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a NeFF ReCeptJe: 139 éVIg 
tÖkéletesítettÜk.
NÉMET MINŐSÉG
a NeFF vállalatot 1877-ben alapította a mai dél-németországi Baden-Württemberg 
tartomány területén Carl andreas Neff. sütőinket a 105.000 négyzetméteres, 
csúcstechnológiájú gyárunkban gyártjuk a németországi Brettenben,  
ahol a legnagyobb munkaadó vagyunk. Folyamatosan azon dolgozunk,  
hogy új módszereket fejlesszünk ki készülékeink minőségének és 
fenntarthatóságának javítására, hogy a NeFF továbbra is a konyhatechnika  
és a fenntartható gondolkodás úttörője legyen, és büszke lehessen  
gyártási és műszaki hagyományaira. 

MINŐSÉGI KÉSZÜLÉKEK
a lehető legjobb anyagok használata szavatolja, hogy termékeink a 
legmagasabb minőségi követelményeknek is eleget tegyenek és megjelenésük 
esztétikus legyen. gondosan megválogatjuk beszállítóinkat és komolyan vesszük 
környezetvédelmi felelősségünket. Vásárlóink a legjobbat várják el tőlünk, és mi 
pontosan ezt nyújtjuk számukra. 

a NeFF formatervezési kompetenciájáról és műszaki innovációs képességéről  
az iF, a Német Dizájntanács és a Red Dot dizájndíjai tanúskodnak.  

FOLYAMATOS INNOVÁCIÓ
Nem csak azért vagyunk úttörők a területünkön, mert másként gondolkodunk 
mint a többiek, hanem azért, mert gyorsabbak vagyunk. tervezőink 1950-ben 
elsőként honosították meg a termosztátok használatát a sütőkben.  
alig hét évvel később a NeFF bemutatta az első európai mikrohullámú sütőt. 

a hetvenes években piacra dobtuk az innovatív öntisztító sütőt, amellyel a még 
könnyebben tisztán tartható konyhák iránti igényre reagáltunk. az ezt követő 
években Circo therm® forró levegős rendszerű sütőink sok millió süteményt 
tettek ízletesebbé, teljesen kihúzható teleszkópos síneknek köszönhetően 
biztonságosabb és egyszerűbb lett sütőink használata, és feltaláltuk  
az easy Clean® funkciót is.  

ehhez járul még a sütőszekrényben eltűnő ikonikus slide&hide® ajtó,  
a fényesen tündöklő Neff light® világítás, valamint a játszi könnyedséggel 
használható mágneses twist pad® Fire kezelés, amelyek igazán egyedivé  
teszik konyhai készülékeinket.
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lépJeN Be a NeFF VIlágáBa

Főzés szenvedéllyel 1877 óta.

a konyha minden otthon lelke. ez a helyiség a találkozások, étkezések és kreatív 
tevékenységek helyszíne. a NeFF-nél mindent megteszünk, hogy kiváló minőségű háztartási 
készülékeket gyártsunk, melyekkel a legtöbbet hozhatja ki magából. készülékeink  
műszaki innovációihoz egyedi formaterv, stílus és sokoldalúság járul, amelyekkel öröm  
lesz minden konyhában eltöltött óra, hiszen előre kitalálják minden kívánságát.  
Bármit csináljon is a konyhában, a NeFF készülékeiben tökéletes társra lel.
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Valódi EMBEREK, IGAZI ÉTELEK. 
ISMERKEDJEN MEG KIVÁLÓ 
SZAKÁCSAINKKAL.
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a Főzés INspIRálJa  
az emBeReket.  

az emBeRek peDIg mINket.

a NeFF tudja, mire van szüksége azoknak, akik komolyan veszik a főzést. 
sütőink és főzőlapjaink azért olyan kiválóak, mert azoknak terveztük, 
akik szeretnek jókat enni és szívesen töltik idejüket a konyhában. páratlan 
ötleteinket, mint a slide&hide® sütőajtót, a Circo therm® forró levegős 
rendszert és az új twist pad® Fire funkciót azonnal megkedveli majd.

CIrCO ThErM® –  
SÜTÉS EGYSZErrE TÖbb SZINTEN.
a NeFF sütőiben egyszerre több különböző ételt 
süthet akár négy szinten is. a Circo therm® forró 
levegős rendszernek köszönhetően egy különböző 
ételekből álló teljes menüt is elkészíthet anélkül, 
hogy azok átvennék egymás ízét. a sült hús sült  
hús ízű, a muffin pedig muffin ízű marad.

NEFF LIGhT® –  
FÉNY ÉS TÜNdÖKLÉS.
az egyedülálló Neff light® világításnak 
köszönhetően minden sütőben lévő étel 
még az ajtó kinyitása nélkül is jól látható.  
a sütőajtóba épített speciális prizma  
egyenletesen oszlatja szét a fényt minden 
szinten és még a sütő legtávolabbi sarkát  
is megvilágítja anélkül, hogy a rostélyok  
és edények árnyékot vetnének. 
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SLIdE&hIdE® –  
KErÜLjÖN KÖZELEbb AZ ÉTELEKhEZ.
a slide&hide® funkcióval semmi sem kerülhet többé az útjába, még 
a sütőajtó sem. kinyitáskor a sütőajtó teljesen eltűnik a sütőtér 
alatt, így akadálytalanul locsolhatja vagy kóstolhatja meg ételeit. 
a NeFF innovációja ezenkívül igen helytakarékos, ezért tökéletes 
választás a kisebb konyhák esetében is.

pIROlItIkus 
ÖNtIsztító FuNkCIóVal Is 
kapható

pÖrGESSE MEG AZ Új TWIST pAd FIrE® 
FOrGATÓGOMbOT. MINdENT bEÁLLíThAT 
EGYETLEN MOZduLATTAL.
a NeFF új főzőlapjaihoz intuitív kezelőszervek tartoznak, amelyek 
hihetetlenül megkönnyítik használatukat. az új twist pad Fire® 
forgatógombon egy piros fénygyűrű fut körbe, amely konyhájának  
új esztétikai és funkcionális fénypontja lesz. Csak helyezze rá  
a mágneses tárcsát a kezelőfelület közepére érintse meg a kívánt 
főzőzóna irányában, majd forgassa el a fokozat kiválasztásához,  
és máris kezdődhet a főzés.

COMFOrT FLEX® – SOKOLdALÚ SÜTŐSíNEK.
húzza ki, emelje le, és már teheti is az asztalra. az új Comfort Flex® 
teleszkópos sínek már nem akadályozzák a forró és nehéz sütőtálcák 
kivételében. a cserélhető Comfort Flex® síneket akár át is szerelheti a négy 
szint bármelyikére. ahogy a neve is mutatja: kényelmes és rugalmas.
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sÜtők

A legszigorúbb követelmények által inspirálva.

sütőink azért olyan kiválóak, mert azoknak terveztük, akik szeretnek jókat  
enni és szívesen töltik idejüket a konyhában. a funkciók tökéletes sütést  
és főzést szavatolnak, az új formaterv pedig szemet gyönyörködtető,  
így minden igényhez megfelelő sütőt tudunk kínálni. minden NeFF sütőt  
a tartósság és a minőség szem előtt tartásával terveztünk. 
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slide&hide®

Kerüljön közelebb az ételekhez.

a sütő alá becsúsztatható slide&hide® ajtó rengeteg helyet szabadít fel  
a konyhában és jobb hozzáférést biztosít a 71 liter űrtartalmú beltérhez, így 
könnyedén és tetszőleges testhelyzetben odafér ételéhez: stílus, biztonság 
és kényelem.

egyedi – hadd irigykedjenek 
vacsoravendégei az eltűnő 
ajtóval rendelkező sütőre.

helytakarékos – a sütő alá 
csúsztatott ajtó rengeteg helyet 
szabadít fel a kis konyhákban.

könnyen hozzáférhető – 
bármikor meglocsolhatja, 
megkóstolhatja és szemmel 
tarthatja ételét.

Slide®: a sütőajtó nyitásakor 
vagy csukásakor elfordul  
a fogantyú, így mindig 
biztosan tarthatja az ajtót.
 
Hide®: Nyitott helyzetben  
a sütőajtó teljesen eltűnik  
a sütő aljában, így 
akadálytalanul férhet  
hozzá a sütő belsejéhez. 

GIAN pAOLO SÜLT 
CSIrKÉjE SZINTE 
SZÉTOLVAd  
A SZÁjbAN.
„két dolog kell ahhoz, 
hogy a csirke olyan legyen, 
amilyennek szeretném: 

megfelelő fűszerezés, 
valamint folyamatos felügyelet 

és ellenőrzés. a slide&hide® ajtók 
tökéletesek ebből a szempontból.”

egyes slide&hide® ajtóval szerelt modellek  
a következő funkciókkal is kaphatók:

Full steam  
funkció

Vario steam
funkció

pirolitikus 
öntisztítás

semmi sem  
kerülhet többé 
az útjába, még 
a sütőajtó sem.
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CIRCO theRm®

Sütés egyszerre több szinten.

a Circo therm® funkció segítségével sütőiben egyszerre több különböző ételt süthet mind 
a négy szinten, és minden étel íze pont olyan lesz, amilyennek lennie kell. az ételek nem 
veszik át egymás ízét – a sült hús sült hús ízű, a muffin pedig muffin ízű marad.

Nem rajong a sült hús és  
hal ízű málnás muffinért?  
a Circo therm® sem.

hOGYAN MűKÖdIK?
a Circo therm® funkció során egy  
erős nemesacél ventilátor elszívja a levegő egy részét a 
sütőből, majd felmelegíti azt, és a hátfal megfelelő pontjain 
elhelyezett nyílásokon keresztül visszafújja a sütő belsejébe.
 
a sütő így gyorsabban éri el a kívánt hőfokot és a sütőtér 
hőmérséklete is egyenletesebb lesz a hagyományos 
sütőkhöz képest. ezzel időt és energiát takarít meg,  
mivel nincs, vagy csak nagyon rövid ideig van szükség 
előmelegítésre. a forró levegő közvetlenül az ételre 
áramlik, minden sütési szinten. a sütött tészták és  
húsok teteje így gyorsabban pirul meg, miközben  
az ételek nem száradnak ki, és nem veszik át egymás ízét.

EGYSZERRE KÉSZÍTHET EL EGY NÉGYFOGÁSOS MENÜT 
ANÉLKÜL, HOGY AZ ÉTELEK  
ÁTVENNÉK EGYMÁS ÍZÉT. 

pOWeR BOOst

gyorsítsa fel a 

dolgokat a power Boost 

funkcióval, ha csak 

rövid ideg akar főzni – 

csak tegye be az ételt 

és kapcsolja be a sütőt.

 Ilyen egyszerű!

egyszerre három fogás készül a Circo therm® funkcióval.
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NeFF lIght®

Fény és tündöklés.

a mind a négy szintet fényesen és hatékonyan megvilágító  
Neff light® világítás révén mindig szemmel tarthatja ételeit 
anélkül, hogy kinyitná a sütő ajtaját. Bár szinte minden sütőben van 
beépített világítás, de sütés közben a tálcák és tepsik eltakarhatják 
a fény egy részét. a Neff light® leD-lámpái még a sütő legtávolabbi 
sarkát is fényesen megvilágítják. a sütőajtóba szerelt speciális 
prizma egyenletesen oszlatja szét a fényt minden szintre, és ezzel 
tökéletes rálátást biztosít az ételre. 

LEGYEN VILÁGOSSÁG!

COmFORt FleX®

Férjen hozzá kényelmesen és rugalmasan ételeihez.

az innovatív Comfort Flex® sínek segítségével 
biztonságosan és kényelmesen veheti 
ki a sütőből a forró ételeket. az okosan 
megtervezett sínek nem akadályozzák abban, 
hogy biztonságosan és könnyen megfoghassa 
a tálcákat vagy tepsiket. amennyiben  
a készülék cserélhető sínekkel van felszerelve,  
a síneket könnyedén és tetszés szerint 
helyezheti át a sütő négy szintjének egyikére.

az új Comfort Flex® sínek lehetővé teszik, hogy a kiöntés 
veszélye nélkül vehesse ki a sütőből a forró sütőedényeket.
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Full tOuCh CONtROl

Könnyű egyujjas kezelés.

az intuitív Full touch Control kezelőpanel új mércét állít fel a gyors és könnyű 
kezelhetőség terén. a beállításokhoz húzza végig vagy érintse meg ujjaival  
a sima kezelőfelületet. az 5,7", nagyfelbontású, színes tFt-kijelzővel a lehető 
legkényelmesebben kezelheti sütőjét. a kiválóan olvasható hatalmas kijelzőn 
könnyedén léptethet a menük között.

shIFt CONtROl

A programok gyors kiválasztásának 
köszönhetően több ideje marad a sütésre.

számos új NeFF sütő a Full touch Control helyett  
shift Control kijelzőt kapott, amellyel kényelmesen 
léptethet a menük között. a 4,1" vagy 2,5", 
nagyfelbontású tFt-kijelzővel játszva és  
kényelmesen kezelheti sütőjét.

Bake aND ROast  
assIstaNt

Időnként még a legjobb szakácsoknak is szükségük 
van egy kis segítségre.

az innovatív segédfunkcióval még egyszerűbben és kényelmesebben 
készíthet el számos fogást. a Bake and Roast assistant 
gombnyomásra ad tanácsot minden étel sütéséhez, valamint 
megadja az adott étel tökéletes elkészítéséhez ajánlott ideális  
fűtési módot, hőmérsékletet és időt. 

LAurA A dESSZErTEK 
KIrÁLYNŐjE.
 „szeretek mindent magam csinálni, 
ezért igencsak ámulatba ejtett,  
hogy mennyi munkát vesz le  
a vállamról az assistant, azzal, hogy 
beállította a megfelelő fűtési módot, 
hőmérsékletet és időtartamot.”



MALTÉNAK A GŐZ NAGYSZErű SEGíTSÉG 
A TÖKÉLETES SÜLT hÚShOZ.
 „a tökéletes sült hús kívül ropogós, belül pedig omlós. 
mindig is ki akartam próbálni, milyen gőzzel sütni.  
a Vario steam a legjobb program sült húsokhoz.”

Full steam

Mindentudó sütő és gőzpároló egyben.

Új Full steam sütőink egyesítik magukban a mindentudó 
sütők fűtési módját a gőzpárolók funkcióival.  
a Full steam funkcióval rendkívül szaftos, ízletes 
és gusztusos fogásokat készíthet. ezenkívül fel is 
melegíthet vele ételeket anélkül, hogy azok tápanyagai 
elvesznének. kezelése könnyű, a rejtett víztartály 
egyszerűen újratölthető: nyomja meg a gombot  
az elülső panel kinyitásához, vegye ki a víztartályt, 
töltse fel és máris használhatja a funkciót. 

az újonnan kifejlesztett víztartály könnyedén kivehető  
és újratölthető.

VaRIO steam

Innovatív gőzölési segéd.

a Vario steam funkcióval megfelelő mennyiségű gőzt 
adagolhat sütés közben – ideális megoldás tészták 
és húsok sütéséhez. a három fokozat segítségével 
ropogós kenyeret és szaftos sült húsokat süthet.

gőzBeFÚVása Vario steam és Full steam funkciók gyorsan és egyenletesen fújják be a kívánt mennyiségű gőzt a ventilátor melletti steam Inject fúvókán. 

A gőzzel sütés 
tökéletes választás 
AZ ÖN számára, 
ha egészségtudatos 
ínyencnek tartja magát.
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easy CleaN tIsztításI segéD

Könnyed tisztítás még erősen szennyezett belső tér esetén is.

a NeFF pirolitikus sütői hatékony easy Clean® tisztítási segéddel rendelkeznek,  
amellyel könnyedén megtisztíthatja enyhén koszos készülékét. helyezzen egy  
edényt kb. 400 ml vízzel és egy csepp mosogatószerrel a sütő aljára, majd  
válassza ki az easy Clean® programot. ezzel felpuhíthatja a sütő belsejéhez ragadt 
ételmaradványokat, majd azokat gyorsan és kényelmesen letörölheti egy törlőkendővel.

pIrOLITIKuS ÖNTISZTíTÁS 
az easy Clean® tisztítási segéd mellett a legtöbb 
NeFF sütőben megtalálható a pirolitikus öntisztítás, 
mely a sütőtisztítás leggyorsabb módja.  
a 485 °C-ra felhevített sütőtérben minden szerves 
anyag hamuvá válik, ezért nem lesz szüksége 
vegyszerekre. a program végén várja meg,  
amíg lehűl a sütő, majd törölje ki a belsejét  
egy nedves törlőkendővel. ennyi az egész.

LuISA FEhÉrrÉpÁS FELFÚjTAT 
KÉSZíTETT GruYErE SAjTTAL  
ÉS hAGYMÁS KENYÉrrEL.
 „ez egy igazán könnyű recept. a legnehezebb része  
a sütő kitisztítása a sütés után! a pirolitikus öntisztító 
funkció segítségével azonban nem nagy ügy, mivel 
csak a hamut kell letörölnöm a program végén.”
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seamless COmBINatION®

Minden konyha fénypontja.

a két NeFF készülék egybeépítésére szolgáló egyedülálló seamless 
Combination® oldalburkolataink stílusossá és makulátlanná varázsolják 
konyháját. a NeFF új egybeépítő megoldása révén az egymásra helyezett 
készülékek tökéletes harmóniát alkotnak, így ideálisak minden korszerű 
vagy kortalan konyha számára.

IdEÁLISAN SZErELhETŐ
Valamennyi sütőnk munkalap alá is beépíthető,  
de a legjobb, ha szemmagasságba szereli be  
őket egy álló konyhaszekrénybe.

EGY SÜTŐ ÉS EGY KOMpAKT KÉSZÜLÉK 
KOMbINÁCIÓjA
a seamless Combination® szerelőkészlet egy jóval 
vékonyabb fémpolccal helyettesíti a két készüléket 
általában elválasztó konyhapolcot, eltüntetve ezzel  
a készülékek közötti rést. a készülékek egybeépítésével 
kapcsolatban kövesse a szerelési utasításokat, vagy 
kérje ki tervezője véleményét. 

a seamless Combination® készletekkel kapcsolatos 
további információkért tekintse meg a 25. oldalt.

ChrISTOphEr A STíLuS 
MEGSZÁLLOTTjA.

 „Imádom, ahogy a teljes méretű 
és a kompakt sütőm egy 
egységnek tűnik. látszik, hogy  
a NeFF ad a részletekre.”
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#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.28_P
PREHEATING
DISHES

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.10_P
STEAM COOKING
FULL STEAM

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.33_P
SABBATH

 

#05.31_P
ADD FAVOURITE
DRINK

#01.45_P
CIRCOTHERM
ECO

#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.06_P
CIRCO-
ROASTING

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.29_P
PYROLYTIC
SELFCLEAN

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.73_P
BAKE ASSISTANT

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

 

 

#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

 #01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.18_P #01.12_P #01.14_P #01.08_P#01.07_PG

 

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.17_P
SPEISEN

#01.09_P
GENTLE 

#01.31_P
OVEN 

#01.28_P
PREHEATING

 

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.28_P
PREHEATING
DISHES

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.10_P
STEAM COOKING
FULL STEAM

#01.14_P #01.08_P#01.07_PG #01.33_P
 

#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

#05.31_P
ADD FAVOURITE
DRINK

#01.45_P
CIRCOTHERM
ECO

#01.06_P
CIRCO-
ROASTING

#01.29_P
PYROLYTIC
SELFCLEAN

#01.73_P
BAKE ASSISTANT

 

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 
#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

 

 CIrCO ThErM®
a Circo therm® funkció során egy erős ventilátor elszívja  
a levegő egy részét a sütőből, majd felmelegíti azt,  
és a hátfal megfelelő pontjain elhelyezett nyílásokon 
keresztül visszafújja a sütő belsejébe, így biztosítva az 
egyenletes hőeloszlást. 

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.28_P
PREHEATING
DISHES

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.10_P
STEAM COOKING
FULL STEAM

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.33_P
SABBATH

 

#05.31_P
ADD FAVOURITE
DRINK

#01.45_P
CIRCOTHERM
ECO

#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.06_P
CIRCO-
ROASTING

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.29_P
PYROLYTIC
SELFCLEAN

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.73_P
BAKE ASSISTANT

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

 

 

#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

 #01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.18_P #01.12_P #01.14_P #01.08_P#01.07_PG

 

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.17_P
SPEISEN

#01.09_P
GENTLE 

#01.31_P
OVEN 

#01.28_P
PREHEATING

 

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.28_P
PREHEATING
DISHES

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.10_P
STEAM COOKING
FULL STEAM

#01.14_P #01.08_P#01.07_PG #01.33_P
 

#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

#05.31_P
ADD FAVOURITE
DRINK

#01.45_P
CIRCOTHERM
ECO

#01.06_P
CIRCO-
ROASTING

#01.29_P
PYROLYTIC
SELFCLEAN

#01.73_P
BAKE ASSISTANT

 

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 
#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

 

 CIrCO ThErM® ECO
maximális energiahatékonyságot biztosító funkció, 
ha csak egy szinten akar sütni. tökéletes választás 
mélyhűtött vagy félkész ételek elkészítéséhez, kenyér, 
sütemények és húsok sütéséhez.  

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.28_P
PREHEATING
DISHES

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.10_P
STEAM COOKING
FULL STEAM

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.33_P
SABBATH

 

#05.31_P
ADD FAVOURITE
DRINK

#01.45_P
CIRCOTHERM
ECO

#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.06_P
CIRCO-
ROASTING

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.29_P
PYROLYTIC
SELFCLEAN

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.73_P
BAKE ASSISTANT

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

 

 

#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

 #01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.18_P #01.12_P #01.14_P #01.08_P#01.07_PG

 

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.17_P
SPEISEN

#01.09_P
GENTLE 

#01.31_P
OVEN 

#01.28_P
PREHEATING

 

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.28_P
PREHEATING
DISHES

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.10_P
STEAM COOKING
FULL STEAM

#01.14_P #01.08_P#01.07_PG #01.33_P
 

#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

#05.31_P
ADD FAVOURITE
DRINK

#01.45_P
CIRCOTHERM
ECO

#01.06_P
CIRCO-
ROASTING

#01.29_P
PYROLYTIC
SELFCLEAN

#01.73_P
BAKE ASSISTANT

 

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 
#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

 

 CIrCO ThErM® INTENSIVE
a Circo therm® és az alsó fűtés kombinációja. Ideális olyan 
ételek számára, amelyek aljának ropogósnak kell lennie, 
például pizza vagy különleges kenyér sütéséhez.  
ezenkívül süteményekhez, például habcsók  
sütéséhez is használható.

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.28_P
PREHEATING
DISHES

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.10_P
STEAM COOKING
FULL STEAM

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.33_P
SABBATH

 

#05.31_P
ADD FAVOURITE
DRINK

#01.45_P
CIRCOTHERM
ECO

#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.06_P
CIRCO-
ROASTING

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.29_P
PYROLYTIC
SELFCLEAN

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.73_P
BAKE ASSISTANT

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

 

 

#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

 #01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.18_P #01.12_P #01.14_P #01.08_P#01.07_PG

 

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.17_P
SPEISEN

#01.09_P
GENTLE 

#01.31_P
OVEN 

#01.28_P
PREHEATING

 

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.28_P
PREHEATING
DISHES

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.10_P
STEAM COOKING
FULL STEAM

#01.14_P #01.08_P#01.07_PG #01.33_P
 

#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

#05.31_P
ADD FAVOURITE
DRINK

#01.45_P
CIRCOTHERM
ECO

#01.06_P
CIRCO-
ROASTING

#01.29_P
PYROLYTIC
SELFCLEAN

#01.73_P
BAKE ASSISTANT

 

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 
#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

 

 KENYÉrSÜTÉS
a ropogós kenyér sütéséhez 180°C és 240°C közötti 
hőmérséklet szükséges. egyszerre akár három  
szintet is használhat.

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.28_P
PREHEATING
DISHES

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.10_P
STEAM COOKING
FULL STEAM

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.33_P
SABBATH

 

#05.31_P
ADD FAVOURITE
DRINK

#01.45_P
CIRCOTHERM
ECO

#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.06_P
CIRCO-
ROASTING

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.29_P
PYROLYTIC
SELFCLEAN

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.73_P
BAKE ASSISTANT

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

 

 

#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

 #01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.18_P #01.12_P #01.14_P #01.08_P#01.07_PG

 

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.17_P
SPEISEN

#01.09_P
GENTLE 

#01.31_P
OVEN 

#01.28_P
PREHEATING

 

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.28_P
PREHEATING
DISHES

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.10_P
STEAM COOKING
FULL STEAM

#01.14_P #01.08_P#01.07_PG #01.33_P
 

#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

#05.31_P
ADD FAVOURITE
DRINK

#01.45_P
CIRCOTHERM
ECO

#01.06_P
CIRCO-
ROASTING

#01.29_P
PYROLYTIC
SELFCLEAN

#01.73_P
BAKE ASSISTANT

 

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 
#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

 

 TÉSZTAKELESZTÉS
ezzel a funkcióval meleg és párás, az élesztő 
kelesztéséhez ideális körülményeket biztosíthat  
a sütőben, így szebb állagú, jobb minőségű 
süteményeket és kenyereket süthet.

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.28_P
PREHEATING
DISHES

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.10_P
STEAM COOKING
FULL STEAM

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.33_P
SABBATH

 

#05.31_P
ADD FAVOURITE
DRINK

#01.45_P
CIRCOTHERM
ECO

#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.06_P
CIRCO-
ROASTING

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.29_P
PYROLYTIC
SELFCLEAN

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.73_P
BAKE ASSISTANT

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

 

 

#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

 #01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.18_P #01.12_P #01.14_P #01.08_P#01.07_PG

 

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.17_P
SPEISEN

#01.09_P
GENTLE 

#01.31_P
OVEN 

#01.28_P
PREHEATING

 

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.28_P
PREHEATING
DISHES

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.10_P
STEAM COOKING
FULL STEAM

#01.14_P #01.08_P#01.07_PG #01.33_P
 

#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

#05.31_P
ADD FAVOURITE
DRINK

#01.45_P
CIRCOTHERM
ECO

#01.06_P
CIRCO-
ROASTING

#01.29_P
PYROLYTIC
SELFCLEAN

#01.73_P
BAKE ASSISTANT

 

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 
#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

 

 ALSÓ / FELSŐ SÜTÉS
a sütő hagyományos fűtési módja felső és alsó fűtéssel. 
a hő a természetes konvekció révén a sütő közepére 
áramlik. Ideális választás süteményekhez és kalácsokhoz.

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.28_P
PREHEATING
DISHES

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.10_P
STEAM COOKING
FULL STEAM

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.33_P
SABBATH

 

#05.31_P
ADD FAVOURITE
DRINK

#01.45_P
CIRCOTHERM
ECO

#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.06_P
CIRCO-
ROASTING

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.29_P
PYROLYTIC
SELFCLEAN

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.73_P
BAKE ASSISTANT

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

 

 

#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

 #01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.18_P #01.12_P #01.14_P #01.08_P#01.07_PG

 

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.17_P
SPEISEN

#01.09_P
GENTLE 

#01.31_P
OVEN 

#01.28_P
PREHEATING

 

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.28_P
PREHEATING
DISHES

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.10_P
STEAM COOKING
FULL STEAM

#01.14_P #01.08_P#01.07_PG #01.33_P
 

#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

#05.31_P
ADD FAVOURITE
DRINK

#01.45_P
CIRCOTHERM
ECO

#01.06_P
CIRCO-
ROASTING

#01.29_P
PYROLYTIC
SELFCLEAN

#01.73_P
BAKE ASSISTANT

 

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 
#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

 

 ALSÓ / FELSŐ SÜTÉS ECO
ezzel a beállítással a sütő közepét hevítheti fel,  
ha csak egy szintet kíván használni. a sütő gazdaságos 
módon tartja fenn a hőmérsékletet, amihez kiiktatja  
a termosztátot és jobban hasznosítja a maradékhőt.

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.28_P
PREHEATING
DISHES

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.10_P
STEAM COOKING
FULL STEAM

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.33_P
SABBATH

 

#05.31_P
ADD FAVOURITE
DRINK

#01.45_P
CIRCOTHERM
ECO

#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.06_P
CIRCO-
ROASTING

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.29_P
PYROLYTIC
SELFCLEAN

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.73_P
BAKE ASSISTANT

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

 

 

#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

 #01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.18_P #01.12_P #01.14_P #01.08_P#01.07_PG

 

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.17_P
SPEISEN

#01.09_P
GENTLE 

#01.31_P
OVEN 

#01.28_P
PREHEATING

 

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.28_P
PREHEATING
DISHES

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.10_P
STEAM COOKING
FULL STEAM

#01.14_P #01.08_P#01.07_PG #01.33_P
 

#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

#05.31_P
ADD FAVOURITE
DRINK

#01.45_P
CIRCOTHERM
ECO

#01.06_P
CIRCO-
ROASTING

#01.29_P
PYROLYTIC
SELFCLEAN

#01.73_P
BAKE ASSISTANT

 

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 
#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

 

 ALSÓ SÜTÉS
a sütő aljából áradó hő ideális pizzák és sütemények 
sütéséhez, mivel ropogós lesz az aljuk.  
ezenkívül felfújtakhoz is használható.

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.28_P
PREHEATING
DISHES

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.10_P
STEAM COOKING
FULL STEAM

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.33_P
SABBATH

 

#05.31_P
ADD FAVOURITE
DRINK

#01.45_P
CIRCOTHERM
ECO

#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.06_P
CIRCO-
ROASTING

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.29_P
PYROLYTIC
SELFCLEAN

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.73_P
BAKE ASSISTANT

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

 

 

#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

 #01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.18_P #01.12_P #01.14_P #01.08_P#01.07_PG

 

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.17_P
SPEISEN

#01.09_P
GENTLE 

#01.31_P
OVEN 

#01.28_P
PREHEATING

 

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.28_P
PREHEATING
DISHES

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.10_P
STEAM COOKING
FULL STEAM

#01.14_P #01.08_P#01.07_PG #01.33_P
 

#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

#05.31_P
ADD FAVOURITE
DRINK

#01.45_P
CIRCOTHERM
ECO

#01.06_P
CIRCO-
ROASTING

#01.29_P
PYROLYTIC
SELFCLEAN

#01.73_P
BAKE ASSISTANT

 

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 
#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

 

 CIrCOrOASTING
ezzel a funkcióval úgy készítheti el a vörös és fehér 
húsokat, mintha rostélyon sültek volna. a grill és  
a ventilátor váltakozva oszlatja szét a hőt, ami  
35–40%-kal csökkenti a sütés idejét.

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.28_P
PREHEATING
DISHES

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.10_P
STEAM COOKING
FULL STEAM

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.33_P
SABBATH

 

#05.31_P
ADD FAVOURITE
DRINK

#01.45_P
CIRCOTHERM
ECO

#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.06_P
CIRCO-
ROASTING

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.29_P
PYROLYTIC
SELFCLEAN

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.73_P
BAKE ASSISTANT

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

 

 

#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

 #01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.18_P #01.12_P #01.14_P #01.08_P#01.07_PG

 

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.17_P
SPEISEN

#01.09_P
GENTLE 

#01.31_P
OVEN 

#01.28_P
PREHEATING

 

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.28_P
PREHEATING
DISHES

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.10_P
STEAM COOKING
FULL STEAM

#01.14_P #01.08_P#01.07_PG #01.33_P
 

#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

#05.31_P
ADD FAVOURITE
DRINK

#01.45_P
CIRCOTHERM
ECO

#01.06_P
CIRCO-
ROASTING

#01.29_P
PYROLYTIC
SELFCLEAN

#01.73_P
BAKE ASSISTANT

 

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 
#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

 

 
NAGY FELÜLETű GrILL

a grillegység a sütő tetejébe van beszerelve.  
működését termosztát vezérli: úgy kapcsol be és ki,  
hogy mindig fenntartsa a kívánt hőmérsékletet.

