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Uw eigen keukenadviseur helpt u graag verder
Hebben de inbouwmogelijkheden van Bosch u geïnspireerd?  
Stap dan voor meer informatie en advies eens binnen bij de  
keukenvakzaak bij u in de buurt. Praat met een adviseur,  
leg uw plannen en vragen voor en bespreek de mogelijkheden.  
Hij of zij helpt u graag verder en kan u ongetwijfeld veel praktische 
informatie geven over de inbouwapparatuur van Bosch. 

Bosch Showroom
inspiratiehuis 20|20
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp
Tel 088 - 424 40 10
Zie voor openingstijden:
www.bosch-home.nl

BSH - 10/15 - Q8A0022224 - BSH Huishoudapparaten B.V. stelt zich niet aansprakelijk voor foutief geplaatste afbeeldingen. Technische wijzigingen  en leveringsmogelijkheden 

 voorbehouden. Door de druktechniek kunnen kleurverschillen ontstaan. Druk- en zetfouten voorbehouden. Uitgave: BSH Huishoudapparaten B.V., Hoofddorp.
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 2015 - 2016

Inbouwprogramma 2015 - 2016

Inbouwapparatuur 
met vele extra’s.
Alles is standaard, maar niets is gewoon.

accent line
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Haal de
winnaar 
in huis.
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Smaakvolle extra’s.
De accent line standaard.

Koken leuker maken, én gemakkelijker. Dat is ons doel. 

Bosch accent line apparaten zijn daarom standaard uitgerust 

met bijzondere extra’s. Kiest u voor accent line, dan bent u 

verzekerd van de hoogste kwaliteit, comfort en duurzaamheid. 

Zo zijn de ovens standaard uitgerust met gebruiksvriendelijk 

uittreksysteem, de koelkasten sluiten geruisloos met SoftClose, 

en u krijgt bij de accent line kookplaten standaard een 

pannenset cadeau. Ontdek hier accent line, 

inbouwapparaten van Bosch met nét dat beetje extra. 

Schoon en effectief 
met randafzuiging 
accent line wandschouwkappen zijn 
voorzien van randafzuiging, waarbij 
de lucht via het midden én de randen 
van de afzuigkap krachtig wordt 
afgevoerd. 

Ovens met telescopisch 
uittreksysteem
Comfortabele telescooprails zijn 
standaard op accent line ovens. 

Reinigingsprogramma
Pyrolyse of EcoClean direct:  
met een accent line oven wordt het 
schoonmaken van de oven wel heel 
gemakkelijk. 

Kookplaten met 
PerfectCook
Met de PerfectCook sensor 
reguleert de kookplaat zelf 
de temperatuur: overkoken is 
verleden tijd. 

Luxe afgewerkt design
Alle accent line flexinductie 
kookplaten zijn voorzien van  
het fraaie comfortprofiel. 

Gratis pannenset bij accentline 
inductiekookplaten. 
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Koelkasten met SoftClose
De deur sluit bijna geruisloos 
dankzij het SoftClose scharnier. 

Vaatwassers met OpenAssist 
Een greeploze vaatwasser opent 
automatisch, door slechts een lichte 
aanraking van de deur. Stijlvol én 
gebruiksvriendelijk. 

Timelight: projectie op de vloer 
De resterende tijd van het  
programma wordt op de vloer  
geprojecteerd. 

OpenAssistOpenAssist
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In de Bosch showroom in  

inspiratiehuis 20|20 vindt u een groot 

assortiment Bosch inbouwapparaten. 

Maar er is meer. De inspirerende 

omgeving, uitgebreid advies op maat, 

kookdemonstraties en kookworkshops 

maken een bezoek zeker de moeite 

waard. U bent van harte welkom om 

vrijblijvend rond te kijken. 

Kijk voor meer informatie over de  

Bosch showroom en alle activiteiten  

op www.bosch-home.nl/showroom.

Advies op maat
Heeft u specifieke vragen en wilt u  

zeker weten dat één van onze adviseurs  

u uitgebreid kan informeren?

Dan adviseren we u een afspraak te 

maken. Onze productadviseur bekijkt dan 

samen met u de mogelijkheden passend 

bij uw individuele situatie en wensen. 

Kookdemonstratie
Zien én proeven wat er mogelijk is  

met de inbouwapparaten van Bosch? 

Elke zaterdag bereidt onze eigen topkok 

in de Bosch showroom de heerlijkste 

gerechten. Een inspirerende én informa-

tieve demonstratie die u een uitstekend 

beeld geeft van de productkwaliteiten  

en mogelijkheden. Het bijwonen van  

een kookdemonstratie is gratis. 

Zelf aan de slag
Wilt u niet alleen kijken en proeven,  

maar juist zelf aan de slag? Tijdens de 

Bosch kookworkshops leert u de keuken-

apparatuur van Bosch écht kennen en 

ontdekt u alle mogelijkheden.

Bovendien leert u alles over koken  

met stoom. 

De kosten voor deelname aan de 

workshop bedragen € 49,- per persoon. 

De Bosch showroom is gevestigd  

in inspiratiehuis 20|20. 

Wij zijn geopend van 

dinsdag t/m zaterdag 
van 9.30 tot 17.00 uur. 
Een afspraak maken? Dat kan via  

www.bosch-home.nl/showroom  

of 088 - 424 44 45

Alle ruimte om uw keuken te ontdekken
www.inspiratiehuis2020.nlBosch showroom.

Laat u inspireren.

De keuken is dé plek van het huis waar we eten, lachen, spelen, praten.  

Logisch dus dat we goed nadenken over de uitstraling, het comfort en  

de functionaliteiten. In de Bosch showroom vindt u voor dat denkproces

een schat aan inspiratie. 
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Inbouwapparaten van Bosch.
Smaakvol in alle opzichten.

Een inbouwkeuken is perfect wanneer deze past bij uw wensen. 

Daarom geeft Bosch uw verbeelding de ruimte. Een kookeiland? 

Of een panorama opstelling van ovens?  Met de apparaten van Bosch 

als ingrediënten vindt u altijd de perfecte oplossing. 

Hoe groot of klein uw keuken ook  

is en voor welke stijl u ook kiest,  

bij Bosch vindt u de oplossing die bij  

u past. U kunt ieder apparaat plaatsen  

op de manier die u het beste bevalt  

en u optimaal gebruiksgemak biedt. 

Een fraai panorama , waarbij de  

apparaten horizontaal op elkaar  

aansluiten, of bijvoorbeeld een  

kwadrant opstelling. 

Het smaakvolle design van de Serie | 8  

is zó ontworpen, dat de verschillende 

inbouwapparaten ook visueel perfect  

op elkaar aansluiten. 

De Serie | 8 inbouwapparatuur is  

verkrijgbaar in roestvrijstaal en in de 

tijdloze kleurvariant Volcano Black. 

Voor iedereen die op zoek is naar een 

keuken die nooit gaat vervelen.

Dus welke inbouwapparaten van welke 

afmetingen u ook combineert, visuele 

harmonie en eenheid zijn gegarandeerd. 

Voor maximale vrijheid bij het plannen 

van de keuken die hélemaal bij u past.



Bij u draait alles om perfectie. Dat komt tot uiting in 

vorm, functie en een verbazingwekkend gebruiksgemak. 

Deze hoge verwachting is overal bij u thuis waarneem-

baar; alles is van topkwaliteit en doordacht tot in het 

kleinste detail. Uiteraard leveren ook uw huishoudelijke 

apparaten topprestaties en onderscheiden ze zich door 

hun eersteklas design: dat zijn de huishoudelijke 
apparaten in de Serie | 8. 

 Serie | 4 

 Serie | 6 

 Serie | 2 

 Serie | 8

U hebt talloze bezigheden en in uw vrije tijd doet u graag 

dingen die u leuk vindt - en het huishouden hoort daar 

niet bij. Huishoudelijke apparaten zijn voor u gebruiks-

voorwerpen waarover u niet wilt nadenken. Het moeten 

betrouwbare werkpaarden zijn die waar voor hun geld 

bieden: dat zijn de huishoudelijke apparaten in de 
Serie | 2.

Uw hebt een actieve, maar ook duurzame levens-

stijl. Echte voordelen zijn voor u belangrijker dan de  

nieuwste technische snufjes. U kiest voor tijdloos design 

en niet voor voorbijgaande trends. Bij de aankoop van 

huishoudelijke apparaten vertrouwt u op de ervaring en 

de  deskundigheid van een merk met een lange traditie: 

dat zijn de huishoudelijke apparaten in de Serie | 6.

Als de spil van uw gezin bent u een geboren organisa-

tietalent. Hoe chaotisch het er soms ook aan toe gaat, 

u hebt de situatie altijd in de hand en u leidt alles in 

goede banen. Daarom wilt u graag huishoudelijke  

apparaten die u eenvoudig kunt bedienen en die volledig 

aansluiten bij uw levensstijl. U wilt een merk dat precies 

begrijpt wat u nodig hebt: dat zijn de huishoudelijke 
apparaten in de Serie | 4.
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Voor iedere wens. 

Om uw keuzeproces gemakkelijker te maken hebben we onze apparaten ingedeeld  

in vier categorieën: Serie | 8, 6, 4 en 2. Elke serie heeft bepaalde kenmerken die bij  

specifieke behoeften passen. Ontdek zelf welke huishoudapparaten dat voor u zijn. 
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Bosch, het best geteste merk van Europa.

Bosch streeft ernaar uw huishouden aangenamer en makkelijker te maken.  

Met dat doel voor ogen proberen we al sinds 1886 de prestaties van onze  

apparatuur keer op keer te verbeteren. 

Het resultaat is een onophoudelijke stroom technische innovaties.  

Bosch staat voor apparaten die langer meegaan, zuiniger zijn met energie  

en méér gebruiksgemak bieden. Dat vinden we niet alleen zelf; talloze  

testjury’s trekken deze conclusie. Geen enkel ander merk komt in Europa  

zo vaak als beste uit de test wanneer het gaat om huishoudelijke apparatuur.  

Met Bosch haalt u de winnaar in huis. 

De samenleving verandert en het huis-

houden verandert mee. 

In de loop van de jaren heeft Bosch altijd 

ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en 

technische mogelijkheden. Met geavan-

ceerde apparaten en nieuwe functies 

drukt Bosch steeds opnieuw een kwali-

teitsstempel op het moderne huishouden. 

Dankzij een opvallend en stijlvol design 

zijn de huishoudelijke apparaten van 

Bosch direct herkenbaar. Toch vormt het 

fraaie uiterlijk altijd een logische combi-

natie met de functionaliteit, de prestaties 

en de duurzaamheid van de apparatuur.  

Ook op het gebied van toegepast design 

valt Bosch daardoor veelvuldig in de 

prijzen. Bosch is vóór alles geïnteres-

seerd in de mening en de waardering 

van consumenten. En daar zijn we niet 

ontevreden over. De Nederlandse  

Consumentenbond geeft de huishoude-

lijke apparaten van Bosch met grote 

regelmaat de predikaten Best Getest  

en Beste Koop. Ook de strenge Stiftung 

Warentest in Duitsland wijst de appara-

ten van Bosch herhaaldelijk aan als 

Testsieger, evenals vak- en consumen-

tenjury’s in andere Europese landen.

Uiteraard zijn we -in alle bescheidenheid- 

trots op de uitzonderlijke testprestaties 

van Bosch. Daarom vragen we in deze 

brochure graag uw aandacht voor de 

apparaten en programma’s die van  

onafhankelijke jury’s een onderscheiding 

hebben gekregen. Bij ieder prijswinnend 

apparaat vindt u deze ster of het iF logo.

Robert Bosch had aan het einde van  

de 19e eeuw een helder beeld van de  

rol die zijn nieuwe bedrijf zou moeten 

spelen. Met respect voor consumenten 

en werknemers wilde hij een positieve 

bijdrage leveren aan de samenleving en 

de leefomgeving. Nu, in de 21e eeuw, 

doet Bosch dat nog steeds. We volgen 

de ontwikkelingen op de voet en leveren 
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een bijdrage aan trends en vernieuwingen 

op het gebied van techniek en design in 

uw huishouden. Bosch blijft streven naar 

een mooi, comfortabel, smakelijk en 

duurzaam huishouden. En natuurlijk 

hopen we met onze apparaten nog veel 

waardering te oogsten. Van vakjury’s én 

consumenten. 

In deze brochure maakt u vandaag al 

kennis met de klassiekers van morgen.



Besparen met Bosch...
Als we onze leefomgeving gezond en 

leefbaar willen houden, zullen we zuinig 

moeten omgaan met onze natuurlijke 

energiebronnen. Bosch richt zich bij  

het ontwikkelen van nieuwe apparaten 

daarom altijd op het verminderen van 

het energie- en waterverbruik. 

Met succes, want de huishoudelijke 

apparaten van Bosch behoren tot de 

zuinigste ter wereld. In de loop van de 

jaren hebben we het energieverbruik  

van onze koel kasten, vaatwassers en 

was machines met tientallen procenten 

weten te reduceren. En dat is niet alleen 

goed voor natuur en milieu, u merkt het 

ook aan uw water  en energierekening. 

In de tabel op de volgende bladzijde ziet 

u hoe Bosch het energie- en 

 waterverbruik heeft weten terug te 

dringen. In de Bosch Showroom zijn 

verhelderende productpresentaties  

en filmpjes te zien die de besparing 

inzichtelijk maken. 

Snel terugverdiend
Groothuishoudelijke apparaten zijn 

verantwoordelijk voor 50% van het 

energieverbruik van uw huishouden. 

A+++ koelapparaten zijn bijvoorbeeld 

twee keer zo zuinig als apparaten  

met energielabel A+. Ze zijn weliswaar 

iets duurder, maar die investering  

verdient u sneller terug dan u denkt. 

Door het vervangen van uw apparaten 

kan uw besparing namelijk al snel  

oplopen tot wel 300 euro per jaar!

14 | Bosch

Verantwoordelijkheid 
met één druk op de knop. 
Huishoudelijke apparaten van Bosch.

Duurzaamheid en Bosch zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al tientallen  

jaren combineert Bosch gebruikscomfort en topprestaties met energie efficiency.  

De nieuwe inbouwapparaten van Bosch maken een groot verschil op uw energie- en 

waterrekening. Bosch heeft namelijk het grootste A+++ assortiment in Europa.  

En al zijn A+++ apparaten in aanschaf iets duurder, op termijn verdient u die investering  

met gemak terug. 



Wasautomaten VaatwassersWasdrogers Koelkasten Bakovens Afzuigkappen

Verbruik per kg, katoen en 
gekleurde was 60° C

Stroom
verbruik*

0,70
kWh

0,20
kWh

1999 2015

Tot 

63%

Water
verbruik*

9,80 l

1999 2015

6,75 l

Tot 

31%

Stroom
verbruik*

0,61
kWh

0,17
kWh

1999 2015

Tot 

72%

Verbruik per kg 
wasgoed, katoen 

kastdroog, 
gecentrifugeerd met 

1000 tpm

Stroom
verbruik*

0,10
kWh

0,05
kWh

1999 2015

Tot 

50%

Water
verbruik*

1,33 l

1999 2015

0,46 l

Tot 

65%

Verbruik per afwasbeurt  
per couvert

Koelkast*

0,49 
kWh

0,20 
kWh

1999 2015

Tot 

59%

Energieverbruik per 100 l netto inhoud 
gedurende 24 uur

Vriezer*

0,48 
kWh

0,15 
kWh

1999 2015

Tot 

69%

Koel/vries
combinatie*

0,55
kWh

0,14
kWh

1999 2015

Tot 

75%

Stroom
verbruik*

Stroom
verbruik*

1,10 
kWh

153,83 
kWh

0,63
kWh

37,74
kWh

1999 19992015 2015

Tot 

43%
Tot 

75%

Energieverbruik 
volgens EN50304

Energieverbruik 
per jaar volgens 

EN61591**

De energiebalans van Bosch

* Vergeleken met de gebruikswaarden bij standaard programma’s van gelijkwaardige Bosch producten van 15 jaar geleden.
**  Vergelijking van de gebruikswaarden van afzuigkap DWB098E50 (vastgesteld op basis van EN61591) met die van een 

gelijkwaardige Bosch afzuigkap uit 1999.

Energiekosten koel-/vriescombinaties in 10 jaar

Voorbeeldberekening volgens energielabelwaarden van een koel-/

vriescombinatie 185 cm hoog én bij een energieprijs van € 0,22 per kWh

A+ € 665,- 

A++  € 491,-  U bespaart € 174,-

A+++  € 330,-  U bespaart € 335,-
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Green Technology inside
Integriteit en openheid zijn voor Bosch 

óók onderdeel van het begrip duurzaam-

heid. We geven u graag heldere en 

eerlijke informatie over de prestaties van 

onze apparaten. Het beeldmerk Green 

Technology inside geeft u de zekerheid 

dat een product zuinig is met water en 

elektriciteit. Bovendien geeft het logo  

aan dat het product op een verantwoorde 

manier vervaardigd is. Green Technology 

inside is altijd gebaseerd op controleer-

bare feiten en geeft u relevante informatie 

over de duurzaamheid van uw aankoop.



Uitgebreid servicenetwerk
Ons landelijke servicenetwerk staat 

garant voor een snelle service bij u  

aan huis, op een tijdstip dat het u het 

beste uitkomt.

FlexService.  
Service wanneer het u uitkomt
Wij bezoeken u ook graag buiten  

kantooruren en op zaterdag, zonder  

extra kosten, om uw storing op te  

lossen. Zodat u geholpen wordt op  

het moment dat u het beste uitkomt.

FlexService:
Servicebezoek van 08.00 tot 20.00 uur
en op zaterdag van 08.00 tot 13.00 uur

Optimale bereikbaarheid
Het serviceteam van Bosch helpt u 

vakkundig en betrouwbaar: voor het 

aanvragen van een serviceafspraak,  

advies en bij storingen en onderhoud. 

Het Bosch ContactCenter is 24 uur per 
dag, 7 dagen per week bereikbaar via 
het telefoonnummer 088 – 424 4010 
of online (zie Online Services).

Online services
Is uw apparaat defect en wilt u direct  

een serviceafspraak maken?  

Geen probleem, op elk gewenst  

moment kunt u dit online regelen via 
www.bosch-home.nl. Hier kunt u ook 

gebruiksaanwijzingen downloaden. 

Wilt u onderdelen, accessoires of  

reinigings- en onderhoudsmiddelen 

bestellen? U kunt dit snel en simpel  

doen via www.bosch-home.nl/eshop

Originele accessoires
Bosch levert een groot assortiment aan 

originele accessoires waarmee u extra 

gebruiksmogelijkheden van uw appara-

ten zult ontdekken. De levensduur van 

uw apparaten verlengt u met de reini-

gings- en onderhoudsmiddelen die door 

ons zijn getest en goedgekeurd. Boven-

dien zien uw apparaten er na gebruik 

weer onberispelijk uit.

Originele onderdelen
Indien uw Bosch apparaat een defect 

heeft en er onderdelen vervangen moeten 

worden, kan Bosch minimaal tot 10 jaar  

na de productie onder delen leveren.  

U kunt de onderdelen, accessoires en  

reinigings- en onderhoudsmiddelen ook 

zelf bestellen via www.bosch-home.nl/
eshop

16 | Bosch

Service waarop u kunt vertrouwen.

Betrouwbaar, deskundig en snel: de klantenservice van Bosch. 

Voor en na de aankoop - gedurende de gehele levensduur.



Uw mening telt
Om onze dienstverlening te beoordelen 

voeren wij klanttevredenheids-

onderzoeken uit. Graag maken wij  

gebruik van uw nuttige aanbevelingen 

om onze dienstverlening verder te  

verbeteren.

Reparatieprijzen
Eerlijke reparatieprijzen, ook na de 

garantieperiode kunt u op ons vertrou-

wen. Om dit vertrouwen te bevestigen, 

geven wij u 24 maanden garantie op  

de reparatie.

 

EspressoService
EspressoService is de uitgebreide  

ondersteuning voor de gebruikers  

van Bosch koffievolautomaten.Via 

www.bosch-home.nl/espressoservice 
kunt u telefonisch of online antwoord 

krijgen op vragen over de bediening,  

het gebruik en het onderhoud van  

uw apparaat. Ook kunt u gebruiksaan-

wijzingen raadplegen en een service-

bezoek plannen.

Bosch | 17

Service van de hoogste kwaliteit
Bosch technici worden doorlopend 

geschoold. In meer dan 90% van de  

bezoeken wordt een storing in één 

bezoek opgelost. Bosch service wordt 

regelmatig als beste beoordeeld,  

zowel door de consument als door  

de vakhandel.

LevensLange service
Ook als uw garantieperiode is verstreken, 

zijn wij u graag van dienst. Gedurende 

de gehele levensduur van het apparaat 

kunt u vertrouwen op onze vakkundige 

adviezen en eersteklas service. Van een 

ontbrekende gebruiksaanwijzing tot aan 

reparaties van het apparaat of het bestel-

len van onderdelen en accessoires.  

Wij zorgen ervoor, beloofd is beloofd.

Gegarandeerd betrouwbaar
Alle huishoudelijke apparaten van 

Bosch worden geproduceerd volgens 

de hoogste kwaliteitseisen. Onze 

standaard fabrieksgarantie van 2 jaar 

wordt bij aanschaf van 4 inbouwappa-

raten zelfs verlengd tot 5 jaar! 
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Bij storing  bel de Bosch fabrieksservice 

088 424 4010 of www.bosch-home.nl

Voorwaarden  
De garantieperiode op huishoudelijke 

apparaten en inbouwapparaten van 

Bosch is standaard 24 maanden.  

Koopt u 4 Bosch inbouwapparaten  

(in één aankoop, in één keuken),  

dan kunt u de garantieperiode verlengen 

tot 60 maanden. 

Koopt u daarnaast een Solitaire kraan 

(dus als vijfde inbouwapparaat), dan 

kunt u voor dit product eveneens de 

verlengde garantie aanvragen.

Welke apparaten onder de verlengde 

garantie (kunnen) vallen, vindt u op 

www.bosch-home.nl. Daar kunt u  

bovendien via een onlineformulier  

de verlengde garantie aanvragen. 

U kunt alleen gebruik maken van  
de verlengde garantie als u binnen 
30 dagen na oplevering van uw  
keuken het aanvraagformulier 
online invult.

Na ontvangst van het aanvraag-

formulier en een scan van de  

aankoopnota ontvangt u meteen 

een bevestiging per e-mail. Deze 

bevestiging is ook uw bewijs van 

garantie. 

Ga naar www.bosch-home.nl
Op www.bosch-home.nl vindt u de 

complete voorwaarden en regelt u  

uw extra inbouwgarantie direct.  

Garantie.

Regel uw inbouwgarantie direct op www.bosch-home.nl 

Standaard geeft Bosch u 2 jaar garantie op alle huishoudelijke apparatuur.  

Kiest u voor inbouwapparatuur van Bosch, dan krijgt u nóg meer zekerheid.  

Bij aankoop van minimaal 4 Bosch inbouwapparaten verlengen wij  

uw  garantietermijn tot maar liefst 5 jaar. 
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Ovens en compacte 
apparaten

Inhoudsopgave

22 Serie 8, 6, 4 en 2
26 Voordelen en techniek
30 Bakovens
36 Compacte bakovens
42 Espresso automaat
43 Opwarm/warmhoudladen
44 Magnetrons
45 Accessoires
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Serie | 8 ovens
Uw keuken is niet alleen perfect georganiseerd, ook uw appara-
ten zijn indrukwekkend vanwege hun technologie en hun  
design. De ovens in de Serie | 8 voldoen in alle opzichten aan 
uw smaak: hun uiterst elegante design en het kristalheldere TFT-
kleurendisplay zijn een lust voor het oog. De intuïtieve bedie-
ningsring maakt het koken ongelooflijk eenvoudig. De sensor-
gestuurde programma‘s zorgen in een handomdraai voor 
perfecte resultaten.

Serie | 6 ovens
U verwacht meer van een oven dan alleen gebruiksgemak, 
duurzaamheid en functionaliteit: u wilt ook een tijdloos,  
elegant design dat past in uw keuken. De ovens in de Serie | 6 
voldoen in alle opzichten aan uw eisen. U staat versteld van 
hun elegante eenvoud en hun superieure technologie. Boven-
dien kunt u uw instellingen aflezen op een groot LED-display.

Serie | 4 ovens
U kookt graag met uw gezin. Uw oven wordt dan ook veelvuldig 
gebruikt. Naast kwaliteit en gebruiksgemak wilt u graag modern 
design in uw keuken. De ovens in de Serie | 4 met hun grote glazen 
fronten zien er niet alleen van buiten fraai uit, u kunt ook goed  
naar binnen kijken. Bovendien zijn ze uitgerust met geavanceerde  
technologie die koken en bakken nóg gemakkelijker maakt.

Serie | 2 ovens
U wilt een klassieke oven van een betrouwbaar merk en u wilt 
waar voor uw geld. Het apparaat moet bovendien duurzaam, 
functioneel en gebruiksvriendelijk zijn.

Welke oven past het beste 
bij uw wensen? 

Om uw keuze gemakkelijker te maken hebben we onze apparaten in vier categorieën ingedeeld: 

Serie | 8, 6, 4 en 2. Elke serie heeft bepaalde kenmerken die passen bij specifieke behoeften. 

Ontdek zelf welke oven en/of welk compact apparaat het beste in uw huishouden past.
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Serie 8 design

Bosch Serie 8 ovens zijn verkrijgbaar in twee designs: roestvrij 

staal en zwart. Het elegante design, bekroond met de reddot 
design award staat met zijn kristalheldere TFT-kleurendisplay 

en intuïtieve bedieningsring prachtig in iedere keuken én maakt 

het gebruik ervan eenvoudiger. Ontdek úw favoriet. 
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De oven die zich aanpast 
aan uw kookkunsten.

Of u nu van koken houdt of niet, met de nieuwe Serie 8 ovens worden zelfs de meest  

ingewikkelde gerechten vrijwel automatisch perfect gaar. Daar zorgen de sensorgestuurde  

functies PerfectBake en PerfectRoast voor. Zij meten, als u dat wilt, de voortgang van  

uw gerechten en passen de instellingen van uw oven automatisch aan. Zo boekt u  

gegarandeerd de resultaten van een professionele kok – en de complimenten zijn voor u. 

Voor meer uitleg over de bakovens van Bosch gaat u naar www.bosch-home.nl/ovens.

Bosch Assist 
Stapels kookboeken en 

oude familierecepten 

doorbladeren zonder dat u 

de juiste informatie vindt over tempera-

tuur en kooktijd. Dankzij de Bosch 

Assist-functie voor automatische 

oveninstellingen hoeft u zich daarover 

geen zorgen meer te maken: u selecteert 

op het bedienings-paneel het gewenste 

gerecht en uw oven kiest automatisch  

de juiste verwarmingsstand, temperatuur  

en tijdsduur. Uiteraard kunt u deze  

instellingen ook  zelf met het grootste 

gemak aanpassen. 

PerfectBake 
De PerfectBake-sensor 

regelt automatisch het 

bakproces door voort- 

durend het vochtgehalte van uw gerechten 

te meten. U hoeft enkel het soort gerecht 

te selecteren, bijvoorbeeld ‘cake’, en op 

start te drukken. Uw oven doet de rest.  

Stoombakken 
Ovens in de Serie 8 hebben speciale 

programma’s en functies die het beste 

van een stoomoven combineren met  

de voordelen van de traditionele oven.  

In een stoombakoven kunt u gerechten 

bakken, stomen of beide methoden 

combineren. Een stoombakoven kan 

worden gebruikt voor het stomen van  

bijvoorbeeld groenten en vis. Een oven 

met AddedSteam is een bakoven met 

stoomfunctie: deze verbetert het resul-

taat van uw gerechten door af en toe  

wat vocht toe te voegen. Of u nu gerech-

ten opwarmt, deeg laat rijzen, bakt of 

braadt, u kunt de oven automatisch 

stoom laten toevoegen. Maar u kunt het 

ook handmatig doen en de intensiteit 

zelf regelen. De AddedSteam functie is 

ook beschikbaar voor ovens met magne-

tronfunctie. Dankzij het geintegreerde 

waterreservoir hoeven de stoombak-

ovens en ovens met AddedSteam niet te 

worden aangesloten op de waterleiding, 

waardoor u ze kunt plaatsen waar u wilt.   

PerfectRoast 
De PerfectRoast-kerntempe-

ratuurmeter zorgt altijd voor 

het beste braadresultaat. 

Dankzij een aantal zeer nauwkeurige 

meetpunten bepaalt deze de inwendige 

temperatuur van uw braadstuk, met een 

perfect resultaat als gevolg. U kunt de 

kerntemparatuurmeter ook gebruiken in 

de magnetron en stoomoven.  

Bakoven met magnetron 
De Serie 8 ovens met geintegreerde 

magnetronfunctie bieden u voortaan  

alle ruimte voor het bereiden van elk 

willekeurig gerecht. Of u nu wilt braden, 

bakken of snel iets wilt opwarmen –  

de slimme combinatie van conventionele 

warmte en de magnetronfunctie zorgt 

in slechts enkele minuten voor  een 

perfect resultaat. Bijna twee keer zo snel, 

energiezuinig en met volledig behoud 

van smaak. De Serie 8 ovens met  

magnetron functie zijn ook beschikbaar 

in 60 cm uitvoering en met de stoom-

functie  AddedSteam.    

PerfectBakePerfectBake PerfectRoastPerfectRoast
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Voor ieder gerecht  
Bakovens van Bosch combineren 

tot 13 verschillende verwarmings-

systemen. Zo bieden we u voor 

ieder gerecht de gemakkelijkste 

weg naar een perfect resultaat.

4D Hetelucht 
Dankzij 4D Hetelucht kunt u uw  

gerecht op elk gewenst rooster  

plaatsen, van een tot en met vier,  

zonder dat dit het resultaat beinvloedt. 

Dat komt door de nieuwe ventilator: 

deze verandert van draairichting  

tijdens het gebruik, waardoor de  

warmte gelijkmatig over alle niveaus 

wordt verdeeld. Maar dat is nog niet 

alles: met 4D Hetelucht kunt u tot wel 

vier verschillende niveaus tegelijk  

gebruiken om te bakken en braden.  

Voor een betrouwbaar resultaat,  

van onder tot boven.  

Hetelucht Eco 
Bakt u ook het liefst op één oven-

niveau? Hetelucht Eco is ideaal om 

gelijkmatig taarten en koekjes te 

bakken of vleesschotels te bereiden 

op één ovenniveau. Dankzij de slimme 

luchtstroom en de extra isolatie gebruikt  

u geen Watt te veel. Zo bespaart u tot  

wel 30% energie. Bovendien kunt u  

met de functie Snel Voorverwarmen  

uw oven tot 175°C verwarmen in niet 

meer dan 5 minuten, met dezelfde 

hoeveelheid energie.   

Boven- en onderwarmte Eco 
De energiezuinige variant van het  

conventionele verwarmingssysteem 

Boven- en onderwarmte. Hiermee bakt  

u perfecte cakes, taarten en broodjes, 

terwijl u tegelijkertijd stroom bespaart.  

De ovens van Bosch maken gezond  

en lekker koken niet alleen een stukje  

makkelijker, ze zijn ook verbluffend 

zuinig met energie. Diverse ovens  

verbruiken niet meer dan 0,66 kWh.  

Het energielabel A+ is het zichtbare 

resultaat.  
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Bedieningscomfort en Design.

Intuïtieve bedieningsring
Met een kleine draai aan de roestvrij-

stalen ring kunt u de instellingen van 

uw oven aanpassen.

Het TFT-touchdisplay leidt u met zijn 

heldere, overzichtelijke design langs de 

verschillende menuopties. Hiermee 

hebt u altijd volledige controle over uw 

gerechten en lukt alles met gemak. 

Bedieningspaneel met 
TFT-touchdisplay
Altijd een compleet overzicht én volle-

dige controle over de functies van uw 

oven. Dankzij de intuïtieve  bedienings- 

ring en het grote, heldere TFT-touch-

display in hoge resolutie is de bediening 

van onze ovens zeer  eenvoudig: voor het 

maken van snelle keuzes is het display 

voorzien van TouchControl- toetsen. 

Heldere, duidelijke afbeeldingen en 

handige  aanwijzingen leiden u stap voor 

stap door de diverse programmaopties.

Bedieningspaneel met 
TFT-display
Dankzij onze intuïtieve bedieningsring 

en het heldere TFT-display in hoge 

resolutie, voorzien van snelle keuzetoet-

sen, is het al meteen een feest om met 

de oven te werken. De handige icoontjes 

en de duidelijke omschrijvingen in de 

bedieningsring bieden alle informatie 

die u nodig hebt. Zo kunt u uw gerech-

ten heel  eenvoudig in de gaten houden.

SoftClosing & 
SoftOpening deursluiting 
De ovendeur opent en sluit 

dankzij het SoftClosing & 

SoftOpening-systeem bijna geruisloos.  

De professionele demping remt de deur 

automatisch af, voor extra comfort.  

De deur is bovendien eenvoudig te  

demonteren voor een nog eenvoudigere 

reiniging.
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Reiniging

Wie maakt bij u de oven schoon? 
De oven zelf.

EcoClean 
Tijdens het bakken of  

braden worden vet en  

aanslag door de speciale 

EcoClean-coating van ultrafijne 

 keramische deeltjes aan de wanden 

geabsorbeerd en door middel van  

oxidatie afgebroken. U hoeft alleen nog 

maar de bodem van de oven en de 

 binnenzijde van de glazen deur schoon 

te maken. De EcoClean-coating herstelt 

zichzelf bovendien elke keer als u de 

oven gebruikt en doet dat  gedurende  

de gehele levensduur van het apparaat. 

Voor het verwijderen van hard nekkige 

aanslag schakelt u het EcoClean  

reinigingsprogramma in.

Pyrolytische reiniging
Eén druk op de knop en de 

oven maakt zichzelf schoon. 

De oven verhit zichzelf tot 

480 °C, zodat het vuil uiteenvalt. Vet- en 

etensresten verbranden, wat overblijft 

is een beetje as dat u met keukenpapier 

gemakkelijk verwijdert. Afhankelijk van 

de hoeveelheid aangekoekte resten 

kiest u één van de drie verschillende 

programma’s. Uw oven doet de rest. 

Bakplaten en telescooprails zijn pyrolyse-

bestendig en kunnen gewoon blijven 

zitten. Zo houdt ú tijd over voor leukere 

dingen.
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BAKOVENS MET MAGNETRON

HNG6764S1 HNG6764B1 HMG8764S1 HMG6764B1 HMG636BS1

Uw accent line 
extra’s

 1-voudige telescooprails

Verwarmings-
systemen en 
functies

-  Bakoven met magnetron met 14 verwar-
mingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht  
eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en 
onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-
circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, 
Pizzastand, Intensieve warmte, Langzaam 
garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden

-  Max. vermogen: 900 W; 5 magnetronstan-
den (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) 
met inverter techniek

-  Aanvullende verwarmingssystemen  
met stoom: regenereren, laten rijzen  
van gistdeeg

- Externe stoomopwekking

-  Bakoven met magnetron met 14 verwar-
mingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht 
eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en 
onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-
circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, 
Pizzastand, Intensieve warmte, Langzaam 
garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden

-  Max. vermogen: 900 W; 5 magnetronstan-
den (90 W, 180 W, 360 W ,600 W, 900 W) 
met inverter techniek

-  Aanvullende verwarmingssystemen  
met stoom: regenereren, laten rijzen  
van gistdeeg

- Externe stoomopwekking

-  Bakoven met magnetron met  
12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco,  
Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, 
Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, 
Langzaam garen, Voorverwarmen, 
Warmhouden

-  Max. vermogen: 900 W; 5 magnetronstan-
den (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) 
met inverter techniek

-  Bakoven met magnetron met  
12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarm-
te, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, 
Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, 
Voorverwarmen, Warmhouden

-  Max. vermogen: 900 W; 5 magnetronstan-
den (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)  
met inverter techniek

-  Bakoven met magnetron met  
9 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand

-  Max. vermogen: 900 W; 5 magnetronstan-
den (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) 
met inverter techniek

Comfort /  
Zekerheid 

- Inhoud oven: 67 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en  
grafisch display

- Assist
-  PerfectBake, PerfectRoast  
kerntemperatuurmeter

- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  Multi-LED verlichting

- Inhoud oven: 67 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en  
grafisch display

- Assist
-  PerfectBake, PerfectRoast  
kerntemperatuurmeter

- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  Multi-LED verlichting

- Inhoud oven: 67 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en  
grafisch display

- Assist
-  PerfectBake, PerfectRoast  
kerntemperatuurmeter

- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  LED verlichting

- Inhoud oven: 67 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch 
display

- Assist
-  PerfectBake, PerfectRoast  
kerntemperatuurmeter

- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  LED verlichting

- Inhoud oven: 67 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en  
grafisch display

- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  LED verlichting

Reiniging - Pyrolytische zelfreiniging
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 30°C

- Pyrolytische zelfreiniging
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 30°C

- Pyrolytische zelfreiniging
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 30°C

- Pyrolytische zelfreiniging
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 30°C

- EcoClean: achterwand
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 30°C

Inhangroosters / 
uittreksysteem

-  Telescooprails 1-voudig,  
pyrolysebestendig

-  Telescooprails 1-voudig,  
pyrolysebestendig

-  Telescooprails 1-voudig,  
pyrolysebestendig

-  Telescooprails 1-voudig,  
pyrolysebestendig

- Uitneembare inhangroosters

Technische 
specificaties

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
585 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
585 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
585 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
585 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
585 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW

Adviesprijs 
incl. BTW

- HNG6764S1  € 2799,- - HNG6764B1  € 2799,- - HMG8764S1  € 2399,- - HMG6764B1  € 2399,- - HMG636BS1 € 1899,-

Accessoires - Bladzijde 45 t/m 47

Serie | 8, Bakoven met magnetron en 
AddedSteam

Serie | 8, Bakoven met magnetron
en AddedSteam, zwart

Serie | 8, Bakoven met magnetron

accent line

NIEUW
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BAKOVENS MET MAGNETRON

HNG6764S1 HNG6764B1 HMG8764S1 HMG6764B1 HMG636BS1

Uw accent line 
extra’s

 1-voudige telescooprails

Verwarmings-
systemen en 
functies

-  Bakoven met magnetron met 14 verwar-
mingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht  
eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en 
onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-
circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, 
Pizzastand, Intensieve warmte, Langzaam 
garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden

-  Max. vermogen: 900 W; 5 magnetronstan-
den (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) 
met inverter techniek

-  Aanvullende verwarmingssystemen  
met stoom: regenereren, laten rijzen  
van gistdeeg

- Externe stoomopwekking

-  Bakoven met magnetron met 14 verwar-
mingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht 
eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en 
onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-
circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, 
Pizzastand, Intensieve warmte, Langzaam 
garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden

-  Max. vermogen: 900 W; 5 magnetronstan-
den (90 W, 180 W, 360 W ,600 W, 900 W) 
met inverter techniek

-  Aanvullende verwarmingssystemen  
met stoom: regenereren, laten rijzen  
van gistdeeg

- Externe stoomopwekking

-  Bakoven met magnetron met  
12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco,  
Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, 
Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, 
Langzaam garen, Voorverwarmen, 
Warmhouden

-  Max. vermogen: 900 W; 5 magnetronstan-
den (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) 
met inverter techniek

-  Bakoven met magnetron met  
12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarm-
te, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, 
Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, 
Voorverwarmen, Warmhouden

-  Max. vermogen: 900 W; 5 magnetronstan-
den (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)  
met inverter techniek

-  Bakoven met magnetron met  
9 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand

-  Max. vermogen: 900 W; 5 magnetronstan-
den (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) 
met inverter techniek

Comfort /  
Zekerheid 

- Inhoud oven: 67 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en  
grafisch display

- Assist
-  PerfectBake, PerfectRoast  
kerntemperatuurmeter

- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  Multi-LED verlichting

- Inhoud oven: 67 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en  
grafisch display

- Assist
-  PerfectBake, PerfectRoast  
kerntemperatuurmeter

- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  Multi-LED verlichting

- Inhoud oven: 67 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en  

grafisch display
- Assist
-  PerfectBake, PerfectRoast  

kerntemperatuurmeter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  LED verlichting

- Inhoud oven: 67 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch 

display
- Assist
-  PerfectBake, PerfectRoast  

kerntemperatuurmeter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  LED verlichting

- Inhoud oven: 67 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en  

grafisch display
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  LED verlichting

Reiniging - Pyrolytische zelfreiniging
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 30°C

- Pyrolytische zelfreiniging
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 30°C

- Pyrolytische zelfreiniging
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 

bescherming max. 30°C

- Pyrolytische zelfreiniging
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 

bescherming max. 30°C

- EcoClean: achterwand
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 

bescherming max. 30°C

Inhangroosters / 
uittreksysteem

-  Telescooprails 1-voudig,  
pyrolysebestendig

-  Telescooprails 1-voudig,  
pyrolysebestendig

-  Telescooprails 1-voudig,  
pyrolysebestendig

-  Telescooprails 1-voudig,  
pyrolysebestendig

- Uitneembare inhangroosters

Technische 
specificaties

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
585 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
585 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
585 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
585 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
585 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW

Adviesprijs 
incl. BTW

- HNG6764S1  € 2799,- - HNG6764B1  € 2799,- - HMG8764S1  € 2399,- - HMG6764B1  € 2399,- - HMG636BS1 € 1899,-

Accessoires - Bladzijde 45 t/m 47 * Volgens EU-norm nr. 65/2014

Serie | 8, Bakoven met magnetron, zwart Serie | 8, Bakoven met magnetron

EcoClean
Direct

EcoClean
Direct
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BAKOVENS MET STOOM

