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Innovatív technológia.
Hihetetlenül egyszerű. 
Egyszerűen szép. 

Az innovatív technológiának nem csak egyértelműnek, hanem csalogatónak  
és szórakoztatónak is kell lennie. A Boschnál az egyszerű kezelés alapkövetelmény,  
mely az accent line carbon black készülékek esetében szemet gyönyörködtető  
design megoldásokkal párosul.

Kezelje a készülékeit egyszerűen intuitív módon.

* Red dot award best of the best díj: Minden fekete Serie8 sütő; Red dot award winner díj: Minden nemesacél és fehér Serie8 sütő;Red dot award design team of  
the year díj: Robert Sachon & Bosch Home Appliances Design Csapat; interior innovation award Best of Best díj:  Minden fekete Serie8 sütő; iF Design Award díj:   
Minden nemesacél, fekete és fehér Serie8 sütő; German Design award díj:  Minden nemesacél Serie8 sütő

2015

*
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Egyszerűen fordítsa el az univerzális kezelő- 
gyűrűt és engedje, hogy a sütője Önnel együtt 
gondolkodva tegye a dolgát. A Bosch innovatív 
készülékei ugyanis megértik Önt, hogy Önnek  
ne feltétlenül kelljen érteni hozzájuk. A Bosch 

Assist-nak köszönhetően nem kell tudnia  hogy 
hány fokon, funkcióval és mennyi ideig kell  
az adott ételt elkészíteni. Tökéletesen elegendő 
az, ha tudja, hogy mit szeretne készíteni.
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Legyen kellemes  
kikapcsolódás a főzés.

Nem kell szeretnie a technológiát, elég, ha egyszerűen csak használja. Hagyatkozzon bátran a beépített 
szenzorokra, melyek önállóan felismerik, hogy mi a teendő, így Önnek jut ideje az apró finomságokra.  
Az érzékelők mindig a tökéletes pillanatban ismerik fel a bekövetkező változásokat, így lehetővé teszik  
a gyors reagálást és biztosítják a folyamatos és gördülékeny ételkészítést.
 
Az Ön számára mindezek a tökéletes végeredmény és a kreatív főzés élményét nyújtják.

Legyen bátran kreatív, a többiről mi gondoskodunk.

PerfectFry
Egyenletes hőmérsékletet 
biztosít a tökéletes  
sütéshez.Megakadályozza hogy kifusson, 

vagy odaégjen az étel.

PerfectCook

Automatikusan a keletkező pára mennyi-
ségéhez igazítja az elszívás teljesítményét.

PerfectAir
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PerfectRoast
Folyamatosan méri az  
ételek belső hőmérsékletét. 

PerfectBake
Automatikusan  
készíti el a kiválasztott 
süteményeket.

Felismeri a  
szennyeződést.

AquaSensor

Önállóan és tökéletesen 
tisztítja és szárítja akár 
a műanyagot is.

PerfectDry

Akár 3-szor hosszab ideig  
frissen tartja az élelmiszereket.

VitaFreshpro
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Intelligens Ma. Intelligens Holnap. 

Készítse fel konyháját a jövőre, és élvezze előnyeit már ma. Küldhet recepteket a sütőnek, vagy 
útközben megnézheti mi van éppen a hűtőszekrényben. Kérésére a készülékek folyamatosan tájé- 
koztatják az aktuális állapotukról és jeleznek, ha befejezték a feladatukat. A Home Connect appliká- 
ciót csak le kell töltenie, majd rugalmasan használhatja okostelefonján és tableten is.  A Bosch accent  
line készülékek, néhány kivételtől eltekintve, mind rendelkeznek Home Connect kapcsolódási lehe- 
tőséggel, így legyen szó az élelmiszerek tárolásáról,  az ételek elkészítéséről, vagy akár a vacsora 
utáni mosogatásról, készülékei minden esetben az Ön igényei szerint teszik a dolgukat.

Lépjen be a jövő konyhájába.



Az ételek minden  
esetben tökéletesre sülnek.

Legyen szó akár süteményről, húsról vagy bármilyen sütési feladatról, a Bosch accent line beépíthető 
sütőinek csak a készítendő étel fajtáját kell megadnia, a többit a sütő elvégzi magától. Ehhez a beépített 
Assist funkciót használja a készülék, a sütési feladatnak megfelelően kiegészítve a PerfectBake vagy 
PerfectRoast automatikus szenzorokkal. 

Ön dönti el mit szeretne sütni.

PerfectBake
Még sohasem volt ilyen egyszerű a sütés. Az egyedülállóan 
pontos PerfectBake sütőszenzor folyamatosan méri a sütőtér 
páratartalmát és gáz-összetételét és önállóan állítja be a sütési 
folyamatot. Többé nem kell gondolkoznia a megfelelő sütési 
módon és hőmérsékleten, és nem kell különböző módszereket 
alkalmaznia, hogy megállapítsa, elkészült-e a sütemény a 
PerfectBake sütőszenzor ugyanis mindent kézben tart.  
Ehhez nem kell mást tennie, mint kiválasztani az ételfajtát,   
és megnyomni a Start gombot. A többit a sütő magától elvégzi, 
az eredmény pedig tökéletes lesz.

PerfectRoast
A sütőben való elkészítésnél fontos az étel maghőmérséklete. 
Mindegy, hogy alacsony hőmérsékletű főzésről, grillezésről 
vagy gőzpárolásról van-e szó, a folyamat legpontosabb szabá-
lyozásához az étel belső hőmérsékletének a mérése a legalkal-
masabb. Eddig nincs semmi újdonság, azonban a PerfectRoast 
maghőmérő a belső hőmérsékletet 3 mérési ponton ellenőrzi 
folyamatosan, így biztosítva az ételek teljesen egyenletes 
elkészítését és a mérési hibák kiküszöbölését.

Assist-funkció
A hőmérsékletre és sütési időkre vonatkozó pontos adatok nem 
szerepelnek sok szakácskönyvben és családi receptben sem, 
hiába keresi. A Bosch Assist segítségével azonban minden 
pontosan szabályozható: egyszerűen válassza ki a kívánt 
ételfajtát és a sütő automatikusan beállítja az ideális sütési 
módot, a hőmérsékletet és az elkészítési időt, hogy a lehető 
legtökéletesebb végeredményt érje el. Ezeket a beállításokat 
természetesen egyszerűen magunk is elvégezhetjük, amennyi-
ben az adott sütési feladathoz nem kívánjuk az automatikus 
programokat használni.
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Szórakoztató sütés és főzés 
páramentes környezetben.

A jó étkezés a főzéssel kezdődik. A finom ízek mellett fontos, hogy az étel elkészítése is szórakoztató  
és gördülékeny legyen. Hogy Ön teljes mértékben a főzésre koncentrálhasson, mi biztosítjuk Önnek  
az elkészítési folyamathoz szükséges segítséget.

Ne aggódjon az apróságok miatt.