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.28_P
PREHEATING
DISHES

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.10_P
STEAM COOKING
FULL STEAM

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.33_P
SABBATH

 

#05.31_P
ADD FAVOURITE
DRINK

#01.45_P
CIRCOTHERM
ECO

#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.06_P
CIRCO-
ROASTING

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.29_P
PYROLYTIC
SELFCLEAN

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.73_P
BAKE ASSISTANT

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

 

 

#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

 #01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.18_P #01.12_P #01.14_P #01.08_P#01.07_PG

 

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.17_P
SPEISEN

#01.09_P
GENTLE 

#01.31_P
OVEN 

#01.28_P
PREHEATING

 

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.28_P
PREHEATING
DISHES

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.10_P
STEAM COOKING
FULL STEAM

#01.14_P #01.08_P#01.07_PG #01.33_P
 

#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

#05.31_P
ADD FAVOURITE
DRINK

#01.45_P
CIRCOTHERM
ECO

#01.06_P
CIRCO-
ROASTING

#01.29_P
PYROLYTIC
SELFCLEAN

#01.73_P
BAKE ASSISTANT

 

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 
#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

 

 
KÖZÉpSŐ GrILL

kisebb mennyiségek grillezéséhez a középső grill funkciót 
válassza. 

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.28_P
PREHEATING
DISHES

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.10_P
STEAM COOKING
FULL STEAM

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.33_P
SABBATH

 

#05.31_P
ADD FAVOURITE
DRINK

#01.45_P
CIRCOTHERM
ECO

#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.06_P
CIRCO-
ROASTING

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.29_P
PYROLYTIC
SELFCLEAN

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.73_P
BAKE ASSISTANT

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

 

 

#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

 #01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.18_P #01.12_P #01.14_P #01.08_P#01.07_PG

 

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.17_P
SPEISEN

#01.09_P
GENTLE 

#01.31_P
OVEN 

#01.28_P
PREHEATING

 

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.28_P
PREHEATING
DISHES

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.10_P
STEAM COOKING
FULL STEAM

#01.14_P #01.08_P#01.07_PG #01.33_P
 

#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

#05.31_P
ADD FAVOURITE
DRINK

#01.45_P
CIRCOTHERM
ECO

#01.06_P
CIRCO-
ROASTING

#01.29_P
PYROLYTIC
SELFCLEAN

#01.73_P
BAKE ASSISTANT

 

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 
#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

 

 KíMÉLŐ pÁrOLÁS
ez a speciális beállítás fedő alatt főzött nemes húsok 
sütésére használható. helyezze a vörös vagy fehér húst 
egy előre felmelegített edénybe, majd tegye be a sütőbe. 
az alacsony hőfok beállítás állandó hőmérsékletével 
kíméletesen, megégetés nélkül süthet, így vörös  
és fehér húsai szaftosak és omlósak lesznek.

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.28_P
PREHEATING
DISHES

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.10_P
STEAM COOKING
FULL STEAM

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.33_P
SABBATH

 

#05.31_P
ADD FAVOURITE
DRINK

#01.45_P
CIRCOTHERM
ECO

#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.06_P
CIRCO-
ROASTING

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.29_P
PYROLYTIC
SELFCLEAN

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.73_P
BAKE ASSISTANT

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

 

 

#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

 #01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.18_P #01.12_P #01.14_P #01.08_P#01.07_PG

 

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.17_P
SPEISEN

#01.09_P
GENTLE 

#01.31_P
OVEN 

#01.28_P
PREHEATING

 

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.28_P
PREHEATING
DISHES

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.10_P
STEAM COOKING
FULL STEAM

#01.14_P #01.08_P#01.07_PG #01.33_P
 

#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

#05.31_P
ADD FAVOURITE
DRINK

#01.45_P
CIRCOTHERM
ECO

#01.06_P
CIRCO-
ROASTING

#01.29_P
PYROLYTIC
SELFCLEAN

#01.73_P
BAKE ASSISTANT

 

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.31_P
OVEN 
CLEANING ??

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.13_P
STEAM ASSIST
VARIO STEAM

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.08_P
CENTRE-AREA
GRILL

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 
#01.03_P
PIZZA SETTING

#01.04_P
BREAD BAKING

#01.16_P
DEFROST
SETTING

#01.02_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT

#01.05_P
BOTTOM HEAT

#00.22_P
DECALCIFY

#01.11_P
DOUGH 
PROVING

#01.17_P
SPEISEN
WARMING 3

#01.09_P
GENTLE 
COOKING

#01.01_P
CIRCOTHERM

#01.27_P
REHEAT

#01.10_P
STEAM COOKING

#01.32_P
EASYCLEAN

#01.30_P
ECOLYSIS

#01.76_P
BOTTOM-
CLEAN

#01.75_P
CORE
TEMPERATURE
MEAT PROBE

#01.18_P
SYSTEM STEAM
COOKING

#01.12_P
RAPID 
HEAT UP

#01.14_P
TOP-/ BOTTOM 
HEAT ECO

#01.07_PG
FULL SURFACE
GRILL

 

  AuTOMATIKuS bIZTONSÁGI 
KIKApCSOLÁS
ez a funkció automatikusan kikapcsolja a sütőt, 
ha hosszabb ideig nem végez kezelési műveletet a 
készülékén, így tökéletesen nyugodt lehet.
hőmérséklet-tartomány automatikus kikapcsolás
< 140 ºC 73 óra
141–200 °C 6 óra
201–250 ºC 3 óra
> 251 ºC 2 óra

SÜTőFUNKCIÓK

sÜtés NeFF sÜtőBeN

a NeFF sütő különleges funkcióival szinte bármilyen receptet elkészíthet.  
az egyes funkciókhoz itt megadott ikonok megegyeznek a sütőn kijelzettekkel,  
így minden azonnal egyértelmű lesz.

KIEGÉSZÍTő FUNKCIÓK
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 MELEGEN TArTÁS
ezt a beállítást válassza, ha tálalás előtt melegen szeretné 
tartani az ételt, de nem szeretné, ha kiszáradna. általában 
60 °C és 100 °C közötti hőmérséklettel használatos.

 rEGENErÁLÁS 
a regenerálás funkcióval kíméletesen melegítheti fel 
ételét. a sütőtérben lévő párának köszönhetően íze és 
kinézete olyan lesz, mintha most készítette volna el.

 EdÉNY ELŐMELEGíTÉS
ez a beállítás legfeljebb 70 °C-os levegőt keringtet  
a sütőben, így biztonságosan melegítheti tányérjait, 
mielőtt feltálalná az ételt. 

 KIOLVASZTÁS
a Circo therm® ventilátor levegőt keringtet a sütőben, 
amivel felgyorsítja a kiolvasztást, miközben megőrzi  
az étel színét és nedvességtartalmát. próbálja ki kényes 
ételekkel, mint hallal vagy szárnyassal.

 pIrOLITIKuS TISZTíTÁS
a pirolitikus tisztítás a sütők öntisztítására használható.  
a funkció hozzávetőleg 485 °C-ra hevíti fel a sütő belsejét, 
amivel leégeti a sütés és grillezés során keletkező 
szennyeződéseket. a funkcióval tökéletesen tisztává 
varázsolhatja a sütőjét, és csak egy nedves törlőkendőre 
lesz szüksége a keletkező finom hamu eltávolításához.

 ECo ClEaN
ez a speciális funkció a lehető legtisztábban tartja 
a sütőbelső eco Clean bevonattal ellátott felületeit. 
minimális ráfordítást igénylő funkció rendszeres 
használatával ragyogóan tisztán tarthatja a sütő belterét.

 EASY CLEAN®
helyezzen egy edényt kb. 400 ml vízzel és egy csepp 
mosogatószerrel az enyhén szennyezett sütő aljára, majd 
válassza ki az easy Clean® programot. ezzel felpuhíthatja  
a sütő belsejéhez tapadt ételmaradványokat, így gyorsan 
és kényelmesen tisztíthatja meg sütőjét egy törlőkendővel. 

 pOWEr bOOST / GYOrSFELFűTÉS
a power Boost funkcióval felgyorsíthatja a folyamatokat,  
ha csak rövid ideg akar főzni – csak tegye be az ételt  
és kapcsolja be a sütőt.

 VArIO STEAM
a Vario steam funkcióval megfelelő mennyiségű gőzt 
adagolhat sütés közben. a három fokozat süteményekhez, 
húsokhoz vagy felmelegítéshez használható. az így 
elkészített ételek ízesebbek és gusztusosabbak lesznek.  

 FuLL STEAM
tegye egészségesebbé kedvenc ételeit a Full steam 
funkcióval, amely megőrzi az ételek tápanyagait és ízét. 
kezelése könnyű, a víztartály egyszerűen újratölthető: 
nyomja meg a gombot az elülső panel kinyitásához,  
vegye ki a víztartályt, töltse fel és máris használhatja  
a funkciót.

 bAKE ANd rOAST ASSISTANT
az innovatív segédfunkcióval még egyszerűbben és 
kényelmesebben készítheti el az ételeit. a tészta- és 
hússütő segéd gombnyomásra ad tanácsot. ezenkívül 
megadja az adott étel tökéletes elkészítéséhez ajánlott 
ideális fűtési módot, hőmérsékletet és időt.

 SAbbATh MÓd
ez a beállítás a felső és alsó fűtés segítségével 85 °C 
és 140 °C közötti hőmérsékletet tart a sütőben. a sütő 
akár 74 órán keresztül melegen tartja az ételt, miközben 
kikapcsolja a ventilátort, a világítást és a kezelőszerveket.

 SAjÁT prOFIL
a beállításokat testre szabhatja és elmentheti,  
így kényelmesen választhatja ki kedvenc és gyakran 
használt beállításait. 

 SZÁríTÁS
kiszárítja a sütőteret a gőz funkció használata után.

sous-vide funkció

Főzzön a legmodernebb technológiával, úgy mint egy valódi séf.  
Neff Collection gőzsütőinkben sous-vide programot talál,  
mellyel a levákuumozott ételeket tudja pontos hőmérsékleten  
gőzfürdőben elkészíteni.
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Hide®Hide® Hide®Hide®Slide®Slide® Slide®Slide®CircoThermCircoTherm

Bake and 
roast assist

Bake and 
roast assist

FullSteamFullSteam FullSteamFullSteamEasyClean®EasyClean® EasyClean®EasyClean®

FullTouch
Control

FullTouch
Control

FullTouch
Control

FullTouch
ControlComfortFlexComfortFlex ComfortFlexComfortFlexNeffLight®NeffLight®

NeffLight®NeffLight®

bEÉpíThETŐ SÜTŐK
 NEFF Collection  

B48Ft64N1
Slide&hide sütő Full Steam gőzfunkcióval

SÜTÉSI MÓdOK 
  Circo therm
  Circo therm eco 
  alsó/felső sütés
  alsó/felső sütés eco
  Circo Roasting
  Nagy felületű grill
  középső grill
  Circo therm intensive
  kenyérsütés
  alsó sütés
  kímélő párolás
  edény-előmelegítés
  melegentartás

TOVÁbbI FuNKCIÓK GŐZZEL:
  gőzölés (Full steam)
  Regenerálás
  kelesztés
  Felolvasztás
  sous-vide főzés

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  pontos hőfokszabályozás:  
40 °C - 275 °C 
  hőmérséklet beállítási 
javaslatok, aktuális 
hőmérséklet-kijelzés
  Bake an Roast assistant  
38 automatikus programmal

  sabbath beállítás
  automatikus felfűtés 
ellenőrzés
  elektronikus óra
  power Boost gyorsfelfűtés
  Neff light leD világítás
  Víztartály telítettség-
kijelzéssel
  gőzfejlesztés a párolótéren 
kívül
  Nemesacél ventilátor
  Információs gomb
  egyedileg állítható gyerekzár
  sütő biztonsági lekapcsoló
  maradékhő kijelzés
  start/stop gomb
  Nyitott ajtó érzékelés

dESIGN 
  5,7“ tFt színes, grafikus 
kijelző ** touch Control 
érintésvezérléssel
  hIDe® - sütőtér alá becsúszó 
ajtó, csillapított mozgással
  slIDe® - elforduló fogantyú  
a sütőajtó mozgatásakor
  antracit zománc bevonatú 
belső tér

TISZTíTÁS 
  eco Clean öntisztítás a hátfalon
  easy Clean tisztítási segéd
  Vízkőtlenítő program, szárító 
funkció
  teleüveg sütőajtó

KIhÚZÓ-rENdSZEr 
  Comfort Flex teleszkópos 
sütősín, bármely szintre 
áthelyezhető

TArTOZÉKOK 
  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

MűSZAKI AdATOK 
  hálózati kábel hossza: 120 cm
  hálózati összteljesítmény:  
3,6 kW
  készülék méretei  
(ma x szé x mé):  
595 x 596 x 548 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
585-595 x 560-568 x 550 mm
  sütőtér térfogata: 71 liter

SÜTÉSI MÓdOK 
  Circo therm
  Circo therm eco 
  alsó/felső sütés
  alsó/felső sütés eco
  Circo Roasting
  Nagy felületű grill
  középső grill
  Circo therm intensive
  kenyérsütés
  alsó sütés
  kímélő párolás
  edény-előmelegítés
  melegentartás

TOVÁbbI FuNKCIÓK GŐZZEL:
  gőzölés (Full steam)
  Regenerálás
  Felolvasztás

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  pontos hőfokszabályozás:  
40 °C - 250 °C
  hőmérséklet beállítási 
javaslatok, aktuális 
hőmérséklet-kijelzés
  Felfűtés-ellenőrzés
  automata programok
  sabbath beállítás
  Bake an Roast assistant 38 
automatikus programmal

  automatikus forráspont-
ellenőrzés
  elektronikus óra
  power Boost gyorsfelfűtés
  Neff light leD világítás
  Víztartály telítettség-
kijelzéssel
  gőzfejlesztés a párolótéren 
kívül
  Nemesacél ventilátor
  Információs gomb
  egyedileg állítható gyerekzár
  sütő biztonsági lekapcsoló
  maradékhő kijelzés
  start/stop gomb
  Nyitott ajtó érzékelés

dESIGN 
  5,7“ tFt színes, grafikus 
kijelző ** touch Control 
érintésvezérléssel
  hIDe® - sütőtér alá becsúszó 
ajtó, csillapított mozgással
  slIDe® - elforduló fogantyú  
a sütőajtó mozgatásakor

  antracit zománc bevonatú 
belső tér

TISZTíTÁS 
  eco Clean öntisztítás a hátfalon
  easy Clean tisztítási segéd
  Vízkőtlenítő program, szárító 
funkció
  teleüveg sütőajtó

KIhÚZÓ-rENdSZEr 
  Comfort Flex teleszkópos 
sütősín, bármely szintre 
áthelyezhető, teljesen 
kihúzható
  stop funkció

TArTOZÉKOK 
  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 univerzális serpenyő

MűSZAKI AdATOK 
  hálózati kábel hossza: 120 cm
  hálózati összteljesítmény: 3,6 kW
  készülék méretei  
(ma x szé x mé):  
595 x 596 x 548 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
585-595 x 560-568 x 550 mm
  sütőtér térfogata: 71 liter

B46Ft64N0
Slide&hide sütő FullSteam gőzfunkcióval

listaár:  899 990 Ft* listaár:  819 990 Ft*

CircoTherm
Eco

*a gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár
az energiahatékonysági-osztály meghatározása a-tól g-ig tartó skálán történik.
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b55VS24N0
Slide&hide sütő VarioSteam gőzfunkcióval és pirolitikus öntisztítással

bEÉpíThETŐ SÜTŐK
 NEFF Collection  

** magyar nyelv várhatóan 2018-tól elérhető.

listaár:  809 990 Ft* listaár:  699 990 Ft*

SÜTÉSI MÓdOK 
  Circo therm
  Circo therm eco
  alsó/felső sütés
  alsó/felső sütés eco
  Circo Roasting
  Nagy felületű grill
  középső grill
  Circo therm intensive
  kenyérsütés
  alsó sütés
  kímélő párolás
  edény-előmelegítés
  melegentartás

TOVÁbbI FuNKCIÓK GŐZZEL:
  Regenerálás
  kelesztés

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  pontos hőfokszabályozás:  
40 °C - 275 °C 
  hőmérséklet beállítási 
javaslatok, aktuális 
hőmérséklet-kijelzés
  Bake and Roast assistant  
18 automatikus programmal
  sabbath beállítás
  automatikus felfűtés 
ellenőrzés
  elektronikus óra
  power Boost gyorsfelfűtés
  Neff light leD világítás
  Víztartály telítettség-
kijelzéssel
  gőzfejlesztés a párolótéren 
kívül
  Nemesacél ventilátor
  Információs gomb
  egyedileg állítható gyerekzár
  sütő biztonsági lekapcsoló
  maradékhő kijelzés
  start/stop gomb
  Nyitott ajtó érzékelés

dESIGN 
  5,7“ tFt színes, grafikus 
kijelző ** touch Control 
érintésvezérléssel
  hIDe® - sütőtér alá becsúszó 
ajtó, csillapított mozgással
  slIDe® - elforduló fogantyú  
a sütőajtó mozgatásakor
  antracit zománc bevonatú 
belső tér

TISZTíTÁS 
  pirolitikus öntisztítás
  easy Clean tisztítási segéd
  Vízkőtlenítő program, szárító 
funkció
  teleüveg sütőajtó

KIhÚZÓ-rENdSZEr 
  Comfort Flex teleszkópos 
sütősín, bármely szintre 
áthelyezhető

TArTOZÉKOK 
  1 x sütőlap, zománcozott,  
2 x kombirács, 1 x univerzális 
serpenyő

MűSZAKI AdATOK 
  hálózati kábel hossza: 120 cm
  hálózati összteljesítmény:  
3,6 kW
  készülék méretei  
(ma x szé x mé):  
595 x 596 x 548 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
585-595 x 560-568 x 550 mm
  sütőtér térfogata: 71 liter

SÜTÉSI MÓdOK 
  Circo therm
  Circo therm eco
  alsó/felső sütés
  alsó/felső sütés eco
  Circo Roasting
  Nagy felületű grill
  középső grill
  Circo therm intensive
  kenyérsütés
  alsó sütés
  kímélő párolás
  kiolvasztó funkció
  melegentartás

TOVÁbbI FuNKCIÓK GŐZZEL:
  Regenerálás
  Forralás

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  pontos hőfokszabályozás:  
40 °C - 275 °C 
  hőmérséklet beállítási 
javaslatok, aktuális 
hőmérséklet-kijelzés
  Felfűtés-ellenőrzés
  automata programok
  sabbath beállítás
  Bake and Roast assistant
 18 automatikus programmal
  gőzsütési funkció (csak a 
gőzölő készlet használata 
esetén)
  elektronikus óra
  power Boost gyorsfelfűtés
  kikapcsolható leD világítás
  Víztartály telítettség-
kijelzéssel
  gőzfejlesztés a párolótéren 
kívül
  Nemesacél ventilátor
  Információs gomb
  egyedileg állítható gyerekzár
  sütő biztonsági lekapcsoló
  maradékhő kijelzés
  start/stop gomb
  Nyitott ajtó érzékelés

dESIGN 
  4,1“ tFt színes kijelző ** shift 
Control vezérléssel
  hIDe® - sütőtér alá becsúszó 
ajtó, csillapított mozgással
  slIDe® - elforduló fogantyú  
a sütőajtó mozgatásakor

  antracit zománc bevonatú 
belső tér

TISZTíTÁS 
  pirolitikus öntisztítás
  easy Clean tisztítási segéd
  Vízkőtlenítő program, szárító 
funkció
  teleüveg sütőajtó

KIhÚZÓ-rENdSZEr 
  Comfort Flex teleszkópos 
sütősín, bármely szintre 
áthelyezhető, teljesen 
kihúzható

TArTOZÉKOK 
  1 x sütőlap, zománcozott,  
2 x kombirács, 1 x univerzális 
serpenyő

MűSZAKI AdATOK 
  hálózati kábel hossza: 120 cm
  hálózati összteljesítmény:  
3,6 kW
  készülék méretei  
(ma x szé x mé):  
595 x 596 x 548 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
585-595 x 560-568 x 550 mm
  sütőtér térfogata: 71 liter

CircoThermCircoThermSlide®Slide® Hide®Hide®

VarioSteam®VarioSteam® EasyClean®EasyClean® Pyrolytic

ComfortFlexComfortFlex

CircoThermCircoThermSlide®Slide® Hide®Hide®

VarioSteam®VarioSteam® EasyClean®EasyClean® Pyrolytic

NeffLight®NeffLight® FullTouch
Control

FullTouch
Control

ComfortFlexComfortFlex

Bake and 
roast assist

Bake and 
roast assist

b58VT64N0
Slide&hide sütő VarioSteam gőzfunkcióval és pirolitikával

ShiftControl
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bEÉpíThETŐ SÜTŐK
 NEFF Collection  NEFF Collection

B58Ct64N0
Slide&hide sütő pirolitikus öntisztítással

SÜTÉSI MÓdOK 
  Circo therm
  Circo therm eco, 
  alsó/felső sütés
  alsó/felső sütés eco
  Circo Roasting
  Nagy felületű grill
  középső grill
  Circo therm intensive
  kenyérsütés
  alsó sütés
  kímélő párolás
  kiolvasztás
  kelesztés
  edény-előmelegítés
  melegentartás

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  pontos hőfokszabályozás:  
40 °C - 275 °C 
  hőmérséklet beállítási 
javaslatok, aktuális 
hőmérséklet-kijelzés
  Bake and Roast assistant
  sabbath beállítás
  automatikus felfűtés 
ellenőrzés
  elektronikus óra
  power Boost gyorsfelfűtés
  Neff light leD világítás
  Nemesacél ventilátor
  Információs gomb
  egyedileg állítható gyerekzár
  sütő biztonsági lekapcsoló
  maradékhő kijelzés
  start/stop gomb
  Nyitott ajtó érzékelés

dESIGN 
  5,7“ tFt színes, grafikus 
kijelző ** touch Control 
érintésvezérléssel
  hIDe® - sütőtér alá becsúszó 
ajtó, csillapított mozgással
  slIDe® - elforduló fogantyú  
a sütőajtó mozgatásakor
  antracit zománc bevonatú 
belső tér

TISZTíTÁS 
  pirolitikus öntisztítás
  easy Clean tisztítási segéd
  teleüveg sütőajtó

KIhÚZÓ-rENdSZEr 
  Comfort Flex teleszkópos 
sütősín, bármely szintre 
áthelyezhető

TArTOZÉKOK 
  1 x sütőlap, zománcozott,  
2 x kombirács, 1 x univerzális 
serpenyő

MűSZAKI AdATOK 
  hálózati kábel hossza: 120 cm
  hálózati összteljesítmény:  
3,6 kW
  készülék méretei  
(ma x szé x mé):  
595 x 596 x 548 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
585-595 x 560-568 x 550 mm
  sütőtér térfogata: 71 liter

CircoThermCircoThermSlide®Slide® Hide®Hide®

EasyClean®EasyClean® Pyrolytic

NeffLight®NeffLight® FullTouch
Control

FullTouch
Control

Bake and 
roast assist

ComfortFlexComfortFlex

listaár:  629 990 Ft*

B57Cr22N0
Slide&hide sütő pirolitikus öntisztítással

SÜTÉSI MÓdOK 
  Circo therm
  Circo therm eco 
  alsó/felső sütés
  alsó/felső sütés eco
  Circo Roasting
  Nagy felületű grill
  középső grill
  Circo therm intensive
  kenyérsütés
  alsó sütés
  kímélő párolás
  kelesztés

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  pontos hőfokszabályozás:  
40 °C - 275 °C 
  hőmérséklet beállítási 
javaslatok, aktuális 
hőmérséklet-kijelzés
  sabbath beállítás
  automatikus felfűtés 
ellenőrzés
  elektronikus óra
  power Boost gyorsfelfűtés
  halogén belső világítás
  Nemesacél ventilátor
  Információs gomb
  egyedileg állítható gyerekzár
  sütő biztonsági lekapcsoló
  maradékhő kijelzés
  start/stop gomb
  Nyitott ajtó érzékelés

dESIGN 
  2,5“ tFt színes, grafikus 
kijelző** shift Control 
vezérléssel
  hIDe® - sütőtér alá becsúszó 
ajtó, csillapított mozgással
  slIDe® - elforduló fogantyú  
a sütőajtó mozgatásakor

  antracit zománc bevonatú 
belső tér

TISZTíTÁS 
  pirolitikus öntisztítás
  easy Clean tisztítási segéd
  teleüveg sütőajtó

KIhÚZÓ-rENdSZEr 
  tepsitartó állvánnyal, sütősín 
tartozékként rendelhető

TArTOZÉKOK 
  1 x sütőlap, zománcozott,  
2 x kombirács, 1 x univerzális 
serpenyő

MűSZAKI AdATOK 
  hálózati kábel hossza: 120 cm
  hálózati összteljesítmény:  
3,6 kW
  készülék méretei  
(ma x szé x mé):  
595 x 596 x 548 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
585-595 x 560 -568 x 550 mm
  sütőtér térfogata: 71 liter

CircoThermCircoThermSlide®Slide® Hide®Hide®

EasyClean®EasyClean® Pyrolytic NeffLight®NeffLight®

ComfortFlexComfortFlex ShiftControl

listaár:  549 990 Ft*

*a gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár
az energiahatékonysági-osztály meghatározása a-tól g-ig tartó skálán történik.
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B45Cr22N0
Slide&hide sütő

bEÉpíThETŐ SÜTŐK
  

** magyar nyelv várhatóan 2018-tól elérhető.

listaár:  529 990 Ft* listaár:  459 990 Ft*

b45CS24N0
Slide&hide sütő

SÜTÉSI MÓdOK 
  Circo therm
  Circo therm eco
  alsó/felső sütés
  alsó/felső sütés eco
  Circo Roasting
  Nagy felületű grill
  középső grill
  Circo therm intensive
  kenyérsütés
  alsó sütés
  kímélő párolás
  kiolvasztó funkció
  pároló fokozat

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  hőfokszabályozás:  
40 °C - 275 °C 
  hőmérséklet beállítási 
javaslatok, aktuális 
hőmérséklet-kijelzés
  Felfűtés-ellenőrzés
  sabbath beállítás
  Bake and Roast assistant
  gőzsütési funkció (csak a 
gőzölő készlet használata 
esetén)
  elektronikus óra
  power Boost gyorsfelfűtés
  kikapcsolható halogén belső 
világítás
  Nemesacél ventilátor
  Információs gomb
  egyedileg állítható gyerekzár
  sütő biztonsági lekapcsoló
  maradékhő kijelzés
  start/stop gomb
  Nyitott ajtó érzékelés

dESIGN 
  4,1“ tFt színes kijelző ** shift 
Control vezérléssel

  hIDe® - sütőtér alá becsúszó 
ajtó, csillapított mozgással
  slIDe® - elforduló fogantyú  
a sütőajtó mozgatásakor
  antracit zománc bevonatú 
belső tér

TISZTíTÁS 
  eco Clean öntisztítás a 
hátfalon
  easy Clean tisztítási segéd
  Vízkőtlenítő program, szárító 
funkció
  teleüveg sütőajtó

KIhÚZÓ-rENdSZEr 
  Comfort Flex teleszkópos 
sütősín, bármely szintre 
áthelyezhető, teljesen 
kihúzható
  stop funkció

TArTOZÉKOK 
  1 x sütőlap, zománcozott,  
1 x kombirács, 1 x univerzális 
serpenyő

MűSZAKI AdATOK 
  hálózati kábel hossza: 120 cm
  hálózati összteljesítmény:  
3,6 kW
  készülék méretei  
(ma x szé x mé):  
595 x 596 x 548 mm

  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
585-595 x 560 -568 x 550 mm
  sütőtér térfogata: 71 liter

SÜTÉSI MÓdOK 
  Circo therm
  Circo therm eco
  alsó/felső sütés
  alsó/felső sütés eco
  Circo Roasting
  Nagy felületű grill
  középső grill
  Circo therm intensive
  kenyérsütés
  alsó sütés
  kímélő párolás
  pároló fokozat

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  hőfokszabályozás:  
40 °C - 275 °C 
  hőmérséklet beállítási 
javaslatok, aktuális 
hőmérséklet-kijelzés
  Felfűtés-ellenőrzés
  sabbath beállítás
  gőzsütési funkció (csak a 
gőzölő készlet használata 
esetén)
  elektronikus óra
  power Boost gyorsfelfűtés
  kikapcsolható halogén belső 
világítás
  Nemesacél ventilátor
  Információs gomb
  egyedileg állítható gyerekzár
  sütő biztonsági lekapcsoló
  maradékhő kijelzés
  start/stop gomb
  Nyitott ajtó érzékelés

dESIGN 
 2,5“ tFt színes és szöveges 

kijelző ** shift Control vezérléssel
  hIDe® - sütőtér alá becsúszó 
ajtó, csillapított mozgással
  slIDe® - elforduló fogantyú  
a sütőajtó mozgatásakor

  antracit zománc bevonatú 
belső tér

TISZTíTÁS 
  eco Clean öntisztítás a 
hátfalon
  easy Clean tisztítási segéd
  teleüveg sütőajtó

KIhÚZÓ-rENdSZEr 
  tepsi-tartó állvánnyal, 
Nagyméretű sütő tepsitartó 
állvánnyal

TArTOZÉKOK 
  1 x sütőlap, zománcozott,  
1 x kombirács, 1 x univerzális 
serpenyő

MűSZAKI AdATOK 
  hálózati kábel hossza: 120 cm
  hálózati összteljesítmény:  
3,6 kW
  készülék méretei  
(ma x szé x mé):  
595 x 596 x 548 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
585-595 x 560 -568 x 550 mm
  sütőtér térfogata: 71 liter

CircoThermCircoTherm CircoThermCircoThermSlide®Slide® Slide®Slide®Hide®Hide® Hide®Hide®

EasyClean®EasyClean® EasyClean®EasyClean®ComfortFlexComfortFlex

ShiftControl

ShiftControlBake and 
roast assist
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bEÉpíThETŐ SÜTŐK
  

B6aCM7aN0
Circo Therm sütő hide ajtóval és pirolitikus öntisztítással

listaár:  399 990 Ft*

b6CCh7AN0
Circo Therm sütő hide ajtóval és pirolitikus öntisztítással

listaár:  354 990 Ft*

SÜTÉSI MÓdOK 
  Circo therm
  alsó/felső sütés
  Circo Roasting
  Nagy felületű grill
  Circo therm intensive
  kenyérsütés
  alsó sütés
  Circotherm gentle

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  hőfokszabályozás:  
30 °C - 275 °C 
  elektronikus óra
  power Boost gyorsfelfűtés
 halogén belső világítás
  maghőmérő
  hűtőventilátor
  extra hőszigetelésű sütőajtó 
(max.30°C)
  elektronikus ajtózár
  egyedileg állítható gyerekzár
  sütő biztonsági lekapcsoló
  maradékhő kijelzés
  lCD kijelzős vezérlés

dESIGN 
 süllyeszthető gombok
  hIDe® - sütőtér alá becsúszó 
ajtó, csillapított mozgással
 egyenes fogantyú

TISZTíTÁS 
 pirolitikus öntisztítás
  easy Clean tisztítási segéd
  teleüveg sütőajtó

KIhÚZÓ-rENdSZEr 
 Nagyméretű sütő tepsitartó 

állvánnyal

TArTOZÉKOK 
  1 x sütőlap, zománcozott,  
1 x kombirács, 1 x univerzális 
serpenyő