HSG856XS1 HSG636BS1 HSG636BB1 HBG8769S1 HBG8755S1 HBG675BB1

Uw accent line 
extra’s

 3-voudige telescooprails  3-voudige telescooprails  3-voudige telescooprails

Verwarmings-
systemen en 
functies

-  Bakoven met stoom met  
12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam 
garen, Voorverwarmen, Warmhouden

-  Aanvullende verwarmingssystemen  
met stoom: drukloos stoomsysteem,  
regenereren, laten rijzen van gistdeeg, 
ontdooien

- Externe stoomopwekking

-  Bakoven met stoom met  
12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam 
garen, Voorverwarmen, Warmhouden

-  Aanvullende verwarmingssystemen  
met stoom: drukloos stoomsysteem,  
regenereren, laten rijzen van gistdeeg, 
ontdooien

- Externe stoomopwekking

-  Bakoven met stoom met  
12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam 
garen, Voorverwarmen, Warmhouden

-  Aanvullende verwarmingssystemen  
met stoom: Drukloos stoomsysteem,  
Regenereren, laten rijzen van gistdeeg, 
ontdooien

- Externe stoomopwekking

-  Bakoven pyrolyse met  
13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco,  
Onderwarmte, Infra-circulatiegrill,  
Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, 
Langzaam garen, Ontdooien,  
Voorverwarmen, Warmhouden 

-  Bakoven pyrolyse met  
13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam 
garen, Ontdooien, Voorverwarmen, 
Warmhouden 

-  Bakoven pyrolyse met  
13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco,  
Onderwarmte, Infra-circulatiegrill,  
Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, 
Langzaam garen, Ontdooien,  
Voorverwarmen, Warmhouden 

Comfort /  
Zekerheid 

- Inhoud oven: 71 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en  
grafisch display

- Assist
-  PerfectBake, PerfectRoast  
kerntemperatuurmeter

- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
-  LED verlichting

- Inhoud oven: 71 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en  
grafisch display

- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- LED verlichting

- Inhoud oven: 71 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch 
display

- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- LED verlichting

- Inhoud oven: 71 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch 
display

- Assist
-  PerfectBake, PerfectRoast  
kerntemperatuurmeter

- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  Halogeen verlichting

- Inhoud oven: 71 liter
-  2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met 
tiptoetsen

- AutoPilot
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  Halogeen verlichting

- Inhoud oven: 71 liter
-  2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met 
tiptoetsen

- AutoPilot
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  Halogeen verlichting

Reiniging - EcoClean: achter-, zijwanden en plafond
- Volledig glazen binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 40°C

- EcoClean: achterwand
- Volledig glazen binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 40°C

- EcoClean: achterwand
- Volledig glazen binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 40°C

- Pyrolytische zelfreiniging
- Volledig glazen binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 30°C

- Pyrolytische zelfreiniging
- Volledig glazen binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 30°C

- Pyrolytische zelfreiniging
- Volledig glazen binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 30°C

Inhangroosters / 
uittreksysteem

-  Telescooprails 3-voudig - Uitneembare inhangroosters
-  Geschikt voor telescooprails,  
achteraf uit te rusten

- Uitneembare inhangroosters
-  Geschikt voor telescooprails,  
achteraf uit te rusten

-  Telescooprails 3-voudig,  
pyrolysebestendig 

-  Telescooprails 3-voudig,  
pyrolysebestendig 

- Uitneembare inhangroosters 
-  Geschikt voor telescooprails,  
achteraf uit te rusten

Technische 
specificaties

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
585 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse*: A

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
585 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse*: A+

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
585 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse*: A+

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
585 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse*: A

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
585 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse*: A

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
585 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse*: A+

Adviesprijs 
incl. BTW

- HSG856XS1  € 2399,- - HSG636BS1  € 1799,- - HSG636BB1  € 1799,- - HBG8769S1  € 1899,- - HBG8755S1  € 1349,- - HBG675BB1  € 1249,-

Accessoires - Bladzijde 45 t/m 47

Serie | 8, Bakoven met stoom Serie | 8, Bakoven met stoom Serie | 8, Bakoven met stoom, zwart

accent line

EcoClean
Direct

EcoClean
DirectStoombakoven

EcoClean
Direct

EcoClean
DirectStoombakoven Stoombakoven

EcoClean
Direct

EcoClean
Direct
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BAKOVENS MET PYROLYSE

HSG856XS1 HSG636BS1 HSG636BB1 HBG8769S1 HBG8755S1 HBG675BB1

Uw accent line 
extra’s

 3-voudige telescooprails  3-voudige telescooprails  3-voudige telescooprails

Verwarmings-
systemen en 
functies

-  Bakoven met stoom met  
12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam 
garen, Voorverwarmen, Warmhouden

-  Aanvullende verwarmingssystemen  
met stoom: drukloos stoomsysteem,  
regenereren, laten rijzen van gistdeeg, 
ontdooien

- Externe stoomopwekking

-  Bakoven met stoom met  
12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam 
garen, Voorverwarmen, Warmhouden

-  Aanvullende verwarmingssystemen  
met stoom: drukloos stoomsysteem,  
regenereren, laten rijzen van gistdeeg, 
ontdooien

- Externe stoomopwekking

-  Bakoven met stoom met  
12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam 
garen, Voorverwarmen, Warmhouden

-  Aanvullende verwarmingssystemen  
met stoom: Drukloos stoomsysteem,  
Regenereren, laten rijzen van gistdeeg, 
ontdooien

- Externe stoomopwekking

-  Bakoven pyrolyse met  
13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco,  
Onderwarmte, Infra-circulatiegrill,  
Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, 
Langzaam garen, Ontdooien,  
Voorverwarmen, Warmhouden 

-  Bakoven pyrolyse met  
13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam 
garen, Ontdooien, Voorverwarmen, 
Warmhouden 

-  Bakoven pyrolyse met  
13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco,  
Onderwarmte, Infra-circulatiegrill,  
Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, 
Langzaam garen, Ontdooien,  
Voorverwarmen, Warmhouden 

Comfort /  
Zekerheid 

- Inhoud oven: 71 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en  
grafisch display

- Assist
-  PerfectBake, PerfectRoast  
kerntemperatuurmeter

- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
-  LED verlichting

- Inhoud oven: 71 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en  
grafisch display

- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- LED verlichting

- Inhoud oven: 71 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch 

display
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- LED verlichting

- Inhoud oven: 71 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch 

display
- Assist
-  PerfectBake, PerfectRoast  

kerntemperatuurmeter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  Halogeen verlichting

- Inhoud oven: 71 liter
-  2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met 

tiptoetsen
- AutoPilot
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  Halogeen verlichting

- Inhoud oven: 71 liter
-  2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met 
tiptoetsen

- AutoPilot
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  Halogeen verlichting

Reiniging - EcoClean: achter-, zijwanden en plafond
- Volledig glazen binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 40°C

- EcoClean: achterwand
- Volledig glazen binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 40°C

- EcoClean: achterwand
- Volledig glazen binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 

bescherming max. 40°C

- Pyrolytische zelfreiniging
- Volledig glazen binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 

bescherming max. 30°C

- Pyrolytische zelfreiniging
- Volledig glazen binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 

bescherming max. 30°C

- Pyrolytische zelfreiniging
- Volledig glazen binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 30°C

Inhangroosters / 
uittreksysteem

-  Telescooprails 3-voudig - Uitneembare inhangroosters
-  Geschikt voor telescooprails,  
achteraf uit te rusten

- Uitneembare inhangroosters
-  Geschikt voor telescooprails,  

achteraf uit te rusten

-  Telescooprails 3-voudig,  
pyrolysebestendig 

-  Telescooprails 3-voudig,  
pyrolysebestendig 

- Uitneembare inhangroosters 
-  Geschikt voor telescooprails,  
achteraf uit te rusten

Technische 
specificaties

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
585 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse*: A

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
585 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse*: A+

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
585 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse*: A+

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
585 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse*: A

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
585 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse*: A

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
585 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse*: A+

Adviesprijs 
incl. BTW

- HSG856XS1  € 2399,- - HSG636BS1  € 1799,- - HSG636BB1  € 1799,- - HBG8769S1  € 1899,- - HBG8755S1  € 1349,- - HBG675BB1  € 1249,-

Accessoires - Bladzijde 45 t/m 47 * Volgens EU-norm nr. 65/2014

Serie | 8, Bakoven met pyrolyse Serie | 8, Bakoven met pyrolyse Serie | 8, Bakoven met pyrolyse, zwart

accent line accent line

NIEUW
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BAKOVENS MET ECOCLEAN

Accessoires - Bladzijde 45 t/m 47 * Volgens EU-norm nr. 65/2014

Serie | 8, Bakoven met EcoClean Serie | 8, Bakoven met EcoClean Serie | 8, Bakoven met EcoClean, zwart

HBG856XS1 HBG855TS1 HBG634BB1 HBG632BS1 HBA23B253E

Uw accent line 
extra’s

 3-voudige telescooprails  3-voudige telescooprails

Verwarmings-
systemen en 
functies

-  Bakoven EcoClean met  
13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam 
garen, Ontdooien, Voorverwarmen, 
Warmhouden

-  Bakoven EcoClean met  
13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam 
garen, Ontdooien, Voorverwarmen, 
Warmhouden 

-  Bakoven EcoClean met  
13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam 
garen, Ontdooien, Voorverwarmen, 
Warmhouden 

-  Bakoven met 8 verwarmingssystemen:  
4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en 
onderwarmte, Boven- en onderwarmte 
Eco, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, 
Pizzastand, Ontdooien 

-  Bakoven met 7 verwarmingssystemen: 
boven- en onderwarmte, onderwarmte, 
hetelucht, infra-circulatiegrill, variabele 
grootvlakgrill, variabele kleinvlakgrill en 
ontdooien

- Automatisch snel voorverwarmen 
- Geforceerde koeling met naventilatie

Comfort /  
Zekerheid 

- Inhoud oven: 71 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en  
grafisch display

- Assist
-  PerfectBake, PerfectRoast  
kerntemperatuurmeter

- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  Halogeen verlichting

- Inhoud oven: 71 liter
-  2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met 
tiptoetsen

- AutoPilot
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  Halogeen verlichting

- Inhoud oven: 71 liter
-  2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met 
tiptoetsen

- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  Halogeen verlichting

- Inhoud oven: 71 liter
-  2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met 
tiptoetsen

- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  Halogeen verlichting

- Inhoud oven: 62 liter
-   Mechanische temperatuurregeling: 
50-270 °C

- Binnenverlichting

Reiniging - EcoClean: achter-, zijwanden, plafond
- Volledig glazen binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 40°C

- EcoClean: achter-, zijwanden, plafond
- Volledig glazen binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 40°C

- EcoClean: achterwand
- Volledig glazen binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 40°C

- Volledig glazen binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 40°C

- EcoClean: achterwand
- Volledig glazen binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 40°C

Inhangroosters / 
uittreksysteem

-  Telescooprails 3-voudig -  Telescooprails 3-voudig - Uitneembare inhangroosters
-  Geschikt voor telescooprails,  
achteraf uit te rusten

- Uitneembare inhangroosters
-  Geschikt voor telescooprails,  
achteraf uit te rusten

- Uitneembare inhangroosters
-  Geschikt voor telescooprails,  
achteraf uit te rusten

Technische 
specificaties

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
585 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse*: A

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
585 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse*: A

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
585 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse*: A+

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
585 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse*: A+

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
575 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,58 kW 
- Energieklasse*: A

Adviesprijs 
incl. BTW

- HBG856XS1  € 1499,- - HBG855TS1  € 1199,- - HBG634BB1  € 1049,- - HBG632BS1  € 949,- - HBA23B253E  € 779,-

accent line accent line

EcoClean
Direct

EcoClean
Direct

EcoClean
Direct

EcoClean
Direct

EcoClean
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EcoClean
Direct
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BAKOVENS

Accessoires - Bladzijde 45 t/m 47 * Volgens EU-norm nr. 65/2014

Serie | 8, Bakoven Serie | 6, Bakoven

HBG856XS1 HBG855TS1 HBG634BB1 HBG632BS1 HBA23B253E

Uw accent line 
extra’s

 3-voudige telescooprails  3-voudige telescooprails

Verwarmings-
systemen en 
functies

-  Bakoven EcoClean met  
13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam 
garen, Ontdooien, Voorverwarmen, 
Warmhouden

-  Bakoven EcoClean met  
13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam 
garen, Ontdooien, Voorverwarmen, 
Warmhouden 

-  Bakoven EcoClean met  
13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam 
garen, Ontdooien, Voorverwarmen, 
Warmhouden 

-  Bakoven met 8 verwarmingssystemen:  
4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en 
onderwarmte, Boven- en onderwarmte 
Eco, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, 
Pizzastand, Ontdooien 

-  Bakoven met 7 verwarmingssystemen: 
boven- en onderwarmte, onderwarmte, 
hetelucht, infra-circulatiegrill, variabele 
grootvlakgrill, variabele kleinvlakgrill en 
ontdooien

- Automatisch snel voorverwarmen 
- Geforceerde koeling met naventilatie

Comfort /  
Zekerheid 

- Inhoud oven: 71 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en  
grafisch display

- Assist
-  PerfectBake, PerfectRoast  
kerntemperatuurmeter

- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  Halogeen verlichting

- Inhoud oven: 71 liter
-  2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met 
tiptoetsen

- AutoPilot
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  Halogeen verlichting

- Inhoud oven: 71 liter
-  2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met 

tiptoetsen
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  Halogeen verlichting

- Inhoud oven: 71 liter
-  2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met 

tiptoetsen
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  Halogeen verlichting

- Inhoud oven: 62 liter
-   Mechanische temperatuurregeling: 

50-270 °C
- Binnenverlichting

Reiniging - EcoClean: achter-, zijwanden, plafond
- Volledig glazen binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 40°C

- EcoClean: achter-, zijwanden, plafond
- Volledig glazen binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 40°C

- EcoClean: achterwand
- Volledig glazen binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 

bescherming max. 40°C

- Volledig glazen binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 

bescherming max. 40°C

- EcoClean: achterwand
- Volledig glazen binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 

bescherming max. 40°C

Inhangroosters / 
uittreksysteem

-  Telescooprails 3-voudig -  Telescooprails 3-voudig - Uitneembare inhangroosters
-  Geschikt voor telescooprails,  

achteraf uit te rusten

- Uitneembare inhangroosters
-  Geschikt voor telescooprails,  

achteraf uit te rusten

- Uitneembare inhangroosters
-  Geschikt voor telescooprails,  

achteraf uit te rusten

Technische 
specificaties

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
585 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse*: A

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
585 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse*: A

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
585 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse*: A+

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
585 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse*: A+

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
575 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,58 kW 
- Energieklasse*: A

Adviesprijs 
incl. BTW

- HBG856XS1  € 1499,- - HBG855TS1  € 1199,- - HBG634BB1  € 1049,- - HBG632BS1  € 949,- - HBA23B253E  € 779,-
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COMPACTE BAKOVENS MET MAGNETRON EN PYROLYSE 

Accessoires - Bladzijde 45 t/m 47

Serie | 8, Compacte bakoven  
met magnetron, AddedSteam en pyrolyse

Serie | 8, Compacte bakoven  
met magnetron en pyrolyse

Serie | 8, Compacte bakoven  
met magnetron en pyrolyse, zwart

CNG6764S1 CMG8764S1 CMG6764B1 CMG8760S1 CMG676BB1

Uw accent line 
extra’s

 1-voudige telescooprails  1-voudige telescooprails

Verwarmings-
systemen en 
functies

-  Compacte bakoven met magnetron met 
14 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Intensieve 
warmte, Langzaam garen, Voorverwar-
men, Drogen, Warmhouden

-  Max. vermogen: 1000 W; 5 magnetron-
standen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 
1000 W) met inverter techniek

-  Aanvullende verwarmingssystemen met 
stoom: regenereren, laten rijzen van 
gistdeeg

- Externe stoomopwekking

-  Compacte bakoven met magnetron met 
12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam 
garen, Voorverwarmen, Warmhouden

-  Max. vermogen: 1000 W; 5 magnetron-
standen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 
1000 W) met inverter techniek

-  Compacte bakoven met magnetron met 
14 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Intensieve 
warmte, Langzaam garen, Voorverwar-
men, Drogen, Warmhouden

-  Max. vermogen: 1000 W; 5 magnetron-
standen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 
1000 W) met inverter techniek

-  Compacte bakoven met magnetron met 
12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam 
garen, Voorverwarmen, Warmhouden

-  Max. vermogen: 1000 W; 5 magnetron-
standen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 
1000 W) met inverter techniek

-  Compacte bakoven met magnetron met 
12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam 
garen, Voorverwarmen, Warmhouden

-  Max. vermogen: 1000 W; 5 magnetron-
standen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 
1000 W) met inverter techniek

Comfort /  
Zekerheid 

- Inhoud oven: 45 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch 
display

- Assist
-  PerfectBake, PerfectRoast  
kerntemperatuurmeter

- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  LED verlichting

- Inhoud oven: 45 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch 
display

- Assist
-  PerfectBake, PerfectRoast  
kerntemperatuurmeter

- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  LED verlichting

- Inhoud oven: 45 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch 
display

- Assist
-  PerfectBake, PerfectRoast  
kerntemperatuurmeter

- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  LED verlichting

- Inhoud oven: 45 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch 
display

- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  LED verlichting

- Inhoud oven: 45 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch 
display

- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  LED verlichting

Reiniging - Pyrolytische zelfreiniging
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 30°C

- Pyrolytische zelfreiniging
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 30°C

- Pyrolytische zelfreiniging
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 30°C

- Pyrolytische zelfreiniging
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 30°C

- Pyrolytische zelfreiniging
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 30°C

Inhangroosters / 
uittreksysteem

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig - Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig - Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig - Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig - Uitneembare inhangroosters

Technische 
specificaties

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
450 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
450 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
450 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
450 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
450 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW

Adviesprijs 
incl. BTW

- CNG6764S1  € 2199,- - CMG8764S1  € 1899,- - CMG6764B1  € 1899,- - CMG8760S1  € 1599,- - CMG676BB1  € 1599,-

accent line
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COMPACTE BAKOVENS MET MAGNETRON EN PYROLYSE 

Accessoires - Bladzijde 45 t/m 47

Serie | 8, Compacte bakoven  
met magnetron en pyrolyse

Serie | 8, Compacte bakoven  
met magnetron en pyrolyse, zwart

CNG6764S1 CMG8764S1 CMG6764B1 CMG8760S1 CMG676BB1

Uw accent line 
extra’s

 1-voudige telescooprails  1-voudige telescooprails

Verwarmings-
systemen en 
functies

-  Compacte bakoven met magnetron met 
14 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Intensieve 
warmte, Langzaam garen, Voorverwar-
men, Drogen, Warmhouden

-  Max. vermogen: 1000 W; 5 magnetron-
standen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 
1000 W) met inverter techniek

-  Aanvullende verwarmingssystemen met 
stoom: regenereren, laten rijzen van 
gistdeeg

- Externe stoomopwekking

-  Compacte bakoven met magnetron met 
12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam 
garen, Voorverwarmen, Warmhouden

-  Max. vermogen: 1000 W; 5 magnetron-
standen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 
1000 W) met inverter techniek

-  Compacte bakoven met magnetron met 
14 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Intensieve 
warmte, Langzaam garen, Voorverwar-
men, Drogen, Warmhouden

-  Max. vermogen: 1000 W; 5 magnetron-
standen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 
1000 W) met inverter techniek

-  Compacte bakoven met magnetron met 
12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam 
garen, Voorverwarmen, Warmhouden

-  Max. vermogen: 1000 W; 5 magnetron-
standen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 
1000 W) met inverter techniek

-  Compacte bakoven met magnetron met 
12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam 
garen, Voorverwarmen, Warmhouden

-  Max. vermogen: 1000 W; 5 magnetron-
standen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 
1000 W) met inverter techniek

Comfort /  
Zekerheid 

- Inhoud oven: 45 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch 
display

- Assist
-  PerfectBake, PerfectRoast  
kerntemperatuurmeter

- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  LED verlichting

- Inhoud oven: 45 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch 
display

- Assist
-  PerfectBake, PerfectRoast  
kerntemperatuurmeter

- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  LED verlichting

- Inhoud oven: 45 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch 

display
- Assist
-  PerfectBake, PerfectRoast  

kerntemperatuurmeter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  LED verlichting

- Inhoud oven: 45 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch 

display
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  LED verlichting

- Inhoud oven: 45 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch 

display
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  LED verlichting

Reiniging - Pyrolytische zelfreiniging
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 30°C

- Pyrolytische zelfreiniging
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 30°C

- Pyrolytische zelfreiniging
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 

bescherming max. 30°C

- Pyrolytische zelfreiniging
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 

bescherming max. 30°C

- Pyrolytische zelfreiniging
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 

bescherming max. 30°C

Inhangroosters / 
uittreksysteem

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig - Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig - Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig - Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig - Uitneembare inhangroosters

Technische 
specificaties

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
450 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
450 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
450 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
450 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
450 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW

Adviesprijs 
incl. BTW

- CNG6764S1  € 2199,- - CMG8764S1  € 1899,- - CMG6764B1  € 1899,- - CMG8760S1  € 1599,- - CMG676BB1  € 1599,-

accent line
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COMPACTE BAKOVENS MET MAGNETRON 

Accessoires - Bladzijde 45 t/m 47

Serie | 8, Compacte bakoven  
met magnetron

Serie | 8, Compacte bakoven  
met magnetron

Serie | 8, Compacte bakoven  
met magnetron, zwart

CMG856RS1 CMG836NS1 CMG636BB1 HBC84H501

Uw accent line 
extra’s

 1-voudige telescooprails  1-voudige telescooprails

Verwarmings-
systemen en 
functies

-  Compacte bakoven met magnetron met 
12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam 
garen, Voorverwarmen, Warmhouden

-  Max. vermogen: 1000 W; 5 magnetron-
standen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 
1000 W) met inverter techniek

-  Compacte bakoven met magnetron met 
12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam 
garen, Voorverwarmen, Warmhouden

-  Max. vermogen: 1000 W; 5 magnetron-
standen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 
1000 W) met inverter techniek

-  Compacte bakoven met magnetron met 
12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam 
garen, Voorverwarmen, Warmhouden

-  Max. vermogen: 1000 W; 5 magnetron-
standen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 
1000 W) met inverter techniek

-  Combi-magnetron met 5 verwarmings-
systemen: 3D hetelucht plus, vlakgrill, 
circulatiegrill, combi-speed normaal en 
intensief, gecombineerde verwarming 

-  Max. vermogen: 900 W; 5 magnetronstan-
den (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)

Comfort /  
Zekerheid 

- Inhoud oven: 45 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch 
display

- Assist
-  PerfectBake, PerfectRoast  
kerntemperatuurmeter

- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  LED verlichting

- Inhoud oven: 45 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch 
display

- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  LED verlichting

-  Inhoud oven: 45 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en  
grafisch display

-  Assist
-  Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  LED verlichting

- Inhoud oven: 44 liter
- AutoPilot  
- Binnenverlichting 

Reiniging - EcoClean: achterwand en plafond
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 30°C

- EcoClean: achterwand
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 30°C

-  EcoClean: achterwand
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 30°C

- Klapdeur

Inhangroosters / 
uittreksysteem

- Telescooprails 1-voudig - Telescooprails 1-voudig - Uitneembare inhangroosters - Metalen draaiplateau Ø 36 cm 

Technische 
specificaties

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
450 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
450 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
450 x 560 x 550 mm

-  Aansluitwaarde: 3,65 kW

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
450 x 560 x 550 mm 

- Aansluitwaarde 3,6 kW 

Adviesprijs 
incl. BTW

- CMG856RS1  € 1699,- - CMG836NS1  € 1399,- - CMG636BB1   € 1399,- - HBC84H501  € 849,-

accent line
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COMPACTE COMBI-MAGNETRON 

Accessoires - Bladzijde 45 t/m 47

Serie | 6 , Compacte combi-magnetron

CMG856RS1 CMG836NS1 CMG636BB1 HBC84H501

Uw accent line 
extra’s

 1-voudige telescooprails  1-voudige telescooprails

Verwarmings-
systemen en 
functies

-  Compacte bakoven met magnetron met 
12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam 
garen, Voorverwarmen, Warmhouden

-  Max. vermogen: 1000 W; 5 magnetron-
standen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 
1000 W) met inverter techniek

-  Compacte bakoven met magnetron met 
12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam 
garen, Voorverwarmen, Warmhouden

-  Max. vermogen: 1000 W; 5 magnetron-
standen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 
1000 W) met inverter techniek

-  Compacte bakoven met magnetron met 
12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam 
garen, Voorverwarmen, Warmhouden

-  Max. vermogen: 1000 W; 5 magnetron-
standen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 
1000 W) met inverter techniek

-  Combi-magnetron met 5 verwarmings-
systemen: 3D hetelucht plus, vlakgrill, 
circulatiegrill, combi-speed normaal en 
intensief, gecombineerde verwarming 

-  Max. vermogen: 900 W; 5 magnetronstan-
den (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)

Comfort /  
Zekerheid 

- Inhoud oven: 45 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch 
display

- Assist
-  PerfectBake, PerfectRoast  
kerntemperatuurmeter

- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  LED verlichting

- Inhoud oven: 45 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch 
display

- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  LED verlichting

-  Inhoud oven: 45 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en  

grafisch display
-  Assist
-  Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  LED verlichting

- Inhoud oven: 44 liter
- AutoPilot  
- Binnenverlichting 

Reiniging - EcoClean: achterwand en plafond
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 30°C

- EcoClean: achterwand
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 30°C

-  EcoClean: achterwand
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 

bescherming max. 30°C

- Klapdeur

Inhangroosters / 
uittreksysteem

- Telescooprails 1-voudig - Telescooprails 1-voudig - Uitneembare inhangroosters - Metalen draaiplateau Ø 36 cm 

Technische 
specificaties

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
450 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
450 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,65 kW

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
450 x 560 x 550 mm

-  Aansluitwaarde: 3,65 kW

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
450 x 560 x 550 mm 

- Aansluitwaarde 3,6 kW 

Adviesprijs 
incl. BTW

- CMG856RS1  € 1699,- - CMG836NS1  € 1399,- - CMG636BB1   € 1399,- - HBC84H501  € 849,-
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COMPACTE BAKOVENS MET STOOM 

Accessoires - Bladzijde 45 t/m 47

CSG856RS1 CSG656RB1 CSG856NS1 CRG656BS3 CBG835NS1

Uw accent line 
extra’s

 1-voudige telescooprails  1-voudige telescooprails  1-voudige telescooprails

Verwarmings-
systemen en 
functies

-  Compacte bakoven met stoom met  
12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam 
garen, Voorverwarmen, Warmhouden

-  Aanvullende verwarmingssystemen  
met stoom: Drukloos stoomsysteem,  
regenereren, laten rijzen van gistdeeg, 
ontdooien

- Externe stoomopwekking

-  Compacte bakoven met stoom met 14 
verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Intensieve 
warmte, Langzaam garen, Voorverwar-
men, Drogen, Warmhouden

-  Aanvullende verwarmingssystemen  
met stoom: Drukloos stoomsysteem,  
regenereren, laten rijzen van gistdeeg, 
ontdooien

- Externe stoomopwekking

-  Compacte bakoven met stoom met  
12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam 
garen, Voorverwarmen, Warmhouden

-  Aanvullende verwarmingssystemen  
met stoom: Drukloos stoomsysteem,  
regenereren, laten rijzen van gistdeeg, 
ontdooien

- Externe stoomopwekking

-  Compacte bakoven met  
13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam 
garen, Ontdooien, Voorverwarmen, 
Warmhouden

-  Compacte bakoven met  
13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam 
garen, Ontdooien, Voorverwarmen, 
Warmhouden

Comfort /  
Zekerheid 

- Inhoud oven: 47 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch 
display

- Assist
-  PerfectBake, PerfectRoast  
kerntemperatuurmeter

- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
-  LED verlichting

- Inhoud oven: 47 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch 
display

- Assist
-  PerfectBake, PerfectRoast  
kerntemperatuurmeter

- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
-  LED verlichting

- Inhoud oven: 47 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch 
display

- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
-  LED verlichting

- Inhoud oven: 47 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch 
display

- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting

- Inhoud oven: 47 liter
-  2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met 
tiptoetsen

- AutoPilot
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  Halogeen verlichting

Reiniging - EcoClean: achter-, zijwanden, plafond
- Volledig glazen binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 40°C

- EcoClean: achter-, zijwanden, plafond
- Volledig glazen binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 40°C

- EcoClean: achter-, zijwanden, plafond
- Volledig glazen binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 40°C

- EcoClean: zijwanden, plafond, zijwand
- Volledig glazen binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 40°C

- EcoClean: achterwand
- Volledig glazen binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 40°C

Inhangroosters / 
uittreksysteem

-  Telescooprails 1-voudig -  Telescooprails 1-voudig -  Telescooprails 1-voudig -  Telescooprails, uittrekbaar,  
achteraf uit te rusten

-  Telescooprails 1-voudig

Technische 
specificaties

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
450 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse*: A+

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
450 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse: A+

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
450 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse*: A+

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
450 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse*: A+

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
450 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3 kW
- Energieklasse*: A+

Adviesprijs 
incl. BTW

- CSG856RS1  € 1999,- - CSG656RB1  € 1999,- - CSG856NS1  € 1749,- - CRG656BS3  € 1599,- - CBG835NS1  € 1049,-

Serie | 8, Compacte bakoven met stoom Serie | 8, Compacte bakoven met stoom, 
zwart

Serie | 8, Compacte bakoven met stoom

Stoombakoven
EcoClean

Direct
EcoClean

Direct

accent line

Stoombakoven
EcoClean

Direct
EcoClean

Direct

accent line

Stoombakoven
EcoClean

Direct
EcoClean

Direct

* Volgens EU-norm nr. 65/2014
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COMPACTE BAKOVEN 

Accessoires - Bladzijde 45 t/m 47

CSG856RS1 CSG656RB1 CSG856NS1 CRG656BS3 CBG835NS1

Uw accent line 
extra’s

 1-voudige telescooprails  1-voudige telescooprails  1-voudige telescooprails

Verwarmings-
systemen en 
functies

-  Compacte bakoven met stoom met  
12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam 
garen, Voorverwarmen, Warmhouden

-  Aanvullende verwarmingssystemen  
met stoom: Drukloos stoomsysteem,  
regenereren, laten rijzen van gistdeeg, 
ontdooien

- Externe stoomopwekking

-  Compacte bakoven met stoom met 14 
verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Intensieve 
warmte, Langzaam garen, Voorverwar-
men, Drogen, Warmhouden

-  Aanvullende verwarmingssystemen  
met stoom: Drukloos stoomsysteem,  
regenereren, laten rijzen van gistdeeg, 
ontdooien

- Externe stoomopwekking

-  Compacte bakoven met stoom met  
12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam 
garen, Voorverwarmen, Warmhouden

-  Aanvullende verwarmingssystemen  
met stoom: Drukloos stoomsysteem,  
regenereren, laten rijzen van gistdeeg, 
ontdooien

- Externe stoomopwekking

-  Compacte bakoven met  
13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam 
garen, Ontdooien, Voorverwarmen, 
Warmhouden

-  Compacte bakoven met  
13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, 
Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, 
Boven- en onderwarmte Eco, Onder-
warmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlak-
grill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam 
garen, Ontdooien, Voorverwarmen, 
Warmhouden

Comfort /  
Zekerheid 

- Inhoud oven: 47 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch 
display

- Assist
-  PerfectBake, PerfectRoast  
kerntemperatuurmeter

- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
-  LED verlichting

- Inhoud oven: 47 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch 
display

- Assist
-  PerfectBake, PerfectRoast  
kerntemperatuurmeter

- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
-  LED verlichting

- Inhoud oven: 47 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch 

display
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
-  LED verlichting

- Inhoud oven: 47 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch 

display
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting

- Inhoud oven: 47 liter
-  2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met 

tiptoetsen
- AutoPilot
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
-  Halogeen verlichting

Reiniging - EcoClean: achter-, zijwanden, plafond
- Volledig glazen binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 40°C

- EcoClean: achter-, zijwanden, plafond
- Volledig glazen binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 
bescherming max. 40°C

- EcoClean: achter-, zijwanden, plafond
- Volledig glazen binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 

bescherming max. 40°C

- EcoClean: zijwanden, plafond, zijwand
- Volledig glazen binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 

bescherming max. 40°C

- EcoClean: achterwand
- Volledig glazen binnendeur
-  Kijkvenster met comfort-warmte- 

bescherming max. 40°C

Inhangroosters / 
uittreksysteem

-  Telescooprails 1-voudig -  Telescooprails 1-voudig -  Telescooprails 1-voudig -  Telescooprails, uittrekbaar,  
achteraf uit te rusten

-  Telescooprails 1-voudig

Technische 
specificaties

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
450 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse*: A+

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
450 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse: A+

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
450 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse*: A+

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
450 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse*: A+

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
450 x 560 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 3 kW
- Energieklasse*: A+

Adviesprijs 
incl. BTW

- CSG856RS1  € 1999,- - CSG656RB1  € 1999,- - CSG856NS1  € 1749,- - CRG656BS3  € 1599,- - CBG835NS1  € 1049,-

Serie | 8, Compacte bakoven met 
AddedSteam

Serie | 8, Compacte bakoven

EcoClean
Direct

EcoClean
Direct

accent line

* Volgens EU-norm nr. 65/2014
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INBOUW ESPRESSO AUTOMAAT

Accessoires - Bladzijde 45 t/m 47

CTL636ES1 CTL636EB1 BIC630NS1 BIC630NB1 BID630NS1

Uw accent line 
extra’s

Verwarmings-
systemen en 
functies

-  SensoFlow systeem: altijd de maximale 
aroma opname door de ideale, constante 
zettemperatuur 

-  One-touch functie: Ristretto, Espresso, 
Espresso Macchiato, Café Crème,  
Cappuccino, Latte Macchiato, Koffie 
verkeerd met één druk op de knop 

-  AromaDouble Shot: voor extra sterke 
koffie

- Watertemperatuur individueel instelbaar

-  SensoFlow systeem: altijd de maximale 
aroma opname door de ideale, constante 
zettemperatuur 

-  One-touch functie: Ristretto, Espresso, 
Espresso Macchiato, Café Crème, 
Cappuccino, Latte Macchiato, Koffie 
verkeerd met één druk op de knop 

-  AromaDouble Shot: voor extra sterke 
koffie

- Watertemperatuur individueel instelbaar

-  Verwarming door hardglazen bodem  
met geïntegreerd verwarmingselement

-  Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 
30°C - 80°C (temperatuur glasoppervlak)

-  Verwarming door hardglazen bodem  
met geïntegreerd verwarmingselement

-  Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 
30°C - 80°C (temperatuur glasoppervlak)

-  Verwarming door hardglazen bodem  
met geïntegreerd verwarmingselement

-  Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 
30°C - 80°C (temperatuur glasoppervlak)

Comfort /  
Zekerheid 

-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch-
display met interactief menu 

- Verlichte bedieningsschijf, koffieuitloop
-  OneTouch DoubleCup: Twee kopjes 
tegelijkertijd bereiden voor alle koffie- en 
melk specialiteiten 

-  MyCoffee: Bewaar 8 favoriete koffievoor-
keuren met eigen naam

-  SilentCeram Drive 
-  Melkschuim, warme melk en heetwater 
apart beschikbaar 

-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch-
display met interactief menu 

- Verlichte bedieningsschijf, koffieuitloop
-  OneTouch DoubleCup: Twee kopjes 
tegelijkertijd bereiden voor alle koffie- 
en melk specialiteiten 

-  MyCoffee: Bewaar 8 favoriete koffie-
voorkeuren met eigen naam

-  SilentCeram Drive 
-  Melkschuim, warme melk en heetwater 
apart beschikbaar

- Inhoud: 20 liter
-  Belading tot 25 kg, max belading:  
64 espresso kopjes of 12 borden  
(Ø26 cm)

- 5 functies:
  - voorverwarmen van serviesgoed
  - warmhouden van gerechten en dranken
  - ontdooien van gerechten
  - laten rijzen van deeg    
  - langzaam garen

- Inhoud: 20 liter
-  Belading tot 25 kg, max belading:  
64 espresso kopjes of 12 borden  
(Ø26 cm)

- 5 functies:
  - voorverwarmen van serviesgoed
  - warmhouden van gerechten en dranken
  - ontdooien van gerechten
  - laten rijzen van deeg
  - langzaam garen

- Inhoud: 52 liter
-  Belading tot 25 kg, max belading:  
192 espresso kopjes of 40 borden  
(Ø26 cm)

- 5 functies:
  - voorverwarmen van serviesgoed
  - warmhouden van gerechten en dranken
  - ontdooien van gerechten
  - laten rijzen van deeg
  - langzaam garen

Reiniging -  Uitneembare zetgroep 
-  AutoMilkClean: Volautomatische stoom-
reiniging van het melksysteem

-  Calc’nClean: reinigings- en ontkalkings-
programma 

-  Uitneembare zetgroep 
-  AutoMilkClean: Volautomatische stoom-
reiniging van het melksysteem

-  Calc’nClean: reinigings- en ontkalkings-
programma 

Inhangroosters / 
uittreksysteem

-  Volledig uittrekbare lade op  
telescoop-geleiders    

-  Volledig uittrekbare lade op telescoop-
geleiders

-  Volledig uittrekbare lade op  
telescoop-geleiders    

Technische 
specificaties

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
449 x 558 x 354 mm

- Aansluitwaarde: 1,6 kW
- Pompdruksysteem: 19 bar

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
449 x 558 x 354 mm

- Aansluitwaarde: 1,6 kW
- Pompdruksysteem: 19 bar

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

- Aansluitwaarde: 810 W

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

-  Aansluitwaarde: 810 kW

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
290 x 560-568 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 810 W

Adviesprijs 
incl. BTW

- CTL636ES1  € 2599,- - CTL636EB1  € 2599,- - BIC630NS1  € 649,- - BIC630NB1 Zwart € 649,- - BID630NS1  € 699,-

Serie | 8, Compacte inbouw 
espressovolautomaat

Serie | 8, Compacte inbouw espresso-
volautomaat, zwart
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OPWARM/WARMHOUDLADEN

Accessoires - Bladzijde 45 t/m 47

CTL636ES1 CTL636EB1 BIC630NS1 BIC630NB1 BID630NS1

Uw accent line 
extra’s

Verwarmings-
systemen en 
functies

-  SensoFlow systeem: altijd de maximale 
aroma opname door de ideale, constante 
zettemperatuur 

-  One-touch functie: Ristretto, Espresso, 
Espresso Macchiato, Café Crème,  
Cappuccino, Latte Macchiato, Koffie 
verkeerd met één druk op de knop 

-  AromaDouble Shot: voor extra sterke 
koffie

- Watertemperatuur individueel instelbaar

-  SensoFlow systeem: altijd de maximale 
aroma opname door de ideale, constante 
zettemperatuur 

-  One-touch functie: Ristretto, Espresso, 
Espresso Macchiato, Café Crème, 
Cappuccino, Latte Macchiato, Koffie 
verkeerd met één druk op de knop 

-  AromaDouble Shot: voor extra sterke 
koffie

- Watertemperatuur individueel instelbaar

-  Verwarming door hardglazen bodem  
met geïntegreerd verwarmingselement

-  Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 
30°C - 80°C (temperatuur glasoppervlak)

-  Verwarming door hardglazen bodem  
met geïntegreerd verwarmingselement

-  Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 
30°C - 80°C (temperatuur glasoppervlak)

-  Verwarming door hardglazen bodem  
met geïntegreerd verwarmingselement

-  Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 
30°C - 80°C (temperatuur glasoppervlak)

Comfort /  
Zekerheid 

-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch-
display met interactief menu 

- Verlichte bedieningsschijf, koffieuitloop
-  OneTouch DoubleCup: Twee kopjes 
tegelijkertijd bereiden voor alle koffie- en 
melk specialiteiten 

-  MyCoffee: Bewaar 8 favoriete koffievoor-
keuren met eigen naam

-  SilentCeram Drive 
-  Melkschuim, warme melk en heetwater 
apart beschikbaar 

-  3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch-
display met interactief menu 

- Verlichte bedieningsschijf, koffieuitloop
-  OneTouch DoubleCup: Twee kopjes 
tegelijkertijd bereiden voor alle koffie- 
en melk specialiteiten 

-  MyCoffee: Bewaar 8 favoriete koffie-
voorkeuren met eigen naam

-  SilentCeram Drive 
-  Melkschuim, warme melk en heetwater 
apart beschikbaar

- Inhoud: 20 liter
-  Belading tot 25 kg, max belading:  

64 espresso kopjes of 12 borden  
(Ø26 cm)

- 5 functies:
  - voorverwarmen van serviesgoed
  - warmhouden van gerechten en dranken
  - ontdooien van gerechten
  - laten rijzen van deeg    
  - langzaam garen

- Inhoud: 20 liter
-  Belading tot 25 kg, max belading:  

64 espresso kopjes of 12 borden  
(Ø26 cm)

- 5 functies:
  - voorverwarmen van serviesgoed
  - warmhouden van gerechten en dranken
  - ontdooien van gerechten
  - laten rijzen van deeg
  - langzaam garen

- Inhoud: 52 liter
-  Belading tot 25 kg, max belading:  
192 espresso kopjes of 40 borden  
(Ø26 cm)

