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ВЪВЕДЕНИЕ В NEFF
Готвенето вдъхновява хората. Хората вдъхновяват нас. 

Ние в NEFF вярваме, че кухнята е сърцето на всеки дом. Място за ядене, срещи и кулинарно творчество. 
С широка гама от иновативни уреди, ние работим непрекъснато, за да отговорим на изискванията 
на всеки житейски стил. От уникалната Slide & Hide® врата на фурната до революционните новости в 
готвенето на пара – NEFF е оборудван и за най-изтънчените ястия.



„СЪРЦЕТО НА КУХНЯТА НЕ Е 
ПЕЧКАТА, А ХОРАТА.“
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Това е философията, с която Карл Андреас Неф основава своята 
компания през 1877 г. в Бретен (Германия). Първоначално 
произвежда фурни за сладкарски изделия, които са лесни за 
използване и много популярни – всъщност толкова популярни, че 
скоро започват да се появяват и в домакинствата. Но да бъдеш 
пионер не означава само да мислиш различно, а и да мислиш 
по-бързо.  

ОЩЕ ПРЕЗ 1950 Г. ИНЖЕНЕРИТЕ НА NEFF СА ПЪРВИТЕ, 
КОИТО ВЛАГАТ ТЕРМОСТАТИ ЗА ПРЕЦИЗЕН ТЕМПЕРАТУРЕН 
КОНТРОЛ ВЪВ ФУРНИТЕ КАТО СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ. 
Само седем години по-късно NEFF въвежда първата микровълнова 
фурна в Европа. От 50-те години към продуктовата гама на 
компанията постепенно се добавят хладилници и съдомиялни 
машини.
1961 г. – за първи път се предлагат вградени фурни. Атмосферата в 
кухнята става по-уютна.

ПРЕЗ 70-ТЕ ГОДИНИ НА 20-ТИ ВЕК Е ПРЕДСТАВЕНА 
НОВАТОРСКА САМОПОЧИСТВАЩА СЕ ФУРНА, КОЯТО 
ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНЕТО ЗА ПО-ЛЕСНА УПОТРЕБА В 
КУХНЯТА. 
По-късно се въвеждат система за горещ въздух CircoTherm® и 
напълно изваждащи се телескопични релси, които правят фурните 
по-безопасни и по-лесни за използване. Добавете към това 
емблематичната Slide & Hide® врата, ярката и блестяща NeffLight®, 
възхитителното управление с TwistPadFire® и имаме списък с 
ненадминати постижения в домашното готвене.

СЪС СВОЯ НЕИЗЧЕРПАЕМ ПОТОК ОТ НОВИ ИДЕИ NEFF 
ВИНАГИ Е ВДЪХНОВЯВАЛ ХОРАТА ДА ГОТВЯТ. И ДО ДНЕС 
НИЩО НЕ СЕ Е ПРОМЕНИЛО: С NEFF УДОВОЛСТВИЕТО 
ЗАПОЧВА С ГОТВЕНЕТО.
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NEFF:  
ПРОИЗВЕДЕНО В ГЕРМАНИЯ

Успехът има едно име: NEFF. В продължение на 140 години висококвалифицирани работници – 
с усърдие, страст, въображение и високи изисквания за качество - измислят, разработват и 
създават първокласни уреди за вграждане. Всъщност искаме хората да са щастливи с нашите 
уреди –да изпитват по-голямо удоволствие при готвенето от първия момент и в продължение 
на дълги години.

ПРЕДИМСТВОТО НА ЕДНА СИЛНА МАРКА.
Нашата продуктова гама обхваща уредите, които се търсят на пазара. Съвременният дизайн, 
отличните технически показатели, ориентираната към потребителите продуктова гама, не се 
подлагат на съмнение. Точно това са силните страни на любима марка.  

ПЛАНИРАЙТЕ С NEFF.
Уредите за вграждане на NEFF създават кухни на мечтите. Тъй като асортиментът е толкова 
разнообразен, индивидуалните желания могат да бъдат много повече от просто изпълнени. 
Независимо дали става въпрос за ново обзавеждане или за модернизация. С NEFF могат да бъдат 
реализирани решения, които предоставят голямо свобода, благодарение на множеството 
възможности за комбинация. Високото качество на изработка гарантира, че кухните, оборудвани с 
уредите за вграждане на NEFF дълго време ще носят радост. Това е добавената стойност на всяка 
добра марка.

ДНЕС, УТРЕ, ВДРУГИДЕН 
Горди сме да твърдим, че вече 140 години в NEFF разработваме и произвеждаме уреди за 
вграждане, които са насочени изцяло към потребностите на нашите клиенти. Иновативен дизайн, 
сигурна функционалност и убедителен комфорт са съчетани с рентабилност и опазване на 
околната среда. NEFF дава гаранция за това. 

ИКОНОМИЯ И ЕКОЛОГИЯ
Цялата продуктова гама на NEFF за уреди за вграждане си поставя за цел: Икономичен бюджет 
благодарение на намалена консумация и целенасочено, пестеливо използване на енергията. 

NEFF – СЪС СИГУРНОСТ ЕДНО ДОБРО РЕШЕНИЕ
С NEFF получавате 24 месеца производствена гаранция. Правим всичко, за да бъдете доволни. От 
разработката до производството насочваме вниманието си върху перфектната функционалност, 
качество и надеждност. Ако въпреки това получите дефектен уред, NEFF безплатно ще се погрижи 
за отстраняването на дефектите с оригинални резервни части или за нова доставка без дефекти. 
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ФУРНИ, КОИТО ОКРИЛЯТ 
КРЕАТИВНОСТТА НА 
ГОТВАЧИТЕ
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ФУРНИ ЗА ВГРАЖДАНЕ

Фурната на NEFF е вдъхновена от най-високите 
стандарти. Нашата далновидна концепция за фурна 
съдържа всичко, което може NEFF и за което мечтаят 
страстните готвачи: комбинация от модерен дизайн и 
прогресивна технология в уреди, които събуждат апетита 
за готвене.
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ТОВА СЕ ПРЕДЛАГА САМО ОТ 
NEFF!

ФУРНА, ПЪЛНА С 
ИНОВАЦИИ

Велики идеи, изобретени от NEFF

Фурните на NEFF са това, което ни прави толкова уникални. Интелигентни решения като 
Slide&Hide® или ComfortFlex – идеи, които правят печенето, пърженето и задушаването 
просто по-добро. Винаги верни на нашето мото: Готвенето вдъхновява хората. Хората 
вдъхновяват нас.

SLIDE & HIDE® – ИЗЦЯЛО ПРИБИРАЩА СЕ 
ВРАТА НА ФУРНА
Това могат само уредите на NEFF: При отваряне и 
затваряне на вратата на фурната благодарение на 
Slide® ръкохватката се върти заедно с ръката и не е 
необходимо да пускате и завъртате наново. При Hide® 
отворената врата на фурната се скрива под камерата 
за печене, за да не пречи. Фурните със Slide&Hide® се 
предлагат също и с пиролиза.

CIRCO THERM® – ЕДНОВРЕМЕННО 
ПЕЧЕНЕ НА ЧЕТИРИ НИВА
Това се предлага само от NEFF: На до 4 нива 
могат едновременно да се пекат и задушават 
различни ястия. При това без смесване на 
различните аромати. Рибата има вкус на риба, 
шоколадовите сладкиши – на шоколадови 
сладкиши, а зеленчуците – на зеленчуци.

ТОВА СЕ 

ПРЕДЛАГА 

САМО ОТ 

NEFF!
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Никога досега изваждането на гореща тава не е било толкова безопасно. И в същото време – толкова удобно.

ТОВА СЕ 
ПРЕДЛАГА 
САМО ОТ 

NEFF!

COMFORT FLEX – ИНОВАТИВНАТА 
СИСТЕМА ЗА ИЗВАЖДАНЕ НА ТАВИ
Изобретение на NEFF: ComfortFlex дава лесен достъп 
до тавата. Горещата тава може да се хване странично, 
което позволява лесно и сигурно изваждане. 
Едно допълнително предимство: Изтеглящите механизми могат 
да бъдат размествани във фурната и поставяни на различна 
височина по желание– на всички нива за печене. 
Както казва името: удобни и приспособими.

