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Gătitul îi inspiră pe oameni, oamenii ne inspiră pe noi.
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„SUFLETUL BUCĂTĂRIEI NU ESTE CUPTORUL, CI PASIONATUL CARE-L FOLOSEȘTE.”
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Ani din 1877

Este filosofia pe baza căreia Carl Andreas Neff și-a înfiinţat compania în anul 1877, în orașul Bretten 
din Germania. De atunci, s-au strâns mai bine de 140 de ani în care compania NEFF a pus oamenii în 
centrul bucătăriei. De la primul cuptor pe gaz, destinat brutăriilor și patentat de NEFF în anul 1919, la 
primul cuptor cu microunde din Europa, lansat în anul 1957, și până la celebrele cuptoare Slide&Hide® 
din 2002, brandul a continuat să inoveze modul în care oamenii gătesc. 

NEFF: FABRICAT ÎN GERMANIA

AVANTAJELE UNEI MĂRCI PUTERNICE
Aparatele noastre de primă clasă te ajută să prepari feluri de mâncare delicioase – indiferent dacă este 
vorba de o cină cu patru feluri de mâncare sau de un simplu desert. De 140 de ani NEFF dezvoltă și 
produce cu pasiune și atenție la detalii cuptoare electrice, cuptoare cu aburi, plite, hote, frigidere sau 
mașini de spălat vase – și toate se potrivesc perfect în bucătărie.

UN SPAŢIU UNIC ÎN BUCĂTĂRIE CU NEFF
Gama de aparate încorporabile NEFF este una variată şi poate contribui la crearea unui spaţiu unic în 
bucătărie, în funcţie de dorinţele şi nevoile pasionaţilor de gătit. Fie că este vorba de o bucătărie nouă, fie 
de modernizarea celei vechi. Cu NEFF te bucuri de o mare libertate datorită numeroaselor posibilități de 
combinare a aparatelor electrocasnice, iar prin calitatea acestora şi caracteristicile lor speciale ne dorim 
să vă aducem bucurie şi inspiraţie pentru mult timp. Aceasta este valoarea adăugată a oricărui brand care 
se respectă.

GRIJA PENTRU OAMENI ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
Toate aparatele NFFF sunt fabricate cu o deosebită grijă pentru resurse. Lucrăm sustenabil începând cu 
producţia acestora şi terminând cu ambalajele. De 140 de ani dezvoltăm aparate electrocasnice cu un 
design inovator şi o fiabilitate crescută, care sunt pe deplin adaptate nevoilor clienților noștri şi au consum 
redus de energie, protejând astfel mediul înconjurător.

NEFF - CU SIGURANŢĂ CEA MAI BUNĂ DECIZIE
Toate electrocasnicele noastre sunt fabricate cu cea mai mare precizie, din materiale de înaltă calitate. 
Acest lucru este asigurat prin garanţia de 2 ani a producătorului. Îţi stăm la dispoziţie şi după perioada de 
garanţie, cu un service competent şi de cea mai bună calitate, pe întreaga durată de viaţă a
aparatului.

Succesul are un nume: NEFF

1957-PRIMUL CUPTOR CU MICROUNDE 
DIN EUROPA PENTRU PREPARAREA 
RAPIDĂ A ALIMENTELOR

“O MASĂ BUNĂ SE 
PREGĂTEŞTE ÎNTR-O 

BUCĂTĂRIE BINE ECHIPATĂ”

1950-TERMOSTATUL CARE 
PERMITE UN CONTROL EXACT AL 
TEMPERATURII DIN CUPTOR

1961-PRIMELE CUPTOARE ÎNCORPORABILE ÎN MOBILIER.
BUCĂTĂRIA DEVINE UN SPAŢIU MAI PRIMITOR

1958
“GĂTITUL PE PLITA RECE”

PRIMA PLITĂ CU INDUCŢIE

FILOSOFIA NEFF

Pasiune pentru gătit din 1877

Neff are o istorie de 140 de ani cu care ne mândrim. De la bun început, inginerii germani au 
descoperit, optimizat, inovat și perfecționat pentru a pune la dispoziţia pasionaţilor de gătit 
aparate electrocasnice de înaltă calitate. Cu o sursă inepuizabilă de idei, compania NEFF a inspirat 
întotdeauna oamenii să gătească. Lucru valabil și astăzi: cu produsele NEFF, gătitul este o plăcere 
încă din primele momente.
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INSPIRAŢIE PENTRU 
PASIONAŢII DE GĂTIT

CUPTOARE MULTIFUNCŢIONALE

Cuptoarele NEFF sunt întotdeauna echipate chiar şi pentru 
cele mai complexe feluri de mâncare. Cu afișajul tactil intuitiv 
și ușor de utilizat, ai la îndemână o mulțime de funcții, pentru 
ca tu să îți poți urma relaxat pasiunea pentru gătit.
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EXCLUSIV
DE LA
NEFF!

GĂTEȘTE UȘOR CU
AJUTORUL CUPTOARELOR NEFF

SLIDE & HIDE® – SINGURA UŞĂ DE CUPTOR
CARE SE ASCUNDE LA NEVOIE
Slide®: când deschizi și închizi ușa cuptorului, mânerul
revoluţionar se rotește și-ți permite să-l prinzi cu
fermitate. Hide®: când este deschisă, ușa complet
retractabilă a cuptorului dispare în întregime sub acesta,
ca să te apropii cât vrei de noua ta creație.

CIRCO THERM® – GĂTEȘTE MAI MULTE 
FELURI ÎN ACELAȘI TIMP
Nu ai chef de brioșe cu zmeură și aromă de pește 
sau friptură de porc? Nici CircoTherm® nu are. Așa 
că am inventat gătirea simultană, pe mai multe 
niveluri. Căldura învăluie fiecare nivel în parte, 
astfel încât aromele să nu se amestece niciodată.

EXCLUSIV

DE LA

NEFF!

Niciodatănu a fost mai simplusă scoţi tava fierbintedin cuptor.

EXCLUSIV
DE LA
NEFF!

COMFORT FLEX® – ACCES CONFORTABIL 
ŞI FLEXIBIL LA PREPARATELE TALE
Scoate cu ușurință preparatele fierbinţi din cuptor, cu 
ajutorul șinelor inovatoare Comfort Flex®. Şinele pot fi 
mutate ușor și poziţionate în cuptor pe oricare dintre 
cele patru niveluri, în funcţie de preferinţe. După cum 
spune și denumirea: confortabil și flexibil.

NEFF LIGHT® – PUTERNIC ŞI STRĂLUCITOR

Cu NeffLight® îți poți verifica opera culinară fără 
să deschizi ușa cuptorului. NeffLight® luminează 
puternic chiar și cel mai îndepărtat colţ al cuptorului, 
datorită becurilor cu tehnologie LED.

EXCLUSIV

DE LA

NEFF!

FULL STEAM – ŞI CUPTOR MULTIFUNCȚIONAL 
ȘI APARAT DE GĂTIT CU ABURI
Noul nostru cuptor FullSteam combină într-un singur 
aparat toate funcțiile de încălzire ale unui cuptor 
multifuncțional cu cele ale unui aparat de gătit cu aburi. 
Legumele își păstrează prospeţimea și vitaminele, iar 
fripturile sunt crocante la exterior și suculente în interior. 
Este ușor de utilizat, nu trebuie decât să apeși pe un buton 
pentru a deschide panoul frontal, să scoți rezervorul, să 
îl umpli, iar cuptorul este gata pentru a-ți prepara la aburi 
alimentele.

VARIO STEAM – ÎMBLÂNZEȘTE FORȚA 
ABURULUI
Sistem inovator de eliberare a aburilor în timpul 
procesului de preparare - VarioSteam asigură un grad 
de umiditate perfect pentru preparatele tale, prin 
utilizarea a trei niveluri de intensitate a aburilor în timpul 
proceselor de coacere, frigere sau încălzire. Preparatele 
sunt suculente și fragede, cu o aromă mai intensă și un 
aspect apetisant.