- 5 functies:
  - voorverwarmen van serviesgoed
  - warmhouden van gerechten en dranken
  - ontdooien van gerechten
  - laten rijzen van deeg
  - langzaam garen

Reiniging -  Uitneembare zetgroep 
-  AutoMilkClean: Volautomatische stoom-
reiniging van het melksysteem

-  Calc’nClean: reinigings- en ontkalkings-
programma 

-  Uitneembare zetgroep 
-  AutoMilkClean: Volautomatische stoom-
reiniging van het melksysteem

-  Calc’nClean: reinigings- en ontkalkings-
programma 

Inhangroosters / 
uittreksysteem

-  Volledig uittrekbare lade op  
telescoop-geleiders    

-  Volledig uittrekbare lade op telescoop-
geleiders

-  Volledig uittrekbare lade op  
telescoop-geleiders    

Technische 
specificaties

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
449 x 558 x 354 mm

- Aansluitwaarde: 1,6 kW
- Pompdruksysteem: 19 bar

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
449 x 558 x 354 mm

- Aansluitwaarde: 1,6 kW
- Pompdruksysteem: 19 bar

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

- Aansluitwaarde: 810 W

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

-  Aansluitwaarde: 810 kW

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
290 x 560-568 x 550 mm

- Aansluitwaarde: 810 W

Adviesprijs 
incl. BTW

- CTL636ES1  € 2599,- - CTL636EB1  € 2599,- - BIC630NS1  € 649,- - BIC630NB1 Zwart € 649,- - BID630NS1  € 699,-

Serie | 8, Gerechten- en 
servieswarmer 14 cm

Serie | 8, Gerechten- en 
servieswarmer 14 cm, zwart

Serie | 8, Gerechten- en 
servieswarmer 29 cm
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MAGNETRONS

Accessoires - Bladzijde 45 t/m 47

BFR634GS1 BFR634GB1

Uw accent line 
extra’s

Verwarmings-
systemen en 
functies

-  Inbouwmagnetron
-  Max. vermogen: 900 W; 5 magnetron-
standen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 
900 W)

-  Inbouwmagnetron
-  Max. vermogen: 900 W; 5 magnetron-
standen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 
900 W)

Comfort /  
Zekerheid 

- Inhoud oven: 21 liter
-  2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met 
tiptoetsen

- LED verlichting

- Inhoud oven: 21 liter
-  2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met 
tiptoetsen

- LED verlichting

Reiniging - Volledig glazen binnendeur - Volledig glazen binnendeur

Inhangroosters / 
uittreksysteem

Technische 
specificaties

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
560-568 x 362-382 x 300 mm

- Aansluitwaarde: 1,22 kW

-  Inbouwmaten (hxbxd): 
560-568 x 362-382 x 300 mm

- Aansluitwaarde: 1,22 kW

Adviesprijs 
incl. BTW

- BFR634GS1   Rechstdraaiend € 799,-
- BFL634GS1   Linksdraaiend € 799,-

- BFR634GB1    Rechtsdraaiend € 799,-
- BFL634GB1    Linksdraaiend € 799,-

Serie | 8, Magnetron Serie | 8, Magnetron, zwart
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BFR634GS1 BFR634GB1

Uw accent line 
extra’s

Verwarmings-
systemen en 
functies

-  Inbouwmagnetron
-  Max. vermogen: 900 W; 5 magnetron-
standen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 
900 W)

-  Inbouwmagnetron
-  Max. vermogen: 900 W; 5 magnetron-
standen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 
900 W)

Comfort /  
Zekerheid 

- Inhoud oven: 21 liter
-  2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met 
tiptoetsen

- LED verlichting

- Inhoud oven: 21 liter
-  2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met 
tiptoetsen

- LED verlichting

Reiniging - Volledig glazen binnendeur - Volledig glazen binnendeur

Inhangroosters / 
uittreksysteem

Technische 
specificaties

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
560-568 x 362-382 x 300 mm

- Aansluitwaarde: 1,22 kW

-  Inbouwmaten (hxbxd): 
560-568 x 362-382 x 300 mm

- Aansluitwaarde: 1,22 kW

Adviesprijs 
incl. BTW

- BFR634GS1   Rechstdraaiend € 799,-
- BFL634GS1   Linksdraaiend € 799,-

- BFR634GB1    Rechtsdraaiend € 799,-
- BFL634GB1    Linksdraaiend € 799,-

Ovens en magnetrons

Meegeleverde accessoires HB
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Combi rooster • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Alu bakblik •

Geëmailleerd bakblik • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Universele braadslede • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Stoompan met gaatjes, formaat S • • • • • •

Stoompan zonder gaatjes, formaat S • • • • • •

Stoompan met gaatjes, formaat XL • • • • • •

Optionele
toebehoren Beschrijving HB
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HEZ638D30 telescoop 3-voudig 
voor Serie | 8 60 cm bakovens  
met stoom

• • •

HEZ638370 telescoop 3-voudig 
voor Serie | 8 60 cm bakovens pyrolyse

• •

HEZ638300 telescoop 3-voudig 
voor Serie | 8 60 cm bakovens ecoClean

• • • •

HEZ638D18 telescoop 1-voudig 
voor Serie | 8 45 cm bakovens met stoom

• • •

HEZ638108 telescoop 1-voudig 
voor Serie | 8 45 cm bakovens ecoClean

• •

HEZ636000 glazen braadslede 
voor 60/45 cm ovens

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

HEZ36D663G stoomovenpan XL met gaatjes 
voor Serie | 8 60/45 cm stoomovens
(grootte van bakplaat, 40 mm diep)

• • • • • •

HEZ36D643G stoomovenpan L met gaatjes 
voor Serie | 8 60/45 cm stoomovens 
(GN 2/3, 40 mm diep)

• • • • • •

HEZ36D163G stoomovenpan S met gaatjes 
voor Serie | 8 60/45 cm stoomovens 
(GN 1/3, 40 mm diep)

• • • • • •

HEZ36D643 stoomovenpan L zonder gaatjes 
voor Serie | 8 60/45 cm stoomovens 
(GN 2/3, 40 mm diep)

• • • • • •

HEZ36D163 stoomovenpan S zonder gaatjes 
voor Serie | 8 60/45 cm stoomovens 
(GN 1/3, 40 mm diep)

• • • • • •

HEZ36D353P porseleinen stoomovenpan 
GN 2/3 (40 mm diep)

• • • • • •

HEZ36D153P porseleinen stoomovenpan 
GN 1/3 (40 mm diep)

• • • • • •

HEZ24D300 stoomsysteem voor 60 cm bakovens •

Accessoires en toebehoren.

Wilt u uw inbouwapparaat uitbreiden met de kwalitatieve Bosch accessoires en toebehoren? 

Ga naar www.bosch-eshop.nl voor het complete overzicht.
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ACCESSOIRES OVENS EN MAGNETRONS REINIGINGS- EN ONDERHOUDSMIDDELEN

Stoomovenpannen 
Mooi vormgegeven roestvrijstalen stoomoven pannen in diverse 

maatvoeringen. Afhankelijk van de functie is de bodem van deze 

pannen dicht, dan wel voorzien van gaatjes.

Stoomovens

Glazen braadslede voor de Serie | 8 ovens

Telescopisch uittreksysteem met stopfunctie voor 1 of 3  étages, 
volledig uittrekbaar
Met het telescopische uittreksysteem wordt het in de oven zetten en 

het eruit halen van de gerechten lichter en comfortabeler. De 

bakplaten en het combirooster kunt u op de lichtlopende telescoop-

geleiders gemakkelijk en zonder kiepen naar voren trekken. En nu 

ook in een uitvoering die bestandt is tegen pyrolytische reiniging.

Porceleinen stoomovenpan
Mooi vormgegeven porceleinen stoomoven pannen in twee maatvoeringen.

Stoomsysteem
Met dit systeem verandert u een oven van Bosch in een stoomoven. 

Optionele toebehoren
Typenummer Omschrijving

HEZ36D663G Stoomovenpan XL met gaatjes voor Serie | 8 60/45 cm stoomovens (grootte van bakplaat, 40 mm diep)

HEZ36D643G Stoomovenpan L met gaatjes voor Serie | 8 60/45 cm stoomovens (GN 2/3, 40 mm diep)

HEZ36D613G Stoomovenpan S met gaatjes voor Serie | 8 60/45 cm stoomovens (GN 1/3, 40 mm diep)

HEZ36D643 Stoomovenpan L zonder gaatjes voor Serie | 8 60/45 cm stoomovens (GN 2/3, 40 mm diep)

HEZ36D613 Stoomovenpan S zonder gaatjes voor Serie | 8 60/45 cm stoomovens (GN 1/3, 40 mm diep)

HEZ36D153P Porceleinen stoomovenpan GN 1/3, 17,6 x 32,5 x 4 cm (lxbxd)

HEZ36D353P Porceleinen stoomovenpan GN 2/3, 35,4 x 32,5 x 4 cm (lxbxh)
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ACCESSOIRES OVENS EN MAGNETRONS REINIGINGS- EN ONDERHOUDSMIDDELEN

Reiniging en Onderhoud
Om volop te genieten van uw nieuwe keukenapparatuur is het ook van belang om deze goed te  onderhouden. 
Hiermee verlengt u de levensduur en zorgt u voor een optimale werking van uw apparaat.

De reinigings- en onderhoudsmiddelen van Bosch zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en 
 veiligheidseisen. 
 
Bestel uw reinigings- en onderhoudsmiddelen in onze eShop www.bosch-home.nl/eshop. 

REINIGINGSGEL
00311761

ONTVETTER
00311297

GLASSCHRAPER
0087670

ONDERHOUDSSET RVS
00311775

Reinigen van magnetron, 
oven en grill
Met praktische borstel om 
gel aan te brengen

Intensieve vetoplosser voor 
ovens en magnetrons
Biologisch afbreekbaar en 
fosfaatvrij

Reiniging van glazen -  
en gladde oppervlakken  
in de oven
Verwijdert hardnekkige  
en  ingedroogde resten
(Reservemesjes los te  
bestellen 0027768)

Reinigingsdoekjes voor 
roestvrij stalen oppervlakken  
(ook los te bestellen 
00311134)

Reinigingspoeder “Weense 
Kalk” voor roestvrijstalen 
oppervlakken (ook los te 
bestellen 00311774)

Inhoud: 200 ml Inhoud: 500 ml Inhoud: 1 houder en 1 mesje Inhoud reinigingsdoekjes:  
5 stuks

Inhoud reinigingspoeder:  
100 gram

eShopprijs € 4,95 eShopprijs € 8,20 eShopprijs € 8,20 eShopprijs € 15,50

VLOEIBARE ONTKALKER
00311680

ONTKALKINGSTABLETTEN
00311556

ONDERHOUDSSET  
ESPRESSO VOLAUTOMATEN

00311813

WATERFILTER VOOR  
KOFFIEVOLAUTOMATEN

00575491

Ontkalken van stoomovens 
Voor het ontkalken van 
stoomovens, espressovolau-
tomaten, koffiemachines en 
waterkokers

Ontkalken van espresso 
volautomaten
Te gebruiken volgens de 
gebruiksaanwijzing

Vloeibare ontkalker  
(ook los te bestellen 
00311680)

Optimale bescherming  
tegen kalkafzetting
Verlengt de levensduur van  
uw volautomaat 

Reinigingstabletten  
(ook los te bestellen 
00311556)

Inhoud: 500 ml Inhoud: 6 tabletten Inhoud vloeibare ontkalker: 
500 ml

Vervangen na 2 maanden / 
400 koppen koffie

Inhoud reinigingstabletten: 
10 stuks

eShopprijs € 11,25 eShopprijs € 11,25 eShopprijs € 17,50 eShopprijs € 13,50
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Kookplaten
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Serie | 8 kookplaten 
Alles in uw keuken is slim georganiseerd en van een onberispe-
lijke functionaliteit en uitstraling. U hecht waarde aan het  
gemak en het elegante design van de nieuwste inbouwappara-
tuur. De kookplaten in de Serie | 8  voldoen aan deze eisen. 
Maar ze bieden meer: zo is hun innovatieve DirectSelect 
Premium-bediening bijzonder eenvoudig. Met één druk op 
de knop bedient u de individuele kookzones en 17 vermogens-
standen. De Serie | 8 kookplaten zijn voorzien van een strak 
design met comfortprofiellijsten.  

Serie | 6 kookplaten
Als u kookt maakt u er graag iets bijzonders van. Dus wilt u ook 
een bijzondere kookplaat. Behalve vakmanschap en hoog-
waardige materialen verwacht u een optimale gebruiksvrien-
delijkheid en een tijdloos elegant design. De kookplaten in de 
Serie | 6 hebben alles wat u van een kookplaat mag verwach-
ten, plus individuele kookzones die eenvoudig te bedienen zijn 
dankzij de DirectSelect-tiptoetsbediening.

Serie | 4 kookplaten 
U kookt graag en u kookt ook regelmatig. Om uw hectische  
dagelijkse leven in de hand te houden wilt u een elektrische of 
gaskookplaat die gemakkelijk in het gebruik is. De kookplaten 
in de Serie | 4 hebben een klassiek design en zijn uiterst een-
voudig te bedienen met TouchControl bediening. 

Serie | 2 kookplaten 
U kunt het beste uit de voeten met een klassieke kookplaat.  
De kwaliteit en de duurzaamheid van uw kookplaat zijn voor u 
van groot belang. De apparaten in de Serie | 2 zijn gemaakt van 
robuust glas of staal en ze zijn uiterst eenvoudig te bedienen 
met knoppen aan de rechterzijde.
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Welke kookplaat past het beste  
bij uw wensen? 

Om uw keuze gemakkelijker te maken hebben we onze apparaten in vier categorieën ingedeeld: 

Serie 8, 6, 4 en 2. Elke serie heeft bepaalde kenmerken die passen bij specifieke behoeften.  

Ontdek zelf welke kookplaat het beste in uw huishouden past.
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Voorbeeld van een elektrische kookplaat uit de Serie | 8 

met FlexInduction en DirectSelect Premium bediening. 

Voorbeeld van een elektrische kookplaat uit de Serie | 8 

met PowerInduction en DirectSelect bediening. 

Voorbeeld van een elektrische kookplaat uit de Serie | 4  

met Power- of SmartInduction en TouchControl bediening. 

Voorbeeld van een gaskookplaat van keramisch glas uit de Serie | 8 

met vijf regelbare kookzones en sterke wokbrander.

Voorbeeld van een gaskookplaat uit de Serie | 6 met vier 

regelbare kookzones en bediening aan de voorzijde.



De juiste temperatuur, 
het perfecte resultaat.

Met een kookplaat van Bosch wordt het wel héél makkelijk om een perfect resultaat te behalen. 

Sensorgestuurde features zoals PerfectCook en PerfectFry zorgen altijd voor de juiste temperatuur 

en nemen u zo werk uit handen. 

Ga voor alle voordelen van Bosch kookplaten naar www.bosch-home.nl/kookplaten.
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Nieuw:

PerfectCook
De juiste temperatuur is bij 

koken ontzettend belangrijk. 

Een paar graden te hoog en 

de risotto brandt aan of de saus kookt 

over. De Bosch PerfectCook-sensor zorgt 

automatisch voor de perfécte tempera-

tuur.  De draadloze magnetische sensor, 

die u op de pan plaatst, geeft alle beno-

digde gegevens door aan de kookplaat.  

Zo wordt tijdens het koken de temperatuur 

door de sensor gecontroleerd en automa-

tisch constant gehouden, zodat u die niet 

zelf telkens opnieuw hoeft aan te passen. 

Bovendien voorkomt de betrouwbare 

sensor overkoken en aanbranden - en dat 

op alle kookzones en tot bij 3 pannen 

tegelijkertijd.

PerfectFry 
Een perfecte biefstuk bakken 

lijkt makkelijk: mals van bin-

nen, mooi bruin van buiten. 

Toch bereikt u lang niet altijd het gewenste 

resultaat: te doorbakken, of juist nog te 

rood. De temperatuur speelt hierbij een  

belangrijke rol. Bosch PerfectFry helpt u 

vanaf nu.  

U kiest enkel de gewenste temperatuur-

stand en de pan wordt automatisch exact 

tot dat gewenste niveau verhit. Op het 

moment dat de juiste temperatuur bereikt 

is, krijgt u een melding:  u kunt de olie of 

boter in de pan gieten en uw biefstuk 

bakken. De kookplaat zorgt ervoor dat de 

temperatuur contstant op het optimale 

niveau blijft en stuurt zonodig bij. 
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Koken op inductie: intuïtief en snel.
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Inductie 
Bij inductie wordt alleen de 

bodem van de pan verhit,  

de kookzone zelf wordt alleen 

indirect verwarmd. Dat is energiezuinig  

en biedt veiligheid en comfort: de kans op 

verbranding is kleiner en na gebruik koelt 

het warme gedeelte snel weer af. Met 

inductie is de warmte net zo nauwkeurig af 

te stellen als bij een gaskookplaat. Boven-

dien brengt een inductiekookplaat twee 

liter water twee maal zo snel aan de kook. 

FlexInduction 
Eén of meerdere pannen, 

achter- of naast elkaar: met 

FlexInduction van Bosch 

bepaalt u het zelf. U kunt u kookplaat  

net als een traditionele inductieplaat 

bijvoorbeeld met vier aparte kookzones 

gebruiken, of met één druk op de knop 

twee grote, doorlopende kookzones 

creëren. Dat levert extra ruimte op die  

u naar eigen inzicht kunt gebruiken voor 

grotere pannen. De nieuwe FlexInduction 

Extra-zone biedt dankzij extra inductoren 

ruimte voor pannen met een diameter van  

30 cm of braadpannen en accessoires 

van 40 cm lang. 

SmartInduction: inductie 
op slechts één elektriciteitsgroep
In de nieuwe SmartInduction kookplaat van 

Bosch hebben we een slimme aanpassing 

aangebracht in het elektrische circuit. 

Daardoor kunt u de kookplaat nu aansluiten 

op één elektriciteitsgroep. Overstappen op 

inductiekoken wordt nu nóg aantrekkelijker. 

Onze inductiekookplaten zijn  beschikbaar 

in diverse uitvoeringen, uitgerust met 

verschillende soorten bedienings-

panelen. Echter, één ding hebben ze 

gemeen, ze zijn allemaal ontworpen om 

het u zo gemakkelijk mogelijk te maken! 

DirectSelect Plus

DirectSelect Premium
Mooi om te zien én intuïtief 

in gebruik: DirectSelect 

Premium biedt maar liefst  

30 cm optimaal bedieningsgemak. het 

bedieningspaneel laat alleen die functies 

zien die u op dat moment nodig heeft.

DirectSelect
Met de  intuïtieve DirectSelect 

bediening kunt u de kookzo-

nes heel simpel selecteren en 

de gewenste temperatuurstand instellen.

TouchControl

TouchControl 
Met de bediening  

TouchControl is het heel 

gemakkelijk om een kook-

zone te selecteren en aan te passen. 

 Selecteer de  gewenste kookstand 

slechts met één aanraking op het  

paneel. En de nieuwe QuickStart - en  

ReStart - functies maken het koken  

zelfs nog gemakkelijker. 

QuickStart

QuickStart
Met deze functie wordt 

automatisch gedetecteerd 

op welke kookzone u de pan 

geplaatst heeft. Het enige wat u hoeft te 

doen is het kookvermogen in te stellen. 

ReStart

ReStart
Wanneer u per ongeluk iets 

knoeit of iets over laat koken, 

wordt de kookplaat automa-

tisch uitgeschakeld. De laatst gebruikte 

instellingen worden automatisch opge-

slagen zodat u, nadat u de kookplaat 

heeft schoongemaakt, weer snel aan de 

slag kunt.
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PanBoost
Met PanBoost verwarmt u 

pannen voortaan nóg sneller 

– zonder dat u bang hoeft  

te zijn voor beschadigingen door over-

verhitting. De pan is al na 30 seconden 

klaar om te bakken. De PanBoost-functie 

wordt afgestemd op de eisen van de 

bereiding, afhankelijk van of er bijvoor-

beeld olie of water wordt verwarmd. 

 

MoveMode
Koken wordt uiterst intuÏtief 

en comfortabel met Move-

Mode. Uw soep aan de kook 

brengen op stand 9, laten trekken op stand 

5 en zachtjes laten doorkoken op stand 1? 

Na activering van MoveMode verdeeld de 

FlexZone zich automatisch in drie verschil-

lende gedeelten met vooraf ingestelde 

kookstanden 9, 5 en 1. U hoeft nu alleen de 

pannen voor- of achteruit te schuiven voor 

een hogere of lagere temperatuur.  

 

Energie
weergave

Energie weergave display
Wanneer u klaar bent met 

koken kunt u aflezen hoeveel 

energie u verbruikt heeft.  

Zo kunt u uw kookstijl aanpassen om 

energie en geld te besparen. Zo bespaart 

het plaatsen van een deksel op uw pan u  

al gauw 20% in het energieverbruik. 

Actie: 
Bij accentline kookplaten krijgt u 
de pannen van Bosch cadeau!
Kiest u voor inductiekoken, dan hebt  

u andere pannen nodig. Maar ook die 

barrière neemt Bosch weg.  

Bij  aankoop van een inductie kookplaat 

met accent line krijgt u van Bosch een 

luxe pannenset cadeau. De pannen zijn 

sterk, hebben een glad oppervlak en 

roesten niet. 

Prachtige pannen, waar u nog jaren 

plezierig mee kookt. 

Kijk op www.bosch-home.nl/acties.

Count-up
    timer

Count-up timer
Schakelt u de Count-u p 

timer in, dan telt deze de  

tijd van het kookproces.  

De timer telt dus niet af, maar telt op.  

Zo kunt u bijvoorbeeld meten hoe lang 

het kookproces van een bepaald gerecht 

duurt, zodat u de volgende keer exact 

weet hoe u het perfecte kookresultaat 

kunt bereiken. Ook kunt u het gebruiken 

wanneer u volgens een recept na  

10 minuten een extra ingrediënt dient 

toe te voegen. 

CADEAU
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Comfortprofiel
Geslepen facetrand aan de voorkant, metalen profiel lijsten aan  

de zijkanten. Fraaie combinatie met het Domino-programma.

Geïntegreerd
Past naadloos in een stenen of granieten werkblad, met speciale  

toebehoren ook in andere werkbladen. Makkelijk schoonmaken.

Randloos Randloos
Deze kookplaten zijn randloos en  daardoor heel vlak.  

De randen van het glaskeramiek zijn mooi rond geslepen. 

RVS rand RVS rand 
Rondom een vlakke sierlijst in roestvrij staal.
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Keuzemogelijkheden voor afwerking.

In onze designvisie maakt de kookplaat onderdeel uit van de eenheid van uw keuken.  

Bij het ontwerpen van de kookplaten hebben we daarom veel aandacht besteed aan  

detaillering en aan de wisselwerking met andere elementen van uw keuken.  

Met andere woorden: in een keuken van Bosch sluit de kookplaat naadloos aan bij de  

andere apparatuur én bij het werkblad. Wilt u elektrisch koken dan kunt u kiezen uit  

verschillende designs.
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Vuur dat precies doet wat u wilt.

Vuur fascineert de mens al sinds de prehistorie. Voor onze ingenieurs draait alles om de vraag  

hoe we koken met vuur nóg beter kunnen maken. Voor u. 

Voor wie het liefst kookt op gas
Kookt u op een gaskookplaat, dan heeft 

u volledige controle. U kunt de warmte-

bron op ieder moment in- en uitschake-

len. En u kunt helemaal afgaan op uw 

gevoel bij het doseren van de warmte. 

Koken op gas is vertrouwd, veilig en 

comfortabel. 

Nieuwe kookplaten met wok
Wokken is een heerlijke manier van 

koken, maar u wilt ondertussen óók  

de andere branders kunnen gebruiken. 

Daarom introduceert Bosch een 90 cm 

brede gaskookplaat met de wokbrander 

aan de linkerkant. Zo kunt u een grote 

wokpan gebruiken en blijft er toch volop 

ruimte over voor pannen op de andere 

branders. 

Pannendragers in de vaatwasser
Koken op een gaskookplaat met schone 

pannendragers is wel zo prettig. Handig 

om te weten dat u zich bij het reinigen 

van de pannendragers van Bosch niet in 

bochten hoeft te wringen: ze mogen 

gewoon in de vaatwasser. Keer op keer, 

volkomen veilig. 

Niet kiezen, maar combineren
Bosch geeft uw creativiteit de ruimte.  

En dat begint al tijdens het plannen, 

ontwerpen en inrichten van uw inbouw-

keuken. Met de Domino-elementen van 

Bosch beschikt u over de bouwstenen 

voor vrijwel ieder keukenidee. U plaatst 

ze precies zoals u wilt naast elkaar. De 

Domino-elementen van Bosch sluiten 

perfect aan bij de stijl van uw inbouw-

keuken. U kunt ze combineren met een 

gaskookplaat, een inductiekookplaat of 

een gas keramische kookplaat. 



Serie | 8, Flexinduction 90 cm, 
comfortprofiel

Serie | 8, Flexinduction 90 cm, 
comfortprofiel

Serie | 8, Flexinduction 90 cm,
comfortprofiel

Serie | 8, Powerinduction 90 cm, 
comfortprofiel

PXX995DE1E PXX995DC1E PXV995DC1E PIV975DC1E

Uw accent line 
extra’s

 PerfectCook
 DirectSelect Premium
 Comfort profiellijst

 DirectSelect Premium
 Comfort profiellijst

 DirectSelect Premium
 Comfort profiellijst

Algemeen -  5 Elektronisch geregelde inductiekook-
zones met panwaarneming

- 3 FlexInduction kookzones
-  Links: 1 FlexInduction kookzone met  
2 gebruiksmogelijkheden: 400x240 mm,  
3,3 kW (met PowerBoost 3,6 kW) of  
2 x 200x240 mm, 2,0 kW  
(met PowerBoost 2,5 kW)

-  Midden: 1 FlexInduction kookzone: 
300x240 mm, 3,3 kW  
(met PowerBoost 3,6 kW)

-  Rechts: 1 FlexInduction kookzone met  
2 gebruiksmogelijkheden: 400x240 mm, 
3,3 kW (met PowerBoost 3,6 kW) of  
2 x 200x240 mm, 2,0 kW  
(met PowerBoost 2,5 kW)

- PerfectCook sensor
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
-  PerfectFry: BraadSensor Plus met  
5 temperatuurstanden

- Elektronische besturing met 17 standen

-  5 Elektronisch geregelde inductiekook-
zones met panwaarneming

- 3 FlexInduction kookzones
-  Links: 1 FlexInduction kookzone met  
2 gebruiksmogelijkheden: 400x240 mm, 
3,3 kW (met PowerBoost 3,6 kW) of  
2 x 200x240 mm, 2,0 kW  
(met PowerBoost 2,5 kW)

-  Midden: 1 FlexInduction kookzone: 
300x240 mm, 3,3 kW  
(met PowerBoost 3,6 kW)

-  Rechts: 1 FlexInduction kookzone met 
2 gebruiksmogelijkheden: 400x240 mm, 
3,3 kW (met PowerBoost 3,6 kW) of  
2 x 200x240 mm, 2,0 kW  
(met PowerBoost 2,5 kW)

- PowerBoost-functie voor alle kookzones
-  PerfectFry: BraadSensor Plus met  
5 temperatuurstanden

- Elektronische besturing met 17 standen

-  5 Elektronisch geregelde inductiekook-
zones met panwaarneming

-  1 Driekrings-kookzone,  
2 FlexInduction kookzones

-  Links: 1 FlexInduction kookzone met  
2 gebruiksmogelijkheden: 400x230 mm, 
3,3 kW (met PowerBoost 3,7 kW) of  
2 x 200x230 mm, 2,0 kW  
(met PowerBoost 2,5 kW)

-  Midden: Ø 260 mm, 210 mm, 320 mm / 
2,2 kW, 2,6 kW, 3,3 kW  
(met PowerBoost 3,7 kW)

-  Rechts: 1 FlexInduction kookzone met  
2 gebruiksmogelijkheden: 400x230 mm, 
3,3 kW (met PowerBoost 3,7 kW) of  
2 x 200x230 mm, 2,0 kW  
(met PowerBoost 2,5 kW)

- PowerBoost-functie voor alle kookzones
-  Variabele kookzone met extra sterke 
PowerBoost 5,5 kW

-  PerfectFry: BraadSensor Plus met  
5 temperatuurstanden

- Elektronische besturing met 17 standen

-  5 Elektronisch geregelde  
inductiekookzones met panwaarneming

- 1 Driekrings-kookzone
-  Linksachter: Ø 180 mm / 1,8 kW  
(met PowerBoost 3.1 kW)

-  Linksvoor: Ø 180 mm / 1,8 kW  
(met PowerBoost 3.1 kW)

-  Midden: Ø 210 mm, 260 mm, 320 mm /  
2,2 kW, 3,7 kW  
(met PowerBoost 3,7 kW, 5,5 kW, 4,5 kW)

-  Rechtsachter: Ø 145 mm / 1,4 kW  
(met PowerBoost 2,2 kW)

-  Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2,2 kW  
(met PowerBoost 3,7 kW)

-  PowerBoost-functie voor alle kookzones
-  Variabele kookzone met extra sterke 
PowerBoost 5,5 kW

-  PerfectFry: BraadSensor Plus met  
5 temperatuurstanden

- Elektronische besturing met 17 standen

Design - HighSpeed keramisch glas
- Comfort profiellijst

-  HighSpeed keramisch glas
-  Comfort profiellijst

-  HighSpeed keramisch glas
-  Comfort profiellijst

-  HighSpeed keramisch glas
-  Comfort profiellijst

Bediening -  DirectSelect Premium
-  Timer met uitschakelfunctie voor elke 
kookzone, Kookwekker

-  2-traps restwarmte-indicatie voor elke 
kookzone

- MoveMode: 3 standen
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

-  DirectSelect Premium
-  Timer met uitschakelfunctie voor elke 
kookzone, Kookwekker

-  2-traps restwarmte-indicatie voor elke 
kookzone

- MoveMode: 3 standen
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

-  DirectSelect Premium
-  Timer met uitschakelfunctie voor elke 
kookzone, Kookwekker, Count-up Timer

-  2-traps restwarmte-indicatie voor elke 
kookzone

- MoveMode: 3 standen
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

-  DirectSelect Premium
-  Timer met uitschakelfunctie voor elke 
kookzone, Kookwekker, Count-up Timer

-  2-traps restwarmte-indicatie voor elke 
kookzone

- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische 
specificaties

-  Inbouwmaten (bxdxh):  
880 x 490-500 x 51 mm

- Aansluitwaarde: 11,1 kW
-  Te combineren met domino kookplaten 
met Comfort-design

-  Inbouwmaten (bxdxh):  
880 x 490-500 x 51 mm

-  Aansluitwaarde: 11,1 kW
-  Te combineren met domino kookplaten 
met Comfort-design

-  Inbouwmaten (bxdxh):  
880 x 490-500 x 51 mm

-  Aansluitwaarde: 11,1 kW
-  Te combineren met domino kookplaten 
met Comfort-design

-  Inbouwmaten (bxdxh):  
880 x 490-500 x 51 mm

- Aansluitwaarde: 10,8 kW
-  Te combineren met domino kookplaten 
met Comfort-design

Adviesprijs 
incl. BTW

- PXX995DE1E € 2549,- - PXX995DC1E € 2299,- - PXV995DC1E € 2249,- - PIV975DC1E  € 1949,-

INDUCTIEKOOKPLATEN 90CM

Accessoires - Bladzijde 65 t/m 67
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Serie | 8, Flexinduction 90 cm, 
comfortprofiel

Serie | 8, Flexinduction 90 cm, 
comfortprofiel

Serie | 8, Flexinduction 90 cm,
comfortprofiel

Serie | 8, Powerinduction 90 cm, 
comfortprofiel

PXX995DE1E PXX995DC1E PXV995DC1E PIV975DC1E

Uw accent line 
extra’s

 PerfectCook
 DirectSelect Premium
 Comfort profiellijst

 DirectSelect Premium
 Comfort profiellijst

 DirectSelect Premium
 Comfort profiellijst

Algemeen -  5 Elektronisch geregelde inductiekook-
zones met panwaarneming

- 3 FlexInduction kookzones
-  Links: 1 FlexInduction kookzone met  
2 gebruiksmogelijkheden: 400x240 mm,  
3,3 kW (met PowerBoost 3,6 kW) of  
2 x 200x240 mm, 2,0 kW  
(met PowerBoost 2,5 kW)

-  Midden: 1 FlexInduction kookzone: 
300x240 mm, 3,3 kW  
(met PowerBoost 3,6 kW)

-  Rechts: 1 FlexInduction kookzone met  
2 gebruiksmogelijkheden: 400x240 mm, 
3,3 kW (met PowerBoost 3,6 kW) of  
2 x 200x240 mm, 2,0 kW  
(met PowerBoost 2,5 kW)

- PerfectCook sensor
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
-  PerfectFry: BraadSensor Plus met  
5 temperatuurstanden

- Elektronische besturing met 17 standen

-  5 Elektronisch geregelde inductiekook-
zones met panwaarneming

- 3 FlexInduction kookzones
-  Links: 1 FlexInduction kookzone met  
2 gebruiksmogelijkheden: 400x240 mm, 
3,3 kW (met PowerBoost 3,6 kW) of  
2 x 200x240 mm, 2,0 kW  
(met PowerBoost 2,5 kW)

-  Midden: 1 FlexInduction kookzone: 
300x240 mm, 3,3 kW  
(met PowerBoost 3,6 kW)

-  Rechts: 1 FlexInduction kookzone met 
2 gebruiksmogelijkheden: 400x240 mm, 
3,3 kW (met PowerBoost 3,6 kW) of  
2 x 200x240 mm, 2,0 kW  
(met PowerBoost 2,5 kW)

- PowerBoost-functie voor alle kookzones
-  PerfectFry: BraadSensor Plus met  
5 temperatuurstanden

- Elektronische besturing met 17 standen

-  5 Elektronisch geregelde inductiekook-
zones met panwaarneming

-  1 Driekrings-kookzone,  
2 FlexInduction kookzones

-  Links: 1 FlexInduction kookzone met  
2 gebruiksmogelijkheden: 400x230 mm, 
3,3 kW (met PowerBoost 3,7 kW) of  
2 x 200x230 mm, 2,0 kW  
(met PowerBoost 2,5 kW)

-  Midden: Ø 260 mm, 210 mm, 320 mm / 
2,2 kW, 2,6 kW, 3,3 kW  
(met PowerBoost 3,7 kW)

-  Rechts: 1 FlexInduction kookzone met  
2 gebruiksmogelijkheden: 400x230 mm, 
3,3 kW (met PowerBoost 3,7 kW) of  
2 x 200x230 mm, 2,0 kW  
(met PowerBoost 2,5 kW)

- PowerBoost-functie voor alle kookzones
-  Variabele kookzone met extra sterke 

PowerBoost 5,5 kW
-  PerfectFry: BraadSensor Plus met  

5 temperatuurstanden
- Elektronische besturing met 17 standen

-  5 Elektronisch geregelde  
inductiekookzones met panwaarneming

- 1 Driekrings-kookzone
-  Linksachter: Ø 180 mm / 1,8 kW  

(met PowerBoost 3.1 kW)
-  Linksvoor: Ø 180 mm / 1,8 kW  

(met PowerBoost 3.1 kW)
-  Midden: Ø 210 mm, 260 mm, 320 mm /  

2,2 kW, 3,7 kW  
(met PowerBoost 3,7 kW, 5,5 kW, 4,5 kW)

-  Rechtsachter: Ø 145 mm / 1,4 kW  
(met PowerBoost 2,2 kW)

-  Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2,2 kW  
(met PowerBoost 3,7 kW)

-  PowerBoost-functie voor alle kookzones
-  Variabele kookzone met extra sterke 

PowerBoost 5,5 kW
-  PerfectFry: BraadSensor Plus met  

5 temperatuurstanden
- Elektronische besturing met 17 standen

Design - HighSpeed keramisch glas
- Comfort profiellijst

-  HighSpeed keramisch glas
-  Comfort profiellijst

-  HighSpeed keramisch glas
-  Comfort profiellijst

-  HighSpeed keramisch glas
-  Comfort profiellijst

Bediening -  DirectSelect Premium
-  Timer met uitschakelfunctie voor elke 
kookzone, Kookwekker

-  2-traps restwarmte-indicatie voor elke 
kookzone

- MoveMode: 3 standen
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

-  DirectSelect Premium
-  Timer met uitschakelfunctie voor elke 
kookzone, Kookwekker

-  2-traps restwarmte-indicatie voor elke 
kookzone

- MoveMode: 3 standen
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

-  DirectSelect Premium
-  Timer met uitschakelfunctie voor elke 

kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
-  2-traps restwarmte-indicatie voor elke 

kookzone
- MoveMode: 3 standen
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

-  DirectSelect Premium
-  Timer met uitschakelfunctie voor elke 

kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
-  2-traps restwarmte-indicatie voor elke 

kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische 
specificaties

-  Inbouwmaten (bxdxh):  
880 x 490-500 x 51 mm

- Aansluitwaarde: 11,1 kW
-  Te combineren met domino kookplaten 
met Comfort-design

-  Inbouwmaten (bxdxh):  
880 x 490-500 x 51 mm

-  Aansluitwaarde: 11,1 kW
-  Te combineren met domino kookplaten 
met Comfort-design

-  Inbouwmaten (bxdxh):  
880 x 490-500 x 51 mm

-  Aansluitwaarde: 11,1 kW
-  Te combineren met domino kookplaten 

met Comfort-design

-  Inbouwmaten (bxdxh):  
880 x 490-500 x 51 mm

- Aansluitwaarde: 10,8 kW
-  Te combineren met domino kookplaten 

met Comfort-design

Adviesprijs 
incl. BTW

- PXX995DE1E € 2549,- - PXX995DC1E € 2299,- - PXV995DC1E € 2249,- - PIV975DC1E  € 1949,-

INDUCTIEKOOKPLATEN 90CM

Accessoires - Bladzijde 65 t/m 67
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Serie | 8, Flexinduction 80 cm, 
comfortprofiel

Serie | 8, Inductiekookplaat 80 cm, 
comfortprofiel

Serie | 8, Inductiekookplaat 80 cm, 
comfortprofiel

Serie | 8, Powerinduction 80 cm, 
comfortprofiel

Serie | 8, Flexinduction 60 cm, 
comfortprofiel

Serie | 8, Flexinduction 60 cm, 
comfortprofiel

PXY895DE1E PXY895DC1E PIP875N17V PIM845F27V PXY695DE1E PXY695DC1E

Uw accent line 
extra’s

 PerfectCook
 DirectSelect Premium
 Comfort profiellijst

 DirectSelect Premium
 Comfort profiellijst

 DirectSelect
 Comfort profiellijst

 PerfectCook
 DirectSelect Premium
 Comfort profiellijst

 DirectSelect Premium
 Comfort profiellijst

Algemeen -  4 Elektronisch geregelde inductiekookzo-
nes met panwaarneming

-  2 FlexInduction kookzones Extra  
voor meer flexibiliteit

-  Links: 1 FlexInduction kookzone met  
2 gebruiksmogelijkheden: 400x230 mm, 
3,3 kW (met PowerBoost 3,7 kW) of  
2 x 200x230 mm, 2,0 kW  
(met PowerBoost 2,5 kW)

-  Rechts: 1 FlexInduction kookzone met  
2 gebruiksmogelijkheden: 400x230 mm, 
3,3 kW (met PowerBoost 3,7 kW) of  
2 x 200x230 mm, 2,0 kW  
(met PowerBoost 2,5 kW)

- PerfectCook sensor
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
-  PerfectFry: BraadSensor met  
5 temperatuurstanden

-  Elektronische besturing met 17 standen

-  4 Elektronisch geregelde inductiekook-
zones met panwaarneming

-  2 FlexInduction kookzones Extra  
voor meer flexibiliteit

-  Links: 1 FlexInduction kookzone met  
2 gebruiksmogelijkheden: 400x230 mm, 
3,3 kW (met PowerBoost 3,7 kW) of  
2 x 200x230 mm, 2,0 kW  
(met PowerBoost 2,5 kW)

-  Rechts: 1 FlexInduction kookzone met 
2 gebruiksmogelijkheden: 400x230 mm, 
3,3 kW (met PowerBoost 3,7 kW) of  
2 x 200x230 mm, 2,0 kW  
(met PowerBoost 2,5 kW)

- PowerBoost-functie voor alle kookzones
-  PerfectFry: BraadSensor Plus met  
5 temperatuurstanden

- Elektronische besturing met 17 standen

-  5 Elektronisch geregelde inductiekook-
zones met panwaarneming

-  1 FlexInductie zone
-  Linksvoor: Ø 180 mm / 2.2 kW (met 
powerBoost 2.8 kW)

-  Linksachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met 
powerBoost 1.8 kW)

-  Midden: Ø 240 mm / 2.2 kW (met Power-
Boost 3.7 kW)

-  Rechts: 1 flexInduction kookzone met 2 
gebruiksmogelijkheden: 400x240 mm, 
3.3 kW (met powerBoost 3.6 kW) of 2 x 
200x240 mm, 2.0 kW (met powerBoost 
2.5 kW)

-  PowerBoost-functie voor alle kookzones
-  PerfectFry: Braadsensor met  
5 temperatuurstanden

-  Elektronische besturing met 17 standen

-  5 Elektronisch geregelde  
inductiekookzones met panwaarneming

-  Linksvoor: Ø 180 mm / 1,8 kW  
(met PowerBoost 2,8 kW)