PerfectFry
Óvja a steak-et és a serpenyőjét. Steak sütésénél a siker 
szempontjából döntő fontosságú, hogy az olaj megfelelő 
hőmérsékletű legyen.  A PerfectFry sütőszenzor a sütés  
során automatikusan figyeli és szükség esetén szabályozza  
a hőmérsékletet. A funkció 5 különböző sütési tartományban 
képes működni, igazodva ezzel a különböző hőmérsélet-igényű 
sütési feladatokhoz. Legyen szó akár kíméletes, alacsony 
hőmérsékletű mártás készítéséről, vajon elkészített tükörtojás-
ról vagy nagy hőigényű kérgesítésről, a PerfectFry szenzorral 

mindig megfelelő és egyenletes hőmérsékletű lesz a serpenyő.

PerfectCook
A PerfectCook hőmérséklet szenzor folyamatosan figyeli  
a hőmérsékletet az edényben és állandó szinten tartja.  
Ezzel nem csak a kifutó tésztavíz és tej lesz a múlté, de  
az automatikus szenzor hihetetlenül nagy segítséget nyújt  
a rizottó készítésénél, az olajos sütésnél, a felolvasztásnál,  
a párolásnál és a felmelegítésnél is.

PerfectAir
A PerfectAir levegőminőség-érzékelő a páraelszívókban  
folyamatosan ellenőrzi az elszívott levegő pára és szennye-
ző-anyag tartalmát és ezek mennyiségének függvényében állítja 
be az elszívási teljesítményt. Ennek köszönhetően csökken a zaj,  
mivel csak a minimálisan szükséges elszívási szinten üzemel  
a páraelszívó, ráadásul a kezelőegységen lévő ujjlenyomatoktól  
is  elbúcsúzhatunk. A főzés után a szellőztetés tovább működik,  
amíg a konyhából teljesen el nem tűnnek a kellemetlen szagok.  
Így minden érzékszervünkkel élvezhetjük a főzés örömét. 
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Új lehetőségek  
felfedezése gőzzel. 
A konyhai műveletek egy forradalmian új módját jelenti a gőzzel való ételkészí-
tés. A Bosch accent line készülékei a profi, nagykonyhai berendezések tudását  
és teljesítményét nyújtják elegáns és harmonikus megjelenéssel ötvözve,  
így inspirálva Önt az új lehetőségek felfedezésére. Készülékeinkben a gőz 
különböző formában nyújt segítséget az ételek elkészítésében, legyen szó  
a sütés támogatásáról, önálló gőzpárolásról vagy Sous-vide főzésről.

Legyen Ön is profi séf.
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Sütők AddedSteam hozzáadott gőzzel
Az ilyen funkciót tartalmazó sütőinkben a normál sütési mód használata esetén a készülék gőzt tud befújni a sütőtérbe, 
ezzel kitágítva a hagyományos lehetőségeket. A bejuttatott gőz mennyisége három fokozatban állítható a készítendő 
étel igényeinek megfelelően. Húsok és halak sütése közben a gőz megakadályozza, hogy a nedvesség – és így az ízek 
és tápanyagok – távozzon az ételből, így a sültek belseje szaftos marad. A gőz használata kenyerek és péksütemények 
készítése közben is nagy segítség, az ételek felülete ugyanis gőz hatására teljesen egyenletesen barnul.
A gőzt ételek újramelegítésére is jól lehet használni, a nedvesség kíméletesen és hatékonyan tudja regenerálni a kissé 
kiszáradt ételeket, így nyújtva akár az eredeti frissesség élményét.

FullSteam gőzsütő
A gőzt nem csak hozzáadva, hanem önállóan, teljes értékű ételkészítési folyamatban is lehet használni, mely funkcióval 
accent line gőzsütőink már rendelkeznek. Ebben a főzési eljárásban a gőzt használja a készülék az étel „megfőzésére”  
de a vízben való főzéshez képest sokkal kíméletesebb és egészségesebb módon. A hőmérséklet 30°C és 100°C között 
pontosan beállítható, az adott étel igényeinek megfelelően. Legyen szó akár zöldségekről, halakról vagy  
egyéb élelmiszerekről, a Bosch gőzsütői sosem fognak csalódást okozni Önnek.

Sous-vide főzés
Az accent line gőzsütők a nagy gőz-intenzitásnak köszönhetően képesek ennek a manapság egyre népszerűbb főzési 
eljárásnak az elvégzésére is. Ilyenkor a levákumozott ételeket a gőzsütő hosszú ideig, alacsony hőmérsékleten, intenzív 
gőzben főzi, melynek hatására az ételek hihetetlenül ízesek, természetesek és omlósak lesznek. Az accent line kínálatban 
a vákumozás elvégzéséhez is található megoldás egy vákuum fiók személyében. Ezzel a készülékkel nem csak a sous-vide 
eljáráshoz lehet előkészíteni az ételeket, de a vákuum-technológia segítségével intenzívebb ízesítést és hosszabb ideig 
történő tárolást is tudunk az élelmiszereknek biztosítani.
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Főzés és páraelszívás  
egy készülékben.

PerfectAir levegőminőség érzékelő
A beépített páraelszívó azonnal bekapcsol, amikor 
Ön bekapcsolja a főzőlapot és automatikusan beállítja  
az elszívási fokozatot a keletkező párának megfelelően. 
Kilenc különböző teljesítményfokozatból, valamint egy  
intenzív fokozatból választhatja ki Ön is az elszívás mértékét, 
ha manuálisan kívánja vezérelni az elszívót.

FlexInduction
Lehet egy edény, több edény vagy akár egymás mögött 
elhelyezett edények is – Ön szabadon választhat. 
Az indukciós főzőlapot négy különálló főzőzónával 
használhatja, illetve egy gombnyomással összekötheti 
két nagy, folytonos főzőfelületté, hogy a nagyobb 
méretű edényei is kényelmesen elférjenek.

PerfectCook főzőszenzor
Ha egyszer megadta a hőmérsékletszintet, akkor az érzékelő 
a főzés során automatikusan ellenőrzi és szabályozza azt. 
Így minden étel optimális hőmérsékleten készülhet el  
– így megelőzve a túl- illetve szétfőzést is.
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DirectSelect Premium
A 30 cm hosszúságú kezelőfelületen minden funkció 
egyetlen érintéssel közvetlenül elérhető – hogy a főzés 
még egyszerűbb legyen. Kikapcsolt állapotban nem 
látható a kezelőfelület, így a főzőlap megjelenése  
még elegánsabb.

Masszív edénytartó rács
Hőálló öntöttvasból készült, és harmonikusan  
illeszkedik az üvegfelülethez.

EcoSilence Drive™ motor
Az EcoSilence Drive™ motort egyenáramú energiaforrás 
hajtja így kiváló hatásfokkal és minimális zajjal működik  
– a szénkefe nélküli hajtásnak köszönhetően pedig az átla-
gosnál hosszabb az élettartama.

PerfectFry szenzor 
Az érzékelő sütés közben folyamatosan figyeli  
a hőmérsékletet a serpenyőben és szükség esetén  
precízen módosítja is. Így, Ön egyszerűen, minden  
gond nélkül készítheti el az ínyenc fogásokat.
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Páraelszívók az Ön 
igényei szerint.

Hatékonyság és design.

accent line fekete, prémium zsírszűrő
A fém zsírszűrők a légkivezetéses- és a keringtetéses elszívókban  
kiszűrik a zsírt és egyéb szilárd anyagokat a beszívott levegőből.  
A szűrők a készülék teljes élettartama alatt használhatóak,  
bizonyos időközönként - a páraelszívó jelzésére - pedig  
mosogatógépben megtisztíthatók.

