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Bezpłatna 4-letnia gwarancja na wszystkie urządzenia do zabudowy De Dietrich.
Warunki dostępne na stronie www.dedietrichpolska.pl

Tworzymy światowy design

Mistrzowski duet

Starając się budować tradycję rzemieślniczą, De Dietrich po raz kolejny koncentruje
się na tradycyjnych materiałach, takich jak stal i miedź, i postrzega je jako symbole
swojego przemysłowego dziedzictwa. Nowa seria piekarników wyznacza zupełnie
nowe standardy jakości, wzornictwa, estetyki i funkcjonalności sprzętu AGD.

Funkcja “Chef” umożliwia automatyczne przygotowanie do 15 rodzajów
potraw. Ta technologia, do najbardziej precyzyjnego i przemyślanego
przygotowywania potraw, została opatentowana przez markę De Dietrich.

Nowe piekarniki charakteryzuja się elementami, takimi jak solidne uchwyty z litej
szczotkowanej stali lub żeliwa z elegancko wygrawerowanym pośrodku logo,
wyjątkowe pokrętło sterujące, konstrukcja ze stali szlachetnej i miedzi oraz szklane
drzwi i panele w kolorze czarnym, szarym lub czystym biały.
Nowa seria “Fascination” została nagrodzona Red Dot Award, jedną z najbardziej
prestiżowych nagród w dziedzinie wzornictwa i innowacji.

Ten tryb pozwala w pełni automatycznie przygotować w piekarniku od 9 do 15
najpopularniejszych dań. Po prostu wybierz rodzaj przygotowywanej żywności i umieść
ją na poziomie zaleconym na wyświetlaczu piekarnika. Ekskluzywna technologia,
opatentowana przez De Dietrich z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów,
automatycznie ustawia wszystkie parametry: program pieczenia, idealną temperaturę,
a nawet czas gotowania. W przypadku wołowiny lub jagnięciny można również wybrać
stopień pieczenia. Elektroniczny czujnik PERFECT SENSOR stale analizuje poziom
wilgotności w piekarniku i ustawia czas gotowania z dokładnością do minuty.

Funkcja suszenia
De Dietrich wyposażył swoje piekarniki w bardzo popularną, zdrową i dla wielu
niezbędną funkcję suszenia. Proces odwadniania pozwala wysuszyć rozmaite
produkty spożywcze, w tym zioła, owoce, warzywa lub grzyby w dokładnie
kontrolowanej temperaturze 60-80 °C. Suszenie może zapobiec powstawaniu
bakterii, pozwala na przechowywanie produktów przez kilka miesięcy i daje
możliwość wykorzystania ich w dowolnym czasie. Delikatne suszenie pozwala
również zachować cenne witaminy i minerały.

Wysoki poziom bezpieczeństwa
Cold Door - zimne drzwi z czterema szybami
Czterowarstwowe drzwi i idealny system chłodzenia opracowany przez De Dietrich
sprawia, że nawet podczas użycia pyrolizy można dotknąć drzwi piekarnika bez
obawy poparzenia.
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Oferta ważna do 31.01.2023 lub do odwołania

Oferta dla studiów kuchennych i producentów mebli kuchennych.

Panele sterowania
W ofercie De Dietrich dostępne są modele piekarników z czterema
różnymi panelami sterowania o przejrzystej i funkcjonalnej konstrukcji.
Charakterystycznym elementem każdego systemu sterowania jest pokrętło,
które łączy w sobie prostotę oraz funkcjonalność. Obróć, aby wyświetlić
wszystkie dostępne programy i funkcje. Wybór potwierdza się przez lekkie
naciśnięcie środka kontrolera.

Connaisseur

Epicurien

Kolorowy wyświetlacz TFT
Panel sterowania jest wyposażony w czytelny, kolorowy wyświetlacz z wysokiej
jakości zdjęciami, które w realny sposób pokazują wybrane potrawy lub funkcje.
Orientacja w menu jest bardzo łatwa i intuicyjna. Możesz wybierać spośród wielu
funkcji takich jak: warzywniak, rzeźnik, cukiernik, Chef, przewodnik kulinarny,
pieczenie w niskiej temperaturze i inne.

Kolorowy wyświetlacz TFT z symbolami
Wykorzystuje ten sam interfejs co wyświetlacz Connaisser. Sterowanie jest proste
dzięki specjalnemu pokrętłu. Każda dostępna funkcja i program jest wyświetlany
na ekranie za pomocą jasnych, szczegółowych symboli.

Gourmet

LED Blanc

Przejrzysty i kontrastowy wyświetlacz LCD.
Po wybraniu funkcji lub potrawy w menu piekarnika na ekranie wyświetlą się
informacje w formie symboli i cyfr. Zostaniesz poprowadzony przez cały proces
przygotowania jedzenia otrzymując istotne informacje o optymalnej temperaturze
gotowania lub poziomie ustawienia naczynia w komorze piekarnika.

Intuicyjny i czytelny wyświetlacz LED
Funkcjonalne czarne pokrętło sterujące bez miedzianych elementów. Wybór
temperatury i czasu pieczenia na ekranie dotykowym. Biały, podświetlany
wyświetlacz LED pokazuje główne parametry, takie jak wybrana temperatura i czas
pieczenia.

Rysunki montażowe można znaleźć na www.dedietrichpolska.pl
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Bezpłatna 4-letnia gwarancja na wszystkie urządzenia do zabudowy De Dietrich.
Warunki dostępne na stronie www.dedietrichpolska.pl

Zawsze idealnie upieczone dokładnie według
przepisu.
Multifunkcja Plus:
Połączenie ogrzewania i gorącego powietrza w trakcie pieczenia zapewnia
piekarnikom De Dietrich niezwykłą wydajność.
W szerokiej gamie programów piekarnika można wyróżnić dwa wyjątkowo
wydajne programy pieczenia: Ogrzewanie łączone z wykorzystaniem grzałki dolnej
i górnej oraz Termoobieg.
Ogrzewanie łączone może być używane do pieczenia z parą, odpowiednim do
przygotowania zapiekanek, quiché lub pizzy. Okrągły element grzejny, który
znajduje się za wentylatorem, zapewnia równomierne podgrzewanie potraw.
Pieczenie z termoobiegiem.
W wyjątkowy sposób zachowuje delikatną strukturę oraz smak białego mięsa.
Pozwala na jednoczesne pieczenie różnych potraw na trzech poziomach z
zachowaniem ich aromatu oraz smaku.

Przewodnik kulinarny: wybór do 50 przepisów.
Gwarantuje wysoce profesjonalne przygotowanie
posiłków.
Po wybraniu z menu piekarnika potrawy, wprowadź jego masę lub ilość porcji.
Piekarnik samodzielnie określi niezbędny program, temperaturę oraz czas
gotowania z dokładnością co do minuty. Piekarniki De Dietrich są prawdziwymi
ekspertami w tej dziedzinie.

Połączenie pieczenia oraz gotowania na parze
jest smaczne i zdrowe, a potrawa nie traci swoich
wartości odżywczych
Z piekarnikiem De Dietrich nie jest potrzebna żadna skomplikowana konfiguracja
czy instalacja, aby można było przygotowywać posiłki na parze. Piekarnik posiada
wbudowany zbiornik na wodę (maks. 1 litr), a na jego froncie znajduje się szuflada,
do której wlewamy wodę.
Do wyboru masz jeden z dwóch trybów gotowania na parze: Steam Expert oraz
Tryb przewodnika kulinarnego.
W trybie Steam Expert możesz wybrać jedną z czterech metod pieczenia:
- pieczenie konwencjonalne z termoobiegiem + para
- grill z wentylatorem + para
- pieczenie gorącym powietrzem + para
- gotowanie i podgrzewanie tylko na parze (bez pieczenia)
Inne parametry, które możesz wybrać w tym trybie to temperatura, czas gotowania,
koniec gotowania i regulowana zawartość pary w przedziale 20-80%. Para nie przenosi
smaków ani zapachów, więc nie wahaj się i oszczędzaj czas piekąc jednocześnie np. ryby
i deser obok siebie. Parę możemy również wykorzystać do blanszowania, podgrzewania
lub utrzymywania temperatury, szczególnie do sosów.
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Pieczenie w niskiej temperaturze dla 10 rodzajów potraw.
Maksymalny szacunek dla sztuki kulinarnej.
Nowe piekarniki De Dietrich należą do czołówki technologicznej na świecie.
Są wyposażone w funkcje i programy niezbędne do przygotowania arcydzieł
kulinarnych. Jednym z tych sposobów jest delikatne, równomierne i powolne
pieczenie często w temperaturze poniżej 100 °C. Ten sposób używany przez
najlepszych mistrzów kulinarnych jest idealny do przygotowania szczególnie
miękkich i smacznych mięsiw. Wybór tej funkcji jest bardzo prosty. Po prostu
wybierz wybrane danie: jagnięcinę, cielęcinę, stek wołowy, wieprzowinę, kurczaka,
rybę lub jogurt. Gotowanie w niskiej temparaturze zachowuje wszystkie soki
i naturalne smaki mięsa, dzięki czemu można przygotować w domu wyjątkowe
dania.
Trzy tryby czyszczenia pyrolitycznego zapewniają utrzymanie w czystości
komorę piekarnika, bez żadnego wysiłku.
Wielofunkcyjne piekarniki są wyposażone w trzy tryby automatycznego czyszczenia
pyrolitycznego. W procesie czyszczenia pyrolitycznego piekarnik nagrzewa się do
temperatury ok. 500 °C, wentylator zapewnia równomierną cyrkulację gorącego
powietrza, dzięki czemu następuje dokładne spopielenie resztek potraw, tłuszczu
oraz innych zabrudzeń osadzonych nawet w najmniej dostępnych miejscach
komory.Tryb Pyro Turbo przeprowadza dokładne czyszczenie w ciągu 2 godzin zalecane przy bardzo dużych zabrudzeniach. Funkcja Pyro Eco zajmuje tylko 1,5
godziny i jest odpowiednia przy lekkich zabrudzeniach. Tryb Pyro Ekspress czyści
piekarnik w 59 minut wykorzystując ciepło pozostałe po procesie pieczenia.
Ekskluzywny program Pyro-Control automatycznie ustawia wymagany czas pyrolizy
pomiędzy 1h30 , a 2h15 w zależności od wykrytego poziomu zanieczyszczenia
wnętrza piekarnika. Ten program zapewnia doskonałą wydajność w czyszczeniu
komory piekarnika przy niskim poziomie kosztów energii elektrycznej.

Jeśli zdecydujesz się gotować z Przewodnikiem kulinarnym w trybie „Przepisy”,
wybierz jeden z 73 różnych przepisów, z których 38 korzysta z trybu pieczenia w
połączeniu z parą. Należy wprowadzić wagę lub ilość potraw, a następnie piekarnik
automatycznie ustawia resztę parametrów, takich jak tryb gotowania, temperatura,
ilość pary i czas gotowania. Multifunkcyjny piekarnik parowy De Dietrich umożliwia
gotowanie, pieczenie, rozmrażanie i podgrzewanie bez suszenia żywności. Idealnie
nadaje się do przygotowania puszystych wypieków, ciast, warzyw i mięsa o
delikatnej strukturze, np. drobiu, cielęciny lub ryb.
Zalety przygotowywania potraw w 100% pary.
Szybkość: przygotowanie rozpoczyna się natychmiast po włączeniu programu.
Przygotowanie posiłków jest dietetyczne. Witaminy (rozpuszczalne w wodzie) oraz
sole mineralne są konserwowane, ponieważ rozpuszczają się tylko nieznacznie w
skoncentrowanej parze.
Zaletą może być to, że do przygotowania nie trzeba używać tłuszczu. Para
zachowuje smak potraw. Nie dodaje aromatu ani smaku grillowania czy pieczenia,
ale jednocześnie zachowuje oryginalne smaki i aromaty.

Oferta ważna do 31.01.2023 lub do odwołania

Oferta dla studiów kuchennych i producentów mebli kuchennych.

DOP8786BB
Piekarnik wielofunkcyjny z WIFI z możliwością
sterowania za pomocą aplikacji De Dietrich
Smart Control oraz w pełni automatycznym
pieczeniem Chef, pieczeniem w niskiej
temperaturze i pyrolizą
Intuicyjna obsługa, wyświetlacz Connaisseur , pojemność 73 l
12 funkcji pieczenia, w tym Multifunkcje+ i pieczenie chleba
Tryb Chef z użyciem czujnika Perfect Sensor: automatyczne przygotowywanie 15 rodzajów
potraw
Przewodnik kulinarny do pieczenia 50 rodzajów potraw, tryb pieczenia w niskiej
temperaturze dla 10 rodzajów potraw
Funkcja patisserie-cukiernik, suszenia oraz funkcja szabasowa
3 tryby automatycznego czyszczenia pyrolitycznego w tym PyroExpress 59 min
DOP8786BB | COAL BLACK

Izolacja termiczna piekarnika PERFECT INSULATION, powolne zamykanie drzwi SOFT CLOSE,
zimne drzwi piekarnika COLD DOOR z czterema szybami (możliwość demontażu)
Funkcja „Regulowany Grill” z 4 poziomami mocy
Akcesoria: sześciopoziomowe drabinki boczne, prowadnice teleskopowe, 2 duże i 2 małe
ruszty, głęboka blacha
Wymiary do montażu (mm): W. 585 x Sz. 560 x G. 555

DOP8786A
ABSOLUTE BLACK

DOP8786X
PLATINUM

Cena katalogowa: 9 699 pln

DOP8575A
Piekarnik wielofunkcyjny z WIFI z termoobiegiem,
automatycznymi funkcjami CHEF, pieczeniem w
niskiej temperaturze i pyrolizą
Intuicyjna obsługa, wyświetlacz Epicurien, menu w języku polskim, pojemność 73 l
12 funkcji pieczenia, w tym Multifunkcje+ i pieczenie chleba
Tryb Chef z użyciem czujnika Perfect Sensor: automatyczne przygotowywanie 9 rodzajów
potraw
Przewodnik kulinarny do pieczenia 35 rodzajów potraw, tryb pieczenia w niskiej
temperaturze dla 10 rodzajów potraw
Funkcja suszenia oraz funkcja szabasowa
3 tryby automatycznego czyszczenia pyrolitycznego w tym PyroExpress 59 min
DOP8575A | ABSOLUTE BLACK

Izolacja termiczna piekarnika PERFECT INSULATION, powolne zamykanie drzwi SOFT CLOSE,
zimne drzwi piekarnika COLD DOOR z czterema szybami (możliwość demontażu)
Funkcja „Regulowany Grill” z 4 poziomami mocy
Akcesoria: sześciopoziomowe drabinki boczne, prowadnice teleskopowe, 2 duże i 2 małe
ruszty, głęboka blacha
Wymiary do montażu (mm): W. 585 x Sz. 560 x G. 555

Cena promocyjna: 6 499 pln
Cena katalogowa: 7 299 pln

Rysunki montażowe można znaleźć na www.dedietrichpolska.pl
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Bezpłatna 4-letnia gwarancja na wszystkie urządzenia do zabudowy De Dietrich.
Warunki dostępne na stronie www.dedietrichpolska.pl

DOR7586A

Unikalne połączenie piekarnika pyrolitycznego z
urządzeniem umożliwiającym gotowanie na parze
oraz pyrolizą
Intuicyjna obsługa, wyświetlacz Epicurien, pojemność 73 l
12 funkcji pieczenia, w tym Multifunkcje+ i pieczenie chleba
Przewodnik kulinarny do pieczenia 97 rodzajów potraw, (w tym 37 do pieczenia łączonego i
25 do gotowania na parze) tryb pieczenia w niskiej temperaturze dla 10 rodzajów potraw
3 tryby automatycznego czyszczenia pyrolitycznego w tym PyroExpress 59 min
Izolacja termiczna piekarnika PERFECT INSULATION, powolne zamykanie drzwi SOFT CLOSE,
zimne drzwi piekarnika COLD DOOR z czterema szybami (możliwość demontażu)
Funkcja „Regulowany Grill” z 4 poziomami mocy
Akcesoria: sześciopoziomowe drabinki boczne, prowadnice teleskopowe, 2 duże i 2 małe
ruszty, głęboka blacha
DOR7586A | ABSOLUTE BLACK

Wymiary do montażu (mm): W. 585 x Sz. 560 x G. 555

Cena katalogowa: 9 399 pln

DOR7586BB
COAL BLACK

DOR7586X
PLATINUM

DOP8785BB
Najwyższej klasy piekarnik z termoobiegiem,
automatycznymi funkcjami CHEF, pieczeniem w
niskiej temperaturze i pyrolizą
Intuicyjna obsługa, wyświetlacz Connaisseur , pojemność 73 l
12 funkcji pieczenia, w tym Multifunkcje+ i pieczenie chleba
Tryb Chef z użyciem czujnika Perfect Sensor: automatyczne przygotowywanie 15 rodzajów
potraw
Przewodnik kulinarny do pieczenia 50 rodzajów potraw, tryb pieczenia w niskiej
temperaturze dla 10 rodzajów potraw
Funkcja patisserie-cukiernik, suszenia oraz funkcja szabasowa
3 tryby automatycznego czyszczenia pyrolitycznego w tym PyroExpress 59 min
Izolacja termiczna piekarnika PERFECT INSULATION, powolne zamykanie drzwi SOFT CLOSE,
zimne drzwi piekarnika COLD DOOR z czterema szybami (możliwość demontażu)
Funkcja „Regulowany Grill” z 4 poziomami mocy
DOP8785BB | COAL BLACK

Akcesoria: sześciopoziomowe drabinki boczne, prowadnice teleskopowe, 2 duże i 2 małe
ruszty, głęboka blacha
Wymiary do montażu (mm): W. 585 x Sz. 560 x G. 555

Cena promocyjna: 8 999 pln
Cena katalogowa: 9 399 pln
DOP8785A
ABSOLUTE BLACK
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DOP8785X
PLATINUM

Oferta ważna do 31.01.2023 lub do odwołania

Oferta dla studiów kuchennych i producentów mebli kuchennych.

DOS7585A

Unikalne połączenie piekarnika z
termoobiegiem, wspomaganiem parą oraz
czyszczeniem pyrolitycznym
Intuicyjna obsługa, wyświetlacz Epicurien menu w języku polskim, pojemność 73 l
11 funkcji pieczenia, 3 funkcje pieczenia połączone z parą
Przewodnik kulinarny do pieczenia 73 rodzajów potraw, 37 na pieczenie z parą
Tryb pieczenia w niskiej temperaturze dla 10 rodzajów potraw
Automatyczne otwieranie zbiornika na wodę z podświetlonym wskaźnikiem poziomu wody
3 tryby automatycznego czyszczenia pyrolitycznego w tym PyroExpress 59 min
Izolacja termiczna piekarnika PERFECT INSULATION, powolne zamykanie drzwi SOFT CLOSE,
zimne drzwi piekarnika COLD DOOR z czterema szybami (możliwośc demontażu)
Funkcja „Regulowany Grill” z 4 poziomami mocy
DOS7585A | ABSOLUTE BLACK

Akcesoria: sześciopoziomowe drabinki boczne, prowadnice teleskopowe, 2 bezpieczne ruszty,
głęboka blacha
Wymiary do montażu (mm): W. 585 x Sz. 560 x G. 555

Cena promocyjna: 7 499 pln

Kombi para

Cena katalogowa: 8 499 pln
DOS7585X
PLATINUM

DOP8574G
Najwyższej klasy piekarnik z termoobiegiem,
automatycznymi funkcjami CHEF, pieczeniem w
niskiej temperaturze i pyrolizą
Intuicyjna obsługa, wyświetlacz Epicurien, menu w języku polskim, pojemność 73 l
12 funkcji pieczenia, w tym Multifunkcje+ i pieczenie chleba
Tryb Chef z użyciem czujnika Perfect Sensor: automatyczne przygotowywanie 9 rodzajów
potraw
Przewodnik kulinarny do pieczenia 35 rodzajów potraw, tryb pieczenia w niskiej
temperaturze dla 10 rodzajów potraw
Funkcja suszenia oraz funkcja szabasowa
3 tryby automatycznego czyszczenia pyrolitycznego w tym PyroExpress 59 min
DOP8574G | IRON GREY

Izolacja termiczna piekarnika PERFECT INSULATION, powolne zamykanie drzwi SOFT CLOSE,
zimne drzwi piekarnika COLD DOOR z czterema szybami (możliwość demontażu)
Funkcja „Regulowany Grill” z 4 poziomami mocy
Akcesoria: sześciopoziomowe drabinki boczne, prowadnice teleskopowe, 2 duże i 2 małe
ruszty, głęboka blacha
Wymiary do montażu (mm): W. 585 x Sz. 560 x G. 555

DOP8574A
ABSOLUTE BLACK

DOP8574W
PURE WHITE

Cena promocyjna: 6 199 pln
Cena katalogowa: 6 999 pln

DOP8574X
PLATINUM

DOP8574BB
COAL BLACK

Rysunki montażowe można znaleźć na www.dedietrichpolska.pl
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DOP8360W
Najwyższej klasy piekarnik z termoobiegiem,
automatycznymi funkcjami CHEF, pieczeniem w
niskiej temperaturze i pyrolizą
Intuicyjna obsługa, wyświetlacz Gourmet, pojemność 73 l
11 funkcji pieczenia, w tym Multifunkcje+ i pieczenie chleba
Tryb Chef z użyciem czujnika Perfect Sensor: automatyczne przygotowywanie 6 rodzajów
potraw
Przewodnik kulinarny do pieczenia 35 rodzajów potraw, tryb pieczenia w niskiej
temperaturze dla 10 rodzajów potraw
Funkcja suszenia oraz funkcja szabasowa
3 tryby automatycznego czyszczenia pyrolitycznego w tym PyroExpress 59 min
DOP8360W | PURE WHITE

Izolacja termiczna piekarnika PERFECT INSULATION, powolne zamykanie drzwi SOFT CLOSE,
zimne drzwi piekarnika COLD DOOR z czterema szybami (możliwość demontażu)
Funkcja „Regulowany Grill” z 4 poziomami mocy
Akcesoria: sześciopoziomowe drabinki boczne, prowadnice teleskopowe, 2 duże i 2 małe
ruszty, głęboka blacha
Wymiary do montażu (mm): W. 585 x Sz. 560 x G. 555

DOP8360G
IRON GREY

DOP8360X
PLATINUM

DOP8360A
ABSOLUTE BLACK

DOP8360BB
COAL BLACK

Cena promocyjna: 5 599 pln
Cena katalogowa: 6 399 pln

Ciche domykanie drzwi Soft Close

DOP7559X
Multifunkcyjny piekarnik z termoobiegiem,
pieczeniem w niskiej temperaturze i pyrolizą
Intuicyjna obsługa, wyświetlacz Epicurien, menu w języku polskim, pojemność 73 l
11 funkcji pieczenia, w tym Multifunkcje+ i pieczenie chleba
Przewodnik kulinarny do pieczenia 35 rodzajów potraw
Tryb pieczenia w niskiej temperaturze dla 10 rodzajów potraw, funkcja suszenia i funkcja
szabasowa
3 tryby automatycznego czyszczenia pyrolitycznego w tym PyroExpress 59 min
Izolacja termiczna piekarnika PERFECT INSULATION, powolne zamykanie drzwi SOFT CLOSE,
zimne drzwi piekarnika COLD DOOR z czterema szybami (możliwość demontażu)
Funkcja „Regulowany Grill” z 4 poziomami mocy
DOP7559X | PLATINUM

Akcesoria: sześciopoziomowe drabinki boczne, prowadnice teleskopowe, 2 bezpieczne
ruszty, głęboka blacha
Wymiary do montażu (mm): W. 585 x Sz. 560 x G. 555

Cena promocyjna: 5 699 pln
Cena katalogowa: 6 499 pln
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Oferta ważna do 31.01.2023 lub do odwołania

Oferta dla studiów kuchennych i producentów mebli kuchennych.

