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Uw leven is bijzonder. Dat blijkt uit uw interesses, activiteiten 
en de speciale momenten die u beleeft. En daarin neemt 
uw woning een belangrijke plaats in. Dat is waar uw gezin 
zich thuis voelt, het is een plek die warmte uitstraalt en waar 
vrienden altijd welkom zijn.

Bauknecht helpt u thuis met apparaten die zorgen voor 
alles wat u in het dagelijks leven belangrijk vindt. Of u nu uw 
etenswaren langer vers wilt houden, met uw liefste schatten 
samen wilt koken of uw beste jeans zo wilt wassen dat u er 
nog zo lang mogelijk plezier van hebt.

Wij begrijpen hoeveel die dagelijkse dingen voor u 
betekenen. Bij Bauknecht zetten we dan ook onze de‑
cennialange ervaring en expertise in om u voor al die 
momenten precies de juiste huishoudapparaten te bie‑
den. Stuk voor stuk werken ze met speciaal ontwikkelde, 
innoverende technologie die is afgestemd op uw wensen 
en behoeften. Voor meer levenskwaliteit, dag na dag.

Een waaier van mogelijkheden
Bauknecht huishoudapparaten bieden maximale flexibi‑
liteit. Met tal van uiteenlopende functies helpen we u elke 
dag weer om uw woning op uw behoeften af te stem‑
men.

Buitengewone prestaties
Al meer dan 90 jaar ontwikkelen we bij Bauknecht 
duurzame innovaties en technologie, vertrekkend van de 
behoeften van onze consumenten. Onze producten over‑
tuigen door betrouwbare kwaliteit, uitstekende materia‑
len en buitengewone prestaties.

Authentiek design 
Onze apparaten bekoren door de hoogstaande afwer‑
king en strakke look. De perfect op elkaar afgestemde 
productdesigns gaan naadloos in elk keukeninterieur op 
en stralen met bepaalde kenmerkende details een vleugje 
prestige uit.

BAUKNECHT 
APPARATEN.
VOOR MIJ EN 
MIJN THUIS.
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STERRENCHEFS KIEZEN 
VOOR BAUKNECHT
DANKZIJ DE KWALITEIT 
EN PERFORMANCE

“Keukenchef zijn is voor mij het mooiste beroep ter wereld. Ik mag elke dag met de mooiste 
ingrediënten werken, om mensen te laten genieten van smaakvolle gerechten. Met mijn restaurant 
De Jonkman in Brugge heb ik mijn droom verwezenlijkt. Net als Bauknecht heb ik kwaliteit hoog in 
het vaandel staan. De Jonkman is bekroond met 2 Michelinsterren. De innovatieve technologie van 
Bauknecht apparatuur biedt perfecte support voor het bereiden van de lekkerste gerechten.” Filip Claeys

De Jonkman 
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" Ik kies voor de Crisp-technologie om mijn gerechten een krokant 
korstje te geven zoals met een traditionele oven...maar dan in een 
mum van tijd."

  Filip

" Een uitzonderlijk gerecht gemaakt met uiterst verse ingrediënten, 
daarvoor kan je rekenen op de Pro Fresh‑technologie."

Filip

“ In de keuken maken de details het verschil. Voor een stralende 
vaat doe ik een beroep op PowerClean Pro.”

Filip

Waarom wij voor bauknecht kiezen...

Meesterchefs creëren balans met bereiding van verse ingrediënten en een aantrekkelijke presentatie. Balans staat 
ook aan de basis van Bauknecht apparaten. Kwaliteit, performance en design zijn perfect in evenwicht.

Kwaliteit, Performance en Design

“ Een strak design en duurzaamheid, dat vind ik terug in de 
Premium Care‑wasmachine."

Filip

Op Facebook: 

Bauknecht BE, First Claeys

Op onze evenementen (Batibouw,…)

www.themasterschoice.be

Lees meer over Bauknecht en onze 
befaamde masterchefs:
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COLLECTION 09
Een klasse apart
Collection 9, winnaar van de Red Dot Design Award 2016, brengt elegantie en vooruitgang in de keuken en 
wakkert het plezier in koken aan.

DESIGN

Om de persoonlijkheid en smaak van de consument uit te drukken, heeft 
Bauknecht 2 designs ontwikkeld met een gedifferentieerde en unieke 
stijl. Solide en praktisch dankzij een selectie kwalitatieve materialen, 
zoals glas en RVS, innovatieve technologie die het resultaat is van een 
constante zoektocht naar nieuwe oplossingen en een eigentijds ontwerp 
dat zelfs de meest veeleisende consumenten aanspreekt.
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COLLECTION 07
Werkelijk aangenaam.
Collection 7 straalt dynamiek en expressieve kracht uit 
voor een maximaal interactiegemak en een plezierige 
dagelijkse ervaring..



KOKEN
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BAUKNECHT OVENS. 
Ontdek nieuwe smaakavonturen.

De nieuwe Bauknecht ovens bieden de mogelijkheid om je creativiteit 
in de keuken tot uiting te brengen. Ontdek maximale flexibiliteit voor 
uitzonderlijke resultaten. Met apparaten die voldoen aan de behoeften 
van de gebruiker en u helpen, zodat u zelf het werk niet moet doen.
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KERNTEMPERATUURMETER
Met dit speciale accessoire heeft u totale, constante controle over de bereiding, zonder dat u de ovendeur 
hoeft te openen. Als de temperatuur de op de display weergegeven waarde bereikt, is het gerecht klaar. 
Er worden speciale recepten voor de bereiding van vlees met de kerntemperatuurmeter meegeleverd: 3 
soorten rosbief, maar ook kalkoen, kip, kalfsvlees en andere vleessoorten.

PROCOOK
Via een meertalig zwart‑wit LCD‑display begeleidt de moderne ProCook‑timer u tijdens het koken. 28 recepten kunnen 
met een simpele aanraking opgeroepen worden. De 10 laatstgebruikte recepten worden opgeslagen onder favorieten en 
zijn nog eenvoudiger op te roepen. De ProCook‑timer toont tijdens het koken alle belangrijke functies in één scherm.

Kerntempe-
ratuurmeter

ZELFREINIGENDE FUNCTIES
De pyrolyse zelfreinigende functie 
verbrandt bij hoge temperaturen vuil 
en vet in de ovenruimte. Aan het einde 
van de cyclus kunnen alle resten 
eenvoudig worden verwijderd met een 
vochtige doek: hygiënisch schoon, 
zonder gebruik van chemische 
producten. 

Het speciale reinigingsprogramma 
DiamondClean lost zelf hardnekkig 
vuil op met de natuurlijke kracht van 
stoom op 90°C. U hoeft alleen nog 
maar even met water en spons na te 
vegen.
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Verbeterde technologie,
comfort en gebruiksvriendelijkheid.

PYROLYSE
Het topsysteem voor het moeiteloos reinigen van de ovenruimte. Dit zelfreinigingsprogramma voor de oven 
duurt 1 uur bij gebruik van de eco cyclus of 2 uur als u de intensieve cyclus kiest en werkt altijd zonder chemische 
reinigingsproducten. Dankzij de hoge temperatuur die tijdens de pyrolysecyclus wordt bereikt, worden vast vuil, vet 
en verbrande kruimels omgezet in stof dat vervolgens met een natte spons eenvoudig kan worden weggeveegd. 

DIAMONDCLEAN
Het speciale DiamondClean reinigingsprogramma lost hardnekkig vuil op bij 90°C dankzij de natuurlijke kracht 
van stoom. Na de reinigingscyclus hoeft de oven alleen nog geveegd te worden met een vochtige spons. Een 
energiebesparende en milieuvriendelijke oplossing!

SMARTCLEAN
Met SmartClean maakt u uw oven moeiteloos schoon met respect voor het milieu. Dit is de milieuvriendelijke 
reinigingsoplossing die de beste materialen combineert met geavanceerde instellingen om efficiënt, maar niet‑
invasief te reinigen. Met SmartClean werken de grijze titaniumcoating aan de binnenkant van de oven en de 
speciale stoomcyclus samen, zodat u altijd moeiteloos en zonder reinigingsmiddel vuil van de ovenruimte en 
accessoires van de oven kunt verwijderen. Deze reinigingscyclus is uitermate efectief en duurt slechts 20 minuten op 
lage temperatuur. 

De perfectie van snel en eenvoudig reinigen. 
Bauknecht ovens kunnen eenvoudig gereinigd en onderhouden worden en beschikken oer 
verschillende programma’s om deze taken moeiteloos en zonder chemische reinigingsmiddelen 
uit te voeren.

De smaak van programmeren. 
Bauknecht heeft een nieuw assortiment ovens ontworpen 
met verschillende displays en vele kookfuncties.

GRAFISCHE LCD DISPLAY MET VERZINKBARE 
BEDIENINGSKNOPPEN
De oven heeft twee bedieningsknoppen: de ene biedt direct 
toegang tot alle functies en met de andere kunt u door het 
menu navigeren om de voorgeprogrammeerde instellingen 
te passen. 

LCD DISPLAY MET TEKSTONDERSTEUNING 

Geweldige interactie. Kies het menu om te navigeren 
tussen functies en mogelijkheden om eenvoudig de 
kookinstellingen te selecteren.



15Ovens & Microgolfovens

O
ve

ns
 &

 
M

ic
ro

go
lfo

ve
ns

GLAZEN BINNENDEUR
De deur is volledig gemaakt van gehard glas dat 
bestand is tegen hoge temperaturen en bestaat uit 
één glad oppervlak zonder randen en naden om te 
voorkomen dat er stof of vet achterblijft.

TELESCOPISCHE GELEIDERS
Met de luxe geleiders van Bauknecht kunt u 
comfortabel op drie niveaus tegelijkertijd uw 
gerechten bereiden. De stabiele telescoopgeleiders 
maken het uittrekken en uitnemen van bakplaten 
en ovenschalen zeer eenvoudig. 
(Niet op alle ovens van toepassing.)

Uitschuifset

SOFT CLOSE
Praktisch en elegant: slechts een zacht duwtje en 
de ovendeur sluit zich langzaam, geruisloos en 
zonder moeite.

TURBO HETE LUCHT
Koken, bakken en braden zonder voorverwarmen; de innovatieve turbo heteluchtfunctie maakt het mogelijk. De 
hete lucht wordt vanaf de eerste minuut gelijkmatig in de oven verdeeld en zorgt daarmee voor een gelijktijdige 
bereiding op de drie verschillende niveaus, zonder dat geuren vermengen. Het resultaat is altijd perfect!Turbo hete lucht

AUTOSENSOR
Dankzij de voorgeprogrammeerde automatische programma’s worden temperatuurschommelingen tijdens het 
koken beperkt tot 2°C.

Superieure kwaliteit van koken. 
Bauknecht ovens garanderen perfect bereid voedsel dankzij de innovatieve technologieën. De 
turbo hete lucht en de elektronische temperatuurregeling leveren bij elke kookervaring het beste 
resultaat op.

Efficiënt tot in elk detail. 
Bauknecht ovens zijn zeer efficiënt. De gebruiksvriendelijke ovenruimte en innovatieve 
technologieën maken koken en bakken eenvoudiger dan ooit.



DE COMPACTE BAUKNECHT 
APPARATEN.
Een klein apparaat met 
uitstekende prestaties.

Met de compacte apparaten van Bauknecht bespaart u veel ruimte in 
de keuken en tijd tijdens het koken. De stoomoven, microgolfoven en 
koffiemachine zorgen voor dagelijkse variatie in de keuken. Aangevuld met 
de handige warmhoudlade kunnen deze apparaten tevens prachtig naast 
een 60 cm inbouwoven geplaatst worden.
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CRISP
Door de werking van de 3D‑technologie en grill bereikt de speciale Crispplaat snel de ideale temperatuur 
om voedsel te bruinen en krakant te maken, ook aan de onderkant. De grill is perfect voor braadstukken, 
pizza’s, omeletten en taarten. De grill werkt overigens drie keer sneller dan traditioneel grillen en verbruikt 
minder energie.

3D-SYSTEEM
Het unieke 3D‑systeem van Bauknecht zorgt ervoor dat uw gerechten gelijkmatig tot in de kern verwarmd 
worden. Dankzij deze gepatenteerde functie worden de microgolven driedimensionaal en gelijkmatig in de 
microgolfovenruimte verdeeld. Voor een perfect kookresultaat.
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Moeiteloos en buitengewoon resultaat.

Stoom

COMBISTOMEN
Met de combistoomoven van Bauknecht combineert u de voordelen van stomen met de traditionele functies 
van een oven. In een handomdraai maakt u mals vlees en knapperig brood. U bereikt zo niet alleen optimale 
kookresultaten, maar deze bereiding is ook uiterst gezond en zorgt ervoor dat de vitamines niet verloren gaan.

TURBO HETE LUCHT
De turbo heteluchtfunctie van uw Bauknecht microgolfoven zorgt voor een bijzonder gelijkmatige temperatuur 
tijdens de bereiding. Zo maakt u kinderlijk eenvoudig perfecte merengues, cakes, taarten, ovenschotels, gebraden 
vlees en gevogelte. In de combimodus kunt u meerdere functies met elkaar combineren, zoals bijvoorbeeld de 
hetelucht en microgolffunctie.

CRISP
Met de unieke Crispfunctie worden kippenbouten en zelfs bevroren pizza‘s in de microgolfoven in enkele minuten
knapperig bereid. Zonder extra vet.

MICROGOLFOVEN (NISHOOGTE 45 CM, INHOUD 40 L)
Niet alleen een perfecte afstemming met de ovens, maar ook perfect horizontaal 
gealigneerd met de warmhoudlade.

MICROGOLFOVEN (NISHOOGTE 38 CM, INHOUD 31 L)
Met slechts een hoogte van 38 cm en een uitzonderlijke capaciteit van 31L sluit deze 
microgolfoven perfect aan bij de oven.

MICROGOLFOVEN (NISHOOGTE 38 CM, INHOUD 22 L)
Dankzij de diepte van 30 cm, kan deze microgolfoven gemakkelijk geïnstalleerd worden 
in een bovenkast of kolomkast: de ideale oplossing voor kleinere ruimtes, zonder in te 
boeten aan prestaties.

Kookmethodes. 
De Bauknecht microgolfoven beschikt over verschillende kookmethodes om elk recept met 
succes te kunnen bereiden en waarmee gegarandeerd de authentieke, oorspronkelijke 
smaken worden behouden. Bovendien kunt u kiezen tussen verschillende functies en 
bereidingscombinaties.

Perfect op elkaar afgestemd.
Een unieke stijl. 
Met hun verschillende structuren zijn alle Bauknecht microgolfovens optisch perfect 
afgestemd op hun respectievelijk design. Dankzij de 3 verschillende hoogtes en volumes vindt 
u altijd de ideale oplossing voor installatie en gebruik.

Turbo hete lucht
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RAPID DEFROST
De speciale ontdooifunctie zorgt ervoor dat diepgevroren producten snel, maar zorgvuldig worden ontdooid. 
Daarbij waarborgen de 5 speciale ontdooiprogramma's voor vlees, vis, gevogelte, brood en groenten een 
bijzonder gelijkmatig en tot 7 maal sneller ontdooigemak dan een normale ontdooifunctie1.

BREAD DEFROST
Met de speciale ontdooifunctie voor brood is één druk op de knop voldoende, uw brood wordt driemaal 
sneller dan in een oven ontdooid en afgebakken2. Voor heerlijk knapperig brood.

STOOMOVEN MET GEÎNTEGREERDE BOILER
Dankzij de boiler wordt de stoom direct in de ovenruimte geïnjecteerd. Dit zorgt 
voor een hoge stoomconcentratie en maakt daarmee ook nauwkeurig koken met 
stoom onder 100°C mogelijk.

VOLLEDIG AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE MET MELKRESERVOIR
Het melkreservoir van de koffiemachine kunt u in de koelkast bewaren en bij 
gebruik eenvoudig in de koffiemachine plaatsen. Om het apparaat van binnen te 
reinigen volstaat één druk op de knop ‑ dan wordt de koffiemachine met stoom 
gereinigd. De overige onderdelen kunnen gemakkelijk in de vaatwasser. 

Meer functies, meer mogelijkheden. De nieuwe Bauknecht microgolfovens bieden 
specifieke functies om snel voedsel te ontdooien met de zekerheid om altijd de gewenste 
resultaten te krijgen.

Drie extra bondgenoten in de keuken
Om aan elke behoefte te kunnen voldoen, bevat het Bauknecht gamma ook een stoomoven, 
koffiemachine en compacte oven met microgolffunctie die perfect afgestemd zijn op de oven 
en de microgolfoven uit hetzelfde design.

COMPACTE OVEN MET MICROGOLFFUNCTIE
Met de compacte oven met microgolffunctie kunt u verschillende functies met 
elkaar combineren: hete lucht, microgolven, grill, boven‑/onderwarmte. En dat 
tot wel 3 hoogteniveaus (onder/midden/boven).

1 In vergelijking met een ontdooifunctie op 160 Watt.
2 In vergelijking met een reguliere oven op 180°C met boven-/onderwarmte.
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Collection 9
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PROCOOK TIMER

OVEN

STOOMOVEN

COMPACTE OVEN MET 
MICROGOLFFUNCTIE

MICROGOLFOVEN

DAMPKAPPEN

KOFFIEMACHINE

WARMHOUDLADE

BIK9 MP8TS3 PT 
BIK9 MH8TS3 PT

ECSK9 9845 PT

EMEK9 9545 PT

EMPK9 9645 PT

Productoverzicht Collection 9

DBHVS 82 LT K

CM 945 PT

WD 150/1 PT

WD 180 SW



Ovens & Microgolfovens22

Collection 9

Prijs € 1.199,–

Pro Touch RVS

        Uitschuifset  

Kerntempe-
ratuurmeter  

BIK9 MP8TS3 PT

Multifunctie turbo‑heteluchtoven met pyrolyse

KOOKFUNCTIES
• Multifunctie turbo‑heteluchtoven met 14 kookfuncties 

(6 traditionele, 8 automatische programma’s)
• Multi Level-koken: gerechten gelijktijdig op 3 verschillende 

niveaus bereiden
• Bovenwarmte / Onderwarmte
• Grill, 2450 Watt
• Hete lucht
• Turbo hete lucht
• Booster (snel voorverwarmen)
• Optie „Niet voorverwarmen“
• Speciale functies: Pizza/Brood, Maxi Cooking, Ontdooien, 

Warmhouden, Deeg rijzen, Slow Cooking, Opwarmen van 
bereide gerechten, Diepvriesgerechten

UITVOERING
• ProCook timer met tekstondersteunend display en 28 

voorgeprogrammeerde recepten
• Touch Control display
• Pro Touch, anti‑fingerprint behandeling
• Pyrolyse reiniging
• SmartClean, speciale coating van de ovenruimte voor een 

eenvoudige reiniging
• SoftClose-ovendeur
• Uitschuifset voor bakplaten en roosters
• Volledig glazen binnendeur, 4 lagen glas
• Kinderbeveiliging (blokkeren bedieningspaneel)
• Inhoud ovenruimte 73 liter
• Energieklasse A+
ACCESSOIRES
• Kerntemperatuurmeter
• 1 draadrooster
• 2 bakplaten, geëmailleerd
• 1 braadslede, geëmailleerd
• Draaispit
AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 595 x 595 x 564 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 600 x 560 x 556 mm

Prijs € 1.099,–

Pro Touch RVS

        Uitschuifset  

Kerntempe-
ratuurmeter  

BIK9 MH8TS3 PT

Multifunctie turbo‑heteluchtoven met DiamondClean

KOOKFUNCTIES
• Multifunctie turbo‑heteluchtoven met 14 kookfuncties  

(6 traditionele, 8 automatische programma’s)
• Multi Level-koken: gerechten gelijktijdig op 3 verschillende niveaus 

bereiden
• Bovenwarmte / Onderwarmte
• Grill, 2450 Watt (neerklapbaar)
• Hete lucht
• Turbo hete lucht
• Booster (snel voorverwarmen)
• Optie „Niet voorverwarmen“
• Speciale functies: Pizza/Brood, Maxi Cooking, Ontdooien, 

Warmhouden, Deeg rijzen, Slow Cooking, Opwarmen van bereide 
gerechten, Diepvriesgerechten

UITVOERING
• ProCook timer met tekstondersteunend display en 28 

voorgeprogrammeerde recepten
• Touch Control display
• Pro Touch, anti‑fingerprint behandeling
• SmartClean, speciale coating van de ovenruimte voor een 

eenvoudige reiniging
• DiamondClean – hydrolytische zelfreinigende functie
• SoftClose-ovendeur
• Uitschuifset voor bakplaten en roosters
• Volledig glazen binnendeur, 3 lagen glas
• Kinderbeveiliging (blokkeren bedieningspaneel)
• Inhoud ovenruimte 73 liter
• Energieklasse A+
ACCESSOIRES
• Kerntemperatuurmeter
• 1 draadrooster
• 1 bakplaat, geëmailleerd
• 1 braadslede, geëmailleerd
AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 595 x 595 x 564 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 600 x 560 x 556 mm
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Collection 9