AUTOCURĂŢARE PIROLITICĂ
Prin activarea funcţiei de autocurăţare pirolitică, cuptorul 
utilizează o temperatură înaltă, care transformă depunerile de 
grăsime în cenușă. După finalizarea programului, nu trebuie 
decât să lași cuptorul să se răcească și să-l ștergi cu o lavetă. 
Astfel, nu mai e nevoie să folosești agenţi chimici de curăţare. 
Toate cuptoarele NEFF cu funcţie de autocurăţare pirolitică sunt 
prevăzute cu EasyClean® - un sistem de asistenţă la curăţare, 
eficient din punct de vedere energetic și care asigură o curăţare 
rapidă și ușoară a aparatului.

Cu multe funcții inovatoare la îndemână

Modul în care gătim se schimbă continuu. De aceea, căutăm mereu noi tehnici care să te ajute să gătești 
mai uşor și mai savuros. Cu Slide&Hide®, VarioSteam, CircoTherm® sau ComfortFlex®,  te poţi relaxa în 
timp ce pregăteşti mâncărurile tale preferate.

EXCLUSIV

DE LA

NEFF!
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CONTROL ELECTRONIC CU DISPLAY TFT 5.7“ & FULL TOUCH CONTROL

Panoul inovator FullTouchControl impune noi standarde datorită navigării rapide și simple. Afișajul 
TFT color mare, de înaltă rezoluţie, te ghidează cu ușurinţă prin meniu, iar contrastul înalt asigură o 
lizibilitate excelentă.

CONTROL ELECTRONIC CU DISPLAY TFT 4.1“ & SHIFT CONTROL

ShiftControl este o soluţie ideală pentru navigarea prin meniuri. Împreună cu afișajul TFT, acest 
control permite o operare comodă și ușoară de fiecare dată când apăsați butonul.

CONTROL ELECTRONIC ȘI DISPLAY TFT 2.5“ & SHIFT CONTROL

FULL TOUCH CONTROL & SHIFT CONTROL: NAVIGARE UȘOARĂ PRIN MENIU GĂTEȘTE UȘOR CU AJUTORUL CUPTOARELOR NEFF
FUNCȚII CHEIE

VARIO STEAM®
VarioSteam® conferă preparatelor umiditatea perfectă, prin 
ajustarea aburului pe trei niveluri de intensitate, pentru coacere, 
rumenire sau doar încălzire. Preparatele capătă astfel o aromă 
mai intensă și arată mult mai apetisant.

FUNCȚIE DE ASISTENȚĂ PENTRU PRODUSE DE 
PATISERIE ȘI FRIPTURI 
Acest asistent inovator ușurează și mai mult treaba în bucătărie. 
Funcţia Bake & Roast Assist îți oferă sugestii de preparare, la 
simpla apăsare a unui buton. În plus, îți recomandă modul ideal 
de încălzire, temperatura și timpul de preparare, ca să fii relaxat 
atunci când pregătești mâncărurile tale preferate.

FULL STEAM
Mâncarea ta preferată poate fi mai sănătoasă cu funcția 
FullSteam, care sigilează nutrienții și aromele în interiorul 
alimentelor. Este simplu de folosit, iar rezervorul de 1 litru e ușor 
de umplut – apasă un buton pentru a deschide panoul frontal, 
scoate rezervorul, umple-l cu apă și gătirea la abur e gata să 
înceapă.

FUNCŢII DE CURĂŢARE A CUPTORULUI
AUTOCURĂŢARE PIROLITICĂ
Curățarea pirolitică este un sistem de autocurățare pentru 
cuptoare. Sistemul supraîncălzește cuptorul până la aproximativ 
485°C și transformă orice depunere în cenușă. Rezultatul este 
un cuptor perfect curat, reziduurile de cenușă fină fiind ușor de 
îndepărtat cu o lavetă umedă.

EASY CLEAN®
Dacă ai un cuptor doar puțin murdar, amestecă în tava inferioară 
aproximativ 400 ml de apă cu un strop de detergent lichid și 
selectează programul EasyClean®. Acesta înmoaie depunerile de 
murdărie, pentru o curățare rapidă și fără probleme. Trebuie doar 
să ștergi resturile cu o lavetă.

ECO CLEAN®
EcoClean® Direct este un înveliș ceramic foarte fin patentat de 
NEFF, aplicat pe tavanul și pereții cuptorului. Acest înveliș are 
o suprafaţă mare, ceea ce îl face extrem de absorbant. Astfel, 
menţine interiorul cuptorului curat, prin absorbirea stropilor de 
grăsime.

DECALCIFIERE
Toate aparatele compacte cu aburi de la NEFF sunt dotate cu un 
program de decalcifiere care poate fi setat în funcţie de duritatea 
apei.

FUNCŢII DE PREPARARE

CIRCO THERM®
Ventilatorul extrage aerul din interiorul cuptorului, apoi îl încălzește și 
îl direcţionează forţat înapoi în interior, pentru a asigura o distribuţie 
uniformă a căldurii.

CIRCO THERM® ECO
Cu această funcţie, obții economii de 30% față de consumul maxim 
permis pentru modelele din clasa A. Este perfectă pentru alimentele 
congelate sau semipreparate, pâine, prăjituri și carne. O funcție 
disponibilă la toate cuptoarele cu comenzi electronice.

ÎNCĂLZIRE SUPERIOARĂ/INFERIOARĂ
În partea superioară și cea inferioară, cuptorul este prevăzut cu surse 
de căldură pentru prepararea convenţională. Căldura se deplasează în 
centrul cuptorului printr-un proces de convecţie naturală. Ideală pentru 
coacerea produselor de patiserie și a brioșelor.

GRILL-SUPRAFAȚĂ MARE
Grillul este amplasat în partea superioară a cuptorului. Acesta este 
controlat prin intermediul unui termostat care pornește și se oprește 
pentru a menţine temperatura necesară.

GRILL CU CONVECȚIE
O funcţie ideală când vrei să gătești friptura cu un efect de rotisare. 
Grillul și ventilatorul distribuie alternativ căldura, reducând cu 35-40% 
durata de preparare.

DECONGELARE
Ventilatorul CircoTherm® circulă aerul în interiorul cuptorului pentru a 
accelera timpul de decongelare și pentru a păstra culoarea și suculenţa 
alimentelor. Ideal pentru mâncăruri delicate, precum și pentru pește și 
carne de pasăre.

GRILL-SUPRAFAȚĂ MICĂ
Pentru prepararea unor cantităţi mai mici de alimente, poți folosi doar 
partea centrală a grillului.

ÎNCĂLZIRE INFERIOARĂ
Distribuţia căldurii din partea inferioară a cuptorului este ideală pentru 
pizza cu blat crocant, foi de patiserie, precum și pentru prepararea 
alimentelor la bain-marie și a tocănițelor.

COACEREA PÂINII
Temperatura de coacere a pâinii variază între 180°C și 220°C. Este 
temperatura ideală dacă vrei să obții o pâine crocantă la exterior și cu 
miez pufos. Pâinea poate fi coaptă simultan pe trei niveluri.

PĂSTRARE LA CALD
O setare ideală atunci când vrei să păstrezi mâncarea caldă, fără să se 
usuce înainte de servire. De regulă, temperatura se menține între 66°C 
și 100°C.

PREÎNCĂLZIREA VESELEI
Aerul fierbinte este circulat la o temperatură de până la 65°C, pentru a 
încălzi în siguranţă farfuriile și vasele de servire, în așteptarea unei cine 
cu prietenii.

DOSPIREA ALUATULUI
Această funcţie asigură un mediu cald și umed, perfect pentru dospirea 
aluaturilor pe bază de drojdie. În același timp, funcția optimizează 
textura și calitatea produselor de patiserie, precum prăjiturile și pâinea.
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GAMA DE CUPTOARE MULTIFUNCŢIONALE
Model Clasă energetică

pe o scară de la 
A+++ la D 

Număr de 
programe

Volum (L) CircoTherm® Vario Steam FullSteam Slide& 
Hide®

Piroliză Easy Clean® Eco Clean FullTouch 
Control 5,7" 

TFT

Shift-
 Control 
4,1“ TFT

Shift- 
Control 
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 – –

B6CCH7AN0 8 71 E – – Hide® E E – E – – – –

B2CCG6AN0 7 71 E – – – E – – E – – – –

B3CCE4AN0 7 71 E – – Hide® – E E E – – – –

B1CCE2AN0 7 71 E – – – – E – E – – – –
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PENTRU CEI CARE PREFERĂ 
GĂTITUL ÎN CANTITĂŢI MICI

APARATE COMPACTE

Aceeaşi tehnologie într-un spațiu mai mic, pentru ca tu să 
poţi beneficia de calitatea NEFF. Aparatele compacte sunt 
ideale pentru gătitul în cantităţi mici. Pot fi instalate deasupra 
unui cuptor multifuncţional, deasupra unui sertar termic sau 
lângă espressorul automat încorporabil NEFF pentru a crea un 
spaţiu unic în bucătăria ta.