DirectSelect vezérlés
A páraelszívó ugyanolyan kényelmesen kezelhető, mint a főzőlap:  
az új DirectSelect kezelőegységgel egy gombnyomással állíthatja  
be a teljesítményfokozatokat és a funkciókat, pl. a PerfectAir  
levegőminőség érzékelőt, a szellőző utánfutását, illetve a világítást. 
A beépített szűrőtelítettség-kijelző pedig mutatja, hogy mikor kell  
megtisztítani a szűrőt. 

Univerzális kezelőgyűrű
A sütőkhöz hasonlóan a páraelszívók is intuitív, carbon black kezelőgyű-
rűvel rendelkeznek. Egy egyszerű tekeréssel beállíthatja a kívánt telje-
sítmény-fokozatot, valamint egyéb funkciókat, mint például a szellőző 
utánfutását vagy a világítást. A szűrőtelítettség-kijelző pedig mutatja, 
hogy mikor kell megtisztítani a szűrőt. 

AmbientLight dekoratív LED-világítás
A páraelszívó dekoratív LED-es világításának köszönhetően  
még hangulatosabb a főzés: a Home Connect alkalmazással 
pedig tetszőlegesen beállítható a világítás színe az aktuális  
hangulatunknak megfelelően.
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Aktívszén-szűrő  
A speciális aktívszén-szűrő nagy, lemezes felülete kb. 50 futballpályányi 
felületnek felel meg, így a szagok akár 90 %-át is elnyeli. Hogy ez hosszú 
távon is így maradjon, azt javasoljuk, évente egyszer cseréje a szűrőt. 

Regenerálható szűrő 
Ez az új szűrő a szagok akár 90 %-ának az elnyelésére is képes.  
Hogy ezt a képességét 10 éven át is meg tudja tartani, egyszerűen  
csak két órára be kell tenni a szűrőt a sütőbe 200 °C-on, hogy rege- 
nerálódjon. Ez után a szűrő olyan lesz, mint új korában. 

EcoSilence Drive™ Motor
A páraelszívóink EcoSilence Drive™ motorját egyenáramú áramfor-
rás hajtja. Ennek köszönhetően amellett, hogy rendkívül halkak  
és hosszú az élettartamuk, még nagyon hatékonyak is. 

Tökéletes szellőztetés
A PerfectAir szenzornak köszönhetően a páraelszívó a főzés közben 
automatikusan kiválasztja a megfelelő teljesítmény-fokozatot, és önállóan 
szabályozza magát – a mindig tiszta konyhai levegőért. Amennyiben  
a páraelszívó össze van kapcsolva a főzőlappal, az elszívás a főzés 
megkezdésekor azonnal beindul. 
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Éppen olyan tökéletesen szárít,  
mint ahogyan tisztít.

Tökéletes szárítás. Műanyag edények esetében is.

AquaSensor 
Felismeri a szennyeződést.

PerfectDry 
Önállóan és tökéletesen 
tisztítja és szárítjai  
a műanyagot.
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Könnyű futású sínek
Az accent line mosogatógépek felső kosara 
- akár megpakolt állapotban is - egy könnyed 
mozdulattal állítható 6 cm-es magasságban, 
3 fokozatban. Így bármit is kell elmosogatni, 
mindennek jut elég hely.

EmotionLight választható színnel 
Az EmotionLight egy lenyűgöző innováció 
a legmagasabb esztétikai igények kielé- 
gítésére, mellyel különleges fényben 
ragyognak az edényei. A hat szín és a négy 
fényesség-fokozat ragyogó hangulatot és  
a mosogatógép kiváló áttekintését nyújtja 
Önnek.  A Home Connect alkalmazással 
pedig  256 színből is válogathat.

TimeLight
A mosogatógép a hátralévő időt a padlóra 
vetíti ki, így mindig jól látható a program 
végének ideje – jelezve Önnek, hogy mikor 
lehet kivenni a tiszta edényeket.

OpenAssist: egyszerű nyitás, 
fogantyú nélkül
Az OpenAssist automatikus ajtónyitó  
funkció a bútorfront egyetlen érintésével 
nyitja ki a teljesen integrált accent line  
mosogatógépek ajtaját. Az ajtó résnyire  
nyílik ki, és már pakolhat is be vagy ki  
a mosogatógépből. A fogantyú nélküli  
front optimálisan illeszkedik a modern, 
folytonos bútorfronttal rendelkező kony-
hákba, kompromisszumok nélkül.

SuperSilence 
Elektronikus vezérlésű meghajtás és szá-
mos zajvédelmi megoldás gondoskodik 
arról, hogy a SuperSilence mosogatógé-
pek nagyon halkan működjenek. 

Home Connect
Home Connect mosogatógépeinkkel még 
kényelmesebben intézheti el a mosogatást. 
Akár távolról is bekapcsolhatja a készülé-
ket, és lekérdezheti a készülék állapotát.  
A program végén  értesítést kap, és bármi-
kor  ellenőrizheti, hogy a mosogatógép ki is 
lett-e kapcsolva. Az öblítéshez megfelelő víz-
keménységet pedig beállíthatja egyszerűen 
az alkalmazásban.

PerfectDry és Zeolith®
A meleg levegőt egyenletesen osztja el,  
így erősen és egyben kíméletesen szárít,  
a 3D légáramnak köszönhetően.   
A PerfectDry mosogatógép a Zeolith® tech-
nológiával megköti a nedvességet és hővé 
alakítja. Így a normál edények mellett még  
a műanyagok is tökéletesen szárazak és   
ragyogóan fényesek lesznek – végig a  
mosogatógép teljes élettartama során.

Üvegkímélő technológia
A túl lágy víz üvegkorróziót okoz, ezért  
a Bosch accent line mosogatógépei folya-
matosan mérik és szabályozzák a kemény-
ségi fokot. Így gondoskodnak az értékes  
üvegek és a kényes porcelánok mindig  
kíméletes mosogatásáról.

VarioFlex Pro kosárrendszer  
piros TouchPoint gombokkal
Az innovatív VarioFlex kosárrendszer ren-
geteg beállítási lehetőséget, a kihúzható 
VarioDrawer Pro fiók pedig rengeteg helyet 
nyújt Önnek. A piros TouchPoint elemek-
nek köszönhetően azonnal felismerhető, 
hogy hol és hogyan lehet a kosarakat,  
illetve a fiókot rugalmasan beállítani,  
a tisztítandó edényeknek és evőeszközök-
nek megfelelően.
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Frissesség  
és elegancia  
a konyhában.

Hűtés eleganciával.

Home Connect funkció
Az Ön accent line hűtőszekrénye a Home 
Connect funkcióval megkönnyíti az életét.
Vásárlás közben például bekapcsolhatja  
a gyorsfagyasztás opciót és lejjebb állíthatja  
a hűtőtér hőmérsékletét, hogy mire hazaér,  
a friss élelmiszereket már kellően lehűtött 
környezet várja.

Prémium LED világítás
A 36 cm magas LED fénysáv és a kiegészítő LED 
a VitaFresh Pro fiókokban tökéletesen világítják 
meg a hűtőszekrény belsejét. A hűtőszekrény 
kinyitásakor fokozatosan erősödik a világítás.  
A hatékony LED lámpák a készülék teljes élet-
tartamáig kitartanak. 

