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UMA MARCA
ESTABELECIDA CELEBRA
O SEU 140º ANIVERSÁRIO
1875

Friedrich Küppersbusch fundou a primeira fábrica
de fogões “F. Küppersbusch & Söhne” em Gelsenkirchen,
distrito de Schalke e lançou os fogões artesanais a carvão.

1993

produzidos, em série, com 12 colaboradores e a empresa
expandiu a sua gama de produtos.

Desde 1993 que a Küppersbusch tem tido
sucesso ao participar em competições de design. Bundespreis, Red Dot Awards, prémios iF design, prémio
Platinum Award para Design de Excelência: até à data,
mais de 60 produtos, tais como fornos, fogões, placas
e exaustores ganharam prémios, tanto a nível nacional,
como internacional.

1898

1999 A fim de ser capaz de servir o segmento global

1913

de cozinha de qualidade premium, o Grupo Teka fundiu-se
com Küppersbusch Hausgeräte GmbH e Küppersbusch
Großküchentechnik GmbH & Co. KG. Esta empresa
tinha mais de 5000 colaboradores por todo o mundo.

1880 Os produtos da Küppersbusch começaram a ser

A central automática foi patenteada. A
Küppersbusch tinha 3 ligações telefónicas e comunicava
através de uma única via por telegrama.
A Küppersbusch tornou-se a maior empresa especializada com 2500 colaboradores que produziam 350
fogões e fornos por dia.

1918 Após a necessária interrupção, durante a 1ª
Guerra Mundial, a Küppersbusch começou novamente a
produzir fornos domésticos. Devido à grande procura, a
Küppersbusch virou-se para o fabrico industrial.
1935

A fábrica teve um boom de procura e houve um
aumento constante no número de colaboradores. A
Küppersbusch abriu uma segunda fábrica para fogões a
carvão. Além disso, este boom levou à aquisição de uma
segunda fábrica na Áustria. A Küppersbusch era novamente uma empresa de renome a nível global.

1954

O VW Beetle não era o único representante do
milagre da economia. Os anúncios da Küppersbusch
mostravam uma placa de alta velocidade, um interruptor
de 7 posições e luz indicadora.

1962 Do forno a gás, ao exaustor, para o frigorífico esmaltado: o que começou com um forno desenvolveu-se
numa vasta gama de produtos.

1973 Os anos 70. A cozinha de encastre foi bem recebida pelas famílias alemãs. A Küppersbusch foi um dos
primeiros fabricantes a desenvolver eletrodomésticos de
encastre.

1985 O ano do nascimento do ökotherm®. Um catalisador catalítico para fornos e fogões – a ecologia vai ao encontro da alimentação perfeita. Único e da Küppersbusch.
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2008-2010 A empresa de design de Gelsenkirchen
lançou a edição Platinum White e a Black Chrome e
definiu novos padrões no mercado de eletrodomésticos
de encastre.
2013/2014 A Küppersbusch apresentou o novo conceito de design “Individual”. O primeiro “Meisterstuck”
criou celeuma e impressionantemente transmitiu os valores da marca: design, qualidade, inovação, função e
alimentação saudável.

2015

A empresa celebra o seu 140º aniversário com
numerosas inovações na feira internacional LivingKitchen,
em Colónia, Alemanha.
A Küppersbusch foi destacada como membro da
fundação do Consolado Alemão de Design, em março.

CENTO
E
QUARENTA

ANOS

“Fazer o melhor ainda melhor”!
Hoje, após 140 anos da empresa
ter sido fundada, esta máxima, do
fundador Friedrich Küppersbusch,
é ainda o benchmarking para
todas as ações da empresa.
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DESIGN
QUALIDADE
FUNCIONALIDADE
INOVAÇÃO
DIVERTIMENTO
SAUDÁVEL
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Küppersbusch – Para cozinhas com estilo
Os valores da marca ao nível do design, qualidade, funcionalidade, inovação
e alimentação saudável fazem parte do slogan “Für Küchen mit Stil”. Esta afirmação é usada internacionalmente, enfatizando o facto de que as competências
chave e raízes das empresas estão na Alemanha.

Design “Made in Germany”
O designer alemão, Klaus Keichel, tem sido responsável pelo design dos produtos
da Küppersbusch há mais de 40 anos. Durante este tempo, ele provou repetidamente a sua criatividade e tem sido, até à data, o destinatário de mais de 60 prémios
de design. A continuidade do seu design e a sua capacidade de se distanciar das
tendências de curta duração são a base do sucesso da Küppersbusch. Em 2015, a
Küppersbusch foi nomeada membro da fundação do Consolado de Design Alemão.

Qualidade: Normas internacionais
Todos os processos inovativos são coordenados na Alemanha, o que significa que
os departamentos de design, gestão de produto e qualidade estão estritamente ligados. Referimo-nos a um coordenado processo de inovação que é supervisionado
pela sede alemã. Eles são o motor de novos designs e produtos inovadores e têm
contacto permanente com filiais e delegações a nível internacional.

Função: Intuitivo e funcionais
O focus está no perfeito equilíbrio entre forma e função. O resultado é a experiência
que o utilizador retira dos produtos. As prioridades principais são intuição, facilidade
de uso e facilidade de manutenção. Para assegurar que os equipamentos correspondem às mais altas exigências, os mesmos são testados por nutricionistas e chefs
experientes, antes de serem lançados no mercado.

Inovação: Ideias novas e criativas desde 1875
Desde que a empresa foi fundada, em 1875, a Küppersbusch tem-se destacado
devido às inúmeras inovações e ideias criativas. O primeiro fogão elétrico é um
excelente exemplo devido ao conversor catalítico ökotherm®. A empresa também se foca em personalizar os produtos: em 2013, o conceito “Individual” da
Küppersbusch foi lançado, permitindo que o cliente possa escolher o equipamento que melhor se adapta às suas necessidades. O Küppersbusch Meisterstück
oferece ainda mais opções personalizadas. Um centro de cozinha gourmet profissional, voltado para as preferências e necessidades individuais dos ambiciosos
amantes de cozinha.

Divertimento saudável
A Küppersbusch sempre percebeu que devia ter uma abordagem integrante relativamente ao tema cozinha. Atualmente, a empresa continua dedicada a seguir com
esta tradição. Nos cursos de culinária especiais, nutricionistas e chefs experientes
demonstram métodos modernos e saudáveis de preparação dos alimentos. Os experts da Küppersbusch compilam manuais de instruções e livros de receitas para
famílias. E na sede, em Gelsenkirchen, ainda encontra cursos de culinária para crianças, ministradas na cozinha de testes. Particularmente, na era do fast food, o lema é:
ensinar pequenos gourmets em desenvolvimento.
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DESIGN PREMIADO
Klaus Keichel, Designer de Produto Küppersbusch:
“Tenho estado a liderar o design da Küppersbusch Hausgeräte há mais de 40 anos. A nossa continuidade, ao nível do
design, e a nossa decisão em nos distanciarmos das tendências de curta duração têm sido sempre o foco da minha
estratégia de design para a marca Küppersbusch.
Considero estética, funcionalidade e qualidade técnica como algo inseparável. A globalização e a comparação dos
produtos no mercado exigem alta individualidade, com detalhes de definição de marca. Isto torna os produtos da
Küppersbusch altamente reconhecidos, definindo bem o prestígio da marca. Nas últimas décadas, mais de 60 prémios são o testemunho do sucesso e sustentabilidade da nossa marca. Estes incluem os prémios mais prestigiados
da Alemanha: o prémio Red Hot “best of the best”, Prémio de Design Alemão e o prémio de design iF. Vários prémios
internacionais comprovam que o nosso design é também reconhecido em todo o mundo. Atualmente, estamos a
trabalhar, juntos, em ideias inovadoras para novos produtos dentro do design típico da Küppersbusch.”
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KÜPPERSBUSCH HIGH-Q
HIGH-Q

HIGH-Q

HIGH-Q AIR

COOKING

STEAMING

TECHNOLOGY

Os fornos e placas da
Küppersbusch não são só
dotados de um design
elegante. Também possuem
funções inteligentes que tornam
o cozinhado uma experiência
única.

Os fornos de vapor da Küppersbusch
são perfeitos para uma agradável
experiência na cozinha. A sua inteligente
tecnologia garante cozinhados suaves
e deliciosos proporcionando agradáveis
e saudáveis momentos.

Os exaustores da Küppersbusch
estão entre os mais silenciosos
e poderosos do mercado.
A inovadora tecnologia
dos ﬁltros garante que o ar
esteja sempre limpo.

Para as mais altas exigências

HIGH-Q

HIGH-Q

COOLING

CLEANING

A gama de frio da Küppersbusch
garante que os alimentos
possam ser perfeitamente
armazenados permitindo uma maior
poupança energética.

As máquinas de lavar louça
da Küppersbusch produzem
resultados brilhantes graças
às suas funções inteligentes
de limpeza e eﬁciência
energética.

Friedrich Küppersbusch fundou a sua
empresa sob a máxima: “Fazer o melhor
ainda melhor”!
Atualmente a expressão “High Q” representa esta máxima na Küppersbusch.
Quer seja a cozinhar, refrigerar ou lavar,
soluções inteligentes garantem sempre
os melhores resultados, a melhor classificação energética e consequentemente
mais comodidade.
High-Q cooking, high-Q steaming,
high-Q, air technology, high-Q cooling
and high-Q cleaning, toda a tecnologia
voltada para o futuro, com funções perfeitas e normas incondicionais.
O conhecimento e a experiência dos
nossos especialistas – adquirida ao
longo de muitos anos – estão incorporados em cada equipamento. Com a
Küppersbusch espere sempre um pouco mais!
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QUALIDADE
Com o seu sistema de gestão de qualidade,
ISO DIN 9001, a marca Küppersbusch é uma
garantia de qualidade, proporcionando aos
seus clientes valor acrescentado.
Processos claros, estruturados e responsabilidades definidas tornam o sistema de gestão
de qualidade uma componente vital da gestão
integrada. Caso seja solicitado pelo cliente/empresa, podem ser feitas encomendas especiais,
tendo sempre como objetivo a satisfação do
mesmo.
Além disso, o requisito de normas é a base para
a aprendizagem e melhoria contínua da empresa. O desenvolvimento sustentado é a base para
a satisfação do cliente e a garantia do futuro da
empresa.
Norbert Kirchmair é alguém que sabe o que
realmente isso é.
A qualidade é muito importante, especialmente no serviço ao cliente.
Há 37 anos que trabalha no serviço de apoio ao
cliente. Durante esse tempo já trabalhou como
técnico de vendas (durante mais de 20 anos) e
estabeleceu muitos contactos com os clientes.
Desde há 16 anos que trabalha no departamento
técnico e tem sido responsável pela formação de
novos técnicos.
Todas as anotações técnicas contribuem
para melhorar a qualidade dos produtos da
Küppersbusch. Através do contacto direto com
o consumidor final, é-lhes dado feedback sobre
os equipamentos. Esta informação é enviada
regularmente para o departamento de gestão de
produto e departamento de produção.

O laboratório de qualidade
A Küppersbusch tem o seu próprio laboratório de qualidade para garantir que todos os seus produtos
cumprem as normas e os requisitos de uma marca premium.
Abaixo estão apenas três exemplos da sua abrangente área de responsabilidade:
O teste da placa de indução e medida de calor: o laboratório testa as performances da placa com diferentes
utensílios de cozinha (disponíveis no mercado) para que os melhores resultados sejam alcançados. Os tempos de
aquecimento, o plano da superfície e a impermeabilidade da mesa de trabalho também são testados, de modo a
garantir que todos os equipamentos que saem da empresa são de alta qualidade.
O teste eletrónico: o teste inclui precisão de controlo, o tempo de aquecimento e distribuição de calor.
A cozinha de teste: a nossa cozinha realiza testes intensivos de cozinhados para que os pratos saibam ainda melhor. As receitas testadas estão disponíveis no site da Küppersbusch.
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FUNCIONALIDADE
“Como especialista, a funcionalidade é a minha principal
prioridade. Os resultados de 1ª classe apenas são conseguidos com as ferramentas perfeitas. Escusado será
dizer que estou sempre disponível para inovações e espero sempre o melhor design.”
Alexandro Pape, Chef Estrela Michelin
Como chef do restaurante Sylt-based “Fährhaus”, Alexandro Pape alcançou algo
que os seus colegas apenas podem sonhar: 2 estrelas Michelin e 17 dos 20 pontos
possíveis no guia de restaurantes Gault Millau.
Mas isto ainda não é o suficiente para este pai de duas crianças. Ele tem uma visão: o
sal do mar da Alemanha. Após sete anos de preparação e, pela primeira vez, em 2014
Alexandro Pape apresentou o seu “Fleur de Sylt” aos amantes de cozinha, no Eat&Style,
em Colónia e Munique.
Também na Living Kitchen em Colónia, confecionou deliciosas iguarias para os visitantes
da feira nos equipamentos Küppersbusch.
O Chef celebridade fala sobre cooperação: “Foi maravilhoso eu convencer a Küppersbusch
a providenciar os equipamentos para a apresentação do meu sal. Como eu uso sempre
equipamentos Küppersbusch para os meus cozinhados pessoais, estou muito familiarizado com eles”.
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COZINHAS
COM ESTILO
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Cozinha elegante e purista, estilo rústico romântico, ou uma
das muitas outras opções entre estas duas, pois trata-se de
uma questão de gosto pessoal. A Küppersbusch deixa ao
seu critério a escolha do design dos seus equipamentos. E
pode tornar os seus desejos realidade quando se trata das
suas características.
Faça a sua escolha de acordo com o seu gosto pessoal.

Profession+
Muitas inovações de cozinha profissional e características
de produtos distinguem estes equipamentos. De normas
incondicionais e perfeitos nas suas funções eles vão ao
encontro dos mais altos padrões. Um exemplo notável é o
Meisterstück Profession +.

Premium+
Detalhes técnicos e características inteligentes são perfeitas
para sustentar e enriquer o trabalho que faz na cozinha. Com
os seus níveis extremamente elevados, em termos de funções
e qualidade, estes equipamentos são os ideais para cozinhas
sofisticadas.

Comfort+
Os equipamentos Comfort + providenciam muitas características práticas e convenientes. Funções fáceis e intuitivas dão-lhe liberdade para cozinhar o que mais gosta indo
ao encontro dos mais altos padrões.
Ficará encantado independentemente do que decidir!
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INDIVIDUAL

Stainless Steel

Küppersbusch
Individual:
Ainda mais
diversidade!
Todas as pessoas gostam de coisas diferentes.

Black Chrome

Silver Chrome

Cores diferentes. Formas diferentes. Músicas
diferentes. A nossa individualidade e personalidade fazem quem somos!
O conceito individual da Küppersbusch oferece a
possibilidade de adaptar o visual dos seus equipamentos às suas preferências. Vários perfis disponíveis e ainda a possibilidade de escolha entre o preto e branco de base. O visual individual
é conseguido com um dos sete conjuntos de
acabamentos diferentes dos perfis e puxadores
(Stainless Steel, Black Chrome, Silver Chrome,
Gold, Black Velvet, Copper, Hot Chili). Máxima
variabilidade, estilo individual.

Gold

Black Velvet

E não é tudo! A Küppersbusch oferece ainda mais
opções de design com o seu novo conceito Individual Plus.
Copper

Hot Chili
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INDIVIDUAL PLUS
Atualize
a sua
cozinha
A cor e combinação de materiais no
Conceito Individual
O novo conceito de design único foi introduzido
em 2013 e permitiu a personalização dos equipamentos de cozinha através da seleção de diferentes cores de puxadores.
Devido à resposta positiva, estão agora a ser introduzidas, no conceito individual, cores adicionais e
combinações de materiais. Consequentemente,
a Küppersbusch está a reagir às tendências vigentes na indústria dos móveis de cozinha, apresentando, em 2015, puxadores em Black Velvet e
Silver Chrome com madeira, pedra, embutimento
em Gold e Copper e com cristais Swarovski (além
das opções “Copper” e “Hot Chili” introduzidas
em 2014).
Com base no lema “Atualize a sua cozinha”, além
do design Stainless Steel, Black Chrome, Silver
Chrome, Gold e Black Velvet, os clientes podem
agora encomendar novos kits de design com diferentes materiais embutidos ou um design bicolor
combinando, deste modo, os seus equipamentos
com os móveis de cozinha. Mesmos os equipamentos da Küppersbusch já existentes podem ser
atualizados com o novo kit individual: para todos os
equipamentos da ConceptLine®, bem como, para
o design Black Velvet/Silver Chrome, os puxadores podem ser facilmente alterados para novos
designs.

Silver Chrome com ouro

Silver Chrome com pedra

Silver Chrome com cristais Swarovski

Silver Chrome com cobre

Silver Chrome com madeira

Black Velvet com ouro

Black Velvet com pedra

Black Velvet com cristais Swarovski

Black Velvet com cobre

Black Velvet com madeira

Estas soluções estão disponíveis mediante consulta ao departamento comercial.
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PLATINUM WHITE
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Platinum White

FORNO ELÉTRICO DE 60 CM
Premium+
ENERGIA

THERM

+

ÖKO

ÖKO

THERM

EMAIL

+

ConceptLine®

INDIVIDUAL

MULTI

EEB 6551.0

Design Gold

Design Black Velvet

Fornos
Compactos
Placas

Design Silver Chrome

Características técnicas:
- Potência máxima total 3,3 kW
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 590 x 550 mm
- Para mais características técnicas ver página 159

Exaustores

Design Black Chrome

Acessórios opcionais:
- Guias telescópicas
Ac. 1094
(2 guias standard, 1 guia com Perfect Stop)
- Guias telescópicas
Ac. 1096
(1 guia standard, 2 guias com Perfect Stop)
- Para mais acessórios opcionais ver página 157

Frigoríﬁcos

Branco, Design Stainless Steel WX1 (de série)

Características gerais:
- 17 receitas de cozinhado pré-programadas e 13 funções de
cozinhado (consulte as tabelas das páginas 59 e 60)
- Iconograﬁa iluminada de programa e função selecionadas
- Programação eletrónica de cozinhado (início de cozinhado,
duração de cozinhado, ﬁm de cozinhado, cronómetro)
- Seleção direta de programas e funções no display Touch Control
- Display gráﬁco TFT
- Modo Stand by
- Sistema de peso automático
- Aquecimento rápido
- Porta interior em vidro com perﬁl em aço inoxidável, removível
- Porta de vidro triplo
- Frontal em vidro
- Grill rebatível de grande superfície
- Iluminação em halogéneo em ambos os lados
- 2 guias telescópicas standard incluídas
- Interruptor de segurança
- Ventilação tangencial
- Display branco
- Capacidade: 57 litros
- Para acessórios incluídos ver página 159

EEB 6551.0 WX1
- Branco, Design Stainless Steel

1508661

1.270€

EEB 6551.0 WX
- Branco, sem kit de design

1508671

1.170€

597

890962
890997
890982
890961
890930

185€
155€
185€
155€
155€

Lava-louças
e Misturadoras

Ac. 3001
Ac. 4001
Ac. 5001
Ac. 6001
Ac. C6000

597

Kits de design:
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Design Copper
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Acessórios e
Dados técnicos

A

MICRO-ONDAS (GAMA 38 CM)
Comfort+

EMWGL 3260.0
EMWGR 3260.0

Branco, Design Stainless Steel

38 cm

56
cm

60
cm

NICHO

NICHO

LARGURA

(abertura da porta para a esquerda)
(abertura da porta para a direita)

Características gerais:
- 5 níveis de potência
- Saída de micro-ondas de 850 watts
- Grill 1.200 watts
- 14 programas automáticos
- Relógio eletrónico
- 3 menus de acesso direto
- Função início rápido
- Iluminação interior
- Display vermelho
- Cavidade interior em aço inoxidável
- Base cerâmica de aquecimento homogéneo
- Abertura eletrónica da porta
- Capacidade: 22 litros
Características técnicas:
- Potência máxima total
2,5 kW
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 595 x 390 x 334 mm
(inclui frente 22 mm)
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 568 x 380 x 320 mm
(instalação móvel superior)
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 568 x 370 x 320 mm
(instalação móvel alto)
- Dimensões da cavidade L x A x P aprox. 350 x 220 x 280 mm
- Para mais características técnicas ver página 161
Acessórios incluídos:
- 1 prato tostador, 1 grelha especial para gratinados

EMWGL 3260.0 W1
- Branco, Design Stainless Steel

1710176

660€

EMWGR 3260.0 W1
- Branco, Design Stainless Steel

1710274

660€

instalação em
móvel alto
min. 380

555
312

min

.32

0

8

. 56

min

334
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390

min.
370

m
320in.

555

8

312

56
in.

m

355

instalação em
móvel superior

600

355

334

390

Platinum White

FORNO DE VAPOR COMBI
Premium+

Design Black Chrome

Design Silver Chrome

Design Gold

Design Black Velvet

Design Copper

Características técnicas:
- Potência máxima total
2,9 kW
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 595 x 455 x 562 mm
(inclui frente 22 mm)
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 450 x 550 mm
- Dimensões da cavidade L x A x P aprox. 420 x 210 x 390 mm
- Para mais características técnicas ver página 160
Acessórios incluídos:
- 1 bandeja rasa inox, 1 bandeja profunda perfurada inox,
1 grelha
Acessórios opcionais:
- 1 bandeja profunda inox
- 1 bandeja rasa perfurada inox

EKDG 6551.0 W1
- Branco, Design Stainless Steel

161736

1.300€

EKDG 6551.0 W
- Branco, sem kit de design

161735

1.200€

890962
890997
890982
890961
890930

185€
155€
185€
155€
155€

Kits de design:
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper

Ac. 3001
Ac. 4001
Ac. 5001
Ac. 6001
Ac. C6000

Fornos

Ac. n.º 1117
Ac. n.º 1116

Lava-louças
e Misturadoras

Branco, Design Stainless Steel W1 (de série)

Características gerais:
- Funções de cozinhado a vapor (40º-100º C), convecção por ar
quente, regeneração, cozinhado proﬁssional, regulação eletrónica do vapor, assado suave, grill
- Programas automáticos para peixe, carne, vegetais, comida
congelada, pão/bolo
- Possibilidade de memorizar 5 programas favoritos
- Display gráﬁco TFT
- Modo Stand by
- Grill 1.200 watts
- Cavidade interior em aço inoxidável
- Iluminação interior
- Porta interior em vidro, removível
- Indicador luminoso de falta de água e descalciﬁcação
- Termostato e display eletrónico
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado,
ﬁm de cozinhado, cronómetro, sonda de alimentos)
- Display branco
- Capacidade: 35 litros

Compactos

EKDG 6551.0

Placas

NICHO

Exaustores

56
cm

NICHO

Frigoríﬁcos

45 cm

ConceptLine®

40-100°C

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

ENERGIA
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Acessórios e
Dados técnicos

A
INDIVIDUAL

FORNO DE VAPOR
Premium +
INDIVIDUAL

40-100°C

45 cm

56
cm

NICHO

NICHO

EDG 6551.0

Branco, Design Stainless Steel W1 (de série)

Design Black Chrome

Design Silver Chrome

Design Gold

Características gerais:
- Função: cozinhar a vapor 40º - 100º C
Regeneração / esterilização 60º - 100º C
- Programas automáticos para peixe, carne, vegetais, comida
congelada
- Display gráﬁco TFT
- Modo Stand By
- Cavidade interior em aço inoxidável
- Iluminação interior
- Porta interior em vidro, removível
- Indicador luminoso de falta de água e descalciﬁcação
- Termostato e display eletrónico
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado e
ﬁm de cozinhado)
- Display branco
- Capacidade: 35 litros
Características técnicas:
- Potência máxima total
1,5 kW
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 595 x 455 x 472 mm
(inclui frente 22 mm)
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 450 x 550 mm
- Dimensões da cavidade L x A x P aprox. 420 x 210 x 390 mm
- Para mais características técnicas ver página 160
Acessórios incluídos:
- 1 bandeja rasa inox, 1 bandeja profunda perfurada inox,
1 grelha

Design Black Velvet

Acessórios opcionais:
- 1 bandeja profunda inox
- 1 bandeja rasa perfurada inox

Ac. n.º 1117
Ac. n.º 1116

Design Copper

EDG 6551.0 W1
- Branco, Design Stainless Steel

161648

1.100

EDG 6551.0 W
- Branco, sem kit de design

161647

1.000

890962
890997
890982
890961
890930

185
155
185
155
155

Kits de design:
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
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Ac. 3001
Ac. 4001
Ac. 5001
Ac. 6001
Ac. C6000

Platinum White

Premium+

A
ENERGIA

THERM

+

ÖKO

ÖKO

THERM

EMAIL

+

45 cm

56
cm

NICHO

NICHO

EEBK 6551.0

Design Silver Chrome

Design Gold

Design Black Velvet

Fornos
Compactos
Placas

Design Black Chrome

Características técnicas:
- Potência máxima total
3,2 kW
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 595 x 455 x 562 mm
(inclui frente 22 mm)
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 450 x 550 mm
- Dimensões da cavidade L x A x P aprox. 465 x 232 x 425 mm
- Para mais características técnicas ver página 161

Exaustores

Branco, Design Stainless Steel WX1 (de série)

Características gerais:
- 17 receitas de cozinhado pré-programadas e 13 funções de
cozinhado (consulte as tabelas das páginas 59 e 60)
- Iconograﬁa iluminada de programas e função selecionados
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado,
ﬁm de cozinhado, cronómetro)
- Seleção direta de programas e funções no display Touch Control
- Display gráﬁco TFT
- Modo Stand By
- Sistema automático de peso
- Aquecimento rápido
- Porta interior em vidro, removível
- Porta de vidro triplo
- Frontal em vidro
- Grill rebatível de grande superfície
- Iluminação interior lateral
- 1 guia telescópica de extração total
- Ventilação tangencial
- Display branco
- Capacidade: 46 litros

Acessórios incluídos:
- 1 bandeja profunda esmaltada, 1 bandeja rasa esmaltada,
1 grelha

150879

1.100€

EEBK 6551.0 WX
- Branco, sem kit de design

150878

1.000€

890962
890997
890982
890961
890930

185€
155€
185€
155€
155€

Kits de design:
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper

Ac. 3001
Ac. 4001
Ac. 5001
Ac. 6001
Ac. C6000

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

EEBK 6551.0 WX1
- Branco, Design Stainless Steel

Frigoríﬁcos

Acessórios opcionais:
- Para mais acessórios opcionais ver página 157

Lava-louças
e Misturadoras

Design Copper
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Acessórios e
Dados técnicos

INDIVIDUAL

MULTI

ConceptLine®

FORNO ELÉTRICO

MICRO-ONDAS COMBI
Premium+

INDIVIDUAL

45 cm

56
cm

NICHO

NICHO

EMWK 6551.0

Branco, Design Stainless Steel W1 (de série)

Design Black Chrome

Design Silver Chrome

Design Gold

Design Black Velvet

Características gerais:
- 6 funções de cozinhado
- 5 níveis de potência
- 16 programas automáticos
- Saída de micro-ondas de 1.000 watts
- Grill 1.500 watts
- Relógio eletrónico
- Função de início rápido
- Iluminação interior
- Display gráﬁco TFT
- Display branco
- Modo Stand By
- Cavidade interior em aço inoxidável
- 3 alturas de cozinhado (prato giratório + 2 alturas)
- Prato giratório integrado de Ø 32 cm de diâmetro com opção
de paragem
- Capacidade: 35 litros
Características técnicas:
- Potência máxima total
3,4 kW
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 595 x 455 x 562 mm
(inclui frente 22 mm)
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 450 x 550 mm
- Dimensões da cavidade L x A x P aprox. 420 x 210 x 390 mm
- Para mais características técnicas ver página 161
Acessórios incluídos:
- 1 grelha para grelhados, 1 bandeja de vidro

Design Copper

EMWK 6551.0 W1
- Branco, Design Stainless Steel

161803

1.050

EMWK 6551.0 W
- Branco, sem kit de design

161802

950

890962
890997
890982
890961
890930

185
155
185
155
155

Kits de design:
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
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Ac. 3001
Ac. 4001
Ac. 5001
Ac. 6001
Ac. C6000

Platinum White

MÁQUINA DE CAFÉ
56
cm

NICHO

NICHO

EKV 6500.1

Design Black Velvet

Design Copper

Fornos
Compactos
Placas

Design Gold

Características técnicas:
- Potência máxima total
1,35 kW
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 595 x 455 x 475 mm
(inclui frente 20 mm e guias telescópicas)
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 450 x 550 mm
- Para mais características técnicas ver página 162

Frigoríﬁcos

Design Silver Chrome

EKV 6500.1 W
- Branco, sem kit de design
Kits de design:
- Design Stainless Steel
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper

Ac. 2002
Ac. 3002
Ac. 4002
Ac. 5002
Ac. 6002
Ac. C6001

890959

1.800€

890955
890957
890998
890981
890958
890964

25€
75€
65€
95€
75€
75€

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Design Black Chrome

Lava-louças
e Misturadoras

Branco, Design Stainless Steel

Características gerais:
- 5 tamanhos de chávenas programáveis
(expresso, café curto, médio, longo e caneca)
- Dispensador para 1 ou 2 chávenas
- Função cappuccino ou café com leite
- Recipiente de leite removível com função de limpeza
- Adequada para café em grão e café em pó
- Dispensador de café regulável em altura
- Pressão aproximada 15 bar
- Depósito separado para café e água quente
- Limpeza e descalciﬁcação automáticas
- Limpeza automática ao iniciar e desligar
- Função de água quente
- Depósito de água removível pela frente
- Programação diferida
- Modo Stand by (programável)
- Display gráﬁco de cor vermelho
- Iluminação LED
- Função desligar
- 3 temperaturas de café selecionáveis
- 5 intensidades de café selecionáveis
- Guias telescópicas para fácil reabastecimento dos depósitos

Exaustores

45 cm
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Acessórios e
Dados técnicos

INDIVIDUAL

ConceptLine®

Profession+

LED-TV
Profession+

A
INDIVIDUAL

DVB-T

ENERGIA

45 cm

56
cm

60
cm

NICHO

NICHO

LARGURA

ETV 6800.2

Branco, Design Stainless Steel W1 (de série)

Design Black Chrome

Design Silver Chrome

Características gerais:
- Display LED 19“ (diagonal 48 cm)
- Tecnologia HD
- Função teletexto
- Função desligar automático
- Formatos selecionados (16:10 / 16:9)
- Sintonizador DVB-T integrado
- Leitor DVD integrado
- Gravação USB
- Memória para 200 programas
- Mecanismo lift-up com abertura push-pull
Características técnicas:
- Consumo de energia
26 kWh (anual)
- Potência máxima total
18 W
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 595 x 455 x 150 mm
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 450 x 200 mm
- Ligação
1 x HDMI, 1 x Scart, entrada AV/SVideo, VGA, USB, CI, auriculares
- Para mais características técnicas ver página 162

Design Gold

Design Black Velvet

Design Copper

ETV 6800.2 W1
- Branco, Design Stainless Steel

891161

1.250€

ETV 6800.2 W
- Branco, sem kit de design

891177

1.200€

890957
890998
890981
890958
890964

75€
65€
95€
75€
75€

Kits de design:
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
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Ac. 3002
Ac. 4002
Ac. 5002
Ac. 6002
Ac. C6001

Platinum White
Fornos
Compactos

Design Copper

Características técnicas:
- Potência máxima total 0,4 kW
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 595 x 140 x 535 mm
- Dimensões de encastre L x A x P aprox.
560 x 595 x min. 550 mm
incluíndo equipamento de 45 cm de
altura
- Dimensões da cavidade
interior
L x A x P aprox. 410 x 105 x 525 mm

Placas

Design Black Velvet

Características gerais:
- Ideal para combinação com eletrodomésticos compactos
(45 cm de altura) para um nicho de 59 cm de altura.
- Abertura push/pull
- Controlo de temperatura variável entre 30º e 80º C
- Capacidade (dependendo do tamanho do serviço de louça):
serviço de jantar para 6 pessoas ou 20 pratos com 28 de
diâmetro ou 80 chávenas de café expresso ou 40 chávenas
de chá
- Tapete anti derrapante

Exaustores

Design Gold

WS 6014.2

WS 6014.2 W1
- Branco, Design Stainless Steel

941286

450€

WS 6014.2 W
- Branco, sem kit de design

941285

400€

890995
890999
8900002
890992
890931

60€
50€
60€
50€
50€

Kits de design:
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper

Ac. 3004
Ac. 4004
Ac. 5004
Ac. 6004
Ac. C6002

Frigoríﬁcos

Design Silver Chrome

NICHO

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Design Black Chrome

56
cm

NICHO

Lava-louças
e Misturadoras

Branco, Design Stainless Steel W1 (de série)

14 cm

O desenho mostra a
gaveta instalada
com um compacto de
45 cm

25

Acessórios e
Dados técnicos

INDIVIDUAL

ConceptLine®

GAVETA DE AQUECIMENTO
Profession+

PLACA DE INDUÇÃO
Profession+

EKI 8940.1 PWF
ÖKO

80
cm

POWER

STOP
GO

WIDTH

Acabamento biselado

Características gerais:
- 14 níveis de potência ”glideControl“
- 3 níveis pré deﬁnidos: derreter aprox. 42º C, manter quente
aprox. 70º C, ferver aprox. 94º C
- Sistema de desligar automático
- Função ponte (as zonas frontais e traseiras podem ser ligadas
em simultâneo, numa só zona de cozinhado)
- Função de golpe de ebulição automático
- Função manter quente / indicador de calor residual
- Programação de tempo de cozinhado até 99 minutos
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático com limitador de tempo de
funcionamento
- 4 zonas de cozinhado
18,5 x 22 cm / 2.100 W (3.700 W*)
*com função power
Características técnicas:
- Potência máxima total
7,4 kW
- Dimensões do modelo
L x P aprox. 800 x 520 mm
- Profundidade de instalação 48 mm
- Dimensões de encastre
L x P aprox. 750 x 490 mm
- Para mais características técnicas ver página 163

EKI 8940.1 PWF (Branco)
800

130892

1.302€

520

48*
750

490

Ventilação
min. 40

* Profundidade da instalação
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min. 40

Recomendável
proteção de 20 mm por
baixo da placa

Platinum White

CHAMINÉ DECORATIVA ILHA
Profession+

35
cm

ConceptLine®

IKDU 3900.2 W

A A A A

LED

ENERGIA

LARGURA

FAN

LIGHT

FILTER

Compactos

Fornos

Características gerais:
- Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU):
capacidade de extração na velocidade máxima 525 m3/h,
capacidade de extração na velocidade intensiva 771 m3/h
- Controlo remoto com indicadores LED
- 8 níveis de potência, incluíndo a potência intensiva
- Programador do tempo de aspiração
- Filtro metálico anti gorduras
- Indicador de ﬁltros saturados
- Cabos de aço de suspensão para ajuste em altura
- Fixação de teto em aço inoxidável
- Funcionamento em recirculação
(inclui ﬁltro de carvão ativo)

970€

350
260

350
260

min. 150 max. 1700

110871

Lava-louças
e Misturadoras

IKDU 3900.2 W

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Frigoríﬁcos

Exaustores

Acessórios opcionais:
- Filtros de carvão ativo
Ac. n.º 881-2
(2 peças necessárias)
- Para mais acessórios opcionais ver página 158

350

350

27

Acessórios e
Dados técnicos

Desenho de furação

450

Frentes em vidro branco,
laterais pintadas a branco

Placas

Características técnicas:
- Potência máxima total
286 W
- Dimensões do modelo
L x A x P aprox.
350 x 600 - 2,150 x 350 mm
- Para mais características técnicas ver página 169

CHAMINÉ DECORATIVA DE INTEGRAÇÃO NO TETO
Profession+

EDL 12850.0 WE
120
cm

BRIGHT

LIGHT

LARGURA

A A A B
ENERGIA

Aço inoxidável com painéis brancos

FAN

LIGHT

FILTER

Características gerais:
- Sistema de aspiração perimetral
- Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU):
capacidade de extração na velocidade máxima 630 m3/h,
capacidade de extração na velocidade intensiva 740 m3/h
- Dois painéis iluminados a LED, reguláveis
- Controlo remoto incluído
- 4 velocidades de extração, incluíndo a intensiva
- Programação do tempo de aspiração
- Filtros metálicos anti gorduras
- Possibilidade de funcionamento em recirculação
Características técnicas:
- Potência máxima total
300 W
- Dimensões do modelo L x A x P aprox.
1,200 x 310 x 600 mm
- Dimensões do nicho
L x P aprox. 1,180 x 580 mm
- Saída exterior de
Ø 150 mm,
para instalação em 5 direções
- Para mais características técnicas ver página 169
Acessórios opcionais:
- Set de recirculação incluíndo Ac. n.º 9015
ﬁltro de carvão
- Filtro de carvão ativo
Ac. n.º 9021
- Para mais acessórios opcionais ver página 157 e 158

EDL 12850.0 WE

120828

40
1180

120

310

580

5

0
00

6
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1.780€

Platinum White

CHAMINÉ DECORATIVA DE PAREDE
Profession+

90
cm

A A A B

LED

ENERGIA

LARGURA

FAN

LIGHT

FILTER

Compactos

Fornos

Características gerais:
- Sistema de aspiração perimetral
- Painel removível em vidro
- Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU):
capacidade de extração na velocidade máxima 599 m3/h,
capacidade de extração na velocidade intensiva 786 m3/h
- 4 velocidades de extração incluíndo a intensiva
- Programação do tempo de aspiração
- Indicador de ﬁltros saturados
- Filtro metálico anti gorduras
- Ajuste da altura ao teto através da extensão telescópica
- Possibilidade de funcionamento em recirculação

Placas

Características técnicas:
- Potência máxima total
286 W
- Dimensões do modelo
L x A x P aprox.
(sem cobre tubos)
900 x 608 x 537 mm
- Saída exterior de
Ø 150 mm
- Para mais características técnicas ver página 170

110874

990€

235

Lava-louças
e Misturadoras

O desenho mostra acabamento com cobre tubo

175
65
591

900

537

Medida desde a parte
inferior da chaminé até à
saída de ar
X = 600 mm.
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Acessórios e
Dados técnicos

min. 462 max. 792

KD 9570.2 W

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Frigoríﬁcos

Exaustores

Acessórios opcionais:
- Filtros de carvão ativo
Ac. n.º 881-2
(2 peças necessárias)
- Adaptador de ﬁltro de
carvão ativo
Ac. n.º 888-2
- Set chaminé cobre
tubos (aço inoxidável)
Ac. n.º 9572
- Para mais acessórios opcionais ver página 157 e 158

608

Vidro branco

ConceptLine®

KD 9570.2 W

ConceptLine

®

Criar uma estrutura
com linhas claras
Para os projetistas de cozinhas, a disposição horizontal dos diversos eletrodomésticos, à altura dos olhos, é a identificação clara de
um design mais homogéneo. A linha horizontal domina a imagem,
no geral, e os vários equipamentos complementam-se mutuamente,
formando uma linha contínua.
O design exige que os equipamentos sejam de encastre, como os
novos equipamentos da ConceptLine® da Küppersbusch. O estilo
uniformizado dos painéis de comando e puxadores, de 60 e 45 cm
de altura, permitem uma adaptação perfeita e personalizada dos eletrodomésticos – tanto em coluna vertical como horizontal.
“Reduza ao máximo” – a gama ConceptLine® celebra o design puro,
permitindo-lhe ser a combinação perfeita para vários estilos de interiores de cozinhas. Também é possível personalizar os eletrodomésticos, selecionando diferentes puxadores do conceito individual.

30

31

Acessórios e
Dados técnicos

Lava-louças
e Misturadoras

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Frigoríﬁcos

Exaustores

Placas

Compactos

Fornos

ConceptLine®

Simetria perfeita.
Funções convincentes.
Platinum White

Funções convincentes:
zona de cozinhado XXL
e gamas proﬁssionais
Toda a gama ConceptLine® apresenta um design uniformizado com painel de comandos touch control intuitivo. De modo a facilitar a limpeza, a cavidade de todos
os equipamentos é esmaltada. Além disso, os fornos de 60 cm apresentam uma
zona de cozinhado XXL, com 71 litros de capacidade, permitindo que as bandejas
ultrapassem, em 20%, as medidas de uma bandeja standard, tornando-se numa
das maiores do mercado.
O forno de vapor combi inclui 24 funções e 100 programas de cozinhado automático. Para que consiga obter resultados perfeitos e um cozinhado profissional, este
forno possui sensores automáticos de peso e quantidade do alimento. Para quem
não tenciona perder tempo a limpar o forno, pode adquirir o modelo EEBP 6750.0
e ativar a função pirolítica, cuja limpeza será completa e perfeita.
A nossa gama ConceptLine® consiste nos seguintes equipamentos: um forno de
vapor combi de 60 cm, um forno pirolítico de 60 cm, um forno de vapor combi
compacto e um micro-ondas combi compacto.