APARATE COMPACTE

Și mic și versatil? Normal că se poate.
Cuptoarele noastre compacte te ajută să-ți diversifici opțiunile de gătit într-un mod elegant și 
practic. Cuprinzând mai multe cuptoare cu aburi și cu microunde, gama de aparate compacte oferă 
soluţii unice și versatile pentru bucătărie.

SERTARE TERMICE

Sertarele termice încălzesc vasele și menţin alimentele calde înainte de a fi servite. Dar pot fi utilizate și pentru 
prepararea iaurtului, decongelarea alimentelor delicate, dospirea aluatului și topirea ciocolatei.

PROGRAME
Programele automate simplifică mult gătirea felurilor de 
mâncare preferate.  Alegi un program din meniu, introduci 
greutatea alimentelor, şi primeşti automat recomandarea 
temperaturii optime și timpului de gătire.
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FULL TOUCH CONTROL & SHIFT CONTROL: NAVIGARE UȘOARĂ PRIN MENIUL CUPTOARELOR COMPACTE

SHIFT CONTROL: NAVIGARE UȘOARĂ PRIN MENIUL CUPTOARELOR CU MICROUNDE

Control electronic cu display TFT 
2.5“ & ShiftControl

Control electronic cu display TFT 5.7“ & 
FullTouch Control.

Control electronic cu display TFT 
2.5“ & ShiftControl

APARATE COMPACTE

SERTARE TERMICE

CUPTOARE CU MICROUNDE

 Model Moduri de 
încălzire

Volum cuptor 
(L)

Volum rezervor 
apă

Programe 
automate

Full-Steam Shift- 
Control 
2,5“ TFT

ShiftControl

Cuptor compact cu aburi

 C15DR02N0 4 38 1.3 20 E E

Model Volum (L) Număr 
programe

Capacitate de 
încărcare

(kg)

Înălțime aparat 
(cm)

Funcție 
Push&Pull

 N17HH10N0 20 5 25 14 E

 Model Moduri de 
încălzire

Volum cuptor 
(L)

Shift- 
Control 
2,5“ TFT

Programe 
automate

Încorporabil 
în dulap 

suspendat

Ușă cu 
deschidere 
pe partea 
dreaptă

Ușă cu 
deschidere 
pe partea 

stângă

ShiftControl

 C17WR01N0 5 21 E 7 E E

 C17WR00N0 5 21 E 7 E E

HLAWD53N0 5 25 7 E E

FullSteam
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FII PROPRIUL TĂU BARISTA, 
LA TINE ACASĂ
Create cu gândul la adevărații cunoscători ai cafelei, espressoarele 
noastre compacte aduc un plus de rafinament în orice bucătărie 
primitoare. De la un cappuccino cu prietenii până la esențialul 
espresso de dimineață, folosește opțiunea MyCoffee pentru a 
alege dintre 8 variațiuni de preparare a cafelei.

ESPRESSORUL AUTOMAT ÎNCORPORABIL 
NEFF

Trezește-te cu aroma cafelei proaspete

Espressorul automat NEFF este conceput pentru a satisface cerinţele celor mai exigenţi pasionaţi de gătit. Sistemul 
unic SensoFlowSystem prepară cafeaua la o temperatură ideală de 90-95 °C. Un echilibru obținut de fiecare dată, 
pentru cafele cu aromă mai bogată și un gust mai fin.

C15KS61N0
Automat de cafea espresso, inox

AROMA
 1 Funcție one-touch pentru cafea cu lapte, Latte Macchiato, Funcţie personalizată My 

Coffee, Cappuccino, Espresso Macchiato
 1 Sistem inovator de încălzire sensoFlow System - un espresso perfect de fiecare dată, 

datorită temperaturii constante de preparare cu funcţia aromaDouble Shot: cafea 
extra tare fără a compromite aroma, datorită celor 2 cicluri separate de măcinare și 
preparare

 1 Ajustarea individuală a temperaturii pentru băuturi: 3 trepte pentru cafea; 4 trepte 
pentru apă fierbinte

 1 Accesoriu opţional Filtru Brita Intenza: îmbunătățește gustul cafelei și protejează 
aparatul împotriva depunerilor de calcar

CONFORT
 1 Afişaj TFT cu meniu interactiv și touchControl
 1 MyCoffee: Memorarea a 8 băuturi preferate cu nume personalizabil și reglarea 

raportului de amestecare a laptelui și cafelei
 1 IndividualCup Volume: ajustarea cantității de băuturi în mod independent (20-250 ml)
 1 Distribuitor cafea și Dispozitiv spumare lapte ajustabile pe înălțime: ideal chiar și 

pentru paharele de Latte Macchiato cu înălțime de până la 15 cm
 1 oneTouch DoubleCup: posibilitatea de preparare a două cești în acelaşi timp pentru 

toate specialitățile cu cafea și lapte
 1 Rezervor de apă detaşabil - 2.4 litri
 1 Atenţionare din timp container boabe cafea sau rezervor apă pe cale de golire

PERFORMANȚĂ
 1 SilentCeram Drive - unitate de măcinare silențioasă, din ceramică
 1 coffeeSensor System: Râșnița se reglează automat în funcție de varietatea de boabe
 1 Specialități cu lapte și cafea disponibile printr-o singură atingere: spumă fină de lapte 

datorită unui dispozitiv inovator de spumare a laptelui
 1 Programe pentru spumă de lapte, lapte cald şi apă fierbinte disponibile separat
 1 Timp de încălzire redus - preparare rapidă
 1 Pompă de apă cu funcţionare la presiune de 19 bari
 1 Container separat pentru cafea deja măcinată
 1 Iluminare taste, distribuitor cafea

ÎNTREŢINERE ŞI CURĂŢARE
 1 AutoMilk Clean: curățare complet automată cu abur a sistemului de dozare a laptelui, 

după prepararea fiecărei băuturi
 1 SinglePortion Cleaning - pentru cea mai bună aromă a cafelei preparată în cele mai 

bune condiţii
 1 Program automat de clătire rapidă la oprire, pornire aparat
 1 Program complet automat pentru decalcifiere & curăţare (program combinat în 

calc'n'clean)
 1 Afișare număr de cești rămase înainte de schimbare filtru, decalcifiere, curățare 

decalcifiere

DIMENSIUNI
 1 Dimensiuni aparat (ÎxLxA)(mm): 455x596x377
 1 Dimensiuni nișă (ÎxLxA)(mm): 449x558x356

Silent
CeramDrive

Aroma 
DoubleShot

OneTouch 
DoubleCup

45
AutoMilk Clean
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AI NEVOIE DOAR DE INTUIȚIE
PLITE ELECTRICE

Independent înseamnă: independent de cuptor. Plitele 
electrice NEFF sunt conectate direct la rețea și pot fi 
amplasate independent de cuptor. De exemplu, pe o insulă 
pentru gătit.



22 23

TWIST PAD® – SISTEM INTUITIV DE 
CONTROL AL PLITELOR

TwistPad® este un buton de control magnetic, 
detaşabil, care te ajută să controlezi precis și ușor 
toate zonele de gătit. Îl poţi ridica de pe plită în caz 
că vrei să cureți fiecare colțișor sau ca măsură de 
siguranță atunci când copiii se joacă prin apropiere. 

FLEX INDUCTION – LIBERTATE DEPLINĂ 

Zilele în care tigaia trebuia aşezată exact pe zona de gătit au 
apus. Cu FlexInduction ai la dispoziţie o suprafaţă mare de 
gătit şi poţi amplasa tigaia oriunde doreşti. Plita va recunoaşte 
automat dimensiunea și forma vasului, iar căldura va fi 
generată direct la nivelul acestuia.