DOP7350A
Multifunkcyjny piekarnik z termoobiegiem,
pieczeniem w niskiej temperaturze i pyrolizą
Intuicyjna obsługa, wyświetlacz Gourmet, pojemność 73 l
11 funkcji pieczenia, w tym Multifunkcje+ i pieczenie chleba
Przewodnik kulinarny do pieczenia 15 rodzajów potraw
Tryb pieczenia w niskiej temperaturze dla 10 rodzajów potraw, funkcja suszenia i
rozmrażania
3 tryby automatycznego czyszczenia pyrolitycznego w tym PyroExpress 59 min
Izolacja termiczna piekarnika PERFECT INSULATION, powolne zamykanie drzwi SOFT CLOSE,
zimne drzwi piekarnika COLD DOOR z czterema szybami (możliwość demontażu)
Funkcja „Regulowany Grill” z 4 poziomami mocy

DOP7350A | ABSOLUTE BLACK

Akcesoria: sześciopoziomowe drabinki boczne, teleskopowe przedłużenie blachy, 2 duże i 2
małe ruszty, głęboka blacha
Wymiary do montażu (mm): W. 585 x Sz. 560 x G. 555

Cena promocyjna: 5 199 pln
Cena katalogowa: 5 499 pln

Ruszt do podlewania potraw

DOP7231A

Multifunkcyjny piekarnik z termoobiegiem,
pieczeniem w niskiej temperaturze i pyrolizą
Intuicyjna obsługa. wyświetlacz LED Blanc, pojemność 73 l
8 funkcji pieczenia, w tym Multifunkcje+, pieczenie z termoobiegiem lub grill
Tryb pieczenia w niskiej temperaturze dla 10 rodzajów potraw
Funkcja rozmrażania i utrzymywania temperatury
3 tryby automatycznego czyszczenia pyrolitycznego PyroExpress 59 min
Izolacja termiczna piekarnika PERFECT INSULATION, powolne zamykanie drzwi SOFT CLOSE,
zimne drzwi piekarnika COLD DOOR z czterema szybami (możliwość demontażu)
Funkcja „Regulowany Grill” z 4 poziomami mocy

DOP7231A | ABSOLUTE BLACK

Akcesoria: sześciopoziomowe drabinki boczne, prowadnice teleskopowe, 2 duże i 2 małe
ruszty, głęboka i płytka blacha
Wymiary do montażu (mm): W. 585 x Sz. 560 x G. 555

Cena promocyjna: 4 599 pln
Cena katalogowa: 5 299 pln

Po

Przed

Pyroliza

Rysunki montażowe można znaleźć na www.dedietrichpolska.pl
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Bezpłatna 4-letnia gwarancja na wszystkie urządzenia do zabudowy De Dietrich.
Warunki dostępne na stronie www.dedietrichpolska.pl

DOP7220X
Multifunkcyjny piekarnik z termoobiegiem i
pyrolizą
Intuicyjna obsługa, wyświetlacz LED Blanc, pojemność 73 l
9 funkcji pieczenia, w tym Multifunkcje+, pieczenie z termoobiegiem oraz pieczenie chleba
Funkcja rozmrażania i utrzymywania temperatury
2 tryby automatycznego czyszczenia pyrolitycznego
Izolacja termiczna piekarnika PERFECT INSULATION, powolne zamykanie drzwi SOFT CLOSE,
zimne drzwi piekarnika COLD DOOR z czterema szybami (możliwość demontażu)
Funkcja „Regulowany Grill” z 4 poziomami.
Akcesoria: sześciopoziomowe drabinki boczne, 2 bezpieczne ruszty, głęboka i płytka blacha,
prowadnice teleskopowe (dostarczane oddzielnie)
DOP7220X | PLATINUM

Wymiary do montażu (mm): W. 585 x Sz. 560 x G. 555

Cena promocyjna: 4 199 pln
Cena katalogowa: 4 899 pln

Regulowany Grill Omega
Możliwość ustawienia mocy grilla. Idealny do
zapiekania potraw.

DOE7560A
Multifunkcyjny piekarnik z przewodnikiem
kulinarnym i pieczeniem w niskiej
temperaturze
Intuicyjna obsługa, wyświetlacz Epicurien, menu w języku polskim, pojemność 73 l
12 funkcji pieczenia, w tym Multifunkcje+, utrzymywanie temperatury i pieczenie chleba
Przewodnik kulinarny do pieczenia 35 rodzajów potraw
Tryb pieczenia w niskiej temperaturze dla 10 rodzajów potraw
Funkcja rozmrażania, suszenia oraz szabasowa
Izolacja termiczna piekarnika PERFECT INSULATION, powolne zamykanie drzwi SOFT CLOSE
Emalia Easy Clean ułatwiająca czyszczenie piekarnika
Funkcja „Regulowany Grill” z 4 poziomami mocy
DOE7560A | ABSOLUTE BLACK

Akcesoria: sześciopoziomowe drabinki boczne, prowadnice teleskopowe, 2 duże i 2 małe
ruszty, głęboka i płytka blacha
Wymiary do montażu (mm): W. 585 x Sz. 560 x G. 555

Cena promocyjna: 4 599 pln
Cena katalogowa: 5 299 pln

DOE7560X | PLATINUM
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Oferta ważna do 31.01.2023 lub do odwołania

Oferta dla studiów kuchennych i producentów mebli kuchennych.

DKR7580A
Kompaktowy piekarnik ze 100% pary,
przewodnikiem kulinarnym i pyrolizą
Intuicyjna obsługa, wyświetlacz Epicurien , pojemność 40 l
11 funkcji pieczenia, w tym Multifunkcje+ i pieczenie chleba
3 sposoby pieczenia wspomaganego parą i 1 sposób gotowanie na parze 100%
Książka kucharska dla 93 rodzajów potraw, w tym 38 wspomaganych parą oraz 25
gotowania na parze 100%
Funkcja suszenia
DKR7580A | ABSOLUTE BLACK

2 tryby automatycznego czyszczenia pyrolitycznego w tym PyroExpress 59 min
Izolacja termiczna piekarnika PERFECT INSULATION, powolne zamykanie drzwi SOFT CLOSE,
zimne drzwi piekarnika COLD DOOR z czterema szybami (możliwość demontażu)
Funkcja „Regulowany Grill” z 4 poziomami mocy
Akcesoria: trzypoziomowe drabinki boczne
Wymiary do montażu (mm): W. 450 x Sz. 560 x G. 550

DKR7580BB | COAL BLACK

DKR7580X | PLATINUM

Cena promocyjna: 8 999 pln
Cena katalogowa: 9 399 pln

DKP7320A

Kompaktowy piekarnik z pyrolizą
Intuicyjna obsługa. Wyświetlacz Gourmet
10 programów pieczenia w tym m.in: Termoobieg, Pieczenie wielofunkcyjne, Utrzymywanie
temperatury i Pieczenie chleba
Książka kucharska dla 15 rodzajów potraf
Omega Grill z 4 poziomami mocy, Cold Door
2 tryby automatycznego czyszczenia pyrolitycznego
Kompaktowe wymiary, wysokość tylko 45 cm
DKP7320A | ABSOLUTE BLACK

Pojemność 40 l
Akcesoria: bezpieczny ruszt, głęboka blacha
Wymiary do montażu (mm): W. 450 x Sz. 560 x G. 550

Cena promocyjna: 6 699 pln *
Cena katalogowa: 7 599 pln *
DKP7320X | PLATINUM

Rysunki montażowe można znaleźć na www.dedietrichpolska.pl

* Do wyczerpania zapasów
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Bezpłatna 4-letnia gwarancja na wszystkie urządzenia do zabudowy De Dietrich.
Warunki dostępne na stronie www.dedietrichpolska.pl

DKC7340A
Kompaktowa kuchenka mikrofalowa z
termoobiegiem
Intuicyjna obsługa. Wyświetlacz Gourmet
4 programy do przygotowywania potraw, w tym 2 łączone z mikrofalami
Książka kucharska dla 14 rodzajów potraw
Wyjmowany talerz obrotowy, składany ruszt, emaliowane wnętrze
Moc mikrofali 1000 W, grzałka pierścieniowa o mocy 1700 W (termoobieg)
Szybkie rozmrażanie «Speed Defrost», Timer do 60 m, funkcja opóźnionego startu
DKC7340A | ABSOLUTE BLACK

Kompaktowe wymiary, wysokość tylko 45 cm
Pojemność 40 l
Akcesoria: bezpieczny ruszt, szklana brytfanna
Wymiary do montażu (mm): W. 450 x Sz. 560 x G. 550

DKC7340BB | COAL BLACK

DKC7340X | PLATINUM

Cena promocyjna: 5 799 pln
Cena katalogowa: 6 699 pln

DKC7340W | PURE WHITE

DKC7340G | IRON GREY

DKV7340A
Urządzenie do gotowania na parze
Intuicyjna obsługa. Wyświetlacz Gourmet
8 programów gotowania na parze
Dostępne temperatury gotowania: 55, 60, 75, 80, 85, 90, 95 i 100 °C
Elektronicznie sterowane nasycenie parą
Parownik teflonowy, wnętrze ze stali nierdzewnej oraz dozowanie wody bez pompki
gwarantuje długą żywotność tego piekarnika
Zdrowa obróbka termiczna żywności, która zachowuje wszystkie witaminy i minerały
DKV7340A | ABSOLUTE BLACK

Kompaktowe wymiary, wysokość tylko 45 cm
Pojemność 29 l
Akcesoria: bezpieczny ruszt, perforowana płyta ze stali nierdzewnej do gotowania na parze
Wymiary do montażu (mm): W. 450 x Sz. 560 x G. 550

Cena promocyjna: 5 999 pln

100% Pary
DKV7340X | PLATINUM
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Cena katalogowa: 6 699 pln

Oferta ważna do 31.01.2023 lub do odwołania

Oferta dla studiów kuchennych i producentów mebli kuchennych.

DKE7335X
Kompaktowa kuchenka mikrofalowa
Intuicyjna obsługa. Wyświetlacz Gourmet
Automatyczne przygotowywanie 4 rodzajów potraw
Pamięć na 3 własne ustawienia
3 programy szybkiego rozmrażania Speed Defrost
Timer do 60 min, z możliwością opóźnionego startu
Moc mikrofal: 1000 W
DKE7335X | PLATINUM

System Quattro: 4 emitery zapewniające doskonałe rozpraszanie mikrofal
Emaliowane wnętrze, Pojemność 40 litrów
Akcesoria: 1 ruszt, zdejmowany talerz obrotowy
Wymiary do montażu (mm): W. 450 x Sz. 560 x G. 550

Cena promocyjna: 4 799 pln
Cena katalogowa: 5 599 pln
DKE7335W
PURE WHITE

DKE7335A
ABSOLUTE BLACK

DKE7335BB
COAL BLAC K

System Quattro

DME7121A
Kuchenka mikrofalowa do zabudowy
Elektroniczne sterowanie, wyświetlacz LCD
Czarna matowa ramka ze stali szlachetnej (model DME7121A)
Ramka ze stali szlachetnej (modele DME7121X oraz DME7121W)
Pamięć na 3 własne ustawienia
7 sposobów przyrządzania posiłków, w tym 2 programy automatyczne: Świeże warzywa /
Ryba
DME7121A | ABSOLUTE BLACK

6 stopni ustawienia mocy
Automatyczne rozmrażanie w oparciu o wagę produktu
Timer do 60 minut z funkcją opóźnionego startu
Moc mikrofal 900W
System Quattro: 4 generatory zapewniające doskonałe rozpraszanie mikrofal

DME7121X
PLATINUM

DME7121W
PURE WHITE

Wnętrze ze stali nierdzewnej, pojemność 26 litrów
1 zdejmowany talerz obrotowy o średnicy 30 cm
Wymiary do montażu (mm): W. 380 x Sz. 560 x G. 550

Cena promocyjna: 2 999 pln
Cena katalogowa: 3 599 pln

Rysunki montażowe można znaleźć na www.dedietrichpolska.pl
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Bezpłatna 4-letnia gwarancja na wszystkie urządzenia do zabudowy De Dietrich.
Warunki dostępne na stronie www.dedietrichpolska.pl

PŁYTY
INDUKCYJNE

Po ponad dwóch dekadach doskonalenia technologii indukcyjnej, De Dietrich pokonuje
granicę gotowania bezpolowego, dzięki nowej, unikalnej konstrukcji opartej na
technologii horiZone. De Dietrich wykorzystuje innowacje, które zapewniają doskonałą
funkcjonalność. Kolekcja nowych płyt grzewczych z zaawansowaną technologią pozwoli
Ci zatem zrealizować Twoje najśmielsze kulinarne fantazje.

Ekskluzywna technologia Perfect Sensor, dokładny
pomiar temperatury firmy De Dietrich.
Przyrządzanie posiłków z pomocą bezprzewodowej termosondy, w którą
wyposażona jest płyta grzewcza, pozwoli Ci osiągnąć rezultaty godne szefa
kuchni. Sonda Perfect Sensor mierzy temperaturę w potrawie w sposób ciągły i
automatycznie reguluje wszystkie parametry przygotowania potraw z najwyższą
dokładnością. Sonda łączy się z płytą za pomocą technologii Bluetooth, a aktywuje
się ją za pomocą dedykowanego przycisku na panelu sterowania. Wszystkie
niezbędne informacje, przesyłane do płyty w czasie rzeczywistym, można
sprawdzić za pośrednictwem wyświetlacza cyfrowego na panelu sterowania.
Aktualna temperatura potrawy wyświetlana jest z dokładnością jednego stopnia.

TRYB SONDY MANUALNEJ
Regulowana temperatura do 180 °C

TRYB PODGRZEWANIA
Standardowo 70 °C, z możliwością regulacji od
65 do 80 °C
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Technologia Perfect Sensor. Gotowanie z
dokładnością do jednego stopnia dla wyjątkowych
doznań kulinarnych.
Płyta z sondą Perfect Sensor oferuje dwa tryby gotowania:
Tryb manualny do przygotowywania przepisów. Po prostu ustaw żądaną temperaturę
gotowania, a zostanie ona wyświetlona na cyfrowym wyświetlaczu płyty grzewczej.
Następnie płyta zasygnalizuje dźwiękiem osiągnięcie wymaganej temperatury i
możliwość dalszego regulowania mocy strefy gotowania.
Tryb automatyczny z pięcioma zaprogramowanymi funkcjami z bezpośrednim
dostępem. W zależności od wybranego rodzaju żywności zaprogramowana
temperatura wyświetla się automatycznie. Następnie możemy ustawić doskonałe
rozpuszczanie czekolady, gotowanie potraw sous vide, utrzymywanie temperatury,
duszenie lub gotowanie, a to wszystko z gwarancją absolutnie doskonałych wyników.

TRYB ROZPUSZCZANIA
Standardowo 50 °C, regulowana do 70 °C

GOTOWANIE SOUS VIDE
Standardowo 60 °C, z możliwością
regulacji od 45 do 85 °C

WOLNE GOTOWANIE
80 °C, regulowana do 90 °C

TRYB WRZENIA
100 °C

Oferta ważna do 31.01.2023 lub do odwołania

Oferta dla studiów kuchennych i producentów mebli kuchennych.

horiZone oraz horiZoneChef - możliwości bez granic

Nowe, intuicyjne i przejrzyste sterowanie

Gotowanie nigdy nie było tak łatwe i innowacyjne, jak z płytami horiZone. Każda
z tych płyt posiada co najmniej jedną strefę do gotowania horiZone. Modułowa
powierzchnia do gotowania o wymiarach 40x23 cm jest najbardziej zaawansowaną
strefą gotowania na rynku, składającej się z sześciu induktorów, znajdujących się
wewnątrz płyty grzewczej. Płyty indukcyjne horiZone dostępne są w szerokościach
90, 80 oraz 65 cm.

Szybkość i przejrzystość sterowania oferowana przez nowe płyty De Dietrich
przeniosła się na nowy poziom. Aby rozpocząć gotowanie wystarczy położyć
patelnię na płycie i wybrać wymagany poziom mocy na panelu sterowania. Płyta
wykrywa naczynia automatycznie – dzięki czemu nie ma potrzeby wybierania
strefy gotowania. Nowe panele sterujące są wyposażone w wyraźne, kontrastowe
elementy oraz biały wyświetlacz na czarnym szkle. Znajdziemy tutaj także
przydatne funkcje jak ICS, Recall lub Switch.

horiZonePlay - najlepszy system modułowy

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie –
opatentowany system 10 zabezpieczeń

Marka De Dietrich opracowała wysokiej jakości akcesoria do modeli horiZonePlay.
Na płycie indukcyjnej horiZonePlay o dowolnej szerokości od 65 do 90 cm można
ustawić duży grill, planchę lub deskę do krojenia Sologne wykonaną z wysokiej
jakości twardego drewna. Deska do krojenia jest standardową częścią wyposażenia
tych płyt. Grill oraz plancha są dostępne osobno. Akcesoria horiZonePlay są
zabezpieczone przed przemieszczaniem się na płycie dzięki metalowej szynie
prowadzącej na tylnej krawędzi płyty.