NEFF LIGHT® – БРИЛЯНТНОТО НАСОЧВАНЕ НА 
СВЕТЛИНАТА В ЦЯЛОТО ПРОСТРАНСТВО НА ФУРНАТА

Тук всичко излиза на сцената: Благодарение на специалното 
насочване на светлината NeffLight® ястията се виждат достатъчно 

добре. Светлинните LED-проводници се грижат за осветяването дори 
и на най-задния ъгъл на фурната. Сияйна и незаслепяваща светлина. 

За свободен поглед над целия продукт.

ТОВА СЕ 

ПРЕДЛАГА 

САМО ОТ 

NEFF!

ТОВА СЕ 

ПРЕДЛАГА 

САМО ОТ 

NEFF!

FULL STEAM – ФУРНА И 
ГОТВЕНЕ НА ПАРА В ЕДНО
Здравословно и вкусно: Решение за 
готвене на пара за фурни с голямо 
и малко (60 см и 45 см) вътрешно 
пространство. Перфектната доза пара 
задушава прецизно зеленчуците с 
FullSteam. Витамините се запазват, а 
зеленчуците остават свежи на цвят. 
И наистина хрупкави.

VARIO STEAM® – ИНТЕЛИГЕНТНОТО 
ПОДПОМАГАНЕ С ПАРА
Готвенето е лесно с VarioSteam®: От 18 
предварително зададени програми може да бъде 
избран желаният вид приготвяне. По време на 
процеса на печене или варене системата подава 
пара в камерата за задушаване на различни 
интервали и с различна интензивност. Ястията 
стават хрупкави отвън, но сочни и крехки отвътре.

ПИРОЛИЗА И EASY CLEAN® – ЕДНА ФУРНА, 
ДВЕ СИСТЕМИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ
Просто страхотно: пиролитично почистване! Когато се 
активира, остатъците от печене, пържене и гриловане 
се разлагат до пепел при висока температура. След като 
фурната изстине, пепелните остатъци могат да се почистят 
изключително лесно, просто с кърпа. 
Това прави химичните почистващи препарати излишни. 
Всички фурни с пиролиза допълнително са оборудвани с 
енергоспестяващия помощник при почистване 
EasyClean® на NEFF.

ТОВА СЕ ПРЕДЛАГА САМО ОТ 
NEFF!
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ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ С ЦВЕТНИЯ И ГРАФИЧЕН TFT ДИСПЛЕЙ 5,7“ 
С УПРАВЛЕНИЕ FULL TOUCH CONTROL.
Бърза навигация и лесно, интуитивно обслужване – чрез плъзгане на пръста или докосване 
върху гладката повърхност за управление. Отличният за разчитане цветен TFT дисплей с 
висока резолюция осигурява ясен и бърз преглед и безпогрешно Ви води през менюто на 
уреда.

ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ С ЦВЕТНИЯ И ГРАФИЧЕН TFT ДИСПЛЕЙ 4,1“ 
С УПРАВЛЕНИЕ SHIFT CONTROL.
ShiftControl за бърза навигация през менютата. Заедно с TFT дисплейа това управление 
позволява удобно и лесно обслужване при всяко натискане на копчето.

ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ С ЦВЕТНИЯ И ТЕКСТОВИ TFT ДИСПЛЕЙ 2,5“  
С SHIFT CONTROL.

КОНЦЕПЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ФУРНИТЕ ЗА ВГРАЖДАНЕ NEFF
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ГОТВЕТЕ ЛЕСНО С ПОМОЩТА НА ФУРНИТЕ NEFF 
КЛЮЧОВИ ФУНКЦИИ 

ФУНКЦИЯ VARIO STEAM®
VarioSteam® осигурява перфектната влажност за храната чрез 
регулиране на парата на три нива на интензивност, за печене 
или само за претопляне. По този начин ястията имат по-наси-
тен аромат и изглеждат много по-апетитно. 

АСИСТЕНТ ЗА ГОТВЕНЕ 
Този иновативен асистент улеснява още повече работата 
в кухнята. Функцията за помощ при печене Ви предлага 
съвети за приготвяне, само с едно натискане на бутон. Освен 
това Ви препоръчва идеалния начин за нагряване, темпера-
тура и време за готвене – за перфектни резултати в кухнята.

FULL STEAM
любимото Ви ястие може да бъде по-здравословно с функ-
цията FullSteam, която запечатва хранителните вещества и 
ароматите във вътрешността на храните. Използва се лесно, 
а еднолитровият резервоар се пълни лесно – натискате един 
бутон, за да отворите предния панел, изваждате резервоара, 
пълните го с вода и готвенето на пара може да започне.

ФУНКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ФУРНАТА
ФУНКЦИЯ ЗА САМОПОЧИСТВАНЕ С ПИРОЛИЗА
Почистването с пиролиза е система за самопочистване на 
фурни. Системата загрява фурната на висока температура – 
до приблизително 485°C и превръща всички наслагвания в 
пепел. Резултатът е перфектно чиста фурна. Остатъците под 
формата на фина пепел се отстраняват лесно с влажна кърпа. 

EASY CLEAN®
Ако фурната Ви е замърсена съвсем малко, смесете в долната 
тава приблизително 400 ml вода с капка течен препарат и 
изберете програмата EasyClean®. Тя размеква натрупаната 
мръсотия, за бързо и безпроблемно почистване. Трябва само 
да избършете остатъците с кърпа.

ECO CLEAN®
EcoClean® е изключително фино керамично покритие, 
патентовано от NEFF и положено върху тавана и стените 
на фурната. Покритието е с голяма площ, което го прави 
изключително абсорбиращо. Благодарение на това, 
поддържа фурната чиста, тъй като абсорбира капките 
мазнина.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК
Всички компактни уреди на пара на Neff разполагат с 
програма за отстраняване на котления камък, в зависимост 
от твърдостта на водата.

ПРОГРАМИ ЗА ГОТВЕНЕ
HOT AIR*
Вентилаторът извежда въздуха от вътрешността на фурната, след 
това го загрява и го връща обратно, за да осигури равномерно 
разпределение на топлината. 

ПРОГРАМА ECO
Тази настройка загрява само центъра на фурната, за готвене 
на едно ниво. Фурната запазва средната си температура по 
икономичен начин, чрез деактивиране на термостата. Ястията се 
приготвят на остатъчната топлина.

ГОРНО / ДОЛНО НАГРЯВАНЕ
В горната и долната част на фурната са разположени нагреватели 
за готвене по обичайния начин. Топлината се насочва към центъра 
на фурната чрез процес на естествена конвекция. Идеална за 
печива и мъфини.

ЦЯЛАТА ПОВЪРХНОСТ НА ГРИЛА 
Грилът е разположен в горната част на фурната. Той се контролира 
с помощта на термостат, който се включва и изключва, за да 
поддържа необходимата температура

ГРИЛ ФУНКЦИЯ CIRCO 
Идеалната функция, за да приготвите пържола с грил ефект. Грилът 
и вентилаторът разпространяват алтернативно топлината, като 
намаляват с 35-40% времето за приготвяне.

РАЗМРАЗЯВАНЕ 
Въздухът циркулира във вътрешността на фурната с помощта на 
вентилатора CircoTherm®, за да се ускори размразяването и да се 
запазят цвета и сочността на храните. Идеален за деликатни ястия 
като риба и птиче месо. 

ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ НА ГРИЛА 
За приготвянето на по-малки количества храна, можете да 
използвате само централната част на грила.

ДОЛНО НАГРЯВАНЕ 
Разпределението на топлината в долната част на фурната е идеално 
за пица с хрупкав блат, кори, както и за приготвяне на ястия на 
водна баня и на яхнии.

ПЕЧЕНЕ НА ХЛЯБ 
Температурата за печене на хляб варира от 180°C до 220°C. 
Това е идеалната температура, ако искате да приготвите хляб с 
хрупкава коричка и пухкава вътрешност. Хлябът може да се пече 
едновременно на три нива. 

ЗАПАЗВАНЕ НА ТОПЛИНАТА 
Идеална настройка когато искате да запазите ястието топло, но без 
да изсъхне преди сервиране. Обикновено поддържа температура 
между 66 °C и 100 °C. 