Prijs € 1.599,–

Pro Touch RVS

  Kerntempe-
ratuurmeter  A

ECSK9 9845 PT

Compacte combistoomoven, 45 cm

KOOKFUNCTIES
• Combistoomoven met 11 kookfuncties
• Begeleide bereiding voor 3 voedselcategorieën 
 (groenten, vis, kip)
• Turbo hete lucht
• Stomen (van 40°C tot 100°C)
• Turbo hete lucht en stoom gecombineerd 
 (van 130°C tot 230°C)
• Speciale functies: Opwarmen, Ontdooien, Regenereren, Rijzen 

van deeg, Desinfecteren, Yoghurt, Huisgemaakte conserven
UITVOERING
• ProCook timer met tekstondersteunend display en 28 

voorgeprogrammeerde recepten
• Touch Control display
• Pro Touch, anti‑fingerprint behandeling
• Volledig glazen binnendeur, 3 lagen glas
• Kinderbeveiliging (blokkeren bedieningspaneel)
• Inhoud ovenruimte 34 liter
• Energieklasse A
ACCESSOIRES
• Kerntemperatuurmeter
• 1 draadrooster
• Uitneembaar waterreservoir 2 liter
• Inclusief geperforeerde stoomschaal, niet‑geperforeerde 

stoomschaal
AFMETINGEN
• Geschikt voor kolomkastmontage, nis 45 cm
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 455 x 595 x 537 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 450 x 556 x 550 mm

Prijs € 1.199,–

Pro Touch RVS

   Microgolven  Turbo hete lucht    A

EMEK9 9545 PT

Compacte oven met microgolffunctie, 45 cm

KOOKFUNCTIES
• 5 kookmethodes: boven‑ en onderwarmte, microgolven, grill en 

turbo hete lucht
• Microgolven 850 W
• Grill 1600 W
• Turbo hete lucht
• Boven- en onderwarmte
• Hete lucht
• Rapid Defrost, snel ontdooien
• Rapid Start, snel verwarmen
UITVOERING
• ProCook timer met tekstondersteunend display en 15 

voorgeprogrammeerde recepten
• Touch Control display
• Pro Touch, anti‑fingerprint roestvrij staal
• Kinderbeveiliging (blokkeren bedieningspaneel)
• Neerklapbare deur van veiligheidsglas
• Inhoud ovenruimte: 40 liter
• Energieklasse A
ACCESSOIRES
• Geëmailleerde bakplaat
• Rooster
AFMETINGEN
• Geschikt voor kolomkastmontage, nis 45 cm
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 455 x 595 x 560 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 450 x 560 x 550 mm
• Afwerkingsprofiel onderzijde, 8 mm hoog
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Collection 9

Prijs € 1.099,–

Pro Touch RVS

   Microgolven    Stoom  Turbo hete lucht   

 

EMPK9 9645 PT

Combimicrogolfoven 45 cm, 5 kookmethodes

KOOKFUNCTIES
• 5 kookmethodes: microgolven, grill, Crisp, turbo hete lucht en 

stomen
• Microgolven 900 W
• Grill 1600 W
• Crispfunctie
• Turbo hete lucht
• Stoomfunctie
• Rapid Defrost, snel ontdooien
• Rapid Start, snel verwarmen
UITVOERING
• ProCook timer met tekstondersteunend display en 70 voor-

geprogrammeerde recepten
• Touch Control display
• Pro Touch, anti‑fingerprint roestvrij staal
• Kinderbeveiliging (blokkeren bedieningspaneel)
• Neerklapbare deur van veiligheidsglas
• Inhoud ovenruimte: 40 liter
• Geschikt voor grote borden en schotels (draaiplateau Ø 36 cm)
ACCESSOIRES
• Crispplaat met handgreep
• Geëmailleerde bakplaat
• Rooster
• Stoomschaal
• Deksel
AFMETINGEN
• Geschikt voor kolomkastmontage, nis 45 cm
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 455 x 595 x 560 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 450 x 560 x 550 mm
• Afwerkingsprofiel onderzijde, 8 mm hoog
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Ga langs bij uw dichtstbijzijnde Bauknecht dealer.

• Uitschuifset met 2 roosters  
(te bevestigen op bestaande 
roosterhouders)*

• Vervangingsset voor 
roosterhouders met drie 
niveaus (ter vervanging van 
de standaard gemonteerde 
roosterhouders)*

*Alleen geldig voor enkele ovens met 73L ovenruimte.

SLP 232 € 89,-
UITSCHUIFSET

STOOMSCHAAL 
STM006 € 17,99

De stoomschalen zijn bestand tegen temperaturen van ‑40°C tot 
+120°C en zijn speciaal ontworpen voor uw combimicrogolfoven 
(alleen te gebruiken met de stoomfunctie). De schalen zijn vaat‑ 
wasserbestendig, licht, onbreekbaar en behouden de 
voedingswaarde van het voedsel.
• Ronde schaal 1,5 liter

CRISP ASSORTIMENT
Het Crisp assortiment voor een mooi goudbruin korstje en een 
krokante bodem. De Crispplaten zijn uitgerust met een anti‑
aanbaklaag en zijn vaatwasser bestendig. Voor een perfect 
resultaat volstaat geen tot zeer weinig olie. Het Crisp assortiment 
kan alleen gebruikt worden in de Bauknecht combimicrogolf oven 
uitgerust met de Crisp functie.

MICROGOLFOVENREINIGER
MWO111 € 5,99

• Uitstekende reinigingskracht: 
Ideaal voor het reinigen en ontvetten van 
microgolfovens en dampkappen.

•  Laat een aangename citroengeur achter.
•  Spray 500 ml

OVENONTVETTER
ODS413/2 € 7,99

• Uitstekende reinigingskracht: 
Ideaal voor het ontvetten van ovens, kookplaten, 
barbecueroosters, grills, de binnenkant van 
dampkappen en houtkachels.

• Laat een aangename citroengeur achter.
• Spray 500 ml
• Nieuwe verbeterde formule

SLF 234 € 135,-

CRISP HANDGREEP
AVM141 € 7,99

• Onmisbaar om de Crispplaat uit de 
combimicrogolfoven te halen zonder dat 
u zich verbrandt.

FAMILIE CRISP SCHAAL 
AVM280/1 € 34,99

• Ideaal om hartige of zoete taarten te 
bakken, crumble of cake. 

• Ø 26‑28 cm x H 4,5 cm 

CAKE CRISP SCHAAL
AVM190 € 31,99

• Ideaal voor gebak! Een verrukkelijk 
chocoladegebak in slechts 10 minuten.

• Ø 19‑21 cm x H 5,5 cm

KLASSIEKE CRISP PLAAT
AVM250 € 31,99

• Ø 25‑27 cm x H 2,5 cm 

 
AVM290 € 31,99

• Ø 29‑31 cm x H 2,5 cm  

 
AVM305  € 33,99

• Ø 30,5‑32 cm x H 2,5 cm

MICROGOLFOVENDEKSEL
PLL003 € 4,99

• Om nog sneller voedsel op te warmen 
zonder spatten. Het deksel kan ook 
ge bruikt worden om 2 borden op 2 
niveaus op te warmen. Gebruik het 
deksel alleen met de microgolffunctie.

• Ø 27 cm x H 5,5 cm

Accessoires

ANTIKRASMES
CUT001 € 9,99

• Het antikrasmes voorkomt krassen op 
de anti‑aanbaklaag van uw 
Crispschalen en kookpannen.
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Productoverzicht Collection 7

PROCOOK TIMER CLEVERCOOK TIMER

OVEN

STOOMOVEN

COMPACTE OVEN MET 
MICROGOLFFUNCTIE

MICROGOLFOVEN

DAMPKAPPEN

KOFFIEMACHINE

WARMHOUDLADE

BIK7 MP8TS PT 
BIK7 MH8TS PT

BIK7 EP8VS PT 
BIK7 EH8VS PT

ECSK7 9845 PT ECSK7 8845 PT

EMEK7 6845 PT

EMPK7 9645 PT

DBHVS 82 LT K

CM 945 PT

WD 150/1 PT

WD 180 SW

EMPK7 6645 PT

EMNK7 2238
(elektronische timer)

EMDK7 6638 PT 
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Collection 7

Prijs € 999,–

Pro Touch RVS

        

BIK7 MP8TS PT

Multifunctie turbo‑heteluchtoven met pyrolyse

KOOKFUNCTIES
• Multifunctie turbo‑heteluchtoven met 14 kookfuncties  

(6 traditionele, 8 automatische programma’s)
• Multi Level-koken: gerechten gelijktijdig op 3 verschillende niveaus 

bereiden
• Bovenwarmte / Onderwarmte
• Grill, 2450 Watt (neerklapbaar)
• Hete lucht
• Turbo hete lucht
• Booster (snel voorverwarmen)
• Optie „Niet voorverwarmen“
• Speciale functies: Pizza/Brood, Maxi Cooking, Ontdooien, Warmhou‑

den, Deeg rijzen, Slow Cooking, Opwarmen van bereide gerechten, 
Diepvriesgerechten

UITVOERING
• ProCook timer met tekstondersteunend display en 28 voorgepro-

grammeerde recepten
• Touch Control display
• Pro Touch, anti‑fingerprint behandeling
• Pyrolyse reiniging
• SmartClean, speciale coating van de ovenruimte voor een eenvoudi‑

ge reiniging
• SoftClose-ovendeur
• Volledig glazen binnendeur, 4 lagen glas
• Kinderbeveiliging (blokkeren bedieningspaneel)
• Inhoud ovenruimte 73 liter
• Energieklasse A+
ACCESSOIRES
• 1 draadrooster
• 1 bakplaat, geëmailleerd
• 1 braadslede, geëmailleerd
AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 595 x 595 x 564 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 600 x 560 x 556 mm

Prijs € 899,–

Pro Touch RVS

        

BIK7 MH8TS PT

Multifunctie turbo‑heteluchtoven met DiamondClean

KOOKFUNCTIES
• Multifunctie turbo‑heteluchtoven met 14 kookfuncties  

(6 traditionele, 8 automatische programma’s)
• Multi Level-koken: gerechten gelijktijdig op 3 verschillende niveaus 

bereiden
• Bovenwarmte / Onderwarmte
• Grill, 2450 Watt (neerklapbaar)
• Hete lucht
• Turbo hete lucht
• Booster (snel voorverwarmen)
• Optie „Niet voorverwarmen“
• Speciale functies: Pizza/Brood, Maxi Cooking, Ontdooien, Warmhou‑

den, Deeg rijzen, Slow Cooking, Opwarmen van bereide gerechten, 
Diepvriesgerechten

UITVOERING
• ProCook timer met tekstondersteunend display en 28 voorgepro-

grammeerde recepten
• Touch Control display
• Pro Touch, anti‑fingerprint behandeling
• SmartClean, speciale coating van de ovenruimte voor een eenvoudi‑

ge reiniging
• DiamondClean – hydrolytische zelfreinigende functie
• SoftClose-ovendeur
• Volledig glazen binnendeur, 3 lagen glas
• Kinderbeveiliging (blokkeren bedieningspaneel)
• Inhoud ovenruimte 73 liter
• Energieklasse A+
ACCESSOIRES
• 1 draadrooster
• 1 bakplaat, geëmailleerd
• 1 braadslede, geëmailleerd
AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 595 x 595 x 564 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 600 x 560 x 556 mm
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Collection 7

Prijs € 799,–

Pro Touch RVS

        

BIK7 EP8VS PT

Multifunctie turbo‑heteluchtoven met pyrolyse

KOOKFUNCTIES
• Multifunctie turbo‑heteluchtoven met 16 kookfuncties  

(7 traditionele, 9 automatische programma’s)
• Multi Level-koken: gerechten gelijktijdig op 3 verschillende niveaus 

bereiden
• Bovenwarmte / Onderwarmte
• Grill, 2450 Watt
• Hete lucht
• Turbo hete lucht
• Booster (snel voorverwarmen)
• Optie „Niet voorverwarmen“
• Speciale functies: Pizza/Brood, Maxi Cooking, Ontdooien, Warmhou‑

den, Deeg rijzen, Slow Cooking, Diepvriesgerechten
UITVOERING
• CleverCook timer
• Pro Touch, anti‑fingerprint behandeling
• Verzinkbare bedieningsknoppen
• Pyrolyse reiniging
• SmartClean, speciale coating van de ovenruimte voor een eenvoudi‑

ge reiniging
• SoftClose-ovendeur
• Volledig glazen binnendeur, 4 lagen glas
• Kinderbeveiliging (blokkeren bedieningspaneel)
• Inhoud ovenruimte 73 liter
• Energieklasse A+
ACCESSOIRES
• 1 draadrooster
• 1 bakplaat, geëmailleerd
• 1 braadslede, geëmailleerd
AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 595 x 595 x 564 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 600 x 560 x 556 mm

Prijs € 699,–

Pro Touch RVS

        

BIK7 EH8VS PT

Multifunctie turbo‑heteluchtoven met DiamondClean

KOOKFUNCTIES
• Multifunctie turbo‑heteluchtoven met 16 kookfuncties  

(7 traditionele, 9 automatische programma’s)
• Multi Level-koken: gerechten gelijktijdig op 3 verschillende niveaus 

bereiden
• Bovenwarmte / Onderwarmte
• Grill, 2450 Watt (neerklapbaar)
• Hete lucht
• Turbo hete lucht
• Booster (snel voorverwarmen)
• Optie „Niet voorverwarmen“
• Speciale functies: Pizza/Brood, Maxi Cooking, Ontdooien, Warmhou‑

den, Deeg rijzen, Slow Cooking
UITVOERING
• CleverCook timer
• Pro Touch, anti‑fingerprint behandeling
• Verzinkbare bedieningsknoppen
• SmartClean, speciale coating van de ovenruimte voor een eenvoudi‑

ge reiniging
• DiamondClean – hydrolytische zelfreinigende functie
• SoftClose-ovendeur
• Volledig glazen binnendeur, 3 lagen glas
• Kinderbeveiliging (blokkeren bedieningspaneel)
• Inhoud ovenruimte 73 liter
• Energieklasse A+
ACCESSOIRES
• 1 draadrooster
• 1 bakplaat, geëmailleerd
• 1 braadslede, geëmailleerd
AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 595 x 595 x 564 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 600 x 560 x 556 mm
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Collection 7

Prijs € 1.499,–

Pro Touch RVS

  Kerntempe-
ratuurmeter  A

ECSK7 9845 PT

Compacte combistoomoven, 45 cm

KOOKFUNCTIES
• Combistoomoven met 11 kookfuncties
• Begeleide bereiding voor 3 voedselcategorieën 
 (groenten, vis, kip)
• Turbo hete lucht
• Stomen (van 40°C tot 100°C)
• Turbo hete lucht en stoom gecombineerd 
 (van 130°C tot 230°C)
• Speciale functies: Opwarmen, Ontdooien, Regenereren, Rijzen van 

deeg, Desinfecteren, Yoghurt, Huisgemaakte conserven
UITVOERING
• ProCook timer met tekstondersteunend display en 28 voorgepro-

grammeerde recepten
• Touch Control display
• Pro Touch, anti‑fingerprint behandeling
• Volledig glazen binnendeur, 3 lagen glas
• Kinderbeveiliging (blokkeren bedieningspaneel)
• Inhoud ovenruimte 34 liter
• Energieklasse A
ACCESSOIRES
• Kerntemperatuurmeter
• 1 draadrooster
• Uitneembaar waterreservoir 2 liter
• Inclusief geperforeerde stoomschaal, niet‑geperforeerde stoomschaal
AFMETINGEN
• Geschikt voor kolomkastmontage, nis 45 cm
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 455 x 595 x 537 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 450 x 556 x 550 mm

Prijs € 1.399,–

Pro Touch RVS

  Kerntempe-
ratuurmeter  A

ECSK7 8845 PT

Compacte combistoomoven, 45 cm

KOOKFUNCTIES
• Combistoomoven met 11 kookfuncties
• Begeleide bereiding voor 3 voedselcategorieën 
 (groenten, vis, kip)
• Turbo hete lucht
• Stomen (van 40°C tot 100°C)
• Turbo hete lucht en stoom gecombineerd 
 (van 130°C tot 230°C)
• Speciale functies: Opwarmen, Ontdooien, Regenereren, Rijzen van 

deeg, Desinfecteren, Yoghurt, Huisgemaakte conserven
UITVOERING
• ProCook timer met tekstondersteunend display en 28 voorgepro-

grammeerde recepten
• Verzinkbare bedieningsknoppen
• Pro Touch, anti‑fingerprint behandeling
• Volledig glazen binnendeur, 3 lagen glas
• Kinderbeveiliging (blokkeren bedieningspaneel)
• Inhoud ovenruimte 34 liter
• Energieklasse A
ACCESSOIRES
• Kerntemperatuurmeter
• 1 draadrooster
• Uitneembaar waterreservoir 2 liter
• Inclusief geperforeerde stoomschaal, niet‑geperforeerde stoomschaal
AFMETINGEN
• Geschikt voor kolomkastmontage, nis 45 cm
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 455 x 595 x 537 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 450 x 556 x 550 mm
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Collection 7

Prijs € 1.049,–

Pro Touch RVS

   Microgolven   Turbo hete lucht    A

EMEK7 6845 PT

Compacte oven met microgolffunctie, 45 cm

KOOKFUNCTIES
• 5 kookmethodes: boven‑ en onderwarmte, microgolven, grill en turbo 

hete lucht
• Microgolven 850 W
• Grill 1600 W
• Turbo hete lucht
• Boven- en onderwarmte
• Rapid Defrost, snel ontdooien
• Rapid Start, snel verwarmen
UITVOERING
• CleverCook timer
• LCD display
• Pro Touch, anti‑fingerprint roestvrij staal
• Verzinkbare bedieningsknoppen
• Kinderbeveiliging (blokkeren bedieningspaneel)
• Neerklapbare deur van veiligheidsglas
• Inhoud ovenruimte: 40 liter
• Energieklasse A
ACCESSOIRES
• Geëmailleerde bakplaat
AFMETINGEN
• Geschikt voor kolomkastmontage, nis 45 cm
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 455 x 595 x 560 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 450 x 560 x 550 mm
• Afwerkingsprofiel onderzijde, 8 mm hoog

Prijs € 999,–

Pro Touch RVS

   Microgolven    Stoom  Turbo hete lucht   

 

EMPK7 9645 PT

Combimicrogolfoven 45 cm, 5 kookmethodes

KOOKFUNCTIES
• 5 kookmethodes: microgolven, grill, Crisp, turbo hete lucht en stomen
• Microgolven 900 W
• Grill 1600 W
• Crispfunctie
• Turbo hete lucht
• Stoomfunctie
• Rapid Defrost, snel ontdooien
• Rapid Start, snel verwarmen
UITVOERING
• ProCook timer met tekstondersteunend display en 70 voorgepro-

grammeerde recepten
• Touch Control display
• Pro Touch, anti‑fingerprint roestvrij staal
• Kinderbeveiliging (blokkeren bedieningspaneel)
• Neerklapbare deur van veiligheidsglas
• Inhoud ovenruimte: 40 liter
• Geschikt voor grote borden en schotels (draaiplateau Ø 36 cm)
ACCESSOIRES
• Crispplaat met handgreep
• Geëmailleerde bakplaat
• Rooster
• Stoomschaal
• Deksel
AFMETINGEN
• Geschikt voor kolomkastmontage, nis 45 cm
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 455 x 595 x 560 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 450 x 560 x 550 mm
• Afwerkingsprofiel onderzijde, 8 mm hoog
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Collection 7

Prijs € 899,–

Pro Touch RVS

   Microgolven    Stoom  Turbo hete lucht   

EMPK7 6645 PT

Combimicrogolfoven 45 cm, 5 kookmethodes

KOOKFUNCTIES
• 5 kookmethodes: microgolven, grill, Crisp, turbo hete lucht en stomen
• Microgolven 900 W
• Grill 1600 W
• Crispfunctie
• Turbo hete lucht
• Stoomfunctie
• Rapid Defrost, snel ontdooien
• Rapid Start, snel verwarmen
UITVOERING
• CleverCook timer
• Elektronische timer met witte cijfers
• Pro Touch, anti‑fingerprint roestvrij staal
• Verzinkbare bedieningsknoppen
• Kinderbeveiliging (blokkeren bedieningspaneel)
• Neerklapbare deur van veiligheidsglas
• Inhoud ovenruimte: 40 liter
• Geschikt voor grote borden en schotels (draaiplateau Ø 36 cm)
ACCESSOIRES
• Crispplaat met handgreep
• Geëmailleerde bakplaat
• Rooster
• Stoomschaal
• Deksel
AFMETINGEN
• Geschikt voor kolomkastmontage, nis 45 cm
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 455 x 595 x 560 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 450 x 560 x 550 mm
• Afwerkingsprofiel onderzijde, 8 mm hoog

Prijs € 799,–

Pro Touch RVS

   Microgolven    Turbo hete lucht   

EMDK7 6638 PT

Combimicrogolfoven 38 cm, 4 kookmethodes

KOOKFUNCTIES
• 4 kookmethodes: microgolven, grill, Crisp en turbo hete lucht
• Microgolven 1000 W
• Grill 1600 W
• Crispfunctie
• Turbo hete lucht
• Rapid Defrost, snel ontdooien
• Rapid Start, snel verwarmen
UITVOERING
• CleverCook timer
• Elektronische timer met witte cijfers
• Pro Touch, anti‑fingerprint roestvrij staal
• Verzinkbare bedieningsknoppen
• Kinderbeveiliging (blokkeren bedieningspaneel)
• Neerklapbare deur van veiligheidsglas
• Inhoud ovenruimte: 31 liter
• Geschikt voor grote borden en schotels (draaiplateau Ø 36 cm)
ACCESSOIRES
• Crispplaat met handgreep
• Rooster
AFMETINGEN
• Geschikt voor kolomkastmontage, nis 38 cm
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 385 x 595 x 514 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 380 x 556 x 550 mm
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Collection 7