Rysunki montażowe można znaleźć na www.dedietrichpolska.pl

De Dietrich wyposażył płyty indukcyjne w opatentowany system 10 zabezpieczeń:
ochrona przed przegrzaniem i zapłonem oleju, zabezpieczenie przed zalaniem,
blokada panelu sterowania, wskaźnik ciepła resztkowego, system automatycznego
wyłączania, automatyczne wykrywanie naczyń, wykrywanie małych metalowych
obiektów, ochrona przeciwprzepięciowa, ochrona podnapięciowa i detekcja
nieprawidłowego połączenia do sieci elektrycznej. Te elementy nie tylko Cię chronią
podczas użytkowania płyty indukcyjnej, ale także pomagają przy czyszczeniu.
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Bezpłatna 4-letnia gwarancja na wszystkie urządzenia do zabudowy De Dietrich.
Warunki dostępne na stronie www.dedietrichpolska.pl

DPI7888BH
Płyta indukcyjna o szerokości 80 cm z dwoma
polami horizone i zintegrowanym okapem
Powierzchnia z czarnego szkła, kratka pochłaniacza z czarnego metalu o matowej
powierzchni
4 niezależne strefy gotowania połączone w 2 powierzchnie grzewcze HoriZone
Całkowity pobór mocy 7,4 kW
Intuicyjna obsługa z wyświetlaczem White on Black
20 poziomów mocy, 4 standardowe ustawienia mocy, w tym Boost
DPI7888BH

Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
Zintegrowany okap ze sterowaniem dotykowym i suwakiem do regulacji mocy
Funkcje Booster i Timer dla każdej z pięciu stref gotowania
Funkcje: Boil, Elapsed Time, Recall, Clean Lock, opóźnione wyłączanie
Wymiary do montażu (mm): W. 70 x Sz. 900 x G. 490

Cena katalogowa: 16 999 pln

DPI7969XS
Płyta indukcyjna o szerokości 90 cm z polem
horiZone
Powierzchnia z czarnego szkła z tylną wielofunkcyjną i przednią ozdobną listwą ze stali
szlachetnej horiZone Play
6 niezależnych pól grzewczych z możliwością zmiany w 3 strefy grzewcze horiZone o
wymiarach 40 x 23 cm oraz mocy 3 700 W
Całkowity pobór mocy 11,1 kW (podwójne zasilanie)
DPI7969XS | PLATINUM

Intuicyjna obsługa z wyświetlaczem White on Black
20 poziomów mocy, 4 standardowe ustawienia mocy, w tym Boost
Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
Funkcja horiZonePlay
Funkcje Booster i Timer dla każdej z pięciu stref gotowania
Funkcje: Boil, Elapsed Time, Recall, Clean Lock, Piano, Grill/Plancha
W zestawie deska do krojenia z drewna Sologne
Wymiary do montażu (mm): W. 60 x Sz. 900 x G. 490
Akcesoria opcjonalne: grill, plancha

W zestawie drewniana
deska do krojenia
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Cena katalogowa: 10 999 pln

Oferta ważna do 31.01.2023 lub do odwołania

Oferta dla studiów kuchennych i producentów mebli kuchennych.

DPI7966XS
Płyta indukcyjna o szerokości 90 cm z polem
horiZone
Powierzchnia z czarnego szkła z tylną wielofunkcyjną i przednią ozdobną listwą ze stali
szlachetnej horiZone Play
5 niezależnych stref gotowania: lewa modularna strefa horiZone 40 x 23 cm / 5 kW,
środkowa 28 cm / 5 kW, przednia prawa 16 cm / 2,4 kW tylna prawa 23 cm / 3,7 kW
Całkowity pobór mocy 11,1 kW (podwójne zasilanie)
DPI7966XS | PLATINUM

Intuicyjna obsługa z wyświetlaczem White on Black
20 poziomów mocy, 4 standardowe ustawienia mocy, w tym Boost
Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
Funkcja horiZonePlay
Funkcje Booster i Timer dla każdej z pięciu stref gotowania
Funkcje: Boil, Elapsed Time, Recall, Clean Lock, Piano, Grill/Plancha
W zestawie deska do krojenia z drewna Sologne
Wymiary do montażu (mm): W. 70 x Sz. 900 x G. 490
Akcesoria opcjonalne: grill, plancha

W zestawie drewniana
deska do krojenia

Cena promocyjna: 7 999 pln
Cena katalogowa: 8 899 pln

DPI7878X / DPI2878B
Płyta indukcyjna o szerokości 80 cm z polem
horiZone
Powierzchnia z czarnego szkła z ozdobną listwą przednią ze stali szlachetnej (DPI7878X)
Powierzchnia z czarnego szkła z ozdobną listwą przednią w kolorze czarnym (DPI2878B)
5 niezależnych stref gotowania: prawa modularna powierzchnia do gotowania horiZone 40
x 23 cm / 3,7 kW, środkowa 28 cm / 4 kW, przednia lewa 18 cm / 2,8 kW, tylna lewa 16 cm
/ 2,4 kW
DPI7878X | PLATINUM

Całkowity pobór mocy 7,4 kW
Intuicyjna obsługa z wyświetlaczem White on Black
20 poziomów mocy
4 standardowe ustawienia mocy, w tym Boost
Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
Funkcje Booster i Timer dla każdej z pięciu stref gotowania
Funkcje: Boil, Elapsed Time, Recall, Clean Lock
10 funkcji bezpieczeństwa

DPI2878B | COAL BLACK

Wymiary do montażu (mm): W. 60 x Sz. 750 x G. 490

Cena promocyjna: 6 999 pln
Cena katalogowa: 7 899 pln

Rysunki montażowe można znaleźć na www.dedietrichpolska.pl
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Bezpłatna 4-letnia gwarancja na wszystkie urządzenia do zabudowy De Dietrich.
Warunki dostępne na stronie www.dedietrichpolska.pl

DPI7698GS
Płyta indukcyjna horiZone Chef Tactilium o
szerokości 65cm
Powierzchnia z szarego szkła z tylną wielofunkcyjną i przednią ozdobną listwą ze stali
szlachetnej horiZone Play
Modularne pole horiZone, które może być używane w całości lub podzielone na 2,3, lub 4
oddzielne strefy gotowania
Całkowity pobór mocy 7,4 kW
Funkcja HorizonePlay, możliwość wydajnego i bezpiecznego korzystania z żeliwnego grilla
i planchy
Duży ekran dotykowy o wysokim kontraście TFT Tactilium,
16 poziomów mocy, 3 standardowe ustawienia mocy
DPI7698GS | IRON GREY

Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
Funkcje Booster i Timer dla każdej z czterech stref gotowania
Funkcje: Boil, Elapsed Time, Recall, ICS, Switch, Clean Lock oraz Grill/Plancha
10 funkcji bezpieczeństwa
Wymiary do montażu (mm): W. 60 x Sz. 560 x G. 490
Akcesoria opcjonalne: grill, plancha

Cena promocyjna: 6 899 pln
Cena katalogowa: 7 399 pln

DPI7884XT
Płyta indukcyjna o szerokości 80 cm z polem
horiZone oraz funkcją Perfect Sensor
Powierzchnia z czarnego szkła z ozdobną listwą przednią ze stali szlachetnej
4 niezależne strefy gotowania: lewa modularna powierzchnia do gotowania horiZone 40 x
23 cm / 3,7 kW, środkowa 28 cm / 4 kW, przednia prawa 16 cm / 2,8 kW
Całkowity pobór mocy 7,4 kW
Sonda Perfect Sensor ze wskaźnikiem temperatury oraz możliwością mocowania do naczyń
(w komplecie z płytą)
DPI7884XT | PLATINUM

6 trybów gotowania z sondą: rozpuszczanie, podgrzewanie, gotowanie sous-vide,
gotowanie i duszenie
Intuicyjna obsługa z wyświetlaczem White on Black
20 poziomów mocy
Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania

Sonda
Perfect Sensor

Funkcje Booster i Timer dla każdej z czterech stref gotowania
Funkcje: Recall, Clean Lock
Wymiary do montażu (mm): W. 60 x Sz. 750 x G. 490

Cena promocyjna: 6 399 pln
Cena katalogowa: 6 999 pln
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Oferta ważna do 31.01.2023 lub do odwołania

Oferta dla studiów kuchennych i producentów mebli kuchennych.

DPI7684XT
Płyta indukcyjna o szerokości 65 cm
z polem horiZone oraz funkcją Perfect
Sensor
Powierzchnia z czarnego szkła z ozdobną listwą przednią ze stali szlachetnej
4 niezależne strefy gotowania: lewa modularna powierzchnia do gotowania horiZone 40 x
23 cm / 3,7 kW, tylna prawa 23 cm / 3,7 kW, przednia prawa 16 cm / 2,4 kW
Całkowity pobór mocy 7,4 kW
Sonda Perfect Sensor ze wskaźnikiem temperatury oraz możliwością mocowania do naczyń
(w komplecie z płytą)
6 trybów gotowania z sondą: rozpuszczanie, podgrzewanie, gotowanie sous-vide,
gotowanie i duszenie
DPI7684XT | PLATINUM

20 poziomów mocy, intuicyjne sterowanie z wyświetlaczem White on Black
Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
Funkcje Booster i Timer dla każdej z czterech stref gotowania
Funkcje: Recall, Clean Lock
Wymiary do montażu (mm): W. 60 x Sz. 560 x G. 490

Sonda
Perfect Sensor

Cena promocyjna: 4 999 pln
Cena katalogowa: 5 599 pln

DPI7884W
Płyta indukcyjna o szerokości 80 cm
z polem horiZone
Powierzchnia z opatentowanego białego szkła z ozdobną listwą przednią ze stali szlachetnej
4 niezależne strefy gotowania: lewa modularna strefa horiZone 40 x 23 cm / 3,7 kW,
środkowa 28 cm / 3,7 kW, prawa przednia 16 cm / 2,4 kW
Całkowity pobór mocy 7,4 kW
Sterowanie intuicyjnym panelem numerycznym oraz wyświetlaczem White on Black
20 poziomów mocy
4 standardowe ustawienia mocy, w tym Boost
DPI7884W | PURE WHITE

Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
Funkcje Booster i Timer dla każdej z czterech stref gotowania
Funkcje: Boil, Elapsed Time, Recall, ICS, Clean Lock
10 funkcji bezpieczeństwa
Wymiary do montażu (mm): W. 60 x Sz. 745 x G. 490

Cena promocyjna: 7 799 pln
Cena katalogowa: 8 599 pln

Rysunki montażowe można znaleźć na www.dedietrichpolska.pl
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Bezpłatna 4-letnia gwarancja na wszystkie urządzenia do zabudowy De Dietrich.
Warunki dostępne na stronie www.dedietrichpolska.pl

DPI7884XS
Płyta indukcyjna o szerokości 80 cm
z polem horiZone Play
Powierzchnia z czarnego szkła z tylną wielofunkcyjną i przednią ozdobną listwą ze stali
szlachetnej horiZone Play
4 niezależne strefy gotowania: lewa modularna strefa horiZone 40 x 23 cm / 3,7 kW,
środkowa 28 cm / 3,7 kW, prawa przednia 16 cm / 2,4 kW
Całkowity pobór mocy 7,4 kW
Funkcja HorizonePlay, możliwość wydajnego i bezpiecznego korzystania z żeliwnego grilla
i planchy
Intuicyjne sterowanie z klawiaturą numeryczną oraz wyświetlaczem White on Black

DPI7884XS | PLATINUM

20 poziomów mocy, 4 standardowe ustawienia mocy, w tym Boost
Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
Funkcje Booster i Timer dla każdej z czterech stref gotowania
Przy zakupie płyty
DPI7884XS
Grill lub Plancha
za 699 pln
Cena katalogowa: 1099 pln

Funkcje: Boil, Elapsed Time, Recall, ICS, Clean Lock
10 funkcji bezpieczeństwa
Wymiary do montażu (mm): W. 60 x Sz. 750 x G. 490
Akcesoria opcjonalne: grill, plancha

Cena promocyjna: 6 299 pln

W zestawie drewniana
deska do krojenia

Cena katalogowa: 6 999 pln

DPI7688XS
Płyta indukcyjna o szerokości 65 cm z dwoma
polami horiZone Play
Powierzchnia z czarnego szkła z tylną wielofunkcyjną i przednią ozdobną listwą ze stali
szlachetnej horiZone Play
4 niezależne strefy gotowania połączone w 2 modularne powierzchnie horiZone 40 x 23 cm
/ 3,7 kW
Całkowity pobór mocy 7,4 kW
Funkcja HorizonePlay, możliwość wydajnego i bezpiecznego korzystania z żeliwnego grilla
i planchy
Intuicyjne sterowanie z klawiaturą numeryczną oraz wyświetlaczem White on Black
20 poziomów mocy, 4 standardowe ustawienia mocy, w tym Boost
DPI7688XS | PLATINUM

Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
Funkcje Booster i Timer dla każdej z czterech stref gotowania
Przy zakupie płyty
DPI7688XS
Grill lub Plancha
za 699 pln
Cena katalogowa: 1099 pln

W zestawie drewniana
deska do krojenia
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Funkcje: Boil, Elapsed Time, Recall, ICS, Switch, Clean Lock
10 funkcji bezpieczeństwa
Wymiary do montażu (mm): W. 60 x Sz. 560 x G. 490
Akcesoria opcjonalne: grill, plancha

Cena promocyjna: 5 499 pln
Cena katalogowa: 6 199 pln

Oferta ważna do 31.01.2023 lub do odwołania

Oferta dla studiów kuchennych i producentów mebli kuchennych.

DPI7684XS
Płyta indukcyjna o szerokości 65 cm
z polem horiZone Play
Powierzchnia z czarnego szkła z tylną wielofunkcyjną i przednią ozdobną listwą ze stali
szlachetnej horiZone Play
4 strefy gotowania: 2 lewe strefy gotownia połączone w jedną strefę modularną horiZone 40
x 23 cm/3,7 kW, prawa tylna 23 cm/3,7 kW, prawa przednia 16 cm/2,4 kW
Całkowity pobór mocy 7,4 kW
Funkcja HorizonePlay, możliwość wydajnego i bezpiecznego korzystania z żeliwnego grilla
i planchy
Sterowanie intuicyjnym panelem numerycznym oraz wyświetlaczem White on Black
20 poziomów mocy, 4 standardowe ustawienia mocy, w tym Boost
Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania

DPI7684XS | PLATINUM

Funkcje Booster i Timer dla każdej z czterech stref gotowania
Przy zakupie płyty
DPI7684XS
Grill lub Plancha
za 699 pln
Cena katalogowa: 1099 pln

Funkcje: Boil, Elapsed Time, Recall, ICS, Switch, Clean Lock oraz Grill/Plancha
10 funkcji bezpieczeństwa
Wymiary do montażu (mm): W. 60 x Sz. 560 x G. 490
Akcesoria opcjonalne: grill, plancha

Cena promocyjna: 4 999 pln

W zestawie drewniana
deska do krojenia

Cena katalogowa: 5 499 pln

DPI7686WP
Płyta indukcyjna o szerokości 65 cm
z polem horiZone
Powierzchnia z opatentowanego białego szkła z ozdobną listwą przednią ze stali szlachetnej
(model DPI7686WP)
Powierzchnia z czarnego szkła z ozdobną czarną listwą przednią ze stali szlachetnej (model
DPI7686BP)
Powierzchnia z szarego szkła z ozdobną listwą przednią ze stali szlachetnej (model
DPI7686GP)
4 strefy gotowania: 2 lewe strefy gotownia połączone w jedną strefę modularną horiZone 40
x 23 cm/3,7 kW, prawa tylna 23 cm/3,7 kW, prawa przednia 16 cm/2,4 kW
Całkowity pobór mocy 7,4 kW
DPI7686WP | PURE WHITE
Cena promocyjna: 4 999 pln
Cena katalogowa: 5 699 pln

Sterowanie intuicyjnym panelem numerycznym oraz wyświetlaczem White on Black
20 poziomów mocy

4 standardowe ustawienia mocy, w tym Boost

Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
Funkcje Booster i Timer dla każdej z czterech stref gotowania
Funkcje: Boil, Elapsed Time, Recall, ICS, Switch, Clean Lock
10 funkcji bezpieczeństwa
Wymiary do montażu (mm): W. 60 x Sz. 560 x G. 490

DPI7686BP | COAL BLACK
Cena promocyjna: 4 699 pln
Cena katalogowa: 5 299 pln

DPI7686GP | IRON GREY
Cena promocyjna: 4 799 pln

Cena promocyjna: 4 999 pln
Cena katalogowa: 5 699 pln

Cena katalogowa: 5 399 pln

Rysunki montażowe można znaleźć na www.dedietrichpolska.pl
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Bezpłatna 4-letnia gwarancja na wszystkie urządzenia do zabudowy De Dietrich.
Warunki dostępne na stronie www.dedietrichpolska.pl

DPI7670XU
Płyta indukcyjna o szerokości 65 cm
Powierzchnia z opatentowanego białego szkła z ozdobną listwą przednią ze stali szlachetnej
(model DPI7670W)
Powierzchnia z czarnego szkła z ozdobną listwą przednią ze stali szlachetnej (DPI7670XU)
4 niezależne strefy gotowania: prawa tylna 23 cm / 3,7 kW, prawa przednia 16 cm / 2,4 kW,
lewa 2x 18 cm / 2,8 kW
Możliwość ustawienia poboru mocy 3 lub 7,4 kW (także przy zasilaniu 230 V / 16 A,
wyłącznie model DPI7670XU)
Sterowanie intuicyjnym panelem numerycznym oraz wyświetlaczem White on Black
20 poziomów mocy, 4 standardowe ustawienia mocy, w tym Boost
DPI7670XU | PLATINUM
Cena promocyjna: 3 799 pln
Cena katalogowa: 4 199 pln

Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
Funkcje Booster, Timer, Boil, Elapsed Time, Recall, ICS, Switch, Clean Lock
10 funkcji bezpieczeństwa
Wymiary do montażu (mm): W. 60 x Sz. 560 x G. 490

Cena promocyjna: 3 799 pln
Cena katalogowa: 4 299 pln

DPI7654B
Płyta indukcyjna o szerokości 65 cm z polem
horiZone
Powierzchnia z czarnego szkła
4 niezależne strefy gotowania: lewa modularna powierzchnia do gotowania horiZone 40 x
23 cm / 3,7 kW, tylna prawa 23 cm / 3,7 kW, przednia prawa 16 cm / 2,4 kW
Całkowity pobór mocy 7,4 kW
20 poziomów mocy, 4 standardowe ustawienia mocy, w tym Boost
Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
Funkcje Booster i Timer dla każdej z czterech stref gotowania
Funkcje: Recall, ICS, Elapsed Time, Switch, Boil
DPI7654B | ABSOLUTE BLACK

10 funkcji bezpieczeństwa
Wymiary do montażu (mm): W. 60 x Sz. 560 x G. 490

Cena promocyjna: 3 799 pln
Cena katalogowa: 4 299 pln

DPG7640B
Płyta gazowa na szkle o szerokości 65 cm
Powierzchnia z czarnego szkła
4 palniki: lewy tylny 1,5 kW, lewy przedni 3,1 kW, prawy tylny 2,25 kW, prawy przedni
850W
Całkowity pobór mocy 7,7kW
Żeliwne ruszta

Boczne pokrętła sterujące

Zintegrowana zapalarka

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu (gaz jest odcinany po zgaśnięciu płomienia)
Wymiary do montażu (mm): W. 70 x Sz. 900 x G. 410

Cena promocyjna: 3 299 pln
DPG7640B | PLATINUM
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Cena katalogowa: 3 699 pln

Oferta ważna do 31.01.2023 lub do odwołania

Oferta dla studiów kuchennych i producentów mebli kuchennych.

DPI7602BM
Płyta indukcyjno-gazowa o szerokości 65 cm
Powierzchnia z czarnego szkła
2 niezależne pola indukcyjne: lewe przednie 16 cm / 2 kW, prawe przednie 21 cm / 3 kW
2 palniki gazowe: lewy górny o mocy 3,1 kW, prawy górny o mocy 1,5 kW
15 poziomów mocy
2 programowalne poziomy mocy
Automatyczne wykrywanie naczyń
Funkcja Clean Lock
10 funkcji bezpieczeństwa
Wymiary do montażu (mm): W. 60 x Sz. 560 x G. 490
DPI7602BM | ABSOLUTE BLACK

Cena promocyjna: 3 459 pln
Cena katalogowa: 3 899 pln

DPI7650BU
Płyta indukcyjna o szerokości 65 cm
Powierzchnia z czarnego szkła
4 niezależne strefy gotowania: prawe tylne 23 cm / 3,7 kW, lewe tylne 16 cm / 2,4 kW, dwa
prawe 2 x 18 cm / 2,8 kW
Możliwość ustawienia poboru mocy 3 lub 7,4 kW (także przy zasilaniu 230 V / 16 A)
20 poziomów mocy (15 poziomów przy zasilaniu 230 V / 16 A)
4 standardowe ustawienia mocy, w tym Boost
Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
Funkcje Booster i Timer dla każdej z czterech stref gotowania
Funkcje: Recall, ICS, Elapsed Time, Switch, Boil
DPI7650BU | ABSOLUTE BLACK

10 funkcji bezpieczeństwa

Wymiary do montażu (mm): W. 60 x Sz. 750 x G. 490

Cena promocyjna: 2 899 pln
Cena katalogowa: 3 499 pln

DPV7650B
Płyta ceramiczna o szerokości 65 cm
Powierzchnia z czarnego szkła
Sterowanie dotykowe
17 poziomów mocy

4 pola do gotowania Quicklight

Całkowity pobór mocy 6,9 kW
4 niezależne timery 1-99 min

Blokada panelu sterowania

Funkcja Autostop

Wymiary do montażu (mm): W. 60 x Sz. 750 x G. 490

Cena promocyjna: 1 599 pln
Cena katalogowa: 1 999 pln

DPV7650B | ABSOLUTE BLACK

Rysunki montażowe można znaleźć na www.dedietrichpolska.pl
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Bezpłatna 4-letnia gwarancja na wszystkie urządzenia do zabudowy De Dietrich.
Warunki dostępne na stronie www.dedietrichpolska.pl

DPE7929XF
Płyta gazowa o szerokości 90 cm
Stal szlachetna + czarna emalia
5 palników: lewy trzykoronowy 4 kW, środkowy tylny 1,75 kW, środkowy przedni 1 kW,
prawy tylny 3 kW, prawy przedni 1,75 kW
Całkowity pobór mocy 11,5 kW

Przednie pokrętła sterujące

Masywne, pełnopowierzchniowe kratki żeliwne

Zintegrowana zapalarka

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu (gaz jest odcinany po zgaśnięciu płomienia)
DPE7929XF | PLATINUM

Wymiary do montażu (mm): W. 47 x Sz. 893 x G. 480

Cena promocyjna: 3 499 pln
Cena katalogowa: 3 799 pln

DPE7729XF
Płyta gazowa o szerokości 75 cm
Stal szlachetna + czarna emalia
5 palników: lewy trzykoronowy 4 kW, środkowy tylny 1,75 kW, środkowy przedni 1 kW,
prawy tylny 3 kW, prawy przedni 1,75 kW
Całkowity pobór mocy 11,5 kW

Przednie pokrętła sterujące

Masywne, pełnopowierzchniowe kratki żeliwne

Zintegrowana zapalarka

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu (gaz jest odcinany po zgaśnięciu płomienia)
Wymiary do montażu (mm): W. 47 x Sz. 716 x G. 480
DPE7729XF | PLATINUM

Cena promocyjna: 3 359 pln
Cena katalogowa: 3 699 pln

DPE7620XF
Płyta gazowa o szerokości 60 cm
Stal szlachetna + czarna emalia
4 palniki: lewy tylny 1,75 kW, lewy przedni 3 kW, prawy tylny 1,75 kW, prawy przedni 1 kW
Całkowity pobór mocy 7,5 kW

Przednie pokrętła sterujące

Masywne, pełnopowierzchniowe kratki żeliwne

Zintegrowana zapalarka

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu (gaz jest odcinany po zgaśnięciu płomienia)
Wymiary do montażu (mm): W. 47 x Sz. 560 x G. 480

Cena promocyjna: 2 599 pln
Cena katalogowa: 3 099 pln
DPE7620XF | PLATINUM
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Oferta ważna do 31.01.2023 lub do odwołania

Oferta dla studiów kuchennych i producentów mebli kuchennych.

