
A kiadványt kiadta:
ECORGAN Kft.: 6640 Csongrád, Ipari park utca 2. • tel.: +36 63 570-880 • fax: +36 63 570-890 • e-mail: kozpont@ecorgan.hu

Rendeléseit küldje a rendeles@ecorgan.hu e-mail címre!
KonyhaTech Galéria és Outlet: 1097 Budapest, Gyáli út 38. • +36 30 486-2303

A kiadványt a lehető legnagyobb gondossággal készítettük, ennek ellenére előfordulhatnak tévedések, melyekért felelősséget vállalni nem tudunk.
A kiadványban szereplő fotók, ábrák tájékoztató jellegűek, a színek a valóságostól eltérhetnek.
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A De Dietrich a kiválóság iránti szenvedélyét minden franciaországi gyárában érvényre juttatja, és harmonikus 
formatervezésű, kiváló készülékeket hoz létre.
Több mint 300 év szorgalmas munkájának köszönhetően a De Dietrich márka kivételes pozícióval büszkélkedhet a 
háztartási gépek piacán.
A De Dietrich márka továbbra is a tökéletességre törekszik, köszönhetően a vásárlói igények alapos kutatásának, a 
munkatársak magas szintű szakértelmének és a gondos termékfejlesztésnek. A nyers fém átalakítástól az intelligens 
funkciók kifejlesztéséig a  De Dietrich kiemelkedő szerepet játszik a háztartási készülékek fejlesztésében.

MESTERI TECHNOLÓGIÁVAL ELÉRT  
KULINÁRIS EREDMÉNYEK
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A DE DIETRICH TÖRTÉNETE

A De Dietrich család a látnokok és ipari innovátorok generációiból 
ered. A De Dietrich márka története Jaegerthalban, egy Strasbourg- 
tól északra fekvő völgyben kezdődik. 1684-ben Johan Dietrich el-
határozta, hogy befektet a fémfeldolgozásba. Márkájául a vadász-
kürt szimbólumát választotta, amely az iparág történetének első 
logója lett.

A De Dietrich család új korszakba lépett Jean De Dietrich vezetésé-
vel, akit XV. Lajos király nemesi rangra emelt. Az üzlet később átkerült lánya, Amélie De Dietrich kezébe. 
Ő volt az első gyáriparos, aki felismerte a formatervezés és a művészet összhangjának fontosságát az 
ipari termelésben.

A márka azóta sikerrel fejleszti egyedülálló érzékét az innováció, az előrelátás és a ki�nomultság terén. A 
De Dietrich a francia életstílus művészete.

A család hosszú és gazdag történetében érdemes megemlíteni például a De Dietrich márka és a �atal 
mérnök, Ettore Bugatti együttműködését az első autók kifejlesztésében.

A HOSSZÚ ÉVEK ALATT
ÖSSZEGYŰLT TAPASZTALAT
Kevés vállalat büszkélkedhet több mint háromszáz éves múlttal, mint a De Dietrich márka. Alapí-
tása óta innovatív termékek és úttörő technológiák valóságos özönét hozta létre, amelyek mély-
reható hatást gyakoroltak a legkülönbözőbb iparágakra. Kétségtelenül ezek közé tartozik az első 
háztartási takaréktűzhely, valamint az első pirolitikus vagy gőzfunkciós sütő.

1990-ben a De Dietrich forradalmi felfedezéssel állt elő a háztartási gépek világában: bemutatta 
az első indukciós főzőlapot.

2010-ben bemutatta a Piano-t, az első indukciós főzőlapot, amely 100%-ban változtatható fő-
zőzónával rendelkezik. Ezt követte 2013-ban a horiZoneChef főzőlap, amely négy különböző beál-
lítható főzési móddal és egyéb újításokkal rendelkezik.

A vállalat generációkon át öröklődő, egyedülálló know-how-ja ma már olyan színvonalú kiváló-
ság, amellyel csak nagyon ritkán találkozunk. A De Dietrich több generációs öröksége inspirálta 
új dizájn az esztétika és a francia életstílus kivételes elegyét képviseli.
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Világszínvonalú dizájnt teremtünk
Hagyományaira építve a De Dietrich a vas és a réz anyagokat használja fel, melyeket  
öröksége szimbólumainak tart. Az új sütőcsalád a háztartási készülékek minősége, 
esztétikája és funkcionalitása terén új mérföldkőhöz érkezett.

A sütők formavilágát olyan hangsúlyos elemek jellemzik, mint a masszív, szálcsiszolt 
acélból vagy öntöttvasból készült robusztus fogantyúk, amelyek közepén elegáns, 
gravírozott logó található, a rozsdamentes acélból és rézből készült intuitív gom-
bok, illetve a fekete, szürke vagy tiszta fehér színű üveg ajtók és panelek.

Az új „Fascination” család elnyerte a rangos nemzetközi formatervezési és innováci-
ós verseny Red Dot Award díját. A "Fascination" család elnyerte a Red Dot Design 
díjat az új termékcsalád formatervezéséért és koncepciójáért, valamint az innovatív 
technológiák alkalmazásáért.

FEHÉR KOLLEKCIÓ

FEKETE KOLLEKCIÓ

PLATINUM KOLLEKCIÓ

SZÜRKE KOLLEKCIÓSZÉNFEKETE KOLLEKCIÓ

ÚJ KOLLEKCIÓ



5

A tervezők szándéka a függőleges és vízszintes vonalak, ívek és 
részletek maximális szimmetriája volt, amely tökéletesen megvalósult 
a De Dietrich készülékek új családjában. A kezelőpanel, a fogantyúk 
és a vezérlőgomb megjelenése és mérete a hagyományos  
és a kompakt sütők esetében azonos. A vezérlőpanelek és kijelzők 3 új típusai 
egymással kombinálhatók. Turn & Push forgó kezelőgombbal rendelkeznek, 
amely nem csak mutatós, de mindenekelőtt �noman és pontosan működik. 
A vezérlőgomb segítségével a körbeforgó, áttekinthető menüben a kívánt  
funkció és paraméterek gyorsan és intuitív módon kiválaszthatók.

Tökéletesen összehangolt formatervezés  
és négyféle kijelző típus

Connaisseur
Színes TFT-kijelző az ételek képeivel
A kezelőfelület áttekinthető, színes kijelzővel rendelkezik, amelyen kiváló mi-
nőségű képek illusztrálják az ételt vagy a funkciót. Így az eligazodás a program-  
és funkció menüjében nagyon egyszerű, a vezérlés pedig teljesen intuitív módon 
használható a forgatható gomb segítségével. Számos program választható, többek 
között a Desszert funkció, a Chef funkció, a Sütési útmutató, az alacsony hőmérsék-
letű sütés és még sok más.

Epicurien
Színes TFT-kijelző szimbólumokkal
Ugyanazt a kezelőfelületet használja, mint a Connaisseur kijelző. A forgatható 
vezérlőgomb segítségével a kezelése egyszerű. Minden rendelkezésre álló funkció 
és üzemmód világos, részletes szimbólumokkal jelenik meg a kijelzőn.

Gourmet
Áttekinthető és kontrasztos LCD kijelző
Miután a menüben kiválasztott egy funkciót vagy ételt, a sütő a kijelzőn megjelenő 
szimbólumok és számok segítségével ajánlja fel a megfelelő sütési fokozatot, az 
optimális hőmérsékletet, és végig vezeti Önt az ételkészítés teljes folyamatán.

LED Blanc
Intuitív és könnyen olvasható LED kijelző
Tekerőgomb (réz szín nélkül), melynek elforgatásával egyszerre kiválasztja és 
elindítja a kívánt programot. A hőmérséklet és az idő kiválasztása az érintőképernyőn 
történik. A fehér háttérvilágítású LED-kijelzőn megjelennek a fő paraméterek, 
például a választott hőmérséklet és a főzési idő. 
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Mindig tökéletes a sütés, pontosan a recept szerint
Multifunkció Plus:
A kombinált hőlégbefúvás és a légkeveréses sütés kivételes teljesítményt 
biztosít.
A sütő programozásának széles kínálatából ez a két kivételesen hatékony sütőprog-
ram emelhető ki: Kombinált hőlégbefúvás és a légkeveréses sütés.

Kombinált hőlégbefúvás  
Használható gőzzel történő sütéshez, megfelelő sós piték, quiche-ek vagy pizzák 
készítéséhez. A ventilátor mögött elhelyezkedő kör alakú fűtőtest biztosítja az étel 
egyenletes melegítését.

Sütés forrólevegővel
Egyedülálló módon képes megőrizni a fehér hús �nom textúráját. Lehetővé teszi, 
hogy egyszerre három szinten süssön különböző ételeket, miközben azok megőr-
zik aromájukat és ízüket.

A sütési útmutató akár 50 választható recepttel 
garantálja a rendkívül szakszerű ételkészítést
Miután a sütő menüben kiválasztotta az ételt, és megadta annak súlyát vagy az 
adagok számát, a sütő elektronikája meghatározza a megfelelő sütési módot, va-
lamint az ideális hőmérsékletet és a sütési időt percre pontosan. Ha a megfelelő 
program beállításához kell segítség, a De Dietrich sütő szakértőként áll az Ön ren-
delkezésére.

Mesteri technológiával elért kulináris eredmények
A„Chef” funkció lehetővé teszi akár 15 féle étel automatikus elkészítését. Ezt 
a rendkívül pontos és átgondolt ételkészítési technológiát a De Dietrich sza-
badalmaztatta.

Ez az üzemmód felkínálja a sütőben leggyakrabban készített 9-15 étel teljesen auto-
matikus elkészítését. Csak válassza ki az elkészítendő étel típusát, és helyezze arra a 
sütési szintre, amelyet a sütő megjelenít a kijelzőn. A De Dietrich által szabadalmaz-
tatott exkluzív technológia ki�nomult algoritmusok segítségével automatikusan be-
állítja az összes paramétert: a sütőprogramot, az ideális hőmérsékletet és még az el-
készítési időt is. A marha- vagy bárányhús esetében a steak típusát is kiválaszthatja. A  
PERFECT SENSOR érzékelő folyamatosan elemzi a sütő páratartalmának 
szintjét, és percre pontosan beállítja a sütési időt.

PERFECT 
SENSOR

MENÜ

RECEPTEK
RECEPTEK

CSIRKE

RECEPTEK

BÁRÁNYBORDA
RECEPTEK

PULYKACOMB
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10 féle étel alacsony hőmérsékletű sütése
A kulináris hagyományok maximális tiszteletben 
tartása
Az új De Dietrich sütők a technológia csúcsát képviselik. Rendelkeznek az  ételek 
elkészítéséhez szükséges funkciókkal és programokkal. Ezt a kíméletes, egyenletes 
és lassú, 100 °C alatti hőmérsékleten történő sütési módszert gyakran alkalmazzák 
a legjobb szakácsok. Ideális a különösen �nom és ízletes húsok elkészítéséhez. A 
funkció kiválasztása és beállítása nagyon egyszerű. Válassza ki a kívánt ételt: rózsa-
színű vagy belül nyers bárányhús, borjúhús, marhahús steak a kedvenc elkészítési 
móddal, nyersen vagy jól átsütve, sertéshús, csirke, kis és nagy egész halak stb. Az 
alacsony hőmérsékleten történő sütés megőrzi a húsban lévő összes ned-
vességet és természetes ízt. Így otthoni körülmények között is egyedülálló kuli-
náris élményt varázsolhat.