Prijs € 549,–

Pro Touch RVS

   Microgolven  Stoom   

EMNK7 2238 PT

Microgolfoven 38 cm, 2 kookmethodes

KOOKFUNCTIES
• 2 kookmethodes: microgolven en stomen
• Microgolven 750 W
• Stoomfunctie
• Rapid Defrost, snel ontdooien
• Rapid Start, snel verwarmen
UITVOERING
• Elektronische timer
• Pro Touch, anti‑fingerprint roestvrij staal
• Kinderbeveiliging (blokkeren bedieningspaneel)
• Draaideur, scharnieren links
• Inhoud ovenruimte: 22 liter
• Draaiplateau Ø 25 cm
ACCESSOIRES
• Stoomschaal
AFMETINGEN
• Geschikt voor bovenkast‑ en kolomkastmontage, nis 38 cm
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 382 x 595 x 320 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 362 x 560 x 300 mm
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COLLECTION 9 COLLECTION 7

OVEN

STOOMOVEN

COMPACTE OVEN MET 
MICROGOLFFUNCTIE

MICROGOLFOVEN

KOFFIEMACHINE

WARMHOUDLADE

BIK9 MP8TS3 PT 
BIK9 MH8TS3 PT

ECSK9 9845 PT

EMEK9 9545 PT

EMPK9 9645 PT

Productoverzicht
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COLLECTION 9 COLLECTION 7

OVEN

STOOMOVEN

COMPACTE OVEN MET 
MICROGOLFFUNCTIE

MICROGOLFOVEN

KOFFIEMACHINE

WARMHOUDLADE

BIK7 MP8TS PT 
BIK7 MH8TS PT

BIK7 EP8VS PT 
BIK7 EH8VS PT

ECSK7 9845 PT ECSK7 8845 PT

EMEK7 6845 PT

EMPK7 9645 PT

CM 945 PT

WD 150/1 PTWD 180 SW

EMPK7 6645 PT

EMNK7 2238 PT EMDK7 6638 PT 

BIK9 MP8TS3 PT 
BIK9 MH8TS3 PT



Koffiemachine & Warmhoudlades

De volledig atuomatische koffiemachine is een echte alleskunner. Het apparaat 
kan zowel gebruikt worden met koffiebonen als met gemalen koffie. Of u nu 
een cappuccino of heet water voor thee wilt: de koffiemachine zorgt steeds voor 
een optimaal resultaat. Dankzij de elektronische Full Touch Control‑bediening, 
het automatisch ontkalkings‑ en reinigingsprogramma en de instelbare 
koffiesterkte is de bediening eenvoudig en comfortabel.
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Speciale producten 37

Koffiemachine & Warmhoudlades

Prijs € 1.999,–

Pro Touch RVS

CM 945 PT

Volledig automatische koffiemachine 45 cm

UITVOERING
• ProTouch, anti‑fingerprint behandeling
• Elektronisch full touch control bedieningspaneel met LCD display
• Capaciteit waterreservoir 1,8 liter (aan voorzijde uitneembaar)
• Voor koffiebonen en gemalen koffie
• Bereiding van 2 kopjes tegelijkertijd
• Volautomatische cappuccinofunctie (eenvoudige reiniging van cap‑

puccinomaker dankzij automatische spoelstand)
• Dichtheid van melkschuim kan ingesteld worden van cappuccino tot 

latte macchiato
• Heetwatertap voor thee
• Koffiesterkte instelbaar (voorgemalen, extra zacht, zacht, normaal, 

sterk, extra sterk)
• Instelling temperatuur koffie mogelijk
• Volume koffie per kopje instelbaar
• Automatische uitschakeling
• LED‑verlichting
AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 455 x 595 x 398 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 450 x 560 x 550 mm Prijs € 549,–

Pro Touch RVS

WD 150/1 PT

Warmhoudlade

UITVOERING
• ProTouch, anti‑fingerprint behandeling
• Warmhouden van gerechten
• Voorverwarmen van servies zoals borden en kopjes
• Opbergen van servies zoals bijvoorbeeld borden en kopjes
• Capaciteit 20 liter
• Mechanische temperatuurcontrole
• Temperatuurregeling van 40°C‑80°C
• Eenvoudig te openen met „push‑push“ openingssysteem
AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 130,6 x 595 x 541 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 141,5 x 560 x 560 mm

Prijs € 599,–

zwart

WD 180 SW

Warmhoudlade

UITVOERING
• Warmhouden van gerechten
• Voorverwarmen van servies zoals borden en kopjes
• Opbergen van servies zoals bijvoorbeeld borden en kopjes
• Capaciteit 20 liter
• Mechanische temperatuurcontrole
• Temperatuurregeling van 40°C‑80°C
• Eenvoudig te openen met „push‑push“ openingssysteem
AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 130,6 x 595 x 541 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 141,5 x 560 x 560 mm 



DE NIEUWE ACTIVECOOK 
INDUCTIEKOOKPLATEN.
Uw persoonlijke kookassistent.

Met de nieuwe ActiveCook inductiekookplaten komt uw culinair talent volledig 
tot zijn recht. De interactieve bediening leidt u stap voor stap door het gewenste 
kookprogramma voor uw bereiding, terwijl het innoverende sensorsysteem de 
temperatuur aan en in de pan voortdurend in de gaten houdt. Bovendien biedt de 
kookplaat optimale flexibiliteit: u kunt haar als één grote kookzone gebruiken, waarop 
u grote en kleine pannen naar wens kunt neerzetten en verschuiven, of u kunt de 
kookplaat onderverdelen in max. 8 kookzones met apart instelbare temperatuur.
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Nieuwe sensortechnologie.

De inductiespoelen van de kookplaat zijn uitgerust met twee geïntegreerde sensoren die de 
temperatuur aan en in de pan voortdurend monitoren. Door de continue informatie‑uitwisseling tussen 
de sensoren wordt de vermogensstand op basis van de gemeten temperatuur automatisch aangepast, 
rekening houdend met de gekozen gaarmethode.

1. Kookplaat 2. Sensoren 3. Inductiespoelen

1. 

2. 

3. 

KOOKASSISTENT
63 SENSORGESTUURDE GAARMETHODEN
De kookassistent biedt u de mogelijkheid om in te stellen wat u gaat klaarmaken met de gewenste 
type bereiding en leidt u vervolgens stap voor stap door het bereidingsproces. Kies uit 63 verschillende 
combinaties, inclusief de sensorprogramma's Active Frying en Active Grilling. Het innoverende 
sensorsysteem garandeert steeds de juiste temperatuur.

5 AUTOMATISCHE FUNCTIES
Om uw lievelingskost te bereiden, kunt u kiezen uit een ruime selectie voorgeprogrammeerde functies.
Warmhouden, koken, smelten, sudderen of mokka (voor de espressoliefhebbers)? Geen probleem: de 
warmtetoevoer wordt precies afgestemd.

Smelten Koken Warmhouden

Sudderen Moka

Kookassistent
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Uw kookkunsten rijzen de pan uit 
dankzij de vernieuwde flexibiliteit.
Met onze nieuwe inductiekookplaten is de bereiding van complete menu’s heel eenvoudig. U 
kunt het kookoppervlak naar wens in max. 8 kookzones verdelen en tegelijk werken met zeer 
verschillende pannen.

TOTAL FLEXI 
Deze inductiekookplaat heeft 8 afzonderlijke inductiespoelen. Daarmee kunt u haar ofwel als één grote 
kookzone met gelijke temperatuur gebruiken ofwel onderverdelen in 8 kookzones met apart instelbaar 
temperatuurniveau. De premium kookplaten van 90 cm hebben nog twee extra kookzones.Total Flexi

FLEXI SPACE  
De nieuwe Flexi Space‑kookplaten hebben vier 
ovale inductiespoelen. De verbeterde flexizone 
blinkt uit door de preciezere panherkenning 
en de optimale warmteverdeling. U bedient 
elke kookzone afzonderlijk met een simpele 
vingerveeg over één van de sliders.

FlexiSpace
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ACTIVE HEAT
Met Active Heat waant u zich in een professionele keuken. U kunt de kookplaat onderverdelen in vier zones met 
elk een andere temperatuurinstelling en de bereidingstemperatuur regelen door de pannen simpelweg van de 
ene zone naar de andere te schuiven, zonder dat u op het bedieningspaneel iets hoeft aan te passen.

Gebruik tegelijkertijd meerdere potten en pannen in verschillende temperatuurzones.
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Intuïtieve bediening met exclusief design
Met de makkelijk en intuïtief te bedienen displays gebruikt u zonder moeite de verschillende 
functies van onze geavanceerde kookplaten. Bovendien verleent het functionele, strakke design 
uw keuken de onmiskenbare Bauknecht look.

ASSISTED DISPLAY 
De intuïtieve tekstdisplay leidt u stap voor stap door het bereidingsproces en heeft één centrale slider om 
de temperatuur te regelen.

EASY DISPLAY
De vier sliders kunnen afzonderlijk worden bediend: stel met één vingerdruk elke kookzone naar wens in en 
bereik in een handomdraai de verrukkelijkste resultaten.

GEOPTIMALISEERDE VENTILATIE
Dankzij de vernieuwde constructie is er geen ventilatiespleet meer nodig onder het werkblad.

INNOVATIE VERPAKT IN UNIEK DESIGN 
De nieuwe ActiveCook inductiekookplaten gaan dankzij het strakke design naadloos in elk keukeninterieur 
op. Laat u verleiden door een perfecte combinatie van kwaliteitsmaterialen, oog voor detail en 
innoverende technologie.
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Inductiekookplaten

Prijs € 3.599,–

Zonder kader

       A   

CTDI K 940C NE

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap 90 cm

TYPE
• Uitvoering: zonder kader
• Tiptoetsbediening
KOOKZONES
• 4 inductiezones met booster
• Vooraan links: 2100/3700 W, 19/22 cm Ø
• Achteraan links: 2100/3700 W, 19/22 cm Ø
• FlexiCook zone links
• Vooraan rechts: 2100/3700 W, 19/22 cm Ø
• Achteraan rechts: 2100/3700 W, 19/22 cm Ø
• FlexiCook zone rechts
UITVOERING KOOKPLAAT
• Auto-Sensor voor koken met intelligent kookpunt
• Timer voor kooktijdinstelling voor een zone naar keuze 
 (1‑99 Min.)
• Vergrendeling bedieningspaneel (kinderbeveiliging)
• Restwarmte‑indicatie
• Automatische pandetectie
UITVOERING DAMPKAP
• Geschikt voor afvoer
• 4 standen en booster
• Energieklasse A
• Afvoercapaciteit max. 600 m³/h
• Geluidsniveau afvoer: min. 45 ‑ max. 68 dB(A)
ACCESSOIRES
• Koolstoffilter PCF 5100 apart leverbaar
• Plasmafilter PCP 5100 apart leverbaar
AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (BxD): 900 x 520 mm
• Uitsnijmaat werkblad (BxD): 881 x 561 mm
• Inbouwhoogte: 40 mm

ESPIF 8950 IN

Inductiekookplaat 86 cm

TYPE
• Uitvoering: met kader in roestvrij staal
• Tiptoetsbediening met Premium slider
KOOKZONES
• 5 inductiezones, met smeltstand en booster
• Vooraan links: 1850/2500 W, 18 cm Ø
• Achteraan links: 1850/2500 W, 18 cm Ø
• FlexiCook zone links
• Centraal: 2800/5400 W, 30 cm Ø
• Vooraan rechts: 1850/2500 W, 18 cm Ø
• Achteraan rechts: 1850/2500 W, 18 cm Ø
• FlexiCook zone rechts
UITVOERING
• Sensorfunctie voor koken met intelligent kookpunt
• Timer voor kooktijdinstelling voor een zone naar keuze 
 (1‑99 Min.)
• Pauzefunctie
• Vergrendeling bedieningspaneel (kinderbeveiliging)
• Restwarmte‑indicatie
• Automatische pandetectie
• Benodigde aansluiting: 3‑fasen of 1x3,2 kW en 1x7,2 kW (perilex)
AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (BxD): 860 x 510 mm
• Uitsnijmaat werkblad (BxD): 840 x 490 mm
• Inbouwhoogte: 52 mm

       

Prijs € 1.299–

Met RVS kader

NIEUW



44 Kookplaten

Inductiekookplaten

Prijs € 1.799,–

 Total Flexi          

    

CTAC 8905AFS AL

ActiveCook inductiekookplaat 86 cm

TYPE
• Uitvoering: met aluminium kader
• Tiptoetsbediening met centrale slider en Tekst-Display
KOOKZONES
• 6 inductiezones, die tegelijkertijd gebruikt kunnen worden, met smelt‑

stand en booster
• TotalFlexi: 8 kookzones, die gecombineerd kunnen worden tot één 

grote kookzone en 2 aparte kookzones
• Grootte van elke Flexi‑kookzone: 128 x 185 mm (BxH) met 
 1250 Watt, Booster 1800 Watt
• Vooraan links: 1200/1800 W, 14,5 cm Ø
• Achteraan links: 2200/3000 W, 21 cm Ø
UITVOERING
• Kookassistent met stap voor stap instructies voor 63 geïntegreerde 

kookprogramma‘s en 5 automatische functies: koken, sudderen, 
warmhouden, smelten, moka

• Auto-Sensor voor koken met intelligent kookpunt
• ActiveHeat: professioneel koken of warmhouden met vooraf ingestel‑

de temperatuurzones
• Timer voor kooktijdinstelling voor een zone naar keuze 
 (1‑99 Min.)
• Vergrendeling bedieningspaneel (kinderbeveiliging)
• Restwarmte‑indicatie
• Automatische pandetectie
AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (BxD): 860 x 510 mm
• Uitsnijmaat werkblad (BxD): 840 x 490 mm
• Inbouwhoogte: 53 mm

Beschikbaar vanaf april 2018

Prijs € 1.499,–

 Total Flexi         

    

CTAC 8780AFS AL

ActiveCook inductiekookplaat 77 cm

TYPE
• Uitvoering: met aluminium kader
• Tiptoetsbediening met centrale slider en Tekst-Display
KOOKZONES
• 8 inductiezones, die tegelijkertijd gebruikt kunnen worden, met smelt‑

stand en booster
• TotalFlexi: 8 kookzones, die gecombineerd kunnen worden tot één 

grote kookzone
• Grootte van elke Flexi‑kookzone: 128 x 185 mm (BxH) met 
 1250 Watt, Booster 1800 Watt
UITVOERING
• Kookassistent met stap voor stap instructies voor 63 geïntegreerde 

kookprogramma‘s en 5 automatische functies: koken, sudderen, 
warmhouden, smelten, moka

• Auto-Sensor voor koken met intelligent kookpunt
• ActiveHeat: professioneel koken of warmhouden met vooraf ingestel‑

de temperatuurzones
• Timer voor kooktijdinstelling voor een zone naar keuze 
 (1‑99 Min.)
• Vergrendeling bedieningspaneel (kinderbeveiliging)
• Restwarmte‑indicatie
• Automatische pandetectie
AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (BxD): 770 x 510 mm
• Uitsnijmaat werkblad (BxD): 750 x 480 mm
• Inbouwhoogte: 53 mm

Beschikbaar vanaf april 2018

Met ALUMINIUM kader Met ALUMINIUM kader

NIEUWNIEUW
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Inductiekookplaten

Prijs € 1.099,–

 FlexiSpace         

CTAC 6740FS AL

ActiveCook inductiekookplaat 77 cm

TYPE
• Uitvoering: met aluminium kader
• Tiptoetsbediening met slider
KOOKZONES
• 4 inductiezones met smeltstand en booster
• FlexiSpace: flexibele kookzone
• Vooraan links: 1800/2400 W, 20/24 cm Ø
• Achteraan links: 1800/2400 W, 20/24 cm Ø
• Centraal voor: 1200 W, 14,5 cm Ø
• Achteraan rechts: 2100/2300 W, 21 cm Ø
UITVOERING
• 5 automatische functies: koken, sudderen, warmhouden, smelten, 

moka
• ActiveHeat: professioneel koken of warmhouden met vooraf ingestel‑

de temperatuurzones
• Timer voor kooktijdinstelling voor een zone naar keuze 
 (1‑99 Min.)
• Vergrendeling bedieningspaneel (kinderbeveiliging)
• Restwarmte‑indicatie
• Automatische pandetectie
AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (BxD): 770 x 510 mm
• Uitsnijmaat werkblad (BxD): 750 x 490 mm
• Inbouwhoogte: 53 mm

Prijs € 1.149,–

     

CTAI 774 F IN

Inductiekookplaat 77 cm

TYPE
• Uitvoering: met kader in roestvrij staal
• Tiptoetsbediening
KOOKZONES
• 4 inductiezones, met smeltstand en booster
• Vooraan links: 1750/2400 W, 18/23 cm Ø
• Achteraan links: 1750/2400 W, 18/23 cm Ø
• FlexiCook zone links
• Centraal: 1200/1800 W, 14,5 cm Ø
• Rechts: 2200/3200 W, 21 cm Ø
UITVOERING
• Timer voor kooktijdinstelling voor een zone naar keuze 
 (1‑99 Min.)
• Vergrendeling bedieningspaneel (kinderbeveiliging)
• Restwarmte‑indicatie
• Automatische pandetectie
AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (BxD): 775 x 515 mm
• Uitsnijmaat werkblad (BxD): 750 x 490 mm
• Inbouwhoogte: 30 mm

Met ALUMINIUM kader

NIEUWNIEUW

Met RVS kader
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Inductiekookplaten

Prijs € 999,–

Met RVS kader

      

CTAI 9640FFS IN

Inductiekookplaat 58 cm

TYPE
• Uitvoering: met kader in roestvrij staal
• Tiptoetsbediening
KOOKZONES
• 4 inductiezones, met smeltstand en booster
• Vooraan links: 1800/2400 W, 18/23 cm Ø
• Achteraan links: 1800/2400 W, 18/23 cm Ø
• FlexiCook zone links
• Vooraan rechts: 1800/2400 W, 18/23 cm Ø
• Achteraan rechts: 1800/2400 W, 18/23 cm Ø
• FlexiCook zone rechts
UITVOERING
• Timer voor kooktijdinstelling voor een zone naar keuze 
 (1‑99 Min.)
• Vergrendeling bedieningspaneel (kinderbeveiliging)
• Restwarmte‑indicatie
• Automatische pandetectie
AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (BxD): 580 x 510 mm
• Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560 x 490 mm
• Inbouwhoogte: 52 mm

Prijs € 949,–

Met RVS kader

      

CTAI 6640FS IN

Inductiekookplaat 58 cm

TYPE
• Uitvoering: met kader in roestvrij staal
• Tiptoetsbediening met slider
KOOKZONES
• 4 inductiezones met booster
• Vooraan links: 1200/1800 W, 14,5 cm Ø
• Achteraan links: 2200/3200 W, 21 cm Ø
• Vooraan rechts: 1750/2200 W, 18/23 cm Ø
• Achteraan rechts: 1750/2200 W, 18/23 cm Ø
• FlexiCook zone rechts
UITVOERING
• Timer voor kooktijdinstelling voor een zone naar keuze 
 (1‑99 Min.)
• Vergrendeling bedieningspaneel (kinderbeveiliging)
• Restwarmte‑indicatie
• Automatische pandetectie
AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (BxD): 580 x 510 mm
• Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560 x 490 mm
• Inbouwhoogte: 52 mm
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Inductiekookplaten

Prijs € 849,–

Met RVS kader

    

CTAI 1740 IN

Inductiekookplaat 77 cm

TYPE
• Uitvoering: met kader in roestvrij staal
• Tiptoetsbediening
KOOKZONES
• 4 inductiezones met booster
• Vooraan links: 1200/1500 W, 14,5 cm Ø
• Achteraan links: 2100/2500 W, 21 cm Ø
• Vooraan rechts: 1800/2100 W, 18 cm Ø
• Achteraan rechts: 1800/2100 W, 18 cm Ø
UITVOERING
• Timer voor kooktijdinstelling voor een zone naar keuze 
 (1‑99 Min.)
• Vergrendeling bedieningspaneel (kinderbeveiliging)
• Restwarmte‑indicatie
• Automatische pandetectie
AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (BxD): 770 x 510 mm
• Uitsnijmaat werkblad (BxD): 750 x 490 mm
• Inbouwhoogte: 52 mm

Prijs € 699,–

Met RVS kader

    

CTAI 1640 IN

Inductiekookplaat 58 cm

TYPE
• Uitvoering: met kader in roestvrij staal
• Tiptoetsbediening
KOOKZONES
• 4 inductiezones met booster
• Vooraan links: 1200/1500 W, 14,5 cm Ø
• Achteraan links: 2100/2500 W, 21 cm Ø
• Vooraan rechts: 2100/2500 W, 21 cm Ø
• Achteraan rechts: 1200/1500 W, 14,5 cm Ø
UITVOERING
• Timer voor kooktijdinstelling voor een zone naar keuze 
 (1‑99 Min.)
• Vergrendeling bedieningspaneel (kinderbeveiliging)
• Restwarmte‑indicatie
• Automatische pandetectie
AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (BxD): 580 x 510 mm
• Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560 x 490 mm
• Inbouwhoogte: 52 mm
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Keramische kookplaten

Prijs € 749–

Met RVS kader

CTAR 8743/2 IN

Keramische kookplaat 77 cm

TYPE
• Uitvoering: met kader in roestvrij staal
• Tiptoetsbediening
KOOKZONES
• Vooraan links: 1400 W, 15,5 cm Ø
• Achteraan links: 800/1600/2300 W, 12/16,5/21 cm Ø
• Vooraan rechts: 1200 W, 14,5 cm Ø
• Achteraan rechts: 1000/1800 W, 14,5/25 Ø
UITVOERING
• Timer voor kooktijdinstelling voor een zone naar keuze 
 (1‑99 Min.)
• Vergrendeling bedieningspaneel (kinderbeveiliging)
• Restwarmte‑indicatie
AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (BxD): 770 x 510 mm
• Uitsnijmaat werkblad (BxD): 750 x 490 mm
• Inbouwhoogte: 46 mm

Prijs € 499,–

Met RVS kader

  Triozone    

CTAR 8640 IN

Keramische kookplaat 58 cm

TYPE
• Uitvoering: met kader in roestvrij staal
• Tiptoetsbediening
KOOKZONES
• Vooraan links: 1700 W, 18 cm Ø
• Achteraan links: 2100 W, 21 cm Ø
• Vooraan rechts: 1200 W, 14,5 cm Ø
• Achteraan rechts: 1200 W, 14,5 cm Ø
UITVOERING
• Timer voor kooktijdinstelling voor een zone naar keuze 
 (1‑99 Min.)
• Vergrendeling bedieningspaneel (kinderbeveiliging)
• Restwarmte‑indicatie
AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (BxD): 580 x 510 mm
• Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560 x 490 mm
• Inbouwhoogte: 46 mm

NIEUW
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Accessoires

IDI105  € 49,-

Dankzij de inductieschijf kan u uw originele kookpannen van 
aluminium, roestvrijstaal of ander materiaal blijven gebruiken op 
uw inductiekookplaat: 

• Veilig: het thermochromische logo in 
het midden van de plaat wordt rood 
als de schrijf warm is

• Ergonomisch: het siliconen handvat 
zorgt voor een betere greep

• Universeel: Ø 22 cm voor kookpannen 
van Ø 18 tot 24 cm.