DHD7261B
Okap downdraft 120 cm
Maksymalna wydajność 730 m3/h
Głośność przy minimalnej i maksymalnej wydajności min.: 31 dB(A), max.: 46 dB(A)
Podświetlany dotykowy panel sterowania
4 prędkości pracy w tym Boost
Funkcja opóźnionego wyłączania
DHD7261B | ABSOLUTE BLACK

Instalacja jako wyciąg lub pochłaniacz
Aluminiowe filtry przeciwtłuszczowe, filtr węglowy, wskaźnik nasycenia filtra
Akcesoria opcjonalne: DHK900 – zestaw do montażu silnika zewnętrznego
Rozmiary (cm): W. 73,5 x G. 120 x S. 116

Cena katalogowa: 11 999 pln
DHD7961B

Okap downdraft 86 cm
Maksymalna wydajność 715 m3/h
Głośność przy minimalnej i maksymalnej wydajności min.: 30 dB(A), max.: 46 dB(A)
Podświetlany dotykowy panel sterowania
4 prędkości pracy w tym Boost
Funkcja opóźnionego wyłączania
Instalacja jako wyciąg lub pochłaniacz
Aluminiowe filtry przeciwtłuszczowe, filtr węglowy, wskaźnik nasycenia filtra
Akcesoria opcjonalne: DHK900 – zestaw do montażu silnika zewnętrznego
DHD7961B | ABSOLUTE BLACK

Rozmiary (cm): W. 73,5 x G. 120 x S. 86

Cena katalogowa: 11 799 pln
DHD7561B
Okap downdraft obustronny 52 cm
Maksymalna wydajność 715 m3/h
Głośność przy minimalnej i maksymalnej wydajności min.: 30 dB(A), max.: 46 dB(A)
Podświetlany dotykowy panel sterowania
4 prędkości pracy w tym Boost
Funkcja opóźnionego wyłączania
Instalacja jako wyciąg lub pochłaniacz
Aluminiowe filtry przeciwtłuszczowe, filtr węglowy, wskaźnik nasycenia filtra
Akcesoria opcjonalne: DHK900 – zestaw do montażu silnika zewnętrznego
Rozmiary (cm): W. 43 x G. 140 x S. 52

DHD7561B | ABSOLUTE BLACK

Rysunki montażowe można znaleźć na www.dedietrichpolska.pl

Cena katalogowa: 10 599 pln
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Bezpłatna 4-letnia gwarancja na wszystkie urządzenia do zabudowy De Dietrich.
Warunki dostępne na stronie www.dedietrichpolska.pl

DHV7962A
Skośny okap kominowy o szerokości 90 cm
Obsługa za pomocą podświetlonego panelu dotykowego
4 poziomy mocy w tym funkcja Boost
Maksymalna wydajność 771 m3/h, poziom hałasu min./max. 49/61 dB(A)
Oświetlenie LED 2 x 2 W
Funkcja opóźnionego wyłączania, czyszczenie powietrza EOLYSE
Instalacja jako wyciąg lub pochłaniacz
Aluminiowe filtry przeciwtłuszczowe, filtr węglowy, wskaźnik nasycenia filtra
DHV7962A | ABSOLUTE BLACK

Akcesoria opcjonalne: RHD119X - zestaw montażowy do podłączenia wydechu, AFC-92 filtr węglowy
Rozmiary (mm): W. 557 x G. 900 x S. 370

Cena promocyjna: 6 299 pln
Cena katalogowa: 7 299 pln

DHB7952A
Okap kominowy o szerokości 90 cm
Obsługa pokrętłem
4 poziomy mocy w tym funkcja Boost
Maksymalna wydajność 800 m3/h, poziom hałasu min./max. 47/60 dB(A)
Oświetlenie LED 2 x 2 W
Funkcja opóźnionego wyłączania
Instalacja jako wyciąg lub pochłaniacz
Aluminiowe filtry przeciwtłuszczowe, filtr węglowy, wskaźnik nasycenia filtra
DHB7952A | ABSOLUTE BLACK

Akcesoria opcjonalne: ATC- 646X – przedłużenie pokrywy wylotu pary, AK204AE1 - filtr
węglowy, RE204AE1 – zestaw deflektora i filtra węglowego
Rozmiary (mm): W. 60 x G. 900 x S. 500

Cena promocyjna: 4 299 pln
Cena katalogowa: 4 799 pln
DHB7952W | PURE WHITE

DHB7952X | PLATINUM

DHB7963X
Okap kominowy o szerokości 90 cm z funkcją ICS
Obsługa za pomocą podświetlonego panelu dotykowego
4 poziomy mocy w tym funkcja Boost
Maksymalna wydajność 875 m3/h, Poziom hałasu min./max. 49/59 dB(A)
Oświetlenie LED 2 x 2 W
Funkcja opóźnionego wyłączania, wykrywanie pary, automatyczne włączanie ICS i funkcje
oczyszczania powietrza EOLYSE
Instalacja jako wyciąg lub pochłaniacz
Aluminiowe filtry przeciwtłuszczowe, filtr węglowy, wskaźnik nasycenia filtra
Akcesoria opcjonalne: ATC-649X – przedłużenie pokrywy wylotu pary, AK520AE1 – filtr
węglowy, RE520AE1 – zestaw deflektora i filtra węglowego
DHB7963X | PLATINUM

Rozmiary (mm): W. 60 x G. 900 x S. 500

Cena promocyjna: 4 699 pln
Cena katalogowa: 5 199 pln
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DV01044J
Zmywarka do zabudowy o szerokości 45 cm
Pojemność 10 zestawów naczyń
8 programów mycia / 5 ustawień temperatury
Panel sterowania z białym wyświetlaczem LED
Sygnalizacja świetlna Spotlight
Suszenie konwekcją naturalną z automatycznym otwieraniem drzwi Auto Door
Funkcja opóźnienia startu do 24 godzin
Automatyczny program ICS+
Regulowany górny kosz nawet po załadunku, dzielona szuflada na sztućce
Zabezpieczenie przed zalaniem Aquablock
Klasa energetyczna C
Poziom hałasu 42 dB(A)
Zużycie wody 9,8 l / cykl
Zużycie prądu 76 kWh / 100 cykl
Wymiary do montażu (mm): W. 820 x Sz. 450 x G. 580

Cena promocyjna: 3 599 pln
Cena katalogowa: 4 099 pln
DV01044J

FDD1422QJ
Zmywarka do zabudowy o szerokości 60 cm
Pojemność 14 zestawów naczyń
8 programów mycia / 5 ustawień temperatury
Panel sterowania z białym wyświetlaczem LED
Automatyczny program ICS+, funkcja opóźnienia startu do 24 godzin
Sygnalizacja świetlna Spotlight
FDD1422QJ

Suszenie konwekcją naturalną z automatycznym otwieraniem drzwi Auto Door
Cichy i ekonomiczny silnik inwerterowy
Funkcja suszenia Extra, funkcja Intensywnego mycia, przyspieszenie programu i tryb
oszczędzania prądu
Regulowany górny kosz nawet po załadunku, dzielona szuflada na sztućce
Zabezpieczenie przed zalaniem Aquablock
Klasa energetyczna A
Poziom hałasu 42 dB(A)
Zużycie wody 9,8 l / cykl
Zużycie prądu 75 kWh / 100 cykl
Wymiary do montażu (mm): W. 820 x Sz. 600 x G. 580

Cena promocyjna: 3 799 pln
Cena katalogowa: 4 299 pln

Rysunki montażowe można znaleźć na www.dedietrichpolska.pl
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DCJ532DQX

Zmywarka do zabudowy o szerokości 60 cm
Pojemność 15 zestawów naczyń
8 programów mycia / 5 ustawień temperatury
Panel sterownia z białym wyświetlaczem LED
Automatyczny program ICS+, funkcja opóźnienia startu do 24 godzin
Sygnalizacja świetlna Spotlight
DCJ532DQX

Suszenie konwekcją naturalną z automatycznym otwieraniem drzwi Auto Door
Cichy i ekonomiczny silnik inwerterowy
Funkcja suszenia Extra, funkcja Intensywnego mycia, przyspieszenie programu i tryb
oszczędzania prądu
Regulowany górny kosz nawet po załadunku, trzecia dzielona szuflada na sztućce
Zabezpieczenie przed zalaniem Aquablock
Klasa energetyczna C
Poziom hałasu 42 dB(A)
Zużycie wody 9,8 l / 1 cykl
Zużycie prądu 76 kWh / 100 cykl
Wymiary do montażu (mm): W. 820 x Sz. 600 x G. 580

Cena promocyjna: 3 699 pln
Cena katalogowa: 4 199 pln

DC1538QX
Zmywarka do zabudowy o szerokości 60 cm z
panelem przednim ze stali szlachetnej
Pojemność 15 zestawów naczyń
8 programów mycia / 5 ustawień temperatury
Podwójny wyświetlacz LCD: na górnej krawędzi oraz na panelu przednim
Sterowanie dotykowe na górnej krawędzi drzwi
Suszenie konwekcją naturalną z automatycznym otwieraniem drzwi Auto Door
Funkcja dodatkowego suszenia, intensywnego mycia, program przyspieszony oraz tryb
ekonomiczny
Automatyczny program ICS+
Zabezpieczenie przed zalaniem Aquablock
Regulowany górny kosz nawet po załadowaniu, modułowy dolny kosz, dzielona górna
szuflada na sztućce
Zużycie wody 9,8 l / cykl
Poziom hałasu 42 dB(A)
Zużycie prądu 76 kWh / 100 cykl
Wymiary do montażu (mm): W. 820 x Sz. 600 x G. 580
DC1538QX

Cena promocyjna: 4 599 pln
Cena katalogowa: 4 999 pln
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DCJ632DQX
Zmywarka do wysokiej zabudowy o szerokości
60 cm
Pojemność 16 zestawów naczyń
9 programów mycia / 6 ustawień temperatury
Panel sterownia z białym wyświetlaczem LED
Automatyczny program ICS+, funkcja opóźnienia startu do 24 godzin
Sygnalizacja świetlna Spotlight
DCJ632DQX

Suszenie konwekcją naturalną z automatycznym otwieraniem drzwi Auto Door
Cichy i ekonomiczny silnik inwerterowy
Funkcja suszenia Extra, funkcja Intensywnego mycia, przyspieszenie programu i tryb
oszczędzania prądu, funkcja CleanJet (dodatkowa dysza w górnym koszu)
Regulowany górny kosz nawet po załadunku, trzecia dzielona szuflada na sztućce
Zabezpieczenie przed zalaniem Aquablock
Klasa energetyczna C
Poziom hałasu 42 dB(A)
Zużycie wody 9,5 l / 1 cykl
Zużycie prądu 77 kWh / 100 cykl
Wymiary do montażu (mm): W. 858 x Sz. 600 x G. 580

Cena promocyjna: 4 499 pln
Cena katalogowa: 4 999 pln

DVC1434J2
Zmywarka do zabudowy o szerokości 60 cm
Pojemność 14 zestawów naczyń
6 programów mycia / 4 ustawień temperatury
Panel sterownia z białym wyświetlaczem LED
Automatyczny program ICS+, funkcja opóźnienia startu do 12 godzin
Sygnalizacja świetlna Spotlight
DVC1434J2

Suszenie konwekcją naturalną z automatycznym otwieraniem drzwi Auto Door
Cichy i ekonomiczny silnik inwerterowy
Regulowany górny kosz nawet po załadunku, trzecia dzielona szuflada na sztućce
Zabezpieczenie przed zalaniem Aquablock
Klasa energetyczna D
Poziom hałasu 44 dB(A)
Zużycie wody 10 l / 1 cykl
Zużycie prądu 85 kWh / 100 cykl
Wymiary do montażu (mm): W. 820 x Sz. 600 x G. 580

Cena promocyjna: 3 599 pln
Cena katalogowa:4 299 pln

Rysunki montażowe można znaleźć na www.dedietrichpolska.pl
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DFC6020NA

Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka
System NO FROST z kontrolą wilgotności
Pojemność chłodziarki 266 litry / zamrażarki 100 litrów, szerokość 60 cm
Elektroniczne sterowanie i regulacja temperatury z wyświetlaczem na drzwiach
Funkcja szybkiego chłodzenia / mrożenia
Oświetlenie wewnętrzne LED
Chromowany uchwyt na butelki
4 półki z bezpiecznego szkła
3 standardowe oraz jedna powiększona półka na butelki na drzwiach
2 pojemne szuflady oraz 1 komora w zamrażarce
Utrzymanie temperatury bez prądu 10 h
Kostkarka do lodu Twist Ice
Roczne zużycie prądu (kW/rok): 200
Poziom hałasu dB(A): 39
Klasa energetyczna: D
Wymiary do montażu (cm): W. 201 x Sz. 60 x 65
DFC6020NA

Cena promocyjna: 6 199 pln
Cena katalogowa: 7 199 pln

DFC7092NA
Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka
System NO FROST z kontrolą wilgotności
Pojemność chłodziarki 344 litry / zamrażarki 137 litrów, szerokość 70 cm
Elektroniczne sterowanie i regulacja temperatury z wyświetlaczem na drzwiach
Funkcja szybkiego chłodzenia / mrożenia
Oświetlenie wewnętrzne LED
Chromowany uchwyt na butelki
4 półki z bezpiecznego szkła
3 standardowe oraz jedna powiększona półka na butelki na drzwiach
2 pojemne szuflady oraz 1 komora w zamrażarce
Utrzymanie temperatury bez prądu 14 h
Kostkarka do lodu Twist Ice
Roczne zużycie prądu (kW/rok): 200
Poziom hałasu dB(A): 41
Klasa energetyczna: D
DFC7092NA

Wymiary do montażu (cm): W. 192 x Sz. 70 x 71,2

Cena promocyjna: 6 999 pln
Cena katalogowa: 7 999 pln
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DRC1775EN
Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy
System NO FROST z kontrolą wilgotności
Pojemność chłodziarki 179 litry / zamrażarki 63 litry
Elektroniczne sterowanie i regulacja temperatury z wyświetlaczem
Funkcja szybkiego chłodzenia / mrożenia
Oświetlenie wewnętrzne LED
Chromowany uchwyt na butelki
4 półki z bezpiecznego szkła
3 standardowe oraz jedna powiększona półka na butelki na drzwiach
3 pojemne szuflady w zamrażarce
Moc mrożenia 3,3 kg / 24 h / Utrzymanie temperatury bez prądu 8 h
System mocowania drzwi - montaż frontów na prowadnicach
Roczne zużycie prądu (kW/rok): 218
Poziom hałasu dB(A): 41
Klasa energetyczna: E
Wymiary do montażu (mm): W. 1770-1790 x Sz. 560-570 x 550
DRC1775EN

Cena promocyjna: 4 999 pln
Cena katalogowa: 5 899 pln

DRL1770EB
Chłodziarka do zabudowy
Wentylacja AMS z automatycznym odszranianiem
Pojemność chłodziarki 294 l
Elektroniczne sterowanie i regulacja temperatury z wyświetlaczem
Funkcja szybkiego chłodzenia
Oświetlenie wewnętrzne LED
Chromowany uchwyt na butelki
5 półek z bezpiecznego szkła
5 standardowych oraz jedna powiększona półka na butelki na drzwiach
2 szuflady na świeże owoce i warzywa
Funkcja ECO, dźwięk sygnalizujący otwarte drzwi
System mocowania drzwi - montaż frontów na prowadnicach
Roczne zużycie prądu (kW/rok): 112
Poziom hałasu dB(A): 39
Klasa energetyczna: E
Wymiary do montażu (mm): W. 1770-1790 x Sz. 560-570 x 550
DRL1770EB

Cena promocyjna: 4 699 pln
Cena katalogowa: 5 399 pln

Rysunki montażowe można znaleźć na www.dedietrichpolska.pl
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DFU1781FN
Zamrażarka do zabudowy
System NO FROST z kontrolą wilgotności
Pojemność zamrażarki 196 l
Elektroniczne sterowanie i regulacja temperatury z wyświetlaczem
Funkcja ECO oraz funkcja szybkiego zamrażania
Oświetlenie wewnętrzne LED
6 szuflad
2 składane przegrody
Kostkarka do lodu Twist Ice
Moc mrożenia 11,5 kg / 24 h, utrzymywanie temperatury bez prądu do 6 h
System mocowania drzwi - montaż frontów na prowadnicach
Roczne zużycie prądu (kW/rok): 288
Poziom hałasu dB(A): 40
Klasa energetyczna: F
Wymiary do montażu (mm): W. 1770-1790 x Sz. 560-570 x 550

DFU1781FN

Cena promocyjna: 4 799 pln
Cena katalogowa: 5 499 pln

DKD7400X
Ekspres ciśnieniowy do zabudowy
Intuicyjna obsługa
Dotykowy panel sterowania
Regulacja grubości mielenia kawy, ilości wody, ilości kawy, temperatury i napełnienia kubka
Wybór 3 wielkości kawy (espresso, średnia, duża)
Funkcja Cappuccino, Macchiato oraz spienionego mleka
Możliwość jednoczesnego przygotowania dwóch filiżanek
Spieniacz do mleka
DKD7400X | PLATINUM

Ciśnienie pompy do 15 bar
Wyjmowany zasobnik na wodę 1,8 l, pojemnik na kawę ziarnistą 200 g, pojemnik na fusy
Wymiary do montażu (mm): W. 450 x Sz. 560 x G. 550

Cena promocyjna: 9 999 pln
Cena katalogowa: 12 799 pln
DKD7400A | ABSOLUTE BLACK
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DWD7400B
Szuflada do podgrzewania naczyń
Wykończenie: czarne szkło
Wysokość frontu 14 cm
Podtrzymywanie temperatury gotowych posiłków i podgrzewanie naczyń kuchennych
System otwierania typu Push-Pull

DWD7400B | ABSOLUTE BLACK

Pojemność 24 l ( tj. 20 dużych talerzy lub 30 miseczek lub 80 filiżanek do kawy)
Regulacja temperatury od 30°C do 70°C
Biała kontrolka pracy urządzenia
Prowadnice „QUADRO“
Maksymalne obciążenie 20 kg
Demontowalne szklane dno ułatwiające czyszczenie

Cena katalogowa: 3 699 pln
DAI7002S & DAI7003S
Grill oraz plancha
Żeliwna plancha oraz grill
Kompatybilne z płytami horiZonePlay
Cena promocyjna z wybranymi modelami płyt indukcyjnych
Szer. 23 cm Wys. 2 cm Głęb. 40 cm
DAI7002S
1099 pln

DAI7003S
1099 pln

KITOVT20 & KITOVT45
Blacha 20 mm oraz 45 mm
Blacha do pieczenia sprzedawana z oryginalnymi piekarnikami De Dietrich.
Pasuje do wszystkich nowych modeli piekarników
Mogą może być używana zarówno na prowadnicy teleskopowej jak i na standardowych
drabinkach
Wys. 20 mm (KITOVT20), Wys. 45 mm (KITOVT45)

KITOVT45
149 pln

KITOVT20
149 pln

KITOVT3
Prowadnice teleskopowe
Łatwa instalacja
Zapewniają bezpieczne i wygodne wyjmowanie blachy z piekarnika
Łatwa obsługa na całej długości (60% wysuwu)
Szer. 2 cm Wys. 2 cm Głęb. 39.5 cm

DAI2001S
Deska do krojenia
Deska do krojenia wykonana z twardego drewna z regionu Sologne
Dzięki rowkowi z tyłu nadaje się do użytku z płytami grzewczymi De Dietrich z serii XS z
funkcją HoriZone Play
KITOVT3
159 pln

DAI2001S
369 pln

Rysunki montażowe można znaleźć na www.dedietrichpolska.pl

Szer. 43,6 cm Wys. 3,1 cm Głęb. 28,6 cm
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60 LAT FRANCUSKIEJ
TRADYCJI I JAKOŚĆI
Brandt to tradycyjna francuska marka urządzeń elektrycznych. Od
ponad 60 lat ułatwia ludziom codzienne prace domowe. Cieszy się
nagrodą dla najbardziej zaufanej marki w branży AGD, która jest
nagrodą za dziesięciolecia badań i rozwoju, aktywne wsłuchiwanie
się w wymagania klientów i znajomość ich przyzwyczajeń. Brandt jest
pionierem wielu technologii i innowacji stosowanych obecnie przez
większość producentów. Do najbardziej znanych należą: zastosowanie
technologii indukcyjnej w gotowaniu, pirolityczne samooczyszczanie
rur, technologia chłodzenia piekarnika, komora ze strefą zerową 0-3°C,
automatyczne ważenie wsadu do pralek, wreszcie innowacyjna gama
intelekt i urządzenia Brandt Plus.