MűSZAKI AdATOK 
  hálózati kábel hossza: 120 cm
  hálózati összteljesítmény:  
3,6 kW
  készülék méretei  
(ma x szé x mé):  
595 x 594 x 548 mm

  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
585-595 x 560-568 x 550 mm
  sütőtér térfogata: 71 liter

SÜTÉSI MÓdOK 
  Circo therm
  alsó/felső sütés
  Circo Roasting
  Nagy felületű grill
  Circo therm intensive
  kenyérsütés
  alsó sütés
  Circotherm gentle

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  hőfokszabályozás:  
30 °C - 275 °C 
  elektronikus óra
  power Boost gyorsfelfűtés
 halogén belső világítás
  hűtőventilátor
  extra hőszigetelésű sütőajtó 
(max.30°C)
  elektronikus ajtózár
  egyedileg állítható gyerekzár
  sütő biztonsági lekapcsoló
  maradékhő kijelzés
  lCD kijelzős vezérlés

dESIGN 
 süllyeszthető gombok
  hIDe® - sütőtér alá becsúszó 
ajtó, csillapított mozgással
 egyenes fogantyú

TISZTíTÁS 
 pirolitikus öntisztítás
  easy Clean tisztítási segéd
  teleüveg sütőajtó

KIhÚZÓ-rENdSZEr 
 Nagyméretű sütő tepsitartó 

állvánnyal

TArTOZÉKOK 
  1 x sütőlap, zománcozott,  
1 x kombirács, 1 x univerzális 
serpenyő

MűSZAKI AdATOK 
  hálózati kábel hossza: 120 cm
  hálózati összteljesítmény:  
3,6 kW
  készülék méretei  
(ma x szé x mé):  
595 x 594 x 548 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
585-595 x 560-568 x 550 mm
  sütőtér térfogata: 71 liter

CircoThermCircoThermHide®Hide®

EasyClean®EasyClean® Pyrolytic

CircoThermCircoThermHide®Hide®

EasyClean®EasyClean® Pyrolytic

*a gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár
az energiahatékonysági-osztály meghatározása a-tól g-ig tartó skálán történik.
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b3CCE2AN0
Circo Therm sütő hide ajtóval

bEÉpíThETŐ SÜTŐK
  

listaár:  289 990 Ft* listaár:  259 990 Ft*

b3CCE4AN0
Circo Therm sütő hide ajtóval

SÜTÉSI MÓdOK 
  Circo therm
  alsó/felső sütés
  Circo Roasting
  Nagy felületű grill
  Circo therm intensive
  alsó sütés
  Circotherm gentle

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  hőfokszabályozás:  
50 °C - 275 °C 
  power Boost gyorsfelfűtés
  elektronikus óra
 halogén belső világítás
  hűtőventilátor
  egyedileg állítható gyerekzár
  alacsony hőmérsékletű 
sütőajtó (40 °C)
  lCD kijelzős vezérlés

dESIGN 
 süllyeszthető gombok
  hIDe® - sütőtér alá becsúszó 
ajtó, csillapított mozgással
 egyenes fogantyú

TISZTíTÁS 
 pirolitikus öntisztítás
  easy Clean tisztítási segéd
  teleüveg sütőajtó

KIhÚZÓ-rENdSZEr 
 Nagyméretű sütő tepsitartó 

állvánnyal

TArTOZÉKOK 
  1 x sütőlap, zománcozott,  
1 x kombirács, 1 x univerzális 
serpenyő

MűSZAKI AdATOK 
  hálózati kábel hossza: 120 cm
  hálózati összteljesítmény:  
3,6 kW
  készülék méretei  
(ma x szé x mé):  
595 x 594 x 548 mm

  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
585-595 x 560-568 x 550 mm
  sütőtér térfogata: 71 liter

SÜTÉSI MÓdOK 
  Circo therm
  alsó/felső sütés
  Circo Roasting
  Nagy felületű grill
  Circo therm intensive
  alsó sütés
  Circotherm gentle

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  hőfokszabályozás: 
50 °C - 275 °C

  power Boost gyorsfelfűtés
  elektronikus óra
  halogén belső világítás
  hűtőventilátor
  egyedileg állítható gyerekzár
  alacsony hőmérsékletű 
sütőajtó (40 °C)
  lCD kijezlő, touchControl 
vezérléssel

dESIGN 
 süllyeszthető gombok
  hIDe® - sütőtér alá becsúszó 
ajtó, csillapított mozgással
  egyenes fogantyú

TISZTíTÁS 
 easy Clean tisztítási segéd
 teleüveg sütőajtó

KIhÚZÓ-rENdSZEr 
  Nagyméretű sütő tepsitartó 
állvánnyal

TArTOZÉKOK 
  1 x kombirács, 1 x univerzális 
serpenyő

MűSZAKI AdATOK 
  hálózati kábel hossza: 120 cm
  hálózati összteljesítmény:  
3,4 kW
  készülék méretei  
(ma x szé x mé):  
595 x 594 x 548 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
585-595 x 560-568 x 550 mm
  sütőtér térfogata: 71 liter

CircoThermCircoTherm CircoThermCircoThermHide®Hide® Hide®Hide®

EasyClean®EasyClean® EasyClean®EasyClean®
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taRtOzékOk sÜtőkhÖz

Szenvedélyünk a főzés.

a NeFF számos, külön megvásárolható sütőtartozékot kínál, amellyel 
rugalmasan alakíthatja sütője belsejét.

TELESZKÓpOS SíNEK
a nehéz tálcák kivételét megkönnyítő teleszkópos 
síneket a sütő oldalfalára szerelheti fel. a sínek teljesen 
kihúzhatók, így könnyebben ellenőrizheti és veheti ki, 
illetve teheti be ételeit. a sínek könnyedén csúsznak ki és 
be. a hátsó merevítő megakadályozza, hogy lecsússzon 
az edény, megelőzve ezzel a súlyos konyhai baleseteket.

a Comfort Flex® teleszkópos sínekkel könnyedén kihúzhatja  
a forró sütőtálcákat.

COMFOrT FLEX® TELESZKÓpOS SíNEK

a Comfort Flex® sínrendszerrel rendelkező sütőinkhez 
alaptartozékként jár egy pár Comfort Flex® teleszkópos 
sín, amelyet bármelyik szintre felszerelhet. ezen felül 
további sínpárokat rendelhet a többi szint számára. 

  Z13TC10X0: további 1 pár sütősín Comfort Flex® 
rendszerhez (gőzálló kivitel Full steam gőzsütőhöz)

  Z11TC10X0: további 1 pár sütősín Comfort Flex®
rendszerhez. (a sütősín nem áll ellen a pirolitikus  
tisztítás hőjének). B57CR22N0 és B45CR22N0 
készülékekhez.

  Z11TC16X0: Comfort Flex® rendszer  
1 pár teleszkópos sütősínnel  
(eredetileg nem Comfort Flex®  
rendszerrel felszerelt  
sütőkhöz)

  Z11TI15X0: Clip Rail  
flexibilis sütősín  
B6aCm7aN0, B6CCh7aN0,  
B3CCe4aN0 és B3CCe2aN0  
készülékekhez

kéNyelem mINDeN 
szINteN

a cserélhető szintekre szerelt Comfort Flex® síneket bármelyik másik szintre is felszerelheti. 

EXTrA MÉLY TEpSI 
a Z12CN10A0 cikkszámú extra mély  
zománcozott tepsink kiválóan alkalmas  
nagy mennyiségű burgonya, illetve 
zöldség sütéséhez vagy sütőben 
készített tésztaételekhez és felfújtakhoz.  
a tepsihez egy grillrács is tartozik.
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KENYÉr ÉS pIZZA SÜTŐKŐ LApÁTTAL
a fa lapáttal szállított Z1913X0 sütőkő (ellenáll  
a pirolitikus tisztítás hőjének és kézműves módszerekkel 
készül Németországban) valamennyi sütőnkben 
használható. segítségével kövön sütött ételeket 
készíthet. tökéletes tartozék pizzák, kenyerek  
vagy lepények sütéséhez.

SEAMLESS COMbINATION® 
SZErELŐKÉSZLETEK
Bemutatjuk különleges megoldásunkat egymásra 
helyezett készülékekhez. a stílusos nemesacél 
oldalburkolatok segítségével két 
készüléket építhet egybe.

a seamless Combination® 
szerelőkészletek a következő 
készülékkombinációkhoz használhatók:

  Z11SZ60X0 45 cm-es kompakt 
készülék + 14 cm-es melegen tartó fiók

  Z11SZ80X0 60 cm-es teljes méretű 
sütő slide&hide® ajtóval + 29 cm-es 
melegen tartó fiók

  Z11SZ90X0 45 cm-es kompakt 
készülék + 60 cm-es teljes méretű  
sütő slide&hide®   ajtóval.  
tartóelemmel együtt.

a seamless Combination® készletek kizárólag  
Neff Collection készülékekhez alkalmazhatóak és nem 
használhatók a C17uR02N0 és C17ks61N0 termékekkel.

  Z11SZ00X0 ez a betét egy jóval vékonyabb fémpolccal 
helyettesíti a két készüléket általában elválasztó polcot, 
eltüntetve ezzel a készülékek közötti rést.  
ezt a tartozékot két 60 cm-es sütő vagy olyan 
készülékek egybeépítéséhez ajánljuk, amelyekhez nem 
használható a seamless Combination® szerelőkészlet.

további rendelhető tartozékok:

  Z13CV06S0 fekete dekorcsík a felső és alsó peremhez. 
ezt a tartozékot egy 45 cm-es kompakt készülék és egy 
60 cm-es sütőhöz ajánljuk, amelyeket egy hagyományos 
nyílásba építenek be seamless Combination® 
szerelőkészlet nélkül.
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kReatíV kONyhaI 
megOlDásOk

Okos társak egy egyedi konyhához.

Bármilyen készüléket is szeretne álmai konyhájába, legyen szó egy egyszerű 
mikrohullámú sütőről, melegen tartó fiókról, vagy különleges kávéfőzőről,  
teljes nyugalommal választhat a harmonikus formatervű és meglepően 
rugalmas készülékekből álló széles választékunkból.
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C15KS61N0
beépíthető automata kávéfőző

listaár:  929 990 Ft*

bEÉpíThETŐ KÁVÉFŐZŐK
 NEFF Collection

C17KS61N0
beépíthető automata kávéfőző

FuNKCIÓK 
  One touch Function: ristretto, 
presszókávé, tejeskávé, hosszú 
tejeskávé, capuccino, tejhab, 
meleg tej, forró víz

  8 testreszabható my Coffee 
beállítás

   aroma Double shot  
extraerős kávé
  Cream Centre tejhabosító 
funkcióval és három kamrával 
az ideális tejhabhoz
  One touch Double Cup

KÜLÖNLEGES FELSZErELTSÉGEK
  kávékifolyóval egybeépített 
tejfúvóka
  állítható magasságú  
kávé- és tejkifolyó  
(max. 150 mm)
  testreszabható mennyiség: 
a csészeméretek egyedileg 
beállíthatók
  testreszabható hőmérséklet
 állítható darálási fokozatok
 8 beállítható kávéerősség
 senso Flow fűtőrendszer
 Coffee senso pro
  aroma pressue system főzési 
technológia
  silent Ceram Drive kerámia 
darálóegység
  auto Valve rendszer a gőz 
és a forró víz funkció közötti 
automatikus átváltáshoz
  egyszerre két csésze lefőzése: 
dupla darálás és lefőzés
  előfőzési funkció
  kávé- és a víztartály 
szintkijelzéssel és feltöltésre 
figyelmeztetéssel
  gyors felmelegítés

dESIGN
  4,1" színes és grafikus  
tFt-kijelző megvilágított  
shift Control kezeléssel
  a készülék egy gombnyomásra 
kinyílik, hogy könnyen 
hozzáférhessen a vizet,  
a kávébabot, az őrölt kávét 
és a tisztító-/vízkőtelenítő 
tablettákat tartalmazó 
tartályokhoz, valamint  
a tartozékokhoz

TISZTíTÁS
  teljesen automatikus tisztító 
és vízkőtelenítő program 
(kombinált Calc’n’Clean 
program)
  automatikus öblítés  
be- és kikapcsoláskor
  auto milk tisztítórendszer 
gyorsöblítéssel
  a tejkifolyó könnyedén 
kiszerelhető és 
mosogatógépben 
mosogatható
  kivehető főzőegység
  kivehető víztartály  
2,4 literes űrtartalommal
  kávébabtartály  
1 kg-os kapacitással

  őröltkávé-tartály  
2 kanál kapacitással

ALApTArTOZÉKOK
  tejcső
 kávémérő kanál
  tejtartály
  Indikátorpapír
  Csatlakozótömlő  
a tejhabosítóhoz
  9 x csavar

MérEtEk
  Beépítési méretigény 
(ma x szé x mé):  
449 x 558 x 356 mm

FuNKCIÓK 
  One touch Function: ristretto, 
presszókávé, tejeskávé, hosszú 
tejeskávé, capuccino, tejhab, 
meleg tej, forró víz
  8 testreszabható my Coffee 
beállítás

  aroma Double shot  
extraerős kávé
  Cream Centre tejhabosító
  One touch Double Cup

KÜLÖNLEGES FELSZErELTSÉGEK
  kávékifolyóval egybeépített 
tejfúvóka
  állítható magasságú kávé és 
tejkifolyó (max. 150 mm)
  testreszabható mennyiség: 
a csészeméretek egyedileg 
beállíthatók
  testreszabható hőmérséklet
  állítható darálási fokozatok
  8 beállítható kávéerősség
  senso Flow fűtőrendszer
  Coffee senso pro
  aroma pressue system főzési 
technológia
  silent Ceram Drive kerámia 
darálóegység
  auto Valve rendszer a gőz 
és a forró víz funkció közötti 
automatikus átváltáshoz
  egyszerre két csésze lefőzése: 
dupla darálás és lefőzés
  előfőzési funkció
  kávé- és a víztartály 
szintkijelzéssel és feltöltésre 
figyelmeztetéssel
  gyors felmelegítés

dESIGN
  4,1" színes és grafikus  
tFt-kijelző megvilágított  
shift Control kezeléssel
  a készülék egy gombnyomásra 
kinyílik, hogy könnyen 
hozzáférhessen a vizet,  
a kávébabot, az őrölt kávét 
és a tisztító-/vízkőtelenítő 
tablettákat tartalmazó 
tartályokhoz, valamint  
a tartozékokhoz

TISZTíTÁS
  teljesen automatikus tisztító 
és vízkőtelenítő program 
(kombinált Calc’n’Clean 
program)
  automatikus öblítés  
be- és kikapcsoláskor 
auto milk tisztítórendszer 
gyorsöblítéssel
  a tejkifolyó könnyedén 
kiszerelhető és 
mosogatógépben 
mosogatható
  kivehető főzőegység
  kivehető víztartály 2,4 literes 
űrtartalommal
  kávébabtartály 1 kg-os 
kapacitással
  őröltkávé-tartály 2 kanál 
kapacitássa

ALApTArTOZÉKOK
 tejcső
  kávémérő kanál
  tejtartály
  Indikátorpapír
  Csatlakozótömlő a 
tejhabosítóhoz
  9 x csavar

MérEtEk
  Beépítési méretigény 
(ma x szé x mé): 
449 x 558 x 356 mm

CreamCenter Silent
CeramDrive

Silent
CeramDrive

AromaPressure
system

AutoValve
System

AutoMilk CleanAutoMilk Clean

ShiftControl OneTouch 
DoubleCup
OneTouch 
DoubleCup

CreamCenter Silent
CeramDrive

Silent
CeramDrive

AromaPressure
system

AutoValve
System

AutoMilk CleanAutoMilk Clean

ShiftControl OneTouch 
DoubleCup
OneTouch 
DoubleCup

listaár:  999 990 Ft*

 

*a gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár
az energiahatékonysági-osztály meghatározása a-tól g-ig tartó skálán történik.
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KOMpAKT GŐZSÜTŐK
 NEFF Collection  

C18Ft48N1
Kompakt sütő Full Steam gőzfunkcióval

listaár:  759 990 Ft*

C15FS22N0
Kompakt sütő Full Steam gőzfunkcióval

listaár:  669 990 Ft*

SÜTÉSI MÓdOK 
  Circo therm
  Circo therm eco
  alsó/felső sütés
  alsó/felső sütés eco
  Circo Roasting
  Nagy felületű grill
  középső grill
  Circo therm intensive
  kenyérsütés
  alsó sütés
  kímélő párolás
  edény-előmelegítés
  melegen tartás

TOVÁbbI FuNKCIÓK GŐZZEL
  gőzölés
  Regenerálás
  Forralás
  Felolvasztás
  sous-vide főzés

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  pontos hőfokszabályozás:  
40 °C - 250 °C
  hőmérséklet beállítási 
javaslatok, aktuális 
hőmérséklet-kijelzés
  Felfűtés-ellenőrzés
  maghőmérő több mérési 
ponttal
  sabbath beállítás
  Bake and Roast assistant  
38 automatikus programmal
  automatikus forráspont-
ellenőrzés
  elektronikus óra
  power Boost gyorsfelfűtés
  kikapcsolható leD világítás
  Víztartály  
telítettség-kijelzéssel
  gőzfejlesztés  
a párolótéren kívül
  Nemesacél ventilátor
  Információs gomb
  egyedileg állítható gyerekzár
  sütő biztonsági lekapcsoló
  maradékhő kijelzés
  start/stop gomb
  Nyitott ajtó érzékelés

dESIGN
  5,7“ tFt színes és grafikus 
kijelző ** touchControl 
érintésvezérléssel
  alsó rögzítésű sütőajtó, 
softClose csillapított záródás, 
softOpen csillapított nyitás
  slIDe® - elforduló fogantyú  
a sütőajtó mozgatásakor
  antracit zománc bevonatú 
belső tér

TISZTíTÁS
  eco Clean öntisztítás a 
hátfalon
  easy Clean tisztítási segéd
  Vízkőtlenítő program, szárító 
funkció
  teleüveg sütőajtó

KIhÚZÓ-rENdSZEr
  Comfort Flex teleszkópos 
sütősín, bármely szintre 
áthelyezhető, teljesen 
kihúzható
  stop funkció

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

MűSZAKI AdATOK
 hálózati kábel hossza: 150 cm
  hálózati összteljesítmény:  
3,3 kW
  készülék méretei  
(ma x szé x mé): 
455 x 596 x 548 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
450-455 x 560-568 x 550 mm
  sütőtér térfogata: 47 liter

SÜTÉSI MÓdOK 
  Circo therm
  Circo therm eco
  alsó/felső sütés
  alsó/felső sütés eco
  Circo Roasting
  Nagy felületű grill
  középső grill
  Circo therm intensive
  kenyérsütés
  alsó sütés
  kímélő párolás
  melegen tartás

TOVÁbbI FuNKCIÓK GŐZZEL
  gőzölés
  Regenerálás
  Forralás
  Felolvasztás

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  pontos hőfokszabályozás:  
40 °C - 250 °C
  hőmérséklet beállítási 
javaslatok, aktuális 
hőmérséklet-kijelzés
  Felfűtés-ellenőrzés
  sabbath beállítás
  Bake and Roast assistant  
38 automatikus programmal
  automatikus forráspont-
ellenőrzés
  elektronikus óra
  power Boost gyorsfelfűtés
  kikapcsolható leD világítás
  Víztartály telítettség-
kijelzéssel
  gőzfejlesztés a párolótéren 
kívül
  Nemesacél ventilátor
  Információs gomb
  egyedileg állítható gyerekzár
  sütő biztonsági lekapcsoló
  maradékhő kijelzés
  start/stop gomb
  Nyitott ajtó érzékelés

dESIGN
  4,1“ tFt színes kijelző  
** shiftControl 
érintésvezérléssel
  alsó rögzítésű sütőajtó, 
softClose csillapított záródás, 
softOpen csillapított nyitás
  antracit zománc bevonatú 
belső tér
  egyenes fogantyú

TISZTíTÁS
  eco Clean öntisztítás a 
hátfalon
  easy Clean tisztítási segéd
  Vízkőtlenítő program, szárító 
funkció
  teleüveg sütőajtó

KIhÚZÓ-rENdSZEr
 tepsi-tartó állvánnyal
  Nagyméretű sütő tepsitartó 
állvánnyal

TArTOZÉKOK
  1 x párolóedény, perforált,  
s méret, 1 x párolóedény, 
perforált, Xl méret,  
1 x párolóedény, perforálatlan,  
s méret, 1 x Rostély,  
1 x univerzális serpenyő

MűSZAKI AdATOK
 hálózati kábel hossza: 150 cm
  hálózati összteljesítmény:  
3,3 kW
  készülék méretei  
(ma x szé x mé):  
455 x 596 x 548 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
450-455 x 560-568 x 550 mm
 sütőtér térfogata: 47 liter

FullSteamFullSteam FullSteamFullSteamFullTouch
Control

FullTouch
Control

ShiftControl

EasyClean®EasyClean® EasyClean®EasyClean®Bake and 
roast assist

Bake and 
roast assist

CircoTherm
Eco

CircoTherm
Eco

*a gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár
az energiahatékonysági-osztály meghatározása a-tól g-ig tartó skálán történik.
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C15dr02N0
Kompakt gőzpároló

KOMpAKT GŐZpÁrOLÓK
 NEFF Collection  

** magyar nyelv várhatóan 2018-tól elérhető.

listaár:  539 990 Ft* listaár:  504 990 Ft*

C17dr02N1
Kompakt gőzpároló FullSteam gőzfunkcióval

FuNKCIÓK
  gőzölés
  Regenerálás
  Forralás
  Felolvasztás
  sous-vide főzés

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  pontos hőfokszabályozás:  
30 °C - 100 °C
  hőmérséklet beállítási 
javaslatok, aktuális 
hőmérséklet-kijelzés
  Felfűtés-ellenőrzés
  20 automatikus programmal
  automatikus  
forráspont-ellenőrzés
  elektronikus óra
  Belső világítás
  Víztartály  
telítettség-kijelzéssel
  gőzfejlesztés  
a párolótéren belül
  Információs gomb
  egyedileg állítható gyerekzár
  sütő biztonsági lekapcsoló
  start/stop gomb
  Nyitott ajtó érzékelés

dESIGN
  2,5“ tFt színes és szöveges 
kijelző ** shiftControl 
vezérléssel
  alsó rögzítésű sütőajtó, 
softClose csillapított záródás, 
softOpen csillapított nyitás
  Nemesacél bevonatú belső tér
  egyenes fogantyú

TISZTíTÁS
  teleüveg sütőajtó
  Vízkőtlenítő program

KIhÚZÓ-rENdSZEr
  tepsi-tartó állvánnyal, sütősín 
nem felszerelhető

TArTOZÉKOK
  1 x párolóedény, perforált, 
l méret, 1 x párolóedény, 
perforálatlan, l méret,  
1 x szivacs

MűSZAKI AdATOK
  hálózati kábel hossza: 150 cm
  hálózati összteljesítmény:  
1,75 kW
  készülék méretei  
(ma x szé x mé):  
455 x 596 x 548 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
450-455 x 560-568 x 550 mm
  sütőtér térfogata: 38 liter

FuNKCIÓK
  gőzölés
  Regenerálás
  Forralás
  Felolvasztás

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  pontos hőfokszabályozás:  
30 °C - 100 °C
  hőmérséklet beállítási 
javaslatok, aktuális 
hőmérséklet-kijelzés
  Felfűtés-ellenőrzés
  20 automatikus programmal
  automatikus  
forráspont-ellenőrzés
  elektronikus óra
  Belső világítás
  Víztartály  
telítettség-kijelzéssel
  gőzfejlesztés  
a párolótéren belül
  Információs gomb
  egyedileg állítható gyerekzár
  sütő biztonsági lekapcsoló
  start/stop gomb
  Nyitott ajtó érzékelés

dESIGN
  2,5“ tFt színes és szöveges 
kijelző ** shiftControl 
vezérléssel
  alsó rögzítésű sütőajtó, 
softClose csillapított záródás, 
softOpen csillapított nyitás
  Nemesacél bevonatú belső tér
  egyenes fogantyú

TISZTíTÁS
  teleüveg sütőajtó

KIhÚZÓ-rENdSZEr
  tepsi-tartó állvánnyal, sütősín 
nem felszerelhető

TArTOZÉKOK
  1 x párolóedény, perforált, 
l méret, 1 x párolóedény, 
perforálatlan, l méret,  
1 x szivacs

MűSZAKI AdATOK
  hálózati kábel hossza: 150 cm
  hálózati összteljesítmény:  
1,75 kW
  készülék méretei  
(ma x szé x mé):  
455 x 596 x 548 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
450-455 x 560-568 x 550 mm
  sütőtér térfogata: 38 liter

FullSteamFullSteam FullSteamFullSteamShiftControl ShiftControl

29



mIkROhullámÚ készÜlékek

beépített kényelem.

mikrohullámú sütőink öt fokozattal 
rendelkeznek. a legmagasabb fokozat 
általában folyadékok melegítésére 
használható, míg az alacsonyabbak 
ételek felmelegítésére, kiolvasztására 
vagy melegen tartására.

prOGrAMOK
az előre beállított programokkal könnyedén készítheti el 
ételeit. Válassza ki a programot, adja meg az étel súlyát,  
és a program felajánlja a legmegfelelőbb beállítást.
 

IdŐ
a mikrohullámú sütőkkel időt takaríthat meg. Ideális 
megoldást kínálnak azokra az esetekre, ha gyorsan szeretne 
valamit kiolvasztani vagy gyorsan kell elkészítenie a vacsorát. 

C17Gr01N0 
Mikrohullámú sütő, felsőszekrénybe építhető, jobbra nyíló

C17Gr00N0 
Mikrohullámú sütő, felsőszekrénybe építhető, balra nyíló

FuNKCIÓK
  mikrohullám 900 W,  
5 fokozatban (90 W, 180 W, 
360 W, 600 W, max)

  grill funkció
  kombinált grill és mikrohullám 
(360/180/90 W)

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  10 automatikus program
  Inverter technológia
  elektronikus óra
  elektronikus ajtónyitás
  leD világítás
  Info gomb

dESIGN
  2,5“ tFt színes, grafikus kijelző 
shift Control vezérléssel

TISZTíTÁS
  Nemesacél belső tér
  teleüveg ajtó

MűSZAKI AdATOK
  21 literes sütőtér
  max. teljesítményfelvétel:  
1,99 kW

  Csatlakozókábel hossza: 150 cm
  készülék méretei  
(ma x szé x mé):  
382 x 594 x 320 mm

  Beépítési méretek  
(ma x szé x mé):  
362-382 x 560-568 x 300 mm

FuNKCIÓK
  mikrohullám 900W,  
5 fokozatban (90 W, 180 W, 
360 W, 600 W, max)
  grill funkció
  kombinált grill és mikrohullám 
(360/180/90 W)

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  10 automatikus program
  Inverter technológia
  elektronikus óra
  elektronikus ajtónyitás
  leD világítás
  Info gomb

dESIGN
  2,5“ tFt színes, grafikus kijelző 
shift Control vezérléssel

TISZTíTÁS
  Nemesacél belső tér
  teleüveg ajtó

MűSZAKI AdATOK
  21 literes sütőtér
  max. teljesítményfelvétel:  
1,99 kW

  Csatlakozókábel hossza: 150 cm
  készülék méretei  
(ma x szé x mé):  
382 x 594 x 320 mm

  Beépítési méretek  
(ma x szé x mé):  
362-382 x 560-568 x 300 mm

ShiftControl ShiftControl

listaár:  319 990 Ft* listaár:  319 990 Ft*

MIKrOhuLLÁMÚ KÉSZÜLÉKEK
  

*a gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár
az energiahatékonysági-osztály meghatározása a-tól g-ig tartó skálán történik.
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hLAGd53N0
Mikrohullámú sütő, felsőszekrénybe építhető, balra nyíló

C17ur02N0
Kompakt mikrohullámú sütő

FuNKCIÓK
  mikrohullám 900 W,  
5 fokozatban (90 W, 180 W, 
360 W, 600 W, max)

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  9 automatikus program
  Inverter technológia
  elektronikus óra
  elektronikus ajtónyitás
  leD világítás
  Info gomb

dESIGN
  2,5“ tFt színes, grafikus kijelző 
shift Control vezérléssel
  lefelé nyíló ajtó

TISZTíTÁS
  Nemesacél belső tér
  teleüveg ajtó

MűSZAKI AdATOK
  sütőtér térfogata: 36 liter
  maximális teljesítményfelvétel: 
1,22 kW
  Csatlakozókábel hossza: 150 cm
  készülék méretei  
(ma x szé x mé):  
455 x 596 x 563 mm
  Beépítési méretek  
(ma x szé x mé):  
450-450 x 560-560 x 550 mm

FuNKCIÓK
  mikrohullám 900 W,  
5 fokozatban (90 W, 180 W, 
360 W, 600 W, max)

  grill funkció
  kombinált grill és mikrohullám 
(360/180/90 W)

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  8 automatikus program
  elektronikus óra
  memória funkció
  31,5 cm Üveg forgótányér
  elektronikus ajtónyitás
  leD világítás
  sütő biztonsági lekapcsoló
  Nyitott ajtó érzékelés
  leD kijelző

dESIGN
  Forgó kapcsoló
  süllyeszthető gombok
  touch Control 
érintésvezérléssel

TISZTíTÁS
  Nemesacél bevonatú belső tér

TArTOZÉKOK
  1 x Rostély, 1 x Forgótányér

MűSZAKI AdATOK
  hálózati kábel hossza: 130 cm
  hálózati összteljesítmény: 
1,45 kW
  készülék méretei  
(ma x szé x mé):  
382 x 594 x 388 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
380-382 x 560-568 x 550 mm
  sütőtér térfogata: 25 liter

ShiftControl

listaár:  199 990 Ft* listaár:  504 990 Ft*

MIKrOhuLLÁMÚ KÉSZÜLÉKEK
  NEFF Collection

Touch
Control
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KOMpAKT SÜTŐK MIKrOhuLLÁMMAL
 NEFF Collection  

C15Mr02N0
Kompakt sütő mikrohullámmal

listaár:  539 990 Ft*

C17MS22N0
Kompakt sütő mikrohullámmal

SÜTÉSI MÓdOK 
  4D hőlégbefúvás
  hőlégbefúvás eco
  alsó/felső sütés
  alsó/felső sütés eco
  légkeveréses grill
  Nagy felületű grill
  középső grill
  pizza funkció
  alsó sütés
  kímélő párolás
  kelesztés
  edény-előmelegítés

TOVÁbbI FuNKCIÓK 
MIKrOhuLLÁMMAL

  mikrohullám 900 W,  
5 fokozatban (90 W, 180 W, 
360 W, 600 W, max)

  kombinált sütés és 
mikrohullám

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  pontos hőfokszabályozás:  
30-300 °C 
  hőmérséklet beállítási 
javaslatok, aktuális 
hőmérséklet-kijelzés
  Bake and Roast assistant  
14 automatikus programmal
  sabbath beállítás
  automatikus felfűtés 
ellenőrzés
  elektronikus óra
  gyorsfelfűtés
  leD világítás
  Nemesacél ventilátor
  Információs gomb
  egyedileg állítható gyerekzár
  sütő biztonsági lekapcsoló
  maradékhő kijelzés
  start/stop gomb
  Nyitott ajtó érzékelés

dESIGN 
  4,1“tFt színes, grafikus 
**kijelző shift Control 
vezérléssel
  Csillapított mozgású, lefelé 
nyíló ajtó
  antracit zománc bevonatú 
belső tér

TISZTíTÁS 
  eco Clean hátfal
  easy Clean tisztítási segéd
  teleüveg sütőajtó

KIhÚZÓ-rENdSZEr 
  Normál tepsitartó állvánnyal, 
teleszkópos sütősín nem 
felszerelhető