VitaFresh Pro
A VitaFresh Pro 0°C technológiájának köszön- 
hetően a hőmérséklet a hűtőszekrény egy 
szeparált részében mindig pontosan 0 °C lesz. 
Mindegyik VitaFresh Pro fiók kényelmesen 
használható teleszkópos sínen van elhelyez-
ve, így tökéletes hozzáférhetőséget nyújt.
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NoFrost
A NoFrost modelleknél a levegő párája nem 
csapódik le többé a készülékben illetve az 
élelmiszerekben, hanem a fagyasztótéren 
kívül, a központi párologtatón gyűlik fel. 
Ez a hűtőelem időről időre automatikusan 
leolvasztja magát,  a kiolvadt vizet pedig a 
készülék kivezeti és elpárologtatja egy speci- 
ális csepptálcában a kompresszor hőjének 
felhasználásával. Ezzel a technológiával 
csökken a levegő páratartalma a készülékben, 
így jég sem keletkezik.

Zsanér profi ajtócsillapítással  
A lágy behúzású ajtózárónak köszönhetően 
szinte zaj nélkül, és kis nyílási szögtől kezdő- 
dően önállóan záródik be a hűtőszekrény 
ajtaja. A profi csillapító-rendszer automati- 
kusan gyengéden lelassítja a záródási 
folyamatot, így a gyermekek ujja nem  
csípődik be.

EasyInstallation
A Bosch beépíthető készülékek az előszerelt, 
illetve a közvetlenül a szerelőalkatrészre 
felhelyezett csavarokkal még könnyebben 
szerelhetők be.

Palacktartó
A praktikus palacktartó ideális tárolóhely  
a borosüvegek számára. Emellett további 
helyet is biztosít, ha az ajtón lévő üvegtartóban 
már nem férnek el az italok.

Teljesen kihúzható üveglapok
A hűtőtér optimális átláthatóságát és a hátsó 
polcokon elhelyezett élelmiszerekhez való 
könnyebb hozzáférést a teljesen kihúzható 
üveglapok biztosítják.
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carbon black beépíthető sütők 
és kompakt készülékek

Tökéletes kombináció a konyhában.
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carbon black beépíthető sütők

Serie | 8 
HNG8764C6 
 

Serie | 8 
HSG856XC6 

 – Serie8 carbon black sütő mikrohullámmal és 
AddedSteam hozzáadott gőzzel

 – Serie8 carbon black gőzsütő

Sütőtípus / 
Sütési módok

 –  Beépíthető sütő 14 sütési funkcióval: 
4D hőlégbefúvás, HotAir eco hőlégbefúvás, Alsó/
felső sütés, Alsó/felső sütés eco, Légkeveréses 
grillezés, Nagy felületű grill, Kis felületű grill, Pizza-
funkció, Alsó sütés, Intenzív sütés, Kímélő párolás, 
Edény-előmelegítés, Aszalás, Melegen tartás

 –  További funkciók mikrohullámmal és gőzzel:  
mikrohullám, mikrohullámmal kombinált sütés, 
regenerálás, kelesztés

 – Pontos hőfokszabályozás: 30 °C - 300 °C
 – Sütőtér térfogata: 67 l

 –  Beépíthető sütő 12 sütési funkcióval: 
4D hőlégbefúvás, HotAir eco hőlégbefúvás, Alsó/
felső sütés, Alsó/felső sütés eco, Légkeveréses 
grillezés, Nagy felületű grill, Kis felületű grill, 
Pizza-funkció, Alsó sütés, Kímélő párolás, Edény-
előmelegítés, Melegen tartás

 –  További funkciók gőzzel:  
Gőzölés, Regenerálás, Kelesztés, Felolvasztás,  
Sous-vide főzés

 – Pontos hőfokszabályozás: 30 °C - 250 °C
 – Sütőtér térfogata: 71 liter

Tisztítás  – Pirolitikus öntisztítás (tartozékok is)
 – Mikrohullám-szigetelő ajtó

 – EcoClean Direct öntisztítás: hátfal, tető, oldalfalak
 – Teleüveg sütőajtó

Komfort  – Home Connect funkció WiFi-n keresztül
 –  3 részes, egyenként 2,5“ méretű, színes, grafikus 
TFT kijelző, teljes TouchControl felülettel

 – Vízkőtlenítő program, Szárító funkció
 – SoftOpen, SoftClose
 – Assist funkció, ételek automatikus elkészítése
 –  PerfectBake sütőszenzor, PerfectRoast 
maghőmérő

 – Elektronikus óra, Gyors felfűtés
 – LED világítás minden szinten, kikapcsolható
 – Víztartály: 1 l, telítettség-jelzéssel

 – Home Connect képes WiFi-n keresztül
 –  3 részes, egyenként 2,5“ méretű, színes, grafikus 
TFT kijelző, teljes TouchControl felülettel

 – Vízkőtlenítő program, Szárító funkció
 – SoftOpen, SoftClose
 – Assist funkció, ételek automatikus elkészítése
 – PerfectBake sütőszenzor, PerfectRoast 
maghőmérő
 – Elektronikus óra, Gyors felfűtés
 – LED világítás, kikapcsolható
 – Víztartály: 1 l, telítettség-jelzéssel

Kihúzó-
rendszer

 –  1-szintű teleszkópos sütősín, teljesen kihúzható, 
Stop funkcióval

 –  3-szintű teljesen kihúzható sütősín, teljesen 
kihúzható, Stop funkcióval

Tartozékok  –  1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Kombirács,  
1 x Univerzális serpenyő

 –  1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x párolóedény, 
perforált, S méret, 1 x párolóedény, perforált, XL 
méret, 1 x párolóedény, perforálatlan, S méret,  
1 x Rostély, 1 x Szivacs, 1 x Univerzális serpenyő

Környezet és 
biztonság

 –   Elektronikus ajtózár, Gyermekzár 
Biztonsági kikapcsolás, Nyitott ajtó érzékelés

 –  Elektronikus ajtózár, Gyermekzár 
Biztonsági kikapcsolás, Nyitott ajtó érzékelés

Műszaki adatok  – Elektromos csatlakozási érték: 3.6 kW
 –  Beépítési méretigény (ma x szé x mé):  
585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

 – Energiahatékonysági osztály: A+
 – Elektromos csatlakozási érték: 3.6 kW
 – Beépítési méretigény (ma x szé x mé):  
585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm 

Listaár: 1 149 990 Ft* Listaár: 939 990 Ft*

*Gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár. A készülékek várhatóan 2019. májusától elérhetőek.
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carbon black beépíthető sütők

Az Energiahatékonysági osztály A+-tól G-ig terjedő skálán van meghatározva.