Három pirolitikus tisztítási mód biztosítja a  
sütő könnyű tisztítását
A felhasználók eltérő igényeinek kielégítése érdekében multifunkciós sütőink há-
rom pirolitikus automatikus tisztítási móddal rendelkeznek. A forrólevegős ventilá-
tor egyenletes légkeringést biztosít akár 500 °C-os hőmérsékleten, ami garantálja 
a sütő belsejének tökéletes tisztítását, a sütőtér falán és sarkaiban lerakódott zsírt 
és cukrot is hatékonyan eltávolítja. A Pyro-Turbo funkció két órán át tartó alapos 
tisztítást végez. Ezzel szemben a Pyro Eco üzemmód csak 1,5 órát vesz igénybe, és 
enyhe szennyeződések eltávolítására alkalmas. A Pyro Express üzemmód mind-
össze 59 perc alatt tisztítja meg a sütőt, az előző sütési folyamat maradékhőjét  
felhasználva.

Az exkluzív Pyro-Control rendszer automatikusan beállítja a pirolízishez szükséges 
időt 1 óra 30 perc és 2 óra 15 perc között, az észlelt szennyeződés mértékétől füg-
gően. Ez a funkció hatékony tisztítást biztosít, alacsony villamosenergia fogyasztás 
mellett.

Szárítás funkció
A szárítás növeli az ízek és aromák intenzitását
A De Dietrich új sütőit a népszerű, egészséges és sokak számára nélkülözhetet-
len Szárítási funkcióval szerelte fel. A dehidratálási folyamat lehetővé teszi a legkü-
lönfélébb élelmiszerek, többek között gyógynövények, gyümölcsök és zöldségek 
szárítását tökéletesen szabályozott 60-80 °C-os hőmérsékleten. A szárítási folyamat 
megakadályozza a baktériumok kialakulását, és lehetővé teszi a termékek több hó-
napig tartó tárolását és felhasználását. A kíméletes szárítással az értékes vitaminok 
és ásványi anyagok is megőrizhetők.

Cold Door - hideg ajtó négy réteg 
üveggel
A négy rétegű ajtónak és a De Dietrich 
által kifejlesztett tökéletes hűtőrend-
szernek köszönhetően a sütő ajtajának 
bármely pontját még pirolízis közben 
is megérintheti anélkül, hogy égési sé-
rüléstől kellene tartania.

Különösen magas szintű biztonság

Desszert funkció 14 klasszikus francia desszert receptjével
Tűnjön ki a francia cukrászok világhírű művészetének sorából
Macaron, Canelé babka, csokoládé fondant... ha a francia desszerteket a konyhamű-

vészet kulcsfontosságú részének tartja, többé nem talál kifogást az elkészítésük-

re. Mostantól bízhat a De Dietrich márkánál kizárólagosan kifejlesztett különleges 

funkcióban, amely segít Önnek, hogy sikeresen készítsen újra és újra ízletes, klasszi-

kus édességeket. Válasszon a desszertek automatikus elkészítésének 14 programja 

közül, és gyűjtse be a bókokat.

Soft Close záródás
a legmagasabb szintű kényelem az 
ajtó kezelése közben. A robusztus 
zsanérrendszer lehetővé teszi, hogy 
az ajtó a legkisebb erőfeszítés és 
kellemetlen hang nélkül záródjon.

ElőtteUtána

SZÁRÍTÁS

SZÁRÍTÁS

TISZTÍTÁS TISZTÍTÁS TISZTÍTÁS



 8

GŐZ FUNKCIÓVAL 
KOMBINÁLT SÜTŐK 
Többé nem okoz gondot eldöntenie, hogy hagyományos módon készítse-e az ételt 
vagy gőz funkció segítségével. Az új De Dietrich sütők háromféle lehetőséget 
kínálnak az ételek elkészítésére, forrólevegős sütést, kombinált sütést és 
gőzfunkciót. A sütőket a professzionális konyhákban alkalmazott technológiák 
ihlették.

A sütés és a gőz funkció kombinációjával az étel 
ízletes, egészséges, és nem veszít tápértékéből

Nincs szükség bonyolult beállításra és telepítésre  ahhoz, hogy az ételeket gőz 

funkcióval készíthesse el. A sütő beépített víztartállyal rendelkezik (max. 1 l), mely 

automatikusan kinyílik. 

Két gőzölési mód közül választhat: a Steam Expert és a Sütési útmutató üzemmód. 

A Steam Expert üzemmódban négy sütési mód közül választhat:
- hagyományos légkeveréses sütés + gőz,

- légkeveréses grill + gőz,

- forrólevegős sütés + gőz,

- főzés és melegítés csak gőzben (sütés nélkül).

Ebben az üzemmódban választható további paraméterek a hőmérséklet, az elké-

szítési idő, az elkészítés vége és a gőztartalom 20-80% között (gőzzel kombinált 

sütés esetén).

A gőz nem keveri össze a sütőben az illatokat és az ízeket, így időt és pénzt takarít-

hat meg. Például halat és desszertet tud készíteni egyszerre anélkül, hogy azok bár-

milyen módon kölcsönhatásba kerülnének egymással. A gőz alkalmas blansírozás-

ra, újramelegítésre vagy a hőmérséklet fenntartására is, például  szószok esetében.

A Sütési útmutató üzemmódban csak ki kell választania egyet a 97 kü-

lönböző receptből, amelyek közül 37 recepthez a gőzzel kombinált sü-

tési funkciót, 25 recepthez pedig a gőzzel történő sütést és melegí-

tést alkalmazza a sütő. Ezután meg kell adni az étel tömegét vagy 

mennyiségét, és a sütő automatikusan beállítja a fontos paramétereket, például 

a sütési módot, a hőmérsékletet, a gőz mennyiségét és az elkészítési időt. A  

De Dietrich kombinált gőzsütés lehetővé teszi, hogy a főzés, sütés, kiolvasztás és 

újramelegítés során az étel ne száradjon ki. Ideális könnyű sütemények, desszertek, 

zöldségek és �nom textúrájú húsok, például barom�, borjú vagy hal elkészítéséhez. 

A 100% gőzben történő ételkészítés előnyei
Gyorsaság: az ételkészítés a program bekapcsolása után azonnal elkezdődik. Az étel 

egészséges módon készül. A (vízben oldódó) vitaminok és ásványi sók megmarad-

nak, mivel a koncentrált gőzben csak minimálisan oldódnak.

Szintén vitathatatlan előnye, hogy az elkészítéshez nem kell zsírt használni. A gőz 

funkció használata során a grillezés vagy a sütés következtében nem hoz létre 

nemkívánatos aromát, ezzel szemben érintetlenül hagyja és megőrzi az élelmisze-

rek eredeti természetes ízét, illatát és színét. A sütéssel vagy a vízben történő főzés-

sel ellentétben a gőzölésben nem oldódnak ki az aromaanyagok.

Három pirolitikus tisztítási mód biztosítja a sütő könnyű tisztítását
Ha gőz funkciót használunk, a sütőt tisztán kell tartani, zsiradék- és cukormaradvá-

nyoktól mentesen. Gőz használatakor ezek a nem kívánatos szennyeződések felol- 

dódhatnak, és tönkre tehetik az elkészített ételt. Ezért a De Dietrich kombinált 
gőzsütők 100%-os hatékonyságú pirolitikus tisztítással vannak felszerelve. 
A hőlégkeverés egyenletes légáramlást biztosít akár 500 °C-os hőmérsékleten, ami 

garantálja a sütő belsejének tökéletes tisztítását, a sütő egyébként nehezen hozzá-

férhető helyein lerakódott zsírt és cukrot is beleértve.
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• A szénfekete színváltozat fekete fém és fekete üveg kombinációjával

• Intuitív kezelés (Epicurien) nagyméretű, 5”-os színes TFT kijelzővel,  szimbólumokkal és 
szöveggel

• 12 sütő funkció, 3 kombinált sütő funkció gőzzel, 1 100% gőz funkció

• Sütési útmutató 97 féle étel sütéséhez, 37 recept gőzzel kombinált sütéshez és 25 recept 
100%-os gőz funkcióval

• 10 féle étel alacsony hőmérsékleten történő sütéséhez

• Automatikus víztartály-nyitás megvilágított vízszint kijelzővel

• 3 fokozatú automatikus pirolitikus tisztítás, beleértve a PyroExpress 59 perces programot is

• PERFECT INSULATION sütő hőszigetelés, SOFT CLOSE csillapított sütőajtó záródás, COLD 
DOOR 4 rétegű üveg sütőajtó (szétszedhető)

• Szabályozható grill 4 teljesítményszinttel, a sütő térfogata 73 l

• Tartozékok: oldalsó vezető sín 6 szinten, teleszkópos kihúzható sütősín, 2 db teljes méretű 
és 2 db fél tepsi méretű grill rács, lapos és mély tepsi, 1 speciális rozsdamentes acél sütőtál 
gőzsütéshez

• Beépítési méretek (Ma x Szé x Mé cm): 58,5 x 56 x 55 cm

DOR7586BB
Kombinált sütő-pároló, a 100%-os gőz 
és pirolitikus tisztítás egyedülálló 
kombinációja

DOR7586BB | SZÉNFEKETE

DOR7586A
FEKETE

DOR7586X
PLATINUM

DOS7585X
PLATINUM

DOS7585A | FEKETE

• Fekete színváltozat antracit, fekete üveg és réz kombinációjával

• Intuitív kezelés (Epicurien) nagyméretű, 5"-os színes TFT kijelzővel,  
 szimbólumokkal és szöveggel

• 11 sütési funkció, 3 kombinált sütő funkció gőzzel (akár 80%-os gőz is beállítható a 
sütéshez)

• Sütési útmutató 73 féle étel elkészítéséhez, köztük 37 recept gőzzel kombinált sütéshez

• 10 féle étel alacsony hőmérsékleten történő sütéssel

• Automatikus víztartály-nyitás megvilágított vízszint kijelzővel

• 3 fokozatú automatikus pirolitikus tisztítás, beleértve a PyroExpress 59 perces progra-
mot is

• PERFECT INSULATION sütő hőszigetelés, SOFT CLOSE csillapított sütőajtó záródás, COLD 
DOOR 4 rétegű üveg sütőajtó (szétszedhető)

• Szabályozható grill 4 teljesítményszinttel, a sütő térfogata 73 l

• Tartozékok: oldalsó vezetősín 6 szinten, teleszkópos kihúzható sütősín, 2 biztonsági 
rács, mély tepsi

• Beépítési méretek (Ma x Szé x Mé cm): 58,5 x 56 x 55,5 cm

DOS7585A
Kombinált sütés-párolás és a pirolitikus 
tisztítás egyedülálló kombinációja

KOMBI
GŐZ

KOMBI
GŐZ

100%
GŐZ
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• Fekete színváltozat antracit, fekete üveg és réz kombinációjával

• Intuitív kezelés, nagyméretű, 6”-os színes TFT kijelzővel, színes képekkel és ételfotókkal, 
szöveggel

• 12 sütőfunkció, beleértve a Multifunkció+ és a kenyérsütés funkciót is

• Chef üzemmód Perfect Sensor páratartalom-érzékelővel: teljesen automatikus sütés 15 féle 
ételhez

• Sütési útmutató 50 féle étel elkészítéséhez, 10 féle étel alacsony hőmérsékleten történő 
sütéséhez