TArTOZÉKOK 
  1 x kombirács, 1 x univerzális 
serpenyő

MűSZAKI AdATOK 
  sütőtér térfogata: 45 liter
  hálózati kábel hossza: 150 cm
  hálózati összeteljesítmény: 
3,6 kW
  készülék méretei  
(ma x szé x mé):  
455 x 596 x 548 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
450-455 x 560-568 x 550 mm

EasyClean®EasyClean® ShiftControl ShiftControlBake and 
roast assist

listaár:  649 990 Ft*

SÜTÉSI MÓdOK 
  4D hőlégbefúvás
  Circo therm eco
  Circo Roasting,
  Nagy felületű grill
  középső grill
  edény-előmelegítés

TOVÁbbI FuNKCIÓK 
MIKrOhuLLÁMMAL

  mikrohullám 900 W,  
5 fokozatban (90 W, 180 W, 
360 W, 600 W, max)
  kombinált sütés és 
mikrohullám

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  pontos hőfokszabályozás:  
30 °C - 275 °C
  hőmérséklet beállítási 
javaslatok, aktuális 
hőmérséklet-kijelzés
  Felfűtés-ellenőrzés
  14 automatikus programmal
  automatikus forráspont-
ellenőrzés
  elektronikus óra
  kikapcsolható leD világítás
  Nemesacél ventilátor
  Információs gomb
  egyedileg állítható gyerekzár
  sütő biztonsági lekapcsoló
  maradékhő kijelzés
  start/stop gomb
  Nyitott ajtó érzékelés

dESIGN 
  2,5“-es tFt színes és szöveges 
kijelző**, shiftContol 
vezérléssel
  alsó rögzítésű sütőajtó, 
softClose csillapított záródás, 
softOpen csillapított nyitás
  antracit zománc bevonatú 
belső tér
  egyenes fogantyú

TISZTíTÁS 
 mikrohullám-szigetelő ajtó

KIhÚZÓ-rENdSZEr 
  Normál tepsitartó állvánnyal, 
teleszkópos sütősín nem 
felszerelhető

TArTOZÉKOK 
  1 x kombirács, 1 x univerzális 
serpenyő

MűSZAKI AdATOK 
  hálózati kábel hossza: 150 cm
  hálózati összteljesítmény:  
3,6 kW
  készülék méretei  
(ma x szé x mé):  
455 x 596 x 548 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
450-455 x 560-568 x 550 mm
  sütőtér térfogata: 45 liter

CircoTherm
Eco

*a gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár
az energiahatékonysági-osztály meghatározása a-tól g-ig tartó skálán történik.
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KOMpAKT MIKrOhuLLÁMÚ SÜTŐ GŐZ FuNKCIÓVAL
 

** magyar nyelv várhatóan 2018-tól elérhető.

listaár:  529 990 Ft*

C1ApG64N0
Kompakt mikrohullámú sütő gőz funkcióval és hőlégbefúvással

FuNKCIÓK
  mikrohullám 1000 W,  
5 fokozatban (90 W, 180 W, 
360 W, 600 W, max)
  gőzölés
  hőlégbefúvás
  Circo Roasting
  Nagy felületű grill
  a funkciók kombinálhatóak 
egymással

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  hőfokszabályozás:  
40 °C - 230 °C
  30 automatikus programmal
  power Boost gyorsfelfűtés
  elektronikus óra
  gőzfejlesztés a párolótéren 
kívül
  leD világítás
  automatikus víztartály 
érzékelés
  Nemesacél ventilátor
  elektronikus időzítő
  sütő biztonsági lekapcsoló
  start/stop gomb
  Nyitott ajtó érzékelés
  lCD kijelző

dESIGN 
  süllyeszthető gombok, touch 
Controln érintővezérléssel
  Üvegaljú belső tér
  egyenes fogantyú

TISZTíTÁS 
  katalitikus öntisztítás a 
hátfalon
  Vízkőtlenítő program

KIhÚZÓ-rENdSZEr 
  Normál tepsitartó állvánnyal, 
teleszkópos sütősín nem 
felszerelhető

TArTOZÉKOK 
  1 x Betolható rács,  
1 x Üveg serpenyő

MűSZAKI AdATOK 
  hálózati kábel hossza: 150 cm
  hálózati összteljesítmény:  
3,1 kW
  készülék méretei  
(ma x szé x mé):  
455 x 594 x 545 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
450-452 x 560-568 x 550 mm
  sütőtér térfogata: 36 liter

Touch
Control

FullSteamFullSteam
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melegeN taRtó FIókOk

Még sose volt ilyen könnyű melegen  
tartani ételeit.

ha szeret főzni, mindenképpen szerezzen be egy melegen 
tartó fiókot. a hasznos és sokoldalú készülékek segítenek 
az ételek elkészítésében és a megfelelő időzítésben.  
a teleszkópos síneken kihúzható melegen tartó fiókkal 
nem csak tányérjait melegítheti fel tálalás előtt, 
hanem ételeit is melegen tarthatja. a melegen tartás 
mellett ételek kíméletes kiolvasztására, csokoládé 
megolvasztására, joghurt készítésre, de még 
tésztakelesztésre is használhatja. a fűtött kerámia fiókaljat 
könnyen tisztán tarthatja, ha kiömlene valami.

MELEGEN TArTÓ FIÓKOK

N17hh20N0
29 cm-es melegen tartó fiók

N17hh10N0
14 cm-es melegen tartó fiók

FuNKCIÓK
  ételmelegítés
  tányér- és edénymelegítés
  Befőzés
  kiolvasztás
  kelesztés

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  hőmérséklet-szabályozás: kb. 
30-80°C (az üveglap felületén)
  terlhelhető 25 kg-ig
  max. terhelés: 64 db csésze, 
vagy 12 darab tányér
  teleszkópos kihúzó-rendszer
  hideg ajtó
  push&pull nyitás és zárás

MűSZAKI AdATOK
  Belső űrtartalom: 20 liter
  hálózati kábel hossza: 150 cm
  Csatlakozási érték 0,81 kW
  készülék méretei  
(ma x szé x mé):  
140 x 596 x 548 mm
  Beépítési méretek  
(ma x szé x mé):  
140 x 560-568 x 550 mm

FuNKCIÓK
  ételmelegítés
  tányér- és edénymelegítés
  Befőzés
  kiolvasztás
  kelesztés

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  hőmérséklet-szabályozás: kb. 
30-80°C (az üveglap felületén)
  terhelhető 25 kg-ig
  max. terhelés: 192 db csésze, 
vagy 40 darab tányér
  teleszkópos kihúzó-rendszer
  hideg ajtó
  push&pull nyitás és zárás

MűSZAKI AdATOK
  Belső űrtartalom: 52 liter
  hálózati kábel hossza: 150 cm
  Csatlakozási érték 0,81 kW
  készülék méretei  
(ma x szé x mé):  
290 x 596 x 548 mm

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

listaár:  319 990 Ft*listaár:  349 990 Ft*

*a gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár
az energiahatékonysági-osztály meghatározása a-tól g-ig tartó skálán történik.
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FőzőlapOk

A NEFF-től azt kapja, amit egy főzőlaptól elvár.  
Sőt, ennél sokkal többet.

minden ember különböző, de a NeFF jó eséllyel mindenkinek kínál olyan 
főzőlapot, amely igazodik Önhöz és főzési szokásaihoz. szereti, ha olyan  
jól és gyorsan lehet szabályozni a főzést, mint gázzal? ha igen, akkor 
válasszon prémium termékeink közül. ugyanakkor a gáznál gyorsabb  
főzést lehetővé tevő, valamint könnyen tisztítható indukciós  
főzőlapokból is széles választékot kínálunk. 
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FLEX INduCTION – TÖbb hELY AZ íZEKNEK.
a Flex Induction zónákkal rugalmasabban és szabadabban  
helyezheti el a főzőlapon tetszőleges méretű edényeit.
a Flex Induction főzőzónák automatikusan felismerik az edények  
és serpenyők számát, méretét és alakját, és csak ott melegítenek, 
ahol szükséges. ha nincs rajtuk edény, nem is kapcsolnak be.

INDukCIós FőzőlapOk

Az intelligens főzés itt kezdődik.

hobbi és profi szakácsoknak, vagy nagycsaládok számára, indukciós főzőlapjaink mindig 
megfelelnek a legmagasabb elvárásoknak. a minimalista trendet követő korszerű 
formatervvel és a jól olvasható feliratokkal rendelkező főzőlapokat bármilyen méretű  
és alakú edénnyel könnyedén használhatja.

1

A FLEX INDUCTION ZÓNÁKKAL TETSZőLEGES 
MÉRETű EDÉNYEKET HASZNÁLHAT A FőZőLAP 
BÁRMELYIK RÉSZÉN.
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pÖrGESSE MEG AZ Új TWIST 
pAd® FIrE FOrGATÓGOMbOT. 
FŐZZÖN jÁTSZVA.
a NeFF új főzőlapjaihoz intuitív 
kezelőszervek tartoznak, amelyek 
hihetetlenül megkönnyítik használatukat.  
az új twist pad® Fire forgatógombon 
egy piros fénygyűrű fut körbe, amely 
konyhájának új esztétikai és funkcionális 
fénypontja lesz. Csak helyezze rá a 
mágneses tárcsát a kezelőfelület közepére, 
érintse meg a kívánt főzőzóna irányában, 
majd forgassa el a fokozat kiválasztásához, 
és máris kezdődhet a főzés.

EXTENdEd FLEXZONE 
– A FŐZŐLAp, AMELY 
MÉG NAGYObb 
ruGALMASSÁGOT 
bIZTOSíT.
kapcsolja be az egész zónát, majd 
tegye oda az edényét, ahova 
akarja, és a főzőlap azonnal 
egyenletes melegítésbe kezd.  
a nagyobb tepsiket vízszintesen 
is elhelyezheti a főzőlapon, így 
további edényeket tehet más 
zónákra. Nincs többet szükség 
arra, hogy forró edényekkel 
zsonglőrködjön  
főzőlapja fölött, ha  
több fogást főz  
egyszerre.

2
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pOWEr TrANSFEr – 
hELYEZZE ÁT bÁrhOVÁ 
AZ EdÉNYÉT, ÉS A 
bEÁLLíTÁSOK KÖVETNI 
FOGjÁK.
a NeFF új, extended Flexzone zónával 
rendelkező indukciós főzőlapjaival 
nem kell foglalkoznia a beállítások 
megjegyzésével. a power transfer 
elvégzi Ön helyett ezt a feladatot. 
Csak helyezze át edényét a főzőlap 
másik pontjára, és a beállítások 
automatikusan követni fogják.  
a funkció gombnyomással 
kapcsolható be.

9. FOKOZAT

9. FOKOZAT

pOWEr MOVE – OSSZA 
FEL hÁrOM KÜLÖNbÖZŐ 
FOKOZATÚ rÉSZrE 
FLEXZONE ZÓNÁjÁT.
a power move funkció segítségével 
három különböző fokozatú részre 
oszthatja fel Flex Induction zónával 
rendelkező főzőlapját.  
az Önhöz legközelebbi zóna lesz  
a legmagasabb fokozatú a 
főzéshez, középen közepes, míg 
leghátul csak melegen tartásra 
szolgáló fokozat aktiválódik.  
így az ízesítésnek szentelheti teljes 
figyelmét, nem kell állandóan 
a beállítások módosításával 
foglalkoznia.

9. FOKOZAT
- FORRALÁS -

1. FOKOZAT
- MELEGEN TARTÁS -

4

5

GONDOLKODÁSMÓDJA 
TÜKRÖZőDIK ABBAN, 
AHOGY FőZ.

5. FOKOZAT
- FoZÉS KÖZEPES HoFOKON -
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pOT bOOST FuNKCIÓ FŐZŐEdÉNYEK 
rÉSZÉrE – CSOdÁLATOS íZEK, 
GYOrSAbbAN.
ha éppen siet, takarítson meg időt ezzel a 
gyorsfelfűtési funkcióval: a legmagasabb fokozathoz 
képest 50%-kal nagyobb teljesítményt biztosít, 
szinte azonnal. attól sem kell tartania, hogy  
kifut az étel az edényből, mivel éppen időben  
és automatikusan kikapcsol, hogy megakadályozza  
a főzőlap túlhevülését.

FrYING SENSOr – SÜSSÖN OKOSAN.
a Frying sensor érzékelővel öt különböző hőfokot állíthat be. 
ha a főzőlap elérte a kiválasztott hőmérsékletet, fény- és 
hangjelzéssel tájékoztatja erről, és ezután tartja a hőfokot.  
a Frying sensor érzékelővel újra élvezet lesz serpenyőben 
sütni, mivel nem kell folyamatosan állítgatnia  
a hőfokot és a zsiradék sem éghet oda.

pAN bOOST FuNKCIÓ SErpENYŐK 
rÉSZÉrE – bIZTONSÁGOS FŐZÉS,  
MÉG GYOrSAbbAN.
ez a gyorsfelfűtési funkció 30 másodpercig rendkívül 
nagy teljesítménnyel melegíti serpenyőjét. ezt 
követően automatikusan csökkenti a teljesítményt, 
nehogy a serpenyők bevonata károsodjon. gyors, 
biztonságos és egyszerű.

próbálja ki tökéletes 

társként, a NeFF 

serpenyőjét. a további 

részletekhez tekintse 

meg a 56. oldalt.

7

6
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taRtOzékOk  
Beépítéshez

Z8100X0
bEÉpíTÉShEZ  
SZÜKSÉGES TArTOZÉK  
KIVEZETÉSES ÜZEMMÓd ESETÉN
közvetlen kivezetéshez szükséges tartozék,  
220x90mm-es lapos légcsatornára való rákötéshez.

Z8200X0
bEÉpíTÉShEZ SZÜKSÉGES  
TArTOZÉK KErINGETÉSES  
ÜZEMMÓd ESETÉN  
(ClEaN air) 
keringetéses üzemmód esetén használandó tartozék, 
mely a beépített nagy teljesítményű Clean air szűrőnek 
köszönhetően akár 85%-kal képes a keletkező szago-
kat csökkenteni. Bármely általános bútorba gyorsan és 
rugalmasan beszerelhető.
a modulban található Clean air szagszűrő élettartama 
1 év, a szűrő cserélhető, cikkszáma z8500X0.

Főzés gondtalanul.

Flex Induction főzőlap beépített páraelszívóval.

a Neff forrdalmian új főzőlapja segítségével ezentúl úgy tud főzni egy konyhaszigeten, 
hogy többé nem zavarja egy felülről belógó elszívó sem a látványt, sem a konyha 
összképét.

Egy főzőlap, mely elszívja a párát, 
vagy egy páraelszívó, mellyel lehet 
főzni. A döntés az Öné.

pÁrAELSZíVÓ EGY INduKCIÓS FŐZŐLApbAN 
– A LEGjObb dOLGOK EGY hELYEN.
ez a készülék ötvözi magában a Neff Flex Induction főzőlapok 
és páraelszívók minden szükséges tulajdonságát. a Frying 
sensor automatikus sütőszenzorral felszerelt Flex Induction 
főzőlap rugalmas főzést tesz lehetővé, a twist pad® Fire 
kezelőgomb pedig a készülék beállítását is egyedivé teszi. 
ugyanezzel a gombbal lehet szabályozni a beépített, 
nagyteljesítményű elszívót, de a szabályzás nem feltétlenül 
szükséges, hiszen az elszívó automatikusan, a keletkező 
szagoknak megfelelően is képes működni.

*a gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár
az energiahatékonysági-osztály meghatározása a-tól g-ig tartó skálán történik.
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INduKCIÓS FŐZŐLApOK
 NEFF Collection  NEFF Collection

T58TS6bN0
80 cm széles Flex Induction főzőlap, beépített páraelszívóval

dESIGN 
  80 cm széles indukciós főzőlap
  Üvegkerámia, dekor nélkül
  prémium nemesacél keret

FŐZŐZÓNÁK 
  2 automatikus Flex Induction 
zóna
  17 teljesítmény fokozat

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK 
  Frying sensor 5 sütés-
tartománnyal: sütés  
a beépített szenzorok 
segítségével minden  
Flex zóna esetén
  twist pad® Fire vezérlés
  pan Boost és pot Boost 
funkciók
  Restart, Quick start
  Idő funkciók (timer, időzítő, 
Count up timer)
  power move
  melegen tartó funkció, minden 
zónánál
  energiafogyasztás kijelzés
  Biztonsági kikapcsolás, 
gyermekzár
  2-fokozatú digitális maradékhő 
jelzés
  power management funkció
  törlési védelem
  edényfelismerés

bEÉpíTETT pÁrAELSZíVÓ 
TuLAjdONSÁGAI 

  alkalmas a kivezetéses vagy 
belső keringtetésű elszíváshoz 
(megfelelő tartozék 
szükséges)
  a sebességfokozatokat a twist 
pad® Fire kezelőfelülettel lehet 
beállítani
  teljesen automatikus elszívó 
funkció levegőminőség-
érzékelővel
  9 sebességfokozat plusz  
1 intenzív
  Intenzív fokozat automatikus 
visszakapcsolással

  automatikus, 30 perces 
utánfutás
  elszívási teljesítmény eN 61591 
szerint intenzív fokozaton:  
690 m³/h

  hatékony BlDC technológia
  Öntöttvas légbeömlő, 
hőálló és mosogatógépben 
mosogatható
  eltávolítható és leválasztható 
zsírszűrő és folyadékgyűjtő 
egység (2,2 liter kapacitással), 
mosogatógépben 
mosogatható
  zsírszűrő telítettségének 
kijelzése
  energiahatékonysági osztály: a
  átlagos energiafogyasztás: 
53,5 kWh/év
  zsírkiszűrési hatékonysági 
osztály: B
  min/max zajszint normál 
fokozat: 39/69 dB

MÉrETEK ÉS TELjESíTMÉNY 
  Vezetékhossz: 120 cm
  minimális munkalapvastagság: 
30 mm
  Csatlakozási érték: 7,418 kW
  Feszültség: 220 - 240 V
  méretek (ma x szé x mé):  
197 x 826 x 546 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
197 x 780 x 480 mm

dESIGN 
  90 cm széles indukciós főzőlap
  Üvegkerámia, dekor nélkül
  tFt kijelző, Fulltouch 
érintésvezérléssel

FŐZŐZÓNÁK 
  3 automatikus Flex Induction 
zóna
  17 teljesítmény fokozat

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK 
  Frying sensor 5 
sütéstartománnyal: sütés 
a beépített szenzorok 
segítségével
  pan Boost és pot Boost 
funkciók
  power move
  power transfer
  2-fokozatú digitális  
maradékhő jelzés
  melegen tartó funkció,  
minden zónánál
  kiválasztott étel automatikus 
elkészítése
  Restart funkció
  Idő funkciók (timer, időzítő, 
Count up timer)

  energiafogyasztás kijelzés
  Biztonsági kikapcsolás, 
gyermekzár
  power management funkció
  törlési védelem
  edényfelismerés
  Főzőlapról vezérelhető 
páraelszívó funkció (megfelelő 
elszívó esetén)

MÉrETEK ÉS TELjESíTMÉNY 
  Vezetékhossz: 110 cm
  minimális munkalapvastagság: 
30 mm
  Csatlakozási érték: 11,1 kW
  Feszültség: 220 - 240 V
  méretek (ma x szé x mé):  
51 x 918 x 546 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
51 x 880 x 490 mm

Induction Induction

TwistPad®TwistPad®

Recirculation

FryingSensor

FryingSensor

TFT DisplayTFT Display

Exhaust Air

Automatic 
air sensor

listaár:  1 249 990 Ft*

listaár:  669 990 Ft*

T59TF6rN0
90 cm széles Flex Induction főzőlap
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INduKCIÓS FŐZŐLApOK
 NEFF Collection  

T59pS51X0
90 cm széles Flex Induction főzőlap

dESIGN 
  90 cm széles indukciós főzőlap
  Üvegkerámia, dekor nélkül
  munkapult felületébe 
süllyeszthető kivitel

FŐZŐZÓNÁK 
  2 automatikus  
Flex Induction zóna
  középen 3 körös 32 cm 
átmérőjű indukciós zóna
  17 teljesítmény fokozat

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK 
  Frying sensor 5 sütés-
tartománnyal: sütés a 
beépített szenzorok 
segítségével
  twist pad® Fire vezérlés
  pan Boost és pot Boost 
funkciók
  Restart, Quick start
  Idő funkciók (timer, időzítő, 
Count up timer)
  power move
  energiafogyasztás kijelzés
  Biztonsági kikapcsolás, 
gyermekzár
  2-fokozatú digitális maradékhő 
jelzés
  power management funkció
  törlési védelem
  edényfelismerés

MÉrETEK ÉS TELjESíTMÉNY 
  Vezetékhossz: 110 cm
  minimális munkalapvastagság: 
30 mm
  Csatlakozási érték: 11,1 kW
  Feszültség: 220 - 240 V
  méretek (ma x szé x mé):  
56 x 892 x 512 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
56 x 880-896 x 500 mm

dESIGN 
  90 cm széles indukciós főzőlap
  Üvegkerámia, dekor nélkül
  prémium nemesacél keret

FŐZŐZÓNÁK 
  3 automatikus Flex Induction 
zóna
  17 teljesítmény fokozat

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK 
  pan Boost és pot Boost 
funkciók
  twist pad® vezérlés
  power move
  2-fokozatú digitális maradékhő 
jelzés
  Idő funkciók (timer, időzítő, 
Count up timer)
  Főzési fokozatok digitális 
kijelzése
  power management funkció
  Biztonsági kikapcsolás, 
gyermekzár
  törlési védelem
  edényfelismerés

MÉrETEK ÉS TELjESíTMÉNY 
  Vezetékhossz: 110 cm
  minimális munkalapvastagság: 
30 mm
  Csatlakozási érték: 11,1 kW
  Feszültség: 220 - 240 V
  méretek (ma x szé x mé):  
51 x 918 x 546 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
51 x 880-880 x 490-500 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
56 x 880-896 x 500 mm

Induction Induction

FryingSensor

TwistPad®
Fire

TwistPad®
Fire

TwistPad®TwistPad®

listaár:  559 990 Ft*

listaár:  574 990 Ft*

T59TT60N0
90 cm széles Flex Induction főzőlap

*a gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár
az energiahatékonysági-osztály meghatározása a-tól g-ig tartó skálán történik.
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INduKCIÓS FŐZŐLApOK
 NEFF Collection  NEFF Collection

T68TS61N0
80 cm széles FlexInduction főzőlap

dESIGN 
  80 cm széles indukciós főzőlap
  Üvegkerámia, dekor nélkül
  prémium nemesacél keret

FŐZŐZÓNÁK 
  2 automatikus  
Flex Induction zóna
  középen két kiegészítő  
Flex Induction zóna  
(extended Flexzone)
  17 teljesítmény fokozat

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK 
  Frying sensor  
5 sütés-tartománnyal:  
sütés a beépített  
szenzorok segítségével

  twist pad® Fire vezérlés
  pan Boost és pot Boost 
funkciók
  Restart, Quick start
  Idő funkciók  
(timer, időzítő, Count up timer)

  power move
  power transfer
  energiafogyasztás kijelzés
  Biztonsági kikapcsolás, 
gyermekzár
  2-fokozatú digitális maradékhő 
jelzés
  power management funkció
  törlési védelem
  edényfelismerés

MÉrETEK ÉS TELjESíTMÉNY 
  Vezetékhossz: 110 cm
  minimális munkalapvastagság: 
30 mm
  Csatlakozási érték: 7,4 kW
  Feszültség: 220 - 240 V
  méretek (ma x szé x mé):  
51 x 826 x 546 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
51 x 750-780 x 490 mm

Induction Induction

FryingSensor FryingSensor

TwistPad®
Fire

TwistPad®
Fire

TwistPad®
Fire

TwistPad®
Fire

listaár:  509 990 Ft*

t66ts61N0
60 cm széles Flex Induction főzőlap

dESIGN 
  60 cm széles indukciós főzőlap
  Üvegkerámia, dekor nélkül
  prémium nemesacél keret

FŐZŐZÓNÁK 
  2 automatikus  
Flex Induction zóna
  középen kiegészítő Flex 
Induction zóna  
(extended Flexzone)
  17 teljesítmény fokozat

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK 
  Frying sensor  
5 sütés-tartománnyal:  
sütés a beépített  
szenzorok segítségével
  twist pad® Fire vezérlés
  pan Boost és pot Boost 
funkciók
  Restart, Quick start
  Idő funkciók(timer, időzítő, 
Count up timer)
  power move
  power transfer
  energiafogyasztás kijelzés
  Biztonsági kikapcsolás, 
gyermekzár
  2-fokozatú digitális  
maradékhő jelzés
  power management funkció
  törlési védelem
  edényfelismerés

MÉrETEK ÉS TELjESíTMÉNY 
  Vezetékhossz: 110 cm
  minimális munkalapvastagság: 
30 mm
  Csatlakozási érték: 7,4 kW
  Feszültség: 220 - 240 V
  méretek (ma x szé x mé):  
56 x 606 x 546 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
56 x 560 x 490 mm

listaár:  469 990 Ft*
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INduKCIÓS FŐZŐLApOK
  

t56Bt60N0
60 cm széles Flex Induction főzőlap

listaár:  374 990 Ft* listaár:  329 990 Ft*

t56Bt50N0
60 cm széles Flex Induction főzőlap

dESIGN 
  60 cm széles indukciós főzőlap
  Üvegkerámia, dekor nélkül
  Nemesacél keret

FŐZŐZÓNÁK 
  2 automatikus Flex Induction 
zóna
  17 teljesítmény fokozat

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK 
  pan Boost és pot Boost 
funkciók
  twist pad® vezérlés
  power move
  2-fokozatú digitális maradékhő 
jelzés
  Idő funkciók (timer, időzítő, 
Count up timer)
  Főzési fokozatok digitális 
kijelzése
  power management funkció
  Biztonsági kikapcsolás, 
gyermekzár
  törlési védelem
  edényfelismerés

MÉrETEK ÉS TELjESíTMÉNY 
  Vezetékhossz: 110 cm
  minimális munkalapvastagság: 
30 mm
  Csatlakozási érték: 7,4 kW
  Feszültség: 220 - 240 V
  méretek (ma x szé x mé):  
55 x 583 x 513 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
55 x 560-560 x 490-500 mm

dESIGN 
 60 cm széles indukciós főzőlap
 Üvegkerámia, dekor nélkül
 Nemesacél keret

FŐZŐZÓNÁK 
  1automatikus Flex Induction 
zóna
  2 hagyományos indukciós 
főzőzóna
  17 teljesítmény fokozat

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK 
  pan Boost és pot Boost 
funkciók
  twist pad® vezérlés
  power move
  2-fokozatú digitális maradékhő 
jelzés
  Idő funkciók (timer, időzítő, 
Count up timer)
  Főzési fokozatok digitális 
kijelzése
  power management funkció
  Biztonsági kikapcsolás, 
gyermekzár
  törlési védelem
  edényfelismerés

MÉrETEK ÉS TELjESíTMÉNY 
  Vezetékhossz: 110 cm
  minimális munkalapvastagság: 
30 mm
  Csatlakozási érték: 7,4 kW
  Feszültség: 220 - 240 V
  méretek (ma x szé x mé):  
55 x 583 x 513 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
55 x 560-560 x 490-500 mm

Induction

TwistPad®TwistPad®

Induction

TwistPad®TwistPad®

*a gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár
az energiahatékonysági-osztály meghatározása a-tól g-ig tartó skálán történik.
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INduKCIÓS FŐZŐLApOK
 NEFF Collection  

t46ts44N0
60 cm széles Combi Induction főzőlap

dESIGN 
 60 cm széles indukciós főzőlap
 Üvegkerámia, dekor nélkül
 prémium nemesacél keret

FŐZŐZÓNÁK 
 Combi Induction főzőzóna
  2 hagyományos indukciós 
főzőzóna
 17 teljesítmény fokozat

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK 
  Frying sensor  
5 sütés-tartománnyal:  
sütés a beépített  
szenzorok segítségével
 twist pad® Fire vezérlés
  pan Boost és pot Boost 
funkciók
  Restart, Quick start
  Idő funkciók (timer, időzítő, 
Count up timer)
  power move
  energiafogyasztás kijelzés
  Biztonsági kikapcsolás, 
gyermekzár
  2-fokozatú digitális  
maradékhő jelzés
  power management funkció
  törlési védelem
  edényfelismerés

MÉrETEK ÉS TELjESíTMÉNY 
  Vezetékhossz: 110 cm
  minimális munkalapvastagság: 
30 mm
  Csatlakozási érték: 7,4 kW
  Feszültség: 220 - 240 V
  méretek (ma x szé x mé):  
55 x 606 x 546 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
55 x 560 x 490 mm

dESIGN 
 60 cm széles indukciós főzőlap
 Üvegkerámia, dekor nélkül
 Nemesacél keret

FŐZŐZÓNÁK 
 Combi Induction zóna
  2 hagyományos  
indukciós főzőzóna
  17 teljesítmény fokozat

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK 
  pot Boost funkció  
minden zónához
  twist pad® vezérlés
  2-fokozatú digitális  
maradékhő jelzés
  Idő funkciók  
(timer, időzítő, Count up timer)
  Főzési fokozatok  
digitális kijelzése
  power management funkció
  Biztonsági kikapcsolás, 
gyermekzár
  törlési védelem
  edényfelismerés

MÉrETEK ÉS TELjESíTMÉNY 
  Vezetékhossz: 110 cm
  minimális munkalapvastagság: 
30 mm
  Csatlakozási érték: 7,4 kW
  Feszültség: 220 - 240 V
  méretek (ma x szé x mé):  
55 x 583 x 513 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
55 x 560-560 x 490-500 mm

Combi
Induction

Combi
Induction

Combi
Induction

Combi
Induction

FryingSensor

TwistPad®
Fire

TwistPad®
Fire

TwistPad®TwistPad®

listaár:  339 990 Ft* listaár:  294 990 Ft*

T46bT43N0
60 cm széles Combi Induction főzőlap

Induction
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INduKCIÓS FŐZŐLApOK
  

t46Bt60N0
60 cm széles indukciós főzőlap Twistpad vezérléssel

listaár:  274 990 Ft* listaár:  219 990 Ft*

T36bd60N1
60 cm széles indukciós főzőlap TouchControl érintésvezérléssel

dESIGN 
  60 cm széles indukciós főzőlap

Üvegkerámia, dekor nélkül
Nemesacél design keret

FŐZŐZÓNÁK 
  sütőzóna

4 hagyományos indukciós 
főzőzóna
17 teljesítmény fokozat

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK 
  pan Boost és pot Boost 
funkciók
  twist pad® vezérlés
  2-fokozatú digitális maradékhő 
jelzés
  Idő funkciók (timer, időzítő, 
Count up timer)
  Főzési fokozatok digitális 
kijelzése
  power management funkció
  Biztonsági kikapcsolás, 
gyermekzár
  törlési védelem
  edényfelismerés

MÉrETEK ÉS TELjESíTMÉNY 
  Vezetékhossz: 110 cm
  minimális munkalapvastagság: 
30 mm
  Csatlakozási érték: 7,4 kW
  Feszültség: 220 - 240 V
  méretek (ma x szé x mé):  
55 x 583 x 513 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
55 x 560-560 x 490-500 mm

dESIGN 
 60 cm széles indukciós főzőlap
  Üvegkerámia, dekor nélkül
  Nemesacél design keret

FŐZŐZÓNÁK 
  sütőzóna
  4 hagyományos indukciós 
főzőzóna
  17 teljesítmény fokozat

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK 
  pot Boost funkció minden 
zónához
  touchControl érintésvezérlés
  2-fokozatú digitális  
maradékhő jelzés
  Idő funkciók (timer, időzítő)
  Főzési fokozatok digitális 
kijelzése
  power management funkció
  Restart, Quick start
  energiafogyasztás kijelzés
  Biztonsági kikapcsolás, 
gyermekzár
  törlési védelem
  edényfelismerés

MÉrETEK ÉS TELjESíTMÉNY 
  Vezetékhossz: 110 cm
  minimális munkalapvastagság: 
30 mm
  Csatlakozási érték: 4,6 kW
  Feszültség: 220 - 240 V
  méretek (ma x szé x mé):  
55 x 583 x 513 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
55 x 560-560 x 490-500 mm

Induction Induction

TwistPad®TwistPad® Touch
Control

*a gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár
az energiahatékonysági-osztály meghatározása a-tól g-ig tartó skálán történik.
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ÜVEGKErÁMIA FŐZŐLApOK
  

listaár:  239 990 Ft* listaár:  179 990 Ft*

T16bd56N0
60 cm széles üvegkerámia főzőlap

t16Bt76N0
60 cm széles üvegkerámia főzőlap

dESIGN 
  60 cm széles elektromos 
főzőlap
  Üvegkerámia, dekor nélkül
  Nemesacél design keret

FŐZŐZÓNÁK 
 1 sütőzóna
  1 kétkörös főzőzóna
  17 teljesítmény fokozat

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK 
  pot Boost funkció
  twistpad vezérlés
  7-szegmenses kijelző
  2-fokozatú digitális maradékhő 
jelzés
  melegen tartó funkció, minden 
zónánál
  Idő funkciók (timer, időzítő, 
Count up timer)
  energiafogyasztás kijelzés
  Biztonsági kikapcsolás, 
gyermekzár
  törlési védelem

MÉrETEK ÉS TELjESíTMÉNY 
  Főzőzónák:  
1 x Ø 145 mm, 1,20 kW;  
1 x Ø 170/265 mm, 
1,80/2,60 kW;  
1 x Ø 145 mm, 1,20 kW;  
1 x Ø 145/210 mm,  
1,20/3,00 kW
  minimális  
munkalapvastagság: 20 mm
  Csatlakozási érték: 7,5 kW
  Feszültség: 220 - 240 V
  méretek (ma x szé x mé):  
48 x 583 x 513 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
48 x 560-560 x 490-500 mm
  Főkapcsoló
  működésjelző lámpa

dESIGN 
  60 cm széles üvegkerámia 
főzőlap
  Üvegkerámia, dekor nélkül
  Nemesacél design keret

FŐZŐZÓNÁK 
 1 kétkörös főzőzóna
  17 teljesítmény fokozat

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK 
  pot Boost funkció
  touchControl érintésvezérlés
  a főzési teljesítményszint 
digitális kijelzése
  2-fokozatú digitális maradékhő 
jelzés
  melegen tartó funkció, minden 
zónánál
  Idő funkciók (timer, időzítő)
  energiafogyasztás kijelzés
  Biztonsági kikapcsolás, 
gyermekzár
  törlési védelem

MÉrETEK ÉS TELjESíTMÉNY 
  Bal első: Ø 145 mm, 1.2 kW; 
Bal hátsó: Ø 180 mm, 2 kW; 
Jobb hátsó: Ø 145 mm, 1.2 kW; 
Jobb első: Ø 210 mm, 120 mm, 
2.1 kW, 0.8 kW  
(max. teljesítmény 2.6 kW)
  minimális  
munkalapvastagság: 20 mm
  Csatlakozási érték: 7 kW
  Feszültség: 220 - 240 V
  méretek (ma x szé x mé):  
48 x 583 x 513 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
48 x 560-560 x 490-500 mm
  Főkapcsoló
  működésjelző lámpa

TwistPad®TwistPad® Touch
Control
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Flame Select – A gázfőzőlapok szabályozásának jövője.
a Flame Select technológiával a gázláng ereje és lángképe kilenc fokozatban 
szabályozható egyenletesen, így vége azoknak az időknek, mikor az edény 
alá nézve állítjuk be a lángot. A kilenc fokozat egy digitális kijelzőn is nyomon 
követhető, mely maradékhő kijelzésre is szolgál így fokozva a biztonságot is. 
próbálja ki ezt a szabadalmaztatott új technológiát és kezelje olyan pontosan 
gázfőzőlapját mint egy elektromos főzőfelületet.

