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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.

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.

LED

Lâmpadas 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
„N“

Normal

„SN“

Subtemperado

„ST“

Sub-tropical

„T“

Tropical

+ 16° C a + 32° C
+ 10° C a + 32° C
+ 18° C a + 38° C
+ 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
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Te mpe ra tura am b i e n te

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.

GARRAFEIRAS DE INTEGRAÇÃO TOTAL
Profession +

A imagem apresenta
puxador em aço inoxidável

A imagem apresenta
puxador em aço inoxidável

V i d ro p re t o

V i d ro p re t o

EWK 880-0-2 Z

UWK 8200-1-2 Z

B

82-87cm

A

82-87cm

LED

ENERGIA

NICHO

NICHO

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

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

EWK 880-0-2 Z

LED

ENERGIA

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

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

UWK 8200-1-2 Z
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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

178 cm

LED

NICHO

EWK 1780-0-2 Z

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

Frigoríﬁcos

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

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

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

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

540

Lava-louças
e Misturadoras

190835

20

1780
1742
1772

590
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Acessórios e
Dados técnicos

A

ENERGIA

Exaustores

EWK 1780-0-2 Z