32

Platinum White
Fornos
Compactos

Stainless Steel

Placas

Black Chrome

Frigoríﬁcos

Exaustores

Silver Chrome
Gold
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Acessórios e
Dados técnicos

Lava-louças
e Misturadoras

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Black Velvet
Copper

Crie o design do seu eletrodoméstico e dê à sua
cozinha um toque único.

Hot Chili

O conceito individual da Küppersbusch oferece
aos seus clientes a possibilidade de adaptarem a
gama ConceptLine® para ir de encontro às suas
preferências pessoais. Pode optar por diferentes
opções de puxadores: desde o Stainless Steel,
Black Chrome, Silver Chrome, Gold e Black Velvet,
ao novo Copper e Hot Chili. Ou pode escolher um
puxador da nossa gama INDIVIDUAL PLUS. Máxima
variedade, estilo individual.

ConceptLine®

Küppersbusch
Individual:
uma diversidade
de possibilidades

Prazer saudável com
a gama de fornos
de vapor da
Küppersbusch

Se gosta de ter uma alimentação saudável, então o forno de vapor é o melhor para
preparar as suas refeições, pois os minerais e os nutrientes essenciais são preservados durante o processo de cozinhado. Com os fornos de vapor da Küppersbusch
torne-se num mestre a cozinhar a vapor! Os mesmos trabalham sem qualquer tipo de
pressão, nos limites de temperaturas 40° - 100º C e têm uma ótima distribuição de
vapor. Os vegetais, o peixe e a carne são cozinhados muito delicadamente, através
de um aquecimento uniforme, conservando toda a intensidade e sabor dos alimentos.
Porquê cozinhar a vapor? Não há método mais gentil para cozinhar os seus alimentos
do que a vapor. A cor, textura e forma dos alimentos são mantidas inalteradas, bem
como, os seus sabores naturais e aromas intensos. Os nutrientes e os minerais permanecem quase intactos.
O calor uniforme e consistente fornecido pelo forno, assegura que todo o alimento é
cozinhado delicadamente, sem perda de humidade. O vapor é um método de cozinhado de valor acrescentado, que não adiciona gorduras ao alimento e pode ser
usado para menus especiais e de dieta.
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Programas de memória
As suas fórmulas especiais para os cozinhados do quotidiano
podem ser armazenadas de forma simples com os programas
de memória, para que obtenha o máximo êxito (até 20 programas favoritos).
Pedra pizza
Para que as suas pizzas sejam sempre deliciosas, como as
Italianas, utilize a pedra especial para pizza em detrimento da
bandeja. Combinado com a grelha para assar no nível mais
baixo, assegura uma base de pizza autêntica, estaladiça e perfeitamente cozida no forno.

Platinum White

Bloqueio de segurança para crianças
No painel de comandos existe um sistema de bloqueio que impede que se possa iniciar o funcionamento do forno involuntariamente.
Eﬁciência energética
Nos países da União Europeia, um sistema comum
ENERGIA
de etiquetagem energética providencia um guia de
quão eﬁcientes são os fornos. Os equipamentos mais económicos são categorizados em A e os menos económicos em G.
Tal como esperado, os fornos da Küppersbusch conseguem a
máxima categoria existente na normativa europeia de fornos
elétricos.

A

Lâmpadas de halogéneo
Duas lâmpadas de halogéneo de luz extra são instaladas em
distintas alturas de cada lado do forno, providenciando uma
ótima iluminação na cavidade do mesmo.
Poupança energética
Numerosas inovações técnicas ajudam a manter o consumo de
energia, ao mínimo, durante o processo de cozinhado. Incluem portas de fornos com quatro vidros interiores e proteções
isolantes, que reﬂectem o calor para o interior, multiplicando o
isolamento do forno. A iluminação do interior do forno é programável em alguns modelos e pode ser desligada durante o
seu funcionamento. O interruptor da porta desliga automaticamente as resistências, quando esta se abre e a anulação
sistemática de pontes térmicas ajuda a reduzir o consumo de
energia, fazendo com que o calor se mantenha onde deve estar, no interior da cavidade.
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Frigoríﬁcos

Programas totalmente eletrónicos
Os 100 programas de cozinhado eletrónicos asseguram cozinhados perfeitos. Os programas são selecionados apenas
com um toque no painel de comandos. Ao selecionar o programa desejado, o forno calcula automaticamente o tempo de
cozinhado e propõe uma temperatura, podendo o utilizador
mudar estas variáveis.

Aquecimento rápido
O modo de aquecimento rápido consegue que o forno chegue
até uma temperatura pré-deﬁnida em metade do tempo normal.

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Isolamento perfeito – Parte frontal fria e ventilador
tangencial
Graças ao vidro quádruplo e à proteção isolante, o calor é reﬂetido para o interior do forno. Assim sendo, a parte frontal do
mesmo permanece fria, mesmo cozinhando a altas temperaturas. Todos os modelos Küppersbusch estão equipados com
um ventilador tangencial de modo a arrefecer o equipamento.

Sensores Touch Control
O Touch Control ativa-se diretamente sobre o símbolo
que aparece no display. A navegação no menu é muito simples e intuitiva.

Lava-louças
e Misturadoras

Vidro quádruplo – quádrupla conveniência: a porta do vidro
O vidro interior da porta é inteiro e compreende uma superfície
lisa, sem parafusos ou ranhuras. Isso signiﬁca, que com apenas
um pano, terá tudo limpo novamente. A porta pode ser removida facilmente - vantagens incontornáveis quando se trata de
limpeza.

Acessórios e
Dados técnicos

Limpeza pirolítica
A limpeza manual do forno pertence ao passado. Enquanto
desfruta da sua refeição, o forno trata da sujidade. Aquecendo
até aos 500º C, este sistema auto limpante, reduz todos os
resíduos orgânicos a cinza. Pode eleger três níveis de pirólise,
de acordo com o grau de sujidade. No ﬁnal, apenas tem que
retirar, com a ajuda de um pano, as cinzas que se depositaram
no fundo da cavidade e terá o forno como novo.

Sonda de alimentos
Um perfeito acabamento nos cozinhados nem sempre é fácil de conseguir. Por vezes, os alimentos ﬁcam mal passados ou demasiado cozinhados. Para evitar isso,
chefs de cozinha, cozinheiros e gourmets utilizam um termómetro que proporciona uma informação precisa sobre a temperatura e sobre o estado do alimento que está a ser cozinhado.
Tal signiﬁca que terá sempre cozinhados como deseja, com a
temperatura ideal e acabamento perfeito.

ConceptLine®

Motor ventilador de refrigeração
Todos os fornos estão equipados com um motor ventilador de
refrigeração para arrefecimento do ar durante 5 a 7 minutos,
mesmo depois de desligados.

THERM

Fornos

multitherm plus® – Sistema de convecção por ar
quente
+ O cuidado design do interior do forno aliado à ação
do sistema catalítico ökotherm®, permite cozinhar simultaneamente em 4 níveis, diferentes tipos de alimentos (peixe, carne,
doces) sem que se misturem odores e sabores.
MULTI

Compactos

Sistema de peso automático
Os programas de cozinhado sugerem temperaturas e tempos
de cozinhado baseados no peso do alimento a cozinhar. Se o
peso determinado no programa for alterado, o sistema de peso
automático ajusta o tempo e a temperatura de cozinhado, de
forma a obter uma maior eﬁcácia e melhores resultados.

Placas

Individual
O novo conceito Küppersbusch Individual oferece a
INDIVIDUAL
opção de ter todos os seus equipamentos adaptados
ao seu gosto pessoal. O visual individual é conseguido com
um dos sete conjuntos de acabamentos diferentes dos perﬁs
e puxadores.

Exaustores

Funções dos fornos ConceptLine® – Facilitam a vida!

Desconexão automática da porta
A desconexão automática da porta é um dispositivo de segurança e de poupança energética. Todas as resistências e o turbo desligam-se automaticamente se a porta se abrir durante o
processo de cozinhado.
Instalação rápida
Refere-se à comodidade de instalação do equipamento. Todas as componentes são pré instaladas
em fábrica e depois demoram apenas 5 minutos a instalar.
Comando à distância
Controlar as funções da TV através de um comando à
distância, permite uma maior liberdade de movimento
e uma melhor acessibilidade.
DVB-T
DVB-T
O LCD da Küppersbusch já tem integrado um
DVB-T, de modo a que não seja necessário a compra de mais equipamentos. A performance depende da área
de serviço da antena (não incluída) do DVB-T.
Cavidade XXL
Para tirar o máximo partido do seu forno, oferecemo-lhes uma
cavidade extra grande de 70 litros, para o forno de vapor combi, e 71 litros para o forno pirolítico. Para grandes eventos fami-

liares ou para o quotidiano: pode preparar vários pratos em simultâneo até 9 níveis de altura. Comparativamente às bandejas
standard, a bandeja extra larga é 20 % mais larga, tornando-a
na maior bandeja do mercado.

Softclose
A porta soft close fecha automaticamente quando
atinge um certo ângulo, num movimento gentil e
tranquilo.
Depósito de água
As máquinas de café da Küppersbusch podem facilmente ser integradas em qualquer cozinha, uma vez
que não necessitam de estar ligadas a uma saída de água.
Máquina de café regulável em altura
Independentemente do tamanho do recipiente, o mesmo
poderá ser ajustado, garantindo sempre um resultado cremoso.
Iluminação na chávena
Ver é divertido – um facto irrevogável. A iluminação LED
proporciona uma verdadeira inspiração quando confeciona
um café perfeito. Enfatiza o bonito e delicioso creme do café,
tornando os momentos deliciosos.

Características do forno de vapor combi
de água.

Depósito de água
Este forno pode ser instalado em qualquer parte, uma
vez que não necessita de estar ligado a uma saída

Cozer pão
O método de cozinhado Bread Baking é a combinação de vapor com convecção. Depois de uma fase com vapor entra a
fase da convecção. A massa vai crescer maravilhosamente e
o pão ﬁcará particularmente apetecível, com uma crosta brilhante, maravilhosamente leve e permanecerá fresco por mais
tempo. Este método de cozinhado é adequado para pão, mas
também para pizzas e bolos fofos.
Convecção por ar quente humedecido
Esta função patenteada assegura automaticamente que a temperatura da cavidade é regulada dinamicamente. A carne é cozinhada na perfeição e ﬁca maravilhosamente macia e pronta a
servir, cumprindo o horário estabelecido.
Regeneração
Os pratos que foram preparados podem voltar a aquecer-se,
utilizando uma combinação especial de vapor e ar quente. Não
há qualquer perda de qualidade e o alimento pode servir-se
tão fresco como se tivesse sido acabado de cozinhar. Esta é a
técnica de cozinhado utilizada em restauração e catering.
Multisteam
Com a Küppersbusch cozinhe como um chef. Com o
forno de vapor combi da gama ConceptLine® pode
usar a função combi, só vapor ou diferentes combinações de
vapor com ar quente. Dependendo do alimento, podemos oferecer quatro programas diferentes de vapor:
MULTI
STEAM
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. Aquecimento FULL a vapor: produz 100% de vapor.
. HALF Ventilado + Vapor: existe uma alternação entre vapor
(50%) e convecção (50%). A ventilação também está ligada.
. QUARTER Ventilado + Vapor: o vapor (25%) alterna com a
convecção (75%). A ventilação também está ligada.
. Vapor ECO: função modiﬁ cada do QUARTER Ventilado
+ Vapor (75% + 25%), ajustado para quantidades médias ou
pequenas.

Vapor ECO
As funções ECO permitem que economize energia durante o
cozinhado. Primeiramente é necessário estabelecer o horário
de cozinhado. Para obter mais informação sobre as conﬁ gurações recomendadas, consulte as tabelas de cozinhado com
as funções de aquecimento equivalentes.
Set & Go
Com a função Set&Go pode iniciar o funcionamento
GO
do equipamento, de acordo com as conﬁ gurações
necessárias, apenas com um toque no botão, a qualquer altura.
SET

Heat & Hold
Esta conﬁ guração permite que programe o forHOLD
no para mudar automaticamente a função “manter
quente”, após terminar o assado. Esta opção dura 30 minutos, a uma temperatura de 80º C, desligando depois o forno
automaticamente.
HEAT

Platinum White

FORNO DE VAPOR COMBI

INDIVIDUAL

A

ENERGIA

MULTI

MULTI

THERM

STEAM

+

SET

HEAT

GO

HOLD

ConceptLine®

Profession +

Design Copper
Design Hot Chili

Características técnicas:
- Potência máxima total
3,5 kW
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 594 x 594 x 567 mm
(incluíndo frente 21 mm)
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 590 x 550 mm
- Dimensões da cavidade L x A x P aprox. 478 x 352 x 414 mm
- Para mais características técnicas ver página 43
Acessórios incluídos:
- 1 bandeja rasa esmaltada, 1 bandeja profunda esmaltada,
2 grelhas, 1 sonda de alimentos
- 1 conjunto para vapor (2 peças), 1 esponja
Acessórios opcionais:
- Guia telescópica (1 x guia de extração total)
- Pedra pizza com pá de madeira
EEBD 6750.0 J
- Design Stainless Steel
Kits de design:
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

Ac. n.º 1751
Ac. n.º 145

310812
Ac. 7502
Ac. 7503
Ac. 7504
Ac. 7505
Ac. 7507
Ac. 7508

890986
8900015
8900016
890990
8900017
8900018

Compactos
Placas
Exaustores

Design Black Velvet

Frigoríﬁcos

Design Gold

2.095
130
110
130
110
110
130
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Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Design Silver Chrome

Lava-louças
e Misturadoras

Design Black Chrome

Acessórios e
Dados técnicos

EEBD 6750.0 J, Design Stainless Steel (de série)

Características gerais:
- 24 funções de cozinhado (consulte a tabela na página 44)
- 100 programas de cozinhado automáticos
- Aquecimento rápido
- Interior esmaltado de fácil limpeza e resistente ao vapor
- Iluminação em halogéneo
- Porta interior em vidro, removível
- Porta com 4 vidros
- Ventilação tangencial
- 20 programas de memória
- Programa de limpeza a vapor
- Display LCD vermelho (contraste, brilho, sinal acústico e o
volume podem ser adaptados)
- Indicador acústico de falta de água
- Termostato e display eletrónico
- Indicador de calor residual
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado,
ﬁm de cozinhado, cronómetro, sonda de alimentos)
- Guia telescópica (1 guia telescópica de extração total) incluída
- Puxador Design Stainless Steel incluído
- Capacidade: 70 litros

Fornos

EEBD 6750.0 J

FORNO PIROLÍTICO
Profession+

A
INDIVIDUAL

ENERGIA

MULTI
THERM

+

SET

HEAT

GO

HOLD

EEBP 6750.0 J

EEBP 6750.0 J, Design Stainless Steel (de série)

Design Black Chrome

Design Silver Chrome

Design Gold

Design Black Velvet

Design Copper

Design Hot Chili

Características gerais:
- 19 funções de cozinhado (consulte a tabela na página 44)
- 90 programas de cozinhado automáticos
- Sistema de limpeza pirolítica (3 níveis)
- Aquecimento rápido
- Interior esmaltado de fácil limpeza
- Iluminação em halogéneo
- Porta interior em vidro, removível
- Porta com 4 vidros
- Ventilação tangencial
- 20 programas de memória
- Display LCD vermelho (contraste, brilho, sinal acústico e o
volume podem ser adaptados)
- Termostato e display eletrónico
- Indicador de calor residual
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado,
ﬁm de cozinhado, cronómetro, sonda de alimentos)
- Guia telescópica (1 guia telescópica de extração total) incluída
- Puxador Design Stainless Steel incluído
- Capacidade: 71 litros
Características técnicas:
- Potência máxima total
3,5 kW
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 594 x 594 x 567 mm
(incluíndo frente 21 mm)
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 590 x 550 mm
- Dimensões da cavidade L x A x P aprox. 478 x 354 x 415 mm
- Para mais características técnicas ver página 43
Acessórios incluídos:
- 1 bandeja rasa esmaltada
- 1 bandeja profunda esmaltada
- 1 grelha
Acessórios opcionais:
- Guia telescópica (1 x guia de extração total)
- Pedra pizza com pá de madeira

EEBP 6750.0 J
- Design Stainless Steel
Kits de design:
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili
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Ac. n.º 1750
Ac. n.º 145

150864
Ac. 7502
Ac. 7503
Ac. 7504
Ac. 7505
Ac. 7507
Ac. 7508

890986
8900015
8900016
890990
8900017
8900018

1.450€
130€
110€
130€
110€
110€
130€

Platinum White

FORNO DE VAPOR COMBI

INDIVIDUAL

A

ENERGIA

MULTI

MULTI

THERM

STEAM

+

45 cm

56
cm

NICHO

NICHO

SET

HEAT

GO

HOLD

ConceptLine®

Profession +

Design Copper
Design Hot Chili

Características técnicas:
- Potência máxima total
3,0 kW
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 594 x 455 x 567 mm
(incluíndo frente 21 mm)
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 450 x 560 x 550 mm
- Dimensões da cavidade L x A x P aprox. 477 x 214 x 418 mm
- Para mais características técnicas ver página 43
Acessórios incluídos:
- 1 bandeja rasa esmaltada, 1 bandeja profunda esmaltada,
1 grelha, 1 sonda de alimentos
- 1 conjunto para vapor (2 peças), 1 esponja
Acessórios opcionais:
- Guia telescópica (1 x guia de extração total)
- Pedra pizza com pá de madeira
EEBKD 6750.0 J
- Design Stainless Steel
Kits de design:
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

Ac. n.º 1751
Ac. n.º 145

150880
Ac. 7502
Ac. 7503
Ac. 7504
Ac. 7505
Ac. 7507
Ac. 7508

890986
8900015
8900016
890990
8900017
8900018

Compactos
Placas
Exaustores

Design Black Velvet

Frigoríﬁcos

Design Gold

1.500
130
110
130
110
110
130
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Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Design Silver Chrome

Lava-louças
e Misturadoras

Design Black Chrome

Acessórios e
Dados técnicos

EEBKD 6750.0 J, Design Stainless Steel (de série)

Características gerais:
- 24 funções de cozinhado (consulte a tabela na página 44)
- 90 programas de cozinhado automáticos
- Aquecimento rápido
- Interior esmaltado de fácil limpeza e resistente ao vapor
- Iluminação no interior
- Porta interior em vidro, removível
- Porta com 4 vidros
- Ventilação tangencial
- 20 programas de memória
- Programa de limpeza a vapor
- Display LCD vermelho (contraste, brilho, sinal acústico e o
volume podem ser adaptados)
- Indicador acústico de falta de água
- Termostato e display eletrónico
- Indicador de calor residual
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado,
ﬁm de cozinhado, cronómetro, sonda de alimentos)
- Puxador Design Stainless Steel incluído
- Capacidade: 43 litros

Fornos

EEBKD 6750.0 J

MICRO-ONDAS COMBI
Profession +

MULTI
THERM
INDIVIDUAL

+

SET

HEAT

GO

HOLD

45 cm

56
cm

NICHO

NICHO

EEBKM 6750.0 J

EEBKM 6750.0 J, Design Stainless Steel (de série)

Design Black Chrome
Design Silver Chrome
Design Gold
Design Black Velvet
Design Copper
Design Hot Chili

Características gerais:
- 18 funções de cozinhado (consulte a tabela na página 44)
- 90 programas de cozinhado automáticos
- Aquecimento rápido
- Interior esmaltado de fácil limpeza
- Iluminação interior
- Porta com 4 vidros
- Ventilação tangencial
- 20 programas de memória
- Saída de micro-ondas de 1.000 watts
- 10 níveis de potência de micro-ondas
- Grill 1.900 watts
- Display LCD vermelho (contraste, brilho, sinal acústico e o
volume podem ser adaptados)
- Função de início rápido
- Termostato e display eletrónico
- Indicador de calor residual
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado,
ﬁm de cozinhado, cronómetro, sonda de alimentos)
- Puxador Design Stainless Steel incluído
- Capacidade: 43 litros
Características técnicas:
- Potência máxima total
3,0 kW
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 594 x 455 x 567 mm
(incluíndo frente 21 mm)
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 450 x 560 x 550 mm
- Dimensões da cavidade L x A x P aprox. 473 x 212 x 413 mm
- Para mais características técnicas ver página 43
Acessórios incluídos:
- 1 bandeja rasa esmaltada
- 1 grelha
Acessórios opcionais:
- Pedra pizza com pá de madeira

Ac. n.º 145

EEBKM 6750.0 J
- Design Stainless Steel
Kits de design:
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili
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180803
Ac. 7502
Ac. 7503
Ac. 7504
Ac. 7505
Ac. 7507
Ac. 7508

890986
8900015
8900016
890990
8900017
8900018

1.300
130
110
130
110
110
130

Platinum White

MÁQUINA DE CAFÉ
56
cm

NICHO

NICHO

EKV 6750.0

Placas

Compactos

Fornos

Características gerais:
- 5 tamanhos de chávenas programáveis
- Dispensador para 1 ou 2 chávenas
- Função cappuccino ou café com leite
- Recipiente de leite removível com função de limpeza
- Adequada para café em grão e café em pó
- Dispensador de café regulável em altura
- Pressão aproximada 15 bar
- Depósito separado para café e água quente
- Limpeza e descalciﬁcação automáticas
- Limpeza automática ao iniciar e ao desligar
- Função de água quente
- Depósito de água removível pela frente
- Relógio eletrónico
- Programação diferida
- Modo Stand by (programável)
- Display gráﬁco de cor vermelho
- Iluminação LED
- Função desligar
- 3 temperaturas de café selecionáveis
- 5 intensidades de café selecionáveis
- Guias telescópicas para fácil reabastecimento dos depósitos

1.850

Lava-louças
e Misturadoras

8900031
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Acessórios e
Dados técnicos

EKV 6750.0 J
- Design Jet-Black

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Frigoríﬁcos

Características técnicas:
- Potência máxima total
1,35 kW
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 595 x 455 x 475 mm
(inclui frente 20 mm e guias telescópicas)
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 450 x 550 mm
- Para mais características técnicas ver página 162

Exaustores

45 cm

ConceptLine®

Profession+

LED-TV

GAVETA DE AQUECIMENTO

Profession+

Profession+

A

ENERGIA

DVB-T

45 cm

56
cm

60
cm

45 cm

56
cm

NICHO

NICHO

LARGURA

NICHO

NICHO

ETV 6800.2

WS 6014.2

Características gerais:
- Display LED 19“ (diagonal 48 cm)
- Tecnologia HD
- Função teletexto
- Função desligar automático
- Formatos selecionados (16:10 / 16:9)
- Sintonizador DVB-T integrado
- Leitor DVD integrado
- Gravação USB
- Memória para 200 programas
- Mecanismo lift-up com abertura push-pull

Características gerais:
- Ideal para combinação com eletrodomésticos compactos
(45 cm de altura) para um nicho de 59 cm de altura.
- Abertura push/pull
- Controlo de temperatura variável entre 30º e 80º C
- Capacidade (dependendo do tamanho do serviço de louça):
serviço de jantar para 6 pessoas ou 20 pratos com 28 de
diâmetro ou 80 chávenas de café expresso ou 40 chávenas
de chá
- Tapete anti derrapante

Características técnicas:
- Consumo de energia
26 kWh (anual)
- Potência máxima total
18 W
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 595 x 455 x 150 mm
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 450 x 200 mm
- Ligação
1 x HDMI, 1 x Scart, entrada AV/SVideo, VGA, USB, CI, auriculares
- Para mais características técnicas ver página 162

Características técnicas:
- Potência máxima total 0,4 kW
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 595 x 140 x 535 mm
- Dimensões de encastre L x A x P aprox.
560 x 595 x min. 550 mm
incluíndo equipamento de 45 cm de
altura
- Dimensões da cavidade
interior
L x A x P aprox. 410 x 105 x 525 mm

ETV 6800.2 J
- Design Jet-Black

WS 6014.2 J
- Design Jet-Black
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891176

1.150

941279

400

Forno pirolítico

Forno de vapor
combi compacto

Micro-ondas
combi

EEBD 6750.0

EEBP 6750.0

EEBKD 6750.0

EEBKM 6750.0

//////

//////

//////

//////

Design/Material
Stainless Steel / Black Chrome / Silver Chrome / Gold /
Black Velvet / Copper / Hot Chili
Classificação energética
Classiﬁcação energética segundo EN 50304
Classiﬁcação energética segundo EN 50304 para modo ventilado (recirculação de ar) (kWh)

A

A

A

0,83

0,79

0,69

Platinum White

Forno de vapor combi

ConceptLine®

DADOS TÉCNICOS DOS FORNOS CONCEPTLINE®

Capacidade líquida forno (litros)

70

71

43

43

Dimensões do interior da cavidade (largura) (mm)

478

478

477

473

Dimensões do interior da cavidade (altura) (mm)

352

354

214

212

Dimensões do interior da cavidade (profundidade) (mm)

414

415

418

413

Forno de vapor: variação ajustável da temperatura em ºC

50-96

50-96

Regeneração: variação ajustável da temperatura em ºC

50-110

Convecção: variação ajustável da temperatura em ºC

30-230

30-300

30-230

Número de funções

24

24

19

18

Número de programas

100

90

90

90

Número de programas de memória

50-110

20

20

20

30-230

20
100-1.000

Níveis de potência de micro-ondas (W)

10
3
2.300

1.900

1.900









Aquecimento rápido









Ventilação tangencial









Porta interior em vidro/removível







Porta de quatro vidros







Porta Softclose







Display digital gráﬁco de fácil leitura









Sensores Touch Control









Cavidade esmaltada









Luz halogéneo








4

4

Alarme de falta de água - ótico/acústico

/

5

0,8
/

Relógio eletrónico programável









Pré-seleção de programas automáticos









Indicador de calor residual









Função Set + Go









Função Heat + Hold









Desligar automático / Stand by









Sonda de alimentos







Limpeza a vapor



Bloqueio de segurança para crianças









Guia telescópica (1x guia extração total)

1

1

Bandeja profunda esmaltada

1

1

1

1

Bandeja rasa esmaltada

1

1

1
1

Frigoríﬁcos

0,8

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa



Função de início rápido



Acessórios incluídos

Grelha

2

1

Conjunto para vapor

1

1

1

Características técnicas
Potência elétrica (kW)
Tensão (V)

3,5

3,5

3

3

220-240

220-240

220-240

220-240

Frequência (Hz)

50

50

50

50

Comprimento do cabo de ligação (m)

1,5

1,5

1,5

1,5

Largura

560

560

560

560

Altura

590

590

450

450

Profundidade

550

550

550

550

Dimensões (Dimensões de encastre em mm)
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Lava-louças
e Misturadoras

5

Capacidade do depósito de água (litros)



Exaustores

Iluminação

Placas

2.300

Conﬁguração eletrónica de temperatura

Acessórios e
Dados técnicos

Níveis de limpeza pirolítica

Número de alturas de cozinhado

Compactos

Potência de micro-ondas (W)

Potência de grill (W)

Fornos

Funções

Aquecimento FULL a vapor
Para legumes, peixe, batatas, arroz, massas ou guarnições especiais.
(100)

•

•

HALF Vapor + ventilação
(50/50)

•

•

•

•
•

Para pratos com um elevado teor de humidade e para escalfar peixe, preparados de ovo e
terrinas.

QUARTER Vapor + ventilação
Para cozer pão, assar grandes peças de carne ou aquecer refeições congeladas ou frias.
(25/75)
Vapor ECO

A função ECO permite otimizar o consumo de energia durante a cozedura. Em primeiro, é
necessário definir o tempo de cozinhado. Para mais informações sobre as definições recomendadas, por favor, consulte as tabelas de cozinhado para a função equivalente.

•

Ventilado

Para cozinhar economizando energia, principalmente bolos secos, bem como, bolos em
formas na grelha.

• • •

Ventilado + Resistência
circular
Pizza
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Para cozinhar, no máximo, e em simultâneo, em três posições, usando a grelha. Quando
utilizar esta função, diminua a temperatura do forno entre 20° - 40° C em relação às temperaturas normais que utiliza no aquecimento convencional.
Para cozer alimentos numa altura com alourado mais intenso e base estaladiça. Defina a
temperatura entre 20º - 40º C abaixo do que utiliza com a função: aquecimento convencional.

EEBKM 6750

EEBKD 6750

Símbolos, funções e aplicações

EEBP 6750

EEBD 6750

FUNÇÕES DOS FORNOS CONCEPTLINE®

• • • •
• • • •

Slow Cook

Para preparar assados tenros e suculentos.

• • • •

Aquecimento
convencional

Para cozer e assar alimentos numa altura, de preferência usando a grelha.

• • • •

Congelados

Para confecionar refeições prontas, por exemplo, batatas fritas, crepes estaladiços, entre
outros.

• • • •

Grill ventilado

Para assar peças de carne de grandes dimensões numa altura. É usado também para
gratinar e alourar.

• • • •

Grill rápido

Para gratinar alimentos de maior superfície.

• • • •

Grill

Para gratinado e assado superficial.

• • • •

Função manter quente

Para manter quentes os alimentos confecionados.

• • • •

Descongelar

Para descongelar alimentos congelados.

• • • •

Aquecimento inferior

Para cozer bolos com bases estaladiças, levantar massas de bolos e aquecer alimentos.

• • • •

Massa de pão

Para levedar massa antes da cozedura.

• • • •

Pão

Para cozer pão.

• • • •

Gratinado

Para pratos como lasanha ou batatas gratinadas. Também para gratinar e alourar mais rapidamente.

• • • •

Conservar

Para fazer conservas de legumes, por exemplo, pickles.

• • • •

Secar

Para secar frutos laminados (maçãs, ameixas, pêras, pêssegos, etc.) e legumes
(tomate, courgete, cogumelos, etc.).

• • • •

Aquecer pratos

Para pré-aquecer o prato antes de servir.

• • • •

Regenerar

Para reaquecer alimentos já cozinhados diretamente no prato.

•

Assar (ECO)

A função ECO permite otimizar o consumo de energia durante o processo de cozinhado. Em
primeiro, é necessário definir o tempo de cozedura. Para mais informações sobre as definições recomendadas, por favor, consulte as tabelas de cozinhado para a função equivalente.

• • • •

•

Platinum White
Compactos

Fornos

ConceptLine®

FORNOS
ELÉTRICOS

Quando cozinhar se torna uma paixão, a razão será certamente um forno da Küppersbusch. Com tecnologias inovadoras e o máximo de conveniência no uso, a Küppersbusch
sempre estabeleceu parâmetros para tornar os cozinhados
um verdadeiro prazer.
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Acessórios e
Dados técnicos

Lava-louças
e Misturadoras

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Frigoríﬁcos

Mas o gosto individual não é apenas demonstrado nos fornos e placas da Küppersbusch. Graças a um único e individual conceito, poderá satisfazer as suas próprias preferências também no exterior do equipamento.

Exaustores

Placas

Uma festa para
os olhos e para o
palato

HIGH-Q
COOKING

High-Q Cooking estabelece os mais altos
padrões para assar e gratinar. Características
inovadoras, tais como, o ökotherm®, sistema
automático de peso, display de texto, porta interior em vidro e o sistema Cool Touch
são prova clara de que os equipamentos da
Küppersbusch providenciam divertimento
culinário de primeira classe.
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Platinum White
Frigoríﬁcos

Exaustores

Placas

Compactos

Fornos

ConceptLine®

ÖKOTHERM®

Função ECO e esmalte:

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

O esmalte ainda mais suave
da Küppersbusch
O efeito positivo do ökotherm®: trabalhar com ar
limpo significa que não haverá o acumular de resíduos nas laterais do forno, portanto não será
necessário uma limpeza adicional.
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Acessórios e
Dados técnicos

Lava-louças
e Misturadoras

Caso o interior fique sujo com alguns salpicos,
poderá facilmente ser limpo, graças à suavidade
do esmalte. Muitos modelos com ökotherm®
foram premiados com classificação energética A+,
graças ao modo ECO.

Somente a partir da Küppersbusch –
o catalisador catalítico para fornos
O elemento central é o ventilador. Ele fornece a circulação de ar e distribuição de calor ideal, garantindo um perfeito cozinhado em todas as
alturas de cozinhado, sem que se misturem sabores ou odores. Cheiro a
assados e fritos na cozinha pertencem ao passado.

O princípio do ökotherm® é tão simples como efetivo:
O ar dentro do forno, poluído por gorduras, odores e materiais em suspensão é absorvido pelo ventilador, que depois vai diretamente para o
conversor catalítico. O resíduo é então convertido em água e dióxido de
carbono. Este processo liberta energia, que é novamente devolvida ao
forno, quando é usado. Os alimentos permanecem suculentos e o seu
sabor natural é preservado. Ao mesmo tempo, este processo economiza
energia valiosa e a distribuição do calor é assegurada. Graças ao ar purificado, não existem depósitos nas paredes laterais do forno e poderá
esquecer-se da limpeza do forno.

ökotherm®- conversor catalítico

Ventilador

1. O ar do forno, viciado durante o processo de cozinhado
com vapores e gordura, maus odores e partículas suspensas é absorvido pelo ventilador.
2. Depois é forçado a entrar, através do catalisador, onde
estes desagradáveis subprodutos, inevitáveis no processo de cozinhado, se convertem em água (vapor) e CO2
(dióxido de carbono).

Elemento calefator

3

3. Este processo de conversão também gera calor, que é
desviado até à parte traseira do forno e utilizado durante o
cozinhado. Desta forma, poupa-se energia.

2

- Interior do equipamento limpo
1

- Poupança de energia
- Resultados otimizados de cozinhado
- Cozinha limpa

ökotherm®+ Pirólise = PYROtherm
O PYROtherm é a combinação do nosso exclusivo catalisador ökotherm® com o novo sistema de pirólise desenvolvido pela Küppersbsuch. Graças ao sistema PYROtherm, o tempo que perde a limpar o forno será uma recordação
do passado. Durante o processo de cozinhado, o catalisador ökotherm® garante que a área de cozinhado não fique
demasiado suja. Se, e apesar disso, o uso intenso do grill ou alguns salpicos acidentais sujarem a superfície do forno,
o sistema de pirólise PYROtherm, da Küppersbusch, encarrega-se de eliminar qualquer resto de sujidade.
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Platinum White

HIGH-Q

ConceptLine®

COOKING

Fornos

Fáceis de usar

Compactos

Os fornos elétricos possuem painéis de comando
intuitivos que correspondem exatamente às suas
necessidades. É apenas necessário um toque no
sensor e o painel mostrar-lhe-á o que tem de fazer,
passo a passo, desde uma simples programação
até à confeção de um delicioso assado.

Perfeito: uma geometria da câmara perfeita para
realizar uma eficiente circulação de ar no seu interior
e acelerar o processo de aquecimento de alimentos.
Fácil: símbolos de compreensão fácil e universais,

sário voltar a programar o forno da próxima vez que
cozinhar.

Placas

Útil: não é necessário manual, pois não é neces-

Excelentes: os programas permitem-lhe
ótimos resultados para que possa cozinhar
todo o tipo de alimentos, baseando-se na experiência de cozinheiros profissionais.

Exaustores

Características para resultados
perfeitos

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Frigoríﬁcos

Apenas com um toque no botão, podemos
aceder às funções desejadas sem qualquer
esforço. Elas asseguram que todos os alimentos fiquem cozinhados na perfeição.
Quando o tempo definido estiver concluído
é emitido um sinal sonoro e o forno pára automaticamente.
O alarme do contador de minutos avisa-o
de que já decorreu o tempo selecionado.
Também pode funcionar independente do
funcionamento do forno para o avisar de
qualquer outra coisa de que precise ser lembrado.

Lava-louças
e Misturadoras

A sonda de alimentos permite-lhe um controlo exato da temperatura que deseja dentro
do alimento, podendo ter a sua carne preferida, por exemplo, com o acabamento perfeito
(mal, média ou bem passada). Quando a
temperatura definida for atingida no interior,
o forno desligar-se-á automaticamente.
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Acessórios e
Dados técnicos

tornam os fornos intuitivos e de fácil utilização.

Alta tecnologia para uma
maior segurança e
comodidade
A alta tecnologia é alcançada através da alta qualidade da porta interior em vidro triplo e perfil em inox, o que permite uma maior comodidade e
segurança.
Poupam energia: o ar quente permanece durante muito tempo dentro do forno.
Deste modo serão alcançadas baixas temperaturas na parte frontal do equipamento.
Facilidade de limpeza: a porta do forno pode ser facilmente desmontada, de
modo a facilitar a limpeza da cavidade. Além disso, uma vez que a porta é completamente estanque, os vidros interiores da porta permanecem sempre limpos.
Mais seguros: as portas dos fornos são de vidro triplo, o que permite temperaturas menores na parte frontal do forno.
Durabilidade: o material não se deteora com o tempo, graças à utilização de
materiais de alta qualidade, tais como o aço inoxidável e o vidro.

Guias telescópicas com PerfectStop:
- A função Perfect Stop impede que as guias voltem para trás
- Funcionamento suave e máxima estabilidade
- Com a guia extraída pode facilmente virar o alimento da bandeja
- Fácil inserção sem esforço
- Fácil limpeza: as guias podem ser simplesmente removidas, graças aos clipes
de fixação
- Resistência de temperatura: até 300º C
- Capacidade de carga: até aos 22 Kg
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Multitherm plus® – sistema de convecção por ar
MULTI
THERM
quente
+
O cuidado design do interior do forno, aliado à ação
do sistema catalítico ökotherm® permitem cozinhar simultaneamente a 4 níveis, diferentes tipos de alimentos sem que se
misturem odores nem sabores.
Ökotherm® – conversor catalítico do forno
Graças ao exclusivo catalisador ökotherm® da
Küppersbusch, os odores e as partículas de gordura
que se produzem durante o processo de cozinhado transformam-se automaticamente em ar limpo. Ao estar continuamente em funcionamento durante o processo de cozinhado,
o catalisador ökotherm® evita que a gordura se deposite nas
paredes interiores do forno.
ÖKO

Platinum White

Programas de memória
As suas fórmulas especiais para os cozinhados do quotidiano
podem ser armazenadas de forma simples com os programas
de memória.
Sonda de alimentos
Um perfeito acabamento nos cozinhados nem sempre é fácil de conseguir. Por vezes, os alimentos ﬁcam
mal passados ou demasiado cozinhados. Para evitar isso, chefs
de cozinha, cozinheiros e gourmets utilizam um temómetro que
proporciona uma informação precisa sobre a temperatura e sobre o estado do alimento que está a ser cozinhado. Tal signiﬁca
que terá sempre cozinhados como deseja, sempre à temperatura ideal e com acabamento perfeito.

ConceptLine®

Individual
O novo conceito Küppersbusch Individual oferece a
INDIVIDUAL
opção de ter todos os seus equipamentos adaptados
ao seu gosto pessoal. Dependendo do modelo existe a possibilidade de escolha entre a cor branco ou preto. O visual individual é conseguido com um dos sete conjuntos de acabamentos diferentes dos perﬁs e puxadores.

Isolamento perfeito: Parte frontal fria e ventilador tangencial
Graças ao vidro triplo e proteção isolante, o calor é reﬂetido
para o interior do forno. Assim sendo, a parte frontal do mesmo
permanece fria, mesmo cozinhando a altas temperaturas. Todos os modelos da Küppersbusch estão equipados com um
ventilador tangencial de modo a arrefecer o equipamento.

Fornos

Os fornos Küppersbusch combinam inovação, funcionalidade e
soﬁsticação, tendo sido premiados pelo seu design e qualidade
proﬁssionais. Poderá escolher entre fornos de 45, 60 e 90 cm. O
seu gosto pessoal não terá limites, graças à variedade de características e diferentes designs.

Compactos

Funções dos fornos – Facilitam a vida!

ÖKO
EMAIL

Vidro triplo – tripla conveniência: a porta do forno
O vidro interior da porta é inteiro e compreende uma superfície lisa, sem parafusos ou ranhuras. Isso signiﬁca que, com
apenas um pano, terá tudo limpo novamente. A porta pode
ser facilmente removida - vantagens incontornáveis quando se
trata de limpeza.
Programas totalmente eletrónicos
Os 13 programas de cozinhado eletrónicos asseguram cozinhados perfeitos. Os programas são selecionados apenas com
um toque no painel de comandos. Ao selecionar o programa
desejado, o forno calcula automaticamente o tempo de cozinhado e propõe uma temperatura, podendo o utilizador mudar
estas variáveis.