Gázfőzőlap FUNKCIÓI

WOK ÉGŐ
az ázsiai konyha kedvelt edényével, a wokkal gyorsan és nagy hőfokon főzhet.  
a WOk égő nagy teljesítményt biztosít a főzéshez, a speciális edénytartó pedig 
növeli a domború aljú Wok edények stabilitását.

NAGYTELjESíTMÉNYű ÉGŐK
kiválóan használhatók nagy mennyiségű víz gyors felforralására, mivel nagy 
hőleadásra képesek.

TAKArÉKLÁNG FuNKCIÓ
az egyes gázfőzőlapjainkhoz tartozó kisteljesítményű égők jól használhatóak  
lassú főzéshez. 

gázFőzőlap

Sok ember továbbra is a gázra esküszik.

a gázfőzőlapokkal kíméletesen melegíthet tejet, de zsiradékkal való 
főzéshez is alkalmasak. ezek a készülékek tökéletesek a feltörekvő
szakácsok számára, mivel rugalmasak és jól szabályozhatók. sőt, a Neff 
új Flame select technológiája segítségével ezentúl pontosan beállítható 
a láng ereje, így biztosítva a mindig megfelelő hőt a főzés számára.

A WOK égővel szerelt 
modellekkel bármikor 
készíthet zsiradékban 

sült ételeket. 
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T29TA79N0
90 cm széles gázfőzőlap

T27TA69N0
75 cm széles gázfőzőlap

dESIGN 
  75 cm széles gázfőzőlap
  Üvegkerámia felület
  prémium nemesacél keret

FŐZŐZÓNÁK 
  5 gázégő  
(1 nagyteljesítményű,  
2 normál, 1 takarék  
és 1 WOk égő)
  középen két körös WOk égő 
4,2 kW teljesítménnyel

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK 
  Flame select, egyenletes 
teljesítményszabályozás

  7-szegmenses digitális kijelző
  2 fokozatú maradékhő-kijelzés
  Forgatógomb
  egykezes gyújtás
  Öntöttvas edénytartó 
gumilábakkal
  termoelektromos 
égésbiztosítás

MÉrETEK ÉS TELjESíTMÉNY
  Bal hátsó: normál égőfej  
1,9 kW
  Jobb hátsó: nagyteljesítményű 
égő 2,8 kW
  középen: WOk-égő 4,2 kW
  Bal első: normál égő 1,9 kW
  Jobb első: takarék égő 1,1 kW
  méretek (ma x szé x mé):  
45 x 750 x 546 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
45 x 560-562 x 490 mm

dESIGN 
  90 cm széles gázfőzőlap
  Üvegkerámia felület
  prémium nemesacél keret

FŐZŐZÓNÁK 
  5 gázégő  
(1 gyors, 2 normál,  
1 takarék, 1 Dual Wok)
  Bal oldalt két körös  
WOk égő 6 kW teljesítménnyel

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK 
  Flame select, egyenletes 
teljesítményszabályozás
  7-szegmenses kijelző
  5-szörös maradékhő 
visszajelző
  Forgatógomb
  egykezes gyújtás
  Öntöttvas edénytartó 
gumilábakkal
  termoelektromos 
égésbiztosítás

MÉrETEK ÉS TELjESíTMÉNY
  Jobb hátsó: nagyteljesítményű 
égő akár 2.8 kW 
Bal: Wok- akár 6 kW 
középen hátul: takarék égő 
akár 1.1 kW 
középen elöl: normál égő  
akár 1.9 kW 
Jobb első: normál égő  
akár 1.9 kW
  méretek (ma x szé x mé):  
45 x 918 x 546 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
45 x 850-852- x 490-502 mm

GÁZFŐZŐLApOK
 NEFF Collection

FlameSelect®FlameSelect®FlameSelect®FlameSelect®

listaár:  469 990 Ft*

listaár:  439 990 Ft*

 NEFF Collection

*a gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár
az energiahatékonysági-osztály meghatározása a-tól g-ig tartó skálán történik.
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GÁZFŐZŐLApOK
 

T27CA59S0
75 cm széles gázfőzőlap

listaár:  329 990 Ft* listaár:  294 990 Ft*

T26CA52S0
60 cm széles gázfőzőlap

dESIGN 
  60 cm széles gázfőzőlap
  edzett üveg felület, fekete

FŐZŐZÓNÁK 
  4 gázégő (1 gyors, 1 normál, 1 
takarék, 1 Wok )
  Bal felül WOk égő 3,5 kW 
teljesítménnyel

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK 
  Flame select, egyenletes 
teljesítményszabályozás
  7-szegmenses kijelző
  4 maradékhő visszajelző
  Forgatógomb
  egykezes gyújtás
  egyrészes, öntöttvas 
edénytartó rács
  termoelektromos 
égésbiztosítás
  kétféle beépíthetőség: 
besüllyesztett, enyhén 
megemelt beszerelés

MÉrETEK ÉS TELjESíTMÉNY
  Bal hátsó: normál égőfej akár 
1.75 kW 
Jobb hátsó: Wok-égő  
akár 3.5 kW 
Bal első: normál égő  
akár 1.75 kW 
Jobb első: takarék égő  
akár 1 kW
  méretek (ma x szé x mé):  
45 x 590 x 520 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
45 x 560-562- x 480-492 mm

dESIGN 
  75 cm széles gázfőzőlap
  edzett üveg felület, fekete

FŐZŐZÓNÁK 
  5 gázégő (1 gyors, 2 normál, 1 
takarék és 1 Wok)
  középen WOk égő 4 kW 
teljesítménnyel

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK 
  Flame select, egyenletes 
teljesítményszabályozás
  7-szegmenses kijelző
  5-szörös maradékhő 
visszajelző
  Forgatógomb
  egykezes gyújtás
  egybefüggő öntöttvas 
edénytartó rács
  termoelektromos 
égésbiztosítás
  kétféle beépíthetőség: 
besüllyesztett, enyhén 
megemelt beszerelés

MÉrETEK ÉS TELjESíTMÉNY
  Bal hátsó: normál égőfej akár 
1.75 kW 
Jobb hátsó: nagyteljesítményű 
égő akár 3 kW 
középen: Wok-égő akár 4 kW 
Bal első: takarék égő akár 1 kW 
Jobb első: normál égő akár 
1.75 kW
  méretek (ma x szé x mé):  
45 x 752 x 520 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
45 x 560-562- x 480-492 mm

FlameSelect®FlameSelect®
FlameSelect®FlameSelect®

*a gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár
az energiahatékonysági-osztály meghatározása a-tól g-ig tartó skálán történik.
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GÁZFŐZŐLApOK
 

listaár:  269 990 Ft* listaár:  209 990 Ft*

T26dA59N0
60 cm széles gázfőzőlap

T27dA79N0
75 cm széles gázfőzőlap

dESIGN 
  60 cm széles gázfőzőlap
  Nemesacél felület

FŐZŐZÓNÁK 
  4 gázégő (1 gyors, 1 normál,  
1 takarék, 1 Wok )
  Jobb felül WOk égő 3,5 kW 
teljesítménnyel

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK 
  Flame select, egyenletes 
teljesítményszabályozás

  7-szegmenses kijelző
  4 maradékhő visszajelző
  Forgatógomb
  egykezes gyújtás
  Öntöttvas edénytartó 
gumilábakkal
  termoelektromos 
égésbiztosítás

MÉrETEK ÉS TELjESíTMÉNY
  Bal hátsó: normál égőfej  
akár 1.75 kW 
Jobb hátsó: Wok-égő  
akár 3.5 kW 
Bal első: normál égő  
akár 1.75 kW 
Jobb első: takarék égő  
akár 1 kW
  méretek (ma x szé x mé):  
45 x 582 x 520 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
45 x 560-562- x 480-492 mm

dESIGN 
  75 cm széles gázfőzőlap
  Nemesacél felület

FŐZŐZÓNÁK 
  5 gázégő (1 gyors, 2 normál,  
1 takarék, 1 Dual Wok )
  Bal oldalt két körös WOk égő  
6 kW teljesítménnyel

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK 
  Flame select, egyenletes 
teljesítményszabályozás
  7-szegmenses kijelző
  5-szörös maradékhő 
visszajelző
  Forgatógomb
  egykezes gyújtás
  Öntöttvas edénytartó 
gumilábakkal
  termoelektromos 
égésbiztosítás

MÉrETEK ÉS TELjESíTMÉNY
  Jobb hátsó: nagyteljesítményű 
égő akár 3 kW 
Bal: Wok- akár 5 kW 
középen hátul: normál égő 
akár 1.75 kW 
középen elöl: takarék égő  
akár 1 kW 
Jobb első: normál égő  
akár 1.75 kW
  méretek (ma x szé x mé):  
45 x 750 x 520 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
45 x 560-562- x 480-492 mm

FlameSelect®FlameSelect®FlameSelect®FlameSelect®
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N23TA29N0
30 cm széles gázfőzőlap

dESIGN 
  30 cm széles gázfőzőlap
  Üvegkerámia felület
  prémium nemesacél keret
  Domino sorozat

FŐZŐZÓNÁK 
  2 gázégő

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK 
  Flame select, egyenletes 
teljesítményszabályozás

  7-szegmenses digitális kijelző
  2 fokozatú maradékhő-kijelzés
  Forgatógomb
  egykezes gyújtás
  Öntöttvas edénytartó 
gumilábakkal
  termoelektromos 
égésbiztosítás

MÉrETEK ÉS TELjESíTMÉNY
  hátul: nagyteljesítményű égő 
2,8 kW
  elöl: normál égő 1,9 kW
  méretek (ma x szé x mé):  
47 x 306 x 546 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
45 x 270-272 x 490 mm

N23TA19N0
30 cm széles WOK gázfőzőlap

dESIGN 
  30 cm széles gázfőzőlap
  Üvegkerámia felület
  prémium nemesacél keret
  Domino sorozat

FŐZŐZÓNÁK 
  két körös WOk égő 6 kW 
teljesítménnyel

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK 
  Flame select, egyenletes 
teljesítményszabályozás
  7-szegmenses digitális kijelző
  2 fokozatú maradékhő-kijelzés
  Forgatógomb
  egykezes gyújtás
  Öntöttvas edénytartó 
gumilábakkal
  termoelektromos 
égésbiztosítás

MÉrETEK ÉS TELjESíTMÉNY
  középen: WOk égő 6 kW
  méretek (ma x szé x mé):  
59 x 306 x 546 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
45 x 270-272 x 490 mm

dOMINO GÁZFŐZŐLApOK

FlameSelect®FlameSelect® FlameSelect®FlameSelect®

Z9914X0
TArTÓELEM dOMINO  
FŐZŐLApOK KÖZÉ
ezzel a tartóelemmel egymás mellé építhető 
bármely két, prémium nemesacél kerettel 
rendelkező főzőlap. a tartozék beépítés után 
nem látszik, fő szerepe a főzőlapok érintkező 
oldalainak alátámasztása.

listaár:  279 990 Ft*

listaár:  234 990 Ft*

*a gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár
az energiahatékonysági-osztály meghatározása a-tól g-ig tartó skálán történik.
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N74Td00N0
40 cm széles Teppan Yaki

dESIGN 
  40 cm széles beépíthető 
teppan yaki
  Üvegkerámia, dekor nélkül
  prémium nemesacél keret
  Üveg fedél

FŐZŐZÓNÁK 
  Nagyméretű nemesacél 
sütőfelület
  a sütőfelület 2 részre osztva  
is használható

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  Főkapcsoló
  működésjelző lámpa
  140 °C és 240 °C között 
állítható hőmérséklet
  Felmelegítés szabályozás
  melegentartó-funkció 70 °C
  easy Clean tisztító funkció 40 °C
  7-szegmenses kijelző
  2-fokozatú digitális maradékhő 
jelzés

  Idő funkciók (timer, időzítő, 
Count up timer)
  törlési védelem
  Biztonsági kikapcsolás, 
gyermekzár
  Restart funkció
  energiafogyasztás kijelzés
  2 spatula tartozékként

MÉrETEK ÉS TELjESíTMÉNY 
  Vezetékhossz: 100 cm
  minimális munkalapvastagság: 
30 mm
  Csatlakozási érték: 1,9 kW
  Feszültség: 220 - 240 V
  méretek (ma x szé x mé):  
96 x 396 x 546 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
90 x 360 x 490 mm

N53Td40N0
30 cm széles Flex Induction főzőlap

dESIGN 
  30 cm széles indukciós főzőlap
  Üvegkerámia, dekor nélkül
  prémium nemesacél keret

FŐZŐZÓNÁK 
  1 automatikus Flex  
Induction zóna
  17 teljesítmény fokozat

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK 
  touch Control vezérlés
  pot Boost funkció
  Idő funkciók (timer, időzítő, 
Count up timer)
  power move
  Biztonsági kikapcsolás, 
gyermekzár
  2-fokozatú digitális  
maradékhő jelzés
  power management funkció
  törlési védelem
  edényfelismerés

MÉrETEK ÉS TELjESíTMÉNY 
  Vezetékhossz: 110 cm
  minimális munkalapvastagság: 
30 mm
  Csatlakozási érték: 3,7 kW
  Feszültség: 220 - 240 V
  méretek (ma x szé x mé):  
58 x 306 x 546 mm
  Beépítési méretigény  
(ma x szé x mé):  
51 x 270 x 490 mm

dOMINO FŐZŐLApOK

Induction EasyClean®EasyClean®

listaár:  269 990 Ft*

listaár:  509 990 Ft*
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taRtOzékOk INDukCIós  
FőzőlapOkhOz

a NeFF különböző megvásárolható tartozékokat kínál indukciós 
főzőlapjaihoz, melyek nagyobb rugalmasságot biztosítanak.

SErpENYŐ
a Z9453X0 cikkszámú serpenyő ideális a NeFF Frying sensor 
érzékelővel rendelkező indukciós főzőlapjaihoz, amelyek 
segítségével állandó hőfokot tarthat minden további beállítás 
nélkül.  méret: Ø 21 cmz9453X0

TEppAN YAKI FELTÉT FLEX INduCTION ZÓNÁhOZ
a Z9417X2 cikkszámú nemesacél teppan yaki tálcával új főzőstílust 
sajátíthat el és különleges fogásokat készíthet, például édes 
kuszkusz süteményeket, parmezános bundás kenyeret vagy 
rostélyon sült fasírtot. Jól kezelhető és rugalmas; a különböző zónák 
segítségével egyszerre több fogást is elkészíthet és felmelegíthet. 
mosogatógépben mosogatható. méretek: 41,5 x 26,5 cm.z9417X2

GrILL FELTÉT FLEX INduCTION ZÓNÁhOZ
a Z9416X2 cikkszámú sokoldalú öntöttvas grill feltét ideális választás 
ételek egyenletes és gyors elkészítéséhez, különösen hús, hal,  
tenger gyümölcsei vagy zöldségek grillezéséhez. könnyen tisztítható 
és mosogatógépben mosogatható. méretek: 41,5 x 26,5 cm.

z9416X2

NEMESACÉL SÜTŐEdÉNY pÁrOLÓbETÉTTEL  
FLEX INduCTION ZÓNÁhOZ
a Z9410X1 nemesacél sütőedénnyel változatos fogásokat készíthet 
a Flex Induction főzőlapján. a tartozék sütőben is használható és 
hőálló üveg fedővel rendelkezik, mérete: 31 x 22 cm. az edényhez 
külön megvásárolható z9415X1 párolóbetéttel pedig gyorsan 
kompakt párolókészülékké alakíthatja a tartozékot és egészséges 
ételeket készíthet benne.z9410X1 és z9415X1
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páRaelszíVók

A tökéletes konyha ékkövei.

ha főzés közben csak úgy úszik a párában a konyhája, és szeretné megtisztítani  
a levegőt a vendégek érkezése előtt, válassza a NeFF páraleszívóit. a páraelszívók 
szinte minden konyha kötelező tartozékai. ez az első dolog, ami feltűnik a 
vendégeknek, ezért számos stílusban kínálunk páraelszívókat, hogy megtalálja 
az Önhöz leginkább illőt. páraelszívóink rendkívül halkak, tökéletes megvilágítást 
biztosítanak, megteremtve ezzel a NeFF konyháihoz illő otthonos légkört.
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FALI KÜrTŐS ELSZíVÓK
klasszikus design és letisztult formavilág jellemzi ezeket  
az elszívókat, melyeket a falra a főzőlap fölé kell elhelyezni.

FALI dÖNTÖTT ÉS SíK ErNYŐS ELSZíVÓK
a hagyományos fali elszívók egy új, modern stílusú  
változatai, speciális döntött vagy teljesen  
sík üvegernyővel.

SZIGETELSZíVÓ
a NeFF szigetelszívói harmonizálnak konyhájának 
formavilágával, és tökéletesen kiegészítik sütőjét.

TELESZKÓpOS ELSZíVÓ
kisebb konyhák esetén, ahol fontos szempont a rendelkezésre álló 
helykínálat, a kihúzható elszívóink kínálják a legjobb megoldást.

ASZTALI pÁrAELSZíVÓ
sziget konyhák esetében a szigetelszívó mellett a másik 
lehetőség az asztali elszívó, mely biztosítja a nyitott konyhák 
létrehozását, mivel használaton kívül teljesen visszasüllyed  
a munkapultba.

szaBaDONálló páRaelszíVók

a NeFF számos kivitelt kínál, amelyek harmonizálnak a NeFF sütőinek formavilágával. 
páraelszívóink csendesek, hatékonyak és stílusossá varázsolják konyháját.

Beépített páRaelszíVók

kis konyhákban fontos szempont a páraelszívó hatékonysága. a beépített páraelszívókkal 
értékes helyet szabadíthat fel, miközben ezek is tökéletesen látják el feladatukat. 
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A NEFF PÁRAELSZÍVÓK VILÁGÍTÁSA  
A KONYHA FÉNYPONTJA LESZ.

LEd VILÁGíTÁS
a leD világítás nem csak fényes és 
tartós fényt biztosít a konyhájában, 
hanem rendkívül energiahatékony, 
mivel 85%-kal kevesebb energiát 
fogyaszt, mint egy összevethető  
öt éves halogén világítás.

AMbIENT LIGhT
egyes NeFF páraelszívók rejtett 
hangulatvilágítással vannak 
felszerelve, melynek színe és 
fényereje az Ön hangulatának 
megfelelően változtatható.
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a leghatékonyabb elszívás érdekében kürtőn vezesse ki a használt levegőt. Célszerű a lehető legnagyobb átmérőt 
választani, hogy minél több levegőt lehessen elszívni. a páraelszívó cső legfeljebb 5 méter legyen, amelyből vonjon 
le 1,2 métert minden 90°-os ívért. ha a kivitelezés közben figyelembe veszi ezeket az ajánlásokat, akkor drasztikusan 
növelheti nem csak a páraelszívó képességet, hanem jelentősen csökkentheti a zajszintet is. további információkért 
tekintse meg a beépítési útmutatókat.

AZ ELSZíVÁSI TELjESíTMÉNYT A KÖVETKEZŐ  
KÉpLETTEL SZÁMíThATjA KI:

konyha térfogata (hossz x szélesség x magasság)
pl. 4 m x 3 m x 2,5 m = 30 m³

óránként 10-szeri légcsere
pl. 10 x 30 m³ = 300 m³

Rendkívül büszkék vagyunk kivételesen halk páraelszívóinkra. 
a páraelszívó zajszintjét azonban nem csak maga a készülék 
befolyásolja, hanem a felhasznált elszívócső hossza és fajtája, 
valamint a helyiség mérete is. 

a NeFF dB(a)-ben adja meg a páraelszívói által kibocsátott 
zaj mértékét. e módszer alkalmazásánál szigorú irányelvek 
vonatkoznak a helyiségméretre és a mikrofonok elhelyezkedésére, 
ami nem csak modelljeink egyszerű összehasonlítását teszi 
lehetővé, hanem pontosabban jelzi előre a zajszintet otthonában, 
ha már be van szerelve az elszívó. a jobb oldali ábrán hétköznapi 
zajokat tüntettünk fel, hogy valóban megalapozott döntést 
hozhasson.

eNeRgIahatékONyság

energiahatékony, nagy teljesítményű és igen halk:  
a NeFF páraelszívói frissességet varázsolnak a konyhájába.

zaJszINt

Csendes elszívás, mely lehetővé teszi  
a zavartalan beszélgetést is.

hATÉKONY ELSZíVÓMOTOr
az új, ultra hatékony, nagysebességű és 
efficient Drive motortechnológiát használó 
páraelszívó ventilátorral akár 80% energiát is 
megtakaríthat, miközben a leD-es világítás 
fénnyel árasztja el a konyháját.

A NEFF pÁrELSZíVÓINAK 
ZAjSZINTjE

30 dB(A) 
lombhullás

40 dB(A) 
Csendes 

könyvtár

50 dB(A) 
Hűtőszekrény

60 dB(A) 
Normál 

beszélgetés

70 dB(A) 
porszívó

42 dB(a)

D95FRW1s0
(1. fokozat)
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ELSZíVÁS VAGY KErINGETÉS?
a pára és a szagok a leghatékonyabban egy elszívó 
csövön keresztül távolíthatók el a konyhából. ugyanakkor 
ez sok esetben nem lehetséges, például társasházak 
egyes lakásaiban vagy ha a páraelszívó túl messze van a 
külső faltól. ebben az esetben csak a levegő keringetése 
nyújt megoldást. ekkor a használt levegő előbb a 
páraelszívóba szerelt zsírszűrőn áramlik keresztül, majd 
egy aktívszén-szűrőn, amely eltávolítja a kellemetlen 
szagokat. a készülék ezután visszafújja a levegőt a rajta 
lévő nyílásokon keresztül. minden elszívónkhoz vevői 
rendelésre különböző tartozékokat kínálunk keringetéses 
üzemmódhoz. ezeket megtalálja az adott elszívó 
leírásánál.

Tippek és tanácsok
a csövön keresztüli elszívás optimális 
hatékonyságának és az alacsony zajszint szavatolása 
érdekében vegye figyelembe a következő pontokat:

az első csőív legalább 30 cm-re legyen  
a páraelszívó csatlakozásától.

Ne szűkítse az elszívó cső átmérőjét  
vagy felületét.

lehetőleg minél kevesebb és kisszögű 
csőíveket használjon. legfeljebb 2 db 90°-os 
ívet használjon, amelyek között legalább 300 
mm távolság legyen. ha lehet, inkább 45°-os 
íveket használjon.

Csak sima és egyenletes belső felületű 
csöveket használjon. ha flexibilis tömlőt 
használ, húzza ki teljesen, hogy eltűnjenek 
belőle a belső bordák. Javasoljuk, hogy félig 
merev alumínium elszívócsövet használjon.

legalább 120 mm átmérőjű csöveket 
használjon, de inkább 150 mm-eseket. 

a csövezés a lehető legrövidebb legyen:  
a külső falhoz vezető legrövidebb útvonalat 
válassza.

gondoskodjon róla, hogy megfelelő 
mennyiségű friss levegő juthasson be a 
konyhába a páraelszívó használatakor, például 
ablakok vagy a szomszédos szobákba vezető 
ajtók kinyitásával, esetleg szellőzőkkel. 

tuDNIValók a szellőzésRől

a NeFF minden típusú konyhához kínál páraelszívót. sokoldalú 
páraelszívóink csöndesen teszik a dolgukat, és hatékonyan 
távolítják el a kellemetlen szagokat a levegőből.

