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MOSOGATÁS
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s legyen otthon
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HŰTÉS

Sütők ..................................... 10
Főzőlapok ...............................18
Elszívók ................................. 24
Mikrohullámú sütő ................ 27

FŐZÉS

Válasszon a főzéshez
egy igazán jó
készülékcsaládot, és
töltsön kevesebb időt
a konyhában.
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MINDEN SOKKAL
EGYSZERŰBB
VALÓDI OLASZ
HANGULATBAN.

Filozófiánk egyszerű: az idő értékes, élvezze
ki maradéktalanul! Ahhoz, hogy Ön teljes
életet élhessen, mi a beépíthető készülékek
széles választékát kínáljuk.
Válassza ki az igényeinek leginkább megfelelő
modelleket elérhető árú készülékeink közül,
s hagyja, hogy a gépek elvégezzék Ön helyett
a házimunkát. Így Ön azzal töltheti idejét,
amihez valóban kedve van.
Kövesse a színkódolt fejezeteket, hogy
megtalálja a keresett készüléket, majd az adott
fejezetben válassza ki a legmegfelelőbb
modellt, ami könnyebbé teszi majd életét...
Ennyire egyszerű!
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MEGKÖNNYÍTIk
ÉLETÉt

CSAKNEM EGY ÉVSZÁZADA.
A fiatal, vállalkozó szellemű Antonio Zanussi
1916-ban kezdett el tűzhelyeket készíteni
Északkelet-Olaszországban, és hamarosan egy
egész sor ötletes terméket fejlesztett ki. Antonio
fiának, Linónak az irányításával a Zanussi
vállalat egész Európában ismert lett
az 1950-es évekre. Gáztűzhelyeik megelőzték
korukat a praktikusság, a főzés hatékonysága,
és az egyszerű használat terén. Az 1980-as
években a Zanussi a stockholmi Electrolux AB
része lett, s a beruházásoknak köszönhetően
a Zanussi folytathatta az olasz stílusú és kiváló
minőségű készülékek tervezését és gyártását.
Bízhat benne, hogy a Zanussi készülékek
kézben tartják a házimunkát... Ön pedig
gondtalanul élheti életét.
italian since 1916

ZAN BI_HUE_2011 HU06.indd 7

15.3.2011 9:23

ZAN BI_HUE_2011 HU06.indd 8

15.3.2011 9:23

FŐZÉS

ANNYIRA
EGYSZERŰ,

HOGY MÉG A HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓT SEM SZÜKSÉGES
ELOLVASNIA.
A Zanussi praktikus, egyszerűen használható
készülékei segítenek a főzésben, így Ön
rövidebb idő alatt, kevesebb energiaráfordítással
készíthet fantasztikus ételeket. Egy
multifunkcionális gőzsütőt is kínálunk Önnek,
melyben kombinálhatja a hagyományos sütést
a gőzsütéssel. Ebben a sütőben egyszerűen
és gyorsan készíthet egészséges ételeket.
Választhat hozzá elektromos, gáz- vagy akár
gyorsan felmelegedő indukciós főzőlapot. És
hogy teljes legyen az összhang a konyhában,
választhat stílusban hozzá illő elszívót
és mikrohullámú sütőt is.
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ZCB990XQ

- multifunkciós, önálló
beépíthető gőzsütő
- LCD-kijelző
- teleszkópos sütősín
- ujjlenyomatmentes felület
- könnyen tisztítható
zománcfelület
- nyomógombos vezérlés
- sütőprogramok: alsó sütés,
kiolvasztás, körfűtőszál + grill,
légkeverés + grill, légkeverés,
légkeverés + alsó sütés,
légkeverés + gőzsütés, grill,
felső sütés, felső + alsó sütés
- biztonsági kikapcsoló
- percszámláló
- sütésiidő-kijelzés
- maradékidő-kijelzés
- elektronikus hőmérsékletszabályozó
- gyors felmelegítés
- hűtőventilátor
- sütővilágítás
- dupla üvegezésű ajtó – teljes
üvegborítás belül
- 4 sütési szint
- üvegedény zöldségek és
halak párolásához – külön
megvásárolható
- 1 fekete, zománcozott
zsírfelfogó tálca,
1 alumíniumbevonatú
süteményestálca, 1 krómozott
grillrács, sütőrács
- maximális teljesítmény:
2800 W
- energiaosztály: A

ZOB484XQ

- multifunkciós, önállóan
beépíthető sütő
- 2 szintes teleszkópos sütősín
- ujjlenyomatmentes felület
- időzítés – hangjelzés,
időtartam, percszámláló, sütés
vége, kikapcsolás a kijelzőn
- süllyesztett gombok
- sütőprogramok: alsó sütés,
kiolvasztás, kétkörös grill,
légkeverés körfűtőszállal, grill,
grill + forgónyárs, felső sütés,
felső sütés + alsó sütés
- dupla üvegezésű ajtó – teljes
üvegborítás belül
- sütővilágítás
- hűtőventilátor
- 4 sütési szint
- lehajtható felső fűtőszál
- 1 alumíniumbevonatú
süteményestálca, 1 fekete
zománcozott zsírfelfogó tálca,
1 krómozott grillrács
- maximális teljesítmény:
2500 W
- energiaosztály: A
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- multifunkciós, önállóan
beépíthető sütő
- öntisztuló, katalitikus sütőtér
- 2 szintes teleszkópos sütősín
- ujjlenyomatmentes felület
- időzítés – hangjelzés,
időtartam, percszámláló, sütés
vége, kikapcsolás a kijelzőn
- katalitikus tisztítás
- süllyesztett gombok
- sütőprogramok: alsó sütés,
kiolvasztás, kétkörös grill,
légkeverés körfűtőszállal, grill,
felső sütés, felső sütés + alsó
sütés
- dupla üvegezésű ajtó – teljes
üvegborítás belül
- sütővilágítás
- hűtőventilátor
- 4 sütési szint
- lehajtható felső fűtőszál
- 1 alumíniumbevonatú
süteményestálca, 1 fekete
zománcozott zsírfelfogó tálca,
1 krómozott grillrács
- maximális teljesítmény:
2500 W
- energiaosztály: A

