PUUKOTI

VAKIOLAITTEET
Kalusteuuni CKB301X
× Maukkaat murkinat tehokkaasti lämmittämällä – Kiertoilmauuni lämpenee nopeasti ja

kypsentää tasaisesti.
× Tasaiset paistotulokset nopeasti ja tehokkaasti – Puhallin takaa lämmön tasaisen
jakautumisen uuniin.
× Säästä aikaa pikakuumennustoiminnolla – Pikakuumennustoiminto esikuumentaa uunin
tavallisia uunia nopeammin.
× Tarkat asetukset LED-ajastinnäytön avulla – LED-ajastinnäytön avulla voit asettaa tarkat
kypsennysajat.

×Monitoimiuuni
×Ajastusautomatiikka

Tuotenumero (PNC)
Uunin puhdistus
Tuoteperhe
Energialuokka

×Ohjausvääntimet
×Viilennystuuletin

944 068 295
Aqua cleaning
A

×Helposti puhdistettava
luukku

×Uunivarusteet: 1 emaloitu

leivinpelti, 1 emaloitu
uunipannu, 1 kromattu
ritilä
EAN-koodi
7332543819683
Väri
Teräs
Höyrytoiminnot
Nettotilavuus (ltr)
65

Energy Class

Kalusteuuni CKB100K
× Luotettavan tasaiset lopputulokset – SurroundCook® -uuni varmistaa tasaisen lämmön

kaikkialla uunissa.
× Tasaiset tulokset kaikilla tasoilla – Monitasoinen kypsennys varmistaa tasaiset tulokset
kolmella tasolla.
× AquaClean helppoon puhdistukseen – AquaClean-toiminnolla säilytät uunisi luonnollisen
puhtaana höyryn avulla.
× Tasaiset paistotulokset nopeasti ja tehokkaasti – Puhallin takaa lämmön tasaisen
jakautumisen uuniin.

×Monitoimiuuni
kiertoilmavastuksella
×Ohjausvääntimet
Tuotenumero (PNC)
Uunin puhdistus
Tuoteperhe
Energialuokka
Energy Class
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×Viilennystuuletin
×Helposti puhdistettava
luukku
949 496 338
Aqua cleaning
SurroundCook
A

×Luukun lukitus
×Uunivarusteet: 1 emaloitu

uunipannu, 2 emaloitua
leivinpeltiä, 1 kromattu
ritilä
EAN-koodi
7332543797769
Väri
Musta
Höyrytoiminnot
Nettotilavuus (ltr)
72

VAKIOLAITTEET
Induktiotaso HOI622S
× Nopein tapa valmistaa ruokaa – 300-sarjan induktiokeittotason pinta kuumenee nopeasti.
× Helppo, nopea ja turvallinen – induktio – Induktiokeittotaso tuottaa tarkkaa lämpöä
nopeasti maksimoiden turvallisuuden.
× Hallinta yhdellä kosketuksella – Induktion kosketuspainikkeilla säädät helposti lämpötilaa.
× Lisää tehoa PowerBoost -toiminnon avulla – PowerBoost-toiminnon avulla saavutat
korkeimmat lämpötilat nopeasti.

×Tyylikkäät
hipaisupainikkeet
×Power Booster -toiminto
×Turvallinen:
Tuotenumero (PNC)
Keittotaso
Kehys
Asennusmitat (LxSxK, mm)

×Lapsilukitus
×Toimintolukitus
×Helppo asennus
949 492 480
Induktiotaso
Kehyksetön
560x490x52

×Jälkilämmön ilmaisin

EAN-koodi
7332543757527
SenseCook
Asennustapa
Asennusaukon päälle
Maksimi liitäntäteho (W) 6600

Induktiotaso HOI335F
× Ainutkertainen oma keittiösi – mukautettu omiin tarpeisiisi – Modulaarinen keittotaso

keittiöön, jossa kaikki on mahdollista
× Helppo, nopea ja turvallinen – induktio – Induktiokeittotaso tuottaa tarkkaa lämpöä
nopeasti maksimoiden turvallisuuden.
× Hallinta yhdellä kosketuksella – Induktion kosketuspainikkeilla säädät helposti lämpötilaa.
× Lisää tehoa PowerBoost -toiminnon avulla – PowerBoost-toiminnon avulla saavutat
korkeimmat lämpötilat nopeasti.