-  Linksachter: Ø 145 mm / 1,4 kW  
(met PowerBoost 1,8 kW)

-  Midden: Ø 240 mm / 2,2 kW  
(met PowerBoost 3,7 kW)

-  Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2,2 kW  
(met PowerBoost 3,7 kW)

-  Rechtsachter: Ø 145 mm / 1,4 kW  
(met PowerBoost 1,8 kW)

- PowerBoost-functie voor alle kookzones 
-  PerfectFry: BraadSensor Plus met  
4 temperatuurstanden

- Elektronische besturing met 17 standen

-  4 Elektronisch geregelde inductiekook-
zones met panwaarneming

-  2 FlexInduction kookzones Extra  
voor meer flexibiliteit

-  Links: 1 FlexInduction kookzone met  
2 gebruiksmogelijkheden: 380x230 mm, 
3,3 kW (met PowerBoost 3,7 kW) of  
2 x 190x230 mm, 2,0 kW  
(met PowerBoost 2,5 kW)

-  Rechts: 1 FlexInduction kookzone met 
2 gebruiksmogelijkheden: 380x230 mm, 
3,3 kW (met PowerBoost 3,7 kW) of  
2 x 190x230 mm, 2,0 kW  
(met PowerBoost 2,5 kW

- PerfectCook sensor
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
-  PerfectFry: BraadSensor Plus met  
5 temperatuurstanden

- Elektronische besturing met 17 standen

-  4 Elektronisch geregelde inductiekook-
zones met panwaarneming

-  2 FlexInduction kookzones Extra  
voor meer flexibiliteit

-  Links: 1 FlexInduction kookzone met  
2 gebruiksmogelijkheden: 380x230 mm, 
3,3 kW (met PowerBoost 3,7 kW) of  
2 x 190x230 mm, 2,0 kW  
(met PowerBoost 2,5 kW)

-  Rechts: 1 FlexInduction kookzone met 
2 gebruiksmogelijkheden: 380x230 mm, 
3,3 kW (met PowerBoost 3,7 kW) of  
2 x 190x230 mm, 2,0 kW  
(met PowerBoost 2,5 kW

- PowerBoost-functie voor alle kookzones
-  PerfectFry: BraadSensor Plus met  
5 temperatuurstanden

- Elektronische besturing met 17 standen

Design - HighSpeed keramisch glas
-  Comfort profiellijst

-  HighSpeed keramisch glas
-  Comfort profiellijst

- HighSpeed keramisch glas
-  Comfort profiellijst

- HighSpeed keramisch glas
- RVS rand

- HighSpeed keramisch glas
- Comfort profiellijst

- HighSpeed keramisch glas
- Comfort profiellijst

Bediening - DirectSelect Premium
-  Timer met uitschakelfunctie voor elke 
kookzone, Kookwekker, Count-up Timer

-  2-traps restwarmte-indicatie voor elke 
kookzone

- MoveMode: 3 standen
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

- DirectSelect Premium
-  Timer met uitschakelfunctie voor elke 
kookzone, Kookwekker, Count-up Timer

-  2-traps restwarmte-indicatie voor elke 
kookzone

- MoveMode: 3 standen
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

-  DirectSelect Plus
-  Timer met uitschakelfunctie voor elke 
kookzone, Kookwekker

-  2-traps restwarmte-indicatie voor elke 
kookzone

- DirectSelect
-  Timer met uitschakelfunctie voor elke 
kookzone

- Kookwekker
-  2-Traps restwarmte-indicatie voor elke 
kookzone

- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

- DirectSelect Premium
-  Timer met uitschakelfunctie voor elke 
kookzone, Kookwekker, Count-up Timer

-  2-traps restwarmte-indicatie voor elke 
kookzone

- MoveMode: 3 standen
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

- DirectSelect Premium
-  Timer met uitschakelfunctie voor elke 
kookzone, Kookwekker, Count-up Timer

-  2-traps restwarmte-indicatie voor elke 
kookzone

- MoveMode: 3 standen
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische 
specificaties

-  Inbouwmaten (bxdxh):  
750 x 490-500 x 51 mm

- Aansluitwaarde: 7,4 kW
-  Te combineren met domino kookplaten 
met Comfort-design

-  Inbouwmaten (bxdxh):  
750 x 490-500 x 51 mm

- Aansluitwaarde: 7,4 kW
-  Te combineren met domino kookplaten 
met Comfort-design

-  Inbouwmaten (bxdxh):  
750 x 490 x 51 mm

- Aansluitwaarde: 7,2 kW
-  Te combineren met domino kookplaten 
met Comfort-design

-  Inbouwmaten (bxdxh):  
750 x 490-500 x 55 mm

- Aansluitwaarde: 7,2 kW

-  Inbouwmaten (bxdxh):  
560 x 490-500 x 51 mm

- Aansluitwaarde: 7,4 kW
-  Te combineren met domino kookplaten 
met Comfort-design

-  Inbouwmaten (bxdxh):  
560 x 490-500 x 51 mm

- Aansluitwaarde: 7,4 kW
-  Te combineren met domino kookplaten 
met Comfort-design

Adviesprijs 
incl. BTW

- PXY895DE1E € 2299,- - PXY895DC1E € 2049,- - PIP875N17V € 1449,- - PIM845F27V € 1249,- - PXY695DE1E € 2049,- - PXY695DC1E € 1799,-
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Serie | 8, Flexinduction 80 cm, 
comfortprofiel

Serie | 8, Inductiekookplaat 80 cm, 
comfortprofiel

Serie | 8, Inductiekookplaat 80 cm, 
comfortprofiel

Serie | 8, Powerinduction 80 cm, 
comfortprofiel

Serie | 8, Flexinduction 60 cm, 
comfortprofiel

Serie | 8, Flexinduction 60 cm, 
comfortprofiel

PXY895DE1E PXY895DC1E PIP875N17V PIM845F27V PXY695DE1E PXY695DC1E

Uw accent line 
extra’s

 PerfectCook
 DirectSelect Premium
 Comfort profiellijst

 DirectSelect Premium
 Comfort profiellijst

 DirectSelect
 Comfort profiellijst

 PerfectCook
 DirectSelect Premium
 Comfort profiellijst

 DirectSelect Premium
 Comfort profiellijst

Algemeen -  4 Elektronisch geregelde inductiekookzo-
nes met panwaarneming

-  2 FlexInduction kookzones Extra  
voor meer flexibiliteit

-  Links: 1 FlexInduction kookzone met  
2 gebruiksmogelijkheden: 400x230 mm, 
3,3 kW (met PowerBoost 3,7 kW) of  
2 x 200x230 mm, 2,0 kW  
(met PowerBoost 2,5 kW)

-  Rechts: 1 FlexInduction kookzone met  
2 gebruiksmogelijkheden: 400x230 mm, 
3,3 kW (met PowerBoost 3,7 kW) of  
2 x 200x230 mm, 2,0 kW  
(met PowerBoost 2,5 kW)

- PerfectCook sensor
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
-  PerfectFry: BraadSensor met  
5 temperatuurstanden

-  Elektronische besturing met 17 standen

-  4 Elektronisch geregelde inductiekook-
zones met panwaarneming

-  2 FlexInduction kookzones Extra  
voor meer flexibiliteit

-  Links: 1 FlexInduction kookzone met  
2 gebruiksmogelijkheden: 400x230 mm, 
3,3 kW (met PowerBoost 3,7 kW) of  
2 x 200x230 mm, 2,0 kW  
(met PowerBoost 2,5 kW)

-  Rechts: 1 FlexInduction kookzone met 
2 gebruiksmogelijkheden: 400x230 mm, 
3,3 kW (met PowerBoost 3,7 kW) of  
2 x 200x230 mm, 2,0 kW  
(met PowerBoost 2,5 kW)

- PowerBoost-functie voor alle kookzones
-  PerfectFry: BraadSensor Plus met  
5 temperatuurstanden

- Elektronische besturing met 17 standen

-  5 Elektronisch geregelde inductiekook-
zones met panwaarneming

-  1 FlexInductie zone
-  Linksvoor: Ø 180 mm / 2.2 kW (met 

powerBoost 2.8 kW)
-  Linksachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met 

powerBoost 1.8 kW)
-  Midden: Ø 240 mm / 2.2 kW (met Power-

Boost 3.7 kW)
-  Rechts: 1 flexInduction kookzone met 2 

gebruiksmogelijkheden: 400x240 mm, 
3.3 kW (met powerBoost 3.6 kW) of 2 x 
200x240 mm, 2.0 kW (met powerBoost 
2.5 kW)

-  PowerBoost-functie voor alle kookzones
-  PerfectFry: Braadsensor met  

5 temperatuurstanden
-  Elektronische besturing met 17 standen

-  5 Elektronisch geregelde  
inductiekookzones met panwaarneming

-  Linksvoor: Ø 180 mm / 1,8 kW  
(met PowerBoost 2,8 kW)

-  Linksachter: Ø 145 mm / 1,4 kW  
(met PowerBoost 1,8 kW)

-  Midden: Ø 240 mm / 2,2 kW  
(met PowerBoost 3,7 kW)

-  Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2,2 kW  
(met PowerBoost 3,7 kW)

-  Rechtsachter: Ø 145 mm / 1,4 kW  
(met PowerBoost 1,8 kW)

- PowerBoost-functie voor alle kookzones 
-  PerfectFry: BraadSensor Plus met  

4 temperatuurstanden
- Elektronische besturing met 17 standen

-  4 Elektronisch geregelde inductiekook-
zones met panwaarneming

-  2 FlexInduction kookzones Extra  
voor meer flexibiliteit

-  Links: 1 FlexInduction kookzone met  
2 gebruiksmogelijkheden: 380x230 mm, 
3,3 kW (met PowerBoost 3,7 kW) of  
2 x 190x230 mm, 2,0 kW  
(met PowerBoost 2,5 kW)

-  Rechts: 1 FlexInduction kookzone met 
2 gebruiksmogelijkheden: 380x230 mm, 
3,3 kW (met PowerBoost 3,7 kW) of  
2 x 190x230 mm, 2,0 kW  
(met PowerBoost 2,5 kW

- PerfectCook sensor
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
-  PerfectFry: BraadSensor Plus met  

5 temperatuurstanden
- Elektronische besturing met 17 standen

-  4 Elektronisch geregelde inductiekook-
zones met panwaarneming

-  2 FlexInduction kookzones Extra  
voor meer flexibiliteit

-  Links: 1 FlexInduction kookzone met  
2 gebruiksmogelijkheden: 380x230 mm, 
3,3 kW (met PowerBoost 3,7 kW) of  
2 x 190x230 mm, 2,0 kW  
(met PowerBoost 2,5 kW)

-  Rechts: 1 FlexInduction kookzone met 
2 gebruiksmogelijkheden: 380x230 mm, 
3,3 kW (met PowerBoost 3,7 kW) of  
2 x 190x230 mm, 2,0 kW  
(met PowerBoost 2,5 kW

- PowerBoost-functie voor alle kookzones
-  PerfectFry: BraadSensor Plus met  
5 temperatuurstanden

- Elektronische besturing met 17 standen

Design - HighSpeed keramisch glas
-  Comfort profiellijst

-  HighSpeed keramisch glas
-  Comfort profiellijst

- HighSpeed keramisch glas
-  Comfort profiellijst

- HighSpeed keramisch glas
- RVS rand

- HighSpeed keramisch glas
- Comfort profiellijst

- HighSpeed keramisch glas
- Comfort profiellijst

Bediening - DirectSelect Premium
-  Timer met uitschakelfunctie voor elke 
kookzone, Kookwekker, Count-up Timer

-  2-traps restwarmte-indicatie voor elke 
kookzone

- MoveMode: 3 standen
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

- DirectSelect Premium
-  Timer met uitschakelfunctie voor elke 
kookzone, Kookwekker, Count-up Timer

-  2-traps restwarmte-indicatie voor elke 
kookzone

- MoveMode: 3 standen
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

-  DirectSelect Plus
-  Timer met uitschakelfunctie voor elke 

kookzone, Kookwekker
-  2-traps restwarmte-indicatie voor elke 

kookzone

- DirectSelect
-  Timer met uitschakelfunctie voor elke 

kookzone
- Kookwekker
-  2-Traps restwarmte-indicatie voor elke 

kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

- DirectSelect Premium
-  Timer met uitschakelfunctie voor elke 

kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
-  2-traps restwarmte-indicatie voor elke 

kookzone
- MoveMode: 3 standen
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

- DirectSelect Premium
-  Timer met uitschakelfunctie voor elke 
kookzone, Kookwekker, Count-up Timer

-  2-traps restwarmte-indicatie voor elke 
kookzone

- MoveMode: 3 standen
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische 
specificaties

-  Inbouwmaten (bxdxh):  
750 x 490-500 x 51 mm

- Aansluitwaarde: 7,4 kW
-  Te combineren met domino kookplaten 
met Comfort-design

-  Inbouwmaten (bxdxh):  
750 x 490-500 x 51 mm

- Aansluitwaarde: 7,4 kW
-  Te combineren met domino kookplaten 
met Comfort-design

-  Inbouwmaten (bxdxh):  
750 x 490 x 51 mm

- Aansluitwaarde: 7,2 kW
-  Te combineren met domino kookplaten 

met Comfort-design

-  Inbouwmaten (bxdxh):  
750 x 490-500 x 55 mm

- Aansluitwaarde: 7,2 kW

-  Inbouwmaten (bxdxh):  
560 x 490-500 x 51 mm

- Aansluitwaarde: 7,4 kW
-  Te combineren met domino kookplaten 

met Comfort-design

-  Inbouwmaten (bxdxh):  
560 x 490-500 x 51 mm

- Aansluitwaarde: 7,4 kW
-  Te combineren met domino kookplaten 
met Comfort-design

Adviesprijs 
incl. BTW

- PXY895DE1E € 2299,- - PXY895DC1E € 2049,- - PIP875N17V € 1449,- - PIM845F27V € 1249,- - PXY695DE1E € 2049,- - PXY695DC1E € 1799,-
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Serie | 8, Powerinduction 60 cm, 
comfortprofiel

Serie | 4, Powerinduction 60 cm,  
Randloos

Serie | 4, Smartinduction 60 cm,
RVS rand

VOOR AANSLUITING OP  
1 ELEKTRICITEITSGROEP

Serie | 6, Gaskookplaat 90 cm Serie | 6, Gaskookplaat 75 cm Serie | 6, Gaskookplaat 60 cm

PIE695DC1E PIE611BB1E PIE645B18E PCS9E5C90N PCS8E5C90N PCP615C90N

Uw accent line 
extra’s

 DirectSelect Premium  Krachtige wok links
 Sudderplaat

 Krachtige wok links
 Sudderplaat

Algemeen -  4 Elektronisch geregelde inductiekook-
zones met panwaarneming

-  Linksvoor: Ø 180 mm / 1,8 kW 
(met PowerBoost 3,1 kW)

-  Linksachter: Ø 180 mm / 1,8 kW 
(met PowerBoost 3,1 kW)

-  Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2,2 kW 
(met PowerBoost 3,7 kW)

-  Rechtsachter: Ø 145 mm / 1,4 kW 
(met PowerBoost 2,1 kW)

- PowerBoost-functie voor alle kookzones
-  PerfectFry: BraadSensor Plus met  
5 temperatuurstanden

- Elektronische besturing met 17 standen

-  4 Elektronisch geregelde inductiekook-
zones met panwaarneming

-  Linksvoor: Ø 180 mm / 1,8 kW 
(met PowerBoost 3,1 kW)

-  Linksachter: Ø 180 mm / 1,8 kW 
(met PowerBoost 3,1 kW)

-  Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2,2 kW 
(met PowerBoost 3,7 kW)

-  Rechtsachter: Ø 145 mm / 1,4 kW 
(met PowerBoost 2,1 kW)

- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- Elektronische besturing met 17 standen

-  4 Elektronisch geregelde inductiekook-
zones met panwaarneming

-  Linksvoor: Ø 180 mm / 1,8 kW  
(met PowerBoost 2,5 kW)

-  Linksachter: Ø 180 mm / 1,8 kW  
(met PowerBoost 2,5 kW)

-  Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2,2 kW  
(met PowerBoost 3,7 kW)

-  Rechtsachter: Ø 145 mm / 1,4 kW  
(met PowerBoost 1,8 kW)

- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- Elektronische besturing met 17 standen

- 5 Luxe mono-gasbranders (ééndelig) 
  - Links: Wokbrander 5 kW 
  - Middenachter: Normaalbrander 1,7 kW
  - Middenvoor: Sudderbrander 1 kW
  - Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW
  - Rechtsvoor: Normaalbrander 1,7 kW
- Duo-wokbrander

- 5 Luxe mono-gasbranders (ééndelig) 
  - Links: Wokbrander 5 kW
  - Middenachter: Normaalbrander 1,7 kW
  - Middenvoor: Sudderbrander 1 kW
  - Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW
  - Rechtsvoor: Normaalbrander 1,7 kW
- Duo-wokbrander

- 4 Luxe mono-gasbranders (ééndelig)
  - Linksachter: Normaalbrander 1,7 kW
  - Linksvoor: Normaalbrander 1,7 kW
  - Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW
  - Rechtsvoor: Sudderbrander 1 kW

Design - HighSpeed keramisch glas
- Comfort profiellijst

- HighSpeed keramisch glas
- Randloos

- HighSpeed keramisch glas
- RVS rand 

-  Mat geëmailleerde gietijzeren 
pannendragers met rubberen voetjes

- Gietijzeren wokring

-  Mat geëmailleerde gietijzeren  
pannen dragers met rubberen voetjes

- Gietijzeren wokring

-  Mat geëmailleerde gietijzeren 
pannendragers met rubberen voetjes

Bediening - DirectSelect Premium
-  Timer met uitschakelfunctie voor elke 
kookzone, Kookwekker, Count-up Timer

-  2-traps restwarmte-indicatie voor elke 
kookzone

- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

- TouchControl
-  Timer met uitschakelfunctie voor elke 
kookzone

-  2-traps restwarmte-indicatie voor elke 
kookzone

- QuickStart functie
- ReStart functie

- TouchControl
-  Timer met uitschakelfunctie voor elke 
kookzone

-  2-traps restwarmte-indicatie voor elke 
kookzone

- ReStart functie
- QuickStart functie

-  Geïntegreerde vonkontsteking;  
te bedienen met de draaiknoppen voor  
de branders

-  Thermo-elektrische beveiliging voor  
alle gasbranders: geen vlam, geen gas!

- Sudderplaat: voor perfect sudderresultaat

-  Geïntegreerde vonkontsteking;  
te bedienen met de draaiknoppen voor  
de branders

-  Thermo-elektrische beveiliging voor  
alle gasbranders: geen vlam, geen gas!

- Sudderplaat: voor perfect sudderresultaat

-  Geïntegreerde vonkontsteking;  
te bedienen met de draaiknoppen voor 
de branders

-  Thermo-elektrische beveiliging voor  
alle gasbranders: geen vlam, geen gas!

- Sudderkap: voor optimaal sudderen

Technische 
specificaties

-  Inbouwmaten (bxdxh):  
560 x 490-500 x 51 mm

- Aansluitwaarde: 7,4 kW
-  Te combineren met domino kookplaten 
met Comfort-design

-  Inbouwmaten (bxdxh):  
560 x 490-500 x 55 mm

- Aansluitwaarde: 7,4 kW

-  Inbouwmaten (bxdxh):  
560 x 490-500 x 55 mm

- Aansluitwaarde*: 3,68 - 4,6 kW
-  Voor aansluiting op 1 elektriciteitsgroep 
met 230V stekker (niet meegeleverd)

-  Inbouwmaten (bxdxh):  
850 x 490-500 x 45 mm

- Afgesteld op aardgas (25mbar) 

-  Inbouwmaten (bxdxh):  
560 x 480-490 x 45 mm

- Afgesteld op aardgas (25mbar)

-  Inbouwmaten (bxdxh):  
560 x 490 x 43 mm

- Afgesteld op aardgas (25mbar)

Adviesprijs 
incl. BTW

- PIE695DC1E € 1149,- - PIE611BB1E € 799,- - PIE645B18E € 699,- - PCS9E5C90N € 869,- - PCS8E5C90N € 709,- - PCP615C90N  € 479,-

NIEUW

* Eenmalig de aansluitwaarde instellen op 3,68 kW (16 Ampere)

accent line
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Serie | 8, Powerinduction 60 cm, 
comfortprofiel

Serie | 4, Powerinduction 60 cm,  
Randloos

Serie | 4, Smartinduction 60 cm,
RVS rand

VOOR AANSLUITING OP  
1 ELEKTRICITEITSGROEP

Serie | 6, Gaskookplaat 90 cm Serie | 6, Gaskookplaat 75 cm Serie | 6, Gaskookplaat 60 cm

PIE695DC1E PIE611BB1E PIE645B18E PCS9E5C90N PCS8E5C90N PCP615C90N

Uw accent line 
extra’s

 DirectSelect Premium  Krachtige wok links
 Sudderplaat

 Krachtige wok links
 Sudderplaat

Algemeen -  4 Elektronisch geregelde inductiekook-
zones met panwaarneming

-  Linksvoor: Ø 180 mm / 1,8 kW 
(met PowerBoost 3,1 kW)

-  Linksachter: Ø 180 mm / 1,8 kW 
(met PowerBoost 3,1 kW)

-  Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2,2 kW 
(met PowerBoost 3,7 kW)

-  Rechtsachter: Ø 145 mm / 1,4 kW 
(met PowerBoost 2,1 kW)

- PowerBoost-functie voor alle kookzones
-  PerfectFry: BraadSensor Plus met  
5 temperatuurstanden

- Elektronische besturing met 17 standen

-  4 Elektronisch geregelde inductiekook-
zones met panwaarneming

-  Linksvoor: Ø 180 mm / 1,8 kW 
(met PowerBoost 3,1 kW)

-  Linksachter: Ø 180 mm / 1,8 kW 
(met PowerBoost 3,1 kW)

-  Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2,2 kW 
(met PowerBoost 3,7 kW)

-  Rechtsachter: Ø 145 mm / 1,4 kW 
(met PowerBoost 2,1 kW)

- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- Elektronische besturing met 17 standen

-  4 Elektronisch geregelde inductiekook-
zones met panwaarneming

-  Linksvoor: Ø 180 mm / 1,8 kW  
(met PowerBoost 2,5 kW)

-  Linksachter: Ø 180 mm / 1,8 kW  
(met PowerBoost 2,5 kW)

-  Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2,2 kW  
(met PowerBoost 3,7 kW)

-  Rechtsachter: Ø 145 mm / 1,4 kW  
(met PowerBoost 1,8 kW)

- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- Elektronische besturing met 17 standen

- 5 Luxe mono-gasbranders (ééndelig) 
  - Links: Wokbrander 5 kW 
  - Middenachter: Normaalbrander 1,7 kW
  - Middenvoor: Sudderbrander 1 kW
  - Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW
  - Rechtsvoor: Normaalbrander 1,7 kW
- Duo-wokbrander

- 5 Luxe mono-gasbranders (ééndelig) 
  - Links: Wokbrander 5 kW
  - Middenachter: Normaalbrander 1,7 kW
  - Middenvoor: Sudderbrander 1 kW
  - Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW
  - Rechtsvoor: Normaalbrander 1,7 kW
- Duo-wokbrander

- 4 Luxe mono-gasbranders (ééndelig)
  - Linksachter: Normaalbrander 1,7 kW
  - Linksvoor: Normaalbrander 1,7 kW
  - Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW
  - Rechtsvoor: Sudderbrander 1 kW

Design - HighSpeed keramisch glas
- Comfort profiellijst

- HighSpeed keramisch glas
- Randloos

- HighSpeed keramisch glas
- RVS rand 

-  Mat geëmailleerde gietijzeren 
pannendragers met rubberen voetjes

- Gietijzeren wokring

-  Mat geëmailleerde gietijzeren  
pannen dragers met rubberen voetjes

- Gietijzeren wokring

-  Mat geëmailleerde gietijzeren 
pannendragers met rubberen voetjes

Bediening - DirectSelect Premium
-  Timer met uitschakelfunctie voor elke 
kookzone, Kookwekker, Count-up Timer

-  2-traps restwarmte-indicatie voor elke 
kookzone

- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

- TouchControl
-  Timer met uitschakelfunctie voor elke 
kookzone

-  2-traps restwarmte-indicatie voor elke 
kookzone

- QuickStart functie
- ReStart functie

- TouchControl
-  Timer met uitschakelfunctie voor elke 

kookzone
-  2-traps restwarmte-indicatie voor elke 

kookzone
- ReStart functie
- QuickStart functie

-  Geïntegreerde vonkontsteking;  
te bedienen met de draaiknoppen voor  
de branders

-  Thermo-elektrische beveiliging voor  
alle gasbranders: geen vlam, geen gas!

- Sudderplaat: voor perfect sudderresultaat

-  Geïntegreerde vonkontsteking;  
te bedienen met de draaiknoppen voor  
de branders

-  Thermo-elektrische beveiliging voor  
alle gasbranders: geen vlam, geen gas!

- Sudderplaat: voor perfect sudderresultaat

-  Geïntegreerde vonkontsteking;  
te bedienen met de draaiknoppen voor 
de branders

-  Thermo-elektrische beveiliging voor  
alle gasbranders: geen vlam, geen gas!

- Sudderkap: voor optimaal sudderen

Technische 
specificaties

-  Inbouwmaten (bxdxh):  
560 x 490-500 x 51 mm

- Aansluitwaarde: 7,4 kW
-  Te combineren met domino kookplaten 
met Comfort-design

-  Inbouwmaten (bxdxh):  
560 x 490-500 x 55 mm

- Aansluitwaarde: 7,4 kW

-  Inbouwmaten (bxdxh):  
560 x 490-500 x 55 mm

- Aansluitwaarde*: 3,68 - 4,6 kW
-  Voor aansluiting op 1 elektriciteitsgroep 

met 230V stekker (niet meegeleverd)

-  Inbouwmaten (bxdxh):  
850 x 490-500 x 45 mm

- Afgesteld op aardgas (25mbar) 

-  Inbouwmaten (bxdxh):  
560 x 480-490 x 45 mm

- Afgesteld op aardgas (25mbar)

-  Inbouwmaten (bxdxh):  
560 x 490 x 43 mm

- Afgesteld op aardgas (25mbar)

Adviesprijs 
incl. BTW

- PIE695DC1E € 1149,- - PIE611BB1E € 799,- - PIE645B18E € 699,- - PCS9E5C90N € 869,- - PCS8E5C90N € 709,- - PCP615C90N  € 479,-

accent line accent line
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PerfectCook sensor
Perfecte resultaten in een handomdraai dankzij PerfectCook: dankzij 

slimme techniek wordt de temperatuur in de pan gemeten en aangepast. 

Hierdoor voorkomt u overkoken!

Teppanyaki (2 formaten)
Met deze teppanyaki plaat, geschikt voor onze FlexInduction kookplaten 

geniet u van optimale flexibiliteit. 

RVS braadpan
Grote RVS braadpan met maar liefst 6,5 liter inhoud. Ideaal om bijvoor-

beeld vis te pocheren. De pan heeft een glazen deksel en is vaatwasser-

bestendig. De braadpan is uit te breiden met een stoominzet waardoor u 

eenvoudig kunt stomen.

4 delige pannenset
Een luxe vierdelige pannenset geschikt voor een inductiekookplaat.

Grillplaat
Met deze grillplaat kunt u op uw FlexInduction kookplaat eenvoudig vlees, 

vis en groenten grillen. Lekker en gezond.

RVS wokpan
De roestvrijstalen wokpan met platte bodem is geschikt voor keramische 

en inductiekookplaten. De wok heeft een glazen deksel en een afdruip-

rooster. Perfect om te bakken of te stomen. Optimaal voor Aziatische 

gerechten. Vaatwasserbestendig.

Koekenpan voor BraadSensor 
De speciale sensor koekenpan is te gebruiken op de kookzones met 

BraadSensor van onze inductiekookplaten. Dankzij de BraadSensor 

bakken gerechten nooit meer aan. De BraadSensor houdt de temperatuur 

exact op het door u ingestelde niveau.
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Inductie- en keramische kookplaten
Typenummers Omschrijving

HEZ39050 PerfectCook-sensor tbv inductiekookplaten met PerfectCook

HEZ390512 teppanyaki plaat voor Flexinduction kookplaten (lxb bodem: 37 x 20 cm)

HEZ390511 teppanyaki plaat smal voor FlexInduction kookplaten (lxb bodem: 28,5 x 22 cm)

HEZ390522 grillplaat voor FlexInduction kookplaten (lxb bodem: 37 x 19,5 cm)

HEZ390011 RVS braadpan voor FlexInduction kookplaten (6,5 liter, bxdxh: 31 x 22 x 10 cm)

HEZ390012 Stoominzet voor braadpan HEZ390011

HEZ390090 RVS wokpan 36cm (top)/16cm (bodem) glazen deksel

HEZ390230 systeem koekenpan Ø 21 cm (bodem) voor braadsensor inductiekookplaten

HEZ390042 4 delige pannenset

Accessoires en toebehoren.

Wilt u uw inbouwapparaat uitbreiden met de kwalitatieve Bosch accessoires en toebehoren? 

Ga naar www.bosch-eshop.nl voor het complete overzicht.
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Sudderkap
Bij laag vermogen blijft de vlam onder de speciale sudderkap waardoor er 

geen direct contact is tussen de vlam en de pan. Hiermee maakt de 

sudderbrander professioneel sudderen mogelijk en dat is zeer praktisch 

bij het bereiden van sauzen en het warmhouden van gerechten. Als het gas 

hoger staat, is er wel contact tussen vlam en pan en heeft de brander dus 

een normaal vermogen. De sudderkap zit vast op de branderkelk.

Sudderplaat
Met de sudderplaat kunnen gerechten op lager vermogen aan de kook 

worden gehouden.

     ACCESSOIRES KOOKPLATEN

Gaskookplaten 
Typenummers Omschrijving

HEZ298104 sudderbrander met speciale sudderkap

HEZ298105 sudderplaat
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REINIGINGS- EN ONDERHOUDSMIDDELEN

ONTVETTER
00311297

REINIGER
00310591

Intensieve vetoplosser voor  
kookplaten 
Biologisch afbreekbaar en 
 fosfaatvrij

Krachtige reiniging voor  
kunststof oppervlakken
Reinigt, beschermt en geeft 
glans, biologisch afbreekbaar

Inhoud:  
500 ml

Inhoud:  
500 ml

eShopprijs € 8,20 eShopprijs € 9,20

Reiniging en Onderhoud
Om volop te genieten van uw nieuwe keukenapparatuur is het ook van belang om deze 
goed te  onderhouden. 
Hiermee verlengt u de levensduur en zorgt u voor een optimale werking van uw apparaat.

De reinigings- en onderhoudsmiddelen van Bosch zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle 
kwaliteits- en  veiligheidseisen. 
 
Bestel uw reinigings- en onderhoudsmiddelen in onze eShop www.bosch-home.nl/eshop. 

REINIGER VOOR 
KERAMISCH GLAS

00311499

ONDERHOUDSSET VOOR  
 KERAMISCH GLAS

00311502
ONDERHOUDSSET RVS

00311775

Krachtige reiniger voor alle 
glaskeramische oppervlakken

Intensieve vetoplosser voor 
kookplaten
Biologisch afbreekbaar en 
fosfaatvrij

Reinigingsdoekjes voor  
roestvrij stalen opper vlakken  
(ook los te bestellen 00311134)

Glasschraper  
(ook los te bestellen 0087670)

Reinigingspoeder “Weense Kalk” 
voor roestvrijstalen opper vlakken  
(ook los te bestellen 00311774)

Inhoud: 250 ml Inhoud reiniger:  
250 ml

Inhoud reinigingsdoekjes:  
5 stuks

Inhoud glasschraper:  
1 houder en 1 mesje

Inhoud reinigingspoeder:  
100 gram

eShopprijs € 10,25 eShopprijs € 12,50 eShopprijs € 15,50
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Serie | 8 afzuigkappen 
Uw keuken is een perfecte combinatie van organisatie en  
elegantie. Uw afzuigkap moet daar naadloos op aansluiten, 
waarbij design en functionaliteit aan de hoogste eisen vol-
doen. De afzuigkappen in de Serie| 8 onderscheiden zich door 
hoogwaardig vakmanschap, optimaal bedieningsgemak en 
een geraffineerd design.

Serie | 6 afzuigkappen
Wat u het meest waardeert aan keukenapparatuur zijn een hoge 
mate van bedieningsgemak en een smaakvol design. Voor frisse 
lucht in een fraaie keuken hebt u een afzuigkap van topkwaliteit 
nodig. Vanwege hun elegante design zijn de Serie | 6-afzuigkap-
pen een sieraad in elke stijlvolle keuken, en ze zijn ook nog eens 
bijzonder handig door hun elektronische bediening.

Serie | 4 afzuigkappen
U kookt niet alleen vaak in uw keuken, het is ook het middelpunt 
van uw gezinsleven. Daarom is het belangrijk dat er een comforta-
bele sfeer hangt, zonder kookdampen en vervelend lawaai.  
De afzuigkappen in de Serie | 4 zijn uiterst geruisloos, eenvoudig 
te bedienen en opvallend vanwege hun moderne design.

Serie | 2 afzuigkappen 
U houdt van koken en bakken, maar u wilt geen kookdampen in uw 
keuken. Daarom bent u op zoek naar een praktische, duurzame 
afzuigkap. De afzuigkappen in de Serie | 2 bieden u een klassiek 
design dat eenvoudig mechanisch wordt bediend met een schuif-
regelaar. De ideale oplossing voor iedereen die op zoek is naar een 
betrouwbaar apparaat dat waar voor zijn geld biedt.
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Welke afzuigkap past het beste  
bij uw keuken? 

In eerste instantie kijkt u waarschijnlijk naar het design van een afzuigkap. 

Daarnaast zijn ook prestatie en bedieningsgemak belangrijk. 

In de Serie 8, 6, 4, en 2 vindt u gegarandeerd een passend model. 
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Voorbeeld van een Serie 8 wandschouwkap met  

TouchControl bediening.

Voorbeeld van een Serie 4 wandschouwkap met  

Druktoets-bediening.

Voorbeeld van een Serie 6 wandschouwkap met  

Tiptoets-bediening.

Voorbeeld van een Serie 2  wandschouwkap met  

Tuimeltoets-bediening.
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Zuinig met energie 

De nieuwe afzuigkappen van Bosch zijn 

zeer energiezuinig, opvallend krachtig  

en gebruiksvriendelijk en ook nog eens 

erg stil!

Per 1 januari 2015 geldt ook voor afzuig-

kappen  een energielabel. De afzuigkap-

pen van Bosch bevinden zich in de 

hoogste energieklassen. Deze afzuigkap-

pen zijn, in vergelijking met een vergelijk-

baar model uit 1998, 75% zuiniger.*  

Dit komt met name door de zuinige 

EcoSilence Drive motor en de LED 

verlichting.

*  bij gemiddeld gebruik van de ventilator: 

1 uur per dag op stand 2;

EcoSilence Drive™
Door de krachtige ventilatormotor en  

de optimale luchtstroom in de kap, 

bespaart een afzuigkap met een  

EcoSilence Drive™ motor energie.  

Daarnaast veroorzaakt de EcoSilence 

Drive™ motor geen mechanische   

wrijving. In plaats van energieverlies, 

slijtage en geluid, kiest u met deze  

motor voor kwaliteit, efficiëntie en  

duurzaamheid. 

 

EcoSensor
De EcoSensor regelt automatisch  

het afzuigvermogen van uw afzuigkap.  

Dit garandeert niet alleen een optimaal 

energieverbruik maar biedt u de  

mogelijkheid om u op het koken te  

concentreren. Elke seconde wordt  

de intensiteit van de opstijgende damp 

gecontroleerd en wordt het afzuigver-

mogen automatisch daarop aangepast. 

LED-verlichting - 
In dit licht ziet alles er beter uit. 
Zelfs uw energierekening.  
De LED-verlichting is bijzonder indruk-

wekkend met een levensduur tot 40.000 

uur (dat komt overeen met een brand-

duur van 2,7 uur per dag gedurende  

40 jaar). Dankzij het bijzonder lage 

energie verbruik van slechts 3 Watt  

per LED, verbruikt deze verlichting  

tot 85% minder energie dan conven-

tionele 20 Watt halogeenspots.

Superschoon 

Randafzuiging, schoon 
en effectief
Door het geoptimaliseerde filter - 

systeem dat de lucht via het midden  

en de randen van de afzuigkap  

krachtig aanzuigt, wordt een  

optimale vetafscheiding van  

ruim 90% bereikt. Bovendien zijn  

de filters vaatwasserbestendig en  

dus moeiteloos te reinigen.

Metalen vetfilters zijn geschikt  

voor permanent gebruik, doordat  

ze eenvoudig met de hand of in de  

vaatwasser kunnen worden gereinigd  

en keer op keer kunnen worden  

ingezet. Het moeizame plaatsen  

van vlies filters is nu verleden tijd.

Een luchtje scheppen 
in uw eigen huis.

Terwijl u kookt, ruikt u alleen wat u écht wilt ruiken, met de buitengewoon krachtige 

afzuigkappen van Bosch. Voor meer uitleg over de afzuigkappen van Bosch gaat u naar 

www.bosch-home.nl/afzuigkappen.
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De beste oplossing

Een afzuigkap van Bosch laat geuren  

en kookdamp snel verdwijnen. Of uw 

keuken nu groot is of juist bescheiden 

van afmeting. Of u de mogelijkheid  

hebt om lucht naar buiten af te voeren  

of niet. In het uitgebreide assortiment 

van Bosch vindt u altijd de oplossing  

die bij uw situatie past. 

Luchtafvoer
Bij een luchtafvoersysteem wordt  

de afgezogen lucht gereinigd door  

het vetfilter en gaat dan via een lucht-

schacht naar buiten. Frisse lucht  

komt uw keuken binnen via een open-

staand raam, door ventilatieopeningen 

of vanuit een aangrenzende kamer. 

Luchtcirculatie  
In sommige keukens is het aanbrengen 

van een luchtschacht niet mogelijk.  

In zulke gevallen kunt u kiezen voor een 

luchtcirculatiesysteem. Daarbij reinigt 

een vetfilter de afgezogen lucht.  

Voordat de lucht wordt teruggevoerd

in de keuken, neutraliseert een koolstof-

filter de onaangename geurtjes. Voor 

nog betere resultaten, kan er een 

CleanAir filter worden toegevoegd.

Mechanische ventilatie
Een alternatief voor een luchtcirculatie-

systeem is het aansluiten van de 

afzuigkap op het mechanische ventilatie-

systeem in uw woning. Ook in dat geval 

heeft Bosch diverse afzuigkappen die  

u eenvoudig op het systeem kunt 

aansluiten en zo een perfecte oplossing 

vormen voor de situatie in uw keuken. 
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De voordelen van CleanAir 
Met de CleanAir luchtcirculatie module 

van Bosch laat u geur en damp moeite-

loos verdwijnen. De module is makkelijk 

te monteren en verbruikt verrassend 

weinig energie. En nu is de CleanAir  

module beschikbaar in een nieuwe  

strakke, moderne uitvoering voor een 

naadloze integratie in je keuken. 

De module is beschikbaar als accessoire 

en kan gemakkelijk geïnstalleerd worden 

op wand- of eiland schouwkappen. 

Minder warmteverlies
Voor CleanAir is geen muurdoorvoer  

nodig. Daardoor blijft in de winter de 

warme lucht in huis en gaat ’s zomers  

de koele lucht niet onnodig verloren.  

Op jaarbasis kan dat flink schelen in  

uw energiekosten. 

Minder geurtjes
De CleanAir-luchtcirculatiemodule heeft 

een groot filter oppervlak en zet daardoor 

95% van de geuren om in zuivere lucht. 

Daarmee is CleanAir gelijkwaardig aan 

een luchtafvoer systeem en presteert het 

systeem zo’n 25% beter dan alle andere 

luchtcirculatiesystemen. Ook de efficiënte 

vetafscheiding is van hetzelfde niveau als 

een luchtafvoersysteem.

Minder geluid 
CleanAir kan zijn werk bovendien  

beduidend stiller doen, zonder in te 

moeten leveren op afzuig capaciteit.

Veel meer gemak 
Met het monteren van een Clean  Air-

luchtcirculatiemodule van Bosch 

 bespaart u veel tijd. Nadat de  module 

aan plafond of muur is  bevestigd en  

verbonden met de afzuigkap, worden 

het actieve koolfilter en de fraaie  

designafdekking geplaatst. Extra  

gemak: het actieve koolfilter hoeft u 

maar één keer per jaar tot anderhalf  

jaar te vervangen.