ZOB580X

- multifunkciós, önállóan
beépíthető sütő
- süllyesztett gombok
- gyors felmelegítés
- ujjlenyomatmentes felület
- időzítő – óra, időtartam,
percszámláló, megállítás,
kikapcsolásidőzítő
- katalitikus tisztítás
- sütőprogramok: alsó sütés,
kiolvasztás, kétkörös grill,
légkeverés + grill, légkeverés
körfűtőszállal, grill, felső sütés,
felső sütés + alsó sütés
- dupla üvegezésű ajtó
- sütővilágítás
- hűtőventilátor
- 4 sütési szint
- lehajtható felső fűtőszál
- 1 fekete zománcozott
zsírfelfogó tálca, 1 krómozott
edényalátét, 2 krómozott
sütőrács
- maximális teljesítmény:
2500 W
- energiaosztály: A

FŐZÉS

ZOB483XQ
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ZOB692XQ

- multifunkciós, önállóan
beépíthető sütő
- forgónyárs
- ujjlenyomatmentes felület
- könnyen tisztítható
zománcfelület
- időzítés - hangjelzés,
időtartam, percszámláló, sütés
vége, kikapcsolás a kijelzőn
- süllyesztett gombok
- sütőprogramok: alsó sütés,
kiolvasztás, kétkörös grill,
légkeverés körfűtőszállal,
légkeverés + felső sütés + grill,
grill, grill + forgónyárs, felső
sütés, felső sütés + alsó sütés
- dupla üvegezésű ajtó - teljes
üvegborítás belül
- sütővilágítás
- hűtőventilátor
- 4 sütési szint
- lehajtható felső fűtőszál
- 1 alumíniumbevonatú
süteményestálca, 1 fekete
zománcozott zsírfelfogó tálca,
1 krómozott grillrács
- maximális teljesítmény:
2500 W
- energiaosztály: A

ZOB593X

- multifunkciós, önállóan
beépíthető sütő
- LCD-kijelző
- ujjlenyomatmentes felület
- könnyen tisztítható
zománcfelület
- nyomógombos vezérlés
- sütőprogramok: alsó sütés,
kiolvasztás, kétkörös grill,
légkeverés + grill, légkeverés
körfűtőszállal, légkeverés
körfűtőszállal + alsó sütés, grill,
felső sütés, felső sütés + alsó
sütés
- memória
- biztonsági kikapcsolás
- hőmérséklet-javaslat
- gyerekzár
- funkciózár
- sütésiidő-kijelzés
- elektromos hőmérsékletszabályozás
- gyors felmelegítés
- alacsony hőmérsékleten tartás
- dupla üvegezésű ajtó - teljes
üvegborítás belül
- 1 alumíniumbevonatú
süteményestálca, 1 fekete
zománcozott zsírfelfogó tálca,
1 krómozott grillrács
- lehajtható felső fűtőszál
- maximális teljesítmény:
3100 W
- energiaosztály: A
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- multifunkciós, önállóan
beépíthető sütő
- könnyen tisztítható
zománcfelület
- ujjlenyomatmentes felület
- időzítő – hangjelzés, időtartam,
percszámláló, sütés vége,
kikapcsolás a kijelzőn
- hagyományos gombok
- sütőprogramok: alsó sütés,
kiolvasztás, kétkörös grill,
légkeverés körfűtőszállal, grill,
felső sütés, felső sütés + alsó
sütés
- dupla üvegezésű ajtó
- sütővilágítás
- hűtőventilátor
- 4 sütési szint
- 1 alumíniumbevonatú
süteményestálca, 1 fekete
zománcozott zsírfelfogó tálca,
1 krómozott grillrács
- maximális teljesítmény:
2500 W
- energiaosztály: A

ZOB441X

- multifunkciós, önállóan
beépíthető sütő
- könnyen tisztítható
zománcfelület
- ujjlenyomatmentes felület
- időzítő - hangjelzés, időtartam,
percszámláló, sütés vége,
kikapcsoló a kijelzőn
- sütőprogramok: kiolvasztás,
légkeverés + alsó + felső sütés,
alsó + felső sütés
- sütővilágítás
- dupla üvegezésű ajtó
- hűtőventilátor
- 4 sütési szint
- 1 alumíniumbevonatú
süteményestálca, 1 krómozott
grillrács
- maximális teljesítmény:
1800 W
- energiaosztály: A

FŐZÉS

ZOB471X

13
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ZOB361X

- multifunkciós, önállóan
beépíthető sütő
- sütési idő vége programozási
funkció
- könnyen tisztítható
zománcfelület
- ujjlenyomatmentes felület
- időzítőfunkció: hangjelzés,
percszámláló, program vége
- sütőprogramok: alsó sütés,
légkeverés + grill + alsó sütés,
légkeverés + felső + alsó sütés,
grill, felső + alsó sütés, nagy
felületű grill
- dupla üvegezésű ajtó
- sütővilágítás
- hűtőventilátor
- sütőrács
- 4 sütési szint
- 4 sütőrács-pozíció
- lehajtható felső fűtőszál
- 1 alumíniumbevonatú
süteményestálca, 1 fekete,
zománcozott csepegtetőtálca,
1 krómozott grillrács, sütőrács
- maximális teljesítmény:
2700 W
- energiaosztály: A

ZOB335X

- multifunkciós, önállóan
beépíthető sütő
- sütési idő vége programozási
funkció
- könnyen tisztítható
zománcfelület
- ujjlenyomatmentes felület
- sütőprogramok: légkeverés +
alsó + felső sütés, grill, alsó +
felső sütés
- sütővilágítás
- hűtőventilátor
- sütőrács
- 4 sütési szint
- 1 alumíniumbevonatú
süteményestálca, 1 krómozott
grillrács
- maximális teljesítmény:
1800 W
- energiaosztály: A

14
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- önállóan beépíthető sütő
- könnyen tisztítható
zománcfelület
- ujjlenyomatmentes felület
- hagyományos gombok
- sütőprogramok: alsó sütés, grill,
felső sütés, felső sütés + alsó
sütés
- sütővilágítás
- hűtőventilátor
- sütőrács
- dupla üvegezésű ajtó
- 4 sütési szint
- 1 fekete zománcozott zsírfelfogó
tálca, 1 krómozott grillrács
- maximális teljesítmény:
1800 W
- energiaosztály: A

ZOU261X

- multifunkciós, aláépíthető sütő
- könnyen tisztítható zománcfelület
- ujjlenyomatmentes felület
- időzítés – hangjelzés
- hagyományos gombok
- sütőprogramok: alsó sütés,
kiolvasztás, légkeverés, grill,
felső sütés + alsó sütés
- dupla üvegezésű ajtó
- sütővilágítás
- hűtőventilátor
- 4 sütési szint
- 1 alumíniumbevonatú
süteményestálca, 1 fekete
zománcozott zsírfelfogó tálca,
1 krómozott grillrács
- maximális teljesítmény:
10100 W (főzőlappal együtt)
- 2+2 hőmérséklet-szabályozó
a főzőlaphoz
- energiaosztály: A