Ga langs bij uw dichtstbijzijnde Bauknecht dealer.

Inductieschijf De Luxe voor inductiekookplaten 
met veiligheidsindicator

Schraper voor vitrokeramische 
kookplaten 
SCR300 € 4,49

Metalen schraper om aangekoekte 
resten te verwijderen van inductie‑, 
keramische en gas‑op‑glas 
kookplaten.

RVS/ Inox reiniger Crème

Reinigt en beschermt RVS 
oppervlakken, laat een 
beschermende anti kraslaag achter 
en maakt de oppervlakken glanzend 
en waterbestendig. Krasvrij. De 
crème laat bovendien een 
aangename citroengeur achter. 

IXC015 (CRÈME) € 5,99

SSC212 (SPRAY) € 7,99

Set Inox Clean
INX115 € 24,99

Perfect hulpmiddel om al uw 
roestvrijstalen oppervlakken effectief 
schoon te maken en te beschermen: 
kookapparaten, dampkappen, 
haardplaten, ovens en koelkasten.

De set omvat:
• RVS reinigingscrème 250ml
• Microvezeldoek 3M
• RVS polierspray 400ml

IDI106  € 59,-

Dankzij de inductieschijf kan u uw originele kookpannen van 
aluminium, roestvrijstaal of ander materiaal blijven gebruiken op 
uw inductiekookplaat: 

• Veilig: het thermochromische logo in 
het midden van de plaat wordt rood 
als de schrijf warm is

• Ergonomisch: het siliconen handvat 
zorgt voor een betere greep

• Universeel: Ø 26 cm voor kookpannen 
van Ø 22 tot 28 cm.

Inductieschijf De Luxe voor inductiekookplaten 
met veiligheidsindicator

Mesjes voor schraper
BLA014 € 4,99

Doos met 10 roestvrijstalen mesjes 
voor schraper 

Vitrokeramische kookplaten 
reiniger

Reinigt doeltreffend en zonder 
strepen na te laten inductie‑, 
keramische en gas‑op‑glas 
kookplaten. Laat een beschermende, 
anti kraslaag achter voor een 
langdurige glans.

VTC101 (CRÈME) € 5,99

VCS015 (SPRAY) € 5,99 

Set reiniging vitrokeramische 
kookplaten
KVC015 € 14,99

De set omvat:
• Reiniger vitrokeramische 

kookplaten crème 250ml
• 1 Schraper
• 10 mesjes
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BREEDTE 58 CM BREEDTE 77 CM BREEDTE 86/90 CM

KOOKPLAAT MET 
GEÏNTEGREERDE 
DAMPKAP

ACTIVECOOK
INDUCTIEKOOKPLATEN

INDUCTIEKOOKPLATEN

KERAMISCHE 
KOOKPLATEN

Productoverzicht

 CTAI 1640 INCTAI 6640FS INCTAI 9640FFS IN

CTAR 8640 IN
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BREEDTE 58 CM BREEDTE 77 CM BREEDTE 86/90 CM

KOOKPLAAT MET 
GEÏNTEGREERDE 
DAMPKAP

ACTIVECOOK
INDUCTIEKOOKPLATEN

INDUCTIEKOOKPLATEN

KERAMISCHE 
KOOKPLATEN

CTDI K 940C NE

ESPIF 8950 INCTAI 774 IN

CTAC 8780FS AL CTAC 8905AFS AL

CTAI 1740 IN 

CTAC 6740 FS AL

CTAR 8743/2 IN



BAUKNECHT 
DAMPKAPPEN.
Minder geuren, meer 
rust.

Met de nieuwe Bauknecht dampkappen is 
koken nu nog leuker. Dankzij de 360° anti‑geur 
technologie, de twee‑in‑één filter en de controle 
van de stilte zijn deze dampkappen perfect 
uitgerust om kookgeuren en vet te verwijderen. 
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360° ANTI-GEUR TECHNOLOGIE
Met de vernieuwde motor in combinatie met de gepatenteerde anti‑geurfilter kan beter worden gefilterd 
dan met standaard dampkappen.

360°
anti-geur

FILTER TWEE-IN-ÉÉN
Innovatieve technologie die gebruik maakt van een twee‑in‑één filter dat twee keer zo goed filtert. De 
eerste aluminium filter vangt vet op en de tweede filter, gemaakt van RVS met een labyrintstructuur, 
houdt de vetdeeltjes vast om te voorkomen dat ze in de dampkap terechtkomen en de motor bereiken, 
waardoor de effectiviteit altijd gegarandeerd is.

CONTROLE VAN DE STILTE
Bauknecht dampkappen hebben 4 zeer stille geluidsniveaus: een lichte aanraking is voldoende om 
maximale stilte te bereiken (tot 35 dB(Aà bij minimale snelheid).
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Verbeterde prestaties.
BOOSTER
Door deze functie te selecteren, worden dankzij de kracht van de afzuigventilator alle onaangename geuren 
en rook binnen enkele momenten verwijderd. De tijdgestuurde Booster schakelt na 5 minuten automatisch 
uit.

VERLICHTING
De afzuigventilatoren van Bauknecht geven warm licht dat de gehele kookplaat perfect gelijkmatig 
verlicht, wat helpt bij het bereiden en controleren van voedsel. De LED‑verlichting is bijzonder efficiënt; 
deze verlicht niet alleen het hele oppervlak van de kookplaat zonder schaduwkegels, maar maakt ook een 
energiebesparing tot wel 90% mogelijk en heeft een 10 keer langere levensduur vergeleken met traditionele 
verlichting.
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Op maat van elke keuken.

NIEUW ENERGIELABEL
Sinds 1 januari 2015 is er een nieuw energielabel voor dampkappen. Daarop worden het jaarlijkse 
energieverbruik, de hydrodynamische efficiëntie (FDE), de energieklasse van de verlichting, de efficiëntie 
van de vetfilter en het geluidsniveau in decibel vermeld. De hydrodynamische efficiëntie (FDE) verwijst naar 
het energieverbruik dat nodig is om onder ideale omstandigheden lucht af te voeren. Deze waarde is een 
graadmeter voor de elektrische efficiëntie van de motor op zijn beste werkingspunt. De waarde van de 
vetfilterefficiëntie geeft aan hoeveel vet de filters van de dampkap kunnen opnemen.

Bauknecht heeft een uitgebreid assortiment dampkappen voor iedere behoefte en voor elk 
soort keuken. Bij de keuze van een dampkap moet rekening gehouden worden met drie 
principes voor het beste resultaat en om alle kookdampen en vieze geuren te verwijderen.

Types dampkappen. 
De dampkappen van Bauknecht zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen. Geïntegreerd voor 
inbouw, speciaal voor boven een kookeiland of als designdampkap voor wandmontage. 
Bauknecht biedt voor iedere wens een passende oplossing.

Dampkap met recyclage of evacuatie. 
Dampkappen van Bauknecht zijn zeer effectief: ze verwijderen alle geuren voor 100% en ze 
vereisen een afvoerkanaal waardoor dampen naar buiten worden geleid. Met een dampkap met 
recyclage is het daarentegen mogelijk geuren en dampen te vangen en de schone lucht in de 
keuken te hergebruiken.

Een paar eenvoudige regels voor de installatie van een dampkap: 
• De dampkap moet zich in het midden boven de kookplaat bevinden.
•  De afstand tussen dampkap en kookplaat mag niet minder dan 65 cm zijn voor 

elektrische kookplaten en 70 cm voor gaskookplaten (we raden aan niet meer dan 75 cm 
afstand te hanteren).

•  Het afzuigkanaal moet op de connector passen en dezelfde diameter hebben als de 
connector (het verplaatsen van de luchtkolom van het afzuigkanaal kan leiden tot 
efficiëntieverlies dat vervolgens wordt gecompenseerd met meer afzuigkracht.)

• De dampkap moet uit de buurt van de luchtstromen worden geïnstalleerd.
•  Afvoerlucht mag niet worden afgevoerd door hetzelfde afvoerkanaal als wordt gebruikt 

voor de afvoer van door andere apparaten geproduceerde dampen.
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Dampkappen

Prijs € 1.299,–

RVS

 Rand-
afzuiging    Remote 

Control  C

DBEI 104 AR X

Decoratieve Afzuiginbouwunit met randafzuiging 100 cm

TYPE
• Geschikt voor afvoer en recirculatie
UITVOERING
• Randafzuiging: efficiënt, stil en eenvoudig te reinigen
• 4 standen met booster
• Elektronische bediening met afstandsbediening
• Verlichting: Led‑verlichting, 4 x 2,5 watt
• Vetfiltercassette met LED verzadigingsindicatie
ACCESSOIRES
• 2 Aluminium vetfilters (vaatwasserbestendig)
ACCESSOIRES IN OPTIE
• Koolstoffilter KAEFX 00000 apart leverbaar
TECHNISCHE GEGEVENS
• Energieklasse C
• Energieverbruik/jaar: 98,7 kWh
• Afvoercapaciteit: max. 537 m³/h
• Geluidsniveau afvoer: min. 44 – max. 65 dB(A)
AFMETINGEN
• Totale hoogte apparaat (incl. schouw) 
 min. 305 mm ‑ max. 369 mm
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 369 x 1000 x 500 mm
• Aansluiting afvoer 150 mm

Prijs € 1.299,–

ZWART

    A

DBHVS 82 LT K

Decoratieve wanddampkap 80 cm

TYPE
• Geschikt voor afvoer en recirculatie
UITVOERING
• 4 standen met booster
• Elektronische bediening met Touch‑Control
• Verlichting: Led‑verlichting, 2 x 2,5 watt
• Vetfiltercassette met LED verzadigingsindicatie
ACCESSOIRES
• 1 Aluminium vetfilter (vaatwasserbestendig)
ACCESSOIRES IN OPTIE
• Koolstoffilter AMC 072 apart leverbaar
TECHNISCHE GEGEVENS
• Energieklasse A
• Energieverbruik/jaar: 51,7 kWh
• Afvoercapaciteit: max. 647 m³/h, booster 801 m³/h
• Geluidsniveau afvoer: min. 57 – max. 73 dB(A)
AFMETINGEN
• Totale hoogte apparaat (incl. schouw) 
 min. 1035 mm ‑ max. 1465 mm
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 1465 x 798 x 321 mm
• Aansluiting afvoer 150 mm
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Prijs € 1.099,–

RVS

  B

DBIBS 93 LB X

Decoratieve eilanddampkap 90 cm

TYPE
• Geschikt voor afvoer en recirculatie
UITVOERING
• 4 standen met booster
• Elektronische bediening met druktoetsen
• Verlichting: Led‑verlichting, 4 x 2,5 watt
• Vetfiltercassette met LED verzadigingsindicatie
ACCESSOIRES
• 3 Aluminium vetfilters (vaatwasserbestendig)
ACCESSOIRES IN OPTIE
• Koolstoffilter AMC 027 apart leverbaar
• Schouwverlenging AMC 120 apart leverbaar
TECHNISCHE GEGEVENS
• Energieklasse B
• Energieverbruik/jaar: 85,4 kWh
• Afvoercapaciteit: max. 625 m³/h, booster 757 m³/h
• Geluidsniveau afvoer: min. 50 – max. 72 dB(A)
AFMETINGEN
• Totale hoogte apparaat (incl. schouw) 
 min. 740 mm ‑ max. 1040 mm
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 1040 x 900 x 600 mm
• Aansluiting afvoer 150 mm

Prijs € 1.099,–

RVS

    A

DBHBS 92 LTI X

Decoratieve wanddampkap 90 cm

TYPE
• Geschikt voor afvoer en recirculatie
UITVOERING
• 4 standen met booster
• Elektronische bediening met Touch‑Control
• Verlichting: Led‑verlichting, 2 x 2,5 watt
• Vetfiltercassette met LED verzadigingsindicatie
ACCESSOIRES
• 3 RVS vetfilters (vaatwasserbestendig)
ACCESSOIRES IN OPTIE
• Koolstoffilter AMC 027 apart leverbaar
• Schouwverlenging AMC 122 apart leverbaar
TECHNISCHE GEGEVENS
• Energieklasse A
• Energieverbruik/jaar: 44,4 kWh
• Afvoercapaciteit: max. 537 m³/h, booster 757 m³/h
• Geluidsniveau afvoer: min. 35 – max. 74 dB(A)
AFMETINGEN
• Totale hoogte apparaat (incl. schouw) 
 min. 706 mm ‑ max. 1147 mm
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 1147 x 898 x 455 mm
• Aansluiting afvoer 150 mm

NIEUW
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Dampkappen

Prijs € 569,–

RVS

 B

DBHBS 94 AM X

Decoratieve wanddampkap 90 cm

TYPE
• Geschikt voor afvoer en recirculatie
UITVOERING
• 3 standen
• Mechanische bediening met Soft touch bediening
• Verlichting: 2 x 20 watt halogeen
ACCESSOIRES
• 3 Aluminium vetfilters (vaatwasserbestendig)
ACCESSOIRES IN OPTIE
• Koolstoffilter AMC 027 apart leverbaar
• Schouwverlenging AMC 122 apart leverbaar
TECHNISCHE GEGEVENS
• Energieklasse B
• Energieverbruik/jaar: 102,5 kWh
• Afvoercapaciteit: max. 581 m³/h
• Geluidsniveau afvoer: min. 47 – max. 68 dB(A)
AFMETINGEN
• Totale hoogte apparaat (incl. schouw) 
 min. 699 mm ‑ max. 1152 mm
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 1152 x 898 x 450 mm
• Aansluiting afvoer 150 mm

Prijs € 549,–

RVS

 B

DBHBS 64 AM X

Decoratieve wanddampkap 60 cm

TYPE
• Geschikt voor afvoer en recirculatie
UITVOERING
• 3 standen
• Mechanische bediening met druktoetsen
• Verlichting: 2 x 20 watt halogeen
ACCESSOIRES
• 2 Aluminium vetfilters (vaatwasserbestendig)
ACCESSOIRES IN OPTIE
• Koolstoffilter AMC 027 apart leverbaar
• Schouwverlenging AMC 122 apart leverbaar
TECHNISCHE GEGEVENS
• Energieklasse B
• Energieverbruik/jaar: 102,5 kWh
• Afvoercapaciteit: max. 581 m³/h
• Geluidsniveau afvoer: min. 47 – max. 68 dB(A)
AFMETINGEN
• Totale hoogte apparaat (incl. schouw) 
 min. 699 mm ‑ max. 1152 mm
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 1152 x 598 x 450 mm
• Aansluiting afvoer 150 mm

NIEUW
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Prijs € 599,–

RVS

   C

DNV 5390 IN

Telescopische dampkap 90 cm

TYPE
• Geschikt voor afvoer en recirculatie
UITVOERING
• 4 standen met booster
• Elektronische bediening met Touch‑Control
• Verlichting: 2 x 20 watt halogeen
ACCESSOIRES
• 2 RVS vetfilters 
• Inclusief frontpaneel roestvrij staal
ACCESSOIRES IN OPTIE
• Koolstoffilter AMC 072 apart leverbaar
• In optie: Frontpaneel wit FBL 590 WS
• In optie: Frontpaneel zwart FBL 590 SW
TECHNISCHE GEGEVENS
• Energieklasse C
• Energieverbruik/jaar: 105 kWh
• Afvoercapaciteit: max. 691 m³/h, booster 773 m³/h
• Geluidsniveau afvoer: min. 46 – max. 71 dB(A)
AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 324 x 898 x 280 mm
• Aansluiting afvoer 150 mm

Prijs € 399,–

Zilvergrijs

 D

DBAH 65 AM X

Telescopische dampkap 60 cm

TYPE
• Geschikt voor afvoer en recirculatie
UITVOERING
• 3 standen
• Mechanische bediening met Soft touch bediening
• Verlichting: 2 x 28 watt halogeen
ACCESSOIRES
• 2 Aluminium vetfilters
ACCESSOIRES IN OPTIE
• Koolstoffilter AMC 100 apart leverbaar
• In optie: Frontpaneel wit FBL 560 WS
• In optie: Frontpaneel zwart FBL 560 SW
• In optie: Frontpaneel inox FBL 560 IN
TECHNISCHE GEGEVENS
• Energieklasse D
• Energieverbruik/jaar: 94,6 kWh
• Afvoercapaciteit: max. 448 m³/h
• Geluidsniveau afvoer: min. 48 – max. 62 dB(A)
AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 396 x 598 x 282 mm
• Aansluiting afvoer 150 mm
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Schacht (bovenstuk 70 cm)
AMC 120 € 149,-

SCHACHT (BOVENSTUK 60 CM + 
ONDERSTUK 58 CM) 
AMC 122 € 119,-

FRONTPANELEN VOOR TELESCOPISCHE DAMPKAPPEN

Kleur frontpaneel DBAH 65 AM X DNV 5390 IN

Wit FBL 560 WS   € 29,99 FBL 590 WS   € 39,99

Zwart FBL 560 SW   € 29,99 FBL 590 SW   € 39,99

Roestvrij staal FBL 560 IN    € 59,99 FBL 590 IN    € 69,99

SCHACHTEN

Accessoires
Ga langs bij uw dichtstbijzijnde Bauknecht dealer.

KOOLSTOFFILTERS

Koolstoffilter
AMC 100      € 59,99

Koolstoffilter
KAEFX 00000            € 69,99

Koolstoffilter Type 15 Antibacterieel
AMC 027       € 29,99

Koolstoffilter
AMC 072      € 49,99
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INBOUW DECO PREMIUM

100 CM

90 CM

80 CM

60 CM

DBHVS 82 LT K

DBEI 104 AR X

DBHBS 94 AM X

DBIBS 93 LB X

DBHBS 92 LTI X

DBHBS 64 AM XDBAH 65 AM X

DNV 5390 IN

Productoverzicht
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BAUKNECHT KOELKASTEN.
Voor langere versheid.

Vis, vlees, fruit of groente: wat er ook op uw boodschappenlijstje 
staat, van één ding kunt u zeker zijn: in uw Bauknecht inbouwkoelkast 
blijft alles langer lekker vers. Daar zorgt innoverende technologie 
zoals Zero° BioZone en ProFresh wel voor, dankzij de uitgekiende 
bewaarparameters. Dat verschil proeft u!
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PROFRESH
Met de innovatieve ProFresh‑technologie blijven vitaminen en voedingstoffen in uw voedsel zo goed mogelijk 
behouden. ProFresh controleert en reguleert de luchtvochtigheid en temperatuur in de koelkast en biedt de ideale 
omstandigheden voor uw voedsel.

STOPFROST
De innovatieve StopFrosttechnologie maakt het 
onhandige en vervelende ontdooien van uw vriezer 
overbodig. Rijp verzamelt zich op het StopFrost‑
element, welke gemakkelijk verwijderd kan worden. 
Even afspoelen onder de kraan, afdrogen en 
weer terugplaatsen en uw vriezer is ontdooid. Dat 
bespaart niet alleen tijd, maar ook energie!

PROFREEZE
De ProFreeze‑technologie creëert de ideale 
bewaarcondities in de hele vriezer door vriesbrand 
met 50%1 te verminderen en zo de kwaliteit van 
bevroren voedsel te behouden. De ProFreeze‑
technologie voorkomt het ontstaan van vriesbrand 
door de temperatuur in de vriezer te meten en aan 
te passen, zodat deze minder fluctueert. Doordat 
ijsvorming op het voedseloppervlak en in de 
verpakking voorkomen wordt, blijft de kwaliteit, 
kleur en smaak van voedsel behouden.

SHOCKFREEZE
Vriest voedsel perfect in: hoe sneller het voedsel 
wordt ingevroren, des te beter de structuur 
en voedingseigenschappen bewaard blijven. 
ShockFreeze is de snelste invriestechnologie op de 
markt die geïnspireerd is op professionele chefs. 
Het speciale snelvriesvak kan indien nodig worden 
geactiveerd om razendsnel maximaal 2kg voedsel 
binnen 4 uur in te vriezen.

ZERO° BIOZONE
Delicaat voedsel zoals vlees en vis, worden perfect vers gehouden. Een speciaal vak met een intelligent 
ventilatiesysteem en een eigen ventilator zorgt voor ideale luchtvochtigheid en een optimale temperatuur rond de 
0°C ‑ kan uitgeschakeld worden en gebruikt worden als normale koelruimte.