• Desszert üzemmód 14 féle francia édesség elkészítéséhez, Szárítás és Sabbath funkció

• 3 fokozatú automatikus pirolitikus tisztítás, beleértve a PyroExpress 59 perces programot is

• PERFECT INSULATION sütő hőszigetelés

• SOFT CLOSE csillapított sütőajtó záródás

• COLD DOOR hideg 4 rétegű üveg sütőajtó (szétszedhető)

• Szabályozható grill 4 teljesítményszinttel, a sütő térfogata 73 l

• Tartozékok: oldalsó vezetősín 6 szinten, teleszkópos kihúzható sütősín, 2 db teljes méretű és 
2 db fél grill rács, mély tepsi

• Beépítési méretek (Ma x Szé x Mé cm): 58,5 x 56 x 55,5 cm

DOP8785A
Csúcstechnológiás multifunkciós sütő 
hőlégbefúvással, teljesen automatikus CHEF 
funkció, alacsony hőmérsékletű sütés és 
pirolízis

DOP8785A | FEKETE

DOP8785BB 
SZÉNFEKETE

DOP8785X 
PLATINUM

PERFECT 
SENSOR

• Szürke színváltozat antracit, rozsdamentes acél, szürke üveg és réz kombinációjával

• Intuitív kezelés (Epicurien), 5"-os színes TFT kijelzővel, szimbólumokkal és szöveggel

• 12 sütőfunkció, beleértve a Multifunkció+ és a kenyérsütés funkciót is

• Chef üzemmód Perfect Sensor páratartalom-érzékelővel: automatikus sütés 9 féle 
ételhez

• Sütési útmutató 35 féle ételhez, 10 féle étel alacsony hőmérsékleten történő sütéséhez

• Szárítás és Sabbath funkció

• 3 fokozatú automatikus pirolitikus tisztítás, beleértve a PyroExpress 59 perces progra-
mot is

• PERFECT INSULATION sütő hőszigetelés

• SOFT CLOSE csillapított sütőajtó záródás

• COLD DOOR hideg 4 rétegű üveg sütőajtó (szétszedhető)

• Szabályozható grill 4 teljesítményszinttel, a sütő térfogata 73 l

• Tartozékok: oldalsó vezetősín 6 szinten, teleszkópos kihúzható sütősín, 2 db teljes 
méretű és 2 db fél grill rács, mély tepsi

• Beépítési méretek (Ma x Szé x Mé cm): 58,5 x 56 x 55 cm

DOP8574G
Multifunkciós sütő hőlégbefúvással, teljesen 
automatikus CHEF funkcióval, alacsony 
hőmérsékletű sütéssel és pirolízissel

DOP8574G | SZÜRKE

DOP8574A 
FEKETE

DOP8574BB 
SZÉNFEKETE

DOP8574W
FEHÉR

DOP8574X
PLATINUM

PERFECT 
SENSOR
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• Fehér színváltozat rozsdamentes acél, fehér üveg és réz kombinációjával

• Könnyen kezelhető a tökéletesen olvasható White on Black LCD kijelzőnek köszönhetően 
(Gourmet)

• 11 sütőfunkció, beleértve a Multifunkció+ és a kenyérsütés funkciót is

• Chef üzemmód Perfect Sensor páratartalom-érzékelővel: automatikus sütés 6 féle ételhez

• Sütési útmutató 35 féle ételhez, üzemmód 10 féle étel alacsony hőmérsékleten történő 
sütéséhez 

• Szárítás és Kiolvasztás funkció

• 3 fokozatú automatikus pirolitikus tisztítás, beleértve a PyroExpress 59 perces programot is

• PERFECT INSULATION sütő hőszigetelés

• SOFT CLOSE csillapított sütőajtó záródás

• COLD DOOR hideg 4 rétegű üveg sütőajtó (szétszedhető)

• Szabályozható grill 4 teljesítményszinttel, a sütő térfogata 73 l

• Tartozékok: oldalsó vezetősín 6 szinten, teleszkópos kihúzható sütősín, 2 db teljes méretű 
és 2 db fél grill rács, mély tepsi

• Beépítési méretek (Ma x Szé x Mé cm): 58,5 x 56 x 55,5 cm

DOP8360W
Multifunkciós sütő hőlégbefúvással, teljesen 
automatikus CHEF funkcióval, alacsony 
hőmérsékletű sütéssel és pirolízissel

DOP8360W | FEHÉR

DOP8360A
FEKETE

DOP8360BB
SZÉNFEKETE

DOP8360G 
SZÜRKE

DOP8360X 
PLATINUM

A CHEF és az Alacsony hőmérsékletű sütés menü áttekinthető útmutatója az ajtó belső oldalán.

PERFECT 
SENSOR
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• Fekete színváltozat antracit, fekete üveg és réz kombinációjával

• Könnyen kezelhető a tökéletesen olvasható White on Black LCD kijelzőnek köszönhetően 
(Gourmet)

• 11 sütőfunkció, beleértve a Multifunkció+ és a kenyérsütés funkciót is

• Sütési útmutató 15 féle ételhez

• 10 féle étel alacsony hőmérsékleten történő sütéséhez, Szárítás és Kiolvasztás funkció

• 3 fokozatú automatikus pirolitikus tisztítás, beleértve a PyroExpress 59 perces programot is

• PERFECT INSULATION sütő hőszigetelés

• SOFT CLOSE csillapított sütőajtó záródás

• COLD DOOR hideg 4 rétegű üveg sütőajtó (szétszedhető)

• Szabályozható grill 4 teljesítményszinttel, a sütő térfogata 73 l

• Tartozékok: oldalsó vezetősín 6 szinten, teleszkópos kihúzható sütősín, 2 db teljes méretű és 
2 db fél grill rács, mély tepsi

• Beépítési méretek (Ma x Szé x Mé cm): 58,5 x 56 x 55,5 cm

• Fekete színváltozat antracit, fekete üveg és réz kombinációjával

• Könnyen kezelhető a tökéletesen olvasható White on Black LCD kijelzőnek köszönhetően (LED 
Blanc)

• 8 sütőfunkció, beleértve a Multifunkció+, hőlégkeveréses sütés vagy grill funkciót is

• 10 féle étel alacsony hőmérsékleten történő sütéséhez

• Kiolvasztás és melegen tartás funkció

• 3 fokozatú automatikus pirolitikus tisztítás, beleértve a PyroExpress 59 perces programot is

• PERFECT INSULATION sütő hőszigetelés

• SOFT CLOSE csillapított sütőajtó záródás

• COLD DOOR hideg 4 rétegű üveg sütőajtó (szétszedhető)

• Szabályozható grill 4 teljesítményszinttel, a sütő térfogata 73 l

• Tartozékok: oldalsó vezetősín 6 szinten, teleszkópos kihúzható sütősín, 2 db teljes méretű és 2 db 
fél grill rács, mély és lapos tepsi

• Beépítési méretek (Ma x Szé x Mé cm): 58,5 x 56 x 55 cm

DOP7350A
Multifunkciós sütő hőlégbefúvással,  
alacsony hőmérsékletű sütéssel és pirolízissel

DOP7231A
Multifunkciós sütő hőlégbefúvással, alacsony 
hőmérsékletű sütéssel és pirolízissel

DOP7350A | FEKETE

Praktikus fél grill rács

DOP7231A | FEKETE

Pirolízis

ElőtteUtána
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• Platinum színváltozat rozsdamentes acél, fekete üveg és réz kombinációjával

• Könnyen kezelhető a tökéletesen olvasható White on Black LCD kijelzőnek köszönhetően (LED 
Blanc)

• 9 sütőfunkció, beleértve a Multifunkció+sütés vagy  
kenyérsütés funkciót is

• Kiolvasztás és melegen tartás funkció

• 2 fokozatú automatikus pirolitikus tisztítás

• PERFECT INSULATION sütő hőszigetelés

• SOFT CLOSE csillapított sütőajtó záródás

• COLD DOOR hideg 4 rétegű üveg sütőajtó (szétszedhető)

• Szabályozható grill 4 teljesítményszinttel

• Sütő térfogata 73 l, A+ energiaosztály

• Tartozékok: oldalsó vezetősín 6 szinten, 2 biztonsági rács, mély tepsi, lapos tepsi, teleszkópos 
kihúzható sütősín (külön rendelhető)

• Beépítési méretek (Ma x Szé x Mé cm): 58,5 x 56 x 55 cm

• Fekete színváltozat antracit, fekete üveg és réz kombinációjával

• Intuitív kezelés (Epicurien) nagyméretű, 5"-os színes TFT kijelzővel,  
 szimbólumokkal és szöveggel

• 12 sütőfunkció, beleértve a Multifunkció+, melegentartó vagy a kenyérsütés funkciót is

• Sütési útmutató 35 féle ételhez

• Üzemmód 10 féle étel alacsony hőmérsékleten történő sütéséhez

• Szárítás, Kiolvasztás vagy Sabbath funkció

• SOFT CLOSE csillapított sütőajtó záródás

• PERFECT INSULATION sütő hőszigetelés

• Easy Clean a zománcozott sütő könnyű tisztitításához

• Szabályozható grill 4 teljesítményszinttel, a sütő térfogata 73 l

• Tartozékok: oldalsó vezetősín 6 szinten, teleszkópos kihúzható sütősín, 2 db teljes 
méretű és 2 db fél grill rács, mély és lapos tepsi

• Beépítési méretek (Ma x Szé x Mé cm): 58,5 x 56 x 55,5 cm

DOP7220X
Multifunkciós sütő pirolízissel

DOE7560A
Multifunkcionális sütő sütési útmutató 
üzemmóddal és alacsony hőmérsékletű sütéssel

DOP7220X | PLATINUM

DOE7560A | ABSOLUTE BLACK

DOE7560X
PLATINUM

Szabályozható Omega grill 
A grill teljesítménye beállítható  
Ideális az egyenletes sütéshez.

Soft Close csillapított sütőajtó záródás

A termék elérhetőségével kapcsolatban érdeklődjön!

A termék elérhetőségével
kapcsolatban érdeklődjön!
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• Platinum színváltozat rozsdamentes acél, fekete üveg és réz kombinációjával

• Intuitív kezelés (Epicurien) nagyméretű, 5”-os színes TFT kijelzővel,  
 szimbólumokkal és szöveggel

• 11 sütési funkció, 3 kombinált sütési funkció gőzzel, 1 100%-os gőz funkció 

• Sütési útmutató 93 féle ételhez, 38 kombinált sütéshez és 25 funkció 100%-os gőz 
funkcióhoz

• Automatikus víztartály-nyitás megvilágított vízszint kijelzővel

• 2 fokozatú pirolitikus tisztítás

• PERFECT INSULATION sütő hőszigetelés

• COLD DOOR hideg 4 rétegű üveg sütőajtó  

• Szabályozható grill 4 teljesítményszinttel

• Kompakt méretek, beépítési magasság csak 45 cm, sütő térfogata 40 l

• Tartozékok: oldalsó vezetősín 3 szinten, biztonsági rács, mély tepsi,  perforált rozsda-
mentes acél tál gőzpároláshoz

• Beépítési méretek (Ma x Szé x Mé cm): 45 x 56 x 55 cm

DKR7580X
Kompakt sütő, 100%-os gőz és pirolitikus 
tisztítás egyedülálló kombinációja

DKR7580X | PLATINUM

DKR7580A 
FEKETE

DKR7580BB 
SZÉNFEKETE

Gőzzel kombinált sütéssel  
 egészséges és ízletes ételeket 

tud varázsolni.

