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Beépíthető sütők

HB 73AU545 
Beépíthető sütő - nemesacél

20%

Energia

Akciós ár: 234.990 Ft*
   activeClean - automatikus öntisztítás
   Energiafogyasztás: A-20%. 20%-kal alacsonyabb (0,79 
kWh), mint az A energiaosztály határértéke (0,99 kWh)
   Multifunkciós sütő 8 funkcióval
   3 szintű teleszkópos sütősín
   Automatikus gyorsfelfűtés
   Elektronikus óra
   Pontos hőfokszabályozás 50-300 °C között
   Sütővilágítás
   Süllyesztett gombok
   Gyermekzár: nyomógombzár

HB 43AT540E 
Beépíthető sütő - nemesacél
Energia

Akciós ár: 144.990 Ft*
   ecoClean öntisztító rendszer (oldalfalak, hátfal és tető)
   Multifunkciós sütő 7 funkcióval
  Elektronikus óra
  Sütővilágítás
  3-szintű teleszkópos sütősín
  Automatikus gyorsfelfűtés
  Fehér és kék világítás
  Süllyesztett gombok
  Profi fogantyú
  Gyermekzár: nyomógombzár
  Teleüveg sütőajtó
  Hűtőventilátor

HB 532E0 
Beépíthető sütő - nemesacél

20%

Energia

Akciós ár: 104.990 Ft*
   Katalitikus öntisztító rendszer 
(tető, hátfal és oldalfalak)
   Energiafogyasztás: A-20%. 20%-kal alacsonyabb (0,85 
kWh), mint az A energiaosztály határértéke (0,99 kWh)
   Multifunkciós sütő 5 funkcióval
   2-szintű teleszkópos sütősín
   Elektronikus óra
   Gyorsfelfűtés
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ET 651EE11E 
Üvegkerámia főzőlap, 60 cm

Gyermekzár

Akciós ár: 74.990 Ft*
   Keret nélküli kivitel
   4 szupergyors „highSpeed” főzőzóna
   touchControl vezérlés, 17 fokozat
   Forraló elektronika
   Digitális kijelző
   Gyermekzár, biztonsági kikapcsolás
   2-fokozatú digitális maradékhő jelzés

EH 645QA16E 
Indukciós főzőlap, 60 cm

Indukció Gyermekzár

Akciós ár: 144.990 Ft*
   Körbefutó kerettel
   4 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel
   Superquattro érintőszenzor
   17 fokozat
   Gyermekzár, biztonsági kikapcsolás
   powerManagement funkció
   Maradékhő kijelzés
   powerBoost funkció, minden indukciós 
főzőzónához lehetséges
   Csatlakozási teljesítmény: 3,7 kW

EH 611TA16E 
Indukciós főzőlap, 60 cm

Indukció Gyermekzár

Akciós ár: 154.990 Ft*
   Keret nélküli kivitel
   4 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel
   17 fokozat
   Időzítő (timer), countDown funkció
   touchControl vezérlés
   2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
   Gyermekzár, biztonsági kikapcsolás
   powerManagement funkció
   Szenzoros kezelés
   powerBoost funkció, minden indukciós 
főzőzónához lehetséges
   Csatlakozási teljesítmény: 4,6 kW

Főzőlapok

* A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó akciós ár.
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Gáz főzőlap, gőzpároló, mikrohullámú sütő

HF 25G5L2 (balra nyíló)
HF 25G5R2 (jobbra nyíló) 
Mikrohullámú sütő, grillel

Akciós ár: 159.990 Ft*
   900 W mikrohullámú sütő
   Inverter technikával 
   vario-grill 1300 W, 3 fokozat
   Fehér/kék világítás  
   Süllyesztett gombok
   lightControl kezelőpanel 
   Digitális kijelző 
   3 fokozatú programozás
   Súlyautomatika 10 féle programmal
   Memória funkció (2 memóriahellyel)
   21 l-es nemesacél sütőtér

HB 25D5L2 (balra nyíló) 
HB 25D5R2 (jobbra nyíló) 
Beépíthető gőzpároló, 38 cm magas

Gőzpároló

Akciós ár: 219.990 Ft*
   22 l-es nemesacél párolótér, 3 párolási magassággal
   60 cm széles felsőszekrénybe is beépíthető
   Gőzpárolás 40 °C és 100 °C között, 5 párolási 
hőmérsékleten
   Vízkőtlenítő program
   Gőzfejlesztés a párolótéren belül
   Víztartály: 0,9 l
   Hűtőventilátor
   cookControl20
   Süllyesztett gombok
   30 cm mély felső szekrénybe építhető

EC 645HB80E 
Gáz főzőlap, 60cm

Akciós ár: 89.990 Ft*
   4 Gázégő
   1 erős-, 1 normál-, 1 takarék-, 1 WOK-égő
   Egykezes gyújtás
   Termoelektromos égésbiztosító
   Zománcozott edénytartó gumilábakkal
   PB-gáz fúvókák mellékelve 
(28-30/37 mbar)
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LI 23030 
Kihúzható páraelszívó, 60cm

Akciós ár: 44.990 Ft*
   60cm széles felső szekrénysorba építhető
   Munkatér megvilágítás (2 x 40 W)
   Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
   3 teljesítmény-fokozat
   Elszívókapacitás: max. 400 m³/h
   Zajszint: max. 400 m³/h-nál: 64 dB (A) re 1 pW 
   Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
   Billenő kapcsoló