1  Op basis van resultaten van SLG Prüf und Zertifizierungs GmbH, een onafhankelijk instituut, waarbij een Bauknecht 
diepvriezer met ProFreeze technologie vergeleken wordt met een Bauknecht diepvriezer zonder ProFreeze technologie.

Ko
el

ka
st

en
 &

 
D

ie
pv

rie
ze

rs

Koelkasten & Diepvriezers



66 Koelkasten & Diepvriezers

Geavanceerde technologieën.

Koelen &
vriezen

Flessen-
houder

Functioneel interieur. 
Het ontwerp van het interieur van de koelkast is zeer strak en lineair en geïnspireerd op de 
beste functionaliteit: hierdoor kunt u elke ruimte flexibel indelen, voor zelfs het meest delicate 
voedsel.

De liefde gaat door de maag, op voorwaarde dat de kwaliteit van het gerecht goed is! 
Gerechten en voedingswaren moeten vers en knapperig zijn en er bovendien goed uitzien 
en goed smaken. Verse producten langer vers houden ‑ daarvoor zorgen de innovatieve 
technologieën en functies die in de koelkasten van Bauknecht zijn verwerkt.

KOELEN EN VRIEZEN LOS VAN ELKAAR INSTELLEN
Het koel‑ en vriesgedeelte van een aantal koel/vriescombinaties 
zijn los van elkaar in te stellen. Dat is handig als u bijvoorbeeld op 
vakantie gaat; u kunt dan de koelkast eenvoudig uitschakelen, terwijl 
uw vriezer blijft werken.

FLESSENHOUDER
De flessenhouder biedt u volledige vrijheid om de ruimte in te delen. Als het nodig is, kunt u 
enkele flessen veilig op een legplateau koelen. Of u kunt dezelfde ruimte gebruiken om veel 
voedsel te bewaren als u geen gekoelde flessen meer nodig hebt.

LESSFROST
De verdamper is nu om de vriesholte gemonteerd. Dit heeft verschillende 
voordelen: de verdampers tussen de lades hebben ruimte gemaakt voor 
glasplateaus, waardoor er meer ruimte is voor een extra grote lade. Ook blijven 
deze plateaus vlak, waardoor de lades makkelijk in en uit te schuiven zijn. Rijp 
kan zich alleen nog aan de zijkanten en bovenkant van de vriesholte vormen.

ENERGIEKLASSE A+++
Met een Bauknecht koelkast met energieklasse A+++ volgt u de 
actuele trend. Het koelen van voedsel vergt hiermee slechts circa 
de helft van de stroom die een koelkast met energieklasse A+ zou 
verbruiken. Zo levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming 
van ons milieu.

LED-VERLICHTING
De energiezuinige LED‑verlichting zorgt voor het beste licht in uw koelkast. Daarnaast heeft 
LED‑verlichting een zeer lange levensduur en geeft het geen warmte af. Daarmee zorgt het 
niet alleen voor optimale verlichting, zefls als de koelkast geheel gevuld is, maar draagt het 
ook bij aan een uiterst laag energieverbruik.

TOUCHDISPLAY
Door het gebruik van duidelijke symbolen op het TouchDisplay kunt u gemakkelijk de 
verschillende functies instellen en wordt u direct op logische wijze door het menu geleid.
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Eenvoudige installatie. 
De combinatiekoelkasten van Bauknecht worden gemaakt in drie verschillende hoogtes: 158, 
178 en 194 cm. Deze kunnen volledig veilig worden geplaatst in nissen voor keukenmeubilair.

NISHOOGTE 140 CM, 158 CM, 178 CM
Voor een nis van 140 cm, 158 cm of 178 cm hoog heeft Bauknecht een passende koelkast, die de ruimte van de kast 
optimaal benut.

NISHOOGTE 194 CM
De grootste koelvriescombinatie in de markt met een hoogte van maar liefst 194 cm maakt optimaal gebruik van de 
kleine ruimtes onder en boven de normale inbouwkoelkast. Zo heeft u nog meer ruimte om te koelen.

SETMOQUICK
Om de installatie van uw Bauknecht inbouwkoelkast of ‑vriezer zo eenvoudig mogelijk te laten verlopen, 
hebben wij het intelligente deur‑op‑deur inbouwsysteem SETMO Quick ontwikkeld. Alle armaturen zijn 
voorgemonteerd en kunnen gemakkelijk versteld worden. Daarmee neem je het zekere voor het onzekere: 
het oude meubelfront past zonder problemen op het nieuwe apparaat.
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Koel/vriescombinaties

Prijs € 1.299,–

Wit

        

KGIS 3194 A++

Koel/vriescombinatie ProFresh A++

UITVOERING
• Nismaat 194 cm hoog
• Energieklasse A++
• Elektronische temperatuurregeling
• Touch Control display
• Optisch storingsalarm
KOELGEDEELTE
• Pro Fresh technologie
• Ventilator voor een actieve luchtcirculatie
• Hygiene+-filter
• 5 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak), 

waarvan 4 in hoogte verstelbaar
• 1 groentelade
• LED verlichting
• Automatische ontdooiing van het koelgedeelte
VRIESGEDEELTE
• StopFrost: snel en gemakkelijk ontdooien
• 3 diepvriesladen, waarvan 1 XXL
• Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 19 uur
• Invriescapaciteit: 3,5 kg/24 uur
TECHNISCHE GEGEVENS
• Bruto inhoud totaal: 310 liter
• Netto inhoud koelgedeelte: 228 liter
• Netto inhoud vriesgedeelte: 80 liter
• SetmoQuick deur-op-deurbevestiging
• Draairichting deuren verwisselbaar
AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 1935 x 557 x 545 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 1940 x 560 x min. 560 mm
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Koel/vriescombinaties

Prijs € 1.499,–

Wit

     Koelen &
vriezen      

 

KGIS 3182 A+++

Koel/vriescombinatie ProFresh A+++

UITVOERING
• Nismaat 178 cm hoog
• Energieklasse A+++
• Elektronische temperatuurregeling
• Touch Control display
• Gescheiden temperatuurregeling voor koel‑ en vriesgedeelte
• Optisch en akoestisch storingsalarm
• Energiebesparende vakantiemodus
KOELGEDEELTE
• Pro Fresh technologie
• Ventilator voor een actieve luchtcirculatie
• Hygiene+-filter
• 5 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak), 

waarvan 4 in hoogte verstelbaar
• 1 groentelade
• LED verlichting
• Automatische ontdooiing van het koelgedeelte
VRIESGEDEELTE
• StopFrost: snel en gemakkelijk ontdooien
• Snelvriesfunctie
• 3 diepvriesladen, waarvan 1 XXL
• Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 19 uur
• Invriescapaciteit: 9 kg/24 uur
TECHNISCHE GEGEVENS
• Bruto inhoud totaal: 277 liter
• Netto inhoud koelgedeelte: 195 liter
• Netto inhoud vriesgedeelte: 80 liter
• SetmoQuick deur-op-deurbevestiging
• Draairichting deuren verwisselbaar
AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 1770 x 557 x 545 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 1776 x 560 x min. 560 mm

Prijs € 1.299,–

Wit

     Koelen &
vriezen    Flessen-

houder  

   

KGIS 3183 A++

Koel/vriescombinatie ProFresh A++

UITVOERING
• Nismaat 178 cm hoog
• Energieklasse A++
• Elektronische temperatuurregeling
• Touch Control display
• Gescheiden temperatuurregeling voor koel‑ en vriesgedeelte
• Optisch en akoestisch storingsalarm
• SoftClosing deursysteem
• Energiebesparende vakantiemodus
KOELGEDEELTE
• Pro Fresh technologie
• Zero° BioZone met aparte temperatuuregeling voor vlees en vis
• Ventilator voor een actieve luchtcirculatie
• Hygiene+-filter
• 4 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak), 

waarvan 3 in hoogte verstelbaar
• 1 groentelade
• Kwalitatieve flessenhouder
• LED verlichting
• Automatische ontdooiing van het koelgedeelte
VRIESGEDEELTE
• StopFrost: snel en gemakkelijk ontdooien
• Snelvriesfunctie
• 3 diepvriesladen, waarvan 1 XXL
• Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 19 uur
• Invriescapaciteit: 6 kg/24 uur
TECHNISCHE GEGEVENS
• Bruto inhoud totaal: 277 liter
• Netto inhoud koelgedeelte: 189 liter
• Netto inhoud vriesgedeelte: 80 liter
• SetmoQuick deur-op-deurbevestiging
• Draairichting deuren verwisselbaar
AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 1770 x 557 x 545 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 1776 x 560 x min. 560 mm

NIEUW
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Prijs € 999,–

Wit

      

KGIE 1180 SF A++

Koel/vriescombinatie ProFresh A++

UITVOERING
• Nismaat 178 cm hoog
• Energieklasse A++
• Elektronische temperatuurregeling
• Optisch storingsalarm
KOELGEDEELTE
• Pro Fresh technologie
• Ventilator voor een actieve luchtcirculatie
• Hygiene+-filter
• 5 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak), 

waarvan 4 in hoogte verstelbaar
• 1 groentelade
• LED verlichting
• Automatische ontdooiing van het koelgedeelte
VRIESGEDEELTE
• StopFrost: snel en gemakkelijk ontdooien
• 3 diepvriesladen, waarvan 1 XXL
• Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 19 uur
• Invriescapaciteit: 3,5 kg/24 uur
TECHNISCHE GEGEVENS
• Bruto inhoud totaal: 277 liter
• Netto inhoud koelgedeelte: 195 liter
• Netto inhoud vriesgedeelte: 80 liter
• Deurbevestiging met verstelbare glijscharnieren
• Draairichting deuren verwisselbaar
AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 1770 x 540 x 545 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 1776 x 560 x min. 560 mm

Koel/vriescombinaties
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Prijs € 1.079,–

Wit

     Flessen-
houder   

KVIF 3184 A++

Koelkast met vriesvak ProFresh A++   

UITVOERING
• Nismaat 178 cm hoog
• Energieklasse A++
• Elektronische temperatuurregeling
• Touch Control display
• Optisch storingsalarm
• SoftClosing deursysteem
KOELGEDEELTE
• Pro Fresh technologie
• Volledig automatische koelfunctie
• Ventilator voor een actieve luchtcirculatie
• Hygiene+-filter
• 5 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak), 

waarvan 4 in hoogte verstelbaar
• 2 groentelades
• Kwalitatieve flessenhouder
• LED verlichting
• Automatische ontdooiing van het koelgedeelte
VRIESGEDEELTE
•  Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 16 uur
• Invriescapaciteit: 3 kg/24 uur
TECHNISCHE GEGEVENS
• Bruto inhoud totaal: 293 liter
• Netto inhoud koelgedeelte: 262 liter
• Netto inhoud vriesgedeelte: 30 liter
• SetmoQuick deur-op-deurbevestiging
• Draairichting deuren verwisselbaar
AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 1771 x 557 x 545 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 1776 x 560 x min. 555 mm

• Product is Side‑by‑Side te combineren met diepvriezer 
 GKIE 3883 A+

Prijs € 1.049,–

Wit

     Flessen-
houder   

KRIF 3184 A++

Koelkast ProFresh A++

UITVOERING
• Nismaat 178 cm hoog
• Energieklasse A++
• Elektronische temperatuurregeling
• Touch Control display
• Optisch storingsalarm
• SoftClosing deursysteem
KOELGEDEELTE
• Pro Fresh technologie
• Ventilator voor een actieve luchtcirculatie
• Hygiene+-filter
• 6 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak), 

waarvan 5 in hoogte verstelbaar
• 2 groentelades
• Kwalitatieve flessenhouder
• LED verlichting
• Automatische ontdooiing van het koelgedeelte
TECHNISCHE GEGEVENS
• Bruto inhoud totaal: 319 liter
• Netto inhoud koelgedeelte: 318 liter
• SetmoQuick deur-op-deurbevestiging
• Draairichting deuren verwisselbaar
AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 1771 x 557 x 545 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 1776 x 560 x min. 555 mm

• Product is Side‑by‑Side te combineren met diepvriezer 
 GKIE 3883 A+

Koelkasten
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Prijs € 1.049,–

Wit

     Flessen-
houder   

KRIF 3141 A++

Koelkast ProFresh A++

UITVOERING
• Nismaat 140 cm hoog
• Energieklasse A++
• Elektronische temperatuurregeling
• Touch Control display
• Optisch en akoestisch storingsalarm
• SoftClosing deursysteem
• Energiebesparende vakantiemodus
KOELGEDEELTE
• Pro Fresh technologie
• Ventilator voor een actieve luchtcirculatie
• Hygiene+-filter
• 5 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak), 

waarvan 4 in hoogte verstelbaar
• 2 groentelades
• Kwalitatieve flessenhouder
• LED verlichting
• Automatische ontdooiing van het koelgedeelte
TECHNISCHE GEGEVENS
• Bruto inhoud totaal: 241 liter
• Netto inhoud koelgedeelte: 240 liter
• SetmoQuick deur-op-deurbevestiging
• Draairichting deuren verwisselbaar
AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 1395 x 557 x 550 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 1400 x 560 x min. 555 mm

Prijs € 999,–

Wit

   Flessen-
houder   

KRIE 2124 A+++

Koelkast A+++   

UITVOERING
• Nismaat 122 cm hoog
• Energieklasse A+++
• Elektronische temperatuurregeling
• Touch Control display
• Optisch en akoestisch storingsalarm
KOELGEDEELTE
• Volledig automatische koelfunctie
• 5 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak), 

waarvan 4 in hoogte verstelbaar
• 1 groentelade
• Kwalitatieve flessenhouder
• LED verlichting
• Automatische ontdooiing van het koelgedeelte
TECHNISCHE GEGEVENS
• Bruto inhoud totaal: 211 liter
• Netto inhoud koelgedeelte: 210 liter
• SetmoQuick deur-op-deurbevestiging
• Draairichting deuren verwisselbaar
AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 1220 x 557 x 550 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 1225 x 560 x min. 555 mm

Koelkasten



Ko
el

ka
st

en
 &

 
D

ie
pv

rie
ze

rs

Koelkasten & Diepvriezers 73

Prijs € 829,–

Wit

   

KVIE 2128 A++

Koelkast met vriesvak A++   

UITVOERING
• Nismaat 122 cm hoog
• Energieklasse A++
• Elektronische temperatuurregeling
• Optisch storingsalarm
KOELGEDEELTE
• Volledig automatische koelfunctie
• 4 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak), 

waarvan 3 in hoogte verstelbaar
• 1 groentelade
• LED verlichting
• Automatische ontdooiing van het koelgedeelte
VRIESGEDEELTE
• Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 12 uur
• Invriescapaciteit: 2 kg/24 uur
TECHNISCHE GEGEVENS
• Bruto inhoud totaal: 192 liter
• Netto inhoud koelgedeelte: 173 liter
• Netto inhoud vriesgedeelte: 18 liter
• SetmoQuick deur-op-deurbevestiging
• Draairichting deuren verwisselbaar
AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 1220 x 557 x 545 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 1225 x 560 x min. 555 mm

Prijs € 799,–

Wit

   

KRIE 2125 A++

Koelkast A++         

UITVOERING
• Nismaat 122 cm hoog
• Energieklasse A++
• Elektronische temperatuurregeling
• Optisch storingsalarm
• Soft opening handgreep
KOELGEDEELTE
• 5 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak), 

waarvan 4 in hoogte verstelbaar
• 1 groentelade
• LED verlichting
• Automatische ontdooiing van het koelgedeelte
TECHNISCHE GEGEVENS
• Bruto inhoud totaal: 211 liter
• Netto inhoud koelgedeelte: 210 liter
• SetmoQuick deur-op-deurbevestiging
• Draairichting deuren verwisselbaar
AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 1220 x 557 x 550 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 1225 x 560 x min. 555 mm

Koelkasten



Koelkasten & Diepvriezers74

Prijs € 749,–

Wit

   

KRIE 1103 A++

Koelkast A ++

UITVOERING
• Nismaat 102 cm hoog
• Energieklasse A++
• Elektronische temperatuurregeling
• Optisch storingsalarm
KOELGEDEELTE
• Volledig automatische koelfunctie
• 4 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak), 

waarvan 3 in hoogte verstelbaar
• 1 groentelade
• LED verlichting
• Automatische ontdooiing van het koelgedeelte
TECHNISCHE GEGEVENS
• Bruto inhoud totaal: 168 liter
• Netto inhoud koelgedeelte: 167 liter
• SetmoQuick deur-op-deurbevestiging
• Draairichting deuren verwisselbaar
AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 1021 x 557 x 545 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 1021 x 560 x min. 550 mm

Koelkasten

Prijs € 649,–

Wit

   

KRIE 1001 A++

Koelkast A++         

UITVOERING
• Nismaat 88 cm hoog
• Energieklasse A++
• Elektronische temperatuurregeling
KOELGEDEELTE
• Volledig automatische koelfunctie
• 3 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak), 

waarvan 2 in hoogte verstelbaar
• 1 groentelade
• LED verlichting
• Automatische ontdooiing van het koelgedeelte
TECHNISCHE GEGEVENS
• Bruto inhoud totaal: 138 liter
• Netto inhoud koelgedeelte: 137 liter
• SetmoQuick deur-op-deurbevestiging
• Draairichting deuren verwisselbaar
AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 873 x 557 x 545 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 874 x 560 x min. 550 mm
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Prijs € 799,–

Wit

   

GKIE 2884 A++

Integreerbare vriezer A++

UITVOERING
• Nismaat 88 cm hoog
• Energieklasse A++
• Manuele ontdooiing
• Elektronische bediening
• ProFreeze: reduceert vriesbrand tot 50 %
• Snelvriesfunctie
• 4 diepvriesladen
• Optisch temperatuuralarm
TECHNISCHE GEGEVENS
• Bruto inhoud: 100 liter
• Invriescapaciteit 10 kg/24u
• Autonomie 20 u
• Draairichting deuren verwisselbaar
• SetmoQuick deur-op-deurbevestiging
AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 873 x 557 x 545 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 874 x 560 x 550 mm

Diepvriezers
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Prijs € 1.399,–

Wit

    

GKIE 3883 A++

Integreerbare vriezer NoFrost A++

UITVOERING
• Nismaat 178 cm hoog
• Energieklasse A++
• NoFrost Technologie
• Elektronische bediening
• ProFreeze: reduceert vriesbrand tot 50 %
• Shock-Freeze en snelvriesfunctie
• 2 vriesvakken
• 8 diepvriesladen
• Optisch temperatuuralarm
TECHNISCHE GEGEVENS
• Bruto inhoud: 241 liter
• Netto inhoud: 203 liter
• Invriescapaciteit 22 kg/24u
• Autonomie 23 u
• Draairichting deuren verwisselbaar
• SetmoQuick deur-op-deurbevestiging
AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 1771 x 557 x 545 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 1780 x 560 x 555 mm

• Product is Side‑by‑Side te combineren met koelkast 
 KRIF 3184 A++ en KVIF 3184 A++

Prijs € 1.049,–

Wit

     Flessen-
houder   

KRIF 3184 A++

Koelkast ProFresh A++

UITVOERING
• Nismaat 178 cm hoog
• Energieklasse A++
• Elektronische temperatuurregeling
• Touch Control display
• Optisch storingsalarm
• SoftClosing deursysteem
KOELGEDEELTE
• Pro Fresh technologie
• Ventilator voor een actieve luchtcirculatie
• Hygiene+-filter
• 6 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak), 

waarvan 5 in hoogte verstelbaar
• 2 groentelades
• Kwalitatieve flessenhouder
• LED verlichting
• Automatische ontdooiing van het koelgedeelte
TECHNISCHE GEGEVENS
• Bruto inhoud totaal: 319 liter
• Netto inhoud koelgedeelte: 318 liter
• SetmoQuick deur-op-deurbevestiging
• Draairichting deuren verwisselbaar
AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 1771 x 557 x 545 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 1776 x 560 x min. 555 mm

• Product is Side‑by‑Side te combineren met diepvriezer 
 GKIE 3883 A++

Side by Side koelkast 
en diepvriezer
Kies de Bauknecht Side by Side koelkast en diepvriezer voor 
gezonde voeding op grote schaal. Deze inbouwkoelkast en 
‑diepvriezer vormen een elegant duo dat massa‘s plaats biedt 
voor de bewaring van verse producten.
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Koelkasten en diepvriezers

Prijs € 999,–

Zwart

    

GKN BLACKLINE SW

NoFrost Diepvrieskast

UITVOERING
• Energieklasse A++
• NoFrost Technologie
• Elektronische bediening
• ProFreeze: reduceert vriesbrand tot 50 %
• Shock-Freeze en snelvriesfunctie
• 2 vriesvakken
• 5 diepvriesladen , waarvan 2 XXL
• Optisch en akoestisch temperatuuralarm
TECHNISCHE GEGEVENS
• Bruto inhoud: 291 liter
• Netto inhoud: 252 liter
• Invriescapaciteit 24 kg/24u
• Autonomie 24 u
• Deurscharnieren links, niet omkeerbaar
AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 187,5 x 59,5 x 64,5 cm

• Product is Side‑by‑Side te combineren met koelkast 
 KR Blackline SW

Prijs € 999,–

Zwart

   Flessen-
houder  

KR BLACKLINE SW

Kastmodel koeler ProFresh

UITVOERING
• Energieklasse A+++
• Elektronische temperatuurregeling
• Energiebesparende vakantiemodus
KOELGEDEELTE
• Pro Fresh technologie
• Ventilator en Multiflow systeem voor een homogene verspreiding van 

de temperatuur
• Hygiene+-filter
• 6 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak), 

waarvan 4 in hoogte verstelbaar
• 2 groentelades
• Kwalitatieve flessenhouder
• LED verlichting
• Automatische ontdooiing van het koelgedeelte
TECHNISCHE GEGEVENS
• Bruto inhoud totaal: 371 liter
• Netto inhoud koelgedeelte: 363 liter
• Deurscharnier rechts, niet omkeerbaar
AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 187,5 x 59,5 x 64,5 cm

• Product is Side‑by‑Side te combineren met diepvriezer 
 GKN Blackline SW
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KOEL/VRIESCOMBINATIE KOELKAST DIEPVRIEZER

NIS 194 CM

NIS 178 CM

NIS 158 CM

NIS 140 CM

NIS 122 CM

NIS 102 CM

NIS 82 - 88 CM

Productoverzicht

KGIS 3194 A++

KGIS 3182 A+++ 
KGIS 3183 A++ 
KGIE 1180 A++ SF
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Koelkasten & Diepvriezers

KOEL/VRIESCOMBINATIE KOELKAST DIEPVRIEZER

NIS 194 CM

NIS 178 CM

NIS 158 CM

NIS 140 CM

NIS 122 CM

NIS 102 CM

NIS 82 - 88 CM

KVIF 3184 A++ 
KRIF 3184 A++ GKIE 3883 A++

KRIF 3141 A++

KRIE 2124 A+++ 
KVIE 2128 A++ 
KRIE 2125 A++

KRIE 1103 A++

KRIE 1001 A++ GKIE 2884 A+
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BAUKNECHT VAATWASSERS.
Kracht en comfort voor afwassen 
op maat.

