouwafmetingen (H x B x D): 
88 x 56 x 55 cm

inbouwschema: p. 141

K 1624

K 1624 x6 glijbevestiging € 699,99

88
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Algemene informatie
	▶ Energieklasse A+: 129 kWu/jaar
	▶  Netto-inhoud: 153 l
	▶  Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
	▶ Geluidsniveau: 34 dB (A) re 1pW
	▶  Onderhoudsvriendelijke zijwanden
	▶ Binnenuitrusting met metaallijsten
	▶  Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte
	▶  Automatische ontdooiing
	▶  Super-koelen
	▶  4 legplateaus uit veiligheidsglas waarvan 3 in de hoogte 
verstelbaar en 1 uit 2 inschuifbare delen

	▶  Telescopische schuiflade 
	▶  Transparante groentelade met vochtigheidsregeling
	▶ Boter- en kaasvak
	▶ Heldere binnenverlichting

Klimaatklasse SN-ST

inbouwafmetingen (H x B x D): 
88 x 56 x 55 cm

inbouwschema: p. 141

K 1614

K 1614 x6 glijbevestiging € 649,99

88

KoelKASTeN KASTmoDel

Algemene informatie
	▶  Energieklasse A+: 129 kWu/jaar
	▶  Netto-inhoud: 153 l
	▶  Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
	▶ Geluidsniveau: 34 dB (A) re 1pW
	▶  Onderhoudsvriendelijke zijwanden
	▶ Binnenuitrusting met metaallijsten
	▶  Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte
	▶  Automatische ontdooiing
	▶  Super-koelen
	▶  4 legplateaus uit veiligheidsglas waarvan 3 in de hoogte 
verstelbaar en 1 uit 2 inschuifbare delen

	▶  Telescopische schuiflade 
	▶  Transparante groentelade met vochtigheidsregeling
	▶  Boter- en kaasvak
	▶  Heldere binnenverlichting

Klimaatklasse SN-ST

inbouwafmetingen (H x B x D): 
88 x 56 x 55 cm

inbouwschema: p. 141

Algemene informatie
	▶  energieklasse A++: 96 kWu/jaar
	▶  Netto-inhoud: 153 l
	▶  Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
	▶  Soft Close Door: deursluitingshulp met demping  
en zachte sluiting

	▶ Geluidsniveau: 37 dB (A) re 1pW
	▶  Onderhoudsvriendelijke zijwanden
	▶  Binnenuitrusting met metaallijsten
	▶  Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte
	▶  Automatische ontdooiing
	▶ Super-koelen
	▶  4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte 
verstelbaar en 1 deelbaar legplateau uit veiligheidsglas

	▶  Telescopische schuiflade
	▶  Transparante groentelade met gegolfde bodem en 
vochtregeling

	▶  Boter- en kaasvak
	▶ Daylight verlichting

Klimaatklasse SN-ST

inbouwafmetingen (H x B x D): 
88 x 56 x 55 cm

inbouwschema: p. 141

K 6604K 6604

K 6604 x6 vlakscharnieren € 699,99K 6604 x8 SoftClose vlakscharnieren € 849,99

88
SOFTCLOSE

88
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Algemene informatie
	▶ Energieklasse A+: 204 kWu/jaar
	▶  Netto-inhoud****: 97 l
	▶  Invriesvermogen: 12 kg in 24 u 
	▶  Bewaartijd bij stroomonderbreking: 25 u
	▶ Geluidsniveau: 36 dB (A) re 1pW
	▶  Actief waarschuwingssysteem met optisch en  
akoestisch alarm

	▶  Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Diepvriesgedeelte
	▶  Etagenfrost-systeem - Invriezen mogelijk op alle niveau’s
	▶ Super-vriezen – met manuele uitschakeling
	▶  4 transparante diepvriesladen
	▶  Ijsblokjesschaal
	▶  Diepvrieskalender

 

Klimaatklasse SN-ST

inbouwafmetingen (H x B x D): 
88 x 56 x 55 cm

inbouwschema: p. 141

Algemene informatie
	▶  Energieklasse A+: 186 kWu/jaar
	▶  Netto-inhoud****: 70 l
	▶  Invriesvermogen: 10 kg in 24 u 
	▶  Bewaartijd bij stroomonderbreking: 25 u
	▶ Geluidsniveau: 36 dB (A) re 1pW
	▶  Actief waarschuwingssysteem met optisch en  
akoestisch alarm

	▶  Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Diepvriesgedeelte
	▶  Etagenfrost-systeem - Invriezen mogelijk op alle niveau’s
	▶ Super-vriezen – met manuele uitschakeling
	▶  3 transparante diepvriesladen
	▶  Ijsblokjesschaal
	▶  Diepvrieskalender

Klimaatklasse SN-ST

inbouwafmetingen (H x B x D): 
 72 x 56 x 55 cm

inbouwschema: p. 141

g 5624 g 5614

G 5624 x6 vlakscharnieren € 799,99 G 5614 x6 vlakscharnieren € 799,99

88 72

Aanbevolen marktprijs op 01/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen

Algemene informatie
	▶ energieklasse A++: 152 kWu/jaar
	▶  Netto-inhoud****: 97 l
	▶  Invriesvermogen: 12 kg in 24 u 
	▶  Bewaartijd bij stroomonderbreking: 25 u
	▶  SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en  
zachte sluiting

	▶ Geluidsniveau: 36 dB (A) re 1pW
	▶  Actief waarschuwingssysteem met optisch en  
akoestisch alarm

	▶  Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Diepvriesgedeelte
	▶  Etagenfrost-systeem - Invriezen mogelijk op alle niveau’s
	▶ Super-vriezen – met manuele uitschakeling
	▶  4 transparante diepvriesladen
	▶  Ijsblokjesschaal
	▶  Diepvrieskalender

 

Klimaatklasse SN-ST

inbouwafmetingen (H x B x D): 
88 x 56 x 55 cm

inbouwschema: p. 141

g 5624

G 5624 x8 SoftClose vlakscharnieren € 879,99

SOFTCLOSE

88

D
ie

pv
ri

ez
er

s



K
oe

lk
as

te
n

138
iNBouWSCHemA’S

K 8341 x0 

K 8345 x0 

K 5950 N1

Wateraansluiting 
aan het toestel

Voor alle koelkasten met vaste wateraan-
sluiting is het volgens de van kracht zijnde 
reglementering van Belgaqua* verplicht een 
terugslagklep type EA voor te monteren.

*Belgaqua is de Belgische federatie voor de watersector
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K 8351 x1 

G 8120 x0 - K 8125 x0 - K 8115 x0 - K 8111 x0

K 8315 x0 - G 8320 x0
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K 4444 x6 K 1674 x6

Verluchting in de sokkel,
minstens 200 cm2

Verluchting in de sokkel,
minstens 200 cm2

Luchtuitgang
min. 200 cm2

Luchtuitgang
min. 200 cm2

K 5734 x9 - K 5734 x8 - K 5724 x7K 5754 x1 - K 5754 x0 - K 5764 x0

Verluchting in de sokkel,
minstens 200 cm2

Luchtuitgang
min. 200 cm2

Luchtuitgang
min. 200 cm2

Verluchting in de sokkel,
minstens 200 cm2

K 9624 x6K 5714 x7

Verluchting in de sokkel,
minstens 200 cm2

Luchtuitgang
min. 200 cm2

Verluchting in de sokkel,
minstens 200 cm2

Luchtuitgang
min. 200 cm2

iNBouWSCHemA’S
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G 5614 x6

K 6644 x8 - K6614 x8 - K 1604 x6
K 6634 x11 - K 6634 x8 - K 1624 x6 - K 6604 x8 - K 6604 x6 -  
K 1614 x6 - G 5624 x8 - G 5624 x6

Verluchting in de sokkel,
minstens 200 cm2

Luchtuitgang
min. 200 cm2

Verluchting in de sokkel,
minstens 200 cm2

Luchtuitgang
min. 200 cm2

Verluchting in de sokkel,
minstens 200 cm2

Luchtuitgang
min. 200 cm2

K 4664 x8 - K 4664 x7 - K 4624 x7
K 6654 x11 - K 6654 x8 - K 6654 x7 - K 6654 x6 - K 1644 x6 -  
K6624 x8 - K 6624 x10 - K 6624 x6 - K 1634 x6

Verluchting in de sokkel,
minstens 200 cm2

Luchtuitgang
min. 200 cm2

Verluchting in de sokkel,
minstens 200 cm2

Luchtuitgang
min. 200 cm2
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Twaalf gasten, zes gangen, één avond. Dan begon het denkwerk: 

Welk menu? Waar vind ik de beste ingrediënten? En waar de pas-

sende wijn? Gelukkig hoefde ik me over de vaat geen zorgen te 

maken. Mijn vaatwasser die slechts 7 liter water verbruikt en een 

stuk energiezuiniger is dan veel andere kon evengoed schitteren als 

ik met mijn menu.

HET BEGON MET EEN 

GEWELDIG  

IDEE.
HET EINDIGDE MET EEN 
MEESTERLI JKE 
PRESTATIE.
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veRNieuWeNDe eNeRgie-effiCiëNTie. In de keuken wordt er dag na dag heel wat stroom 

verbruikt: zowat 50 % van de energiekosten van een doorsnee gezin komen hiervan. En dat blijft 

niet onopgemerkt, nu de energieprijzen weer gestegen zijn.

Nu heeft Neff echter een vaatwasser ontwikkeld die de zuinigste ooit is qua energieverbruik. Zodat 

u dag na dag niet enkel op uw gezinsbudget bespaart, maar ook ons leefmilieu ontziet.

Met de innovatieve energie-efficiënte vaatwasser bespaart u meer energie dan ooit tevoren. Dankzij 

de Zeolith-mineralen verbruikt die slechts 0,67 kWu per afwasbeurt. En ook bij het waterverbruik 

doet de vaatwasser het schitterend: met slechts 7 liter per afwasbeurt is hij ook een kampioen als 

het om water besparen gaat. 

En zo zet Neff ook bij de vaatwassers z’n engagement rond duurzaamheid voort en ontziet met 

innovatieve technologieën ons leefmilieu en uw portemonnee.

10 jAAR gARANTie* TegeN HeT DooRRoeSTeN vAN De BiNNeNKuip. Naast een 

vernieuwende technologie, is er nog iets waar u met een nieuw Neff-toestel altijd op kan rekenen: 

duurzame kwaliteit. De binnenkuipen van alle Neff-vaatwassers worden vervaardigd uit platen van 

hoogwaardig inox; hierbij worden materiaalspecifieke productie- en verbindingstechnieken en spe-

ciale oppervlaktebehandelingen toegepast. Daarom zijn we een van de weinige producenten die 10 

jaar garantie * tegen doorroesten van de binnenkuip bieden.

 

* www.neff.be/nl/extra

SOMS WORDT EEN 

R E C O R D 
GEBROKEN DOOR LAGER TE  

SCOREN.
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Met nauwelijks 6,5 liter* water per afwasbeurt biedt Neff een vaatwasser met een zeer laag  

waterverbruik.

De 6,5-liter-vaatwassers zijn je reinste waterspaarwonderen*: maximale reinigingskracht en hygiëne 

met een minimaal waterverbruik. Wat bijna ongelooflijk klinkt is het resultaat van heel wat perfect 

op elkaar afgestemde innovaties op het vlak van techniek en bouwwijze.

Het efficiënte watermanagement gebruikt het water op zo’n slimme manier, dat de 6,5 liter al even 

grondig de vaat doen als 4.100 liter! En dat keer op keer, bij elke vaat.

Dat de nieuwe 6,5 liter vaatwassers daarbij ook zeer zuinig met energie omspringen, spreekt na-

tuurlijk vanzelf.

Met een 6,5-liter-vaatwasser van Neff kan u zich verheugen over een schitterschone vaat, terwijl u 

er van op aan kan dat u zo verantwoordelijk en zuinig mogelijk met de kostbare bronnen van de 

natuur hebt omgesprongen. Zodat niets uw passie voor het koken nog in de weg staat. En omdat 

de vaat doen een echt plezier geworden is!

Bovendien wordt het geluidsniveau beperkt tot een record van 39dB. Dankzij de speciale geluids-

isolatie en de pomp die de vaatwasser bijna geruisloos leegpompt en zich automatisch uitschakelt 

wanneer hij leeg is, behoort deze vaatwasser tot de stilste ter wereld met een maximale betrouw-

baarheid.

*6,5 L waterverbruik met het normale programma Eco 50°C, situatie september 2010.

TOT 6,5 LITER WATER
PER AFWASBEURT, 
DANKZIJ DE ExTREEM
E N E R G I E - E F F I C I Ë N T E
VAATWASSERS  VAN NEFF!
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SHiNe & DRy

Met de speciale functie Shine & Dry worden glazen, sierporselein en ook recipiënten uit kunststof optimaal 

gedroogd en glanzend schoon. Met het natuurlijke mineraal Zeolith wordt het energieverbruik daarbij tot een 

minimum herleid. Het mineraal neemt tijdens de droogfase de vochtige lucht op en zet die om in droge, hete 

lucht. Waardoor een snel en efficiënt droogproces gewaarborgd wordt.

LEUK DAT MIJN VAAT NU AL GLANST 

BI J  HET LAAGSTE 
ENERGIEVERBRUIK.

De zeoliTH-omloop

De Zeolith-mineralen werken in twee actieve kring-

lopen: eerst wordt in de afwas- en spoelfase energie 

opgeslagen (Afb. 1). Tijdens de droogfase wordt vervol-

gens de vochtigheid geabsorbeerd en komt er warmte 

vrij (Afb. 2). Op die manier zorgen de Zeolith-minera-

len voor het sneller drogen van de vaat, voor een on-

gelooflijke energiebesparing en een nooit geziene glans.
Afb. 1 Afb. 2
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MET DE TURBOSPEED–TOETS HEB IK  

IN EEN HANDOMDRAAI  
WEER SCHONE VAAT.

’t Kan natuurlijk niet elke dag feest zijn. Maar als er dan toch 

gevierd wordt, dan zijn er veel propere glazen en schone vaat 

nodig. En dan is het performante snelprogramma TurboSpeed 

precies wat u nodig hebt. Terwijl u met uw gasten aan het keuve-

len bent, reinigt uw Neff-vaatwasser met TurboSpeed-functie de 

net gebruikte vaat en glazen al voor de volgende gang. Daartoe 

verwarmt de vaatwasser gedurende zowat 25 minuten het wa-

ter en houdt het een uur lang afwasklaar.