ZONĂ EXTINSĂ FLEX INDUCTION 

Prepararea pe o plită nu a fost niciodată mai flexibilă. Zonele 
extinse îţi permit să gătești folosind grătare de mari dimensiuni, 
accesorii cu dimensiunea de până la 40 cm și vase de gătit 
rotunde cu diametru de până la 30 cm.

TEHNOLOGIE INOVATOARE LA DEGETUL MIC

POWER TRANSFER - MUTĂ VASUL ȘI SETĂRILE ÎL 
URMĂRESC

Nu trebuie să-ți mai bați capul cu setarea funcțiilor. Pentru că 
FlexZone le ține minte pentru tine. Mută vasul în care gătești 
oriunde pe suprafaţa FlexZone, iar setarea aleasă se va 
transfera automat odată cu acesta. Totul prin simpla atingere a 
unui buton.

FUNCŢIE CRONOMETRU -  PENTRU PLĂCEREA DE A GĂTI

Pasionaţii de gătit sunt foarte creativi şi nu se ghidează întotdeauna după 
reţete. Timpul de gătire însă, este esențial dacă vrei rezultate delicioase. 
Cu funcţia cronometru uiţi de griji şi te concentrezi numai pe pregătirea 
mâncărurilor tale preferate.

POT BOOST - AJUNGI LA PARTEA 
DISTRACTIVĂ MAI REPEDE

Cu PotBoost, ajungi la temperatura maximă într-o clipă 
– dacă vrei să fierbi apă rapid, de exemplu. Iar apa nu va 
da niciodată în foc – funcția se oprește automat pentru 
a evita supraîncălzirea.

Nivel 9
– încălzire intensivă– 

Nivel 5
– gătire cu foc mic – 

Nivel 1
– menţinere la cald –

PAN BOOST FACE GĂTITUL MAI RAPID ȘI MAI 
SIGUR

Timp de 30 de secunde, PanBoost aplică un nivel 
maxim de temperatură, apoi reduce automat setarea la 
nivelul meniu pentru a preveni arderea.

TU CE NIVEL ALEGI?
POWERMOVE – ÎMPARTE PLITA ÎN TREI 
ZONE DE ÎNCĂLZIRE
Fiecare zonă va avea un alt nivel de putere, pe care
poţi muta cu ușurinţă vasul, în funcție de etapa
de gătire în care te afli. Îl aşezi în partea din faţă 
pentru o încălzire intensivă, spre mijloc pentru 
fierbere la foc mic și în zona din spate pentru o 
temperatură redusă, care păstrează mâncarea 
caldă.

IDEI SIMPLE PENTRU REZULTATE 
DELICIOASE

Plitele intuitive NEFF
Avem ceva în comun cu chef-ii ambițioși. Suntem mereu în căutarea de noi idei. Soluții inovatoare 
care ajută fiecare pasionat de gătit să-și transpună inspirația în realitate - fie că vorbim despre 
TwistPad®, FlexInduction sau PotBoost. Plitele noastre electrice și cu inducție sunt dotate cu multe 
caracteristici inedite, însă toate au un lucru în comun: inspirație pentru pasionații de gătit.

Nivel 9
Nivel 9
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TWIST PAD®
Buton magnetic detaşabil pentru 

controlul plitelor electrice. Exclusiv 
de la NEFF.

TOUCH CONTROL
Cu o simplă atingere, alegi zona 

de gătit,  iar cu +/- nivelul de 
temperatură pentru fiecare zonă.

Reglare uşoară cu ajutorul 
butoanelor ergonomice

TWIST  PAD®: NEFF a creat un sistem 
intuitiv unic pentru controlul plitelor. 
Cu o ușoară atingere şi apoi o răsucire 
a butonului TwistPad® ai activat zona 
de gătit de care ai nevoie. Iar prin rotire 
alegi nivelul de încălzire.

1. Zonă de gătit  
FlexInduction 

2. Zonă de gătit 
Combi

3. Zonă de gătit
 extinsă
 (RoasterZone)

5. Zonă de gătit 
extinsă

7. Zonă de gătit 
simplă

4. Zonă de gătit 
pentru vase de 
mari dimensiuni 
(275 mm)

6. Zonă de gătit cu 
dublu circuit

Cu plitele cu inducţie de la NEFF  te bucuri de preparare rapidă și precisă, curățare ușoară și consum de energie redus. Şi 
mai ales, te bucuri de mai multă flexibilitate, combinând zonele de gătit într-o singură zonă mare pentru amplasarea şi 
utilizarea simultană a vaselor de diferite dimensiuni.

ZONE DE GĂTIT ÎN FUNCŢIE DE TIPUL DE PLITĂ CUM FUNCŢIONEAZĂ PLITELE ELECTRICE NEFF
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 Model Lățime Control cu Zone de 
gătit

FlexInduction Power 
Move

Power
Boost

Funcţie
Restart

Afişarea 
consumului 
de energie

 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 – –

Model Lăţime Control cu Zone de gătit FlexInduction Funcţie
Restart

 N74TD00N0 40 TwistPad® 1

Zonă mare din inox pentru 
gătire, cu posibilitate de 

utilizare la jumătate; 
Temperatură reglabilă în 

intervalul 140-240°C

E

TEPPAN YAKI 

GAMA DE PLITE CU INDUCŢIE NEFF

 Model Lăţime Control cu Zone de 
gătit

FlexInduction

 N63TK00N0 30 buton 1
Zonă mare din inox pentru 

gătire cu rocă vulcanică 
sau în baie de aburi

 Model Lățime Control cu Zone de
gătit

FlexInduction PotBoost Funcţie
Restart

Afişarea 
consumului de 

energie

 T16TT76N0 60 TwistPad® 4 2 zone extinse E – E

 T16BD76N0 60 TouchControl 4 2 zone extinse E – E

 T16BD56N0 60 TouchControl 4 1 zonă extinsă E – E

T11B22X2 60 TouchControl 3 2 zone extinse – E –

N13TD26N0 30 TouchControl 2 1 zonă extinsă E E E

LAVA GRILL

GAMA DE PLITE ELECTRICE NEFF
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UN MOTIV BUN PENTRU A 
ALEGE PLITELE PE GAZ NEFF:
FLACĂRA.

PLITE PE GAZ

O adevărată încântare pentru ochii tăi. Dar şi pentru 
preparatele tale. Gătitul ţine întotdeauna de gusturi. De 
aceea, plitele noastre pe gaz au un design deosebit şi un 
aspect armonios, mereu la modă, în combinaţie cu orice blat 
de bucătărie. Iar cu FlameSelect® te vei bucura şi mai mult de 
timpul petrecut în bucătărie.



REDESCOPERĂ PLITA PE GAZ

Originalul modernizat

Gătitul pe gaz este o metodă testată și verificată. Fiabilitatea, viteza de reacţie și versatilitatea 
acestui mod de a găti au câștigat loialitatea bucătarilor amatori și profesioniști deopotrivă. Noua 
noastră gamă de plite pe gaz dispune acum de FlameSelect®, o tehnologie inovatoare care îţi 
oferă mai multe opţiuni de comandă, pentru a selecta cu precizie intensitatea flăcării, indiferent de 
preparatele pe care le gătești. 

AFIȘAJUL TREPTELOR DE PUTERE   
Unele plite pe gaz sunt prevăzute cu o serie de 
caracteristici întâlnite mai degrabă la plitele 
ceramice. Inclusiv un afișaj cu LED. Indicatorul 
de căldură reziduală te informează dacă 
există căldură reziduală pe suprafaţa plitei. De 
asemenea, în cazul prezenţei unei probleme la un 
arzător, indicatoarele luminoase acţionează ca 
lumini de avertizare.

FLAME SELECT: PREPARAREA CU GAZ
NU A FOST NICIODATĂ MAI PRECISĂ
 
Gătește totul la perfecţie cu cele 9 niveluri ale sistemului 
FlameSelect®. Cu acest sistem, controlezi cu precizie 
intensitatea flăcării și o adaptezi la mâncarea pe care o prepari. 
Pentru prima dată, gătitul cu gaz este la fel de precis ca gătitul 
pe o plită electrică.

CONTROL ABSOLUT DINTR-O PRIVIRE  
În timp ce găteşti mâncarea preferată, afişajul digital al plitei 
îţi prezintă nivelul de putere ales, din cele 9 niveluri de putere 
predefinite.