Serie | 8 
HRG8769C6 
 

Serie | 8 
HBG8769C6 

 –  Serie8 carbon black sütő, Added Steam 
hozzáadott gőzzel

 – Serie8 carbon black sütő

Sütőtípus / 
Sütési módok

 –  Beépíthető sütő 15 sütési funkcióval: 
4D hőlégbefúvás, HotAir eco hőlégbefúvás, Alsó/
felső sütés, Alsó/felső sütés eco, Légkeveréses 
grillezés, Nagy felületű grill, Kis felületű grill, Pizza-
funkció, Alsó sütés, Intenzív sütés, Kímélő párolás, 
Kiolvasztó funkció, Edény-előmelegítés, Aszalás, 
Melegen tartás

 – További funkciók gőzzel: Regenerálás, Kelesztés
 – Pontos hőfokszabályzás: 30 °C - 275 °C
 – Sütőtér térfogata: 71 liter 
 

 –  Beépíthető sütő 13 sütési funkcióval: 
4D hőlégbefúvás, HotAir eco hőlégbefúvás, Alsó/
felső sütés, Alsó/felső sütés eco, Légkeveréses 
grillezés, Nagy felületű grill, Kis felületű grill, Pizza-
funkció, Alsó sütés, Kímélő párolás, Kiolvasztó 
funkció, Edény-előmelegítés, Melegen tartás

 – Hőfokszabályozás: 30 °C - 300 °C
 – Sütőtér térfogata: 71 liter

Tisztítás  – Pirolitikus öntisztítás (tartozékok is)
 – Teleüveg sütőajtó

 – Pirolitikus öntisztítás (tartozékok is)
 – Teleüveg sütőajtó

Komfort  – Home Connect képes WiFi-n keresztül
 –  3 részes, egyenként 2,5“ méretű, színes, grafikus 
TFT kijelző, teljes TouchControl felülettel

 – Vízkőtlenítő program, Szárító funkció
 – SoftOpen, SoftClose
 – Assist funkció, ételek automatikus elkészítése
 –  PerfectBake sütőszenzor, PerfectRoast 
maghőmérő

 – Elektronikus óra, Gyors felfűtés
 – Halogén belső világítás, kikapcsolható
 – Víztartály: 1 l, telítettség-jelzéssel

 – Home Connect képes WiFi-n keresztül
 –  3 részes, egyenként 2,5“ méretű, színes, grafikus 
TFT kijelző, teljes TouchControl felülettel

 – SoftOpen, SoftClose
 – Assist funkció, ételek automatikus elkészítése
 –  PerfectBake sütőszenzor, PerfectRoast 
maghőmérő

 – Elektronikus óra, Gyors felfűtés
 – Halogén belső világítás, kikapcsolható

Kihúzó-
rendszer

 –  3-szintű, teljesen kihúzható sütősín, teljesen 
kihúzható, Stop funkcióval

 –  3-szintű, teljesen kihúzható sütősín, teljesen 
kihúzható, Stop funkcióval

Tartozékok  –  1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Kombirács,  
1 x Univerzális serpenyő

 –  1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Kombirács,  
1 x Univerzális serpenyő

Környezet és 
biztonság

 –  Elektronikus ajtózár, Gyermekzár 
Biztonsági kikapcsolás, Nyitott ajtó érzékelés

 –  Elektronikus ajtózár, Gyermekzár 
Biztonsági kikapcsolás, Nyitott ajtó érzékelés

Műszaki adatok  – Energiahatékonysági osztály: A+
 – Elektromos csatlakozási érték: 3.6 kW
 –  Beépítési méretigény (ma x szé x mé):  
585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm 

 – Energiahatékonysági osztály: A+
 – Elektromos csatlakozási érték: 3.6 kW
 –  Beépítési méretigény (ma x szé x mé):  
585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

Listaár: 879 990 Ft* Listaár: 669 990 Ft*

*Gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár.
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carbon black kompakt készülékek

Serie | 8 
CSG856RC6 
 

Serie | 8 
CDG834BC0 

 – Serie8 carbon black kompakt gőzsütő  – Serie8 carbon black kompakt gőzpároló

Sütőtípus / 
Sütési módok

 –  Kompakt gőzsütő, 12 sütési funkcióval:  
4D hőlégbefúvás, HotAir eco hőlégbefúvás, Alsó/
felső sütés, Alsó/felső sütés eco, Légkeveréses 
grillezés, Nagy felületű grill, Kis felületű grill, 
Pizza-funkció, Alsó sütés, Kímélő párolás, Edény-
előmelegítés, Melegen tartás 

 –  További funkciók gőzzel: Gőzölés, Regenerálás, 
Kelesztés, Felolvasztás, Sous-vide főzés

 – Pontos hőfokszabályozás: 30 °C - 250 °C
 – Sütőtér térfogata: 47 l

 –  4 párolási funkció:  
Gőzölés, Regenerálás, Kelesztés, Felolvasztás

 – Pontos hőfokszabályozás: 30 °C - 100 °C
 – Sütőtér térfogata: 38 l

Tisztítás  –  EcoClean Direct öntisztítás: tető, hátfal, oldalfalak 
 – Teleüveg sütőajtó

 – Teleüveg sütőajtó

Komfort  – Home Connect képes WiFi-n keresztül
 – 3 részes, egyenként 2,5“ méretű, színes, grafikus 
TFT kijelző, teljes TouchControl felülettel
 – Vízkőtlenítő program, Szárító funkció
 – SoftOpen, SoftClose
 – Assist funkció, ételek automatikus elkészítése
 –  PerfectBake sütőszenzor, PerfectRoast 
maghőmérő

 – Elektronikus óra, Gyors felfűtés
 – LED világítás, kikapcsolható
 – Víztartály: 1 l, telítettség-jelzéssel

 –  2,5“ színes, grafikus TFT kijelző, TouchControl 
érintő-gombokkal

 – Vízkőtlenítő program, Szárító funkció
 – SoftOpen, SoftClose
 – AutoPilot automata programok
 – Automata programok száma: 20
 – Elektronikus óra
 – Belső világítás
 – Víztartály: 1 l, telítettség-jelzéssel

Kihúzó-
rendszer

 – 1-szintű teleszkópos sütősín, teljesen kihúzható, 
Stop funkcióval

 – Tepsi-tartó állvánnyal, sütősín nem felszerelhető

Tartozékok  –  1 x párolóedény, perforált, S méret,  
1 x párolóedény, perforált, XL méret,  
1 x párolóedény, perforálatlan, S méret,  
1 x Rostély, 1 x Szivacs, 1 x Univerzális serpenyő

 –  1 x párolóedény, perforált, L méret,  
1 x párolóedény, perforálatlan, L méret,  
1 x Szivacs

Környezet és 
biztonság

 –   Elektronikus ajtózár, Gyermekzár 
Biztonsági kikapcsolás, Nyitott ajtó érzékelés

 –  Elektronikus ajtózár, Gyermekzár 
 Biztonsági kikapcsolás, Nyitott ajtó érzékelés

Műszaki adatok  – Energiahatékonysági osztály: A+
 – Elektromos csatlakozási érték: 3.6 kW
 –  Beépítési méretigény (ma x szé x mé):  
450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

 – Csatlakozási teljesítmény: 1,75 kW
 –  Beépítési méretigény (ma x szé x mé):  
450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

Listaár: 539 990 Ft*Listaár: 929 990 Ft*

*Gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár. A készülékek várhatóan 2019. májusától elérhetőek.
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carbon black kompakt készülékek

Serie | 8 
CMG8764C6 
 

 –  Serie8 carbon black kompakt sütő 
mikrohullámmal

Sütőtípus / 
Sütési módok

 –  Kompakt sütő 12 sütési funkcióval:  
4D hőlégbefúvás, HotAir eco hőlégbefúvás, 
Alsó/felső sütés, Alsó/felső sütés eco, 
Légkeveréses grillezés, Nagy felületű 
grill, Kis felületű grill, Pizza-funkció, Alsó 
sütés, Kímélő párolás, Edény-előmelegítés, 
Melegen tartás 