Elszívás

Keringetés

Valamennyi páraelszívónkhoz külön tartozékok 
rendelhetők.
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KÜrTŐS pÁrAELSZíVÓK
 NEFF Collection  

D95FRm1g0
90 cm széles sík ernyős páraelszívó 

listaár:  439 990 Ft*

dESIGN
  zöld írható üveg felület
  kivezetéses és keringtetéses 
üzemmódra is alkalmazható
  kürtő nélküli üzemmód is 
lehetséges

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK 
  elektronikus vezérlés
  touch Control vezérlés 
(3 normál és 1 intenzív 
teljesítményfokozat), valamint 
leD kijelzés
  2 elszívási terület: elöl és alul
  automatikus visszaállás 
funkció, 6 perc után
  power Boost pozíció
  2 x 1,5W leD világítás
  2 csatornás nagyteljesítményű 
motor, energiatakarékos BlDC 
technológia
  Fém-zsírszűrő, 
mosogatógépben 
mosogatható

TEChNIKAI INFOrMÁCIÓK
  teljesítmény az eN 61591  
ø 15 cm szerint mérve: max. 
normál fokozatnál 420 m³/h, 
intenzív fokozaton 730 m³/h
  energiahatékonysági osztály: a
  átlagos éves 
energiafogyasztás: 38 kWh/év
  hidrodinamikai hatékonyság: 
a+
  megvilágítási hatékonyság: a
  zsírkiszűrési hatékonyság: B
  zajszint (minimum/maximum): 
42/56 dB
  gázfőzőlapokkal nem 
üzemeltethető!
  Fényerő: 270 lux
  színhőmérséklet: 3500 °k

MérEtEk
  méretek légkivezetéses 
üzemmódban (ma x szé x mé): 
981-1251 x 890 x 362 mm
  méretek, belső keringtetéses 
üzemmód, kürtős  
(ma x szé x mé):  
1041-1311 x 890 x 362 mm
  méretek, belső keringtetéses 
üzemmód, kürtő nélkül  
(ma x szé x mé):  
512 mm x 890 x 362 mm

MEGVÁSÁrOLhATÓ 
TArTOZÉKOK (VEVŐI 
rENdELÉSrE)

  z50XXp0X0 - Clean air 
regenerálható szűrőbetét 
z51aXC0N0 modulhoz

  z5170X1 - Clean air aktívszén 
szűrőbetét z51aXC0N0 
modulhoz
  z51aFa0X0 - aktívszén 
szűrőbetét z51aFu0X0 és 
z51aFt0X0 szettekhez
  z51aFR0X0 - Regenerálható 
szűrő-szett keringetéses 
üzemmódhoz, kürtő nélküli 
kialakításhoz
  z51aFs0X0 - Regenerálható 
szűrő-szett keringetéses 
üzemmódhoz, kürtős 
kialakításhoz
  z51aFt0X0 - aktívszén 
szűrőszett keringetéses 
üzemmódhoz kürtő nélküli 
kialakításhoz
  z51aFu0X0 -  aktívszén 
szűrőszett keringetéses 
üzemmódhoz kürtős 
kialakításhoz
  z51aXC0N0 - Clean air modul 
keringetéses üzemmódhoz

Recirculation

LEDLED

Exhaust Air

D95FRW1s0
90 cm széles sík ernyős páraelszívó 

dESIGN
  Fekete írható üveg felület
  kivezetéses és keringtetéses 
üzemmódra is alkalmazható
  kürtő nélküli üzemmód is 
lehetséges

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK 
  elektronikus vezérlés
  touch Control vezérlés  
(3 sebességfokozat plusz  
2 intenzív), valamint leD 
kijelzés, digitális kijelzőn

  automatikus 10 perces utánfutás
  2 elszívási terület: elöl és alul
  automatikus visszaállás 
funkció, 6 perc után
  power Boost pozíció
  légminőség érzékelő – 
teljesen automatikus működés
  pillanatkapcsoló
  ambient light - többszínű 
hangulatvilágítás

  2 x 3W leD világítás
  Fényerőszabályzó funkció
  2 csatornás nagyteljesítményű 
motor, energiatakarékos  
BlDC technológia
  Fém-zsírszűrő, 
mosogatógépben 
mosogatható
  a fém zsírszűrő, illetve a 
szénszűrő telítettségének 
jelzése
  Főzőlap-vezérelt elszívás 
(későbbiekben, megfelelő 
főzőlappal)

TEChNIKAI INFOrMÁCIÓK
  teljesítmény az eN 61591 ø 15 
cm szerint mérve: max. normál 
fokozatnál 420 m³/h, intenzív 
fokozaton 730 m³/h
  energiahatékonysági osztály: a
  átlagos éves energiafogyasztás: 
37,2 kWh/év
  hidrodinamikai hatékonyság: a
  megvilágítási hatékonyság: a
  zsírkiszűrési hatékonyság: B
  zajszint (minimum/maximum): 

42/56 dB
  gázfőzőlapokkal nem 
üzemeltethető!
  Fényerő: 460 lux
  színhőmérséklet: 3500 °k

MérEtEk
  méretek légkivezetéses 
üzemmódban (ma x szé x mé): 
981-1251 x 890 x 362 mm
  méretek, belső keringtetéses 
üzemmód, kürtős  
(ma x szé x mé):  
1041-1311 x 890 x 362 mm

  méretek, belső keringtetéses 
üzemmód, kürtő nélkül  
(ma x szé x mé):  
512 mm x 890 x 362 mm

MEGVÁSÁrOLhATÓ 
TArTOZÉKOK (VEVŐI 
rENdELÉSrE)

  z51aFu0X0 – aktívszén 
szűrő-szett keringetéses 
üzemmódhoz, kürtős 
kialakításhoz

  z51aFs0X0 – Regenerálható 
szűrő-szett keringetéses 
üzemmódhoz, kürtős 
kialakításhoz

  z51aFt0X0 - aktívszén 
szűrő-szett keringetéses 
üzemmódhoz, kürtő nélküli 
kialakításhoz
  z51aFR0X0 - Regenerálható 
szűrő-szett keringetéses 
üzemmódhoz, kürtő nélküli 
kialakításhoz
  z51aFa0X0 – aktívszén 
szűrőbetét z51aFu0X0 és 
z51aFt0X0 szettekhez
  z51aXC0N0 - Clean air modul 
keringetéses üzemmódhoz
  z5170X1 - Clean air aktívszén 
szűrőbetét z51aXC0N0 
modulhoz
  z50XXp0X0 - Clean air 
regenerálható szűrőbetét 
z51aXC0N0 modulhoz

Exhaust Air

Automatic 
air sensor

SilenceButton

listaár:  704 990 Ft*

Recirculation

LEDLED

AmbientLight

*a gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár
az energiahatékonysági-osztály meghatározása a-tól g-ig tartó skálán történik.
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KÜrTŐS pÁrAELSZíVÓK
  NEFF Collection

listaár:  669 990 Ft*

d96IMW1N0
90 cm széles döntött ernyős páraelszívó

dESIGN
  Fekete üveg felület
  kivezetéses és keringtetéses 
üzemmódra is alkalmazható
  kürtő nélküli üzemmód is 
lehetséges

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK 
  elektronikus vezérlés
  touch Control vezérlés  
(3 sebességfokozat plusz 2 
intenzív), valamint leD kijelzés, 
3X7 szegmenses kijelző

  automatikus 10 perces 
utánfutás
  2 elszívási terület: elöl és alul
  automatikus visszaállás 
funkció, 6 perc után
  légminőség érzékelő
  Fényerőszabályzó funkció
  ambient light - többszínű 
hangulatvilágítás
  power Boost pozíció
  2 x 3W leD világítás
  kétcsatornás 
nagyteljesítményű ventilátor, 
energiatakarékos BlDC 
technológia
  Fém-zsírszűrő, 
mosogatógépben 
mosogatható
  a fém zsírszűrő illetve a 
szénszűrő telítettségének 
jelzése
  Főzőlap-vezérelt elszívás 
(későbbiekben, megfelelő 
főzőlappal)

TEChNIKAI INFOrMÁCIÓK
  teljesítmény az eN 61591  
ø 15 cm szerint mérve: max. 
normál fokozatnál 500 m³/h, 
intenzív fokozaton 840 m³/h
  energiahatékonysági  
osztály: a+

  átlagos éves 
energiafogyasztás: 28 kWh/év
  hidrodinamikai  
hatékonyság: a+

  megvilágítási hatékonyság: a
  zsírkiszűrési hatékonyság: B
  zajszint (minimum/maximum): 
41/54 dB
  Fényerő: 460 lux
  színhőmérséklet: 3500 °k

MérEtEk
  méretek légkivezetéses 
üzemmódban (ma x szé x mé): 
930-1200 x 895 x 502 mm
  méretek, belső keringtetéses 
üzemmód, kürtős  
(ma x szé x mé):  
990-1260 x 895 x 502 mm
  méretek, belső keringtetéses 
üzemmód, kürtő nélkül  
(ma x szé x mé):  
455 mm x 895 x 502 mm

MEGVÁSÁrOLhATÓ 
TArTOZÉKOK (VEVŐI 
rENdELÉSrE)

  z50XXp0X0 - Clean air 
regenerálható szűrőbetét 
z51aXC0N0 modulhoz

  z51aIa0X0 - aktívszén 
szűrőbetét z51aIu0X0 és 
z51aIt0X0 szettekhez
  z51aIR0X0 - Regenerálható 
szűrő-szett keringetéses 
üzemmódhoz, kürtő nélküli 
kialakításhoz
  z51aIs0X0 - Regenerálható 
szűrő-szett keringetéses 
üzemmódhoz, kürtős 
kialakításhoz
  z51aIt0X0 -  aktívszén 
szűrőszett keringetéses 
üzemmódhoz kürtő nélküli 
kialakításhoz
  z51aIu0X0 - aktívszén 
szűrőszett keringetéses 
üzemmódhoz kürtős 
kialakításhoz
  z51aXC0N0 - Clean air modul 
keringetéses üzemmódhoz

Recirculation

LEDLED

AmbientLight

Exhaust Air

SilenceButton

Automatic 
air sensor

dESIGN
  Fekete üveg felület
  kivezetéses és keringtetéses 
üzemmódra is alkalmazható
  kürtő nélküli üzemmód is 
lehetséges

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK 
 elektronikus vezérlés
  touch Control vezérlés  
(3 sebességfokozat plusz 
2 intenzív), valamint 2X7 
szegmenses kijelző
  automatikus 10 perces 
utánfutás
  2 elszívási terület: elöl és alul
  automatikus visszaállás 
funkció, 6 perc után
  power Boost pozíció
  pillanatkapcsoló
  ambient light - többszínű 
hangulatvilágítás

  2 x 1,5W leD világítás
  Fényerőszabályzó funkció
  2 csatornás nagyteljesítményű 
motor, energiatakarékos BlDC 
technológia
  Fém-zsírszűrő, 
mosogatógépben 
mosogatható
  a fém zsírszűrő, illetve a 
szénszűrő telítettségének 
jelzése
  Főzőlap-vezérelt elszívás 
(későbbiekben, megfelelő 
főzőlappal)

TEChNIKAI INFOrMÁCIÓK
  teljesítmény az eN 61591  
ø 15 cm szerint mérve: max. 
normál fokozatnál 410 m³/h, 
intenzív fokozaton 710 m³/h
  energiahatékonysági osztály: a
  átlagos éves 
energiafogyasztás:  
38.4 kWh/év
  hidrodinamikai  
hatékonyság: a+
  megvilágítási hatékonyság: a

  zsírkiszűrési hatékonyság: B
  zajszint (minimum/maximum): 
44/57 dB
  Fényerő: 230 lux
  színhőmérséklet: 3500 °k

MérEtEk
  méretek légkivezetéses 
üzemmódban (ma x szé x mé): 
969-1239 x 890 x 263 mm
  méretek, belső keringtetéses 
üzemmód, kürtős  
(ma x szé x mé):  
1029-1299 x 890 x 263 mm
  méretek, belső keringtetéses 
üzemmód, kürtő nélkül  
(ma x szé x mé):  
500 mm x 890 x 263 mm

MEGVÁSÁrOLhATÓ 
TArTOZÉKOK (VEVŐI 
rENdELÉSrE)

  z50XXp0X0 - Clean air 
regenerálható szűrőbetét 
z51aXC0N0 modulhoz

  z5170X1 - Clean air aktívszén 
szűrőbetét z51aXC0N0 
modulhoz
  z51aFa0X0 - aktívszén 
szűrőbetét z51aFu0X0 és 
z51aFt0X0 szettekhez
  z51aFR0X0 - Regenerálható 
szűrő-szett keringetéses 
üzemmódhoz, kürtő nélküli 
kialakításhoz
  z51aFs0X0 - Regenerálható 
szűrő-szett keringetéses 
üzemmódhoz, kürtős 
kialakításhoz

  z51aFt0X0 - aktívszén 
szűrőszett keringetéses 
üzemmódhoz kürtő nélküli 
kialakításhoz
  z51aFu0X0 -  aktívszén 
szűrőszett keringetéses 
üzemmódhoz kürtős 
kialakításhoz
  z51aXC0N0 - Clean air modul 
keringetéses üzemmódhoz

Recirculation

LEDLEDAmbientLight

Exhaust Air

SilenceButton

listaár:  399 990 Ft*

d95FhQ1S0
90 cm széles kürtős páraelszívó

*a gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár
az energiahatékonysági-osztály meghatározása a-tól g-ig tartó skálán történik.
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KÜrTŐS pÁrAELSZíVÓK
  

listaár:  269 990 Ft*

d65IhM1S0
60 cm széles döntött ernyős páraelszívó

d96IpT1N0
90 cm széles döntött ernyős páraelszívó

dESIGN
 Fekete üveg felület
  kivezetéses és keringtetéses 
üzemmódra is alkalmazható
  kürtő nélküli üzemmód is 
lehetséges

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK 
  elektronikus vezérlés
  touch Control vezérlés  
(3 sebességfokozat plusz  
2 intenzív), valamint leD 
kijelzés, digitális kijelzőn
  automatikus 10 perces 
utánfutás
  2 elszívási terület: elöl és alul
  automatikus visszaállás 
funkció, 6 perc után
  power Boost pozíció
  pillanatkapcsoló
  ambient light - többszínű 
hangulatvilágítás
  2 x 3 W leD világítás
  Fényerőszabályzó funkció
  2 csatornás nagyteljesítményű 
motor, energiatakarékos  
BlDC technológia
  Fém-zsírszűrő, 
mosogatógépben 
mosogatható

  a fém zsírszűrő, illetve a 
szénszűrő telítettségének jelzése

TEChNIKAI INFOrMÁCIÓK
  teljesítmény az eN 61591 ø 15 
cm szerint mérve: max. normál 
fokozatnál 500 m³/h, intenzív 
fokozaton 840 m³/h

  energiahatékonysági osztály: a+
  átlagos éves 
energiafogyasztás: 28 kWh/év
  hidrodinamikai hatékonyság: a
  megvilágítási hatékonyság: a
  zsírkiszűrési hatékonyság: B
  zajszint (minimum/maximum): 
41/54 dB
  Fényerő: 460 lux
  színhőmérséklet: 3500 °k

MérEtEk
  méretek légkivezetéses 
üzemmódban  
(ma x szé x mé):  
928-1198 x 890 x 499 mm
  méretek, belső keringtetéses 
üzemmód, kürtős  
(ma x szé x mé):  
988-1258 x 890 x 499 mm

  méretek, belső keringtetéses 
üzemmód, kürtő nélkül  
(ma x szé x mé):  
452 mm x 890 x 499 mm

MEGVÁSÁrOLhATÓ 
TArTOZÉKOK (VEVŐI 
rENdELÉSrE)

  z51aIu0X0 – aktívszén 
szűrő-szett keringetéses 
üzemmódhoz, kürtős 
kialakításhoz
  z51aIs0X0 – Regenerálható 
szűrő-szett keringetéses 
üzemmódhoz, kürtős 
kialakításhoz
  z51aIt0X0 - aktívszén-szett 
keringetéses üzemmódhoz, 
kürtő nélküli kialakításhoz
  z51aIR0X0 - Regenerálható 
szűrő-szett keringetéses 
üzemmódhoz, kürtő nélküli 
kialakításhoz
  z51aIa0X0 – aktívszén 
szűrőbetét z51aIu0X0 és 
z51aIt0X0 szettekhez
  z51aXC0N0 - Clean air modul 
keringetéses üzemmódhoz
  z5170X1 - Clean air aktívszén 
szűrőbetét z51aXC0N0 
modulhoz
  z50XXp0X0 - Clean air 
regenerálható szűrőbetét 
z51aXC0N0 modulhoz

dESIGN
  Fekete üveg felület
  kivezetéses és keringtetéses 
üzemmódra is alkalmazható
  kürtő nélküli üzemmód is 
lehetséges

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK 
  elektronikus vezérlés
  touch Control vezérlés  
(3 normál és 1 intenzív 
teljesítményfokozat),  
valamint leD kijelzés
  2 elszívási terület: elöl és alul
  automatikus visszaállás 
funkció, 6 perc után
  2 x 1,5W leD világítás

kétcsatornás nagyteljesítményű 
ventilátor
Fém-zsírszűrő, mosogatógépben 
mosogatható

TEChNIKAI INFOrMÁCIÓK
  teljesítmény az eN 61591  
ø 15 cm szerint mérve: max. 
normál fokozatnál 400 m³/h, 
intenzív fokozaton 660 m³/h
  energiahatékonysági osztály: a
  átlagos éves 
energiafogyasztás:  
52,5 kWh/év
  hidrodinamikai hatékonyság: a
  megvilágítási hatékonyság: a
  zsírkiszűrési hatékonyság: C
  zajszint (minimum/maximum): 
48/57 dB
  Fényerő: 90 lux
  színhőmérséklet: 3500 °k

MérEtEk
  méretek légkivezetéses 
üzemmódban (ma x szé x mé): 
928-1198 x 590 x 499 mm
  méretek, belső keringtetéses 
üzemmód, kürtős  
(ma x szé x mé):  
988-1258 x 590 x 499 mm
  méretek, belső keringtetéses 
üzemmód, kürtő nélkül  
(ma x szé x mé):  
452 mm x 590 x 499 mm

MEGVÁSÁrOLhATÓ 
TArTOZÉKOK (VEVŐI 
rENdELÉSrE)
•  z50XXp0X0 - Clean air 

regenerálható szűrőbetét 
z51aXC0N0 modulhoz

•  z5170X1 - Clean air aktívszén 
szűrőbetét z51aXC0N0 
modulhoz

•  z51aIa0X0 - aktívszén 
szűrőbetét z51aIu0X0 és 
z51aIt0X0 szettekhez

•  z51aIR0X0 - Regenerálható 
szűrő-szett keringetéses 
üzemmódhoz, kürtő nélküli 
kialakításhoz

•  z51aIs0X0 - Regenerálható 
szűrő-szett keringetéses 
üzemmódhoz, kürtős 
kialakításhoz

•  z51aIt0X0 -  aktívszén 
szűrőszett keringetéses 
üzemmódhoz kürtő nélküli 
kialakításhoz

•  z51aIu0X0 - aktívszén 
szűrőszett keringetéses 
üzemmódhoz kürtős 
kialakításhoz

•  z51aXC0N0 - Clean air modul 
keringetéses üzemmódhoz

Recirculation Recirculation

LEDLED

LEDLEDAmbientLight

Exhaust Air

Exhaust AirSilenceButton

listaár:  449 990 Ft*
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•  

KÜrTŐS pÁrAELSZíVÓK
 NEFF Collection

I79MT64N1
90 cm széles szigetelszívó

dESIGN
  mennyezetre szerelhető 
páraelszívó
  Nemesacél készülékház fekete 
üveg betéttel
  kivezetéses és keringtetéses 
üzemmódra is alkalmazható

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  elektronikus vezérlés
  touch Control vezérlés  
(3 sebességfokozat plusz  
2 intenzív), valamint leD 
kijelzés, digitális kijelzőn
  automatikus 10 perces 
utánfutás
  automatikus visszaállás 
funkció, 6 perc után
  pillanatkapcsoló
  4 x 3W leD világítás
  Fényerőszabályzó funkció
  2 csatornás nagyteljesítményű 
motor, energiatakarékos  
BlDC technológia

  Fém-zsírszűrő, mosogatógépben 
mosogatható
  a fém zsírszűrő, illetve a 
szénszűrő telítettségének 
jelzése

TEChNIKAI INFOrMÁCIÓK
  teljesítmény az eN 61591  
ø 15 cm szerint mérve: max. 
normál fokozatnál 460 m³/h, 
intenzív fokozaton 870 m³/h

  energiahatékonysági osztály: a+
  átlagos éves 
energiafogyasztás:  
32,5 kWh/év
  hidrodinamikai hatékonyság: a
  megvilágítási hatékonyság: a
  zsírkiszűrési hatékonyság: B
  zajszint (minimum/maximum): 
44/54 dB
  Fényerő: 888 lux
  színhőmérséklet: 3500 °k

MérEtEk
  méretek légkivezetéses 
üzemmódban (ma x szé x mé):  
744-924 x 900 x 600 mm
  méretek belső keringtetéses 
üzemmódban (ma x szé x mé):  
744-1044 x 900 x 600 mm

MEGVÁSÁrOLhATÓ 
TArTOZÉKOK  
(VEVŐI rENdELÉSrE)

  z5106X5 – aktívszén 
szűrő-szett keringetéses 
üzemmódhoz

  z5102X1 – aktívszén 
szűrőbetét z5106X5 szetthez
  z5286X0 - Clean air modul 
keringetéses üzemmódhoz

  z5170X1 - Clean air aktívszén 
szűrőbetét z5286X0 modulhoz

  z50XXp0X0 - Clean air 
regenerálható szűrőbetét 
z5286X0 modulhoz

d79Mh52N1
90 cm széles kürtős fali páraelszívó

dESIGN
  Fali páraelszívó
  Nemesacél készülékház fekete 
üveg betéttel
  kivezetéses és keringtetéses 
üzemmódra is alkalmazható

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  elektronikus vezérlés
  Nyomógombos vezérlés  
(3 sebességfokozat plusz  
2 intenzív), valamint leD 
kijelzés, digitális kijelzőn
  automatikus 10 perces 
utánfutás
  automatikus visszaállás 
funkció, 6 perc után
  pillanatkapcsoló
  3 x 3W leD világítás
  Fényerőszabályzó funkció
  2 csatornás nagyteljesítményű 
motor, energiatakarékos  
BlDC technológia
  Fém-zsírszűrő, 
mosogatógépben 
mosogatható

  a fém zsírszűrő, illetve a 
szénszűrő telítettségének jelzése

TEChNIKAI INFOrMÁCIÓK
  teljesítmény az eN 61591 ø 15 
cm szerint mérve: max. normál 
fokozatnál 460 m³/h, intenzív 
fokozaton 730 m³/h
  energiahatékonysági osztály: a+
  átlagos éves 
energiafogyasztás: 32,5 kWh/év
  hidrodinamikai hatékonyság: a
  megvilágítási hatékonyság: a
  zsírkiszűrési hatékonyság: C
  zajszint (minimum/maximum): 
45/55 dB
  Fényerő: 879 lux
  színhőmérséklet: 3500 °k

MérEtEk 
  méretek légkivezetéses 
üzemmódban (ma x szé x mé): 
628-954 x 900 x 500 mm
  méretek belső keringtetéses 
üzemmódban (ma x szé x mé): 
628-1064 x 900 x 500 mm

MEGVÁSÁrOLhATÓ 
TArTOZÉKOK (90 CM MOdELL 
ESETÉbEN, VEVŐI rENdELÉSrE)

  z5102X5 – aktívszén 
szűrő-szett keringetéses 
üzemmódhoz
  z5102X1 – aktívszén 
szűrőbetét z5102X5 szetthez
  z5276X0 - Clean air modul 
keringetéses üzemmódhoz
  z5170X1 - Clean air aktívszén 
szűrőbetét z5276X0 modulhoz

  z50XXp0X0 - Clean air 
regenerálható szűrőbetét 
z5276X0 modulhoz

Recirculation

SilenceButton

Exhaust Air Exhaust Air

LEDLED LEDLED

Recirculation

listaár:  534 990 Ft* listaár:  319 990 Ft*  

 

*a gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár
az energiahatékonysági-osztály meghatározása a-tól g-ig tartó skálán történik.
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KÜrTŐS pÁrAELSZíVÓK
  

d76Mh52N1
60 cm széles kürtős fali páraelszívó

dESIGN
  Fali páraelszívó
  Nemesacél készülékház fekete 
üveg betéttel
  kivezetéses és keringtetéses 
üzemmódra is alkalmazható

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  elektronikus vezérlés
  Nyomógombos vezérlés  
(3 sebességfokozat plusz  
2 intenzív), valamint leD 
kijelzés, digitális kijelzőn

  automatikus 10 perces 
utánfutás
  automatikus visszaállás 
funkció, 6 perc után
  pillanatkapcsoló
  3 x 3W leD világítás
  Fényerőszabályzó funkció
  2 csatornás nagyteljesítményű 
motor, energiatakarékos  
BlDC technológia
  Fém-zsírszűrő, 
mosogatógépben 
mosogatható

  a fém zsírszűrő, illetve a 
szénszűrő telítettségének jelzése

TEChNIKAI INFOrMÁCIÓK
  teljesítmény az eN 61591  
ø 15 cm szerint mérve: max. 
normál fokozatnál 430 m³/h, 
intenzív fokozaton 680 m³/h
  energiahatékonysági osztály: a+
  átlagos éves 
energiafogyasztás: 28,5 kWh/év
  hidrodinamikai hatékonyság: a
  megvilágítási hatékonyság: a
  zsírkiszűrési hatékonyság: C
  zajszint (minimum/maximum): 
47/58 dB
  Fényerő: 745 lux
  színhőmérséklet: 3500 °k

MérEtEk  
  méretek légkivezetéses 
üzemmódban (ma x szé x mé): 
628-954 x 600 x 500 mm
  méretek belső keringtetéses 
üzemmódban (ma x szé x mé): 
628-1064 x 600 x 500 mm

MEGVÁSÁrOLhATÓ 
TArTOZÉKOK (60 CM MOdELL 
ESETÉbEN, VEVŐI rENdELÉSrE)

  z5101X5 – aktívszén 
szűrő-szett keringetéses 
üzemmódhoz
  z5101X1 – aktívszén 
szűrőbetét z5101X5 szetthez
  z5270X0 - Clean air modul 
keringetéses üzemmódhoz
  z5170X1 - Clean air aktívszén 
szűrőbetét z5270X0 modulhoz
  z50XXp0X0 - Clean air 
regenerálható szűrőbetét 
z5270X0 modulhoz

dESIGN
  Fali páraelszívó
  Nemesacél
  kivezetéses és keringtetéses 
üzemmódra is alkalmazható

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  elektronikus vezérlés
  Nyomógombos vezérlés: 
3 normál és 1 intenzív 
teljesítményfokozat
  automatikus visszaállás 
funkció, 6 perc után
  2 x 1,5W leD világítás
  kétcsatornás 
nagyteljesítményű ventilátor
  energiahatékony motor
  Fém-zsírszűrő, 
mosogatógépben 
mosogatható

TEChNIKAI INFOrMÁCIÓK
  teljesítmény az eN 61591  
ø 15 cm szerint mérve: max. 
normál fokozatnál 360 m³/h, 
intenzív fokozaton 580 m³/h
  energiahatékonysági osztály: a
  átlagos éves 
energiafogyasztás: 44 kWh/év
  hidrodinamikai  
hatékonyság: a+
  megvilágítási hatékonyság: a
  zsírkiszűrési hatékonyság: C
  zajszint (minimum/maximum): 
48/60 dB
  Fényerő: 250 lux
  színhőmérséklet: 3500 °k

MérEtEk 
  méretek légkivezetéses 
üzemmódban (ma x szé x mé): 
635-965 x 600 x 500 mm
  méretek belső keringtetéses 
üzemmódban  
(ma x szé x mé):  
635-1075 x 600 x 500 mm

MEGVÁSÁrOLhATÓ 
TArTOZÉKOK (VEVŐI 
rENdELÉSrE)

  z50XXp0X0 - Clean air 
regenerálható szűrőbetét 
z51aXC0N0 modulhoz

  z5170X1 - Clean air aktívszén 
szűrőbetét z51aXC0N0 
modulhoz

Exhaust Air Exhaust Air

LEDLED LEDLED

Recirculation Recirculation

listaár:  279 990 Ft*  listaár:  144 990 Ft*

d64bbE1N0
60 cm széles kürtős páraelszívó
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ASZTALI pÁrAELSZíVÓ
 NEFF Collection

I99L59N0
Asztali páraelszívó

dESIGN
  konyhapultba szerelhető, 
süllyeszthető páraelszívó
  Nemesacél készülékház fekete 
üveg betéttel
  kivezetéses és keringtetéses 
üzemmódra is alkalmazható

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK 
  elektronikus vezérlés
  touch Control vezérlés  
(3 sebességfokozat plusz  
2 intenzív), valamint leD 
kijelzés, digitális kijelzőn
  automatikus 15 perces 
utánfutás
  automatikus visszaállás 
funkció, 5 vagy 10 perc után
  pillanatkapcsoló
  1 x 10W moduláris leD 
világítás
  Fényerőszabályzó funkció
  2 csatornás nagyteljesítményű 
motor, energiatakarékos BlDC 
technológia
  Fém-zsírszűrő, mosogatógépben 
mosogatható
  a fém zsírszűrő, illetve a 
szénszűrő telítettségének 
jelzése

TEChNIKAI INFOrMÁCIÓK
  teljesítmény az eN 61591  
ø 15 cm szerint mérve: max. 
normál fokozatnál 450 m³/h, 
intenzív fokozaton 710 m³/h
  energiahatékonysági osztály: C
  átlagos éves energiafogyasztás: 
110,1 kWh/év
  hidrodinamikai hatékonyság: C
  megvilágítási hatékonyság: a
  zsírkiszűrési hatékonyság: D
  zajszint (minimum/maximum): 
46/61 dB
  Fényerő: 200 lux
  színhőmérséklet: 4000 °k

MérEtEk
  kinyitott állapotban  
401 mm magas
  Beépítéshez szükséges 
méretek (ma x szé x mé):  
651-1052 x 812 x 113 mm: 

MEGVÁSÁrOLhATÓ 
TArTOZÉKOK  
(VEVŐI rENdELÉSrE)

  z5159X1 – aktívszén 
szűrő betét keringetéses 
üzemmódhoz

Exhaust Air

LEDLED

Recirculation

listaár:  864 990 Ft*

láthatatlaN 
páRaelszíVó

a NeFF pultba süllyeszthető páraelszívója tökéletes 
választás, ha nem szeretné folyamatosan az elszívót 
nézni. hiszen csak akkor látható amikor önnek 
szüksége van rá.

Süllyeszthető páraelszívó –  
Ideális megoldás a konyhapultba.
a páraelszívó 90 cm szélességben 
észrevétlenül foglal helyet a főzőlap mögött 
és gombnyomásra kiemelkedik a felületből. 
erőteljes motorja és fényes leD világítása  
a főzést igazi élménnyé varázsolja.  
az elszívó motorja bárhova elhelyezhető  
(az elszívótorony elé vagy mögé), így  
az elszívó alatti helyről sem kell lemondania.

*a gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár
az energiahatékonysági-osztály meghatározása a-tól g-ig tartó skálán történik.
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KIhÚZhATÓ pÁrAELSZíVÓK
  

listaár:  309 990 Ft*

d49ML54X0
90 cm széles teleszkópos páraelszívó

d46ML54X0
60 cm széles teleszkópos páraelszívó

dESIGN
  Beépíthető teleszkópos 
páraelszívó
  60 cm széles felső 
szekrénysorba építhető
  Fogantyú nélküli kivitel, 
fogantyú tartozékként 
rendelhető, vagy bútorelemből 
készíthető
  kivezetéses és keringtetéses 
üzemmódra is alkalmazható

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK 
  Nyomógombos vezérlés az 
elszívási sebességekre és a 
világításra
  elektronikus vezérlés
  a vezérlőpanel áthelyezhető  
a készülék elejére
  3 sebességfokozat plusz  
2 intenzív fokozat, valamint 
leD kijelzés, digitális kijelzőn
  automatikus 10 perces 
utánfutás
  automatikus visszaállás 
funkció, 6 perc után
  pillanatkapcsoló
  2 x 3W leD világítás
  Fényerőszabályzó funkció
  2 csatornás nagyteljesítményű 
motor, energiatakarékos  
BlDC technológia
  Fém-zsírszűrő, 
mosogatógépben 
mosogatható
  a fém zsírszűrő, illetve a 
szénszűrő telítettségének jelzése

TEChNIKAI INFOrMÁCIÓK
  teljesítmény az eN 61591  
ø 15 cm szerint mérve: max. 
normál fokozatnál 400 m³/h, 
intenzív fokozaton 700 m³/h
  energiahatékonysági osztály: a
  átlagos éves energiafogyasztás: 
34,1 kWh/év
  hidrodinamikai hatékonyság: a
  megvilágítási hatékonyság: a
  zsírkiszűrési hatékonyság: B
  zajszint (minimum/maximum): 
40/54 dB
  Fényerő: 683 lux
  színhőmérséklet: 3500 °k

MérEtEk
  méretek (ma x szé x mé):  
426 x 598 x 290 mm
  Beépítési méretek (ma x szé x 
mé): 385 x 524 x 290 mm

MEGVÁSÁrOLhATÓ 
TArTOZÉKOK  
(VEVŐI rENdELÉSrE)
•  z54ts02X0 – aktívszén 

szűrő-szett keringetéses 
üzemmódhoz

•  z54tC02X0 – aktívszén 
szűrőbetét z54ts02X0 szetthez

•  z54tR60X3 - Clean air modul 
keringetéses üzemmódhoz

•  z54tR00X0 - Clean air 
aktívszén szűrőbetét 
z54tR60X3 modulhoz

•  z54tF60N0 – Nemesacél 
fogantyú, elülső 
vezérlőpanelhez

•  z54th60D0 – Fekete üveg 
betétes fogantyú

•  z54th60N0 - Nemesacél 
fogantyú

dESIGN
  Beépíthető teleszkópos 
páraelszívó
  speciális fali szekrénybe  
(60 vagy 90 cm) építhető
  Fogantyú nélküli kivitel, fogantyú 
tartozékként rendelhető, vagy 
bútorelemből készíthető
  kivezetéses és keringtetéses 
üzemmódra is alkalmazható

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK 
  Nyomógombos vezérlés az 
elszívási sebességekre és a 
világításra
  elektronikus vezérlés
  a vezérlőpanel áthelyezhető a 
készülék elejére
  3 sebességfokozat plusz 
2 intenzív, valamint 
7-szegmenses kijelző
  automatikus 10 perces 
utánfutás
  automatikus visszaállás 
funkció, 6 perc után
  pillanatkapcsoló
  2 x 3W leD világítás
  Fényerőszabályzó funkció
  2 csatornás nagyteljesítményű 
motor, energiatakarékos BlDC 
technológia
  Fém-zsírszűrő, 
mosogatógépben 
mosogatható
  a fém zsírszűrő, illetve a 
szénszűrő telítettségének 
jelzése

TEChNIKAI INFOrMÁCIÓK
  teljesítmény az eN 61591  
ø 15 cm szerint mérve: max. 
normál fokozatnál 400 m³/h, 
intenzív fokozaton 700 m³/h
  energiahatékonysági osztály: a
  átlagos éves 
energiafogyasztás:  
34,7 kWh/év
  hidrodinamikai hatékonyság: a
  megvilágítási hatékonyság: a
  zsírkiszűrési hatékonyság: B
  zajszint (minimum/maximum): 
42/54 dB
  Fényerő: 569 lux
  színhőmérséklet: 3500 °k

MérEtEk
  méretek légkivezetéses 
üzemmódban (ma x szé x mé): 
426 x 898 x 290 mm
  méretek belső keringtetéses 
üzemmódban  
(magasság x szélesség x 
mélység): 385 x 524 x 290 mm

MEGVÁSÁrOLhATÓ 
TArTOZÉKOK  

  z54ts02X0 – aktívszén 
szűrőszettkeringetéses 
üzemmódhoz
  z54tR60X3 - Clean air modul 
keringetéses üzemmódhoz
  z54tR00X0 - Clean air 
aktívszén szűrőbetét 
z54tR60X3 modulhoz
  z54th90N0 - Nemesacél 
fogantyú 
  z54th90D0 – Fekete üveg 
betétes fogantyú
  z54tF90N0 – Nemesacél 
fogantyú, elülső 
vezérlőpanelhez
  z54tC02X0 – aktívszén 
szűrőbetét z54ts02X0 
szetthez

Recirculation

SilenceButton

Exhaust Air

LEDLED

listaár:  269 990 Ft*

SilenceButton

Recirculation

Efficient
SilentDrive

Efficient
SilentDrive
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mOsOgatógépek

Minden szakácsnak szüksége van egy NEFF mosogatógépre,  
hogy a konyháját újra tisztává varázsolja.

akár nagy vendégsereget fogad, akár csak egy személyre főz, 
mosogatógépeink minden edénnyel megbirkóznak a nagyobb fazekaktól 
és serpenyőktől a kényes poharakig és porcelánig. Innovációink, mint  
az egyedülálló Flex kosárrendszer és a Flex 3 fiók teljes rugalmasságot 
biztosítanak, és megfelelnek a mai konyhai elvárásoknak.
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glass 40°

Kíméletes a kényes  
poharakkal.

ezzel a programmal akár kényes  
és törékeny poharakat is 
elmosogathat mosogatógépével.  
a kíméletes mosogatáshoz alacsony 
hőmérsékletet, optimalizált 
hőmérsékletű öblítőszert és 
hosszabb szárítási szakaszt 
használunk, ezzel szavatolva  
a kíméletes és ragyogóan tiszta 
mosogatást és szárítást.