Binnen de 20 minuten hebt u weer schone borden en bestek 

en is uw machine al klaar voor de volgende afwasbeurt. Zodat u 

rustig kan genieten en gewoon door kan feesten!

zeoliTH-miNeRAleN

Zeolith is een natuurlijk mineraal, dat in de toestelbodem is in-

gekapseld. Het mineraal neemt vochtigheid op en optimaliseert 

daardoor het drogen van de vaat. En daar het mineraal bij elke 

afwasbeurt geregenereerd wordt, hoeft het niet te worden ver-

vangen en gaat het een toestelleven lang mee.
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Tiroir Vario

Vario-Lade gReNzelooS fleXiBel. Echt ongelooflijk, wat Neff allemaal uit z’n nieuwe vaatwassers haalt: altijd maar 

extra plaats! Flexibeler dan ooit zijn de nieuwe VarioFlexPlus-korven. In de bovenste en de onderste korf samen 

garanderen de glazenbeugels dat wel 18 wijnglazen een veilig plekje krijgen; en voor potten en pannen kunnen 

in beide korven samen zes bordenpinnen worden neergeklapt. Bovendien zijn de bovenste korven 4 cm dieper 

geworden, zodat er in de vaatwasser nu wel 14 in plaats van de vroegere 12 bestekken kunnen worden afgewas-

sen. Bij vaatwassers met de nieuwe Vario-schuiflade zijn dat tot 14 bestekken!
	▶  Het derde vulniveau boven de bovenste 
korf. De vario-bestek lade biedt plaats voor 
heel wat bestek, pollepels, kookgerief en 
zelfs espressokopjes. Dankzij de speciale 
v-vorm wordt het vullen van de bovenste 
korf geenszins bemoeilijkt. Bij modellen 
met een vario-besteklade is er geen 
bestekkorf in de onderste korf en is er bij 
sommige modellen zelfs plaats voor  
14 bestekken.

	▶  vario-lade plus: speciaal gevormde lade 
boven de topmand - nu nieuw en nog 
flexibeler. Dankzij de neerlaatbare rekjes 
aan beide kanten komt er duidelijk meer 
ruimte vrij voor grotere stukken bestek, 
espressokopjes en kook- en bakgerei. in 
de extra uitsparing kunt u grote stukken 
bestek kwijt (zoals opscheplepels) en door 
de pinnen weg te klappen is er plaats voor 
stukken bestek met brede handgrepen. De 
opgedrukte symbolen maken het sorteren 
ook nog eens een stuk eenvoudiger.

	▶  varioflexplus-bovenste korf: nog meer 
plaats voor glazen, kopjes, borden, 
schalen en pannen. met verplaatsbare 
glazenhouders, flexibele bordenpinnen 
en een extra diepte van 4 cm. Bovendien 
kan de bovenste korf met de nieuwe 
3-voudige Rackmatic nu tot in drie 
standen in de hoogte worden versteld.

	▶  varioflexplus-onderste korf: nog meer 
flexibiliteit, nog meer neerklapbare 
bordenpinnen, verplaatsbare 
glazenhouders, een grotere bestekkorf 
die flexibel geplaatst kan worden. zoals 
het uitkomt, elk dag weer anders: potten, 
pannen, ovenschotels, borden, kommen en 
zelfs glazen, alles krijgt een veilig plaatsje. 
met steeds even goede afwasresultaten.

+ 4 cm

Nog meeR ComfoRT, Nog  
fleXiBeleR, Nog meeR  
BRuiKBARe RuimTe: 

EFFICIËNT WERKEN IN DE KEUKEN BETEKENT 
OOK DAT DE VOORHANDEN ZIJNDE RUIMTE 
OPTIMAAL WORDT GEBRUIKT – ZO BIJVOORBEELD MET EEN 
ExTRA BESTEKLADE 
IN DE VAATWASSER. 

Vario-Lade
Plus
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Assistant de dosage

Doseerassistent

1    De reinigingstab valt uit de 
doseerkamer rechtstreeks in de 
doseerassistent.

2    met een gerichte waterstraal wordt 
de tab gecontroleerd en snel opgelost, 
zodat die in de hele vaatwasser even 
efficiënt en gelijkmatig werkt.

DoSeeRASSiSTeNT. Een innovatie bij de vaatwassers van Neff die echt helpt: de doseerassistent. Die zorgt 

ervoor dat de reinigingstabs hun werking optimaal kunnen ontplooien. Vaak valt zo’n tab tijdens het vaatwassen 

uit de doseerkamer in het interieur van de machine of in de bestekkorf, waar de tab wordt opgelost zonder dat 

die optimaal gereinigd heeft. En dat heeft men bij Neff opgelost met een intelligent idee: de doseerassistent, een 

kleine opvangschaal vooraan in de bovenste korf, waarin de reinigingstab direct uit de doseerkamer valt tijdens 

het afwasproces. Daar wordt de tab met een gerichte waterstraal gecontroleerd en stilletjes opgelost, zodat de 

tab z’n volle werking kan ontplooien tijdens de lopende afwascyclus. Natuurlijk kan er ook gewoon afwaspoeder 

of gel worden gebruikt. Optimale afwasresultaten gegarandeerd – ongeacht het soort afwasmiddel dat u gebruikt. 

Bovendien zorgt de wasmiddelautomaat ervoor dat in een vaatwasser van Neff met eender welk soort detergent 

steeds de beste resultaten worden bereikt.
	▶  De reinigingstabs, het afwaspoeder of 
de gel worden in de doseerassistent 
gecontroleerd en snel opgelost met 
behulp van een gerichte waterstraal uit  
de sproeiarm van de bovenste korf.

	▶  individuele hoogteverstelling naargelang de 
hoogte van de vaat. 

	▶  Werkt moeiteloos, ook bij een beladen 
bovenste korf.

	▶ optimale flexibiliteit.

Alle vooRDeleN vAN De 
Neff-DoSeeRASSiSTeNT:

Alle vooRDeleN vAN De 
3-vouDige RACKmATiC

1 2

SpRoeiKop vooR BAKBliKKeN. Ook grote vaat, zoals bakblikken, roosters en zelfs metalen vetfilters uit een 

dampkap van Neff kunnen perfect en comfortabel worden schoongewassen – met de speciale sproeikop voor 

bakblikken. Om daartoe voldoende plaats te hebben, moet eerst de bovenste korf uit de vaatwasser genomen 

worden.

3-vouDige RACKmATiC. De beproefde en uiterst comfortabele hoogteverstelling van de bovenste korf, die 

ook helemaal kan worden weggenomen. Nu kan de korf op een hoogte van 5 cm in wel drie standen worden 

versteld, ook bij volle belading, zodat de vaatwas uiterst comfortabel gevuld en leeggemaakt kan worden.

◀
5 cm

◀

NU KAN ER OOK BIJ HET TOEVOEGEN VAN HET  
AFWASMIDDEL NIETS MEER VERKEERD GAAN.  
DE DOSEERASSISTENT HELPT 
BIJ HET OPLOSSEN EN VERDELEN.

	▶  emotionlight is de innovatieve 
interieurverlichting van Neff.

	▶  emotionlight brengt koele schoonheid in 
de vaatwasser.

	▶  glazen en vaat in een stralend blauw licht.

Alle vooRDeleN vAN  
Neff-emoTioNligHT:

eeN SCHiTTeReND DeSigN. Ze zien er gewoon schitterend uit, de bedieningspanelen met hun nieuwe design. 

In reliëf, met geslepen glazen elementen en dito bedieningselementen. Doordat ze in de hoogte aan de meubel-

lades kunnen worden aangepast, zijn ze perfect te integreren. Alles in een typisch Neff-design.
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NEW TimeligHT. Innovatieve projectie van de resterende tijd bij Neff-inbouwvaatwassers. De tijd die daadwer-

kelijk rest tot het wasprogramma afloopt, wordt exact in uren en minuten op een duidelijk leesbare manier op 

de vloer van uw keuken geprojecteerd - het type vloer en de kleur spelen geen enkele rol. Ook als u een starttijd 

instelt, wordt er op de vloer geprojecteerd hoeveel tijd er nog resteert tot het wasprogramma start. 

uiTSTeKeNDe ReSulTATeN. U kent het wel: de afwas met de hand - gevoelige glazen die weinig vuil zijn, wor-

den uiterst voorzichtig afgewassen, potten met ingedroogde voedselresten worden krachtig aangepakt. En precies 

zo werkt een Neff-vaatwasser van de nieuwste generatie, die met een hele waaier aan programma’s en speciale 

functies zorgt voor steeds even optimale afwas- en droogresultaten, bij een minimaal energie- en waterverbruik.

AquASeNSoR. Op het einde van de eerste afwasfase wordt de vertroebelingsgraad van het water door opti-

sche sensoren gecontroleerd. Er wordt enkel vers water toegevoerd wanneer dat werkelijk nodig is. Resultaat ca. 

4 liter minder waterverbruik.

veiligHeiD. Een vaatwasser van Neff kan u ook aan het werk zetten als u even weg moet. Het veiligheidssys-

teem AquaStop belet bij een professionele aansluiting dat er waterschade optreedt. Neff garandeert het u, een 

machineleven lang.

AuTomATieK. Zelfs de manier waarop u moet afwassen kan u gerust overlaten aan een vaatwasser van Neff. 

Daarvoor zijn er – naargelang van het model – de programma’s Auto 35ºC–45ºC, Auto 45ºC–65ºC en Auto 

65ºC–75ºC. De AquaSensor controleert en stuurt alle processen, zoals de watertoevoer en de temperatuur. Met 

uitstekende resultaten bij het laagste verbruik – in functie van de bevuilingsgraad. Daarbij blijft het gelijk, welk soort 

detergent u gebruikt - tabs, afwaspoeder of vloeibaar detergent. Want in de vaatwassers van Neff past de afwas-

middelautomaat in alle programma’s de afwascyclus automatisch aan het gebruikte afwasmiddel aan.

iNfoligHT. Zolang de vaatwasser in werking is, projecteert deze een rode lichtstraal op de grond. Van zodra 

deze lichtstraal verdwenen is, weet u dat het programma afgelopen is.

	▶  De beste resultaten bij 
gereduceerde verbruikswaarden.

	▶  Kortere afwascycli door nog 
meer vermogen dankzij het 
uiterst efficiënte hydraulica- en 
filtersysteem. 

	▶  minimaal waterverbruik dankzij 
het innovatieve sensorsysteem.

	▶  of u nu tabs, afwaspoeder of 
gel gebruikt, u krijgt optimale 
afwasresultaten dankzij de 
wasmiddelautomaat.

	▶  levenslange waarborg tegen 
waterschade ingeval de aansluiting 
door een vakman gebeurde.

Alle vooRDeleN vAN De 
vAATWASSeRS vAN Neff:

TIMELIGHT: DE ExACTE RESTTIJD 
VAN HET PROGRAMMA WORDT  

DUIDELIJK LEESBAAR 
OP UW VLOER GEPROJECTEERD 
– ONGEACHT DEZE DONKER OF LICHT IS 
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	▶  Hygiëneplus – de speciale 
functie voor de antibacteriële 
reiniging van bv. babyflesjes.

	▶  Halve belading, de extra functie 
voor de zuinige afwas van een 
halfvolle vaatwasser. flexibel 
bruikbaar in de bovenste én de 
onderste korf.

	▶  Afwassen in de helft van de 
tijd met varioSpeed – tot 
50% tijd besparen naargelang 
het programma. en dat met 
even perfecte afwas- en 
droogresultaten.

	▶  Het optimale 
reinigingsprogramma voor de 
intensieve reiniging van heel 
vuile vaat met aangekoekt 
vuil zoals potten, pannen en 
vuurvaste ovenschotels.

	▶  intensieve zone in de onderste 
korf voor hardnekkig vuile 
vaat, zoals potten, pannen en 
ovenschotels.

	▶  extraDroog voor een beter 
droogresultaat, vooral voor 
kunststof servies – dankzij een 
hogere temperatuur tijdens 
het spoelen en een langer 
droogproces.

Alle vooRDeleN  
vAN De vAATWASSeRS 
vAN Neff:

NEW iNTeNSe pluS 70° pRogRAmmA: Nieuw en exclusief in alle middenklassetoestellen van Neff: het 

optimale reinigingsprogramma voor de intensieve reiniging van heel vuile vaat met aangekoekt vuil, zoals potten, 

pannen en vuurvaste ovenschalen. Bovendien zorgen een krachtigere waterverdeling in de onderste mand en 

betere droogprestaties voor een perfect afgewassen en gedroogde vaat. 

Als u veel volk over de vloer hebt, dan moeten er snel extra schone glazen en vaat klaarstaan. Of omgekeerd, de 

vaatwasser is nog niet vol, maar die speciale bordjes wil u snel weer gebruiken. Of het flesje voor de baby moet 

hygiënisch gereinigd worden. Dergelijke situaties zijn dagelijkse kost in elk huishouden en precies daar spelen de 

vaatwassers van Neff al hun troefkaarten uit. Met speciale afwasprogramma’s en heel wat bijkomende functies zijn 

ze op werkelijk alles voorbereid. 

vARioSpeeD. Waarom lang op de vaat wachten, als het dubbel zo snel kan? En vanzelfsprekend met een even 

goed afwas- en droogresultaat. Bij alle programma’s – behalve het voorspoelen en het snelprogramma – kan via 

de speciale functie VarioSpeed de programmalooptijd tot 50% verkort worden (in het Eco 50 ºC-programma). En 

als het echt snel moet gaan, is met het snelprogramma – naargelang het model op 35 ºC of 45 ºC – de schone 

vaat in 29 minuten weer klaar voor gebruik. 

HAlve BelADiNg. Deze speciale functie reduceert duidelijk het waterverbruik bij het afwassen van een slechts 

voor de helft geladen machine. En u zet algauw de vaatwasser aan als u uw lievelingsborden weer snel nodig hebt. 

De vaat kan daarbij zoals gewoonlijk zowel in de bovenste als in de onderste korf geladen worden.

HygiëNepluS. De speciale functie HygiënePlus zorgt voor een antibacteriële reiniging op zeer hoge tempera-

turen – ideaal voor bv. het babyflesje of vaat en bestek, dat onder hygiënische omstandigheden gebruikt dient te 

worden. De functie wordt toegevoegd aan het geselecteerde afwasprogramma en verlengt de programmaduur 

ietwat, omwille van de hogere temperatuur.

iNTeNSieve zoNe. Een nieuw hydraulicasysteem zorgt voor nog betere afwasresultaten op nog kortere tijd 

– ook bij een gemengde belading. Door het inschakelen van de innovatieve «Intensieve Zone» gaat het er in de 

onderste korf stevig aan toe - met 20% hogere sproeidruk en een hogere temperatuur wordt hardnekkig vuil in 

pannen en ovenschotels krachtig schoongewassen, terwijl in de bovenste korf de delicate vaat bijzonder behoed-

zaam wordt afgewassen.

EN ALS HET WEER EENS SNEL MOET GAAN: 

VARIOSPEED VERKORT DE AFWASTI JD 

MET WEL 50%!
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DE NIEUWE
S L I M L I N E 
VAATWASSERS VAN NEFF: 

HOOGSTE PRESTATIES 
IN SLECHTS 45CM BREEDTE.

Wanneer je gezellig etentje op een feestje uitdraait, kan je 

keuken behoorlijk klein uitvallen. Maar geen zorgen: met 

slechts 45 cm breedte, neemt de nieuwste vaatwasser van 

Neff weinig ruimte in en kan hij in elke keuken gemakkelijk 

geïnstalleerd worden. 