Sensores Touch Control
O Touch Control ativa-se diretamente sobre o símbolo que aparece no display. A navegação no menu é
muito simples e intuitiva.
Modo Stand-by
Colocando o display em modo stand by poupa-se energia.
Comandos pulsantes iluminados
Durante o processo de cozinhado terá controlo de
tudo. Os comandos pulsantes iluminados são práticos e fáceis de limpar. Têm maior durabilidade, facilitam a
limpeza do painel de comandos, eliminam vértices e locais
de difícil acesso. Impedem a utilização inadvertida do forno e
ao poderem ocultar-se ﬁcam protegidos dos vapores de cozinhado. São elegantemente iluminados a vermelho (à volta do
botão) e para que apareçam basta pressioná-los suavemente.
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Exaustores
Frigoríﬁcos

EMAIL

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Sistema de esmalte exclusivo ökoEmail /
ökoEmailPlus
+ O ökoEmail / ökoEmail Plus é um esmalte
anti aderente de cor antracite e superfície brilhante, que evita
que a gordura adira à superfície das paredes e bandejas. O
esmalte ökoEmail / ökoEmail Plus da Küppersbusch possui alta
resistência a ataques ácidos ou químicos e facilita a limpeza
dos resíduos à temperatura ambiente.
ÖKO

Sistema de peso automático
Os programas de cozinhado sugerem temperaturas e tempos
de cozinhado baseados no peso do alimento a cozinhar. Ainda
assim, se o peso determinado no programa for alterado, o sistema de peso automático ajusta o tempo e a temperatura de
cozinhado, de forma a obter uma maior eﬁcácia e melhores
resultados.

Lava-louças
e Misturadoras

THERM

Pedra pizza
Para que as suas pizzas sejam sempre deliciosas, como as Italianas, utilize a pedra especial pizza, em detrimento da bandeja.
Combinado com a grelha para assar no nível mais baixo, assegura uma base de pizza autêntica, estaladiça e perfeitamente
cozida no forno.

Acessórios e
Dados técnicos

PYROtherm
Devido à combinação do exclusivo sistema ökotherm® com o novo PYROtherm, o tempo que dispendia a fazer limpeza do forno faz parte do passado. Mesmo
durante a preparação dos alimentos o catalisador ökotherm®
assegura que a cavidade do forno se mantém limpa. Quando
ﬁzer uma utilização intensiva do grill ou houver algum derrame da bandeja causando uma maior sujidade na cavidade, o
PYROtherm efetua a restante limpeza.
PYRO

Grill rebatível de grande superfície
O grill permite ser rebatido com um simples movimento. Esta
característica permite uma maior facilidade de limpeza da parede superior do forno.

Placas

THERM

Comandos iluminados com conﬁrmação da
função
Com os comandos iluminados a visualização do funcionamento do forno veriﬁca-se à distância. O comando está
equipado com a função “conﬁrmação” permitindo uma utilização fácil e rápida das funções do forno.
Comandos pulsantes
Os comandos pulsantes melhoram a estética do forno. Facilitam a limpeza do painel de comandos e impedem a utilização inadvertida do forno. Ao poderem ocultar-se
ﬁcam mais protegidos dos vapores do forno.
Memória de programa desligado
Não se preocupe se o seu forno se desligou involuntariamente
enquanto assa. O sistema eletrónico memoriza em que parte
se desligou o programa. Apenas ligue novamente o forno e o
programa continuará de onde ﬁcou.
Bloqueio de segurança para crianças
No painel de comandos existe um sistema de bloqueio que impede que se possa iniciar o funcionamento
do forno involuntariamente. Esta função é especialmente interessante quando temos crianças em casa.
Eﬁciência energética
Nos países da União Europeia, um sistema comum
ENERGIA
de etiquetagem energética providencia um guia
de quão eficientes são os fornos. Os equipamentos mais
económicos são categorizados em A++ e os menos económicos em G. Tal como esperados, os fornos da Küppersbusch
conseguem a máxima categoria existente na normativa europeia de fornos elétricos.

A

52

Aquecimento rápido
O modo de aquecimento rápido consegue que o forno chegue
à temperatura pré deﬁnida em metade do tempo normal.
Poupança de energia
Numerosas inovações técnicas ajudam a manter o consumo de
energia ao mínimo durante o processo de cozinhado. Incluem
portas de fornos com quatro vidros interiores e proteções
isolantes, que reﬂectem o calor para o interior, multiplicando o
isolamento do forno. A iluminação do interior do forno é programável em alguns modelos e pode ser desligada durante
o seu funcionamento. O interruptor da porta desliga automaticamente as resistências, quando esta se abre e a anulação
sistemática de pontes térmicas ajuda a reduzir o consumo de
energia, fazendo com que o calor se mantenha onde deve estar, no interior da cavidade.
Lâmpadas de halogéneo
Duas lâmpadas de halogéneo (de luz extra) são instaladas em
distintas alturas de cada lado do forno, providenciando uma
ótima iluminação na cavidade do mesmo.
Desconexão automática da porta
A desconexão automática da porta é um dispositivo de segurança e de poupança energética. Todas as resistências e o
turbo desligam-se automaticamente se a porta se abrir durante
o processo de cozinhado.

Platinum White
ENERGIA

PYRO

THERM

THERM

+

ÖKO

ÖKO

THERM

EMAIL

+

EEBP 6260.0

Preto, Design Stainless Steel JX1 (de série)

Características gerais:
- 9 funções de cozinhado (consulte as tabelas nas páginas 59 e
60)
- Sistema de limpeza pirolítica (3 níveis)
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado,
ﬁm de cozinhado, cronómetro)
- Porta interior em vidro, removível
- Porta com 4 vidros
- Frente em vidro
- Grill de grande superfície
- Iluminação interior lateral
- Guias telescópicas, que podem ser adaptadas
- Ventilação tangencial
- Display vermelho
- Capacidade: 54 litros
- Para acessórios incluídos ver página 159

ConceptLine®

INDIVIDUAL

MULTI

Fornos

A

Compactos

FORNO PIROLÍTICO
Premium+

Características técnicas:
- Potência máxima total 3,46 kW
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 595 x 550 mm
- Para mais características técnicas ver página 159
Design Silver Chrome

Exaustores

1.220€

EEBP 6260.0 JX
- Preto, sem kit de design

150881

1.100€

890962
890997
890982
890961
890930
890952

175€
155€
220€
155€
175€
220€

Kits de design:
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

Ac. 3001
Ac. 4001
Ac. 5001
Ac. 6001
Ac. C6000
Ac. R6000

595

Frigoríﬁcos

150845

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Design Hot Chili

EEBP 6260.0 JX1
- Preto, Design Stainless Steel

599,7

Design Copper

Lava-louças
e Misturadoras

Design Black Velvet

598
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Acessórios e
Dados técnicos

Design Gold

Acessórios opcionais:
- Guias telescópicas
Ac. n.º 1085
(2 guias standard)
- Guias telescópicas
Ac. n.º 1094
(2 guias standard, 1 guia com Perfect Stop)
- Guias telescópicas
Ac. n.º 1096
(1 guia standard, 2 guias com Perfect Stop)
- Para mais acessórios opcionais ver página 157

Placas

Design Black Chrome

FORNO ELÉTRICO DE 90 CM
Profession+
A
ENERGIA

INDIVIDUAL

MULTI
THERM

+

ÖKO

ÖKO

THERM

EMAIL

+

EEB 9860.0

Preto, Design Stainless Steel JX1 (de série)

Design Black Chrome

Design Silver Chrome

Design Gold

Design Black Velvet

Características gerais:
- 17 receitas de cozinhado pré-programadas e 14 funções de
cozinhado (consulte as tabelas nas páginas 59 e 60)
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado,
início e ﬁm de cozinhado, cronómetro)
- Seleção direta de programas e funções no display Touch Control
- Iconograﬁa iluminada de programas e funções selecionadas
- Sistema de peso automático
- Aquecimento rápido
- Programas de memória e desligar automático
- Porta interior em vidro, removível
- Porta de vidro triplo
- Frontal em vidro
- Grill rebatível de grande superfície
- Iluminação interior em halogéneo de ambos os lados (podendo
ser desligados)
- 2 guias telescópicas incluídas
- Interruptor de segurança
- Ventilação tangencial
- Display vermelho
- Capacidade: 70 litros
- Para acessórios incluídos ver página 159
- Para acessórios opcionais ver página 157
Características técnicas:
- Potência máxima total 3,5 kW
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 860 x 475 x 550 mm
- Para mais características técnicas ver página 159

EEB 9860.0 JX1
- Preto, Design Stainless Steel

150846

1.990€

EEB 9860.0 JX
- Preto, sem kit de design

150874

1.850€

Kits de design:
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet

Ac. 3005
Ac. 4005
Ac. 5005
Ac. 6005

890996
8900001
8900003
890993

205€
180€
245€
180€

Em caso de
instalação em
móvel de canto,
deve manter-se
uma distância
mínima de
150 mm à
esquina.
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Platinum White

+

EEB 6860.1

Preto, Design Stainless Steel JX1 (de série)

Design Black Chrome

Design Silver Chrome

Características gerais:
- 17 receitas de cozinhado pré-programadas e 14 funções de
cozinhado (consulte as tabelas nas páginas 59 e 60)
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado,
início e ﬁm de cozinhado, cronómetro)
- Seleção direta de programas e funções no display Touch
Control
- Iconograﬁa iluminada de programas e função selecionados
- Modo Stand By
- Sistema de peso automático
- Aquecimento rápido
- Programas de memória e desligar automático
- Porta interior em vidro com perﬁl em aço inox, removível
- Porta de vidro triplo
- Frontal em vidro
- Grill rebatível de grandes dimensões
- Iluminação interior em halogéneo de ambos os lados (podendo
ser desligada)
- Guias telescópicas incluídas (2 standard, 1 extração plus)
- Interruptor de segurança
- Ventilação tangencial
- Display vermelho
- Capacidade: 57 litros
- Para acessórios incluídos ver página 159

Design Black Velvet

Acessórios opcionais:
- Guias telescópicas
Ac. n.º 1096
(1 guia standard, 2 guias com Perfect Stop)
- Para mais acessórios opcionais ver página 157

Design Copper

EEB 6860.1 JX1
- Preto, Design Stainless Steel

150873

1.600€

EEB 6860.1 JX
- Preto, sem kit de design

150872

1.500€

890962
890997
890982
890961
890930
890952

175€
155€
220€
155€
175€
220€

Design Hot Chili

Kits de design:
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

Ac. 3001
Ac. 4001
Ac. 5001
Ac. 6001
Ac. C6000
Ac. R6000

597

597

Design Gold

Características técnicas:
- Potência máxima total 3,7 kW
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 590 x 550 mm
- Para mais características técnicas ver página 159
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ConceptLine®

EMAIL

Fornos

ÖKO

THERM

Compactos

ÖKO

Placas

+

Exaustores

THERM

Frigoríﬁcos

ENERGIA

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

INDIVIDUAL

MULTI

Lava-louças
e Misturadoras

A

Acessórios e
Dados técnicos

FORNO ELÉTRICO DE 60 CM
Profession+

FORNO ELÉTRICO DE 60 CM
Premium+
A
INDIVIDUAL

ENERGIA

MULTI
THERM

+

ÖKO

ÖKO

THERM

EMAIL

+

EEB 6551.0

Design Black Chrome

Design Silver Chrome

Design Gold

Design Black Velvet

Design Copper

Design Hot Chili

Características técnicas:
- Potência máxima total 3,3 kW
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 590 x 550 mm
- Para mais características técnicas ver página 159
Acessórios opcionais:
- Guias telescópicas
Ac. n.º 1094
(2 guias standard, 1 guia com Perfect Stop)
- Guias telescópicas
Ac. n.º 1096
(1 guia standard, 2 guias com Perfect Stop)
- Para mais acessórios opcionais ver página 157

EEB 6551.0 JX1
- Preto, Design Stainless Steel

1508711

1.220€

EEB 6551.0 JX
- Preto, sem kit de design

1508681

1.120€

Kits de design:
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

Ac. 3001
Ac. 4001
Ac. 5001
Ac. 6001
Ac. C6000
Ac. R6000

597

56

890962
890997
890982
890961
890930
890952

175€
155€
220€
155€
175€
220€

597

Preto, Design Stainless Steel JX1 (de série)

Características gerais:
- 17 receitas de cozinhado pré-programadas e 13 funções de
cozinhado (consulte as tabelas nas páginas 59 e 60)
- Iconograﬁa iluminada de programa e função selecionados
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado,
ﬁm de cozinhado, cronómetro, início de cozinhado)
- Seleção direta de programas e funções no display Touch
Control
- Display gráﬁco TFT
- Modo Stand By
- Sistema automático de peso
- Aquecimento rápido
- Porta interior em vidro com perﬁl em aço inox, removível
- Porta de vidro triplo
- Frontal em vidro
- Grill rebatível de grande superfície
- Iluminação interior em halogéneo em ambos os lados
- 2 guias telescópicas standard incluídas
- Interruptor de segurança
- Ventilação tangencial
- Display branco
- Capacidade: 57 litros
- Para acessórios incluídos ver página 159

Platinum White
ÖKO

THERM

EMAIL

+

EEB 6360.1

Design Silver Chrome

Design Gold

Características técnicas:
- Potência máxima total 3,22 kW
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 590 x 550 mm
- Para mais características técnicas ver página 159
Acessórios opcionais:
- Guias telescópicas
Ac. n.º 1085
(2 guias standard)
- Guias telescópicas
Ac. n.º 1094
(2 guias standard, 1 guia com Perfect Stop)
- Guias telescópicas
Ac. n.º 1096
(1 guia standard, 2 guias com Perfect Stop)
- Para mais acessórios opcionais ver página 157

Placas

Design Black Chrome

Exaustores

Preto, Design Stainless Steel JX1 (de série)

Características gerais:
- 9 funções de cozinhado (consulte as tabelas nas páginas 59 e
60)
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado,
ﬁm de cozinhado, cronómetro e sonda de alimentos)
- Porta interior em vidro com perﬁl em aço inox, removível
- Porta de vidro triplo
- Frontal em vidro
- Grill rebatível de grande superfície
- Iluminação interior lateral
- Ventilação tangencial
- Display vermelho
- Capacidade: 57 litros
- Para acessórios incluídos ver página 159

Design Black Velvet

Design Hot Chili

EEB 6360.1 JX1
- Preto, Design Stainless Steel

150860

895€

EEB 6360.1 JX
- Preto, sem kit de design

150859

795€

890962
890997
890982
890961
890930
890952

175€
155€
220€
155€
175€
220€

Kits de design:
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

Ac. 3001
Ac. 4001
Ac. 5001
Ac. 6001
Ac. C6000
Ac. R6000

597

597

Design Copper

ConceptLine®

ÖKO

Fornos

+

57

Frigoríﬁcos

THERM

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

ENERGIA

Lava-louças
e Misturadoras

INDIVIDUAL

MULTI

Acessórios e
Dados técnicos

A

Compactos

FORNO ELÉTRICO DE 60 CM
Premium+

FORNO ELÉTRICO DE 60 CM
Comfort+

A
INDIVIDUAL

ENERGIA

MULTI
THERM

+

ÖKO

ÖKO

THERM

EMAIL

EEB 6260.0

Preto, Design Stainless Steel JX1 (de série)

Design Black Chrome

Design Silver Chrome

Design Gold

Características gerais:
- 9 funções de cozinhado (consulte a tabela na página 60)
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado,
ﬁm de cozinhado e cronómetro)
- Porta interior em vidro com perﬁl em aço inox, removível
- Porta de vidro triplo
- Frontal em vidro
- Iluminação interior
- Ventilação tangencial
- Display vermelho
- Capacidade: 57 litros
- Para acessórios incluídos ver página 159
Características técnicas:
- Potência máxima total 3,22 kW
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 590 x 550 mm
- Para mais características técnicas ver página 159
Acessórios opcionais:
- Guias telescópicas
Ac. n.º 1085
(2 guias standard)
- Guias telescópicas
Ac. n.º 1094
(2 guias standard, 1 guia com Perfect Stop)
- Guias telescópicas
Ac. n.º 1096
(1 guia standard, 2 guias com Perfect Stop)
- Para mais acessórios opcionais ver página 157

Design Black Velvet

Design Hot Chili

EEB 6260.0 JX1
- Preto, Design Stainless Steel

150850

850€

EEB 6260.0 JX
- Preto, sem kit de design

150856

750€

890962
890997
890982
890961
890930
890952

175€
155€
220€
155€
175€
220€

Kits de design:
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

Ac. 3001
Ac. 4001
Ac. 5001
Ac. 6001
Ac. C6000
Ac. R6000

597
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597

Design Copper

•

Pernas de frango

• • •

•

Vaca, cordeiro

• • •

•

Bifes

• • •

•

Peixe

• • •

•

Tartes, cheesecake, pão com frutas

• • •

•

Pastéis, tartes, base para bolos com
cobertura de frutos e para levedar
massas (bandeja profunda)

• • •

•

Pastéis, tartes, base para bolos com
cobertura de frutos e para levedar
massas (bandeja rasa)

• • •

•

Para levedar massas, bases para
bolos sem cobertura de frutas

• • •

•

Pão branco, pão escuro,
pão integral

• • •

•

Assados no forno
(batatas, massa, vegetais)

• • •

•

Pizza

• • •

•

Pizza massa ﬁna

• • •

•

ConceptLine®

EMWK 6551.0

Fornos

• • •

Compactos

Frango, pato, ganso, perú

Placas

•

Exaustores

• • •

Frigoríﬁcos

Vitela, carne magra,
cabrito, borrego

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

•

Lava-louças
e Misturadoras

• • •
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Acessórios e
Dados técnicos

Porco, javali, caça

EEBK 6260.0

EEBK 6551.0

EEB 6360.1

EEB 6551.0

EEB 6860.1

Símbolos

EEB 9860.0

Programas de cozinhado automático

EEBP 6260.0

Eleja um programa, comprove os parâmetros de temperatura e tempo sugeridos. Modifique-os se desejar! Depois está pronto para
cozinhar!

Platinum White

Tabelas de receitas pré-selecionadas

Resistência superior + inferior
Para assar no forno peças delicadas e tartes.
Resistência superior
Para tostados e gratinados.

ECO

EEB 6551.0

EEB 6360.1

EEB 6260.0

EEBK 6551.0

EEBK 6260.0

A

A

A

• •

A

•

• • • • • • • •
• • •

• • • • • • • •

Resistência superior + inferior ventilada
Ideal para bolos e assados.

• • • •

ECO – ökotherm® – convecção em modo de poupança de energia Desliga automaticamente minutos antes
do cozinhado terminar: o calor residual é usado para continuar a cozinhar os alimentos. Ideal para peixe e carne.

•

• • •
• • • • • • • • •

Ökotherm® – convecção intensiva de ar quente
Para assados e tartes (o calor superior proporciona um
acabamento estaladiço).

• •

•

Ökotherm® – modo pizza/pão
Para pratos que requeiram uma base crocante como
pizzas.

• • • • • • • •

Grill Perfeito para grelhar ou gratinar pratos de pequenas
dimensões.

• • • • • • • • •

Grill de grande superfície Perfeito para grelhar ou gratinar pratos de grande superfície.

• • • • • • • •

Grill + resistência inferior
Ideal para aquecer ou gratinar carne.

•

•

Grill de grande superfície ventilado
Para grelhar ou gratinar rapidamente carne,
aves ou batatas (de grande superfície).

• • • •

•

Grill
Para grelhar ou gratinar rapidamente carne,
aves ou batatas (de pequena superfície).

• • •

•

Slow cooking
Para receitas que exijam cozedura lenta e baixas
temperaturas. Ideal para cozinhar carnes tenras.

• •

Descongelação
Descongela alimentos delicados, tais como, pastéis.
Manter quente Para manter os alimentos quentes até ao
momento de servir.

•

• • • • • • • •
• • •

•

Micro-ondas
Para cozinhar ou aquecer alimentos de forma rápida.

•

Micro-ondas + grill
Para cozinhar e gratinar em simultâneo

•

Micro-ondas + convecção

•

A = Ligar e desligar automático
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• • •

Resistência inferior
Para levantar massas de bolos.

Ar quente + ökotherm®

EMWK 6551.0

EEB 6860.1

Luz

EEB 9860.0

Símbolos Elektroniksymbole

EEBP 6260.0

Funções dos fornos

Platinum White
Compactos

Fornos

ConceptLine®

GAMA
COMPACTA

Placas

Versatilidade
compacta
Com este conceito de design, a Küppersbusch evidencia a possibilidade de combinação de 5 distintas tecnologias, de uma forma
elegante e em perfeita harmonia entre si.

Exaustores

Para as tendências mais modernas de conceção de cozinhas, deixamos ao seu critério a combinação de novos equipamentos, com
45 cm de altura, que se encaixam perfeitamente em espaços abertos e multifuncionais.
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Acessórios e
Dados técnicos

Lava-louças
e Misturadoras

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Frigoríﬁcos

Forno compacto, forno de vapor, micro-ondas compacto, micro-ondas combi, máquina de café e LED TV, podem ser instalados,
em sequência, horizontalmente (ver imagem abaixo) ou também verticalmente, tal como na imagem da página seguinte.
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Platinum White
ConceptLine®
Fornos
Compactos
Placas
Exaustores
Frigoríﬁcos

Elegância luxuosa

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

O design Copper faz com que todos os eletrodomésticos sejam um verdadeiro eyecatcher, tanto pela sua estética, como
pelas suas cores, pois encaixam na perfeição em todas as
cozinhas, inclusive as rústicas.
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Acessórios e
Dados técnicos

Lava-louças
e Misturadoras

O design Copper é o multitalento dos materiais: tons de vermelho quente e brilho dourado - um enriquecimento para
cada estilo de design de interiores, tornando o equipamento
um perfeito embelezador de cozinha. O depurado design,
vencedor de muitos prémios de cozinha, com a acentuação
brilhante e suave copper, convence tanto os puristas como
os românticos.

HIGH-Q
STEAMING

Fornos de vapor Küppersbusch:
bonitos e nutritivos
Os nossos fornos de vapor comprovam que o prazer de degustar pode ser saudável. Os vegetais
não só retêm mais vitaminas e minerais, como também, têm um sabor mais intenso. Pratos de carne
acabam por ser maravilhosamente aromáticos, mesmo sem especiarias, graças ao sistema de assado suave. O que poderia ser melhor do que conciliar um aspeto exterior delicioso com um interior
recheado de nutrientes?
High Q Steaming estabelece os mais altos padrões para cozinhados a vapor. Muitas características inovadoras, tais como, um gerador de vapor externo, função de assado suave e programas
automáticos profissionais são a prova clara de que os fornos Küppersbusch providenciam o divertimento de cozinhar em primeira classe. Graças ao depósito de água amovível, não são necessárias
ligações extras.
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Programa de cozinhado automático
Com o programa de cozinhar automático não são necessárias
conﬁgurações manuais do tempo, temperatura ou peso. Seja
para uma refeição planeada com convidados ou para as refeições quotidianas, o programa automático torna-as simples,
rápidas e seguras com um resultado perfeito. Graças à tecnologia única do sensor, no sistema de controlo automático, é
alcançado o ambiente ideal na cavidade do forno. O forno de
vapor deteta automaticamente o peso e o tamanho do alimento
e, em seguida, seleciona também automaticamente a melhor
sequência dos vários métodos de cozinhado, com a temperatura e duração mais apropriadas, o que lhe permite saber, logo
após iniciar o cozinhado, quando o mesmo estará pronto.
Assado suave
Esta função automática realiza um controlo total da temperatura interior do alimento. Desta forma, a carne fica tenra e
suculenta sem perder o seu sabor e propriedades nutritivas.
Regeneração
Os pratos que foram preparados podem voltar a aquecer-se,
utilizando uma combinação especial de vapor e ar quente. Não
há perda de qualidade e o alimento pode servir-se tão fresco
como se tivesse sido acabado de cozinhar.

Depósito de água
Os fornos de vapor da Küppersbusch / máquinas de
café podem ser facilmente instalados, uma vez que
não necessitam de estar ligados a uma saída de água.
Sonda de alimentos
Um perfeito acabamento nos cozinhados nem sempre é fácil de conseguir. Por vezes, os alimentos ﬁcam mal passados ou demasiado cozinhados. Para evitar isso,
chefs de cozinha, cozinheiros e apenas gourmets utilizam um
termómetro que proporciona uma informação precisa sobre a
temperatura e sobre o estado do alimento que está a ser cozinhado. Tal signiﬁca que terá sempre cozinhados como deseja,
sempre à temperatura ideal e com acabamento perfeito.
Convecção
Esta função de ar quente é especialmente indicada
para cozinhar a vários níveis.
Grill
Perfeito para grelhar ou gratinar alimentos.
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Compactos

Fornos

ConceptLine®

Platinum White

Indicador de descalciﬁcação
De modo a garantir sempre uma produção ótima de vapor, os
fornos de vapor vêm equipados com um indicador de descalciﬁcação automático. Este dispositivo ilumina-se sempre que
haja necessidade de remover calcário para evitar obstruções.

Placas

Sensor de pressão atmosférica
As perfeitas condições climáticas estão garantidas durante o
processo de cozinhado, graças a este sensor. Este sensor é um
dispositivo que assegura, de forma permanente e segura, uma
perfeita coordenação entre vapor e ar quente.

Exaustores

Cozinhado ao vapor 30 - 100º C
Nos fornos de vapor pode selecionar temperaturas
30-100°C
de cozinhado entre os 30º e 100º C para dar a cada
cozinhado um ajuste perfeito. O peixe acentua o seu sabor,
se for cozinhado a uma temperatura de aproximadamente
70º C. Este sistema mantém constante a temperatura selecionada, oferecendo o controlo absoluto necessário para levantar
massas de bolos ou fazer cremes.

Cozinhado ao vapor (100º C)
Quando o cozinhado ao vapor se realiza numa pane100°C
la, o alimento cozinha-se em água e vitaminas, perdendo, em grande parte, o sabor e os minerais. Isso não acontece com o nosso cozinhado ao vapor. O vapor do forno assegura que os cozinhados são confecionados na perfeição. A
cor e consistência dos alimentos são mantidas. Ideal para uma
dieta contemporânea saudável.

Frigoríﬁcos

Regulação eletrónica de vapor
Os fornos de vapor Küppersbusch regulam a quantidade de vapor que entra dentro do forno, dependendo do programa e temperatura selecionada, sem que o
utilizador tenha que fazer nenhum ajuste.

Convecção e vaporização
O forno é aquecido com ar quente e assim que atinge a temperatura pode adicionar vapor. Os alimentos são então cozinhados com a quantidade exata de vapor que desejar.

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Gerador de vapor externo
O vapor é gerado fora do forno, num gerador externo
de vapor, para posteriormente ser introduzido dentro
da cavidade. Isto assegura uma atmosfera correta dentro do
forno numa questão de segundos. Os interruptores alternam
entre vapor e ar quente com a máxima precisão.

Cozinhado proﬁssional
Esta função de cozinhado combina vapor e ar quente. Após
um ciclo de vapor, ativa-se um ciclo de ar quente. Graças a
isso, por exemplo, a massa leveda rapidamente, o que faz com
que o pão mantenha uma consistência brilhante, fresca, leve e
muito apetitosa, por muito mais tempo. Este soﬁsticado método de cozinhado proﬁssional é particularmente indicado para
alimentos como pão, pizza ou bolos.

Lava-louças
e Misturadoras

Individual
O conceito individual Küppersbusch oferece a opção
INDIVIDUAL
de ter todos os seus equipamentos adaptados ao seu
gosto pessoal. Dependendo do modelo, existe a possibilidade
de escolha entre a cor branco ou preto. O visual individual é
conseguido com um dos sete conjuntos de designs diferentes.

Acessórios e
Dados técnicos

Principais funções para uma dieta apetitosa,
saudável e contemporânea

Resistência superior + inferior
Para assar no forno peças delicadas e tartes.

Descongelação automática em função do peso
Estas duas funções unidas são muito úteis, porque
permitem que os diferentes tipos de alimentos sejam
descongelados com a máxima eﬁcácia, mantendo-se em perfeitas condições. Deve simplesmente selecionar o tipo de alimento, no sistema automático de descongelação e pressionar
a função automática peso.
Sequência de funções programáveis
Com os fornos equipados com esta função, pode pré-deﬁnir
várias funções que se sucederão pela ordem estabelecida.
Função de início rápido
Permite incrementar o funcionamento em frações de 30 segundos ou 1 minuto, de acordo com os modelos, ﬁxando o
tempo de cozinhado mais rapidamente do que girando o
comando rotativo.
Aplicações combi
Os modelos combi oferecem as prestações dos fornos multifunções combinadas com as vantagens dos fornos micro-ondas.
Display de fácil leitura
O texto no display dar-lhe-á informações concretas sobre a
conﬁguração atual do programa. Ao usar o equipamento, pela
primeira vez, conﬁgure uma das várias línguas.
Rápida instalação
Refere-se à instalação de micro-ondas de encastre
que demora cerca de 5 minutos.

Modo stand by
Colocando o display em modo stand by poupa-se energia.
Sensores Touch Control
O Touch Control ativa-se diretamente sobre o símbolo que aparece no display. A navegação no menu é
muito simples e intuitiva.
Comando à distância
Controlar as funções da TV através de um comando à
distância permite uma maior liberdade de movimento
e uma melhor acessibilidade.
Máquina de café regulável em altura
Independentemente do tamanho do recipiente, o mesmo
poderá ser ajustado, garantindo sempre um resultado cremoso.
Iluminação na chávena
A iluminação LED proporciona uma verdadeira inspiração
quando confeciona um café perfeito. Enfatiza um bonito e delicioso creme do café, encorajando tornar o prazer do café numa
verdadeira cultura.
DVB-T
O LCD da Küppersbusch já tem integrado um
DVB-T, de modo a que não seja necessário a compra de mais equipamentos. A performance depende da área
de serviço da antena (não incluída) do DVB-T.
DVB-T

Bloqueio de segurança para crianças
Assegura que os micro-ondas ou fornos sejam ativados involuntariamente.

45 cm
NICHO

Eﬁciência energética
Nos países da União Europeia, um sistema comum
ENERGIA
de etiquetagem energética providencia um guia de
quão eficientes são os fornos. Tal como esperado, os fornos
da Küppersbusch conseguem a máxima categoria existente
na normativa europeia de fornos elétricos.

A

Comandos pulsantes
Os comandos pulsantes melhoram a estética do forno. Facilitam a limpeza do painel de comandos e impedem a utilização inadvertida do forno. Ao poderem ocultar-se
ﬁcam mais protegidos dos vapores do forno.
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56
cm
NICHO

60
cm
LARGURA

Altura do nicho
A altura do nicho é a altura requerida para encastrar o
equipamento (em cm).
Largura do nicho
A largura do nicho é a largura requerida para encastrar o equipamento (em cm).
Largura do equipamento
A largura do equipamento é a dimensão da largura do
equipamento (em cm).

Platinum White

FORNO VAPOR COMBI
Premium+

Design Black Chrome

Design Silver Chrome

Design Gold

Design Black Velvet

Design Copper

Design Hot Chili

Características técnicas:
- Potência máxima total
2,9 kW
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 595 x 455 x 562 mm
(inclui frente 22 mm)
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 450 x 550 mm
- Dimensões da cavidade L x A x P aprox. 420 x 210 x 390 mm
- Para mais características técnicas ver página 160
Acessórios incluídos:
- 1 bandeja rasa inox, 1 bandeja profunda perfurada inox,
1 grelha
Acessórios opcionais:
- 1 bandeja profunda inox
- 1 bandeja rasa perfurada inox

Ac. n.º 1117
Ac. n.º 1116

EKDG 6551.0 J1
- Preto, Design Stainless Steel

161734

1.250€

EKDG 6551.0 J
- Preto, sem kit de design

161733

1.150€

890962
890997
890982
890961
890930
890952

175€
155€
220€
155€
175€
220€

Kits de design:
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

Ac. 3001
Ac. 4001
Ac. 5001
Ac. 6001
Ac. C6000
Ac. R6000

Fornos
Lava-louças
e Misturadoras

Preto, Design Stainless Steel J1 (de série)

Características gerais:
- Funções de cozinhado a vapor (40º - 100º C), convecção por
ar quente, regeneração, cozinhado proﬁssional, regulação
eletrónica do vapor, assado suave, grill
- Programas automáticos para peixe, carne, vegetais, comida
congelada, pão/bolo
- Possibilidade de memorizar 5 programas favoritos
- Display gráﬁco TFT
- Modo Stand by
- Grill 1.200 watts
- Cavidade interior em aço inoxidável
- Iluminação interior
- Porta interior em vidro, removível
- Indicador luminoso de falta de água e descalciﬁcação
- Termostato e display eletrónico
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado,
ﬁm de cozinhado, cronómetro, sonda de alimentos)
- Display branco
- Capacidade: 35 litros

Compactos

EKDG 6551.0

Placas

NICHO

Exaustores

56
cm

NICHO

Frigoríﬁcos

45 cm

ConceptLine®

40-100°C

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

ENERGIA

67

Acessórios e
Dados técnicos

A
INDIVIDUAL

FORNO DE VAPOR
Premium+
INDIVIDUAL

40-100°C

45 cm

56
cm

NICHO

NICHO

EDG 6551.0

Preto, Design Stainless Steel J1 (de série)

Design Black Chrome

Design Silver Chrome

Design Gold

Características gerais:
- Função: cozinhar a vapor 40º - 100º C
Regeneração/Esterilização 60º - 100º C
- Programas automáticos para peixe, carne, vegetais, comida
congelada
- Display gráﬁco TFT
- Modo Stand By
- Cavidade interior em aço inoxidável
- Iluminação interior
- Porta interior em vidro, removível
- Indicador luminoso de falta de água e descalciﬁcação
- Termostato e display eletrónico
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado e
ﬁm de cozinhado)
- Display branco
- Capacidade: 35 litros
Características técnicas:
- Potência máxima total 1,5 kW
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 595 x 455 x 472 mm
(inclui frente 22 mm)
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 450 x 550 mm
- Dimensões da cavidade L x A x P aprox. 420 x 210 x 390 mm
- Para mais características técnicas ver página 160
Acessórios incluídos:
- 1 bandeja rasa inox, 1 bandeja profunda perfurada inox,
1 grelha

Design Black Velvet

Acessórios opcionais:
- 1 bandeja profunda inox
- 1 bandeja rasa perfurada inox

Ac. n.º 1117
Ac. n.º 1116

EDG 6551.0 J1
- Preto, Design Stainless Steel

161645

1.050€

EDG 6551.0 J
- Preto, sem kit de design

161646

950€

890962
890997
890982
890961
890930
890952

175€
155€
220€
155€
175€
220€

Design Copper

Design Hot Chili

Kits de design:
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili
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Ac. 3001
Ac. 4001
Ac. 5001
Ac. 6001
Ac. C6000
Ac. R6000

Platinum White
56
cm

NICHO

NICHO

EDG 6260.0

Design Black Chrome

Design Silver Chrome

Design Gold

Características técnicas:
- Potência máxima total 1,5 kW
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 595 x 455 x 472 mm
(inclui frente 22 mm)
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 450 x 550 mm
- Dimensões da cavidade L x A x P aprox. 420 x 210 x 390 mm
- Para mais características técnicas ver página 160
Acessórios incluídos:
- 1 bandeja rasa inox, 1 bandeja profunda perfurada inox,
1 grelha
Acessórios opcionais:
- 1 bandeja profunda inox
- 1 bandeja rasa perfurada inox

Ac. n.º 1117
Ac. n.º 1116

EDG 6260.0 J1
- Preto, Design Stainless Steel

161534

980€

EDG 6260.0 J
- Preto, sem kit de design

161528

880€

890962
890997
890982
890961
890930
890952

175€
155€
220€
155€
175€
220€

Exaustores

Preto, Design Stainless Steel J1 (de série)

Características gerais:
- Funções de cozinhado a vapor: 40º, 60º, 80º, 90º, 100º C
Regeneração / esterilização 60º - 100º C
- Programas automáticos para peixe, carne, vegetais, alimentos
congelados
- Cavidade interior em aço inoxidável
- Iluminação interior
- Porta interior em vidro, removível
- Indicador luminoso de falta de água e descalciﬁcação
- Termostato e display eletrónico
- Programação eletrónica de cozinhado com desligar automático
- Display vermelho
- Capacidade: 35 litros

ConceptLine®

45 cm

Fornos

40-100°C

Compactos

INDIVIDUAL

Placas

FORNO DE VAPOR
Comfort+

Design Black Velvet

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Ac. 3001
Ac. 4001
Ac. 5001
Ac. 6001
Ac. C6000
Ac. R6000

Lava-louças
e Misturadoras

Kits de design:
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

69

Acessórios e
Dados técnicos

Design Hot Chili

Frigoríﬁcos

Design Copper

FORNO ELÉTRICO
Premium+

A
INDIVIDUAL

ENERGIA

MULTI
THERM

+

ÖKO

ÖKO

THERM

EMAIL

+

45 cm

56
cm

NICHO

NICHO

EEBK 6551.0

Preto, Design Stainless Steel JX1 (de série)

Design Black Chrome

Design Silver Chrome

Design Gold

Design Black Velvet

Design Copper

Design Hot Chili

Características gerais:
- 17 receitas de cozinhado pré-programadas e 13 funções de
cozinhado (consulte as tabelas nas páginas 59 e 60)
- Iconograﬁa iluminada de programas e função selecionados
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado,
ﬁm de cozinhado, cronómetro)
- Seleção direta de programas e funções no display Touch Control
- Display gráﬁco TFT
- Modo Stand By
- Sistema automático de peso
- Aquecimento rápido
- Porta interior em vidro, removível
- Porta de vidro triplo
- Frontal em vidro
- Grill rebatível de grande superfície
- Iluminação interior lateral
- 1 guia telescópica de extração total
- Ventilação tangencial
- Display branco
- Capacidade: 46 litros
Características técnicas:
- Potência máxima total
3,2 kW
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 595 x 455 x 562 mm
(inclui frente 22 mm)
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 450 x 550 mm
- Dimensões da cavidade L x A x P aprox. 465 x 232 x 425 mm
- Para mais características técnicas ver página 161
Acessórios incluídos:
- 1 bandeja profunda esmaltada, 1 bandeja rasa esmaltada,
1 grelha
Acessórios opcionais:
- Para mais acessórios opcionais ver página 157

EEBK 6551.0 JX1
- Preto, Design Stainless Steel

150869

1.050€

EEBK 6551.0 JX
- Preto, sem kit de design

150876

950€

890962
890997
890982
890961
890930
890952

175€
155€
220€
155€
175€
220€

Kits de design:
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili
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Ac. 3001
Ac. 4001
Ac. 5001
Ac. 6001
Ac. C6000
Ac. R6000

Platinum White
INDIVIDUAL

ENERGIA

MULTI
THERM

+

ÖKO

ÖKO

THERM

EMAIL

+

45 cm

56
cm

NICHO

NICHO

EEBK 6260.0

Preto, Design Stainless Steel JX1 (de série)

Características gerais:
- 9 funções de cozinhado (consulte a tabela na página 60)
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado,
ﬁm de cozinhado, cronómetro)
- Porta interior em vidro, removível
- Porta de vidro triplo
- Frontal em vidro
- Iluminação interior
- Ventilação tangencial
- Display vermelho
- Capacidade: 46 litros
Características técnicas:
- Potência máxima total 3,2 kW
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 595 x 455 x 562 mm
(inclui frente 22 mm)
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 450 x 550 mm
- Dimensões da cavidade L x A x P aprox. 465 x 232 x 425 mm
- Para mais características técnicas ver página 161

Design Black Chrome

Design Silver Chrome

Placas

Acessórios incluídos:
- 1 bandeja profunda esmaltada, 1 bandeja rasa esmaltada,
1 grelha

ConceptLine®

A

Fornos

Comfort+

Compactos

FORNO ELÉTRICO

Acessórios opcionais:
- Guia telescópica
Ac. n.º 1089
(1 x guia de extração total)
- Para mais acessórios opcionais ver página 157
Exaustores

Design Gold

Design Black Velvet

EEBK 6260.0 JX
- Preto, sem kit de design

150875

770€

890962
890997
890982
890961
890930
890952

175€
155€
220€
155€
175€
220€

Kits de design:
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

Ac. 3001
Ac. 4001
Ac. 5001
Ac. 6001
Ac. C6000
Ac. R6000

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

870€

Lava-louças
e Misturadoras

150851

EEBK 6260.0 JX,
Preto,
Design Hot Chili
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Acessórios e
Dados técnicos

Design Hot Chili

EEBK 6260.0 JX1
- Preto, Design Stainless Steel

Frigoríﬁcos

Design Copper

MICRO-ONDAS COMBI
Premium+

INDIVIDUAL

45 cm

56
cm

NICHO

NICHO

EMWK 6551.0

Preto, Design Stainless Steel J1 (de série)

Design Black Chrome

Design Silver Chrome

Design Gold

Características gerais:
- 6 funções de cozinhado (consulte a tabela na página 60)
- 5 níveis de potência
- 16 programas automáticos
- Saída de micro-ondas de 1.000 watts
- Grill 1.500 watts
- Relógio eletrónico
- Função de início rápido
- Iluminação interior
- Display gráﬁco TFT
- Display branco
- Modo Stand By
- Cavidade interior em aço inoxidável
- 3 alturas de cozinhado (prato giratório + 2 alturas)
- Prato giratório integrado de Ø 32 cm de diâmetro com opção
de paragem
- Capacidade: 35 litros
Características técnicas:
- Potência máxima total
3,4 kW
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 595 x 455 x 562 mm
(inclui frente 22 mm)
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 450 x 550 mm
- Dimensões da cavidade L x A x P aprox. 420 x 210 x 390 mm
- Para mais características técnicas ver página 161
Acessórios incluídos:
- 1 grelha para grelhados, 1 bandeja de vidro

Design Black Velvet

Design Copper

Design Hot Chili

EMWK 6551.0 J1
- Preto, Design Stainless Steel

161801

1.000€

EMWK 6551.0 J
- Preto, sem kit de design

161800

900€

890962
890997
890982
890961
890930
890952

175€
155€
220€
155€
175€
220€

Kits de design:
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili
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Ac. 3001
Ac. 4001
Ac. 5001
Ac. 6001
Ac. C6000
Ac. R6000

Platinum White

MICRO-ONDAS

45 cm

56
cm

NICHO

NICHO

EMWG 6260.0

Design Black Chrome

Design Silver Chrome

Fornos

Características técnicas:
- Potência máxima total 3,3 kW
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 595 x 455 x 472 mm
(inclui frente 22 mm)
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 450 x 550 mm
- Dimensões da cavidade L x A x P aprox. 420 x 210 x 390 mm
- Para mais características técnicas ver página 161

Placas

Preto, Design Stainless Steel J1 (de série)

Características gerais:
- 5 níveis de potência
- Saída de micro-ondas de 1.000 watts
- Grill 1.500 watts
- Relógio eletrónico
- Função de início rápido
- Iluminação interior
- Display vermelho
- Cavidade interior em aço inoxidável
- 3 alturas de cozinhado (prato giratório + 2 grelhas)
- Prato giratório integrado de Ø 32 cm
- Capacidade: 35 litros

Compactos

INDIVIDUAL

ConceptLine®

Comfort+

Acessórios incluídos:
- 2 grelhas para grelhar / gratinar

Exaustores

Design Gold

Design Black Velvet

EMWG 6260.0 J
- Preto, sem kit de design

161207

625€

890962
890997
890982
890961
890930
890952

175€
155€
220€
155€
175€
220€

Kits de design:
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

Ac. 3001
Ac. 4001
Ac. 5001
Ac. 6001
Ac. C6000
Ac. R6000

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

725€

Lava-louças
e Misturadoras

161199

73

Acessórios e
Dados técnicos

Design Hot Chili

EMWG 6260.0 J1
- Preto, Design Stainless Steel

Frigoríﬁcos

Design Copper

MICRO-ONDAS (GAMA 38)
Comfort+

EMWGL 3260.0
EMWGR 3260.0

Preto, Design Stainless Steel J1 (de série)

38 cm

56
cm

60
cm

NICHO

NICHO

LARGURA

(abertura da porta para a esquerda)
(abertura da porta para a direita)

Características gerais:
- 5 níveis de potência
- Saída de micro-ondas de 850 watts
- Grill 1.200 watts
- 14 programas automáticos
- Relógio eletrónico
- 3 menus de acesso direto
- Função início rápido
- Iluminação interior
- Display vermelho
- Cavidade interior em aço inoxidável
- Base cerâmica de aquecimento homogéneo
- Abertura eletrónica da porta
- Capacidade: 22 litros
Características técnicas:
- Potência máxima total
2,5 kW
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 595 x 390 x 334 mm
(inclui frente 22 mm)
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 568 x 380 x 320 mm
(instalação móvel superior)
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 568 x 370 x 320 mm
(instalação móvel alto)
- Dimensões da cavidade L x A x P aprox. 350 x 220 x 280 mm
- Para mais características técnicas ver página 161
Acessórios incluídos:
- 1 prato tostador, 1 grelha para grelhar e gratinar

EMWGL 3260.0 J1
- Preto, Design Stainless Steel

1710175

620€

EMWGR 3260.0 J1
- Preto, Design Stainless Steel

1710273

620€

Instalação em
móvel alto
min. 380

555
312

min

.32

0

8

. 56

min

334
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390

min.
370

m
320in.