CheF 70°

Ideális funkció, ha egész estéjét közös főzéssel 
tölti a barátaival: az exkluzív Chef 70° programot 
kifejezetten az erősen szennyezett tányérok, edények 
és tálak intenzív tisztítására terveztük. 70 °C-os 
hőmérséklet és extra szárítás mellett az edények 
szinte azonnal tisztává válnak, így teljes figyelmét  
a vendégeire összpontosíthatja.

A leghasznosabb funkció, ha véget  
ért a vendégség.

tIme lIght & 
INFO lIght

Azonnali tájékoztatás.

a rendkívül halk és szekrénybe épített 
mosogatógépeinkkel előfordulhat, 
hogy hirtelen nem tudja eldönteni, azok 
működnek-e éppen vagy sem. a time 
light funkció ötletes megoldást kínál erre 
a problémára, mivel kivetíti a mosogatás 
állapotát a padlóra, így egy szempillantás 
alatt ellenőrizheti, hol tart a mosogatás.  
a hasonló Info light funkció egy fénypontot 
vetít a padlóra, így azonnal megállapíthatja, 
működik-e a mosogatógép. 

INFO lIght
működés közben a készülék piros fényt bocsát a konyha 
padlójára. mivel mosogatógépeink rendkívül halkak, így  
a fény tájékoztatja arról, ha befejeződött a mosogatás.

HOZZA KI A LEGJOBBAT  
A NEFF MOSOGATÓGÉPÉBőL.
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AZ OKOS RÉSZLETEK 
MEGKÖNNYÍTIK ÉLETÉT.

FleX 3  
kOsáRReNDszeR

ez a funkció a praktikus szóval foglalható össze  
a legjobban. a Flex 3 kosarakkal úgy rendezi el 
edényeit a mosogatógépben, ahogy az Ön szerint  
a legjobb. ehhez az aktuális igényeinek megfelelően 
állíthatja be a kosarak magasságát. könnyítésképpen 
piros színnel egyértelműen megjelöltük az összes 
állítható elemet, így azonnal megtalálja az állítási 
lehetőségeket. a Flex 3 fiókhoz szintén lehajtható 
edénytartók tartoznak. a felső kosárban lévő 
speciális üvegtartó biztonságosan megtartja törékeny 
borospoharait a mosogatás alatt. Nagyon hasznosnak 
fogja majd találni az alsó kosár által biztosított 
hatalmas helyet, ahová nagy átmérőjű tányérjait 
helyezheti. 

rugalmasan alakítható kosarak.


5 cm


Új pohártartók 
a biztonságos 
mosogatásért.

használja a rack 
Matic funkciót a felső 
kosár magasságának 
beállításához, ha 
több helyre van 
szüksége fent vagy 
lent.

Az alsó kosár hatalmas helyet 
biztosít a nagy átmérőjű 
tányérok számára.

Maximális rugalmasság 
mindenféle edényhez.

FLEX 3 EVŐESZKÖZ-FIÓK  
a Flex 3 kosarakkal rendelkező mosogatógépekhez 
egy még nagyobb rugalmasságot biztosító 
Flex 3 fiók is tartozik. ebbe a kiegészítő fiókba 
nagyobb evőeszközöket, presszócsészéket vagy 
más konyhai eszközöket helyezhet. a tartók 
magassága állítható és lehajthatók. a tartókon 
lévő kis szimbólumok alapján azonnal egyértelmű 
lesz, mit hova kell pakolnia. ezenkívül piros színnel 
egyértelműen megjelöltük az összes állítható 
elemet, így könnyedén felismerheti őket és igényei 

szerint rendezheti 
át a mosogatógép 
belsejét.
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A BARÁTOKKAL KÖZÖS FőZÉS  
UTÁN NEM MARAD MÁS,  
MINT KEDVES EMLÉKEK.

DOsage assIst

a Dosage assist funkció szavatolja, hogy edényei 
tökéletesen tiszták legyenek minden mosogatási 
ciklus után. a mosogatógép a tablettát a felső kosár 
elején található tálcára dobja. a tabletta feloldásáról a 
permetezőkar irányított vízsugara gondoskodik, így az 
a mosogatási ciklus megfelelő szakaszában fejtheti ki 
tisztító hatását. a Dosage assist funkció ugyanolyan 
hatékony por állagú, tabletta vagy folyékony 
mosogatószer esetén.

hozza ki a legtöbbet mosogatószeréből.

hatékONy és 
halk mŰkÖDés

hatékony mosogatás 
kevesebb zaj mellett.

ha elmentek a vendégek, jól esik egy 
kis csönd és nyugalom. Forradalmi 
szénkefe nélküli motorjaink révén 
mosogatógépeink csendesebbek és 
hatékonyabbak, mint valaha.  
a víz- és energiafogyasztás 
alacsony szinten tartása érdekében 
a szivattyú folyamatosan módosítja 
a nyomást. így hatékonyan és 
csendben mosogathatja el edényeit.

VALAMENNYI NEFF MOSOGATÓGÉPHEZ  
SZÁMOS PROGRAM TARTOZIK:  
AZ ODAÉGETT ÉTELEKKEL IS MEGBIRKÓZÓ 
INTENZÍV PROGRAMTÓL  
AZ ÜVEGKÍMÉLő PROGRAMIG.

eCO DRyINg

az eco Drying automatikusan kinyitja a mosogatógép 
ajtaját, miután befejeződik a mosogatási ciklus. ezzel 
a funkcióval gyorsabb és alaposabb száradás érhető 
el. a konyhaszekrények védelme érdekében az ajtó 
csak azután nyílik ki, amikor a gőz már nagyrészt 
kicsapódott a belső falon és a levegő megfelelő 
mértékben lehűlt.

Még jobb szárítás.
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S727p80d0E
Teljesen integrálható mosogatógép, 86,5 cm magas

prOGrAMOK
  Chef 70 °C, auto 45-65 °C,  
eco 50 °C, Csendes 50 °C, 
Rövid 60 °C, glass 40 °C,  
gyors 45 °C, előmosogatás

KIEGÉSZíTŐ OpCIÓK
  Intenzív zóna, Vario speed 
plus, Féltöltet, hygiene plus, 
shine & Dry

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  13 teríték mosogatására 
alkalmas
  extra magasságú készülék
  Vario hinge csúszózsanérral 
alacsony lábazatú konyhákhoz
  Nagyfelbontású, színes 
tFt kijelző grafikus 
szimbólumokkal és egyszerű 
szöveggel**
  touch Control kezelés az ajtó 
felső részéről
  zeolith energiatakarékos 
szárítás
  efficient silent Drive motor
  Open assist ajtónyitás szenzor
  machine Care géptisztító 
program
  Neff aqua stop® vízvédelem, 
garanciával
  aqua sensor®, 
töltöttségszenzor
  auto 3in1 funkció: 3in1 tabletta 
alkalmazásakor a program 
automatikusan ehhez igazodik
  hőcserélő
  meleg vízre is köthető max. 
60 °C-ig
  Váltókar technika, regeneráló 
elektronika
  Öntisztító szűrő 3 részes 
hullámos szűrőrendszerrel
  Belső tér anyaga: nemesacél
  emotion light

  akusztikus programvége jelzés
  Info light®
  Időprogramozás 1-24 óra 
között
  elektronikus só- és 
öblítőszerhiány kijelzés
  Flex 3 kosárrendszer színes 
érintési pontokkal
  Flex 3 evőeszköztartó fiók 
beszerelhető (z7863X9 
cikkszámon rendelhető)
  Rack matic állítható 
magasságú felső kosár (3 állás)
  6 lehajtható rész a felső,  
8 az alsó kosárban
  Variálható evőeszköz tartó  
az alsó kosárban

FOGYASZTÁS ÉS TELjESíTMÉNY
  energiaosztály: a+++
  energiafelhasználás  
eco program 50 °C-on:  
0,82 kWh/ciklus, 234 kWh/év
  Vízfogyasztás eco program  
50 °C-on: 9,5 liter/ciklus,  
2660 liter/év
  zajszint: 41 dB (re 1 pW)
  zajszint (csendes programon): 
39 dB (re 1 pW)

MérEtEk
  készülékméret (maxszéxmé): 
86,5 x 59,8 x 55 cm

MEGVÁSÁrOLhATÓ TArTOZÉK:
z7863X9 - Flex 3 evőeszköztartó 
fiók

TELjESEN INTEGrÁLhATÓ MOSOGATÓGÉpEK
  NEFF Collection   

RackMatic®RackMatic® EmotionLight®EmotionLight®

AquaStop®AquaStop®

Efficient
SilentDrive

Efficient
SilentDrive

Flex 3

86,5

Heat 
exchanger

Door-opening 
sensor

Zeolith®
drying

AquaSensorAquaSensor

VarioHinge

InfoLightInfoLight

listaár:  469 990 Ft*

S527T80X5E
Teljesen integrálható mosogatógép, 86,5 cm magas

prOGrAMOK
  Chef 70 °C, auto 45-65 °C,  
eco 50 °C, Csendes 50 °C, 
Rövid 60 °C, glass 40 °C,  
gyors 45 °C, előmosogatás

KIEGÉSZíTŐ OpCIÓK
  Intenzív zóna, Vario speed 
plus, hygiene plus, shine & Dry

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  13 teríték mosogatására 
alkalmas
  extra magasságú készülék
  Nagyfelbontású, színes 
tFt kijelző grafikus 
szimbólumokkal és egyszerű 
szöveggel**
  touch Control kezelés az ajtó 
felső részéről
  zeolith energiatakarékos 
szárítás
  efficient silent Drive motor
  machine Care géptisztító 
program
  Neff aqua stop® vízvédelem, 
garanciával
  aqua sensor®, 
töltöttségszenzor

  auto 3in1 funkció: 3in1 tabletta 
alkalmazásakor a program 
automatikusan ehhez igazodik
  hőcserélő
  meleg vízre is köthető max. 
60 °C-ig
  Váltókar technika, regeneráló 
elektronika

  Öntisztító szűrő 3 részes 
hullámos szűrőrendszerrel
  Belső tér anyaga: nemesacél
  emotion light
  akusztikus programvége jelzés
  time light®
  Időprogramozás 1-24 óra 
között
  elektronikus só- és 
öblítőszerhiány kijelzés
  Flex 3 kosárrendszer színes 
érintési pontokkal
  Flex 3 evőeszköztartó fiók
  Rack matic állítható 
magasságú felső kosár (3 állás)
  6 lehajtható rész a felső,  
8 az alsó kosárban
  talpas pohár tartó rendszer
  Üvegvédelmi rendszer

FOGYASZTÁS ÉS TELjESíTMÉNY
  energiaosztály: a+++
  energiafelhasználás eco 
program 50 °C-on: 0,73 kWh/
ciklus, 211 kWh/év
  Vízfogyasztás eco program  
50 °C-on: 7,5 liter/ciklus,  
2100 liter/év
  zajszint: 42 dB (re 1 pW)
  zajszint (csendes programon): 
40 dB (re 1 pW)

MérEtEk
  készülékméret (maxszéxmé): 
86,5 x 59,8 x 55 cm

Efficient
SilentDrive

Efficient
SilentDrive

Zeolith®
drying

Heat 
exchanger

86,5
EmotionLight®EmotionLight®TimeLightTimeLight

AquaStop®AquaStop®AquaSensorAquaSensor

Flex 3

RackMatic®RackMatic®

listaár:  499 990 Ft*

*a gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár
az energiahatékonysági-osztály meghatározása a-tól g-ig tartó skálán történik.
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S515T80X0E
Teljesen integrálható mosogatógép

prOGrAMOK
  Chef 70 °C, auto 45-65 °C, 
eco 50 °C, Csendes 50 °C,  
Rövid 60 °C, glass 40 °C,  
gyors 45 °C, előmosogatás

KIEGÉSZíTŐ OpCIÓK
  Intenzív zóna, Vario speed plus, 
hygiene plus, extra szárítás

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  14 teríték mosogatására 
alkalmas
  Digitális leD kijelző
  touch Control kezelés az ajtó 
felső részéről
  zeolith energiatakarékos 
szárítás
  efficient silent Drive motor
  machine Care géptisztító 
program
  Neff aqua stop® vízvédelem, 
garanciával
  aqua sensor®, 
töltöttségszenzor
  auto 3in1 funkció: 3in1 tabletta 
alkalmazásakor a program 
automatikusan ehhez igazodik
  hőcserélő
  meleg vízre is köthető max. 
60°C-ig
  Váltókar technika, regeneráló 
elektronika
  Öntisztító szűrő 3 részes 
hullámos szűrőrendszerrel
  Belső tér anyaga: nemesacél
  akusztikus programvége jelzés

  time light®
  Időprogramozás 1-24 óra 
között
  elektronikus só- és 
öblítőszerhiány kijelzés
  Flex 3 kosárrendszer színes 
érintési pontokkal
  Flex 3 evőeszköztartó fiók
  Rack matic állítható 
magasságú felső kosár (3 állás)
  6 lehajtható rész a felső,  
8 az alsó kosárban
  talpas pohár tartó rendszer
  Üvegvédelmi rendszer

FOGYASZTÁS ÉS TELjESíTMÉNY
  energiaosztály: a+++
  energiafelhasználás eco 
program 50 °C-on: 0,83 kWh/
ciklus, 237 kWh/év
  Vízfogyasztás eco program  
50 °C-on: 9,5 liter/ciklus,  
2660 liter/év
  zajszint: 42 dB (re 1 pW)
  zajszint (csendes programon): 
40 dB (re 1 pW)

MérEtEk
  készülékméret (maxszéxmé): 
81,5 x 59,8 x 55 cm

TELjESEN INTEGrÁLhATÓ MOSOGATÓGÉpEK
 

Heat 
exchanger

Flex 3

81,5
TimeLightTimeLight RackMatic®RackMatic®

Zeolith®
drying

AquaSensorAquaSensor AquaStop®AquaStop®

Efficient
SilentDrive

Efficient
SilentDrive

** magyar nyelv várhatóan 2018-tól elérhető.

listaár:  394 990 Ft*

  NEFF Collection

S516p80X0E
Teljesen integrálható mosogatógép

prOGrAMOK
  Chef 70 °C, auto 45-65 °C,  
eco 50 °C, Csendes 50 °C,  
Rövid 60 °C, glass 40 °C,  
gyors 45 °C, előmosogatás

KIEGÉSZíTŐ OpCIÓK
  Intenzív zóna, Vario speed 
plus, hygiene plus, extra 
szárítás

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  13 teríték mosogatására 
alkalmas
  Nagyfelbontású, színes 
tFt kijelző grafikus 
szimbólumokkal és egyszerű 
szöveggel**
  touch Control kezelés az ajtó 
felső részéről
  zeolith energiatakarékos 
szárítás
  efficient silent Drive motor
  machine Care géptisztító 
program
  Neff aqua stop® vízvédelem, 
garanciával
  aqua sensor®, 
töltöttségszenzor

  auto 3in1 funkció: 3in1 tabletta 
alkalmazásakor a program 
automatikusan ehhez igazodik
  hőcserélő
  Váltókar technika, regeneráló 
elektronika
  Öntisztító szűrő 3 részes 
hullámos szűrőrendszerrel
  Belső tér anyaga: nemesacél
  akusztikus programvége jelzés
  time light®
  Időprogramozás 1-24 óra 
között
  elektronikus só- és 
öblítőszerhiány kijelzés

  Flex 3 kosárrendszer színes 
érintési pontokkal
  Flex 3 evőeszköztartó fiók 
beszerelhető (z7863X9 
cikkszámon rendelhető)
  Rack matic állítható 
magasságú felső kosár (3 állás)
  6 lehajtható rész a felső,  
8 az alsó kosárban
  Variálható evőeszköz tartó  
az alsó kosárban

FOGYASZTÁS ÉS TELjESíTMÉNY
  energiaosztály: a+++
  energiafelhasználás eco 
program 50 °C-on: 0,82 kWh/
ciklus, 234 kWh/év
  Vízfogyasztás eco program  
50 °C-on: 9,5 liter/ciklus,  
2660 liter/év
  zajszint: 42 dB (re 1 pW)
  zajszint (csendes programon): 
40 dB (re 1 pW)

MérEtEk
  készülékméret (maxszéxmé): 
81,5 x 59,8 x 55 cm

MEGVÁSÁrOLhATÓ TArTOZÉK:
  z7863X9 - Flex 3 
evőeszköztartó fiók

81,5
Efficient

SilentDrive
Efficient

SilentDrive

Zeolith®
drying

Heat 
exchanger

TimeLightTimeLight RackMatic®RackMatic®

AquaStop®AquaStop®AquaSensorAquaSensor

Flex 3

listaár:  384 990 Ft*
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TELjESEN INTEGrÁLhATÓ MOSOGATÓGÉpEK
  NEFF Collection   

listaár:  359 990 Ft* listaár:  344 990 Ft*

S513p60X2E
Teljesen integrálható mosogatógép

S516I80X1E
Teljesen integrálható mosogatógép

prOGrAMOK
  Chef 70 °C, auto 45-65 °C,  
eco 50 °C, Csendes 50 °C, 
glass 40 °C, 1 órás 65 °C

KIEGÉSZíTŐ OpCIÓK
  Vario speed plus, Intenzív 
zóna, extra szárítás

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  13 teríték mosogatására 
alkalmas
  efficient silent Drive motor
  machine Care géptisztító 
program
  Neff aqua stop® vízvédelem, 
garanciával
  aqua sensor®, 
töltöttségszenzor
  auto 3in1 funkció: 3in1 tabletta 
alkalmazásakor a program 
automatikusan ehhez igazodik
  hőcserélő
  meleg vízre is köthető  
max. 60°C-ig
  Váltókar technika, regeneráló 
elektronika
  Öntisztító szűrő 3 részes 
hullámos szűrőrendszerrel
  Belső tér anyaga: nemesacél
  akusztikus programvége jelzés
  Infolight
  Időprogramozás 1-24 óra 
között
  elektronikus só- és 
öblítőszerhiány kijelzés
  Flex 3 kosárrendszer színes 
érintési pontokkal
  kiegészítő evőeszköztartó a 
felső kosárban és variálható 
evőeszköz tartó az alsó 
kosárban

  Rack matic állítható 
magasságú felső kosár (3 állás)
  6 lehajtható rész a felső, 8 az 
alsó kosárban
  Üvegvédelmi rendszer
  talpas pohár tartó rendszer
  piros színű display kijelzés

FOGYASZTÁS ÉS TELjESíTMÉNY
  energiaosztály: a++
  energiafelhasználás eco 
program 50 °C-on: 0,92 kWh/
ciklus, 262 kWh/év
  Vízfogyasztás eco program  
50 °C-on: 9,5 liter/ciklus,  
2660 liter/év
  zajszint: 44 dB (re 1 pW)
  zajszint (csendes programon): 
41(a) re 1 pW

MérEtEk
  készülékméret  
(ma x szé x mé):  
81,5 x 59,8 x 55 cm

MEGVÁSÁrOLhATÓ TArTOZÉK:
  z7863X9 - Flex 3 
evőeszköztartó fiók

prOGrAMOK
  Chef 70 °C, auto 45-65 °C,  
eco 50 °C, Csendes 50 °C, 
glass 40 °C, 1 órás 65 °C,  
gyors 45 °C,  
előmosogatás

KIEGÉSZíTŐ OpCIÓK
  Intenzív zóna, Vario speed 
plus, hygiene plus, extra 
szárítás

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  13 teríték mosogatására 
alkalmas
  efficient silent Drive motor
  machine Care géptisztító 
program
  Neff aqua stop® vízvédelem, 
garanciával
  aqua sensor®, 
töltöttségszenzor

  auto 3in1 funkció: 3in1 tabletta 
alkalmazásakor a program 
automatikusan ehhez igazodik
  hőcserélő
  meleg vízre is köthető max. 
60°C-ig
  Váltókar technika, regeneráló 
elektronika
  Öntisztító szűrő 3 részes 
hullámos szűrőrendszerrel
  Belső tér anyaga: nemesacél
  akusztikus programvége jelzés
  timelight
  Időprogramozás 1-24 óra 
között
  elektronikus só- és 
öblítőszerhiány kijelzés
  Flex 2 kosárrendszer színes 
érintési pontokkal

  kiegészítő evőeszköztartó a 
felső kosárban és variálható 
evőeszköz tartó az alsó 
kosárban
  Rack matic állítható 
magasságú felső kosár (3 állás)
  2 lehajtható rész a felső, 4 az 
alsó kosárban
  Üvegvédelmi rendszer
  Nagyfelbontású, színes 
tFt kijelző grafikus 
szimbólumokkal és egyszerű 
szöveggel
  eco Drying: eco szárítás
  touchControl (fém színű)

FOGYASZTÁS ÉS TELjESíTMÉNY
  energiaosztály: a+++
  energiafelhasználás eco 
program 50 °C-on: 0,82 kWh/
ciklus, 234 kWh/év
  Vízfogyasztás eco program 
50 °C-on: 9,5 liter/ciklus, 2660 
liter/év
  zajszint: 44 dB (re 1 pW)
  zajszint (csendes programon): 
41(a) re 1 pW

MérEtEk
  készülékméret  
(ma x szé x mé):  
81,5 x 59,8 x 55 cm

RackMatic®RackMatic®

AquaStop®AquaStop®

Efficient
SilentDrive

Efficient
SilentDrive

Flex 3

Heat 
exchanger

AquaSensorAquaSensor

InfoLightInfoLight

Heat 
exchanger

TimeLightTimeLight

RackMatic®RackMatic®

AquaSensorAquaSensor AquaStop®AquaStop®

Efficient
SilentDrive

Efficient
SilentDrive

*a gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár
az energiahatékonysági-osztály meghatározása a-tól g-ig tartó skálán történik.
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TELjESEN INTEGrÁLhATÓ MOSOGATÓGÉpEK
   

listaár:  269 990 Ft*

S513K60X0E
Teljesen integrálható mosogatógép

S513M60X3E
Teljesen integrálható mosogatógép

prOGrAMOK
  Chef 70 °C, auto 45-65 °C,  
eco 50 °C, glass 40 °C,  
1 hour 65 °C, előmosogatás

KIEGÉSZíTŐ OpCIÓK
  Intenzív zóna, Vario speed 
plus, extra szárítás

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  14 teríték mosogatására 
alkalmas
  leD kijelző
  Nyomógombos kezelés  
az ajtó felső részéről
  efficient silent Drive motor
  machine Care géptisztító 
program
  Neff aqua stop® vízvédelem, 
garanciával
  aqua sensor®, 
töltöttségszenzor
  auto 3in1 funkció: 3in1 tabletta 
alkalmazásakor a program 
automatikusan ehhez igazodik
  hőcserélő
  meleg vízre is köthető max. 
60 °C-ig
  Váltókar technika, regeneráló 
elektronika
  Öntisztító szűrő 3 részes 
hullámos szűrőrendszerrel
  Belső tér anyaga: nemesacél
  akusztikus programvége jelzés
  Info light®
  Időprogramozás 1-24 óra 
között
  elektronikus só- és 
öblítőszerhiány kijelzés
  Flex 2 kosárrendszer színes 
érintési pontokkal
  Flex 2 evőeszköztartó fiók

  Rack matic állítható 
magasságú felső kosár (3 állás)
  2 lehajtható rész a felső,  
4 az alsó kosárban
  talpas pohár tartó rendszer
  Üvegvédelmi rendszer

FOGYASZTÁS ÉS TELjESíTMÉNY
  energiaosztály: a++
  energiafelhasználás eco 
program 50 °C-on: 0,93 kWh/
ciklus, 266 kWh/év
  Vízfogyasztás eco program  
50 °C-on: 9,5 liter/ciklus,  
2660 liter/év
  zajszint: 44 dB (re 1 pW)

MérEtEk
  készülékméret  
(ma x szé x mé):  
81,5 x 59,8 x 55 cm

prOGrAMOK
  Chef 70 °C, auto 45-65 °C,  
eco 50 °C, glass 40 °C,  
1 órás 65 °C, előmosogatás

KIEGÉSZíTŐ OpCIÓK
  Vario speed plus,  
Intenzív zóna, extra szárítás

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  13 teríték mosogatására 
alkalmas
  efficient silent Drive motor
  machine Care géptisztító 
program
  Neff aqua stop® vízvédelem, 
garanciával
  aqua sensor®, 
töltöttségszenzor

  auto 3in1 funkció: 3in1 tabletta 
alkalmazásakor a program 
automatikusan ehhez igazodik
  hőcserélő
  meleg vízre is köthető  
max. 60°C-ig
  Váltókar technika, regeneráló 
elektronika
  Öntisztító szűrő 3 részes 
hullámos szűrőrendszerrel
  Belső tér anyaga: nemesacél
  akusztikus programvége jelzés
  Infolight
  Időprogramozás 1-24 óra 
között
  elektronikus só- és 
öblítőszerhiány kijelzés
  Flex 2 kosárrendszer
  Flex 2 evőeszköztartó fiók
  Rack matic állítható 
magasságú felső kosár (3 állás)
  2 lehajtható rész a felső, 4 az 
alsó kosárban
  Üvegvédelmi rendszer
  piros színű display kijelzés

FOGYASZTÁS ÉS TELjESíTMÉNY
  energiaosztály: a++
  energiafelhasználás eco 
program 50 °C-on: 0,92 kWh/
ciklus, 262 kWh/év
  Vízfogyasztás eco program  
50 °C-on: 9,5 liter/ciklus,  
2660 liter/év
  zajszint: 46 dB (re 1 pW)

MérEtEk
  készülékméret  
(ma x szé x mé):  
81,5 x 59,8 x 55 cm

RackMatic®RackMatic® RackMatic®RackMatic®Efficient
SilentDrive

Efficient
SilentDrive

Efficient
SilentDrive

Efficient
SilentDrive

AquaStop®AquaStop® AquaStop®AquaStop®

Heat 
exchanger

Heat 
exchanger

81,5 81,5
AquaSensorAquaSensor AquaSensorAquaSensor

Flex 2

InfoLightInfoLight InfoLightInfoLight

listaár:  299 990 Ft*
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S513G60X0E
Teljesen integrálható mosogatógép

TELjESEN INTEGrÁLhATÓ MOSOGATÓGÉpEK
    

listaár:  239 990 Ft*

S583M50X0E
Teljesen integrálható mosogatógép

listaár:  269 990 Ft*

prOGrAMOK
  Chef 70 °C, auto 45-65 °C,  
eco 50 °C, glass 40 °C,  
1 órás 65 °C, előmosogatás

KIEGÉSZíTŐ OpCIÓK
  Vario speed plus, Intenzív 
zóna, extra szárítás

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  12 teríték mosogatására 
alkalmas
  efficient silent Drive motor
  machine Care géptisztító 
program
  Neff aqua stop® vízvédelem, 
garanciával
  aqua sensor®, 
töltöttségszenzor
  auto 3in1 funkció: 3in1 tabletta 
alkalmazásakor a program 
automatikusan ehhez igazodik
  hőcserélő
  Váltókar technika, regeneráló 
elektronika
  Öntisztító szűrő 3 részes 
hullámos szűrőrendszerrel
  Belső tér anyaga: nemesacél/
polinox
  akusztikus programvége jelzés
  Infolight
  Időprogramozás 1-24 óra 
között
  elektronikus só- és 
öblítőszerhiány kijelzés
  Flex 2 kosárrendszer
  Variálható evőeszköz tartó az 
alsó kosárban
  Rack matic állítható 
magasságú felső kosár (3 állás)

  2 lehajtható rész a felső, 4 az 
alsó kosárban
  Üvegvédelmi rendszer
  piros színű display kijelzés

FOGYASZTÁS ÉS TELjESíTMÉNY
  energiaosztály: a++
  energiafelhasználás eco 
program 50 °C-on: 0,9 kWh/
ciklus, 258 kWh/év
  Vízfogyasztás eco program 50 
°C-on: 9,5 liter/ciklus,  
2660 liter/év
  zajszint: 46 dB (re 1 pW)

MérEtEk
  készülékméret  
(ma x szé x mé):  
81,5 x 59,8 x 55 cm

prOGrAMOK
  Chef 70 °C, auto 45-65 °C,  
eco 50 °C, glass 40 °C,  
1 órás 65 °C

KIEGÉSZíTŐ OpCIÓK
  Intenzív zóna, Vario speed 
plus, extra szárítás

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  10 teríték mosogatására 
alkalmas
  efficient silent Drive motor
  machine Care géptisztító 
program
  Neff aqua stop® vízvédelem, 
garanciával
  aqua sensor®, 
töltöttségszenzor

  auto 3in1 funkció: 3in1 tabletta 
alkalmazásakor a program 
automatikusan ehhez igazodik
  hőcserélő
  meleg vízre is köthető max. 
60°C-ig
  Váltókar technika, regeneráló 
elektronika
  Öntisztító szűrő 3 részes 
hullámos szűrőrendszerrel
  Belső tér anyaga: nemesacél
  akusztikus programvége jelzés
  time light®
  Időprogramozás 1-24 óra 
között
  elektronikus só- és 
öblítőszerhiány kijelzés
  Flex 2 kosárrendszer
  Flex 2 evőeszköztartó fiók
  Rack matic állítható 
magasságú felső kosár (3 állás)
  2 lehajtható rész a felső, 2 az 
alsó kosárban

  Üvegvédelmi rendszer
  Duo power karok a felső 
kosárban
  piros színű display kijelzés

FOGYASZTÁS ÉS TELjESíTMÉNY
  energiaosztály: a++
  energiafelhasználás eco 
program 50 °C-on:  
0,75 kWh/ciklus, 211 kWh/év
  Vízfogyasztás eco program  
50 °C-on: 9,5 liter/ciklus,  
2660 liter/év
  zajszint: 44 dB (re 1 pW)