Serie | 8, Plafondunit, 120 x 70 cm met 
paneel van melkglas

Serie | 8, Plafondunit, 100 x 70 cm met 
paneel van melkglas

Serie | 8, Plafondunit, 120 x 60 cm met 
paneel van melkglas en RGB LED

Serie | 8, Plafondunit, 60 x 60 cm met 
paneel van melkglas en RGB LED

Serie | 8, Plafondunit, 90 x 50 cm

DID126G20 DID106G20 DID128R59 DID068R59 DID09T951

Uw accent line 
extra’s

 DirectSelect  DirectSelect  RGB LED verlichting  RGB LED verlichting

Algemeen - Alleen recirculatie
-  Afzuigcapaciteit in recirculatiestand:  
max. normaalstand: 780 m³/h  
intensiefstand: 850 m³/h

-  Geluidsdruk/-niveau bij recirculatie:  
max. normaalstand: 70 dB(A) re 1 pW  
(56 dB(A) re 20 µPa geluidsdruk) 
intensiefstand: 72 dB(A) re 1 pW  
(58 dB(A) re 20 µPa geluidsdruk)

- Alleen recirculatie
-  Afzuigcapaciteit in recirculatiestand:  
max. normaalstand: 780 m³/h  
intensiefstand: 850 m³/h

-  Geluidsdruk/-niveau bij recirculatie:  
max. normaalstand: 70 dB(A) re 1 pW  
(56 dB(A) re 20 µPa geluidsdruk) 
intensiefstand: 72 dB(A) re 1 pW  
(58 dB(A) re 20 µPa geluidsdruk)

- Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie
-  Efficiënte koolborstelloze EcoSilence 
Drive technologie

-  Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 
normaalstand 480 m³/u;  
intensiefstand 750 m³/u

-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 43 dB(A) / 57 dB  
(re 1 pW)  
Intensiefstand: 52 dB(A) /  
66 dB (re 1 pW)

- Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie
-  Efficiënte koolborstelloze EcoSilence 
Drive technologie

-  Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 
normaalstand 450 m³/u;  
intensiefstand 680 m³/u

-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 43 dB(A) / 57 dB  
(re 1 pW)  
Intensiefstand: 51 dB(A) /  
65 dB (re 1 pW)

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
-  Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 
normaalstand 570 m³/u; intensiefstand 
780 m³/u

-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: 

-  Max. normaalstand: 50 dB(A) / 64 dB  
(re 1 pW)  
Intensiefstand: 57 dB(A) /  
71 dB (re 1 pW)

Bediening -  Elektronische besturing met 
afstandsbediening

- 3 standen + intensiefstand
- Automatische nalooptijd (15 minuten)
- Verlichting: 1 x LED glaspaneel
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

-  Elektronische besturing met 
afstandsbediening

- 3 standen + intensiefstand
- Automatische nalooptijd (15 minuten)
- Verlichting: 1 x LED glaspaneel
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

-  Elektronische besturing met 
afstandsbediening

- 3 standen + intensiefstand
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 1 x 18 W LED glaspaneel
-  LED-verlichting met RGB kleuren 
(wit, rood, groen, blauw, cyaan, geel, 
magenta)

-  Dimfunctie voor de verlichting
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

-  Elektronische besturing met 
afstandsbediening

- 3 standen + intensiefstand
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 1 x 9 W LED glaspaneel
-  LED-verlichting met RGB kleuren  
(wit, rood, groen, blauw, cyaan, geel, 
magenta)

-  Dimfunctie voor de verlichting
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

-  Elektronische besturing met 
afstandsbediening

- 3 standen + intensiefstand
- 4 x 1 W LED verlichting
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden - Energieklasse: A
-  Gemiddelde energieverbruik*:  
34 kWh/jaar

- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
-  Max. geluidsniveau op normaalstand:  
57 dB

- Energieklasse: A
-  Gemiddelde energieverbruik*:  
30,9 kWh/jaar

- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
-  Max. geluidsniveau op normaalstand:  
57 dB

- Energieklasse: A
-  Gemiddelde energieverbruik*:  
58,2 kWh/jaar

- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
-  Max. geluidsniveau op normaalstand: 
64 dB

Technische 
specificaties

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
253 x 1200 x 700 mm

- Aansluitwaarde: 192 W

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
253 x 1000 x 700 mm

- Aansluitwaarde: 192 W

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
327 x 1120 x 525 mm

- Aansluitwaarde: 178 W

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
327 x 525 x 525 mm

- Aansluitwaarde: 169 W

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
299 x 870 x 476 mm

- Aansluitwaarde: 279 W

Adviesprijs 
incl. BTW

- DID126G20 € 3799,- - DID106G20 € 3599,- - DID128R59 € 3399,- - DID068R59 € 2699,- - DID09T951 € 1849,-
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PLAFONDUNITS ‘VRIJHANGEND’

Accessoires - Bladzijde 86 t/m 87

accent line accent line

NIEUWNIEUW

LEVERBAAR VANAF DECEMBER 2015 LEVERBAAR VANAF DECEMBER 2015



Serie | 8, Plafondunit, 120 x 70 cm met 
paneel van melkglas

Serie | 8, Plafondunit, 100 x 70 cm met 
paneel van melkglas

Serie | 8, Plafondunit, 120 x 60 cm met 
paneel van melkglas en RGB LED

Serie | 8, Plafondunit, 60 x 60 cm met 
paneel van melkglas en RGB LED

Serie | 8, Plafondunit, 90 x 50 cm

DID126G20 DID106G20 DID128R59 DID068R59 DID09T951

Uw accent line 
extra’s

 DirectSelect  DirectSelect  RGB LED verlichting  RGB LED verlichting

Algemeen - Alleen recirculatie
-  Afzuigcapaciteit in recirculatiestand:  
max. normaalstand: 780 m³/h  
intensiefstand: 850 m³/h

-  Geluidsdruk/-niveau bij recirculatie:  
max. normaalstand: 70 dB(A) re 1 pW  
(56 dB(A) re 20 µPa geluidsdruk) 
intensiefstand: 72 dB(A) re 1 pW  
(58 dB(A) re 20 µPa geluidsdruk)

- Alleen recirculatie
-  Afzuigcapaciteit in recirculatiestand:  
max. normaalstand: 780 m³/h  
intensiefstand: 850 m³/h

-  Geluidsdruk/-niveau bij recirculatie:  
max. normaalstand: 70 dB(A) re 1 pW  
(56 dB(A) re 20 µPa geluidsdruk) 
intensiefstand: 72 dB(A) re 1 pW  
(58 dB(A) re 20 µPa geluidsdruk)

- Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie
-  Efficiënte koolborstelloze EcoSilence 

Drive technologie
-  Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 

normaalstand 480 m³/u;  
intensiefstand 750 m³/u

-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 43 dB(A) / 57 dB  
(re 1 pW)  
Intensiefstand: 52 dB(A) /  
66 dB (re 1 pW)

- Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie
-  Efficiënte koolborstelloze EcoSilence 

Drive technologie
-  Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 

normaalstand 450 m³/u;  
intensiefstand 680 m³/u

-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 43 dB(A) / 57 dB  
(re 1 pW)  
Intensiefstand: 51 dB(A) /  
65 dB (re 1 pW)

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
-  Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 
normaalstand 570 m³/u; intensiefstand 
780 m³/u

-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: 

-  Max. normaalstand: 50 dB(A) / 64 dB  
(re 1 pW)  
Intensiefstand: 57 dB(A) /  
71 dB (re 1 pW)

Bediening -  Elektronische besturing met 
afstandsbediening

- 3 standen + intensiefstand
- Automatische nalooptijd (15 minuten)
- Verlichting: 1 x LED glaspaneel
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

-  Elektronische besturing met 
afstandsbediening

- 3 standen + intensiefstand
- Automatische nalooptijd (15 minuten)
- Verlichting: 1 x LED glaspaneel
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

-  Elektronische besturing met 
afstandsbediening

- 3 standen + intensiefstand
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 1 x 18 W LED glaspaneel
-  LED-verlichting met RGB kleuren 

(wit, rood, groen, blauw, cyaan, geel, 
magenta)

-  Dimfunctie voor de verlichting
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

-  Elektronische besturing met 
afstandsbediening

- 3 standen + intensiefstand
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 1 x 9 W LED glaspaneel
-  LED-verlichting met RGB kleuren  

(wit, rood, groen, blauw, cyaan, geel, 
magenta)

-  Dimfunctie voor de verlichting
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

-  Elektronische besturing met 
afstandsbediening

- 3 standen + intensiefstand
- 4 x 1 W LED verlichting
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden - Energieklasse: A
-  Gemiddelde energieverbruik*:  

34 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
-  Max. geluidsniveau op normaalstand:  

57 dB

- Energieklasse: A
-  Gemiddelde energieverbruik*:  

30,9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
-  Max. geluidsniveau op normaalstand:  

57 dB

- Energieklasse: A
-  Gemiddelde energieverbruik*:  
58,2 kWh/jaar

- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
-  Max. geluidsniveau op normaalstand: 
64 dB

Technische 
specificaties

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
253 x 1200 x 700 mm

- Aansluitwaarde: 192 W

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
253 x 1000 x 700 mm

- Aansluitwaarde: 192 W

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
327 x 1120 x 525 mm

- Aansluitwaarde: 178 W

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
327 x 525 x 525 mm

- Aansluitwaarde: 169 W

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
299 x 870 x 476 mm

- Aansluitwaarde: 279 W

Adviesprijs 
incl. BTW

- DID126G20 € 3799,- - DID106G20 € 3599,- - DID128R59 € 3399,- - DID068R59 € 2699,- - DID09T951 € 1849,-
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accent lineaccent line

EcoSilence
Drive

EcoSilence
Drive



Serie | 8, Downdraft 90 cm Serie | 8, Eilandschouwkap 90 cm,  
blok-design SlimLine

Serie | 6, Eilandschouwkap 90 cm,
blok-design SlimLine

Serie | 4, Eilandschouwkap 90 cm,
blok-design

DDA097G59 DIB091K50 DIB091E59 DIB097A50

Uw accent line 
extra’s

 Randafzuiging

Algemeen -  Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
-  Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 
normaalstand 450 m³/u;  
intensiefstand 710 m³/u

-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: 

-  Max. normaalstand: 47 dB(A) / 61 dB  
(re 1 pW) Intensiefstand: 56 dB(A) /  
70 dB (re 1 pW)

- Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie
-  Efficiënte koolborstelloze EcoSilence 
Drive technologie

-   Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 
normaalstand 620 m³/u; intensiefstand 
850 m³/u

-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:

   Max. normaalstand: 48 dB(A) /  
62 dB (re 1 pW)  
Intensiefstand: 55 dB(A) /  
69 dB (re 1 pW)

- Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie
-  Efficiënte koolborstelloze EcoSilence 
Drive technologie

-  Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 
normaalstand 620 m³/u;  
intensiefstand 850 m³/u

-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 48 dB(A) /  
62 dB (re 1 pW)  
Intensiefstand: 55 dB(A) /  
69 dB (re 1 pW)

- Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie
-  Efficiënte koolborstelloze EcoSilence 
Drive technologie

-  Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 
normaalstand 460 m³/u;  
intensiefstand 730 m³/u

-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 40 dB(A) /  
54 dB (re 1 pW)  
Intensiefstand: 50 dB(A) /  
64 dB (re 1 pW)

Bediening -  Elektronische besturing
-  TouchControl met LED-indicatie
-  4 standen + intensiefstand
-  Automatische nalooptijd (15 minuten)
-  LED verlichting 1 x 10 W
-  Dimfunctie voor de verlichting met 
traploze instelling van de lichtsterkte

-  Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

-  Elektronische besturing met  
TouchControl en automatische functie

- 3 standen + 2 intensiefstanden
-  Intensiefstand met automatische terug-
schakeling

- Eco sensor
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 4 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor verlichting
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

-  Elektronische bediening via Tiptoetsen 
met digitale indicatie

- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 4 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor verlichting
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

- Elektronische bediening via druktoetsen
- 3 standen + intensiefstand
- 4 x 3 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden* - Energieklasse: C
-  Gemiddelde energieverbruik:  
110,1 kWh/jaar

- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
-  Max. geluidsniveau op normaalstand: 
61 dB

- Energieklasse: A
-  Gemiddelde energieverbruik:  
46,7 kWh/jaar

- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
-  Max. geluidsniveau op normaalstand: 
62 dB

- Energieklasse: A
-  Gemiddelde energieverbruik:  
46,7 kWh/jaar

- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
-  Max. geluidsniveau op normaalstand: 
62 dB

- Energieklasse: A+
-  Gemiddelde energieverbruik:  
34,1 kWh/jaar

- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
-  Max. geluidsniveau op normaalstand:  
54 dB

Technische 
specificaties

-  Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):  
652-1052 x 880 x 352 mm

- Aansluitwaarde: 285 W

-  Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):  
744-924 x 900 x 600 mm

- Aansluitwaarde: 272 W

-  Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):  
744-924 x 900 x 600 mm

- Aansluitwaarde: 272 W

-  Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):  
744-924 x 900 x 600 mm

- Aansluitwaarde: 142 W

Adviesprijs 
incl. BTW

- DDA097G59   € 2499,- - DIB091K50   € 2099,- - DIB091E59   € 1699,- - DIB097A50 € 1449,-
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accent line



Serie | 8, Downdraft 90 cm Serie | 8, Eilandschouwkap 90 cm,  
blok-design SlimLine

Serie | 6, Eilandschouwkap 90 cm,
blok-design SlimLine

Serie | 4, Eilandschouwkap 90 cm,
blok-design

DDA097G59 DIB091K50 DIB091E59 DIB097A50

Uw accent line 
extra’s

 Randafzuiging

Algemeen -  Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
-  Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 
normaalstand 450 m³/u;  
intensiefstand 710 m³/u

-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: 

-  Max. normaalstand: 47 dB(A) / 61 dB  
(re 1 pW) Intensiefstand: 56 dB(A) /  
70 dB (re 1 pW)

- Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie
-  Efficiënte koolborstelloze EcoSilence 

Drive technologie
-   Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 

normaalstand 620 m³/u; intensiefstand 
850 m³/u

-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:

   Max. normaalstand: 48 dB(A) /  
62 dB (re 1 pW)  
Intensiefstand: 55 dB(A) /  
69 dB (re 1 pW)

- Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie
-  Efficiënte koolborstelloze EcoSilence 

Drive technologie
-  Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 

normaalstand 620 m³/u;  
intensiefstand 850 m³/u

-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 48 dB(A) /  
62 dB (re 1 pW)  
Intensiefstand: 55 dB(A) /  
69 dB (re 1 pW)

- Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie
-  Efficiënte koolborstelloze EcoSilence 
Drive technologie

-  Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 
normaalstand 460 m³/u;  
intensiefstand 730 m³/u

-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 40 dB(A) /  
54 dB (re 1 pW)  
Intensiefstand: 50 dB(A) /  
64 dB (re 1 pW)

Bediening -  Elektronische besturing
-  TouchControl met LED-indicatie
-  4 standen + intensiefstand
-  Automatische nalooptijd (15 minuten)
-  LED verlichting 1 x 10 W
-  Dimfunctie voor de verlichting met 
traploze instelling van de lichtsterkte

-  Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

-  Elektronische besturing met  
TouchControl en automatische functie

- 3 standen + 2 intensiefstanden
-  Intensiefstand met automatische terug-

schakeling
- Eco sensor
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 4 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor verlichting
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

-  Elektronische bediening via Tiptoetsen 
met digitale indicatie

- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 4 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor verlichting
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

- Elektronische bediening via druktoetsen
- 3 standen + intensiefstand
- 4 x 3 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden* - Energieklasse: C
-  Gemiddelde energieverbruik:  
110,1 kWh/jaar

- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
-  Max. geluidsniveau op normaalstand: 
61 dB

- Energieklasse: A
-  Gemiddelde energieverbruik:  

46,7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
-  Max. geluidsniveau op normaalstand: 

62 dB

- Energieklasse: A
-  Gemiddelde energieverbruik:  

46,7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
-  Max. geluidsniveau op normaalstand: 

62 dB

- Energieklasse: A+
-  Gemiddelde energieverbruik:  
34,1 kWh/jaar

- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
-  Max. geluidsniveau op normaalstand:  
54 dB

Technische 
specificaties

-  Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):  
652-1052 x 880 x 352 mm

- Aansluitwaarde: 285 W

-  Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):  
744-924 x 900 x 600 mm

- Aansluitwaarde: 272 W

-  Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):  
744-924 x 900 x 600 mm

- Aansluitwaarde: 272 W

-  Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):  
744-924 x 900 x 600 mm

- Aansluitwaarde: 142 W

Adviesprijs 
incl. BTW

- DDA097G59   € 2499,- - DIB091K50   € 2099,- - DIB091E59   € 1699,- - DIB097A50 € 1449,-
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EcoSilence
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* Volgens de EU norm nr. 65/2014

NIEUW



Serie | 8, Wandschouwkap 90 cm,  
ergo-design RVS

Serie | 8, Wandschouwkap 120/90 cm*,  
blok-design SlimLine

Serie | 6, Wandschouwkap 90 cm,  
blok-design SlimLine

Serie | 6, Wandschouwkap 60 cm,
blok-design SlimLine

Serie | 6, Wandschouwkap 90 cm,
blok-design Super SlimLine

Serie | 6, Wandschouwkap 60 cm,
blok-design

DWK091U59 DWB121K50 / DWB091K50* DWB091E59 DWB068E59 DWB091E51 DWB097E50

Uw accent line 
extra’s

 Randafzuiging
 EcoSensor

 Randafzuiging  Randafzuiging  Randafzuiging

Algemeen - Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie
-  Efficiënte koolborstelloze EcoSilence 
Drive technologie

-  Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 
normaalstand 580 m³/u;  
intensiefstand 740 m³/u

-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 48 dB(A) /  
62 dB (re 1 pW)  
Intensiefstand: 53 dB(A) /  
67 dB (re 1 pW)

- Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie
-  Efficiënte koolborstelloze EcoSilence 
Drive technologie

-  Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 
normaalstand 610/600* m³/u;  
intensiefstand 810/790* m³/u

-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 49/52* dB(A) /  
63/66* dB (re 1 pW)  
Intensiefstand: 54/58* dB(A) /  
68/72* dB (re 1 pW)

- Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie
-  Efficiënte koolborstelloze EcoSilence 
Drive technologie

-  Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 
normaalstand 610 m³/u;  
intensiefstand 810 m³/u

-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 52 dB(A) /  
66 dB (re 1 pW)  
Intensiefstand: 58 dB(A) /  
72 dB (re 1 pW)

-  Geschikt voor luchtafvoer- of recircula-
tiewerking

-  Efficiënte koolborstelloze EcoSilence 
Drive technologie

-  Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 
normaalstand 390 m³/u;  
intensiefstand 600 m³/u

-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 47 dB(A) /  
61 dB (re 1 pW)  
Intensiefstand: 56 dB(A) /  
70 dB (re 1 pW)

- Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie
-  Efficiënte koolborstelloze EcoSilence 
Drive technologie

-  Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 
normaalstand 610 m³/u;  
intensiefstand 810 m³/u

-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 52 dB(A) /  
66 dB (re 1 pW)  
Intensiefstand: 58 dB(A) /  
72 dB (re 1 pW)

- Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie
-  Efficiënte koolborstelloze EcoSilence 
Drive technologie

-  Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 
normaalstand 460 m³/u;  
intensiefstand 730 m³/u

-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 41 dB(A) /  
55 dB (re 1 pW)  
Intensiefstand: 51 dB(A) /  
65 dB (re 1 pW)

Bediening -  Elektronische bediening via Tiptoetsen 
met digitale indicatie

- 3 standen + 2 intensiefstanden
- EcoSensor
- Automatische nalooptijd (1-9 minuten)
- 3 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor verlichting
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

-  Elektronische bediening via TouchControl 
met LED-indicatie

- 3 standen + 2 intensiefstanden
- EcoSensor
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 4/3* x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

-  Elektronische bediening via Tiptoetsen 
met digitale indicatie

- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 3 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor verlichting
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

-  Elektronische bediening via Tiptoetsen 
met digitale indicatie

-  3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
-  2 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor verlichting
- Randafzuiging
-  Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

-  Elektronische bediening via Tiptoetsen 
met digitale indicatie

- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 3 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor verlichting
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

-  Elektronische bediening via Tiptoetsen 
met digitale indicatie

- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 3 x 3 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden** - Energieklasse: A
-  Gemiddelde energieverbruik:  
34,4 kWh/jaar

- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
-  Max. geluidsniveau op normaalstand:  
63 dB

- Energieklasse: A
-  Gemiddelde energieverbruik:  
47,3/33,3* kWh/jaar

- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
-  Max. geluidsniveau op normaalstand:  
63/66* dB

- Energieklasse: A
-  Gemiddelde energieverbruik:  
34,4 kWh/jaar

- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
-  Max. geluidsniveau op normaalstand:  
66 dB

- Energieklasse: A
-  Gemiddelde energieverbruik:  
31,9 kWh/jaar

- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
-  Max. geluidsniveau op normaalstand:  
61 dB

- Energieklasse: A
-  Gemiddelde energieverbruik:  
34,4 kWh/jaar

- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
-  Max. geluidsniveau op normaalstand:  
66 dB

- Energieklasse: A+
-  Gemiddelde energieverbruik:  
32,5 kWh/jaar

- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
-  Max. geluidsniveau op normaalstand:  
55 dB

Technische 
specificaties

-  Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):  
865-1153 x 900 x 417 mm

- Aansluitwaarde: 269 W

-  Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):  
628-954 x 1200/900* x 500 mm

- Aansluitwaarde: 272/269* W

-  Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):  
628-954 x 900 x 500 mm

- Aansluitwaarde: 269 W

-  Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):  
628-954 x 600 x 500 mm

- Aansluitwaarde: 166 W

-  Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):  
628-954 x 900 x 500 mm

- Aansluitwaarde: 269 W

-  Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):  
642-954 x 900 x 500 mm

- Aansluitwaarde: 139 W

Adviesprijs 
incl. BTW

- DWK091U59   € 1749,- - DWB121K50 € 1999,-
- DWB091K50* € 1599,-

- DWB091E59   € 1149,- - DWB068E59   € 1049,- - DWB091E51   € 1099,- - DWB097E50 € 849,-
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EcoSilence
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EcoSilence
Drive EcoSensor

accent line accent line



Serie | 8, Wandschouwkap 90 cm,  
ergo-design RVS

Serie | 8, Wandschouwkap 120/90 cm*,  
blok-design SlimLine

Serie | 6, Wandschouwkap 90 cm,  
blok-design SlimLine

Serie | 6, Wandschouwkap 60 cm,
blok-design SlimLine

Serie | 6, Wandschouwkap 90 cm,
blok-design Super SlimLine

Serie | 6, Wandschouwkap 60 cm,
blok-design

DWK091U59 DWB121K50 / DWB091K50* DWB091E59 DWB068E59 DWB091E51 DWB097E50

Uw accent line 
extra’s

 Randafzuiging
 EcoSensor

 Randafzuiging  Randafzuiging  Randafzuiging

Algemeen - Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie
-  Efficiënte koolborstelloze EcoSilence 
Drive technologie

-  Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 
normaalstand 580 m³/u;  
intensiefstand 740 m³/u

-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 48 dB(A) /  
62 dB (re 1 pW)  
Intensiefstand: 53 dB(A) /  
67 dB (re 1 pW)

- Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie
-  Efficiënte koolborstelloze EcoSilence 
Drive technologie

-  Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 
normaalstand 610/600* m³/u;  
intensiefstand 810/790* m³/u

-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 49/52* dB(A) /  
63/66* dB (re 1 pW)  
Intensiefstand: 54/58* dB(A) /  
68/72* dB (re 1 pW)

- Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie
-  Efficiënte koolborstelloze EcoSilence 

Drive technologie
-  Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 

normaalstand 610 m³/u;  
intensiefstand 810 m³/u

-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 52 dB(A) /  
66 dB (re 1 pW)  
Intensiefstand: 58 dB(A) /  
72 dB (re 1 pW)

-  Geschikt voor luchtafvoer- of recircula-
tiewerking

-  Efficiënte koolborstelloze EcoSilence 
Drive technologie

-  Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 
normaalstand 390 m³/u;  
intensiefstand 600 m³/u

-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 47 dB(A) /  
61 dB (re 1 pW)  
Intensiefstand: 56 dB(A) /  
70 dB (re 1 pW)

- Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie
-  Efficiënte koolborstelloze EcoSilence 

Drive technologie
-  Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 

normaalstand 610 m³/u;  
intensiefstand 810 m³/u

-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 52 dB(A) /  
66 dB (re 1 pW)  
Intensiefstand: 58 dB(A) /  
72 dB (re 1 pW)

- Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie
-  Efficiënte koolborstelloze EcoSilence 
Drive technologie

-  Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 
normaalstand 460 m³/u;  
intensiefstand 730 m³/u

-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 41 dB(A) /  
55 dB (re 1 pW)  
Intensiefstand: 51 dB(A) /  
65 dB (re 1 pW)

Bediening -  Elektronische bediening via Tiptoetsen 
met digitale indicatie

- 3 standen + 2 intensiefstanden
- EcoSensor
- Automatische nalooptijd (1-9 minuten)
- 3 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor verlichting
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

-  Elektronische bediening via TouchControl 
met LED-indicatie

- 3 standen + 2 intensiefstanden
- EcoSensor
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 4/3* x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

-  Elektronische bediening via Tiptoetsen 
met digitale indicatie

- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 3 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor verlichting
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

-  Elektronische bediening via Tiptoetsen 
met digitale indicatie

-  3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
-  2 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor verlichting
- Randafzuiging
-  Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

-  Elektronische bediening via Tiptoetsen 
met digitale indicatie

- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 3 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor verlichting
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

-  Elektronische bediening via Tiptoetsen 
met digitale indicatie

- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 3 x 3 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden** - Energieklasse: A
-  Gemiddelde energieverbruik:  
34,4 kWh/jaar

- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
-  Max. geluidsniveau op normaalstand:  
63 dB

- Energieklasse: A
-  Gemiddelde energieverbruik:  
47,3/33,3* kWh/jaar

- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
-  Max. geluidsniveau op normaalstand:  
63/66* dB

- Energieklasse: A
-  Gemiddelde energieverbruik:  

34,4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
-  Max. geluidsniveau op normaalstand:  

66 dB

- Energieklasse: A
-  Gemiddelde energieverbruik:  

31,9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
-  Max. geluidsniveau op normaalstand:  

61 dB

- Energieklasse: A
-  Gemiddelde energieverbruik:  

34,4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
-  Max. geluidsniveau op normaalstand:  

66 dB

- Energieklasse: A+
-  Gemiddelde energieverbruik:  
32,5 kWh/jaar

- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
-  Max. geluidsniveau op normaalstand:  
55 dB

Technische 
specificaties

-  Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):  
865-1153 x 900 x 417 mm

- Aansluitwaarde: 269 W

-  Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):  
628-954 x 1200/900* x 500 mm

- Aansluitwaarde: 272/269* W

-  Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):  
628-954 x 900 x 500 mm

- Aansluitwaarde: 269 W

-  Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):  
628-954 x 600 x 500 mm

- Aansluitwaarde: 166 W

-  Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):  
628-954 x 900 x 500 mm

- Aansluitwaarde: 269 W

-  Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):  
642-954 x 900 x 500 mm

- Aansluitwaarde: 139 W

Adviesprijs 
incl. BTW

- DWK091U59   € 1749,- - DWB121K50 € 1999,-
- DWB091K50* € 1599,-

- DWB091E59   € 1149,- - DWB068E59   € 1049,- - DWB091E51   € 1099,- - DWB097E50 € 849,-
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accent line accent line

NIEUW

* Volgens de EU norm nr. 65/2014



Serie | 8, Vlakschermkap 90 cm,  
roestvrij staal

Serie | 4, Vlakschermkap 90 cm,  
zilver-metallic

Serie | 8, Vlakschermkap 60 cm,  
roestvrij staal

Serie | 6, Vlakschermkap 60 cm,  
zilver-metallic

Serie | 6, Vlakschermkap 60 cm,  
zilver-metallic

DFS098K50 DFS097A50 DFS068K50 DFS067E50 DFM064A50

Uw accent line 
extra’s

 Greeplijst  Greeplijst  Greeplijst  Greeplijst

Algemeen - Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
-  Efficiënte koolborstelloze EcoSilence 
Drive technologie

-  Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 
normaalstand 420 m³/u;  
intensiefstand 850 m³/u

-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: 
Max. normaalstand: 37 dB(A) / 51 dB  
(re 1 pW) Intensiefstand: 54 dB(A) /  
68 dB (re 1 pW)

- 1 Dubbelzijdige high performance motor
- Silence pakket
- Uittrekscherm met SoftClose

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
-  Efficiënte koolborstelloze EcoSilence 
Drive technologie

-  Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 
normaalstand 420 m³/u;  
intensiefstand 740 m³/u

-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: 
Max. normaalstand: 41 dB(A) / 55 dB  
(re 1 pW) Intensiefstand: 54 dB(A) /  
68 dB (re 1 pW)

- 2 high performance motoren

-  Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
-  Efficiënte koolborstelloze EcoSilence 
Drive technologie

-  Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 
normaalstand 420 m³/u;  
intensiefstand 860 m³/u

-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: 
Max. normaalstand: 36 dB(A) / 50 dB  
(re 1 pW) Intensiefstand: 54 dB(A) /  
68 dB (re 1 pW)

- 1 Dubbelzijdige high performance motor
- Silence pakket
- Uittrekscherm met SoftClose

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
-  Efficiënte koolborstelloze EcoSilence 
Drive technologie

-  Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 
normaalstand 400 m³/u;  
intensiefstand 730 m³/u

-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: 
Max. normaalstand: 40 dB(A) / 54 dB  
(re 1 pW) Intensiefstand: 52 dB(A) /  
66 dB (re 1 pW)

- 2 high performance motoren
- Silence pakket
- Uittrekscherm met SoftClose

-  Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
-  Efficiënte koolborstelloze EcoSilence 
Drive technologie

-  Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 
normaalstand 270 m³/u;  
intensiefstand 420 m³/u

-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: 
Max. normaalstand: 45 dB(A) / 59 dB  
(re 1 pW) Intensiefstand: 55 dB(A) /  
69 dB (re 1 pW)

- 1 high performance motor

Bediening -  Elektronische besturing met 
TouchControl en automatische functie

- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- EcoSensor
- 2 x 3 W LED verlichting
-  Dimfunctie voor verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

-  Elektronische bediening via tiptoetsen 
met LED-indicatie

- 3 standen + intensiefstand
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 2 x 3 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

-  Elektronische besturing met  
TouchControl en automatische functie

- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- EcoSensor
- 2 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

-  VarioControl: bedieningsunit naar keuze: 
op de bovenkant of aan de voorkant

-  Elektronische bediening via Tiptoetsen 
met digitaal display

- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 2 x 3 W LED verlichting
-  Dimfunctie voor verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

-  Elektronische bediening via tiptoetsen 
met LED-indicatie

- 3 standen + intensiefstand
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 2 x 3 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden* - Energieklasse: A+
-  Gemiddelde energieverbruik:  
32,5 kWh/jaar

- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
-  Max. geluidsniveau op normaalstand: 51 dB

- Energieklasse: A
-  Gemiddelde energieverbruik:  
35,1 kWh/jaar

- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

- Energieklasse: A+
-  Gemiddelde energieverbruik:  
37,3 kWh/jaar

- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 50 dB

-  Energieklasse: A
-  Gemiddelde energieverbruik:  
34,4 kWh/jaar

- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

- Energieklasse: A
-  Gemiddelde energieverbruik:  
20,1 kWh/jaar

- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 59 dB

Technische 
specificaties

-  Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):  
378 x 898 x 290 mm

- Aansluitwaarde: 166 W

-  Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):  
426 x 898 x 290 mm

- Aansluitwaarde: 146 W

-  Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):  
378 x 598 x 290 mm

- Aansluitwaarde: 166 W

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
426 x 598 x 290 mm

- Aansluitwaarde: 146 W

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
203 x 598 x 290 mm

- Aansluitwaarde: 76 W

Adviesprijs 
incl. BTW

- DFS098K50 € 1099,- - DFS097A50 € 729,- - DFS068K50       € 999,- - DFS067E50     € 649,- - DFM064A50    € 449,-
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Accessoires - Bladzijde 86 t/m 87

accent line accent line

EcoSilence
Drive

EcoSilence
Drive

NIEUWNIEUW



Serie | 8, Vlakschermkap 90 cm,  
roestvrij staal

Serie | 4, Vlakschermkap 90 cm,  
zilver-metallic

Serie | 8, Vlakschermkap 60 cm,  
roestvrij staal

Serie | 6, Vlakschermkap 60 cm,  
zilver-metallic

Serie | 6, Vlakschermkap 60 cm,  
zilver-metallic

DFS098K50 DFS097A50 DFS068K50 DFS067E50 DFM064A50

Uw accent line 
extra’s

 Greeplijst  Greeplijst  Greeplijst  Greeplijst

Algemeen - Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
-  Efficiënte koolborstelloze EcoSilence 
Drive technologie

-  Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 
normaalstand 420 m³/u;  
intensiefstand 850 m³/u

-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: 
Max. normaalstand: 37 dB(A) / 51 dB  
(re 1 pW) Intensiefstand: 54 dB(A) /  
68 dB (re 1 pW)

- 1 Dubbelzijdige high performance motor
- Silence pakket
- Uittrekscherm met SoftClose

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
-  Efficiënte koolborstelloze EcoSilence 
Drive technologie

-  Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 
normaalstand 420 m³/u;  
intensiefstand 740 m³/u

-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: 
Max. normaalstand: 41 dB(A) / 55 dB  
(re 1 pW) Intensiefstand: 54 dB(A) /  
68 dB (re 1 pW)

- 2 high performance motoren

-  Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
-  Efficiënte koolborstelloze EcoSilence 

Drive technologie
-  Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 

normaalstand 420 m³/u;  
intensiefstand 860 m³/u

-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: 
Max. normaalstand: 36 dB(A) / 50 dB  
(re 1 pW) Intensiefstand: 54 dB(A) /  
68 dB (re 1 pW)

- 1 Dubbelzijdige high performance motor
- Silence pakket
- Uittrekscherm met SoftClose

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
-  Efficiënte koolborstelloze EcoSilence 

Drive technologie
-  Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 

normaalstand 400 m³/u;  
intensiefstand 730 m³/u

-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: 
Max. normaalstand: 40 dB(A) / 54 dB  
(re 1 pW) Intensiefstand: 52 dB(A) /  
66 dB (re 1 pW)

- 2 high performance motoren
- Silence pakket
- Uittrekscherm met SoftClose

-  Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
-  Efficiënte koolborstelloze EcoSilence 
Drive technologie

-  Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 
normaalstand 270 m³/u;  
intensiefstand 420 m³/u

-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: 
Max. normaalstand: 45 dB(A) / 59 dB  
(re 1 pW) Intensiefstand: 55 dB(A) /  
69 dB (re 1 pW)

- 1 high performance motor

Bediening -  Elektronische besturing met 
TouchControl en automatische functie

- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- EcoSensor
- 2 x 3 W LED verlichting
-  Dimfunctie voor verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

-  Elektronische bediening via tiptoetsen 
met LED-indicatie

- 3 standen + intensiefstand
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 2 x 3 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

-  Elektronische besturing met  
TouchControl en automatische functie

- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- EcoSensor
- 2 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

-  VarioControl: bedieningsunit naar keuze: 
op de bovenkant of aan de voorkant

-  Elektronische bediening via Tiptoetsen 
met digitaal display

- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 2 x 3 W LED verlichting
-  Dimfunctie voor verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

-  Elektronische bediening via tiptoetsen 
met LED-indicatie

- 3 standen + intensiefstand
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 2 x 3 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden* - Energieklasse: A+
-  Gemiddelde energieverbruik:  
32,5 kWh/jaar

- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
-  Max. geluidsniveau op normaalstand: 51 dB

- Energieklasse: A
-  Gemiddelde energieverbruik:  
35,1 kWh/jaar

- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

- Energieklasse: A+
-  Gemiddelde energieverbruik:  

37,3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 50 dB

-  Energieklasse: A
-  Gemiddelde energieverbruik:  

34,4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

- Energieklasse: A
-  Gemiddelde energieverbruik:  
20,1 kWh/jaar

- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 59 dB

Technische 
specificaties

-  Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):  
378 x 898 x 290 mm

- Aansluitwaarde: 166 W

-  Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):  
426 x 898 x 290 mm

- Aansluitwaarde: 146 W

-  Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):  
378 x 598 x 290 mm

- Aansluitwaarde: 166 W

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
426 x 598 x 290 mm

- Aansluitwaarde: 146 W

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
203 x 598 x 290 mm

- Aansluitwaarde: 76 W

Adviesprijs 
incl. BTW

- DFS098K50 € 1099,- - DFS097A50 € 729,- - DFS068K50       € 999,- - DFS067E50     € 649,- - DFM064A50    € 449,-
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* Volgens de EU norm nr. 65/2014
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Serie | 6, Afzuigunit 86 cm Serie | 6, Afzuigunit 70 cm Serie | 4, Afzuigunit 70 cm

DHL885C DHL785C DHL755B

Uw accent line 
extra’s

Algemeen - Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
-  Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens 
EN61591: normaalstand 630 m³/h, 
intensiefstand 730 m³/h

-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 51 dB(A) /  
65 dB (re 1 pW)  
Intensiefstand:  
54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)

-  Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
-  Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens 
EN61591: normaalstand 630 m³/h,  
intensiefstand 730 m³/h

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. 
normaalstand: 52 dB(A) /  
66 dB (re 1 pW)  
Intensiefstand:  
55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
-  Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens 
EN61591: normaalstand 430 m³/h,  
intensiefstand 630 m³/h

-  Dubbelzijdig zuigende ventilator
-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 47 dB(A) /  
61 dB (re 1 pW)  
Intensiefstand: 57 dB(A) /  
71 dB (re 1 pW)

Bediening - Tiptoetsen LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- 2 x 1 W LED verlichting
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

- Tiptoetsen LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- 2 x 1 W LED verlichting
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

- Schuifregelaar voor bediening
- 3 standen + intensiefstand
- 2 x 20 W halogeen verlichting
-  Metalen vetfilter(s) met aluminium raam, 
uitwasbaar

Energiewaarden* - Energieklasse: C
-  Gemiddelde energieverbruik:  
105,1 kWh/jaar

- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
-  Max. geluidsniveau op normaalstand: 
65 dB

- Energieklasse: C
-  Gemiddelde energieverbruik:  
105,7 kWh/jaar

- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
-  Max. geluidsniveau op normaalstand: 
66 dB

- Energieklasse: D
-  Gemiddelde energieverbruik:  
114,5 kWh/jaar

- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: E
- Energieklasse vetfilter: B
-  Max. geluidsniveau op normaalstand: 
61 dB

Technische 
specificaties

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
418 x 836 x 264 mm

- Aansluitwaarde: 277 W

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
418 x 676 x 264 mm

- Aansluitwaarde: 277 W

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
255 x 700 x 350 mm

- Aansluitwaarde: 240 W

Adviesprijs 
incl. BTW

- DHL885C       86 cm breed € 699,- - DHL785C      70 cm breed € 649,- - DHL755B      70 cm breed € 489,-
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Accessoires - Bladzijde 86 t/m 87 * Volgens de EU norm nr. 65/2014



Serie | 6, Afzuigunit 86 cm Serie | 6, Afzuigunit 70 cm Serie | 4, Afzuigunit 70 cm

DHL885C DHL785C DHL755B

Uw accent line 
extra’s

Algemeen - Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
-  Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens 
EN61591: normaalstand 630 m³/h, 
intensiefstand 730 m³/h

-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 51 dB(A) /  
65 dB (re 1 pW)  
Intensiefstand:  
54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)

-  Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
-  Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens 
EN61591: normaalstand 630 m³/h,  
intensiefstand 730 m³/h

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. 
normaalstand: 52 dB(A) /  
66 dB (re 1 pW)  
Intensiefstand:  
55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
-  Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens 

EN61591: normaalstand 430 m³/h,  
intensiefstand 630 m³/h

-  Dubbelzijdig zuigende ventilator
-  Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 

en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 47 dB(A) /  
61 dB (re 1 pW)  
Intensiefstand: 57 dB(A) /  
71 dB (re 1 pW)

Bediening - Tiptoetsen LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- 2 x 1 W LED verlichting
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

- Tiptoetsen LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- 2 x 1 W LED verlichting
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

- Schuifregelaar voor bediening
- 3 standen + intensiefstand
- 2 x 20 W halogeen verlichting
-  Metalen vetfilter(s) met aluminium raam, 

uitwasbaar

Energiewaarden* - Energieklasse: C
-  Gemiddelde energieverbruik:  
105,1 kWh/jaar

- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
-  Max. geluidsniveau op normaalstand: 
65 dB

- Energieklasse: C
-  Gemiddelde energieverbruik:  
105,7 kWh/jaar

- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
-  Max. geluidsniveau op normaalstand: 
66 dB

- Energieklasse: D
-  Gemiddelde energieverbruik:  

114,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: E
- Energieklasse vetfilter: B
-  Max. geluidsniveau op normaalstand: 

61 dB

Technische 
specificaties

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
418 x 836 x 264 mm

- Aansluitwaarde: 277 W

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
418 x 676 x 264 mm

- Aansluitwaarde: 277 W

-  Inbouwmaten (hxbxd):  
255 x 700 x 350 mm

- Aansluitwaarde: 240 W

Adviesprijs 
incl. BTW

- DHL885C       86 cm breed € 699,- - DHL785C      70 cm breed € 649,- - DHL755B      70 cm breed € 489,-
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Recirculatiesets schouwkappen
Typenummer DHZ5325 DHZ5335 DHZ5345 DHZ5385 DSZ6200 DSZ6230 DSZ6240 DSZ5300 DSZ5201

CleanAir CleanAir CleanAir CleanAir CleanAir
koolstoffilter

DWB068E59 • • •
DWB091E51 • • •
DWB091E59 • • •
DWB097E50 • • •
DWB091K50 • • •
DWB121K50 • • •
DWK091U59 • • •
DWK098G51 • • •
DWK098G61 • • •
DIB091E59 • • •
DIB097A50 • • •
DIB091K50 • • •
DID128R59 • •
DID068R59 • •
DID09T855 • •

Typenummer DHZ1246 DHZ1256 DHZ1251 DHZ1253 DHZ1231 DHZ1241

Omschrijving 110 cm 160 cm frame tbv 
DHZ1246

frame tbv 
DHZ1256

frame
schuin

dak links/
rechts

frame 
schuin 

dak voor/
achter

DIB097A50 • • • • • •
DIB098E50 • • • • • •
DIB091K50 • • • • • •

Schachtverlengingen eilandschouwkappen

Schachtverlengingen wandschouwkappen

Typenummer DHZ1223 DHZ1233 DHZ1225 DHZ1235

Omschrijving 100 cm 150 cm 100 cm 150 cm

DWB068E59 • •
DWB091E51 • •
DWB091E59 • •
DWB097E50 • •
DWB091K50 • •
DWB121K50 • •
DWK091U59 • •

Accessoires en toebehoren.