ARZĂTOR WOK
Secretul chinezesc al prăjirii în baie de 
ulei este combinaţia dintre căldură și 
viteză. Arzătorul nostru wok este unul 
dintre cele mai puternice de pe piață, 
cu o putere de 6,0 kW.

ÎN SFÂRŞIT, FOCUL FACE EXACT CEEA CE DOREŞTI
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Model Lăţime Control Zone da gătit FlameSelect® Arzător WOK cu 
dublu circuit

Arzător WOK 
simplu

FlameSelect®

T27CS59S0 75 Buton 5 E – E

T26CS49S0 60 Buton 4 E – –

N23TA19N0 30 Buton 1 E E –

N23TA29N0 30 Buton 2 E – –

GAMA DE PLITE PE GAZ NEFF
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IDEI NOI, MIROSURI DELICIOASE
HOTE

Ce fel de hotă ți-ar trebui în bucătăria ta? În gama de hote 
de la NEFF, o găsești pe cea care se potrivește cel mai bine, 
indiferent unde vrei să o instalezi.



PROIECTAT PENTRU SPAŢII 
DESCHISE
Pasionaţii de gătit iubesc să gătească şi să discute cu 
cei dragi - şi nu le place să le stea în cale nici cel mai 
mic zgomot. Hotele noastre sunt proiectate pentru a 
fi extrem de silenţioase chiar și atunci când lucrează 
la nivel maxim, pentru ca tu să te poţi bucura de 
întâlnirea cu prietenii. Concepute pentru a fi folosite în 
spații deschise, hotele NEFF nu-ţi vor tulbura liniştea 
şi vor fi întotdeauna detaliul care completează perfect 
bucătăria.

ŞI EFICIENT ŞI SILENŢIOS 
Motorul EfficientSilence Drive cu tehnologie 
BLDC face hotele NEFF atât de silenţioase 
încât te poţi bucura şi de conversaţia cu 
prietenii şi de sfârâitul fripturii din tigaie. Iar 
cu lumina LED vezi perfect ce se întâmplă şi ai 
un consum minim de energie.

Suntem foarte mândri de hotele noastre extrem de 
silenţioase. Este bine de ştiut că zgomotul pe care îl auzi 
nu este doar de la hotă în sine, lungimea și tipul burlanului 
de evacuare utilizat şi dimensiunea camerei pot afecta, de 
asemenea, nivelul de zgomot. Nivelul de zgomot al hotelor se 
exprimă în dB (A) iar metoda de calcul este una strictă şi ţine 
cont de dimensiunea camerei și locația microfoanelor. Astfel, 
poţi compara cu uşurinţă modelele noastre de hote, dar îţi 
poţi face o idee asupra nivelului de zgomot din casa ta, odată 
ce hota este instalată. Informațiile prezentate în diagrama 
alăturată te pot ajuta să compari diferite nivele de zgomot pe 
care le auzi zi de zi şi faci o alegere în cunoştinţă de cauză.

NIVELUL DE ZGOMOT AL HOTELOR 
NEFF ÎN COMPARAŢIE CU....

70dB(A)
Un aspirator

60dB(A)
O conversaţie 

normală

50dB(A)
Un frigider

40dB(A)
Zgomotul dintr-o 

bibliotecă

30dB(A)
Zgomotul 

frunzelor în 
cădere

Neff D96IPU1N0

41dB(A)

FĂ CUNOȘTINŢĂ CU HOTELE NEFF

Puternice, eficiente şi silenţioase, hotele noastre sunt ca o gură de aer proaspăt

EXTRACŢIE SAU RECIRCULARE?

Aceasta este întrebarea

Cel mai bun mod de a elimina aburul și mirosul din bucătărie este să extragi aerul cu ajutorul unui 
sistem de evacuare. Din păcate, dacă hota este poziţionată prea departe de un perete exterior, 
acest lucru nu este posibil. În acest caz, singura alternativă este recircularea aerului. Aerul încărcat 
cu abur şi miros este aspirat printr-un filtru de grăsime, este purificat cu un filtru cărbune activ și 
apoi se întoarce înapoi la bucătărie prin fantele laterale ale hornului.
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CALCULEAZĂ PUTEREA DE EXTRACŢIE DE CARE AI NEVOIE ÎN BUCĂTĂRIA TA
O hotă este considerată eficientă dacă reîmprospătează volumul de aer din zona de gătit de 6 până la 12 ori într-o oră. De 
exemplu, pentru o bucătărie cu un volum de 30 m³ (4 x 3 x 2.5 m), luăm în calcul de 6 ori volumul pentru o treaptă de putere 
normală, și de 12 ori volumul pentru treapta Intensiv. Acestea sunt valori recomandate, luând în calcul înălțimea standard a 
tavanului de 2.5 m.

EVACUARE
Elimină până la 98% din mirosuri şi 
nu necesită un filtru de carbon.

RECIRCULARE
Elimină între 70% -95% din mirosuri 
și necesită schimbarea regulată a 
filtrului de carbon.

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



PENTRU BUCĂTARI CREATIVI

Detaliul care completează bucătăria perfectă

Hotele NEFF sunt proiectate pentru a satisface exigențele oricărui pasionat de gătit. Sunt
eficiente, silențioase și echipate cu iluminat ambiental. Iar designul și poziționarea hotei
se vor adapta perfect la spațiul bucătăriei tale.t
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HOTELE NEFF 
Împrospătează aerul din 
bucătărie repede, în linişte și 
eficient.

DESIGN INTELIGENT
Nu contează dacă ai o bucătărie deschisă spre camera 
de zi, sau o bucătărie mică, închisă. Îți oferim hote cu 
putere optimă de evacuare pentru bucătării de toate 
dimensiunile. Cu modulul CleanAir şi filtrul de cărbune 
activ pentru funcționare în regim de recirculare te bucuri 
de aer curat, dar şi de conversaţia cu prietenii. 

INSTALARE UŞOARĂ
Cu NEFF Easy ai un timp redus de instalare. Se dau găurile 
necesare în perete, şi chiar dacă acestea nu sunt chiar la 
acelaşi nivel poziţionarea optimă se realizează prin simpla 
rotire a inelelor de plastic (rază de ajustare de până la 6 mm). 
Fixezi capacele de protecţie după ajustare, şi pui hota în 
funcţiune.

UȘOR DE CURĂȚAT
Cu NEFF şi curăţarea este joacă de copii: filtrele de 
grăsime se scot foarte uşor și se pun direct în mașina de 
spălat vase.

HOTE INSULĂ ŞI HOTE CU MONTAJ PE PERETE: 
OPERE DE ARTĂ CE COMPLETEAZĂ ORICE 
BUCĂTĂRIE CONTEMPORANĂ

HOTELE NOASTRE COMPLET ÎNCORPORABILE: APROAPE INVIZIBILE, ȘI 
TOTUȘI PREGĂTITE SĂ LUCREZE DIN GREU

OPERARE PRIN BUTOANE SLIDE OPERARE PRIN TASTE PUSH 

Operare cu taste „push-button“, 
afișaj electronic, 3 trepte de putere 

şi 2 trepte intensiv

Operare cu  „push-button“ şi trei 
trepte de putere

Comandă electronică cu Touch control 
şi afişaj digital, 4 trepte de putere şi o 

treaptă Intensiv.
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GAMA DE HOTE NEFF
 Tip Model Lăţime Operare Clasă de 

eficienţă
pe o scară 
de la A++ 

la E 

Consum 
mediu de 
energie 

(kWh/ an)

Clasă de 
eficiență la 

ventilare

Clasă de 
eficiență 

energetică

Clasă de 
eficiență a 
filtrului de 

grăsime 

Nivel 
zgomot 
(treaptă 
maxim 

normală) 
(dB)