ГОТВЕНЕ НА НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ 
Специална настройка за приготвяне на парчета месо във вакуум. 
Месото се поставя в предварително затоплен съд и се поставя във 
фурната. Тази настройка използва постоянна температура, която 
прави ястието крехко, за да приготвите сочно, сготвено точно 
колкото трябва месо, което се топи в устата. 

ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАТОПЛЯНЕ НА СЪДОВЕТЕ
Горещият въздух циркулира на температура до 65 °C, за да затопли 
безопасно чиниите и съдовете за сервиране преди вечерята с 
приятели.

CIRCO THERM® INTENSIVЕ
Комбинация между функцията CircoTherm® и тази за затопляне на 
долната част, CircoTherm® Intensive е идеална за храните, които 
трябва да имат хрупкав блат, като пица и различните видове хляб. 
Можете да използвате тази функция и за печене на сладкиши на 
една стъпка, например такива с лимон и целувчен блат, като по този 
начин избягвате печенето на блатовете без пълнеж. 

ПРЕТОПЛЯНЕ
Функцията за претопляне Ви позволява да претопляте лесно 
ястията, а благодарение на оптималната влажност във вътрешността 
на фурната, те ще изглеждат и ще са вкусни като прясно приготвени 
ястия.

ВТАСВАНЕ НА ТЕСТО
Тази функция осигурява топла и влажна среда, идеална за втасване 
на теста, замесени с мая. Същевременно, функцията оптимизира 
текстурата и качеството на печива като сладкиши и хляб. 

CIRCO THERM® ECO
Оптимизирана за приготвяне и печене на едно ниво, с максимална 
енергийна ефективност. С помощта на тази настройка ще спестите 
30% в сравнение с максималната консумация, позволена за модели 
от клас А. Идеална е за замразени храни или полуфабрикати, хляб, 
сладкиши и месо. Функция, с която разполагат всички фурни с 
електронни команди.
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Фурни за вграждане

Модел Енергиен 
клас

Брой 
програми

Обем на 
фурната (л)

CircoTherm® Vario Steam® FullSteam Slide& 
Hide®

Пиролиза Easy Clean® Eco Clean FullTouch 
управление 

5,7" TFT

Shift- 
управление 

4,1“ TFT

Shift- 
управление 

2,5“ TFT

ComfortFlex® Neff Light®

CircoTherm® VarioSteam® FullSteam Slide&Hide® Pyrolyse EasyClean® EcoClean FullTouch
Control

ShiftControl ShiftControl ComfortFlex® NeffLight®

 B56VT64N0 14 71 E E – E E E – E – – E E

 B15FS22N0 12 71 E E E – – E E – E – – –

 B45CS24N0 13 71 E – – E – E E – E – E –

B45CR22N0 12 71 E – – E – E E – – E – –

 B55CR22N0 12 71 E – – E E E – – – E – –

 B15CR22N1 12 71 E – – – – E E – – E – –

 B25CR22N1 12 71 E – – – E E – – – E – –
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Модел Енергиен 
клас

Брой 
програми

Обем на 
фурната (л)

CircoTherm® Vario Steam® FullSteam Slide& 
Hide®

Пиролиза Easy Clean® Eco Clean FullTouch 
управление 

5,7" TFT

Shift- 
управление 

4,1“ TFT

Shift- 
управление 

2,5“ TFT

ComfortFlex® Neff Light®

CircoTherm® VarioSteam® FullSteam Slide&Hide® Pyrolyse EasyClean® EcoClean FullTouch
Control

ShiftControl ShiftControl ComfortFlex® NeffLight®

 B56VT64N0 14 71 E E – E E E – E – – E E

 B15FS22N0 12 71 E E E – – E E – E – – –

 B45CS24N0 13 71 E – – E – E E – E – E –

B45CR22N0 12 71 E – – E – E E – – E – –

 B55CR22N0 12 71 E – – E E E – – – E – –

 B15CR22N1 12 71 E – – – – E E – – E – –

 B25CR22N1 12 71 E – – – E E – – – E – –
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ГОЛЯМА НАСЛАДА 
В МАЛЪК ФОРМАТ

13

КОМПАКТНИ УРЕДИ 
ЗА ВГРАЖДАНЕ

Най-добра технология в малко пространство. Ако нямате 
много място, не трябва да се лишавате от качеството 
на NEFF. Компактните уреди са идеално пригодени за 
реализиране на индивидуалните желания. Креативни 
решения за монтаж: една над друга или до друга, от 
фурна над чекмедже за затопляне до кафе-автомата. 
Комбинации с единна визия в кухнята.



МИКРОВЪЛНОВА ПЕЧКА

Вградено удобство.
Нашата микровълнова печка има пет нива на мощност. Високата мощност се използва за 
нагряване на течности, а по-ниските настройки са чудесни за подгряване, размразяване и 
запазване на топлината.

ПОДГРЯВАЩИ ЧЕКМЕДЖЕТА
Поддържането на храната топла никога не е било толкова лесно.
Подгряващите чекмеджета са задължителни за сериозния готвач. Те се полезни и многостранни. Лесно 
достъпни чрез телескопични плъзгачи, те не само ще подгряват съдовете преди сервиране, но и ще запазят 
предварително приготвената храна топла. Те могат да се използват за размразяване на деликатни храни, 
разтапяне на шоколад, подквасване на кисело мляко и дори втасване на тестото. Освен това - нагрятата 
керамична основа ви позволява лесно да забършете разсипано върху нея.

ПРОГРАМИ
Автоматичните програми правят приготвянето 
на храната лесно. Изберете програма и въведете 
теглото на храната, след което програмата прилага 
най-подходящата настройка.

ВРЕМЕТО
Микровълните ще ви спестят време в кухнята. Ако 
имате нужда да размразите нещо бързо или да 
готвите бърза вечеря, те са идеалното решение.
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КОНЦЕПЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОМПАКТНИТЕ УРЕДИ ЗА ВГРАЖДАНЕ NEFF

КОНЦЕПЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИКРОВЪЛНОВИТЕ УРЕДИ NEFF

Електронно управление с цветния 
и текстови TFT дисплей 2,5“ с 
управление ShiftControl. 

Електронно управление с цветния 
и графичен TFT дисплей 5,7“ с 
управление FullTouch Control. 

Електронно управление с цветния 
и текстови TFT дисплей 2,5“ с 
ShiftControl.
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Парна фурна

Подгряващи чекмеджета

Вакуумиращи чекмеджета

Микровълнова фурна

 модел Видове 
нагряване

Обем на 
фурната 

(л)

Воден 
резервоар 

(л)

Автоматични 
програми

Full-Steam Shift- 
управление 

2,5“ TFT

ShiftControl

Парна фурна

 C15DR02N0 4 38 1.3 20 E E

 модел Обем 
(л)

Брой 
програми

Натоварване 
(кг)

Височина на 
уреда (см)

push&pull Телескопично 
изтегляне

 N17HH10N0 20 5 25 14 E E

 модел Обем 
(л)

Степени Натоварване 
(кг)

Височина на 
уреда (см)

push&pull

 N17XH10N0 8
3 в камерата, 

3 извън 
камерата

10 14 E

 модел Брой нива 
на мощност

Обем на 
фурната 

(л)

Shift- 
управление 

2,5“ TFT

Автоматични 
програми

Монтаж в 
горен шкаф

Дясно
отваряне

Ляво
отваряне

ShiftControl

 C17WR01N0 5 21 E 7 E E

 C17WR00N0 5 21 E 7 E E

FullSteam
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ГОТВЕНЕ С ИНТУИЦИЯ

17

САМОСТОЯТЕЛНИ ПЛОТОВЕ / 
ДОМИНО

Самостоятелни означава: независими от фурната. 
Самостоятелните плотове на NEFF имат собствена 
мрежова връзка и могат да бъдат поставени независимо 
от фурната. Например на остров за готвене. Управлението 
на плота за готвене се намира директно върху уреда.
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АВТОНОМНИТЕ ГОТВАРСКИ 
ПЛОТОВЕ NEFF

Интуитивно готвене
Автономните плотове на NEFF предлагат най-подходящото решение за всеки тип готвач. 
Индукционни и електрически плотове с иновативни функции, като например зоната за 
готвене FlexInduction с PowerTransfer или PowerMove. Всички те имат нещо общо: внасят 
страст в кухнята. А плоската форма на TwistPad® завършва модерния дизайн на серията 

плотове на NEFF.