Bauknecht presenteert nieuwe vaatwassers die optimaal afwassen, 
afgestemd op de belading, om elke keer het gewenste resultaat te 
behalen. De innovatieve inverter motor met zijn variabele druksysteem 
kan op elk moment de reinigingskracht goed instellen met een 
optimale elektronische bediening. Het grotere aantal magneten maakt 
een betere regeling van de drie afzonderlijke sproeiers mogelijk en een 
vloeiendere en stabielere kracht tijdens de hele afwascyclus, zelfs als de 
filters deels geblokkeerd zijn.
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1 In vergelijking met een Bauknecht vaatwasser van dezelfde grootte zonder PowerClean Pro technologie.
2 Resultaten op basis van tests die de prestaties van het programma '1 uur Wash en Dry' vergelijken bij modellen van klasse A+++ die vanaf januari 2016 
verkrijgbaar zijn. De modellen van klasse A++ of lager kunnen andere resultaten opleveren.

POWERCLEAN PRO
Een technologie die een perfect schone vaat garandeert zonder voorwassen, zelfs bij aangebrand voedsel. 
De PowerClean Pro‑zone biedt 30% extra ruimte1 voor potten en pannen voor een flexibelere, maar stabielere 
verdeling van de belading. Grote beladingsflexibiliteit wordt altijd gegarandeerd voor het wassen van vaat 
of gemengde beladingen van pannen van verschillende groottes, waardoor u elke keer de voor u juiste 
combinatie kunt maken.

POWERDRY
Een exclusieve oplossing waarmee u glanzende, streeploze glazen krijgt zonder deze te hoeven nadrogen. 
Het gesloten circuit van het PowerDry‑systeem onttrekt stoom en zet het om in water dat wordt afgevoerd, 
zodat de vaatwasserruimte niet vochtig is als u de deur opent. Met deze technologie bereikt u in één uur een 
perfect afwas‑ en droogresultaat en kunt u uw servies vanuit de vaatwasser meteen op tafel zetten. Er zijn 
ook geen stoomringen of watervlekken zichtbaar op plastic voorwerpen; deze zijn vlekkeloos.
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MODULEERBARE DERDE BESTEKLADE
De speciale besteklade bovenin de vaatwasser bespaart ruimte en is flexibel in te richten, ook handig voor 
langer bestek. Door het ergonomisch gevormde handvat kan de lade gemakkelijk bediend worden, ook als 
hij gevuld is.Besteklade

ONDER- EN BOVENKORF MET NEERKLAPBARE STEUNEN
Om maximale flexibiliteit te bieden, beschikt de bovenste korf nu over inklapbare steunen waardoor kleine en 
middelgrote borden, glazen en ander keukengerei kan worden geplaatst. Op dezelfde manier is het dankzij 
de inklapbare steunen in de onderste korf mogelijk pannen en borden perfect te plaatsen.

TOT 14 COUVERTS VOOR MEER RUIMTE
De nieuwe Bauknecht vaatwassers bieden plaats aan maximaal 14 couverts dankzij de derde besteklade dat 
enorme flexibiliteit creëert voor elke beladingscombinatie.

Couverts

Flexibiliteit gegarandeerd.
Meer ruimte voor comfort. 
De Bauknecht vaatwassers helpen u van het vervelende afwassen af, en precies zoals u het wilt 
energie‑ en waterbesparend, grondig en zorgvuldig, snel en stil. Daardoor is er meer tijd om te 
koken en te genieten. De binnenkant van de vaatwasser zal u inspireren. De stabiliteit en flexibiliteit 
van de bovenste korf vereenvoudigt het inladen. De kwalitatief hoogwaardige, stabiele korven 
beschermen uw glazen en borden tijdens het spoelproces. De flexibele belading bespaart ruimte.
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IN HOOGTE VERSTELBAAR
Dankzij het in hoogte verstelbare systeem, beschikbaar 
op het volledige gamma, kunt u de bovenste korf 3,5 cm 
naar boven of naar beneden plaatsen. Op die manier 
kan de binnenruimte van de vaatwasser eenvoudig 
worden aangepast om ruimte te maken voor grotere 
voorwerpen in de onderste korf. 

TELESCOPISCHE GELEIDERS
Door de telescopische geleiders kan de bovenste korf 
eenvoudig naar buiten worden getrokken voor eenvoudig 
in‑ en uitladen van de vaat met totale stabiliteit.

BESTEKMAND
De uitschuifbare bestekmand bevindt zich in de 
onderste korf en kan eenvoudig worden verwijderd 
afhankelijk van de laadbehoefte. Er is nu zelfs plaats 
voor veel verschillende soorten bestek.

RVS BINNENKUIP
De binnenruimte van de vaatwasser bestaat uit 100% 
roestvrijstaal. Dit duurzame materiaal zorgt voor een 
superieure afwas‑ en droogprestatie en hygiëne.

PREMIUM ROESTVRIJSTALEN HANDGREEP
De handgrepen van de korven van de vaatwasser 
zijn gemaakt van roestvrijstaal. Dankzij de verbeterde 
ergonomie en het robuuste ontwerp is het ongekend 
functioneel.

DEURSYSTEEM MET 
SCHUIFSCHARNIEREN
Het nieuwe deursysteem, met deur die 
tot 80 mm verschuifbaar is, is afgestemd 
op het ultieme comfort bij het vullen van 
de vaatwasser en past zich aan elke 
inbouwsituatie aan. Door de speciale 
scharnieren wordt het draaipunt van de deur 
verhoogd en valt de sokkeluitsparing weg.

XL-Front

Slechts 39 dB: fluisterzacht!
Bauknecht vaatwassers zijn prima geschikt voor open keukens. Ze werken nagenoeg geruisloos: zo geniet u van 
verkwikkende rust terwijl uw servies schitterend schoon gewassen wordt.

80 mm80 mm
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Vaatwassers

Prijs € 1.099,–

RVS bedieningspaneel

Couverts       Nacht    

Besteklade    Eenvoudige 
montage

BCIO 3T344 DEL

Volledig integreerbare vaatwasser met PowerCleanPro en PowerDry

PROGRAMMA‘S EN OPTIES
• Sensortechnologie: uitstekende reinigingsresultaten met een efficiënt 

water‑ en energieverbruik
• 11  programma´s:  Voorspoelen koud, Antibacterieel, Glazen 45°C, 

Express 50°C, Eco 50°C, Sensor 50‑60°C, Daily 50°C, Intensief 65°C, 
Nacht 50°C, Zelfreinigend, 1u Wash & Dry

• Programma 1u Wash & Dry: uitstekende afwas‑ en droogresultaten 
in slechts 1u tijd.

• Multizone optie
• Express optie: verkort de duur van de gekozen afwascyclus
• Optie All‑in‑1
UITVOERING
• 14 couverts
• Moduleerbare besteklade 3de niveau
• PowerDry droogsysteem
• PowerClean Pro: perfect schone vaat zonder voorwassen
• Startuitstel 1‑12 h
• Clever Light, geeft de werking van het programma aan
• In hoogte verstelbare bovenkorf, zelfs volgeladen, bovenkorf verwij‑

derbaar
• Elektronische indicator voor glansmiddel en zoutnavulling
• Aqua Control en waterstop beveiliging
• Geluidsniveau: 44 dB(A)
TECHNISCHE GEGEVENS
• Energieklasse A+++, Afwasresultaat A, Droogresultaat A
• Waterverbruik: 9,5 liter
• Warmwateraansluiting tot 60°C mogelijk
• 3 voetjes in hoogte verstelbaar vanaf de voorzijde
AFMETINGEN
• Hoogte apparaat verstelbaar van 820 mm tot 900 mm
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 820 x 595 x 570 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 820 ‑ 900 x 600 x 570 mm

Prijs € 1.049,–

Zilver bedieningspaneel

Couverts       Nacht    

Besteklade    Eenvoudige 
montage

BCIO 3O33 DELS

Volledig integreerbare vaatwasser met PowerCleanPro en PowerDry

PROGRAMMA‘S EN OPTIES
• Sensortechnologie: uitstekende reinigingsresultaten met een efficiënt 

water‑ en energieverbruik
• 11  programma´s:  Voorspoelen koud, Antibacterieel, Glazen 45°C, 

Express 50°C, Eco 50°C, Sensor 50°‑60°C, Daily 50°C, Intensief 65°C, 
Nacht 50°C, Zelfreinigend, 1u Wash & Dry

• Programma 1u Wash & Dry: uitstekende afwas‑ en droogresultaten 
in slechts 1u tijd.

• Multizone optie
• Express optie: verkort de duur van de gekozen afwascyclus
• Optie All‑in‑1
UITVOERING
• 14 couverts
• Moduleerbare besteklade 3de niveau
• PowerDry droogsysteem
• PowerClean Pro: perfect schone vaat zonder voorwassen
• Startuitstel 1‑12 h
• Clever Light, geeft de werking van het programma aan
• In hoogte verstelbare en verwijderbare bovenkorf
• Elektronische indicator voor glansmiddel en zoutnavulling
• Overhevelingsbeveiliging: voor kolom installatie
• Deursysteem met schuifscharnieren
• Aqua Control en waterstop beveiliging
• Geluidsniveau: 43 dB(A)
TECHNISCHE GEGEVENS
• Energieklasse A+++, Afwasresultaat A, Droogresultaat A
• Waterverbruik: 9,5 liter
• Warmwateraansluiting tot 60°C mogelijk
• 3 voetjes in hoogte verstelbaar vanaf de voorzijde
AFMETINGEN
• Hoogte apparaat verstelbaar van 820 mm tot 900 mm
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 820 x 598 x 555 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 820‑900 x 600 x 560 mm

NIEUW



87Vaatwassers

Va
at

w
as

se
rs

Vaatwassers

Prijs € 999,–

RVS bedieningspaneel

Couverts       Nacht    

Besteklade    Eenvoudige 
montage

BIO 3T333 DELM

Volledig integreerbare vaatwasser met PowerCleanPro en PowerDry

PROGRAMMA‘S EN OPTIES
• Sensortechnologie: uitstekende reinigingsresultaten met een efficiënt 

water‑ en energieverbruik
• 11  programma´s:  Voorspoelen koud, Antibacterieel, Glazen 45°C, 

Express 50°C, Eco 50°C, Sensor 50°‑60°C, Daily 50°C, Intensief 65°C, 
Nacht 50°C, Zelfreinigend, 1u Wash & Dry

• Programma 1u Wash & Dry: uitstekende afwas‑ en droogresultaten 
in slechts 1u tijd.

• Multizone optie
• Express optie: verkort de duur van de gekozen afwascyclus
• Optie All‑in‑1
UITVOERING
• 14 couverts
• Moduleerbare besteklade 3de niveau
• PowerDry droogsysteem
• PowerClean Pro: perfect schone vaat zonder voorwassen
• Startuitstel 1‑12 h
• Clever Light, geeft de werking van het programma aan
• In hoogte verstelbare bovenkorf, zelfs volgeladen, bovenkorf verwij‑

derbaar
• Elektronische indicator voor glansmiddel en zoutnavulling
• Aqua Control en waterstop beveiliging
• Geluidsniveau: 43 dB(A)
TECHNISCHE GEGEVENS
• Energieklasse A+++, Afwasresultaat A, Droogresultaat A
• Waterverbruik: 9,5 liter
• Warmwateraansluiting tot 60°C mogelijk
• 3 voetjes in hoogte verstelbaar vanaf de voorzijde
AFMETINGEN
• Hoogte apparaat verstelbaar van 820 mm tot 900 mm
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 820 x 598 x 555 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 820‑900 x 600 x 570 mm

Prijs € 799,–

RVS bedieningspaneel

Couverts     Nacht      

Eenvoudige 
montage

BIO 3T323 PE6M

Volledig integreerbare vaatwasser met PowerCleanPro

PROGRAMMA‘S EN OPTIES
• Sensortechnologie: uitstekende reinigingsresultaten met een efficiënt 

water‑ en energieverbruik
• 10  programma´s:  Voorspoelen koud, Antibacterieel, Glazen 45°C, 

Express 50°C, Eco 50°C, Sensor 50°‑60°C, Daily 50°C, Intensief 65°C, 
Nacht 50°C, Zelfreinigend

• Multizone optie
• Express optie: verkort de duur van de gekozen afwascyclus
• Optie All‑in‑1
UITVOERING
• 14 couverts
• PowerClean Pro: perfect schone vaat zonder voorwassen
• Startuitstel 1‑12 h
• Clever Light, geeft de werking van het programma aan
• In hoogte verstelbare bovenkorf, zelfs volgeladen, bovenkorf verwij‑

derbaar
• Elektronische indicator voor glansmiddel en zoutnavulling
• Aqua Control en waterstop beveiliging
• Geluidsniveau: 43 dB(A)
TECHNISCHE GEGEVENS
• Energieklasse A++, Afwasresultaat A, Droogresultaat A
• Waterverbruik: 6 liter
• Warmwateraansluiting tot 60°C mogelijk
• 3 voetjes in hoogte verstelbaar vanaf de voorzijde
AFMETINGEN
• Hoogte apparaat verstelbaar van 820 mm tot 900 mm
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 820 x 598 x 555 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 820‑900 x 600 x 570 mm
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Prijs € 749,–

RVS bedieningspaneel

Couverts     Nacht   Besteklade    

Eenvoudige 
montage

BIC 3C26 PF

Volledig integreerbare vaatwasser met PowerCleanPro

PROGRAMMA‘S EN OPTIES
• Sensortechnologie: uitstekende reinigingsresultaten met een efficiënt 

water‑ en energieverbruik
• 8  programma´s:  Voorspoelen koud, Glazen 45°C, Express 50°C, Eco 

50°C, Sensor 50°‑60°C, Daily 50°C, Intensief 65°C, Nacht 50°C
• Multizone optie
• Express optie: verkort de duur van de gekozen afwascyclus
• Optie All‑in‑1
UITVOERING
• 14 couverts
• Besteklade 3de niveau
• PowerClean Pro: perfect schone vaat zonder voorwassen
• Startuitstel 1‑12 h
• In hoogte verstelbare bovenkorf, zelfs volgeladen, bovenkorf verwij‑

derbaar
• Elektronische indicator voor glansmiddel en zoutnavulling
• Aqua Control en waterstop beveiliging
• Geluidsniveau: 46 dB(A)
TECHNISCHE GEGEVENS
• Energieklasse A++, Afwasresultaat A, Droogresultaat A
• Waterverbruik: 9,5 liter
• Warmwateraansluiting tot 60°C mogelijk
• 3 voetjes in hoogte verstelbaar vanaf de voorzijde
AFMETINGEN
• Hoogte apparaat verstelbaar van 820 mm tot 900 mm
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 820 x 598 x 555 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 820‑900 x 600 x 560 mm

Prijs € 699,–

Zilver bedieningspaneel

Couverts    Nacht     Eenvoudige 
montage

BIC 3C26

Volledig integreerbare vaatwasser

PROGRAMMA‘S EN OPTIES
• Sensortechnologie: uitstekende reinigingsresultaten met een efficiënt 

water‑ en energieverbruik
• 8  programma´s:  Voorspoelen koud, Glazen 45°C, Express 50°C, Eco 

50°C, Sensor 50°‑60°C, Daily 50°C, Intensief 65°C, Nacht 50°C
• Multizone optie
• Optie All‑in‑1
UITVOERING
• 14 couverts
• Startuitstel 1‑12 h
• In hoogte verstelbare bovenkorf, zelfs volgeladen, bovenkorf verwij‑

derbaar
• Elektronische indicator voor glansmiddel en zoutnavulling
• Aqua Control en waterstop beveiliging
• Geluidsniveau: 46 dB(A)
TECHNISCHE GEGEVENS
• Energieklasse A++, Afwasresultaat A, Droogresultaat A
• Waterverbruik: 9 liter
• Warmwateraansluiting tot 60°C mogelijk
• 3 voetjes in hoogte verstelbaar vanaf de voorzijde
AFMETINGEN
• Hoogte apparaat verstelbaar van 820 mm tot 900 mm
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 820 x 598 x 555 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 820‑900 x 600 x 560 mm
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Vaatwassers

Prijs € 749,–

RVS BEDIENINGSPANEEL

Couverts    Nacht      Eenvoudige 
montage

BBC 3C26 X

Integreerbare vaatwasser

PROGRAMMA‘S EN OPTIES
• Sensortechnologie: uitstekende reinigingsresultaten met een efficiënt 

water‑ en energieverbruik
• 8  programma´s:  Voorspoelen koud, Glazen 45°C, Express 50°C, Eco 

50°C, Sensor 50°‑60°C, Daily 50°C, Intensief 65°C, Nacht 50°C
• Multizone optie
• Optie All‑in‑1
UITVOERING
• 14 couverts
• Startuitstel 1‑24u
• In hoogte verstelbare bovenkorf, zelfs volgeladen, bovenkorf verwij‑

derbaar
• Elektronische indicator voor glansmiddel en zoutnavulling
• Aqua Control en waterstop beveiliging
• Geluidsniveau: 46 dB(A)
TECHNISCHE GEGEVENS
• Energieklasse A++, Afwasresultaat A, Droogresultaat A
• Waterverbruik: 9 liter
• Warmwateraansluiting tot 60°C mogelijk
• 3 voetjes in hoogte verstelbaar vanaf de voorzijde
AFMETINGEN
• Hoogte apparaat verstelbaar van 820 mm tot 900 mm
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 820 x 598 x 555 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 820 ‑ 900 x 600 x 560 mm
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Accessoires

PARTY GLASS HOLDER
GLH124 € 19,99

Dankzij de party glass houder kunt u gemakkelijk 24 extra glazen in de 
vaatwasser plaatsen (2 houders voor 12 glazen).

CALBLOCK+ ANTI-KALK FILTER NIEUW
CAL100 € 19,99

Het professionele CalBlock+ systeem biedt een volledige bescherming voor uw wasmachine en 
vaatwasser. Het bevat polyfosfaat kristallen en een mechanische filter die de binnenkant van uw apparaat 
(verwarmingselement, afsluitklep, buizen, filters) effectief beschermt tegen kalk of andere afzettingen zoals 
roest of zand. De Calblock+ helpt bij het verlagen van de hardheid van het water. Het werkt optimaal bij 
wasbeurten op lage en middelhoge temperaturen (tot 60°C). Om de 4 tot 6 maanden het patroon 
vervangen.

CALBLOCK+ VERVANGINGSPATROON
CAL110 € 9,90

Vervangingspatroon (polyfosfaten kristallen) 

UNIVERSELE BESTEKMAND 2 IN 1 MODULEERBAAR
DWB304 € 19,99

3-IN-1 ONTKALKER/ONTVETTER VOOR ALLE WASMACHINES 
EN VAATWASSERS
DES131 (12 ZAKJES) € 19,99

DES616 (6 ZAKJES) € 11,99

POWERPRO VAATWASTABLETTEN „ALL IN 1“ - 24 STUKS
TAB100 € 6,49

Nieuwe verbeterde formule! Slechts 1 tablet nodig voor uitstekende 
schoonmaakresultaten. Ontvet uw vaat zonder te beschadigen en 
verwijdert zelfs het meest hardnekkige vuil. Anti kalkfunctie, 
glasbescherming, efficiënt bij 40°C en eco programma’s.

REGENEREERZOUT 1 KG
DWS115 € 2,49

Verwijdert kalkaanslag en garandeert een betere werking van de 
vaatwasser. Dankzij de fijne korrels, lost het zout snel op en laat het 
geen sporen na.

Ga langs bij uw dichtstbijzijnde Bauknecht dealer.

Professionele 3‑in‑1 formule: verwijdert kalkaanslag, ontvet en reinigt de 
binnenkant van de vaatwasser of wasmachine. Verbetert de prestaties 
van het apparaat en verwijdert onaangename geurtjes. 