Funcţionare 
în regim de 

evacuare sau 
de recirculare

Sistem de filtrare 
cu absorbţie 

periferică

Treaptă 
Intensiv cu 

resetare 
automată 

la o treaptă 
inferioară

Funcție de 
operare 
cu oprire 
automată

Funcţie 
DimmLight 
- reducerea 
intensității 
luminoase

SoftLight Senzor 
pentru 

calitatea 
aerului

Montaj pe
perete  D96IPU1N0 90 TouchControl A+ 28 А А B 41/54 E E E E E E E

Montaj pe
perete  D79MT64N1 90 TouchControl A+ 37.2 А А C 46/55 E – E E E E –

Montaj pe
perete  D95FRM1S0 90 TouchControl A 38 А А  B 42/56 E E E – – – –

Montaj pe
perete  D76MH52N1 60 Control 

electronic A+ 28.5 А А C 47/58 E – E E E E –

Montaj pe
perete  D65IHM1S0 60 Control 

electronic A 52.5 А А C 48/57 E E E – – – –

Hotă insulă  I79MH52N1 90 Control 
electronic A+ 34.1 А А B 43/54 E – E E E E –

 Hotă 
telescopică  D46ED52X0 60 Control 

electronic A 35.3 А А B 43/55 E – E – – – –

Hotă 
telescopică  D49ED52X0 90 Control 

electronic A 35.1 А А B 43/55 E – E – – – –

Hotă 
încorporabilă  D55ML66N0 50 Control 

electronic A 47.2 А А D 44/67 E E E E E – –

Hotă 
încorporabilă  D58ML66N0 84 Control 

electronic A 52.6 А А D 41/64 E E E E E – –

Umluft Abluft RimVentilation SoftLight®
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VASE CURATE, INDIFERENT DE 
PREPARATE. MAŞINI DE SPĂLAT VASE

Ai gătit ouă coapte? Sau ai apelat la vasele fine din porţelan 
ale bunicii? Avem un program pentru fiecare vas, farfurie și 
ocazie. De la Chef 70° pentru vase foarte murdare până la 
programul Auto, programul complet și programul rapid de 1 
oră, ai siguranţa unor rezultate strălucitoare.



42 43

MAŞINI DE SPĂLAT VASE COMPLET 
ÎNCORPORABILE
Maşinile de spălat vase NEFF pot fi încorporate sub blat sau 
într-un dulap vertical, şi se potrivesc perfect în bucătăria 
ta. Cu motorul EfficientSilentDrive cu tehnologie BLDC, 
capacitatea de încărcare de 14 seturi şi clasă de eficienţă 
energetică A+++, sunt soluţia ideală pentru orice pasionat 
de gătit.

CU TIME LIGHT ŞTII 
ÎNTOTDEAUNA CE SE ÎNTÂMPLĂ

VARIO SPEED® PLUS ESTE IDEAL CÂND AI 
NEVOIE RAPID DE VASE CURATE

Nu va mai fi necesar să întrerupi niciodată 
un ciclu de spălare. TimeLight proiectează 
timpul rămas al ciclului de spălare pe 
pardoseala din faţa mașinii. Datorită 
acestui sistem elegant, modern și practic, 
nu va mai fi necesar să întrerupi niciodată 
un ciclu de spălare.

ZEOLITH® - Fiind o formă de mineral 
natural, Zeolith® are capacitatea de a 

absorbi umezeala și de a o transforma în 
căldură. Căldura produsă în mod natural 

de Zeolith® este utilizată în timpul ciclului 
de uscare, nemaifiind astfel nevoie de 

energie suplimentară pentru a usca 
vasele. Datorită acestei absorbții ridicate, 

paharele tale nu vor avea nici o pată și 
vor fi suficient de reci pentru a putea fi 

manevrate. 

DosageAssist de la Neff este
o metodă care asigură vase

perfect curate cu fiecare ciclu de
spălare. Tableta de spălat vase
este eliberată într-o tavă din

partea din față a coșului superior.
Un jet de apă direcţionat din
brațul de pulverizare asigură

dizolvarea tabletei și folosirea la
momentul potrivit. 

O opţiune de spălare mai rapidă, care asigură totuși 
vase curate și uscate în mod igienic. VarioSpeed® 
Plus reduce cu până la 66% durata programului de 
spălare.

FLEXIBILITATE ATUNCI CÂND AI 
CEA MAI MARE NEVOIE

Mașinile de spălat vase NEFF se potrivesc cu bucătăria ta, şi nu invers
O mașină de spălat vase va prelua sarcina neplăcută a bucătarului, lăsându-i timp să fie creativ. Fie 
că este vorba despre tigăi mari sau vase mici, mașina noastră de spălat vase cu coșuri flexibile se 
adaptează la nevoile tale. Găsești imediat cel mai potrivit program folosind interfeţele intuitive tactile 
cu afișaj TFT.

Cu sertarul Flex 3, ai un nivel suplimentar de 
încărcare pentru tacâmuri, accesorii de gătit și 
articole mici. Perfect pentru ceștile și farfuriile de 
cafea espresso, Flex 3 este disponibil ca accesoriu 
opțional.

CU SERTARUL PENTRU TACÂMURI FLEX 3 
AI UN LOC PENTRU ORICE

Introducerea caserolelor, a tăvilor mari, a seturilor 
complete de cină și a paharelor de vin cu picior înalt 
într-o mașină de spălat vase poate fi o provocare 
– mai ales atunci când vrei să cureţi simultan 
vase solide și obiecte delicate. Coșurile Flex 3 
sunt concepute pentru a face loc și obiectelor mai 
voluminoase și să asigure o curăţare uniformă și 
minuţioasă. Cu mai mult spațiu pentru vasele mari 
pe raftul inferior și cu mai multă siguranță pentru 
obiectele din sticlă pe raftul superior, mașinile de 
spălat vase NEFF sunt sufletul petrecerii de după 
cină. Reglarea coșurilor din dotarea sistemului 
Flex 3 permite introducerea cu ușurinţă a vaselor 
Tajine sau a wok-urilor de mari dimensiuni. Astfel, 
îţi rămâne mai mult spaţiu pentru farfurii pe raftul 
inferior. Coșurile flexibile pot găzdui cu ușurinţă 
pahare de vin cu picior înalt și cratiţe mari.

SPAŢIU PENTRU TOATE VASELE TALE ÎN 
COȘURILE FLEX 3 

Îţi încap şi bolurile mari de salată

Au loc şi paharele de vin roşu


5 cm


RACK-MATIC®

Ridici sau cobori raftul 
superior în trei poziţii 
diferite. Chiar și atunci 
când raftul este încărcat 
complet, încă mai e loc
pentru paharele de vin 
folosite târziu în noapte. 
Toate elementele reglabile 
au marcaje colorate sau 
finisaje de culoare gri mai 
închis. 

MEREU GĂSEȘTI UN SPAŢIU ÎN PLUS
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CUM FUNCŢIONEAZĂ MAŞINILE DE SPĂLAT VASE COMPLET ÎNCORPORABILE

TOUCH CONTROL ŞI DISPLAY TFT
Găsești imediat cel mai potrivit program din cele 8 pe care le ai la dispozitie, folosind interfeţele 
intuitive tactile cu afișaj TFT. În plus față de ora curentă, sunt afișate atât programele, cat și opțiunile 
suplimentare. Display-ul modelului complet integrat dispare la închiderea ușii, așa că funcţia TimeLight 
proiectează informaţiile necesare pe pardoseală. Prin acționarea butonului Info, primești indicaţii pe 
afişajul TFT pentru alegerea programului potrivit. Astfel, vei ști întotdeauna ce program să alegi şi când 
sunt gata paharele de vin.

BUTOANE DE CONTROL ŞI DISPLAY TFT
Mașinile de spălat vase NEFF complet încorporabile pot fi controlate şi cu ajutorul butoanelor: poţi selecta unul 
din cele la 6 programe disponibile sau una din cele 3 funcţii suplimentare, precum și pornirea programabilă în 
intervalul 1 - 24 de ore. Displayul TFT din centrul panoului de control îţi oferă informaţii în timp real, cum sunt  
programul, timpul rămas și eventual dacă s-a terminat sarea sau lichidul de clătire. 

BUTOANE DE CONTROL
Mașinile de spălat vase încorporabile pot fi controlate cu butoane, şi poţi selecta până la 5 programe și o 
opțiune specială, precum și pornire programabilă la 3, 6 și 9 ore. Iar dacă s-a terminat sarea sau lichidul de 
clătire, descoperi imediat informaţia pe panoul de control.