TWIST PAD® FLAT – ПРОСТО 
ОЩЕ ПО-ПРОСТО ГОТВЕНЕ
Направихме единствената по рода си 
концепция за обслужване само с един 
бутон още по-интуитивна. Изборът на зона 
за готвене става чрез леко докосване на 
TwistPad® Flat, а настройката на степента 
за готвене – само чрез едно завъртане. 

FLEX INDUCTION – ПОВЕЧЕ МЯСТО 
ЗА УДОВОЛСТВИЕ
Отмина времето, когато готвачът определяше точната 
позиция на готвене за готварския съд. С FlexInduction 
той може да бъде поставен на произволно място в 
рамките на гъвкавата зона – размерът и формата на 
тенджерите и тиганите автоматично се разпознават и 
се затоплят точно на това място. 

ПО-ГОЛЯМА ГЪВКАВА ЗОНА – ПЛОТЪТ, 
КОЙТО ДАВА ПОВЕЧЕ ГЪВКАВОСТ 
Благодарение на допълнителните индуктори в 
средата на индукционното поле за готвене гъвкавата 
зона може да се увеличи в хоризонтална посока. 
Съдовете с двойно дъно или тепаняки могат да бъдат 
поставени напречно, а останалите зони за готвене да 
се използват за допълнителни тенджери. В крайна 
сметка удоволствието от готвенето започва още на 
плота. 

НОВА ТЕХНИКА – ПО-УДОБЕН ДОПИР

POWER TRANSFER –  
ПРЕМЕСТЕТЕ ТЕНДЖЕРИТЕ. 
С ТЯХ И НАСТРОЙКИТЕ
Спокойно можете да си позволите да забравите 
настройките на новите индукционни готварски плотове с 
увеличена гъвкава зона. Power-Transfer ги запомня вместо 
Вас. Съдовете могат да бъдат премествани произволно в 
друга зона на разширената гъвкава зона – топлината се 
променя автоматично заедно с тях. Леко докосване на 
TwistPad® Flat е достатъчно за потвърждение.

ТОВА СЕ ПРЕДЛАГА САМО ОТ 
NEFF!

Степен 9
Степен 9
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COUNT UP TIMER – ГОТВЕНЕ С ТОЧНАТА 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Точното време на готвене е от решаващо значение 
за вкусни резултати. За тази цел е идеален CountUp 
таймерът. С него готвенето по рецепта става без 
проблем – таймерът показва кога е необходима 
следващата съставка. 

СТЕПЕН НА БЪРЗО НАГРЯВАНЕ НА 
ТЕНДЖЕРИ – ЗА ПО-БЪРЗ РЕЗУЛТАТ
Степента за бързо нагряване на тенджери, която е 
с 50 % по-силна от степен 9, позволява незабавно 
максимално затопляне. При това без да причинява 
изкипяване. Защото степента за бързо нагряване се 
изключва точно навреме. 

Степен 9
– варене – 

Степен 5
– варене на тих огън – 

Степен 1
– поддържане на топлина –

СТЕПЕН ЗА БЪРЗО НАГРЯВАНЕ 
НА ТИГАНИ – ОЩЕ ПО-БЪРЗО И 
БЕЗОПАСНО ГОТВЕНЕ
Няма как да е по-бързо! Новата специална 
степен за бързо нагряване затопля тигана в 
продължение на 30 секунди с много висока 
мощност. След това зоната за готвене се 
връща в предишната си позиция, за да не 
предизвика загаряне. 

ГОТВЕНЕТО Е ВЪПРОС 
НА НАСТРОЙКИ

POWER MOVE – РАЗДЕЛЯНЕ НА 
ГЪВКАВАТА ЗОНА В ТРИ ЗОНИ НА 
НАГРЯВАНЕ
При индукционните готварски плотове с 
гъвкава зона, тя може да бъде разделена на 
три области с различни температурни степени 
чрез активиране на функцията PowerMove: 
Отпред – силна температура за варене, 
средна – средно силна температура за варене 
на тих огън, а отзад – ниска температура за 
поддържане на топлината. Предимството: 
Пълна концентрация върху готвенето – а не 
върху допълнителните настройки. 
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TWIST PAD®
Единствената по рода си 

концепция за обслужване 
само с едно копче от NEFF за 
електрически и индукционни 

плотове. 

TOUCH CONTROL
Един сензор +/– за всички зони 
на готвене. Директен избор на 

зоните на готвене. 

Обслужване чрез разположени 
отгоре въртящи се копчета.

При тези плотове TwistPad® Flat е разположен 
точно върху стъклокерамичната повърхност. Той се 
задържа в позицията си чрез постоянните магнити 
под повърхността. 

TWIST  PAD® FLAT: NEFF направи 
единствената по рода си 
концепцията за обслужване само 
с едно копче още по-интуитивна. 
Едно леко завъртане на TwistPad® 
Flat е достатъчно за активиране на 
зоната на готвене. Чрез въртене се 
настройват степените на нагряване. 

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЛОТОВЕ NEFF
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1. Зона за готвене 
с FlexInduction 

3. Комбинирана 
зона с 
индукция

5. Зона за готвене 
с един кръг 

7. Зона за готвене 
с три кръга

9. Зона за 
задушаване 
на месо с два 
кръга 

2. Индукционна 
зона за готвене 
с FlexInduction 

4. Индукционна 
зона за печене 
на месо

6. Зона за готвене 
с два кръга 

8. Зона за 
задушаване 
на месо

10. Комбинирана 
зона за готвене 

За всеки размер готварски съдове и за всяко изискване могат да бъдат избрани различни зони за готвене: 

ЗОНИ ЗА ГОТВЕНЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЪДА 
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 Модел Ширина Управление Зони 
(бр.)

Гъвкавост Power Move Boost Функция 
Restart

Показание 
за разход на 

енергия

 T59PT60X0 90 TwistPad® 5 3x Flexzone E E – –

 T56TT60N0 60 TwistPad® 4 2x Flexzone E E – –

 T56BT50N0 60 TwistPad® 4 1x Flexzone E E – –

 T46BD53N0 60 TouchControl 4 CombiZone – E – –

 T36BD60N1 60 TouchControl 4 – E E E

 T36BB40N1 60 TouchControl 4 – E E –

 N43TD20N0 30 TouchControl – E – –

 Модел Ширина Управление Зони 
(бр.)

Гъвкавост Функция 
Restart

 N74TD00N0 40 TwistPad®

използва цялата или 
половината повърхност 
за печене; регулиране 

на температурата в 
диапазон 140 - 240°C; 

E

Teppan Yaki 

NEFF Индукционни плотове
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 Модел Ширина Управление Зони 
(бр.)

Гъвкавост

 N63TK00N0 30 бутон 1
печене върху 

вулканични камъни или 
на водна баня

 Модел Ширина Управление Зони 
(бр.)

Гъвкавост PotBoost Функция 
Restart

Показание 
за разход на 

енергия

 T16TT76N0 60 TwistPad® 4 2 разширяеми 
зони E – E

 T16BD76N0 60 TouchControl 4 2 разширяеми 
зони E – E

 T16BD56N0 60 TouchControl 4 1 разширяеми 
зона E – E

T11B22X2 60 TouchControl 3 2 разширяеми 
зони – E –

N13TD26N0 30 TouchControl 2 1 разширяема 
зона E E E

Електрически грил

NEFF Конвенционални плотове
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ОГЪН И СТРАСТ ЗА 
ИСТИНСКОТО УДОВОЛСТВИЕ

25

ГАЗОВИ КОТЛОНИ

Наистина горещо и наистина безопасно. Прецизно 
пържене и готвене се постига успешно и с газ. Топлината 
я има само, когато се нуждаете от нея. Най-новата 
интелигентна технология гарантира още повече 
сигурност и комфорт при работа.



ЧОВЕКЪТ ОПИТОМЯВА ОГЪНЯ

Нашите газови плотове

Отънят е откритие на човека и затова той знае, как да го използва. Нашите нови газови 
плотове съчетават древния готварски ритуал с модерната технология. 
Независимо дали за кратко искате на запечете месо или да го задушите на слаб огън – 
просто изберете пламъка точно според вкуса си. С нашите газови плотове с удоволствие ще 
преоткриете как се е готвело в древността. 