555

8

312

56
in.

m

355

Instalação em
móvel superior

600

355

334

390

Platinum White

MÁQUINA DE CAFÉ

45 cm

56
cm

NICHO

NICHO

EKV 6500.1

Design Silver Chrome

Design Gold

Compactos

Design Black Chrome

Placas

Preto, Design Stainless Steel

Fornos

Características gerais:
- 5 tamanhos de chávenas programáveis
(expresso, café curto, médio, longo e caneca)
- Dispensador para 1 ou 2 chávenas
- Função cappuccino ou café com leite
- Recipiente de leite removível com função de limpeza
- Adequada para café em grão e café em pó
- Dispensador de café regulável em altura
- Pressão aproximada 15 bar
- Depósito separado para café e água quente
- Limpeza e descalciﬁcação automáticas
- Limpeza automática ao iniciar e desligar
- Função de água quente
- Depósito de água removível pela frente
- Programação diferida
- Modo Stand by (programável)
- Display gráﬁco de cor vermelho
- Iluminação LED
- Função desligar
- 3 temperaturas de café selecionáveis
- 5 intensidades de café selecionáveis
- Guias telescópicas para fácil reabastecimento dos depósitos
Características técnicas:
- Potência máxima total
1,35 kW
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 595 x 455 x 475 mm
(inclui frente 20 mm e guias telescópicas)
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 450 x 550 mm
- Para mais características técnicas ver página 162

Design Black Velvet

Design Copper

Exaustores

INDIVIDUAL

ConceptLine®

Profession+

890955
890957
890998
890981
890958
890964
8900024

25€
75€
65€
95€
75€
75€
95€

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Ac. 2002
Ac. 3002
Ac. 4002
Ac. 5002
Ac. 6002
Ac. C6001
Ac. R6001

1.700€

Lava-louças
e Misturadoras

Kits de design:
- Design Stainless Steel
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

890954

EKV 6500.1 J,
Preto,
Design Black
Velvet

75

Acessórios e
Dados técnicos

EKV 6500.1 J
- Preto, sem kit de design

Frigoríﬁcos

Design Hot Chili

LED-TV
Profession+

A
INDIVIDUAL

DVB-T

ENERGIA

45 cm

56
cm

60
cm

NICHO

NICHO

LARGURA

ETV 6800.2

Preto, Design Stainless Steel J1 (de série)

Design Black Chrome

Design Silver Chrome

Características gerais:
- Display LED 19“ (diagonal 48 cm)
- Tecnologia HD
- Função teletexto
- Função desligar automático
- Formatos selecionados (16:10 / 16:9)
- Sintonizador DVB-T integrado
- Leitor DVD integrado
- Gravação USB
- Memória para 200 programas
- Mecanismo lift-up com abertura push-pull
Características técnicas:
- Consumo de energia
26 kWh (anual)
- Potência máxima total
18 W
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 595 x 455 x 150 mm
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 450 x 200 mm
- Ligação
1 x HDMI, 1 x Scart, entrada AV/SVideo, VGA, USB, CI, auriculares
- Para mais características técnicas ver página 162

Design Gold

Design Black Velvet

Design Copper

Design Hot Chili
ETV 6800.2 J1
- Preto, Design Stainless Steel

891160

1.200€

ETV 6800.2 J
- Preto, sem kit de design

891176

1.150€

Kits de design:
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili
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Ac. 3002
Ac. 4002
Ac. 5002
Ac. 6002
Ac. C6001
Ac. R6001

890957
890998
890981
890958
890964
8900024

75€
65€
95€
75€
75€
95€

Design Silver Chrome

Design Gold

Design Black Velvet

Design Copper

Platinum White
NICHO

WS 6014.2
Características gerais:
- Ideal para combinação com eletrodomésticos compactos
(45 cm de altura) para um nicho de 59 cm de altura.
- Abertura push/pull
- Controlo de temperatura variável entre 30º e 80º C
- Capacidade (dependendo do tamanho do serviço de louça):
serviço de jantar para 6 pessoas ou 20 pratos com 28 de
diâmetro ou 80 chávenas de café expresso ou 40 chávenas
de chá
- Tapete anti derrapante

Fornos

Design Black Chrome

56
cm

NICHO

Características técnicas:
- Potência máxima total 0,4 kW
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 595 x 140 x 535 mm
- Dimensões de encastre L x A x P aprox.
560 x 595 x min. 550 mm
incluíndo equipamento de 45 cm de
altura
- Dimensões da cavidade
interior
L x A x P aprox. 410 x 105 x 525 mm

Exaustores

Placas

Design Hot Chili

Compactos

Preto, Design Stainless Steel J1 (de série)

14 cm

941280

450€

WS 6014.2 J
- Preto, sem kit de design

941279

400€

890995
890999
8900002
890992
890931
8900025

60€
50€
60€
50€
50€
60€

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

O desenho mostra a
gaveta instalada com um
compacto de 45 cm

Kits de design:
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

Ac. 3004
Ac. 4004
Ac. 5004
Ac. 6004
Ac. C6002
Ac. R6002

Lava-louças
e Misturadoras

WS 6014.2 J1
- Preto, Design Stainless Steel

Acessórios e
Dados técnicos

Frigoríﬁcos

INDIVIDUAL

ConceptLine®

GAVETA DE AQUECIMENTO
Profession+

77

GAMA DE PLACAS
Cozinhar como
proﬁssionais
As placas Küppersbusch combinam tecnologia, economia e inovadores conceitos que lhe permitem dar asas à imaginação na hora de cozinhar. Experimente impetuosidade e precisão nos cozinhados com as placas de indução da
Küppersbusch, como por exemplo, o atingir célere do ponto de ebulição, que
garante um ótimo aproveitamento de energia. As placas com elemento de calor
ökospeed plus® proporcionam uma maior rapidez de aquecimento, bem como,
uma gestão de calor mais eficiente. Para uma maior versatilidade na utilização das
zonas de cozinhado e de todas as funções, poderá escolher entre vários painéis
de comandos de fácil utilização. Dependendo da versão e para uma maior comodidade e segurança, a placa dispõe de detalhes técnicos que vão de A, como a
função power, a Z, tal como o sistema de desligar centralizado.
Simplesmente coloque o FlexiGrill (grelhador flexível de ferro fundido) na placa
e inicie, de imediato, o cozinhado. As dimensões do grelhador são perfeitas para
a placa EKI 9960.2. A mesma identifica o grelhador e automaticamente ativa a
função ponte, dando início ao cozinhado. O grelhador flexível tem pegas ergonómicas e duas zonas distintas: a zona de grill, que com os seus sulcos permite
cozinhados com pouca ou nenhuma gordura, deixando os alimentos com o típico
riscado barbecue, e a zona de chapa lisa para um acabamento uniforme. O grelhador pode ser lavado na máquina de lavar louça após cada utilização.
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Platinum White

HIGH-Q

79

Acessórios e
Dados técnicos

High-Q Cooking estabelece os mais altos
padrões de cozinhado, vapor e assados.
Características inovadoras excecionais, tais
como, indução total indutiva, ökoPower e conceitos de controlo individual são a prova clara
de que as placas Küppersbusch providenciam
momentos de 1ª classe na cozinha.

Lava-louças
e Misturadoras

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Frigoríﬁcos

Exaustores

Placas

Compactos

Fornos

ConceptLine®

COOKING

HIGH-Q
COOKING

Placas Küppersbusch:
rápidas, económicas e
muito elegantes
As nossas placas de indução garantem a máxima conveniência. Aquecem numa questão de segundos e podem ser reguladas intuitivamente
através do painel de comandos touch control. Para uma maior comodidade tem a possibilidade de escolha entre vários tipos de placas de
indução, que vão ao encontro das suas necessidades. Além disso, as
placas de indução da Küppersbusch estão equipadas com tecnologia
eco power (poupança energética), que reduz o consumo de energia em
30%. E o seu design único “slim” demonstra que a elegância e a ecologia podem estar juntas.

Foto: Studioraum

Placa de indução com exaustão incorporada (imagem superior)
é a combinação de uma placa com exaustor. Uma vez que os vapores e as gorduras são logo absorvidos pela exaustão incorporada
na placa, as mesmas não ficam a pairar no ar, fazendo com que o
ambiente fique mais limpo. Um exaustor isolado não significa maior
liberdade quando estamos a planificar uma cozinha. Encontre estas
e outras vantagens no novo modelo EKID 9940.0! Simplesmente
brilhante!
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Platinum White
Frigoríﬁcos

Exaustores

Placas
Kochﬂ
ächen

Compactos

Fornos

ConceptLine®

Küppersbusch VarioLine:
cozinhar à la carte
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Lava-louças
e Misturadoras

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

O conceito VarioLine é ideal para aqueles que querem integrar
elementos individuais que podem ser usados ao mesmo tempo,
uma vez que se tratam de placas independentes, mas que uma
vez unidas, formam um todo. Gás, indução, vitrocerâmica, grelhador teppan yaki ou a combinação destes todos! As possibilidades são infinitas! O design ultra slim de todas as placas é
homogéneo, permitindo que fiquem todas uniformes e extremamente elegantes. Com o conceito VarioLine obtenha resultados perfeitos com a máxima flexibilidade!

Placas - Nova versatilidade na cozinha

Placas independentes
As placas independentes têm os seus próprios comandos, entre eles, painel de comandos touch control ou painel de commandos mecânico.
Placas vitrocerâmicas
As robustas placas vitrocerâmicas têm imensas vantagens.
Graças à sua superfície plana, os recipientes deslizam melhor e
com uma simples passagem do pano ﬁca tudo limpo.
VarioLine
A gama Varioline combina diferentes tamanhos de
placas com o perfil em aço inoxidável.
Indução Vario
Poderão ser colocados recipientes, principalmente os
de grandes dimensões, nas placas de indução Vario.
As zonas de cozinhado podem ser usadas normalmente e existe
a possibilidade de optar pela ativação simultânea de duas zonas
retangulares de cozinhado.
Indução
Muitos cozinheiros proﬁssionais entusiasmam-se
com a ideia da energia fria e tudo o que ela supõe.
A indução pode usar-se com mais precisão que qualquer outro sistema de cozinhado. É rápida, perfeitamente controlável, poupa energia e é segura. O segredo da indução é que a
energia só é transmitida para a base ferrítica da panela. Esta
produção direta de energia, sobre a base da panela, assegura
golpes de calor curtos e um baixo consumo energético. Uma
vez que o resto da placa não aquece, não há possibilidade de
haver combustão ou queimaduras.
Superfície total indutiva
A superfície total indutiva torna possível a adaptação
de vários tamanhos na zona de cozinhado, de acordo
com as suas necessidades. As zonas de cozinhado são usadas da mesma maneira, tanto para recipientes pequenos como
para grandes. Para recipientes maiores, cada zona de cozinhado pode ser combinada com outra zona de cozinhado ou podem ativar-se as quatro zonas de cozinhado simultaneamente,
aumentando a superfície útil.
Ökospeed Plus
Todos os elementos vitrocerâmicos da Küppersbusch
+ têm elementos ökospeed plus. Estes soﬁsticados
dispositivos demoram apenas 2-3 segundos a ﬁcarem incandescentes. Assim, além de aquecerem rapidamente, poupa-se
uma grande quantidade de energia.
ÖKO
SPEED

Função de golpe de ebulição automático
Algumas zonas da placa estão equipadas com a função automática, cujo ajuste se estipula durante o início de cozinhado.
A forma de cozinhado inicia com a energia ao máximo e em
seguida, de forma automática, altera o ajuste para um modo
contínuo previamente selecionado.
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Sensores Touch Control
Um sistema eletrónico exemplar controla as funcionalidades da placa. Basta tocar ligeiramente na superfície Touch Control para ativar qualquer função. Além do ajuste
dos parâmetros de cozinhado, o sistema informa e opera sobre
todas as outras funcionalidades da placa.
DialControl
As deﬁnições para as zonas de cozinhado, das placas
Küppersbusch, são intuitivas e feitas através de uma unidade central. Primeiramente, a zona de cozinhado escolhida é
ativada e o nível de potência é deﬁnido através do movimento
circular, no sentido do ponteiro dos relógios.
GlideControl
Com o glideControl da Küppersbusch todas as funções, como
a ativação do temporizador e das zonas de multi circuito, podem ser selecionadas diretamente. Com apenas um ligeiro
toque no display gráﬁco correspondente, ativa, desde logo, a
zona desejada. Ao fazer deslizar o dedo, a escala graduada
ajusta o nível de potência.
Função Power
As placas da Küppersbusch integram a função Power
que permite aumentar a potência total de uma zona
de cozinhado, o que signiﬁca que o calor requerido está mais
rapidamente disponível.

P

Função ökoPower
A função ökoPower permite um incremento de potência numa zona de cozinhado, conseguindo uma
redução de 30% no consumo de energia.
ÖKO

POWER

Indicador de calor residual
O indicador de calor residual demonstra quais as zonas de cozinhado que ainda estão quentes. Deste modo, temos que ser
mais cuidadosos ao mexer na placa. Podemos também utilizar
o calor residual para terminar o cozinhado ou mantê-lo quente,
até ao momento de ser servido, permitindo uma maior poupança energética.
Função Stop& Go
Trata-se de uma funcionalidade presente nas placas
GO
de indução, de modo a obter uma segurança total.
Com esta função, pode interromper o cozinhado quando toca o
telefone ou a campainha. Esta função consegue desligar todas
as zonas de cozinhado ativas. Após ter regressado, ao tocar
novamente no sensor, são retomados os parâmetros anteriormente estabelecidos.
STOP

Detetor de recipiente
O sistema (para detetar os recipientes colocados na
placa) determina se existe ou não um recipiente na
zona ativa, com a particularidade de que só aquecerá a zona
ativa quando a panela estiver sobre ela. Logo que a panela for
retirada é cortado o fornecimento de energia, desligando-se da
zona de cozinhado.

Fornos

ConceptLine®

Platinum White

Sistema de desligar automático com limitador de tempo de
funcionamento
Não tem de ﬁcar preocupado perguntando-se se desligou a
placa depois de ter saído de casa, uma vez que este dispositivo
de segurança previne isso mesmo. O sistema deteta se um elemento de calor ﬁcou aceso demasiado tempo sem que esteja
a cozinhar nada sobre a placa, desligando-a automaticamente
se for necessário.

60
cm
LARGURA

Largura das placas
A diversidade na largura das placas Küppersbusch
traduz ﬂexibilidade.

Compactos
Placas

Função de limpeza
A função de limpeza altera as conﬁgurações da placa por 20
segundos, permitindo que se faça a limpeza nessa altura. Após
os 20 segundos, a função mais recente é novamente ativa.

Exaustores

Bloqueio de segurança para crianças
Se o bloqueio para crianças estiver ativo é impossível
ligar a placa ou alterar a seleção, tanto do elemento
de calor, quando estiver ativo, como da potência a que está a
trabalhar.

Níveis pré-deﬁnidos
As potências pré-deﬁnidas são automaticamente alcançadas
com a ajuda destas conﬁgurações especiais. Evita derramamento de líquidos e que o cozinhado queime. Os níveis pré-deﬁnidos são: derreter aprox. 42º C, manter quente aprox. 70º
C e ferver aprox. 94º C.

Frigoríﬁcos

Sistema de desligar centralizado
O sistema de desligar centralizado permite que todas as zonas
de cozinhado se desliguem simultaneamente. Isto permite ao
utilizador desligar a placa com uma maior rapidez, sempre que
necessário.

Conﬁguração individual de funções
As funções mais usadas podem ser guardadas num painel especial. As mesmas poderão ser selecionadas a qualquer altura.

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Desligar memória
Não existe problema se a sua placa desligar intencionalmente,
pois o sistema eletrónico lembrá-lo-á dos mais recentes parâmetros, usando-os aquando do reinício da mesma.

Função ponte
Esta função oferece mais espaço para recipientes de grande
dimensão, mediante o acoplamento das zonas de cozinhado
da frente e trás. Cada zona pode ser ativada individualmente
ou em conjunto ativando a função ponte.

Lava-louças
e Misturadoras

Desligar automático
O sistema de desligar automático, de uma zona de cozinhado, é ativado quando o tempo de programação de cozinhado
expirar.

Duplo circuito nas zonas de cozinhado
Os vários diâmetros das zonas de cozinhado podem usar-se
na placa para otimizar a utilização dos diversos tamanhos dos
seus recipientes.
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Contador de minutos
O programador permite avisar, com um sinal acústico, que o
tempo pré-deﬁnido foi atingido.

O divertimento requintado
a cozinhar
Em poucas ocasiões cozinhar lhe pareceu tão agradável e tão prático como com as nossas placas
de indução hexagonais da Küppersbusch. Um design excecional e um elevado grau de flexibilidade
conferem-lhe máxima individualidade. Além disso, a perfeita gestão do espaço e a facilidade de limpeza
estão todos combinados neste conceito! Com as placas hexagonais terá total liberdade de cozinhado,
podendo instalá-las de acordo com as suas necessidades e gosto pessoal!

HIGH-Q
COOKING

84

Platinum White

PLACAS DE INDUÇÃO HEXAGONAIS
Profession+

Instalação Flush

Instalação Flush

EKWI 3740.0 W

EKWI 3740.0 S
STOP
GO

L x P aprox.
1,040 x 554 mm

Placas

L x P aprox.
800 x 554 mm

L x P aprox.
831 x 560 mm

Exaustores

L x P aprox.
831 x 560 mm

módulo de controlo

Frigoríﬁcos

7,4 kW
L x P aprox. 320 x 320 mm
50 mm
ver diagrama de encastre

EKWI 3740.0 W Instalação Flush
130870
1.500€
Set composto por: 1 módulo Touch Control (hexágono horizontal) e 4 zonas de cozinhado

módulo de cozinhado

L x P aprox.
831 x 560 mm

EKWI 3740.0 S Instalação Flush
130860
1.500€
Set composto por: 1 módulo Touch Control (hexágono vertical) e 4 zonas de cozinhado

módulo de cozinhado

módulo de controlo

módulo de indução

módulo de indução

coberta

coberta

caixa de ligações
Por favor consulte os detalhes de instalação no manual de instruções

Lava-louças
e Misturadoras

Características técnicas:
- Potência máxima total
- Dimensões do modelo
Profundidade de instalação
- Dimensões de encastre

Alguns exemplos de como combiná-las:

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Características gerais:
- 11 níveis de potência "glideControl"
- 1 nível especial: nível manutenção de calor aproximado 70º C
- Desligar automático
- Função de golpe de ebulição automático
- Indicador de calor residual
- Programação de tempo de cozinhado até 99 minutos
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático com limitador de tempo de
funcionamento
- 1 painel de comandos Touch Control “honeycomb” incluído
- 4 zonas de cozinhado independente:
- 2 x Ø 20 cm / 2.300 (3.000 W*)
- 2 x Ø 16 cm / 1.100 (1.400 W*)
* com função power

caixa de ligações
Por favor consulte os detalhes de instalação no manual de instruções
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P

Compactos

Fornos

ConceptLine®

Profession+

PLACA DE INDUÇÃO
Profession+

Acabamento biselado (F)
Instalação Flush (EKIF)

EKI 9960.2
ÖKO

90
cm

POWER

STOP
GO

LARGURA

Características gerais:
- 15 níveis de potência "glideControl"
- 3 níveis pré-deﬁnidos: derreter aprox. 42º C, manter quente
aprox. 70º C e ferver aprox. 94º C
- Sistema de desligar automático
- Função ponte (as zonas frontais e traseiras podem ser ligadas
em simultâneo, numa só zona de cozinhado)
- Função ponte automática
- Função grill otimizada para grelhador (Acessório n.º 1303)
- Detetor de recipiente e tamanho do recipiente com indicação
automática no painel
- Função de golpe de ebulição automático
- Indicador de calor residual
- Programação do tempo de cozinhado até 99 minutos
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático com limitador de tempo de
funcionamento
- 6 zonas de cozinhado
18,5 x 22 cm / 2.100 W (3.700 W*)
*com função power

EKI 9960.2 F
EKIF 9960.2
EKI 9960.2
900

130903
130918

Acessórios opcionais:
- FlexiGrill (ver página 157)

1.970€
1.970€

EKIF 9960.2

520

Características técnicas:
- Potência máxima total
11,1 kW
- Dimensões do modelo
Acabamento biselado
L x P aprox. 900 x 520 mm
Instalação Flush
L x P aprox. 898 x 518 mm
Profundidade de instalação 48 mm
- Dimensões de encastre
L x P aprox. 750 x 490 mm
(para instalação ﬂush por favor veja o desenho de encastre
abaixo)

518

898

4
48*

R=5

48*

750

490

Ventilação
min. 40
min. 40

Ventilação

522+

2

902+

2
4

490

750

Recomendável proteção de 20 mm por baixo da placa
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Ac. n.º 1303

Platinum White

PLACAS DE INDUÇÃO
Profession+

Acabamento biselado (F)

Perﬁl em inox (ED)

Fornos

ConceptLine®

Profession+

Acabamento biselado (F)

GO

STOP

POWER

GO

LARGURA

Características gerais:
- 14 níveis de potência "glideControl"
- 3 níveis pré deﬁnidos: derreter chocolate aprox. 42º C,
manter quente aprox. 70º C e ferver aprox. 94º C
- Sistema de desligar automático
- Função ponte (a parte direita e esquerda ou todas as zonas de
cozinhado podem ser ligadas em simultâneo)
- Função golpe de ebulição automático
- Indicador de calor residual
- Programação de tempo de cozinhado até 99 minutos
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático com limitador de tempo de
funcionamento
- 4 zonas de cozinhado
18,5 x 22 cm / 2.100 W (3.700 W*)
*com função power

7,4 kW
L x P aprox. 910 x 410 mm
48 mm
L x P aprox. 890 x 390 mm

EKI 9940.1 F

130882

910

EKI 8940.1 ED
EKI 8940.1 F
EKIF 8940.1

1.450€

EKI 8940.1

410

800

130906
130883
130905

1.180€
1.100€
1.080€

EKIF 8940.1

520

Frigoríﬁcos

Características técnicas:
- Potência máxima total
7,4 kW
- Dimensões do modelo
Perﬁl em inox e
acabamento biselado
L x P aprox. 800 x 520 mm
Instalação Flush
L x P aprox. 798 x 518 mm
Profundidade de instalação 48 mm
- Dimensões de encastre
L x P aprox. 750 x 490 mm
(para instalação ﬂush por favor veja o desenho de encastre
abaixo)

518

798

4
48*

48*

48*
890

Ventilação

750

390

R=5

740

480

490

Ventilação
min. 40
min. 40

min. 40

min. 40

Ventilação

2
4

490

* Profundidade de instalação

522+

2

802+

750

* Profundidade de instalação
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Características técnicas:
- Potência máxima total
- Dimensões do modelo
Profundidade de instalação
- Dimensões de encastre

Características gerais:
- 14 níveis de potência "glideControl"
- 3 níveis pré-deﬁnidos: derreter aprox. 42º C, manter quente
aprox. 70º C e ferver aprox. 94º C
- Sistema de desligar automático
- Função ponte (as zonas frontais e traseiras podem ser ligadas
em simultâneo, numa só zona de cozinhado)
- Função de golpe de ebulição automático
- Função manter quente
- Indicador de calor residual
- Programação de tempo de cozinhado até 99 minutos
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático com limitador de tempo de
funcionamento
- 4 zonas de cozinhado
18,5 x 22 cm / 2.100 W (3.700 W*)
*com função power
- Perﬁl de união VarioLine ver página 157

Placas

ÖKO

80
cm

STOP

Exaustores

POWER

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

ÖKO

90
cm
LARGURA

Compactos

Instalação Flush (EKIF)

EKI 8940.1

Lava-louças
e Misturadoras

EKI 9940.1

PLACAS DE INDUÇÃO
Profession+

Premium+

Perﬁl em inox (ED)

Acabamento biselado (F)
Acabamento biselado (F)

EKI 6940.1

EKI 9652.1
ÖKO

60
cm

POWER

90
cm

STOP
GO

P

LARGURA

LARGURA

Características gerais:
- 14 níveis de potência "glideControl"
- 3 níveis pré-deﬁnidos: derreter aprox. 42º C, manter quente
aprox. 70º C e ferver aprox. 94º C
- Sistema de desligar automático
- Função ponte (a parte direita e esquerda ou todas as zonas de
cozinhado podem ser ligadas em simultâneo)
- Função de golpe de ebulição automático
- Função manter quente
- Indicador de calor residual
- Programação de tempo de cozinhado até 99 minutos
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático com limitador de tempo de
funcionamento
- 4 zonas de cozinhado
18,5 x 22 cm / 2.100 W (3.700 W*)
*com função power
- Perﬁl de união VarioLine ver página 157
Características técnicas:
- Potência máxima total
- Dimensões do modelo
Perﬁl em inox e
acabamento biselado
Profundidade de instalação
- Dimensões de encastre

Características gerais:
- Vidro preto mate
- 11 níveis de potência
- 1 nível especial: manter quente aprox. 70º C
- Função ponte (a zona de cozinhado esquerda pode ser ligada
em simultâneo)
- 5 programas de memória que guardam conﬁgurações de
cozinhado (nível de potência e tempo de cozinhado)
- Função golpe de ebulição automático
- Indicador de calor residual
- Programação de tempo de cozinhado até 99 minutos
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático com limitador de tempo de
funcionamento
- 1 zona de cozinhado maxi 45 x 21 cm / 2x 1.400 W (2.000 W*)
- 1 zona de cozinhado
Ø 28 cm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 zona de cozinhado
Ø 22 cm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 zona de cozinhado
Ø 16 cm / 1.400 W
* com função power
Características técnicas:
- Potência máxima total
- Dimensões do modelo
Profundidade de instalação
- Dimensões de encastre

L x P aprox. 600 x 520 mm
48 mm
L x P aprox. 560 x 490 mm

130876
130877

980€
980€

130916

520

* Profundidade de instalação
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1.250€

900
54

810

490

Ventilação
min. 40

7,4 kW
L x P aprox. 900 x 520 mm
54 mm
L x P aprox. 810 x 490 mm

EKI 9652.1 F

48*
560

GO

7,4 kW

EKI 6940.1 ED
EKI 6940.1 F
600

STOP

Ventilação
min. 40

Recomendável
proteção de
20 mm por
baixo da placa

* Profundidade de instalação

Recomendável
proteção de
20 mm por
baixo da placa

Platinum White

PLACAS DE INDUÇÃO
Premium+

Acabamento biselado (F)

Acabamento biselado (F)

EKI 8642.1

EKI 6642.1
GO

LARGURA

P

Compactos

60
cm

STOP

STOP
GO

Características gerais:
- Vidro preto mate
- 11 níveis de potência
- 1 nível especial : manter quente aprox. 70º C
- Função ponte (a zona de cozinhado esquerda pode ser ligada
em simultâneo)
- 4 programas de memória que guardam conﬁgurações de
cozinhado (nível de potência e tempo de cozinhado)
- Função de golpe de ebulição automático
- Indicador de calor residual
- Programação de tempo de cozinhado até 99 minutos
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático com limitador de tempo de
funcionamento
- 1 zona de cozinhado maxi 45 x 21 cm / 2x 1.400 W (2.000 W*)
- 1 zona de cozinhado
Ø 20 cm / 1.400 W (1.850 W*)
- 1 zona de cozinhado
Ø 16 cm / 1.400 W (1.850 W*)
* com função power

Características técnicas:
- Potência máxima total
- Dimensões do modelo
Profundidade de instalação
- Dimensões de encastre

Características técnicas:
- Potência máxima total
- Dimensões do modelo
Profundidade de instalação
- Dimensões de encastre

7,4 kW
L x P aprox. 600 x 520 mm
54 mm
L x P aprox. 560 x 490 mm

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

7,4 kW
L x P aprox. 800 x 520 mm
54 mm
L x P aprox. 750 x 490 mm

Frigoríﬁcos

Características gerais:
- Vidro preto mate
- 11 níveis de potência
- 1 nível especial: manter quente aprox. 70º C
- Função ponte (a zona de cozinhado esquerda pode ser ligada
em simultâneo)
- 4 programas de memória que guardam conﬁgurações de
cozinhado (nível de potência e tempo de cozinhado)
- Função de golpe de ebulição automático
- Indicador de calor residual
- Programação do tempo de cozinhado até 99 minutos
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático com limitador de tempo de
funcionamento
- 1 zona de cozinhado maxi 45 x 21 cm / 2x 1.400 W (2.000 W*)
- 1 zona de cozinhado
Ø 22 cm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 zona de cozinhado
Ø 16 cm / 1.400 W
* com função power

Placas

P

Exaustores

80
cm
LARGURA

Fornos

ConceptLine®

Premium+

800

910€

EKI 6642.1 F

130915

750€
Lava-louças
e Misturadoras

130911
520

54*
54*

Ventilação

* Profundidade de instalação

Ventilação

Recomendável
proteção de
20 mm por
baixo da placa

* Profundidade de instalação

Recomendável
proteção de
20 mm por
baixo da placa

89

Acessórios e
Dados técnicos

EKI 8642.1 F

PLACAS DE INDUÇÃO
Comfort+

Comfort+

Perﬁl em inox (ED)

Perﬁl em inox (ED)

EKI 8340.2

EKI 6340.2

80
cm

60
cm

STOP

P

LARGURA

GO

P

LARGURA

STOP
GO

Características gerais:
- 11 níveis de potência "dialControl"
- 1 nível especial: manter quente aprox. 70º C
- Sistema de desligar automático
- Função golpe de ebulição automático
- Indicador de calor residual
- Programação de tempo de cozinhado
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático com limitador de tempo de
funcionamento
- 1 zona de cozinhado
Ø 20 cm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 zona de cozinhado
Ø 18 cm / 1.100 W (1.400 W*)
- 1 zona de cozinhado
Ø 22 cm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 zona de cozinhado
Ø 16 cm / 1.100 W (1.400 W*)
* com função power
- Perﬁl de união VarioLine ver página 157

Características gerais:
- 11 níveis de potência "dialControl"
- 1 nível especial: manter quente aprox. 70º C
- Sistema de desligar automático
- Função golpe de ebulição automático
- Indicador de calor residual
- Programação de tempo de cozinhado
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático com limitador de tempo de
funcionamento
- 1 zona de cozinhado
Ø 20 cm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 zona de cozinhado
Ø 18 cm / 1.100 W (1.400 W*)
- 1 zona de cozinhado
Ø 22 cm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 zona de cozinhado
Ø 16 cm / 1.100 W (1.400 W*)
* com função power
- Perﬁl de união VarioLine ver página 157

Características técnicas:
- Potência máxima total
- Dimensões do modelo
Profundidade de instalação
- Dimensões de encastre

Características técnicas:
- Potência máxima total
- Dimensões do modelo
Profundidade de instalação
- Dimensões de encastre

7,4 kW
L x P aprox. 800 x 520 mm
54 mm
L x P aprox. 750 x 490 mm

EKI 8340.2 ED

130902
800

800€

7,4 kW
L x P aprox. 600 x 520 mm
54 mm
L x P aprox. 560 x 490 mm

EKI 6340.2 ED

130901

520

600

520

54*

750

54*

490

560

Ventilação

* Profundidade de instalação

90

700€

490

Ventilação

Recomendável
proteção de
20 mm por
baixo da placa

min. 40

* Profundidade de instalação

min. 40

Recomendável
proteção de
20 mm por
baixo da placa

Premium+

Profession+

Perﬁl em inox (ED)

Instalação Flush (ETIF)

EKI 3720.1

ETIF 6740.1

Platinum White

TEPPAN YAKI DE INDUÇÃO

GO

3,7 kW
L x P aprox. 300 x 520 mm
54 mm
L x P aprox. 280 x 490 mm

Características gerais:
- 12 níveis de potência ”glideControl“
- 3 níveis especiais pré-deﬁnidos: limpeza aprox. 120° C,
peixe aprox. 150° C, carne 180° C
- Função ponte (as zonas frontais e traseiras podem ser ligadas
em simultâneo, numa só zona de cozinhado)
- Chapa multigrill cromada com espessura aproximada
de 7,3 mm
- Indicador de calor residual
- Programação de tempo de cozinhado até 99 minutos
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático com limitador de tempo de
funcionamento
- Sistema de refrigeração sob tampo
- 4 zonas grill, 5.600 watts no total
Características técnicas:
- Potência máxima total
- Dimensões do modelo
- Profundidade de instalação
- Dimensões de encastre

5,6 kW
L x P aprox. 580 x 520 mm
55 mm
L x P aprox. 560 x 490 mm

300

450€

ETIF 6740.1

130894

1.950€
Lava-louças
e Misturadoras

130886

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Acessórios opcionais:
- Conjunto Teppan Yaki,
Ac. n.º 1114
que consiste num cutelo chinês, espátula e raspador
de limpeza (ver página 157)

EKI 3720.1 ED
520

54
Belüftung
Ventilação

Placas

Características gerais:
- 10 níveis de potência
- Função de golpe de ebulição automático
- Indicador de calor residual
- Programação de tempo de cozinhado
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático com limitador de tempo de
funcionamento
- 1 zona de cozinhado
Ø 22 cm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 zona de cozinhado
Ø 16 cm / 1.400 W
* com função power
- Perﬁl de união VarioLine ver página 157
Características técnicas:
- Potência máxima total
- Dimensões do modelo
Profundidade de instalação
- Dimensões de encastre

STOP

LARGURA

Exaustores

60
cm

P

Frigoríﬁcos

30
cm
LARGURA

Compactos

Fornos

ConceptLine®

PLACA DE INDUÇÃO

280

* Profundidade de instalação

min. 40

Recomendável
proteção de
20 mm por
baixo da placa

Ventilação

* Profundidade de instalação

Recomendável
proteção de
20 mm por
baixo da placa

91

Acessórios e
Dados técnicos

Ventilação
min. 40

PLACAS VITROCERÂMICAS
Comfort+

Comfort+

Perﬁl em inox (ED)

Perﬁl em inox (ED)

EKE 8342.2

EKE 6342.2

80
cm
LARGURA

ÖKO
SPEED

+

60
cm

STOP
GO

LARGURA

Características gerais:
- 9 níveis de potência "dialControl"
- Função de golpe de ebulição automático
- Indicador de calor residual
- Programação de tempo de cozinhado
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático com limitador de tempo de
funcionamento
- 1 zona de cozinhado
Ø 15,5 cm / 1.200 W
- 1 zona de cozinhado
Ø 19 cm / 1.800 W
- 1 zona de cozinhado
duplo circuito
Ø 22 cm ou 14,5 cm /
2.200 ou 1.000 W
- 1 zona de cozinhado
duplo circuito
Ø 18 cm ou 27,5 x 18 cm /
2.400 ou 1.500 W
- Perﬁl de união VarioLine ver página 157
Características técnicas:
- Potência máxima total
- Dimensões do modelo
Profundidade de instalação
- Dimensões de encastre

7,6 kW
L x P aprox. 800 x 520 mm
44 mm
L x P aprox. 750 x 490 mm

EKE 8342.2 ED

130899

800

700€

ÖKO

STOP

SPEED

+

GO

Características gerais:
- 9 níveis de potência "dialControl"
- Função de golpe de ebulição automático
- Indicador de calor residual
- Programação de tempo de cozinhado
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático com limitador de tempo de
funcionamento
- 2 zonas de cozinhado
Ø 15,5 cm / 1.200 W
- 1 zona de cozinhado
duplo circuito
Ø 22 cm ou 14,5 cm /
2.200 ou 1.000 W
- 1 zona de cozinhado
duplo circuito
Ø 18 cm ou 27,5 x 18 cm /
2.400 ou 1.500 W
- Perﬁl de união VarioLine ver página 157
Características técnicas:
- Potência máxima total
- Dimensões do modelo
Profundidade de instalação
- Dimensões de encastre

