
2022

KONYHATECHNIKAI AJÁNLATOK 2022/1

A feltüntetett javasolt fogyasztói árak az ÁFÁ-t tartalmazzák, 
és 2022. március 15-től visszavonásig érvényesek.
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PIKTOGRAM MAGYARÁZAT 

  
ALACSONY HŐFOKÚ SÜTÉS: Az alacsony hőmérsékletű sütés biztosítja, hogy  
a hús egyenletesen süljön át, miközben szaftos marad. A sütési idő viszonylag 
hosszú (különböző ételtípusok esetében eltérő hosszúságú), több fázisból áll. 
Először légkeverés és 270 °C-on grill sütés kombinációja kapcsol be, mely  
ropogóssá teszi az ételt. Ezt követően a fűtőtestek kikapcsolnak és a hőmér- 
séklet fokozatosan csökken. Majd a sütő állandó - 70 és 100 °C közötti -  
hőmérsékletet tart fenn a kiválasztott receptnek megfelelően.

  
TÖBBFOKOZATÚ GRILL: Néhány egyszerűnek tűnő recept elkészítéséhez  
valójában sok készségre van szükség, hogy tökéletes legyen, azonban  
a grill elem egyedi 4 fokozatú beállításával mindig könnyedén elérheti  
a kívánt eredményt. 

  
AUTOSTOP FUNKCIÓ: A készülék automatikusan kikapcsol néhány órán  
belül, ha elfelejtené azt manuálisan kikapcsolni.

  
GYORS PIROLITIKA: A pirolitikus tisztítás új formája. Hatékonyan tudja 
hasznosítani az előző sütési ciklus maradékhőjét, és akár 50%-os villamos 
energiát is megtakaríthat. Sütőjének pirolitikus tisztítása expressz üzem- 
módban mindössze 59 percet vesz igénybe. 

  
PERFEKT SZENZOR: Ez az elektronikus szenzor folyamatosan elemzi a sütő 
belsejében lévő hőmérsékletet, valamint páratartalmat és beállítja a sütési időt, 
annak megfelelően, hogy valóban tökéletes eredményt érjen el.

  
KÉSLELTETETT INDÍTÁS: Lehetővé teszi a készülék akár 60 perccel későbbre 
időzített indítását.

  
MEMÓRIA FUNKCIÓ: Lehetővé teszi 3 választott program elmentését, amely 
később egyszerűen és gyorsan használható. 

  
GYORS KIOLVASZTÁS: Ezzel a funkcióval akár 6-szor gyorsabban kiolvaszt-
hatja az ételt. Egyszerűen csak be kell állítani az étel típusát, valamint súlyát 
és a sütő maga javasolja az ideális kiolvasztási időt. 

  
AUTOMATIKUS ÉTELKÉSZÍTÉS: Az automatikus funkció kiválasztja a megfelelő 
sütési paramétereket az elkészítendő étel és annak súlyának megfelelően.

  
QUATTRO RENDSZER: 4 mikrohullám sugárzó és egy rombusz alakú elosztó 
biztosítja az ételek egyenletes felmelegedését.

  
AUTOMATIKUS KIOLVASZTÁS: 3 féle program teszi lehetővé az ételek  
automatikus kiolvasztását. Az élelmiszernek megfelelő program kiválasztását  
követően már csak annak súlyát kell megadni és az üzemmód automatikusan 
beállítja a kiolvasztáshoz szükséges időt. 