FŐZÉS

ZOB141X
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ZOB282NC

- multifunkciós, önállóan
beépíthető sütő
- rusztikus design
- könnyen tisztítható
zománcfelület
- forgónyárs
- hagyományos gombok
- analóg időzítő: hangjelzés, óra,
percszámláló, stop
- sütőprogramok: alsó sütés,
kétkörös grill, légkeverés + grill,
légkeverés + felső sütés + alsó
sütés, grill, grill + forgónyárs,
felső sütés, felső sütés + alsó
sütés
- dupla üvegezésű ajtó
- sütővilágítás
- hűtőventilátor
- 4 sütési szint
- lehajtható felső fűtőszál
- 1 alumíniumbevonatú
süteményestálca, 1 fekete
zománcozott zsírfelfogó tálca,
1 krómozott grillrács
- maximális teljesítmény:
2500 W
- energiaosztály: A
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ZIT64X

- önálló, 60 cm-es üvegkerámia
főzőlap
- teljes indukciós
- elektronikus, érintőkapcsolós
vezérlés
- gyorsmelegítő
- gyerekzár
- programzár funkció
- percszámláló
- maradékhő-kijelzés
- időzítő
- hangjelzés
- automatikus kikapcsolás
- rozsdamentes acélkeret
- maximális teljesítmény: 7400 W
4 indukciós zóna:
bal hátsó: 1800 W/180 mm
jobb hátsó: 1800 W/180 mm
bal első: 2300/3700 W/210 mm
jobb első: 1400/2500 W/145 mm

Zkt663lx

- önálló, 60 cm-es üvegkerámia
főzőlap
- elektronikus, érintőkapcsolós
vezérlés
- maradékhő-kijelzés
- hangjelzés
- automatikus felfűtés
- programzár funkció
- percszámláló
- automatikus kikapcsolás
- 2 kétkörös zóna
- időzítő
- automatikus kikapcsolás
- rozsdamentes acélkeret
- maximális teljesítmény:
7000 kW
4 elektromos zóna:
bal hátsó: 1200 W/145 mm
jobb hátsó: kétzónás
1500/2400 W/170/265 mm
bal első: kétzónás
750/2200 W/120/210 mm
jobb első: 1200 W/145 mm
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- önálló, 60 cm-es üvegkerámia
főzőlap
- elektronikus, érintőkapcsolós
vezérlés
- maradékhő-kijelzés
- gyerekzár
- kétkörös zóna
- automatikus kikapcsolás
- rozsdamentes acélkeret
- maximális teljesítmény:
6400 W

FŐZÉS

Zvt65x

4 elektromos zóna:
bal hátsó: 1200 W/145 mm
jobb hátsó: 1800 W/180 mm
bal első: kétzónás
750/2200 W/120/210 mm
jobb első: 1200 W/145 mm

Zvt64x

- önálló, 60 cm-es üvegkerámia
főzőlap
- elektronikus, érintőkapcsolós
vezérlés
- maradékhő-kijelzés
- gyerekzár
- automatikus kikapcsolás
- rozsdamentes acélkeret
- maximális teljesítmény:
6500 W
4 elektromos zóna:
bal hátsó: 1200 W/145 mm
jobb hátsó: 1800 W/180 mm
bal első: 2300 W/210 mm
jobb első: 1200 W/145 mm

19
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ZVM64X

- önálló, 60 cm-es üvegkerámia
főzőlap
- vezérlőgombok
- maradékhő-kijelzés
- automatikus kikapcsolás
- rozsdamentes acélkeret
- maximális teljesítmény: 6000 W
4 elektromos zóna:
bal hátsó: 1200 W/145 mm
jobb hátsó: 1800 W/180 mm
bal első: 1800 W/180 mm
jobb első: 1200 W/145 mm

ZC6695X

- összeépíthető, 60 cm-es kerámia
főzőlap (ZOU 261)
- rozsdamentes acélkeret
- kétkörös zóna
- maradékhő-kijelzés
- maximális teljesítmény: 6400 W
4 elektromos zóna:
bal hátsó: 1200 W/145 mm
jobb hátsó: 18 W/180 mm
bal első: kétzónás
750/2200 W/120/210 mm
jobb első: 1200 W/145 mm
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- önálló, 60 cm-es gázfőzőlap
- 2 zománcozott edénytartó rács
(négyszögletes)
- elektromos szikragyújtás
- égésbiztosítás
- vezérlőpanel: elöl, középen
- gomb színe: rozsdamentes acél
- összteljesítmény: 8000 W

FŐZÉS

ZGS645STX

4 gázégő:
bal hátsó: 2000 W/70 mm
jobb hátsó: 3000 W/100 mm
bal első: 2000 W/70 mm
jobb első: 1000 W/54 mm

ZGS645TX

- önálló, 60 cm-es gázfőzőlap
- 2 matt fekete zománcozott
edénytartó rács (lekerekített)
- elektromos szikragyújtás
- égésbiztosítás
- vezérlőpanel elöl középen
- inox gombok
- összteljesítmény: 8000 W
4 gázégő:
bal hátsó:
közepes főzőzóna,
1900 kW/70 mm
jobb hátsó:
gyorsfőzőzóna, 3100 W/100 mm
bal első:
közepes főzőzóna,
1900 W/70 mm
jobb első:
takarék-főzőzóna,
1000 W/54 mm
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ZGL646ITX

- önálló, 60 cm-es gázfőzőlap
- 2 zománcozott edénytartó rács
- elektromos szikragyújtás
- égésbiztosítás
- vezérlőpanel a jobb oldalon
- inox gombok
- összteljesítmény: 8000 W
4 gázégő:
bal hátsó:
közepes főzőzóna, 1900 W/70 mm
jobb hátsó:
közepes főzőzóna, 1900 W/70 mm
bal első:
gyorsfőzőzóna, 3100 W/100 mm
jobb első:
takarék-főzőzóna, 1000 W/54 mm

ZGf646ctnc

- önálló, 60 cm-es gázfőzőlap
- rusztikus design
- 2 zománcozott edénytartó rács
(lekerekített)
- elektromos szikragyújtás
- égésbiztosítás
- vezérlőpanel: elöl, középen
- gombok színe: sárgaréz
- összteljesítmény: 8000 W
4 gázégő:
bal hátsó: 2000 W/70 mm
jobb hátsó: 3000 W/100 mm
bal első: 2000 W/70 mm
jobb első: 1000 W/54 mm
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Zhc9244x/zhc6244x