Historia marki Brandt
Marka odziedziczyła swoją nazwę po Edgarze
Brandt, legendarnym projektancie nurtu Art Deco
z poczatku XX wieku. Edgar Brandt zasłynął w
1921 roku jako twórca znicza z brązu w którym
codziennie rozpalany jest Płomień Pamięci na Grobie
Nieznanego Żołnierza na placu Charles’a de Gaulla’a
pod Łukiem Triumfalnym w Paryżu. W czerwcu 1956
roku Edgar Brandt zaprezentował na zamku w Wersalu repliki dwóch
pięknych złoconych bram La Grande Cour des Ambassadeurs, które zostały
zniszczone podczas Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Jego firma w latach
piędziesiątych ubiegłego wieku rozpoczęła produkcję urządzeń AGD. Tak
rozpoczęła się historia własnej produkcji pralki ładowanej od góry, lodówki
i maglownicy. Wraz z upływem czasu Brandt staje się znaczącą marką AGD
we Francji, która na stałe zadomowiła się we francuskich gospodarstwach
domowych.

Technologia BrandtPLUS
Piekarniki Brandt Plus oferują nowoczesne sterowanie dotykowe za pomocą
panelu z sześcioma przyciskami. Ważnym elementem polityki firmy Brandt są
całkowicie intuicyjne elementy sterujące z inteligentnymi funkcjami. Kolorowy
wyświetlacz TFT w języku polskim sprawi, że obsługa nie będzie stanowiła
wyzwania, nawet dla zawziętych wrogów nowinek technologicznych. Linia
urządzeń do zabudowy firmy Brandt to klasyczny minimalizm oparty na
szlachetnych materiałach, takich jak szkło i stal nierdzewna. Gama urządzeń
marki Brandt, daje użytkownikom możliwość doboru sprzętu AGD według
jednej linii stylistycznej.
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Multifunkcje QuattroPULSE Ciesz się różnicą
Nowe piekarniki marki Brandt mają innowacyjny
system cyrkulacji powietrza wewnątrz komory
piekarnika – QuattroPULSE. Ten nowy system
zasysa powietrze z komory piekarnika i ogrzewa go grzałką umieszczoną
przy wentylatorze. Następnie powietrze jest wdmuchiwane z powrotem
do wnętrza piekarnika poprzez 4 otwory zlokalizowane w rogach tylniej
ściany komory. System zapewnia idealnie równomierną temperaturę
w całym wnętrzu piekarnika i pozwala na przygotowanie kilku potraw
jednocześnie bez mieszania zapachów. Przygotowane jedzenie będzie
zawsze szybko i równomiernie upieczone.

Auto Cook

Opatentowane automatyczne programy pieczenia

Unikalna opatentowana technologia, która niezależnie
ustawia 4 parametry, mierząc wilgotność za pomocą
dokładnego czujnika oraz danych z ponad 3000
wypieków testowych:

• program pieczenia
• idealną temperaturę
• zalecany poziom na którym umieścić potrawy
• określi czas gotowania z dokładnością do minuty, wszystko dzięki
czujnikowi, który analizuje wilgotność w przygotowywanej żywności

W pełni automatyczne pieczenie

• bez konieczności wprowadzania wagi lub ilości
• bez użycia sondy cieplnej
• pomiar wilgotności za pomocą dokładnego czujnika
Pizza

Drób

Wołowina

Ryby

Ciasta

Zapiekanki

Program Auto Cook

• na panelu sterowania wybrać tryb AUTO
• wybierz konkretną potrawę na wyświetlaczu
• włóż składniki do piekarniki, a resztą zajmie się AUTO COOK.

Czyszczenie pyrolityczne
Utrzymanie w czystości Twojego piekarnika, bez żadnego wysiłku

•
•
•

•
•

Unikalny cykl czyszczenia zapewnia niezrównane rezultaty
Uruchom funkcję pyrolizy i pozwól piekarnikowi pracować. Temperatura stopniowo wzrasta do
500°C, który usuwa cukry, tłuszcz i inne zanieczyszczenia
Do 3 opcjonalnych trybów czyszczenia: standardowy program Pyro 90 min. usuwa średnie zabrudzenia; Pyro 2h do usuwania bardzo silnych zabrudzeń z wnętrza piekarnika oraz Pyro Clean
39 min., program szybkiej czyszczenia, który wykorzystuje ciepło resztkowe po upieczeniu, aby
usunąć lżejsze zabrudzenia
Zapobiega stopniowemu wzrostowi zużycia energii i nierównomiernemu pieczeniu.
Do wszystkich piekarników oznaczonych BOP i BXP.

Rysunki montażowe można znaleźć na www.brandtpolska.pl
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BOP7568BB / czarne szkło

BOP7568BB / BOP7568LX
• Piekarnik wielofunkcyjny z pyrolizą o pojemności 73 l, wykończenie z czarnego szkła
• Pieczenie wspomagane parą STEAM+
• Wyświetlacz TFT ze zdjęciami potraw w języku polskim
• Auto Cook - automatyczne pieczenie 12 rodzajów potraw
• Przewodnik kulinarny na 12 rodzajów potraw oraz 3 przepisy z użyciem pary STEAM+
• 8 funkcji piekarnika (pieczenie z termoobiegiem, pieczenie tradycyjne, EKO, grill, utrzymywanie ciepła)

• SmartAssist • Quattro Pulse • Omega Grill
• Czyszczenie pyrolizą (3 programy: Pyro 2h, Pyro 90min, PyroClean 39 min)
• Cold Door - zimne drzwi piekarnika
• Soft Close - ciche zamykanie drzwi
• Bezpieczny ruszt, sześciopoziomowe drabinki boczne
• 2 x prowadnice teleskopowe, 1 płytka blacha, 1 głęboka blacha

CENA PROMOCYJNA: 4 499 PLN
Cena katalogowa: 5 099 PLN

AUTO COOK - W PEŁNI
AUTOMATYCZNE PIECZENIE

CZYSZCZENIE
PYROLIZĄ

NOWY DESIGN
BOP7568LX / czarne szkło oraz stal

STEAM+

Wyświetlacz TFT

pieczenie wspomagane parą

ze zdjęciami potraw oraz opisami w języku polskim

Piece marki Brandt z nowej serii modeli 2022 wyposażone są w
praktyczną funkcję STEAM+, za pomocą której można przygotować
puszyste wypieki, delikatnego kurczaka czy doskonałe filety rybne.
Para nie tylko nawilża przygotowane potrawy, ale także przyspiesza
proces pieczenia. Wystarczy wlać zalecaną ilość wody do głębokiej
blachy do pieczenia i na panelu sterowania wybrać wybrany
program pieczenia ze wspomaganiem pary.

Panel sterowania nowego piekarnika BRANDT BOP7568B jest
wyposażony w wyraźny kolorowy wyświetlacz TFT z wysokiej
jakości zdjęciami, które pokazują wybraną potrawę bądź program.
Orientacja w menu programów i funkcji jest więc bardzo łatwa,
a sterowanie całkowicie intuicyjne za pomocą przycisków
dotykowych po bokach wyświetlacza. W menu możesz wybierać
spośród wielu trybów pieczenia, takich jak AUTOCOOK, Poradnik
Kulinarny czy Ekspert, w tym pieczenie z wykorzystaniem pary.

Przewodnik kulinarny
Przewodnik kulinarny pozwala łatwo wybrać jeden z piętnastu gotowych
przepisów: kurczak, pierś z kaczki, pizza, pieczeń wołowa i wieprzowa,
ziemniaki zapiekane, łopatka jagnięca, pieczeń cielęca, łosoś, ryba, budyń,
nadziewane pomidory / warzywa, ciastka / słodkości, ciasto, bułeczki.
Piekarnik ustawia odpowiedni tryb pieczenia, temperaturę oraz czas,
zgodnie z podaną wagą potrawy.

Łatwa konserwacja drzwi piekarnika
Prosty i intuicyjny system wyjmowania
szyb wewnętrznych, pozwoli
użytkownikowi na utrzymanie należytej
czystości.

MAXI pojemność 73 litry

73 l
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Piekarniki linii Intelect oferują przestronne
wnętrze pozwalające na upieczenie dużej
ilości potraw na 6 poziomach.

Oferta ważna do 31.01.2023 lub do odwołania

Oferta dla studiów kuchennych i producentów mebli kuchennych.

BOP7537BB I BOP7537W I BOP7537LX

NOWY DESIGN

• Piekarnik wielofunkcyjny o pojemności 73 l
• Wykończenie czarne szkło / białe szkło / czarne
szkło ze stalą

• Pieczenie wspomagane parą STEAM+
• 9 funkcji piekarnika
• SmartAssist • Quattro Pulse
• Czyszczenie pyrolizą (2 tryby: Pyro 2h i
PyroClean 39 min.)

• Omega grill • Cold Door
• Bezpieczny ruszt, sześciopoziomowe drabinki
BOP7537BB / czarne szkło

BOP7537W / białe szkło

BOP7537LX / czarne szkło oraz stal

boczne

• 1 x prowadnice teleskopowe, 1 płytka blacha,1
głęboka blacha

PIECZENIE
WSPOMAGANE PARĄ

CZYSZCZENIE
PYROLIZĄ

COLD DOOR, OMEGA
GRILL, SMART BOOST

CENA PROMOCYJNA: 3 599 PLN
Cena katalogowa: 4 199 PLN

HYDROLIZA
czyszczenie komory z użyciem pary

Bezpieczne pieczenie dzięki
systemowi Cold Door

Piekarniki z oznaczeniem BOH są wyposażone w program
HYDROLIZA, który wykorzystuje parę do uwalniania brudu z
wnętrza piekarnika w celu łatwiejszego czyszczenia. Wystarczy
wlać wodę do głębokiej blachy i uruchomić program czyszczenia.

Piekarniki
pyrolityczne
Brandt
posiadają
wzmocnione drzwi z 4 szybami oraz wentylacją.
Dzięki takiemu rozwiązaniu temperatura na
zewnątrz drzwi nigdy nie osiąga wysokich wartości:

• maksymalnie 40 ° C na środku drzwi podczas pyrolizy
• maksymalnie 65 ° C w najcieplejszym miejscu drzwi
•

podczas pyrolizy
maksymalnie 30 ° C na środku drzwi podczas pieczenia

Dzięki całkowicie szklanej powierzchni wewnętrznej
i konstrukcji łatwej do demontażu, drzwi można
doskonale wyczyścić, aby były jak nowe.

BOP7533BB I BOP7533B

• Piekarnik wielofunkcyjny o pojemności 73 l
• BOP7533BB - wykończenie czarne szkło
• BOP7533B - wykończenie czarne szkło ze stalą
• Pieczenie wspomagane parą STEAM+
• SmartAssist • Quattro Pulse
• Omega grill
• Cold Door
• 9 funkcji piekarnika (6 standardowych / 3 wspo•
•
•

PIECZENIE
WSPOMAGANE PARĄ
CZYSZCZENIE
PYROLIZĄ

NOWY DESIGN

magane parą)
Czyszczenie pyrolizą (2 tryby: Pyro 2h i PyroClean 39
min.)
Bezpieczny ruszt, sześciopoziomowe drabinki boczne
1 x prowadnice teleskopowe,1 głęboka blacha

CENA PROMOCYJNA: 3 099 PLN

PIECZENIE
WSPOMAGANE PARĄ

NOWY DESIGN

CZYSZCZENIE
PYROLIZĄ

Cena katalogowa: 3 599 PLN

Rysunki montażowe można znaleźć na www.brandtpolska.pl
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Bezpłatna 4-letnia gwarancja na wszystkie urządzenia do zabudowy Brandt.
Warunki dostępne na stronie www.brandtpolska.pl

BOP2438B
• Wielofunkcyjny piekarnik o pojemności 67 Wl
• Konstrukcja z czarnego szkła
• Sterowanie dotykowe
• 8 funkcji piekarnika
• SmartAssist
• Quattro Pulse – innowacyjny system cyrkulacji
• Pyroliza w trybie zwykłym oraz Pyroexpress
• Soft Close – ciche domykanie
• Cold door – brak ryzyka poparzenia
• Omega grill i Smart Boost
• Talerz głęboki + 2 szt. Kratka bezpieczeństwa
• sześciopoziomowe, chromowane drabiny prowadzące

CENA PROMOCYJNA: 2 999 PLN
Cena katalogowa: 3 499 PLN
CZYSZCZENIE
PYROLIZĄ

BOP2438B / czarne szkło

BOP2112B
• Wielofunkcyjny piekarnik o pojemności 67 l z funkcją pyrolizy
• Czarne szkło z tarczami ze stali nierdzewnej i uchwytem ze stali nierdzewnej
• Pieczenie łączone z obsługą pary STEAM+
• Wyświetlacz LED w kolorze czerwonym
• Czyszczenie pyrolityczne (2 tryby: 39 min. i 2 godz.)
• Funkcja SmartAssist
• Mocny grill Omega
• 10 trybów pieczenia (w tym 3 funkcje auto STEAM+ z obsługą pary)
• Funkcja pieczenia chleba
• Funkcja bezpieczeństwa ColdDoor
• Siatka bezpieczeństwa
• W zestawie jedna głęboka blacha do pieczenia

CENA PROMOCYJNA: 2 799 PLN
Cena katalogowa: 3 099 PLN
CZYSZCZENIE
PYROLIZĄ
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BOP2112B / czarne szkło i stal

Oferta ważna do 31.01.2023 lub do odwołania

Oferta dla studiów kuchennych i producentów mebli kuchennych.

BKC7153LX I BKC7153BB

45 cm

• Kompaktowa kuchenka mikrofalowa o pojemności 40 l
• BKC7153LX - wykończenie czarne szkło oraz stal
• BKC7153BB - wykończenie czarne szkło
• Moc mikrofali 1000W, moc grilla1750W
• Sterowanie dotykowe Intellect z białym wyświetlaczem
• 11 funkcji, w tym pieczenie termoobiegiem i programy kombi
• Przewodnik kulinarny z 15 przepisami
• System Quattro, Auto Defrost - 3 programy rozmrażania
• Opóźniony start
• Timer do 90 min. • Memo Activ
• Szklane drzwi • Talerz obrotowy o średnicy 36 cm
• 1 ruszt z prowadnicami • Emaliowane wnętrze
NOWY DESIGN

Panel sterowania

NOWY DESIGN

CENA PROMOCYJNA: 5 299 PLN
Cena katalogowa: 6 099 PLN

Speed Defrost

Program automatyczny

•

Ta funkcja umożliwia do 6 razy szybsze rozmrażanie żywności do
500 g
• Wystarczy wpisać rodzaj żywności i jej wagę, a kuchenka
mikrofalowa zasugeruje optymalny czas rozmrażania.
Rezultat: Rozmrożenie 4 x 100 g hamburgerów w ciągu 1 min. 40
sekund!

Łącząc ogrzewanie mikrofalowe z termoobiegiem kuchenka mikrofalowa
zapewnia wszystkie metody przygotowania posiłku. Kuchenki
wyposażone w tę funkcję zaprogramują się automatycznie dla wybranej
potrawy. Wszystko co trzeba zrobić to wybrać rodzaj żywności i jej wagę
Resztę zrobi za Ciebie program.

Ogrzewanie z termoobiegiem

System Quattro

•

Czteropunktowy system dystrubycji zapewnia optymalne
rozproszenie mikrofal w urządzeniu. Rezultatem jest
równomierne rozmrażanie, gotowanie i podgrzewanie
żywności.

•
•

O 40 do 50% krótszy czas gotowania niż standardowe
ogrzewanie
Połączenie mikrofali oraz termoobiegu
Uniwersalna mikrofalówka do małej zabudowy

BKS7131LX I BKS7131BB

• Kuchenka mikrofalowa do zabudowy o pojemności 40 l
• BKS7131LX - wykończenie czarne szkło oraz stal
• BKS7131BB - czarne szkło oraz czarny uchwyt
• Moc mikrofali 1000 W
• Sterowanie Intellect z ergonomicznym pokrętłem i
POJEMNOŚĆ 40 L
SYSTEM QUATTRO

NOWY DESIGN

•
•
•
•
•
•

sterowaniem dotykowym z białym podświetlanym
wyświetlaczem
5 ustawień mocy
Autoprogram na 3 przepisy z Systemem Quattro
Auto Defrost - 2 programy automatycznego rozmrażania
Timer do 60 min
Talerz obrotowy 36 cm z możliwością wyłączenia
obracania
Emaliowane wnętrze Szklane drzwi

POJEMNOŚĆ 40 L

NOWY DESIGN

SYSTEM QUATTRO

•

CENA PROMOCYJNA: 4 199 PLN
Cena katalogowa: 4 899 PLN

Rysunki montażowe można znaleźć na www.brandtpolska.pl
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Bezpłatna 4-letnia gwarancja na wszystkie urządzenia do zabudowy Brandt.
Warunki dostępne na stronie www.brandtpolska.pl

BMS7120B I BMS7120X I BMS7120WW

NOWY DESIGN

39 cm

SYSTEM QUATTRO

BMS7120X
czarne szkło ze stalową ramką

BMS7120B / czarne szkło z czarną metalową ramką

• Kuchenka mikrofalowa do zabudowy z ramką
• Moc mikrofali 900 W
• Pojemność 26 l
• Średnica talerza obrotowego 30 cm
• 6 automatycznych programów gotowania
• 5 poziomów mocy mikrofal
• System Quattro
• Speed Defrost
• Sterowanie dotykowe
• Podświetlany wyświetlacz w kolorze białym
• Timer do 60 min
• Wnętrze ze stali nierdzewnej
CENA PROMOCYJNA: 2 559 PLN

BMS7120WW
białe szkło z białą ramką

Cena katalogowa: 2 999 PLN

cm

oś
ok

31

ęb

gł

• Kuchenka mikrofalowa do zabudowy w szafce górnej o głębokości 31 cm
• Moc mikrofali 700 W
• Pojemność 17 l
• Średnica talerza 24,5 cm
• Autoprogram - 8 programów automatycznych
• Timer do 60 min
• Czas ogrzewania i rozmrażania do 95 min.
• Wnętrze ze stali nierdzewnej
• Blokada dziecięca
• Ramka do zabudowy

ć

BMS5112X

CENA PROMOCYJNA: 1 599 PLN
Cena katalogowa: 1 999 PLN
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Oferta ważna do 31.01.2023 lub do odwołania

Oferta dla studiów kuchennych i producentów mebli kuchennych.

Rysunki montażowe można znaleźć na www.brandtpolska.pl
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Bezpłatna 4-letnia gwarancja na wszystkie urządzenia do zabudowy Brandt.
Warunki dostępne na stronie www.brandtpolska.pl

JEDYNE W SWOIM RODZAJU
PŁYTY INDUKCYJNE BRANDT
40 lat doświadczenia
w zakresie technologii indukcyjnej
40 lat doświadczenia w produkcji i rozwoju płyt indukcyjnych
gwarantuje że produkty Brandt są niedoścignione w wydajności
i szybkości działania. Są też najbezpieczniejsze na rynku dzięki
10 systemom zabezpieczeń. 14 poziomów ustawienia mocy i
funkcje automatycznego wykrywania naczyń daje komfortowe
warunki pracy i doskonałe efekty gotowania.