A francia De Dietrich már több, mint 300 éve konyhatechnikai készülékek gyártásával foglalkozik, amelyeket a folyamatos újítás,  
a leginnovatívabb technológiák és az elegáns megjelenés jellemez.
A De Dietrich márkán utolérhetők a francia A’rt de vivre’, avagy a francia életművészet stílusjegyei, mely a francia kulináris örökség része. 
Folyamatosan a tökéletességet és a kreativitást kutatva a gyártó a magas minőségű alapanyagok felhasználására törekszik, úgymint az 
öntöttvas, rozsdamentes acél és üveg, amelyek az érzékeinkre is hatnak. Ennek eredményeképpen született meg termék kínálata, mely  
a letisztult külsőt, az innovációt és a legmagasabb minőségű alapanyagokat ötvözi, ez a példátlan szakértelem pedig egy igazán exkluzív 
konyhát teremt.
Figyelemre méltó a márka együttműködése a francia Michelin-csillagos Pierre Gagnaire séffel már hosszú ideje, aki a márka értékeivel  
hasonló elveket vall, hogy olyan konyhai alkotások születhessenek, amelyek kreatívak, ízletesek és szinte tökéletesek. A séf vallja, hogy  
az egyszerű folyamatoktól a bonyolultabb technikákig bármit megalkothatunk, amelynek csak a kreativitásunk szabhat határt, köszönhetően 
a De Dietrich rendkívül hatékony és nagy teljesítményű konyhai készülékeinek.
A márka kínálatában többek között beépített sütőket, főzőlapokat, páraelszívókat, beépített mosogatógépeket és hűtőszerkényeket is találunk, 
melyek mind-mind környezettudatos szemlélettel készülnek, mivel a gyártó számára kiemelkedően fontosak a fenntarthatósági irányelvek.
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PIROLITIKUS MULTIFUNKCIÓS SÜTŐ KOMPAKT KOMBINÁLT MIKRO-SÜTŐ

BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ

BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ

PIROLITIKUS MULTIFUNKCIÓS SÜTŐ

PIROLITIKUS MULTIFUNKCIÓS SÜTŐ

3 színben, TFT kijelző, vezérlőgomb és érintőszenzor,  
12 sütőfunkció, 3 gőzfunkció, 100% gőzsütés,  
3 pirolitikus tisztító funkció (PyroExpress 59 perces  
gyors tisztító program), 73 l sütőtér (sütés 6 szinten),  
97 recept, alacsony hőfokon (70 és 100 °C között) történő 
sütési módok 10 féle ételhez, automatikus víztartály nyitás,  
1 literes víztartály, soft close ajtó, 4 rétegű üveg ajtó,  
1 teleszkópos sütősín, 1 db normál és 1 db mély tepsi,  
A+ energiaosztály

4 színben, LCD kijelző, vezérlőgomb és érintőszenzor, 
4 funkció (2 kombinált sütő-mikro funkció), automatikus 
program 14 ételhez, memória funkció (3 egyedi beállítás), 
gyors kiolvasztás, késleltetés, 40 literes sütőtér (sütés  
3 szinten), mikrohullámú teljesítmény 1000 W, üvegtál

4 színben, LCD kijelző, vezérlőgomb és érintőszenzor,  
4 automatikus program, memória funkció (3 egyedi 
beállítás), Quattro mikrohullám elosztó rendszer,  
gyors kiolvasztás, késleltetés, 40 literes sütőtér,  
mikrohullámú teljesítmény 1000 W, üvegtál

3 színben, LCD kijelző, vezérlőgomb és érintőszenzor,  
7 funkció (2 automatikus program), memória funkció  
(3 egyedi beállítás), Quattro mikrohullám elosztó rendszer, 
automatikus kiolvasztás, késleltetés, 26 literes sütőtér, 
mikrohullámú teljesítmény 900 W, üvegtál

4 színben, LCD kijelző, vezérlőgomb és érintőszenzor,  
11 sütőfunkció, Chef funkció (Perfekt szenzor: hőmérséklet  
és páratartalom érzékelés) 6 féle ételhez, 3 pirolitikus  
tisztító funkció (PyroExpress 59 perces gyors tisztító  
program), 73 l sütőtér (sütés 6 szinten), 35 recept,  
alacsony hőfokon (70 és 100°C között) történő sütési  
módok 10 féle ételhez, soft close ajtó, 4 rétegű üveg ajtó,  
1 teleszkópos sütősín, 1 db mély tepsi, A+ energiaosztály

LCD kijelző, vezérlőgomb és érintőszenzor, 9 sütő- 
funkció, 2 pirolitikus tisztító funkció (PyroExpress  
59 perces gyors tisztító program), 73 l sütőtér  
(sütés 6 szinten), soft close ajtó, 4 rétegű üveg ajtó,  
1 db mély tepsi, A+ energiaosztály

fekete DOR7586A 656.900 Ft 
szénfekete DOR7586BB 592.900 Ft
platinum DOR7586X 

fekete DOP8360A 434.900 Ft 
szénfekete DOP8360BB 375.900 Ft
fehér DOP8360W 
platinum DOP8360X 

fekete DKC7340A 449.900 Ft 
szénfekete DKC7340BB 399.900 Ft
fehér DKC7340W 
platinum DKC7340X 

fekete DKE7335A 372.900 Ft 
szénfekete DKE7335BB  319.900 Ft
fehér DKE7335W 
platinum DKE7335X 

fekete DME7121A 237.900 Ft 
fehér DME7121W  199.900 Ft
platinum DME7121X 
  platinum DOP7220X 318.900 Ft 