• Fekete színváltozat antracit, fekete üveg és réz kombinációjával

• Könnyen kezelhető a tökéletesen olvasható White on Black LCD kijelzőnek köszönhetően

• 8 program gőz funkcióval

• Hőmérsékletek: 55, 60, 75, 80, 85, 90, 95 a 100 °C

• Elektronikusan szabályozott gőztelítettség

• A te�onos párolóedény, a rozsdamentes acél belső tér és a szivattyú nélküli vízadagolás 
garantálja a sütő hosszú élettartamát

• Az ételek megőrzik a vitamin- és tápanyagtartalmukat

• Kompakt méret, beépítési magasság csak 45 cm

• A sütő belső térfogata 29 l

• Tartozékok: biztonsági rács, perforált rozsdamentes acél tál gőzpároláshoz

• Beépítési méretek (Ma x Szé x Mé cm): 45 x 56 x 55 cm

DKV7340A
GŐZPÁROLÓ-SÜTŐ ÍZLETES ÉS EGÉSZSÉGES 
ÉTELEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

DKV7340A | FEKETE

DKV7340X 
PLATINUM

KOMBI
GŐZ

100%
GŐZ

100%
GŐZ
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• Szénfekete színváltozat fekete fém és fekete üveg kombinációjával

• Könnyen kezelhető a tökéletesen olvasható White on Black LCD kijelzőnek köszönhetően

• 4 ételkészítési mód, köztük 2 mikrohullámú funkció kombinációja grillel

• Automatikus programok akár 14 féle ételhez

• Memória 3 egyéni beállításhoz, időzítő akár 60 percig késleltetett indítással

• 3 fokozatú Defrost gyorskiolvasztás program

• Mikrohullámú teljesítmény: 1000 W, a kör alakú fűtőelem teljesítménye: 1700 W

• Quattro Rendszer: 4 mikrohullám csatorna a mikrohullámok optimális elosztásáért, 
egyenletes melegítésért

• Szabályozható grill 4 teljesítményszinttel

• Kivehető forgótányér és összecsukható grill, zománcozott belső tér

• Tartozékok: vezetősín 3 szinten, grillrács, üvegtányér

• Beépítési méretek (Ma x Szé x Mé cm): 45 x 56 x 55 cm

• Platinum színváltozat rozsdamentes acél, fekete üveg és réz kombinációjával

• Könnyen kezelhető a tökéletesen olvasható White on Black LCD kijelzőnek köszönhetően

• Automatikus programok 4 étel elkészítéséhez

• Memória 3 egyéni beállításhoz

• 3 fokozatú Defrost gyorskiolvasztás program

• Akár 60 perces időzítő késleltetett indítási funkcióval

• 1000 W mikrohullámú teljesítmény

• Quattro rendszer: 4 mikrohullám csatorna a mikrohullámok optimális elosztásáért, 
egyenletes melegítésért 

• Zománcozott belső tér, 40 l űrtartalom

• Tartozék: üveg tányér

• Beépítési méretek (Ma x Szé x Mé cm): 45 x 56 x 55 cm

DKC7340BB
Kombinált kompakt mikrohullámú sütő  
grillel

DKE7335X
Kompakt mikrohullámú sütő

DKC7340BB | SZÉNFEKETE

DKE7335X | PLATINUM

DKC7340A
FEKETE

DKC7340G
SZÜRKE

DKE7335W
FEHÉR

DKE7335BB
SZÉNFEKETE

DKC7340X
PLATINUM

DKC7340W
FEHÉR

DKE7335A
FEKETE

Quattro rendszer  
az egyenletes 
melegítésért
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DKD7400A | FEKETE

DKD7400XTejtartály a
CAPPUCCINO / CAFFÉ LATTÉ 

FUNKCIÓHOZ

• Teljesen automatikus beépíthető kávéfőző

• Fekete színváltozat antracit, fekete üveg és réz kombinációjával

• Könnyen kezelhető a tökéletesen olvashatóWhite on Black LCD kijelzőnek köszönhetően

• Érintőképernyős kezelőpanel

• Szabályozza a kávéőrlés �nomságát, a víz mennyiségét, a kávé mennyiségét, a hőmér-
sékletet és a csészék töltését

• 3 kávétípus (espresso, normál, hosszú kávé) választható

• Cappuccino, Macchiato és tejhabosító funkció

• 2 csésze készíthető egyszerre

• Gőzölő fúvóka

• A szivattyú nyomása 15 bar

• Kivehető 1,8 literes víztartály, 200 g-os kávébab tároló, kávézacc �ók

• Beépítési méretek (Ma x Szé x Mé cm): 45 x 56 x 55 cm

DKD7400A
A beépíthető kávéfőző kétféle design-
ban elérhető, melyek illeszkednek a De 
Dietrich Platinum és Fekete kollekció 
formatervezéséhez

• Fekete üveg színváltozat

• Melegen tartó funkció

• Push Pull rendszer: könnyen nyitható és zárható

• Űrtartalom 24 l, körülbelül 20 nagy tányér, 30 kisebb tál és akár 80 csésze tárolására 
alkalmas

• Meleg levegő keringetés, 30 °C-tól 70 °C-ig állítható termosztát

• A �ók tészta kelesztésére vagy joghurt készítésre is használható

• Bekapcsolás jelzőfény

• "QUADRO" kihúzható rendszer

• Maximális terhelés 20 kg

• Kivehető üvegalj a könnyű tisztításhoz

• Beépítési méretek (Ma x Szé x Mé cm): 14 x 56 x 55 cm

Melegítő fiók
DWD7400B
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• Fekete színváltozat antracit, fekete üveg és réz kombinációjával

• Elektronikus vezérlés LCD kijelzővel

• 3 lehetőség a beállítások tárolására a memóriában

• 7 üzemmód, köztük 2 automatikus program: Friss zöldség / hal

• 6 teljesítményfokozat

• Automatikus kiolvasztás súly alapján

• Időzítő akár 60 perces késleltetett indítással

• 900 W mikrohullámú teljesítmény

• Quattro rendszer: 4 mikrohullám csatorna a mikrohullámok optimális elosztásáért, 
egyenletes melegítésért

• Rozsdamentes acél belső tér, 26 l űrtartalom

• 1 kivehető 30 cm átmérőjű forgótányér

• Beépítési méretek (Ma x Szé x Mé cm): 38 x 56 x 55 cm

• Platinum színváltozat rozsdamentes acél és fekete üveg kombinációjával (réz elemek 
nélkül)

• Elektronikus vezérlés LCD kijelzővel

• 3 lehetőség a beállítások tárolására a memóriában

• 7 üzemmód, köztük 2 automatikus program: Friss zöldség / hal

• 6 teljesítményfokozat

• Automatikus kiolvasztás súly alapján

• Időzítő akár 60 perces késleltetett indítással

• 900 W mikrohullámú teljesítmény

• Quattro rendszer: 4 mikrohullám csatorna a mikrohullámok optimális elosztásáért, 
egyenletes melegítésért

• Rozsdamentes acél belső tér, 26 l űrtartalom

• 1 kivehető 30 cm átmérőjű forgótányér

• Beépítési méretek (Ma x Szé x Mé cm): 38 x 56 x 55 cm

DME7121A
Beépíthető mikrohullámú sütő

DME7120X
Beépíthető mikrohullámú sütő

DME7121X
PLATINUM

DME7121W
FEHÉR

DME7121A | FEKETE 

DME7120X | PLATINUM

Quattro rendszer  
az egyenletes 
melegítésért

A termék elérhetőségével kapcsolatban érdeklődjön!
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Perfect Sensor technológia  
Egyedi kulináris élményt nyújtó, fokra pontos főzés
A Perfect Sensor-ral ellátott főzőlap két lehetséges főzési módot kínál:  
Manuális üzemmód a maximális szabadságért főzés közben.  Egyszerűen állítsa be 
a kívánt főzési hőmérsékletet, és az megjelenik a főzőlap digitális kijelzőjén.  A fő-
zőlap ezt követően hangjelzéssel tájékoztatja Önt a kívánt hőmérséklet eléréséről, 
és tovább szabályozza a főzőzóna teljesítményét. 
Automatikus üzemmód 5 előre beállított funkcióval, közvetlen hozzáféréssel. A 
kiválasztott étel típusától függően automatikusan megjelenik egy előre beállított 
hőmérséklet, amely tovább �nomhangolható a csokoládé tökéletes megolvasz-
tásához, vákuum főzéshez, az étel melegen tartásához, pároláshoz vagy főzéshez, 
mindezt garantáltan tökéletes eredménnyel.

Perfect Sensor - a De Dietrich exkluzív precíziós 
hőmérsékletmérő technológiája
A főzőlaphoz tartozó vezeték nélküli szondával kombinálva ez a főzési módszer le-
hetővé teszi, hogy séfhez méltó eredményeket érjen el. A Perfect Sensor szonda 
folyamatosan méri a hőmérsékletet közvetlenül az étel belsejében, és automatiku-
san, a legnagyobb pontossággal szabályozza az összes főzési paramétert. A szonda 
Bluetooth technológián keresztül csatlakozik a főzőlaphoz, és a kezelőpanelen ta-
lálható, külön erre a célra szolgáló gomb megnyomásával aktiválható. Valós időben 
adja át a főzőlapnak az összes szükséges információt, és a kezelőpanelen található 
digitális kijelző fokra pontosan mutatja az étel aktuális hőmérsékletét. 

Az indukciós technológia több mint két évtizedes tökéletesítése után a De Dietrich az 
új horiZone indukciós melegítési technológiával és a Perfect Sensor-ral átlépi a főzés 
határait. A De Dietrich innovációja a kiváló funkcionalitásért. Az új főzőlap választékkal 
megvalósíthatja legmerészebb kulináris ötleteit.

INDUKCIÓS  
FŐZŐLAPOK

PERFECT SENSOR ÜZEMMÓD
Beállítható hőmérséklet 180 °C-ig

MELEGÍTÉS ÜZEMMÓD
Standard 70 °C,  65 °C-tól 80 °C-ig állítható

KIOLVASZTÁS ÜZEMMÓD
Standard 50 °C, 70 °C-ig állítható

LASSÚ FŐZÉS
Standard 80 °C, 90 °C-ig állítható

VÁKUUM FŐZÉS - SOUS VIDE FŐZÉSI 
ELJÁRÁSSAL
Standard 60 °C,  45 °C-tól 85 °C-ig állítható

FORRALÁS ÜZEMMÓD
100 °C

Booster Perfect Sensor üzemmód

Vákuum főzés
(sous-vide főzési eljárással)

Lassú főzés

Időzítő

Előhívás funkció Pontos adat az aktuális 
hőmérsékletről

Manuális 
hőmérséklet 
beállítás  
(1°C pontossággal)

Kiolvasztás

Melegítés

Forralás
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horiZone és horiZoneChef funkció - korlátlan 
variálhatóság
A horiZoneTech termékcsalád legújabb innovációja, a  
horiZoneChef indukciós főzőlap új távlatokat nyit az indukciós technológia előtt. A 
négy különböző főzőzóna-beállítás választását kínáló, egyedülálló, változtatható 
főzőfelület-koncepciója szinte korlátlan szabadságot biztosít, teret ad az inspiráci-
ónak.