Bovendien biedt de Slimline, dankzij zijn ingenieuze Vario- 

besteklade en de bovenste korf, plaats aan 10 standaard be-

stekken. En met zijn innovatieve technologie werkt de Slimline 

zowel krachtig en efficiënt om uw vaat een mooie glans te 

geven. De VarioSpeed functie zorgt er immers voor dat de 

normale wascylcus tot 50% wordt ingekort, en de Intensieve 

Zone verwijdert hardnekkige etensresten van potten en pan-

nen terwijl het delicaat vaatwerk voorzichtig wordt behandeld.

DuopoWeR. Dé innovatie van Neff voor een perfect was-

resultaat in alle nieuwe 45 cm brede vaatwassers uit het Neff 

Slimline-gamma. De dubbele DuoPower-sproeiarm op de bo-

venste mand verspreidt het water krachtig over de vaatwas-

ser en zorgt voor een uiterst grondige reiniging.

effiCieNTSileNTDRive: De innovatieve borstelloze DC-

motortechnologie in alle nieuwe 45 cm brede vaatwassers 

uit het Neff Slimline-gamma garandeert een heel efficiënte 

en uiterst stille werking. Water- en stroomverbruik blijven 

heel laag omdat het vermogen en de druk voortdurend 

worden aangepast.

	▶  De innovatieve borstelloze DC technologie 
verzekert een extreme efficiëntie en stille 
werking. omdat de pomp de kracht en de 
druk steeds aanpast, worden water- en 
energieverbruik tot een minimum herleid.

	▶  De nieuwe Neff-uitvinding voor optimale 
reinigingsprestaties: de Duopower dubbele 
sproeiarm verdeelt het water krachtig in de 
vaatwasser voor een grondige reiniging.
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VAATWASSEN MET DE  

MODULAIRE 
VAATWASSERS VAN NEFF:
FLExIBELER DAN OOIT. 

Voor deze vaatwasser vind ik altijd wel een plek in mijn keu-

ken. Dat komt omdat zij ook in de kleinste keuken passen. 

En in een grote designkeuken vormen zij een waar pronk-

stuk. Omdat zij maximale flexibiliteit bij de inrichting bieden, 

kunt u ze inbouwen waar u maar wilt: in een hoge kast, in 

een kookeiland of, net als bij conventionele vaatwassers, on-

der het keukenblad. Ook zijn ze ideaal als extra vaatwasser 

voor glazen of feestjes.

U kunt de moDulAiRe-vAATWASSeRS perfect combi-

neren met veel compacte toestellen van Neff – zoals een 

koffie-automaat, stoomoven of microgolfoven. De Modulai-

re-vaatwassers van Neff zijn leverbaar met hoogtes van 45 

en 60 cm en zij wassen zes tot acht bestekken met alle 

functies die u van een toptoestel verwacht.

De vele installatiemogelijkheden zijn ook goed voor uw rug 

omdat u de Modulaire-vaatwasser ergonomisch kunt instal-

leren op een hoogte die voor u het prettigst en comforta-

belst is. U beslist zelf – zodat uw keuken er nog vele jaren zo 

glanzend uitziet als uw vaat. 

SleCHTS 60 Cm Hoog, mAAR meT RuimTe

vooR TWee BelADiNgNiveAuS.

Het is ronduit verbazingwekkend wat er allemaal in de 

Modulaire-vaatwasser past en hoe glanzend de resultaten 

zijn. De twee manden in het 60 cm model bieden ruimte 

voor acht standaard bestekken. Het inruimen gebeurt net 

als bij alle andere vaatwassers: kopjes boven, zware pannen 

(of wijnglazen) onder. Kwetsbare glazen en zilveren bestek 

worden zeer voorzichtig afgewassen, terwijl pannen gron-

dig worden gereinigd zodra u de Intensieve Zone activeert.

SleCHTS 45 Cm Hoog – eN ToCH RuimTe 

vooR zeS STANDAARD BeSTeKKeN.

Zelfs in een hoogte van slechts 45 cm heeft de Modulaire-

vaatwasser van Neff ruimte voor zes standaard bestekken. 

Inclusief glazen, bestek en een serveerschaal. Kortom alles 

wat u gebruikt voor een verzorgde maaltijd. U ruimt de 

vaatwasser gemakkelijk en veilig in, en na het afwassen is 

alles glanzend schoon en klaar om opnieuw te worden 

gebruikt. Snel, schoon en zo energiezuinig mogelijk.
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vooR elKe KeuKeN eN ieDeRS WeNS pReCieS  

De pASSeNDe vAATWASSeR vAN Neff:

	▶  grote vaatwassers van 86,5 cm hoog voor keukens met werkhoogtes vanaf 91 cm bieden in vergelijking met de  
81,5 cm hoge vaatwassers 10% méér plaats en zijn uiterst flexibel te gebruiken. Deze hoogte maakt ook de bediening 
ergonomischer en het vullen en leegmaken gemakkelijker. in de duidelijk grotere binnenruimte is er plaats te over voor 
grote vaat, zoals pizzaborden of serveerschotels.

WEET U NIET WAAR U MET UW VAATWASSER 
HEEN MOET? NEFF HEEFT  
ALTIJD DE GOEDE 

OPLOSSING
Ook bij vaatwassers heeft Neff voor elke keuken een oplossing naar wens. Met z’n uitgebreid aanbod 

aan integreerbare of volledig integreerbare vaatwassers met de nieuwe toestelhoogtes van 81,5 cm en  

86,5 cm vindt elke keuken de geschikte afwasautomaat.
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	▶  perfect integreerbaar in de keuken dankzij de aanpassing 
van het paneel, elke inbouwoplossing wordt mogelijk, tot 
inbouw in de hoogte toe.

	▶  eenvormig design doorheen alle productklassen, met de 
typische Neff-designelementen, zoals de elementen uit 
geslepen glas, de gefacetteerde bedieningselementen en het 
bedieningspaneel in reliëf.

	▶  voor elke keuken en ieders wens precies de juiste 
vaatwasser: volledig integreerbare en integreerbare 
toestellen van 81,5 en 86,5 cm hoog en 60 cm breed.

DeSigN eN iNTegRATie

	▶  Het derde vulniveau met de vario-lade. in sommige 
modellen is er plaats voor wel 14 volledige bestekken.

	▶  Nog meer flexibiliteit in de bovenste en onderste 
korf dankzij de zes neerklapbare bordenpinnen in de 
varioflexplus-korven.

	▶  een 4 cm diepere bovenste korf voor extra belading. 

	▶  3-voudige Rackmatic, om makkelijk de bovenste korf in wel 
3 standen te verstellen, waardoor de machine nog flexibeler 
gevuld kan worden.

eNoRm fleXiBel, eNoRm veel plAATS

	▶  Nog betere afwas- en droogresultaten op nog kortere tijd 
dankzij het unieke hydraulica- en filtersysteem.

	▶  Doseerassistent voor de gecontroleerde opname van 
reinigingstabs.

	▶  varioSpeed – afwassen in een recordtijd met de beste 
afwas- en droogresultaten.

	▶  extra «intensieve zone» voor sterk bevuilde vaat.

	▶  Afwasmiddelautomaat voor optimale resultaten, ongeacht 
het soort detergent dat wordt gebruikt. 

uiTzoNDeRlijKe pReSTATieS

REDENEN TE OVER  

OM VOOR EEN  
VAATWASSER  
VAN NEFF TE KIEZEN:
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CompACTe iNBouW vAATWASSeRS

Labels: A+, A, A
programma’s en verbruik

	▶  5 programma’s: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 
Zacht 40 °C, Snel 45 °C

	▶ 2 speciale functies: varioSpeed, Hygieneplus
	▶ Verbruik bij Eco 50 °C: 7,5 liter / 0,62 kWu

uitrusting en comfort
	▶  Geluidsniveau: 49 dB (re 1 pW)
	▶  inhoud: 6 bestekken
	▶  Elektronisch regenereersysteem
	▶  Doorstroomverwarmer
	▶  AquaSensor, beladingssensor
	▶  Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
	▶  Warmtewisselaar
	▶  Glasspaarsysteem
	▶  Zelfreinigende filter
	▶  S-vormige sproeiarm voor extra reinigingskracht
	▶  Resttijdaanduiding in minuten
	▶  Aanduiding van het programmaverloop
	▶  Kleur van de aanduidingselementen: rood
	▶  elektronisch starttijduitstel 1-24 uur
	▶  Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en 
spoelmiddeltekort

	▶  flexibel korfsysteem: neerklapbare bordenrekken,  
vario-bestekkorf, kopjeshouders

	▶  AquaStop met garantie, EasyLock
	▶  Elektronische sleutelfunctie
	▶  Toebehoren inbegrepen: AquaStop-verlenging
	▶  Dampafschermplaat inbegrepen

Afmetingen (H x B x D): 
45,4 x 59,5 x 50 cm

Hoogte van het bedieningspaneel: 
96 mm

inbouwschema: p. 166

S 65m53 N1eu

S 65M53 N1EU inox € 949,99

Labels: A+, A, A
programma’s en verbruik

	▶  6 programma’s: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 
Zacht 40°C, Snel 45°C, Voorspoelen

	▶  4 speciale functies: varioSpeed, extra droog, Hygieneplus, 
intensieve zone

	▶  Verbruik bij Eco 50 °C: 8,7 liter / 0,73 kWu
uitrusting en comfort

	▶  Geluidsniveau: 45 dB (re 1 pW)
	▶  inhoud: 8 bestekken
	▶  Elektronisch regenereersysteem
	▶  Doorstroomverwarmer
	▶  AquaSensor, beladingssensor
	▶  Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
	▶  Warmtewisselaar
	▶  Wisselspoeltechniek
	▶  Glasspaarsysteem
	▶  Zelfreinigende filter
	▶  S-vormige sproeiarm voor extra reinigingskracht
	▶  Resttijdaanduiding in minuten
	▶  Aanduiding van het programmaverloop
	▶  Kleur van de aanduidingselementen: rood
	▶  elektronisch starttijduitstel 1-24 uur
	▶  Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en 
spoelmiddeltekort

	▶  flexibel korvensysteem: 2 korven, neerklapbare 
bordenrekken in de onderste korf, vario-bestekkorf, 
kopjeshouders in onderste korf

	▶  AquaStop met garantie, EasyLock
	▶  Kinderbeveiliging
	▶  Elektronische sleutelfunctie
	▶  Toebehoren inbegrepen: AquaStop-verlenging
	▶  Dampafschermplaat inbegrepen

Afmetingen (H x B x D): 

59,5 x 59,5 x 50 cm

Hoogte van het bedieningspaneel: 

115 mm

inbouwschema: p. 166

S 66m63 N2eu

S 66M63 N2EU inox € 1049,99

  

49dB45dB
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volleDige iNTegReeRBARe vAATWASSeRS

Energie-efficiëntieklasse: A++ / Droogefficiëntieklasse: A
programma’s en verbruik

	▶  6 programma’s: IntensivePlus 70°C, Auto 45-65°C, Eco 
50°C, Zacht 40°C, TurboSpeed 20min 60°C, Voorspoelen

	▶  4 speciale functies: intensieve zone, varioSpeed, 
Hygieneplus, extra droog

	▶  Verbruik bij Eco 50°C: 6,5 liter / 0,92 kWu (per jaar*: 1820 
liter / 262 kWu)

uitrusting en comfort
	▶  Geluidsniveau: 44 dB (re 1 pW)
	▶ inhoud: 13 bestekken
	▶ Elektronisch regenereersysteem
	▶ Doorstroomverwarmer
	▶ Waterbesparingsysteem
	▶ Doseerassistent
	▶ AquaSensor, Beladingssensor
	▶ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
	▶ Warmtewisselaar
	▶ Wisselspoeltechniek
	▶ Glasspaarsysteem
	▶ Zelfreinigende filter
	▶ Bediening bovenaan
	▶ Resttijdaanduiding in minuten
	▶ Akoestisch signaal bij programma-einde
	▶ infolight
	▶ Kleur van de aanduidingselementen: rood
	▶ Elektronische starttijduitstel 1-24 uur
	▶  Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en 
spoelmiddeltekort

	▶ varioflexplus-korven
	▶ vario-besteklade - 3de niveau
	▶  In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic  
(op 3 hoogtes)

	▶  Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6x) en onderste 
korf (6x)

	▶ Kopjeshouder in de bovenste (2x) en onderste korf (2x)
	▶ Glazenhouder in de onderste korf
	▶ AquaStop met garantie
	▶ Kinderbeveiliging
	▶ EasyLock
	▶ Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
	▶ Dampafschermplaat inbegrepen 

Afmetingen (H x B x D): 
S 52M69 x8EU: 86,5 x 59,8 x 55 cm
S 51M69 x8EU: 81,5 x 59,8 x 55 cm

inbouwschema: p. 167

Energie-efficiëntieklasse: A+ / Droogefficiëntieklasse: A
programma’s en verbruik

	▶  6 programma’s: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Auto 35-
45°C, Eco 50°C, Snel 45°C, Voorspoelen

	▶  4 speciale functies: intensieve zone, varioSpeed, Halve 
belading, Hygieneplus

	▶  Verbruik bij Eco 50°C: 10 liter / 1,05 kWu (per jaar*: 2800 
liter/ 299 kWu)

uitrusting en comfort
	▶  Geluidsniveau: 39 dB (re 1 pW)
	▶ inhoud: 14 bestekken
	▶ Elektronisch regenereersysteem
	▶ Doorstroomverwarmer
	▶ Doseerassistent
	▶ AquaSensor, Beladingssensor
	▶ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
	▶ Warmtewisselaar
	▶ Wisselspoeltechniek
	▶ Glasspaarsysteem
	▶ Zelfreinigende filter
	▶ Piezo TouchControl (zwart)
	▶ Bediening bovenaan
	▶ Resttijdaanduiding in minuten
	▶ Akoestisch signaal bij programma-einde
	▶ infolight
	▶ Kleur van de aanduidingselementen: rood
	▶ Elektronische starttijduitstel 1-24 uur
	▶  Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en 
spoelmiddeltekort

	▶ varioflexplus-korven
	▶ vario-besteklade plus
	▶  In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic  
(op 3 hoogtes)

	▶  Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6x) en onderste 
korf (6x)

	▶  Kopjeshouder in de bovenste (2x) en onderste korf (2x)
	▶ Glazenhouder in de onderste korf
	▶ AquaStop met garantie
	▶ Kinderbeveiliging
	▶ EasyLock
	▶ Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
	▶ Dampafschermplaat inbegrepen

Afmetingen (H x B x D): 
S 52T69 x8EU: 86,5 x 59,8 x 55 cm
S 51T69 x8EU: 81,5 x 59,8 x 55 cm

inbouwschema: p. 167

S 52m69 X8eu
S 51m69 X8eu

S 52T69 X8eu
S 51T69 X8eu

S 52M69 x8EU inox € 1.199,99
S 51M69 x8EU inox € 1.149,99

S 52T69 x8EU inox € 1.249,99
S 51T69 x8EU inox € 1.199,99

Assistant de dosage

DoseerassistentTiroir Vario

Vario-Lade

Assistant de dosage

Doseerassistent

Vario-Lade
Plus

Aanbevolen marktprijs op 1/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen

44dB 39dB

Energie-efficiëntieklasse: A+++ -10% / Droogefficiëntieklasse: A
programma’s en verbruik

	▶  6 programma’s: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C,  
Auto 35-45°C, Eco 50°C, Snel 45°C, Voorspoelen

	▶  4 speciale functies: Shine & Dry, intensieve zone,  
varioSpeed, Hygieneplus

	▶  Verbruik bij Eco 50°C: 7 liter / 0,67 kWu  
(per jaar*: 1970 liter / 195 kWu)

	▶  Verbruik Auto-programma 45-65°C: vanaf 6 liter,  
afhankelijk van de vervuilingsgraad van de vaat

uitrusting en comfort
	▶ Geluidsniveau: 44 dB (re 1 pW)
	▶ inhoud: 13 bestekken
	▶ Elektronisch regenereersysteem
	▶ Doorstroomverwarmer
	▶ zeolith
	▶ Waterbesparingsysteem
	▶ Doseerassistent
	▶ AquaSensor, Beladingssensor
	▶ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
	▶ Warmtewisselaar
	▶ Wisselspoeltechniek
	▶ Glasspaarsysteem
	▶ Zelfreinigende filter
	▶ piezo TouchControl (zwart)
	▶ emotionlight
	▶ Bediening bovenaan
	▶ Resttijdaanduiding in minuten
	▶ Akoestisch signaal bij programma-einde
	▶ infolight
	▶ Kleur van de aanduidingselementen: rood
	▶ elektronische starttijduitstel 1-24 uur
	▶  Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en 
spoelmiddeltekort

	▶ varioflexplus-korven
	▶ vario-besteklade plus
	▶  In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic  
(op 3 hoogtes)

	▶  Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6x) en onderste 
korf (6x)

	▶ Kopjeshouder in de bovenste (2x) en onderste korf (2x)
	▶ Glazenhouder in de onderste korf
	▶ AquaStop met garantie
	▶ Kinderbeveiliging
	▶ EasyLock
	▶ Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
	▶ Dampafschermplaat inbegrepen

Afmetingen (H x B x D):
S 52T69 x7EU: 86,5 x 59,8 x 55 cm
S 51T69 x7EU: 81,5 x 59,8 x 55 cm
inbouwschema: p. 167

S 52T69 X7eu
S 51T69 X7eu

S 52T69 x7EU inox € 1.599,99
S 51T69 x7EU inox € 1.549,99

44dB

Assistant de dosage

Doseerassistent

Vario-Lade
Plus

*  gebaseerd op 280 standaard reinigingscycli gebruik makend van koud water en de modus voor laag stroomverbruik. 
Het reëele water- en energieverbruik zullen afhangen van het effectieve gebruik van het toestel.
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Energie-efficiëntieklasse: A++ / Droogefficiëntieklasse: A
programma’s en verbruik

	▶  6 programma’s: IntensivePlus 70°C, Auto 45-65°C, Eco 
50°C, Zacht 40°C, Snel 45°C, Voorspoelen

	▶  4 speciale functies: intensieve zone, varioSpeed,  
Halve belading, Hygieneplus

	▶  5 reinigingstemperaturen
	▶  Verbruik bij Eco 50°C: 10 liter / 0,93 kWu of 0,7 kWu bij 
warmwateraansluiting (per jaar*: 2800 liter / 266 kWu)

uitrusting en comfort
	▶  Geluidsniveau: 42 dB (re 1 pW)
	▶ inhoud: 14 bestekken
	▶ Elektronisch regenereersysteem
	▶ Doorstroomverwarmer
	▶ Doseerassistent
	▶ AquaSensor, Beladingssensor
	▶ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
	▶ Warmtewisselaar
	▶ Wisselspoeltechniek
	▶ Glasspaarsysteem
	▶ Zelfreinigende filter
	▶ Bediening bovenaan
	▶ Resttijdaanduiding in minuten
	▶ Akoestisch signaal bij programma-einde
	▶ Kleur van de aanduidingselementen: rood
	▶ Elektronische starttijduitstel 1-24 uur
	▶  Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en 
spoelmiddeltekort

	▶ varioflexplus-korven
	▶ vario-besteklade - 3de niveau
	▶  In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic  
(op 3 hoogtes)

	▶  Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6x) en onderste 
korf (6x)

	▶ Kopjeshouder in de bovenste (2x) en onderste korf (2x)
	▶ Glazenhouder in de onderste korf
	▶ AquaStop met garantie
	▶ Kinderbeveiliging
	▶ EasyLock
	▶ Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
	▶  Toebehoren inbegrepen: Sproeikop voor het schoonwassen 
van grote stukken vaat en bakplaten

	▶ Dampafschermplaat inbegrepen

Afmetingen (H x B x D):
81,5 x 59,8 x 55 cm

inbouwschema: p. 167

Energie-efficiëntieklasse: A++ / Droogefficiëntieklasse: A
programma’s en verbruik

	▶  6 programma’s: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C,  
Auto 35-45°C, Eco 50°C, Snel 45°C, Voorspoelen

	▶  4 speciale functies: intensieve zone, varioSpeed,  
Halve belading, Hygieneplus

	▶  Verbruik bij Eco 50°C: 9 liter / 0,92 kWu  
(per jaar*: 2640 liter / 262 kWu)

uitrusting en comfort
	▶ Geluidsniveau: 41 dB (re 1 pW)
	▶ inhoud: 13 bestekken
	▶ VarioScharnier
	▶ Elektronisch regenereersysteem
	▶ Doorstroomverwarmer
	▶ Doseerassistent
	▶ AquaSensor, Beladingssensor
	▶ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
	▶ Warmtewisselaar
	▶ Wisselspoeltechniek
	▶ Glasspaarsysteem
	▶ Zelfreinigende filter
	▶ piezo TouchControl (zwart)
	▶ Bediening bovenaan
	▶ Resttijdaanduiding in minuten
	▶ Akoestisch signaal bij programma-einde
	▶ infolight
	▶ Kleur van de aanduidingselementen: rood
	▶ Elektronische starttijduitstel 1-24 uur
	▶  Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en 
spoelmiddeltekort

	▶ varioflexplus-korven
	▶ vario-besteklade plus
	▶  In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic  
(op 3 hoogtes)

	▶  Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6x) en onderste 
korf (6x)

	▶ Kopjeshouder in de bovenste (2x) en onderste korf (2x)
	▶ Glazenhouder in de onderste korf
	▶ AquaStop met garantie
	▶ Kinderbeveiliging
	▶ EasyLock
	▶ Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
	▶ Dampafschermplaat inbegrepen

Afmetingen (H x B x D):
S 72T69 x6EU: 86,5 x 59,8 x 55 cm
S 71T69 x6EU: 81,5 x 59,8 x 55 cm

inbouwschema: p. 167

S 51m69 X9euS 72T69 X6eu
S 71T69 X6eu

S 51M69 x9EU inox € 1.099,99
S 72T69 x6EU inox € 1.199,99
S 71T69 x6EU inox € 1.149,99

42dB41dB

Assistant de dosage

DoseerassistentTiroir Vario

Vario-Lade

Assistant de dosage

Doseerassistent

Vario-Lade
Plus

volleDige iNTegReeRBARe vAATWASSeRS

*  gebaseerd op 280 standaard reinigingscycli gebruik makend van koud water en de modus voor laag stroomverbruik. 
Het reëele water- en energieverbruik zullen afhangen van het effectieve gebruik van het toestel.

Energie-efficiëntieklasse: A+++ / Droogefficiëntieklasse: A
programma’s en verbruik

	▶  6 programma’s: IntensivePlus 70°C, Auto 45-65°C, Eco 
50°C, Zacht 40°C, Snel 45°C, Voorspoelen

	▶  4 speciale functies: Shine & Dry, intensieve zone, 
varioSpeed, Halve belading

	▶  Verbruik bij Eco 50°C: 10 liter / 0,82 kWu (per jaar*: 2800 
liter / 237 kWu)

uitrusting en comfort
	▶  Geluidsniveau: 42 dB (re 1 pW)
	▶ inhoud: 14 bestekken
	▶ Elektronisch regenereersysteem
	▶ Doorstroomverwarmer
	▶ zeolith
	▶ Doseerassistent
	▶ AquaSensor, Beladingssensor
	▶ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
	▶ Warmtewisselaar
	▶ Wisselspoeltechniek
	▶ Glasspaarsysteem
	▶ Zelfreinigende filter
	▶ Bediening bovenaan
	▶ Resttijdaanduiding in minuten
	▶ Akoestisch signaal bij programma-einde
	▶ infolight
	▶ Kleur van de aanduidingselementen: rood
	▶ Elektronische starttijduitstel 1-24 uur
	▶  Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en 
spoelmiddeltekort

	▶ varioflexplus-korven
	▶ vario-besteklade - 3de niveau
	▶  In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic  
(op 3 hoogtes)

	▶  Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6x) en onderste 
korf (6x)

	▶  Kopjeshouder in de bovenste (2x) en onderste korf (2x)
	▶ Glazenhouder in de onderste korf
	▶ AquaStop met garantie
	▶ Kinderbeveiliging
	▶ EasyLock
	▶ Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
	▶ Dampafschermplaat inbegrepen

Afmetingen (H x B x D): 
S 52N69 x2EU: 86,5 x 59,8 x 55 cm
S 51N69 x2EU: 81,5 x 59,8 x 55 cm

inbouwschema: p. 167

S 52N69 X2eu
S 51N69 X2eu

S 52N69 x2EU inox € 1.399,99
S 51N69 x2EU inox € 1.349,99

Assistant de dosage

DoseerassistentTiroir Vario

Vario-Lade

42dB
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Energie-efficiëntieklasse: A++ / Droogefficiëntieklasse: A
programma’s en verbruik

	▶  5 programma’s: IntensivePlus 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 
°C, Intensive Eco 45 °C, Snel 45 °C
	▶  3 speciale functies: intensieve zone, varioSpeed,  
Halve belading

	▶  4 reinigingstemperaturen
	▶  Verbruik bij Eco 50°C: 10 liter / 0,92 kWu of 0,7 kWu bij 
warmwateraansluiting (per jaar*: 2800 liter / 262 kWu)

uitrusting en comfort
	▶ Geluidsniveau: 44 dB (re 1 pW)
	▶ inhoud: 13 bestekken
	▶ Elektronisch regenereersysteem
	▶ Doorstroomverwarmer
	▶ Doseerassistent
	▶ AquaSensor, Beladingssensor
	▶ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
	▶ Warmtewisselaar
	▶ Wisselspoeltechniek
	▶ Glasspaarsysteem
	▶ Zelfreinigende filter
	▶ Bediening bovenaan
	▶ Resttijdaanduiding in minuten
	▶ Akoestisch signaal bij programma-einde
	▶ infolight
	▶ Kleur van de aanduidingselementen: rood
	▶ Elektronische starttijduitstel 1-24 uur
	▶  Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en 
spoelmiddeltekort

	▶ varioflex-korven
	▶  In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 
3 hoogtes)

	▶  Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2) en onderste 
korf (2x)

	▶ Bestekrek in de bovenste korf
	▶ Vario-bestekkorf in de onderste korf
	▶ Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
	▶ AquaStop met garantie
	▶ Kinderbeveiliging
	▶ EasyLock
	▶ Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
	▶ Dampafschermplaat inbegrepen

Afmetingen (H x B x D): 
S 52M53 x9EU: 86,5 x 59,8 x 55 cm
S 51M53 x9EU: 81,5 x 59,8 x 55 cm

inbouwschema: p. 167

Energie-efficiëntieklasse: A++ / Droogefficiëntieklasse: A
programma’s en verbruik

	▶  6 programma’s:  IntensivePlus 70°C, Auto 45-65°C, Eco 
50°C, Zacht 40°C, TurboSpeed 20min 60°C, Voorspoelen

	▶  4 speciale functies:  intensieve zone, varioSpeed, 
Hygieneplus, extra droog

	▶  Verbruik bij Eco 50°C:  6.5 l / 0.92 kWh (per jaar * : 1820 
liter / 262 kWu)

	▶ Waterverbruik bij Eco 50°C: 6.5 l
uitrusting en comfort

	▶ Geluidsniveau: 44 dB (re 1 pW)
	▶ inhoud: 13 bestekken
	▶ Doorstroomverwarmer
	▶ iQdrive
	▶ Waterbesparingsysteem
	▶ Doseerassistent
	▶ AquaSensor, Beladingssensor
	▶ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
	▶ Warmtewisselaar
	▶ Wisselspoeltechniek
	▶ Glasspaarsysteem
	▶ Elektronisch regenereersysteem
	▶ Zelfreinigende filter
	▶ Bediening bovenaan
	▶ Resttijdaanduiding in minuten
	▶ Akoestisch signaal bij programma-einde
	▶ infolight
	▶ Kleur van de aanduidingselementen: rood
	▶ Elektronische starttijduitstel 1-24 uur
	▶  Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en 
spoelmiddeltekort

	▶ varioflexplus-korven
	▶ Bestekrek in de bovenste korf
	▶  In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic  
(op 3 hoogtes)

	▶ Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (6x)
	▶ Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (6x)
	▶ Vario-bestekkorf in de onderste korf
	▶ Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
	▶ Kopjeshouders in de onderste korf (2x)
	▶ Glazenhouder in de onderste korf
	▶ AquaStop met garantie
	▶ Kinderbeveiliging
	▶ EasyLock
	▶ Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
	▶ Dampafschermplaat inbegrepen
	▶  Toebehoren inbegrepen: Sproeikop voor het schoonwassen 
van grote stukken vaat en bakplaten 

Afmetingen (H x B x D): 
S 52M65 x8EU: 86,5x 59,8 x 55 cm
S 51M65x8EU: 81,5 x 59,8 x 55 cm

inbouwschema: p. 167

S 52m53 X9eu
S 51m53 X9eu

S 52m65 X8eu
S 51m65 X8eu

S 52M53 x9EU inox € 929,99
S 51M53 x9EU inox € 879,99

S 52M65 x8EU inox € 1.099,99
S 51M65 x8EU inox € 1049,99

Assistant de dosage

Doseerassistent

Assistant de dosage

Doseerassistent

44dB44dB

Aanbevolen marktprijs op 1/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen

Energie-efficiëntieklasse: A++ / Droogefficiëntieklasse: A
programma’s en verbruik

	▶  5 programma’s: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 
Snel 45°C, Voorspoelen

	▶  Speciale functie: varioSpeed
	▶  Verbruik bij  Eco 50°C: 10 liter / 0,92 kWu of 0,7 kWu bij 
warmwateraansluiting (per jaar*: 2800 liter / 262 kWu)