Wilt u uw inbouwapparaat uitbreiden met de kwalitatieve Bosch accessoires en toebehoren? 

Ga naar www.bosch-eshop.nl voor het complete overzicht.
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REINIGINGS- EN ONDERHOUDSMIDDELEN

Reiniging en Onderhoud
Om volop te genieten van uw nieuwe keukenapparatuur is het ook van belang om deze goed te 
 onderhouden. 
Hiermee verlengt u de levensduur en zorgt u voor een optimale werking van uw apparaat.

De reinigings- en onderhoudsmiddelen van Bosch zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle  
kwaliteits- en  veiligheidseisen. 
 
Bestel uw reinigings- en onderhoudsmiddelen in onze eShop www-bosch-home.nl/eshop.  

ONTVETTER
00311297

ONDERHOUDSSET RVS
00311775

REINIGINGSDOEK
00460770

SET VETFILTERS EN ONTVETTER
00576337

Intensieve vetoplosser voor  
afzuigkappen. 
Bijzonder geschikt als voor 
behandeling van filters  
alvorens deze in de vaatwasser 
te reinigen.  
Biologisch afbreekbaar en  
fosfaatvrij

Reinigingsdoekjes voor  
roestvrijstalen  oppervlakken  
(ook los te bestellen 00311134)

Microvezeldoek om glanzend  
en streep vrij te reinigen
Grootte: 40x40 cm

Papieren vetfilters geschikt 
voor standaardafzuigkappen 
60 cm

Reinigingspoeder “Weense 
Kalk” voor roestvrijstalen 
 oppervlakken  
(ook los te bestellen 00311774)

Intensieve vetoplosser  
(ook los te bestellen 00311297)

Inhoud: 500 ml Inhoud reinigingsdoekjes:  
5 stuks

Inhoud: 1 stuk Inhoud vetfilters: 6 stuks

Inhoud reinigingspoeder:  
100 gram

Inhoud ontvetter: 500 ml

eShopprijs € 8,20 eShopprijs € 15,50 eShopprijs € 6,20 eShopprijs € 25,95

Typenummer Omschrijving Breedte

DSZ4656 recirculatieset DFS098, DFS097, DFS068, DFS067

DSZ4545 recirculatieset DFM064

DSZ4665 greeplijst RVS VarioControl DFS067

DSZ4960 liftelement 90 cm vlakschermkappen

DSZ4660 liftelement 60 cm vlakschermkappen

DSZ4920 montageset voor 90 cm bovenkast

DHZ6550 roestvrijstalen achterwand 60 x 65 cm 60 cm

DHZ9550 roestvrijstalen achterwand 90 x 65 cm 90 cm

DHZ9551 roestvrijstalen achterwand 90 x 72 cm 90 cm

Overige toebehoren afzuigkappen

ACCESSOIRES AFZUIGKAPPEN
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Koel-vrieskasten en diepvriezers

Inhoudsopgave

  90 Serie 8, 6, 4 en 2 
  92 Voordelen en techniek
  96  Integreerbare koel-/ vries combinaties
104 Integreerbare  vries apparatuur
105 Accessoires koelapparatuur
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Serie | 8 koelkasten
In uw keuken gaan elegant design en funtionaliteit zichtbaar  
samen. Dat verwacht u ook van uw koelkast, zowel van binnen als 
van buiten. Met het gekleurde glas en matte roestvrij staal zien de 
Serie 8 koelkasten er schitterend uit. Bovendien houden de  
VitaFresh-laden met temperatuur- en luchtvochtigheidsregeling 
uw etenswaren tot wel drie keer langer vers. Overige instellingen, 
zoals temperatuur- en energiestand, worden weergegeven op 
het kristalheldere TFT-display aan de buitenzijde van de koelkast.

Serie | 6 koelkasten
U bent energiebewust en daarom kiest u graag voor duurzame 
oplossingen in uw huis. Van uw koelkast verwacht u dat hij  
uiterst energiezuinig en duurzaam is. Omdat u vooral verse en 
gezonde producten eet, wilt u een apparaat waarmee u  
beperkt houdbare etenswaren optimaal kunt bewaren. Dank-
zij de nauwkeurig gereguleerde luchtvochtigheid in de  
HydroFresh-laden blijven groente en fruit in de Serie 6 koelkas-
ten veel langer vers. Een LCD-display in hoge resolutie aan de 
binnenzijde van het apparaat geeft de actuele energie- en tem-
peratuurinstellingen aan. De tijdloze moderne metalen hand-
grepen geven uw keuken een stijlvolle designuitstraling.

Serie | 4 koelkasten
U hebt geen tijd om elke dag boodschappen te doen. Daarom 
wilt u een koelkast met voldoende ruimte voor uw wekelijkse 
boodschappen en waarin uw producten zo lang mogelijk vers 
blijven. De Serie 4 koelkasten zijn voorzien van speciale laden: 
de CrisperBox voor groente en fruit en de ChillerBox voor 
vlees en vis. In deze laden blijven uw etenswaren veel langer 
vers dankzij de individueel geregelde luchtvochtigheid en tem-
peratuur. Overige instellingen, zoals de gekozen energiestand, 
kunt u aflezen op het handige leddisplay.

Serie | 2 koelkasten
Omdat u uw energiekosten laag wilt houden, let u bij een koel-
kast als eerste op de energiezuinigheid. U wilt een duurzaam 
en efficiënt merkproduct dat u waar voor uw geld biedt.

Welke koelkast past het beste 
bij uw wensen? 

Om uw keuze gemakkelijker te maken hebben we onze apparaten in vier categorieën  

ingedeeld: Serie 8, 6, 4 en 2. Elke serie heeft bepaalde kenmerken die passen bij  

specifieke behoeften. Ontdek zelf welke koelkast het beste in uw huishouden past.
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De kenmerken van onze 
inbouwkoelkasten in een overzicht.

Koel-vriescombinaties  Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Interieur Metalen accenten Metalen accenten

Vershoudsysteem VitaFresh HydroFresh-Box

Ontdooisysteem No-Frost LowFrost LowFrost

Temperatuurregeling
Electronisch regelbaar via 

touch control display
Electronisch regelbaar via 

touch control display
Electronisch regelbaar 
en controle met LED 

indicatie

Mechanische 
temperatuur-

regeling
Gescheiden temperatuur 

regeling
Gescheiden temperatuur 

regeling

Comfort SoftClose deursluiting SoftClose deursluiting

VarioZone VarioZone VarioZone

Verlichting LED verlichting LED verlichting LED verlichting Binnen- 
verlichting

Koelkasten Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2
Interieur Metalen accenten Metalen accenten

Vershoudsysteem VitaFresh HydroFresh-Box
Groentelade met  

gegolfde bodem en 
vochtregulering

Temperatuurregeling
Electronisch regelbaar via 

touch control display
Electronisch regelbaar via 

touch control display
Electronisch regelbaar 
en controle met LED 

indicatie

Mechanische 
temperatuur-

regeling

Comfort SoftClose deursluiting SoftClose deursluiting

Verlichting LED verlichting LED verlichting LED verlichting Binnen- 
verlichting
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Zuinig met energie 

Een koel-/vrieskast staat 24 uur per dag 

aan. Zelfs de kleinste energie besparing 

die we kunnen bedenken, tikt dus al  

aardig aan. Bosch heeft het grootste 

energiezuinige assortiment ter wereld. 

Dus voor iedere wens, vrijstaand of  

inbouw, biedt Bosch een oplossing.

Energie A++ 
De zuinige A++ koel- en 

vrieskasten gebruiken 

21,4% minder stroom dan 

apparaten met energielabel A+. 

Energie A+++ 
En het kan nóg zuiniger. 

Bosch heeft vrijstaande en 

inbouw koel-/vries-kasten 

met energielabel A+++. Deze energie-

zuinige apparaten verbruiken maar liefst 

47,6% minder elektriciteit dan een koel-/

vrieskast met Energie-label A+. Dat is  

zuiniger dan een spaarlamp.

Extra ruimte en gemak 

Ontdooien moet. Of toch niet?
Als gevolg van ijsafzetting gaat een  

koel-/vrieskast op den duur meer en 

meer energie verbruiken. Regelmatig 

ontdooien is dan ook noodzakelijk om  

de energie-efficiëntie van het apparaat 

op peil te houden. Maar Bosch heeft  

een speciale technologie ontwikkeld, 

waardoor u dat tijdrovende klusje nooit 

meer zelf hoeft te doen. 

No Frost
Het handige No-Frost 

systeem gaat rijp- en  

ijsvorming tegen. Dankzij 

No-Frost hoeft het vries-gedeelte nooit 

meer te worden ontdooid. 

LowFrost
Met LowFrost wordt aan-

zienlijk minder ijs gevormd. 

Hierdoor hoeft het vries- 

gedeelte veel minder vaak te worden 

ontdooid.

2 cooling systems

Gescheiden  
temperatuurregeling
Veel van de koel-vriescombi-

naties van Bosch zijn uitge-

rust met twee gescheiden koelsystemen; 

een voor het vries gedeelte en een voor 

het koelgedeelte. Ook de temperatuur is 

afzonderlijk regelbaar voor beide delen 

van uw koel-vriescombinatie. Hierdoor 

blijft de temperatuur in zowel het vries- 

als koelgedeelte heel constant – precies 

op de temperatuur die u heeft ingesteld. 

Verchroomd flessenrooster  
Meer ruimte voor uw flessen. Het flessen-

rooster kan worden aangebracht in plaats 

van een glasplaat, zodat u uw flessen  

optimaal kunt bewaren.

Frisse ideeën 
voor in uw keuken.

Gezonde voeding begint in de winkel en eindigt op tafel. In de tussentijd is het zaak alle 

waardevolle voedingsstoffen te behouden. Een koel- en vriesapparaat van Bosch helpt 

daarbij door groente en fruit twee keer zo lang vers te houden. Op een energiezuinige manier.  

Dat is goed voor het milieu én goed voor uw portemonnee. Voor meer informatie over 

koel-vrieskasten van Bosch gaat u naar www.bosch-home.nl/koelvrieskasten.

De genoemde functies zijn niet in alle apparaten inbegrepen.
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ColdTray
Dankzij ColdTray worden flessen en 

drankjes in de deurlade extra snel en  

extra goed gekoeld. Omdat de tempera-

tuur in de deurlade 2°C koeler is dan  

die in de koelkast, bent u verzekerd van 

frisse en verse drankjes.

CrisperBox
Fruit en groente hebben 

niet alleen voldoende  

ruimte in de CrisperBox, zij  

blijven er ook veel langer vers. Dit komt 

door de optimale vochtigheidsgraad,  

die u met de schuifregelaar gemakkelijk 

kunt aanpassen. De gegolfde bodem  

beschermt de levensmiddelen tegen 

condenswater en de uitneembare  

DividerBox maakt het mogelijk om  

fruit en groente apart te bewaren. 

ChillerBox
De ChillerBox is een veilige 

opbergplek voor vis, vlees, 

kaas en worst: een koude 

luchtstroom uit het vriesvak zorgt voor 

een temperatuur die 2-3°C lager is dan  

in het overige koelgedeelte. Daarom  

kunt u hier bijvoorbeeld ook drankjes 

snel koelen. De ChillerBox houdt levens- 

middelen, zoals vlees en vis, tot wel  

twee keer langer vers.

Goed voor jezelf zorgen. In dat streven 

speelt voedsel een hoofdrol. Een koel-/

vrieskast van Bosch kan een belangrijke 

bijdrage leveren. Door slimme toepassin-

gen van vormgeving en techniek houdt u 

levensmiddelen in een koel-/vrieskast 

van Bosch tot 3 keer langer vers. 

VitaFresh 
In deze speciale zone in  

de koelkast ligt de tempera-

tuur lager dan in de rest van 

de koelkast. Bij een temperatuur van  

gemiddeld 0º C blijven producten langer 

vers en  lekker, tot wel drie keer zo lang 

als in een gewone koelkast. 

De VitaFresh-zone heeft een droge  

klimaatzone voor vlees, vis en zuivel en 

een vochtige klimaatzone voor groente 

en fruit.

HydroFresh Box 
Groente en fruit blijven 

twee keer langer vers dank-

zij de HydroFresh Box.  

De luchtvochtigheid in de HydroFresh 

Box kan precies geregeld worden zodat 

verse producten langer vers blijven en 

hun vitaminen en voedingsstoffen langer 

behouden.

Langer vers 

Multi-Airflow systeem
Dit luchtverdelingssysteem 

garandeert een gelijkmatige 

verdeling van de koude 

lucht in de hele binnenruimte. Hierdoor 

kunt u de levens middelen opslaan waar 

nog plaats is.

Superkoelen
Heeft u net boodschappen 

gedaan of gaat u bood-

schappen doen en wilt u uw 

verse levensmiddelen snel op de juiste, 

lage temperatuur brengen, dan kunt u de 

functie Superkoelen gebruiken. U brengt 

hiermee de temperatuur naar beneden 

tot minimaal 2°C. De functie schakelt 

zichzelf na ongeveer 6 uur weer uit,  

zodat u niet onnodig veel energie verbruikt. 

Supervriezen
Supervriezen betekent dat 

u  de temperatuur in uw 

vriezer met één druk op de 

knop verlaagt naar -32°◦C. Hierdoor  

bevriezen nieuwe voedingsmiddelen in 

uw vriezer sneller en wordt er niet teveel  

kou onttrokken aan reeds ingevroren 

voedingsmiddelen. Optimale bescher-

ming van alle voedingsmiddelen in uw 

vriezer.  

Anti-Aging voor uw groente en fruit.
Met onze vershoudsystemen blijven uw levensmiddelen langer vers 

èn behouden ze hun vitaminen en mineralen.
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Aangenaam voor het oog Gemakkelijk in te bouwen

DayLight
Biedt een heldere binnen-

verlichting, zodat u alles  

altijd goed kunt zien.

Led-verlichting
Het LED-licht bovenin het 

apparaat is een glanzend 

voorbeeld van een geslaag-

de combinatie van design en energie-

zuinigheid. Door de optimale plaatsing 

wordt het hele interieur perfect verlicht. 

LED-lampen vebruiken minder elektrici-

teit dan gewone lampen en hoeven nooit 

te worden vervangen.

DimLight
Parallel geplaatste  

LED-lampen worden bij  

het openen van de koelkast 

langzaam feller en zorgen voor een  

homogene verlichting die niet verblindt. 

Dankzij hun extreem lange levensduur 

gaan ze net zo lang mee als uw koelkast. 

Meer ruimte
In de CoolProfessional serie is niet  

alleen de koeltechniek intelligent, de 

plaats waar Bosch die techniek heeft  

ondergebracht is ook héél slim. Niet aan 

de achterkant, maar in de lege ruimte 

achter de plint. Daardoor bespaart u  

verrassend veel ruimte en kunt u de  

onderste lade over de hele diepte 

 gebruiken voor uw levensmiddelen.

Geruisloos sluiten
Dankzij het SoftClose 

scharnier sluit de koelkast-

deur bijna geruisloos en 

vanaf een kleine deuropeningshoek zelfs 

zelfstandig. De professionele demping 

remt de deur automatisch af, zodat bijv. 

kindervingers niet klem kunnen raken. 

Ook weet u met dit scharnier zeker dat 

uw koel-/vrieskast ook écht dicht is. De 

gedempte deursluiting zorgt eveneens 

voor een aanzienlijke energiebesparing.

Easy installation
Het inbouwen van de nieuwe 

koel-/vriescombinaties gaat 

nu nog eenvoudiger.  

Schroeven zijn al aan het te monteren 

onderdeel bevestigd, waardoor montage 

extra makkelijk gaat.

Zacht voor het gehoor

Stil...
Een koel-/vrieskast heeft in uw keuken 

verschillende taken, maar geluid maken 

hoort daar niet bij. Comfort in de keuken 

is een breed begrip en wat Bosch betreft 

is het tegengaan van onnodig geluid er 

een onderdeel van. In al onze koel-/

vrieskasten hebben we het geluid tot 

fluisterniveau teruggebracht. 

...of zelfs superstil 
In een aantal koel-vrieskas-

ten van Bosch is een  

buitengewoon efficiënte 

invertercompressor geplaatst. Het geluid 

is daardoor bijna onhoorbaar geworden. 

Het maximale geluid van deze  

koel-vrieskasten bedraagt 33 dB,  

vergelijkbaar met iemand die op  

anderhalve meter afstand iets fluistert. 

Van zo’n apparaat mogen we toch wel 

hardop zeggen dat deze fluisterstil is.
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INTEGREERBARE KOEL-/VRIESCOMBINATIES 177,5 CM

Serie | 8, CoolProfessional, VitaFresh, 
NoFrost,  SoftClose deursluitting

Serie | 6, HydroFresh, No-Frost, 
SoftClose deursluiting

Serie | 6, HydroFresh, 
SoftClose deursluiting 

Serie | 6, HydroFresh, 
SoftClose deursluiting

Serie | 4 Serie | 2, Sleepdeursysteem

KIF39S80 KIN86SD30 KIS86AD40 KIS86SD30 KIV86SF30 KIV34V21FF

Uw accent line 
extra’s

 SoftClose deursluiting  SoftClose deursluiting
 Verchroomd flessenrooster
 Langzaam dimmende LED-verlichting

 SoftClose deursluiting
 Verchroomd flessenrooster
 Langzaam dimmende LED-verlichting

 Verchroomd flessenrooster

Algemeen - Energieklasse: A++; 
- Energieverbruik*: 247 kWh/jaar 
- Totale netto inhoud: 245 liter 
- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien 
-  Elektronische, gescheiden temperatuur-
regeling en -controle, met LED-indicatie 

- Bediening door Touchtronic 
-  Drie gescheiden temperatuurregelingen
- Multi-alarmsysteem 
- Soft Close deursluiting 
- Vlakscharniersysteem

- Energieklasse: A++; 
- Energieverbruik*: 221 kWh/jaar 
- Totale netto inhoud: 255 liter 
-  No-Frost systeem: nooit meer ontdooien 
-  Elektronisch tot op de graad nauwkeurige 
temperatuurregeling 

-  Touch Electronica: constante temperatuur 
door intelligente sensor technologie 

- Gescheiden temperatuurregeling 
- Vakantieschakeling 
-  Optisch en akoestisch alarmsysteem,  
met memory-functie 

- Soft Close deursluiting
- Vlakscharniersysteem 
- EasyInstallation

- Energieklasse: A+++; 
- Energieverbruik*: 151 kWh/jaar 
- Totale netto inhoud: 260 liter 
-  Elektronisch tot op de graad nauwkeurige 
temperatuurregeling

-   TouchControl: Elektronisch tot op de 
graad nauwkeurige temperatuurregeling

- Gescheiden temperatuurregeling 
- Vakantieschakeling
-  Optisch en akoestisch alarmsysteem  
met memory-functie 

- Soft Close deursluiting
- Vlakscharniersysteem
- EasyInstallation

- Energieklasse: A++; 
- Energieverbruik*: 218 kWh/jaar 
- Totale netto inhoud: 265 liter 
-  Elektronisch tot op de graad nauwkeurige 
temperatuurregeling 

-  Touch Electronica: constante temperatuur 
door intelligente sensor technologie 

- Gescheiden temperatuurregeling 
- Vakantieschakeling 
-  Optisch en akoestisch waarschuwingssy-
teem met memory-functie 

- Soft Close deursluiting
- Vlakscharniersysteem  
- EasyInstallation

-  Energieklasse: A++;  
Energieverbruik*: 231 kWh/jaar

- Totale netto inhoud: 267 liter
-  Elektronische temperatuurregeling  
en -controle met LED-indicatie

-  Touch Electronica: constante tempera-
tuur door intelligente sensor technologie

- Vlakscharniersysteem
- EasyInstallation

-  Energieklasse: A+;  
Energieverbruik*: 275 kWh/jaar

-  Totale netto inhoud: 267 liter
-  Mechanische temperatuurregeling
- Sleepdeursysteem

Koelruimte - Netto inhoud koelruimte: 128 liter 
-  Superkoelen met autom. terugschakeling 
-  3 In hoogte verstelbare legplateaus van 
veiligheidsglas 

- Premium- LED verlichting 
- AirFreshfilter 
- 1 Volledig uittrekbare voorraadschaal 
-  3 Deurvakken
-  VitaFresh-ruimte: 
Netto inhoud VitaFresh-ruimte: 56 liter 
Levensmiddelen blijven 3 x langer vers 
1 droge VitaFresh-lade, 1 vochtzone 
VitaFresh-lade 

-  Netto inhoud koelruimte: 188 liter 
-  Superkoelen met autom. terugschakeling 
-  5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte 
verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf

-  LED-verlichting met Soft Start in koel-
gedeelte

-  HydrofreshBox met luchtvochtigheids-
regeling houdt groente en fruit tot 2x 
langer vers 

- Verchroomd flessenrooster 
- 5 deurvakken

- Netto inhoud koelruimte: 186 liter 
-  Superkoelen met autom. terugschakeling 
-  5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte 
verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf

- PowerVentilation met luchtfilter 
- LED verlichting in koelgedeelte 
-  HydrofreshBox met luchtvochtigheids-
regeling houdt groente en fruit tot 2x 
langer vers 

- 5 deurvakken

- Netto inhoud koelruimte: 191 liter 
-   Superkoelen met autom. terugschakeling 
-  5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte 
verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf

-  LED-verlichting met Soft Start in koel-
gedeelte

-  HydrofreshBox met luchtvochtigheids-
regeling houdt groente en fruit tot 2x 
langer vers 

- Verchroomd flessenrooster 
- 5 deurvakken 

- Netto inhoud koelruimte: 191 liter
-  4 Legplateaus van veiligheidsglas,  
waarvan 3 in de hoogte verstelbaar

- LED verlichting in koelgedeelte
-  Transparante groentelade met gegolfde 
bodem en vochtregulering

- Verchroomd flessenrooster
- 4 deurvakken

-  Netto inhoud koelruimte: 199 liter
-  Binnenverlichting
-  5 Legplateaus van veiligheidsglas,  
waarvan 4 verstelbaar

-  Transparante groentelade met gegolfde 
bodem

-  4 deurvakken

4-Sterren
diepvriesruimte

- Netto inhoud diepvriesruimte: 61 liter 
-  Super-vriessysteem met invriesautomaat 
- 2 Diepvriesladen, waarvan 1 BigBox 
- Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur 
- Bewaartijd bij storing: 16 uur 

- Netto inhoud diepvriesruimte: 67 liter 
-  Super-vriessysteem met invriesautomaat 
- 3 Diepvriesladen, waarvan 1 BigBox 
-  VarioFreezing: makkelijk uitneembare 
glasplateus voor nog meer ruimte 

- Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur 
- Bewaartijd bij storing: 13 uur 

- Netto inhoud diepvriesruimte: 74 liter 
-  Super-vriessysteem met invriesautomaat 
- 3 Diepvriesladen, waarvan 1 BigBox 
- LowFrost: minder en sneller ontdooien 
-  VarioFreezing: makkelijk uitneembare 
glasplateus voor nog meer ruimte 

- Invriescapaciteit: 10 kg per 24 uur 
- Bewaartijd bij storing: 33 uur

- Netto inhoud diepvriesruimte: 74 liter 
-  Super-vriessysteem met invriesautomaat 
- 3 Diepvriesladen, waarvan 1 BigBox 
- LowFrost: minder en sneller ontdooien 
-  VarioFreezing: makkelijk uitneembare 
glasplateus voor nog meer ruimte 

- Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur 
- Bewaartijd bij storing: 32 uur 

- Netto inhoud diepvriesruimte: 76 liter 
- Super-vriessysteem met invriesautomaat 
- 3 Diepvriesladen, waarvan 1 BigBox 
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
-  VarioFreezing: makkelijk uitneembare 
glasplateus voor nog meer ruimte 

- Invriescapaciteit: 3,5 kg per 24 uur 
- Bewaartijd bij storing: 24 uur 

-  Netto inhoud diepvriesruimte: 68 liter
-  3 Transparante diepvriesladen
-  Invriescapaciteit: 3,5 kg per 24 uur
-  Bewaartijd bij storing: 16 uur

Technische 
specificaties

-  Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
-  Klimaatklasse: SN-T
-  Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 120 W

-  Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
-  Klimaatklasse: SN-ST
-  Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 90 W

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W

-  Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
-  Klimaatklasse: SN-ST
-  Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 90 W

-  Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

-  Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
-  Klimaatklasse: ST
-  Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs 
incl. BTW

- KIF39S80  € 2349,- - KIN86SD30  € 1649,- - KIS86AD40  € 1749,- - KIS86SD30  € 1549,- - KIV86SF30  € 1279,- - KIV34V21FF € 949,-

*Energieverbruik op basis van een standaard 24 uur’s test. Het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.
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INTEGREERBARE KOEL-/VRIESCOMBINATIES 177,5 CM

Serie | 8, CoolProfessional, VitaFresh, 
NoFrost,  SoftClose deursluitting

Serie | 6, HydroFresh, No-Frost, 
SoftClose deursluiting

Serie | 6, HydroFresh, 
SoftClose deursluiting 

Serie | 6, HydroFresh, 
SoftClose deursluiting

Serie | 4 Serie | 2, Sleepdeursysteem

KIF39S80 KIN86SD30 KIS86AD40 KIS86SD30 KIV86SF30 KIV34V21FF

Uw accent line 
extra’s

 SoftClose deursluiting  SoftClose deursluiting
 Verchroomd flessenrooster
 Langzaam dimmende LED-verlichting

 SoftClose deursluiting
 Verchroomd flessenrooster
 Langzaam dimmende LED-verlichting

 Verchroomd flessenrooster

Algemeen - Energieklasse: A++; 
- Energieverbruik*: 247 kWh/jaar 
- Totale netto inhoud: 245 liter 
- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien 
-  Elektronische, gescheiden temperatuur-
regeling en -controle, met LED-indicatie 

- Bediening door Touchtronic 
-  Drie gescheiden temperatuurregelingen
- Multi-alarmsysteem 
- Soft Close deursluiting 
- Vlakscharniersysteem

- Energieklasse: A++; 
- Energieverbruik*: 221 kWh/jaar 
- Totale netto inhoud: 255 liter 
-  No-Frost systeem: nooit meer ontdooien 
-  Elektronisch tot op de graad nauwkeurige 
temperatuurregeling 

-  Touch Electronica: constante temperatuur 
door intelligente sensor technologie 

- Gescheiden temperatuurregeling 
- Vakantieschakeling 
-  Optisch en akoestisch alarmsysteem,  
met memory-functie 

- Soft Close deursluiting
- Vlakscharniersysteem 
- EasyInstallation

- Energieklasse: A+++; 
- Energieverbruik*: 151 kWh/jaar 
- Totale netto inhoud: 260 liter 
-  Elektronisch tot op de graad nauwkeurige 

temperatuurregeling
-   TouchControl: Elektronisch tot op de 

graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Gescheiden temperatuurregeling 
- Vakantieschakeling
-  Optisch en akoestisch alarmsysteem  

met memory-functie 
- Soft Close deursluiting
- Vlakscharniersysteem
- EasyInstallation

- Energieklasse: A++; 
- Energieverbruik*: 218 kWh/jaar 
- Totale netto inhoud: 265 liter 
-  Elektronisch tot op de graad nauwkeurige 
temperatuurregeling 

-  Touch Electronica: constante temperatuur 
door intelligente sensor technologie 

- Gescheiden temperatuurregeling 
- Vakantieschakeling 
-  Optisch en akoestisch waarschuwingssy-
teem met memory-functie 

- Soft Close deursluiting
- Vlakscharniersysteem  
- EasyInstallation

-  Energieklasse: A++;  
Energieverbruik*: 231 kWh/jaar

- Totale netto inhoud: 267 liter
-  Elektronische temperatuurregeling  

en -controle met LED-indicatie
-  Touch Electronica: constante tempera-

tuur door intelligente sensor technologie
- Vlakscharniersysteem
- EasyInstallation

-  Energieklasse: A+;  
Energieverbruik*: 275 kWh/jaar

-  Totale netto inhoud: 267 liter
-  Mechanische temperatuurregeling
- Sleepdeursysteem

Koelruimte - Netto inhoud koelruimte: 128 liter 
-  Superkoelen met autom. terugschakeling 
-  3 In hoogte verstelbare legplateaus van 
veiligheidsglas 

- Premium- LED verlichting 
- AirFreshfilter 
- 1 Volledig uittrekbare voorraadschaal 
-  3 Deurvakken
-  VitaFresh-ruimte: 
Netto inhoud VitaFresh-ruimte: 56 liter 
Levensmiddelen blijven 3 x langer vers 
1 droge VitaFresh-lade, 1 vochtzone 
VitaFresh-lade 

-  Netto inhoud koelruimte: 188 liter 
-  Superkoelen met autom. terugschakeling 
-  5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte 
verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf

-  LED-verlichting met Soft Start in koel-
gedeelte

-  HydrofreshBox met luchtvochtigheids-
regeling houdt groente en fruit tot 2x 
langer vers 

- Verchroomd flessenrooster 
- 5 deurvakken

- Netto inhoud koelruimte: 186 liter 
-  Superkoelen met autom. terugschakeling 
-  5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte 

verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf
- PowerVentilation met luchtfilter 
- LED verlichting in koelgedeelte 
-  HydrofreshBox met luchtvochtigheids-

regeling houdt groente en fruit tot 2x 
langer vers 

- 5 deurvakken

- Netto inhoud koelruimte: 191 liter 
-   Superkoelen met autom. terugschakeling 
-  5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte 

verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf
-  LED-verlichting met Soft Start in koel-

gedeelte
-  HydrofreshBox met luchtvochtigheids-

regeling houdt groente en fruit tot 2x 
langer vers 

- Verchroomd flessenrooster 
- 5 deurvakken 

- Netto inhoud koelruimte: 191 liter
-  4 Legplateaus van veiligheidsglas,  

waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
- LED verlichting in koelgedeelte
-  Transparante groentelade met gegolfde 

bodem en vochtregulering
- Verchroomd flessenrooster
- 4 deurvakken

-  Netto inhoud koelruimte: 199 liter
-  Binnenverlichting
-  5 Legplateaus van veiligheidsglas,  
waarvan 4 verstelbaar

-  Transparante groentelade met gegolfde 
bodem

-  4 deurvakken

4-Sterren
diepvriesruimte

- Netto inhoud diepvriesruimte: 61 liter 
-  Super-vriessysteem met invriesautomaat 
- 2 Diepvriesladen, waarvan 1 BigBox 
- Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur 
- Bewaartijd bij storing: 16 uur 

- Netto inhoud diepvriesruimte: 67 liter 
-  Super-vriessysteem met invriesautomaat 
- 3 Diepvriesladen, waarvan 1 BigBox 
-  VarioFreezing: makkelijk uitneembare 
glasplateus voor nog meer ruimte 

- Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur 
- Bewaartijd bij storing: 13 uur 

- Netto inhoud diepvriesruimte: 74 liter 
-  Super-vriessysteem met invriesautomaat 
- 3 Diepvriesladen, waarvan 1 BigBox 
- LowFrost: minder en sneller ontdooien 
-  VarioFreezing: makkelijk uitneembare 

glasplateus voor nog meer ruimte 
- Invriescapaciteit: 10 kg per 24 uur 
- Bewaartijd bij storing: 33 uur

- Netto inhoud diepvriesruimte: 74 liter 
-  Super-vriessysteem met invriesautomaat 
- 3 Diepvriesladen, waarvan 1 BigBox 
- LowFrost: minder en sneller ontdooien 
-  VarioFreezing: makkelijk uitneembare 

glasplateus voor nog meer ruimte 
- Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur 
- Bewaartijd bij storing: 32 uur 

- Netto inhoud diepvriesruimte: 76 liter 
- Super-vriessysteem met invriesautomaat 
- 3 Diepvriesladen, waarvan 1 BigBox 
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
-  VarioFreezing: makkelijk uitneembare 

glasplateus voor nog meer ruimte 
- Invriescapaciteit: 3,5 kg per 24 uur 
- Bewaartijd bij storing: 24 uur 

-  Netto inhoud diepvriesruimte: 68 liter
-  3 Transparante diepvriesladen
-  Invriescapaciteit: 3,5 kg per 24 uur
-  Bewaartijd bij storing: 16 uur

Technische 
specificaties

-  Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
-  Klimaatklasse: SN-T
-  Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 120 W

-  Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
-  Klimaatklasse: SN-ST
-  Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 90 W

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W

-  Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
-  Klimaatklasse: SN-ST
-  Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 90 W

-  Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

-  Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
-  Klimaatklasse: ST
-  Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs 
incl. BTW

- KIF39S80  € 2349,- - KIN86SD30  € 1649,- - KIS86AD40  € 1749,- - KIS86SD30  € 1549,- - KIV86SF30  € 1279,- - KIV34V21FF € 949,-

Accessoires - Bladzijde 105
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Serie | 6, Hydrofresh, 
SoftClose deursluiting

Serie | 6, Hydrofresh Serie | 6, Hydrofresh, 
SoftClose deursluiting

Serie | 6, VitaFresh,
SoftClose deursluiting

Serie | 6, VitaFresh,
SoftClose deursluiting

KIL82SD30 KIR81AF30 KIL72SD30 KIF52SD40 KIF51SD40

Uw accent line 
extra’s

 SoftClose deursluiting 
 Verchroomd flessenrooster

 SoftClose deursluiting 
 Verchroomd flessenrooster

 SoftClose deursluiting 
 Verchroomd flessenrooster

 SoftClose deursluiting 
 Verchroomd flessenrooster

 

Algemeen - Energieklasse: A++ 
- Energieverbruik: 209 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 286 liter
-  Touch Electronica: constante tempera-
tuur door intelligente sensor technologie

- Geluidsalarm bij open deur
-  Vlakscharniersysteem
- SoftClose deursluiting
- Easy Installation

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik*: 116 kWh/jaar 
- Totale netto inhoud: 319 liter 
-  Elektronisch tot op de graad nauwkeurige 
temperatuurregeling 

-  Touch Electronica: constante tempera-
tuur door intelligente sensor technologie 

- Geluidsalarm bij open deur 
- Vlakscharniersysteem 
- EasyInstallation

- Energieklasse: A++ 
- Energieverbruik: 196 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 248 liter
-  Touch Electronica: constante tempera-
tuur door intelligente sensor technologie

- Geluidsalarm bij open deur
-  Vlakscharniersysteem 
- SoftClose deursluiting
- Easy Installation

- Energieklasse: A+++
- Energieverbruik: 136 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 204 liter
-  Touch Electronica: constante tempera-
tuur door intelligente sensor technologie

- Geluidsalarm bij open deur
-  Vlakscharniersysteem
- SoftClose deursluiting
- Easy Installation

- Energieklasse: A+++
- Energieverbruik: 83 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 222 liter
-  Touch Electronica: constante tempera-
tuur door intelligente sensor technologie

- Geluidsalarm bij open deur
-  Vlakscharniersysteem
- SoftClose deursluiting
- Easy Installation

Koelruimte - Netto inhoud koelruimte: 252 liter
-  5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte 
verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel 
legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuif-
baar legplateau uit veiligheidsglas

-  LED-verlichting met dimfunctie in 
koelgedeelte

-  HydroFresh lade op telescopische rails 
met luchtvochtigheidscontrole, houdt 
groente en fruit 2 x langer vers

- 5 deurvakken

- Netto inhoud koelruimte: 319 liter 
-  Superkoelen met autom. terugschakeling 
-  7 veiligheidsglas plateaus (6 in hoogte 
verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf en  
2 glasplateaus uitschuifbaar 

- PowerVentilation met luchtfilter 
- LED verlichting in koelgedeelte 
-  HydroFresh lade op telescopische rails 
houdt groente en fruit tot 2x langer vers 

- Verchroomd flessenrek
- 6 deurvakken

- Netto inhoud koelruimte: 214 liter
-  4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte 
verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel 
legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuif-
baar legplateau uit veiligheidsglas

-  LED-verlichting met dimfunctie in 
koelgedeelte

-  HydroFresh lade op telescopische rails 
met luchtvochtigheidscontrole, houdt 
groente en fruit 2 x langer vers

- 4 deurvakken

- Netto inhoud koelruimte: 189 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
-  4 glasplateaus van veiligheidsglas, 
waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau 
uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar 
legplateau uit veiligheidsglas

- Langzaam dimmende LED verlichting
- 4 deurvakken
-  VitaFresh-ruimte: 
Netto inhoud VitaFresh 0° C: 59 liter 
 Levensmiddelen blijven tot 3x langer vers 
in de 0 °C VitaFresh-Zone “dauwvers” nu 
met actieve vochtregulering op telescopi-
sche rails

-  Droge VitaFresh lade op telescopische rails

- Netto inhoud koelruimte: 222 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
-  5 glasplateaus van veiligheidsglas, 
waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau 
uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar 
legplateau uit veiligheidsglas

- Langzaam dimmende LED verlichting
- 4 deurvakken
-  VitaFresh-ruimte: 
Netto inhoud VitaFresh 0° C: 59 liter 
 Levensmiddelen blijven tot 3x langer vers 
in de 0 °C VitaFresh-Zone “dauwvers” nu 
met actieve vochtregulering op telescopi-
sche rails

-  Droge VitaFresh lade op telescopische rails

4-Sterren
diepvriesruimte

- Netto inhoud diepvriesruimte: 34 liter
-  Extra groot vriesvak, geschikt voor 
diepvriespizza’s

- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 22 uur

- Netto inhoud diepvriesruimte: 34 liter
-  Extra groot vriesvak, geschikt voor 
diepvriespizza’s

- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 22 uur

Technische 
specificaties

-  Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
-  Klimaatklasse: SN-ST
-  Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 90 W

-  Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
-  Klimaatklasse: SN-T
-  Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 90 W

-  Inbouwmaten (hxbxd): 158 x 56 x 55 cm
-  Klimaatklasse: SN-ST
-  Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 90 W

-  Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
-  Klimaatklasse: SN-T
-  Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 90 W

-  Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
-  Klimaatklasse: SN-T
-  Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs 
incl. BTW

- KIL82SD30  € 1359,- - KIR81AF30  € 1249,- - KIL72SD30  € 1279,- - KIF52SD40  € 1629,- - KIF51SD40  € 1579,-

*Energieverbruik op basis van een standaard 24 uur’s test. Het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.
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Serie | 6, Hydrofresh, 
SoftClose deursluiting

Serie | 6, Hydrofresh Serie | 6, Hydrofresh, 
SoftClose deursluiting

Serie | 6, VitaFresh,
SoftClose deursluiting

Serie | 6, VitaFresh,
SoftClose deursluiting

KIL82SD30 KIR81AF30 KIL72SD30 KIF52SD40 KIF51SD40

Uw accent line 
extra’s

 SoftClose deursluiting 
 Verchroomd flessenrooster

 SoftClose deursluiting 
 Verchroomd flessenrooster

 SoftClose deursluiting 
 Verchroomd flessenrooster

 SoftClose deursluiting 
 Verchroomd flessenrooster

 

Algemeen - Energieklasse: A++ 
- Energieverbruik: 209 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 286 liter
-  Touch Electronica: constante tempera-
tuur door intelligente sensor technologie

- Geluidsalarm bij open deur
-  Vlakscharniersysteem
- SoftClose deursluiting
- Easy Installation

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik*: 116 kWh/jaar 
- Totale netto inhoud: 319 liter 
-  Elektronisch tot op de graad nauwkeurige 
temperatuurregeling 

-  Touch Electronica: constante tempera-
tuur door intelligente sensor technologie 

- Geluidsalarm bij open deur 
- Vlakscharniersysteem 
- EasyInstallation

- Energieklasse: A++ 
- Energieverbruik: 196 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 248 liter
-  Touch Electronica: constante tempera-

tuur door intelligente sensor technologie
- Geluidsalarm bij open deur
-  Vlakscharniersysteem 
- SoftClose deursluiting
- Easy Installation

- Energieklasse: A+++
- Energieverbruik: 136 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 204 liter
-  Touch Electronica: constante tempera-

tuur door intelligente sensor technologie
- Geluidsalarm bij open deur
-  Vlakscharniersysteem
- SoftClose deursluiting
- Easy Installation

- Energieklasse: A+++
- Energieverbruik: 83 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 222 liter
-  Touch Electronica: constante tempera-

tuur door intelligente sensor technologie
- Geluidsalarm bij open deur
-  Vlakscharniersysteem
- SoftClose deursluiting
- Easy Installation

Koelruimte - Netto inhoud koelruimte: 252 liter
-  5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte 
verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel 
legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuif-
baar legplateau uit veiligheidsglas

-  LED-verlichting met dimfunctie in 
koelgedeelte

-  HydroFresh lade op telescopische rails 
met luchtvochtigheidscontrole, houdt 
groente en fruit 2 x langer vers

- 5 deurvakken

- Netto inhoud koelruimte: 319 liter 
-  Superkoelen met autom. terugschakeling 
-  7 veiligheidsglas plateaus (6 in hoogte 
verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf en  
2 glasplateaus uitschuifbaar 

- PowerVentilation met luchtfilter 
- LED verlichting in koelgedeelte 
-  HydroFresh lade op telescopische rails 
houdt groente en fruit tot 2x langer vers 