Teljesen új, intuitív és áttekinthető egyérintéses 
kezelés
Az új De Dietrich indukciós főzőlapok új szintre emelik a gyorsaságot és az 
áttekinthető kezelést. A főzés megkezdéséhez egyszerűen helyezze a ser-
penyőt a főzőlapra, és válassza ki a kívánt teljesítményszintet a numeri-
kus kezelőfelületen. A főzőlap automatikusan felismeri az edényt - így nincs 
szükség a főzőzóna kiválasztására. Az új kezelőpanelek áttekinthető, kont-
rasztos White on Black kijelzővel rendelkeznek. A főzőlapok az egyedülálló  
és praktikus ICS, Recall (Előhívás) vagy Switch funkciókkal vannak felszerelve.

A legszigorúbb biztonsági előírások 

Tisztítás során a zónák biztonságát szolgálja 
a Clean Lock funkció, amely egy percre 
lezárja a főzőlap vezérlését.

Előhívás funkció
Switch funkció

ICS funkció

Grill funkció Kijelző

Timer (időzítő)

Booster

Előre beállított
teljesítményfokozatok

Forralás

Eltelt idő
Teljesítmény/idő beállítás Kezelőpanel a 

teljesítmény/idő 
közvetlen bevitelére

Figyelmeztetés: Ebben az esetben semmilyen körülmények között 

ne kapcsolja be a  főzőlapot, és a telepítési kézikönyvnek megfelelően 

haladéktalanul értesítse a márkaszervizt vagy szakember javítsa ki a hibás 

hálózati csatlakozást! 

Ezenkívül minden főzőlap rendelkezik egy 10 biztonsági funkcióból  álló 
csomaggal, mely a következő esetekben nyújt védelmet: 

Túlmelegedés elleni védelem: a De Dietrich exkluzív technológiája 300 °C-ra 

korlátozza a maximum hőmérsékletet. Ennek köszönhetően például a felmelegí-

tett olaj állandó hőmérsékleten marad ezen a szinten, kiküszöbölve a gyulladás 

veszélyét.

Automatikus túlfolyás elleni védelem: ha folyadék ömlik a vezérlőpanelre, a 

főzőzóna automatikusan kikapcsol.

Kezelőpanel blokkolása (gyerekzár): megakadályozza a főzőlap véletlen 

bekapcsolását. Hasznos funkció, különösen a gyermekek biztonsága érdekében.

Maradékhő kijelző: hosszabb főzés után a főzőzóna forró lehet. Ha a hőmér-

séklet meghaladja a 65 °C-ot, a kezelőpanelen „H” betű jelenik meg.

A főzőlap automatikus biztonsági kikapcsolása: ez a rendszer automatiku-

san kikapcsolja a főzőlapot, ha Ön elfelejtené kikapcsolni.

Automatikus főzőedény-felismerés: Ha a főzőlapot edények nélkül kapcsol-

ja be, a LED-panel villogni fog, amíg a főzőedényeket a főzőzónára nem helyezi. 

Ha ezt egy percen belül nem teszi meg, a főzőlap automatikusan kikapcsol.

Kisebb tárgyak érzékelése: az indukciós zónával történő melegítés csak 

akkor indul el, ha az legalább 10 cm átmérőjű fémfelülettel érintkezik. Ez azt 

jelenti, hogy nem áll fenn például annak veszélye, hogy a főzőzónára véletlenül 

helyezett fém evőeszközök felmelegednek.

Feszültségcsökkenés-érzékelés: a főzőlap képes érzékelni az alacsony táp-

feszültséget.

Túlfeszültség-érzékelés: hasznos funkció az elektromos áramkörök védelmé-

re, különösen vihar idején.

Hibás csatlakozás észlelése: Helytelen csatlakoztatás esetén egy hangjelzés 

hallatszik, és bekapcsol az elektromos áramkörök védelme. 
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horiZone play indukciós főzőlapok és grill lapok
A grillezés még soha nem volt olyan egyszerű, mint a De Dietrich exkluzív, nagy tel-
jesítményű és gyors horiZoneplay főzőlapjaival. E főzőlapok mindegyike legalább egy 
horiZone főzőfelülettel rendelkezik. A 40 x 23 cm-es méretű moduláris főzőfelület a 
legkomplexebb főzőzóna a piacon, amely hat, a főzőlap alatt elhelyezett nagy tel-
jesítményű induktorból áll. A horiZone indukciós főzőlapok 90 cm, 80 cm és 65 cm 
szélességben kaphatók, és tartozik hozzájuk egy prémium keményfa vágódeszka is, 
amely a franciaországi Sologne régióból származik. Javasoljuk, hogy a főzőlaphoz 
vásároljon egy levehető, tömör öntöttvas grillsütőt és egy plancha grillezőlapot. 
Méretük a horiZone főzőzónához igazodik, és a főzőlap hátulján lévő formaterve-
zett fémvezető megakadályozza, hogy véletlenül elmozduljanak a főzőlap üvegén. 
A plancha, azaz a zománcozott öntöttvas grill kiváló olyan ételek elkészítéséhez, 
amelyek nem igényelnek hosszabb sütést. Pirítson kagylót, vagy készítsen friss 
tenger gyümölcseit, halat, zöldségeket, kolbászt, palacsintát, omlettet, mindenféle 
ízletes tócsnit és tortillát, vagy csak egy ízletes hússzeletet!

A méretes grillfelületen egyszerre több ételt is elkészíthet. Egy nagy társaságnak 
ételt készíteni még soha nem volt ilyen egyszerű és szórakoztató! A grillező lapok-
nak köszönhetően a szabadtéri grillezés tökéletes ízeit bármikor az asztalra tudja 
varázsolni.

Gyors és egyenletes hő

Minden hozzávaló egyenletesen pirul meg, bárhová is helyezi, mivel a hő gyorsan 
és a grill teljes felületén eloszlik. Így az eredmény mindig nagyszerű lesz.

Kevesebb olaj, egészségesebb főzés

A tapadásmentes felületnek köszönhetően csak minimális mennyiségű zsiradékra 
van szüksége az ételek elkészítéséhez, így az étel egészségesebb és ízletesebb 
lesz.

Könnyű tisztítás, hatékony főzés

Mind a plancha, mind a grill tömör öntöttvasból készül, így karbantartásuk gyors 
és egyszerű. 

A főzőlapok 
opcionális tartozékai
horiZonePlay:
Grill (DAI7002S)
és Plancha 
(DAI7003S)

DAI7002SDAI7003S
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• Fekete üveg főzőlap, matt fekete fémráccsal ellátott integrált elszívó De Dietrich logóval

• 4 független főzőzóna összekapcsolva 2 változtatható, 40 x 23 cm / 4 kW méretű 
horiZone főzőfelülettel

• Összteljesítmény 7,4 kW 

• Intuitív vezérlés White on Black kijelzővel, Automatikus edényfelismerés

• 20 teljesítményfokozat, 4 előre beállított teljesítményszint

• 10 biztonsági funkció

• Booster és Timer funkciók mind a 4 főzőzónához

• Funkció: Forralás, Eltelt idő, Recall (előhívás funkció), Clean Lock funkció

• Érintésvezérlés csúszkával és LED-es teljesítmény kijelzővel

• 4 teljesítményszint, beleértve a Boostert is

• Késleltetett időzítő az elszívóhoz

• Elszívás teljesítménye: 350-500 m3/h (Booster akár 680 m3/h) 

• Zajszint 54-58 db(A)

•  A++ energiaosztály

• A beépítéshez szükséges nyílás méretei (Ma x Szé x Mé cm): 21,8-78 x 74,5 x 49

• A készülék méretei a munkalap alatt (Ma x Szé x Mé cm): 21,8-78 x 74 x 53,7

DPI7888BH
80 cm széles páraelszívóval integrált indukciós 
főzőlap két változtatható horiZone  
felülettel 

DPI7888BH | PLATINUM

A csomag tartalma: 
 Főzőlap, a páraelszívó motorja, a páraelszívó dekoratív öntöttvas 

rácsa
 Légtechnikai kiegészítő készlet (fehér műanyag)
 AS0073984: 2 db szénszűrő
 2 db zsírszűrő

Integrált páraelszívó: 

Könnyű tisztítás és 
hozzáférés a zsír- 
és szénszűrőkhöz 
a jellegzetes De 
Dietrich logóval 
ellátott öntöttvas 
rács alatt.
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• Fekete üvegfelület hátsó multifunkciós és első dekoratív rozsdamentes acél horiZone Play sínnel 

•  6 független főzőzóna 3 változtatható horiZone főzőfelületbe csoportosítva 40 x 23 cm /  
3,7 kW

• Összteljesítmény 11,1 kW (400V/16A+230V/16A áramellátás)

• Automatikus főzőedény-felismerés főzőzóna kiválasztással

• Intuitív vezérlés White on Black kijelzővel

• 20 teljesítményfokozat, 4 előre beállított teljesítményfokozat, beleértve a Boostert is

• horiZone Play funkció az öntöttvas grill vagy Plancha biztonságos és hatékony használatához

• Piano üzemmód sütéshez/pároláshoz/pirításhoz, a teljesítményszintek zónánként állíthatók

• Booster és Időzítő funkciók minden főzőzónához, 10 biztonsági funkcióból álló csomag

• Funkció: Forralás, Eltelt idő, Recall (előhívás) funkció, Clean Lock funkció, Grill/Plancha

• Sologne fa vágódeszka alaptartozék 

• A beépítéshez szükséges nyílás méretei (Ma x Szé x Mé cm): 7 x 90 x 49

DPI7969XS
90 cm széles indukciós főzőlap három 
változtatható horiZone Play felülettel

DPI7969XS | PLATINUM

** További megvásárolható tartozékok: grill, plancha

** További megvásárolható tartozékok: grill, plancha

• Fekete üvegfelület hátsó multifunkciós és első dekoratív rozsdamentes acél horiZone Play sínnel

• 5 független főzőzóna: a bal oldali variálható horiZone 40x23 cm / 5 kW főzőfelület, a középső 
28 cm / 5 kW, a jobb első 16 cm / 2,4 kW, a jobb hátsó 23 cm / 3,7 kW

• Összteljesítmény 11,1 kW (400V/16A+230V/16A áramellátás)

• Intuitív vezérlés White on Black kijelzővel

• 20 teljesítményfokozat, 4 előre beállított teljesítményfokozat, beleértve a Boostert is

• Automatikus főzőedény-felismerés főzőzóna kiválasztással

• horiZonePlay funkció, az öntöttvas grill vagy Plancha biztonságosan és hatékonyan használ-
ható

• Booster és Időzítő funkciók az öt főzőzóna mindegyikéhez

• Funkció: Forralás, Eltelt idő, Recall (előhívás) funkció, Clean Lock funkció, Piano és Grill/
Plancha

• Sologne fa vágódeszka alaptartozék

• A beépítéshez szükséges nyílás méretei (Ma x Szé x Mé cm): 7 x 90 x 49

DPI7966XS
90 cm széles indukciós főzőlap változtatható 
horiZone Play felülettel

DPI7966XS | PLATINUM

Opcionálisan 
vásárolható  
GRILL 
LAP/PLANCHA

Opcionálisan 
vásárolható  
GRILL 
LAP/PLANCHA

Fa vágódeszka alaptartozék

Fa vágódeszka alaptartozék
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• Fekete üvegfelület elöl rozsdamentes acél díszítő elem

• 4 független főzőzóna 2 változtatható horiZone főzőfelületbe csoportosítva 40 x 23 cm / 
3,7 kW