×Tyylikkäät

×Nerokas

hipaisupainikkeet
×Power Booster -toiminto
×Keittoalueiden ajastus
Tuotenumero (PNC)
Keittotaso
Kehys
Asennusmitat (LxSxK, mm)
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×Toimintolukitus
jälkilämmönilmaisin
×Helppo asennus
×Turvallinen:
×Äänimerkki, jonka voi
poistaa käytöstä
×Lapsilukitus
949 738 788 EAN-koodi
7332543764310
Induktiotaso SenseCook
Kehyksetön Asennustapa
Asennusaukon päälle
270x490x44 Maksimi liitäntäteho (W) 3650

VAKIOLAITTEET
Jääkaappi-pakastin LNT3LF18S
× Enemmän makua, vähemmän ruokahävikkiä – 500 ColdSense Fridge Freezerillä vähennät
ruokahävikkiä jopa 20 %.
× LowFrost helpottaa pakastimen ylläpitoa – Ei enää pakastimen työlästä sulatusta
LowFrost-teknologian ansiosta.
× Täydellistä ruoansäilytystä elektronisten asetusten avulla –
× Kosteuden säätö tuoreille vihanneksille – Hallitse jääkaappipakastimen kosteustasoa
kosteus säädön avulla.
× FastFreeze säilyttää täydellisen koostumuksen – FastFreeze säilyttää ruokien aromit,
koostumuksen sekä vitamiinit.

×Automaattinen

×Pakastimen laatikot: 3

pikapakastus
×Avoimen oven hälytys
äänellä ja merkkivalolla
Tuotenumero (PNC)
Energialuokka
(2019/2016/EU)
Pakastustekniikka
CustomFlexovihyllyjärjestelmä

×Jääkaapin valaistus: 1,
täyskokoista,
LED-valaistus, Sivussa
Läpinäkyvät, muovia
×Pakastimessa lasihyllyt
925 503 EAN-koodi
7332543736706
159
Jääkaapin/pakastimen
F
196 / 72
nettotilavuus L
LowFrost Dynaaminen viilennys
Vuotuinen
energiankulutus
(kWh,
272
2019/2016/EU)

Energy Class

Integroitava astianpesukone EEQ42200L
× Ei enää astianpesuun liittyvää arvailua QuickSelectin ansiosta – QuickSelect -

astianpesukoneen mukautetut pesuohjelmat on tarkoitettu sinua varten
× Pehmeät pidikkeet herkille laseillesi – Pehmeät piikit suojelevat herkkiä laseja ja lisäävät
vakautta
× Lattiaan heijastuva väri kertoo pesuohjelman tilan – Lattiaan heijastuva valo ilmoittaa, kun
astianpesukoneen ohjelma on päättynyt.
× Kaksoissuihkuvarsi varmistaa tasaisen veden jakautumisen – Kaksoissuihkuvarsi
varmistaa tasaisen veden jakautumisen astianpesukoneeseen.

×8 pesuohjelmaa, 4

×Kaksivärinen lattiaan

lämpötilaa
×AutoOff-toiminto
×Ohjelmien ja asetusten
valinta
kosketuspainikkeilla

heijastuva merkkivalo
×Kuivaustekniikka: AirDry
×Ajastustoiminto 1-24
tuntia

Tuotenumero (PNC)

911 074
062

Energialuokka
(2019/2017/EU)
Astiastot/pesutasot
ComfortLift®-alakori

E

Energy Class
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×Ruokailuvälinekori
×Pesuohjelmat: 160 Min., 60
Minutes, 90 Minutes, AUTO
Sense, Eco, Ylläpitoohjelma, Quick 30 Minutes,
Esihuuhtelu
×Veden likaisuuden
tunnistin

EAN-koodi

Äänitaso/-luokka
(2019/2017/EU)
9 / 2 tasoa XXL-allas
QuickSelect-ohjauspaneeli

7332543738366
46 dB(A) / C
Taso 2

VAKIOLAITTEET
Integroitava astianpesukone EEA27200L
× Unohda pyyhkeellä kuivaus, luukku aukeaa astioiden kuivaamiseksi – 300 AirDry -

astianpesukone kuivaa jopa kolme kertaa paremmin luonnollisen ilmavirtauksen avulla
× Kolme kertaa paremmat kuivaustulokset AirDry-toiminnolla – Älykäs AirDry-teknologia
kuivaa astiat luonnollisen ilmavirtauksen avulla.
× AutoSense valitsee viisaasti – AutoSense-ohjelma säätää ohjelman pituuden sekä veden
määrän ja lämpötilan astioiden likaisuuden mukaan
× Helppo asennus – Liukukiskomekanismi astianpesukoneen helppoon asennukseen.

×6 pesuohjelmaa, 3

×Ohjelmien ja asetusten

lämpötilaa
×AutoOff-toiminto
×Ohjauspaneelissa
symbolit

valinta
kosketuspainikkeilla
×Kuivaustekniikka: AirDry
×Ajastustoiminto 3 tuntia

Tuotenumero (PNC)

911 535
282

EAN-koodi

7332543798360

Energialuokka
(2019/2017/EU)

E

Äänitaso/-luokka
(2019/2017/EU)

46 dB(A) / C

Astiastot/pesutasot

13 / 2
tasoa
-

XXL-allas

-

QuickSelect-ohjauspaneeli

Taso 1

ComfortLift®-alakori
Energy Class
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×Ruokailuvälinekori
×Pesuohjelmat: 90 Minutes,
AUTO Sense, Eco, Ylläpitoohjelma, Quick 30 Minutes,
Esihuuhtelu
×Veden likaisuuden
tunnistin