ИНДИКАЦИЯТА ЗА ОСТАТЪЧНА 
ТОПЛИНА ВИ ПРЕДПАЗВА   
„Изключено“ и „студено“ вече имат друг 
смисъл. Когато сте изключили котлона, 
индикацията за остатъчна топлина остава 
включена. Индикацията „H“ показва, че не 
трябва да докосвате готварската повърхност. 
Ако свети „h“, тя е достатъчно охладена и вече 
може да минете с кърпата отгоре. Не виждате 
никаква индикация? Чудесно! Значи вече 
можете да забършете котлона.  

ВСИЧКО В ЕДИН ПОГЛЕД – 
С НАШАТА 7-СЕГМЕНТНА ИНДИКАЦИЯ  
За да можете да държите Вашето ястие под око и да не трябва 
да внимавате за пламъка, нашата 7-сегментна индикация 
изобразява нагледно силата на мощността от 1 до 9.  
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ГАЗОВИЯТ КОТЛОН, КОЙТО СЕ 
ПРИГАЖДА КЪМ ВАШЕТО ЯСТИЕ

Винаги точни с нашите FlameSelect® с 9 степени

С FlameSelect® газовият пламък се приспособява към Вашето ястие – а не 
обратното. Дали печете стек, варите паста или задушавате печено: топлината 
може да се регулира лесно, както при електрически котлон. Изберете една 
от 9-те степени на мощността и пламъкът става по-силен или по-слаб в 
зависимост от нуждата. 
Така ще се насладите на 
готвене на истински огън, 
но опитомен както 
никога досега. 

ДВА ОГНЕНИ ПРЪСТЕНА – 
НАШАТА DUAL-WOK-ЗОНА 
Както решавате какво ще готвите, 
така трябва да решите и как ще го 
сготвите: Независимо какво ястие 
ще приготвяте, при Dual-Wok-зоната 
можете да изберете между един 
или два пръстена. Така винаги ще 
имате точно топлината, от която се 
нуждаете.  

ЕДИН ДРЕВЕН РИТУАЛ
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 модел Ширина Управление Зони (бр.) FlameSelect® Dual- 
Kombi-Wok-зона

Wok-зона

FlameSelect®

T27CS59S0 75 бутони 5 E – E

T26CS49S0 60 бутони 4 E – –

N23TA19N0 30 бутони 1 E E –

N23TA29N0 30 бутони 2 E – –

NEFF Газови плотове
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ОСВОБОДЕТЕ МИСЪЛТА СИ 
ЗА НОВИ КУЛИНАРНИ ИДЕИ

29

АСПИРАТОРИ

Всяка кухня трябва да има аспиратор. Това е финалният 
щрих. Аспираторите NEFF надеждно, тихо и ефикасно 
отстраняват кухненските пари, намаляват досадните 
мазнини по кухненските мебели и създават уютна 
атмосфера в помещението. И наистина привличат 
погледите. Независимо дали островни, стени, плоски или 
наклонени, телескопични или аспиратори за вграждане - 
NEFF предлага подходящите за вас. И за вашата кухня.



ПРОЕКТИРАН С МИСЪЛТА ЗА 
ОТВОРЕНО ПРОСТРАНСТВО
Кулинарохолиците се фокусират върху храната 
и разговора - всичко останало е просто ненужен 
шум. Нашите аспиратори са проектирани да 
бъдат изключително тихи, дори когато работят на 
най-висока степен, да бъдат перфектни, когато 
празнувате с приятели. Създадени за отворено 
пространство, аспираторите NEFF няма да 
попречат в спокойната трапезария и всекидневна - 
дори ако поставите уреда над островен модул.

ЕФЕКТИВЕН МОТОР 
Спестете до 80% енергия и се 
наслаждавайте на безшумна, осветена 
кухня благодарение на нов ултра-
ефективен високоскоростен вентилатор 
на аспиратора с ефективна технология и 
LED светлини.

Повечето от нашите аспиратори са изключително тихи, 
но всеки шум, който се чува, се определя от дължината 
и вида на използваните въздуховоди и от мястото на 
монтаж.Това затруднява предоставянето на смислена 
информация за нивата на шум. 

Ние предпочитаме да изчислим звуковата мощност, 
измерена в dB (A) re 1pW. При тази система има 
строги указания за размера на помещението и броя и 
разположението на измерващите микрофони. Това не 
само предоставя мярка за сравнение с други модели, 
но и по-ясна индикация за вероятните нива на шума, 
след като се монтира аспиратора. Ние предлагаме 
информация както за звуковата мощност, така и 
звуковото налягане, така че всички наши аспиратори да 
могат да бъдат сравнявани по информацията за нивото 
на шума, предоставена от други производители. Предвид 
модерната тенденция към отворените кухни, нивата на 
шума трябва да се вземат под внимание при планирането 
на кухнята.

С КАКВО СЕ СРАВНЯВА 
АСПИРАТОР NEFF D96IPU1N0...

70dB(A)
Прахосмукачка

60dB(A)
Разговор в 
ресторант

50dB(A)
Разговор 

в къщи

40dB(A)
Тиха 

библиотека

30dB(A)
Тих селски 

район

Neff D96IPU1N0

41dB(A)

ТИХИ АСПИРАТОРИ

Те няма да заглушат разговора ви
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ОТВЕЖДАНЕ ИЛИ 
РЕЦИРКУЛАЦИЯ?

Най-добрият начин да премахнете пара и миризми е да извлечете въздуха от помещението 
чрез въздуховод. За съжаление в апартаментите или където аспираторът е твърде далеч от 
външната стена, това може да не е възможно. В този случай единствената алтернатива е да 
се рециркулира въздуха. Нечистият въздух се изсмуква през филтър за мазнини, преди да се 
пречисти във филтър с активен въглен и след това се изпомпва обратно в кухнята.

31

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТАБЛИЦАТА, С ПОМОЩТА НА КОЯТО МОЖЕТЕ ДА ИЗЧИСЛЯВАТЕ 
НЕОБХОДИМАТА АСПИРАЦИЯ:
Обем на кухнята (дължина x ширина x височина) напр. 4м х 3м х 2.5м = 30м³6 х обема при нормален режим на 
работа и 12 х обема при интензивна работа.Моля имайте предвид, че това са само препоръчителни стойности при 
стандартна височина на тавана от 2,5 м.

ОТВЕЖДАНЕ
Премахва до 98% от миризмите и 
не изисква въглероден филтър.

РЕЦИРКУЛАЦИЯ
Премахва между 70% -95% от 
миризмите и изисква регулярна 
смяна на въглеродния филтър.

2.5m

2.5m

315m2 375m2 440m2 500m2 565m2 625m2

450m2 505m2

400m2

3m

3m

3.5m

3.5m

4m

4m

4.5m

4.5m

5m

5m

155m2

190m2 225m2

220m2 265m2 305m2

250m2 300m2 350m2

280m2 340m2 395m2



ЗА КРЕАТИВНИ ГОТВАЧИ

Аспиратори за интериор по Ваше желание

Разчитането на естественото движение на въздуха е една от възможностите, но това зависи 
от температурата на въздуха. През лятото тази стратегия няма да работи особено добре. А 
през зимата домът губи топлина и може да създаде проблеми с кондензация и вентилацията 
- особено в недостъпни ъгли на кухнята.
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NEFF АСПИРАТОРА 
е еталон за енергоспестяване

ИНТЕЛИГЕНТНАТА КОНСТРУКЦИЯ
на модула за рециркулиращия CleanAir може лесно да 
се инсталира без разбиване на стена. Така няма обмен 
на температура между вътрешен и външен въздух. 
Специалният филтър с активен въглен с особено 
голяма вътрешна повърхност почиства въздуха 
по-добре, по-тихо и ефективно. Аспираторът с CleanAir 
модул спестява така много енергия и пари. 

СИСТЕМА ЗА ЛЕСЕН МОНТАЖ
Благодарение на NEFF системата за закрепване EASY, 
вече няма проблем с дупки, които не са разположени 
точно в хоризонтала.Корпусът може да се инсталира 
по-бързо и по-удобно, тъй като не се фиксира както 
досега само с винтове. Чрез окачване на два въртящи 
се регулатора той може лесно да се нивелира. 
Корпусът се закрепва едва накрая.