- 90/60 cm széles, kéményes elszívó
- 3 teljesítményfokozat
- filteres szűrés vagy légelvezetési
lehetőség
- nyomógombos vezérlés
- vezérlőpanel: rozsdamentes acél
- teleszkópos kéménymagasság
max.-min.: 622-1152 mm
- 1 motor
- 3/2 alumíniumkazettás szűrő
- világítás: 2x20 W
- kiegészítők: külön rendelhető
szénszűrő (type 20)
- zajszint (min.-max.):
44,5-61,8 dB(A)
Teljesítmény:
Min./max.: 185/375 m3/h

Zhc900x/zhc600x

- 90/60 cm széles, kéményes
szagelszívó
- 3 teljesítményfokozat
- filteres szűrés vagy légelvezetési
lehetőség
- inox kezelőfelület
- nyomógombos vezérlés
- teleszkópos kürtők: 800-1000 mm
- 1 motor
- 2 alumíniumkazettás szűrő
- világítás: 2x40 W
- kiegészítők: külön rendelhető
szénszűrő (EFF62)
- zajszint (min.-max.): 46-61 dB(A)
Teljesítmény:
Min./max.: 230/420 m3/h
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FŐZÉS

ZHC6131x

- 60 cm széles, kéményes elszívó
- 3 teljesítményfokozat
- filteres szűrés vagy légelvezetési
lehetőség
- csúszókapcsolós vezérlés
- teleszkópos kéménymagasság
max.-min.: 620-1085 mm
- 1 motor
- 1 alumíniumkazettás szűrő
- világítás:1x40 W gyertyaizzó
- kiegészítők: külön rendelhető
szénszűrő (EFF75),
- zajszint (min.-max.):
52-64 dB(A)
Teljesítmény:
Min./max.: 225/390 m3/h

zhp6022x

- 60 cm széles, teleszkópos
szagelszívó
- 3 teljesítményfokozat
- 2 motor
- filteres szűrés vagy légelvezetési
lehetőség
- csúszókapcsolós vezérlés
- 2 alumíniumkazettás zsírszűrő
- világítás: 2x40 W
- kiegészítők: külön rendelhető
szénszűrő (EFF55)
- zajszint (min.-max.): 51-65 dB(A)
Teljesítmény:
Min./max.: 250/500 m3/h
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Zhp615x

- 60 cm széles, teleszkópos
szagelszívó
- 3 teljesítményfokozat
- csúszókapcsolós vezérlés
- filteres szűrés vagy légelvezetési
lehetőség
- beépítési magasság: 175 mm
- 1 alumíniumkazettás szűrő
- 1 motor
- kiegészítők: külön rendelhető
szénszűrő (EFF70)
- világítás: 2x40 W
- zajszint (min.-max.): 48-61 dB(A)
Teljesítmény:
Min./max.: 140/280 m3/h

zhT630x/w

- 60 cm széles, hagyományos
elszívó
- 3 teljesítményfokozat
- csúszókapcsolós vezérlés
- filteres szűrés vagy légelvezetési
lehetőség
- 1 papírszűrő
- 1 motor
- kiegészítők: külön rendelhető
szénszűrő (EFF57)
- világítás: 1x40 W gyertyaizzó
- zajszint (min.-max.): 50-59 dB(A)
Teljesítmény:
Min./max.: 100/170 m3/h
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Zht530x/w

- 50 cm széles, hagyományos
elszívó
- 3 teljesítményfokozat
- csúszókapcsolós vezérlés
- filteres szűrés vagy
légelvezetési lehetőség
- vezérlőpanel: műanyag
- 1 papírszűrő
- 1 motor
- kiegészítők: külön rendelhető
szénszűrő (EFF57)
- világítás:1x40 W, gyertyaizzó
- zajszint (min.-max.): 50-59 dB
Teljesítmény:
Min./max.: 100/170 m3/h

Znc12x

- 17 literes, teljesen beépíthető
mikrohullámú sütő
- elektronikus vezérlés
- LED-kijelző
- ujjlenyomatmentes felület
- 5 teljesítményfokozat
- 2 sütési szakasz
- gyerekzár
- gyorsindítás/+ 30 másodperc
- időmérő típusa: beállítógomb,
90 perc
- 27 cm-es forgótányér
- program végi hangjelzés
- belső világítás: 25 W
- mikrohullámú teljesítmény: 800 W
- áramfelvétel: 1200 W
- zajszint (min.-max.): 60 dB(A)
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AMIKOR CSAK SZERETNÉ.
ILYEN EGYSZERŰ.

HŰTÉS

MÉG TÖBB FRISS
ÉLELMISZER,
Az alacsony energiafogyasztású hűtőktől
a gyorsan hűtő fagyasztókig, minden
készülékünk számos ötletes megoldással segít
Önnek abban, hogy minimális energiaráfordítás
mellett élvezhesse a friss ételek zamatát.
Ezért nem szükséges előre kitalálni, mit
szeretne főzni. Csak pihenjen, és adja át magát
a spontaneitásnak.
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Zbb6286

- beépíthető hűtő-fagyasztó
kombináció
- No frost
- automata leolvasztás a hűtőtérben
- beépíthető magasság: 1780 mm
- elektronikus vezérlés
- hőmérséklet-szabályozás
- 2 ajtó, megfordítható ajtónyitási
iránnyal
- gyorsfagyasztás-kijelzés
- visszamelegedési idő: 13 óra
- üvegpolc
- műanyag palacktartó rekesz
hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó):
214/210 l
fagyasztótér-űrtartalom
(bruttó/nettó): 68/55 l
teljes űrtartalom (bruttó/nettó):
282/265 l
fagyasztókapacitás: 4 kg/24 óra
energiafelhasználás: 364 kWh/év
energiaosztály: A
zajszint: 40 dB(A)

zbb3294

- beépíthető hűtő-fagyasztó
kombináció
- automata leolvasztás a hűtőtérben
- 2 ajtó, megfordítható ajtónyitási
iránnyal
- beépíthető magasság: 1780 mm
- mechanikus vezérlés
- manuális leolvasztás
a fagyasztótérben
- hőmérséklet-szabályozás
- visszamelegedési idő: 20 óra
- üvegpolc
- műanyag palacktartó rekesz
hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó):
214/210 l
fagyasztótér-űrtartalom
(bruttó/nettó): 76/70 l
teljes űrtartalom (bruttó/nettó):
290/280 l
fagyasztókapacitás: 4 kg/24 óra
energiafelhasználás: 388 kWh/év
energiaosztály: A
zajszint: 36 dB(A)
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ZBA3224A