2 moduleerbare compartimenten, geschikt voor de meeste modellen 
vaatwassers.
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BASIS

PREMIUM

POWERCLEAN PRO BESTEKLADE, 
POWERCLEAN PRO

BESTEKLADE, 
POWERDRY EN

POWERCLEAN PRO

VOLLEDIG
INTEGREERBAAR

A+++

A++

INTEGREERBAAR A++

Productoverzicht

BIC 3C26

BBC 3C26 X

BIO 3T323 PE6M BIC 3C26 PF

BIO 3T333 DELM

BCIO 3T344 DEL

BCIO 3O33 DELS



MICROGOLFOVENS

OVENS
BIK9 MP8TS3 PT, BIK7 MP8TS3 PT,  
BIK7 EP8VS PT

EMEK9 9545 PT, EMEK7 6845 PT

EMDK7 6638 PT EMNK7 2238 PT

BIK9 MH8TS3 PT, BIK7 MH8TS3 PT,
BIK7 EH8VS PT

ECSK9 9845 PT, ECSK7 9845 PT,
ECSK7 8845 PT

EMPK9 9645 PT, EMPK7 9645 PT,
EMPK7 6645 PT
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CM 945 PT WD 150/1 PT, WD 180 SW CTDI K 940C NE

KOFFIEMACHINES WARMHOUDLADES INDUCTIEKOOKPLATEN

* Met voetjes*  Volledig uittrekbaar op rails voor eenvoudig 
bijvullen van koffiebonen

INDUCTIEKOOKPLATEN
ESPIF 8950 IN CTAC 8905AFS AL CTAC 8780AFS AL

CTAC 6740FS AL CTAI 774 F IN, CTAI 1740 IN CTAI 9640FFS IN, CTAI 6640FS IN,  
CTAI 1640 IN
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DAMPKAPPEN

DBHBS 92 LTI X DBHBS 64 AM XDBHBS 94 AM X
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KOELKASTEN EN DIEPVRIEZERS
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DIEPVRIEZERS
GKIE 2884 A++GKIE 3883 A++

VAATWASSERS
BCIO 3T344 DEL, BIO 3T333 DELM,  
BCIO 3O33 DELS, BIO 3T323 PE6M,
BIC 3C26 PF, BIC 3C26

BBC 3C26 X
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Belangrijkste kenmerken BIK9 MP8TS3 PT BIK9 MH8TS3 PT BIK7 MP8TS PT BIK7 MH8TS PT

Type oven Multifunctie turbo-hetelucht met 
pyrolyse Multifunctie turbo-hetelucht Multifunctie turbo-hetelucht met 

pyrolyse Multifunctie turbo-hetelucht

Kleur Pro Touch RVS Pro Touch RVS Pro Touch RVS Pro Touch RVS

Bediening Touch control Touch control Touch control Touch control

Programmering
Timer ProCook ProCook ProCook ProCook

Regelbare temperatuur tot 250°C • • • •

Optie „Niet voorverwarmen“ • • • •

Favoriete functies • • • •

Kinderbeveiliging • • • •

Functies
Aantal kookfuncties 14 14 14 14

Bovenwarmte/Onderwarmte • • • •

Turbo hete lucht • • • •

Booster (snel voorverwarmen) • • • •

Koude luchtcirculatie (ontdooien) • • • •

Grill • • • •

Turbo Grill • • • •

Pizza/Brood • • • •

Lage temperatuur / rijzen van deeg (40°C) • • • •

Warmhouden (60°C) • • • •

Slow cooking • • • •

Afbakken en opwarmen van bereide gerechten • • • •

Diepvriesgerechten (6 voedselcategorieën) • • • •

Maxi Cooking • • • •

Voorgeprogrammeerde recepten 28 28 28 28

Koken op 3 verschillende niveaus • • • •

Sensor • • • •

Optie „Niet voorverwarmen“ • • • •

Gratin plus • - - -

Onderhoud
Zelfreinigende functie Pyrolyse Hydrolyse Pyrolyse Hydrolyse

SmartClean • • • •

Uitrusting en accessoires
Aantal roosters 1 1 1 1

Aantal geëmailleerde bakplaten 2 1 1 1

Aantal braadsledes 1 1 1 1

Uitschuifset voor bakplaten en roosters 3 niveaus 3 niveaus - -

Draaispit • - - -

Kerntemperatuurmeter • • - -

SoftClose‑ovendeur / verwijderbaar • / • • / • • / • • / •

Glazen binnendeur, aantal lagen glas 4 3 4 3

Verzinkbare bedieningsknoppen - - - -

Afmetingen en gewicht
Afmetingen apparaat (HxBxD) in mm 595 x 595 x 564 595 x 595 x 564 595 x 595 x 564 595 x 595 x 564

Nisafmetingen (HxBxD) in mm 600 x 560 x 556 600 x 560 x 556 600 x 560 x 556 600 x 560 x 556

Gewicht apparaat (kg) 38,5 38,5 36 36

Overige kenmerken
Bruto inhoud ovenruimte (liter) 73 73 73 73

Energieklasse A+ A+ A+ A+

Energieverbruik conventioneel (kWh) 0,91 0,91 0,91 0,91

Energieverbruik hete lucht/turbo hete lucht (kWh) 0,7 0,7 0,7 0,7

Aansluitwaarde (W) 3650 3650 3650 3650

Vermogen grill (W) 2450 2450 2450 2450

Zekering (A) 16 16 16 16

Frequentie (Hz) 50-60 50-60 50-60 50-60
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BIK7 EP8VS PT BIK7 EH8VS PT

Multifunctie turbo-hetelucht met pyrolyse Multifunctie turbo-hetelucht

Pro Touch RVS Pro Touch RVS

Elektronische bediening Elektronische bediening

CleverCook CleverCook

• •

• •

• •

• •

16 16

• •

• -

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

- -

• -

• •

- -

• •

• •

• •

- -

Pyrolyse Hydrolyse

• •

1 1

1 1

1 1

- -

- -

• / • • / •

4 3

• •

595 x 595 x 564 595 x 595 x 564

600 x 560 x 556 600 x 560 x 556

36 36

73 73

A+ A+

0,91 0,91

0,7 0,7

3650 3650

2450 2450

16 16

50-60 50-60

99Technische specificaties

Te
ch

ni
sc

he
 s

pe
ci

fic
at

ie
s

Ovens



100 Technische specificaties

Belangrijkste kenmerken EMPK9 9645 PT EMPK7 9645 PT EMPK7 6645 PT EMDK7 6638 PT
Type apparaat Combimicrogolfoven Combimicrogolfoven Combimicrogolfoven Combimicrogolfoven

Kleur Pro Touch RVS Pro Touch RVS Pro Touch RVS Pro Touch RVS

Display Touch Control Touch Control Elektronische timer met witte 
cijfers

Elektronische timer met witte 
cijfers

Inbouwbaar in... Kolomkast Kolomkast Kolomkast Kolomkast

Timer ProCook ProCook CleverCook CleverCook

Aantal kookmethodes 5 5 5 4

Kookmethodes microgolven, grill, Crisp, turbo 
hete lucht en stomen

microgolven, grill, Crisp, turbo 
hete lucht en stomen

microgolven, grill, Crisp, turbo 
hete lucht en stomen

microgolven, grill, Crisp en turbo 
hete lucht

Aantal kookfuncties 17 16 12 11

Aantal vermogens 7 7 7 7

3D‑systeem • • • •

Microgolfvermogen (in W) 900 900 900 1000

Vermogen grill (in W) 1600 1600 1600 1600

Turbo hete lucht (in W) 1200 1200 1200 1200

Maximum temperatuur turbo hete lucht (°C) 250 250 250 250

Type deur Neerklapbaar Neerklapbaar Neerklapbaar Neerklapbaar

Gecombineerde functies
Turbo grill gecombineerd 
(grill + ventilator + microgolven) • • • •

Boven‑en onderwarmte met microgolven - - - -

Turbo grill (grill + ventilator) • • • •

Grill gecombineerd (grill + microgolven) • • • •

Hete lucht gecombineerd met microgolven - - - -

Turbo hete lucht gecombineerd met microgolven • • • •

Functies
Crisp Crisp Crisp Crisp Crisp

Opwarmen • • • •

Ontdooien Rapid defrost Rapid defrost Rapid defrost Rapid defrost

Bread Defrost • • - -

Stoom • • • -

Boven‑ en onderwarmte - - - -

Hete lucht - - - -

Turbo hete lucht - - - -

Warmhouden • • - -

Lage temperatuur / deeg rijzen - - - -

Snel opwarmen • • • •

Rapid start /Jet start • • • •

Voorgeprogrammeerde recepten 70 70 - -

Accessoires
Crispplaat • • • •

Stoomschaal • • • -

Geëmailleerde bakplaat • • • -

Rooster • • • •

Deksel • • • -

Afmetingen en gewicht
Afmetingen apparaat (HxBxD in mm) 455 x 595 x 560 455 x 595 x 560 455 x 595 x 560 385  x 595 x 514

Nisafmetingen (HxBxD in mm) 450 x 560 x 550 450 x 560 x 550 450 x 560 x 550 380 x 556 x 550

Afmetingen ovenruimte (HxBxD in mm) 210 x 450 x 420 210 x 450 x 420 210 x 450 x 420 200 x 405 x 308

Gewicht apparaat (kg) 35 35 41 29

Overige kenmerken
Verzinkbare bedieningsknoppen - - • •

Inhoud ovenruimte (in liter) 40 40 40 31

Materiaal ovenruimte RVS RVS RVS RVS

Diameter draaischotel (cm) 36 36 36 36

Aansluitwaarde (W) 2800 2800 2800 2800

Spanning (V) 230 230 230 230

Aansluitwaarde (A) 16 16 16 16

Frequentie (Hz) 50 50 50 50

Microgolfovens
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EMNK7 2238 PT EMEK9 9545 PT EMEK7 6845 PT
Solo microgolfoven Compacte oven met microgolffunctie Compacte oven met microgolffunctie

Pro Touch RVS Pro Touch RVS Pro Touch RVS

Elektronische timer met groene cijfers Touch Control Elektronische timer

Kolomkast Kolomkast Kolomkast

Elektronische bediening ProCook CleverCook

2 5 5

microgolven en stomen boven- en onderwarmte, microgolven, grill en 
turbo hete lucht

boven- en onderwarmte, microgolven, grill en 
turbo hete lucht

3 17 17

4 8 8

• - -

750 850 850

- 1600 1600

- 1200 1200

- 250 250

Draaideur, scharnieren links Neerklapbaar Neerklapbaar

- • •

- • •

- • •

- • •

- • •

- • •

- - -

- • •

Rapid defrost Rapid defrost Rapid defrost

- - -

• - -

- • •

- • •

- • •

- • •

- • •

- • •

• • •

- 15 -

- - -

• - -

- • •

- • •

- - -

382 x 595 x 320 455 x 595 x 560 455 x 595 x 560

362 x 560 x 300 450 x 560 x 550 450 x 560 x 550

200 x 405 x 380 210 x 450 x 420 210 x 450 x 420

19 35 43,8

- - •

22 40 40

Geverfd geëmailleerd geëmailleerd

25 - -

2800 2800 2800

230 230 230

16 16 16

50 50 50

Microgolfovens / Compacte oven 
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Stoomovens

Belangrijkste kenmerken ECSK9 9845 PT ECSK7 9845 PT ECSK7 8845 PT
Type oven Compacte combi-stoomoven Compacte combi-stoomoven Compacte combi-stoomoven

Kleur Pro Touch RVS Pro Touch RVS Pro Touch RVS

Bediening Touch control Touch control Elektronische bediening

Programmering
Timer ProCook ProCook ProCook

Ontkalkingssensor • • •

Favoriete functies • • •

Kinderbeveiliging • • •

Functies
Aantal kookfuncties 11 11 11

Stomen (40°C‑100°C) • • •

Turbo hete lucht • • •

Turbo hete lucht en stoom gecombineerd • • •

Begeleide bereiding voor 3 voedselcategorieën 
(groenten, vis, kip) • • •

Opwarmen • • •

Ontdooien • • •

Regenereren • • •

Rijzen van deeg • • •

Desinfecteren • • •

Yoghurt • • •

Huisgemaakte conserven • • •

Voorgeprogrammeerde recepten 28 28 28

Uitrusting en accessoires
Volume watertank reservoir (in liter) 1,5 1,5 1,5

Materiaal ovenruimte RVS RVS RVS

Geperforeerde RVS stoomovenpan • • •

Niet‑geperforeerde RVS stoomovenpan • • •

Aantal roosters 1 1 1

Kerntemperatuurmeter • • •

Deur Neerklapbaar Neerklapbaar Neerklapbaar

Glazen binnendeur, aantal lagen glas 3 3 3

Verzinkbare bedieningsknoppen - - •

Afmetingen en gewicht
Afmetingen apparaat (HxBxD in mm) 455 x 595 x 537 455 x 595 x 537 455 x 595 x 537

Nisafmetingen (HxBxD in mm) 450 x 556 x 550 450 x 556 x 550 450 x 556 x 550

Gewicht apparaat (kg) 31 31 31

Overige kenmerken
Bruto inhoud ovenruimte (liter) 34 34 34

Energieklasse A A A

Energieverbruik hete lucht/turbo hete lucht (kWh) 0,767 0,767 0,767

Aansluitwaarde (W) 1450 1450 1450

Zekering (A) 10 10 10

Frequentie(Hz) 50 50 50
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Koffiemachine & warmhoudlades

CM 945 PT WD 150/1 PT WD 180 SW
Belangrijkste kenmerken
Type apparaat Koffiemachine Warmhoudlade Warmhoudlade

Kleur Pro Touch RVS Pro Touch RVS zwart

Koffiemachine
Display LCD - -

Voor koffiebonen en gemalen koffie • / • - -

Voor pods (ESE) - - -

Volautomatische cappuccinofunctie • - -

Heetwater tap • - -

Aanduiding „water vullen“ • - -

Aanduiding „koffie vullen“ • - -

Aanduiding „afvalbakje leegmaken“ • - -

Inhoud waterreservoir (in liter) 1,8 - -

LED verlichting • - -

Waterdruk (Bar) 15 - -

Warmhoudlade
Capaciteit (in liter) - 20 20

Temperatuurcontrole - mechanisch mechanisch

Temperatuur - 40°C - 80°C 40°C - 80°C

Warmhouden van gerechten - • •

Voorverwarmen van servies - • •

Opbergen van servies - • •

Push‑push openingssysteem - • •

Afmetingen en gewicht
Afmetingen apparaat (HxBxD in mm) 455 x 595  x 398 130,6 x 595 x 541 130,6 x 595 x 541

Nisafmetingen (HxBxD in mm) 450 x 560 x 550 141,5 x 560 x 560 141,5 x 560 x 560

Gewicht (in kg) 23 17 17

Overige kenmerken
Frequentie (Hz) 50 50 50

Spanning (V) 220 - 240 220 - 240 220 - 240

Vermogen (W) 1350 380 - 450 380 - 450

Zekering (A) 10 13 13

Lengte aansluitkabel (in cm) 190 110 110
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Kookplaten

Belangrijkste kenmerken CTDI K 940C NE ESPIF 8950 IN CTAC 8905AFS AL CTAC 8780AFS AL

Type apparaat inductie met geïntegreerde 
dampkap Inductie Inductie ActiveCook Inductie ActiveCook

Breedte (in mm) 900 860 860 770

Kader zonder kader RVS kader aluminium kader aluminium kader

Materiaal kookvlak Glaskeramisch Glaskeramisch Glaskeramisch Glaskeramisch

Aantal kookzones 4 5 6 8

Bediening
Type bediening Touch Control Premium Slider Slider Slider

Bediening vooraan/aan de zijde Vooraan Vooraan Vooraan Vooraan

Sensorfunctie • • • •

Kinderbeveiliging • • • •

Timer 99 minuten • • • •

Restwarmte‑indicatoren - - - -

Kookfuncties
Flexizones FlexiCook FlexiCook TotalFlexi TotalFlexi

Aantal automatische functies - - 5 5

Koken - - • •

Sudderen - - • •

Warmhouden - - • •

Smelten - • • •

Moka - - • •

ActiveHeat - - • •

Aantal geïntegreerde kookprogramma‘s - - 63 63

Booster (snel voorverwarmen) • • • •

Automatische pandetectie • • • •

Kookzones
Aantal ActiveCook kookzones - - 10 8

... breedte van elke kookzone (in mm) - - 128 128

... hoogte van elke kookzone (in mm) - - 185 185

Vermogen/Booster ActiveCook kookzone (in W) - - 1250/1850 1250/1850

Linksvoor, diameter (mm), vermogen (W), booster (W) 19/22 cm Ø, 2100, 3700 18 cm Ø, 1850, 2500 14,5 cm Ø, 1200, 1800 -

Linksachter, diameter (mm), vermogen (W), booster (W) 19/22 cm Ø, 2100, 3700 18 cm Ø, 1850, 2500 21 cm Ø, 2200, 3000 -

Rechtsvoor, diameter (mm), vermogen (W), booster (W) 19/22 cm Ø, 2100, 3700 18 cm Ø, 1850, 2500 - -

Rechtsachter, diameter (mm), vermogen (W), booster (W) 19/22 cm Ø, 2100, 3700 18 cm Ø, 1850, 2500 - -

Centraal, diameter (mm), vermogen (W), booster (W) - 30 cm Ø, 2800, 5400 - -

Centraal rechts, diameter (mm), vermogen (W), booster (W) - - - -

Dampkap
Aantal motoren zonder dubbele uitlaat 1 - - -

Aantal standen 4 - - -

Booster 1 - - -

Geschikt voor afvoer, recirculatie recirculatie - - -

Max. afvoercapaciteit m³/h 600 - - -

Min. geluidsniveau afvoer (2010/30/EC) 45 - - -

Max. geluidsniveau afvoer (2010/30/EC) 63 - - -

Energieklasse A - - -

Hydrodynamische‑efficiëntieklasse A - - -

Vetfilteringsefficiëntieklasse A - - -

Overige kenmerken
Aansluitwaarde (in kW) 7,4 10,2 7,4 7,4

Spanning (V) 220-240 220-230 230 230

Frequentie (Hz) 50/60 50 50/60 50/60

Lengte aansluitkabel (in cm) 150 150 170 170

Uitsnijmaat werkblad (BxD mm) 881 x 561 840 x 490 840 x 490 750 x 480

Inbouwhoogte (in mm) 40 52 53 53

Gewicht apparaat (in kg) 25,6 15 15 15,1
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Kookplaten

CTAC 6740FS AL CTAI 774 F IN
Inductie ActiveCook Inductie

770 775

aluminium kader RVS kader

Glaskeramisch Glaskeramisch

4 4

Slider Touch Control

Vooraan Vooraan

• -

• •

• •

- -

FlexiSide FlexiCook

5 -

• -

• -

• •

• •

• -

• -

- -

• •

• •

- -

- -

- -

- -

20/24 cm Ø, 1800, 2400 18/23 cm Ø, 1750, 2400

20/24 cm Ø, 1800, 2400 18/23 cm Ø, 1750, 2400

- -

21 cm Ø, 2100, 2300 -

14,5 cm Ø, 1200 14,5 cm Ø, 1200, 1800

- 21 cm Ø, 2200, 3200

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

7,4 7,2

230 230

50/60 50/60

120 150

750 x 490 750 x 490

53 30

15,1 15
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Kookplaten

Belangrijkste kenmerken CTAI 9640FFS IN CTAI 6640FS IN CTAI 1740 IN CTAI 1640 IN
Type apparaat Inductie Inductie Inductie Inductie

Breedte (in mm) 580 580 770 580

Kader RVS kader RVS kader RVS kader RVS kader

Materiaal kookvlak Glaskeramisch Glaskeramisch Glaskeramisch Glaskeramisch

Aantal kookzones 4 4 4 4

Bediening
Type bediening Touch Control Slider Touch Control Touch Control

Bediening vooraan/aan de zijde Vooraan Vooraan Vooraan Vooraan

Sensorfunctie - - - -

Kinderbeveiliging • • • •

Timer 99 minuten • • • •

Restwarmte‑indicatoren - - - -

Kookfuncties
Flexizones FlexiCook FlexiCook - -

Aantal automatische functies - - - -

Koken - - - -

Sudderen • - • •

Warmhouden - - - -

Smelten • - - -

Moka - - - -

ActiveHeat - - - -

Aantal geïntegreerde kookprogramma‘s - - - -

Booster (snel voorverwarmen) • • • •

Automatische pandetectie • • • •

Kookzones
Aantal ActiveCook kookzones - - - -

... breedte van elke kookzone (in mm) - - - -

... hoogte van elke kookzone (in mm) - - - -

Vermogen/Booster ActiveCook kookzone (in W) - - - -

Linksvoor, diameter (mm), vermogen (W), booster (W) 18/23 cm Ø, 1800, 2400 14,5 cm Ø, 1200, 1800 14,5 cm Ø, 1200, 1500 14,5 cm Ø, 1200, 1500

Linksachter, diameter (mm), vermogen (W), booster (W) 18/23 cm Ø, 1800, 2400 21 cm Ø, 2200, 3200 21 cm Ø, 2100, 2500 21 cm Ø, 2100, 2500

Rechtsvoor, diameter (mm), vermogen (W), booster (W) 18/23 cm Ø, 1800, 2400 18/23 cm Ø, 1750, 2200 18 cm Ø, 1800, 2100 21 cm Ø, 2100, 2500

Rechtsachter, diameter (mm), vermogen (W), booster (W) 18/23 cm Ø, 1800, 2400 18/23 cm Ø, 1750, 2200 18 cm Ø, 1800, 2100 14,5 cm Ø, 1200, 1500