ЛЕСНО ПОЧИСТВАНЕ 
Дори почистването с NEFF е изключително лесно: 
филтрите за мазнини се свалят като на игра и просто 
се слагат в съдомиялната машина.
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КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ОСТРОВНИ 
И СТЕННИ АСПИРАТОРИ NEFF

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА АСПИРАТОРИ 
ЗА ВГРАЖДАНЕ NEFF

ПЛЪЗГАЩИ СЕ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ КОПЧЕТА С НИСКА ВИСОЧИНА

БАЗОВА ЕЛЕКТРОНИКА
Електронно обслужване. 

Копчета с малка височина: 
3 степени на мощност и 2 

интензивни нива със 7-сегментно 
показание. 

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ
Ръчно обслужване 

за 3 степени на мощност.

ЕЛЕКТРОНИКА ОТ 
НАЙ-ВИСОК КЛАС

Обслужване с TouchControl: 4 степени 
на мощност и 1 интензивна степен със 

7-сегментно показание.
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Аспиратори NEFF
 Вид Модел Ширина 

(см)
Управление Енергиен 

клас*
Среден 

енергиен 
разход 

(kWh/год)*

Клас на 
ефективност 

на 
вентилиране*

Клас на 
ефективност 

на 
осветление*

Клас на 
ефективност 

на филтър 
за мазнини*

Шум мин./ 
макс. при 

стандартна 
степен 
(dB)*

Режим 
отвеждане  и 
циркулация 

Странично 
засмукване

Интензивна 
степен с 

автоматично 
включване 

Функция за 
интервално 
включване

Функция за 
затъмняване 

на 
осветлението

SoftLight Автоматичен 
сензор за 
въздуха

 Стенен  D96IPU1N0 90 TouchControl A+ 28 А А B 41/54 E E E E E E E

 Стенен  D79MT64N1 90 TouchControl A+ 37.2 А А C 46/55 E – E E E E –

 Стенен  D95FRM1S0 90 TouchControl A 38 А А  B 42/56 E E E – – – –

 Стенен  D76MH52N1 60 електронно A+ 28.5 А А C 47/58 E – E E E E –

 Стенен  D65IHM1S0 60 електронно A 52.5 А А C 48/57 E E E – – – –

Островен  I79MH52N1 90 електронно A+ 34.1 А А B 43/54 E – E E E E –

  Изтеглящ, за 
вграждане  D46ED52X0 60 електронно A 35.3 А А B 43/55 E – E – – – –

Изтеглящ, за 
вграждане  D49ED52X0 90 електронно A 35.1 А А B 43/55 E – E – – – –

За пълно 
вграждане  D55ML66N0 50 електронно A 47.2 А А D 44/67 E E E E E – –

За пълно 
вграждане  D58ML66N0 84 електронно A 52.6 А А D 41/64 E E E E E – –
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 Вид Модел Ширина 
(см)

Управление Енергиен 
клас*

Среден 
енергиен 

разход 
(kWh/год)*

Клас на 
ефективност 

на 
вентилиране*

Клас на 
ефективност 

на 
осветление*

Клас на 
ефективност 

на филтър 
за мазнини*

Шум мин./ 
макс. при 

стандартна 
степен 
(dB)*

Режим 
отвеждане  и 
циркулация 

Странично 
засмукване

Интензивна 
степен с 

автоматично 
включване 

Функция за 
интервално 
включване

Функция за 
затъмняване 

на 
осветлението

SoftLight Автоматичен 
сензор за 
въздуха

 Стенен  D96IPU1N0 90 TouchControl A+ 28 А А B 41/54 E E E E E E E

 Стенен  D79MT64N1 90 TouchControl A+ 37.2 А А C 46/55 E – E E E E –

 Стенен  D95FRM1S0 90 TouchControl A 38 А А  B 42/56 E E E – – – –

 Стенен  D76MH52N1 60 електронно A+ 28.5 А А C 47/58 E – E E E E –

 Стенен  D65IHM1S0 60 електронно A 52.5 А А C 48/57 E E E – – – –

Островен  I79MH52N1 90 електронно A+ 34.1 А А B 43/54 E – E E E E –

  Изтеглящ, за 
вграждане  D46ED52X0 60 електронно A 35.3 А А B 43/55 E – E – – – –

Изтеглящ, за 
вграждане  D49ED52X0 90 електронно A 35.1 А А B 43/55 E – E – – – –

За пълно 
вграждане  D55ML66N0 50 електронно A 47.2 А А D 44/67 E E E E E – –

За пълно 
вграждане  D58ML66N0 84 електронно A 52.6 А А D 41/64 E E E E E – –

Umluft Abluft Rand-
absaugung

SoftLight®
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ПОВЕЧЕ ВРЕМЕ ЗА ВАШИТЕ 
ГОСТИ: ПРОСТО НАТОВАРЕТЕ 
СЪДОМИЯЛНАТА.

37

СЪДОМИЯЛНИ

Съдомиялната машина NEFF днес е неразделна част 
от кухнята - незаменима, надеждна и мощна помощ в 
домакинството, която оформя гостоприемството по най-
приятния начин. NEFF предлага за всяка кухня оптимално 
решение за монтаж и подходящо оборудване за всяко 
изискване. Насладете се на вашето готвене и нека 
професионалистите на NEFF се грижат за измиването.
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МИЯЛНА МАШИНА, КОЯТО МОЖЕ 
ДА СЕ ИНТЕГРИРА ИЗЦЯЛО
Миялната машина се монтира практически невидима 
в мебелта. Елементите за управление и показания се 
намират в горния кант на вратата. Възможно е инди-
видуално напасване на височината чрез регулируеми 
крака, вкл. лесно поставяне на съдомиялната в нишата. 

TIME LIGHT

ВИНАГИ БЪДЕТЕ НАЯСНО 
КАКВО СЕ СЛУЧВА

За да знаете винаги какво се случва, 
дори и при напълно интегрираната 
съдомиялна NEFF, разработихме 
иновативно прожектиране на 
оставащото време TimeLight. При това 
с точност в часове и минути и отлична 
четимост върху пода на кухнята. 

ZEOLITH®-СУШЕНЕ 
Естественият минерал Zeolith® 

намалява консумацията на енергия 
до минимум. По време на фазата на 

сушене той отнема влажния въздух и 
го преобразува в сух, горещ въздух. По 

този начин се гарантира бързо 
и ефективно сушене. Със специалната 

функция за полиращо сушене опти-
мално се изсушават и почистват 

до блясък стъклени чаши, 
порцелан и дори 

пластмасови 
съдове. 

АСИСТЕНТ ПРИ 
ДОЗИРАНЕТО

Една събирателна поставка 
отпред на горната кошница 
на съдомиялната, в която 

почистващата таблетка пада 
директно от дозиращата 

камера по време на процеса на 
измиване, служи за оптимално 
проявяване на действието на 

таблетката. Тя се разтваря кон-
тролирано с насочена 

водна струя. 

VARIO SPEED® PLUS

ОПТИМАЛЕН, КОГАТО 
Е НЕОБХОДИМА БЪРЗИНА.

Когато е необходима бързина, вече не трябва да 
чакате за съдовете си, съдомиялната NEFF може 
и три пъти по-бързо! Със специалната функция 
VarioSpeed® Plus намалявате продължителността 
на всички програми (с изключение на 
предварителното измиване и на бързата програма) 
с до 66% (при програма Eco 50ºC) – като отличните 
резултати се запазват. 

СПОНТАННОСТТА Е 
ВЪПРОС НА НАСТРОЙКИ

Нашите съдомиялни подхождат на Вашата кухня, а не обратното

Една миялна машина с удоволствие отнема на готвача досадната работа. А добрия уред може 
дори да подкрепя изобретателността на готвача: независимо дали става дума за големи тигани 
или малки чинии, нашата съдомиялна с гъвкави кошници се настройва точно според нуждата. 
Правилната програма върши останалото. Нашият многоцветен TFT дисплей с Touch управление 
ви улеснява изключително за това, да се концентрирате върху готвенето, вместо върху 
настройката за измиване.