 –  További funkciók mikrohullámmal: 
mikrohullám, mikrohullámmal kombinált sütés
 – Pontos hőfokszabályozás: 30 °C - 300 °C
 – Sütőtér térfogata: 45 l

Tisztítás  – Pirolitikus öntisztítás
 – Mikrohullám-szigetelő ajtó

Komfort  – Home Connect képes WiFi-n keresztül
 –  3 részes, egyenként 2,5“ méretű, színes, 
grafikus TFT kijelző, teljes TouchControl 
felülettel

 – SoftOpen, SoftClose
 –  Assist funkció, ételek automatikus 
elkészítése

 –  PerfectBake sütőszenzor, PerfectRoast 
maghőmérő

 – Elektronikus óra, Gyors felfűtés
 – LED világítás, kikapcsolható
 – Hűtőventilátor

Kihúzó-
rendszer

 –  1-szintű teleszkópos sütősín, teljesen 
kihúzható, Stop funkcióval 

Tartozékok  – 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő

Környezet és 
biztonság

 –  Elektronikus ajtózár, Gyermekzár 
Biztonsági kikapcsolás, Nyitott ajtó 
érzékelés

Műszaki  
adatok

 – Elektromos csatlakozási érték: 3.6 kW
 –  Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 
450 mm - 455 mm x 560 mm -  
568 mm x 550 mm 
 

Serie | 8 
CTL836EC6 
 

 –  Serie8 carbon black beépíthető 
automata kávéfőző

Ízvilág  – Innovatív SensoFlow System
 – AromaDouble Shot

Kényelem  – TFT kijelző interaktív menüvel
 –  MyCoffee: 8 különböző kedvenc ital
 – IndividualCup Volume
 – A kávé kifolyó magassága állítható
 – OneTouch DoubleCup
 – Kivehető víztartály: 2.4 l
 –  Figyelmeztető jelzés mielőtt  
a víztartály vagy a kávétartó 
üressé válna

 –  Aromavédő tetővel ellátott 
kávébab tartály (500 g)

 –  Megvilágított gombok és kávékifolyó 
 –  Egyénileg változtatható kávé 
őrlési fokozat

 – Gyermekzár

Teljesítmény  –  SilentCeram Drive kerámia 
kávéőrlő rendszer

 –  Külön adagolható : tejhab, meleg 
tej, forró víz

 – Csökentett felfűtési idő
 –  Külön tartály az őrőlt kávé számára

Home  
Connect

 –  Home Connect képes WiFi-n 
keresztül

 – Távoli indítás
 – CoffeePlaylist
 –  CoffeeWorld: 17 további 
nemzetközi kávéspecialitás

 – Kávé receptek az alkalmazásban 
 – Kávé tudástár az alkalmazásban

Higiénia  – Kivehető forrázó egység
 – AutoMilk Clean automata tisztítás
 –  SinglePortion Cleaning tisztítás 
minden folyamat után

 –  Calc‘nClean: automata 
vízkőtelenítő és tisztító program

Műszaki  
adatok

 – Teljesítmény: 1600 W
 – Vízpumpa, 19 bar nyomás
 – Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 
449 mm x 558 mm x 356 mm

Serie | 8 
CTL836EC6

Serie | 8 
CMG8764C6 
 

Az Energiahatékonysági osztály A+-tól G-ig terjedő skálán van meghatározva.

Listaár: 749 990 Ft* Listaár: 1 149 990 Ft*

*Gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár.
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Beépíthető vákuum és melegentartó fiók

Serie | 8 
BVE810NC0 

Serie | 8 
BIC830NC0 

 – Serie8 carbon black vákuum fiók  – Serie8 carbon black melegentartó fiók

Komfort  –  3 vákumozási szint a belső vákumozáskor, akár 
99%-os hatékonysággal

 –  3 vákumozási szint külső vákumozáskor, akár 90%-
os hatékonysággal.

 – Vákumkamra térfogata: 8 l
 – Terhelhető 10 kg-ig
 –  Automata külső vákumozás felismerés
 – vákumpumpa szárító program 
 – Touch Control érintésvezérlés 

 – Sütőtér térfogata: 20 l
 – Edzett üveglap fűtőlap
 –  Hőmérséklet-szabályozás: kb. 30°C - 80°C  
az üveglap felületén)

 – Terhelhető 25 kg-ig
 –  Max. terhelés, presszó csésze: 64 darab vagy  
Max. terhelés, tányér (26 cm): 12 darab

 –  5 funkció: Kelesztés, felolvasztás, melegentartás, 
tányér-előmelegítés, befőzés

Design  – Push&Pull nyitás és zárás  – Push&Pull nyitás és zárás

Környezet és 
biztonság

 – Gyermekzár
 – Hűtőventilátor
 – Nyitott ajtó érzékelés 

 – Hideg ajtó

Műszaki adatok  – Hálózati kábel hossza: 150 cm
 – Csatlakozási érték 0,32 kW
 –  Belső vákuumozótér mérete:  
Sz 210 mm x H 275 mm

 –  A vákuumozó tasak maximális mérete:  
Sz 240 mm x 350 mm

 –  Készülék méretei (ma x sz x mé):  
140 mm x 595 mm x 542 mm

 – Beépítési méretek (ma x szé x mé):  
141 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm 

 – Hálózati kábel hossza: 150 cm
 – Csatlakozási érték 0,81 kW
 – Készülék méretei (ma x sz x mé):  
140 mm x 594 mm x 548 mm
 – Beépítési méretek (ma x szé x mé):  
140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

Tartozékok  – Kis méretű vákuum-tasak (50 db)
 – Nagy méretű vákuum-tasak (50 db)
 –  Külső vákumozáshoz szükséges adapter  
és szilikon cső 

Listaár: 969 990 Ft* Listaár: 319 990 Ft*

*Gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár. A készülékek várhatóan 2019. májusától elérhetőek.
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carbon black  
indukciós főzőlapok 

Sütés és főzés tökéletesen.
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carbon black indukciós főzőlapok

 
UPE: 4.275,- €* 

 

 
UPE: 4.347,- €* 

 

Serie | 8 
PXX895D36E 
 

Serie | 8 
PXX995KX5E 

 – Serie8 carbon black FlexInduction főzőlap 
beépített páraelszívóval, 80 cm 

 – Serie8 carbon black FlexInduction főzőlap,  
90 cm

Komfort  – Két automatikus FlexInduction főzőzóna
 – MoveMode (3 szint)
 – Direct Select Premium kezelőfelület
 –  Időzítő (timer), CountDown funkció, CountUp timer
 – PowerTransfer, a beállítások automatikus átvétele
 – ReStart funkció, QuickStart funkció
 – Melegen tartó funkció, minden zónánál
 –  17 fokozat a főzőlapon, 9+intenzív fokozat az 
elszívón

 – Automatikus, 30 perces utánfutás
 –  Nagyméretű nemesacél zsírszűrő 12 réteggel a 
nagy zsírszűrési hatásfokhoz (90%)

 –  Öntöttvas légbeömlő, hőálló (mosogatógépben 
mosogatható)