MérEtEk
  készülékméret  
(ma x szé x mé):  
81,5 x 44,8 x 55 cm

81,581,5
RackMatic®RackMatic®

AquaStop®AquaStop®

Efficient
SilentDrive

Efficient
SilentDrive

Heat 
exchanger

AquaSensorAquaSensor

InfoLightInfoLight Heat 
exchanger

DuoPowerDuoPower

TimeLightTimeLight

RackMatic®RackMatic®

AquaSensorAquaSensor

Efficient
SilentDrive

Efficient
SilentDrive

*a gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár
az energiahatékonysági-osztály meghatározása a-tól g-ig tartó skálán történik.
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S416T80S1E
Integrálható mosogatógép

INTEGrÁLhATÓ MOSOGATÓGÉpEK
 

listaár:  419 990 Ft*

  

S415M80S1E
Integrálható mosogatógép

prOGrAMOK
  Chef 70 °C, auto 45-65 °C,  
eco 50 °C, Csendes 50°C,  
glass 40 °C, 1 hour 65 °C,  
gyors 45 °C, előmosogatás

KIEGÉSZíTŐ OpCIÓK
  Intenzív zóna, Vario speed plus, 
hygiene plus, extra szárítás

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  14 teríték mosogatására 
alkalmas
  Digitális leD kijelző
  touch Control kezelés 
  efficient silent Drive motor
  machine Care géptisztító 
program
  Neff aqua stop® vízvédelem, 
garanciával
  aqua sensor®, 
töltöttségszenzor

  auto 3in1 funkció: 3in1 tabletta 
alkalmazásakor a program 
automatikusan ehhez igazodik
  hőcserélő
  meleg vízre is köthető max. 
60 °C-ig
  eco Drying energiatakarékos 
szárítás
  Váltókar technika, regeneráló 
elektronika
  Öntisztító szűrő 3 részes 
hullámos szűrőrendszerrel
  Belső tér anyaga: nemesacél
  akusztikus programvége jelzés
  Időprogramozás 1-24 óra 
között
  elektronikus só- és 
öblítőszerhiány kijelzés
  Flex 2 kosárrendszer színes 
érintési pontokkal
  Flex 2 evőeszköztartó fiók

  Rack matic állítható 
magasságú felső kosár (3 állás)
  2 lehajtható rész a felső, 4 az 
alsó kosárban
  talpas pohár tartó rendszer
  Üvegvédelmi rendszer

FOGYASZTÁS ÉS TELjESíTMÉNY
  energiaosztály: a++
  energiafelhasználás eco 
program 50 °C-on: 0,93 kWh/
ciklus, 266 kWh/év
  Vízfogyasztás eco program  
50 °C-on: 9,5 liter/ciklus,  
2660 liter/év
  zajszint: 42 dB (re 1 pW)
  zajszint (csendes programon): 
39 dB (re 1 pW)

MérEtEk
  készülékméret  
(ma x szé x mé):  
81,5 x 59,8 x 55 cm

Efficient
SilentDrive

Efficient
SilentDrive

Heat 
exchanger

AquaStop®AquaStop®

Flex 2

81,5
AquaSensorAquaSensor

RackMatic®RackMatic®

listaár:  374 990 Ft*

prOGrAMOK
  Chef 70 °C, auto 45-65 °C,  
eco 50 °C, Csendes 50 °C, 
Rövid 60 °C, glass 40 °C,  
gyors 45 °C, előmosogatás

KIEGÉSZíTŐ OpCIÓK
  Intenzív zóna, Vario 
speed plus, hygiene plus, 
extraszárítás

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  14 teríték mosogatására 
alkalmas
  efficient silent Drive motor
  machine Care géptisztító 
program
  Neff aqua stop® vízvédelem, 
garanciával
  aqua sensor®, 
töltöttségszenzor
  auto 3in1 funkció: 3in1 tabletta 
alkalmazásakor a program 
automatikusan ehhez igazodik
  hőcserélő
  meleg vízre is köthető max. 
60°C-ig
  Váltókar technika, regeneráló 
elektronika
  Öntisztító szűrő 3 részes 
hullámos szűrőrendszerrel
  Belső tér anyaga: nemesacél
  zeolith energiatakarékos 
szárítás
  Időprogramozás 1-24 óra 
között
  elektronikus só- és 
öblítőszerhiány kijelzés
  Flex 3 kosárrendszer
  Flex 3 evőeszköztartó fiók
  Rack matic állítható 
magasságú felső kosár (3 állás)

  6 lehajtható rész a felső, 8 az 
alsó kosárban
  Üvegvédelmi rendszer
  talpas pohár tartó rendszer
  programfutás kijelző
  piezo touch Control (fekete)
  Nagyfelbontású, színes 
tFt kijelző grafikus 
szimbólumokkal és egyszerű 
szöveggel
  elektronikus nyomógombzár

FOGYASZTÁS ÉS TELjESíTMÉNY
  energiaosztály: a+++
  energiafelhasználás eco 
program 50 °C-on: 0,83 kWh/
ciklus, 237 kWh/év
  Vízfogyasztás eco program 50 
°C-on: 9,5 liter/ciklus,  
2660 liter/év
  zajszint: 42 dB (re 1 pW)
  zajszint (csendes programon): 
40(a) re 1 pW

MérEtEk
  készülékméret  
(ma x szé x mé):  
81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Efficient
SilentDrive

Efficient
SilentDrive

Heat 
exchanger

81,5
AquaSensorAquaSensor

Flex 3 Zeolith®
drying
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INTEGrÁLhATÓ MOSOGATÓGÉpEK
    

*a gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár
az energiahatékonysági-osztály meghatározása a-tól g-ig tartó skálán történik.

listaár:  294 990 Ft* listaár:  239 990 Ft*

S413M60S3E
Integrálható mosogatógép

S413G60S0E
Integrálható mosogatógép

prOGrAMOK
  Chef 70 °C, auto 45-65 °C,  
eco 50 °C, glass 40 °C,  
1 órás 65 °C, előmosogatás

KIEGÉSZíTŐ OpCIÓK
  Vario speed plus, Intenzív 
zóna, extra szárítás

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  14 teríték mosogatására 
alkalmas
  efficient silent Drive motor
  machine Care géptisztító 
program
  Neff aqua stop® vízvédelem, 
garanciával
  aqua sensor®, 
töltöttségszenzor
  auto 3in1 funkció: 3in1 tabletta 
alkalmazásakor a program 
automatikusan ehhez igazodik
  hőcserélő
  meleg vízre is köthető max. 
60°C-ig
  Váltókar technika, regeneráló 
elektronika
  Öntisztító szűrő 3 részes 
hullámos szűrőrendszerrel
  Belső tér anyaga: nemesacél
  Időprogramozás 1-24 óra 
között

  elektronikus só- és 
öblítőszerhiány kijelzés
  Flex 2 kosárrendszer
  Flex 2 evőeszköztartó fiók
  Rack matic állítható 
magasságú felső kosár (3 állás)
  2 lehajtható rész a felső, 4 az 
alsó kosárban
  Üvegvédelmi rendszer
  hátralévő programidő kijelző 
(perc)
  aquastop - életre szóló 
garancia a vízkárral szemben
  elektronikus nyomógombzár
  Visszajelző leD-ek színe: 
piros/fehér

FOGYASZTÁS ÉS TELjESíTMÉNY
  energiaosztály: a++
  energiafelhasználás eco 
program 50 °C-on: 0,93 kWh/
ciklus, 266 kWh/év
  Vízfogyasztás eco program  
50 °C-on: 9,5 liter/ciklus,  
2660 liter/év
  zajszint: 44 dB (re 1 pW)

MérEtEk
  készülékméret  
(ma x szé x mé):  
81,5 x 59,8 x 57,3 cm

81,581,5
RackMatic®RackMatic®

Efficient
SilentDrive

Efficient
SilentDrive

Heat 
exchanger

AquaSensorAquaSensor

Heat 
exchanger

RackMatic®RackMatic®

AquaSensorAquaSensor

Efficient
SilentDrive

Efficient
SilentDrive

prOGrAMOK
  Chef 70 °C, auto 45-65 °C,  
eco 50 °C, glass 40 °C,  
1 órás 65 °C , előmosogatás

KIEGÉSZíTŐ OpCIÓK
  Vario speed plus, higiénia plus, 
extra szárítás

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  12 teríték mosogatására 
alkalmas
  efficient silent Drive motor
  machine Care géptisztító 
program
  Neff aqua stop® vízvédelem, 
garanciával
  aqua sensor®, 
töltöttségszenzor

  auto 3in1 funkció: 3in1 tabletta 
alkalmazásakor a program 
automatikusan ehhez igazodik
  hőcserélő
  Váltókar technika, regeneráló 
elektronika
  Öntisztító szűrő 3 részes 
hullámos szűrőrendszerrel
  Belső tér anyaga: nemesacél/
polinox
  Időprogramozás 1-24 óra 
között
  elektronikus só- és 
öblítőszerhiány kijelzés
  Flex 2 kosárrendszer színes 
érintési pontokkal
  Variálható evőeszköz tartó az 
alsó kosárban
  Rack matic állítható 
magasságú felső kosár (3 állás)
  2 lehajtható rész a felső, 4 az 
alsó kosárban
  Üvegvédelmi rendszer

  hátralévő programidő kijelző 
(perc)
  aqua stop - életre szóló 
garancia a vízkárral szemben
  elektronikus nyomógombzár
  Visszajelző leD-ek színe: 
piros/fehér

FOGYASZTÁS ÉS TELjESíTMÉNY
  energiaosztály: a++
  energiafelhasználás eco 
program 50 °C-on:  
0,9 kWh/ciklus, 258 kWh/év
  Vízfogyasztás eco program  
50 °C-on: 9,5 liter/ciklus,  
2660 liter/év
  zajszint: 46 dB (re 1 pW)

MérEtEk
  készülékméret  
(ma x szé x mé):  
81,5 x 59,8 x 57,3 cm
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INTEGrÁLhATÓ MOSOGATÓGÉpEK
 

S483M50S0E
Integrálható mosogatógép

listaár:  269 990 Ft*

prOGrAMOK
  Chef 70 °C, auto 45-65 °C,  
eco 50 °C, glass 40 °C,  
1 órás 65 °C

KIEGÉSZíTŐ OpCIÓK
  Vario speed plus, Intenzív 
zóna, extra szárítás

SpECIÁLIS TuLAjdONSÁGOK
  10 teríték mosogatására 
alkalmas
  efficient silent Drive motor
  machine Care géptisztító 
program
  Neff aqua stop® vízvédelem, 
garanciával
  aqua sensor®, 
töltöttségszenzor
  auto 3in1 funkció: 3in1 tabletta 
alkalmazásakor a program 
automatikusan ehhez igazodik
  hőcserélő
  Váltókar technika, regeneráló 
elektronika
  Öntisztító szűrő 3 részes 
hullámos szűrőrendszerrel
  meleg vízre is köthető max. 
60°C-ig
  Belső tér anyaga: nemesacél
  Időprogramozás 1-24 óra 
között
  elektronikus só- és 
öblítőszerhiány kijelzés
  Flex 2 kosárrendszer
  Flex 2 evőeszköztartó
  Rack matic állítható 
magasságú felső kosár (3 állás)
  2 lehajtható rész a felső, 2 az 
alsó kosárban
  Üvegvédelmi rendszer
  hátralévő programidő kijelző 
(perc)

  aqua stop - életre szóló 
garancia a vízkárral szemben
  elektronikus nyomógombzár
  Duo power karok a felső 
kosárban
  Visszajelző leD-ek színe: 
piros/fehér
  eco Drying: eco szárítás

FOGYASZTÁS ÉS TELjESíTMÉNY
  energiaosztály: a++
  energiafelhasználás eco 
program 50 °C-on:  
0,75 kWh/ciklus, 211 kWh/év
  Vízfogyasztás eco program  
50 °C-on: 9,5 liter/ciklus,  
2660 liter/év
  zajszint: 44 dB (re 1 pW)

MérEtEk
  készülékméret  
(ma x szé x mé): 
 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Efficient
SilentDrive

Efficient
SilentDrive

Heat 
exchanger

81,5
AquaSensorAquaSensor

RackMatic®RackMatic®DuoPowerDuoPower
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hŰtőkészÜlékek

az új NeFF hűtőkészülékek maximális kényelmet és rugalmasságot biztosítanak  
az Ön számára. Ön pedig a lehető leghosszabb tárolási időt tudja biztosítani 
élelmiszerei számára a Fresh safe rendszer segítségével.  a készülékeink 
energiahatékonyság tekintetében sem maradnak el a megszokott magas  
színvonaltól, és akár a+++ energiaosztályú változatban is elérhetőek.

Frissesség a lehető leghosszabb ideig.
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KG7493b40
Szabadonálló alulfagyasztós No Frost hűtőkészülék

ENErGIATAKArÉKOSSÁG ÉS 
TELjESíTMÉNY

  energiahatékonysági  
osztály: a+++

  energiafelhasználás: 202 kWh/év
  Nettó össztérfogat: 435 l
  zajszint: 38 dB (a) re 1 pW

koMFort
  Fekete, krétával írható üveg 
hűtőajtók
  elektronikus hőmérséklet-
szabályozás, pontos digitális 
kijelzés
  szuperhűtés, szuperfagyasztás
  2 külön szabályozható hűtőkör
  leD világítás a hűtőtérben, 
soft start funkcióval
  Optikai és akkusztikus 
figyelmeztető rendszer

hűTŐTÉr
  Nettó hűtőtér: 330 l
  air Fresh Filter
  5 biztonsági üvegpolc,  
ebből 4 állítható magasságú
  palacktartó
  4 tárolórekesz az ajtóban
  Fresh safe 2 fiók 
páratartalomszabályzással -  
az ideális tárolóhely 
zöldségeinek, gyümölcseinek
  2 db Fresh safe 2 közel 0 °C-os 
rekesz, húsok, halak számára, 
teleszkópos sínen

FAGYASZTÓTÉr
  No Frost - soha többé 
leolvasztás!
  Nettó ****-fagyasztótér: 105 l
  Fagyasztókapacitás:  
15 kg / 24 óra

  Visszamelegedési idő: 20 óra
  3 átlátszó fagyasztófiók
  Fagyasztási naptár

MérEtEk
  készülékméret  
(ma x szé x mé):  
203 x 70 x 67 cm

MűSZAKI AdATOK 
  Jobboldali ajtónyitás, 
megfordítható
  állítható első lábak,  
kerekek hátul
  teljesítményfelvétel: 100 W
  hálózati feszültség-igény:  
220 - 240 V
  klímaosztály: sN-t

TArTOZÉKOK
  2 x hűtőakku, 1 x tojástartó,  
1 x jégkockatartó
  palacktartó

hűTŐKÉSZÜLÉKEK
  NEFF Collection

MultiAirFlowMultiAirFlow

FreshSafe

NoFrostNoFrost

FResh saFe 3

FreshSafe

ne
ar

FreshSafe
két, közel 0°C-os rekeszt foglal 
magában ez a rendszer, mellyel az 
élelmiszerek akár háromszor hosszabb 
ideig frissen tarthatóak. az egyik 

részen a magas páratartalom szolgálja  
a zöldségek és a gyümölcsök optimális tárolását, 
míg a másik, szárazabb fiók a húsok és halak 
számára nyújt megfelelő körülményeket.

FResh saFe 2

FreshSafeFreshSafe
akár kétszer hosszabb ideig őrizhető 
meg az élelmiszerek frissessége ezzel 
a rendszerrel. magában foglal egy 
nagy, páratartalomszabályzással 

rendelkező zöldség- és gyümölcstartó fiókot, 
illetve 2 kisebb teleszkópos rekeszt húsok és 
halak számára, melynek a hőmérséklete a 
hűtőtérhez képest hidegebbre állítható.

FResh saFe

FreshSafe
Optimális frissesség zöldségek és 
gyümölcsök számára a nagy méretű, 
hullámos aljzattal ellátott 
tárolófióknak köszönhetően.

Frissesség  
a Neff hűtőiben.

listaár:  614 990 Ft*

LEDLED

*a gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár
az energiahatékonysági-osztály meghatározása a-tól g-ig tartó skálán történik.
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bEÉpíThETŐ KOMbINÁLT hűTŐKÉSZÜLÉKEK
 

ENErGIATAKArÉKOSSÁG ÉS 
TELjESíTMÉNY

  energiahatékonysági  
osztály: a++
  energiafelhasználás:  
236 kWh/év
  Nettó össztérfogat: 245 l
  zajszint: 41 dB (a) re 1 pW

koMFort
  touchControl elektronikus 
vezérlés
  2 x leD-sor
  1 kompresszor / 3 hűtőkör
  soft Close csillapított 
ajtózáródás
  super Cool funkció
  szuperfagyasztás funkció
  ajtónyitás figyelmezető 
hangjelzés
  aktív figyelmeztető 
jelzőrendszer
  multialarm rendszer
  4-szeres biztonsági rendszer
  automatikus leolvasztás  
a hűtőtérben
  Beépített ventillátor nélkül

hűTŐTÉr
  Nettó hűtőtér: 184 l
  2 állítható magasságú polc 
biztonsági üvegből
  2 tárolófiók teleszkópos sínen
  1 osztható tárolófiók
  2 tartó az ajtón, ebből  
1 mély palacktartó, 1 easylift 
magasságállítással rendelkezik
  Vaj-/sajttartó
  air Fresh Filter

  1 Freshsafe 3 0°C fiók 
az optimális frissesség 
érdekében; az étel akár 
háromszor hosszabb ideig 
marad friss a két klímazónának 
köszönhetően, 32 l

FAGYASZTÓTÉr
  No Frost - soha többé 
leolvasztás!
  Nettó ****-fagyasztótér: 61 l
  Fagyasztókapacitás:  
12 kg / 24 óra

  Visszamelegedési idő: 16 óra
  2 átlátszó fagyasztófiók, 
melyből 1 Big Box
  Fagyasztási naptár

MérEtEk
  készülékméret (ma x szé x mé): 
177 x 56 x 55 cm

  Beépítési méret (ma x szé x mé): 
177,5 cm x 56 cm x 55 cm

MűSZAKI AdATOK 
  Jobboldali ajtónyitás, 
megfordítható
  teljesítményfelvétel: 120 W
  szellőzés be- és kivezetése a 
lábazatnál
  lapos ajtópánt rögzítés 
technika
  hálózati feszültség-igény:  
220 - 240 V
  szállítást segítő fogantyúk
  klímaosztály: sN-st

TArTOZÉKOK
  2 x hűtőakku, 1 x Vajtartó, 3 x 
tojástartó
  2 variálható tojás/palacktartó

palacktartó rács

ENErGIATAKArÉKOSSÁG ÉS 
TELjESíTMÉNY

  energiahatékonysági  
osztály: a++

  energiafelhasználás:  
221 kWh/év
  Nettó össztérfogat: 255 l
  zajszint: 39 dB (a) re 1 pW

koMFort
  touchControl vezérlés - 
elektronikus hőmérséklet-
szabályozás, pontos digitális 
kijelzés
  leD világítás a hűtőtérben
  Vita Control - egyenletes 
hőmérséklet-eloszlás az 
intelligens technológiának 
köszönhetően
  külön hőmérsékletvezérlés a 
hűtő- és fagyasztótérre
  super Cool funkció
  szuperfagyasztás funkció
  ajtónyitás figyelmezető 
hangjelzés
  aktív figyelmeztető 
jelzőrendszer, memória 
funkcióval
  holiday-mód

hűTŐTÉr
  Nettó hűtőtér:188 l
  5 polc biztonsági üvegből 
(4 db állítható magasságú), 
ebből 1 osztott rakodópolc, 1 
kihúzható polc
  5 tartó az ajtón, 1 vaj- és 
sajttartó
  1 Fresh safe 2 fiók: a magas 
páratartalom megőrzi a 
tápanyagokat akár kétszer 
hosszabb ideig

FAGYASZTÓTÉr
  No Frost - soha többé 
leolvasztás!
  Nettó ****-fagyasztótér: 67 l
  Fagyasztókapacitás:  
8 kg / 24 óra

  Visszamelegedési idő: 13 óra
  3 átlátszó fagyasztófiók, 
melyből 1 Big Box
  Vario zóna - kivehető 
üvegpolcok, óriási hely!
  Fagyasztási naptár

MérEtEk
  készülékméret (ma x szé x mé): 
177 x 56 x 55 cm
  Beépítési méret (ma x szé x mé): 
177,5 cm x 56 cm x 55 cm

MűSZAKI AdATOK 
  Jobboldali ajtónyitás, 
megfordítható
  teljesítményfelvétel: 90 W
  lapos ajtópánt rögzítés
  hálózati feszültség-igény:  
220 - 240 V
  szállítást segítő fogantyúk
  klímaosztály: sN-st

TArTOZÉKOK 
  2 x hűtőakku, 2 x tojástartó
  palacktartó

177,5 177,5

NoFrostNoFrost NoFrostNoFrost

LEDLED LEDLED

listaár:  829 990 Ft* listaár:  519 990 Ft*

K8345X0
beépíthető alulfagyasztós No Frost hűtőkészülék

KI7863F30
beépíthető alulfagyasztós No Frost hűtőkészülék

FreshSafe

Efficient
SilentDrive

Efficient
SilentDrive

Efficient
SilentDrive

Efficient
SilentDrive

FreshSafe
ne

ar
FreshSafe

SoftCloseSoftClose

*a gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár
az energiahatékonysági-osztály meghatározása a-tól g-ig tartó skálán történik.
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bEÉpíThETŐ KOMbINÁLT hűTŐKÉSZÜLÉKEK
 

KI7862S30
beépíthető alulfagyasztós No Frost hűtőkészülék

ENErGIATAKArÉKOSSÁG ÉS 
TELjESíTMÉNY

  energiahatékonysági  
osztály: a++

  energiafelhasználás: 222 kWh/év
  Nettó össztérfogat: 255 l
  zajszint: 39 dB (a) re 1 pW

koMFort
  elektronikus  
hőmérséklet-szabályozás, 
pontos digitális kijelzés

  Vita Control - egyenletes 
hőmérséklet-eloszlás az 
intelligens technológiának 
köszönhetően
  1 kompresszor / 1 hűtőkör
  leD világítás a hűtőtérben

hűTŐTÉr
  Nettó hűtőtér: 188 l
  4 biztonsági üvegpolc, ebből  
3 állítható magasságú,  
1 osztott
  4 tárolórekesz az ajtóban
  1 Fresh safe fiók - az ideális 
tárolóhely zöldségeinek, 
gyümölcseinek

FAGYASZTÓTÉr
  No Frost - soha többé 
leolvasztás!
  Nettó ****-fagyasztótér: 67 l
  Fagyasztókapacitás:  
8 kg / 24 óra

  Visszamelegedési idő: 13 óra
  Vario zóna - kivehető 
üvegpolcok, óriási hely!
  3 átlátszó fagyasztófiók, 
melyből 1 Big Box
  Fagyasztási naptár

MérEtEk
  készülékméret  
(ma x szé x mé):  
177 x 54 x 55 cm
  Beépítési méret  
(ma x szé x mé):  
177,5 cm x 56 cm x 55 cm

MűSZAKI AdATOK 
  Jobboldali ajtónyitás, 
megfordítható
  Csúszó zsanérral
  teljesítményfelvétel: 90 W
  hálózati feszültség-igény:  
220 - 240 V
  szállítást segítő fogantyúk
  klímaosztály: sN-st

TArTOZÉKOK
  2 x hűtőakku, 2 x tojástartó
  palacktartó

ENErGIATAKArÉKOSSÁG ÉS 
TELjESíTMÉNY

  energiahatékonysági  
osztály: a++
  energiafelhasználás:  
225 kWh/év
  Nettó össztérfogat: 270 l
  zajszint: 36 dB (a) re 1 pW

koMFort
  touchControl vezérlés - 
elektronikus hőmérséklet-
szabályozás, pontos digitális 
kijelzés
  soft start leD világítás a 
hűtőtérben
  Vita Control - egyenletes 
hőmérséklet-eloszlás az 
intelligens technológiának 
köszönhetően
  külön hőmérsékletvezérlés a 
hűtő- és fagyasztótérre
  super Cool funkció
  szuperfagyasztás funkció
  ajtónyitás figyelmezető 
hangjelzés
  aktív figyelmeztető 
jelzőrendszer, memória 
funkcióval
  holiday-mód
  kihúzható polc, a könyebb 
elérés érdekében

hűTŐTÉr
  Nettó hűtőtér: 209 l
  5 polc biztonsági üvegből (4 db 
állítható magasságú), ebből 1 
osztott rakodópolc,  
1 kihúzható polc
  5 tartó az ajtón, 1 vaj- és 
sajttartó

  1 Fresh safe 2 fiók: a magas 
páratartalom megőrzi a 
tápanyagokat akár kétszer 
hosszabb ideig.

FAGYASZTÓTÉr
  lowFrost könyített és ritkább 
leolvasztás
  Nettó ****-fagyasztótér: 61 l
  Fagyasztókapacitás:  
7 kg / 24 óra

  Visszamelegedési idő: 26 óra
  2 átlátszó fagyasztófiók, 
melyből 1 Big Box
  Vario zóna - kivehető 
üvegpolcok, óriási hely!
  Fagyasztási naptár

MérEtEk
  készülékméret (maxszéxmé): 
177 x 56 x 55 cm
  Beépítési méret (maxszéxmé): 
177,5 cm x 56 cm x 55 cm

MűSZAKI AdATOK 
  Jobboldali ajtónyitás, 
megfordítható
  teljesítményfelvétel: 90 W
  lapos ajtópánt rögzítés
  hálózati feszültség-igény:  
220 - 240 V
  szállítást segítő fogantyúk
  klímaosztály: sN-t

TArTOZÉKOK
  2 x hűtőakku, 2 x tojástartó
  palacktartó

177,5 177,5

NoFrostNoFrost

LEDLED LEDLED

FreshSafe

FreshSafe

LowFrostLowFrost

listaár:  494 990 Ft* listaár:  449 990 Ft*

KI6876F30
beépíthető alulfagyasztós Low Frost hűtőkészülék
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bEÉpíThETŐ EGYAjTÓS hűTŐKÉSZÜLÉK
   

KI1812F30
beépíthető hűtőkészülék

ENErGIATAKArÉKOSSÁG ÉS 
TELjESíTMÉNY 

  energiahatékonysági  
osztály: a++
  energiafelhasználás:  
116 kWh/év
  Nettó össztérfogat: 319 l
  zajszint: 37 dB (a) re 1 pW

koMFort
  1 x leD-sor
  Vita Control - egyenletes 
hőmérséklet-eloszlás az 
intelligens technológiának 
köszönhetően
  automatikus leolvasztás  
a hűtőtérben

hűTŐTÉr 
  Nettó hűtőtér: 319 l
  7 biztonsági üvegpolc, ebből  
6 állítható magasságú,  
1 osztott
  6 tárolórekesz az ajtóban
  2 zöldségtartó fiók

MérEtEk 
  készülékméret  
(ma x szé x mé):  
177 x 54 x 55 cm
  Beépítési méret  
(ma x szé x mé):  
177,5 cm x 56 cm x 55 cm

MűSZAKI AdATOK 
  Jobboldali ajtónyitás, 
megfordítható
  lapos zsanérral
  teljesítményfelvétel: 90 W
  hálózati feszültség-igény:  
220 - 240 V
  szállítást segítő fogantyúk
  klímaosztály: sN-t

TArTOZÉKOK
  2 x tojástartó

177,5

LEDLED

FreshSafe

listaár:  394 990 Ft*

KI8413d30
beépíthető hűtőkészülék

ENErGIATAKArÉKOSSÁG ÉS 
TELjESíTMÉNY 

  energiahatékonysági  
osztály: a++

  energiafelhasználás: 120 kWh/év
  Nettó össztérfogat: 187 l
  zajszint: 37 dB (a) re 1 pW

koMFort
  touch Control  
vezérlés - elektronikus 
hőmérséklet-szabályozás, 
pontos digitális kijelzés
  Vita Control - egyenletes 
hőmérséklet-eloszlás az 
intelligens technológiának 
köszönhetően
  automatikus leolvasztás  
a hűtőtérben
  leD világítás
  Belső kivitel: fémbetétekkel
  ajtónyitás figyelmeztető 
hangjelzés

hűTŐTÉr 
  Nettó hűtőtér: 187 l
  4 rakodópolc, ebből  
3 biztonsági üvegből,  
állítható magasságú
  3 tartó az ajtón,  
1 vaj- és sajttartó

  Freshsafe 3 0 °C fiók 
páratartalomszabályozással 
az optimális frissesség 
érdekében; az étel akár 
háromszor hosszabb ideig 
marad friss a két klímazónának 
köszönhetően.
  Fresh safe 3 "száraz" tárolófiók 
teleszkópkihúzóval,  
(kb. 50% páratartalommal)
  0 °C körüli tároló térfogata: 59 l

MérEtEk 
  készülékméret  
(ma x szé x mé):  
122 x 56 x 55 cm
  Beépítési méret  
(ma x szé x mé):  
122,5 cm x 56 cm x 55 cm

MűSZAKI AdATOK 
  Jobboldali ajtónyitás, 
megfordítható
  lapos zsanérral, soft Close 
záródással
  teljesítményfelvétel: 90 W
  hálózati feszültség-igény:  
220 - 240 V
  klímaosztály: sN-t
  szállítást segítő fogantyúk

TArTOZÉKOK 
  2 x tojástartó
  palacktartó

122,5

FreshSafe

ne
ar

FreshSafe

SoftCloseSoftClose

listaár:  374 990 Ft*

*a gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár
az energiahatékonysági-osztály meghatározása a-tól g-ig tartó skálán történik.
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bEÉpíThETŐ FAGYASZTÓKÉSZÜLÉK
 

GI1213d30
beépíthető fagyasztókészülék

ENErGIATAKArÉKOSSÁG ÉS 
TELjESíTMÉNY 

  energiahatékonysági  
osztály: a++
  energiafelhasználás:  
157 kWh/év
  Nettó össztérfogat: 97 l
  zajszint: 37 dB (a) re 1 pW

koMFort
  low Frost könyített  
és ritkább leolvasztás
  1 x leD-sor
  akusztikus figyelmeztető 
berendezés, optikai 
figyelmeztető jelzés

FAGYASZTÓTÉr 
  Nettó ****-fagyasztótér: 97 l
  Fagyasztókapacitás:  
8 kg / 24 óra
  Visszamelegedési idő: 22 óra
  3 átlátszó fagyasztófiók, 
melyből 1 Big Box

MűSZAKI AdATOK 
  Jobboldali ajtónyitás, 
megfordítható
  lapos zsanérral,  
soft Close záródással
  klímaosztály: sN-t
  teljesítményfelvétel: 90 W
  hálózati feszültség-igény:  
220 - 240 V

MérEtEk 
  készülékméret  
(ma x szé x mé):  
87 x 56 x 55 cm
  Beépítési méret  
(ma x szé x mé):  
88 cm x 56 cm x 55 cm

TArTOZÉKOK 
  2 x hűtőakku

88

SoftCloseSoftClose

listaár:  299 990 Ft*
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Keressen minket Facebook-on: 
https://www.facebook.com/NeffMagyarorszag/ 
Weboldal: http://www.neff-home.com/hu/
Neff Gourtmet Center, budapest, II. kerület, Árpád fejedelem útja 26-28.

©NEFF 2017. Készült a bSh Kft. megbízásából. 
Az adatok tájékoztató jellegűek! 
A típusmódosítás és mindennemű műszaki változtatás joga fenntartva! 
A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Cím:
Neff Gourmet Center
1023, budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.

Nyitva tartás: 
hétfő – péntek: 9:00–17:00
Szombat: 9:00–13:00
 
Call Center:  06 80 200 201

NEFF GOURMET CENTER: SZENVEDÉLY.  
INSPIRÁCIÓ. KREATIVITÁS. 
LÉpjEN bE ÖN IS A NEFF VArÁZSLATOS VILÁGÁbA!