• Összteljesítmény 7,4 kW

• Intuitív vezérlés White on Black kijelzővel

• 20 teljesítményfokozat

• 4 előre beállított teljesítményfokozat, beleértve a Boostert is

• Automatikus főzőedény-felismerés főzőzóna kiválasztással

• Booster és Időzítő funkciók a négy főzőzóna mindegyikéhez

• Funkció: Forralás, Eltelt idő, Recall (előhívás funkció), Clean Lock funkció

• 10 biztonsági funkció

• A beépítéshez szükséges nyílás méretei (Ma x Szé x Mé cm): 7 x 90 x 41

DPI7768X
90 cm széles indukciós főzőlap két 
változtatható horiZone Play felülettel

DPI7768X | PLATINUM

• Fekete üvegfelület elől rozsdamentes acél díszítő elemmel

• 4 független főzőzóna: a bal oldali variálható horiZone 40 x 23 cm / 3,7 kW főzőfelület, a 
középső 28 cm / 3,7 kW, a jobb első 16 cm / 2,4 kW

• Összteljesítmény 7,4 kW

• Edényre erősíthető Perfect Sensor közvetlen hőmérsékletmérő szonda hőmérséklet-ki-
jelzéssel (a főzőlap alaptartozéka)

• 6 főzési mód a hőmérsékletmérő szonda szerint: manuális, kiolvasztás, melegítés, 
vákuumfőzés (sous-vide), lassú főzés és forralás

• 20 teljesítményfokozat, intuitív vezérlés White on Black kijelzővel

• Automatikus főzőedény-felismerés főzőzóna kiválasztással

• Booster és Időzítő funkciók a négy főzőzóna mindegyikéhez

• Funkció: Recall (előhívás) funkció, Clean Lock funkció

• A beépítéshez szükséges nyílás méretei (Ma x Szé x Mé cm): 6 x 75 x 49

DPI7884XT
80 cm széles indukciós főzőlap változtatható 
horiZone Play felülettel, Perfect Sensor 
funkcióval

DPI7884XT | PLATINUM

Szonda
Perfect Sensor

PERFECT 
SENSOR

A termék elérhetőségével kapcsolatban érdeklődjön!
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• Fekete üvegfelület elöl rozsdamentes acél díszítő elemmel

• 5 független főzőzóna: a jobb oldali variálható horiZone 40x23 cm / 3,7 kW főzőfelület, a 
középső 28 cm / 4 kW, a jobb első 18 cm / 2,8 kW, a jobb hátsó 16 cm / 2,4 kW

• Összteljesítmény 7,4 kW

• Intuitív vezérlés White on Black kijelzővel

• 20 teljesítményfokozat

• 4 előre beállított teljesítményfokozat, beleértve a Boostert is

• Automatikus főzőedény-felismerés főzőzóna kiválasztással

• Booster és Időzítő funkciók az öt főzőzóna mindegyikéhez

• Funkció: Forralás, Eltelt idő, Recall (előhívás funkció), Clean Lock funkció

• 10 biztonsági funkció

• A beépítéshez szükséges nyílás méretei (Ma x Szé x Mé cm): 6 x 75 x 49

DPI7878X
80 cm széles indukciós főzőlap változtatható 
horiZone Play felülettel

DPI7878X | PLATINUM

DPI2878B | SZÉNFEKETE

18 cm / 2,8 kW

16 cm / 2,4 kW 28 cm / 4 kW horiZone 40 x 23 cm / 3,7 kW
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• Fekete üvegfelület elöl rozsdamentes acél díszítő elem

• 4 főzőzóna: 2 bal oldali főzőzóna variálható horiZone 40x23 cm/3,7 kW főzőfelület, a 
jobb hátsó 23 cm/3,7 kW, a jobb első 16 cm/2,4 kW

• Összteljesítmény 7,4 kW

• Edényre erősíthető Perfect Sensor közvetlen hőmérsékletmérő szonda hőmérséklet-ki-
jelzéssel (a főzőlap alaptartozéka)

• 6 főzési mód a hőmérsékletmérő szonda szerint: kézi, kiolvasztás, melegítés, vákuumfő-
zés (sous-vide), lassú főzés és forralás

• 20 teljesítményfokozat, intuitív vezérlés White on Black kijelzővel

• Automatikus főzőedény-felismerés főzőzóna kiválasztással

• Booster és Időzítő funkciók a négy főzőzóna mindegyikéhez

• Funkció: Recall (előhívás) funkció, Clean Lock funkció

• A beépítéshez szükséges nyílás méretei (Ma x Szé x Mé cm): 6 x 56 x 49

DPI7684XT
65 cm széles indukciós főzőlap  
változtatható horiZone Play felülettel, 
Perfect Sensor funkcióval

DPI7684XT | PLATINUM

Szonda
Perfect Sensor

• Fekete üvegfelület hátsó multifunkciós és első dekoratív rozsdamentes acél horiZone Play 

sínnel

• 4 független főzőzóna: a bal oldali variálható horiZone 40x23 cm/3,7 kW főzőfelület, a 
középső 28 cm / 3,7 kW, a jobb első 16 cm / 2,4 kW

• Összteljesítmény 7,4 kW

• horiZonePlay funkció az öntöttvas grill vagy Plancha biztonságos és hatékony használa-
tához

• Intuitív  vezérlés numerikus kezelőfelülettel és White on Black kijelzővel

• 20 teljesítményfokozat, 4 előre beállított teljesítményfokozat, beleértve a Boostert is

• Automatikus főzőedény-felismerés főzőzóna kiválasztással

• Booster és Időzítő funkciók a négy főzőzóna mindegyikéhez

• Funkció: Forralás, Eltelt idő, Recall (előhívás) funkció, ICS funkció, Clean Lock funkció

• 10 biztonsági funkció

• Sologne fa vágódeszka alaptartozék

• A beépítéshez szükséges nyílás méretei (Ma x Szé x Mé cm): 6 x 75 x 49

DPI7884XS
80 cm széles indukciós főzőlap változtatható 
horiZone Play felülettel

Fa vágódeszka alaptartozék

DPI7884XS | PLATINUM

Opcionálisan 
vásárolható  
GRILL 
LAP/PLANCHA

** További megvásárolható tartozékok: grill, plancha

PERFECT 
SENSOR
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• Fekete üvegfelület hátsó és elülső rozsdamentes acél horiZonePlay sínnel

• 4 független főzőzóna 2 változtatható horiZone főzőfelület 40 x 23 cm / 3,7 kW

• Összteljesítmény 7,4 kW

• horiZonePlay funkció az öntöttvas grill vagy Plancha biztonságos és hatékony használa-
tához

• Intuitív  vezérlés numerikus kezelőfelülettel és White on Black kijelzővel

• 20 teljesítményfokozat, 4 előre beállított teljesítményfokozat, beleértve a Boostert is

• Automatikus főzőedény-felismerés főzőzóna kiválasztással

• Booster és Időzítő funkciók a négy főzőzóna mindegyikéhez

• Funkció: Forralás, Eltelt idő, Recall (előhívás) funkció, ICS funkció, Switch funkció, Clean 
Lock funkció

• 10 biztonsági funkció

• Sologne fa vágódeszka alaptartozék

• A beépítéshez szükséges nyílás méretei (Ma x Szé x Mé cm): 6 x 56 x 49

DPI7688XS
65 cm széles indukciós főzőlap két 
változtatható horiZone Play felülettel

DPI7688XS | PLATINUM

Opcionálisan 
vásárolható  
GRILL 
LAP/PLANCHA

Opcionálisan 
vásárolható  
GRILL 
LAP/PLANCHA

** További megvásárolható tartozékok: grill, plancha

** További megvásárolható tartozékok: grill, plancha

• Fekete üvegfelület hátsó és elülső rozsdamentes acél horiZone Play sínnel

• 4 főzőzóna: 2 bal oldali főzőzóna variálható horiZone 40x23 cm/3,7 kW főzőfelület, a 
jobb hátsó 23 cm/3,7 kW, a jobb első 16 cm/2,4 kW

• Összteljesítmény 7,4 kW

• horiZone Play funkció az öntöttvas grill vagy Plancha biztonságos és hatékony használa-
tához

• Intuitív  vezérlés numerikus kezelőfelülettel és White on Black kijelzővel

• 20 teljesítményfokozat, 4 előre beállított teljesítményfokozat, beleértve a Boostert is

• Automatikus főzőedény-felismerés főzőzóna kiválasztással

• Booster és Időzítő funkciók a négy főzőzóna mindegyikéhez

• Funkció: Forralás, Eltelt idő, Recall (előhívás) funkció, ICS funkció, Switch funkció, Clean 
Lock funkció és Grill/Plancha

• 10 biztonsági funkció

• Sologne fa vágódeszka alaptartozék

• A beépítéshez szükséges nyílás méretei (Ma x Szé x Mé cm): 6 x 56 x 49

DPI7684XS
65 cm széles indukciós főzőlap változtatható 
horiZone Play felülettel

Fa vágódeszka alaptartozék

Fa vágódeszka alaptartozék

DPI7684XS | PLATINUM
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• Szürke üvegfelület hátsó multifunkciós és elülső rozsdamentes acél horiZone Play sínnel

• Változtatható horiZone főzőfelület, amely használható egészben, illetve 2, 3 vagy 4 
különálló főzőzónára bontva

• Összteljesítmény 7,4 kW

• horiZone Play funkció az öntöttvas grill vagy Plancha biztonságos és hatékony használa-
tához

• Nagyméretű, nagy kontrasztú Tactilium TFT érintőképernyős kijelző

• Az edény méretének és helyzetének automatikus felismerése, memória a teljesítmény 
és az idő tárolására

• 16 teljesítményfokozat, 3 előre beállított teljesítményfokozat

• Booster és Időzítő funkciók a négy főzőzóna mindegyikéhez

• Funkció: Forralás, Eltelt idő, Melegen tartás, Clean Lock funkció

• 10 biztonsági funkció

• Sologne fa vágódeszka alaptartozék

• A beépítéshez szükséges nyílás méretei (Ma x Szé x Mé cm): 6 x 56 x 49

DPI7698GS
65 cm széles indukciós főzőlap egy 
nagyméretű változtatható horiZone Play 
Chef felülettel és Tactilium érintőkijelzővel

DPI7698GS | SZÜRKE

** További megvásárolható tartozékok: grill, plancha

Opcionálisan 
vásárolható  
GRILL 
LAP/PLANCHA

Fa vágódeszka alaptartozék

• Fehér szabadalmaztatott üvegfelület elöl rozsdamentes acél díszítő elemmel

• 4 főzőzóna: 2 bal oldali főzőzóna variálható horiZone 40x23 cm/3,7 kW főzőfelület, a 
jobb hátsó 28 cm/3,7 kW, a jobb első 16 cm/2,4 kW

• Összteljesítmény 7,4 kW

• Intuitív  vezérlés numerikus kezelőfelülettel és White on Black kijelzővel

• 20 teljesítményfokozat

• 4 előre beállított teljesítményfokozat, beleértve a Boostert is

• Automatikus főzőedény-felismerés főzőzóna kiválasztással

• Booster és Időzítő funkciók a négy főzőzóna mindegyikéhez

• Funkció: Forralás, Eltelt idő, Recall (előhívás) funkció, ICS funkció, Clean Lock funkció