Centraal, diameter (mm), vermogen (W), booster (W) - - - -

Centraal rechts, diameter (mm), vermogen (W), booster (W) - - - -

Dampkap
Aantal motoren zonder dubbele uitlaat - - - -

Aantal standen - - - -

Booster - - - -

Geschikt voor afvoer, recirculatie - - - -

Max. afvoercapaciteit m³/h - - - -

Min. geluidsniveau afvoer (2010/30/EC) - - - -

Max. geluidsniveau afvoer (2010/30/EC) - - - -

Energieklasse - - - -

Hydrodynamische‑efficiëntieklasse - - - -

Vetfilteringsefficiëntieklasse - - - -

Overige kenmerken
Aansluitwaarde (in kW) 7,2 7,2 7,2 7,2

Spanning (V) 230 230 230 230

Frequentie (Hz) 50 50-60 50/60 50-60

Lengte aansluitkabel (in cm) 150 150 150 150

Uitsnijmaat  werkblad (BxD mm) 560 x 490 560 x 490 750 x 490 560 x 490

Inbouwhoogte (mm) 52 52 52 52

Gewicht apparaat (in kg) 12,5 12,5 15 12,5
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Kookplaten

CTAR 8743/2 IN CTAR 8640 IN
Keramisch Keramisch

770 580

RVS kader RVS kader

Glaskeramisch Glaskeramisch

4 4

Touch Control Touch Control

Vooraan Vooraan

- -

• •

• •

- -

- -

- -

- -

• -

- -

• -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

15,5 cm Ø, 1400 18 cm Ø, 1700

12/16,5/21 cm Ø, 800/1600/2300 21 cm Ø, 2100

14,5 cm Ø, 1200 14,5 cm Ø, 1200

14,5/25 Ø, 1000/1800 14,5 cm Ø, 1200

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

7,0 6,2

220-240 220-230

50/60 50

120 120

750 x 490 560 x 490

46 46

12 8
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Dampkappen

Belangrijkste kenmerken DBEI 104 AR X DBHVS 82 LT K DBIBS 93 LB X DBHBS 92 LTI X

Type apparaat Afzuiginbouwunit Decoratieve 
schoorsteendampkap Decoratieve eilanddampkap Decoratieve schoorsteendamp-

kap

Breedte (in mm) 1000 798 900 898

Kleur RVS Zwart RVS RVS

Randafzuiging • - - -

Aantal standen 4 4 4 4

Booster • • • •

Geschikt voor afvoer, recirculatie • / • • / • • / • • / •

Aantal motoren zonder dubbele uitlaat 1 1 1 1

Bediening afstandsbediening Touch-Control druktoetsen Touch-Control

Vetfilter met verzadigingsindicatie • • • •

Afvoer
Min. afvoercapaciteit (in m³/h) 224 400 288 115

Max. afvoercapaciteit (in m³/h) 537 647 625 537

Booster (afvoer) - 801 757 757

Min. geluidsniveau afvoer (2010/30/EC) 44 57 50 35

Max. geluidsniveau afvoer (2010/30/EC) 65 67 68 65

Classificatie
Energieklasse C A B A

Hydrodynamische‑efficiëntieklasse C A B A

Energieklasse verlichting A A A A

Vetfilteringsefficiëntieklasse C D C B

Jaarlijks energieverbruik (in kWh) 98,7 51,7 85,4 44,4

Afmetingen en gewicht
Hoogte (in mm) 369 1465 1040 1147

Diepte in nulstand (in mm) 500 321 600 455

Diepte uitgeschoven (in mm) - - - -

Hoogte frontpaneel (in mm) - - - 60

Min. afstand tot kookvlak ‑ elektrisch (in mm) 1000 400 500 500

Min. afstand tot kookvlak ‑ gas (in mm) 1000 650 650 650

Gewicht apparaat (in kg) 20 22,5 26,55 16,4

Verlichting
Verlichting LED LED LED LED

Verlichting (aantal) 4 2 4 2

Verlichting (wattage) 2,5 2,5 2,5 2,5

Accessoires en opties
Aantal vetfilters 2 1 3 3

Type vetfilter Aluminium Aluminium Aluminium RVS

Vetfilter uitwasbaar • • • •

Koolstoffilter KAEFX 00000 AMC 072 AMC 027 AMC 027

Koolstoffilter ‑ aantal 1 2 1 1

Koolstoffilter uitwasbaar - - - -

Schouwpijp - - AMC 120 AMC 122

Overige kenmerken
Aansluitwaarde (W) 185 305 270 315

Spanning (V) 220-240 220-240 220-240 220-240

Frequentie(Hz) 50-60 50 50-60 50

Vermogen van de motor (W) 175 300 260 310

Diameter aansluiting afvoerbuis (in mm) 150 150 150 150

Ontluchting boven/achter achter boven en achter boven boven
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Dampkappen

DBHBS 94 AM X DBHBS 64 AM X DNV 5390 IN DBAH 65 AM X

Decoratieve 
schoorsteendampkap

Decoratieve 
schoorsteendampkap Telescopische dampkap Telescopische dampkap

898 598 898 598

RVS RVS RVS Zilvergrijs

- - - -

3 3 4 3

- - • -

• / • • / • • / • • / •

1 1 1 1

Soft touch bediening druktoetsen Touch-Control Soft touch bediening

- - - -

240 240 256 224

581 581 691 448

- - 773

47 47 46 48

68 68 63 62

B B C D

C C C E

F E F G

C C D C

102,5 102,5 105 94,6

1152 1152 - -

450 450 280 282

- - 455 437

- - 40 -

500 500 500 500

650 650 650 650

14,6 11,4 12 10,9

Halogeen Halogeen Halogeen Halogeen

2 2 2 2

20 20 20 28

3 2 2 2

Aluminium Aluminium RVS Aluminium

• • • •

AMC 027 AMC 027 AMC 072 AMC 100

1 1 2 1

- - - -

AMC 122 AMC 122 - -

215 215 290 176

220-240 220-240 220-240 220-240

50-60 50-60 50-60 50-60

175 175 250 120

150 150 150 150

boven boven boven boven
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Koel/vriescombinaties

Belangrijkste kenmerken KGIS 3194 A++ KGIS 3182 A+++ KGIS 3183 A++ KGIE 1180 SF A++
Type apparaat Koel/vriescombinatie Koel/vriescombinatie Koel/vriescombinatie Koel/vriescombinatie

Energieklasse A++ A+++ A++ A++

Nishoogte (in cm) 194 178 178 178

Side by Side te combineren - - - -

Kleur Wit Wit Wit Wit

Pro Fresh • • • •

Ontdooisysteem StopFrost StopFrost StopFrost StopFrost

Deurmontagesysteem SetmoQuick SetmoQuick SetmoQuick verstelbare glijscharnieren

Koelgedeelte
Netto inhoud koelgedeelte (in liter) 228 195 189 195

Automatisch ontdooien • • • •

Verlichting LED LED strip LED Theater LED

Ventilator • • • •

Aantal draagplateaus (incl. afdekplaat 
groentebak) 5 5 4 5

Aantal verstelbare draagplateaus 4 4 3 4

Aantal deurschappen 4 3 3 3

Flessenrek - - • -

0°Zone - - • -

Groente‑ en fruitlade 1 1 1 1

Display Intern Intern Intern Intern

SoftClosing - - • -

Vriesgedeelte
Netto inhoud vriesgedeelte (in liter) 80 80 80 80

Steraanduiding 4 4 4 4

ProFreeze - - - -

Invriescapaciteit (kg/24h) 3,5 9 6 3,5

Maximum bewaartijd vriesgedeelte bij 
stroomuitval (in u) 19 19 19 19

Aantal vriesladen 3 3 3 3

Storingsalarm optisch optisch/akoestisch optisch/akoestisch optisch/akoestisch

Overige kenmerken
Bruto inhoud totaal (in liter) 310 277 277 277

Bruto inhoud koelgedeelte (in liter) 230 197 189 197

Bruto inhoud vriesgedeelte (in liter) 80 80 80 80

Netto inhoud totaal (in liter) 308 275 269 275

Deurscharnieren rechts, verwisselbaar rechts, verwisselbaar rechts, verwisselbaar rechts, verwisselbaar

Voor gebruik in omgevingstemperatuur (in °C) +10/+43 (SN-T) +10/+43 (SN-T) +10/+43 (SN-T) +10/+43 (SN-T)

Lengte aansluitkabel (in cm) 245 245 245 245

Geluidsniveau in dBA 35 35 35 35

Energieverbruik per jaar (in kWh) 247 156 232 235

Energieverbruik per dag (in kWh) 0,676 0,635 0,635 0,643

Afmetingen apparaat (HxBxD in mm) 1935 x 557 x 545 1770 x 557 x 545 1770 x 557 x 545 1770 x 540 x 545

Nisafmetingen (HxBxD in mm) 1940 x 560 x 560 1776 x 560 x 560 1776 x 560 x 560 1776 x 560 x 560

Aansluitwaarde (W) 140 140 140 140

Spanning (V) 220-240 220-240 220-240 220-240

Zekering (A) 16 16 16 16

Frequentie (Hz) 50 50 50 50
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Koelkasten

KVIF 3184 A++ KRIF 3184 A++ KRIF 3141 A++ KRIE 2124 A+++
Koelkast met vriesvak Koeler Koeler Koeler

A++ A++ A++ A+++

178 178 140 122

• • - -

Wit Wit Wit Wit

• • • -

- - - -

SetmoQuick SetmoQuick SetmoQuick SetmoQuick

262 318 240 210

• • • •

LED Theater LED Theater LED Theater LED Theater

• • • -

5 6 5 5

4 5 4 4

5 5 3 3

• • • •

- - - -

2 2 2 1

Intern Intern Intern Intern

• • • -

30 - - -

4 - - -

- - - -

3 - - -

16 - - -

- - - -

optisch/akoestisch optisch optisch/akoestisch optisch/akoestisch

293 319 241 211

263 319 241 211

30 - - -

292 318 240 210

rechts, verwisselbaar rechts, verwisselbaar rechts, verwisselbaar rechts, verwisselbaar

+10/+43 (SN-T) +10/+43 (SN-T) +10/+43 (SN-T) +10/+43 (SN-T)

245 245 245 245

35 34 35 35

220 115 107 69

0,602 0,315 0,293 0,189

1771 x 557 x 545 1771 x 557 x 545 1395 x 557 x 550 1220 x 557 x 550

1776 x 560 x 555 1776 x 560 x 555 1400 x 560 x 555 1225 x 560 x 555

130 130 120 75

220-240 220-240 220-240 220-240

16 16 16 16

50 50 50 50
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Koelkasten

Belangrijkste kenmerken KVIE 2128 A++ KRIE 2125 A++ KRIE 1103 A++ KRIE 1001 A++
Type apparaat Koelkast met vriesvak Koeler Koeler Koeler

Energieklasse A++ A++ A++ A++

Nishoogte (in cm) 122 122 102 88

Side by Side te combineren - - - -

Kleur Wit Wit Wit Wit

Pro Fresh - - - -

Ontdooisysteem manueel ontdooien - - -

Deurmontagesysteem SetmoQuick SetmoQuick SetmoQuick SetmoQuick

Koelgedeelte
Netto inhoud koelgedeelte (in liter) 173 210 167 137

Automatisch ontdooien • • • •

Verlichting LED LED LED LED

Ventilator - - - -

Aantal draagplateaus (incl. afdekplaat 
groentebak) 4 5 4 3

Aantal verstelbare draagplateaus 3 4 3 2

Aantal deurschappen 4 4 3 3

Flessenrek - - - -

0°Zone - - - -

Groente‑ en fruitlade 1 1 1 1

Display Intern Intern Intern -

SoftClosing - - - -

Vriesgedeelte
Netto inhoud vriesgedeelte (in liter) 18 - - -

Steraanduiding 4 - - -

ProFreeze - - - -

Invriescapaciteit (kg/24h) 2 - - -

Maximum bewaartijd vriesgedeelte bij 
stroomuitval (u) 12 - - -

Aantal vriesladen - - - -

Storingsalarm optisch optisch optisch -

Overige kenmerken
Bruto inhoud totaal (in liter) 192 211 168 138

Bruto inhoud koelgedeelte (in liter) 174 211 168 138

Bruto inhoud vriesgedeelte (in liter) 18 - - -

Netto inhoud totaal (in liter) 191 210 167 137

Deurscharnieren rechts, verwisselbaar rechts, verwisselbaar rechts, verwisselbaar rechts, verwisselbaar

Voor gebruik in omgevingstemperatuur (in °C) +10/+43 (SN-T) +10/+43 (SN-T) +10/+38 (SN-ST) +10/+43 (SN-T)

Lengte aansluitkabel (in cm) 245 245 245 245

Geluidsniveau in dBA 36 35 35 35

Energieverbruik per jaar (in kWh) 177 103 99 95

Energieverbruik per dag (in kWh) 0,484 0,282 0,271 0,26

Afmetingen apparaat (HxBxD in mm) 1220 x 557 x 545 1220 x 557 x 550 1021 x 557 x 545 873 x 557 x 545

Nisafmetingen (HxBxD in mm) 1225 x 560 x 555 1225 x 560 x 555 1021 x 560 x 550 874 x 560 x 550

Aansluitwaarde (W) 80 75 90 75

Spanning (V) 220-240 220-240 220-240 220-240

Zekering (A) 16 16 16 16

Frequentie (Hz) 50 50 50 50
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Diepvriezers

Belangrijkste kenmerken GKIE 3883 A++ GKIE 2884 A++
Type apparaat Integreerbare diepvriezer Integreerbare diepvriezer

Nishoogte (in cm) 178 88

Combineerbaar als Side by Side • -

Energieklasse A++ A++

Type bediening Elektronisch Elektronisch

Ontdooisysteem NoFrost manueel ontdooien

ProFreeze • •

Vriesfunctie ShockFreeze / Snel invriezen snel invriezen

Deurmontagesysteem SetmoQuick SetmoQuick

Diepvriezer
Bruto inhoud totaal (in liter) 241 100

Netto inhoud totaal (in liter) 203 100

Verlichting LED -

Aantal vriesladen 8 4

Aantal vriesvakken 2 -

Accessoires
Koude accu 1 2

Ijsblokjesbakje 1 1

Afmetingen en gewicht
Nisafmetingen (HxBxD in mm) 1780 x 560 x 555 874 x 560 x 550

Afmetingen apparaat (HxBxD in mm) 1771 x 557 x 545 873 x 557 x 545

Gewicht apparaat (in kg) 58 33,5

Overige kenmerken
Geluidsniveau 38 34

Energieverbruik per jaar (in kWh) 237 158

Energieverbruik per dag (in kWh) 0,649 0,433

Invriescapaciteit per 24u (in kg) 22 10

Maximum bewaartijd bij stroomuitval (in u) 23 20

Optisch/Akoestisch alarm akoestisch/optisch optisch

Deurscharnieren rechts, draairichting verwisselbaar rechts, draairichting verwisselbaar

Dooiwaterafvoer vooraan • •

Regelbare voetjes • -

Voor gebruik in omgevingstemperatuur (in °C) +10/+43 (SN-T) +10/+43 (SN-T)

Lengte aansluitkabel (in cm) 245 245

Frequentie (Hz) 50 50

Spanning (V) 220-240 220-240

Stroomafname (A) 16 16

Aansluitwaarde (W) 130 80
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Vaatwassers

Belangrijkste kenmerken BCIO 3T344 DEL BCIO 3O33 DELS BIO 3T333 DELM BIO 3T323 PE6M
Volledig integreerbaar/integreerbaar •/- •/- •/- •/-

Breedte (in mm) 595 598 598 598

Kleur RVS bedieningspaneel Zilver bedieningspaneel RVS bedieningspaneel RVS bedieningspaneel

Aantal couverts 14 14 14 14

PowerCleanPro • • • •

Droogsysteem PowerDry PowerDry PowerDry Statisch

Kolom installatie mogelijk - • - -

Deurscharnieren - schuifscharnieren - -

Sensor • • • •

Clever light • • • •

Startuitstel 1-12 u 1-12 u 1-12 u 1-12 u

Warmwateraansluiting mogelijk tot 60°C 60°C 60°C 60°C

Indicator voor zoutnavulling Elektronisch Elektronisch Elektronisch Elektronisch

Indicator voor glansmiddel Elektronisch Elektronisch Elektronisch Elektronisch

Kinderbeveiliging - - - -

Waterbeveiligingsysteem Mechanische Waterstop Mechanische Waterstop Mechanische Waterstop Mechanische Waterstop

Programma‘s
Aantal programma‘s 11 11 11 10

Aantal reinigingstemperaturen 5 5 5 5

Voorspoelen (koud) • • • •

Sensor 50‑60 °C • • • •

Eco 50°C • • • •

Express 50°C • • • •

Daily 50°C • • • •

Wash&Dry 1u • • • -

Intensief 65°C • • • •

Glazen 45°C • • • •

Hygiene+ • • • •

Nacht 50 °C • • • •

Zelfreinigend • • • •

Opties
All‑in‑1 • • • •

Hygiene+ - - - -

Express • • • •

Multizone halve lading • • • •

Verbruik
Energieklasse A+++ -10% A+++ A+++ A++

Afwasresultaat / Droogresultaat A / A A / A A / A A / A

Waterverbruik per cyclus (in liter) 9,5 9,5 9,5 6

Energieverbruik per cyclus (in kWh) 0,74 0,83 0,83 0,93

Energieverbruik per jaar (in W) 211 237 237 265

Korven
Kleur korven lichtgrijs lichtgrijs lichtgrijs lichtgrijs

Besteklade, 3de niveau • • • -

Bovenrek In hoogte verstelbare bovenkorf, 
zelfs volgeladen, verwijderbaar

In hoogte verstelbare bovenkorf, 
verwijderbaar

In hoogte verstelbare bovenkorf, 
zelfs volgeladen, verwijderbaar

In hoogte verstelbare bovenkorf, 
zelfs volgeladen, verwijderbaar

Opklapbare tassensteunen in bovenkorf 4 4 4 4

Neerklapbare bordensteunen in onderkorf 8 8 8 8

Bestekmand - - Verwijderbaar Verwijderbaar

Overige kenmerken
Materiaal kuip in RVS • • • •

Programmaduur (in min) 220 220 220 240

Gewicht apparaat (in kg) 35,5 35,5 35,5 35,5

Verstelbare voetjes 3 3 3 3

Spanning (V) 220-240 220-240 220-240 220-240

Frequentie (Hz) 50 50 50 50

Stroomafname (A) 10 10 10 10

Aansluitwaarde (W) 1,9 1,9 1,9 1,9

Lengte aansluitkabel (in cm) 130 130 130 130

Geluidsniveau in dB(A) 44 43 43 43
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Vaatwassers

BIC 3C26 PF BIC 3C26 BBC 3C26 X
•/- •/- - / •

598 598 598

RVS bedieningspaneel Zilver bedieningspaneel RVS

14 14 14

• - -

Statisch Statisch Statisch

- - -

- - -

• • •

- - -

1-12 u 1-12 u 1-24u

60°C 60°C 60°C

Elektronisch Elektronisch Elektronisch

Elektronisch Elektronisch Elektronisch

- - •

Mechanische Waterstop Mechanische Waterstop Mechanische Waterstop

8 8 8

5 5 5

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

- - -

• • •

• • •

- - -

• • •

- - -

• • •

- - •

• - -

• • •

A++ A++ A++

A / A A / A A / A

9,5 9 9

0,93 0,93 0,93

265 265 265

lichtgrijs lichtgrijs lichtgrijs

- - -

In hoogte verstelbare bovenkorf, zelfs volgeladen, 
verwijderbaar

In hoogte verstelbare bovenkorf, zelfs volgeladen, 
verwijderbaar

In hoogte verstelbare bovenkorf, zelfs volgeladen, 
verwijderbaar

4 4 4

4 4 4

- Verwijderbaar Verwijderbaar

• • •

220 190 190

35,5 35,5 35,5

3 3 3

220-240 220-240 220-240

50 50 50

10 10 10

1,9 1,9 1,9

130 130 130

46 46 46
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Bauknecht service
Hoe kunnen we u helpen?
Ook nadat u een Bauknecht apparaat heeft aangekocht, kunt u op ons blijven rekenen. 

Registreer uw Bauknecht apparaat

Registeer uw apparaat onmiddellijk na uw aankoop! 
De voordelen liggen voor de hand: onze service 
medewerkers weten perfect over welk apparaat u 
beschikt en kunnen u snel en efficiënt helpen. U kunt 
op een snelle en eenvoudige manier uw apparaat 
registreren op www.bauknecht.eu/register. 

Gegarandeerd inclusief: de basisgarantie

Na aankoop van uw apparaat geniet u van een 
basisgarantie van 24 maanden. Gedurende deze 
periode worden alle technische defecten die zich (bij 
normaal gebruik) voordoen, geheel kosteloos hersteld. 
U kunt ook voor een langere garantie kiezen via uw 
verdeler.

Onze verlengde garanties

Na het einde van de basisgarantie heeft u de 
mogelijkheid om te kiezen voor een verlengde garantie 
van 3 jaar. Meer informatie beschikbaar op  
www.bauknecht.be.

Heeft u vragen?
We helpen u graag verder.

Op zoek naar een gebruiksaanwijzing ? Heeft u een 
snelle vraag over uw Bauknecht apparaat?  
www.bauknecht.be biedt een antwoord op al uw vragen. 
Via www.bauknecht.be/serviceafspraak  kunt u op een 
eenvoudige wijze online een serviceafspraak inplannen.

U kunt ons ook telefonisch contacteren op het nummer 
02/263 33 33. Onze service medewerkers zijn bereikbaar 
van maandag tot vrijdag van 8u tot 18u. Ze staan graag 
tot uw dienst!



Heeft u nog vragen?
Dan kunt u contact opnemen met 
Bauknecht.

Whirlpool Belux n.v.
Nijverheidslaan 3/1 
1853 Strombeek-Bever

Tel: 02/263 32 11 
Fax: 02/263 32 55

Consumentenlijn:1
02/263 33 331
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