7,0 kW
L x P aprox. 600 x 520 mm
44 mm
L x P aprox. 560 x 490 mm

EKE 6342.2 ED

130900

520

600

520
44*

44*

750

min. 50

92

490

* Profundidade de instalação

530€

560

min. 50

490

* Profundidade de instalação

Premium+

Profession+

Perﬁl em inox (ED)

Perﬁl em inox (ED)

EKE 3721.1

ETS 3720.0

Platinum White

GRELHADOR TEPPAN YAKI

ÖKO

38
cm

SPEED

+

LARGURA

2,9 kW
L x P aprox. 300 x 520 mm
42 mm
L x P aprox. 280 x 490 mm

Características técnicas:
- Potência máxima total
- Dimensões do modelo
Profundidade de instalação
- Dimensões de encastre

Placas

2,4 kW
L x P aprox. 380 x 520 mm
82 mm
L x P aprox. 340 x 490 mm

Acessórios opcionais:
- Conjunto Teppan Yaki,
Ac. n.º 1114
que consiste num cutelo chinês, espátula e raspador
de limpeza (ver página 157)

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Características técnicas:
- Potência máxima total
- Dimensões do modelo
Profundidade de instalação
- Dimensões de encastre

Características gerais:
- Painel de comandos frontais em cor preta
- 2 zonas teppan-grill independentes
- Chapa grill cromada com espessura aproximada de 8 mm,
com vidro cerâmico à volta.
- Temperaturas entre 70º C - 250º C
- Indicador de calor residual
- Função manter quente – aproximadamente 60º C
- Teppan Yaki de 354 x 296 mm
- Perﬁl de união VarioLine ver página 157

Exaustores

Características gerais:
- 9 níveis de potência
- Função de golpe de ebulição automático
- Indicador de calor residual
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático com limitador de tempo de
funcionamento
- Programação de tempo de cozinhado até 99 minutos com
desligar automático
- 1 zona de cozinhado
Ø 15,5 cm / 1.200 W
- 1 zona de cozinhado
duplo circuito
Ø 19 cm ou 11 cm /
1.700 ou 700 watts
- Perﬁl de união VarioLine ver página 157

Frigoríﬁcos

30
cm
LARGURA

Compactos

Fornos

ConceptLine®

PLACA VITROCERÂMICA

300

370€

ETS 3720.0 ED

130878
380

520

520

42*

280

1.260€
Lava-louças
e Misturadoras

130887

82*

490

min. 40

340

490

min. 60

* Profundidade de instalação

* Profundidade de instalação

93

Acessórios e
Dados técnicos

EKE 3721.1 ED

HIGH-Q
COOKING

Redescubra a paixão
de cozinhar com gás!
Não é só nas cozinhas profissionais que se prefere o gás para a confeção de autênticas maravilhas culinárias. A placa de gás, que é tão
económica como ecológica, é perfeitamente adaptável às cozinhas
modernas, pois assegura precisão e exatidão e permite também um
controlo mais eficaz da temperatura. A investigação e o design exclusivo, combinados com a mais recente tecnologia do vidro vitrocerâmico e dos queimadores de uso profissional, asseguram sempre resultados perfeitos. Naturalmente a experiência de longos anos da
Küppersbusch, no mundo dos eletrodomésticos, também se faz sentir
em cada uma das suas placas de gás. Redescubra a paixão pela culinária mais tradicional e cozinhe sem limites!
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Platinum White

PLACAS A GÁS
Profession+

Perﬁl em inox (ED)

Perﬁl em inox (ED)

GKS 9851.0 ED

GKS 3820.0 ED

LARGURA

13,5 kW
0,1 kW
L x P aprox. 900 x 520 mm
53 mm
L x P aprox. 835 x 490 mm

Características técnicas:
- Potência máxima total (gás)
- Potência máxima total (elétrica)
- Dimensões do modelo
Profundidade de instalação
- Dimensões de encastre

4,75 kW
0,1 kW
L x P aprox. 300 x 520 mm
53 mm
L x P aprox. 285 x 490 mm

900

1.100€

GKS 3820.0 ED

130912
300

520

520
53*

53*

835

* Profundidade de instalação

490

450€

Lava-louças
e Misturadoras

130910

285

490

* Profundidade de instalação
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Acessórios e
Dados técnicos

GKS 9851.0 ED

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Frigoríﬁcos

Características técnicas:
- Potência máxima total (gás)
- Potência máxima total (elétrica)
- Dimensões do modelo
Profundidade de instalação
- Dimensões de encastre

Características gerais:
- Queimadores Slimline
- Sistema de segurança integrada no queimador
- Grelhas em ferro fundido
- Tampas pretas esmaltadas
- 1 queimador ultra rápido
3,0 kW
- 1 queimador auxiliar
1,75 kW
- Perﬁl de união VarioLine ver página 157

Placas

Características gerais:
- Queimadores Slimline
- Sistema de segurança integrada no queimador
- Grelhas em ferro fundido
- Tampas pretas esmaltadas
- 1 queimador wok
6,0 kW
- 1 queimador ultra rápido
3,0 kW
- 2 queimadores auxiliares
1,75 kW
- 1 queimador simmer (derreter,
cozinhar lume brando)
1,0 kW
- Perﬁl de união VarioLine ver página 157

Compactos

30
cm
LARGURA

Exaustores

90
cm

Fornos

ConceptLine®

Profession+

PLACAS A GÁS
Profession+

Profession+

Perﬁl em inox (ED)

Aço inoxidável

GWS 3811.0 ED

GMS 9751.0 E

30
cm

90
cm

LARGURA

LARGURA

Características gerais:
- Queimadores Slimline
- Sistema de segurança integrado no queimador
- Grelha em ferro fundido
- Tampas pretas esmaltadas
- 1 queimador wok
6,0 kW
- Perﬁl de união VarioLine ver página 157
Características técnicas:
- Potência máxima total (gás)
- Potência máxima total (elétrica)
- Dimensões do modelo
Profundidade de instalação
- Dimensões de encastre

6,0 kW
0,1 kW
L x P aprox. 300 x 520 mm
53 mm
L x P aprox. 285 x 490 mm

Características gerais:
- Aço inoxidável 2,5 mm
- Possibilidade de instalação ﬂush ou sobre bancada
- Queimadores slimline
- Sistema de segurança integrado nos queimadores
- Grelhas em ferro fundido
- Tampas pretas esmaltadas
- 1 queimador wok (dual)
5,0 kW
- 1 queimador ultra rápido
3,0 kW
- 2 queimadores rápidos
1,75 kW
- 1 queimador simmer (derreter,
cozinhar lume brando)
1,0 kW
Características técnicas:
- Potência máxima total (gás)
- Potência máxima total (elétrica)
- Dimensões do modelo
Profundidade de instalação
- Dimensões de encastre

12,4 kW
0,1 kW
L x P aprox. 880 x 520 mm
68 mm
L x P aprox. 845 x 495 mm

Instalação Flush

GWS 3811.0 ED

130913
300

500€

GMS 9751.0 E

130907
Instalação sobre bancada

Instalação Flush

520

53*

1.380€

520

880

880

2,5

520

R=7

R=7

285

490

840

490

2

884+

490

524+

845

2

4
495

845

min. 60

* Profundidade de instalação
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* Profundidade de instalação

2,5
65*

65*

min. 60

840

495

Platinum White

PLACAS A GÁS
Comfort+

Aço inoxidável

Aço inoxidável

GMS 9651.0 E

GMS 7651.0 E

Características gerais:
- Queimadores slimline
- Sistema de segurança integrado nos queimadores
- Grelhas em ferro fundido
- Tampas pretas esmaltadas
- 1 queimador wok
4,0 kW
- 1 queimador ultra rápido
3,0 kW
- 2 queimadores rápidos
1,75 kW
- 1 queimador simmer (derreter,
cozinhar lume brando)
1,0 kW

Características técnicas:
- Potência máxima total (gás)
- Potência máxima total (elétrica)
- Dimensões do modelo
Profundidade de instalação
- Dimensões de encastre

Características técnicas:
- Potência máxima total (gás)
- Potência máxima total (elétrica)
- Dimensões do modelo
Profundidade de instalação
- Dimensões de encastre

11,5 kW
0,1 kW
L x P aprox. 750 x 510 mm
45 mm
L x P aprox. 553 x 473 mm

550€

GMS 7651.0 E

510

130909

750

510

45*

45*

553

833

* Profundidade de instalação

490€

Lava-louças
e Misturadoras

130908

473

* Profundidade de instalação

97

Acessórios e
Dados técnicos

GMS 9651.0 E

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Frigoríﬁcos

11,75 kW
0,1 kW
L x P aprox. 860 x 510 mm
45 mm
L x P aprox. 833 x 475 mm

Compactos

Características gerais:
- Queimadores slimline
- Sistema de segurança integrado nos queimadores
- Grelhas em ferro fundido
- Tampas pretas esmaltadas
- 1 queimador wok
5,0 kW
- 1 queimador ultra rápido
3,0 kW
- 2 queimadores rápidos
1,75 kW
- 1 queimador simmer (derreter,
cozinhar lume brando)
1,0 kW

Placas

70
cm
LARGURA

Exaustores

90
cm
LARGURA

Fornos

ConceptLine®

Comfort+

CHAMINÉS
Chaminés
Küppersbusch:
Silenciosas
e poderosas
As chaminés Küppersbusch recomendam-se a todos aqueles que desejam
uma agradável atmosfera de trabalho na cozinha. No decorrer da incessante procura pela máxima eficiência na extração e com tecnologia exclusiva,
as chaminés Küppersbusch estão equipadas com motores extremamente
poderosos e silenciosos, mesmo quando atingem a velocidade máxima.
Extraem com segurança todo o tipo de fumo, evitando a acumulação de gorduras e possíveis danos no material causados pela humidade. Determinada
em cumprir as expectativas mais elevadas, a Küppersbusch possui uma vasta gama de modelos de chaminés, tais como, chaminé de bancada, chaminé
de teto, chaminés decorativas de ilha e parede que permitem a combinação
perfeita com a decoração da sua cozinha, tornando-a exclusiva.
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Platinum White

HIGH-Q AIR

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Frigoríﬁcos

Exaustores

Placas

Compactos

Fornos

ConceptLine®

TECHNOLOGY

99

Acessórios e
Dados técnicos

Lava-louças
e Misturadoras

High-Q Air Technology – define os mais altos
padrões de cozinha. Muitas características inovadoras tais como, lâmpadas LED, baixa rumorosidade e filtros LongLife são a prova clara de que as
chaminés Küppersbusch promovem a culinária de
excelência.

Deixe-se deslumbrar
pelas chaminés Küppersbusch!

100

Platinum White

HIGH-Q AIR

Frigoríﬁcos

Exaustores

Placas

Compactos

Fornos

ConceptLine®

TECHNOLOGY
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Acessórios e
Dados técnicos

Lava-louças
e Misturadoras

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

As chaminés da Küppersbusch são caracterizadas por uma infinidade de detalhes técnicos.
Proporcionam o máximo conforto, segurança e
têm um desempenho eficiente. Os filtros LongLife asseguram que a sua limpeza é a mais
conveniente, sem comprometer a eficiência da
extração e as lâmpadas LED ou de halogéneo
asseguram uma iluminação ótima na zona de
trabalho. Além de todas estas vantagens, as
chaminés da Küppersbusch destacam-se pela
sua inigualável excelência!

Silent System
As chaminés Küppersbusch caracterizam-se
pelo baixo nível de rumorosidade. Alguns
modelos, são excecionalmente silenciosos
devido ao Silent System, que reduz a emissão de ruído em cerca de 30%, o que, em
funcionamento, na velocidade mais baixa, é
dificilmente percetível.
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Platinum White

HIGH-Q AIR

Frigoríﬁcos

Exaustores

Placas

Compactos

Fornos

ConceptLine®

TECHNOLOGY

Exemplo de instalação de uma chaminé de teto com recirculação de ar
(acessório n.º 9015)

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Na ausência de saída de ar para o exterior, as
caixas de recirculação de ar, combinadas com
as chaminés de teto, são uma alternativa ideal
e estão a ganhar cada vez mais importância,
aquando da construção ou remodelação de
casas, pois permitem economizar energia.
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Acessórios e
Dados técnicos

Lava-louças
e Misturadoras

As furações para a saída de ar exterior fazem
parte do passado. A caixa fica integrada no teto
da cozinha e conectada ao motor da chaminé.
Os fumos gerados durante o processo de cozinhado são absorvidos e o ar, ainda quente,
mas limpo, é reenviado à cozinha.

Foto: Studioraum

104

Platinum White

Cozinhar é divertido!
Sistema Bright Light
Os modelos equipados com o sistema Bright Light
têm painéis decorativos de luz reguláveis, de acordo
com a mais recente tecnologia LED.
BRIGHT

modernas e económicas.

Potência máxima diﬁcilmente audível: tecnologia de ventilação
Sistema de ventilação de última geração, extremamente poderoso, que garante resultados perfeitos ao nível da extração.
São sistemas silenciosos mesmo quando funcionam à velocidade intensiva.
Trabalho limpo: ﬁltros metálicos anti gordura
Todas as chaminés e exaustores da Küppersbusch estão equipados com ﬁltros metálicos anti gordura, de alta qualidade, que
extraem na perfeição a gordura e vapores. A recirculação de ar
requer a utilização de ﬁltros de carvão ativo para a remoção de
odores e vapores. Os ﬁltros de carvão ativo podem ser facilmente retirados para serem lavados na máquina de lavar louça.
Quando os ﬁltros estão saturados aparece um símbolo luminoso, na chaminé, indicando que os mesmos necessitam de ser
substituídos.

Conveniente para todos
Graças a um comando à distância, ligar a chaminé
da cozinha é uma tarefa simples, inclusive para incapacitados.

Fornos

LED
LED Os exaustores estão equipados com lâmpadas LED,

ConceptLine®

LIGHT

Sensores Touch Control
O simples toque de um dedo é suﬁciente para poder
ativar todas as funções.
Comando à distância
Controlar as funções da cozinha através de um comando à distância permite uma maior liberdade de
movimento e uma melhor acessibilidade.

60
cm

Compactos

Opção Premium: Recirculação ou extração
A tecnologia soﬁsticada das chaminés da gama Küppersbusch
dará um novo ar à sua cozinha. No modo de recirculação o ar
impuro é ﬁltrado e limpo, sendo, desde logo, reenviado para o
sistema de circulação para ser devolvido ao ambiente de cozinha. No modo de extração, um motor integrado no corpo da
chaminé conduz os vapores até ao exterior.

Largura do equipamento
O símbolo indica a largura do equipamento em cm.

Silent System
As chaminés Küppersbusch geralmente são muito
SYSTEM
silenciosas. Alguns modelos, são excepcionalmente
silenciosos devido ao Silent System, o qual reduz a emissão de
ruído em cerca de 30%, pelo que em funcionamento na velocidade mais baixa, é diﬁcilmente perceptível. Ao mesmo tempo,
estas chaminés são algumas das mais poderosas do mercado.
SILENT

Comandos iluminados
Os comandos iluminados são de fácil leitura e utilização.

Exaustores

NICHO

Profundidade do nicho
O símbolo indica o nicho requerido ou a profundidade
de corte para o armário superior, em cm.

Classiﬁcação energética:
Energia
A classiﬁcação energética é calculada através do
ENERGY
consumo anual de energia do equipamento e o consumo de energia standard. Isto é baseado na estimativa de um
tempo diário médio de funcionamento de 60 minutos e iluminação diária de 120 minutos.
Ventilação (eﬁciência dinâmica de ﬂuídos)
A eﬁciência da ventilação é uma medida da quanFAN
tidade de energia elétrica usada para transportar o
ar extraído.

Frigoríﬁcos

A

A

Iluminação
Além do consumo de energia, a eﬁciência de ilumiLIGHT
nação também fornece informação sobre a durabilidade da lâmpada.

A

Nível de depósito de gordura
O nível de depósito de gordura é a percentagem de
FILTER
gordura absorvida pelos ﬁltros metálicos anti-gorduras da chaminé.

A

Instalação rápida
O novo sistema de instalação das chaminés é fácil e
sem complicações.
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Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Filtros LongLife
Em comparação com os ﬁltros de carvão convencionais, os
ﬁltros de carvão LongLife podem ser lavados na máquina de
lavar louça, várias vezes e, após a secagem no forno, podem
ser utilizados novamente. Por conseguinte, podem ser usados
até 3 anos, enquanto os ﬁltros de carvão normais têm de ser
substituídos após 3-6 meses.

30 cm

Lava-louças
e Misturadoras

A iluminação
Com as chaminés Küppersbusch, terá sempre uma perfeita iluminação na zona de trabalho.

NICHO

Largura do nicho
O símbolo indica o nicho requerido ou a largura de
corte do armário, em cm.

Acessórios e
Dados técnicos

Programação do tempo de aspiração
Permite a limpeza do ar mesmo após cozinhar, desligando automaticamente após um certo período de tempo.

60
cm

Placas

LARGURA

Conﬁguração de máxima potência (velocidade intensiva)
É uma operação de curto prazo para casos de vapores de
cozinhado muito intensos. Dependendo do modelo, após um
tempo estipulado, os exaustores regressam ao modo pré-estabelecido.

CHAMINÉ DE BANCADA
Profession+

Vidro e aço inoxidável

EDD 9960.0

C C G G

90
cm
LARGURA

ENERGY

FAN

LIGHT

FILTER

Características gerais:
- Chaminé decorativa extensiva motorizada
- Sistema de aspiração perimetral com painel em vidro preto
- Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU):
capacidade de extração na velocidade máxima 581 m3/h,
capacidade de extração na velocidade intensiva 669 m3/h
- Iluminação superior (lâmpadas de baixo consumo 14 W)
- Comando à distância
- Display digital
- 4 velocidades de extração incluíndo a intensiva
- Programação do tempo de aspiração
- Indicador de saturação de ﬁltros
- Inclui ﬁltro metálico antigorduras e ﬁltro de carvão ativo
Características técnicas:
- Potência máxima total
264 W
- Dimensões do modelo L x A x P aprox.
880 x 720-1.020 x 340 mm
- Dimensões de encastre L x A aprox. 790 x 108 mm
- Saída exterior de
Ø 150 mm
O motor pode ser instalado na parte frontal ou traseira
- Para mais características técnicas ver página 168

EDD 9960.0 GE

120827
79

833

8

130

130

880

79
8 300

35

360

35
16,5
720

22,5

230

880
833

2.200€

340

75

290
780
96
780

106

96
200

440

Platinum White

PLACA DE INDUÇÃO COM EXAUSTÃO INCORPORADA

Fornos

ConceptLine®

Profession+

Modelo sem aro exterior

Ilustração com tampa de vidro na exaustão

P

STOP
GO

Exaustores

Placas

Características da placa de indução
- 14 níveis de potência “glideControl“
- 3 níveis pré-deﬁnidos: derreter chocolate aprox. 42º C, manter
quente aprox. 70º C e ferver aprox. 94º C.
- Sistema de desligar automático
- Função ponte (a parte frontal e traseira podem ser ligadas em
conjunto obtendo uma maior superfície de cozinhado)
- Função de golpe de ebulição automático
- Indicador de calor residual
- Programação de tempo de cozinhado até 99 minutos
- Sistema de desligar centralizado
- 4 zonas de cozinhado 18,5 x 22 cm / 2.100 W (3.700 W)

Encastre

130917
898

3.325€
Instalação Flush

578
52*

578

898

52*

R=5

205
880

205

560

2

902+

Ventilação
min. 40

* Profundidade de
instalação

Lava-louças
e Misturadoras

EKID 9940.0 RL

Acessórios opcionais (exaustão)
- Motor externo de rodapé
ESL 850.0
- Caixa de ﬁltros de carvão
ativo para ESL
KB 9022
- Motor externo para armário
(inclui ﬁltros de carvão ativo) ESGU 800.0
- Para mais acessórios ver página 158

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Características técnicas:
- Potência máxima total
7,4 kW (indução + motor)
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 898 x 578 x 205 mm
- Dimensões de encastre W x D aprox. 880 x 560 mm
- Atenção:
Profundidade da bancada 650 mm
- Para mais características técnicas ver página 165 e 168

Frigoríﬁcos

Características da chaminé:
- 4 velocidades de extração incluíndo a intensiva
- Filtro metálico anti-gorduras
- Inclui ﬁltro de carvão ativo
- Programação do tempo de aspiração
- Necessário um motor externo (ver acessórios opcionais)
- Conexão de exaustão no lado direito
(no lado esquerdo terá que ser como encomenda especial)

582+

2

Ventilação
min. 40

R=7

min. 40

4,5

560

880

min. 40

* Profundidade de
instalação
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Acessórios e
Dados técnicos

90
cm
LARGURA

Compactos

EKID 9940.0

MOTOR EXTERNO DE RODAPÉ
Profession+

Motor de rodapé ESL 850.0

Motor de rodapé ESL 850.0 (incl. KB 9022 central)
Eix

oc

Eix
ent

oc

ral

ent

ral

ESL 850.0
Características do motor de rodapé:
- Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU):
capacidade de extração na velocidade máxima 662 m3/h,
capacidade de extração na velocidade intensiva 794 m3/h
- Display digital (elemento de controlo integrado na placa)
- 4 níveis de potência (elemento de controlo integrado na placa)
- Programação do tempo de aspiração
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (ver acessórios opcionais)

Eix
Eix

oc

ent

oc

ent

ral

ral

Características técnicas:
- Potência máxima total
105 W
- Dimensões do modelo
ver desenho
- Conexão da exaustão
Naber-Compair Flow NW 150
- Para mais características técnicas ver página 168

Cab

od

e li

gaç

ão

Motor de rodapé ESL 850.0 (incl. KB 9022 atrás)
Eix

Acessórios incluídos:
- Cotovelo redondo Compair 90°
- Curva Compair 90°
- Tubo retangular Compair 1 m
- Conduta redonda 1 m

oc

ent

ral

Eix
da

pla

oc

ca

ent

ral

da

pla

ca

Acessórios opcionais:
- Caixa ﬁltro de carvão ativo KB 9022
EMi
dKaoc xitoteclaec
phlfae nhtrsa
clad el

ESL 850.0
KB 9022

108

8900014
8900012

1.535€
620€

Eix

oc

ent

ral

do

exa

ust

or

Cab

od

e li

gaç

ão

Platinum White

MOTOR EXTERNO DE ARMÁRIO
Profession+

Compactos

Fornos

ConceptLine®

Caixa de exaustor ESGU 800.0

oc

ent

ral

da

cha

min

é

Exaustores

Eix

Características técnicas:
- Potência máxima total
160 W
- Dimensões do modelo ver desenho
- Para mais características técnicas ver página 168

Frigoríﬁcos

Acessórios opcionais:
- Cotovelo redondo Compair 90°
- Tubo retangular Compair 1 m

Ei
inte xo ce
gra ntra
l de l
90

8900013

oc

ent

ral

inte

gra

l de

90

1.580€

Lava-louças
e Misturadoras

ESGU 800.0

Eix

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Caixa de exaustor ESGU 800.0 com sistema de aspiração traseira

109

Acessórios e
Dados técnicos

Características do motor de armário (inclui caixa para
recirculação de ar):
- Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU):
capacidade de extração na velocidade máxima 505 m3/h,
capacidade de extração na velocidade intensiva 720 m3/h
- Display digital (elemento de controlo integrado na placa)
- 4 níveis de potência (elemento de controlo integrado na placa)
- Programação do tempo de aspiração
- Funcionamento com recirculação de ar (inclui ﬁltros de carvão
ativo)

Placas

Caixa de exaustor ESGU 800.0 com sistema de aspiração à direita

ESGU 800.0

CHAMINÉ DECORATIVA DE INTEGRAÇÃO NO TETO
Profession+
EDL 12750.1
120
cm

LED

LARGURA

A A A B
ENERGY

Aço inoxidável

FAN

LIGHT

FILTER

Características gerais:
- Sistema de aspiração perimetral
- Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU):
capacidade de extração na velocidade máxima 631 m³/h,
capacidade de extração na velocidade intensiva 807 m³/h
- Comando à distância com indicador LED de potência
- 8 velocidades de extração incluíndo a intensiva
- Programação do tempo de aspiração
- Filtros metálicos anti-gorduras
- Indicador de ﬁltros saturados
- Possibilidade de funcionamento em recirculação
(ver acessórios opcionais)
Características técnicas:
- Potência máxima total
292 W
- Dimensões do modelo L x A x P aprox.
1.200 x 305 x 600 mm
- Dimensões de encastre W x D aprox. 1.180 x 580 mm
- Saída exterior de
Ø 150 mm,
para instalação em 5 direções
- Para mais características técnicas ver página 169
Acessórios opcionais:
- Set de recirculação
Ac. n.º 9015
incluíndo ﬁltro de carvão
- Filtro de carvão ativo
Ac. n.º 9021

EDL 12750.1 E

120829

1.850€

40
1180

120

305

580

5

0
00

6
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CHAMINÉ DECORATIVA DE ILHA
Profession+

35
cm

ConceptLine®

IKDU 3900.2

A A A A

LED

LARGURA

ENERGY

FAN

LIGHT

FILTER

Compactos

Fornos

Características gerais:
- Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU):
capacidade de extração na velocidade máxima 525 m3/h,
capacidade de extração na velocidade intensiva 771 m3/h
- Comando à distância com indicadores LED de potência
- 8 velocidades de extração, incluíndo a potência intensiva
- Programação do tempo de aspiração
- Filtro metálico anti-gorduras
- Indicador de ﬁltros saturados
- Cabos de aço de suspensão para ajuste em altura
- Fixação de teto em aço inoxidável
- Possibilidade de funcionamento em recirculação
(inclui ﬁltro de carvão ativo)

990€

Lava-louças
e Misturadoras

350
260

350
260

min. 150 max. 1700

110867

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Frigoríﬁcos

Exaustores

Ac. n.º 881-2

IKDU 3900.2 J

350

350

111

Acessórios e
Dados técnicos

Desenho de furação

450

Frentes em vidro preto,
laterais pintadas a preto

Acessórios opcionais:
- Filtros de carvão ativo
(2 peças necessárias)

Placas

Características técnicas:
- Potência máxima total
286 W
- Dimensões do modelo
L x A x P aprox.
350 x 600 - 2.150 x 350 mm
- Para mais características técnicas ver página 169

112

Foto: Rational

Platinum White

CHAMINÉS DECORATIVAS DE ILHA
Premium+

Vidro espelhado e aço inoxidável

Vidro espelhado e aço inoxidável

IKD 12780.0

IKD 9780.0
90
cm

B B A C

LED

LARGURA

FILTER

ENERGY

FAN

LIGHT

FILTER

Características gerais:
- Sistema de aspiração perimetral
- Painel em aço inoxidável rebatível
- Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU):
capacidade de extração na velocidade máxima 530 m3/h,
capacidade de extração na velocidade intensiva 660 m3/h
- 4 velocidades de extração incluíndo a intensiva
- Filtro metálico anti-gorduras
- Ajuste de altura ao teto através de extensão telescópica
- Possibilidade de funcionamento em recirculação
(ver acessórios opcionais)

Características técnicas:
- Potência máxima total
274 W
- Dimensões do modelo L x A x P aprox.
1.200 x 940 - 1.260 x 600 mm
- Saída exterior de
Ø 150 mm
- Para mais características técnicas ver página 169

Características técnicas:
- Potência máxima total
274 W
- Dimensões do modelo L x A x P aprox.
900 x 940 - 1.260 x 600 mm
- Saída exterior de
Ø 150 mm
- Para mais características técnicas ver página 169

Acessórios opcionais:
- Filtro de carvão ativo

Acessórios opcionais:
- Filtro de carvão ativo

Ac. n.º 870

IKD 12780.0 E

110876

290

1.400€
350
280

Ac. n.º 870

IKD 9780.0 E

110873

290

290
220

290
220

700
min. 880-max. 1200

700
min. 880-max. 1200

290
220

600

290
220

600

Ø 150

Desenho de furação

253

Desenho de furação

60

60

253

Ø 150

1200

1.200€
350
280

350

350

Frigoríﬁcos

Características gerais:
- Sistema de aspiração perimetral
- Painel em aço inoxidável rebatível
- Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU):
capacidade de extração na velocidade máxima 530 m3/h,
capacidade de extração na velocidade intensiva 660 m3/h
- 4 velocidades de extração incluíndo a intensiva
- Filtro metálico anti-gorduras
- Ajuste de altura ao teto através de extensão telescópica
- Possibilidade de funcionamento em recirculação
(ver acessórios opcionais)

Placas

LIGHT

Exaustores

FAN

Máquinas de Lavar

ENERGY

Lava-louças Misturadoras
Varioline de 45 cm

B B A C

LED

600

900

600

113

Acessórios e
Argumentários

120
cm
LARGURA

Gama Compacta

Premium Black

ConceptLine®

Premium+

CHAMINÉ DECORATIVA DE PAREDE
Profession+
KD 8950.0
80
cm

LED

LARGURA

A A A D
ENERGY

FAN

LIGHT

FILTER

Características gerais:
- Sistema de aspiração perimetral
- Painel em vidro com abertura em balanço
- Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU):
capacidade de extração na velocidade máxima 581 m3/h,
capacidade de extração na velocidade intensiva 801 m3/h
- 6 velocidades de extração incluíndo a intensiva
- Filtro metálico anti-gorduras
- Ajuste da altura ao teto através da extensão telescópica
(ver acessórios opcionais)
- Possibilidade de funcionamento em recirculação
(incluindo ﬁltros de carvão ativo LongLife)

Vidro preto e aço inoxidável

Características técnicas:
- Potência máxima total
170 W
- Dimensões do modelo
L x A x P aprox.
(sem cobre tubos)
800 x 819 x 434 mm
- Saída exterior de
Ø 150 mm
- Para mais características técnicas ver página 170
Acessórios opcionais:
- Set de chaminé cobre tubos (preto) Ac. n.º 9012
(Altura 500-890 mm)

KD 8950.0 J

110864

1.640€
434

O desenho mostra a chaminé com o cobre tubo

628

35

191

707

Ac. n.º 9012: min. 500 - máx. 890

175

Medida desde a parte inferior da chaminé até à saída de ar: 770 mm

114
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CHAMINÉ DECORATIVA DE PAREDE
Profession+

90
cm

LED

LARGURA

A A A B
FAN

ENERGY

LIGHT

FILTER

Compactos

Fornos

Características gerais:
- Sistema de aspiração perimetral
- Painel em vidro com abertura em balanço
- Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU):
capacidade de extração na velocidade máxima 599 m3/h,
capacidade de extração na velocidade intensiva 786 m3/h
- 4 velocidades de extração incluíndo a intensiva
- Programação do tempo de aspiração
- Indicador de ﬁltros saturados
- Filtro metálico anti-gorduras
- Ajuste da altura ao teto através da extensão telescópica
- Possibilidade de funcionamento em recirculação
(ver acessórios opcionais)

Placas

Características técnicas:
- Potência máxima total
286 W
- Dimensões do modelo
L x A x P aprox.
(sem cobre tubos)
900 x 608 x 537 mm
- Saída exterior de
Ø 150 mm
- Para mais características técnicas ver página 170

990€

O desenho mostra a chaminé
com o cobre tubo

235

175

Lava-louças
e Misturadoras

110872

65

min. 462 max. 792

KD 9570.2 J

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Frigoríﬁcos

Exaustores

Acessórios opcionais:
- Filtros de carvão ativo
Ac. n.º 881-2
(2 peças necessárias)
- Adaptador de ﬁltro
de carvão ativo
Ac. n.º 888-2
- Set chaminé
Ac. n.º 9570
cobre tubos (preto)
- Para mais acessórios opcionais ver página 157 e 158

900

537

Medida desde a parte
inferior da chaminé até à
saída de ar: 600 mm.
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Acessórios e
Dados técnicos

591

608

Vidro preto

ConceptLine®

KD 9570.2

CHAMINÉS DECORATIVAS DE PAREDE
Comfort+

Profession+

Vidro e aço inoxidável

Vidro e aço inoxidável

KD 8760.1

KD 9550.1

80
cm

LED

LARGURA

B B A E
ENERGY

FAN

LIGHT

90
cm

A A A B

LED

LARGURA

FILTER

ENERGY

FAN

LIGHT

FILTER

Características gerais:
- Sistema de aspiração perimetral
- Painel em vidro com abertura em balanço
- Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU):
capacidade de extração na velocidade máxima 625 m³/h
- Comandos laterais iluminados à direita (ver nota abaixo)
- 3 velocidades de extração
- Filtro metálico anti-gorduras
- Ajuste da altura ao teto através da extensão telescópica
(ver acessórios opcionais)
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (incluindo
ﬁltros de carvão ativo LongLife)

Características gerais:
- Vidro preto superior e inferior
- Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU):
capacidade de extração na velocidade máxima 631 m3/h,
capacidade de extração na velocidade intensiva 807 m3/h
- Display indicador de horas e nível de potência
- 4 velocidades de extração incluíndo a intensiva
- Programação do tempo de cozinhado
- Filtro metálico anti-gorduras
- Ajuste de altura ao teto através de extensão telescópica
- Possibilidade de funcionamento em recirculação
(ver acessórios opcionais)

Características técnicas:
- Potência máxima total
255 W
- Dimensões do modelo
L x A x P aprox.
(sem cobre tubos)
800 x 549 x 365 mm
- Saída exterior de
Ø 150 mm
- Para mais características técnicas ver página 170

Características técnicas:
- Potência máxima total 286 W
- Dimensões do modelo L x A x P aprox.
900 x 625-1.100 x 500 mm
- Saída exterior de
Ø 150 mm
- Para mais características técnicas ver página 171

Acessórios opcionais:
- Set chaminé cobre tubos aço inoxidável,
altura 665-1,011 mm
Ac. n.º 9014

Acessórios opcionais:
- Filtro de carvão ativo

Ac. n.º 9018

Nota: É necessário uma distância mínima de 5 cm ao móvel
adjacente devido aos comandos laterais.

KD 8760.1 GE

110863

900€

KD 9550.1 GE

110875

980€

371
250

330

116

min. 625 max.

544

48

366

521

90

0

155

min. 1.164 - max. 1.610

510

Medida desde a parte inferior da chaminé
até à saída de ar: 510 mm.

129

30

499

35

391
549
800

270

1100

330

0

50

Medida desde a
parte inferior da
chaminé até
à saída de ar:
290 mm

Platinum White

CHAMINÉS DECORATIVAS DE PAREDE
Comfort+

120
cm

LED

LARGURA

B B A B
ENERGY

FAN

LIGHT

90
cm

LED

LARGURA

FILTER

B B A B
ENERGY

FAN

LIGHT

FILTER

Características gerais:
- Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU):
capacidade de extração na velocidade máxima 581 m3/h,
capacidade de extração na velocidade intensiva 713 m3/h
- Painel eletrónico com indicadores LED do nível de potência
- 4 velocidades de extração incluíndo a intensiva
- Programação do tempo de aspiração
- Filtro metálico anti-gorduras
- Indicador de saturação de ﬁltros
- Ajuste de altura ao teto através de extensão telescópica
- Possibilidade de funcionamento em recirculação com ﬁltros de
carvão ativo LongLife (ver acessórios opcionais)

Características técnicas:
- Potência máxima total
268 W
- Dimensões do modelo L x A x P aprox.
1.200 x 755-1.200 x 500 mm
- Saída exterior de
Ø 150 mm
- Para mais características técnicas ver página 171

Características técnicas:
- Potência máxima total
265 W
- Dimensões do modelo L x A x P aprox.
900 x 755-1.200 x 500 mm
- Saída exterior de
Ø 150 mm
- Para mais características técnicas ver página 171

Acessórios opcionais:
- Filtro de carvão ativo LongLife

Acessórios opcionais:
- Filtro de carvão ativo LongLife

Ac. n.º 9011

KD 9460.0 E

110856

KD 12460.0 E

690€

275

326

40

500

1200

590€

275
min. 755 max.1200

min. 755 max.1200

326

110855

Lava-louças
e Misturadoras

Ac. n.º 9011

Frigoríﬁcos

Características gerais:
- Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU):
capacidade de extração na velocidade máxima 581 m3/h,
capacidade de extração na velocidade intensiva 713 m3/h
- Painel eletrónico com indicadores LED do nível de potência
- 4 velocidades de extração incluíndo a intensiva
- Programação do tempo de aspiração
- Filtro metálico anti-gorduras
- Indicador de saturação de ﬁltros
- Ajuste de altura ao teto através de extensão telescópica
- Possibilidade de funcionamento em recirculação com ﬁltros de
carvão ativo LongLife (ver acessórios opcionais)

Medida desde a
parte inferior da
chaminé até à
saída de ar:
320 mm

40

500

Placas

KD 9460.0

Exaustores

KD 12460.0

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Aço inoxidável

900

Medida desde a
parte inferior da
chaminé até à
saída de ar:
320 mm
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Acessórios e
Dados técnicos

Aço inoxidável

Compactos

Fornos

ConceptLine®

Comfort+

EXAUSTORES TELESCÓPICOS
Premium+

Premium+

Aço inoxidável

Aço inoxidável

EDIP 9550.1

EDIP 6550.1

90
cm

30 cm

60
cm

LARGURA

NICHO

NICHO

LED

E F A D
ENERGY

FAN

LIGHT

FILTER

60
cm

30 cm

60
cm

LARGURA

NICHO

NICHO

LED

E
ENERGY

F A D
FAN

LIGHT

FILTER

Características gerais:
- Painel extensível para ampliar a zona de extração
- Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU):
capacidade de extração na velocidade máxima 446 m3/h,
capacidade de extração na velocidade intensiva 495 m3/h
- 2 motores
- Display LED indicador do nível de potência
- 6 velocidades de extração incluíndo a intensiva
- Programação do tempo de aspiração
- Comandos na lateral direita
- Filtro metálico anti-gorduras
- Possibilidade de funcionamento em recirculação
(ver acessórios opcionais)
- Frente em aço inoxidável amovível

Características gerais:
- Painel extensível para ampliar a zona de extração
- Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU):
capacidade de extração na velocidade máxima 446 m3/h,
capacidade de extração na velocidade intensiva 495 m3/h
- 2 motores
- Display LED indicador do nível e potência
- 6 velocidades de extração incluíndo a intensiva
- Programação do tempo de aspiração
- Comandos na lateral direita
- Filtro metálico anti-gorduras
- Possibilidade de funcionamento em recirculação
(ver acessórios opcionais)
- Frente em aço inoxidável amovível

Características técnicas:
- Potência máxima total
345 W
- Dimensões do equipamento L x A x P aprox.
900 x 343 x 300 - 490 mm
- Dimensões de encastre
L x A x P aprox.
600 x 380 x 300 mm
- Saída exterior de
Ø 150 mm
- Para mais características técnicas ver página 172

Características técnicas:
- Potência máxima total
343 W
- Dimensões do equipamento L x A x P aprox.
600 x 343 x 300 - 490 mm
- Dimensões de encastre
L x A x P aprox.
600 x 380 x 300 mm
- Saída exterior de
Ø 150 mm
- Para mais características técnicas ver página 172

Acessórios opcionais:
- Filtro de carvão ativo

Acessórios opcionais:
- Filtro de carvão ativo

EDIP 9550.1

Ac. n.º 5000

1211771

300€

600
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EDIP 6550.1

Ac. n.º 5000

1211681

240€

Platinum White

EXAUSTOR TELESCÓPICO

Fornos

ConceptLine®

Comfort+

Aço inoxidável

30 cm

60
cm

NICHO

NICHO

LED

E F A D
ENERGY

FAN

LIGHT

FILTER

Exaustores

Placas

Características gerais:
- Painel extensível para ampliar a zona de extração
- Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU):
capacidade de extração na velocidade máxima 388 m3/h
- 2 motores
- 3 velocidades
- Comandos laterais
- Filtro metálico anti-gorduras
- Possibilidade de funcionamento em recirculação
(ver acessórios opcionais)
- Frente em aço inoxidável amovível

121087

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

EDIP 6400.2 E

Ac. n.º 882

200€

Lava-louças
e Misturadoras

Acessórios opcionais:
- Filtro de carvão ativo
(2 peças necessárias)

Frigoríﬁcos

Características técnicas:
- Potência máxima total
263 W
- Dimensões do modelo L x A x P aprox.
600 x 184 x 300 - 490 mm
- Dimensões de encastre L x A x P aprox.
600 x 450 x 300 mm
- Saída exterior de
Ø 125 mm
- Para mais características técnicas ver página 172
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Acessórios e
Dados técnicos

60
cm
LARGURA

Compactos

EDIP 6400.2

GRUPOS FILTRANTES
Profession+

Profession+

Aço inoxidável

Aço inoxidável

LB 8650.1

LB 6650.1

70
cm

A A A B

LED

LARGURA

FAN

ENERGY

LIGHT

53
cm

A A A B

LED

LARGURA

FILTER

FAN

ENERGY

LIGHT

FILTER

Características gerais:
- Sistema de aspiração perimetral
- Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU):
capacidade de extração na velocidade máxima 616 m3/h,
capacidade de extração na velocidade intensiva 816 m3/h
- Painel de controlo com iluminação
- 4 velocidades de extração incluíndo a intensiva
- Programação do tempo de aspiração
- Filtro metálico anti-gorduras
- Possibilidade de funcionamento em recirculação
(ver acessórios opcionais)

Características gerais:
- Sistema de aspiração perimetral
- Capacidade de extração segundo a norma (2010/30/EU):
capacidade de extração na velocidade máxima 616 m3/h,
capacidade de extração na velocidade intensiva 816 m3/h
- Painel de controlo com iluminação
- 4 velocidades de extração incluíndo a intensiva
- Programação do tempo de aspiração
- Filtro metálico anti-gorduras
- Possibilidade de funcionamento em recirculação
(ver acessórios opcionais)

Características técnicas:
- Potência máxima total
286 W
- Dimensões do modelo L x A x P aprox.
712 x 370 x 284 mm
- Dimensões de encastre W x D aprox. 678 x 260 mm
- Saída exterior de
Ø 150 mm
- Para mais características técnicas ver página 172

Características técnicas:
- Potência máxima total
286 W
- Dimensões do modelo L x A x P aprox.
532 x 370 x 284 mm
- Dimensões de encastre W x D aprox. 498 x 260 mm
- Saída exterior de
Ø 150 mm
- Para mais características técnicas ver página 172

Acessórios opcionais:
- Filtro de carvão ativo

Acessórios opcionais:
- Filtro de carvão ativo

Ac. n.º 9019

LB 8650.1 E

120833
16

260

550€

LB 6650.1 E

120826
16

260

370

498

370

678

712

7
284
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Ac. n.º 9019

532

7
284

450€

Platinum White
Fornos

ConceptLine®

GAMA
DE FRIO

Compactos

Gama de frio
Küppersbusch:
elegantemente
eﬁcientes
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Acessórios e
Dados técnicos

Lava-louças
e Misturadoras

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Frigoríﬁcos
Kühl-/Gefriergeräte

Exaustores

Placas

Quem compra comida de qualidade vai igualmente entender que os
frigoríficos e congeladores da Küppersbusch, tecnicamente avançados,
são os ideiais para a conservação dos seus alimentos. Os equipamentos com várias zonas de frio cumprem com os mais exigentes requisitos, tornando-os especialmente convenientes. Fruta fresca, carne delicada e/ou vinhos, tudo é idealmente conservado quando falamos em
Küppersbusch.