• 10 biztonsági funkció

• A beépítéshez szükséges nyílás méretei (Ma x Szé x Mé cm): 6 x 74,5 x 49

DPI7884W
80 cm széles indukciós főzőlap változtatható 
horiZone Play felülettel

DPI7884W | FEHÉR

A termék elérhetőségével kapcsolatban érdeklődjön!
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• Fekete üvegfelület elöl fekete díszítő elemmel (DPI7686BP modell)

• Fehér szabadalmaztatott üvegfelület elöl rozsdamentes acél díszítő elemmel  
(DPI7686WP modell)

• 4 főzőzóna: 2 bal oldali főzőzóna variálható horiZone 40x23 cm/5 kW felület, a jobb első 
16 cm/2,4 kW, a jobb hátsó 23 cm/3,7 kW

• Összteljesítmény 7,4 kW

• Intuitív  vezérlés numerikus kezelőfelülettel és White on Black kijelzővel

• 20 teljesítményfokozat

• 4 előre beállított teljesítményfokozat, beleértve a Boostert is

• Automatikus főzőedény-felismerés főzőzóna kiválasztással

• Booster és Időzítő funkciók a négy főzőzóna mindegyikéhez

• Funkció: Forralás, Eltelt idő, Recall (előhívás) funkció, ICS funkció, Switch funkció, Clean 
Lock funkció

• 10 biztonsági funkció

• A beépítéshez szükséges nyílás méretei (Ma x Szé x Mé cm): 6 x 56 x 49

• Fekete üvegfelület elöl rozsdamentes acél díszítő elem

• 4 független főzőzóna: a jobb hátsó 23 cm / 3,7 kW, a jobb első 16 cm / 2,4 kW,  
bal 2x 18 cm / 2,8 kW

• POWER MANAGEMENT - 3 vagy 7,4 kW teljesítménykorlát beállításának lehetősége (230 
V / 16 A csatlakozáshoz is alkalmas)

• Intuitív vezérlés numerikus kezelőfelülettel és White on Black kijelzővel

• 15 teljesítményfokozat

• 4 előre beállított teljesítményfokozat, beleértve a Boostert is

• Automatikus főzőedény-felismerés főzőzóna kiválasztással együtt

• Booster és Időzítő funkciók a négy főzőzóna mindegyikéhez

• Funkció: Forralás, főzési idő kijelzése, Recall (előhívás) funkció, ICS funkció, Switch 
funkció, Clean Lock funkció

• 10 biztonsági funkció

• A beépítéshez szükséges nyílás méretei (Ma x Szé x Mé cm): 6 x 56 x 49

DPI7686BP
65 cm széles indukciós főzőlap változtatható 
horiZone Play felülettel

DPI7670XU
65 cm széles indukciós főzőlap

DPI7686WP | FEHÉR

DPI7686BP | SZÉNFEKETE

DPI7670XU | PLATINUM
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• Fekete üvegfelület 

• 4 főzőzóna: 2 bal oldali főzőzóna variálható horiZone 40x23 cm/3,7 kW felülettel, a jobb 
első 16 cm/2,4 kW, a jobb hátsó 23 cm/3,7 kW

• Összteljesítmény 7,4 kW 

• 20 teljesítményfokozat

• 4 előre beállított teljesítményfokozat, beleértve a Boostert is

• Automatikus főzőedény-felismerés főzőzóna kiválasztással együtt

• Booster és Időzítő funkciók a négy főzőzóna mindegyikéhez

• Funkció: Recall (előhívás) funkció, ICS funkció, főzési idő kijelzése, Switch funkció, 
Forralás 

• 10 biztonsági funkció 

• A beépítéshez szükséges nyílás méretei (Ma x Szé x Mé cm): 6 x 56 x 49

• Fekete üvegfelület

• 4 független főzőzóna: 23 cm / 3,7 kW, 16 cm / 2,4 kW, 2x18 cm / 2,8 kW

• POWER MANAGEMENT - 3 vagy 7,4 kW teljesítménykorlát beállításának lehetősége (230 V 
/ 16 A csatlakozáshoz is alkalmas)

• 20 teljesítményfokozat (15 fokozat 230V/16A feszültségen)

• 4 előre beállított teljesítményfokozat, beleértve a Boostert is

• Automatikus főzőedény-felismerés főzőzóna kiválasztással együtt

• Booster és Időzítő funkciók a négy főzőzóna mindegyikéhez

• Funkció: Recall (előhívás) funkció, ICS funkció, főzési idő kijelzése, Switch funkció, Forralás

• 10 biztonsági funkció

• A beépítéshez szükséges nyílás méretei (Ma x Szé x Mé cm): 6 x 56 x 49

DPI7654B
65 cm széles indukciós főzőlap változtatható 
horiZone Play felülettel

DPI7650BU
65 cm széles indukciós főzőlap

DPI7654B | FEKETE

DPI7650BU | FEKETE
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• Fekete üvegfelület

• 4 Quicklight főzőzóna 

• Érintőszenzoros vezérlés

• Összteljesítmény 6,9 kW 

• 17 teljesítményfokozat

• 4 független időzítő 1-99 perc

• Kijelző zár 

• Autostop funkció

• A beépítéshez szükséges nyílás méretei (Ma x Szé x Mé cm): 6 x 56 x 49

DPV7650B
65 cm széles üvegkerámia főzőlap

DPV7650B | FEKETE
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• Fekete üveg és rozsdamentes acél felület

• Állítható hőmérséklet 0-250 °C

• Alkalmas halak és �nom húsok gyors elkészítésére (hagyományos japán főzési módszer)

• Összteljesítmény 2,5 kW

• Bekapcsolás jelzőfény

• Maradék hő jelzőfény

• A beépítéshez szükséges nyílás méretei (Ma x Szé x Mé cm): 6,4 x 34 x 49

DPE7400X
38 cm széles Teppan Yaki moduláris főzőlap

DPE7400X | PLATINUM

• Fekete üvegfelület hátsó és elülső rozsdamentes acél horiZone Play sínnel

• 2 független főzőzóna variálható horiZone 40x23 cm / 3,7 kW főzőfelület

• Intuitív vezérlés White on Black kijelzővel

• 20 teljesítményfokozattal

• 4 előre beállított teljesítményfokozat, beleértve a Boostert is

• Booster és Időzítő funkciók a két főzőzóna mindegyikéhez

• horiZone Play funkció az öntöttvas grill vagy Plancha biztonságos és hatékony használa-
tához

• 5 funkció: Forralás, Eltelt idő, Recall (előhívás) funkció, ICS funkció, Switch funkció, Clean 
Lock funkció és Grill/Plancha

• 10 biztonsági funkció

• Elektromos csatlakozás 230 V / 16 A

• Sologne fa vágódeszka alaptartozék

• A beépítéshez szükséges nyílás méretei (Ma x Szé x Mé cm): 8,2 x 34 x 49

DPI7468XS
38 cm széles indukciós főzőlap 

DPI7468XS | PLATINUM

** További megvásárolható tartozékok: grill, plancha

Fa vágódeszka alaptartozék
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• Rozsdamentes színváltozat fekete üveggel

• Érintőszenzoros vezérlés

• 4 fokozat, beleértve a Booster fokozatot is

• Maximális légszállítás 730 m3/h

• Zajszint min./max. 30/46 dB(A)

• LED-csík 

• Késleltetett kikapcsolás

• Kivezetés vagy belső keringetés, egyszerű beépítési rendszer, gázfőzőlappal is használ-
ható

• Alumínium zsírszűrők, Szénszűrő belső keringetéshez, Szűrő telítettség kijelző

• Megvásárolható kiegészítők: DHK900 - külső motor, AK700AE1 - szénszűrő

• Méretek (Ma x Szé x Mé cm): 74,2 x 118 x 34 cm

• Rozsdamentes színváltozat fekete üveggel

• Érintőszenzoros vezérlés

• 4 fokozat, beleértve a Booster fokozatot is

• Maximális légszállítás 715 m3/h

• Zajszint min./max. 30/46 dB(A)

• LED-csík 

• Késleltetett kikapcsolás

• Kivezetés vagy belső keringetés, egyszerű beépítési rendszer, gázfőzőlappal is  
használható

• Alumínium zsírszűrők, Szénszűrő a belső keringetéshez, Szűrő telítettség kijelző

• Megvásárolható kiegészítők: DHK900 - külső motor, AK912AE1 - szénszűrő

• Méretek (Ma x Szé x Mé cm): 74,2 x 88 x 34 cm

DHD7261B
Pultba süllyeszthető 120 cm széles 
downdraft típusú páraelszívó

DHD7961B
Pultba süllyeszthető 90 cm széles downdraft 
típusú páraelszívó

DHD7261B | FEKETE

DHD7961B | FEKETE
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• Fekete üveg színváltozat

• Érintőszenzoros vezérlés

• 4 fokozat, beleértve a Booster fokozatot is

• Maximális légszállítás 715 m3/h

• Zajszint min./max. 30/46 dB(A)

• Késleltetett kikapcsolás

• Kivezetés vagy belső keringetés

• Egyszerű beépítési rendszer, gázfőzőlappal is használható

• Alumínium zsírszűrők, Szénszűrő a belső keringetéshez, Szűrő telítettség kijelző

• Megvásárolható kiegészítők: DHK900-külső motor, AK800AE1 - szénszűrő

• Méretek (Ma x Szé x Mé cm): 43 x 52 x 14 cm

• Antracit színváltozat, fekete üveg és réz

• Érintőszenzoros vezérlés

• 4 fokozat, beleértve a Booster fokozatot is

• Maximális légszállítás 771 m3/h

• Zajszint min./max. 49/61 dB(A)

• 2 x 2 W LED világítás

• Késleltetett kikapcsolás, EOLYSE légtisztítás (előre programozható szellőztető funkció)

• Kivezetés vagy belső keringetés, egyszerű beépítési rendszer

• Alumínium zsírszűrők, Szénszűrő belső keringtetéshez, Szűrő telítettség kijelző

• Megvásárolható kiegészítők: RHD119X - kürtő készlet, AFC-92 - szénszűrő

• Méretek (Ma x Szé x Mé cm): 55,7 x 90 x 37 cm

DHD7561B
Pultba süllyeszthető downdraft típusú 52 cm 
széles páraelszívó

DHV7962A
90 cm széles design fali páraelszívó

DHD7561B
FEKETE

DHV7962A | FEKETE

A termék elérhetőségével
kapcsolatban érdeklődjön!