- Verchroomd flessenrek
- 6 deurvakken

- Netto inhoud koelruimte: 214 liter
-  4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte 
verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel 
legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuif-
baar legplateau uit veiligheidsglas

-  LED-verlichting met dimfunctie in 
koelgedeelte

-  HydroFresh lade op telescopische rails 
met luchtvochtigheidscontrole, houdt 
groente en fruit 2 x langer vers

- 4 deurvakken

- Netto inhoud koelruimte: 189 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
-  4 glasplateaus van veiligheidsglas, 

waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau 
uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar 
legplateau uit veiligheidsglas

- Langzaam dimmende LED verlichting
- 4 deurvakken
-  VitaFresh-ruimte: 
Netto inhoud VitaFresh 0° C: 59 liter 
 Levensmiddelen blijven tot 3x langer vers 
in de 0 °C VitaFresh-Zone “dauwvers” nu 
met actieve vochtregulering op telescopi-
sche rails

-  Droge VitaFresh lade op telescopische rails

- Netto inhoud koelruimte: 222 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
-  5 glasplateaus van veiligheidsglas, 

waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau 
uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar 
legplateau uit veiligheidsglas

- Langzaam dimmende LED verlichting
- 4 deurvakken
-  VitaFresh-ruimte: 
Netto inhoud VitaFresh 0° C: 59 liter 
 Levensmiddelen blijven tot 3x langer vers 
in de 0 °C VitaFresh-Zone “dauwvers” nu 
met actieve vochtregulering op telescopi-
sche rails

-  Droge VitaFresh lade op telescopische rails

4-Sterren
diepvriesruimte

- Netto inhoud diepvriesruimte: 34 liter
-  Extra groot vriesvak, geschikt voor 
diepvriespizza’s

- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 22 uur

- Netto inhoud diepvriesruimte: 34 liter
-  Extra groot vriesvak, geschikt voor 

diepvriespizza’s
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 22 uur

Technische 
specificaties

-  Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
-  Klimaatklasse: SN-ST
-  Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 90 W

-  Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
-  Klimaatklasse: SN-T
-  Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 90 W

-  Inbouwmaten (hxbxd): 158 x 56 x 55 cm
-  Klimaatklasse: SN-ST
-  Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 90 W

-  Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
-  Klimaatklasse: SN-T
-  Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 90 W

-  Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
-  Klimaatklasse: SN-T
-  Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs 
incl. BTW

- KIL82SD30  € 1359,- - KIR81AF30  € 1249,- - KIL72SD30  € 1279,- - KIF52SD40  € 1629,- - KIF51SD40  € 1579,-
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Serie | 6, HydroFresh, 
SoftClose deursluiting

Serie | 6, HydroFresh, 
SoftClose deursluiting

Serie | 6, HydroFresh, 
SoftClose deursluiting

Serie | 2

KIR41AD40 KIL42SD30 KIR41SD30 KIR24V51

Uw accent line 
extra’s

 SoftClose deursluiting
 Verchroomd flessenrooster
 Langzaam dimmende LED-verlichting

 SoftClose deursluiting
 Verchroomd flessenrooster
 Langzaam dimmende LED-verlichting

Algemeen - Energieklasse: A+++; 
- Energieverbruik*: 69 kWh/jaar 
-  Totale netto inhoud: 211 liter Elektro-
nisch tot op de graad nauwkeurige 
temperatuurregeling 

-  Touch Electronica: constante tempera-
tuur door intelligente sensor technologie 

- Geluidsalarm bij open deur 
- Soft Close deursluiting
- Vlakscharniersysteem
- EasyInstallation

- Energieklasse: A++; 
- Energieverbruik*: 172 kWh/jaar 
- Totale netto inhoud: 195 liter  
-  Elektronisch tot op de graad nauwkeurige 
temperatuurregeling 

-  Touch Electronica: constante tempera-
tuur door intelligente sensor technologie 

- Geluidsalarm bij open deur 
- Soft Close deursluiting 
- Vlakscharniersysteem
- EasyInstallation 

- Energieklasse: A++; 
- Energieverbruik*: 105 kWh/jaar 
- Totale netto inhoud: 211 liter  
-  Elektronisch tot op de graad nauwkeurige 
temperatuurregeling 

-  Touch Electronica: constante tempera-
tuur door intelligente sensor technologie 

- Geluidsalarm bij open deur 
- Soft Close deursluiting 
- Vlakscharniersysteem
- EasyInstallation 

- Energieklasse: A+; 
- Energieverbruik*: 131 kWh/jaar 
- Totale netto inhoud: 221 liter 
- Mechanische temperatuurregeling 
- Vlakscharniersysteem 

Koelruimte - Netto inhoud koelruimte: 211 liter 
- Superkoelen met autom. terugschakeling 
-  6 veiligheidsglas plateaus (5 in hoogte 
verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf en 1 
uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas 

- LED verlichting 
-  HydrofreshBox met luchtvochtigheids-
regeling houdt groente en fruit tot 2x 
langer vers 

- 4 deurvakken 

- Netto inhoud koelruimte: 180 liter 
- Superkoelen met autom. terugschakeling 
-  5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte 
verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf en 1 
uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas

-  LED-verlichting met Soft Start in koelge-
deelte 

-  HydrofreshBox met luchtvochtigheids-
regeling houdt groente en fruit tot 2x 
langer vers 

- Verchroomd flessenrek
- 4 deurvakken 

- Netto inhoud koelruimte: 211 liter 
-  Superkoelen met autom. terugschakeling 
-  6 veiligheidsglas plateaus (5 in hoogte 
verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf en 1 
uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas 

-  LED-verlichting met Soft Start in koel-
gedeelte 

-  HydrofreshBox met luchtvochtigheids-
regeling houdt groente en fruit tot 2x 
langer vers 

- Verchroomd flessenrek
- 4 deurvakken 

-  Netto inhoud koelruimte: 221 liter
-  6 Legplateaus van veiligheidsglas,  
waarvan 5 verstelbaar

-  Binnenverlichting
-  Transparante groentelade met gegolfde 
bodem

- 4 deurvakken 

4-Sterren
diepvriesruimte

- Netto inhoud diepvriesruimte: 15 liter 
-  Extra groot vriesvak, geschikt voor 
diepvriespizza’s 

- Invriescapaciteit: 2,4 kg per 24 uur 
- Bewaartijd bij storing: 13 uur 

Technische 
specificaties

-  Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
-  Klimaatklasse: SN-T
-  Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 90 W

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

-  Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
-  Klimaatklasse: SN-T
-  Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 90 W

-  Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
-  Klimaatklasse: SN-ST
-  Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs 
incl. BTW

- KIR41AD40  € 1149,- - KIL42SD30 € 1019,- - KIR41SD30  € 989,- - KIR24V51  € 799,-

*Energieverbruik op basis van een standaard 24 uur’s test. Het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.
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Serie | 6, HydroFresh, 
SoftClose deursluiting

Serie | 6, HydroFresh, 
SoftClose deursluiting

Serie | 6, HydroFresh, 
SoftClose deursluiting

Serie | 2

KIR41AD40 KIL42SD30 KIR41SD30 KIR24V51

Uw accent line 
extra’s

 SoftClose deursluiting
 Verchroomd flessenrooster
 Langzaam dimmende LED-verlichting

 SoftClose deursluiting
 Verchroomd flessenrooster
 Langzaam dimmende LED-verlichting

Algemeen - Energieklasse: A+++; 
- Energieverbruik*: 69 kWh/jaar 
-  Totale netto inhoud: 211 liter Elektro-
nisch tot op de graad nauwkeurige 
temperatuurregeling 

-  Touch Electronica: constante tempera-
tuur door intelligente sensor technologie 

- Geluidsalarm bij open deur 
- Soft Close deursluiting
- Vlakscharniersysteem
- EasyInstallation

- Energieklasse: A++; 
- Energieverbruik*: 172 kWh/jaar 
- Totale netto inhoud: 195 liter  
-  Elektronisch tot op de graad nauwkeurige 
temperatuurregeling 

-  Touch Electronica: constante tempera-
tuur door intelligente sensor technologie 

- Geluidsalarm bij open deur 
- Soft Close deursluiting 
- Vlakscharniersysteem
- EasyInstallation 

- Energieklasse: A++; 
- Energieverbruik*: 105 kWh/jaar 
- Totale netto inhoud: 211 liter  
-  Elektronisch tot op de graad nauwkeurige 

temperatuurregeling 
-  Touch Electronica: constante tempera-

tuur door intelligente sensor technologie 
- Geluidsalarm bij open deur 
- Soft Close deursluiting 
- Vlakscharniersysteem
- EasyInstallation 

- Energieklasse: A+; 
- Energieverbruik*: 131 kWh/jaar 
- Totale netto inhoud: 221 liter 
- Mechanische temperatuurregeling 
- Vlakscharniersysteem 

Koelruimte - Netto inhoud koelruimte: 211 liter 
- Superkoelen met autom. terugschakeling 
-  6 veiligheidsglas plateaus (5 in hoogte 
verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf en 1 
uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas 

- LED verlichting 
-  HydrofreshBox met luchtvochtigheids-
regeling houdt groente en fruit tot 2x 
langer vers 

- 4 deurvakken 

- Netto inhoud koelruimte: 180 liter 
- Superkoelen met autom. terugschakeling 
-  5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte 
verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf en 1 
uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas

-  LED-verlichting met Soft Start in koelge-
deelte 

-  HydrofreshBox met luchtvochtigheids-
regeling houdt groente en fruit tot 2x 
langer vers 

- Verchroomd flessenrek
- 4 deurvakken 

- Netto inhoud koelruimte: 211 liter 
-  Superkoelen met autom. terugschakeling 
-  6 veiligheidsglas plateaus (5 in hoogte 
verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf en 1 
uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas 

-  LED-verlichting met Soft Start in koel-
gedeelte 

-  HydrofreshBox met luchtvochtigheids-
regeling houdt groente en fruit tot 2x 
langer vers 

- Verchroomd flessenrek
- 4 deurvakken 

-  Netto inhoud koelruimte: 221 liter
-  6 Legplateaus van veiligheidsglas,  

waarvan 5 verstelbaar
-  Binnenverlichting
-  Transparante groentelade met gegolfde 

bodem
- 4 deurvakken 

4-Sterren
diepvriesruimte

- Netto inhoud diepvriesruimte: 15 liter 
-  Extra groot vriesvak, geschikt voor 
diepvriespizza’s 

- Invriescapaciteit: 2,4 kg per 24 uur 
- Bewaartijd bij storing: 13 uur 

Technische 
specificaties

-  Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
-  Klimaatklasse: SN-T
-  Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 90 W

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

-  Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
-  Klimaatklasse: SN-T
-  Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 90 W

-  Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
-  Klimaatklasse: SN-ST
-  Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs 
incl. BTW

- KIR41AD40  € 1149,- - KIL42SD30 € 1019,- - KIR41SD30  € 989,- - KIR24V51  € 799,-

Accessoires - Bladzijde 105
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Serie | 6, HydroFresh, 
SoftClose deursluiting

Serie | 6, HydroFresh, 
SoftClose deursluiting

Serie | 2 Serie | 6, HydroFresh, 
SoftClose deursluiting

Serie | 6, HydroFresh, 
SoftClose deursluiting

Serie | 2

KIR31AD40 KIR31SD30 KIR20V51 KIR21AD40 KIR21GD30 KIR18V51

Uw accent line 
extra’s

 SoftClose deursluiting
 Verchroomd flessenrooster
 Langzaam dimmende LED-verlichting

 SoftClose deursluiting
 Dividerbox voor kwetsbare groenten

Algemeen - Energieklasse: A+++; 
- Energieverbruik*: 67 kWh/jaar 
- Totale netto inhoud: 175 liter  
-  Elektronisch tot op de graad nauwkeurige 
temperatuurregeling 

-  Touch Electronica: constante temperatuur 
door intelligente sensor technologie 

- Geluidsalarm bij open deur 
- Soft Close deursluiting 
- Vlakscharniersysteem
- EasyInstallation 

- Energieklasse: A++; 
- Energieverbruik*: 100 kWh/jaar 
- Totale netto inhoud: 172 liter  
-  Elektronisch tot op de graad nauwkeurige 
temperatuurregeling 

-  Touch Electronica: constante temperatuur 
door intelligente sensor technologie 

- Geluidsalarm bij open deur 
- Soft Close deursluiting
- Vlakscharniersysteem
- EasyInstallation 

-  Energieklasse: A+;  
Energieverbruik*: 126 kWh/jaar

-  Totale netto inhoud: 181 liter
-  Mechanische temperatuurregeling
- Vlakscharniersysteem

- Energieklasse: A+++; 
- Energieverbruik*: 65 kWh/jaar 
- Totale netto inhoud: 144 liter 
-  Elektronisch tot op de graad nauwkeurige 
temperatuurregeling 

-  Touch Electronica: constante temperatuur 
door intelligente sensor technologie 
Geluidsalarm bij open deur 

- Soft Close deursluiting 
- Vlakscharniersysteem
- EasyInstallation 

- Energieklasse: A++; 
- Energieverbruik*: 97 kWh/jaar 
- Totale netto inhoud: 144 liter  
-  Elektronisch tot op de graad nauwkeurige 
temperatuurregeling 

-  Touch Electronica: constante temperatuur 
door intelligente sensor technologie 

- Geluidsalarm bij open deur 
- Soft Close deursluiting
- Vlakscharniersysteem 
- EasyInstallation

-  Energieklasse: A+;  
Energieverbruik*: 122 kWh/jaar

-  Totale netto inhoud: 150 liter
-  Mechanische temperatuurregeling
- Vlakscharniersysteem

Koelruimte - Netto inhoud koelruimte: 175 liter 
- Superkoelen met autom. terugschakeling 
-  5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte 
verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf en 1 
uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas 

- LED verlichting 
-  HydrofreshBox met luchtvochtigheidsre-
geling houdt groente en fruit tot 2x 
langer vers 

- 5 deurvakken 

- Netto inhoud koelruimte: 172 liter 
- Superkoelen met autom. terugschakeling 
-  5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte 
verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf en 1 
uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas 

-  LED-verlichting met Soft Start in koel-
gedeelte 

-  HydrofreshBox met luchtvochtigheids-
regeling houdt groente en fruit tot 2x 
langer vers 

- Verchroomd flessenrek
- 5 deurvakken 

- Netto inhoud koelruimte: 181 liter 
-  5 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte 
verstelbaar) 

- Binnenverlichting 
-  Transparante groentelade met gegolfde 
bodem 

- 4 deurvakken 

- Netto inhoud koelruimte: 144 liter 
-  Superkoelen met autom. terugschakeling 
-  4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte 
verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf en 1 
uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas 

- LED verlichting 
-  HydrofreshBox met luchtvochtigheids-
regeling houdt groente en fruit tot 2x 
langer vers 

- 3 deurvakken

- Netto inhoud koelruimte: 144 liter 
- Superkoelen met autom. terugschakeling 
-  4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte 
verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf en 1 
uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas 

- LED verlichting 
-  HydrofreshBox met luchtvochtigheids-
regeling houdt groente en fruit tot 2x 
langer vers 

- 3 deurvakken 

- Netto inhoud koelruimte: 150 liter 
-  4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte 
verstelbaar) 

- Binnenverlichting 
-  Transparante groentelade met gegolfde 
bodem 

- 4 deurvakken 

4-Sterren
diepvriesruimte

Technische 
specificaties

-  Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
-  Klimaatklasse: SN-T
-  Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 90 W

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: ST
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

-  Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
-  Klimaatklasse: SN-ST
-  Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 90 W

-  Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
-  Klimaatklasse: SN-T
-  Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 90 W

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

-  Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
-  Klimaatklasse: SN-ST
-  Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs 
incl. BTW

- KIR31AD40  € 1069,- - KIR31SD30  € 929,- - KIR20V51  € 719,- - KIR21AD40  € 999,- - KIR21GD30  € 869,- - KIR18V51  € 649,-

*Energieverbruik op basis van een standaard 24 uur’s test. Het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.
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Serie | 6, HydroFresh, 
SoftClose deursluiting

Serie | 6, HydroFresh, 
SoftClose deursluiting

Serie | 2 Serie | 6, HydroFresh, 
SoftClose deursluiting

Serie | 6, HydroFresh, 
SoftClose deursluiting

Serie | 2

KIR31AD40 KIR31SD30 KIR20V51 KIR21AD40 KIR21GD30 KIR18V51

Uw accent line 
extra’s

 SoftClose deursluiting
 Verchroomd flessenrooster
 Langzaam dimmende LED-verlichting

 SoftClose deursluiting
 Dividerbox voor kwetsbare groenten

Algemeen - Energieklasse: A+++; 
- Energieverbruik*: 67 kWh/jaar 
- Totale netto inhoud: 175 liter  
-  Elektronisch tot op de graad nauwkeurige 
temperatuurregeling 

-  Touch Electronica: constante temperatuur 
door intelligente sensor technologie 

- Geluidsalarm bij open deur 
- Soft Close deursluiting 
- Vlakscharniersysteem
- EasyInstallation 

- Energieklasse: A++; 
- Energieverbruik*: 100 kWh/jaar 
- Totale netto inhoud: 172 liter  
-  Elektronisch tot op de graad nauwkeurige 
temperatuurregeling 

-  Touch Electronica: constante temperatuur 
door intelligente sensor technologie 

- Geluidsalarm bij open deur 
- Soft Close deursluiting
- Vlakscharniersysteem
- EasyInstallation 

-  Energieklasse: A+;  
Energieverbruik*: 126 kWh/jaar

-  Totale netto inhoud: 181 liter
-  Mechanische temperatuurregeling
- Vlakscharniersysteem

- Energieklasse: A+++; 
- Energieverbruik*: 65 kWh/jaar 
- Totale netto inhoud: 144 liter 
-  Elektronisch tot op de graad nauwkeurige 
temperatuurregeling 

-  Touch Electronica: constante temperatuur 
door intelligente sensor technologie 
Geluidsalarm bij open deur 

- Soft Close deursluiting 
- Vlakscharniersysteem
- EasyInstallation 

- Energieklasse: A++; 
- Energieverbruik*: 97 kWh/jaar 
- Totale netto inhoud: 144 liter  
-  Elektronisch tot op de graad nauwkeurige 
temperatuurregeling 

-  Touch Electronica: constante temperatuur 
door intelligente sensor technologie 

- Geluidsalarm bij open deur 
- Soft Close deursluiting
- Vlakscharniersysteem 
- EasyInstallation

-  Energieklasse: A+;  
Energieverbruik*: 122 kWh/jaar

-  Totale netto inhoud: 150 liter
-  Mechanische temperatuurregeling
- Vlakscharniersysteem

Koelruimte - Netto inhoud koelruimte: 175 liter 
- Superkoelen met autom. terugschakeling 
-  5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte 
verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf en 1 
uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas 

- LED verlichting 
-  HydrofreshBox met luchtvochtigheidsre-
geling houdt groente en fruit tot 2x 
langer vers 

- 5 deurvakken 

- Netto inhoud koelruimte: 172 liter 
- Superkoelen met autom. terugschakeling 
-  5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte 
verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf en 1 
uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas 

-  LED-verlichting met Soft Start in koel-
gedeelte 

-  HydrofreshBox met luchtvochtigheids-
regeling houdt groente en fruit tot 2x 
langer vers 

- Verchroomd flessenrek
- 5 deurvakken 

- Netto inhoud koelruimte: 181 liter 
-  5 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte 

verstelbaar) 
- Binnenverlichting 
-  Transparante groentelade met gegolfde 

bodem 
- 4 deurvakken 

- Netto inhoud koelruimte: 144 liter 
-  Superkoelen met autom. terugschakeling 
-  4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte 
verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf en 1 
uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas 

- LED verlichting 
-  HydrofreshBox met luchtvochtigheids-

regeling houdt groente en fruit tot 2x 
langer vers 

- 3 deurvakken

- Netto inhoud koelruimte: 144 liter 
- Superkoelen met autom. terugschakeling 
-  4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte 
verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf en 1 
uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas 

- LED verlichting 
-  HydrofreshBox met luchtvochtigheids-

regeling houdt groente en fruit tot 2x 
langer vers 

- 3 deurvakken 

- Netto inhoud koelruimte: 150 liter 
-  4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte 
verstelbaar) 

- Binnenverlichting 
-  Transparante groentelade met gegolfde 
bodem 

- 4 deurvakken 

4-Sterren
diepvriesruimte

Technische 
specificaties

-  Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
-  Klimaatklasse: SN-T
-  Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 90 W

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: ST
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

-  Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
-  Klimaatklasse: SN-ST
-  Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 90 W

-  Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
-  Klimaatklasse: SN-T
-  Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 90 W

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

-  Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
-  Klimaatklasse: SN-ST
-  Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs 
incl. BTW

- KIR31AD40  € 1069,- - KIR31SD30  € 929,- - KIR20V51  € 719,- - KIR21AD40  € 999,- - KIR21GD30  € 869,- - KIR18V51  € 649,-

Accessoires - Bladzijde 105
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Serie | 4,  SoftClose deursluiting

GID18A65

Uw accent line 
extra’s

Algemeen - Energieklasse: A++; 
- Energieverbruik*: 151 kWh/jaar 
- Totale netto inhoud: 94 liter 
- Mechanische temperatuurregeling 
- Optisch alarmsignaal 
-  Akoestisch waarschuwingssysteem bij 
temperatuurstijging in de diepvriesruimte 

- Soft Close deursluiting 
- Vlakscharniersysteem 

Koelruimte –

4-Sterren
diepvriesruimte

- Netto inhoud diepvriesruimte: 94 liter
- Super-vriessysteem met invriesautomaat 
- 4 Transparante diepvriesladen 
- ‘Etage-frost’ 
- Bewaartemperatuur -18°C en lager 
- Invriescapaciteit: 11 kg per 24 uur 
- Bewaartijd bij storing: 25 uur 
-  Inhangbare vriesschaal voor vruchten met 
2 uitneembare koudeaccu’s 

Technische 
specificaties

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs 
incl. BTW

- GID18A65  € 869,-

*Energieverbruik op basis van een standaard 24 uur’s test. Het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.
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Serie | 4,  SoftClose deursluiting

GID18A65

Uw accent line 
extra’s

Algemeen - Energieklasse: A++; 
- Energieverbruik*: 151 kWh/jaar 
- Totale netto inhoud: 94 liter 
- Mechanische temperatuurregeling 
- Optisch alarmsignaal 
-  Akoestisch waarschuwingssysteem bij 
temperatuurstijging in de diepvriesruimte 

- Soft Close deursluiting 
- Vlakscharniersysteem 

Koelruimte –

4-Sterren
diepvriesruimte

- Netto inhoud diepvriesruimte: 94 liter
- Super-vriessysteem met invriesautomaat 
- 4 Transparante diepvriesladen 
- ‘Etage-frost’ 
- Bewaartemperatuur -18°C en lager 
- Invriescapaciteit: 11 kg per 24 uur 
- Bewaartijd bij storing: 25 uur 
-  Inhangbare vriesschaal voor vruchten met 
2 uitneembare koudeaccu’s 

Technische 
specificaties

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs 
incl. BTW

- GID18A65  € 869,-
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REINIGER
00310591

RVS POLISH
00311266

ONDERHOUDSSET RVS
00311775

Krachtige reiniging voor 
kunststof oppervlakken
Reinigt, beschermt en  
geeft glans
Biologisch afbreekbaar

Reinigt en onderhoudt  
RVS oppervlakken 
Verwijdert vingerafdrukken 
en vlekken
Handig in gebruik

Reinigingsdoekjes voor roestvrij stalen oppervlakken 
(ook los te bestellen 00311134)

Reinigingspoeder “Weense Kalk” voor roestvrijstalen oppervlakken 
(ook los te bestellen 00311774)

Inhoud: 500 ml Inhoud: 500 ml Inhoud reinigingsdoekjes:  
5 stuks
Inhoud reinigingspoeder:  
100 gram

eShopprijs € 9,20 eShopprijs € 13,50 eShopprijs € 15,50

Reiniging en Onderhoud
Om volop te genieten van uw nieuwe keukenapparatuur is het ook van belang om deze goed te  onderhouden. 
Hiermee verlengt u de levensduur en zorgt u voor een optimale werking van uw apparaat.

De reinigings- en onderhoudsmiddelen van Bosch zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en 
 veiligheidseisen.

Bestel uw reinigings- en onderhoudsmiddelen in onze eShop www.bosch-home.nl/eshop. 

Typenummer Omschrijving

KSZ1281 Bosch opvulstrip alu 37 mm

KSZ1283 Bosch opvulstrip alu 56 mm

KSZ36AL00 Kunststofverbindingsset koeler en driepvrieskast RVS-look

KFZ20AX0 Decor systeem voor KIR21... en KIL22... modellen, nis 88 cm 

KFZ30AX0 Decor systeem voor KIR31... en KIL32... modellen, nis 103 cm

KFZ40AX0 Decor systeem voor KIR41... en KIL42... modellen, nis 122 cm 

Accessoires koelapparatuur.
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Vaatwassers

Inhoudsopgave

108 Serie 8, 6, 4 en 2
110 Voordelen en techniek
116   Volledig integreerbare vaatwassers
118 Integreerbare vaatwassers
119 Accessoires
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Welke vaatwasser past het beste  
bij uw wensen? 

Om uw keuze gemakkelijker te maken hebben we onze apparaten in vier categorieën 

ingedeeld: Serie | 8, 6, 4 en 2. Elke serie heeft bepaalde kenmerken die passen bij  

specifieke behoeften. Ontdek zelf welke vaatwasser het beste in uw huishouden past. 

Serie | 8 vaatwassers
Alles in uw huishouden functioneert net zo perfect als het eruit 

ziet. Daarom wilt u niet alleen een vaatwasser die precies in uw 

keuken past, maar ook nog eens gemakkelijk te bedienen is.  

U verwacht optimale prestaties. De vaatwassers in de Serie | 8 

voldoen in alle opzichten aan uw eisen. De flexibel verstelbare  

VarioFlex Plus-korven zijn uitermate geschikt voor al uw keuken-

gerei. Op het duidelijk leesbare TFT-display aan de voorzijde kiest 

u het juiste programma, kunt u de resterende tijd en het verbruik 

aflezen en zien hoe vol de vaatwasser is. De elegantste en een-

voudigste manier om een perfect resultaat te bereiken.

Serie | 6 vaatwassers
U bent actief en u stelt hoge eisen, dus wilt u intelligente oplos-

singen die water en energie besparen. Uw vaatwasser moet niet 

alleen milieuvriendelijk, functioneel en duurzaam zijn, maar ook 

eenvoudig te bedienen. De vaatwassers in de Serie | 6 kunnen 

gemakkelijk worden ingeruimd dankzij de handige en flexibel 

verstelbare VarioFlex-korven. Het duidelijk leesbare display 

geeft niet alleen de resterende tijd aan, maar ook wanneer u 

zout of spoelmiddel moet toevoegen.

Serie | 4 vaatwassers
U wilt een kwalitatief hoogwaardige vaatwasser die groot  

genoeg is voor al uw vaat. De vaatwassers in de Serie | 4  

bieden een verbazingwekkende hoeveelheid ruimte. Boven-

dien kunnen ze gemakkelijk worden ingeruimd dankzij de in 

hoogte verstelbare Vario-korf. Verder geeft een handig display 

aan hoelang de cyclus nog duurt en of u zout of spoelmiddel 

moet toevoegen. Dat maakt het huishouden nét iets gemak-

kelijker, zodat u meer tijd overhoudt voor uw gezin.

Serie | 2 vaatwassers
U bent op zoek naar een betrouwbaar apparaat van een kwali-

teitsmerk en u wilt graag waar voor uw geld. De vaatwassers in de 

Serie | 2 voldoen aan deze eisen. Maar ze bieden meer: dankzij de 

AquaStop-functie bent u 100% beschermd tegen waterschade.
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De kenmerken van onze 
inbouwvaatwassers in een overzicht.

 Inbouw vaatwassers 60 cm Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Display Meerkleurig TFT display Met display -  Volledig geïntegreerd: 
geen display

-  Geïntegreerd:  
met klein display

Geen display

Bijzondere programma’s Super 60 °C, Glas 40 
°C, Nacht 60 °C

Glas 40 °C*,  
Nacht 60 °C*

Automatisch programma 3 Automatische 
programma’s

1 Automatisch  
programma*

Geluid SuperSilencePlus en 
SuperSilence
41 - 44 dB (A)

SuperSilencePlus en 
SuperSilence
38 - 46 dB (A)

SilencePlus
48 dB (A)

Silence
50 - 52 dB (A)

Besteklade VarioLadePro VarioLadePro

*  Geldt niet voor alle modellen
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Droog

 

NIEUW  Zeoliet drogen
Zeolith drogen is verbeterd: 

het absorbeert vochtige 

lucht nu nóg beter dankzij 

de sterkere en beter verdeelde 3D Lucht. 

Het mineraal Zeoliet onderin de vaatwas-

ser absorbeert vocht en staat warmte af. 

De hete, droge lucht wordt teruggevoerd 

naar het interieur van de vaatwasser, wat 

het droogproces verbetert en versnelt. 

Bovendien verbruikt de vaatwasser met 

Zeoliet minder energie: tot wel 30% min-

der dan andere apparaten met energie-

klasse A. Zeoliet regenereert zichzelf bij 

elke afwasbeurt en hoeft gedurende de 

levensduur van uw vaatwasser nooit te 

worden vervangen. Perfecte droogresul-

taten voor iedere vaat dankzij sterkere, 

gelijkmatiger en zachte warme 3D lucht.  

 

Super schoon

GlansDroog
Met de functie GlansDroog 

op onze Zeoliet vaatwas-

sers is één druk op de knop 

genoeg om uw vaat nog meer te laten 

glanzen. Een speciale droogcyclus 

droogt uw vaat en glazen streeploos.

 

IntensiveZone
In de onderste korf van de 

ActiveWater vaatwasser,  

de IntensiveZone, gaat het  

er stevig aan toe. Hierdoor worden ook  

de vuilste pannen  stralend schoon. 

Hygiёne Plus 
Door langer te spoelen bij 

een temperatuur van circa 

70 °C zorgt HygiënePlus 

voor een antibacteriële reiniging. Dat 

biedt extra veiligheid, voor gezinnen  

met baby's en mensen met een allergie.

Glas 40°C programma
Dit programma wast uw glazen 

 zorgvuldig en geeft ze meer glans.  

En in combinatie met de nieuwe Bosch 

glazenhouder accessoire, wordt zelfs uw 

meest kwetsbare glaswerk  beschermd.

Een goede vaatwasser 
maakt óók plastic perfect droog.

Van een vaatwasser verwacht u dat het resultaat schoon én droog is. Een vaatwasser van Bosch 

met Zeoliet zorgt daarvoor, ook als het om plastic gaat. Daarnaast behoren ze tot de zuinigste in 

de markt en bespaart u dus water en energie. Ga voor alle voordelen van de vaatwassers van 

Bosch naar www.bosch-home.nl/vaatwassers.
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Super stil

Een vaatwasser van Bosch is ongehoord 

stil. Het geluid van de modellen met  

SuperSilence Plus komt zelfs niet boven 

het geluidsniveau van 39 decibel uit. 

SuperSilence Plus
Dankzij veel slimme details, 

zoals de borstelloze  

EcoSilence Drive en de  

optimale geluidsisolatie, zijn onze vaat-

wassers zo geruisloos dat u ze nauwe-

lijks hoort. Ideaal voor huizen met een 

open keuken. 

Nachtprogramma 
Dit programma is niet alleen erg  

stil (39db), zodat u kunt genieten  

van een goede nachtrust, maar ook  

nog eens erg economisch door het  

gebruik van lage nachttarieven voor  

elektriciteit. 

Super snel

De vaatwassers van Bosch zijn de snelste 

op de markt. Ook bij de  verkorte program-

ma’s blijft het afwas- en droogresultaat 

hetzelfde als bij het normale programma. 

VarioSpeed
Met het innovatieve  

Vario Speed kunt u afwas-

sen in de helft van de tijd. 

Zelfs bij volle belading en sterk vervuild 

serviesgoed reduceert deze functie de 

afwasduur met maar liefst 50%!

VarioSpeed Plus

Vario Speed Plus
Deze functie vermindert  

de programmaduur met 

66%. De beste reinigings- 

en droogresultaten blijven daarbij  

gegarandeerd.

 Prijswinnend

 Over onze vaatwassers zijn  

 we niet alleen zelf enthousiast, 

Bosch valt ook keer op keer in de prijzen 

bij onafhankelijke beoordelingen. 

 Regelmatig krijgen onze apparaten  

van de Consumentenbond het   

predikaat Best Getest of Beste Koop.  

Op  Kieskeurig wordt Bosch vaak uitge-

roepen tot 'Best Reviewed'. Een over-

zicht van alle Bosch testwinnaars vindt 

u op www.bosch-home.nl. 

TurboSpeed 20 min.
Haast? De TurboSpeed- 

optie levert uw vaat met 

voorverwarmd water in  

20 minuten tijd perfect schoon af.  

Handig als u uw servies meteen weer  

nodig heeft.
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Extra ruimte en gemak 

TimeLight – 
de comfortabele  
resttijd-indicatie
Tot nu toe was een indicatie 

van de resterende afwastijd nog niet 

mogelijk voor een volledig geïntegreerde 

vaatwasser. Met de resttijdprojectie 

TimeLight hebben we dit probleem 

opgelost. Doordat de resterende tijd  

tot het einde van het programma op  

de vloer wordt geprojecteerd, is deze 

altijd zichtbaar – en u weet precies 

wanneer u de schone vaat uit de vaat-

wasser kunt ruimen.

OpenAssistOpenAssist

OpenAssist
Met OpenAssist wordt het 

nu wel héél makkelijk om 

volledig geïntegreerde 

vaatwassers te openen! De deur opent 

gedeeltelijk door simpelweg tegen de 

deur van de vaatwasser te drukken.  

Erg handig om de vaatwasser gemak-

kelijk in en uit te laden. De vaatwasser  

met OpenAssist deur is de perfecte 

keuze voor moderne greeploze design 

keukens. Het is niet alleen stijlvol, maar 

ook erg gebruiksvriendelijk. U vindt de 

OpenAssist functionaliteit in de volledig 

geïntegreerde vaatwasser SMV88TD01N.

Bediening

TFT Bedieningsscherm 
De Serie | 8 vaatwassers zijn 

allen uitgerust met een TFT 

bedieningsscherm: overzich-

telijk, heldere kleuren en intuïtief in ge-

bruik. Het Nederlandse  bedieningspaneel 

geeft extra gebruiks gemak en advies bij 

het kiezen van het juiste  wasprogramma.

VarioDrawerPro

VarioLadePro
De uittrekbare VarioLadePro 

is de ideale plaats voor 

bestek en ander klein  

keukengereedschap, zoals opschep-

lepels. Met de neerklapbare delen aan 

de zijkanten biedt de VarioLadePro nu 

nog meer plaats aan bijv. groter bestek, 

zoals gardes, of bestek met een breed 

heft en espressokopjes.

VarioFlexPro korven
Zowel de bovenkorf als de 

onderkorf heeft drie opklap-

bare en deelbare etageres en 

acht neerklapbare bordenhouders. Klapt 

u de bordenhouders om en om neer, dan 

passen er diepe ovenschalen tussen.  

De onderkorf heeft een verhoogde  

achterwand om kwetsbare glazen te 

beschermen. In combinatie met  

rackMatic kunt u de bovenkorf op drie 

niveaus in hoogte verstellen.

Extra hoog
Bij Bosch vindt u ook vaatwassers die 

juist iets hoger zijn dan het standaard-

model. Voor als u regelmatig een forse 

afwas doet: de hoge modellen geven u 

10% extra ruimte. Dat scheelt! 

De hoge vaatwassers herkent u aan het 

artikelnummer, dat begint met SB. Meer 

informatie vindt u in de tabel corpus-

hoogte bij de maatschetsen. 
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Zuinig met energie en water

ActiveWater van Bosch is een unieke 

spoeltechnologie die elke druppel  

water maximaal benut. De snelle verhit-

ting, geoptimaliseerde filter techniek, 

speciale waterverdeling en hogere 

pompcapaciteit resulteren in een lager 

waterverbruik, lager energie verbruik en 

meer vermogen. 

- 10%

Energie A+++-10% 
De zuinigste Bosch vaatwas-

ser gebruikt zelfs 10% min-

der energie dan apparaten 

met energieklasse A+++.

Energie A+++
Vaatwassers in de hoogste 

energieklasse A+++ verbrui-

ken tot 30% minder stroom 

ten opzicht van apparaten in klasse A.

Energie A++
De zuinige A++ vaat wassers 

gebruiken tot 21% minder 

stroom ten opzichte van  

apparaten in klasse A.

Droogresultaat A
Ook als het om de droog-

prestaties gaat, wordt

apparatuur op basis van

objectieve criteria ingedeeld in

verschillende categorieën. Dankzij

een beetje hulp van een natuurlijk

mineraal, vallen alle ActiveWater

vaatwassers van Bosch in de hoogste

categorie: Droogresultaat A.

Minder watergebruik 
De absolute uitblinker van 

Bosch op het gebied van 

water is de ActiveWater 

Eco. Deze unieke vaatwasser heeft aan  

6 liter water genoeg voor een complete, 

blinkend schone vaat. 

Halve belading 
Zet u een ActiveWater 

 vaatwasser aan met een  

halve belading, dan past het 

apparaat het water- en energie verbruik 

automatisch aan. U kunt met deze functie 

zowel de boven als de onderkorf blijven 

gebruiken. 

Eco Silence Drive
De borstelloze EcoSilence-

DriveTM motor zorgt voor 

een minimaal stroom-

verbruik. Deze efficiënte, wrijvingsloze 

en stille motor heeft een lange levens-

duur dankzij het slijtagearme design.  

De vaatwassers zijn ook uitermate  

stil, dus uitstekend geschikt in 

 appartementen en open keukens.
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Bosch staat voor kwaliteit, prestaties  

en betrouwbaarheid. Dat betekent dat  

u blindelings op uw vaatwasser kunt  

vertrouwen. Onder andere dankzij  

onderstaande veiligheidsmaatregelen.

AquaStop
De AquaStop is een 100%  

gegarandeerde bescherming 

tegen alle soorten water- 

schade. Bosch geeft een levenslange  

garantie op eventuele vervolgschade.

10 jaar anti-roestgarantie
Bosch kiest altijd de beste materialen  

en de hoogste kwaliteit roestvrijstaal.  

Onze vaatwassers zijn daardoor optimaal 

beschermd tegen roest. U krijgt dan ook  

10 jaar garantie tegen doorroesten van  

de vaatwasserkuip. 

De garantievoorwaarden vindt u op:  

www.boschhome.nl/garantietegenroest 

Daar kunt u zich ook registeren en het 

speciale garantiecertificaat downloaden.

Veilig en betrouwbaar
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Serie | 8, Zeoliet, VarioLade Pro Serie | 6, Zeoliet Serie | 6, Zeoliet, varioLade Pro Serie | 6, SuperSilence Serie | 6 Serie | 6

SMV88TD01N SBV88PX00N SMV99M40NL SBV93M60NL SBV93M30NL SBV90M10NL

Uw accent line 
extra’s

 OpenAssist   Extra stil
 Wijnglazenhouder

 Zeoliet   Timelight
 Wijnglazenhouder

 Timelight   Emotionlight
 Wijnglazenhouder

 Extra stil   Wijnglazenhouder
 3 extra functies   Timelight

 Extra stil   Wijnglazenhouder
 2 programma’s en 3 functies 

Algemeen - Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Capaciteit: 14 standaard-couverts
-  8 Programma's: Auto 35-45°C, Auto 45-65 
Auto 65-75 °C, Super 60°C, Eco 50°C,  
Nacht 50°C, Snel 45°C, Voorspoelen

-  5 Extra functies: GlansDroog, 
IntensiveZone, VarioSpeed Plus,  
Halve belading, HygiënePlus

-  Energiezuinig drogen dankzij Zeoliet
-  Doseerassistent

- Energie-efficiëntieklasse: A+++ -10%
-  Capaciteit: 13 standaard-couverts
-  8 Programma's: Auto 35-45 °C, 
Auto 45-65 °C,Auto 65-75 °C,  
Super 60 °C, Eco 50 °C, Nachtprogramma 
50 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen

-  5 Extra functies: GlansDroog,  
IntensiveZone, VarioSpeed Plus,  
Halve belading, HygiënePlus

-  Energiezuinig drogen dankzij Zeoliet
- Doseerassistent

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
-  Capaciteit: 14 standaard-couverts
-  6 Programma's: Intensief 70°C,  
Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nacht 50°C,  
Glas 40°C, Snel 45°C

-  4 Extra functies: GlansDroog,  
IntensiveZone, VarioSpeed Plus, 
HygiënePlus

-  Energiezuinig drogen dankzij Zeoliet
-  Doseerassistent

-  Energie-efficiëntieklasse: A++
-  Capaciteit: 13 standaard-couverts
-  6 Programma’s: Intensief 70°C,  
Auto 45-55°C, Eco 50°C, Nacht 50°C,  
Glas  40°C, Snel 45°C

-  4 Extra functies: IntensiveZone, 
VarioSpeed Plus, HygiënePlus,  
Extra droog

-  Doseerassistent

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit: 13 standaard-couverts
-  6 Programma’s: Intensief 70°C,  
Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nacht 50°C,  
Glas 40°C, Snel 45°C

-  4 Extra functies: IntensiveZone, 
VarioSpeed Plus, HygiënePlus,  
Extra droog

- Doseerassistent 

-  Energie-efficiëntieklasse: A+
-  Capaciteit: 12 standaard-couverts
-  6 Programma’s: Intensief 70°C,  
Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C,  
Snel 45°C en Voorspoelen

-  4 Extra functies: IntensiveZone, 
VarioSpeed, Halve belading,  
Extra droog

-  Doseerassistent

Comfort en
zekerheid 

- Nederlands bedieningspaneel
-  TFT-display: meerkleurig HD-display met 
intuïtieve afbeeldingen en uitleg in tekst.