HIGH-Q
COOLING

Foto: Studioraum

High-Q Cooling estabelece os mais altos padrões de cozinha.
Muitas características inovadoras, tais como, zonas com distintas
temperaturas, luz LED interior, sensores Touch Control e eficiência
energética A+++, comprovam que a gama frio Küppersbusch proporciona frescura de 1ª classe.
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Platinum White
ConceptLine®
Fornos

Frigoríﬁcos e
congeladores
de instalação livre

Compactos

Fabricados com a mais alta qualidade de aço inoxidável, os maravilhosos equipamentos de frio da Küppersbusch, cativantes ao olhar,
são a expressão do saber e do sabor, economizando espaço. Personificam a excelência e encaixam na perfeição em todas as casas,
lofts, casas de férias e salões de exposição, oferecendo muito espaço para compras em quantidade.

Placas

Bebidas frescas a qualquer altura

Exaustores

Com os frigoríficos de estilo americano da Küppersbusch poderá
usufruir de um moderno e refrescante dispensador de gelo, que lhe
permitirá preparar, a qualquer altura, cubos de gelo, gelo picado e
água fria, usufruindo de uma bebida fresca e deliciosa!

Tudo perfeitamente gelado

Frigoríﬁcos

Várias zonas, com temperaturas distintas, asseguram que os alimentos são perfeitamente conservados. Os 0º C mantêm a zona fresca
e garantem a máxima qualidade na preservação. Com a humidade nos 95%, os alimentos permanecerão frescos até 3 vezes mais
tempo, mantendo a sua cor. A tecnologia No-Frost, no congelador,
permite conservar as temperaturas a -18º C ou até menos.

Generoso em espaço – económico em consumo
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Acessórios e
Dados técnicos

Lava-louças
e Misturadoras

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Compressores poderosos e um isolamento eficaz reduzem o consumo de eletricidade até 45%, em comparação com outros modelos convencionais. Classificados energeticamente em A+ são mais
económicos e silenciosos, com baixos níveis de vibração.

Para cada nicho o frigoríﬁco adequado…
Devido às várias alturas de encastre e técnicas de ﬁxação da porta do móvel, os equipamentos de frio da Küppersbusch
podem ser integrados nos nichos mais populares. O quadro abaixo contém informação relevante:

FD
90
cm

Sistema de
porta fixa

pág.

Combinado de integração total

IKE 4580-1-4 T

130

Frigoríﬁcos de integração total

IKE 1780-0 E*

178 cm nicho

SR

Sistema de porta
deslizante

pág.

134

IKE 3270-2-2 T

137

ITE 1780-0 E*

134

IKE 3260-3-2 T

138

IKEF 3290-2

135

IKE 3180-3

138

ITE 2390-2

136

IKE 3290-2-2 T

137

IKU 1590-1

139

LARGURA

178 cm
NICHO

Frigoríﬁco de integração total
89 cm
NICHO

89 cm nicho

*porta em aço inoxidável incluída
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Platinum White

…Com design interior inovador!

125

Acessórios e
Dados técnicos

Lava-louças
e Misturadoras

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Frigoríﬁcos

Exaustores

Placas

Compactos

Fornos

ConceptLine®

Design interior de excelência: Os equipamentos de frio da Küppersbusch têm um design interior sublime:
portas com compartimentos em plástico de alta qualidade e grades cromadas; bandejas em vidro com a
parte frontal cromada. Além disso, as luzes LED proporcionam uma excelente iluminação e poupança energética (dependendo do modelo).

Frigoríﬁcos Küppersbusch: Verdadeiros especialistas!
Eﬁciência energética
Nos países da União Europeia há um sistema de etiENERGIA
quetagem energética comum, que proporciona um
guia sobre a eﬁcácia dos vários modelos. Todos os frigoríﬁcos
e congeladores estão classiﬁcados de acordo com o consumo
de energia, desde a classe A a G. Todos os nossos frigoríﬁcos e
congeladores têm classiﬁcação energética A+ e A++, o que signiﬁca que estão entre os modelos mais eﬁcientes do mercado.

A

Gama SilverLine
O design SilverLine é atrativo, graças ao seu estilo
LINE
único. O interior é de materiais de primeira classe:
gavetas do congelador em branco, com linhas silver únicas,
gavetas de legumes transparentes, recipientes para ovos, manteiga e queijo, assim como suportes para garrafas e para produtos alimentares em conserva.
SILVER

Sistema antibacteriano
Um revestimento especial à base de iões de prata
injetada é vaporizado no interior do equipamento,
prevenindo, com eficácia, a proliferação de bactérias, micróbios e fungos.
ANTI

BAC

Tecnologia No-Frost
Evita a descongelação e limpeza periódica do equipamento. O
frigoríﬁco descongela automaticamente sem inﬂuenciar a temperatura interior do mesmo.
Zonas de temperaturas
Além da temperatura correta, um perfeito grau de humidade
é essencial para armazenar os alimentos corretamente. Por
esta razão, alguns frigoríﬁcos foram equipados com zonas reguladas individualmente, integrando uma zona de refrigeração
seca, com um nível de humidade de 50% para peixe, carne
e produtos lácteos. Existe também uma zona que arrefece e
mantém a humidade nos 95%. É perfeita para conservar a frescura, a cor e o sabor dos legumes e fruta.
Sensores Touch Control
Um toque é suﬁciente e as funções do Touch Control
ativar-se-ão.
Lâmpadas LED
LED Os frigoríﬁcos estão equipados com iluminação interior LED.

Sistema de descongelação automática
Não é necessário desligar o frigoríﬁco para que comece o processo de descongelação. Este realiza-se através de um sistema automático com uma temperatura constante no interior do
frigoríﬁco. O gelo derretido é transportado para a parte traseira
do frigoríﬁco, onde se evapora sem prejuízo para os alimentos.
Zona de refrigeração 0º C

O°C Nesta zona de refrigeração, com uma temperatura

ZONA

próxima dos 0º C, o alimento pode manter-se fresco,
até três vezes mais tempo, do que numa zona de refrigeração
normal.

Congelador de 4 estrelas
A parte do congelador assegura temperaturas de -18º C e inferiores. Podem ser congeladas grandes quantidades de alimentos e conservados durante vários meses.

Classiﬁcações climáticas
A classiﬁcação climática indica a temperatura ambiente à qual
o frigoríﬁco e/ ou congelador funciona em condições ótimas.
Classificação climática

Temperatura ambiente

„N“

Normal

+ 16° C a + 32° C

„SN“

Subtemperado

+ 10° C a + 32° C

„ST“

Sub-tropical

+ 18° C a + 38° C

„T“

Tropical

+ 18° C a + 43° C

Congelação rápida
Sempre que quiser congelar alimentos ainda frescos, pode
baixar a temperatura do compartimento destinado ao congelador, com um simples toque no botão. Dependendo do modelo,
quando o processo de congelação terminar, o funcionamento
normal volta a ativar-se automaticamente. A principal vantagem
desta característica consiste em evitar a formação de cristais
de gelo, acelerando igualmente o processo de congelação do
alimento, mantendo a sua qualidade.
Controlo eletrónico da temperatura
Com este controlo eletrónico, a temperatura que selecionou
para o seu frigoríﬁco ou congelador mantém-se com exatidão.
Se tiver dúvidas, um termómetro digital mostrar-lhe-á a temperatura exata.
Sistema de alarme de temperatura
Um sistema de aviso automático é ativado quando a temperatura do compartimento do congelador se começa a elevar.
De acordo com o modelo, uma luz vermelha de advertência
acender-se-á e um sinal acústico soará para o informar do problema. Este sistema é excelente para evitar que o alimento se
daniﬁque.
Livres de CFC e HFC
Todos os frigoríﬁcos e congeladores Küppersbusch
são produzidos a pensar num respeito total e absoluto
pelo meio ambiente. Na Küppersbusch consciencializámo-nos
desde há muito tempo em não causar qualquer dano ambiental,
ou o menor dano possível. Estamos orgulhosos por fazer a nossa pequena contribuição para a conservação do meio ambiente.
Fecho magnético
As portas do frigoriﬁco fecham hermeticamente, por si mesmas, graças às fechaduras magnéticas. Assim não há risco de
perda de frio ou energia.
O sistema de porta ﬁxa
Os equipamentos de frio de integração têm um sistema de montagem de porta ﬁxa, através do qual a
porta do equipamento se une perfeitamente por ação de uma
dobradiça plana com a porta do móvel.

FD

Sistema de porta deslizante
No caso do sistema da porta deslizante, as dobradiças da porta do móvel estão ﬁxas à parte traseira da
porta do mesmo e ao interior do nicho. Uma guia deslizante na
frente do frigoriﬁco ﬁxa a porta do móvel ao frigoríﬁco.

SR

178 cm
NICHO

60
cm
LARGURA

126

Altura do nicho
A altura do nicho corresponde à altura requerida do
nicho da cozinha.
Largura do equipamento
As várias larguras dos frigoríﬁcos e congeladores da
Küppersbusch traduzem ﬂexibilidade.

Platinum White

COMBINADO DE INSTALAÇÃO LIVRE

Compactos

O depósito de água está instalado na parte de cima do frigoríco
para que os cubos de gelo, preparados no equipamento, possam ser armazenados diretamente na parte do congelador (abaixo
do depósito de água).

Fornos

ConceptLine®

Profession+

Portas em aço inoxidável

SILVER

LINE

ANTI

BAC

LED

200807

min.

1078

600

1078

90°

120 °
1820

min. 1855

14

1034

920

680

2.350€

61

650

30
min.9

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

KE 9800-0-4 T

Características técnicas:
- Consumo energético anual
455 kWh
- Capacidade de congelação 13 kg/24 h
- Autonomia do congelador
em caso de falha elétrica
15 h
- Nível de ruído
43 dB
- Dimensões do modelo
L x A x P aprox.
(incluíndo puxadores)
920 x 1.820 x 720 mm
- Para mais características técnicas ver página 174

Frigoríﬁcos

Características gerais:
- Sistema No-Frost
- Bandejas de vidro reguláveis em altura
- Capacidade útil total
540 litros
Capacidade do frigorífico
349 litros
Capacidade zona 0º C
36 litros
Capacidade do congelador
78 litros
Capacidade compartimento
multizona
77 litros
- Luz azul ionizante no compartimento dos vegetais (gavetas)
que garante uma maior frescura e longevidade vitamínica das
frutas e vegetais
- Display eletrónico com regulação e controlo da temperatura
- Compartimento multizona convertível em frigorífico ou congelador (parte inferior direita) (-6º C)
- Dispensador automático de cubos de gelo (no congelador)
- Costas lisas/planas permitem posicionamento encostado à
parede
- Puxadores incluídos

Exaustores

O°C

ZONA

Lava-louças
e Misturadoras

A
ENERGIA

1441

127
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92
cm
LARGURA

Placas

KE 9800-0-4 T ****

COMBINADO DE INSTALAÇÃO LIVRE
Profession+

Portas em aço inoxidável

KE 9600-1-2 T ****
92
cm
LARGURA

A

O°C

ZONA

ENERGIA

SILVER

LINE

ANTI

BAC

LED

Características gerais:
- Sistema No-Frost
- Bandejas de vidro reguláveis em altura
- Capacidade útil total
544 litros
Capacidade do frigorífico
353 litros
Capacidade zona 0º C
15 litros
Capacidade do congelador
176 litros
- Display eletrónico com regulação e controlo da temperatura
- Dispensador eletrónico de cubos de gelo, gelo picado e água
fria
- Filtro de água com indicador de substituição
- Tubo de ligação à água
- Costas lisas/planas permitem posicionamento encostado à
parede
- Puxadores incluídos

KE 9600-1-2 T

200811

2.250€

min.6

69

50

0
in.9 2

680

14

1153

600

150 °

90 °

1780

min. 1815

938

910

m

Características técnicas:
- Consumo energético anual
369 kWh
- Capacidade do congelador
13 kg/24 h
- Autonomia do congelador
em caso de falha elétrica
8h
- Nível de ruído
43 dB
- Dimensões do modelo
L x A x P aprox.
(incluíndo puxadores)
910 x 1.780 x 720 mm
- Para mais características técnicas ver página 174

1714

128

Platinum White

COMBINADO DE INTEGRAÇÃO

Compactos

Fornos

ConceptLine®

Profession+

Portas em aço inoxidável

LED

KEI 9750-0-2T

Exaustores

450 kWh
47 dB
12 Kg/24h

6h
L x A x P aprox.
909 x 1.794 x 720 mm
L x A x P aprox.
915 x 1.780 x 632 mm
- Para mais características técnicas ver página 174

4.750€

Lava-louças
e Misturadoras

1908481

Características técnicas:
- Consumo energético anual
- Nível de ruído
- Capacidade de congelação
- Autonomia do congelador
em caso de falha eléctrica
- Dimensões do modelo
(incluíndo puxadores)
- Dimensões de encastre

Frigoríﬁcos

Características gerais:
- Sistema No-Frost
- Bandejas em vidro reguláveis em altura
- Capacidade útil total
549 litros
Capacidade do frigorífico
379 litros
Capacidade do congelador
170 litros
- Display eletrónico com regulação e controlo de temperatura
- Dispensador eletrónico de cubos de gelo, gelo picado e água
fria
- Filtro interno de água com indicador de substituição
- Tubo de ligação à água
- Costas lisas/planas permitem posicionamento encostado à
parede
- Puxadores incluídos

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

A
ENERGIA

632
909

679

607
1794

1780

915
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91
cm
NICHO

Placas

KEI 9750-0-2 T* ****

COMBINADO DE INTEGRAÇÃO TOTAL
Premium+

IKE 4580-1-4 T ****
90
cm

A

NICHO

ENERGIA

FD

O°C

ZONA

Características gerais:
- Sistema No-Frost
- Bandejas de vidro
- Gavetas no congelador
- Gavetas extraíveis com painel frontal
- Capacidade útil total
390 litros
Capacidade do frigorífico
266 litros
Capacidade zona 0º C
28 litros
Capacidade do congelador
96 litros
- 3 zonas de temperatura
- Display eletrónico com regulação e controlo da temperatura
- Congelação rápida
- Alarme ótico

IKE 4580-1-4 T

190831

344 kWh
13 kg/24 h

14 h
L x A x P aprox.
856 x 1.900 - 1.950 x 540 mm
- Dimensões de encastre
L x A x P aprox.
860 x 1.900 - 1.950 x 550 mm
- Para mais características técnicas ver página 175

2.900€

*Pés do frigorífico
reguláveis
** Ventilação mínima
de 300 cm2 na zona do
rodapé
No caso de se instalarem
móveis por cima do
frigorífico deve-se manter
um espaço mínimo ao
teto de 25 mm.
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Características técnicas:
- Consumo energético anual
- Capacidade de congelação
- Autonomia do congelador
em caso de falha elétrica
- Dimensões do modelo

Este equipamento não exige uma integração total no móvel. Os painéis laterais com espessura
de até 20 mm podem ser aplicados diretamente
no frigorífico. A altura dos painéis laterais e das
portas superiores podem ser conjugadas com
altura total dos restantes móveis. As portas inferiores que vão ser aplicadas no equipamento
compreendem medidas standard de cozinha
entre 820 e 870 mm. Todas as portas têm a
mesma largura. Os painéis laterais dos móveis
de cozinha têm que ter a mesma profundidade
que o corpo do frigorífico para permitir a correta
abertura das portas.

Platinum White

HIGH-Q

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Frigoríﬁcos

Exaustores

Placas

Compactos

Fornos

ConceptLine®

COOLING

O design dos novos side-by-side da Küppersbusch é tudo aquilo que desejou. Este sistema modular pode
ter várias combinações possíveis. Pode optar por colocar um frigorífico IKE 1780-0 E, uma arca ITE 1780-E
e no meio uma garrafeira EWK 1780-0-2 Z. Não existem limites para a diversidade ou para as suas ideias!
Combine estes 3 (três) equipamentos (ou se preferir apenas os side-by-side) e tenha espaço extra para os
alimentos e os vinhos sempre perfeitamente conservados.
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Acessórios e
Dados técnicos

Lava-louças
e Misturadoras

Refrigeração individual!

GARRAFEIRAS DE INTEGRAÇÃO TOTAL
Profession+

A imagem apresenta
puxador em aço inoxidável

A imagem apresenta
puxador em aço inoxidável

Vidro preto

Vidro preto

EWK 880-0-2 Z

UWK 8200-1-2 Z

82-87cm

B

NICHO

ENERGIA

LED

Características gerais:
- Display eletrónico com regulação e controlo da temperatura
- Capacidade máxima para 56 garrafas
- 5 prateleiras de madeira reguláveis
- 1 prateleira com inclinação 45º para apresentar garrafas
- Porta de vidro com protecção ultravioleta
- Porta reversível
- Sistema de ventilação dinâmica
- 2 zonas de temperatura com regulação independente
(variação entre 5° C - 22º C)
- Depósito de água humidificador incluído
- Puxador design stainless steel incluído
Características técnicas:
- Consumo energético anual
- Nível de ruído
- Dimensões do modelo
(excluindo o puxador)
- Dimensões de encastre

82-87cm

A

NICHO

ENERGIA

LED

Características gerais:
- Display eletrónico com regulação e controlo da temperatura
- Capacidade máxima para 46 garrafas
- 4 prateleiras de madeira reguláveis em altura
- Porta de vidro com proteção ultravioleta
- Porta reversível
- Sistema de ventilação dinâmica
- 2 zonas de temperatura com regulação independente
(variação entre 5° C - 22º C)
- Depósito de água humidificador incluído
- Pode ser colocado baixo bancada (grelha de ventilação
amovível)
- Puxador design stainless steel incluído

195 kWh
44 dB
L x A x P aprox.
590 x 885 x 545 mm
L x A x P aprox.
550 x 874-880 x 550 mm
- Para mais características técnicas ver página 174
- Para mais puxadores ver página 158

Características técnicas:
- Consumo energético anual
- Nível de ruído
- Dimensões do modelo
(excluindo o puxador)
- Dimensões de encastre

EWK 880-0-2 Z

UWK 8200-1-2 Z

1908391

1.350€

145 kWh
42 dB
L x A x P aprox.
595 x 820-890 x 570 mm
L x A x P aprox.
600 x 822-892 x 575 mm
- Para mais características técnicas ver página 174
- Para mais puxadores ver página 158
1908411

1.550€

min

. 38

≥57

5

3

545

600

0

. 55

min

820-890
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545
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3

885

545
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0

590

50
110
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* A ventilação de pelo
menos 200 cm2 no rodapé

Platinum White

Os peritos sabem que o vinho tinto e branco alcançam e desenvolvem todo o seu sabor quando conservados à temperatura adequada. No geral, o vinho
branco deve beber-se fresco, enquanto que o tinto
deve ser consumido à temperatura ambiente (entre
os 14 e os 18° C). As garrafeiras da Küppersbusch
possuem duas zonas de temperatura, com regulação
independente, para que cada vinho possa ser armazenado e conservado à temperatura ideal.

Placas

Impressione-se com a nova garrafeira EWK 1780-0-2 Z
com capacidade máxima para 99 garrafas, luzes LED
e energeticamente eficiente!

ConceptLine®

O prazer perfeito!

Fornos

Profession+

Compactos

GARRAFEIRA DE INTEGRAÇÃO TOTAL

Aço inoxidável / vidro

LED

EWK 1780-0-2 Z

190835

Características técnicas:
- Consumo energético anual
- Nível de ruído
- Dimensões do modelo
(sem puxador) aprox.
- Dimensões de encastre aprox.

170 kWh
34 dB
L x A x P aprox.
540 x 1.772 x 540 mm
L x A x P aprox.
560 x 1.780 x 550 mm
- Para mais características técnicas ver página 174

Frigoríﬁcos

Características gerais:
- Display eletrónico com regulação e controlo da temperatura
- Capacidade máxima para 99 garrafas
- 7 prateleiras de madeira reguláveis
- 1 prateleira de madeira para apresentação de garrafas
- Porta em vidro com protecção ultravioleta e aro em aço inoxidável
- Porta com abertura para a direita
- Sistema de ventilação dinâmica
- 2 zonas de temperatura (com regulação independente)
- Temperaturas:
Parte superior 6º C - 11º C
Parte inferior 11º C - 18º C
- Puxador retangular incluído

Ideal para combinar side-by-side com os modelos
IKE 1780-0 E e ITE 1780-0 E.

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

NICHO

2.530€

Lava-louças
e Misturadoras

178 cm

20
540

1780
1742
1772

590
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Acessórios e
Dados técnicos

A
ENERGIA

Exaustores

EWK 1780-0-2 Z

ARCA E FRIGORÍFICO DE INTEGRAÇÃO
Profession+

Profession+

Porta em aço inoxidável

Porta em aço inoxidável

ITE 1780-0 E ****

IKE 1780-0 E

178 cm
NICHO

A
ENERGIA

FD

178 cm
NICHO

A
ENERGIA

FD

LED

Características gerais:
- Sistema No-Frost
- Gavetas transparentes
- Abertura da porta para a esquerda
- Capacidade útil total
208 litros
- Display eletrónico com regulação e controlo da temperatura
- Alarme acústico
- Porta em aço inoxidável com puxador retangular incluído

Características gerais:
- Descongelação automática
- Bandejas em vidro reguláveis em altura
- Abertura da porta para a direita
- Capacidade útil total
319 litros
- Display eletrónico com regulação e controlo da temperatura
- Compartimento a temperatura de adega (aprox. 7.5 - 9º C)
- Porta em aço inoxidável com puxador retangular incluído

Características técnicas:
- Consumo energético anual
- Capacidade de congelação
- Autonomia do congelador
em caso de falha elétrica
- Dimensões do modelo

Características técnicas:
- Consumo energético anual
- Dimensões do modelo

241 kWh
20 kg/24 h

113 kWh
L x A x P aprox.
590 x 1.772 x 544 mm
- Dimensões de encastre
L x A x P aprox.
560 x 1.780 x 550 mm
- Para mais características técnicas ver página 175

24 h
L x A x P aprox.
590 x 1.772 x 544 mm
- Dimensões de encastre
L x A x P aprox.
560 x 1.780 x 550 mm
- Para mais características técnicas ver página 175

Ideal para combinar side-by-side com os modelos
EWK 1780-0-2Z e IKE 1780-0 E.
ITE 1780-0 E

190850

540

2.100€

IKE 1780-0 E

200812

20

540

1780

1780

1767

1767
1772

590
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Ideal para combinar side-by-side com os modelos
EWK 1780-0-2Z e ITE 1780-0 E.

1772

590

20

1.550€

Platinum White

FRIGORÍFICO DE INTEGRAÇÃO TOTAL

Compactos

Fornos

ConceptLine®

Profession+

NICHO

A
ENERGIA

FD

SILVER

LINE

LED

O°C

ZONA

Frigoríﬁcos

Exaustores

Características gerais:
- Descongelação automática
- Sistema de ventilação dinâmica
- Bandejas de vidro reguláveis em altura
- Zona “Fresh Cooling” com gavetas
- Porta reversível
- Capacidade útil total
275 litros
Capacidade do frigorífico
200 litros
Capacidade da zona fresh (0º C)
75 litros
- Display eletrónico com regulação e controlo da temperatura
Características técnicas:
- Consumo energético anual
- Dimensões do modelo

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

130 kWh
L x A x P aprox.
540 x 1.773 x 549 mm
- Dimensões de encastre
L x A x P aprox.
560 x 1.780 x 550 mm
- Para mais características técnicas ver página 175

Ideal para combinar side-by-side com o modelo ITE 2390-2.

190847

1.350€

Lava-louças
e Misturadoras

IKEF 3290-2
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Acessórios e
Dados técnicos

178 cm

Placas

IKEF 3290-2

ARCA DE INTEGRAÇÃO TOTAL
Profession+
ITE 2390-2 ****
178 cm

A

NICHO

ENERGIA

FD

Características gerais:
- Sistema No-Frost
- Gavetas transparentes
- Porta reversível
- Capacidade útil total
204 litros
- Display eletrónico com regulação e controlo da temperatura
- Alarme acústico
Características técnicas:
- Consumo energético anual 303 kWh
- Capacidade de congelação 20 kg/24 h
- Autonomia do congelador
em caso de falha elétrica 24 h
- Dimensões do modelo
L x A x P aprox.
556 x 1.773 x 549 mm
- Dimensões de encastre
L x A x P aprox.
560 x 1.780 x 550 mm
- Para mais características técnicas ver página 175
ITE 2390-2

190837

1.350€

Ideal para combinar side-by-side com o modelo IKEF 3290-2
556

Crie o seu side-by-side! O combinado de
integração total IKEF 3290-2 pode ser
combinado com a arca de integração total
ITE 2390-2, tornando-os numa verdadeira
combinação de frio ao “estilo americano“.
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Platinum White

COMBINADOS DE INTEGRAÇÃO TOTAL
Premium+

Compactos

Fornos

ConceptLine®

Profession+

SILVER

178 cm

LINE

NICHO

A
ENERGIA

SR

SILVER

LINE

LED

Placas

LED

Características gerais:
- Sistema No-Frost
- Bandejas em vidro reguláveis em altura
- Gavetas do congelador transparentes
- Porta reversível
- Capacidade útil total
255 litros
Capacidade do frigorífico
192 litros
Capacidade do congelador 63 litros
- Display eletrónico com regulação e controlo da temperatura

Características gerais:
- Sistema No-Frost
- Bandejas em vidro reguláveis em altura
- Gavetas do congelador transparentes
- Porta reversível
- Capacidade útil total
263 litros
Capacidade do frigorífico
200 litros
Capacidade do congelador 63 litros
- Display eletrónico com regulação e controlo da temperatura

Características técnicas:
- Consumo energético anual
- Capacidade de congelação
- Autonomia do congelador
em caso de falha elétrica
- Dimensões do modelo

Características técnicas:
- Consumo energético anual
- Capacidade de congelação
- Autonomia do congelador
em caso de falha elétrica
- Dimensões do modelo

23 h
L x A x P aprox.
556 x 1.768 x 549 mm
- Dimensões de encastre
L x A x P aprox.
560 x 1.780 x 550 mm
- Para mais características técnicas ver página 175

IKE 3290-2-2 T

190849

297 kW/h
10 kg/24 h

Frigoríﬁcos

153 kWh
10 kg/24 h

21 h
L x A x P aprox.
540 x 1.772 x 549 mm
- Dimensões de encastre
L x A x P aprox.
560 x 1.780 x 550 mm
- Para mais características técnicas ver página 176

1.650€

IKE 3270-2-2 T

190846

Exaustores

ENERGIA

FD

1.100€

1) Largura de instalação disponível
incluíndo a dobradiça de 545 mm
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Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

NICHO

A

Lava-louças
e Misturadoras

178 cm

IKE 3270-2-2 T ****

Acessórios e
Dados técnicos

IKE 3290-2-2 T ****

COMBINADO E FRIGORÍFICO DE INTEGRAÇÃO TOTAL
Comfort+

Comfort+

IKE 3260-3-2 T ****
178 cm
NICHO

A
ENERGIA

IKE 3180-3 ****

SR

178 cm
NICHO

Características gerais:
- Descongelação automática no frigorífico
- Bandejas em vidro reguláveis em altura
- Gavetas do congelador transparentes
- Porta reversível
- Capacidade útil total
277 litros
Capacidade do frigorífico
202 litros
Capacidade do congelador
75 litros
Características técnicas:
- Consumo energético anual
- Capacidade de congelador
- Autonomia do congelador
em caso de falha elétrica
- Dimensões do modelo

Características técnicas:
- Consumo energético anual
- Capacidade do congelador
- Autonomia do congelador
em caso de falha elétrica
- Dimensões do modelo

233 kWh
4 kg/24 h

LED

190840

219 kWh
3 kg/24 h

20 h
L x A x P aprox.
540 x 1.772 x 549 mm
- Dimensões de encastre
L x A x P aprox.
560 x 1.780 x 550 mm
- Para mais características técnicas ver página 176

825€

1) Largura de instalação disponível
incluíndo a dobradiça de 545 mm
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SR

Características gerais:
- Descongelação automática no frigorífico
- Bandejas de vidro reguláveis em altura
- Porta reversível
- Capacidade útil total
294 litros
Capacidade do frigorífico
268 litros
Capacidade do congelador
26 litros

22 h
L x A x P aprox.
540 x 1.772 x 549 mm
- Dimensões de encastre
L x A x P aprox.
560 x 1.780 x 550 mm
- Para mais características técnicas ver página 176

IKE 3260-3-2 T

A
ENERGIA

IKE 3180-3

190845

1.000€

1) Largura de instalação disponível
incluíndo a dobradiça de 545 mm

Platinum White

FRIGORÍFICO DE INTEGRAÇÃO TOTAL

Compactos

Fornos

ConceptLine®

Comfort+

A

NICHO

ENERGIA

FD

176 kWh
2.5 kg/24 h

Frigoríﬁcos

Características técnicas:
- Consumo energético anual
- Capacidade de congelação
- Autonomia do congelador
em caso de falha elétrica
- Dimensões do modelo

Exaustores

Características gerais:
- Descongelação automática no frigorífico
- Bandejas em vidro reguláveis em altura
- Porta reversível
- Ventilação no rodapé
- Capacidade útil total
117 litros
Capacidade do frigorífico
100 litros
Capacidade do congelador
17 litros

190844

730€

Assegure a ventilação
apropriada

Lava-louças
e Misturadoras

IKU 1590-1

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

13 h
L x A x P aprox.
597 x 819-889 x 545 mm
- Dimensões de encastre
L x A x P aprox.
600 x 820-890 x 550 mm
- Para mais características técnicas ver página 176

Importante:
A distância mínima entre
o rodapé e porta do
móvel é de 25 mm
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Acessórios e
Dados técnicos

89 cm

Placas

IKU 1590-1 ****

MÁQUINAS
DE LAVAR LOUÇA
Máquinas
de lavar louça
Küppersbusch:
brilhantes!
Uma mesa elegante é uma expressão muito especial do seu estilo
pessoal, revelando o seu bom gosto. Escolha o melhor para deixar
a sua louça e copos mais elegantes com brilho radiante.
Com as máquinas Küppersbusch a sua louça já estará a brilhar
quando abrir a porta, graças à iluminação de interior “Bright Light“.
Inúmeros programas asseguram sempre resultados perfeitos. Com
o “Info on Floor“ estará sempre informado sobre o status do programa.

Acessórios práticos, tais como, o suporte especial para facas
transmitem flexibilidade às máquinas de lavar louça.
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Platinum White

HIGH-Q

141

Acessórios e
Dados técnicos

High-Q Cleaning estabelece os mais altos padrões
de cozinha.
Características inovadoras, tais como, o sistema Bright
Light, bandeja multiflex premium, sistema Info on Floor,
baixo consumo de água e programa higiene são a
prova clara de que as máquinas de lavar louça da
Küppersbusch providenciam limpeza de excelência.

Lava-louças
e Misturadoras

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Frigoríﬁcos

Exaustores

Placas

Compactos

Fornos

ConceptLine®

CLEANING

Organizadas, práticas e ﬂexíveis!
Os cestos das máquinas de lavar louça
proporcionam uma utilização ótima de espaço.
Com as máquinas de lavar louça da Küppersbusch nem a mais alta montanha de pratos será um problema. Opções particularmente flexíveis nos cestos ajudá-lo-ão a resolver o problema. Em todos os modelos a altura do cesto superior pode ser facilmente
ajustável, para que possa colocar pratos maiores no cesto inferior. Se rebater os suportes dos pratos, terá espaço suficiente para recipientes maiores e frigideiras. E o suporte
especial para facas vai seguramente acomodar os utensílios e facas mais compridos.
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Platinum White
ConceptLine®

Flexibilidade sistematizada
Bandeja Multiflex Premium II
(Ac. n.º 1251, pode ser adaptado)

Premium Black

Ac. n.º 1251

Ac. n.º 1251
com porta
talheres inferior

Gama Compacta

A bandeja multiﬂex premium oferece
mais ﬂexibilidade. Os utensílios de cozinha, os talheres ou as chávenas de
café expresso não necessitam de ser
colocadas nos cestos principais, poupando-se, assim espaço, para recipientes maiores.

Cestos Multiﬂex Premium

Placas

Cesto superior
- Suporte para facas
- 6 suportes rebatíveis
- 2 suportes para chávenas
- Puxador
(dispensador central para detergente)

Frigoríﬁcos

Exaustores

Cesto inferior
- 6 suportes rebatíveis com possibilidade de serem colocados em diferentes posições
- Suportes rebatíveis adicionais para
copos ou como suporte para 6 copos
- Cesto para talheres
- Puxador do cesto

Cestos Multiﬂex Standard
Máquinas de Lavar

Cesto superior
- Suporte para facas
- 2 suportes para chávenas
- 2 suportes rebatíveis
- Puxador do cesto
(dispensador central para detergente)
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Acessórios e
Argumentários

Lava-louças Misturadoras
Varioline de 45 cm

Cesto inferior
- 2 suportes rebatíveis
- Cesto para talheres

Desempenho de excelência!
42
db

Nível de ruído

As máquinas de lavar louça da Küppersbusch não se
destacam apenas pelos seus magníﬁcos resultados
de lavagem, mas também por serem bastante silenciosas. O nível de ruído está de acordo com a normativa da União Europeia
EN 60704-3 (re 1pw) em decibéis (dB).

nível da dureza de água, e previne grandes oscilações de temperatura (choques térmicos), que podem ocorrer se a água excessivamente quente entrar em contacto com o vidro.

Sensores Touch Control
É apenas necessário um toque com a ponta do dedo
para que todas as funções da máquina se ativem.

Máquinas de lavar louça XXL de grande capacidade
Com 60 cm de largura, mas também com uma surpreendente altura de 92,5 cm, estes modelos de grande capacidade são ideais
quando se tem de lavar muitos utensílios de cozinha ou recipientes particularmente grandes.

Sistema express
Com o sistema express enxagúe e seque duas vezes
EXPRESS
mais rápido. Escolha um programa e depois selecione
o botão “Express”. O tempo de enxaguamento reduzirá imediatamente em 50% e aparecerá de imediato no display o tempo
restante. São garantidos resultados perfeitos!

Programa de meia-carga
Agora poderá lavar chávenas e pratos de uma forma mais rápida.
Além disso, está provado que com o programa de meia-carga se
consome menos energia e água do que na lavagem à mão.

Programa Intensivo
A nova função intensiva permite uma maior ﬂexibilidade na distribuição da carga da louça. Os recipientes mais pesados podem
ser colocados no cesto inferior, enquanto no cesto superior se
pode colocar louça mais delicada e copos de vidro. Esta é uma
forma muito mais eﬁciente e económica de lavagem.

Função especial higiene
A nova função especial higiene permite melhorar ainda mais os
resultados de limpeza. O enxaguamento é feito a 70º C, o que vai
ajudar a eliminar todas as bactérias e germes. Muito útil para lavagem de biberões ou louça muito suja.

Aquasensor Duo
O sensor de água duo assegura que a sua máquina de
lavar louça não gasta mais água do que a necessária. O
sensor de água veriﬁca constantemente a quantidade de sujidade
presente na água e regula o ciclo de um programa inteiro. Testa a
água no ﬁnal do ciclo da pré-lavagem e veriﬁca se pode ser usada
no ciclo principal. Se a água estiver muito suja é adicionada água
limpa. No entanto, se a água estiver limpa o suﬁciente, será reutilizada, permitindo que poupe água.

Sistema de segurança da água
Se a máquina se desligar ou houver outra falha qualquer, este sistema de segurança protege a máquina
contra qualquer dano causado pela água.
ST PP

Aquatronic
O novo e único sistema de control de programa é especialmente delicado em vidro mais ﬁno e limpará poderosamente recipientes extremamente sujos, ajustando automaticamente a pressão de pulverização no processo de lavagem.
O sensor reconhece o quão suja está a louça. E dependendo
da sujidade da mesma, o sistema Aquatronic automaticamente
regula a pressão de pulverização para suave, normal ou intensiva.

Info on Floor
As máquinas de lavar louça totalmente integradas que
possuem a função “Info on Floor”, permitem saber qual
o tempo restante de lavagem, a fase do programa e possíveis
falhas com o auxílio de um sinal luminoso.

Sistema delicado para vidros
Os vidros (copos) e as porcelanas mais delicadas podem ser seriamente afetadas dependendo da água que
usam ao serem lavados. Este sistema da Küppersbusch ajusta o
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Bloqueio de segurança para crianças
É totalmente impossível queimar-se com o vapor quando a máquina estiver em funcionamento, uma vez que
não se pode abrir se a segurança para crianças estiver ativa.

Reconhecimento de detergente
A função reconhecimento automático adapta automaticamente os ciclos de limpeza ao tipo de detergente que
está a ser usado, assegurando os melhores resultados possíveis.
AUTO

BRIGHT

Bright Light

LIGHT

As máquinas de lavar louça estão equipadas com luzes
interiores LED que são ativas na parte superior da porta, aquando da abertura desta. Assim, o interior da máquina de
lavar louça é iluminado com uma agradável luz azul.

O permutador de calor
O permutador de calor seca a louça sem necessidade de usar o
ar exterior poluído. Evita-se ainda a criação de vapor ao abrir a
porta no ﬁnal da lavagem, poupando energia.