Nowa technologia produkcji induktorów
Ekskluzywna technologia Brandt optymalizuje
grzanie na całej powierzchni naczynia. Brandt
produkuje induktory z wykorzystaniem
wyjątkowej technologii, która zapewnia idealne
i równomierne działanie na całej powierzchni
naczynia

Horizone
przestrzeń dla maksymalnego komfortu
Wprowadzając płytę indukcyjną z polem horiZone, Brandt potwierdza swoją pozycję lidera w
technologiach indukcyjnych.

•
•
•
•
•
•

Możesz ją użyć do gotowania w dużych naczyniach
Możesz ją użyć do gotowania w kilku małych naczyniach tą samą mocą
Wystarczy nacisnąć przycisk horiZone, aby ustawić całą strefę gotowania
Powierzchnię do gotowania horiZone można również wykorzystać jako dwie niezależne strefy
gotowania, aby przygotować 2 różne dania
M oc do 3600 W
6 induktorów z ogniwami ferrytowymi dla idealnego pokrycia powierzchni gotowania

Ogrzewanie kilku małych
naczyń tą samą mocą
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LUB

Jedna duża strefa gotowania
Równomierne
ogrzewanie jednego
dużego naczynia

2 niezależne strefy gotowania
Ogrzewanie z tyłu lub z przodu lub w obu strefach
jednocześnie z różnymi poziomami wydajności

Oferta ważna do 31.01.2023 lub do odwołania

Oferta dla studiów kuchennych i producentów mebli kuchennych.

Najszybsze płyty
indukcyjne na
rynku

Czas zagotowania 2 litrów wody, od 20 ° C do 95 ° C
Czas ogrzewania

Zużycie prądu

Czas potrzebny do ostygnięcia
powierzchni płyty do 60 ° C

50 %

8 min. 18 sek.

390 Wh

13 min. 20 sek.

55 %

9 min. 50 sek.

320 Wh

49 min.

Moc nominalna

Moc zmierzona

Sprawność

Gaz

3,5 kW

1,75 kW

Żeliwo

2,0 kW

1,10 kW

Płyta ceramiczna

2,2 kW

1,32 kW

60 %

9 min.

270 Wh

24 min.

Indukcja

2,8 kW

2,52 kW

90 %

4 min. 46 sek.

225 Wh

6 min. 10 sek.

Indukcja ULTRA BOOST

3,6 kW

3,24 kW

90 %

2 min. 30 sek.

175 Wh

6 min. 10 sek.

4 PANELE STEROWANIA:
PLUS, EASY, SMART I EXPERT
Panel PLUS

Unikatowy panel sterowania, który rozszerza przejrzyste i szybkie ustawienia panelu Expert o praktyczną funkcję TEMPO dla każdej
strefy oraz posiada do 3 opcji bezpośredniego ustawienia mocy płyty.

Panel EXPERT

Każda strefa ma oddzielne ikonki +/- do ustawiania mocy i timera, a także ikonki bezpośredniego wyboru mocy. Dwa oddzielne
wyświetlacze dla każdej strefy zapewniają szybki i ciągły przegląd wszystkich ustawień płyty. Nowe Funkcje BOIL i ULTRABOOST są teraz
dostępne na panelu sterowania.

Panel SMART

Każda strefa ma oddzielne ikonki +/- do ustawiania mocy i timera. Na wyświetlaczu widnieją informacje o powyższych parametrach. Płyty
posiadają oddzielny wyświetlacz dla każdej strefy. Nowe funkcje BOIL, ULTRABOOST oraz szybkie ustawienia mocy 5 i 9 są teraz dostępne
na panelu sterowania.

Panel EASY

Jedna para ikonek +/- jest dostępna dla wszystkich stref do ustawiania mocy i timera. Każda strefa ma osobny wyświetlacz. Znajduje
się tam również centralny wyświetlacz do wyświetlania ustawień timera wszystkich stref, gdzie poszczególne ustawienia wyświetlane są
cyklicznie.

Rysunki montażowe można znaleźć na www.brandtpolska.pl
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Bezpłatna 4-letnia gwarancja na wszystkie urządzenia do zabudowy Brandt.
Warunki dostępne na stronie www.brandtpolska.pl

BPI164HSW
STEROWANIE
INTELLECT EXPERT
STREFA GOTOWANIA
HORIZONE PIANO
15 POZIOMÓW
MOCY
OPATENTOWANE
CZYSTE BIAŁE SZKŁO

60 cm

• Płyta indukcyjna o szerokości 60 cm
• Powierzchnia z opatentowanego białego szkła
• Proste krawędzie - możliwość montażu na równi z blatem
• Całkowity pobór mocy 7,4 kW
• 4 strefy gotowania: 1x horiZone 40x23 cm (4 kW) / 1 x 21 cm (3,6 kW) / 1 x 16 cm (2,5 kW)
• ULTRA BOOST - najszybsza płyta indukcyjna na rynku • Funkcje Boil, Recall i Clean Lock
• Funkcja Piano - możliwość ustawienia temperatury w dwóch niezależnych strefach
• Funkcje Booster oraz Timer 1-99 min. dla każdej z czterech stref gotowania
• 15 poziomów mocy • 10 funkcji bezpieczeństwa

CENA PROMOCYJNA: 3 699 PLN
Cena katalogowa: 4 299 PLN

BPI164HSB

STEROWANIE
INTELLECT EXPERT
STREFA GOTOWANIA
HORIZONE PIANO
15 POZIOMÓW
MOCY

• Płyta indukcyjna o szerokości 60 cm
• Powierzchnia z czarnego szkła
• Całkowity pobór mocy 7,4 kW
• Proste krawędzie - możliwość montażu na równi z blatem
• 4 strefy gotowania: 1x horiZone 40x23 cm (4 kW) / 1 x 21 cm (3,6 kW) / 1 x 16 cm (2,5 kW)
• ULTRA BOOST - najszybsza płyta indukcyjna na rynku
• Funkcje Boil, Recall i Clean Lock
• Funkcja Piano - możliwość ustawienia temperatury w dwóch niezależnych strefach
• Funkcje Booster oraz Timer 1-99 min. dla każdej z czterech stref gotowania
• 15 poziomów mocy • 10 funkcji bezpieczeństwa
CENA PROMOCYJNA: 3 399 PLN
Cena katalogowa: 3 799 PLN

60 cm

BPI1641SB
STEROWANIE
BRANDT PLUS
NAJSZYBSZA PŁYTA NA
RYNKU
15 POZIOMÓW
MOCY

• Płyta indukcyjna o szerokości 60 cm
• Powierzchnia z czarnego szkła
• 4 strefy gotowania: 2 x 18 cm (3,6 kW) / 1 x 21 cm (3,6 kW) / 1 x 16 cm (2,5 kW)
• Całkowity pobór mocy 7,4 kW • Sterowania dotykowe BrandtPLUS
• 15 poziomów mocy • ULTRA BOOST - najszybsza płyta indukcyjna na rynku
• Funkcje Booster oraz Timer 1-99 min. dla każdej z czterech stref gotowania
• Funkcje Tempo, Recall, Boil i Clean Lock • Możliwość montażu na równi z blatem
• 10 funkcji bezpieczeństwa

CENA PROMOCYJNA: 2 799 PLN
60 cm
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Cena katalogowa: 3 199 PLN

Oferta ważna do 31.01.2023 lub do odwołania

Oferta dla studiów kuchennych i producentów mebli kuchennych.

BPI184HUB
NAJSZYBSZA PŁYTA NA
RYNKU
STEROWANIE
INTELLECT EXPERT
STREFA GOTOWANIA
HORIZONE

• Płyta indukcyjna o szerokości 80 cm
• Całkowity pobór mocy 7,4 kW •
• Powierzchnia z czarnego szkła
• 4 strefy gotowania: 1x horiZone 40 x 23 cm (3,7 kW) / 1 x 28 cm (3,7 kW) / 1 x 16 cm (2,4 kW)
• ULTRA BOOST - najszybsza płyta indukcyjna na rynku, o 37% szybsza od konkurencji
• 15 poziomów mocy
• Funkcje Booster oraz Timer 1-99 min. dla każdej z czterech stref gotowania
• Funkcje Boil, Recall, Clean Lock • Możliwość montażu na równi z blatem
• Sterowanie dotykowe Intellect EXPERT • 10 funkcji bezpieczeństwa

CENA PROMOCYJNA: 3 999 PLN
Cena katalogowa: 4 699 PLN

80 cm

BPI164HUB
NAJSZYBSZA PŁYTA NA
RYNKU
STEROWANIE
INTELLECT EXPERT
STREFA GOTOWANIA
HORIZONE

60 cm

• Płyta indukcyjna o szerokości 60 cm
• Powierzchnia z czarnego szkła
• Całkowity pobór mocy 7,4 kW
• Sterowanie dotykowe Intellect Expert
• 15 poziomów mocy • Funkcje Boil, Recall, Clean Lock
• 4 strefy gotowania: 1x horiZone 40 x 23 cm (4 kW) / 1 x 21 cm (3,6 kW) / 1 x 16 cm (2,5
kW)

• ULTRA BOOST - najszybsza płyta indukcyjna na rynku
• Funkcje Booster oraz Timer 1-99 min. dla każdej z czterech stref gotowania
• 10 funkcji bezpieczeństwa
CENA PROMOCYJNA: 3 099 PLN
Cena katalogowa: 3 599 PLN

BPI164DUW

NAJSZYBSZA PŁYTA NA
RYNKU
STEROWANIE
INTELLECT EXPERT
STREFA GOTOWANIA
DUO ZONE

60 cm

Rysunki montażowe można znaleźć na www.brandtpolska.pl

• Płyta indukcyjna o szerokości 60 cm
DuoZone
• Białe szkło • Całkowity pobór mocy 7,4 kW
• Timer 1-99 min. dla każdej z czterech stref gotowania
• ULTRA BOOST - najszybsza płyta indukcyjna na rynku • Funkcje Boil i Clean Lock
• 10 poziomów mocy, szybkie ustawienie mocy na poziom 5. i 9.
• 4 strefy gotowania: 1 x Duo Zone 37 x 18 cm (4 kW) / 1 x 21 cm (3,6 kW) / 1 x 16 cm (2,5
kW)

• Sterowania dotykowe Intellect Smart
• Możliwość montażu na równi z blatem • 10 funkcji bezpieczeństwa
CENA PROMOCYJNA: 2 699 PLN
Cena katalogowa: 3 199 PLN
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Bezpłatna 4-letnia gwarancja na wszystkie urządzenia do zabudowy Brandt.
Warunki dostępne na stronie www.brandtpolska.pl

BPI164DPB
STREFA GOTOWANIA
DUO ZONE

MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU
NA RÓWNI Z BLATEM
NAJSZYBSZA PŁYTA NA
RYNKU

• Płyta indukcyjna o szerokości 60 cm
DuoZone
• Powierzchnia z czarnego szkła • Sterowanie dotykowe Intellect Smart
• 4 strefy gotowania: 1x Duo Zone 37x18 cm (4 kW) / 1 x 21 cm (3,6 kW) / 1 x 16 cm (2,5
•
•
•
•
•

kW)
Power management: opcjonalny pobór mocy 3000/3600/4600/7400 W
15 poziomów mocy , szybkie ustawienie mocy na poziom 5. i 9.
ULTRA BOOST - najszybsza płyta indukcyjna na rynku
Funkcje Booster oraz Timer 1-99 min. dla każdej z czterech stref gotowania
Funkcje Boil i Clean Lock 10 funkcji bezpieczeństwa

•

CENA PROMOCYJNA: 2 499 PLN

60 cm

Cena katalogowa: 2 799 PLN

BPI1641PB
FUNKCJE
BOIL I CLEAN LOCK
MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU
NA RÓWNI Z BLATEM
STEROWANIE
INTELLECT SMART

• Płyta indukcyjna o szerokości 60 cm • Powierzchnia z czarnego szkła
• 4 strefy gotowania: 2 x 18 cm (3,6 kW) / 1 x 21 cm (3,6 kW) / 1 x 16 cm (2,5 kW)
• Power management: opcjonalny pobór mocy 3000/3600/4600/7400 W
• Sterowanie dotykowe Intellect Smart • 15 poziomów mocy, szybkie ustawienie
mocy na poziom 5. i 9.

• ULTRA BOOST - najszybsza płyta indukcyjna na rynku • Funkcje Boil i Clean Lock
• Funkcje Booster oraz Timer 1-99 min. dla każdej z czterech stref gotowania
• 10 funkcji bezpieczeństwa

CENA PROMOCYJNA: 2 299 PLN
Cena katalogowa: 2 599 PLN

60 cm

ZINTEGROWANA
ZAPALARKA
ŻELIWNE RUSZTA

BPG6414B
• Płyta gazowa o szerokości 60 cm
• Czarne szkło oraz proste krawędzie - możliwość montażu na równi z blatem
• Zintegrowana zapalarka
• 4 pola gazowe
• Całkowity pobór mocy 7,7 kW
• Bezpiecznik termiczny
• Żeliwne kratki oraz ruszta

CENA PROMOCYJNA: 1 899 PLN
60 cm
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Cena katalogowa: 2 199 PLN

Oferta ważna do 31.01.2023 lub do odwołania

Oferta dla studiów kuchennych i producentów mebli kuchennych.

23

MOŻLIWOŚĆ PODPIĘCIA
DO 230 V, 16 A

0V

BPI6414BM
• Płyta indukcyjno-gazowa o szerokości 60 cm
• Możliwość podpięcia do - 230 V, 16 A
• Czarne szkło oraz proste krawędzie • Zintegrowana zapalarka
• Sterowanie dotykowe dla pól indukcyjnych Intellect Easy
• 2 pola indukcyjne • 2 pola gazowe
• 10 poziomów mocy indukcji • 2x Booster; 1x Timer
• 10 funkcji bezpieczeństwa
• Masywne żeliwne ruszta i palniki

CENA PROMOCYJNA: 2 999 PLN
60 cm

Cena katalogowa: 3 499 PLN

BPI1621UB
51 cm

• Płyta indukcyjna o szerokości 30 cm
• Powierzchnia z czarnego szkła • Całkowity pobór mocy 3,7 kW
• 2 niezależne strefy gotowania: 1 x 21 cm (3,6 kW) / 1 x 16 cm (2,5 kW)
• Sterowanie dotykowe Intellect Easy
• Funkcja Clean Lock • ULTRA BOOST -najszybsza płyta indukcyjna na rynku
• 10 poziomów mocy
• Funkcje Booster oraz Timer 1-99 min. dla każdej z dwóch stref gotowania
• 10 funkcji bezpieczeństwa

CENA PROMOCYJNA: 1 799 PLN
30 cm

Cena katalogowa: 2 199 PLN

Unikalny pakiet 10 funkcji bezpieczeństwa
1.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem:

2.

Zabezpieczenie przed wykipieniem:

3.

Blokada panelu sterowania:

9.

4.

Wskaźnik ciepła resztkowego:

10.

5.

Automatyczne wyłączanie płyty (Auto-stop):

6.

Automatyczne wykrywanie naczyń:

Temperatura na płycie nie przekroczy temperatury 300 °C. Taka funkcja
uniemożliwia m.in. samozapłon oleju.
gdy nastąpi wykipienie i płyn dostanie się na panel sterowania system
automatycznie wyłączy strefę gotowania.

7.
8.

zapobiega przypadkowemu włączeniu płyty. Szczególnie istotna jako
zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem przez dzieci.
W przypadku temperatury na polu grzewczym większej niż 65 °C, na panelu
sterowania wyświetla się litera “H”.
ten system automatycznie wyłącza płytę, jeżeli zapomnisz zrobić to
samemu.
płyta wyłączy się w ciągu jednej minuty jeżeli nie wykryje naczynia na
strefie gotowania. Zasygnalizuje to migający panel LED.

Rysunki montażowe można znaleźć na www.brandtpolska.pl

Wykrywanie małych naczyń:

elementy poniżej 10 cm średnicy nie będą wykrywane, co zapobiega
włączeniu płyty, np. przez położenie na niej sztućców.

Wykrywanie podnapięcia:

płyta jest w stanie wykryć zbyt niskie napięcie zasilania*.

Wykrywanie przepięcia:

funkcja zapewnia ochronę obwodów elektrycznych, zwłaszcza podczas
burzy*.

Wykrywanie nieprawidłowych podłączeń do sieci:

w przypadku nieprawidłowego podłączenia płyty do sieci energetycznej
usłyszysz sygnał dźwiękowy i płyta automatycznie włączy zabezpieczenie
obwodów elektrycznych*.
Uwaga: w takim przypadku nie należy pod żadnym pozorem włączać ponownie płyty, dopóki nie zostanie poprawione podłączenie zgodnie z instrukcją
obsługi.

* Zgodnie z normą PN-EN 50160 (z późniejszymi zmianami), PN-EN 60038 (z
późniejszymi zmianami), dyrektywa 96/92/EC UN.
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Bezpłatna 4-letnia gwarancja na wszystkie urządzenia do zabudowy Brandt.
Warunki dostępne na stronie www.brandtpolska.pl

BIC1724ES
FRESH BOX
SUPER CHŁODZENIE

178,5 cm

SZYBKIE ZAMRAŻANIE

• Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy
• Klasa energetyczna: E • Klasa klimatyczna: ST
• Pojemność chłodziarki / zamrażarki: 179 l / 70 l
• Elektroniczna kontrola temperatury
• Wewnętrzne oświetlenie LED
• Szuflada na świeże produkty Fresh Box
• Funkcje Super chłodzenia i Szybkiego zamrażania
• 4 półki ze szkła hartowanego
• 3 półki w drzwiach
• 3 szuflady w zamrażarce
• Wydajność zamrażania 3,2 kg/24 h / • Utrzymywanie temperatury bez zasilania 10 h
• System mocowania drzwi - montaż frontów na prowadnicach
• Roczne zużycie prądu 217 kWh
• Rozmiary (W x Sz x G): 178,5x54x54,5 cm

CENA PROMOCYJNA: 3 599 PLN
Cena katalogowa: 4 199 PLN

54 cm

BIL1770FB
WENTYLACJA AMS
2 SZUFLADY
FRESH

177 cm

POJEMNOŚĆ 294 l

• Chłodziarka jednodrzwiowa do zabudowy
• Wentylacja AMS z automatycznym odmrażaniem
• Pojemność 294 l
• Sterowanie elektroniczne oraz elektroniczna kontrola temperatury
• Wewnętrzne oświetlenie LED
• Dźwięk otwarcia drzwi
• 5 półek ze szkła hartowanego
• 5 półek w drzwiach, w tym jedna głęboka na butelki
• 2 Szuflady Fresh na owoce i warzywa
• Funkcja ECO i funkcja szybkiego chłodzenia
• System mocowania drzwi - montaż frontów na prowadnicach
• Klasa energetyczna F
• Roczne zużycie prądu 140 kWh
• Rozmiary (W x Sz x G): 177x54x54,5 cm

CENA PROMOCYJNA: 3 799 PLN
Cena katalogowa: 4 399 PLN

54 cm
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Oferta ważna do 31.01.2023 lub do odwołania

Oferta dla studiów kuchennych i producentów mebli kuchennych.

BKLVD435J

Dzielona szuflada na
sztućce
GŁOŚNOŚĆ 45 dB(A)

• Zmywarka do zabudowy z ukrytym panelem
• Pojemność 14 kompletów naczyń
• Klasa energetyczna D • 6 programów, 4 ustawienia temperatury
• Opóźniony start do 12 h • Dzielona szuflada na sztućce
• Mycie z połową załadunku • Głośnośc 45 dB(A) • Wskaźnik soli i nabłyszczacza
• Zużycie prądu na 100 cykli / wody na cykl: 85 kWh / 10 l
• Kosz górny z regulacją wysokości
• Suszenie konwekcyjne + funkcja automatycznego otwierania drzwi
• Sygnalizacja świetlna Spotlight

CENA PROMOCYJNA: 3 899 PLN

60 cm

Cena katalogowa: 4 499 PLN

BDB424LB
GÓRNY KOSZ Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI
GŁOŚNOŚĆ 44 dB(A)

60 cm

• Zmywarka do zabudowy z czarnym panelem
• Pojemność 14 kompletów naczyń
• Klasa energetyczna D • 6 programów, 4 ustawienia temperatury
• Opóźniony start do 12 h • Mycie z połową załadunku • Głośność 44 dB(A)
• Zużycie prądu na 100 cykli / wody na cykl: 85 kWh / 10 l
• Wskaźnik soli i nabłyszczacza • Górny kosz z regulacją wysokości
• Suszenie konwekcyjne
• Funkcja automatycznego otwierania drzwi

CENA PROMOCYJNA: 3 199 PLN
Cena katalogowa: 3 699 PLN

BDB424LX
KOSZ GÓRNY Z
REGULACJĄ WYSOKOŚCI
GŁOŚNOŚĆ 44 dB(A)

60 cm

• Zmywarka do zabudowy z stalowym panelem
• Pojemność 14 kompletów naczyń • Elektroniczny wyświetlacz
• Klasa energetyczna D • 6 programów, 4 ustawienia temperatury
• Opóźniony start do 24 h • Mycie z połową załadunku • Głośność 44 dB(A)
• Zużycie prądu na 100 cykli / wody na cykl: 85 kWh / 10 l
• Wskaźnik soli i nabłyszczacza • Górny kosz z regulacją wysokości
• Suszenie konwekcyjne
• Funkcja automatycznego otwierania drzwi

CENA PROMOCYJNA: 3 899 PLN
Cena katalogowa: 4 499 PLN

Rysunki montażowe można znaleźć na www.brandtpolska.pl
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Bezpłatna 4-letnia gwarancja na wszystkie urządzenia do zabudowy Kluge.
Warunki dostępne na stronie www.klugepolska.pl

URZĄDZENIA WYKONANE Z PASJĄ
DO DESIGNU I JAKOŚCI
Urządzenia Kluge to młoda i dynamicznie rozwijająca się marka, ale jednocześnie w pełni ugruntowana i sprawdzona przez
klientów. Projekty urządzeń Kluge autorstwa czołowych europejskich projektantów są inspirowane czystym skandynawskim
wzornictwem. Innowacyjne wzornictwo oraz zaawansowane technicznie urządzenia kuchenne stały się integralną częścią
czeskiego gospodarstwa domowego, bo w Czechach właśnie, firma Kluge ma swój rodowód. Dziś Kluge oferuje szeroką gamę
sprzętów AGD do zabudowy, dzięki czemu możesz wyposażyć całą kuchnię w dopasowane wzorniczo i wydajne urządzenia
dokładnie według swoich pomysłów. Urządzenia Kluge zawsze zapewniają najlepszy stosunek ceny do jakości na naszym rynku.
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Oferta ważna do 31.01.2023 lub do odwołania

Oferta dla studiów kuchennych i producentów mebli kuchennych.