GAMA DE MAŞINI DE SPĂLAT VASE NEFF

 Model Clasă de 
eficienţă 

energetică

Capacitate 
(seturi)

Consum 
de apă 

(L)

Număr 
programe

Nivele de 
tempe-
ratură

Opţiuni Zeolith Coşuri Sertare Nivel de 
zgomot 

(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, 
Intensive 

Zone, 
extraDry

– Flex 2 E 42 – E

 S51360X3E A++ 14 9,5 6 5

VarioSpeed 
Plus, 

Intensive 
Zone, 

extraDry
– Flex 2 E 44 E –

 S513I60X3E A++ 13 9,5 6 5

VarioSpeed 
Plus, 

Intensive 
Zone, 

extraDry
– Flex 2 – 44 E –

 S513K60X0E A++ 13 9,5 6 5

VarioSpeed 
Plus, 

Intensive 
Zone, 

extraDry
– Flex 2 E 46 E –

 S513G60X0E A++ 12 9,5 6 5

VarioSpeed 
Plus, 

Intensive 
Zone, 

extraDry
– Flex 2 – 46 E –

S586T60X1E А+++ 10 9.5 6 6

VarioSpeed 
Plus, 

Intensive 
Zone, 

extraDry
E Flex 3 E 43 – E

S583M50X0E A++ 10 9.5 5 5

VarioSpeed 
Plus, 

Intensive 
Zone, 

extraDry
– Flex 2 E 44 – E

S583C50X2E A++ 9 8,5 5 5

VarioSpeed 
Plus, 

Intensive 
Zone, 

extraDry
– Flex 1 – 46 E –

Zeolith®-
Trocknen

Flex 3

INTENSIVE ZONE
Activează temperaturi de 
spălare mai mari și crește 
presiunea din braţul de 
pulverizare de la raftul inferior, 
pentru o spălare mai delicată 
pe raftul superior. Este aproape 
ca și cum s-ar crea două zone 
diferite în mașina de spălat 
vase.

HYGIENE PLUS OPTION
Asigură o clătire finală la o 
temperatură mai înaltă de 70°C, 
timp de 10 minute, pentru a 
curăţa eficient articole precum 

tocătoarele și ustensilele de 
gătit.

VARIO SPEED® PLUS
O opţiune de spălare mai 
rapidă, care asigură totuși vase 
curate și uscate în mod igienic. 
VarioSpeed® Plus reduce durata 
programului de spălare cu până 
la 66%.

EXTRADRY
Cu această funcţie ai mereu 
vase perfect uscate şi pahare 
strălucitoare.

PROGRAME ŞI OPŢIUNI SPECIALE

InfoLight TimeLight
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APARATELE FRIGORIFICE NEFF: 
MAI MULT SPAŢIU PENTRU 
PROSPEŢIME

APARATE FRIGORIFICE

Fiecare bucătărie este unică, la fel ca bucătarul care gătește 
în ea. Prin urmare, combina ta frigorifică trebuie să se pot-
rivească stilului tău. Combinele noastre frigorifice cu sistem 
NoFrost te ajută să-ţi optimizezi spaţiul, iar interiorul acestora 
este generos proporţionat.
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FRIGIDER

CONGELATOR

COMBINAŢII PE ÎNĂLŢIME

194 cm

72 cm

212 cm

72 cm

210 cm

88 cm

122 cm
122 cm 140 cm

140 cm

88 cm

COMBINĂ APARATELE FRIGORIFICE DUPĂ NEVOILE TALE

Cu atât de multe stiluri de amenajare a bucătăriei, NEFF a gândit soluţii pentru toate spaţiile și 
stilurile de viaţă. Îți poți construi o soluţie de răcire adaptată cerinţelor tale, cu opţiunile noastre 
de instalare flexibilă. De la combinele frigorifice side-by-side la instalarea prin suprapunere, 
aparatele NEFF sunt ușor de încorporat în bucătăria ta, indiferent de designul acesteia.

228 cm

GAMA DE FRIDIGERE ÎNCORPORABILE

 Model Clasă de 
eficienţă

energetică*

Consum: 
kWh/an

Capacitate 
netă (l)

Nivel de 
zgomot

Tehnologie 
de răcire

Sistem de 
prospeţime

Dimensiuni 
(Î x L x A)

 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

* pe o scară a claselor de eficienţă energetică de la A+++ la D

SOLUŢII DE RĂCIRE PENTRU 
FIECARE PASIONAT DE GĂTIT

GAMA DE CONGELATOARE ÎNCORPORABILE
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CONDIȚII IDEALE DE DEPOZITARE

Ingredientele proaspete de sezon sunt foarte importante în orice bucătărie.

De aceea, am dezvoltat o gamă de sisteme de depozitare care să păstreze alimentele proaspete cât mai 
mult posibil. Datorită sertarelor noastre FreshSafe, cu funcţie de control al nivelului de umiditate, verdeţurile, 
fructele și legumele rămân crocante, sănătoase și proaspete pentru o perioadă îndelungată.

Ierburile aromatice, fructele și legumele rămân sănătoase și 
proaspete pentru un timp de până la două ori mai îndelungat, 
păstrându-și toate valorile nutritive, vitaminele și aromele. 
Ai la dispoziție 3 sertare: două pentru carne, pește și brânză 
care păstrează o temperatură de 0°C, și unul pentru fructe și 
legume. Toate alimentele tale vor rămâne proaspete pentru 
mai mult timp.

UȘI CU DESCHIDERE LA 90°
Aparatul frigorific poate fi  
amplasat pe colț. Poți deschide ușa 
la 90° și ai acces ușor la sertare.

ACCES UȘOR LA RAFT
La ce bun un frigider flexibil, 
dacă nu poți ajunge la borcanele 
cu gem, cutiile cu iaurt sau orice 
altceva din spatele raftului. 
Cu NEFF poți pur și simplu să 
tragi în afară raftul extensibil 
EasyAccess.

VARIO ZONE 
Cutii mici cu înghețată pentru 
desert, un curcan întreg sau ce a 
rămas dintr-un meniu cu cinci feluri 
de mâncare? Acum nu mai trebuie 
să alegi ce intră în congelator. 
Cu cele două rafturi din sticlă 
detașabile și cele trei sertare, faci 
loc tuturor alimentelor tale,
indiferent de mărime.

CONFORT

COMBINA FRIGORIFICĂ SIDE-BY-SIDE NO FROST

COMBINE FRIGORIFICE ÎNCORPORABILE

 

 Model Clasă de
eficiență

energetică*

Consum: 
kWh/an

Capacitate 
totală

netă (l)

Capacitate 
netă frigider 

(l)

Capacitate 
netă conge-

lator (l)

Nivel de 
zgomot

(db)

Sistem de 
prospețime

Dimensiuni 
(Î x L x A)

 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

Model Clasă de 
eficienţă 

energetică*

Consum: 
kWh/an

Capacitate 
totală

netă (l)

Capacitate 
netă frigider 

(l)

Capacitate 
netă conge-

lator(l)

Nivel de 
zgomot 

(db)

Sistem de 
prospeţime

Dimensiuni 
(Î x L x A)

 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

Energy
Dispenser de apă (6 l)

NoFrost

LowFrost

COMBINE FRIGORIFICE INDEPENDENTE

FRESH SAFE 2

Menţine prospeţimea ingredientelor până la de 2 
ori mai mult.
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MAŞINILE DE SPĂLAT RUFE NEFF
FAC FAȚĂ PROVOCĂRILOR

MAȘINI DE SPĂLAT RUFE
CU USCĂTOR

Mașinile noastre de spălat rufe spală rapid și tratează 
țesăturile cu delicateţe, astfel încât mănușile tale pentru 
cuptor, prosoapele de bucătărie și lavetele vor rezista 
mai mult în timp. Mai mult decât atât, sistemul inteligent 
ActiveWater curăţă mai inteligent rufele, intuind cantitatea de 
apă corespunzătoare pentru spălare. Și dacă alegi programul 
automat de spălare și uscare într-un singur ciclu, treaba este 
terminată.
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UN PARTENER IMPECABIL ÎN 
BUCĂTĂRIE

Noua noastră mașină de spălat rufe cu uscător este prezentă la datorie atunci 
când ai nevoie de ea și se ascunde atunci când nu o utilizezi.

Inspirată de pasionații pentru gătit, noua noastră mașină de spălat rufe funcţionează rapid și 
silenţios, chiar și cu încărcături mari, și nu perturbă liniștea din bucătărie. Datorită motorului 
EfficientSilentDrive și panourilor laterale antivibraţii, aparatul este deosebit de silenţios, acesta se 
va potrivi perfect în bucătăria ta, încât este posibil să și uiţi că este acolo. Toate aceste caracteristici 
și programele ușor de utilizat pentru îndepărtarea petelor îţi permit să îţi petreci în tihnă timpul în 
locul tău preferat.