EcoDrying
O EcoDrying melhora a performance de secagem das máquinas
de lavar louça com permutador de calor. A porta abre ligeiramente
e de forma automática quando completa o ciclo de lavagem. A
máquina está protegida, porque a maioria da humidade evapora
e as temperaturas estão baixas quando sai o vapor. O programa
ECO 50º C é apoiado pelo EcoDrying como standard.

Secagem por condensação
Graças à condensação, as máquinas podem secar sem necessitar de um acréscimo de ar do exterior, uma vez que este nem
sempre está limpo. O sistema hermético não permite que a humidade saia e ao abrir a porta não fará vapor nem condensações.

A A A

Eﬁciência energética

Nos países da União Europeia há
um sistema de etiquetagem energética comum que proporciona um guia sobre a eﬁcácia energética dos eletrodomésticos. Todas as máquinas estão classiﬁcadas
segundo esse acordo: consumo de energia, limpeza e secagem,
dentro das categorias de eﬁciência, desde a classe A+++ a D. A
letra A+++ corresponde ao mais eﬁciente e a letra D ao menos
eﬁciente. O repto consiste em utilizar o mínimo de eletricidade e a
menor quantidade de água, enquanto se obtêm os melhores resultados. Naturalmente todas as nossas máquinas de lavar louça
são classiﬁcadas em A+ e A++, o que signiﬁca que estão entre os
modelos mais económicos do mercado.
ENERGIA

LAVAGEM

SECAGEM

Altura do equipamento
EQUIPAMENTO

As várias alturas das máquinas de lavar louça da
Küppersbusch traduzem completa ﬂexibilidade.

Abertura Touch
A Küppersbusch está a seguir a tendência de design de cozinhas
sem puxadores e a adaptá-la a todas as máquinas de integração
total com portas que abrem automaticamente com um ligeiro toque
na parte frontal. A porta também pode ser aberta se tocar levemente na frente com o cotovelo ou o quadril – que é o mais prático
quando tem as duas mãos ocupadas e quer evitar dedadas na
parte frontal da máquina.

Fornos

ConceptLine®

Premium+

Platinum White

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE INTEGRAÇÃO TOTAL 60 CM XXL

Compactos

A imagem apresenta a
máquina de lavar louça
com o acessório 1251

IGVS 6509.5
ST PP
AUTO

86cm

Características gerais:

Características técnicas:

- Capacidade: 13 serviços padrão
(possibilidade de 14 serviços com o acessório 1251)
- Dispensador central de detergente
- Permutador de calor
- Display eletrónico indicativo de falta de sal e abrilhantador
- 5 programas
- Programa intensivo 70° C
- Programa rápido 45° C
- Programa automático 45° C-65° C - Pré-lavagem
- Programa económico 50° C
- EcoDrying
- Programação digital diferida com indicador de tempo restante
- Função especial intensiva, função especial higiene, programa de
meia carga
- Sinal ótico e acústico de ﬁm de programa
- Cesto Multiﬂex Premium
- Cesto superior regulável em altura (mesmo quando estiver
carregado)
- Possibilidade de instalação em móvel alto

- Potência máxima total
- Consumo energético anual

IGVS 6509.5

210838

Exaustores

2,3 kW
262 kWh, 0,92 kWh por ciclo
de lavagem
- Consumo de água anual
2.660 litros, 9,5 litros por ciclo
de lavagem
- Dimensões do modelo LxAxP aprox. 598 x 865-925 x 550 mm
- Dimensões de encastre LxAxP aprox. 600 x 865-925 x 575 mm

Acessórios opcionais:
- Bandeja Multiﬂex Premium II
- Kit de ligação para entrada
e saída de água

Placas

NICHO

Ac. n.º 1251
Ac. n.º 485

Frigoríﬁcos

SECAGEM

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

LAVAGEM

1.400€

Lava-louças
e Misturadoras

A A A
ENERGIA

EXPRESS

145

Acessórios e
Dados técnicos

42
db

MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA DE INTEGRAÇÃO TOTAL 60 CM
Profession+

Premium+

A imagem apresenta a
m
máquina de lavar louça com
o acessório 1251

IGVE 6610.2
44
db

IGV 6509.5

BRIGHT

LIGHT

42
db

ST PP

ST PP

AUTO

EXPRESS

A A A
ENERGIA

LAVAGEM

SECAGEM

AUTO

A A A

81cm

ENERGIA

NICHO

LAVAGEM

EXPRESS

81cm

SECAGEM

NICHO

Características gerais:

Características gerais:

-

- Capacidade: 13 serviços padrão
(possibilidade de 14 serviços com o acessório 1251)
- Dispensador central de detergente
- Permutador de calor
- Display eletrónico indicativo de falta de sal e abrilhantador
- 5 programas
- Programa intensivo 70° C
- Programa rápido 45° C
- Programa automático 45° C-65° C - Pré-lavagem
- Programa económico 50° C
- EcoDriyng
- Programação digital diferida com indicador de tempo restante
- Função especial intensiva, função especial higiene, programa de
meia carga
- Sinal ótico e acústico de ﬁm de programa
- Cesto Multiﬂex Premium
- Cesto superior regulável em altura (mesmo quando estiver carregado)
- Possibilidade de instalação em móvel alto

-

Capacidade: 14 serviços padrão
Abertura Touch
Dispensador central de detergente
Permutador de calor
Display eletrónico indicativo de falta de sal e abrilhantador
6 programas
- Programa intensivo 70° C
- Programa económico 50° C
- Programa automático 45° C-65° C - Programa delicado para
vidros
- Programa Turbo 50° C, 20 min.
- Pré-lavagem
EcoDrying
Programação digital diferida com indicador de tempo restante
Função especial intensiva, função especial higiene, programa de
meia carga
Sinal ótico e acústico de ﬁm de programa
Cesto Multiﬂex Premium e bandeja multiﬂex premium II incluída
(Ac. n.º 1251)
Cesto superior regulável em altura (mesmo quando estiver carregado)
Possibilidade de instalação em móvel alto

2,3 kW
262 kWh, 0,92 kWh por ciclo lavagem
Potência máxima total
2,3 kW
2.,660 litros, 9,5 litros por ciclo de
Consumo energético anual
262 kWh, 0,92 kWh por ciclo lavagem
lavagem
Consumo de água anual
1.820 litros, 6 litros por ciclo lavagem - Dimensões do modelo LxAxP aprox. 598 x 815-875 x 550 mm
Dimensões do modelo LxAxP aprox. 598 x 815-875 x 550 mm
- Dimensões de encastre LxAxP aprox. 600 x 815-875 x 575 mm
Dimensões de encastre LxAxP aprox. 600 x 815-875 x 575 mm
Acessórios opcionais:

Características técnicas:
-

Características técnicas:

Acessórios opcionais:
- Kit de ligação para entrada
e saída de água

IGVE 6610.2
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- Potência máxima total
- Consumo energético anual
- Consumo de água anual

- Bandeja Multiﬂex Premium II
- Kit de ligação para entrada
e saída de água

Ac. n.º 485

210837

1.350€

IGV 6509.5

Ac. n.º 1251
Ac. n.º 485

210835

1.150€

Profession+

AUTO

A A A

81cm

SECAGEM

NICHO

ENERGIA

LAVAGEM

81cm

SECAGEM

Características gerais:

Características gerais:

-

-

-

Capacidade: 13 serviços padrão
Dispensador central de detergente
Display eletrónico indicativo de falta de sal e abrilhantador
5 programas
- Programa intensivo 70° C
- Programa rápido 45° C
- Programa automático 45° C-65° C - Pré-lavagem
- Programa económico 50° C
Programação digital diferida (3, 6 ou 9 horas)
Sinal acústico de ﬁm de programa
Cesto Multiﬂex Standard
Cesta superior regulável em altura
Possibilidade de instalação em móvel alto

Características técnicas:
- Potência máxima total
- Consumo energético anual

2,3 kW
294 kWh, 1,03 kWh por ciclo
de lavagem
- Consumo de água anual
3.360 litros, 12 litros por ciclo
de lavagem
- Dimensões do modelo LxAxP aprox. 598 x 815-875 x 550 mm
- Dimensões de encastre LxAxP aprox. 600 x 815-875 x 575 mm

Acessórios opcionais:
- Bandeja Multiﬂex Premium II
- Kit de ligação para entrada
e saída de água

Ac. n.º 1251
Ac. n.º 485

-

EXPRESS

NICHO

Capacidade: 10 serviços padrão
Dispensador central de detergente
Permutador de calor
Display eletrónico indicativo de falta de sal e abrilhantador
6 programas
- Programa automático 65° C-75° C - Programa económico 50° C
- Programa automático 45° C-65° C - Programa rápido 45° C
- Programa automático 35° C-45° C - Pré-lavagem
Programação digital diferida com indicador de tempo restante
Função especial intensiva, função especial higiene, programa de
meia carga
Sinal acústico e ótico de ﬁm de programa
Cesto Multiﬂex Premium
Cesto superior regulável em altura com 3 suportes rebatíveis
Cesto inferior multiﬂex com 2 suportes rebatíveis
Possibilidade de instalação em móvel alto

Características técnicas:
- Potência máxima total
- Consumo energético anual

2,3 kW
211 kWh, 0,75 kWh por ciclo
de lavagem
- Consumo de água anual
2.520 litros, 9 litros por ciclo
de lavagem
- Dimensões do modelo LxAxP aprox. 448 x 815-875 x 550 mm
- Dimensões de encastre LxAxP aprox. 450 x 815-875 x 550 mm

Acessórios opcionais:

IGV 6506.3

210834

750€

Ac. n.º 485

IGV 4609.2

815-875

210836

990€
Lava-louças
e Misturadoras

- Kit de ligação para entrada
e saída de água

Placas

LAVAGEM

ST PP

Exaustores

A A A

EXPRESS

Frigoríﬁcos

AUTO

ENERGIA

44
db

ST PP

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

46
db

IGV 4609.2 *

815875
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Acessórios e
Dados técnicos

IGV 6506.3

Compactos

Fornos

ConceptLine®

Comfort+

Platinum White

MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA DE INTEGRAÇÃO TOTAL 60 CM / 45 CM

Cuidado perfeito
para as suas
roupas
A máquina de lavar e secar roupa de integração total
da Küppersbusch oferece tratamento de primeira classe
a toda a roupa. Com controlo eletrónico, programas e
funções inteligentemente selecionadas é extremamente
eficiente, sendo particularmente económica e protetora
do meio ambiente.
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Compactos

Fornos

ConceptLine®

Premium+

Platinum White

MÁQUINA DE LAVAR E SECAR ROUPA DE INTEGRAÇÃO TOTAL

IWT 1466.0

Máquina de lavar e secar roupa de integração total

B A
LAVAGEM

Placas

ENERGIA

Características gerais:
Painel de comandos com iconograﬁa de fácil leitura
Velocidades de centrifugação: 1400/1200/1000/800/600 r.p.m.
Indicador de evolução de programa através de LED’s
Programação digital diferida com indicador de tempo restante
Gestão de lavagem eletrónica “Fuzzy Logic”
Sinal sonoro de ﬁm de programa
12 programas
5 temperaturas de lavagem
Capacidade de lavagem: 6 Kg
Capacidade de secagem: 3 Kg
Abertura lateral do óculo com dobradiça à esquerda
Dobradiças das portas reversíveis
Filtro na parte superior

Exaustores

-

- Dimensões de encastre

2,2 kW
4,85 kW/h* / 1,02 **
88 litros* / 47 litros**
L x A x P aprox.
596 x 820 x 575 mm
L x A x P aprox.
600 x min. 825 x min. 575 mm

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Potência máxima total
Consumo energético por ciclo
Consumo de água por ciclo
Dimensões do modelo

Acessórios opcionais:
- Kit de ligação para entrada
e saída de água

Ac. n.º 485

* Programa de roupa de cor a 60º C. O consumo de água inclui secagem.
** Sem secagem

230801

1.225€

Lava-louças
e Misturadoras

IWT 1466.0 W

149

Acessórios e
Dados técnicos

-

Frigoríﬁcos

Características técnicas:

LAVA-LOUÇAS E
MISTURADORAS

Características
multifuncionais

VarioLine
O sistema VarioLine combina harmoniosamente uma
diversidade e tamanhos de placas, bem como, os modelos ESGK 4500.1 ED e EAGK 4500.1 ED, com perﬁl em aço
inoxidável.
Orifícios incluídos para a instalação da misturadora
O lava-louças ESGK 4500.1 ED vem equipado com o
orifício para a instalação da misturadora. A furação tem
o diâmetro standard de 35 mm.
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Platinum White
ConceptLine®
Fornos
Compactos
Placas
Exaustores
Frigoríﬁcos

Encastre convencional
Neste tipo de instalação, o lava-louças encastra-se sobre a parte superior da bancada de trabalho.
Instalação sob tampo
A instalação sob tampo é efetuada de baixo da
bancada de cozinha.
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Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Múltiplas funcionalidades de instalação
Os lava-louças da Küppersbusch, dependendo do modelo,
são apropriados para instalação ﬂush, encastre ou sob tampo.

Lava-louças
e Misturadoras

Instalação Flush
A melhor combinação entre comodidade e estilo:
a instalação à face. O lava-louças e a bancada de
trabalho formam uma unidade estética perfeita. Este tipo de
instalação é particularmente interessante no que respeita à
facilidade de limpeza da área do lava-louças e bancada.

Acessórios e
Dados técnicos

Largura dos móveis
Uma ampla panóplia de medidas da nossa gama
MÓVEL
de lava-louças permite a instalação do lava-louças
em vários tamanhos de móveis. Este símbolo que aparece
junto ao lava-louças indica a largura mínima do móvel de
cozinha em que o móvel pode ser instalado.
60
cm

LAVA-LOUÇAS VARIOLINE
Profession+

Profession+

ESGK 4500.1

EAGK 4500.1

Vidro cerâmico e aço inoxidável

Vidro cerâmico e aço inoxidável

45
cm

45
cm

MÓVEL

MÓVEL

Características gerais:
- Superfície de vidro cerâmico e aço inoxidável
- Perﬁl em aço inoxidável
- Válvula automática 3 ½“ (aço inoxidável)
Características técnicas:
- Dimensões
Profundidade de instalação
- Dimensões da bacia
- Profundidade da bacia
- Raio
- Dimensões de encastre

Características gerais:
- Superfície de vidro cerâmico e aço inoxidável
- Perﬁl em aço inoxidável
- Válvula automática 3 ½“ (aço inoxidável)
- Combinável com modelo ESGK 4500:
mínimo móveis de 80 cm

L x P aprox. 450 x 520 mm
288 mm
L x P aprox. 380 x 380 mm
aprox. 187 mm
R = 10
L x P aprox. 436 x 490 mm

Características técnicas:
- Dimensões
Profundidade de instalação
- Dimensões da bacia
- Profundidade da bacia
- Raio
- Dimensões de encastre

Acessório incluído:
- Válvula automática

L x P aprox. 450 x 520 mm
48 mm
L x P aprox. 380 x 380 mm
aprox. 33 mm
R = 10
L x P aprox. 436 x 490 mm

Acessório incluído:
- Válvula automática

060812

795€

EAGK 4500.1 ED

min. 140
(39)

187

Desenho de encastre adicional ESGK 4500.1

152

min. 50

141

76

490

380

520

0

225

750€

34

800

288

R1

060813

298

380
450

91
5
(905)

800

450

455

101

34 !
min. 393; max. 553

3½“
187

3½“

33

min. 30

ESGK 4500.1 ED

380
450

35

R10

R10
436

25

436

Platinum White

LAVA-LOUÇAS TRIPLA INSTALAÇÃO

Fornos

ConceptLine®

Profession+

ES 550/400.0
Aço inoxidável
Compactos

60
cm
MÓVEL

Placas

Características gerais:
- Aço inoxidável
- Tripla possibilidade de instalação
(encastre, ﬂush e sob tampo)
- Tampa quadrada em aço inoxidável (para colocar sobre a
válvula automática)
- Válvula automática 3 ½“ (aço inoxidável)

Exaustores

Características técnicas:
- Dimensões
L x P aprox. 594 x 444 mm
- Profundidade de instalação 292 mm
- Dimensões da bacia
L x P aprox. 550 x 400 mm
- Profundidade da bacia
aprox. 184 mm
- Raio
R = 10
- Dimensões de encastre
L x P aprox. 580 x 430 mm
- As dimensões indicadas referem-se à instalação
convencional ou ﬂush. Para instalação sob tampo terá que veriﬁcar o diagrama de encastre pág. 179

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

715€

Lava-louças
e Misturadoras

060809

153

Acessórios e
Dados técnicos

ES 550/400.0 E

Frigoríﬁcos

Acessório incluído:
- Válvula automática
- Para mais acessórios opcionais ver página 158

MISTURADORAS DE COZINHA
Profession+

Premium+

VAP 4700.0

VA 4600.0

Características gerais:
- Monocomando de cozinha proﬁssional
- Duplo sistema de ﬁxação: na parede e no lava-louças
- Chuveiro com função Stop
- Manípulo ﬂexível de grande resistência
- Tubo ﬂexível em aço inoxidável coberto por plástico para uma
melhor protecção e fácil limpeza
- Cartuchos de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação ﬂexíveis 3/8“

Características gerais:
- Monocomando para lava-louças com cano plano giratório
- Filtro anti calcário integrado no cano
- Cartuchos de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação ﬂexíveis 3/8“
Características técnicas:
- Furação
33 mm
- Dimensões do modelo L x A 200 x 302mm

Características técnicas:
- Furação
33 mm
- Dimensões do modelo L x A 360 x 700 mm

VAP 4700.0 C
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Cromada

510801

250€

VA 4600.0 C
Cromada
VA 4600.0 J
Preto
VA 4600.0 PW Branco

510802
510803
510804

200€
240€
240€

Platinum White

MISTURADORA DE COZINHA

Compactos

Fornos

ConceptLine®

Comfort+

VAB 4500.0
Placas

Características gerais:
- Monocomando para lava-louças com chuveiro extraível
- Cartuchos de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação ﬂexíveis 3/8“

Frigoríﬁcos

Exaustores

Características técnicas:
- Furação
33 mm
- Dimensões do modelo L x A 221 x 295 mm

130€

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

510806

Lava-louças
e Misturadoras

Cromada

155

Acessórios e
Dados técnicos

VAB 4500.0 C

ACESSÓRIOS &
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

156

Platinum White

Ac. n.º

Ac. n.º

Código

145

145

890809
890810

55€
65€

Preço

Pedra pizza forno 60
Pedra pizza forno 90

146

Grelha fornos 60 cm

-

-

1118

890855

15€

Grelha com acessório
de extração

-

-

1123

890883

25€

Bandeja esmaltada
fornos 60 cm

-

-

1124

8900006

15€

Bandeja rasa
fornos 60 cm

-

-

1125

8900005

15€

Guias telescópicas (2 guias standard)

1085

890865

70€

Guias telescópicas (2 guias standard, 1 guia com Perfect Stop)

1094

8900029

125€

1096

8900028

160€

Guia telescópica (1 x guia extração total)

1750

-

8900030

75€

Guia telescópica (1 x guia extração total)

1751

-

890985

95€

EKDG 6551.0 / EDG 6551.0
EDG 6260.0

EEBK 6551.0 / EEBK 6260.0

Fornos de 45 cm

Ac. n.º

Ac. n.º

Código

Bandeja rasa perfurada inox

1116

-

8900008

Bandeja profunda inox

1117

-

8900007

40€

-

1089

890886

50€

Placas

Ac. n.º

Código

Kit Teppan Yaki

1114

890825

66€

Perﬁl de União VarioLine

1130

890914

60€

FlexiGrill

1303

890987

155€

Wok em aço inox

3710

890919

140€

535854

890834

37€

Conjunto de limpeza para inox

40€

Preço

Exaustores
Set de recirculação

Ac. n.º

Código

EDIP

565

890920

65€

Set de chaminé cobre tubos preto, altura 500-890 mm

KD 8950

9012

8900026

150€

Set de recirculação de ar

Preço

Exaustores

Guia telescópica (1 x guia extração total)

Preço

Frigoríﬁcos

Guias telescópicas (1 guia standard, 2 guias com Perfect Stop)

ConceptLine®

Ac. n.º

Fornos

EEBP 6260.0 / EEB 6860.1
EEB 6551.0 / EEB 6360.1
EEB 6260.0

Compactos

EEBP 6750.0 J
EEBD 6750.0 J

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Fornos de 60 e 90 cm

EEB 9860.0

Placas

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Set de chaminé cobre tubos em aço inoxidável, altura 665-1,011 mm

KD 8760

9014

890929

105€

Set de chaminé cobre tubos (preto)

KD 9570

9570

890881

100€

Set de chaminé cobre tubos (aço inoxidável)

KD 9570

9572

8900027

100€

EDL 12750 / EDL 12850

9015

890910

215€

Lava-louças
e Misturadoras

Set de chaminé

257

270

487

500

157

Acessórios e
Dados técnicos

Set de recirculação incluíndo ﬁltro de carvão ativo

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
Exaustores

Ac. n.º

Código

Preço

KB 9022

8900012

625€

Eixo central

Caixa de ﬁltros de carvão ativo

Eixo central

ESL 850.0

Filtros de carvão ativo
Filtro de carvão ativo

IKD 12780 / IKD 9780

870

890922

40€

Filtro de carvão ativo (2 peças necessárias)

KD 9570 / IKDU 3900

881-2

890840

10€

Filtro de carvão ativo (2 peças necessárias)
Filtro de carvão ativo

EDIP 6400

882

890866

10€

EDIP 9550.1 / EDIP 6550.1

5000

890894

35€

Filtro de carvão ativo LongLife

IKD 12850 / KD 9850

9010

890905

65€

Filtro de carvão ativo LongLife

KD 9460 / KD 12460

9011

890906

40€

Filtro de carvão ativo

KD 9550

9018

8900010

45€

Filtro de carvão ativo

LB 8650 / LB 6550

9019

890923

40€

EDL 12750

9021

890908

40€

KD 9570

888-2

890004

25€

Filtro de carvão ativo (para acessório n.º 9015)
Adaptador para ﬁltro de carvão ativo

Aquando da colocação da 1.ª encomenda, p.f. encomende o kit de recirculação de ar completo. Os ﬁltros de carvão ativo estão apenas disponíveis para uma posterior substituição.

Garrafeiras

Ac. n.º

Código

Preço

Puxador Design Black Chrome

EWK 880-0-2 Z / UWK 8200-1-2 Z

8802

8900019

90€

Puxador Design Silver Chrome

EWK 880-0-2 Z / UWK 8200-1-2 Z

8803

8900020

80€

Puxador Design Gold

EWK 880-0-2 Z / UWK 8200-1-2 Z

8804

8900021

105€

Puxador Design Black Velvet

EWK 880-0-2 Z / UWK 8200-1-2 Z

8805

890994

90€

Puxador Design Copper

EWK 880-0-2 Z / UWK 8200-1-2 Z

8807

8900022

90€

Puxador Design Hot Chili

EWK 880-0-2 Z / UWK 8200-1-2 Z

8808

8900023

105€

Ac. n.º

Código

1251

890924

60€

485

890852

30€

Ac. n.º

Código

Máquinas de lavar louça
Bandeja Premium Multiﬂex II

IGVE 6610
IGVS / IGV 6509
IGV 6506

Kit ligação para prolongar as entradas e saídas de água por 2 m
(para todos os modelos de máquinas de lavar louça e máquinas de
lavar e secar roupa)

Lava-louças

Preço

Preço

Conjunto de válvulas incluído

ES 550/400, ESG 4500

incluído

Conjunto de válvulas incluído

EAGK 4500

incluído

Tábua de corte de vidro Black Chrome

ES 550/400

08030

890896

80€

Tábua de corte de vidro Preto

ES 550/400

08032

890897

95€

Tábua de corte de vidro Branco

ES 550/400

08033

890898

105€

Tábua de corte de madeira

ES 550/400

86066

890899

50€
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Platinum White

DADOS TÉCNICOS FORNOS
Forno pirolítico

Fornos elétricos
EEB 9860.0

EEB 6860.1

EEB 6551.0

EEB 6360.1

EEB 6260.0

/ -

/ -

/ -

/ -

/ -

/ -













/

-/-

/

/

/

/









ConceptLine®

EEBP 6260.0
Design / Material
Stainless Steel (de série) / Design Kit
Individual
Individual Copper / Hot Chili
Individual Plus



Classiﬁcação energética segundo a norma EN 50304
Consumo de energia com aquecimento por ar quente (convecção)

A

A

A+

A+

A / A+

A

- /

- /

- /

- /

- /

- /

0,79

0,99

0,64

0,64

0,79 / 0,64

0,79

Fornos

Classiﬁcação energética

Consumo de energia EN 50304
Aquecimento por ar quente (convecção) (kWh)

Capacidade (litros)

54

70

57

57

57

57

Temperatura máx. regulável - ar quente (°C)

250

250

250

250

250

250

Temperatura máx. regulável - calor superior / inferior (°C)

250

250

250

250

250

250











// -

// -

// -

// -

// -

Receitas pré-programadas

17

17

17

Programas de memória





Display digital fácil leitura

// -

N.º de funções

9

14

14

13

9

9

Sistema Multitherm plus (com ar quente)













Grill rebatível de grande superfície









Aquecimento rápido







Sonda de alimentos







Bloqueio de segurança para crianças







Memória de programa desligado







Relógio eletrónico programável (sensor)











®

/

/ -

/ -

/ -

/ -

/ -

Ventilação tangencial













Porta interior em vidro













Comandos retro iluminados com conﬁrmação da função







Interruptor de segurança na porta



Comandos pulsantes iluminados
Comandos pulsantes



Iluminação interior em halogéneo








Iluminação interior



A luz do forno pode desligar-se durante o funcionamento



auto

auto

auto





Bandeja esmaltada

1

2

2

Grelha

1

1

1

1

1

1

1

1

Bandeja rasa

1

1

1

1

1

1

Grelha com acessório de extração

1

1

1

1

1

Frigoríﬁcos

Ökotherm / PYROtherm

Exaustores

Sensores Touch Control

Placas



Display gráﬁco TFT
Relógio eletrónico programável / função temporizador /
display de data

Compactos

Características

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Acessórios incluídos

3,46

3,5

3,7

3,3

3,22

3,22

Tensão (V)

220

220-240

230-240

230-240

230-240

230-240

50-60

50-60

50-60

50-60

50-60

50-60

2

2

2

2

2

2

Largura

560

860

560

560

560

560

Altura

595

475

590

590

590

590

Profundidade

550

550

550

550

550

550

Frequência (Hz)
Comprimento do cabo de ligação (m)
Dimensões do nicho de encastre (mm)
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Acessórios e
Dados técnicos

Potência máxima total (kW)

Lava-louças
e Misturadoras

Características técnicas

DADOS TÉCNICOS COMPACTOS
Forno de vapor combi

Fornos de vapor

EKDG 6551.0

EDG 6551.0

EDG 6260.0

/ -

/ -

/ -







/

/

/







Design / Material
Stainless Steel (de série) / Design Kit
Individual
Individual Copper / Hot Chili
Individual Plus
Classiﬁcação energética
Classiﬁcação energética segundo a norma EN 50304

A

Consumo de energia com aquecimento por ar quente
(convecção) / ar quente com vapor

- /

Consumo de energia segundo a norma EN 50304
Aquecimento por ar quente (convecção) (kWh)

0,54

Características
Capacidade bruta forno (litros)

35

35

35

Largura interior (mm)

420

420

420

Altura interior (mm)

210

210

210

Profundidade interior (mm)

390

390

390

Sistema eletrónico de vapor







Cozinhado a vapor / temperatura regulável (°C)

40-100

40-100

40, 60, 80 ,90, 100

Regeneração / temperatura regulável (°C)

110-140

60-100

Cozinhado proﬁssional / temperatura regulável (°C)

120-230

Convecção (ar quente) / temperatura regulável (°C)

40-230

Função assado suave
Função vapor gourmet
Função descongelação (°C)
Sensor climático
Indicador descalciﬁcação automático





Display gráﬁco TFT







Sensores Touch Control







Interior em aço inoxidável







Iluminação interior







N.º de alturas de cozinhado

4

4

4

Capacidade do depósito de água (litros)

1,25

1,25

1,25

Alarme de falta de água - ótico / acústico

/

/

/

Relógio eletrónico







Pré-seleção de programas automático







/ -

/ -

/ -

Desligar automático / Stand by
Sonda de alimentos



Bloqueio de segurança para crianças







Bandeja rasa inox

1

1

1

Bandeja profunda inox

1

1

1

Grelha em inox

1

1

1

Acessórios incluídos

Características técnicas
Potência máxima total (kWh)
Tensão (V)

2,9

1,5

1,5

220-240

220-240

220-240

Frequência (Hz)

50

50

50

Comprimento do cabo de ligação (m)

1,2

1,2

1,2

Largura

595

595

595

Altura

455

455

455

Profundidade

562

472

472

Largura

560

560

560

Altura

450

450

450

Profundidade

550

550

550

Dimensões do equipamento (mm)

Dimensões de encastre (mm)
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Fornos compactos

Platinum White

Micro-ondas

Micro-ondas

Micro-ondas

combi compacto

compacto

Gama 38

EEBK 6551.0

EEBK 6260.0

EMWK 6551.0

EMWG 6260.0

EMWGL/R 3260.0

/ -

/ -

/ -

/ -

/ -









/

/

/

/









A

A

0,70

0,70

250 °C

250 °C

1.500 W

1.500 W

1.200 W

250

250

200

250

250

1.000 W

1.000 W

850 W

5

5

5





ConceptLine®

DADOS TÉCNICOS COMPACTOS

Design / Material
Stainless Steel (de série) / Design Kit
Individual
Individual Copper / Hot Chili
Individual Plus
Classiﬁcação energética
Classiﬁcação energética segundo a norma EN 50304

Aquecimento por ar quente (convecção) (kWh)

Fornos

Consumo de energia segundo norma EN 50304

Funções
Convecção ar quente (°C)
Convecção ar quente com grill (°C)
Resistência superior / inferior (°C)

200

Compactos

Grill

Resistência inferior (°C)
Função de aquecimento intensivo (°C)

250

Função Pizza (°C)

250

250

Grill de grande dimensão (°C)

250

250

Características
Níveis de potência





Relógio eletrónico
Temporizador de minutos



Sonda de alimentos



Descongelação automática (por peso)
N.º de programas automáticos

17

Aquecimento rápido



Início rápido
Bloqueio de segurança para crianças



Sensores Touch Control





Prato giratório / Desligar automático
Diâmetro prato giratório
Iluminação interior
Capacidade líquida (litros)





16

14















/

Comandos pulsantes









/

/

/

/ -

320

320







46

46

35

35

22

465 x 232 x 425

465 x 232 x 425

420 x 210 x 390

420 x 210 x 390

350 x 220 x 280







Esmalte ÖkoEmail





N.º de alturas de cozinhado

4

4

3

3

Bandeja profunda / prato tostador

1/-

1/-

Bandeja de vidro / Bandeja rasa

-/1

-/1

1/-

Grelha para grelhados / Grelha para grelhar e gratinar

1/-

1/-

1/-

Dimensões da cavidade (L x A x P)

Placas

Relógio programador eletrónico



Cavidade em aço inoxidável

Exaustores



Frigoríﬁcos

Display gráﬁco TFT

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Acessórios incluídos
-/1
-/2

-/1

Potência elétrica (kW)
Tensão (V)
Frequência (Hz)
Comprimento do cabo de ligação (m)

3,2

3,2

3,4

3,3

2,5

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

50-60

50-60

50

50

50

1,0

1,0

1,4

1,4

1,0

595 x 455 x 562

595 x 455 x 562

595 x 455 x 562

595 x 455 x 572

595 x 390 x 334

560 x 450 x 550

560 x 450 x 550

560 x 450 x 550

560 x 450 x 550

568 x 370-380 x 320

Lava-louças
e Misturadoras

Características técnicas

Dimensões do equipamento (mm)
Largura x Altura x Profundidade
Dimensões do nicho de encastre (mm)
Largura x Altura x Profundidade
(instalação em móvel alto)

161

Acessórios e
Dados técnicos

Potência de saída de micro-ondas

DADOS TÉCNICOS COMPACTOS
Máquinas de café
EKV 6500.1

EKV 6750.0

Design / Material
Stainless Steel (de série) / Design Kit
Individual
Individual Copper / Hot Chili

LED-TV
ETV 6800.2
Design / Material

- /

Stainless Steel (de série) / Design Kit



Individual

/

Individual Copper / Hot Chili

Individual Plus

/ 
/

Individual Plus

Características

Características

Display digital fácil leitura





Classiﬁcção energética

A

Sensores Touch Control





Consumo energético anual (kWh)

26

Iluminação





Tecnologia HD



Capacidade do depósito de água (litros)

1,8

1,8

Função teletexto



Alarme de falta de água - ótico / acústico

/ -

/ -

Função desligar automático



Relógio eletrónico programável





Controlo de volume automático



Pré-seleção de programas automáticos





Menu de navegação multilingue

N.º de idiomas: 26

Desligar automático / stand by





DVB-T integrado



N.º de programas

200

Acessórios incluídos
Bandeja para recolher salpicos





Características técnicas
Potência de ligação
Tensão (V)
Frequência (Hz)
Comprimento do cabo de ligação (m)

1,35

1,35

220-240

220-240

50-60

50-60

1,3

1,3

595

595



Comando à distância



Características técnicas
Potência máxima total (kW)
Ligação
Display LED

Dimensões do equipamento (mm)
Largura

Leitor DVD integrado

Resolução (pixel)

18
1 x HDMI, 1 x Scart,
1 x USB, AV/S-Video,
VGA, CI, auriculares
19"
1399 x 768

Altura

455

455

Brilho cd/m2

Profundidade

475

475

Formatos selecionados

Largura

560

560

Largura

Altura

450

450

Altura

455

550

Profundidade

150

Dimensões do equipamento (mm)

Dimensões do nicho de encastre (mm)

Profundidade

400
16:10 / 16:9

550

595

Dimensões de nicho de encastre (mm)
Largura
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560

Altura

450

Profundidade

200

Platinum White

DADOS TÉCNICOS PLACAS

EKWI 3740.0 W/S

Placas de indução

EKI 9960.2

EKI 9940.1

EKI 8940.1

EKI 6940.1





















ConceptLine®

Placas hexagonais

Design / Material
Perﬁl inox
Vidro biselado
Sem aro exterior / Instalação ﬂush





Platinum White / Vidro biselado
Elementos de calor
18,5 x 22

18,5 x 22

2,1 / 3,7

2,1 / 3,7

2,1 / 3,7

2,1 / 3,7

Diâmetro (cm)

18,5 x 22

18,5 x 22

18,5 x 22

18,5 x 22

2,1 / 3,7

2,1 / 3,7

2,1 / 3,7

2,1 / 3,7

18,5 x 22

18,5 x 22

18,5 x 22

18,5 x 22

2,1 / 3,7

2,1 / 3,7

2,1 / 3,7

2,1 / 3,7

18,5 x 22

18,5 x 22

18,5 x 22

18,5 x 22

Potência (kW)

2,1 / 3,7

2,1 / 3,7

2,1 / 3,7

2,1 / 3,7

Diâmetro (cm)

18,5 x 22

Potência (kW)
Trás (central)

Diâmetro (cm)
Potência (kW)

Trás (direita)

Diâmetro (cm)

para localização
variável:
2 x Ø 20 cm
2 x 2,3 / 3,0 kW

Potência (kW)
Frente (direita)

Frente (central)

Diâmetro (cm)

2 x Ø 16 cm
2 x 1,1 / 1,4 kW

Potência (kW)
N.º de zonas de indução

18,5 x 22

18,5 x 22
2,1 / 3,7

2,1 / 3,7
4

6

4

4

4

4/-

6/6

4/4

4/4

4/4

Sistema de desligar centralizado











Bloqueio de segurança para crianças











Sistema de desligar automático











Detetor de recipientes











N.º de zonas com função Power / ökopower

Fornos

18,5 x 22

Potência (kW)

Compactos

Trás (esquerdo)

Diâmetro (cm)

Placas

Frente (esquerdo)





















Programação do tempo de cozinhado











Indicador de calor residual











Sensores Touch Control











Função golpe ebulição automático











Ventilação forçada sob tampo











Frigoríﬁcos

Detetor do tamanho do recipiente
Função Stop & Go

Exaustores

Características

Potência máxima total (kW)
Tensão (V)
Frequência (Hz)

7.4

11,1

7,4

7,4

7,4

230 / 400

220-240

220-240

220-240

220-240

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Características técnicas

Dimensões de encastre (mm)*
Profundidade de instalação

48

48

48

48

Largura

50

750

890

750

560

Profundidade

490

390

490

490

900

910

800

600

Profundidade

520

410

520

520

* Dimensões indicadas para os modelos com aro inox e biselado. Para instalação ﬂush, por favor veja os desenhos de encastre.
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Acessórios e
Dados técnicos

Largura

Lava-louças
e Misturadoras

Dimensões do equipamento (mm)*

DADOS TÉCNICOS PLACAS
Placas de indução

EKI 9652.1

EKI 8642.1

EKI 6642.1







45 x 21
2x 1,4 / 2x 2,0

45 x 21
2x 1,4 / 2x 2,0

45 x 21
2x 1,4 / 2x 2,0

Design / Material
Perﬁl inox
Vidro biselado
Sem aro exterior / Instalação ﬂush
Platinum White / Vidro biselado
Elementos de calor
Frente (esquerdo)

Diâmetro (cm)
Potência (kW)

Trás (esquerdo)

Diâmetro (cm)
Potência (kW)

Trás (central)

Trás (direita)

Frente (direita)

Frente (central)

Diâmetro (cm)

28

Potência (kW)

2,3 / 30

Diâmetro (cm)

22

22

20

Potência (kW)

2,3 / 30

2,3 / 30

1,4 / 1,85

Diâmetro (cm)

16

16

16

Potência (kW)

1,4

1,4

1,4 / 1,85

Diâmetro (cm)
Potência (kW)

N.º de zonas de indução

5

4

4

4/-

3/-

4/-

Sistema de desligar centralizado







Bloqueio de segurança para crianças







Sistema de desligar automático







Detetor de recipientes







Detetor do tamanho do recipiente







Função Stop & Go







Programação do tempo de cozinhado







Indicador de calor residual







Sensores Touch Control







Função golpe ebulição automático







Ventilação forçada sob tampo







N.º de zonas com função Power / ökopower
Zona grill
Características

Características técnicas
Potência máxima total (kW)

7,4

7,4

7,4

Tensão (V)

220-240

220-240

220-240

Frequência (Hz)

50 / 60

50 / 60

50 / 60

Dimensões de encastre (mm)*
Profundidade de instalação

54

54

54

Largura

810

750

560

Profundidade

490

490

490

Largura

900

800

600

Profundidade

520

520

520

Dimensões do equipamento (mm)*

* Dimensões indicadas para os modelos com aro inox e biselado. Para instalação ﬂush, por favor veja os desenhos de
encastre.
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Placas de indução
Placas de indução

Teppan Yaki

Platinum White

DADOS TÉCNICOS PLACAS
com exaustão

EKI 8340.2

EKI 6340.2

EKI 3720.1

Perﬁl inox







Vidro biselado





ETIF 6740.1

EKID 9940.0





ConceptLine®

incorporada

Design / Material

Sem aro exterior / Instalação ﬂush
Platinum White/ Vidro biselado

Trás (central)

20

20

18,5 x 22

Potência (kW)

2,3 / 3,0

2,3 / 3,0

2,1 / 3,7
18,5 x 22

Diâmetro (cm)

18

18

Potência (kW)

1,1 / 1,4

1,1 / 1,4

Diâmetro (cm)

2,1 / 3,7
22

Potência (kW)

2,3 / 3,0

Trás (direita)

Diâmetro (cm)

22

22

Potência (kW)

2,3 / 3,0

2,3 / 3,0

2,1 / 3,7

Frente (direita)

Diâmetro (cm)

16

16

18,5 x 22

Potência (kW)

1,1 / 1,4

1,1 / 1,4

Frente (central)

Diâmetro (cm)

16

Potência (kW)

1,4

N.º de zonas de indução
N.º de zonas com função Power / ökopower

Compactos

Trás (esquerdo)

Diâmetro (cm)

18,5 x 22

2,1 / 3,7

4

4

2

4

4/-

4/-

1/-

4/-

Zona grill

Placas

Frente (esquerdo)

Fornos

Características cooking zones

5,6

Sistema de desligar centralizado











Bloqueio de segurança para crianças











Sistema de desligar automático











Detetor de recipientes







Detetor do tamanho do recipiente







Função Stop & Go





Programação do tempo de cozinhado





Indicador de calor residual





Sensores Touch Control



Função golpe ebulição automático
Ventilação forçada sob tampo

Exaustores

Características









































7,4

7,4

3,7

5,6

7,4 + motor

Tensão (V)

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

Frequência (Hz)

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

Frigoríﬁcos




Comprimento do cabo de ligação (m)

2

Profundidade de instalação

54

54

54

55

205

Largura

750

560

280

560

880

Profundidade

490

490

490

490

560

Largura

800

600

300

600

898

Profundidade

520

520

520

520

578

Lava-louças
e Misturadoras

Dimensões de encastre (mm)*

Dimensões do equipamento (mm)*

* Dimensões indicadas para os modelos com aro inox e biselado. Para instalação ﬂush, por favor veja os desenhos de encastre.