Nowoczesne i przejrzyste panele sterowania do piekarników KLUGE
Piekarniki KLUGE wyposażone są w przejrzysty szklany panel sterowania o wysokości 9 cm. Piekarniki w zależności od modelu mogą być wyposażone
w 3 rodzaje wyświetlaczy . Możesz dostosować jasność i dźwięk w każdym z 3 typów wyświetlaczy.

Wyświetlacz SMART TFT
Kolorowy wyświetlacz o przekątnej 4,3 cali
z obrotowym pokrętłem. Takie połączenie
pozwala na szybkie i intuicyjne poruszanie
się po menu piekarnika.

Wyświetlacz WLCD VISIO
TOUCH
Ekran dotykowy z obrotowymi pokrętłami
zapewnia łatwą i szybką kontrolę
wszystkich funkcji piekarnika.

Wyświetlacz LCD White on
Black
Wyraźny,
zapewniający
kontrast
wyświetlacz
LCD
z
dotykowymi
przyciskami i pokrętłami dla łatwego oraz
szybkiego obsługiwania piekarnika.

Hot Air Shield
idealna ochrona przed gorącym powietrzem
Doskonała ochrona użytkownika przed gorącym powietrzem z piekarnika.
Jest to skuteczny deflektor umieszczony na wylocie gorącego powietrza,
który aktywuje się natychmiast po otwarciu drzwi piekarnika. Funkcja ta
występuje w modelach : KTE1040B, KTE1030B i KTE1030X.

Rysunki montażowe można znaleźć na www.klugepolska.pl

Pieczenie z termoobiegiem
Wszystkie piekarniki KLUGE są wyposażone w funkcje pieczenia
z termoobiegiem, czyli w okrągły element grzejny z aktywnym
wentylatorem, który równomiernie rozprowadza ciepło po komorze
piekarnika w trakcie gotowania potraw nawet w najniższych poziomach
temperatury. Sprawdzi się także przy gotowaniu na wielu poziomach
jednocześnie.
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Bezpłatna 4-letnia gwarancja na wszystkie urządzenia do zabudowy Kluge.
Warunki dostępne na stronie www.klugepolska.pl

KTE1040B
• Piekarnik wielofunkcyjny o pojemności 75 l
• Czarne szkło, czarny uchwyt, czarne sekwencyjne pokrętła
• W pełni graficzny, kolorowy wyświetlacz 4,3 ”TFT w języku polskim
• 154 programy automatyczne (mięso i ryby, ciasta, desery, przepisy fusion, suszenie)
• 9 funkcji piekarnika (w tym pieczenie gorącym powietrzem, grill oraz pizza)
• STEAM+ pieczenie z użyciem pary
• Czyszczenie parą VAP Clean+, emalia Easy Clean
• Cool Touch - 3 szyby, które można łatwo zdjąć w celu czyszczenia
• Hot Air Shield - Osłona przed gorącym powietrzem podczas otwierania drzwi
• Soft Open oraz Soft Close - powolne otwieranie i zamykanie drzwi piekarnika
• Chromowane drabinki boczne, 2 zestawy prowadnic teleskopowych
• 1 płytka blacha, 1 głęboka blacha, 1 bezpieczny ruszt
OBJĘTOŚĆ 75 l

CENA PROMOCYJNA: 3 199 PLN

STEAM+ PIECZENIE WSPOMAGANE PARĄ

Cena katalogowa: 3 999 PLN

154

PROGRAMY PIECZENIA

Programy automatyczne
do przygotowywania doskonałych potraw
Najwyższy model piekarnika KTE1040B zapewnia niezrównany komfort i prostotę
obsługi dzięki ułatwieniom w postaci automatycznych programów do przygotowywania posiłków, w tym programów ze wspomaganiem parowym.
Możesz wybierać z bogatego menu ponad 150 automatycznych programów pieczenia podzielonych na kilka kategorii, np. ciemne mięso, drób, ryby, pieczeń, chleb
i ciastka, desery, pizze, ciasta, herbatniki lub nowoczesne dania fusion łączące przepisy kilku światowych kuchni jednocześnie. Piekarnik może również samodzielnie
wytwarzać jogurt, optymalnie rozmrażać żywność, suszyć pomidory, bakłażany, cukinie lub inne warzywa, owoce i grzyby.

Soft Close / Soft Open

COOL TOUCH
Elegancki i praktyczny
system powolnego
zamykania i otwierania
drzwi piekarnika.
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Technologia chłodnych drzwi COOL
TOUCH z 3 szybami do łatwego
demontażu umożliwiającego
utrzymanie w czystości.

Oferta ważna do 31.01.2023 lub do odwołania

Oferta dla studiów kuchennych i producentów mebli kuchennych.

KTE1030X
OBJĘTOŚĆ 75 l
HOT AIR SHIELD
SOFT CLOSE

• Piekarnik wielofunkcyjny o pojemności 75 l
• Czarne szkło, uchwyt oraz pokrętła ze stali nierdzewnej
• Wyświetlacz dotykowy LED Visio Touch
• 9 funkcji piekarnika (w tym pieczenie gorącym powietrzem, grill oraz pizza)
• Cool Touch - 3 szyby, które można łatwo zdjąć w celu czyszczenia
• Soft Close
• Hot Air Shield - Osłona przed gorącym powietrzem podczas otwierania drzwi
• Drabinki boczne, 2 zestawy prowadnic teleskopowych
• 1 płytka blacha, 1 głęboka blacha, 1 bezpieczny ruszt
CENA PROMOCYJNA: 2 359 PLN
Cena katalogowa: 2 999 PLN

KTE1030B
OBJĘTOŚĆ 75 l
HOT AIR SHIELD
SOFT CLOSE

• Piekarnik wielofunkcyjny o pojemności 75 l
• Czarne szkło, czarny uchwyt oraz pokrętła
• Wyświetlacz dotykowy LED Visio Touch
• 9 funkcji piekarnika (w tym pieczenie z termoobiegiem, grill oraz pizza)
• Cool Touch - 3 szyby, które można łatwo zdjąć w celu czyszczenia
• Soft Close
• Hot Air Shield - Osłona przed gorącym powietrzem podczas otwierania drzwi
• Drabinki boczne, 2 zestawy prowadnic teleskopowych
• 1 płytka blacha, 1 głęboka blacha, 1 bezpieczny ruszt
CENA PROMOCYJNA: 2 359 PLN
Cena katalogowa: 2 999 PLN

Pieczenie ze wspomaganiem
parowym STEAM +
Piekarnik KTE1040B większość programów automatycznych
oferuje przy użyciu pary. Funkcję tę można również włączyć
w połączeniu z innymi wybranymi programami tj. np.
pieczenie gorącym powietrzem . Jedyne co trzeba zrobić to
napełnić specjalny pojemnik z wodą (max 300 ml) i ustalić
ilość pary jaką chcemy wykorzystać (wybór co 100 ml).
Dzięki temu Twoje potrawy są nie tylko smaczniejsze ale
przede wszystkim zdrowsze. Pieczenie parowe pozwala na
mniejsze użycie tłuszczu. Para przyśpiesza proces pieczenia,
a Twoje potrawy będą puszyste. Sprawdzi się to przy
pieczeniu chleba, ciasta, a także przy przygotowaniu ryb,
drobiu czy cielęciny.

Rysunki montażowe można znaleźć na www.klugepolska.pl
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Bezpłatna 4-letnia gwarancja na wszystkie urządzenia do zabudowy Kluge.
Warunki dostępne na stronie www.klugepolska.pl

`

KTE1020B
POJEMNOŚĆ 75 l
COOL TOUCH
TERMOOBIEG

• Piekarnik wielofunkcyjny o pojemności 75 l
• Wykończenie z czarnego szkła, czarny uchwyt oraz pokrętła
• 6 funkcji piekarnika
• Pieczenie z termoobiegiem
• Grill
• Cool Touch - 3 warstwy szkła w drzwiach
• Drabinki boczne, 1 zestaw prowadnic teleskopowych
• 1 płytka blacha, 1 głęboka blacha, 1 bezpieczny ruszt

CENA PROMOCYJNA: 1 899 PLN
Cena katalogowa: 2 399 PLN

Maksymalna pojemność 75 l

75 l

Dzięki maksymalnej pojemności
75 l, piekarniki Kluge należą do
najbardziej pojemnych na rynku.
Są wyposażone w zdejmowane
chromowane
prowadnice
boczne. 10 poziomów pieczenia,
zapewnia niespotykane dotąd
możliwości w rozmieszczeniu
dużych blach.

Prowadnice teleskopowe
Prowadnice teleskopowe (do
modeli KTE1040B i KTE1030B
/ KTE1030X zawsze 2 sztuki)
to wygodne i bezpieczne
rozwiązanie montażu blach
do pieczenia i rusztów. Można
je zakładać na dowolny
poziom prowadnic bocznych.
i wyjmować dla łatwiejszego
czyszczenia.

Konstrukcja piekarników KLUGE ze szklanym frontem
w kolorze czarnym nie tylko doskonale komponuje się z wnętrzami
nowoczesnych kuchni, ale sprzyja też utrzymaniu ich w czystości.
VAP CLEAN+

Wewnętrzne oświetlenie halogenowe
Dzięki połączeniu silnego
czyszczenia parą VAP
CLEAN+ (dla modelu
KTE1040B) i emaliowanej
powierzchni Easy Clean
piekarnik
jest
łatwy
do czyszczenia Proces
przebiega
szybko
i
jednocześnie
bardzo
efektywnie.
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Wewnętrzne oświetlenie halogenowe zapewnia doskonały
podgląd przygotowywanych w piekarniku potraw.

Oferta ważna do 31.01.2023 lub do odwołania

Oferta dla studiów kuchennych i producentów mebli kuchennych.

KTM2620B
• Kuchenka mikrofalowa do zabudowy z grillem w całości ze szkła (wraz z ramą) w kolorze
czarnym

• Pojemność 25 l • Wnętrze ze stali nierdzewnej
• Bez logo na produkcie, pasuje również do piekarników innych marek
• Biały wyświetlacz LED, sterowanie dotykowe • Średnica talerza obrotowego 31,5 cm
• 8 programów automatycznych • Timer do 95 min
• Sygnał dzwiękowy zakończenia pracy • Oświetlenie wewnętrzne • Grill
• Moc mikrofali 900 W / Moc grilla 1100 W
• Wymiary (W x Sz x G cm): 38,8 x 59,5 x 40,1

BRAK LOGO NA
PRODUKCIE
POJEMNOŚĆ 25 l
W PEŁNI DOTYKOWE
STEROWANIE

CENA PROMOCYJNA: 1 759 PLN

GRILL

Cena katalogowa: 2 299 PLN

KTM2010B
• Kuchenka mikrofalowa do zabudowy z grillem w całości ze szkła (wraz z ramą) w kolorze
czarnym

• Pojemność 20 l • Wnętrze ze stali nierdzewnej
• Bez logo na produkcie, pasuje również do piekarników innych marek
• Intuicyjne sterowanie za pomocą dwóch pokręteł
• 5 poziomów mocy w tym rozmrażanie
• Timer do 35 min • Sygnał dzwiękowy zakończenia pracy • Oświetlenie wewnętrzne
• Średnica talerza obrotowego 24,5 cm • Moc mikrofali 800 W
• Wymiary (W x Sz x G cm): 38,8 x 59,5 x 34,35

BRAK LOGO NA
PRODUKCIE
POJEMNOŚĆ 20 l
GŁĘBOKOŚĆ

MOC 800 W

34,5 cm

CENA PROMOCYJNA: 1 299 PLN
Cena katalogowa: 1 659 PLN

Zalety kuchenek mikrofalowych

• Luksusowy design w czarnym kolorze
• Sterowanie dotykowe na czarnym szkle z wyświetlaczem LCD (białe
symbole na czarnym tle)

• 3 metody gotowania : mikrofala, grill, mikrofala + grill
• 8 automatycznych programów : pizza, mięso, warzywa, makaron,
•
•
•
•
•
•
•

Rysunki montażowe można znaleźć na www.klugepolska.pl

ziemniaki, ryby, napoje, popcorn)
Bez logo na produkcie, pasuje również do piekarników innych marek
Gotowanie etapami 5 poziomów mocy
Grill
Wąska mikrofalówka do małych szafek (KTM2010B)
Sygnał dzwiękowy zakończenia pracy
Timer, blokada panelu sterowania
Automatyczne rozmrażanie według wagi produktu

•
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5 praktycznych funkcji
ROZPUSZCZANIE
CZEKOLADY
około 40°C

I 56

UTRZYMYWANIE CIEPŁA
około 50°C

WRZENIE
około 100°C

SMAŻENIE
około 160°C

POWER BOOSTER
Maksymalna
wydajność

Panel sterowania KPI6020B
Płyta indukcyjna z suwakiem

Panel sterowania KPV6020B
Płyta szklano-ceramiczna z suwakiem

Sterowanie za pomocą kombinacji suwaka dotykowego i przycisków
umożliwia nie tylko szybkie ustawienie wymaganej mocy i czasu, ale także
5 praktycznych funkcji (patrz symbole powyżej).

Szybkie i intuicyjne sterowanie suwakiem, dzięki któremu ustawienie
odpowiedniego poziomu gotowania jest dziecinnie proste.

Oferta ważna do 31.01.2023 lub do odwołania

Oferta dla studiów kuchennych i producentów mebli kuchennych.

STEROWANIE
DOTYKOWE
WYKRYWANIE NACZYŃ
5 PROGRAMÓW
AUTOMATYCZNYCH

KPI6020B
• Płyta indukcyjna o szerokości 60 cm, powierzchnia z czarnego szkła z prostymi
krawędziami, nadaje się do wbudowania na równi z blatem

• 4 pola grzewcze: 2 x 160 mm / 1400 W (1800 W Booster) + 2 x 210 mm / 2100 W (2500
W Booster) • 9 poziomów mocy
• 5 automatycznych programów : topienie czekolady, utrzymanie ciepła, gotowanie,
smażenie, booster • Funkcja bezpiecznego wyłączania
• Sterowanie dotykowe z suwakiem dla szybkiej regulacji mocy i czasu
• Booster oraz Timer dla każdego pola • Wykrywanie naczyń
• Ostrzeżenie o gorącym polu • Blokada wyświetlacza + blokada dziecięca
• Smart Pause • Całkowity pobór mocy 7 400 W
CENA PROMOCYJNA: 1 499 PLN
Cena katalogowa: 1 999 PLN

STEROWANIE
DOTYKOWE
2 POLA GRZEWCZE O
DUŻEJ MOCY

KPV6020B
• Płyta ceramiczna o szerokości 60 cm, powierzchnia z czarnego szkła z prostymi
krawędziami, nadaje się do wbudowania na równi z blatem

• 4 pola grzewcze: 2 x 145 mm / 1200 W + 1 x 180 mm (podwójna strefa) / 1700 W +
1 x 145 mm owalna strefa / 1800 W
Sterowanie dotykowe z suwakiem dla szybkiej regulacji mocy i czasu
Timer Smart Pause Ostrzeżenie o gorącym polu Blokada wyświetlacza
Całkowity pobór mocy 5 900 W

•
• •
•
•
•
CENA PROMOCYJNA: 1 299 PLN
Cena katalogowa: 1 599 PLN

4 POLA GRZEWCZE
STEROWANIE
DOTYKOWE

KPV6010B
• Płyta ceramiczna o szerokości 60 cm, powierzchnia z czarnego szkła
• 4 pola grzewcze: 2 x 145 mm / 1200 W + 2 x 180 mm / 1800 W
• Sterowanie dotykowe • Ostrzeżenie o gorącym polu
• Blokada wyświetlacza
• Całkowity pobór mocy 6000 W
CENA PROMOCYJNA: 1 059 PLN
Cena katalogowa: 1 359 PLN

Rysunki montażowe można znaleźć na www.klugepolska.pl
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KPV3000B

KPI3000B

30 cm

•
•
•
•
•
•
•

BOOSTER) + 200 mm / 2,1 kW (2,5 kW
BOOSTER)
Całkowity pobór mocy 3,6 kW
BOOSTER Wykrywanie naczyń
Sterowanie dotykowe
Funkcja bezpiecznego wyłączania
Ostrzeżenie o gorącym polu
Blokada wyświetlacza + blokada dziecięca
Smart Pause Timer

• Płyta szklano-ceramiczna typu Domino
• Szerokość 30 cm
• Powierzchnia z czarnego szkła
• 2 pola grzewcze Highlight: 1 x 145 mm /

52 cm

52 cm

• Płyta indukcyjna typu Domino
• Powierzchnia z czarnego szkła
• 2 pola grzewcze: 160 mm / 1,4 kW (1,8 kW

1200 W + 1 x 180 mm / 1800 W

• Sterowanie dotykowe
• Ostrzeżenie o gorącym polu
• Blokada wyświetlacza
• Całkowity pobór mocy 3000 W

•

CENA PROMOCYJNA: 839 PLN

•

30 cm

Cena katalogowa: 1 059 PLN

CENA PROMOCYJNA: 1 199 PLN
Cena katalogowa: 1 499 PLN

KPG7020BG
CZARNE SZKŁO
MASYWNE KRATKI
ŻELIWNE

• Płyta gazowa o szerokości 70 cm
• Powierzchnia z czarnego szkła • Masywne i trwałe kratki żeliwne
• Sterowanie pokrętłami ze zintegrowaną zapalarką
• Prawy przedni palnik (pomocniczy) 0,95 kW (Ø 55 mm), prawy tylny palnik (szybki) 2,9

GAS STOP
PALNIK NA WOK

•
•

kW (Ø 100 mm), lewy przedni oraz tylny palnik: 1,70 kW (Ø 75 mm), środkowy palnik
(WOK): 3,5 kW (Ø 131 mm)
Zabezpieczenie przed wyciekiem gazu Gas Stop Praca na gazie ziemnym lub PB
Rozmiary (W x Sz x G): 108.5 x 690 x 520 mm

•

CENA PROMOCYJNA: 1 499 PLN
Cena katalogowa: 1 899 PLN

KPG6010BG
CZARNE SZKŁO
MASYWNE KRATKI
ŻELIWNE
GAS STOP
PALNIK NA WOK

• Płyta gazowa o szerokości 60 cm
• Powierzchnia z czarnego szkła
• Masywne i trwałe kratki żeliwne
• Sterowanie pokrętłami ze zintegrowaną zapalarką
• Lewy przedni palnik (WOK): 3,5 kW (Ø 131 mm), prawy przedni palnik (pomocniczy):
0,95 kW (Ø 55 mm), prawy oraz lewy tylny palnik (średni): 1,70 kW (Ø 75 mm)

• Zabezpieczenie przed wyciekiem gazu Gas Stop • Praca na gazie ziemnym lub PB
• Rozmiary (W x Sz x G): 108.5 x 590 x 520 mm

CENA PROMOCYJNA: 1 259 PLN
Cena katalogowa: 1 559 PLN
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KPG6010WG
BIAŁE SZKŁO
MASYWNE KRATKI
ŻELIWNE
GAS STOP
PALNIK NA WOK

• Płyta gazowa o szerokości 60 cm
• Powierzchnia z białego szkła
• Masywne i trwałe kratki żeliwne
• Sterowanie pokrętłami ze zintegrowaną zapalarką
• Lewy przedni palnik (WOK): 3,5 kW (Ø 131 mm), prawy przedni palnik (pomocniczy):
0,95 kW (Ø 55 mm), prawy oraz lewy tylny palnik (średni): 1,70 kW (Ø 75 mm)