PERFORMANŢE ÎNALTE, FĂRĂ ZGOMOT
Mașina noastră de spălat rufe complet integrată elimină petele în timp ce tu și invitaţii tăi gătiţi și
socializaţi. Am lucrat timp de mai mulţi ani să facem cât mai puțin vizibile aparatele încorporabile,
dezvoltând soluţii precum designul minimalist și proiectarea informaţiilor pe pardoseală, astfel
încât să nu fie nevoie să deschizi ușa dulapului. Datorită panourilor laterale antivibraţii și motorului
EfficientSilentDrive, aparatul este deosebit de silenţios.

OPȚIUNEA DE REÎNCĂRCARE
Dacă trebuie să adaugi un prosop sau să scoți 
mânușile după începerea programului, o poţi face 
foarte simplu apăsând butonul Start/Reîncărcare. 
Ușa mașinii de spălat se va deschide, iar pentru 
reluarea ciclului de spălare trebuie să apeși din nou 
butonul Start.

Motor EfficientSilentDrive – pentru mai multă 
liniște în bucătărie.

PANOURI LATERALE ANTIVIBRAȚII
Datorită panourilor laterale antivibraţii și motorului 
EfficientSilentDrive, aparatul este deosebit de 
silenţios. Cu un sistem în trei trepte care absoarbe 
vibrația beneficiezi de o spălare ușoară fără vibraţii, 
zgomot și trepidaţii.

AQUASTOP®
AquaStop îți oferă protecţie 100% împotriva 
inundaţiilor cu furtunul de alimentare cu perete 
dublu și o supapă mecanică. Apa care se scurge 
se adună în învelișul furtunului și produce 
umflarea unui burete, care oprește apoi fluxul de 
apă în mod mecanic. 

Iluminare interioară a tamburului – nu uiţi nimic în 
interiorul aparatului.

DETECTAREA SPUMEI REZIDUALE
În cazul în care ai adăugat prea mult detergent, 
mașina noastră de spălat rufe are o funcție specială 
de detectare și eliminare a spumei reziduale. Va 
adăuga automat o cantitate mai mare de apă sau 
un ciclu de extraclătire pentru ca rufele tale să 
arate impecabil la final.

USCAREA RUFELOR, O SARCINĂ CUM NU SE 
POATE MAI UŞOARĂ
SENSOR DRYING
Senzorul monitorizează continuu eficiența de uscare, și previne astfel 
supraîncălzirea sau uscarea excesivă. Mașina se oprește automat atunci când 
rufele tale sunt la nivelul optim de uscare, pentru a putea fi călcate ușor.

 Model Clasă de 
eficiență 

energetică*

Capacitate 
(Kg)

Consumul de
apă (l)

Centrifugare Număr 
programe

Programe speciale Nivel de 
zgomot (dB)

Aquastop

 V6540X1EU В / А
7 kg la 

spălare/ 
4 kg la 
uscare

105 1354 6

Extra Clătire/
Apretare, Night 

Wash, Mixt, 
Sensitive, Sport/

Fitness, Rapid 15 min, 
Clătire/Centrifugare, 

Evacuare/
Centrifugare,
Lână-spălare 

manuală, Delicate/
Mătase

57 E

Mașină de spălat rufe cu uscător, complet încorporabilă

Energy
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ACCESORII DE NELIPSIT PENTRU UN PASIONAT 
DE GĂTIT

Şine VarioClip
Cod: Z11TI15X0

Filtru carbon activ
Cod: Z51AFA0X0

Tavă de copt cu înveliş
anti-aderent
Cod: Z11AU15A0

Filtru carbon activ
Cod: Z51AIA0X0

Kit recirculare cu regenerare 
pentru instalare hotă fără horn
Cod: Z51AFR0X0

Filtru carbon activ 
Cod: Z5135X1

Kit recirculare pentru instalare 
hotă fără horn
Cod: Z51AFT0X0

Filtru carbon activ 
Cod: Z54TC02X0Kit recirculare cu regenerare 

pentru instalare hotă fără horn
Cod: Z51AIR0X0

Filtru carbon activ
Cod: Z5102X1

Kit recirculare
Cod: Z5102X5 Mâner pentru hotă telescopică, 

60 cm
Cod: Z54TH60N0

Kit recirculare pentru instalare 
hotă fără horn
Cod: Z51AIT0X0

Filtru cu carbon activ CleanAir 
Cod: Z5170X1

Kit recirculare
Cod: Z5106X5

Mâner pentru hotă telescopică, 
90 cm
Cod: Z54TH90N0

Kit recirculare 
Cod: Z54TS02X0

Kit instalare hotă în dulap de 
90 cm 
Cod: Z54TM90X0

Kit recirculare
Cod: Z5101X5

Element de legătură
Cod: Z9914X0

Kit recirculare 
Cod: Z5135X3

Telecomandă
Cod: Z5100X0

Filtru cu carbon activ CleanAir, 
cu regenerare 
Cod: Z50XXP0X0

Grill: (37 x 25 cm)
Cod: Z9416X2

Tavă Teppan Yaki (41,5 x 26,5 cm)
Cod: Z9417X2

Nr. Cod Denumire Model compatibil

1 Z11TI15X0 Şine VarioClip Cuptoarele EOX5

2 Z11AU15A0 Tavă de copt cu înveliş anti-aderent Cuptoarele EOX5

3 Z51AFR0X0 Kit recirculare cu regenerare pentru 
instalare hotă fără horn D95FRM1S0

4 Z51AFT0X0 Kit recirculare pentru instalare hotă
fără horn D95FRM1S0

5 Z51AIR0X0 Kit recirculare cu regenerare pentru 
instalare hotă fără horn D65IHM1S0, D96IPU1N0

6 Z51AIT0X0 Kit recirculare pentru instalare hotă
fără horn D65IHM1S0, D96IPU1N0

7 Z54TS02X0 Kit recirculare D46ED52X0, D49ED52X0

8 Z5135X3 Kit recirculare D55ML66N0, D58ML66N0

9 Z5102X5 Kit recirculare D79MT64N1

10 Z5106X5 Kit recirculare I79MH52N1

11 Z5101X5 Kit recirculare D76MH52N1

12 Z50XXP0X0 Filtru cu carbon activ CleanAir, cu
regenerare 

D65IHM1S0, D96IPU1N0, 
D95FRM1S0

13 Z51AFA0X0 Filtru carbon activ D95FRM1S0

14 Z51AIA0X0 Filtru carbon activ D65IHM1S0, D96IPU1N0

15 Z5135X1 Filtru carbon activ D55ML66N0, D58ML66N0

16 Z54TC02X0 Filtru carbon activ D46ED52X0, D49ED52X0

17 Z5102X1 Filtru carbon activ D79MT64N1, I79MH52N1

18 Z5170X1 Filtru cu carbon activ CleanAir 
D76MH52N1, D79MT64N1, 
I79MH52N1, D65IHM1S0, 
D96IPU1N0, D95FRM1S0

19 Z54TM90X0 Kit instalare hotă în dulap de 90 cm D49ED52X0

20 Z5100X0 Telecomandă D55ML66N0, D58ML66N0

21 Z54TH60N0 Mâner pentru hotă telescopică, 60 cm D46ED52X0

22 Z54TH90N0 Mâner pentru hotă telescopică, 90 cm D49ED52X0

23 Z9914X0 Element de legătură Plite DOMINO

24 Z9416X2 Grill  (37 x 25 cm)
Plite cu inducţie 
(FlexInduction) sau radiante 
(CombiZone)

25 Z9417X2 Tavă Teppan Yaki (41,5 x 26,5 cm)
Plite cu inducţie 
(FlexInduction) sau radiante 
(CombiZone)
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NOTES
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BSH Electrocasnice își rezervă dreptul de a modifica performanțele tehnice și designul produselor prezentate fără avizări prealabile.
Toate drepturile rezervate © 2018 BSH Electrocasnice SRL

MAI MULTE INFORMAȚII PE
WWW.NEFF-HOME.RO