	▶  Verbruik Auto-programma 45-65°C: vanaf 8 liter, afhankelijk 
van de vervuilingsgraad van de vaat

uitrusting en comfort
	▶  Geluidsniveau: 46 dB (re 1 pW)
	▶ inhoud: 13 bestekken
	▶ Elektronisch regenereersysteem
	▶ Doorstroomverwarmer
	▶ Doseerassistent
	▶ AquaSensor, Beladingssensor
	▶ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
	▶ Warmtewisselaar
	▶ Wisselspoeltechniek
	▶ Glasspaarsysteem
	▶ Zelfreinigende filter
	▶ Bediening bovenaan
	▶ Aanduiding van het programmaverloop door LED
	▶ Akoestisch signaal bij programma-einde
	▶ Kleur van de aanduidingselementen: rood
	▶ Elektronische starttijduitstel: 3, 6, 9 uur
	▶  Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en 
spoelmiddeltekort

	▶ Vario-korven
	▶  In de hoogte verstelbare bovenste korf
	▶  Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2) en onderste 
korf (2x)

	▶ Bestekrek in de bovenste en in de onderste korf
	▶ Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
	▶ AquaStop met garantie
	▶ EasyLock
	▶ Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
	▶ Dampafschermplaat inbegrepen 

Afmetingen (H x B x D): 
81,5 x 59,8 x 55 cm

inbouwschema: p. 167

S 51E50 x2EU inox € 749,99

Assistant de dosage

Doseerassistent

46dB

S 51e50 X2eu
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Energie-efficiëntieklasse: A+ / Droogefficiëntieklasse: A
programma’s en verbruik

	▶  5 programma’s: Intensief 70°C, Auto 45-65°C,  
Eco 50°C, Snel 45°C, Voorspoelen

	▶  2 speciale functies: varioSpeed, Halve belading
	▶ 4 reinigingstemperaturen
	▶  Verbruik bij Eco 50°C: 8 liter / 0,78 kWu  
(per jaar*: 2240 liter / 220 kWu)

uitrusting en comfort
	▶ Geluidsniveau: 46 dB (re 1 pW)
	▶ inhoud: 9 bestekken
	▶ Elektronisch regenereersysteem
	▶ Doorstroomverwarmer
	▶ Doseerassistent
	▶ Duopower-sproeiarmen in de bovenste korf
	▶ AquaSensor, Beladingssensor
	▶ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
	▶ Warmtewisselaar
	▶ Wisselspoeltechniek
	▶ Glasspaarsysteem
	▶ Zelfreinigende filter
	▶ Bediening bovenaan
	▶ Resttijdaanduiding in minuten
	▶ Akoestisch signaal bij programma-einde
	▶ infolight
	▶ Kleur van de aanduidingselementen: rood
	▶ Elektronische starttijduitstel 1-24 uur
	▶  Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en 
spoelmiddeltekort

	▶ varioflex-korven
	▶  In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic  
(op 3 hoogtes)

	▶  Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2x) en onderste 
korf (2x)

	▶ Bestekrek in de bovenste korf
	▶ Vario-bestekkorf in de onderste korf
	▶ Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
	▶ AquaStop met garantie
	▶ Kinderbeveiliging
	▶ EasyLock
	▶ Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
	▶  Toebehoren inbegrepen: Sproeikop voor het schoonwassen 
van grote stukken vaat en bakplaten

	▶ Dampafschermplaat inbegrepen

Afmetingen (H x B x D): 
81,5 x 44,8 x 55 cm

inbouwschema: p. 167

Energie-efficiëntieklasse: A++ / Droogefficiëntieklasse: A
programma’s en verbruik

	▶  6 programma’s: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C,  
Auto 35-45°C, Eco 50°C, Snel 45°C, Voorspoelen

	▶  4 speciale functies: intensieve zone, varioSpeed,  
Halve belading, Hygieneplus

	▶  5 reinigingstemperaturen
	▶  Verbruik bij Eco 50°C: 9 liter / 0,75 kWu  
(per jaar*: 2520 liter / 211 kWu)

uitrusting en comfort
	▶ Geluidsniveau: 44 dB (re 1 pW)
	▶ inhoud: 10 bestekken
	▶ Elektronisch regenereersysteem
	▶ Doorstroomverwarmer
	▶ Doseerassistent
	▶ Duopower-sproeiarmen in de bovenste korf
	▶ AquaSensor, Beladingssensor
	▶ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
	▶ Warmtewisselaar
	▶ Wisselspoeltechniek
	▶ Glasspaarsysteem
	▶ Zelfreinigende filter
	▶ Bediening bovenaan
	▶ Resttijdaanduiding in minuten
	▶ Akoestisch signaal bij programma-einde
	▶ infolight
	▶ Kleur van de aanduidingselementen: rood
	▶ Elektronische starttijduitstel 1-24 uur
	▶  Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en 
spoelmiddeltekort

	▶ varioflexplus-korven
	▶ vario-besteklade - 3de niveau
	▶  In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic  
(op 3 hoogtes)

	▶  Neerklapbare bordenrekken in bovenste (3x) en onderste 
korf (2x)

	▶ Kopjeshouder in bovenste en onderste korf
	▶ Glazenhouder in de onderste korf
	▶ AquaStop met garantie
	▶ Kinderbeveiliging
	▶ EasyLock
	▶ Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
	▶  Toebehoren inbegrepen: Sproeikop voor het schoonwassen 
van grote stukken vaat en bakplaten

	▶ Dampafschermplaat inbegrepen

Afmetingen (H x B x D): 
81,5 x 44,8 x 55 cm

inbouwschema: p. 167

S 58m53 X0euS 58T69 X0eu

S 58M53 x0EU inox € 829,99S 58T69 x0EU inox € 949,99

Assistant de dosage

Doseerassistent

8

Assistant de dosage

Doseerassistent

Tiroir Vario

Vario-Lade

46dB44dB

SlimliNe 45 Cm

*  gebaseerd op 280 standaard reinigingscycli gebruik makend van koud water en de modus voor laag stroomverbruik. 
Het reëele water- en energieverbruik zullen afhangen van het effectieve gebruik van het toestel.
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Energie-efficiëntieklasse: A+++ -10% / Droogefficiëntieklasse: A
programma’s en verbruik

	▶  6 programma’s: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Auto 35-
45°C, Eco 50°C, Snel 45°C, Voorspoelen

	▶  4 speciale functies: Shine & Dry, intensieve zone, 
varioSpeed, Hygieneplus

	▶  5 reinigingstemperaturen
	▶  Verbruik bij Eco 50°C: 7 liter / 0,67 kWu  
(per jaar*: 1970 liter / 195 kWu)

	▶  Verbruik Auto-programma 45-65°C: vanaf 6 liter, afhankelijk 
van de vervuilingsgraad van de vaat

uitrusting en comfort
	▶  Geluidsniveau: 44 dB (re 1 pW)
	▶ inhoud: 13 bestekken
	▶ Elektronisch regenereersysteem
	▶ Doorstroomverwarmer
	▶ zeolith
	▶ Waterbesparingsysteem
	▶ Doseerassistent
	▶ AquaSensor, Beladingssensor
	▶ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
	▶ Warmtewisselaar
	▶ Wisselspoeltechniek
	▶ Glasspaarsysteem
	▶ Zelfreinigende filter
	▶ piezo TouchControl (inox)
	▶ emotionlight
	▶ Bediening bovenaan
	▶ LCD-bediening met tekstaanduiding
	▶ Resttijdaanduiding in minuten
	▶ Akoestisch signaal bij programma-einde
	▶ Display (zwart) met rode tekst
	▶ Kleur van de aanduidingselementen: rood
	▶ Elektronische starttijduitstel 1-24 uur
	▶  Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en 
spoelmiddeltekort

	▶ varioflexplus-korven
	▶ vario-besteklade plus
	▶  n de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic  
(op 3 hoogtes)

	▶  Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6x) en onderste 
korf (6x)

	▶ Kopjeshouder in de bovenste (2x) en onderste korf (2x)
	▶ Glazenhouder in de onderste korf
	▶ AquaStop met garantie
	▶ Kinderbeveiliging
	▶ EasyLock
	▶ Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
	▶ Dampafschermplaat inbegrepen

Afmetingen (H x B x D): 
81,5 x 59,8 x 57,3 cm
inbouwschema: p. 168

Energie-efficiëntieklasse: A++ / Droogefficiëntieklasse: A
programma’s en verbruik

	▶  6 programma’s: IntensivePlus 70, Auto 45-65,
	▶  Eco 50, Zacht 40, TurboSpeed 20min, Voorspoelen”
	▶  4 speciale functies: intensieve zone, varioSpeed, 
Hygieneplus, extra droog

	▶  6 reinigingstemperaturen
	▶  Verbruik bij Eco 50°C: 6,5 liter / 0,92 kWu  
(per jaar*: 1820 liter / 262 kWu)

uitrusting en comfort
	▶  Geluidsniveau: 44 dB (re 1 pW)
	▶ inhoud: 13 bestekken
	▶ Elektronisch regenereersysteem
	▶ Doorstroomverwarmer
	▶ Waterbesparingsysteem
	▶ Doseerassistent
	▶ AquaSensor, Beladingssensor
	▶ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
	▶ Warmtewisselaar
	▶ Wisselspoeltechniek
	▶ Glasspaarsysteem
	▶ Zelfreinigende filter
	▶ Resttijdaanduiding in minuten
	▶ Aanduiding van het programmaverloop
	▶ Kleur van de aanduidingselementen: rood
	▶ Elektronische starttijduitstel 1-24 uur
	▶  Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en 
spoelmiddeltekort

	▶ varioflexplus-korven
	▶ vario-besteklade - 3de niveau
	▶  In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic  
(op 3 hoogtes)

	▶  Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6x) en onderste 
korf (6x)

	▶ Kopjeshouder in de bovenste (2x) en onderste korf (2x)
	▶ Glazenhouder in de onderste korf
	▶ AquaStop met garantie
	▶ Kinderbeveiliging
	▶ Elektronische sleutelfunctie
	▶ EasyLock
	▶ Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
	▶ Dampafschermplaat inbegrepen 

Afmetingen (H x B x D): 
81,5 x 59,8 x 57,3 cm

inbouwschema: p. 168

Energie-efficiëntieklasse: A+ / Droogefficiëntieklasse: A
programma’s en verbruik

	▶  6 programma’s: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C,  
Auto 35-45°C, Eco 50°C, Snel 45°C, Voorspoelen

	▶  4 speciale functies: intensieve zone, varioSpeed,  
Halve belading, Hygieneplus

	▶  5 reinigingstemperaturen
	▶  Verbruik bij Eco 50°C: 10 liter / 1,05 kWu of 0,7 kWu bij 
warmwateraansluiting (per jaar*: 2800 liter / 299 kWu) 

uitrusting en comfort
	▶  Geluidsniveau: 39 dB (re 1 pW)
	▶ inhoud: 14 bestekken
	▶ Elektronisch regenereersysteem
	▶ Doorstroomverwarmer
	▶ Doseerassistent
	▶ AquaSensor, Beladingssensor
	▶ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
	▶ Warmtewisselaar
	▶ Wisselspoeltechniek
	▶ Glasspaarsysteem
	▶ Zelfreinigende filter
	▶ piezo TouchControl (inox)
	▶ Bediening bovenaan
	▶ LCD-bediening met tekstaanduiding
	▶ Resttijdaanduiding in minuten
	▶ Akoestisch signaal bij programma-einde
	▶ Display (zwart) met rode tekst
	▶ Kleur van de aanduidingselementen: rood
	▶ Elektronische starttijduitstel 1-24 uur
	▶  Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en 
spoelmiddeltekort

	▶ varioflexplus-korven
	▶ vario-besteklade plus
	▶  In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic  
(op 3 hoogtes)

	▶  Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6x) en onderste 
korf (6x)

	▶ Kopjeshouder in de bovenste (2x) en onderste korf (2x)
	▶ Glazenhouder in de onderste korf
	▶ AquaStop met garantie
	▶ Kinderbeveiliging
	▶ EasyLock
	▶ Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
	▶ Dampafschermplaat inbegrepen

Afmetingen (H x B x D): 
81,5 x 59,8 x 57,3 cm

inbouwschema: p. 168

S 41T69 N7eu S 41m69 N7euS 41T69 N6eu

S 41T69 N7EU inox € 1.549,99 S 41M69 N7EU inox € 1.149,99S 41T69 N6EU inox € 1.199,99

Assistant de dosage

Doseerassistent

Vario-Lade
Plus

Assistant de dosage

DoseerassistentTiroir Vario

Vario-Lade

Assistant de dosage

Doseerassistent

Vario-Lade
Plus

44dB 44dB39dB

iNTegReeRBARe vAATWASSeRS

Aanbevolen marktprijs op 1/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen
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Energie-efficiëntieklasse: A++ / Droogefficiëntieklasse: A
programma’s en verbruik

	▶  5 programma’s: IntensivePlus 70 °C, Auto 45-65 °C,  
Eco 50 °C, Intensive Eco 45 °C, Snel 45 °C

	▶  3 speciale functies: intensieve zone, varioSpeed,  
extra droog

	▶ 4 reinigingstemperaturen
	▶  Verbruik bij Eco 50°C: 10 liter / 0,92 kWu of 0,7 kWu bij 
warmwateraansluiting (per jaar*: 2800 liter / 262 kWu)

uitrusting en comfort
	▶  Geluidsniveau: 44 dB (re 1 pW)
	▶ inhoud: 13 bestekken
	▶ Elektronisch regenereersysteem
	▶ Doorstroomverwarmer
	▶ Doseerassistent
	▶ AquaSensor, Beladingssensor
	▶ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
	▶ Warmtewisselaar
	▶ Wisselspoeltechniek
	▶ Glasspaarsysteem
	▶ Zelfreinigende filter
	▶ Resttijdaanduiding in minuten
	▶ Kleur van de aanduidingselementen: rood
	▶ Elektronische starttijduitstel 1-24 uur
	▶  Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en 
spoelmiddeltekort

	▶ varioflex-korven
	▶  In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic  
(op 3 hoogtes)

	▶  Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2x) en onderste 
korf (2x)

	▶ Bestekrek in de bovenste korf
	▶ Vario-bestekkorf in de onderste korf
	▶ Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
	▶ AquaStop met garantie
	▶ Kinderbeveiliging
	▶ Elektronische sleutelfunctie
	▶ EasyLock
	▶ Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
	▶ Dampafschermplaat inbegrepen

Afmetingen (H x B x D): 
81,5 x 59,8 x 57,3 cm
inbouwschema: p. 168

Energie-efficiëntieklasse: A++ / Droogefficiëntieklasse: A
programma’s en verbruik

	▶  5 programma’s: IntensivePlus 70 °C, Auto 45-65 °C,  
Eco 50 °C, Intensive Eco 45 °C, Snel 45 °C

	▶  3 speciale functies: intensieve zone, varioSpeed,  
extra droog

	▶  4 reinigingstemperaturen
	▶  Verbruik bij Eco 50°C: 10 liter / 0,93 kWu of 0,7 bij 
warmwateraansluiting (per jaar*: 2800 liter / 266 kWu)

uitrusting en comfort
	▶  Geluidsniveau: 44 dB (re 1 pW)
	▶ inhoud: 14 bestekken
	▶ Elektronisch regenereersysteem
	▶ Doorstroomverwarmer
	▶ Doseerassistent
	▶ AquaSensor, Beladingssensor
	▶ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
	▶ Warmtewisselaar
	▶ Wisselspoeltechniek
	▶ Glasspaarsysteem
	▶ Zelfreinigende filter
	▶ Resttijdaanduiding in minuten
	▶ Kleur van de aanduidingselementen: rood
	▶ Elektronische starttijduitstel 1-24 uur
	▶  Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en 
spoelmiddeltekort