A termék elérhetőségével kapcsolatban érdeklődjön!
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• DHB7952A: Antracit színváltozat, fekete üveg és réz

• DHB7952W: Rozsdamentes acél színváltozat, fehér üveg és réz

• DHB7952X: Rozsdamentes acél színváltozat, fekete üveg és réz

• Kezelése tekerőgombbal történik 

• 4 fokozat, beleértve a Booster funkciót is

• Maximális légszállítás 800 m3/h

• Zajszint min./max. 47/60 dB(A)

• 2 x 2 W LED világítás

• Késleltetett kikapcsolás

• Kivezetés vagy belső keringetés, egyszerű beépítési rendszer

• Rozsdamentes acél zsírszűrők, Kazettás szénszűrő belső keringetéshez, Szűrő telítettség 
kijelző

• Megvásárolható kiegészítők: ATC-646X – kürtőhosszabbító készlet, AK204AE1 - 
szénszűrő, RE204AE1 – légterelő elem és szénszűrő készlet belső keringtetéshez

• Beépítési méretek kürtővel együtt (Ma x Szé x Mé cm): 71-116,2 x 90 x 50 cm

DHB7952A
90 cm széles design fali páraelszívó

DHB7952A | FEKETE

DHB7952W | FEHÉR DHB7952X | PLATINUM

• 60 cm széles teljesen beépíthető elszívó

• Kihúzható elem a nagyobb hatékonyságú elszíváshoz

• Rozsdamentes acél kivitel

• A teljesítmény és a világítás vezérlése csúszókapcsolóval

• 3 fokozat

• Maximális légszállítás 430 m3/h

• Zajszint min./max.: 50/68 dB(A)

• 2 x 3 W LED világítás

• Kivezetés vagy belső keringetés

• 2 db alumínium zsírszűrő, szénszűrők belső keringetéshez

• Méretek (Ma x Szé x Mé cm): 16,1 x 55,8 x 27,6 cm

DHT1116X
Felsőszekrényben építhető teleszkóposan 
kihúzható páraelszívó 

DHT1116X | PLATINUM

A termékek elérhetőségével kapcsolatban érdeklődjön!
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• Kapacitás: 15 teríték

• 8 mosogatási program / 5 mosogatási hőmérséklet

• Érintőszenzoros vezérlés fehér LED kijelzővel

• Automatikus ICS+ mosogatási program, késleltetett indítás funkció akár 24 óráig

• Spotlight padlóra vetített jelzőfény

• Természetes, konvekciós szárítás Auto Door automatikus ajtónyitással

• Csendes és gazdaságos inverteres motor

• Extra szárítási funkció, intenzív mosogatási funkció, gyors program és takarékos 
üzemmód

• Állítható felső kosár a berakodáshoz is, osztott evőeszköz �ók

• Aquablock túlfolyás- és szivárgásvédelem

• C energiaosztály

• Zajszint 42 dB(A)

• Vízfogyasztás 9,8 l / 1 ciklus

• Energiafogyasztás 76 kWh / 100 ciklus

• Beépítési méretek (Ma x Szé x Mé cm): 82 x 60 x 58 cm

DCJ532DQX
Teljesen beépíthető, 60 cm széles 
mosogatógép

DCJ532DQX

• Teljesen beépíthető 60 cm széles mosogatógép magasított kivitelben

• Kapacitása 16 teríték 

• 9 mosogatási program / 6 mosogatási hőmérséklet

• Érintővezérlő szenzor fehér LED kijelzővel

• Automatikus ICS+ mosogatási program

• Késleltetett indítás funkció akár 24 óráig

• Spotlight padlóra vetített jelzőfény

• Természetes konvekciós szárítás automatikus ajtónyitással

• Csendes és gazdaságos inverteres motor

• Clean Jet funkció (kiegészítő fúvóka a felső kosárban), fél töltet, extra szárítás, gyors 
program

• Állítható felső kosár a berakodáshoz is 

• Osztott harmadik felső polc az evőeszközök számára

• Aquablock túlfolyás- és szivárgásvédelem 

• Vízfogyasztás 9,5 l / 1 ciklus 

• Energiafogyasztás 77 kWh / 100 ciklus

• Zajszint 42 db(A) 

• C energiaosztály

• Beépítési méretek (Ma x Szé x Mé cm): 85,7-90,7 x 59,8 x 55 cm

DCJ632DQX
Teljesen beépíthető, 60 cm széles 
mosogatógép magasított kivitelben

DCJ632DQX
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Magas kivitel 
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• Kapacitás 14 teríték

• 8 mosogatási program / 5 mosogatási hőmérséklet

• Érintésvezérlés fehér LED kijelzővel

• Automatikus ICS+ mosogatási program, késleltetett indítás funkció akár 24 óráig

• Spotlight padlóra vetített jelzőfény

• Természetes, konvekciós szárítás Auto Door automatikus ajtónyitással

• Csendes és gazdaságos inverteres motor

• Extra szárítási funkció, intenzív mosogatási funkció, gyors program és takarékos 
üzemmód

• Állítható felső kosár a berakodáshoz, osztott oldalsó összecsukható polc evőeszközök 
számára

• Aquablock túlfolyás- és szivárgásvédelem

• C energiaosztály

• Zajszint 42 dB(A)

• Vízfogyasztás 9,8 l / ciklus

• Energiafogyasztás 75 kWh / 100 ciklus

• Beépítési méretek (Ma x Szé x Mé cm): 82 x 60 x 58 cm

FDD1422QJ
Teljesen beépíthető, 60 cm széles 
mosogatógép

FDD1422QJ

• Teljesen beépíthető, 60 cm széles mosogatógép

• Kapacitás 14 teríték

• 6 mosogatási program / 4 mosogatási hőmérséklet

• Elektronikus vezérlés LED kijelzőkkel

• Automatikus ICS+ mosogatási program

• Késleltetett indítás funkció akár 12 óráig

• Spotlight padlóra vetített jelzőfény

• Természetes konvekciós szárítás

• Automatikus ajtónyitás a program végén (kikapcsolási lehetőséggel)

• Fél töltet funkció 

• állítható felső kosár a berakodáshoz is

• Osztott harmadik felső polc az evőeszközök számára

• Aquablock túlfolyás- és szivárgásvédelem

• D energiaosztály 

• Zajszint 44 dB(A)

• Vízfogyasztás 10 l / ciklus 

• Energiafogyasztás 85 kWh / 100 ciklus

• Beépítési méretek (Ma x Szé x Mé cm): 81,5 x 59,8 x 55 cm

DVC1434J2
Teljesen beépíthető, 60 cm széles 
mosogatógép

DVC1434J2
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• Kapacitása 10 teríték

• 8 mosogatási program / 5 mosogatási hőmérséklet

• Érintővezérlő szenzor fehér LED kijelzővel

• Spotlight padlóra vetített jelzőfény

• Természetes, konvekciós szárítás Auto Door automatikus ajtónyitással

• Késleltetett indítás funkció

• Automatikus ICS+ mosogatási program

• Állítható felső kosár a berakodáshoz, osztott oldalsó összecsukható polc evőeszközök 
számára

• Aquablock túlfolyás- és szivárgásvédelem

• D energiaosztály

• Zajszint 44 dB(A)

• Vízfogyasztás 8 l / ciklus

• Energiafogyasztás 67 kWh / 100 ciklus

• Beépítési méretek (Ma x Szé x Mé cm): 82 x 45 x 58 cm

DV01044J
Teljesen beépíthető, 45 cm széles 
mosogatógép

DV01044J

• Kapacitás: 15 teríték

• 8 mosogatási program / 5 mosogatási hőmérséklet

• Kettős LCD kijelző

• Érintővezérlő szenzor az ajtó felső élén

• Automatikus ICS+ mosogatási program, késleltetett indítás funkció akár 24 óráig

• Természetes konvekciós szárítás automatikus ajtónyitással

• Csendes és gazdaságos inverteres motor

• Extra szárítási funkció, intenzív mosogatási funkció, programgyorsítás és takarékos 
üzemmód

• Osztott harmadik felső evőeszközpolc

• Állítható felső kosár a berakodáshoz is, moduláris alsó kosár

• Aquablock túlfolyás- és szivárgásvédelem

• C energiaosztály

• Zajszint 42 dB(A)

• Vízfogyasztás 9,8 l / ciklus

• Energiafogyasztás 76 kWh / 100 ciklus

• Beépítési méretek (Ma x Szé x Mé cm): 82 x 60 x 58 cm

DC1538QX
60 cm széles beépíthető mosogatógép kettős 
kijelzővel és rozsdamentes acél panellel

DC1538QX
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•  DUAL NO FROST rendszer az étel kiszáradása nélkül

• A hűtőszekrény/fagyasztó nettó térfogata: 179 l / 63 l

• Elektronikus vezérlés és elektronikus hőmérséklet-szabályozás kijelzővel

• Gyorshűtés/gyorsfagyasztás funkció

• Belső LED világítás

• Krómozott palacktartó

• 4 polc biztonsági üvegből

• 3 szabványos rekesz és palacktartó az ajtóban

• 3 tágas �ók a fagyasztóban

• Fagyasztási kapacitás 3,3 kg/24 h / áramszünet esetén 8 órán át tartja a hideget

• Sínek a konyhaszekrénybe történő beszereléshez, ajtórögzítő rendszer - tolósínek

• Éves energiafogyasztás (kW/év): 218

• Zajszint dB(A) 41

• A hűtőszekrény energiaosztálya: E

• Beépítési méretek (Ma x Szé x Mé cm): 177 x 54 x 55 cm

• Beépíthető egyajtós hűtőszekrény

• AMS szellőztetés automatikus leolvasztással

• A hűtőszekrény nettó térfogata 294 l

• Elektronikus vezérlés és elektronikus hőmérséklet-szabályozás

• Belső LED világítás

• 5 polc biztonsági üvegből

• 5 ajtórekesz, köztük egy mély rekesz a palackok számára

• 2 Fresh �ók a gyümölcsök és zöldségek számára

• ECO funkció és gyorshűtés funkció

• Hangjelzés nyitott ajtó esetén

• Sínek a konyhaszekrénybe történő beszereléshez, ajtórögzítő rendszer - tolósínek

• Éves energiafogyasztás (kW/év): 112

• Zajszint dB(A) 39

• A hűtőszekrény energiaosztálya: E

• Beépítési méretek (Ma x Szé x Mé cm): 177 x 56 x 55 cm

DRC1775EN
Beépíthető kombinált no frost 
alulfagyasztós hűtőszekrény 

DRL1770EB
Beépíthető egyajtós hűtőszekrény 

DRC1775EN

DRL1770EB56 cm

54 cm

17
7 

cm

17
7 

cm
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• Beépíthető �ókos fagyasztó

• NO FROST rendszer az étel kiszáradása nélkül

• A fagyasztó nettó térfogata 196 l

• Elektronikus vezérlés és elektronikus hőmérséklet-szabályozás

• ECO funkció és gyorsfagyasztás (Fast Freeze) funkció

• Belső LED világítás

• Hangjelzés nyitott ajtó esetén

• 6 kihúzható �ók + 2 rekesz

• Twist Ice jégkészítő

• Fagyasztási kapacitás 11,5 kg/24 h 

• áramszünet esetén 6 órán át tartja a hideget

• Sínek a konyhaszekrénybe történő beszereléshez, ajtórögzítő rendszer - tolósínek

• Éves energiafogyasztás (kW/év): 288

• Zajszint dB(A) 40

• A hűtőszekrény energiaosztálya: F

• Beépítési méretek (Ma x Szé x Mé cm): 177 x 56 x 55 cm

DFU1781FN
Beépíthető fagyasztó

DFU1781FN
54 cm

17
7 

cm
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AMIT A JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGEK  
VÁLTOZÁSÁRÓL TUDNI KELL
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A kiadványt kiadta:
ECORGAN Kft.: 6640 Csongrád, Ipari park utca 2. • tel.: +36 63 570-880 • fax: +36 63 570-890 • e-mail: kozpont@ecorgan.hu

Rendeléseit küldje a rendeles@ecorgan.hu e-mail címre!
KonyhaTech Galéria és Outlet: 1097 Budapest, Gyáli út 38. • +36 30 486-2303

A kiadványt a lehető legnagyobb gondossággal készítettük, ennek ellenére előfordulhatnak tévedések, melyekért felelősséget vállalni nem tudunk.
A kiadványban szereplő fotók, ábrák tájékoztató jellegűek, a színek a valóságostól eltérhetnek.

KONYHAI
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