- beépíthető hűtőszekrény
fagyasztórekesszel
- beépíthető magasság: 1225 mm
- megfordítható ajtónyitási irány
- mechanikus vezérlés
- automata leolvasztás a hűtőtérben
- manuális leolvasztás
a fagyasztórekeszben
- visszamelegedési idő: 12 óra
- teljes szélességű, állítható
üvegpolc
- teljes szélességű, átlátszó
műanyag fiók

Zba3154a

HŰTÉS

hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó):
198/193 l
Fagyasztórekesz-űrtartalom: 17 l
teljes űrtartalom (bruttó/nettó):
215/210 l
fagyasztókapacitás: 2 kg/24 óra
energiafelhasználás:
295 kWh/év
energiaosztály: A
zajszint: 38 dB(A)

- beépíthető hűtőszekrény
fagyasztórekesszel
- beépíthető magasság: 880 mm
- megfordítható ajtónyitási irány
- mechanikus vezérlés
- automata leolvasztás a hűtőtérben
- manuális leolvasztás
a fagyasztórekeszben
- visszamelegedési idő: 12 óra
- teljes szélességű, állítható üvegpolc
- teljes szélességű, átlátszó műanyag
fiók
hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó):
124/118 l
Fagyasztórekesz-űrtartalom: 17 l
teljes űrtartalom (bruttó/nettó):
141/135 l
fagyasztókapacitás: 2 kg/24 óra
energiafelhasználás: 253 kWh/év
energiaosztály: A
zajszint: 38 dB(A)
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zus6144a

- aláépíthető hűtőszekrény
fagyasztórekesszel
- beépíthető magasság: 820 mm
- megfordítható ajtónyitási irány
- mechanikus vezérlés
- automata leolvasztás a hűtőtérben
- manuális leolvasztás
a fagyasztórekeszben
- teljes szélességű, átlátszó műanyag
fiók
hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó):
102/97 l
Fagyasztórekesz-űrtartalom: 17 l
teljes űrtartalom (bruttó/nettó):
119/114 l
fagyasztókapacitás: 2 kg/24 óra
energiafelhasználás: 241 kWh/év
energiaosztály: A
zajszint: 40 dB(A)

Zus6140a

- aláépíthető hűtőszekrény
fagyasztórekesz nélkül
- beépíthető magasság: 820 mm
- megfordítható ajtónyitási irány
- mechanikus vezérlés
- automata leolvasztás a hűtőtérben
- teljes szélességű, átlátszó műanyag
fiók
- állítható huzalpolc
hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó):
135/130 l
energiafelhasználás: 156 kWh/év
energiaosztály: A
zajszint: 38 dB(A)
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Zuf6114a

- aláépíthető fagyasztószekrény
- beépíthető magasság: 820 mm
- megfordítható ajtónyitási irány
- elektronikus vezérlés
- gyorsfagyasztás funkció
- manuális leolvasztás
- hőmérséklet-emelkedést jelző
lámpa
- visszamelegedési idő: 18 óra
- teljes szélességű, átlátszó
műanyag fiókok
fagyasztótér-űrtartalom
(bruttó/nettó): 108/98 l
fagyasztókapacitás: 18 kg/24 óra
energiafelhasználás:
255 kWh/év
energiaosztály: A
zajszint: 40 dB(A)

HŰTÉS
33
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A HÁROMPERCES
MOSOGATÁS.
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MOSOGATÁS

Beépíthető mosogatógépeinket azoknak
készítettük, akik szívesen töltenek el akár 3 órát
vacsorázással, de mosogatásra csupán 3 percet
szánnak. Mindössze ennyi ideig tart ugyanis
bepakolni egy mosogatógépbe. Amennyire jó
áron kínáljuk készülékeinket, annyira egyszerű
kezelni őket. Az automata program beállítja
a bepakolt edények tisztításához szükséges
paramétereket, s a lehető legkevesebb vizet és
energiát használja a mosogatáshoz. Vannak
rövid programok is arra az esetre, ha Ön éppen
nagyon siet. Ilyen például a 30 perces program.
Nem kell külön figyelnie arra sem, hogy
mennyi só és öblítő van még a gépben, mert
a készülék jelezni fogja, ha újabb adagra lesz
szüksége.
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Zdt311

- teljesen beépíthető mosogatógép
- 60 cm széles, 12 teríték
- LED-kijelző
- 5 program: automatikus 45-70 °C,
bio 50 °C, előöblítéssel, gyors
65 °C, üveg 45 °C, intenzív 70 °C
- 4 hőfok
- Drytech-rendszer
- Aqua control
- vízérzékelő
- Fuzzy logic
- túlfolyás elleni védelem:
biztonsági kapcsoló
- multitab funkció
- aktív szárítás kondenzációval
- állítható felső kosár
- állítható részek az alsó kosáron
- kijelzők: multitab, hangjelzés,
késleltetett indítás 3/6/9
óra, program vége, program
kiválasztva, só
- vízfogyasztás: max. 13 l
- energiafelhasználás: 1,08 kWh
- zajszint (min.-max.): 47 dB(A)
energiaosztály: A
mosási teljesítmény: A
szárítási teljesítmény: A

Zdt111

- teljesen beépíthető mosogatógép
- 60 cm széles, 12 teríték
- LED-kijelző
- 5 program: bio 50 ºC, gyors 65 ºC,
intenzív 70 ºC (89 perc), normál
65 ºC, öblítés
- 3 hőfok
- Drytech-rendszer
- Aqua control
- Fuzzy logic
- túlfolyás elleni védelem
- fél töltet
- sóutántöltés-kijelzés
- állítható felső kosár, állítható
csészetartóval
- alsó kosár fix tányértartóval
- vízfogyasztás: max. 16 l
- energiafogyasztás: 1,08 kWh
- zajszint (min.-max.): 51 dB(A)
energiaosztály: A
mosási teljesítmény: A
szárítási teljesítmény: A
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Zdts102

- teljesen beépíthető
mosogatógép
- 45 cm széles, 9 teríték
- LED-kijelző
- 5 program: bio 50 ºC, gyors
program 65 ºC, intenzív 70 ºC,
normál 65 ºC, zuhanyprogram
- 3 hőfok
- Drytech-rendszer
- Aqua control
- Fuzzy logic
- túlfolyás elleni védelem
- sóutántöltés-kijelzés
- állítható felső kosár,
fix és állítható csészetartóval
- alsó kosár fix tányértartóval
- vízfogyasztás: max. 13 l
- energiafogyasztás: 0,86 kWh
- zajszint (min.-max.): 53 dB(A)
energiaosztály: A
mosási teljesítmény: A
szárítási teljesítmény: A