LC 98BB540  
Kürtős páraelszívó, 90 cm

Akciós ár: 154.990 Ft*
   Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
   3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
   Elszívókapacitás: intenzív fokozaton 820 m³/h
   Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
   Nyomógombos elektronikus vezérlés, 
7 szegmenses kijelző
   Zajszint: 820 m³/h-nál: 68 dB(A) re 1 pW
   Külön kapcsolható munkatér megvilágítás 
3 x 20 W-os halogénlámpával
   Billenő kapcsoló

LC 67BA520 
Kürtős páraelszívó, 60 cm

Akciós ár: 104.990 Ft*
   Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
   3 teljesítmény-fokozat
   Elszívókapacitás: max. 690 m³/h
   Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor
   Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
   Zajszint: 690 m³/h-nál: 69 dB (A) re 1 pW 
   Munkapult megvilágítás halogén 
lámpákkal, 2 x 25 W
   Billenő kapcsoló

Páraelszívók
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Beépíthető 60 cm-es integrálható mosogatógépek

intenzívZóna opció

Nyugodtan mosogasson 
erősen szennyezett tála-

kat és serpenyőket a kényes üveg-
poharakkal együtt. Ugyanis az 
intenzívZóna funkció minden 
program esetén egyaránt gondos-
kodik az alsó kosárban a 20%-kal 
nagyobb víznyomásról és a maga-
sabb átlaghőmérséklet, mely 
révén az igazán makacs szennye-
ződéseket is könnyen feloldja. 
A felső kosárban ezzel szemben 
marad a kiválasztott programhoz 
tartozó normál nyomás. 

Elektronikus aquaStop.

Az elektronikus aquaStop 
vízvédelmi rendszernek 

köszönhetően nem kell aggódnia 
a vízkárok miatt. E biztonsági rend-
szer azonnal leállítja a készüléket, 
ha szivárgást, vagy túlfolyást észlel.

varioSpeed opció

Miért várna hosszú ideig 
a tiszta edényekre, ha fele 

annyi idő alatt is elkészülhetnek? 
Csak válasszon egy programot* 
és utána egyszerűen csak nyomja 
meg a varioSpeed gombot. Ennek 
következtében máris lecsökken 
a mosogatási idő kb. 50%-kal. 
A felezett időről pedig tájékoztatást 
ad a maradékidő kijelző. Természe-
tesen tökéletes mosogatási ered-
ményt fog kapni, edényei ragyogó-
an tiszták és szárazak lesznek.
*Nem érvényes az előmosogatásra és a gyorsprogramra.

SE 55E557EU  
Integrálható mosogatógép, 60 cm

varioSpeed aquaStop

Energia Szárítás

Akciós ár: 144.990 Ft*
   12 teríték mosogatására alkalmas
   Fogyasztás(eco 50 °C): 13 l víz / 1,15 kWh energia
   5 mosogatóprogram: intenzív 70 °C, auto 55-65 °C, 
eco 50 °C, kímélő 40 °C, gyors 45 °C
   Kiegészítő opció: varioSpeed
   aquaSensor
   aquaStop vízvédelem garanciával
   2 lehajtható rész az alsó kosárban
   Állítható magasságú felső kosár
   Időprogramozás 1-19 óra között, maradékidő kijelzés
   Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

SN 55M537EU  
Integrálható speedMatic mosogatógép, 60 cm

varioSpeed IntenzívZóna aquaStop

Energia Szárítás

Akciós ár: 209.990 Ft*
   13 teríték mosogatására alkalmas
   Fogyasztás (eco 50 °C): 10 l víz / 0,92 kWh energia
   5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, 
gyors 45 °C, előmosogatás
   Kiegészítő opciók: intenzívZóna, varioSpeed
   aquaSensor, töltöttségszenzor
   aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
   Időprogramozás, maradékidő kijelzés
   varioFlex kosárrendszer (2+4 lehajtható elem)
   Állítható magasságú felső kosár 3 szintű rackMatic 
rendszerrel
   Gyermekzár és elektronikus nyomógombzár
   Zajszint: 44 dB (re 1 pW)
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Beépíthető 45 cm-es mosogatógép és hűtő

KI 34SA50
Beépíthető hűtő-/fagyasztó kombináció 
Lapos ajtópánt rögzítés

szuperfagyasztás

Energia

Akciós ár: 214.990 Ft*
   Energiafogyasztás: 293 kWh/év 
   Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos 
digitális kijelzés
   Nettó hűtőtér: 205 l
   Nettó ****-fagyasztótér: 70 l
   Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
   5 biztonsági üvegpolc, ebből 4 állítható magasságú, 
egy vízszintesen osztott
   Átlátszó zöldségtartó hullámos aljzattal, 
páratartalom-szabályozással
   Szintenkénti fagyasztás
   Szuperfagyasztás
   Aktív figyelmeztető rendszer, memória
   3 átlátszó fagyasztófiók

SF 55M554EU  
Integrálható mosogatógép, 45 cm

varioSpeed aquaStop

Energia Szárítás

Akciós ár: 154.990 Ft*
   9 teríték mosogatására alkalmas
   Fogyasztás (eco 50 °C): 11 l víz / 0,88 kWh energia
   5 program: intenzív 70 °C, auto 55-65 °C, eco 50 °C, 
gyors 45 °C, előmosogatás
   Kiegészítő opció: varioSpeed
   aquaSensor, aquaStop
   Időprogramozás 1-19 óra között, maradékidő kijelzés
   Állítható magasságú felső kosár
   2 lehajtható rész az alsó kosárban
   Zajszint: 47 dB (re 1 pW)
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