39

Спускащи се поставки от двете страни, обръ-
щащи се шишове, както и вдлъбнатина създа-
ват допълнително пространство за по-големи 
прибори, чаши за еспресо, както и различни 
готварски аксесоари. 
Отпечатани символни графики улесняват сор-
тирането. 
Освен това подвижните елементи са в ясно 
забележим червен цвят и се виждат от пръв 
поглед

FLEX hhh
 ЧЕКМЕДЖЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНО ГОЛЯМО 
ПРОСТРАНСТВО ЗА ПРИБОРИ И ДР.

FLEX hhh

С една дума – просто „практично“. Кошници за 
съдове, които могат да се преместват според 
необходимото пространство – Flex. Насладете 
се на пълна гъвкавост за високоефективно 
използване на вътрешното пространство на 
миялната машина. За комфортна употреба 
всички гъвкаво подвижни елементи са в ясно 
забележим червен цвят и се виждат от пръв 
поглед: шестте сгъваеми реда за поставяне на 
чинии в горната и долната кошница, както и 
лоста за настройване на височината на горната 
кошница  RackMatic®. Много удобно: етажерка 
за стъкло за сигурно и стабилно задържане на 
чаши с високо столче в горната кошница, както и 
голямо пространство за чинии с голям диаметър 
в долната кошница. 

КОШНИЦИ ЗА СЪДОВЕ, КОИТО СЕ 
НАПАСВАТ ИЗЦЯЛО 

Много място за чинии с голям 
диаметър в долната кошница

Пълна гъвкавост за 
всички видове съдове


5 cm


ТРОЕН  
RACK MATIC®
Едно натискане на 
страничния лост 
е достатъчно и 
горната кошница на 
съдомиялната може да 
се настрои удобно дори 
в заредено състояние на 
до 3 различни височини. 
Така се получава до 5 см 
допълнително свободно 
пространство. 
Това означава още 
гъвкавост и максимални 
индивидуални 
възможности за 
зареждане. 

ИНТЕЛИГЕНТНИ ДЕТАЙЛИ 
ЗА ВСИЧКИ СЛУЧАИ
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КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА СЪДОМИЯЛНИ NEFF, 
ИНТЕГРИРАНИ ИЗЦЯЛО

Touch управление с многоцветен TFT-дисплей
Touch управлението с TFT-дисплей – максимален комфорт при управлението на напълно 
интегрираните съдомиялни NEFF от премиум клас. В центъра на панела за управление в горния 
кант на вратата: цветен дисплей с висока резолюция - информационният център за потребителя. 
Освен текущия час се показват избраната от до 8 програми и до 4 допълнителни опции, както 
и точният час на края на програмата. В допълнение TFT-дисплейът подпомага потребителя 
с указания за обслужване и информация за състоянието, като например липса на сол. Чрез 
управление с информационния бутон, потребителят получава чрез TFT-дисплея съвети за 
оптимален избор на програма. 

Управление с бутони с дисплей за функциите
Освен това много удобно: управление на напълно интегрираните съдомиялните NEFF, с бутони за 
управление за избор на до 6 програми и на до 3 допълнителни позиции, както и предварителен избор 
на час за стартиране до 24 часа. Дисплей за функциите с отлична четимост в центъра на панела за 
управление. Показва се състоянието на съответната програма, оставащото време, както и евентуална 
липса на сол или препарат за блясък. 

Управление с копчета
Управление на съдомиялната с бутони за избор на от до 5 програми и 1 специална опция, както и 3 
предварителни избора на начален час между 3, 6 и 9 часа. Също така с показание за евентуална липса 
на сол или препарат за блясък. 
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NEFF Съдомиялни

 Модел Енергиен 
клас

Капа-
цитет - 

комплекта

Разход 
на вода 

(л)

Брой 
програ- 

ми

Брой
темпе- 
ратури

Доп. 
функции

Зеолит Система 
на кошни 

ците

3.  
чекме 

дже

Ниво 
на шум 

(dB)

Info-
Light®

Time-
Light

Energy FlexSchublade 
3

 S516T80X1E А+++ 14 9.5 8 6
VarioSpeed 

Plus, 
Hygiene Plus, 

extraDry
E Flex 3 E 42 – E

 S515M80X1E A++ 14 9,5 8 5

VarioSpeed 
Plus, 

Hygien Plus, 
Интeнзивнa 

зoнa, 
extraDry

– Flex 2 E 42 – E

 S513M60X3E A++ 14 9,5 6 5

VarioSpeed 
Plus, 

Интeнзивнa 
зoнa, 

extraDry

– Flex 2 E 44 E –

 S513I60X3E A++ 13 9,5 6 5

VarioSpeed 
Plus, 

Интeнзивнa 
зoнa, 

extraDry

– Flex 2 – 44 E –

 S513K60X0E A++ 13 9,5 6 5

VarioSpeed 
Plus, 

Интeнзивнa 
зoнa, 

extraDry

– Flex 2 E 46 E –

 S513G60X0E A++ 12 9,5 6 5

VarioSpeed 
Plus, 

Интeнзивнa 
зoнa, 

extraDry

– Flex 2 – 46 E –

Zeolith®-
Trocknen

Flex 3

ИНТЕНЗИВНА ЗОНА
Активира по-високи 
температури на измиване 
и повишава напрежението 
в долната кошница за 
по-интензивно миене. Все 
едно има две различни зони в 
съдомиялната машина.

HYGIENE PLUS
С финално изплакване на 
температура, по-висока 
от 70°C за 10 минути, за да 
почисти ефективно.  

VARIO SPEED® PLUS  

Опция за по-бързо измиване, 
която все пак осигурява 
чисти и хигиенично изсушени 
съдове. VarioSpeed® 
Plus намалява с до 66% 
продължителността на 
програмата за миене.

extraDry
Специалната функция ext-
raDry гарантира оптимално 
почистване и сияен блясък.

Допълнителни функции 

InfoLight TimeLight
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СВЕЖЕСТ И РАЗНООБРАЗИЕ - 
ПРАВИЛНОТО РЕШЕНИЕ ЗА 
ВСЕКИ КУЛИНАР

43

ХЛАДИЛНИЦИ И 
ФРИЗЕРИ

NEFF предлага широк спектър от енергоспестяващи 
хладилници: хладилници, комбинация хладилник-
фризер - интегрируеми, приспособими, свободностоящи 
и комбинирани. В допълнение: NEFF предлага повече 
комфорт благодарение на гъвкав вътрешен дизайн и 
повече идеи за свежест благодарение на система 
FreshSafe.
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ОХЛАЖДАНЕ

ЗАМРАЗЯВАНЕ

НОВИТЕ ВИСОЧИНИ

194 cm

72 cm

212 cm

72 cm

210 cm

88 cm

122 cm
122 cm 140 cm

140 cm

88 cm

ДАЙТЕ ВОЛЯ НА ЖЕЛАНИЯТА СИ.

ГЪВКАВО НАДГРАЖДАНЕ
Има ли още въздух в кухнята? За разлика от другите хладилници и фризери, при вграждане на 
уреди един над друг можете да избирате различни височини и след това да комбинирате различни 
хладилници и фризери. Така можете да достигнете внушителни висоти и да използвате оптимално 
пространството, както не би било възможно с конвенционална комбинация хладилник-фризер .

228 cm
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Хладилници за вграждане

 Модел Енергиен 
клас

Разход на 
енергия 

(kWh/год)

Общ полезен 
обем 

(л)

Емисия 
на шум 

(dB)

Система 
на размра-

зяване

Система 
за свежест

Размери 
(ВxШxД) cm

 KI1413D40 A+++ 69 211 34 Low Frost FreshSafe 2 122 x 56 x 55

 KI8513D30 A++ 124 222 37 Low Frost FreshSafe 3 140 x 56 x 55

 GI1113F30 A++ 144 72 36 Low Frost 72 x 56 x 55

 GI1213D30 A++ 157 97 36 Low Frost 88 x 56 x 55

Фризери за вграждане
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ХЛАДИЛНИЦИ И ФРИЗЕРИ

По пътя към оптимално съхранение на хранителни продукти, за да се гарантира най-пресната и най-
вкусната храна. Непрекъснато работим за подобряване на гамата от хладилници и фризери, така 
че всекида намери подходящия за неговата кухня. Независимо дали става въпрос за голям Side-by-
side хладилник в американски стил, който да задоволи изискванията на гладното семейство или с 
уред, който безпроблемно да се интегрира в кухненските мебели - ние сме уверени, че има модел за 
всякакви изисквания. И върхът е, че всички наши хладилни уреди имат енергиен клас поне A+.