- teljesen beépíthető
mosogatógép
- 45 cm széles, 9 teríték
- LED-kijelző
- 5 program: bio 50 ºC, gyors
program 65 ºC, intenzív 65 ºC,
normál 65 ºC, zuhanyprogram
- 2 hőfok
- Drytech-rendszer
- Aqua control
- Fuzzy logic
- túlfolyás elleni védelem
- sóutántöltés-kijelzés
- állítható felső kosár, fix és
állítható csészetartóval
- alsó kosár fix tányértartóval
- vízfogyasztás: max. 13 l
- energiafogyasztás: 0,86 kWh
- zajszint (min.-max.): 53 dB(A)

MOSOGATÁS

Zdts105

energiaosztály: A
mosási teljesítmény: A
szárítási teljesítmény: A
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Zdi311x

- beépíthető mosogatógép
- 60 cm széles, 12 teríték
- LED-kijelző
- 5 program: automatikus 45-70 °C,
bio 50 °C előöblítéssel, gyors
65 °C, üveg 45 °C, intenzív 70 °C
(89 perc)
- 4 hőfok
- Drytech-rendszer
- Aqua control
- vízérzékelő
- Fuzzy logic
- multitab
- túlfolyás elleni védelem:
biztonsági kapcsoló
- aktív szárítás kondenzációval
- állítható felső kosár
- állítható részek az alsó kosáron
- kijelzők: késleltetett indítás
3/6/9 óra, multitab, program
vége, be/ki, program kiválasztva,
öblítő-utánpótlás, só,
mosogatási szakasz
vízfogyasztás: max. 13 l
energiafelhasználás: 1,08 kWh
zajszint: 47 dB(A)
energiaosztály: A
mosási teljesítmény: A
szárítási teljesítmény: A

Zdi121x

- beépíthető mosogatógép
- 60 cm széles, 12 teríték
- LED-kijelző
- 5 program: bio 50 °C
előöblítéssel, gyors 65 °C,
intenzív 70 °C (89 perc), normál
65 °C előöblítéssel, öblítés
- 3 hőfok
- Drytech-rendszer
- Aqua control
- Fuzzy logic
- túlfolyás elleni védelem:
biztonsági kapcsoló
- aktív szárítás kondenzációval
- állítható felső kosár
- alsó kosár
- kijelzők: késleltetett indítás
3 óra, szárítási szakasz, program
vége, ok/start, be/ki, só,
mosogatási szakasz
vízfogyasztás: max. 16 l
energiafelhasználás: 1,08 kWh
zajszint: 49 dB(A)
energiaosztály: A
mosási teljesítmény: A
szárítási teljesítmény: A
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Zdis102x

- beépíthető mosogatógép
- 45 cm széles, 9 teríték
- LED-kijelző
- 5 program: bio 50 °C, gyors 65 °C,
intenzív 70 °C (89 min), normál
kímélő 65 °C, öblítés
- 3 hőfok
- Drytech-rendszer
- Aqua control
- túlfolyás elleni védelem
- aktív szárítás kondenzációval
- késleltetett indítás: 3 óra
- sóutántöltés-kijelzés
- állítható felső kosár fix és állítható
csészetartóval
- állítható részek az alsó kosáron
vízfogyasztás: max. 13 l
energiafelhasználás: 0,86 kWh
zajszint: 53 dB(A)
energiaosztály: A
mosási teljesítmény: A
szárítási teljesítmény: A

MOSOGATÁS
39
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sütők

modell

ZCB990XQ

ZOB484XQ

zob483xq

ZOB580X

ZOB692XQ

beépíthető
gőzsütő

beépíthető
sütő

beépíthető
sütő

beépíthető
sütő

beépíthető
sütő

alapszín

rozsdamentes
acél

rozsdamentes
acél

rozsdamentes
acél

rozsdamentes
acél

rozsdamentes
acél

felület

könnyen
tisztítható, zománc-felület

könnyen tisztítható, zománcfelület

katalitikus

katalitikus

könnyen tisztítható, zománcfelület

dupla
üvegezésű

dupla
üvegezésű
- teljes üvegborítás belül

dupla
üvegezésű
- teljes üvegborítás belül

dupla
üvegezésű

dupla
üvegezésű
- teljes üvegborítás belül

nyomógomb

süllyesztett
gomb

süllyesztett
gomb

süllyesztett
gomb

süllyesztett
gomb

Kronos II

SET

SET

SET

SET

forgónyárs

nincs

van

nincs

nincs

van

húshőmérő

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

sütősín

1 szintes
teleszkópos
sütősín

2 szintes
teleszkópos
sütősín

2 szintes
teleszkópos
sütősín

nincs

nincs

tálcák típusa

1 fekete
zománcozott
csepegtetőtepsi;
1 krómozott
rács

1 alumínium
süteményestálca; 1 fekete
zománcozott
csepegtetőtálca

1 alumínium
süteményestálca; 1 fekete
zománcozott
csepegtetőtálca

1 fekete
zománcozott
csepegtetőtepsi;
1 krómozott
rács

1 alumínium
süteményestálca; 1 fekete
zománcozott
csepegtetőtálca

rácsok típusa

2 krómozott
grillrács

1 krómozott
grillrács

1 krómozott
grillrács

2 krómozott
rács

1 krómozott
grillrács

hűtőventilátor

van

van

van

van

van

magasság (mm)

590

590

590

590

590

szélesség – külső
(mm)

594

594

594

594

594

mélység – külső
(mm)

560

560

560

560

560

2500

2500

2500

2500

2060

A

A

A

A

A

jellemzők
termék típusa

ajtó típusa

vezérlőgomb típusa
időzítő típusa

technikai jellemzők

gáz kategória
elektromos
teljesítmény (W)
max. gázteljesítmény (W)
energiaosztály
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FŐZÉS