	▶ varioflex-korven
	▶ vario-besteklade - 3de niveau
	▶  In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic  
(op 3 hoogtes)

	▶  Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2x) en onderste 
korf (2x)

	▶ Kopjeshouder in de bovenste (2x) en onderste korf (2x)
	▶ AquaStop met garantie
	▶ Kinderbeveiliging
	▶ Elektronische sleutelfunctie
	▶ EasyLock
	▶ Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
	▶ Dampafschermplaat inbegrepen

Afmetingen (H x B x D): 
81,5 x 59,8 x 57,3 cm

inbouwschema: p. 168

Energie-efficiëntieklasse: A++ / Droogefficiëntieklasse: A
programma’s en verbruik

	▶  6 programma’s: IntensivePlus 70°C, Auto 45-65°C, Eco 
50°C, Zacht 40°C, TurboSpeed 20min 60°C, Voorspoelen

	▶  4 speciale functies: intensieve zone, varioSpeed, 
Hygieneplus, extra droog

	▶  6 reinigingstemperaturen
	▶  Verbruik bij Eco 50°C: 6,5 liter / 0,92 kWu  
(per jaar*: 1820 liter / 262 kWu)

uitrusting en comfort
	▶  Geluidsniveau: 44 dB (re 1 pW)
	▶ inhoud: 13 bestekken
	▶ Elektronisch regenereersysteem
	▶ Doorstroomverwarmer
	▶ Waterbesparingsysteem
	▶ Doseerassistent
	▶ AquaSensor, Beladingssensor
	▶ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
	▶ Warmtewisselaar
	▶ Wisselspoeltechniek
	▶ Glasspaarsysteem
	▶ Zelfreinigende filter
	▶ Resttijdaanduiding in minuten
	▶ Aanduiding van het programmaverloop
	▶ Kleur van de aanduidingselementen: rood
	▶ Elektronische starttijduitstel 1-24 uur
	▶  Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en 
spoelmiddeltekort

	▶  varioflexplus-korven
	▶  In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic  
(op 3 hoogtes)

	▶  Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6x) en onderste 
korf (6x)

	▶ Bestekrek in de bovenste korf
	▶ Vario-bestekkorf in de onderste korf
	▶ Kopjeshouder in de bovenste (2x) en onderste korf (2x)
	▶ Glazenhouder in de onderste korf
	▶ AquaStop met garantie
	▶ Kinderbeveiliging
	▶ Elektronische sleutelfunctie
	▶ EasyLock
	▶ Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
	▶ Dampafschermplaat inbegrepen

Afmetingen (H x B x D): 
81,5 x 59,8 x 57,3 cm

inbouwschema: p. 168

S 41m53 N9eu S 41m58 N9euS 41m65 N7eu

S 41M53 N9EU inox € 999,99S 41M58 N9EU inox € 1049,99S 41M65 N7EU inox € 1049,99

Assistant de dosage

Doseerassistent

Assistant de dosage

DoseerassistentTiroir Vario

Vario-Lade

Assistant de dosage

Doseerassistent

44dB44dB44dB

*  gebaseerd op 280 standaard reinigingscycli gebruik makend van koud water en de modus voor laag stroomverbruik. 
Het reëele water- en energieverbruik zullen afhangen van het effectieve gebruik van het toestel.
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Energie-efficiëntieklasse: A++ / Droogefficiëntieklasse: A
programma’s en verbruik

	▶  5 programma’s: IntensivePlus 70 °C, Auto 45-65 °C,  
Eco 50 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen

	▶ 2 speciale functies: intensieve zone, varioSpeed
	▶ 4 reinigingstemperaturen
	▶  Verbruik bij Eco 50°C: 10 liter / 0,92 kWu of 0,7 kWu bij 
warmwateraansluiting (per jaar*: 2800 liter / 262 kWu)

uitrusting en comfort
	▶  Geluidsniveau: 46 dB (re 1 pW)
	▶ inhoud: 13 bestekken
	▶ Elektronisch regenereersysteem
	▶ Doorstroomverwarmer
	▶ Doseerassistent
	▶ AquaSensor, Beladingssensor
	▶ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
	▶ Warmtewisselaar
	▶ Wisselspoeltechniek
	▶ Glasspaarsysteem
	▶ Zelfreinigende filter
	▶ Resttijdaanduiding in minuten
	▶ Kleur van de aanduidingselementen: rood
	▶ Elektronische starttijduitstel 1-24 uur
	▶  Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en 
spoelmiddeltekort

	▶ varioflex-korven
	▶  In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic  
(op 3 hoogtes)

	▶  Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2x) en onderste 
korf (2x)

	▶ Bestekrek in de bovenste korf
	▶ Vario-bestekkorf in de onderste korf
	▶ Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
	▶ AquaStop met garantie
	▶ Kinderbeveiliging
	▶ Elektronische sleutelfunctie
	▶ EasyLock
	▶ Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
	▶ Dampafschermplaat inbegrepen

Afmetingen (H x B x D): 
81,5 x 59,8 x 57,3 cm

inbouwschema: p. 168

S 42m53 N8eu 
S 41m53 N8eu

S 42M53 N8EU inox € 879,99
S 41M53 N8EU inox € 829,99 S 41M40 N5EU inox € 729,99

Assistant de dosage

Doseerassistent

46dB

S 41m40 N5eu

Energie-efficiëntieklasse: A+ / Droogefficiëntieklasse: A
programma’s en verbruik

	▶  4 programma’s: Intensief 70°C, Auto 45-65°C,  
Eco 50°C, Snel

	▶  Speciale functie: varioSpeed
	▶  Verbruik bij Eco 50°C: 12 liter / 1,02 kWu  
(per jaar*: 3360 liter / 290 kWu)

uitrusting en comfort
	▶  Geluidsniveau: 48 dB (re 1 pW)
	▶ inhoud: 12 bestekken
	▶ Elektronisch regenereersysteem
	▶ Doorstroomverwarmer
	▶ Doseerassistent
	▶ AquaSensor, Beladingssensor
	▶ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
	▶ Glasspaarsysteem
	▶ Wisselspoeltechniek
	▶  Zelfreinigende filter
	▶ Resttijdaanduiding in minuten
	▶ Kleur van de aanduidingselementen: rood
	▶ Elektronische starttijduitstel 1-24 uur
	▶  Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en 
spoelmiddeltekort

	▶ Vario-korven
	▶  In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic  
(op 3 hoogtes)

	▶ Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)
	▶ Bestekrek in de bovenste en onderste korf
	▶ Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
	▶ AquaStop met garantie
	▶ Kinderbeveiliging
	▶ Elektronische sleutelfunctie
	▶ EasyLock
	▶ Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
	▶ Dampafschermplaat inbegrepen

Afmetingen (H x B x D): 
81,5 x 59,8 x 57,3 cm

inbouwschema: p. 168

Assistant de dosage

Doseerassistent

48dB

Aanbevolen marktprijs op 1/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen
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HoogTe vAN HeT meuBel 655 - 750 mm

HoogTe vAN HeT meuBel 705 - 800 mm 

NiSHoogTe in mm

815 820 825 830 835 840 845 850 855 860 865 870 875 880 885 890 895 900 905 910 915 920 925

H
o

o
g

T
e 

vA
N

 D
e 

So
K

K
el

 in
 m

m

65 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 81,5

70 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

75 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

80 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

85 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

90 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 81,5

95 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

100 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

105 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

110 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

115 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 81,5

120 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

125 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

130 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

135 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

140 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

145 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

150 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

155 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

160 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

165 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

170 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

175 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

180 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

185 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

190 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

195 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

200 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

205 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5

210 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5

215 81,5 81,5 86,5 86,5

220 81,5 86,5

iNBouW iN De HoogTe vAN De vAATWASSeRS 
met de vaatwassers van Neff is de hoge “kolominbouw“ makkelijker dan ooit 
tevoren:
▶   Aansluiting van de AquaStop mogelijk in elke positie en hoogte 

»  geen beperkingen meer door de plaats van de  
waterkraan

▶   Aansluiting van de waterafvoer mogelijk in elke positie (max. afpomphoogte 
vanaf de onderkant van het toestel 90 cm) 
» geen beperkingen meer door de plaats van de sifon

▶    liften en verluchting van de waterafvoer in het toestel 
»  geen omslachtige verplaatsing van de afvoerslang  

om het leeglopen van de machine te verhinderen
▶   variabele bevestiging van de machine, bovenaan of zijdelings 

» geen beperkingen in de plaatsing van de inbouwmeubels

fRoNTDeSigN
Tussen het meubelfront en de voorkant van de onderliggende schuiflade moet er 
een ruimte worden voorzien, om het openen van de deur mogelijk te maken.
om deze spleet, waarvan de grootte afhangt van de positie ten overstaan van de 
deurscharnier en de dikte van het meubelfront, klein te houden, moet er op het 
volgende gelet worden:

▶   Wanneer in het keukengamma gekozen kan worden tussen meerdere deuraf-
metingen, dan is het langste front het beste geschikt (spleet verder verwijderd 
van de deurscharnieren).

▶   Door het lichtjes schuin plaatsen van het sokkelpaneel (schuifladepaneel) kan 
de spleet nog verkleind worden.

vooR iNBouW vAN uW vAATWASSeR iN De HoogTe: 
gelieve de technische tabellen te raadplegen op onze website: 
www.neff.be/nl/kolominbouw
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HoogTe vAN HeT meuBel 655 - 750 mm

HoogTe vAN HeT meuBel 705 - 800 mm 

NiSHoogTe in mm

815 820 825 830 835 840 845 850 855 860 865 870 875 880 885 890 895 900 905 910 915 920 925

H
o

o
g

T
e 

vA
N

 D
e 

So
K

K
el

 in
 m

m

65 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 81,5

70 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

75 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

80 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

85 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

90 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 81,5

95 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

100 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

105 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

110 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

115 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 81,5

120 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

125 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

130 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

135 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

140 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

145 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

150 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

155 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

160 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

165 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

170 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

175 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

180 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

185 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

190 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

195 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

200 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

205 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5

210 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5

215 81,5 81,5 86,5 86,5

220 81,5 86,5

inbouw 81,5 cm-vaatwasser  
met normaal scharnier

inbouw 81,5 cm-vaatwasser  
met varioScharnier

inbouw 81,5 cm-vaatwasser  
met opgedeeld meubelfront  
en klapscharnier

inbouw 86,5 cm-vaatwasser  
met normaal scharnier

inbouw 86,5 cm-vaatwasser  
met varioScharnier

 inbouw 86,5 cm-vaatwasser  
met opgedeeld meubelfront  
en klapscharnier

◀	 	Waarden tussen ()  
met verlengslang z 7710 X0. 
Aansluitslangen voor  
water en elektriciteit.

	varioScharnier: ▶ 
Bij toestellen met varioScharnier 
(S 72T69 X6eu en S 71T69 X6eu) 
verschuift het geïntegreerde 
meubelfront bij het openen lichtjes 
naar boven. Daardoor zijn bij 
hooginbouw van deze toestellen de 
vereiste tussenruimtes beperkt.
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ToeBeHoReN

Referenties Beschrijvingen
Aanbevolen 

marktprijs

z 7710 X0 Verlengslang AquaStop (2 m) 34,99 €

z 7863 X1 Langstelige glazenkorf 52,99 €

z 7860 X0 Inox bevestigingsset (vaatwassers 81,5 cm hoog) 34,99 €

z 7861 X0 Inox bevestigingsset (vaatwassers 86,5 cm hoog) 34,99 €

z 7862 X0 Ombouwset inox 102,99 €

z 7863 X0 Extra bestekkorf 30,99 €

z 7870 X0
De vaatwasset bestaat uit een sproeikop voor bakblikken, een extra bestekkorf,  
een recipiëntenhouder en 3 clips voor kleine voorwerpen.

21,99 €

z 7871 X0 Zilverglanscassette 15,99 €

z 7880 X0 Klapscharnier 124,99 €

z 7863 X3 Deur in inox voor volledig integreerbare vaatwassers van 81,5 hoog 154,99 €

z 7860 X1 Afdekkings- en bevestigingsset (compacte vaatwasser 45 cm hoog) 34,99 €

z 7860 X2 Afdekkings- en bevestigingsset (compacte vaatwasser 60 cm hoog) 34,99 €

1

1

2

3

4

5

1

3

5

4

2

  Bovenstaande toebehoren,  

en de door Neff aanbevolen onder-

houds- en reinigingsmiddelen kan u 

bestellen op www.neff.be of verkrijgen 

bij uw Neff-verdeler.
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iNBouWSCHemA’S

volledig integreerbare vaatwassers

S 51T69 x7EU - S 71T69 x6EU - S 51M69 x8EU - S 51T69 x8EU - S 51M65 x8EU -  
S 51M53 x9EU - S 51E50 x2EU - S 51M69 x9EU - S 51M69 x2EU

S 52T69 x7EU - S 52M69 x8EU - S 52N69 x2EU - S 72T69 x6EU -  
S 52M53 x9EU - S 52T69 x8EU - S 52M65 x8EU S 58T69 x0EU - S 58M53 x0EU

*  Door hoogteverstelbare schroefvoeten 
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 810 mm - 90-160 mm 
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 870 mm - 150-220 mm

Meuble

Hauteur du 
plan de travail

Hauteur 
de la niche

Hauteur 
du corps

Hauteur 
de l'appareil

Hauteur 
du socle

Meubel

Hoogte van
het werkblad

Nis-
hoogte

Corpus-
hoogte

Hoogte
van het toestel

Hoogte
van de 
sokkel

extra informatie bij de 86,5 cm hoge vaatwassers volledig integreerbaar  
en integreerbaar van 60 cm breed. 

Bij een nishoogte van 815 tot 855 mm, moet steeds de 81,5 cm hoge vaatwasser worden gepland, onafhankelijk van de sokkelhoogte.

Bij een nishoogte van 885 tot 925 mm, moet steeds de 86,5 cm hoge vaatwasser worden gepland, onafhankelijk van de sokkelhoogte.

indien de nishoogte 865 of 875 mm bedraagt, let dan op het volgende: Of hier de 81,5 cm hoge vaatwasser of de 86,5 cm hoge vaatwasser  
kan worden geplaatst, hangt van de hoogte van de sokkel af (zie schema pagina 170-171).