 – Szűrők telítettségének kijelzése 
 

 – Három automatikus FlexInduction főzőzóna
 – MoveMode (3 szint)
 – FullTouch teljes érintésvezérlésű TFT kijelző
 –  Időzítő (timer), CountDown funkció, CountUp timer
 – PowerTransfer, a beállítások automatikus átvétele
 – ReStart funkció, QuickStart funkció
 – Melegen tartó funkció, minden zónánál
 – 17 fokozat
 –  Assist funkció, a kiválasztott étel automatikus 
elkészítése

 – Home Connect képes WiFi-n keresztül
 –  Páraelszívó automatikus vezérlése (ha az elszívó 
Home Connect képes)

Profi-kivitel és 
felszereltség:

 – PerfectCook főzőszenzor 5 főzési tartománnyal
 – PerfectFry sütőszenzor 5 sütési tartománnyal
 –  PerfectAir szenzor a páraelszívó automatikus 
vezérléséhez 
 

 – PerfectCook főzőszenzor 5 főzési tartománnyal
 – PerfectFry sütőszenzor 5 sütési tartománnyal

Gyorsaság  – PowerBoost funkció, minden főzőzónához
 – PanBoost: Booster funkció serpenyőkhöz

 – PowerBoost funkció, minden főzőzónához
 – PanBoost: Booster funkció serpenyőkhöz 
 

Környezet és 
biztonság

 – 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
 –  PowerManagement Funkció 
Biztonsági kikapcsolás, Gyermekzár 
Törlési védelem

 – Energia-fogyasztás kijelzés

 – 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
 –   PowerManagement Funkció 
Biztonsági kikapcsolás, Gyermekzár 
Törlési védelem

 – Energia-fogyasztás kijelzés 

Méretek és 
teljesítmény

 – Csatlakozási érték: 7,4 kW
 –  Beépítési méretek: (Ma / Szé / Mé):  
198 mm x 780 mm x 490 mm

 – Minimális munkalapvastagság: 20 mm
 – Energiahatékonysági osztály: A
 – Átlagos energiafogyasztás: 50.8 kWh/év
 – Min/max zajszint normál fokozat: 42/70 dB
 –  Elszívási teljesítmény EN 61591 szerint, intenzív 
használat esetén: 689 m3/h

 – Kivezetéshez HEZ381401 tartozék szükséges
 – Keringetéshez HEZ381501 tartozék szükséges 

 – Csatlakozási érték: 11,1 kW
 –  Beépítési méretek: (Ma / Szé / Mé):  
51 mm x 880 mm x 490 mm

 – Minimális munkalapvastagság: 30 mm

Az Energiahatékonysági osztály A+-tól G-ig terjedő skálán van meghatározva.  
A készülékek várhatóan 2019. májusától elérhetőek.

*Gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár.

Listaár: 1 299 990 Ft* Listaár: 969 990 Ft*
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carbon black indukciós főzőlapok

Serie | 8 
PXY895DX6E 
 

 – Serie8 carbon black FlexInduction főzőlap,  
80 cm 

Komfort  – Két automatikus FlexInduction főzőzóna
 – MoveMode (3 szint)
 – Direct Select Premium kezelőfelület
 –  Időzítő (timer), CountDown funkció, CountUp 
timer

 – PowerTransfer, a beállítások automatikus átvétele
 – ReStart funkció, QuickStart funkció
 – Melegen tartó funkció, minden zónánál
 – 17 fokozat
 – Két kiegészítő FlexInduction zóna
 – Home Connect képes WiFi-n keresztül
 –  Páraelszívó automatikus vezérlése (ha az elszívó 
Home Connect képes) 
 
 

Profi-kivitel és 
felszereltség:

 – PerfectCook főzőszenzor 5 főzési tartománnyal
 – PerfectFry sütőszenzor 5 sütési tartománnyal 
 

Gyorsaság  – PowerBoost funkció, minden főzőzónához
 – PanBoost: Booster funkció serpenyőkhöz 
 

Környezet és 
biztonság

 – 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
 –  PowerManagement Funkció 
Biztonsági kikapcsolás, Gyermekzár 
Törlési védelem

 – Energia-fogyasztás kijelzés

Méretek és 
teljesítmény

 – Csatlakozási érték: 7,4 kW
 –  Beépítési méretek: (Ma / Szé / Mé):  
51 mm x 750 mm x 490 mm

 – Minimális munkalapvastagság: 30 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár.

Listaár: 699 990 Ft*
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carbon black  
páraelszívók

Automatikusan tiszta levegő a konyhában.
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carbon black páraelszívók

UPE: 2.349,- €*
Serie | 8 
DWF97RW65 
 

Serie | 8 
DDD97BM69 

 – Serie8 carbon black kürtős páraelszívó, 90 cm  – Serie8 pultba süllyeszthető páraelszívó, 90 cm

Kivitel:  – Síkernyős design
 – Fekete üvegernyővel

 – Kiemelkedő elszívó süllyesztett beépítéshez
 – Magasság kinyitva: 300 mm

Működés és 
teljesítmény:

 – Energiahatékonysági osztály: A
 – Átlagos éves energiafogyasztás: 37.2 kWh/év
 –  Teljesítmény az EN 61591 ø 15 cm szerint mérve: 
max. normál fokozatnál 420 m³/h, intenzív 
fokozaton 730 m³/h

 –  Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13 
szabványok szerint maximális normál fokozaton, 
kivezetéses üzemmódban: 57 dB(A) re 1 pW

 – PowerBoost pozíció
 –  TouchControl vezérlés, Univerzális kezelőgyűrű, 
LED kijelzéssel

 – 3 sebességfokozat plusz 2 intenzív
 – Két nagy teljesítményű ventilátor
 – Energiatakarékos BLDC technológia

 – Energiahatékonysági osztály: A
 – Átlagos éves energiafogyasztás: 53.5 kWh/év
 –  Teljesítmény az EN 61591 ø 15 cm szerint mérve: 
max. normál fokozatnál 530 m³/h, intenzív 
fokozaton 750 m³/h

 –  Zajszint az  EN 60704-3 és EN 60704-2-13  
szabványok szerint kivezetéses üzemmódban 
maximális normál fokozaton: 62 dB(A) re 1 pW

 –  TouchControl vezérlés az elszívási sebességekre 
és világításra

 – 3 sebességfokozat plusz 2 intenzív

Komfort:  – Home Connect képes WiFi-n keresztül
 –  Főzőlapról irányítható páraelszívó vezérlés 
(megfelelő főzőlappal)

 – PerfectAir szenzor automatikus vezérléséhez
 – Automatikus utánfutás
 – Automatikus visszaállás funkció, 6 perc után
 – Ambient light: színes hangulatvilágítás
 – Softlight
 – 2 x 3W LED
 – Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható  

 –  5 vagy 10 perces intenzív fokozat, automatikus 
visszaállással

 – Automatikus 10 perces utánfutás
 – 1 x 7 W LED világítás
 – Az elszívási teljesítmény egyenletes eloszlása
 – Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
 –  A fém zsírszűrő, illetve a szénszűrő telítettségének 
jelzése

Méretek:  –  Méretek légkivezetéses üzemmódban  
(ma x szé x mé): 1019-1289 x 890 x 263 mm

 –  Méretek belső keringtetéses üzemmódban  
(ma x szé x mé): 1079-1349 x 890 x 263 mm

 – Kürtő nélküli használat is lehetséges
 – Csőátmérő: Ø150 mm(Ø120mm átalakítóval)

 –  Méretek keringtetéses módban   
(maxszéxmé): 738 - 1038  x 918 x 268 mm

 –  Méretek kivezetéses módban   
(maxszéxmé): 738 - 1038  x 918 x 268 mm

 – Csőátmérő: Ø150 mm

Technikai 
információk:

 – Hidrodinamikai hatékonyság: A*
 – Megvilágítási hatékonyság: A
 – Zsírkiszűrési hatékonyság: B
 – Csatlakozási érték: 150 W

 – Hidrodinamikai hatékonyság: A*
 – Megvilágítási hatékonyság: A
 – Zsírkiszűrési hatékonyság: D
 – Csatlakozási érték: 317 W

Az Energiahatékonysági osztály A+-tól G-ig terjedő skálán van meghatározva.  
A készülékek várhatóan 2019. májusától elérhetőek. 