ZOB593X

ZOB471X

ZOB361X

ZOB441X

ZOU261X

ZOB282NC

beépíthető
sütő

beépíthető
sütő

beépíthető
sütő

beépíthető
sütő

aláépíthető
sütő

beépíthető
sütő

rozsdamentes
acél

rozsdamentes
acél

rozsdamentes
acél

rozsdamentes
acél

rozsdamentes
acél

rusztikus fekete

könnyen tisztítható, zománcfelület

könnyen
tisztítható,
zománcfelület

könnyen
tisztítható,
zománcfelület

könnyen
tisztítható,
zománcfelület

könnyen
tisztítható,
zománcfelület

könnyen tisztítható, zománcfelület

dupla
üvegezésű
- teljes üvegborítás belül

dupla
üvegezésű

dupla
üvegezésű

dupla
üvegezésű

dupla
üvegezésű

dupla
üvegezésű

nyomógombok

hagyományos
gombok

hagyományos
gombok

hagyományos
gombok

hagyományos
gombok

hagyományos
gombok

Kronos II

SET

percszámláló

SET

percszámláló

analóg

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

van

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

1 szintes,
teleszkópos

nincs

nincs

1 zománcozott
süteményestálca; 1 fekete
zománcozott
csepegtetőtálca

1 alumínium
süteményestálca; 1 fekete,
csepegtetőtálca

1 alumínium
süteményestálca; 1 fekete,
csepegtetőtálca

1 aluminium
süteményestálca

1 alumínium
süteményestálca; 1 fekete,
csepegtetőtálca

1 alumínium
süteményestálca; 1 fekete
zománcozott
csepegtetőtálca

1 krómozott
grillrács

1 krómozott
grillrács

1 krómozott
grillrács

1 krómozott
grillrács

1 krómozott
grillrács

1 krómozott
grillrács

van

van

van

van

van

van

590

590

590

590

590

590

594

594

594

594

594

594

560

560

560

560

560

560

3100

2040

2725

1800

10100

2500

A

A

A

A

A

A
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elektromos főzőlapok

modell

ZIT64x

ZKT663LX

ZVT65X

ZVT64X

ZVM64X

önálló

önálló

önálló

önálló

önálló

60

60

60

60

60

teljes indukciós

üvegkerámia

üvegkerámia

üvegkerámia

üvegkerámia

fekete

fekete

fekete

fekete

fekete

rozsdamentes
acél

rozsdamentes
acél

rozsdamentes
acél

rozsdamentes
acél

rozsdamentes
acél

gombok színe

nincs

nincs

nincs

nincs

fekete

elektromos
szikragyújtás

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

automatikus
kikapcsolás

automatikus
kikapcsolás

automatikus
kikapcsolás

automatikus
kikapcsolás

automatikus
kikapcsolás

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

van

van

van

van

van

szélesség – külső
(mm)

590

570

570

570

570

mélység – külső (mm)

520

500

500

500

500

beépítési magasság
(mm)

55

38

38

38

38

jellemzők
beszerelés
méret
főzőlap típusa
alapszín
keret

főzőlapbiztonság
edénytartó
maradékhő-kijelzés
technikai jellemzők

bal hátsó
– teljesítmény/
átmérő

1800 W/180 mm 1200 W/145 mm 1200 W/145 mm 1200 W/145 mm 1200 W/145 mm

jobb hátsó
– teljesítmény/
átmérő

W/
1800 W/180 mm 1500/2400
170x265 mm 1800 W/180 mm 1800 W/180 mm 1800 W/180 mm

bal első
– teljesítmény/
átmérő

2300/3700 W/
210 mm

jobb első
– teljesítmény/
átmérő

1400/2500 W/ 1200 W/145mm 1200 W/145 mm 1200 W/145 mm 1200 W/145 mm
145 mm

teljesítmény (W)

7400

750/2200 W/
120/210 mm

7000

750/2200 W/
120/210 mm

6400

2300 W/210 mm 1800 W/180 mm

6500

5800
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FŐZÉS

gázfőzőlapok

ZC6695X

ZGS645STX

ZGS645TX

ZGL646ITX

ZGF646CTNC

sütőről vezérelt

önálló

önálló

önálló

önálló

60

60

60

60

60

üvegkerámia

gáz

gáz

gáz

gáz

fekete

rozsdamentes
acél

rozsdamentes
acél

rozsdamentes
acél

fekete

rozsdamentes
acél

rozsdamentes
acél

rozsdamentes
acél

fekete;
rusztikus

rozsdamentes
acél
nincs
nincs

vezérlőgombbal vezérlőgombbal vezérlőgombbal vezérlőgombbal

nincs

égésbiztosítás

égésbiztosítás

égésbiztosítás

égésbiztosítás

nincs

2; matt fekete
zománc

2; matt fekete
zománc

2; zománcozott

2; öntöttvas

van

nincs

nincs

nincs

nincs

570

594

594

580

594

500

510

510

500

510

38

30

30

8

17

1200 W/145 mm 2000 W/70 mm 2000 W/70 mm 2000 W/62 mm 2000 W/70 mm

1800 W/180 mm
750/2200 W/
120/210 mm

3000 W/
100 mm

3000 W/
100 mm

2000 W/62 mm

3000 W/
100 mm

2000 W/70 mm 2000 W/70 mm 3000 W/98 mm 2000 W/70 mm

1200 W/145 mm 1000 W/54 mm 1000 W/54 mm 1000 W/48 mm 1000 W/54 mm
6 400
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Mikrohullámú
sütő

SzagelszívóK

modell

modell

ZNC12X
jellemzők
sütőtér mérete
- bruttó

17

Mikrohullámteljesítmény (W)

800

szín
teljesítményfokozat

ZHC9244X

ZHC6244X

ZHC900X

típus

kéményes

kéményes

kéményes

méret

90

60

90

rozsdamentes
acél

rozsdamentes
acél

rozsdamentes
acél

3

3

3

jellemzők

rozsdamentes
acél

alapszín
sebességfokozat

5

vezérlés

nyomógombok
+ süllyesztett
gombok

jelzés

program vége
hang

forgótányér
átmérője

272

forgótányér anyaga

üveg

vezérlés típusa

nyomógombok nyomógombok nyomógombok

légelvezetés

van

van

van

filteres szűrés

van

van

van

világítás
teljesítménye

20

20

40

világítás típusa

halogén

halogén

gyertyaizzó

technikai jellemzők

technikai jellemzők
magasság (mm)

370

teljesítmény
(max.) (W)

375

375

400

szélesség (mm)

592

teljesítmény
(min.) (W)

185

185

230

mélység (mm)

316

622

800

230

magasság
(min. külső) (mm)

622

áramerősség (A)
zajszint dB(A)

60

magasság
(max. külső) (mm)

1152

1152

1000

sütőtérvilágítás (W)

25

szélesség - külső
(mm)

898

598

898

mélység - külső
(mm)

450

450

490

zsírszűrők száma

3

2

3

alumíniumkazetta

alumíniumkazetta

alumíniumkazetta

szénszűrő

tartozék

tartozék

2; tartozék

szénszűrő típusa

type20

type20

EFF62

50

50

65

zajszint nagy
teljesítmény mellett [dB(A)]