 269.900 Ft
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INDUKCIÓS FŐZŐLAP FALI KÜRTŐS PÁRAELSZÍVÓ

BEÉPÍTHETŐ AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ

ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAP

INDUKCIÓS FŐZŐLAP

3 színben réz díszítéssel, 90 cm, forgókapcsoló,  
3+1 sebességfokozat, 2 x 2 W LED világítás,  
légszállítás (IEC): 291-394 (turbo 702) m3/h,  
zajszint: 53-60 (72) dB, A+ energiaosztály

fekete, keret nélküli üvegkerámia felület, króm dekoratív  
elemmel, 80x51,5 cm, érintőszenzoros vezérlés,  
4 főzőzóna (bal oldal horiZone funkció), Booster (gyors) 
fokozat minden zónához, 4 független időzítő, Perfekt  
szenzor (hőmérséklet érzékelő szonda – DPI7884XT  
készülék esetében), maradékhő kijelzés, túlmelegedés  
elleni védelem, gyerekzár, szegélyre illeszkedő fa  
vágódeszka (DPI7884XS modell esetében),  
teljesítmény 7,4 kW

2 színben réz díszítéssel, 60 cm, LCD kijelző,érintő- 
szenzoros vezérlés, 2 csésze, 5 kávéerősség, 3 kávé- 
hosszúság, őrlés finomságának szabályozása, cappuccino, 
latte macchiato, tejhabosító funkció, 1,8 l víztartály

keret nélküli üvegkerámia felület, 65 cm,  
érintőszenzoros vezérlés, 4 Quicklight főzőzóna  
(2 db Ø 14,5 cm-es, 1 db Ø 18 cm-es és 1 db  
Ø 21 cm-es), 4 független időzítő (1-99 perc), Hitchhiking 
(autostop) funkció, gyerekzár, teljesítmény 6,9 kW

fekete, keret nélküli üvegkerámia felület, króm dekoratív 
elemmel, 65 cm, érintőszenzoros vezérlés, 4 főzőzóna  
(2 db Ø 18 cm-es, 1 db Ø 16 cm-es és 1 db Ø 23 cm-es), 
Booster (gyors) fokozat minden zónához, 4 független 
időzítő, maradékhő kijelzés, túlmelegedés elleni védelem, 
gyerekzár, teljesítmény 3 - 7,4 kW

front szegéllyel DPI7884XT 509.900 Ft 
dupla szegéllyel DPI7884XS 459.900 Ft
  

fekete DHB7952A 318.900 Ft 
fehér DHB7952W 287.900 Ft
platinum DHB7952X

fekete DKD7400A 928.900 Ft 
platinum DKD7400X 838.900 Ft

fekete DPV7650B 119.900 Ft 
107.900 Ft

  

front szegéllyel DPI7670XU 305.900 Ft 
259.900 Ft
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60 cm  DCJ532DQX 281.900 Ft
253.900 Ft

 
 

teljesen integrált, 8 program, 5 hőmérséklet,  
60 cm széles, 15 teríték, állítható felső kosár,  
ECO program, késleltetett indítás, Aquablock,  
42 dB zajszint, C energiaosztály

MOSOGATÓGÉP

ÚJ



A De Dietrich és SMEG nagykonyhai gépekre akár 5+ év garanciát vállalunk 
(3 év teljeskörű jótállás és további 2 év forgalmazói kiterjesztett garancia). 

SMEG kisgépekre 3 év garanciát vállalunk (2 év teljeskörű jótállás és 1 év forgalmazói kiterjesztett garancia).  
A kiterjesztett garancia feltételei és további részletek a honlapon (www.ecorgan.hu).

ABSOLUTE BLACK
COLLECTION