-  Actuele weergave start-/ eindtijd
-  EmotionLight, TimeLight 
-  Akoestisch signaal bij einde programma
-  Elektronische starttijdkeuze 1-24 uur
-  AquaSensor, Beladingssensor
-  Warmtewisselaar
-  Elektronische navulindicatie: zout en 
glansspoelmiddel

-  VarioLade Pro voor groter bestek/servies
-  VarioFlex Pro-servieskorven
-  Verstelbare bovenkorf met RackMatic
-  Inclusief wijnglazenhouder
-  AquaStop met levenslange garantie
-  Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
-  OpenAssist
-  EcoSilence Drive

-  Nederlands bedieningspaneel
-  Zwart bedieningspaneel met PiëzoTouch-
Control

-  TFT-display: meerkleurig HD-display met 
intuïtieve afbeeldingen en uitleg in tekst.

- Actuele weergave start-/ eindtijd
-  EmotionLight, TimeLight 
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Elektronische starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar
-  Elektronische navulindicatie:  
zout en glansspoelmiddel

- VarioFlex Pro-servieskorven
- Verstelbare bovenkorf met RackMatic
- Inclusief wijnglazenhouder
- AquaStop met levenslange garantie
- Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
- EcoSilence Drive

-  Nederlands bedieningspaneel
-  Digitaal display met rode indicaties
-  Elektronische resttijdindicatie in min.
-  EmotionLight, TimeLight 
-  Akoestisch signaal bij einde programma
-  Elektronische starttijdkeuze 1-24 uur
-  AquaSensor, Beladingssensor
-  Warmtewisselaar
-  Elektronische navulindicatie: zout en 
glansspoelmiddel

-  VarioLade Pro voor groter bestek/servies
-  VarioFlex Pro-servieskorven 
-  Verstelbare bovenkorf met RackMatic 
-  AquaStop met levenslange garantie
-  Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
-  EasyLock deursluiting
-  EcoSilence Drive

- Nederlands bedieningspaneel
-  Digitaal display met rode indicaties
-  Elektronische resttijdindicatie in min.
-  EmotionLight 
-  TimeLight: projectie van resterende tijd 
op de vloer

-  Akoestisch signaal bij einde programma
-  Elektronische starttijdkeuze 1-24 uur
-  AquaSensor, Beladingssensor
-  Warmtewisselaar
-  Elektronische navulindicatie: zout en 
glansspoelmiddel

-  VarioFlex-servieskorven
-  Verstelbare bovenkorf met RackMatic 
-  Inclusief wijnglazenhouder
-  AquaStop met levenslange garantie
-  EasyLock deursluiting
-  EcoSilence Drive: meest energiezuinige 
en stille motortechnologie

- Nederlands bedieningspaneel
-  Digitaal display met rode indicaties
-  Elektronische resttijdindicatie in min.
-  TimeLight: projectie van resterende tijd 
op de vloer

-  Akoestisch signaal bij einde programma
-  Elektronische starttijdkeuze 1-24 uur
-  AquaSensor, Beladingssensor
-  Warmtewisselaar
-  Elektronische navulindicatie: zout en 
glansspoelmiddel

-  VarioFlex-servieskorven
-  Verstelbare bovenkorf met RackMatic 
-  Inclusief wijnglazenhouder
-  AquaStop met levenslange garantie
-  Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
-  EasyLock deursluiting
-  EcoSilence Drive: meest energiezuinige 
en stille motortechnologie

- Nederlands bedieningspaneel
-  Digitaal display met rode indicaties
-  Elektronische resttijdindicatie in min.
-  InfoLight: statusindicatie d.m.v. rood 
lichtpunt op de vloer

-  Akoestisch signaal bij einde programma
-  Elektronische starttijdkeuze 1-24 uur
-  AquaSensor, Beladingssensor
-  Elektronische navulindicatie: zout en 
glansspoelmiddel

-  Vario-servieskorven
-  In hoogte verstelbare bovenkorf
-  Inclusief wijnglazenhouder
-  AquaStop met levenslange garantie
-  EasyLock deursluiting
-  EcoSilence Drive: meest energiezuinige 
en stille motortechnologie

Technische 
specificaties

-  Verbruik in  Eco 50°C programma*:  
237 kWh / 2660 liter per jaar

-  Droogefficiëntieklasse: A
-  Geluidsniveau: 42 dB(A)/ 40 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 2000-2400 W
-  Inbouwmaten (hxbxd):  
815-875 x 600 x 550 mm

-  Verbruik in  Eco 50°C programma*:  
211 kWh / 2100 liter per jaar

-  Droogefficiëntieklasse: A
-  Geluidsniveau: 42 dB(A)/ 40 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 2000-2400 W
-  Inbouwmaten (hxbxd):  
SBV: 865-925 x 600 x 550 mm 
SMV: 815-875 x 600 x 550 mm

-  Verbruik in  Eco 50°C programma*:  
237 kWh / 2660 liter per jaar

-  Droogefficiëntieklasse: A
-  Geluidsniveau: 44 dB(A)/ 42 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 2000-2400 W
-  Inbouwmaten (hxbxd):  
815-875 x 600 x 550 mm

-  Verbruik in  Eco 50°C programma*:  
262 kWh / 2660 liter per jaar

-  Droogefficiëntieklasse: A
-  Geluidsniveau: 41 dB(A)/ 39 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 2000-2400 W
-  Inbouwmaten (hxbxd): 
SBV: 865-925 x 600 x 550 mm 
SMV: 815-875 x 600 x 550 mm

-  Verbruik in  Eco 50°C programma*:  
262 kWh / 2660 liter per jaar

-  Droogefficiëntieklasse: A
-  Geluidsniveau: 46 dB(A)/ 43 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 2000-2400 W
-  Inbouwmaten (hxbxd): 
SBV: 865-925 x 600 x 550 mm 
SMV: 815-875 x 600 x 550 mm

-  Verbruik in  Eco 50°C programma*:  
290 kWh / 3300 liter per jaar

-  Droogefficiëntieklasse: A
-  Geluidsniveau: 48 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 2000-2400 W
-  Inbouwmaten (hxbxd): 
SBV: 865-925 x 600 x 550 mm 
SMV: 815-875 x 600 x 550 mm

Adviesprijs 
incl. BTW

- SMV88TD01N    € 1579,- - SBV88PX00N   € 1499 ,-
- SMV88PX00N   € 1449 ,-

- SMV99M40NL    € 1379,- - SBV93M60NL  € 1229,-
- SMV93M60NL  € 1179,-

- SBV93M30NL  € 1049,-
- SMV93M30NL  € 999,-

- SBV90M10NL  € 849,-
- SMV90M10NL  € 799,-
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Serie | 8, Zeoliet, VarioLade Pro Serie | 6, Zeoliet Serie | 6, Zeoliet, varioLade Pro Serie | 6, SuperSilence Serie | 6 Serie | 6

SMV88TD01N SBV88PX00N SMV99M40NL SBV93M60NL SBV93M30NL SBV90M10NL

Uw accent line 
extra’s

 OpenAssist   Extra stil
 Wijnglazenhouder

 Zeoliet   Timelight
 Wijnglazenhouder

 Timelight   Emotionlight
 Wijnglazenhouder

 Extra stil   Wijnglazenhouder
 3 extra functies   Timelight

 Extra stil   Wijnglazenhouder
 2 programma’s en 3 functies 

Algemeen - Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Capaciteit: 14 standaard-couverts
-  8 Programma's: Auto 35-45°C, Auto 45-65 
Auto 65-75 °C, Super 60°C, Eco 50°C,  
Nacht 50°C, Snel 45°C, Voorspoelen

-  5 Extra functies: GlansDroog, 
IntensiveZone, VarioSpeed Plus,  
Halve belading, HygiënePlus

-  Energiezuinig drogen dankzij Zeoliet
-  Doseerassistent

- Energie-efficiëntieklasse: A+++ -10%
-  Capaciteit: 13 standaard-couverts
-  8 Programma's: Auto 35-45 °C, 
Auto 45-65 °C,Auto 65-75 °C,  
Super 60 °C, Eco 50 °C, Nachtprogramma 
50 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen

-  5 Extra functies: GlansDroog,  
IntensiveZone, VarioSpeed Plus,  
Halve belading, HygiënePlus

-  Energiezuinig drogen dankzij Zeoliet
- Doseerassistent

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
-  Capaciteit: 14 standaard-couverts
-  6 Programma's: Intensief 70°C,  

Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nacht 50°C,  
Glas 40°C, Snel 45°C

-  4 Extra functies: GlansDroog,  
IntensiveZone, VarioSpeed Plus, 
HygiënePlus

-  Energiezuinig drogen dankzij Zeoliet
-  Doseerassistent

-  Energie-efficiëntieklasse: A++
-  Capaciteit: 13 standaard-couverts
-  6 Programma’s: Intensief 70°C,  

Auto 45-55°C, Eco 50°C, Nacht 50°C,  
Glas  40°C, Snel 45°C

-  4 Extra functies: IntensiveZone, 
VarioSpeed Plus, HygiënePlus,  
Extra droog

-  Doseerassistent

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit: 13 standaard-couverts
-  6 Programma’s: Intensief 70°C,  

Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nacht 50°C,  
Glas 40°C, Snel 45°C

-  4 Extra functies: IntensiveZone, 
VarioSpeed Plus, HygiënePlus,  
Extra droog

- Doseerassistent 

-  Energie-efficiëntieklasse: A+
-  Capaciteit: 12 standaard-couverts
-  6 Programma’s: Intensief 70°C,  
Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C,  
Snel 45°C en Voorspoelen

-  4 Extra functies: IntensiveZone, 
VarioSpeed, Halve belading,  
Extra droog

-  Doseerassistent

Comfort en
zekerheid 

- Nederlands bedieningspaneel
-  TFT-display: meerkleurig HD-display met 
intuïtieve afbeeldingen en uitleg in tekst.

-  Actuele weergave start-/ eindtijd
-  EmotionLight, TimeLight 
-  Akoestisch signaal bij einde programma
-  Elektronische starttijdkeuze 1-24 uur
-  AquaSensor, Beladingssensor
-  Warmtewisselaar
-  Elektronische navulindicatie: zout en 
glansspoelmiddel

-  VarioLade Pro voor groter bestek/servies
-  VarioFlex Pro-servieskorven
-  Verstelbare bovenkorf met RackMatic
-  Inclusief wijnglazenhouder
-  AquaStop met levenslange garantie
-  Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
-  OpenAssist
-  EcoSilence Drive

-  Nederlands bedieningspaneel
-  Zwart bedieningspaneel met PiëzoTouch-
Control

-  TFT-display: meerkleurig HD-display met 
intuïtieve afbeeldingen en uitleg in tekst.

- Actuele weergave start-/ eindtijd
-  EmotionLight, TimeLight 
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Elektronische starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar
-  Elektronische navulindicatie:  
zout en glansspoelmiddel

- VarioFlex Pro-servieskorven
- Verstelbare bovenkorf met RackMatic
- Inclusief wijnglazenhouder
- AquaStop met levenslange garantie
- Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
- EcoSilence Drive

-  Nederlands bedieningspaneel
-  Digitaal display met rode indicaties
-  Elektronische resttijdindicatie in min.
-  EmotionLight, TimeLight 
-  Akoestisch signaal bij einde programma
-  Elektronische starttijdkeuze 1-24 uur
-  AquaSensor, Beladingssensor
-  Warmtewisselaar
-  Elektronische navulindicatie: zout en 

glansspoelmiddel
-  VarioLade Pro voor groter bestek/servies
-  VarioFlex Pro-servieskorven 
-  Verstelbare bovenkorf met RackMatic 
-  AquaStop met levenslange garantie
-  Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
-  EasyLock deursluiting
-  EcoSilence Drive

- Nederlands bedieningspaneel
-  Digitaal display met rode indicaties
-  Elektronische resttijdindicatie in min.
-  EmotionLight 
-  TimeLight: projectie van resterende tijd 

op de vloer
-  Akoestisch signaal bij einde programma
-  Elektronische starttijdkeuze 1-24 uur
-  AquaSensor, Beladingssensor
-  Warmtewisselaar
-  Elektronische navulindicatie: zout en 

glansspoelmiddel
-  VarioFlex-servieskorven
-  Verstelbare bovenkorf met RackMatic 
-  Inclusief wijnglazenhouder
-  AquaStop met levenslange garantie
-  EasyLock deursluiting
-  EcoSilence Drive: meest energiezuinige 

en stille motortechnologie

- Nederlands bedieningspaneel
-  Digitaal display met rode indicaties
-  Elektronische resttijdindicatie in min.
-  TimeLight: projectie van resterende tijd 

op de vloer
-  Akoestisch signaal bij einde programma
-  Elektronische starttijdkeuze 1-24 uur
-  AquaSensor, Beladingssensor
-  Warmtewisselaar
-  Elektronische navulindicatie: zout en 

glansspoelmiddel
-  VarioFlex-servieskorven
-  Verstelbare bovenkorf met RackMatic 
-  Inclusief wijnglazenhouder
-  AquaStop met levenslange garantie
-  Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
-  EasyLock deursluiting
-  EcoSilence Drive: meest energiezuinige 

en stille motortechnologie

- Nederlands bedieningspaneel
-  Digitaal display met rode indicaties
-  Elektronische resttijdindicatie in min.
-  InfoLight: statusindicatie d.m.v. rood 
lichtpunt op de vloer

-  Akoestisch signaal bij einde programma
-  Elektronische starttijdkeuze 1-24 uur
-  AquaSensor, Beladingssensor
-  Elektronische navulindicatie: zout en 
glansspoelmiddel

-  Vario-servieskorven
-  In hoogte verstelbare bovenkorf
-  Inclusief wijnglazenhouder
-  AquaStop met levenslange garantie
-  EasyLock deursluiting
-  EcoSilence Drive: meest energiezuinige 
en stille motortechnologie

Technische 
specificaties

-  Verbruik in  Eco 50°C programma*:  
237 kWh / 2660 liter per jaar

-  Droogefficiëntieklasse: A
-  Geluidsniveau: 42 dB(A)/ 40 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 2000-2400 W
-  Inbouwmaten (hxbxd):  
815-875 x 600 x 550 mm

-  Verbruik in  Eco 50°C programma*:  
211 kWh / 2100 liter per jaar

-  Droogefficiëntieklasse: A
-  Geluidsniveau: 42 dB(A)/ 40 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 2000-2400 W
-  Inbouwmaten (hxbxd):  
SBV: 865-925 x 600 x 550 mm 
SMV: 815-875 x 600 x 550 mm

-  Verbruik in  Eco 50°C programma*:  
237 kWh / 2660 liter per jaar

-  Droogefficiëntieklasse: A
-  Geluidsniveau: 44 dB(A)/ 42 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 2000-2400 W
-  Inbouwmaten (hxbxd):  

815-875 x 600 x 550 mm

-  Verbruik in  Eco 50°C programma*:  
262 kWh / 2660 liter per jaar

-  Droogefficiëntieklasse: A
-  Geluidsniveau: 41 dB(A)/ 39 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 2000-2400 W
-  Inbouwmaten (hxbxd): 

SBV: 865-925 x 600 x 550 mm 
SMV: 815-875 x 600 x 550 mm

-  Verbruik in  Eco 50°C programma*:  
262 kWh / 2660 liter per jaar

-  Droogefficiëntieklasse: A
-  Geluidsniveau: 46 dB(A)/ 43 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 2000-2400 W
-  Inbouwmaten (hxbxd): 

SBV: 865-925 x 600 x 550 mm 
SMV: 815-875 x 600 x 550 mm

-  Verbruik in  Eco 50°C programma*:  
290 kWh / 3300 liter per jaar

-  Droogefficiëntieklasse: A
-  Geluidsniveau: 48 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 2000-2400 W
-  Inbouwmaten (hxbxd): 
SBV: 865-925 x 600 x 550 mm 
SMV: 815-875 x 600 x 550 mm

Adviesprijs 
incl. BTW

- SMV88TD01N    € 1579,- - SBV88PX00N   € 1499 ,-
- SMV88PX00N   € 1449 ,-

- SMV99M40NL    € 1379,- - SBV93M60NL  € 1229,-
- SMV93M60NL  € 1179,-

- SBV93M30NL  € 1049,-
- SMV93M30NL  € 999,-

- SBV90M10NL  € 849,-
- SMV90M10NL  € 799,-
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Serie | 8, Zeoliet, VarioLade Pro Serie | 6, 6,5 liter Serie | 6, Vaatwasser 45 cm

SMI88TS02E SMI93M35NL SPV53M90EU

Uw accent line 
extra’s

Algemeen -  Energie-efficiëntieklasse: A+++
-  Capaciteit: 14 standaard-couverts
-  8 Programma’s: Auto 35-45°C,  
Auto 45-65, 
Auto 65-75°C, Super 60°C, Eco 50°C,  
Nacht 50°C, Snel 45°C, Voorspoelen

-  5 Extra functies: GlansDroog, Intensive-
Zone, VarioSpeed Plus, Halve belading, 
HygiënePlus

-  Energiezuinig drogen dankzij Zeoliet
-  Doseerassistent

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit: 13 standaard-couverts
-  6 programma's: Intensief 70 °C,  
Auto 45-65 °C, 

-  Eco 50 °C, GLAS 40 °C, TurboSpeed  
20 min, Snel 45 °C

-  2 Extra functies: VarioSpeed Plus,  
Extra droog

- Doseerassistent

- Energie-efficiëntieklasse: A+ 
- Capaciteit: 9 standaard-couverts 
-  5 Programma's: Intensief 70°C, Auto 
45-65°C, Eco 50°C, Nachtprogramma 
50°C en TurboSpeed 20min 

-  2 Extra functies: VarioSpeed Plus, Halve 
belading 

- Doseerassistent

Comfort en
zekerheid 

- Nederlands bedieningspaneel
-  TFT-display: meerkleurig HD-display met 
intuïtieve afbeeldingen en uitleg in tekst

-  Design match met nieuwe Serie | 8 ovens
-  Actuele weergave start-/ eindtijd
-  EmotionLight
-  Akoestisch signaal bij einde programma
-  Elektronische starttijdkeuze 1-24 uur
-  AquaSensor, Beladingssensor
-  Warmtewisselaar
-  Elektronische navulindicatie: zout en 
glansspoelmiddel

-  VarioLade Pro voor groter bestek/servies
-  VarioFlex Pro-servieskorven 
- Verstelbare bovenkorf met RackMatic
- AquaStop met levenslange garantie 
- Kinderbeveiliging: deurvergrendeling 
- EasyLock deursluiting 
- EcoSilence Drive

- Nederlands bedieningspaneel
- Digitaal display met rode indicaties
- Programmaverloopindicatie
- Elektronische resttijdindicatie in min.
- Elektronische starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
-  Waterbesparingssysteem: slechts 6,5 liter 
waterverbruik

- Warmtewisselaar
-  Elektronische navulindicatie: zout en 
glansspoelmiddel

- VarioFlex-servieskorven
-  Verstelbare bovenkorf met RackMatic  
(3 standen)

- AquaStop met levenslange garantie
- Kinderbeveiliging: toetsvergrendeling
- EasyLock deursluiting
-  EcoSilence Drive

- Digitaal display met rode indicaties 
- Elektronische resttijdindicatie in min. 
- Akoestisch signaal bij einde programma 
- Elektronische starttijdkeuze 1-24 uur 
- AquaSensor, Beladingssensor 
- Warmtewisselaar 
-  Elektronische navulindicatie: zout en 
glansspoelmiddel 

- VarioFlex-servieskorven 
-  Verstelbare bovenkorf met RackMatic  
(3 standen) 

- AquaStop met levenslange garantie 
- Kinderbeveiliging: 
- EasyLock deursluiting 
-  EcoSilence Drive: meest energiezuinige 
en stille motortechnologie

Technische 
specificaties

-  Verbruik in  Eco 50°C programma*:  
237 kWh / 2660 liter per jaar

-  Droogefficiëntieklasse: A
-  Geluidsniveau: 42 dB(A)/ 40 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 2000-2400 W
-  Inbouwmaten (hxbxd):  
815-875 x 600 x 550 mm

-  Verbruik in  Eco 50°C programma*:  
262 kWh / 1820 liter per jaar

- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W
-  Inbouwmaten (hxbxd):  
815-875 x 600 x 550 mm

-  Verbruik in  Eco 50°C programma*:  
220 kWh / 1820 liter per jaar

- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 45 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W
-  Inbouwmaten (hxbxd):  
815-875 x 450 x 550 mm

Adviesprijs 
incl. BTW

- SMI88TS02E  € 1499,- - SMI93M35NL  € 1129,- - SPV53M90EU  € 999,-
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INTEGREERBARE VAATWASSERS - SERIE | 6 - SERIE | 8

* Verbruik per jaar bij 280 standaard spoelbeurten bij koudwatervulling (inclusief stand-by verbruik)
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Serie | 8, Zeoliet, VarioLade Pro Serie | 6, 6,5 liter Serie | 6, Vaatwasser 45 cm

SMI88TS02E SMI93M35NL SPV53M90EU

Uw accent line 
extra’s

Algemeen -  Energie-efficiëntieklasse: A+++
-  Capaciteit: 14 standaard-couverts
-  8 Programma’s: Auto 35-45°C,  
Auto 45-65, 
Auto 65-75°C, Super 60°C, Eco 50°C,  
Nacht 50°C, Snel 45°C, Voorspoelen

-  5 Extra functies: GlansDroog, Intensive-
Zone, VarioSpeed Plus, Halve belading, 
HygiënePlus

-  Energiezuinig drogen dankzij Zeoliet
-  Doseerassistent

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit: 13 standaard-couverts
-  6 programma's: Intensief 70 °C,  
Auto 45-65 °C, 

-  Eco 50 °C, GLAS 40 °C, TurboSpeed  
20 min, Snel 45 °C

-  2 Extra functies: VarioSpeed Plus,  
Extra droog

- Doseerassistent

- Energie-efficiëntieklasse: A+ 
- Capaciteit: 9 standaard-couverts 
-  5 Programma's: Intensief 70°C, Auto 

45-65°C, Eco 50°C, Nachtprogramma 
50°C en TurboSpeed 20min 

-  2 Extra functies: VarioSpeed Plus, Halve 
belading 

- Doseerassistent

Comfort en
zekerheid 

- Nederlands bedieningspaneel
-  TFT-display: meerkleurig HD-display met 
intuïtieve afbeeldingen en uitleg in tekst

-  Design match met nieuwe Serie | 8 ovens
-  Actuele weergave start-/ eindtijd
-  EmotionLight
-  Akoestisch signaal bij einde programma
-  Elektronische starttijdkeuze 1-24 uur
-  AquaSensor, Beladingssensor
-  Warmtewisselaar
-  Elektronische navulindicatie: zout en 
glansspoelmiddel

-  VarioLade Pro voor groter bestek/servies
-  VarioFlex Pro-servieskorven 
- Verstelbare bovenkorf met RackMatic
- AquaStop met levenslange garantie 
- Kinderbeveiliging: deurvergrendeling 
- EasyLock deursluiting 
- EcoSilence Drive

- Nederlands bedieningspaneel
- Digitaal display met rode indicaties
- Programmaverloopindicatie
- Elektronische resttijdindicatie in min.
- Elektronische starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
-  Waterbesparingssysteem: slechts 6,5 liter 
waterverbruik

- Warmtewisselaar
-  Elektronische navulindicatie: zout en 
glansspoelmiddel

- VarioFlex-servieskorven
-  Verstelbare bovenkorf met RackMatic  
(3 standen)

- AquaStop met levenslange garantie
- Kinderbeveiliging: toetsvergrendeling
- EasyLock deursluiting
-  EcoSilence Drive

- Digitaal display met rode indicaties 
- Elektronische resttijdindicatie in min. 
- Akoestisch signaal bij einde programma 
- Elektronische starttijdkeuze 1-24 uur 
- AquaSensor, Beladingssensor 
- Warmtewisselaar 
-  Elektronische navulindicatie: zout en 

glansspoelmiddel 
- VarioFlex-servieskorven 
-  Verstelbare bovenkorf met RackMatic  

(3 standen) 
- AquaStop met levenslange garantie 
- Kinderbeveiliging: 
- EasyLock deursluiting 
-  EcoSilence Drive: meest energiezuinige 

en stille motortechnologie

Technische 
specificaties

-  Verbruik in  Eco 50°C programma*:  
237 kWh / 2660 liter per jaar

-  Droogefficiëntieklasse: A
-  Geluidsniveau: 42 dB(A)/ 40 dB(A) re 1 pW
-  Aansluitwaarde: 2000-2400 W
-  Inbouwmaten (hxbxd):  
815-875 x 600 x 550 mm

-  Verbruik in  Eco 50°C programma*:  
262 kWh / 1820 liter per jaar

- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W
-  Inbouwmaten (hxbxd):  
815-875 x 600 x 550 mm

-  Verbruik in  Eco 50°C programma*:  
220 kWh / 1820 liter per jaar

- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 45 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W
-  Inbouwmaten (hxbxd):  

815-875 x 450 x 550 mm

Adviesprijs 
incl. BTW

- SMI88TS02E  € 1499,- - SMI93M35NL  € 1129,- - SPV53M90EU  € 999,-
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Accessoires en toebehoren.

Wilt u uw inbouwapparaat uitbreiden met de kwalitatieve Bosch accessoires en toebehoren? 

Ga naar www.bosch-eshop.nl voor het complete overzicht.

Uitneembare  inzetkorf SMZ 2014 (voor 60 cm)

Als uw vaatwasser is uitgerust met neerklapbare 

bordensteunen, biedt de  variabele onderkorfinzet 

u de mogelijkheid zowel glazen met lange steel als 

 koffiekopjes veilig en voorzichtig af te wassen.

Bakplaat-sproeikop
Met een extra sproeikop, die u eenvoudig aan de 

achterwand steekt, krijgt u elke bakplaat in de 

onderkorf schoon. Zelfs hardnekkige vetspetters 

en etensresten worden grondig verwijderd.

Flessen/vazenhouder
Met de flessen/vazenhouder, die u in de onder-

korf van elke Bosch vaatwasser kunt bevestigen, 

vallen uw vazen en karaffen niet meer om.

Houder voor kleine voorwerpen
Om kleine voorwerpen zoals babyflesringen, 

cakevormpjes, kleine bekertjes enz. te 

 bevestigen.

Zilverglanscassette SGZ 3003/ SMZ 5002
Bosch heeft een eenvoudige maar effectieve 

oplossing voor het hinderlijke verkleuren van 

zilveren bestek: de speciaal ontwikkelde zilver-

glanscassette wordt in de bestekkorf gezet, het 

mooie tafel zilver erin – en klaar. Het glanzende 

resultaat spreekt voor zich.

Slangverlenging SGZ 1010
Als de vaatwasser te ver van de kraan  verwijderd 

is, kunt u de slangverlenging gebruiken om  

de   toe- en afvoerslang tot  maximaal 3,6 m  

te verlengen.

Typenummers Omschrijving 60 cm breed 45 cm breed

SGZ1010 Bosch AquaStop slangverlenging • •

SMZ2055 Bosch deur met greep RVS “60”   •

SRZ2045 Bosch deur met greep RVS “45” •

SMZ5002 Bosch zilverglanscassette   • •

SMZ2060 Bosch VarioLadePro voor vaatwassers met voorgeprepareerde besteklade rails •

SMZ5000 Bosch afwashulpset (bakplaat-sproeikop, flessen/ vazenhouder, houder voor kleine voorwerpen) • •

SMZ2014 Bosch inzetkorf voor glazen 60 cm apparaten •

SMZ5300 Bosch wijnglazenhouder voor vaatwassers met VarioFlex • •

SMZ5005 Bosch bevestigingsstrips RVS 81,5 cm vaatwassers RVS-kuip • •

SMZ5015 Bosch bevestigingsstrips RVS 86,5 cm vaatwassers RVS-kuip •

SMZ5006 Bosch bevestigingsstrips RVS 81,5 cm voor vaatwassers met polinox-kuip •

SMZ5007 Bosch bevestigingsstrips RVS 86,5 cm voor vaatwassers met polinox-kuip •

SMZ5003 Bosch klapscharnier • •
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SNELONTKALKER
00311506

MACHINEREINIGER
00311565

MACHINEREINIGER  
EXTRA KRACHTIG

00311580

LUCHTVERFRISSER  
VAATWASSER

00460742
VAATWASSERSET

00576338

Verwijdert kalkaanslag  
in uw vaatwasser
Regelmatig gebruik 
 verlengt de levensduur 
van uw apparaat

Voor de ‘kleine beurt’ 
van uw vaatwasmachine
Verwijdert vet en kalk 
Aanbevolen gebruik:  
1 fles per 1 á 2 maanden

Voor de ‘grote beurt’  
van uw vaatwasmachine
Verwijdert op krachtige 
wijze vet, zetmeel en eiwit
Aanbevolen gebruik:  
1 verpakking per 4 á 6 
maanden

Werkt gedurende  
60 afwasbeurten

Machinereiniger  
flessenhouder, extra  
krachtige bakplaatsproei-
kop en 3 clips voor  
vastzetten kleine  
voorwerpen

Inhoud: 250 gram Inhoud: 250 ml Inhoud: 200 gram Inhoud: 200 gram

eShopprijs € 7,20 eShopprijs € 6,20 eShopprijs € 7,20 eShopprijs € 3,25 eShopprijs € 28,75

Reiniging en Onderhoud
Om volop te genieten van uw nieuwe keukenapparatuur is het ook van belang om deze goed te 
 onderhouden. 
Hiermee verlengt u de levensduur en zorgt u voor een optimale werking van uw apparaat.

De reinigings- en onderhoudsmiddelen van Bosch zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle  
kwaliteits- en  veiligheidseisen. 
 
Bestel uw reinigings- en onderhoudsmiddelen in onze eShop www.bosch-home.nl/eshop. 
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REINIGINGS - ONDERHOUDSMIDDELEN
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Kranen

Inhoudsopgave

124 Voordelen en techniek
126 Keukenmengkranen
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Voordelen en techniek.
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Blikvanger
De kraan is in de keuken misschien een 

relatief klein element, maar daarom niet 

minder belangrijk. En als u kiest voor een 

kraan van Solitaire, heeft uw keuken er 

een fraaie blikvanger bij.

Duurzaam en slim
De kranen van Solitaire combineren een 

uniek design met het hoogste kwaliteits-

niveau. Zo ontvangt u bij iedere kraan 

standaard twee filters om het water,  

bij aanvoer, optimaal te reinigen van 

zand- of kalkdeeltjes. Hiermee wordt  

de levensduur van de kraan aanzienlijk 

verlengd.  

Talloze designs
Het programma keukenmengkranen  

van Solitaire is zo uitgebreid, dat er ook 

voor uw keukeninrichting zeker voldoen-

de te kiezen is: de designs variëren van 

traditioneel tot modern. Wilt u bijvoor-

beeld zowel functioneel als visueel een 

ongewoon en verfijnd accent in uw 

keuken aanbrengen, dan is de ‘Elevato 

Rotondo’ met separate bediening zeker 

de moeite waard.
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KEUKENMENGKRANEN UITTREKBARE SPROEIKOP KEUKENMENGKRANEN REMOTE CONTROL / DESIGN

PRATICO ROTONDO 45

Uitvoering - In glanzend chroom en RVS
- Eengreeps design-mengkraan
- Uittrekbare sproeikop

Algemeen -  Spiraalveerophanging voor slang met 
sproeikop

- Flexibele slang met roestvrijstalen mantel
-  Twee filterstops standaard bijgeleverd
-  Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm
- Bladdikte max. 40 mm

Adviesprijs 
incl. BTW

- SOW9860101 - Chroom  € 389,-
- SOW9860152 - RVS look € 499,-

ARCO 40 DOCCIA 30

Uitvoering - In glanzend chroom en RVS
- Eengreeps mengkraan
- Uittrekbare sproeikop (max. 120 mm)

- In glanzend chroom en RVS
- Eengreeps design-mengkraan
- Uittrekbare sproeikop (max. 120 mm)

Algemeen - Flexibele slang met roestvrijstalen mantel
- Twee filterstops standaard bijgeleverd
- Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm
- Bladdikte max. 40 mm 

- Flexibele slang met roestvrijstalen mantel
- Twee filterstops standaard bijgeleverd
- Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm
- Bladdikte max. 40 mm

Adviesprijs 
incl. BTW

- SOW0567301 - Chroom  € 349,-
- SOW0567352 - RVS look  € 449,-

- SOW3169301 - Chroom  € 299,-
- SOW3169352 - RVS look  € 379,-
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KEUKENMENGKRANEN REMOTE CONTROL / DESIGN

PRATICO ROTONDO 45

Uitvoering - In glanzend chroom en RVS
- Eengreeps design-mengkraan
- Uittrekbare sproeikop

Algemeen -  Spiraalveerophanging voor slang met 
sproeikop

- Flexibele slang met roestvrijstalen mantel
-  Twee filterstops standaard bijgeleverd
-  Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm
- Bladdikte max. 40 mm

Adviesprijs 
incl. BTW

- SOW9860101 - Chroom  € 389,-
- SOW9860152 - RVS look € 499,-

ELEVATO ROTONDO 20

Uitvoering - In glanzend chroom en RVS
-   Verzinkbare design-mengkraan met 
bedieningsknop voor koud en warm water 

-  Verstelbaar in hoogte:  
verzinkbaar tot 64 mm

Algemeen -  Doorvoer op werkblad, spoelunit of  
spoelkast te monteren

- Uittrekbare sproeikop (max. 120 cm)
- Flexibele slang met roestvrijstalen mantel
- Twee filterstops standaard bijgeleverd
- Kraangat doorsnede Ø 35 mm
- Bladdikte max. 40 mm

Adviesprijs 
incl. BTW

- SOW7468300 - Chroom € 389,-
- SOW7468351 - RVS look € 499,-

OBLIQUO 25 DINAMICO 30

Uitvoering - In glanzend chroom en RVS
- Eengreeps mengkraan 

- In glanzend chroom en rvs
- Eengreeps mengkraan

Algemeen - Twee filterstops standaard bijgeleverd
- Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm
- Lengte hendel: 50 mm
- Bladdikte max. 40 mm

- Twee filterstops standaard bijgeleverd
- Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm
- Bladdikte max. 40 mm

Adviesprijs 
incl. BTW

- SOW7064700 - Chroom  € 459,-
- SOW7064751 - RVS look  € 569,-

- SOW7162500 - Chroom € 349,-
- SOW7162551 - Rvs look € 419,-
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KEUKENMENGKRANEN DESIGN 

ELEGANTE 30 AIRONE 30

Uitvoering - In glanzend chroom, RVS, zwart en wit
- Eengreeps mengkraan

- In glanzend chroom en RVS
-  Eengreeps mengkraan

Algemeen - Hendel links of rechts te plaatsen
- Twee filterstops standaard bijgeleverd
- Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm
- Lengte hendel: 58 mm
- Bladdikte max. 40 mm

- Twee filterstops standaard bijgeleverd
- Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm
- Lengte hendel: 70 mm
- Bladdikte max. 40 mm

Adviesprijs 
incl. BTW

- SOW6665100 - Chroom  € 359,-
- SOW6665151 - RVS look  € 469,-
- SOW66651P0 - Zwart  € 409,-
- SOW66651W0 - Wit € 409,-

- SOW3168100 - Chroom € 259,-
- SOW3168151 - RVS look € 329,-

PERNICE 40 RETTANGOLO 20

Uitvoering - In glanzend chroom en RVS 
- Eengreeps mengkraan

- In glanzend chroom en RVS
- Flexibele slang met roestvrijstalen mantel

Algemeen - Twee filterstops standaard bijgeleverd
- Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm
- Lengte hendel: 70 mm
- Bladdikte max. 40 mm

- Twee filterstops standaard bijgeleverd
- Bladdikte max. 40 mm
- Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm

Adviesprijs 
incl. BTW

- SOW3168300 - Chroom  € 259,-
- SOW3168351 - RVS look  € 329,-

- SOW7065100 - Chroom  € 279,-
- SOW7065151 - RVS look  € 349,-
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KEUKENMENGKRANEN DESIGN KEUKENMENGKRANEN DESIGN / BASISMODELLEN
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SPLENDIDO 30 BASSO 25

Uitvoering - In glanzend chroom en RVS 
- Eengreeps mengkraan

- In glanzend chroom en RVS
- Eengreeps mengkraan

Algemeen - Twee filterstops standaard bijgeleverd
- Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm
- Lengte hendel: 70 mm
- Bladdikte max. 40 mm

- Twee filterstops standaard bijgeleverd
- Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm
- Bladdikte max. 40 mm

Adviesprijs 
incl. BTW

- SOW3169101 - Chroom  € 249,-
- SOW3169152 - RVS look  € 299,-

- SOW5265101 - Chroom  € 199,-
- SOW5265152 - RVS look  € 249,-

FUNDAMENTO DOCCIA 20 ENTRATA 20

Uitvoering - In glanzend chroom
- Eengreeps mengkraan
- Uittrekbare sproeikop (max. 115 mm)

- In glanzend chroom
- Eengreeps mengkraan

Algemeen -  Twee filterstops standaard bijgeleverd
- Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm
- Bladdikte max. 40 mm

- Twee filterstops standaard bijgeleverd
- Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm
- Bladdikte max. 40 mm

Adviesprijs 
incl. BTW

- SOW2060300 - Chroom  € 209,- - SOW5461000 - Chroom  € 149,-
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Onze services zijn net zo bijzonder als  
de apparaten zelf!
Via MyBosch kunt u uw apparaten registreren en garantiecertificaten aanvragen.

Met MyBosch:

  Houdt Bosch voor u uw productgegevens bij en bent u gegarandeerd van een snelle service.

  Kunt u gemakkelijk informatie vinden over uw garantievoorwaarden en de juiste product-accessoires.

  Profiteert u van exclusieve aanbiedingen, voor bijvoorbeeld een kookworkshop in inspiratiehuis 20|20 of  
een extra korting in onze eShop.

  Bent u altijd op de hoogte van trends en nieuwe ontwikkelingen op gebied van huishoudelijke apparatuur.

 
Beoordeel uw product op: www.bosch-home.nl/beoordelingen.

Uw mening helpt ons om onze producten nog beter te maken! 
En u helpt andere consumenten bij het vinden van een goed product. 
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1.  Ga naar de website 
Bosch-home.nl en regis-
treer u voor MyBosch.

2.  Noteer het E- en FD-
nummer van het type-
nummer plaatje van uw 
apparatuur.

3.  Klik op de tab “mijn  
producten” en registreer 
uw inbouwapparaten met 
het E- en FD-nummer. De 
registratie is voltooid.

4.  Extra voordeel: ontvang 
direct een 10 jaar 
garantiecertificaat tegen 
doorroesten van de 
binnenkuip bij registratie 
van een vaatwasser.

5 jaar verlengde garantie:  
Zorgeloos gebruik maken van 
accent line inbouwapparatuur met 
de verlengde garantie van 5 jaar. 
Bij aanschaf van minimaal 4 verschil-
lende inbouwapparaten verlengt u uw 
 garantie van 2 naar maar liefst 5 jaar!

10 jaar garantie tegen roest:  
Iets beloven is gemakkelijk.  
Wij geven liever  garantie. Voor de 
binnenkant van onze vaatwassers 
 ontwikkelden wij speciale oppervlakte-
behandelingen, die  nauwkeurig zijn 
afgestemd op de  materialen.  
Dit stelt ons in staat om 10 jaar  
garantie te geven tegen doorroesten 
van de binnenkuip. Standaard op alle 
vaatwassers.

24/7 bereikbaar: 
Het serviceteam van Bosch is  
24 uur per dag, 7 dagen per week 
bereikbaar, ook telefonisch. 

Voor meer tips en weetjes, volg ons op 
facebook.com/BoschHomeNederland 

Beoordeel uw 
product en maak 
kans op een luxe 
Bosch juicer!

Eenvoudige productregistratie in MyBosch:



132 | 

Notities



 | 133

Notities



134 | 

Notities



 | 135

Notities



136 | 

Notities



 | 137

Notities





accent line
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Uw eigen keukenadviseur helpt u graag verder
Hebben de inbouwmogelijkheden van Bosch u geïnspireerd?  
Stap dan voor meer informatie en advies eens binnen bij de  
keukenvakzaak bij u in de buurt. Praat met een adviseur,  
leg uw plannen en vragen voor en bespreek de mogelijkheden.  
Hij of zij helpt u graag verder en kan u ongetwijfeld veel praktische 
informatie geven over de inbouwapparatuur van Bosch. 

Bosch Showroom
inspiratiehuis 20|20
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp
Tel 088 - 424 40 10
Zie voor openingstijden:
www.bosch-home.nl

BSH - 10/15 - Q8A0022224 - BSH Huishoudapparaten B.V. stelt zich niet aansprakelijk voor foutief geplaatste afbeeldingen. Technische wijzigingen  en leveringsmogelijkheden 

 voorbehouden. Door de druktechniek kunnen kleurverschillen ontstaan. Druk- en zetfouten voorbehouden. Uitgave: BSH Huishoudapparaten B.V., Hoofddorp.

B
O

S
C

H
 IN

B
O

U
W

A
P

PA
R

ATE
N

                                           C
O

N
S

U
M

E
N

TE
N

U
ITG

A
VE

 2015 - 2016

Inbouwprogramma 2015 - 2016

Inbouwapparatuur 
met vele extra’s.
Alles is standaard, maar niets is gewoon.
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