61,8

61,8

61

zajszint alacsony
teljesítmény mellett [dB(A)]

44,5

44,5

46

szűrő típusa

minimális
távolság az
elektromos
főzőlaptól
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FŐZÉS

ZHC600X

ZHC6131X

ZHP6022X

ZHP615X

ZHT630X/W

ZHT530X/W

kéményes

kéményes

teleszkópos

teleszkópos

hagyományos

hagyományos

60

60

60

60

60

50

rozsdamentes
acél

rozsdamentes
acél

rozsdamentes
acél

rozsdamentes
acél

rozsdamentes
acél/fehér

rozsdamentes
acél/fehér

3

3

3

3

3

3

csúszókapcsolós csúszókapcsolós csúszókapcsolós csúszókapcsolós
nyomógombok csúszókapcsolós
vezérlés
vezérlés
vezérlés
vezérlés
vezérlés
van

van

van

van

van

van

van

van

van

van

van

van

40

40

40

40

40

40

gyertyaizzó

gyertyaizzó

gyertyaizzó

gyertyaizzó

gyertyaizzó

gyertyaizzó

400

390

500

280

170

170

230

225

250

140

100

150

800

620

150

150

1000

1085

420

175

598

598

598

598

598

498

490

471

290

280

482

482

2

1

2

1

1

1

alumíniumkazetta

alumíniumkazetta

alumíniumkazetta

alumíniumkazetta

papír

papír

2; tartozék

tartozék

1; tartozék

1; tartozék

1; tartozék

1; tartozék

EFF 62

EFF75

EFF55

EFF70

EFF57

EFF57

65

65

65

50

65

65

61

64

65

61

59

59

46

52

51

48

50

50

45
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hűtők

modell

ZBB6286

ZBB3294

ZBA3224A

ZBA3154A

kombi hűtő

kombi hűtő

hűtőszekrény

hűtőszekrény

csúszkapántos

csúszkapántos

csúszkapántos

csúszkapántos

van

nincs

nincs

nincs

1

1

1

1

megfordítható

megfordítható

megfordítható

megfordítható

vezérlés módja

elektronikus

mechanikus

mechanikus

mechanikus

hűtőleolvasztás
módja

automata

automata

automata

automata

fagyasztóleolvasztás módja

automata

manuális

manuális

manuális

nincs

nincs

nincs

nincs

van

nincs

nincs

nincs

magashőmérsékletriasztás

nincs

nincs

nincs

nincs

ventilátor

nincs

nincs

nincs

nincs

A

A

A

A

energiafogyasztás
(kWh /n)

364

388

295

253

beépítési magasság
(mm)

1780

1780

1225

880

beépítési szélesség
(mm)

560

560

560

560

beépítési mélység
(mm)

550

550

550

550

zajszint IEC 704-3
[dB(A)]

40

36

36

38

bruttó űrtartalom (l)

282

290

198

124

nettó űrtartalom (l)

265

280

193

118

jellemzők
terméktípus
beszerelés
No frost
technológia
kompresszorok
száma
ajtónyitás

intenzív hűtés
a hűtőben
gyorsfagyasztás

technikai jellemzők
energiaosztály
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Hűtők és fagyasztó

ZUS6140A

ZUF6114A

hűtőszekrény

hűtőszekrény

fagyasztó

csúszkapántos

csúszkapántos

csúszkapántos

nincs

nincs

nincs

1

1

1

megfordítható

megfordítható

megfordítható

mechanikus

mechanikus

elektromos

automata

automata

manuális
nincs

HŰTÉS

ZUS6144A

manuális
nincs
van

nincs

nincs

van

nincs

nincs

nincs

A

A

A

241

156

255

820

820

820

600

600

600

550

550

550

40

38

40

102

135

108

97

130

98
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Mosogatógépek

modell

ZDT311

ZDT111

ZDTS102

ZDTS105

beszerelés

teljesen
beépíthető

teljesen
beépíthető

teljesen
beépíthető

teljesen
beépíthető

méret (cm)

60

60

45

45

teríték

12

12

9

9

jellemzők

programok

5

5

5

5

hőmérsékletfokozat

4

3

3

2

nyomógomb
funkciók

késleltetett
indítás; on/oﬀ ;
programválasztás

fél töltet;
on/oﬀ ;
programválasztás

on/oﬀ ;
programválasztás

on/oﬀ ;
programválasztás

van

van

van

van

vízfelvétel

Aqua control

hideg és meleg

hideg és meleg

hideg és meleg

hideg és meleg

vízszenzor

van

nincs

nincs

nincs

Fuzzy logic

van

van

van

van

túlfolyás elleni
védelem

van

van

van

van

multitab

van

nincs

nincs

nincs

technikai jellemzők
energiaosztály

A

A

A

A

tisztítási
hatékonyság

A

A

A

A

szárítási
hatékonyság

A

A

A

A

energiafogyasztás
(kWh)

1,08

1,08

0,86

0,86

vízfogyasztás (liter)

13

16

13

13

zajszint
IEC 704-3 / dB

47

51

53

53

magasság (mm)

818

818

818

820

szélesség (mm)

596

596

446

450

mélység (mm)

555

555

555

570
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ZDI311X

ZDI121X

ZDIS102X

beépíthető

beépíthető

beépíthető

60

60

45

12

12

9

5

5

5

4

3

3

késleltetett
indítás; on/oﬀ ;
programválasztás

késleltetett
indítás;
ok/start

késleltetett
indítás;
ok/start

van

van

hideg és meleg

hideg és meleg

van

nincs

nincs

van

van

van

van

van

van

van

nincs

nincs

A

A

A

A

A

A

A

A

A

1,08

1,08

0,86

13

16

13

47

49

53

818

818

818

596

596

446

575

575

575

MOSOGATÁS

van
hideg és meleg
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beépíthető
sütők

aláépíthető
sütő

20

ZIT64x

ZKT663LX
ZVT65X
ZVT64X
ZVM64X

ZC6695X

ZGS645STX
ZGS645TX
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FŐZÉS

ZGF646CTNC

ZGL646ITX

ZHC9244X
ZHC6244X

ZHC900X
ZHC600X

598 - 898

598 - 898

ZHC6131X

ZHP6022X

598
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ZHP615X

ZHT630X/W

ZHT530X/w

ZNC12X

498
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ZBA3154A

ZUS6144A
ZUS6140A
ZUF6114A

HŰTÉS

ZBA3224A

FŐZÉS

ZBB6286
ZBB3294
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ZDT311
ZDT111

ZDTS102
ZDTS105

ZDI311X
ZDI121X

ZDIS102X
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