168

integreerbare vaatwassers

Compacte inbouwvaatwassers

S 41T69 N7EU - S 41M69 N7EU - S 41T69 N6EU - S 41M65 N7EU  
S 41M58 N9EU - S 41M53 N9EU -S 41M53 N8EU - S 41M40 N5EU

Afmetingen in mm

114

max.144**
573

598
100

min.  90
max. 220*

550

53

89

86
5-

92
5*

** RVS-plaat tot max. 143 mm
*

 

Door hoogteverstelbare schroefvoeten

  

Sokkelhoogte bij apparaathoogte 865 -   90-160 mm 

  

Sokkelhoogte bij apparaathoogte 925 - 150-220 mm

Mesures en mm

114

max.144**
573

598
100

min.  90
max. 220*

550

53

89

86
5-

92
5*

** Bandeau en acier spécial, 143mm max.
* Avec les pieds à vis réglables en hauteur

hauteur de socle pour hauteur d'appareil
865 -   90-160mm 
hauteur de socle pour hauteur d'appareil
925 - 150-220mm

S 66M63 N2EU

S 65M53 N1EU

S 42M53 N8EU
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CiRCoSTeAm: Door de combinatie van stoom en warme lucht wordt in de 

stoomoven CircoSteam een gebraad binnenin sappiger dan ooit, en toch knap-

perig van buiten. Cakes en gebak lukken lekker altijd. En in tegenstelling tot een 

gewoon bakprocédé is er nooit gevaar voor uitdrogen.

GLOSSARIUM
oveNS

CiRCoTHeRm: Unieke rondomhitte, waarbij de hete lucht snel en gericht rond 

de gerechten gevoerd wordt. Menukoken wordt mogelijk op drie niveaus tege-

lijk, zonder dat de smaken zich gaan vermengen. Andere voordelen: bij braad- en 

bakgoed worden de poriën zeer snel gesloten, waardoor vocht en aroma’s niet 

verloren gaan. Door de efficiënte aanwending van de opgewekte warmte volstaat 

een temperatuur van 160 ºC – 190 °C. Bij een lagere temperatuur is er veel min-

der opspattend vet of jus, en wordt de oven dus veel minder snel vuil. Aangenaam 

stille werking dankzij de zeer rustig lopende motor en een stil draaiende ventilatie. 

CircoTherm, dat geprezen werd door de Stiftung Warentest, bestaat enkel bij Neff.

CiRCoTHeRm eCo: Nieuwe, uiterst efficiënte verwarmingsmethode voor bak-

ken en braden op één niveau met een buitengewone energiebesparing van 30 % 

ten opzichte van energie-efficiëntieklasse A dankzij het innoverende, intelligente 

energiebeheer. Perfecte resultaten met iets langere gaar- of baktijd bij bereiding(en) 

op één niveau, speciaal voor koekjes, taarten en gebak, soufflés, vlees, vis en diep-

gevroren voedingsmiddelen.

eASyCleAN: Dit speciale reinigingssysteem van Neff zorgt in een mum van tijd 

en met een minimaal stroomverbruik voor een perfect schone oven. Het volstaat 

0,4 liter water en een druppel detergent in de koude ovenbodem te gieten, de 

ovendeur te sluiten en het systeem EasyClean te activeren. Na verloop van het 

programma de met titaangrijze email beklede binnenwanden even nawrijven en 

laten drogen – klaar. Bovendien zijn alle EasyClean-toestellen uitgerust met een 

zelfreinigende, met keramiek beklede achterwand. En dat vindt u enkel bij Neff.

HiDe: Bij de oven met HIDE-functie kan de ovendeur helemaal in een vak onder 

de oven weggeschoven worden, waardoor u ongehinderd toegang hebt tot het 

oveninterieur. De volledig verzinkbare ovendeur glijdt continu en schokvrij in 

een zijdelingse geleiding. Bij sommige toestellen is de inschuiving van de deur 

zelfs gedempt. De meedraaiende deurgreep SLIDE ligt daarbij steeds in dezelfde 

positie in de hand. De deur hoeft echter niet helemaal weggeschoven te worden, 

maar kan bv. ook als stelvlak of druppelbeveiliging worden gebruikt. Simpelweg 

voorbeeldig: op de makkelijk schoon te vegen volledige glazen binnendeur heeft 

het vuil geen schijn van kans. Dit hoogstandje is er enkel bij Neff.

NeffligHT:  De unieke ovenverlichting die enkel Neff u kan bieden. Briljant 

daarbij is de speciale lichtgeleiding via prisma’s in de ovendeur, waardoor zelfs de 

verste hoekjes en kantjes met halogeen worden verlicht. Nu ook in de SLIDE & 

HIDE-ovens van Neff.

3 niveau CLOU® 4 niveau CLOU®

Clou-SySTeem: Dankzij dit licht glijdende systeem op kogellagers voor één tot 

vier ovenniveaus kunnen de afzonderlijke niveaus naar buiten geschoven worden, 

zonder hinder van boven- of onderliggende bakblikken of braadroosters. Het 

systeem is sterk en kantelveilig, niets glijdt weg of loopt over. De telescopische 

rails kunnen gemakkelijk verwijderd worden en even gemakkelijk schoongemaakt. 

Alle modellen die voorzien zijn van inhangroosters kunnen later met het telesco-

pische systeem worden uitgerust. Dat kan enkel bij Neff. 

vARioClou: Lichtlopend telescopisch systeem op kogellagers voor één ovenni-

veau, waarbij het bak- of braadgoed helemaal naar buiten geschoven kan worden.

3 NiveAu Clou: lichtlopend en kantelveilig telescopisch systeem voor drie 

ovenniveaus. 

4 NiveAu Clou: lichtlopend telescopisch systeem op kogellagers voor het 

afzonderlijk naar buiten schuiven van vier ovenniveaus. 

NeffNAvigAToR: Unieke en baanbrekende bediening bij de ovens van Neff. Sim-

pel en snel navigeren door horizontaal te draaien en verticaal te klikken tijdens het 

bladeren door de digitale tekstdisplay. Via de TouchControl aanraaksensoren kiest 

u snel en comfortabel tussen geselecteerde functies: in-/uitschakelen, tijd, info, snel 

opwarmen, temperatuur en de vier belangrijkste werkingswijzers als shortcuts.
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fleXiNDuCTie: Heeft u een extrabrede braadpan? Of wenst u meer potten 

te gebruiken dan er kookzones zijn? Met FlexInductie van Neff is dat geen enkel 

probleem! Eén simpele druk op een toets en de 2 inductiezones links worden 

gecombineerd tot één grote Flexzone van 200 x 380 mm. En zelfs bij heel grote 

kookpannen zorgt FlexInductie voor een gelijkmatige opwarming. Indien u een 

stoofpotje kookt, dan plaatst u de kookpot waar u maar wil. En indien u meerdere 

potten en pannen gebruikt, dan kan dat – zeer flexibel - dankzij FlexInductie. 

KooKplATeN

iNDuCTie: Bij de kookplaten met inductieverwarming wordt de warmte direct 

in de metalen kookpot opgewekt door draaiende, magnetische energiestromen, 

waar ze snel wordt verdeeld, terwijl de kookzone maar lichtjes wordt opgewarmd. 

De kooktijden worden in functie van de hoeveelheid en het kookgerei tot 30 % 

verkort, en bij activering van de Powerfunctie zijn de tijden tot 55 % korter dan 

bij HighSpeed-verwarmingselementen. Elke instelling gebeurt exact, fijngevoelig 

en snel. Inductie is ook bijzonder veilig: er wordt slechts hitte opgewekt wanneer 

er een geschikte metalen kookpot op de kookzone staat.

TWiSTpAD: Bij deze kookplaten ligt er een afneembare, magnetische bedienings-

knop naast de digitale display op het vitrokeramische oppervlak. De knop wordt 

door permanente magneten onder de kookplaat op z’n plaats gehouden. Dit 

unieke eenknop-bedieningsconcept van Neff werd verder ontwikkeld voor ge-

bruik op HighSpeed- en inductiekookplaten. De keuze van de kookzone gebeurt 

via een kantelbeweging, het instellen van de kookzone door een draaibeweging. 

De TwistPad blijft op z’n plaats, de draaiknop hoeft niet verschoven te worden. 

Speciaal voor de inbouw in een kookeiland biedt Neff een kookplaat aan met 

een 2-voudige TwistPad – voor een comfortabele bediening van weerszijden. Een 

elegante, veilige en schoonmaakvriendelijke oplossing.

TeleSCopiSCHe STop: Nieuwe, gebruiksvriendelijke stopfunctie bij VarioCLOU 

en 3- en 4-voudige CLOU-uittreksystemen. Telescopische Stop houdt de volledig 

uitgetrokken telescopische glijders in positie, bijvoorbeeld terwijl de bakplaat uit de 

oven wordt genomen. Een zachte druk volstaat om de Telescopische Stop te ont-

grendelen, waarna het telescopische uittreksysteem vlot terug in de bakoven glijdt.

 

SliDe: De meedraaiende ovendeurgreep SLIDE zwenkt tijdens het openen of 

sluiten van de ovendeur de deurbeweging tegemoet en volgt de beweging van 

uw hand. De greep ligt in eender welke positie makkelijk in de hand en neigt 

steeds naar voren. De buigzame techniek zorgt voor een vloeiende beweging. Een 

hoogstandje dat enkel bij Neff te vinden is.

vARioSTeAm: Als u met VarioSteam iets bakt of smoort, zullen er met verschil-

lende tussenpozen verschillende hoeveelheden vocht in de bakruimte worden 

toegevoerd. Hierdoor worden de bereidingen nog beter gaar. Ze krijgen een knap-

perige korst, een mooi glanzend oppervlak, en worden van binnen  sappig en mals.
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Kringloop-
werking

Kringloop-
werking

KRiNgloopWeRKiNg: De lucht die in de dampkap wordt weggezogen, 

wordt in de metalen vetfilter gezuiverd en dan opnieuw in de keuken geleid. Een 

bijkomende actieve koolstoffilter houdt alle onaangename geurtjes vast. 

NofRoST: De op -18 °C gebrachte koude lucht wordt via een ventilator in 

elke hoek van de diepvriesruimte geleid; daarbij wordt vochtigheid onttrokken. 

Het vervelende ontdooien met de hand behoort nu voorgoed tot het verleden.

DAmpKAppeN

KoelToeSTelleN

SOFTCLOSE

SofTCloSe: Dankzij de SoftClose-deur blijft de deur van koel- of diepvries-

kasten nooit meer op een kier staan. Bovendien is er in beide scharnieren een 

demping geïntegreerd. Zo worden zelfs zware deuren een hele levenscyclus lang 

makkelijk en zeker gesloten.

AquASeNSoR: Tijdens het afwassen controleert een optische sensor meer-

maals de vertroebelingsgraad van het afwaswater. Indien het water niet te vuil 

is, wordt er minder schoon water toegevoegd of aan een lagere temperatuur 

afgewassen. Waarbij ook hier op water en energie wordt bespaard..

vAATWASSeRS

luCHTAfvoeR: De lucht die in de dampkap werd gefilterd, wordt via een 

speciaal afvoerkanaal naar buiten geleid. Daardoor ontstaat onderdruk. Het toe-

stromen van verse lucht moet dan ook gegarandeerd worden (bv. muurkasten 

voor toevoer-/afvoerlucht).

SofTligHT: Zachtjes aan- en wegdimmen van de dampkapverlichting, die naar 

wens traploos kan worden geregeld. Voor een stemmige verlichting tijdens het 

eten of helder licht bij het koken.

viTAfReSH: In de transparante schuifladen zorgt de bewaring bij om en bij de 

+0 °C met een gemiddelde luchtvochtigheid (VitaFresh droog: ca. 50%) of hoge 

luchtvochtigheid (VitaFresh dauwfris: ca. 95%, via de automatische vochtigheids-

regeling) voor optimale versheid, waarbij de voedende bestanddelen perfect be-

houden blijven. De levensmiddelen blijven tot driemaal langer vers, waardoor u 

zich weer een bezoek aan de supermarkt bespaart.

AquASTop: Dit veiligheidssysteem verhindert op uiterst betrouwbare wijze 

elke vorm van waterschade – onafhankelijk van het stroomnet. Bij een vakkundige 

aansluiting geeft Neff een AquaStop waarborg.

AuTomATiSCHe ReiNigiNg: In de vaatwassers van Neff past de afwasmid-

delenautomaat in alle programma’s de afwascyclus automatisch aan het gebruikte 

afwasmiddel aan. Daardoor blijft het gelijk welk soort detergent u gebruikt – tabs, 

afwaspoeder of vloeibaar detergent.

Assistant de dosage

Doseerassistent

DoSeeRASSiSTeNT: Tijdens het lopende afwasprogramma valt uit het geopen-

de doseervak het detergent in de speciale opvangschaal vooraan de bovenste 

korf (= doseerassistent). Daardoor worden de tabs gecontroleerd opgelost, aan-

gepast aan het afwasproces, met als resultaat een optimale reinigingswerking.
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RACKmATiC: Met een druk op de zijdelingse hendel kan de onderste korf van 

de vaatwasser – zelfs volgeladen – heel comfortabel op 3 verschillende niveaus 

worden ingesteld. Daarmee krijgt u tot 5 cm speelruimte. En dat betekent nog 

meer flexibiliteit en maximale individuele plaatsingsmogelijkheden, naargelang van 

de belading. Met RackMatic kan de bovenste korf volledig worden uitgetrokken, 

zodat ook de achterkant van de machine makkelijker gevuld en leeggemaakt kan 

worden.

SHiNe & DRy: Optimale afwasresultaten, een stralende glans en schitterende, 

streepvrije droogresultaten bij glazen, sierporselein en zelfs plastic vaat, dankzij 

het natuurlijke mineraal Zeolith.

Vario-Lade
Plus

vARio lADe pluS: Speciaal gevormde lade boven de topmand - nu nieuw en 

nog flexibeler. Dankzij de neerlaatbare rekjes aan beide kanten komt er duidelijk 

meer ruimte vrij voor grotere stukken bestek, espressokopjes en kook- en bakge-

rei. In de extra uitsparing kunt u grote stukken bestek kwijt (zoals opscheplepels) 

en door de pinnen weg te klappen is er plaats voor stukken bestek met brede 

handgrepen. De opgedrukte symbolen maken het sorteren ook nog eens een 

stuk eenvoudiger.

iNfoligHT: Extra informatie voor wie een volledig integreerbaar model heeft: 

het van buitenaf afleesbare programmaverloop. De weergave gebeurt via een 

lichtpuntje dat tijdens het programmaverloop op de bodem van de vaatwasser 

wordt geprojecteerd en pas na het einde van het programma verdwijnt.

iNTeNSieve zoNe: De speciaal verhoogde sproeidruk maakt van de onderste 

korf een complete intensieve zone, die zorgt voor de krachtige reiniging van hard-

nekkig vuile vaat, zoals kookpotten, pannen, ovenschotels of bakblikken. Tegelijk 

wordt minder vuile vaat in de onderste korf met een zachtere sproeidruk uiterst 

behoedzaam afgewassen.

iNTeNSivepluS 70 ºC: Nieuw en exclusief in alle middenklassetoestellen van 

Neff: het optimale reinigingsprogramma voor de intensieve reiniging van heel 

vuile vaat met aangekoekt vuil, zoals potten, pannen en vuurvaste ovenschalen. 