FRESH SAFE 3

2 пъти по-дълго 
естествено свежа храна 

Две климатични зони с различна влажност и температура 
близка до 0°C осигуряват възможно най-добри условия за 
охлаждане и съхранение.

FRESH SAFE влажна зона: 
Витамини и минерали се запазват значително по-дълго. 
Плодовете и зеленчуците остават хрупкави и запазват вкуса си.

FRESH SAFE суха зона: 
Това отделение осигурява идеална среда за риба, месо, 
кренвирши, мляко, млечни продукти и твърдо сирене.

90°С ЪГЪЛ НА ОТВАРЯНЕ
Мечта за всеки, който има кухня с ъгли и 
ръбове: можете да поставите всеки един 
от нашите свободностоящи хладилници 
с фризер плътно в ъгъла и въпреки това 
да отваряте вратата на пълни 90°С. Това 
ви позволява да изтегляте напълно 
чекмеджетата.

ТЕЛЕСКОПИЧНИ ПОСТАВКИ 
Какви са ползите от най-гъвкавия уред, 
ако не можете да стигнете до бурканите 
с конфитюр и кофичките с кисело мляко 
отзад? В нашите хладилници нищо не 
остава скрито. Тъй като в тях има до 4 
стъклени поставки, които можете лесно 
да изтеглите.

VARIO ZONE ВЪВ ФРИЗЕРА 
Малки пакети, цяла коледна гъска или 
остатъците от последното ви 5-степено 
меню? С два подвижни рафта и три 
чекмеджета ще намерите място за храна 
от всякакъв вид и размер.

КОМФОРТ
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Хладилник side-by-side NoFrost

Хладилник-фризер за вграждане Low Frost

 

 Модел Енергиен 
клас

Разход на 
енергия 
(kWh/год)

Общ полезен 
обем (л)

Полезен обем 
хладилник (л)

Полезен 
обем 

фризер (л)

Емисия 
на шум 

(dB)

Система за 
свежест

Размери  
(ВxШxД) 

cm

 KI2823F30 A++ 209 286 252 34 36 FreshSafe 2 178 x 56 
x 55

 KI5872F30 A++ 227 272 209 63 38 FreshSafe 178 x 56 
x 55

 KI6863F30 A++ 218 265 191 74 36 FreshSafe 2 178 x 56 
x 55

 Модел Енергиен 
клас

Разход на 
енергия 
(kWh/год)

Общ полезен 
обем (л)

Полезен обем 
хладилник (л)

Полезен 
обем 

фризер (л)

Емисия 
на шум 

(dB)

Система за 
свежест

Размери  
(ВxШxД) 

cm

 KA3902I20 A+ 436 533 370 163 43 - 177 x 91 
x 72

KG7393I30 A++ 273 366 279 87 39 FreshSafe 2 203 x 60  
x 66

 KG7362I30 A++ 260 324 237 87 39 FreshSafe 1 186 x 60  
x 66

EnergyДиспенсер за вода и лед 
(6 л)

NoFrost

LowFrost

 Свободностоящ хладилник-фризер NoFrost
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КОГАТО НАСЛАДАТА ОСТАВИ 
СЛЕДИ, НИЕ ЩЕ ИЗПЕРЕМ 
ОТНОВО ДО БЛЯСЪК
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ПЕРАЛНИ МАШИНИ

Най-добрият баланс между много и малко. При пералните 
това означава основно две неща: все по-малко. По-малко 
консумация на енергия и по-малко консумация на вода от 
една страна, повече мощност, повече капацитет и повече 
допълнителни програми от друга. И това при особено 
нежна грижа за прането и особено тиха работа. 
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КУХНЕНСКИ ПОМОЩНИК 
С БЕЗУПРЕЧНО ПОВЕДЕНИЕ

Винаги на разположение, когато имате нужда от нея 
и скрита, когато нямате.

Проектирана за готвачи, нашата перална машина работи бързо и тихо, и не пречи на вашето 
удоволствие в кухнята. Ефикасният мотор EfficientSilentDrive и антивибрационни странични 
панели я правят наистина тиха, докато дългогодишният ни опит във вградените уреди 
допринасят за това, тя да се впише в кухнята и безпроблемно да забравите, че е там. 

Показаното изображението е само за маркетингови цели.
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ЛЕКА РАБОТА С ТЕЖКО ПРАНЕ
Нашата безпроблемно интегрирана перална машина изпира перфектно, докато вие и вашите гости 
готвите и се забавлявате. 

ФУНКЦИЯ ПРЕЗАРЕЖДАНЕ
Ако трябва да добавите или премахнете 
елемент, след като програмата е стартирана, 
можете да поставите на пауза, като натиснете 
бутона Старт / Презареждане. Пералнята ще 
провери дали можете да отворите вратата и 
ако е така, тя ви позволява. За да възобновите 
работата, просто натиснете отново бутона Старт 
/ Презареждане.

EfficientSilentDrive инверторен мотор – за по-
тиха работа и дълъг живот на уреда

АНТИВИБРИЦИОННИ СТРАНИЧНИ ПАНЕЛИ
Те увеличават стабилността и намаляват 
вибрациите дори и при най-бързия цикъл на 
въртене. С тристепенна система, която поглъща 
вибрациите на мотора, центрира небалансирано 
пране и компенсира вибрациите по страничните 
стени.

AQUASTOP®
Предпазва маркучите на входа и изхода от 
изтичане. Предпазен вентил, независим от 
електрическо захранване, предотвратява 
навлизането на повече вода в пералнята.

LED ДИСПЛЕЙ
Показва символи за напредъка на програмата и 
индикатор за време, който показва колко време 
остава до края на цикъла.

СИСТЕМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПЯНАТА
Автоматично регулиране с цел намаляване 
на пяната, ако е добавен прекалено много 
перилен препарат. Добавя допълнителен 
цикъл за изплакване, за да се осигури пълно 
отстраняване на остатъците от препарат.

ОТЛОЖЕН СТАРТ
Позволява да програмирате пералнята до 24 
часа предварително, за да спазите всичките 
си планове или да се възползвате от нощната 
тарифа на тока.

ОПЦИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗПЛАКВАНЕ
Предлага се почти с всяка програма, 
особено полезна за хора с 
чувствителна кожа.

ЛЕКА РАБОТА С ТЕЖКО ПРАНЕ
SENSOR DRYING

Непрекъснато следи ефективността на сушене с помощта на сензори, за да 
се предотврати прегряване и пресушаване. Сушилнята спира автоматично, 
когато се достигне правилното ниво на сухост, за да се осигури грижата за 
прането и да се намали гладенето.

Новият, 

по-голям  

LED дисплей прави 

използването още 

по-лесно.Всичко 

това означава 

повече време 

за готвене.

 Модел Енергиен 
клас

Капацитет 
(кг)

Разход на 
вода (л)

Обороти 
(rpm) 

Брой 
програми

Доп. функции Ниво на шум 
(dB)

Aquastop

 V6540X1EU В / А
7 кг пране 

/ 4 кг 
сушене

105 1354 6

Изпомпване / 
центрофугиране, 
Доп. изплакване / 
накисване, Цикъл 

за отстраняване на 
влакна, Смесена, 
Нощна програма,  

Бърза 15 мин, 
Изплакване / 
центрофуга, 
Деликатни,  

Спортни

57 E

Пералня със сушилня за вграждане

Energy
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БЕЛЕЖКИ:

ВЪВЕДЕНИЕ В NEFF
Готвенето вдъхновява хората. Хората вдъхновяват нас. 

Ние в NEFF вярваме, че кухнята е сърцето на всеки дом. Място за ядене, срещи и кулинарно творчество. 
С широка гама от иновативни уреди, ние работим непрекъснато, за да отговорим на изискванията 
на всеки житейски стил. От уникалната Slide & Hide® врата на фурната до революционните новости в 
готвенето на пара – NEFF е оборудван и за най-изтънчените ястия.
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ЗА СТРАСТНИТЕ ГОТВАЧИ:
УРЕДИ ЗА ВГРАЖДАНЕ LINE COLLECTION
 Готвенето вдъхновява хората. Хората вдъхновяват нас.
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