** Motores externos
por favor veriﬁcar
página 168
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Acessórios e
Dados técnicos

Potência máxima total (kW)

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Características técnicas

DADOS TÉCNICOS PLACAS
Placas vitrocerâmicas

EKE 8342.2

Teppan yaki

EKE 6342.2

EKE 3721.1

ETS 3720.0







Design / Material


Perﬁl inox



Vidro biselado
Sem aro exterior / Instalação ﬂush
Platinum White/ Vidro biselado
Elementos de calor
Frente (esquerdo)

Trás (esquerdo)

Trás (central)

Trás (direita)

Frente (direita)

Frente (central)

Diâmetro (cm)

22 /14,5

22 / 14,5

Potência (kW)

2,2 / 1,0

2,2 / 1,0

Diâmetro (cm)

15,5

15,5

Potência (kW)

1,2

1,2

Diâmetro (cm)

18 / 11

Potência (kW)

1,7 / 1,1

Diâmetro (cm)

27,5 x 18

27,5 x 18

Potência (kW)

2,4 / 1,5

2,4 / 1,5

Diâmetro (cm)

19

15,5

Potência (kW)

1,8

1,2

Diâmetro (cm)

14,5

Potência (kW)

1,2

Número de zonas de indução
Número de zonas com função Power
Zona grill

2 x 1,5

Características
Sistema de desligar centralizado







Bloqueio de segurança para crianças







Sistema de desligar automático







Função Stop & Go





Programação do tempo de cozinhado







Indicador de calor residual







Sensores Touch Control







Função golpe ebulição automático







Detetor de recipientes
Detetor do tamanho do recipiente



Ventilação forçada sob tampo
Características técnicas
Potência máxima total (kW)

7,6

7,0

2,9

2,4

Tensão (V)

220-240

220-240

220-240

220-240

Frequência (Hz)

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

2

2

42

82

Comprimento do cabo de ligação (m)
Dimensões de encastre (mm)*
Profundidade de instalação

44

44

Largura

750

560

280

340

Profundidade

490

490

490

490

Largura

800

600

300

380

Profundidade

520

520

520

520

Dimensões do equipamento (mm)*

* Dimensões indicadas para os modelos com aro inox e biselado. Para instalação ﬂush, por favor veja os desenhos de encastre.
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Platinum White

DADOS TÉCNICOS PLACAS GÁS
Placas a gás

GKS 3820.0

GWS 3811.0













GMS 9751.0

GMS 9651.0

GMS 7651.0







5,0

5,0

4,0

ConceptLine®

GKS 9851.0
Design / Material
Perﬁl inox
Vidro biselado
Cristal gás
Aço inoxidável

Potência (kW)

Frente (esquerda)

Potência (kW)

6,0

Frente (central)

Potência (kW)

1,75

Frente (direita)

Potência (kW)

3,0

Trás (esquerda)

Potência (kW)

Trás (centro)

Potência (kW)

1,75

Trás (direita)

Potência (kW)

1,0

6,0

3,0

1,75

3,0

1,0

1,0

1,7

1,75

1,75

1,0

1,75

3,0

1,7

3,0

1,75





Compactos

Queimador para wok

Fornos

Elementos de calor



Injetores para gás natural (G25-25 mbar) instalados



Injetores para gás natural (G20-20 mbar) incluídos


Injetores para gás natural (G20-20/25 mbar) instalados





Injetores para gás butano (G30-30 mbar) incluídos
Injetores para gás butano (G30-50 mbar) incluídos











Injetores para gás butano (G30-28-30/37 mbar) incluídos











Painel de comandos













Grelha (s) em ferro fundido













Tampa (s) esmaltadas













Termopar de segurança













Acendedor elétrico













13,5

4,75

6,0

12,4

11,75

11,5

Placas



Exaustores

Características

Características técnicas
Potência máxima total de gás (kW)

Tensão (V)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

230 - 240

230 - 240

230 - 240

220 - 240

230 - 240

230 - 240

50 - 60

50 - 60

50 - 60

50 - 60

50 - 60

50 - 60

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Frequência (Hz)
Comprimento do cabo de ligação (m)

Frigoríﬁcos

Potência máxima total (elétrica) (kW)

Profundidade de instalação

53

53

53

68

45

45

Largura

835

285

285

845

833

533

Profundidade

490

490

490

495

475

473

Largura

900

300

300

880

860

750

Profundidade

520

520

520

520

510

510

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Dimensões de encastre (mm)

Dimensões do equipamento (mm)

ENCASTRE ADICIONAL
Exemplo de instalação de placas VarioLine com o acessório n.º 1130

9.73°

(3)
16 ± 0.25

167

Acessórios e
Dados técnicos

4.2 ± 0.8 ± 0.15
0.2
11.75
(1.2)
19.75 ± 0.25

3.2 ± 0.15

(3)

Lava-louças
e Misturadoras

13
(9.4)
3

DADOS TÉCNICOS CHAMINÉS
Motores externos para a placa de

Chaminé de bancada

indução com exaustão EKID 9940.0(**)

EDD 9960.0

ESL 850.0

ESGU 800.0

*/45

*/24

Design / Modelos

Design / Modelos

Aço inoxidável

Aço inoxidável


Vidro + aço inoxidável

Vidro + aço inoxidável

Vidro preto

Vidro preto

Vidro branco

Vidro branco

Classiﬁcação energética

Classiﬁcação energética

Classe de eﬁciência energética /
Consumo de energia por ano

C / 103

Classe de eﬁciência energética /
Consumo de energia por ano

Classe de eﬁciência dinâmica de ﬂuídos

C

Classe de eﬁciência dinâmica de ﬂuídos

*

*

Classe de eﬁciência de iluminação

G

Classe de eﬁciência de iluminação

*

*

Classe de eﬁciência de ﬁltragem de gorduras

G

Classe de eﬁciência de ﬁltragem de gorduras

*

*

Características

Características

Sensores Touch Control



Sensores Touch Control (integrado na EKID 9940.0 RL)





Velocidade intensiva



Velocidade intensiva





Programação do tempo de aspiração



Programação do tempo de aspiração









Número de lâmpadas de halogéneo / Potência (W)
Número de lâmpadas ﬂuorescentes / Potência (W)

Número de lâmpadas de halogéneo / Potência (W)
14

Número de lâmpadas LED / Potência (W)

Número de lâmpadas ﬂuorescentes / Potência (W)
Número de lâmpadas LED / Potência (W)

LED / Potência (W)

Display digital (integrado na EKID 9940.0 RL)

Display digital



Aspiração perimetral

Aspiração perimetral



Comando à distância

Comando à distância



Indicador de saturação de ﬁltros / Filtro de carvão ativo

-/-

-/-

Número de ﬁltros metálicos

1

1

Indicador de saturação de ﬁltros / Filtro de carvão ativo
Número de ﬁltros metálicos

/

2
Características técnicas

Características técnicas
Capacidade de extração (m3/h) / dB min. min.

304 / 49

(EN 61593) / dB (EN 60704-2-13)

581 / 66

máx.

Capacidade de extração (m3/h) / dB min.

441/51

310/45

(EN 61593) / dB (EN 60704-2-13)

máx.

662/57

505/49

int.

794/59

720/51

105

130

230-240

230-240

50

50

ver
dessenho

ver
dessenho

Tubo retangular F-VOR 1000





-

Conexão redonda F- RVB 150





Altura mínima para extração de ar

-

Curva de 90º C com adaptador ﬂex F- URX 150



Altura mínima para recirculação de ar

-

Tubo curvo, horizontal 90º F F- RBH 150



int.
Potência máxima total (W)
Tensão (V)

669 / 70
284
220-240

Potência máxima total (W)
Tensão (V)
Frequência (Hz)

Frequência (Hz)

50

Comprimento do cabo de ligação (m)

Comprimento do cabo de ligação (m)

1

Distância mínima sobre as placas elétricas (mm)

Distância mínima sobre as placas elétricas (mm)

Distância mínima sobre as placas de gás (mm)

Distância mínima sobre as placas de gás (mm)

Diâmetro de saída de ar (mm)

Diâmetro de saída de ar (mm)

150
Dimensões do equipamento (mm)
Largura

Dimensões do equipamento (mm)
880

Altura mínima

Altura mínima

720

Altura máxima

Altura máxima

1020

Profundidade

Profundidade

340

Largura

Acessórios incuídos Naber Flow (150)
Possíveis dimensões para instalação (mm)
Altura máxima



* Os motores externos não estão sujeitos ao Regulamento EU 65/2014 de classiﬁcação energética
** Placa de indução ver página 165
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Platinum White

DADOS TÉCNICOS CHAMINÉS
Chaminés decorativas de ilha

EDL 12850.1

EDL 12750.1





IKDU 3900.2

IKD 12780.0

IKD 9780.0





ConceptLine®

Chaminés decorativas de teto

Design / Modelos
Aço inoxidável
Vidro + aço inoxidável
Vidro preto



Vidro branco



Classe de eﬁciência energética /
Consumo de energia por ano

A / 73

A / 49

A / 45

B / 65

B / 65

Classe de eﬁciência dinâmica de ﬂuídos

A

A

A

B

B

Classe de eﬁciência de iluminação

A

A

A

A

A

Classe de eﬁciência de ﬁltragem de gorduras

B

B

A

C

C





Velocidade intensiva











Programação do tempo de aspiração







2x4

4x3

4x1

4x1





2

3

Fornos

Classiﬁcação energética

Sensores Touch Control

Compactos

Características

Número de lâmpadas de halogéneo /Potência (W)
Número de lâmpadas ﬂuorescentes / Potência (W)
2x3
 comando à

 comando à distância

 comando à distância

Aspiração perimetral





Comando à distância







/

/

/

2

4

1

Display digital

Indicador de saturação de ﬁltros / Filtro de carvão ativo
Número de ﬁltros metálicos

distância

Placas

Número de lâmpadas LED / Potência (W)

180 / 42

315 / 47

115 / 50

280 / 51

280 / 51

(EN 61593) / dB (EN 60704-2-13)

máx.

630 / 56

631 / 60

525 / 72

530 / 65

530 / 65

int.

660 / 69

740 / 60

807 / 66

771 / 78

660 / 69

Potência máxima total (W)

300

292

286

274

274

Tensão (V)

230

220-240

220-240

220-240

220-240

Frequência (Hz)

50

50

50

50

50

Comprimento do cabo de ligação (m)

1

1

1

1

1

Distância mínima sobre as placas elétricas (mm)

650

650

650

650

650

Distância mínima sobre as placas de gás (mm)

750

750

750

750

750

Diâmetro de saída de ar (mm)

150

150

150

150

1,200

1,200

350

1,200

900

310

305

600

940

940

2,150

1,260

1,260

350

600

600

Frigoríﬁcos

Capacidade de extração (m3/h) / dB min.

Exaustores

Características técnicas

Largura
Altura mínima
Altura máxima
Profundidade

600

600

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Dimensões do equipamento (mm)

-

-

-

-

-

Altura mínima para extração de ar

-

-

-

-

-

Altura mínima para recirculação de ar

-

-

-

-

-
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Acessórios e
Dados técnicos

Altura máxima

Lava-louças
e Misturadoras

Possíveis dimensões para instalação (mm)

DADOS TÉCNICOS CHAMINÉS
Chaminé decorativas de parede

KD 8950.0

KD 9570.2

KD 8760.1

Design / Modelos
Aço inoxidável


Vidro + aço inoxidável



Vidro preto



Vidro branco



Classiﬁcação energética
Classe de eﬁciência energética /
Consumo de energia por ano

A / 54

A / 50

B / 56

Classe de eﬁciência dinâmica de ﬂuídos

A

A

B

Classe de eﬁciência de iluminação

B

A

A

Classe de eﬁciência de ﬁltragem de gorduras

E

B

E

Sensores Touch Control





Velocidade intensiva



Características




Programação do tempo de aspiração
Número de lâmpadas de halogéneo / Potência (W)
Número de lâmpadas ﬂuorescentes / Potência (W)
Número de lâmpadas LED / Potência (W)

2x3

2x3

2 x 2,5



Display digital
Aspiração perimetral







1

1

2

Comando à distância
Indicador de saturação de ﬁltros / Filtro de carvão ativo
Número de ﬁltros metálicos

Características técnicas
Capacidade de extração (m3/h) / dB min.

195 / 47

303 / 50

250 / 45

(EN 61593) / dB (EN 60704-2-13)

máx.

581 / 69

599 / 64

625 / 64

int.

669 / 71

786 / 69

Potência máxima total (W)

170

286

255

Tensão (V)

220-240

220-240

220-240

Frequência (Hz)

50 / 60

50

50 / 60

1

1

1

Comprimento do cabo de ligação (m)
Distância mínima sobre as placas elétricas (mm)

300

300

400

Distância mínima sobre as placas de gás (mm)

350

350

650

Diâmetro de saída de ar (mm)

150

150

150

Largura

800

900

800

Altura mínima

819

608*

549

Dimensões do equipamento (mm)

Altura máxima

1,070 - 1,400**

Profundidade

434

537

365

Possíveis dimensões para instalação (mm)
Altura máxima

-

-

-

Altura mínima para extração de ar

-

-

-

Altura mínima para recirculação de ar

-

-

-

* Altura da chaminé

170

** Altura total da chaminé incluindo os acessórios: ver descrição de produto.

Platinum White

DADOS TÉCNICOS CHAMINÉS

KD 9550.1

KD 12460.0

KD 9460.0





B / 82

B / 80

ConceptLine®

Chaminés decorativas de parede

Design / Modelos
Aço inoxidável


Vidro + aço inoxidável
Vidro preto
Vidro branco

A / 49

Classe de eﬁciência dinâmica de ﬂuídos

A

B

B

Classe de eﬁciência de iluminação

A

A

A

Classe de eﬁciência de ﬁltragem de gorduras

B

B

B

Compactos

Classe de eﬁciência energética /
Consumo de energia por ano

Fornos

Classiﬁcação energética

Características
Sensores Touch Control



Velocidade intensiva







Programação do tempo de aspiração







2x3

3x3

2x3







/

/

4

3

Número de lâmpadas de halogéneo / Potência (W)

Número de lâmpadas LED / Potência (W)
Display digital

Placas

Número de lâmpadas ﬂuorescentes / Potência (W)

Aspiração perimetral

Indicador de saturação de ﬁltros / Filtro de carvão ativo
Número de ﬁltros metálicos

1

Exaustores

Comando à distância

315 / 56

288 / 51

288 / 51

(EN 61593) / dB (EN 60704-2-13)

máx.

631 / 68

581 / 69

581 / 69

int.

807 / 72

713 / 73

713 / 73

286

270

265

220-240

220-240

220-240

Frequência (Hz)

50

50

50

Comprimento do cabo de ligação (m)

1

1

1

Distância mínima sobre as placas elétricas (mm)

650

500

500

Distância mínima sobre as placas de gás (mm)

750

650

650

Diâmetro de saída de ar (mm)

150

150

150

Largura

900

1200

900

Altura mínima

625

755

755

Altura máxima

1,100

1,200

1,200

Profundidade

500

500

500

Potência máxima total (W)
Tensão (V)

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Capacidade de extração (m3/h) / dB min.

Frigoríﬁcos

Características técnicas

Dimensões do equipamento (mm)

1,100

1,200

1,200

Altura mínima para extração de ar

650

550

550

Altura mínima para recirculação de ar

700

650

650

171

Acessórios e
Dados técnicos

Altura máxima

Lava-louças
e Misturadoras

Possíveis dimensões para instalação (mm)

DADOS TÉCNICOS CHAMINÉS
Exaustores telescópicos

EDIP 9550.1

EDIP 6550.1

EDIP 6400.2







E / 164

E / 163

E / 205

Design / Modelos
Aço inoxidável
Vidro + aço inoxidável
Vidro preto
Vidro branco

Classiﬁcação energética
Classe de eﬁciência energética /
Consumo de energia por ano
Classe de eﬁciência dinâmica de ﬂuídos

F

F

F

Classe de eﬁciência de iluminação

A

A

A

Classe de eﬁciência de ﬁltragem de gorduras

D

D

D

Velocidade intensiva





Programação do tempo de aspiração





3 x 1,5

2 x 1,5

2 x 1,5

4

2

2

Características
Sensores Touch Control

Número de lâmpadas de halogéneo / Potência (W)
Número de lâmpadas ﬂuorescentes / Potência (W)
Número de lâmpadas LED / Potência (W)
Display digital
Aspiração perimetral
Comando à distância
Indicador de saturação de ﬁltros / Filtro de carvão ativo
Número de ﬁltros metálicos

Características técnicas
Capacidade de extração (m3/h) / dB min.

152 / 42

152 / 42

223 / 56

(EN 61593) / dB (EN 60704-2-13)

máx.

446 / 64

446 / 64

388 / 70

int.

495 / 67

495 / 67

Potência máxima total (W)

345

343

263

220-240

220-240

220-240

Frequência (Hz)

50

50

50

Comprimento do cabo de ligação (m)

1

1

1

Distância mínima sobre as placas elétricas (mm)

600*

600*

600*

Distância mínima sobre as placas de gás (mm)

650*

650*

650*

Diâmetro de saída de ar (mm)

150

150

125

Tensão (V)

Dimensões do equipamento (mm)
Largura

900

600

600

Altura mínima

343

343

184

300-490

300-490

300-490

Altura máxima
Profundidade

* Dimensões especiais (por favor ignore as dimensões do manual de instruções)
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Platinum White

DADOS TÉCNICOS CHAMINÉS

LB 8650.1

LB 6650.1





A / 52

A / 52

ConceptLine®

Grupos ﬁltrantes

Design / Modelos
Aço inoxidável
Vidro + aço inoxidável
Vidro preto
Vidro branco

Classe de eﬁciência dinâmica de ﬂuídos

A

A

Classe de eﬁciência de iluminação

A

A

Classe de eﬁciência de ﬁltragem de gorduras

B

B

Velocidade intensiva





Programação do tempo de aspiração





2x3

2x3





1

1

Compactos

Classe de eﬁciência energética /
Consumo de energia por ano

Fornos

Classiﬁcação energética

Características
Sensores Touch Control

Número de lâmpadas de halogéneo / Potência (W)

Número de lâmpadas LED / Potência (W)

Placas

Número de lâmpadas ﬂuorescentes / Potência (W)

Display digital
Aspiração perimetral
Comando à distância

303 / 49

303 / 49

(EN 61593) / dB (EN 60704-2-13)

máx.

616 / 63

616 / 63

int.

816 / 68

816 / 68

Potência máxima total (W)
Tensão (V)

286

286

220-240

220-240

Frequência (Hz)

50

50

Comprimento do cabo de ligação (m)

0,8

0,8

Distância mínima sobre as placas elétricas (mm)

650

650

Distância mínima sobre as placas de gás (mm)

650

650

Diâmetro de saída de ar (mm)

150

150

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Capacidade de extração (m3/h) / dB min.

Frigoríﬁcos

Características técnicas

Dimensões do equipamento (mm)
Largura

712

532

Altura mínima

370

370

284

284

Altura máxima
Profundidade

Lava-louças
e Misturadoras

* Dimensões especiais (por favor ignore as dimensões do manual de instruções)
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Acessórios e
Dados técnicos

Número de ﬁltros metálicos

Exaustores

Indicador de saturação de ﬁltros / Filtro de carvão ativo

DADOS TÉCNICOS GAMA FRIO
Frigoríﬁcos de instalação livre

Garrafeira

e de encastrar
KE

KE

KEI

9800-0-4 T 9600-1-2 T 9750-0-2 T

EWK
880-0-2 Z

UWK

EWK

8200-1-2 Z 1780-0-2 Z

Design / Material
Aço inoxidável







Vidro








Características
Classe energética

A+

A++

A+

B

A

A

Consumo de energia anual (kWh)

455

369

450

195

145

170

Capacidade total (litros)

540

544

549

Capacidade do frigoríﬁco (litros)

349

353

379

Capacidade da zona 0-3º C (litros)

36

15
56

46

99

Capacidade das garrafeiras (n.º de garrafas)
Capacidade do congelador (litros)

78**

176

170

Número de estrelas do congelador

****

****

****

Poder de congelação (Kg/24h)

13

13

12

Autonomia do congelador em caso de falha de energia (h)

15

8

6

SN-T

SN-T

T





/

/

Classiﬁcação climática
Botão de congelação rápida
Descongelação automática no frigoríﬁco /
Sistema No-Frost

SN-ST

/

/ -

/ -

/ -

5

4

6

Equipamento do frigoríﬁco
Número de bandejas de vidro / madeira

3

4

4

Número de gavetas ou cestos

4

3

2

Número de compartimentos na porta

8

5

5

5

2

2

2

5

4

3

Equipamento do congelador
Número de gavetas ou cestos
Número de compartimentos na porta
Número de níveis / compartimentos de arrumação

1

Indicadores de controlo












Indicador de temperatura interna / externa

/ -

/ -

- /

/

/

/ -

Sinal de alarme ótico/acústico

- /

/

- /

-/ -

-/ -

/

Indicador de funcionamento normal

Características técnicas
Potência máxima total (W)
Tensão (V)

200

135

310

120

120

100

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

230-240

Frequência (Hz)

50

50

50-60

50

50

50

Comprimento do cabo de ligação (m)

1,8

2,4

1,5

1,8

1,2

2,4

Nível de ruído (dB)

43

43

47

44

42

34

Dimensões externas (mm)
Largura

920

910

909

590

595

590

Altura

1,820

1,780

1,794

885

820-890

1,772

Profundidade

680*

680

720

545

570

540

Dimensões de encastre mm
Largura
Altura
Profundidade
* Puxadores não incluídos ** compartimento multizona adicional: 77 litros

174

915

550

600

560

1,780

874-880

822-892

1780

632

550

575

550

Platinum White

DADOS TÉCNICOS GAMA FRIO

IKE

IKE

ITE

IKEF

ITE

IKE

4580-1-4 T

1780-0 E

1780-0 E

3290-2

2390-2

3290-2-2 T





ConceptLine®

Combinados de integração total

Design / Material
Aço inoxidável
Vidro

Classe energética

A+

A++

A++

A++

A+

A+++

Consumo de energia anual (kWh)

344

113

241

130

303

153

Capacidade total (litros)

390

319

208

275

204

255

Capacidade do frigoríﬁco (litros)

266

319

Capacidade da zona 0-3º C (litros)

28

Capacidade do congelador (litros)

96

208

204

63

Número de estrelas do congelador

****

****

****

****

Poder de congelação (Kg/24h)

13

20

20

10

Autonomia do congelador em caso de falha de energia (h)

14

24

24

23

SN-T

SN-T





/

/

SN-ST

SN-T

SN-T

SN-ST



Botão de congelação rápida
Descongelação automática no frigoríﬁco /
Sistema No-Frost

/

192

75

/ -

/

/ -

Compactos

Classiﬁcação climática

200

Fornos

Características

Número de bandejas de vidro / madeira

4

6

5

5

Número de gavetas ou cestos

5

1

3

2

Número de compartimentos na porta

6

5

5

5

Placas

Equipamento do frigoríﬁco

Equipamento do congelador
5

Número de níveis / compartimentos de arrumação

5

5

7

7

3

Exaustores

Número de gavetas ou cestos

Indicadores de controlo












Indicador de temperatura interna / externa

/ -

/ -

/ -

/ -

/ -

- /

Sinal de alarme ótico / acústico

/ -

/

/

/

- /

/

Indicador de funcionamento normal

280

100

150

90

150

140

230-240

230-240

230-240

230-240

230-240

230-240

Frequência (Hz)

50

50

50

50

50

50

Comprimento do cabo de ligação (m)

1,8

2,4

2,4

1,8

1,8

1,8

Nível de ruído (dB)

40

33

39

38

40

39

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Tensão (V)

Dimensões externas (mm)
Largura
Altura
Profundidade

856

590

590

540

540

556

1,900-1,950

1,772

1,772

1,773

1,773

1,768

540

544

544

549

549

549

Largura
Altura
Profundidade

860

560

560

560

560

560

1,900-1,950

1,780

1,780

1,780

1,780

1,780

550

550

550

550

550

550

Lava-louças
e Misturadoras

Dimensões de encastre (mm)

175

Acessórios e
Dados técnicos

Potência máxima total (W)

Frigoríﬁcos

Características técnicas

DADOS TÉCNICOS GAMA FRIO
Frigoríﬁco de

Combinados de integração total

integração total

IKE

IKE

IKE

3270-2-2 T

3260-3-2 T

3180-3

Classe energética

A+

A++

A++

A+

Consumo de energia anual (kWh)

297

233

219

176

Capacidade total (litros)

263

277

294

117

Capacidade do frigoríﬁco (litros)

200

202

268

100

Capacidade da zona 0-3º C (litros)

63

75

Número de estrelas do congelador

****

****

Poder de congelação (Kg/24h)

10

Autonomia do congelador em caso de falha de energia (h)

21
SN-T

IKU 1590-1

Design / Material
Aço inoxidável
Vidro
Características

Capacidade do congelador (litros)

26

17

****

****

4

3

2,5

22

20

13

SN-ST

SN-T

SN-ST

/

/ -

/ -

/-

Número de bandejas de vidro / madeira

5

5

5

2

Número de gavetas ou cestos

2

2

1

2

Número de compartimentos na porta

5

7

7

4

3

2
1

1

Classiﬁcação climática
Botão de congelação rápida
Descongelação automática no frigoríﬁco /
Sistema No-Frost



Equipamento do frigoríﬁco

Equipamento do congelador
Número de gavetas ou cestos
Número de níveis/compartimentos de arrumação

1

Indicadores de controlo
Indicador de funcionamento normal



Indicador de temperatura interna / externa

-/-

-/-

-/-

-/-

Sinal de alarme ótico / acústico

-/-

-/-

-/-

-/-

Características técnicas
Potência máxima total (W)
Tensão (V)

150

200

150

110

230-240

230-240

230-240

230-240

Frequência (Hz)

50

50

50

50

Comprimento do cabo de ligação (m)

1,8

1,8

1,8

1,8

Nível de ruído (dB)

40

36

36

38

Dimensões externas (mm)
Largura
Altura
Profundidade

540

540

540

597

1,772

1,772

1,772

819-889

549

549

549

545

Dimensões de encastre (mm)
Largura
Altura
Profundidade

176

560

560

560

600

1,780

1,780

1,780

820-890

550

550

550

550

Platinum White

DADOS TÉCNICOS MÁQUINAS LAVAR LOUÇA
Integração total

IGVS 6509.5

IGVE 6610.2

IGV 6509.5

IGV 6506.3

ConceptLine®

Integração total 60 cm

60 cm XXL

A++

A++

A++

A+

Eﬁciência de lavagem

A

A

A

A

Eﬁciência de secagem

A

A

A

A

Programa Económico

Economia 50

Economia 50

Economia 50

Economia 50

Consumo de água por ciclo / anual (litros)

9,5 / 2,660

6 / 1,820

9,5 / 2,660

12 / 3,360

Consumo de energia por ciclo / anual (kWh)

0,92 / 262

0,92 / 262

0,92 / 262

1,03 / 294

Nível de ruído em dB (re 1 pW)

42

44

42

46

Capacidade (serviços padrão)

13

14

13

13

Número de programas

5

6

5

5

Número de programas automáticos

1

1

1

1

Temperatura programa intensivo (ºC)

70

70

70

70

Temperatura programa automático (ºC)

auto 45-65

auto 45-65

auto 45-65

auto 45-65

Temperatura programa económico (ºC)

50

50

50

50

35

Temperatura programa rápido (ºC)

45

50

45

45

Pré-lavagem









EcoDrying














Programa meia carga









Função especial higiene







Função especial intensiva







Programa delicado para vidros







Water safety system









Aquasensor

duo

duo

duo



Aquatronic







Indicador de falha de água









Indicador de ﬁm de programa ótico / acústico

/

 /

 /

- /

Programação diferida (h)

1-24

1-24

1-24

3, 6, 9

Indicador de falta de sal (mecânico / eletrónico)

/ -

/ -

/ -

/ -

Indicador de falta de abrilhantador (mecânico / eletrónico)

/ -

/ -

/ -

/ -

Cesto superior regulável em altura (mesmo com carga)

/

 /



/ -







Bandeja Premium Multiﬂex

ver acessórios



ver acessórios

-

Aquecedor de ﬂuxo contínuo

- /

- /

- /

/ -

Placas

Função Express

Exaustores

Iluminação interior LED

Cestos Multiﬂex Premium

Compactos

Temperatura programa delicado (ºC)



Cestos Multiﬂex Standard

Permutador de calor







Reconhecimento de detergente







Info on Floor







-

Possibilidade de instalação em móvel alto









Frigoríﬁcos

Classiﬁcação energética

Fornos

Características



Potência máxima total (kW)

2,3

2,3

2,3

2,3

220-240

220-240

220-240

220-240

Frequência (Hz)

50

50

50

50

Ligação opcional à água quente, temperatura máxima

60

60

60

60

Comprimento do cabo de ligação (m)

1,7

1,7

1,7

1,7

Comprimento do tubo de entrada de água (m)

1,5

1,5

1,5

1,5

Comprimento do tubo de esgoto (m)

1,6

1,6

1,6

1,6

Tensão (V)

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

Características técnicas

Largura

598

598

598

598

Altura mínima

865

815

815

815

Altura máxima

925

875

875

875

Profundidade

550

550

550

550

Lava-louças
e Misturadoras

Dimensões do equipamento (mm)

Largura

600

600

600

600

Altura mínima

865

815

815

815

Altura máxima

925

875

875

875

Profundidade

575

575

575

575

177

Acessórios e
Dados técnicos

Dimensões de encastre (mm)

DADOS TÉCNICOS MÁQUINA LAVAR LOUÇA
Integração total 45 cm

IGV 4609.2
Características
Classiﬁcação energética
Eﬁciência de lavagem

A++
A

Eﬁciência de secagem

A

Programa Económico

Economia 50

Consumo de água por ciclo / anual (litros)
Consumo de energia por ciclo / anual (kWh)

9 / 2520
0.75 / 211

Nível de ruído em dB (re 1 pW)

44

Capacidade (serviços padrão)

10

Número de programas

6

Número de programas automáticos

3

Temperatura programa intensivo (ºC)

auto 65-75

Temperatura programa automático (ºC)

auto 45-65

Temperatura programa económico (ºC)
Temperatura programa delicado (ºC)

50
auto 35-45

Temperatura programa rápido (ºC)

45

Pré-lavagem



EcoDrying



Iluminação interior LED
Função Express



Programa meia carga



Função especial higiene



Função especial intensiva



Programa delicado para vidros



Water safety system



Aquasensor

duo

Aquatronic



Indicador de falha de água



Indicador de ﬁm de programa ótico / acústico

/

Programação diferida (h)

1-24

Indicador de falta de sal (mecânico / eletrónico)

/ -

Indicador de falta de abrilhantador (mecânico / eletrónico)

/ -

Cesto superior regulável em altura (mesmo com carga)

/ -

Cestos Multiﬂex Premium



Cestos Multiﬂex Standard
Bandeja Premium Multiﬂex
Aquecedor de ﬂuxo contínuo



- /

Permutador de calor



Reconhecimento de detergente



Info on Floor



Possibilidade de instalação em móvel alto



Características técnicas
Potência máxima total (kW)
Tensão (V)
Frequência (Hz)

2.3
220-240
50

Ligação opcional à água quente, temperatura máxima

60

Comprimento do cabo de ligação (m)

1,7

Comprimento do tubo de entrada de água (m)

1,5

Comprimento do tubo de esgoto (m)

1,6

Dimensões do equipamento (mm)
Largura

448

Altura mínima

815

Altura máxima

875

Profundidade

550

Dimensões de encastre (mm)
Largura

450

Altura mínima

815

Altura máxima

875

Profundidade

575

178

DIMENSÕES DE ENCASTRE
PARA INSTALAÇÃO SOB TAMPO

Platinum White

DADOS TÉCNICOS MÁQUINA
LAVAR E SECAR ROUPA
Máquina de lavar e secar roupa

tampo
Características
Classiﬁcação energética

B

Eﬁciência de lavagem

A
ES 550/400.0

Eﬁciência de centrifugação

Consumo de água (litros) (roupa de cor a 60ºC)

4,85 / 1,02**
88* / 47**

Duração do programa em minutos
(roupa de cor a 60ºC)

135

Número de programas

12

Temperaturas de lavagem
Velocidade de centrifugação (r.p.m.)

Dimensões

do nicho

do nicho

de base

largura

profundidade

adequado

em mm

em mm

em cm

549

399

de 60* (80)

* O bordo do lava-louças e suportes de ﬁxação “invadem“ as unidades de base
adjacente.

T

5
1.400 / 1.200 / 1.000 / 800 / 600

Capacidade (Kg)

6

Indicadores sequenciais de programa em curso



Indicador de ﬁm de programa ótico / acústico

/

Programação diferida

1-24

B
Compactos

Consumo de energia (kWh) (roupa de cor a 60ºC)

Unidade

Dimensões

Botão de redução de tempo
Indicador de tempo restante

ConceptLine®

Instalação sob

Fornos

IWT 1466.0



Características da máquina de lavar e secar
-/

Número de programas

3

Capacidade de secagem (Kg)

3

Placas

Tipo de secagem: ventilação / condensação

Instalação sob tampo
Características técnicas

Tensão (V)

2,2
220 - 240

Frequência (Hz)

50

Comprimento do cabo de ligação (m)

1,5

Comprimento do tubo de entrada de água (m)

1,5

Comprimento do tubo de saída de água (m)

1,5

exemplo

Exaustores

Potência máxima total (kW)

Largura

596

Altura

820

Profundidade

575

Frigoríﬁcos

Dimensões do equipamento (mm)

Dimensões de encastre (mm)
Largura

600

Altura

825
575

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

* Valores para a máquina de lavar e secar

** Valores sem incluir o ciclo de secagem

Lava-louças
e Misturadoras

incluindo o ciclo de lavagem

179

Acessórios e
Dados técnicos

Profundidade

DIVERTIMENTO
SAUDÁVEL
A Küppersbusch sempre defendeu que cozinhar é algo que tem que ser tratado na sua
totalidade e ainda hoje se sente comprometida com este sentimento, que estimula os
sentidos e desperta emoções.
É por essa razão que chefs prestigiados e nutricionistas apresentam métodos modernos
e saudáveis de cozinhar nos nossos cursos. Para além de imensas dicas e sugestões
relativas ao uso eficiente dos nossos produtos poderá igualmente desfrutar de momentos deliciosos.

180

Descubra o mundo culinário da
Küppersbusch.

Visite-nos no Facebook!
O Facebook da Küppersbusch está online desde o final de
2013. Torne-se fã, descubra o mundo da Küppersbusch e
seja o primeiro a descobrir inovações interessantes, eventos e atividades da empresa. Regularmente encontrará
também receitas e sugestões úteis de cozinhado.
Siga-nos em:
www.facebook.com/kuppersbuschcom

181

Inspiração
no design de
cozinha
A resposta ao conceito Individual da
Küppersbusch tem sido, de uma maneira geral,
bastante positiva.
Os profissionais dos móveis de cozinha
estão, cada vez mais, a investir na marca
Küppersbusch, apresentando os seus equipamentos em inúmeros eventos, showrooms
e feiras.
O exemplo que se segue é o de uma cozinha
moderna, equipada com a gama Profession+
da Küppersbusch, que atende aos mais exigentes parâmetros de exclusividade e sofisticação.

Profession+

182

183

Fotos: zeyko, Rational

Individual
para
Individualistas
As cozinhas devem ser confortáveis, naturais e luminosas – estilo escandinavo com apontamentos
em madeira. A Küppersbusch é a escolha perfeita para aqueles que querem fazer uma cozinha
dentro destes parâmetros: discreta e minimalista,
mas igualmente impressionante e requintada. As
superfícies brancas refletem a luz e estão associadas aos conceitos de harmonia, amplitude e
grandeza.
Nesta página poderá visualizar uma cozinha equipada com a gama Premium+ da Küppersbusch
(juntamente com a máquina de café Profession+)
que se traduz em detalhes técnicos inteligentes
e características perfeitas, que acrescem valor a
uma cozinha.

Premium+
184

Para cozinhar
com alegria
A Küppersbusch é a solução perfeita para
todos aqueles que querem fazer a sua primeira cozinha, sem descurar a qualidade e
conveniência. Características práticas, facilidade de utilização e múltiplas funções – são
alguns exemplos do que os equipamentos
da Comfort+ oferecem. Presenteiam à sua
paixão por cozinhar uma completa liberdade
e ao mesmo tempo vão ao encontro dos mais
altos parâmetros.
É isto que torna o cozinhar divertido!

Comfort+
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KÜPPERSBUSCH
WORLDWIDE

Wuhan Tiandi – La Riva
Wuhan é o coração da China. E mais ainda: nos próximos anos, esta cidade irá
tornar-se a localização primordial de transportes, no novo sistema de coordenação
de comboios de alta velocidade na China. A cidade está bem situada e serve muitas
vezes como localização para conferências e exposições, como localização produtiva e
inovadora com excelentes universidades e como centro financeiro e de negócios para
a região central. Novos padrões e novos pontos de referência para uma vida de luxo
foram estabelecidos em Wuhan Tiandi, no complexo residencial de moradias, “La Riva”,
com vista para o Rio YangTze e o pituresco Jiangtan Park. As cozinhas estão equipadas com tudo aquilo que a gama Profession+ da Küppersbusch consegue oferecer.

186

187

Upper Riverside
Shanghai
Um dos mais famosos complexos de apartamentos de luxo em Shanghai:
Upper Riverside com uma vista alucinante sob o rio Huangpu e diretamente adjacente ao distrito de Pudong. 97 unidades residenciais que
variam entre os 85 e 477 m2, oferecendo aos habitantes um estilo de
vida luxuoso. Mobilado pela Associação Hirsch Bedner (HBA), uma das
melhores equipas de design interior do mundo, as residências apresentam características com um estilo de design interior diferenciador, arquitectura magnânima, com impressionantes tetos de 9 metros de altura,
na entrada, candelabros italianos, feitos à mão, pelo Barovier & Toso e as
luxuosas cozinhas europeias da Poggenpohl e Küppersbusch.
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Ko Samui – Mandalay
Samui
Mandalay Samui Developments é uma galardoada empresa imobiliária
fundada em 2007, em Ko Samui (Tailândia).
O focus da empresa é o desenvolvimento de modernas propriedades luxuosas.
A designer de interiores Anita Fodor escolheu os equipamentos da Küppersbusch para o Resort de Mandalay Beach. Forno compacto, gavetas
de aquecimento, placas de indução, Teppan Yaki e a máquina de café,
todos eles vão ao encontro dos mais sofisticados parâmetros de vida e
cozinhados.
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Foto: Rational

A Teka Portugal SA, reserva-se ao direito de realizar todas as alterações que considerar necessárias para a melhoria contínua dos seus produtos.
Assim, todas as características, dados, pormenores, medidas, cores, descrições e ilustrações expostos na presente ficha técnica têm carácter
meramente indicativo. Os mesmos podem ser alterados ou anulados, em qualquer momento e sem obrigação de aviso prévio, de acordo com
as exigências técnicas e comerciais da empresa produtora, invalidando a possibilidade de reivindicação por parte do comprador, comerciante ou
particular.
A Teka Portugal SA, declina toda a sua responsabilidade mediante o anteriormente exposto e a eventuais inexatidões devidas a erros de transcrição
ou impressão. Aconselhamos que para uma correta instalação e utilização do equipamento adquirido consulte previamente todas as instruções
técnicas do mesmo e as siga em conformidade. Os preços constantes neste catálogo são os recomendados pela marca, aos quais acresce o IVA
à taxa em vigor. Os preços não incluem instalação. O débito do Eco REE é obrigatório e encontra-se regulamentado pelo Decreto-Lei n.º
230/2004 de 10 de dezembro estando incluído no preço de venda apresentado.
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