Bovendien zorgen een krachtigere waterverdeling in de onderste mand en be-

tere droogprestaties voor een perfect afgewassen en gedroogde vaat.

eXTRA DRoog: voor een beter droogresultaat, vooral voor kunststof servies 

– dankzij een hogere temperatuur tijdens het spoelen en een langer droogproces.

HygieNepluS: Deze nieuwe speciale functie bij de vaatwassers van Neff zorgt 

voor een sterke antibacteriële reiniging met zeer hoge temperaturen – ideaal 

voor bv. babyflesjes, snijplanken of vaat en bestek dat zo hygiënisch mogelijk dient 

te worden gebruikt. De speciale functie wordt geactiveerd met een druk op de 

toets en verlengt het afwasprogramma bij hogere temperaturen.

DuopoWeR: dé innovatie van Neff voor een perfect wasresultaat in alle nieuwe 

45 cm brede vaatwassers uit het Neff Slimline-gamma. De dubbele DuoPower-

sproeiarm op de bovenste mand verspreidt het water krachtig over de vaatwas-

ser en zorgt voor een uiterst grondige reiniging.

.

effiCieNTSileNTDRive: De innovatieve borstelloze DC-motortechnologie in 

alle nieuwe 45 cm brede vaatwassers uit het Neff Slimline-gamma garandeert 

een heel efficiënte en uiterst stille werking. Water- en stroomverbruik blijven heel 

laag omdat het vermogen en de druk voortdurend worden aangepast.

TimeligHT: Innovatieve projectie van de resterende tijd bij Neff-inbouwvaat-

wassers. De tijd die daadwerkelijk rest tot het wasprogramma afloopt, wordt 

exact in uren en minuten op een duidelijk leesbare manier op de vloer van uw 

keuken geprojecteerd - het type vloer en de kleur spelen geen enkele rol. Ook 

als u een starttijd instelt, wordt er op de vloer geprojecteerd hoeveel tijd er nog 

resteert tot het wasprogramma start.
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Tiroir Vario

Vario-Lade

vARio-lADe: Comfort krijgt een nieuwe dimensie: het derde beladingsniveau 

in de vaatwassers van Neff. Innovatieve, speciaal gevormde schuiflade boven de 

bovenste korf voor bestek, keukengerei en zelfs espressokopjes. Voor een even 

optimaal beladingscomfort in de bovenste korf. Individuele aanpassing van de 

bovenste korf dankzij de 3-voudige RackMatic.

vARiofleXpluS: Uiterst efficiënt gebruik van het Neff-vaatwasserinterieur uit 

de topklasse. De 6 neerklapbare bordenpinnen in zowel de bovenste als de 

onderste korf bieden maximale flexibiliteit. Nu zijn er nog meer verstelmogelijk-

heden, inclusief de 3-voudige RackMatic bij de bovenste korf.

vARioSpeeD:  Door het activeren van de functie VarioSpeed wordt de looptijd 

van de afwasprogramma’s met zowat 50 % gereduceerd – met even perfecte 

was- en droogresultaten.
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zeoliTH-DRogeN: De zeolith-mineralen zitten ingekapseld in de bodem van 

het toestel en absorberen de vochtigheid. Zo zorgen ze voor het sneller drogen 

van de vaat, voor een hoge energiebesparing en voor een nooit geziene glans. 

Het mineraal hoeft niet vervangen te worden en gaat een toestelleven lang mee.
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Al onze toestellen werden ontworpen als producten van uitstekende kwaliteit die uiterst betrouwbaar en 

praktisch zijn en uitgerust met spitstechnologie. 

Na de wettelijke waarborg van twee jaar bieden wij u – mits een éénmalige bijdrage van € 59,99 (incl. 

BTW) per toestel – een bijkomende zekerheid voor de volgende drie jaar. Als u uw toestel registreert 

binnen de 24 maanden na aankoop van uw toestel, geniet u van een volledige zekerheid gedurende vijf jaar. 

5 JAAR ZEKERHEID  
OP MIJN NEFF-TOESTELLEN.

WAT EEN LUxE.
5 jAAR zeKeRHeiD  
= 2 jAAR fABRieKSWAARBoRg  

+ 3 jAAR SeRviCeCoNTRACT

FAx Dit DoCumENt DooR NAAR HEt NummER 02/475.72.89

Facturering geadresseerd aan 

 ❏ verkoper ❑ Consument

Gegevens van de verkoper

firmanaam  ......................................................................

Klantennummer  ............................................................

Persoonlijke gegevens consument

Naam  ...........................................................................  voornaam  ..................................................................

Straat  ...........................................................................  Nr.  ................................................................................

postcode  .....................................................................  plaats  ...........................................................................

Tel.  ................................................................................  gSm  .............................................................................

e-mail  ...........................................................................  fax  ...............................................................................

 ❏ ik geef Neff (BSH Nv) de toestemming om mij van zijn producten op de hoogte te houden.

toesteltype  Aankoopdatum

1  ....................................................................................   .......................................................................................

2  ....................................................................................   .......................................................................................

3  ....................................................................................   .......................................................................................

4  ....................................................................................   .......................................................................................

5  ....................................................................................   .......................................................................................

6  ....................................................................................   .......................................................................................  

toestellen :

Deze verlengde zekerheid wordt aangeboden op het hele 
gamma huishoudtoestellen, ingebouwd (behalve toestellen 
gebruikt voor professionele doeleinden of tweedehandstoe-
stellen). 

Prijs :

•	 een éénmalige bijdrage van € 59,99 (incl. BTW) per toestel. 

•		Tijdens	de	eerste	24	maanden	geniet	u	van	de	normale	garan-
tievoorwaarden. Na de 24 maanden van de gewone waarborg 
wordt bij een herstelling een franchise aangerekend van € 25,00.*

•	 gratis servicecontract op de huishoudtoestellen bij aankoop van 
een keuken uitgerust met 4 Neff - inbouwtoestellen.

*BTW, onderdelen, verplaatsingskosten en arbeidstijd inbegrepen.

Voorwaarden :

•		Elke	herstelling	wordt	uitgevoerd	door	één	van	onze	gespe-
cialiseerde technici. 

•			Het	contract	moet	opgesteld	zijn	binnen	de	24	maanden	
na aankoop van uw toestel; het origineel aankoopbewijs is 
vereist tijdens elke interventie.

•		De	extra	zekerheid	van	36	maanden	gaat	in	na	de	periode	
van de normale waarborg van 24 maanden. Na deze periode 
(24 + 36 maanden) is het contract beëindigd.

•						Vanaf	het	moment	dat	een	defect	niet	kan	worden	opgelost	
met de gebruiksaanwijzing, neemt u contact op met onze 
klantendienst. 

Datum en handtekening: 

......................................................................................

......................................................................................

Het servicecontract zal worden opgestuurd 
naar de consument van zodra wij de betaling 
ontvangen hebben.

u kunt uw toestel online registreren via  

www.neff.be/nl/servicecontract 

Het servicecontract zal u worden opgestuurd van 

zodra wij de betaling ontvangen hebben.

Aarzel niet contact op te nemen met onze 

klantendienst voor verdere inlichtingen op het 

nummer 070/22.21.43.
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VERsCHillENDE oNDERHouDs- EN REiNiGiNGsmiDDElEN  werden 

uitvoerig op onze hoogwaardige toestellen getest en in de praktijk uitgeprobeerd. De Neff-eShop heeft 

onderhoudsmiddelen uitgekozen die aan de kwaliteitseisen van het merk Neff beantwoorden en biedt deze 

aan om het leven van alledag te vergemakkelijken. 

U kunt uw onderhouds- en reinigingsmiddelen snel en eenvoudig via internet bestellen: www.neff.be (Klik 

op toebehoren). U selecteert de gewenste toebehoren of onderdelen en bestelt ze via uw elektronisch 

winkelmandje. De toebehoren en onderdelen worden binnen de week in een door u gekozen Kiala-afhaalpunt 

geleverd. Originele onderdelen, toebehoren en door Neff aanbevolen onderhoudsmiddelen kan u ook 

telefonisch bestellen, op het nummer 070/22.21.43.

ONLINE ORIGINELE ONDERDELEN, 
TOEBEHOREN EN DOOR NEFF AANBEVOLEN 
ONDERHOUDS- EN REINIGINGSMIDDELEN BESTELLEN. 

SUPER PRAKTISCH!

EN ALS IK NOG VRAGEN HEB?
Met Neff hebt u steeds een goede beslissing genomen. Dat geldt niet alleen voor de uitgebreide keuze, de 

functionaliteit, de kwaliteit en de energie-efficiëntie van onze toestellen, maar ook voor onze service. Ook daar 

willen wij altijd een ideetje verder zijn, zodat u elke dag weer evenveel plezier aan uw keuken hebt. En daarom 

kan u met uw vragen en problemen op veel manieren bij ons terecht.

WWW.Neff.Be

Via onze website krijgt u de klok rond snelle en duidelijke informatie. Naast een lijst met verkooppunten en 

gedetailleerde info over producten en nieuwigheden vindt u onder de rubriek Diensten heel wat praktische 

aanwijzingen, adressen en telefoonnummers voor herstellingen, onderdelen en toebehoren. 



DE NEFF-CoNsumENtENlijN 

Onze telefonische Neff-consumentenlijn beantwoordt met alle plezier al uw vragen over onze 

inbouwtoestellen. Indien u ons uw postcode doorgeeft, geven wij u ook graag de adressen van Neff-

verdelers in uw buurt.

De Neff-consumentenlijn contacteert u telefonisch op het nummer: 070/22.21.43

DE NEFF-HERstElDiENst 

De toestellen van Neff verleiden met hun hoogwaardige kwaliteit en verfijnde afwerking. Toch kan het 

gebeuren, dat er zich na een lange gebruiksduur een defect voordoet. U kan dan terecht op onze website 

om zelf een online afspraak te maken (www.neff.be) of u kan gewoon bellen naar de Klantendienst van 

Neff en wij sturen een technische specialist naar u thuis. 

U bereikt ons telefonisch op het nummer: 070/22.21.43

DE NEFF-sHoWRoom

Wenst u de toestellen in detail te bekijken alvorens u uw keuze maakt? Bezoek onze showroom om u volledig 

te laten informeren. Onze specialisten hebben alle tijd om u vrijblijvend in te lichten over de producten van 

Neff en de specifieke gebruiksvoordelen.

WIJ STAAN STEEDS  
VOOR U KLAAR!

LEUK, DAT  
IEMAND VAN DE KEUKEN  

ZO’N AANGENAME  

PLEK MAAKT.

HARtElijK WElKom  bij NEFF. Als Duitslands in-

bouwspecialist en echte pionier in de branche ontwikkelen 

wij met passie en oog voor het detail keuken-inbouwtoe-

stellen op het hoogste technische niveau, die op een ver-

nieuwende manier tegemoetkomen aan de wensen en be-

hoeften van uw klanten en aan de huidige vereisten van het 

dagdagelijkse leven. De huishoudtoestellen van Neff vormen 

het overtuigende bewijs dat een bewust leven in harmonie 

met de natuur zeker niet in strijd is met de hoogste vereis-

ten aan comfort, elegantie en technologische vooruitgang.

Ook dit jaar hebben wij voor echte keukeninnovaties ge-

zorgd. Zowel grote als kleine. Met steeds hetzelfde doel 

voor ogen: nog meer kookplezier bezorgen aan iedereen 

die graag in de keuken vertoeft.

Doordat wij toekomstgericht en met de klanten meeden-

ken hebben wij al vele nieuwe ideeën en technieken in de 

keuken geïntroduceerd, die het leven makkelijker maken. 

Uniek was bijvoorbeeld de eerste microgolfoven, die wij in 

het jaar 1957 al op de markt hebben gebracht – en baan-

brekend waren ook de inductietechniek en de éénknopsbe-

diening, waarin wij ook een beslissende rol hebben gespeeld.

Enkele van die innovaties van Neff vallen pas op bij een 

tweede blik. Of in de praktijk. Ze zijn daarom echter niet 

minder spectaculair.

Onze hoofdzetel hebben wij niet zonder reden in Bretten 

gevestigd – temidden van het Zwarte Woud. Al 130 jaar lang. 

Want daar neemt men nog de tijd voor het belangrijkste, ook 

in de keuken. Hier wordt met passie gekookt en getafeld. Veel 

van de beste gourmet adresjes vindt u gewoon bij ons om 

de hoek. En vermoedelijk daarom komen vele van de beste 

keukenideeën uit Bretten, omdat hier over lekker eten ge-

praat en nagedacht wordt. Hier bedenken, ontwikkelen en 

ontwerpen wij. En wat wij als geslaagd en geniaal beschou-

wen, gaan we dan ook hier produceren. Gisteren, vandaag 

en in de toekomst. Kwaliteit “Made in Germany“. Of beter 

gezegd: „Made in Bretten.“

Adres:  

Laarbeeklaan 74 

1090 Brussel (Jette)  

Tel. 070/22.21.43 

Fax 02/475.72.93

Openingsuren:  

Maandag tot vrijdag van 10u00 tot 18u00.  

Zaterdag van10u00 tot 16u00.  

Gesloten op zondag en feestdagen

DE oNDERDElENsERViCE 

Indien er ooit een onderdeel verslijt, dan is dat geen probleem: voor elk belangrijk onderdeel houden wij 

minstens 10 jaar wisselstukken in voorraad. Bestel uw originele onderdelen telefonisch op het nummer: 

070/22.21.43 of online via www.neff.be

NiEuW - PERsooNlijK ADViEs, Nu ooK bij u tHuis! 

Na aankoop van uw toestel bieden wij u ook graag advies op maat. Onze Neff-specialist komt aan de hand 

van uw specifieke wensen de diverse mogelijkheden van uw nieuwe toestellen bij u thuis demonstreren. U 

kunt hiervoor een afspraak maken via de consumentenlijn van Neff op 070 22 21 43.

mijN NEFF-ACCouNt 

Surf naar www.neff.be/nl/welkom en registreer uw nieuw toestel.  

U ontvangt een korting op onze eShop en geniet van tal van andere voordelen. Bekijk ook onze rubriek 

‘Tips en advies’ en haal nog meer uit uw toestel en hoe je dit best onderhoudt.
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Wij staan steeds voor u klaar.
De klantenser vice van de fabr ikant.

Snel , professioneel  
en geruststel lend.
▶	 	24/24u en 7/7d telefonisch bereikbaar

▶	 	Online diensten altijd beschikbaar via www.neff.be/nl/diensten 

 ▶	 	Online servicebezoek aanvragen op de datum die u het beste past

 ▶	 	Neff online shop voor onderdelen, toebehoren en onderhoudsmiddelen

 ▶	 	Uw gebruiksaanwijzing downloaden

 ▶	 	5 jaar zekerheid: 2 jaar fabrieksgarantie + 3 jaar servicecontract

▶	 	24 maanden waarborg op elke herstelling

▶	 	Herstellingen aan huis, ook op zaterdag

▶	 	Eigen technische specialisten, beschikbaar over heel België

▶	 	Onze technicus contacteert u 30 minuten voor de interventie

070/22.21.43 - www.neff.be/nl/diensten