Listaár: 649 990 Ft* Listaár: 999 990 Ft*

*Gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár.
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mosogatógép
A mosogatás még sohasem volt ilyen egyszerű.
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Az Energiahatékonysági osztály A+++-tól  
G-ig terjedő skálán van meghatározva. 
A készülékek várhatóan 2019. májusától elérhetőek. 

*Gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott  
bruttó fogyasztói ár.
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accent line teljesen inetgrálható mosogatógép

Serie | 8 
SBA88TD26E  

 –Serie8 accent line teljesen integrálható 
mosogatógép 

Energiatakarékosság  
és teljesítmény

 –14 terítékes mosogatására alkalmas
 –Energiaosztály: A+++
 –Energiafelhasználás eco program 50 °C-on:  
237 kWh/év (0,83 kEh/ciklus)
 –Vízfogyasztás eco program 50 °C-on: 2660 Liter/év 
(9,5l/ciklus)
 –Programidő eco program 50 °C-on: 195 perc
 –Zajszint: 41 dB (re 1 pW)
 –Zajszint (csendes programon): 39(A) re 1 pW 

Programok és 
felszereltség

 –Home Connect képes WiFi-n keresztül
 –8 program: Intenzív 70 °C, Auto 45-65 °C,  
Eco 50 °C, Csendes 50 °C, Rövid 60 °C,  
Üveg 40 °C, Gyors 45 °C, Előöblítés
 –5 speciális opció: Távoli indítás, Intenzív zóna, 
VarioSpeed Plus, Higiénia Plus, Extra szárítás
 –MachineCare
 –PerfectDry, Zeolith® energiatakarékos szárítás
 –TouchControl kezelőpanel
 –EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor
 –AquaSensor, Töltöttségszenzor
 –Hőcserélő, Váltókar technika
 –EmotionLight Pro színes belső világítás 

Komfort és biztonság  –Valós idejű óra
 –Időprogramozás 1-24 óra között
 –Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
 –VarioFlex Pro kosárrendszer
 –VarioDrawer Pro evőeszköztartó fiók
 –3 szintű „RackMatic“ rendszer
 –6 lehajtható rész a felső kosárban
 –8 lehajtható betét az alsó, 6 a felső kosárban
 –TimeLight
 –OpenAssist
 –Precíz üvegvédelmi technológia
 –GlassSecure pohártartó 

Műszaki adatok  –Készülékméret (Ma x Sz x Mé): 86.5 x 59.8 x 55 cm 

Listaár: 619 990 Ft*



hűtőkészülékek
Élelmiszerek tárolása stílusosan.
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accent line beépíthető hűtőkészülékek

Serie | 8  
KIF86HD40  

Serie | 8    
KIF81HD40

 –Serie8 accent line NoFrost beépíthető  
alulfagyasztós hűtőkészülék

 –Serie8 accent line egyajtós hűtőkészülék

Energiatakarékosság 
és teljesítmény

 –Energiahatékonysági osztály: A+++
 –Energiafelhasználás: 162 kWh/év
 –Nettó össztérfogat: 223 l
 –Zajszint: 37 dB(A) re 1 pW
 –Klímaosztály: SN-T

 –Energiahatékonysági osztály: A+++
 –Energiafelhasználás: 87 kWh/év
 –Nettó össztérfogat: 284 l
 –Zajszint: 36 dB(A) re 1 pW
 –Klímaosztály: SN-T

Design  –Lapos ajtópánt rögzítés, SoftClose  –Lapos ajtópánt rögzítés, SoftClose

Komfort és  
biztonság

 –Home Connect képes WiFi-n keresztül
 –NoFrost - soha többé leolvasztás!
 –Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos 
digitális kijelzés
 –FreshSense - egyenletes hőmérséklet-eloszlás
 – Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és 
fagyasztótérre
 –Szuperhűtés
 –Holiday-mód
 –Ajtónyitás figyelmeztető hangjelzés

 –Home Connect képes WiFi-n keresztül
 –Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos 
digitális kijelzés
 –FreshSense - egyenletes hőmérséklet-eloszlás
 –Szuperhűtés
 –Ajtónyitás figyelmeztető hangjelzés
 –Soft Start LED világítás a hűtőtérben

Hűtőtér  –Nettó hűtőtér: 156 l
 –3 polc biztonsági üvegből (2 db állítható 
magasságú), ebből 1 osztott rakodópolc
 –Speciális, kivehető, krómozott palacktartó rács
 –2 tartó az ajtón, 1 vaj- és sajttartó

 – Nettó hűtőtér: 284 l 
 –7 polc biztonsági üvegből (6 db állítható 
magasságú), ebből 1 osztott rakodópolc
 –Speciális, kivehető, krómozott palacktartó rács
 –5 tartó az ajtón, 1 vaj- és sajttartó

Frissentartó Rendszer  –Nettó frissentartó zóna (0° C körül):  
55 liter
 – 1 VitaFresh pro 0°C fiók páratartalom-
szabályozással 
1 VitaFresh pro 0°C fiók húsok halak számára

 –Nettó frissentartó zóna (0° C körül):  
83 liter
 –1 VitaFresh pro 0°C fiók páratartalom-
szabályozással 
2 VitaFresh pro 0°C fiók húsok, halak számára

Fagyasztótér  –Nettó ****-fagyasztótér: 67 l
 –Fagyasztókapacitás: 8 kg / 24 óra
 –Visszamelegedési idő: 13 óra
 –Vario zóna - kivehető üvegpolcok, óriási hely!
 –3 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 BigBox

Méretek és  
műszaki adatok

 –Beépítési méretigény (ma x szé x mé):  
1775 mm x 560 mm x 550 mm
 –Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
 –Teljesítményfelvétel: 90 W
 –Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V
 –2 x Hűtőakku, 3 x Tojástartó

 –Beépítési méretigény (ma x szé x mé):  
1775 mm x 560 mm x 550 mm
 –Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
 –Teljesítményfelvétel: 90 W
 –Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V
 –3 x Tojástartó

Az Energiahatékonysági osztály A+++-tól G-ig terjedő skálán van meghatározva.  
A készülékek várhatóan 2019. májusától elérhetőek. 

*Gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár.
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Listaár: 799 990 Ft* Listaár: 649 990 Ft*
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