• Zabezpieczenie przed wyciekiem gazu Gas Stop • Praca na gazie ziemnym lub PB
• Rozmiary (W x Sz x G): 108.5 x 590 x 520 mm

CENA PROMOCYJNA: 1 299 PLN
Cena katalogowa: 1 659 PLN

KPG6000B
GAS STOP
MASYWNE KRATKI
ŻELIWNE
KONSTRUKCJA FLAT

• Płyta gazowa o szerokości 60 cm
• Powierzchnia z matowej, czarnej stali nierdzewnej • Masywne i trwałe kratki żeliwne
• Konstrukcja FLAT, z możliwością montazu na równi z blatem
• Sterowanie pokrętłami ze zintegrowaną zapalarką
• Lewy przedni palnik (WOK): 3,5 kW (Ø 131 mm), prawy przedni palnik (pomocniczy):
•
•

0,95 kW (Ø 55 mm), prawy oraz lewy tylny palnik (średni): 1,70 kW (Ø 75 mm)
Zabezpieczenie przed wyciekiem gazu Gas Stop Praca na gazie ziemnym lub PB
Rozmiary (W x Sz x G): 108.5 x 590 x 520 mm

•

CENA PROMOCYJNA: 1 099 PLN
Cena katalogowa: 1 359 PLN

KPG6000X
GAS STOP
MASYWNE KRATKI
ŻELIWNE
KONSTRUKCJA FLAT

• Płyta gazowa o szerokości 60 cm
• Powierzchnia ze stali nierdzewnej • Masywne i trwałe kratki żeliwne
• Konstrukcja FLAT, z możliwością montazu na równi z blatem
• Sterowanie pokrętłami ze zintegrowaną zapalarką
• Lewy przedni palnik (WOK): 3,5 kW (Ø 131 mm), prawy przedni palnik (pomocniczy):
0,95 kW (Ø 55 mm), prawy oraz lewy tylny palnik (średni): 1,70 kW (Ø 75 mm)

• Zabezpieczenie przed wyciekiem gazu Gas Stop • Praca na gazie ziemnym lub PB
• Rozmiary (W x Sz x G): 108.5 x 590 x 520 mm

CENA PROMOCYJNA: 1 099 PLN
Cena katalogowa: 1 359 PLN

Rysunki montażowe można znaleźć na www.klugepolska.pl
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KVD6011P
DZIELONA SZUFLADA
NA SZTUĆCE
MYCIE Z POŁOWĄ
ZAŁADUNKU ECOWASH

• Pojemność 13 kompletów naczyń
• Klasa energetyczna: E • Klasa mycia: A • Klasa suszenia: A
• 9 programów mycia (Mycie wstępne, ECO, Szybki 30‘ 40°C, Super 55‘ 60°C, Higienicz•
•
•
•
•
•
•
•
•

ny 60°C, Auto delikatny 30-50 °C, Auto Normal 50-60 °C, Auto Intensywny 60-70 °C,
Extra Higieniczny 70°C) / 5 poziomy temperatury
Wygodny dozownik na detergenty, w tym wielofunkcyjne tabletki
Wyświetlacz LED w kolorze czerwonym + sterowanie elektroniczne
EcoWash – mycie z połową załadunku (3 programy) Opóźniony start do 19 godzin
Zabezpieczenie przed zalaniem i wyciekiem wody Wskaźnik soli i nabłyszczacza
Mini Active Drying - ekonomiczny i cichy system suszenia
Regulowany górny kosz także z załadunkiem
Wyjmowana szuflada na sztućce Easy Tray podzielna na 1/3 i 2/3
zraszana obrotową dyszą Dodatkowy kosz na sztućce
Uchwyt na butelkę Regulowany koszyk na kubki
Głośność 45dB Zużycie prądu 94 kWh na 100 cykli, zużycie wody 9 litrów na cykl

•

•

•

•

•

CENA PROMOCYJNA: 2 999 PLN
Cena katalogowa: 3 799 PLN
Panel
sterowania

KVD6001P
• Pojemność 13 kompletów naczyń
• Klasa energetyczna: E • Klasa mycia: A • Klasa suszenia: A
• 5 programów mycia (Mycie wstępne, ECO, Szybki 30‘ 40°C, Super 50‘ 65°C, Intensywny
SZUFLADA NA SZTUĆCE
PROGRAM SUPER 50´

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

65°C) / 4 poziomy temperatury
Wygodny dozownik na detergenty
Sterowanie dotykowe ze wskaźnikami LED
Mini Active Drying - ekonomiczny i cichy system suszenia
Wskaźnik końca cyklu zmywania Sygnał dzwiękowy po ukończeniu programu
Wskaźnik soli i nabłyszczacza
Opóźniony start o 3, 6 lub 9 godzin
Zabezpieczenie przed zalaniem i wyciekiem wody
Wyjmowalna szuflada na sztućce, zraszana obrotową dyszą
Dodatkowy kosz na sztućce
Uchwyt na butelkę Koszyk na kubki Głośność 45dB
Zużycie energii 94 kWh na 100 cykli, zużycie wody 9 litrów na cykl

•

•

•

CENA PROMOCYJNA: 2 699 PLN
Cena katalogowa: 3 399 PLN
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KVD4511P
• Zmywarka do zabudowy o szerokości 45 cm
• Klasa energetyczna: E • Klasa mycia: A • Klasa suszenia: A
• Pojemność 10 kompletów naczyń
• 8 programów mycia
• 6 poziomów temperatury: 30/40/50/60/65/70 + Auto
• Wyświetlacz LED w kolorze czerwonym + sterowanie elektroniczne
• EcoWash – mycie z połową załadunku (3 programy)
• Opóźniony start do 19 godzin
• Zabezpieczenie przed zalaniem i wyciekiem wody
• Wskaźnik soli i nabłyszczacza
• Regulowany górny kosz także z załadunkiem
• Wyjmowana szuflada na sztućce
• Uchwyt na butelkę • Regulowany koszyk na kubki
• Wygodny dozownik na detergenty, w tym wielofunkcyjne tabletki
• Zużycie energii 76 kWh na 100 cykli, zużycie wody 9 litrów na cykl
• Głośność 45 dB(A)

10 ZESTAWÓW NACZYŃ
ECOWASH
SZUFLADA NA SZTUĆCE

45 cm

CENA PROMOCYJNA: 2 759 PLN
Cena katalogowa: 3 399 PLN

Niska głośność 45 dB(A)

Mini Active Drying

Zmywarki Kluge są wyposażone w ciche pompy i izolacje w celu
zmniejszenia hałasu podczas zmywania. Z pewnością docenisz ich
cichą pracę, zwłaszcza gdy kuchnia połączona jest z jadalnią lub pokojem
dziennym.

Ekonomiczny i cichy system
suszenia MINI ACTIVE DRYING
pomoże wysuszyć twoje naczynia szybko i sprawnie.

Górny kosz z regulacją wysokości
Stawiając na wygodę i
elastyczność, górny kosz
można regulować, nawet przy
pełnym załadunku. Będzie to
przydatne zwłaszcza wtedy,
gdy w dolnym planujesz
umyć duże garnki lub talerze.

Program Super 50 min w 65 ° C
Skuteczne i wydajne mycie nie musi trwać długo.
Specjalny program SUPER 50 ‘zmywa całkowicie
napełnioną zmywarkę w 65 ° C w 50 minut.

Rysunki montażowe można znaleźć na www.klugepolska.pl

Wygodny dozownik
detergentu
Dozownik
detergentu
umieszczony jest na środku
drzwi co zapewnia łatwiejsze
dozowanie.
Jest
również
przystosowany
do
obsługi
tabletek
wielofunkcyjnych.
Specjalny kształt górnego kosza
zapewnia potrzebne miejsce na
właściwą pracę dozownika.
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KCN2256J

DUAL NO FROST

177 cm

WEWNĘTRZNE
OŚWIETLENIE LED

• Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy o wysokości 177 cm
• Klasa energetyczna E
• System bezszronowy DUAL NO FROST zapobiegający wysychaniu żywności
• Pojemność chłodziarki: 180 l • Pojemność zamrażarki: 63 l
• Wewnętrzne oświetlenie LED • Funkcja Fast Freeze
• Szuflada na warzywa z kontrolą wilgotności • 4 półki ze szkła hartowanego
• 4 półki w drzwiach, stalowy uchwyt na butelki • 3 szuflady w zamrażarce
• Wydajność zamrażania 3 kg/24 h • Utrzymywanie temperatury bez zasilania 12 h
• Listwy do montażu w zabudowie kuchennej • Roczne zużycie prądu 218 kWh
• Głośność 41 db(A) • Rozmiary (W x Sz x G): 177x54x54,5 cm

CENA PROMOCYJNA: 3 659 PLN
Cena katalogowa: 4 559 PLN

Stalowy uchwyt na
butelki

54 cm

Szuflada na warzywa z
kontrolą wilgotności

KC2251J
OŚWIETLENIE LED

177 cm

LESS FROST

• Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy o wysokości 177 cm
• Klasa energetyczna E
• Pojemność chłodziarki: 181 l • Pojemność zamrażarki: 70 l
• Automatyczne rozmrażanie chłodziarki
• Wewnętrzne oświetlenie LED
• LESS Frost mrazák pro minimalizaci námrazy
• 4 półki ze szkła hartowanego
• 3 półki standardowe oraz 1 na butelki w drzwiach
• 2 pojemne szuflady w zamrażarce + górna półka wysuwana
• Listwy do montażu w zabudowie kuchennej
• Roczne zużycie prądu 217 kWh
• Głośność 38 db(A)
• Rozmiary (W x Sz x G): 177x54x54,5 cm

CENA PROMOCYJNA: 3 259 PLN
Cena katalogowa: 4 099 PLN

54 cm
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KC2294J

AUTOMATYCZNE
ROZMRAŻANIE

177 cm

COLD AIR FLOW

• Jednodrzwiowa chłodziarka monoklimatyczna do zabudowy o wysokości 177 cm
• Pojemność chłodziarki 294 l • Wewnętrzne oświetlenie LED
• Sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem LED
• COLD AIR FLOW - równomierne doprowadzenie zimna do półek przy panelu na tylnej ścianie
• Automatyczne rozmrażanie chłodziarki
• 4 regulowane i 1 stała półka z hartowanego szkła
• 4 standardowe i 1 głęboka półka w drzwiach
• 2 szuflady na owoce i warzywa • Głośność 39 dB(A)
• Roczne zużycie prądu 112 kWh • Klasa energetyczna E
• Listwy do montażu w zabudowie kuchennej • Rozmiary (W x Sz x G): 177x54x54,5 cm

CENA PROMOCYJNA: 3 399 PLN
Cena katalogowa: 4 299 PLN

54 cm

Panel sterowania

KF2197J

OŚWIETLENIE LED

177 cm

NO FROST

• Zamrażarka do zabudowy o wysokości 177 cm
• Pojemność zamrażarki: 197 l
• Wewnętrzne oświetlenie LED
• Sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem LED • NO FROST
• 6 pojemnych szuflad oraz 2 przegrody z otwieranym frontem
• Wydajność mrożenia: 11,5 kg/24h • Utrzymywanie temperatury bez zasilania 6 h
• Roczne zużycie prądu 231 kWh • Klasa energetyczna E
• Głośność 40 dB(A)
• Listwy do montażu w zabudowie kuchennej
• Rozmiary (W x Sz x G): 177x54x54,5 cm

CENA PROMOCYJNA: 3 699 PLN
Cena katalogowa: 4 699 PLN

54 cm

Rysunki montażowe można znaleźć na www.klugepolska.pl

Panel sterowania
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KC2192J
AUTOMATYCZNE
ROZMRAŻANIE

122,5 cm

WEWNĘTRZNE
OŚWIETLENIE LED

• Chłodziarka z komorą zamrażarki do zabudowy o wysokości 122,5 cm
• Klasa energetyczna E
• Pojemność chłodziarki: 170 l • Pojemność zamrażarki: 17 l
• Wewnętrzne oświetlenie LED
• 3 regulowane i 1 stała półka • 4 półki na drzwiach chłodziarki, w tym jedna na butelki
• Automatyczne rozmrażanie
• Wydajność mrożenia 2 kg/24 h • Utrzymywanie temperatury bez zasilania 11 h
• Roczne zużycie prądu 150 kWh
• Listwy do montażu w zabudowie kuchennej
• Głośność 38 db(A)
• Rozmiary (W x Sz x G): 122,5x54x54,5 cm

CENA PROMOCYJNA: 3 299 PLN
Cena katalogowa: 4 199 PLN
54 cm

KC2120J

82 cm

AUTOMATYCZNE
ROZMRAŻANIE
WEWNĘTRZNE
OŚWIETLENIE LED

• Chłodziarka z komorą zamrażarki do zabudowy podblatowej o wysokości 82 cm
• Klasa energetyczna F
• Pojemność chłodziarki: 98 l • Pojemność zamrażarki: 17 l
• Wewnętrzne oświetlenie LED
• 2 półki ze szkła hartowanego
• 2 półki na drzwiach chłodziarki, w tym jedna na butelki
• Automatyczne rozmrażanie
• Wydajność mrożenia 2 kg/24 h
• Utrzymywanie temperatury bez zasilania 10,5 h
• Listwy do montażu w zabudowie kuchennej
• Roczne zużycie prądu 187 kWh
• Głośność 39 db(A)
• Rozmiary (W x Sz x G): 81,8x59,5x54,8 cm

CENA PROMOCYJNA: 2 359 PLN
Cena katalogowa: 2 999 PLN

59,5 cm
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Oferta ważna do 31.01.2023 lub do odwołania

59,5 cm

186 cm

180 cm

201 cm

Oferta dla studiów kuchennych i producentów mebli kuchennych.

54 cm

59,5 cm

DUAL NO FROST

DUAL NO FROST

LESS FROST

WEWNĘTRZNE
OŚWIETLENIE LED

WEWNĘTRZNE
OŚWIETLENIE LED

WEWNĘTRZNE
OŚWIETLENIE LED

KCN367LD

KCNS270LD

KCE341D

• Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka
• Klasa energetyczna E
• Pojemność chłodziarki: 266 l
• Pojemność zamrażarki: 101 l
• Automatyczne rozmrażanie chłodziarki
• Wewnętrzne oświetlenie LED
• Wydajność mrożenia 8 kg / 24 h
• 4 półki ze szkła hartowanego
• 3 półki standardowe
• 3 pojemne szuflady w zamrażarce
• Roczne zużycie prądu 218 kWh
• Głośność 38 db(A)
• Rozmiary (W x Sz x G): 201x59,5x65WW cm

• Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka
• Klasa energetyczna E
• Pojemność chłodziarki: 195 l
• Pojemność zamrażarki: 75 l
• Automatyczne rozmrażanie chłodziarki
• Wewnętrzne oświetlenie LED
• Wydajność mrożenia 4,6 kg / 24 h
• 4 półki ze szkła hartowanego
• 3 półki standardowe
• 3 pojemne szuflady w zamrażarce
• Roczne zużycie prądu 224 kWh
• Głośność 38 db(A)
• Rozmiary (W x Sz x G): 180x54x59,5 cm

• Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka
• Klasa energetyczna E
• Pojemność chłodziarki: 234 l
• Pojemność zamrażarki: 107 l
• Automatyczne rozmrażanie chłodziarki
• Wewnętrzne oświetlenie LED
• Wydajność mrożenia 5,2 kg / 24 h
• 4 półki ze szkła hartowanego
• 3 półki standardowe
• 3 pojemne szuflady w zamrażarce
• Roczne zużycie prądu 242 kWh
• Głośność 39 db(A)
• Rozmiary (W x Sz x G): 186x59,5x65 cm

CENA PROMOCYJNA: 4 099 PLN

CENA PROMOCYJNA: 2 999 PLN

CENA PROMOCYJNA: 2 999 PLN

Cena katalogowa: 5 299 PLN

Cena katalogowa: 3 999 PLN

Cena katalogowa: 3 999 PLN

Rysunki montażowe można znaleźć na www.klugepolska.pl
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Bezpłatna 2-letnia gwarancja na wszystkie urządzenia do zabudowy Kafebox.
Warunki dostępne na stronie www.kafebox.pl
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KAFEbox K-XW

CENA: 1 699 PLN

KAFEbox K-WW

CENA: 1 699 PLN

KAFEbox KA-BB

CENA: 1 799 PLN

KAFEbox KA-XB

CENA: 1 799 PLN

KAFEbox KA-XW

CENA: 1 799 PLN

KAFEbox KA-WW

CENA: 1 799 PLN

KAFEbox K-BB

CENA: 1 699 PLN

KAFEbox K-XB

CENA: 1 699 PLN
Oferta ważna do 31.01.2023 lub do odwołania

Oferta dla studiów kuchennych i producentów mebli kuchennych.

KAFEbox

Kolor

Głębokość

Čárový kod

Určeno pro značky kávovarů

Cena

KAFEbox K-BB

Czarny metal i czarne szkło

500 mm

8588008223727

1 699 PLN

KAFEbox K-XB

Stal i czarne szkło

500 mm

8588008223734

1 699 PLN

KAFEbox K-XW

Stal i białe szkło

500 mm

8588008223741

1 699 PLN

KAFEbox K-WW

Biały metal i białe szkło

500 mm

8588008223758

1 699 PLN

KAFEbox KA-BB

Czarny metal i czarne szkło

550 mm

8588008223765

Np. Ekspresy do kawy Siemens z górnym napełnianiem wodą

1 799 PLN

KAFEbox KA-XB

Stal i czarne szkło

550 mm

8588008223772

Np. Ekspresy do kawy Siemens z górnym napełnianiem wodą

1 799 PLN

KAFEbox KA-XW

Stal i białe szkło

550 mm

8588008223789

Np. Ekspresy do kawy Siemens z górnym napełnianiem wodą

1 799 PLN

KAFEbox KA-WW

Biały metal i białe szkło

550 mm

8588008223796

Np. Ekspresy do kawy Siemens z górnym napełnianiem wodą

1 799 PLN

Przegroda

Kolor

Rozmiar otworu

Kod kreskowy

Zaprojektowany dla marek ekspresów

Cena

Przegroda DP01B

Czarny

240 x 325 mm

8588008223802

DeLonghi - Magnifica

169 PLN

Przegroda DP01W

Biały

240 x 325 mm

8588008223840

DeLonghi - Magnifica

169 PLN

Przegroda DP02B

Czarny

254 x 355 mm

8588008223819

Philips; DeLonghi - Dinamica

169 PLN

Przegroda DP02W

Biały

254 x 355 mm

8588008223857

Philips, DeLonghi - Dinamica

169 PLN

Przegroda DP03B

Czarny

270 x 375 mm

8588008223826

DeLonghi - PrimaDonna; JURA - ENA

169 PLN

Przegroda DP03W

Biały

270 x 375 mm

8588008223864

DeLonghi - PrimaDonna; JURA - ENA

169 PLN

Przegroda DP04B

Czarny

240 x 340 mm

8588008221051

Nivona

169 PLN

Przegroda DP04W

Biały

240 x 340 mm

8588008221068

Nivona

169 PLN

Przegroda DP05B

Czarny

255 x 365 mm

8588008221075

Krups

169 PLN

Przegroda DP05W

Biały

255 x 365 mm

8588008221082

Krups

169 PLN

Przegroda DP06B

Czarny

300 x 355mm

8588008223833

JURA - D,E,J,S; Siemens (do KAFEbox o głębokości 550
mm)

169 PLN

Przegroda DP06W

Biały

300 x 355mm

8588008223871

JURA - D,E,J,S; Siemens (do KAFEbox o głębokości 550
mm)

169 PLN

Przegroda DP00B

Czarny

max 375 x 375 mm

8588008223888

Wymiar na zamówienie (do KAFEbox o głębokości 550
mm)

299 PLN

Przegroda DP00W

Biały

max 375 x 375 mm

8588008223895

Wymiar na zamówienie (do KAFEbox o głębokości 550
mm)

299 PLN

Rysunki montażowe można znaleźć na www.kafebox.pl
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Dystrybutor:

AGD Rankor
ul. Styczyńskiego 22
41-500 Chorzów
www.agd-rankor.pl
Facebook: AGD Rankor
Tel.: +48 788 998 145
E-mail: biuro@agd-rankor.pl
BDO 000146699

Ceny zawierają Vat 23 %. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmiany cen
pokazanych w materiale. Ceny mają charakter wyłącznie informacyjny, o
ostatecznej cenie urządzenia zostaniesz poinformowany przez sprzedawcę.
Dane techniczne i wyposażenie mogą ulec zmianie bez powiadamiania.
Informacje tekstowe i ceny mogą zawierać błędy. Druk typograficzny
nie zawsze wiernie odzwierciedla oryginalne kolory i materiały. Zawsze
kontaktuj się z sprzedawcą w celu uzyskania aktualnych informacji.
Materiał jest własnościa firmy “Rankor” z siedzibą w Chorzowie. Wszelkie
prawa zastrzeżone. Zabrania sie kopiowania, przedruku lub powielania
materiału w całości lub w części bez zgody firmy “Rankor”.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

www.agd-rankor.pl
Oferta ważna do 31.03.2023 lub do odwołania

